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’Επειδή το περί βελτιώσεως τών ένταΰ- 
Οα φυλακών ζήτημα ενδιαφέρει πάσαν εΰ- 
γενή καί φιύ.άνθρωπον καρδίαν, τούτου ένε
κα μεταφέρομεν έκ τής ’Ζί.τ/^ίωρ,/σεως τώ>· 
όύω Κόσιΐίύΐ (*) άρθρον τι πραγματευόμε- 
νον τά έν ’Αγγλία σωφρονιστήρια, ένθα έ
καστος θέλει ίδεϊ πόσον μεριμνώσιν αί χρι- 
στιανικαί κυβερνήσεις περί τής τύχης τών 
έν ταϊς φυλακαϊς ευρισκομένων Οί άγγλοι 
κατάδικοι βάλλονται, άμα έκδοθή ή κατ’ αυ
τών άπόφασις, είτε εις τάς φυλακάς τοΰ Pen- 
tovtlle είτε είς τάς τοΰ Milbank. '11 πρώ
τη τών φυλακών τούτων, ίδρυθεϊσα τδ 
1842 διά 520 καταδίκους, ηυξήθη τδ 
1870' διαιρείται δέ είς ές διαδρόμους έκ 
τεσσάρων έροφών καί εμπεριέχει 1026 Οα-

(’) Όρα φυλ. 1 Φεβρουάριου 1873. 
(ΟΜΠΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.)

λαμίσκους. ΊΙ κατασκευή ενδς έκάστου τών 
θαλαμίσκων τούτων έστοίχισε κατά μέν τδ 
1865 τδ ποσδν 1770 φρ. κατά δέ τδ 1870 
τδ ήμισυ ήγουν 885 φράγκα. ΊΙ οικονο
μία αύτη οφείλεται εις τήν έργασίαν τών ι
δίων καταδίκων, οϊτινες μόνοι των κατα
σκεύασαν τάς πλίνθους, έςήγαγον τους λί
θους έκ τών λατομείων, συνηρμολόγησαν τά 
ξύλα τής οικοδομής καί έσφυρηλάτήσαν τά 
διάφορα σιδηρά τεμάχια. Πρό τινων έτών 
ή κυβέρνησις κατεσκεύασε τή συνδρομή τών 
καταδίκων 1 889 θαλαμίσκους, διά τήν κα
τασκευήν τών οποίων έδαπάνησε 2325000
φρ. και διά τούς οποίους ήθελεν έςοδεύσει 
τδ διπλοΰν, έάν τακτικοί έργολάβοι άνε- 
λάμβανον τήν έπιχείρησιν.

Είς τδ διάστημα τών έννέα μ.ν,νών, τούς 
οποίους διέρχονται έν Penloville, οί δε- 
σμώται καθυποβάλλονται είς έργασίαν έντδς 
τών θαλαμίσκων' οί μέν κατασκευάζουν υ
ποδήματα, άλλοι φορέματα καί οί μή γνωρί- 
ζοντες ούδεμίαν τέχνην στρώματα έκ τρι- 
χός' ή έργασία αύτη γίνεται διά λογαρια
σμόν τής κυβερνήσεως καί ούχί διά λογα-

25.
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ριασμόν έργολάβου τινός. 'Υπολογίζουν τδ 
βιομηχανικόν εισόδημα έκάστου καταδίκου 
είς φρ. 400. Ίΐ εργάσιμος ήμέρα συνίσταται 
έζ εννέα ώρών’ οί φυλακισμένοι εγείρονται 
την έκτην τής πρωίας καί πλαγ-.άζουσι τήν 
έννάτην’ δύο ώραι είναι προσδιορισμένα·. διά 
τδ φαγητδν καί τρία τέταρτα τδ εσπέρας 
διά τήν άνάγνωσιν, γινομένην έντδς τοϋ θα
λαμίσκου. Διατελοϋσι περιπλέον προσευχό
μενοι έπί ήμίσειαν ώραν εις τδ έντδς τών 
φυλακών ευρισκόμενον έκκλησίδιον, μία δέ 
ώρα είναι προδιωρισμένη διά τδν γυμναστι- 
κδν περίπατον, κατά τδν όποιον οί κατάδι- 
κοι βλέπονται, άλλά δέν έπιτρέπεται εις αυ
τούς ν’ άνταλλάξωσι τήν παραμικράν λέξιν. 
ΙΙέντε διδάσκαλοι προσκολλημένοι είς τδ 
σωφρονιστήριον διδάσκουν τήν γραφήν καί 
τήν άνάγνωσιν εις τούς δέσμιους εκείνους, 
•οΐτινες δέν έτυχον ούδεμιάς άνατροφής. "Ο
πως δέ κεντίσουν τδν ζήλον αυτών, άπαγο- 
ρεύουσιν είς τούς καταδίκους νά πέμπωσιν έ- 
πιστολάςείς τάς οικογένειας αυτών, έάν δέν 
είναι γεγραμμέναι έξ ιδίας χειρός.

Έξερχόμενοι έκτή; φυλακής τοϋ Pentoril- 
Ιί οί κατάδικοι, οί δυνάμ,ενοι νά ύπομένωσι 
τάς έν ύπαιθρο» έπιπόνους έργασίας, στέλλον- 
ται είς Portland, είς Portsmouth ή είς 
C hatham' οί δέ άλλοι, και ούτοι είναι οί 
περισσότεροι, διευθύνονται είς τάς φυλακάς 
τού Parkhurst, τοΰ Dartmoor, τοϋ Η ο- 

Brixton, ένθα αναλαμβάνουν έ- 
σωτερικάς έργασίας ήττον δυσχερείς. Ό 
κύρ. Beranger περιέγραψεν έν τή έκΟέσει 
αύτοϋ πρδς τήν ’Ακαδημίαν τών ήΟικών ε
πιστημών τήν δίαιταν, είς τήν όποιαν καΟυ 
ποβάλλονται οί κατάδικοι εις τάς φυλακάς 
τοϋ Portland. Ή άγγλική κυβέρνησις, έπι 
Ουμοϋσα νά προστατεύση τδν όρμον τοΰ 
Portland, άπεφάσισε τδ 1848 νά κατα
σκευάσει γιγαντιαίαν προκυμαίαν καί λε
κάνην ικανήν νά χρησιμεύσει ώς άσυλον εις 
δλον τδν πολεμικόν αυτής στόλον. Πρδς τδν 
σκοπδν τοϋτον οί δεσμώται έξήγαγον έκ 
τών πλησίον λατομείων τούς αναγκαίους 
λίθους καί τήν άπαιτουμένην ύλην’ μετά 
δέ είκοσι τριών ετών συνεχείς άγώνας ή 

προκυμαία έτελείωσε’ έχει μάκρος 2 αγγλι
κών μιλλίων καί σχηματίζει διπλοϋν τείχος 
βάθους 50—GO ποδών. ΊΙ κυβέρνησις έν- 
ΟαρρυνΟεΐσα ύπδ τής έπιτυχίας ταύτης ά- 
νήγειρε τδ I 856 νέα καταστήματα είς Port
smouth καί είς ί hatham. Έπεσκέφθηυ.εν 
τδ τελευταϊον μόνον, δπερ θεωρείται ώς 
πρότυπον’ έξ άλλου είναι τδ μεγαλήτερον 
πάντων, καθότι εμπεριέχει 1700 καταδί
κους, ένώ τδ τοϋ Portland 4 G00 καί τδ 
τοϋ Portsmouth 1300 μόνον. Είς C/ια- 
ί/ια»ι καί εις Portsmouth οί κατάδικοι κα
ταγίνονται σκάπτοντες μεγάλας δεξαμενάς, 
ένθα τά μεγαλήτερα θωρακωτά πλοία εισ
έρχονται, δπως καΟαρισΟώσι καί έπιδιορΟω- 
(Ιώσι. Διατρέχοντε; τά άπέραντα καί έκ 
μυρίων σιδηροδρόμων κεχαραγμένα ναυπη
γεία τοϋ Chatham, έΟαυμάσαμεν τήν τά
ξιν, ήτις έβασίλευεν είς τά έργοστάσια ταϋ
τα. Χίλιοι τριακόσιοι κατάδικοι, διηρημένοι 
είς ουλαμούς έξ είκοσι ή τριάκοντα ατό
μων ύπδ τήν οδηγίαν ένδς φύλακος, ένασχο- 
χοϋνται είς διαφόρους έργασίας Οί μέν έ- 
ξάγουσι τδ χώμα, οί δέ ψήνουσι κεράμους, 
άλλοι έγείρουσι τοίχους. 'II διάρκεια τής 
έργασίας κατά μέν τδ θέρος είναι δέκα 
ωρών, έν καιρώ δέ χειμώνος έπτά καί 
ήμισείας μόνον. Καθ’ έκάστην εσπέραν ή 
έκτελουμένη κατά τδ διάστημα τής ή
μέρας έργασία καταμετρείται καί έκ- 
τιμάται κατά τιμολόγιον συμπεφωνημέ- 
νον μεταξύ τής διευθύνσεως τών φυλακών 
και τής αγγλικής ναυαρχίας.

Είναι σπουδαιον νά μάθη τις άκριβώς τί 
δύναται νά κερδίσγι είς μίαν ήμέραν είς 
κατάδικος. Συγκριτικά5, δοκιμαι γενόμεναι 
είς Portsmouth τδ 1867 ύπδ τοϋ λοχαγού 
//ervey έπί δύο ουλαμών έξ είκοσι ατόμων, 
ό μέν έκ καταδίκων ό δέ έξ εργατών έλευ- 
(Ιέρων συγκείμενος, έδωκαν τά εξής άποτε- 
λέσματα’ ένώ οί έλεύΟεροι έργάται κερδί- 
ζουσι καθ’ έκάστην ήμέραν 4 φράγκα, οί 
κατάδικοι δέν ήδυνήΟησαν νά κερδίσωσιν 
είς τδν αύτδν καιρόν είμή 2 φράγκα καί 
20 λεπτά’ άλλά πρέπει νά προσΟέσωμεν 
δτι οι πρώτοι ήσαν συνειθισμένοι είς τδ 

είδος τής έργασίας, ή δέ θρεπτική αυτών δί 
αιτα ήτο άνωτέρα τής τών καταδίκων. Οί ε
λεύθεροι κατά τον υπολογισμόν τοϋ λοχα
γού Iferrey tt,aTnfi'h'.<sw>y 10808 λίτρ. ς-ε- 
οεάς τροφής άνά πάσαν εβδομάδα καί έπινον 
ζύθον, ένώ οί κατάδικοι μόνον 6377 λί- 
τρας καί δέν έπινον είμή τέϊον ή αφέψημά τι 
έκ κακάου.

Ύπολογίσαντε; κατά τδ 1871 τδ σύνο- 
λον τής έργασίας δλων τών καταδίκων τών 
ευρισκομένων είς τάς φυλακάς τοϋ Port
land, Portsmouth καί Chatham, ευρον δτι 
τδ ολικόν ποσδν συμποσοϋται είς Λίρας 
140745 ήτοι 3743628 φράγκα. Τδ πο
σδν τούτο δέν παριστάνει τδ προϊόν τής 
έργασίας έκτελεσΟείση; έντδς τών φυλακών 
δ.ά τήν διατήρησιν τών καταδίκων· ΊΙ μέση 
άξία τοϋ ημερομισθίου τών καταδίκων άλ- 
λάσσει κατά τάς φυλακάς άπδ I Ι]2 σελ- 
λήνιον έως 2 Ι]2 σελλήνια.Έπισυνάπτοντες 
καί τά έξοδα βλέπομεν δτι αί τρεις φυλακαί 
στοιχίζουν κατ’ έτος διά τήν διατήρησιν, 
τροφήν καί μετακόμισιν τών καταδίκων 
3209650 φράγκα. 'Επομένως ή άγγλική 
κυβέρνησις κατέχει σήμερον τρία μεγάλα 
σωφρονιστήρια, διά τήν διατήρησιν τών ό
ποιων έξοδεΰει όλιγώτερα τών δσα εισπράτ
τει. Τδ κέρδος διά τδ έτος 1871 ύπήρξε 
κατά τά επίσημα έγγραφα περίπου 443 
000 φράγκα. Βεβαίως τδ πράγμα έχει αλ
λέως διά τάς φυλακάς τοϋ PentOVllle 
καί Milbank" οΰχ ήτ-.ο/ όμως δ ύπολογι- 
σμδς τών φυλακών τής κυβερνήσεως έςετα- 
ζόμενος έν συνόλω δέν επιβαρύνει τδ δημό
σιον ταμεΐον είμ.ή διά τοϋ έτησίου βάρους 
1800000 φράγκ. διά 9500 καταδίκους. 
Τδ καθαρόν έξοδον δι’ έκαστον άτομον 
συμποσοϋται είς 785 φρ. κατά μέσον δρον, 
καί έάν άφαιρέσωμεν τδ προϊόν τής έργασίας 
περιορίζεται μόνον είς 210 φράγκα.

Ίΐ οικονομία δέν εΐναι τδ μόνον κέρδος, 
τδ όποιον τδ κράτος ευρίσκει έν τώ συστή- 
ματι τούτω. ’Εάν έξετάσωμεν τδ συμφέ
ρον αύτών τών καταδίκων, εύρίσκομ.εν οτι 
ύγιέστεροι τυγχάνουσιν έκ τής έργασίας, γι
νόμενης έν ύπαίΟρω, ή έκ τής νοσώδους έργα

σίας έντδς τών εργοστασίων. Είς τά κατα
στήματα ταύτα πολλοί κατάδικοι μανΟά- 
νουσιν έργον τι ωφέλιμον καί εΰκολον. Τέλος 
αί οικονομικά! ένστάσεις στηριζόμεναι έπί 
τοϋ συναγωνισμού, δστις προκύπτει έκ τής 
έργασίας τών καταδίκων κατά τής τών έλευ- 
Οέρων έργατών, είναι άβάσιμ.οι, καθότι οί φι- 
λακισμένοι έργάζονται διά λογαριασμόν 
τής κυβερνήσεως καί ούχί τών έργολάβων.

Ίΐ άγγλική κυβέρνησις, δπως διεγείρη τδν 
ζήλον τών καταδίκων, μεταχειρίζεται σύς-η- 
μά τι, δπερ παρέλαβεν έκ τών φυλακών τής 
Ιρλανδίας. Εισερχόμενος έν τή φυλακή έκα
στος κατάδικος ειδοποιείται, δτι δύναται 
ν’ άπολαύση διά τής έπιμελείας αύτοϋ τήν 
έλάττωσιν τοϋ τετάρτου τής τιμωρίας του. 
Μόνον είς τήν έργασίαν ή χάρις αύτη άπο- 
νέμεται. 'Αλλοτε έστηρίζοντο εις τήν καλήν 
διαγωγήν τών καταδίκων έπιβεβαιουμένην 
ύπδ τοΰ διευΟυντοϋ καί τοϋ ίερέως’ άλλ ή 
κυβέρνησις, φοβουμένη μήπως διά τοϋ μέ
σου τούτου ένΟαρρύνη τάς έξεις τής ύπο- 
κρισίας καί τής προσποιήσεως, άπέρριψε τό 
σύστημα τούτο. Διά τής κακής διαγωγής 
οί δεσμώται χάνουσι μόνον τό άποκτηΟέν 
διά τής έπιμελείας είς τήν έργασίαν κέρδος. 
Καθ’ έκάστην εσπέραν οί φύλακες έγχει- 
ρίζουσιν είς τόν διευθυντήν τών φυλακών 
έκΟεσιν άφορώσαν τού; καταδίκους, τούς ό
ποιους ήσαν έπιφορτισμένοι νά έπαγρυπνώ- 
σιν. Οί δείξαντες ίκανήν έπιμέλειαν είς τήν 
έργασίαν λαμβάνουσιν έξ σημεία, οί έπι- 
μελέστεροι επτά’ ό μέγιστος δρος είναι ο
κτώ σημεία. "Οσοι τών καταδίκων καθ’ δ
λον τό διάστημα τής διαμονής των έν τή 
φυλακή, δέν λάβωσε καθ’ έκάστην ήμέ
ραν ώς μέσον δρον έξ σημ.εϊα, δέν δι
καιούνται είς ούδεμίαν έλάττωσιν ποινής, 
απεναντίας δσοι ήθελον λάβει καθ’ έκάστην 
τόν μέγιστον δρον, ούτοι έχουσι δικαίω
μα είς τήν έλάττωσιν τοϋ τετάρτου τής 
ποινής. Διά τοϋ συστήματος τούτου ό δεσ
μώτη; γνωρίζει δτι έκάστη τών ημερών τής 
καΟείρξεώ; του, καλώς ή κακώς παρερχο- 
μενη, εχει άμεσον καί οριστικήν σχέσιν έπί 
τή; ιδίας'αύτοϋ τύχη;. Πίνας κρεμάμενος. 
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έντδς τοΰ θαλαμίσκου τώ υποδεικνύει η
μέραν παρ’ήμέοαν τδ σύνολον τών σημεί
ων, τούτέστι τδν δρόμον τδν όποιον διέ- 
τρεζε, καθώς κα1. τήν στιγμήν τής άπελευ- 
θερώ.εώς του Έπί 1631 καταδίκων ά- 
πελευθερωθέντων τδ 1 87 I μόνον 128 δεν 
ήξιιόθησαν ούδεμία; έλαττώσεως ποινής. 
Τδ σύστημα τοΰτο έχει τδ μέγα πλεονέ
κτημα, νά άποφεύγη πάσαν ανωμαλίαν καί 
πάσαν αυθαιρεσίαν, οί δέ "Αγγλοι τδ π·ο- 
τιμώσιν έζ όλων τών κανονισμών, οΐτινες 
διέπουσι τάς φύλακας τής Ευρώπης, καί 
έκ τών οποίων πολλάκις έξαρταται ή χά
ρις τοΰ καταδεδικασμένου έκ τών μ.άλλον 
διαφορετικών κρίσεων και εξ ιδιαιτέρας προ
στασίας. Εις τδ αγγλικόν σύστημα τδ μάλ
λον αξιοσημείωτο'/ είναι, δτι όλοι οί δέσμι
οι τυγχάνουσιν ανεξαιρέτως τής αύτή; θε
ραπείας, όποια κα1. άν ηναι ή φύσις τοΰ έγ- 
κλήματός των, τής ανατροφής των καί τή; 
προγενέστερα; αυτών θέσεως. Αί καθιεοω- 
μέναι τάξεις μεταξύ τών καταδίκων δέν 
είναι άλλο είμή άλλεπάλληλ.οι ς·«θμσι, τούς 
όποιους οφείλουσι πάντες νά διέλθωσιν. "Ο
πως μεταβή τις έκ τής τρίτης τάξεως εΐς 
τήν δευτέραν, ακολούθως εΐς τήν πρώτην, 
δέον νά κατέχη αρκετά σημεία’ ύπεράνω 
τής πρώτης τάξεως υπάρχει ιδιαιτέρα τά- 
ξις διά τούς καταδίκους, ή διαγωγή τών 
όποιων ύπήρξε εξαιρετική. 'Εκάστη τάξις 
απολαμβάνει προνόμιά τινα, ούτως οί κα- 
τάδικοι τής τρίτης τάξεως δέν δύνανται 
νά γράύωσιν επιστολήν εΐς τήν οίκογένειάν 
των ή νά δέχονται επισκέψεις είμή κατά 
πάσαν έξαμηνίαν, οί τής δεύτερα; κατά 
πάσαν τετραμηνίαν, οί δέ τής πρώτης κα
τά πάσαν τριμη/ίαν. 'II παράβασις τής πει
θαρχίας κχϊ ή άποποίησις εις τήν εργασί
αν τιμωρούνται αυστηρότατα’ ή σκοτεινή 
φυλακή, καθώς κα1. ή έλάττωσις τής τρο
φής, είναι ή συνήθης τιμωρία, εΐ; δέ τά; σο
βαρά; π ριττάσεις προς-ρέχουσιν είς τήν μά
στιγα. ΊΙ χρήσι; τής τελευταίας ταύτης 
τιμωρίας δ .εγείρει έν ’Αγγλία ζωηρά; δια
μαρτυρήσεις’πλήν οί διευθυνταί τών φυλα

κών επιμένουν νά διατηρηθή είσέτι ή τιμω
ρία αύτη.

’Ενταύθα θέλομε·/ προσθέσει ολίγα τινά 
περί τής εσωτερικής διαίτης τών φυλακών. 
Είς (lialham αί οίκοδομαί, ένθα πλαγιά- 
ζουσι οί κατάδικοι, άπέχουσιν όλίγον έκ τών 
ναυπηγείων' ή θέα τών οικοδομών τούτων 
είναι αρκετά ευάρεστος. Εκάστη τάξις τών 
φυλακισμένων κατέχει διακεκριμένο·/ τμ.ή- 
μα, έκαστος δέ κατάδικος έχει θαλαμίσκον, 
δπου λαμβάνει τδ φαγητόν του καί κοιμά
ται τήν νύκτα έντδς αιώρας. Οί θαλαμί
σκοι ούτοι χωρισμένοι διά σιδηρού διαφράγ 
ματος είναι λίαν μικροί, δ δέ αερισμός α
νεπαρκής. Οί κατάδικοι έγείρονται τδ θέ
ρος είς τάς πέντε ώρας, τδν δέ χειμώνα εί; 
τάς πέντε και ήμίσειαν, πλαγιάζουν τδν χει
μώνα καί τδ καλοκαίριον περί τήν όγδόην. 
Παραχωρούν εΐς αύτούς τρεις ώρα; διά τδ 
φαγητόν, περιπλέον μίαν ώραν τδ θέρος 
καί τρεις τδν χειμώνα διά τήν άνάγνωσιν 
ή τήν γραφήν, γινομένην έντδς του θαλα
μίσκου Ίΐ κυριακή είναι καθιερωμένη εΐς 
τά θρησκευτικά καθήκοντα, άτινα διαρκούν 
3 1]2 ώρας, καί είς τδν περίπατον έντδς 
τών αυλών τής φυλακής. Πολλάκις έγένε
το λόγο; περί τή; τροφής τών δέσμιων, δη
λαδή περί τής ποσότητος καί τής ποιότη- 
τος, ήν έκαστος οφείλει νά λαμβάνη. Εί; 
Chatham, Porstmouth καί είς Pordland 
οί φυλακισμένοι λαμβάνουσι καθ’ έκάστην 
645 γραμμάρια άρτου έκτδ; τής κυριακή; 
καθ’ ήν λαμβ άνουσι 840 γραμμάρια. Τδ 
μέν πρόγευμα συνίσταται έκ 40 εκατοστό
λιτρων κακάου μετά προσθήκη; γάλακτο; 
καί μελιτώματος, τδ δέ δεϊπνον έκ 55 ε
κατοστόλιτρων σεμιδάλεως ήρτημένης μέ 
ζιγγίβερι. Είς τδ γεύμα λαμβάνουσι τετρά
κις τή; έβδομάδο; 140 γραμμάρια βωδι- 
νοΰ ή προβείου κρέατος ψητού καί μίαν λί- 
τραν γεωμήλων, δ1.; τή; έβδομάδο; σού
παν έκ ζωμού, λάχανα καί μίαν λίτραν 
γεωμήλων, τήν δέ κυρ-ακήν, καθ’ ήν δέν ερ
γάζονται, I I 2 γραμμάρια τυρίου. Είς Πεν- 
τοβιλ καί Μιλβάνκ ή δίαιτα είναι ή αύτή 
έκτδ; τού ότι ή ποσότης τοΰ άρτου περι

ιορίζεται εί; 560 γραμμάρια, τοΰ δέ κρέατος 
εΐς 1 10 γραμμάρια. Έν τούτοι; οί ιατροί 
εΐ; τάς έκθέσεις αύτών θεωρούν ώς ανεπαρ
κή τήν τροφήν ταύτην, πρδ πάντων τήν έ- 
σπερινήν, δι’ ανθρώπους οΐτινες, άναλαμβά- 
νουσιν έπιπόνου; έργασίας.

Άκολουθήσαντες τδν δεσμώτην είς τά δι
άφορα στάδια τής καθείρξεως αύτού, άς 
ίδωμεν τί συμβαίνει κατά τήν κρίσιμον στιγ
μήν τής προσωρινής αύτού απελευθερώσε
ων, δτε οφείλει νά άναλάβη τήν θέσιν του 
έν τή κοινωνία. Έάν σκεφθώμεν τάς απο
πλανήσεις τής παρελ.θούσης ζωής τού κατα
δίκου, τήν δυσκολίαν τού νά εύρη έργασίαν, 
τήν τυραννίαν τών άρχαίων συνενόχων καί 
τούς πειρασμούς, οΐτινες καταβασανίζουσιν 
αύτδν τήν στιγμήν τής έξόδου του έκ τών 
φυλακών, θέλομεν αίσθανθή οίκτον διά τήν 
θέσιν αύτού καί Οέλομεν τείνει χεΐρα αρω
γόν είς τήν αδυναμίαν τού άπελευθερωθέν- 
τος δέσμιου. Τδ σύστημα τοϋ Κ. Bz. irof- 
ton διευθυντού τών φυλακών τής ’Ιρλαν
δίας, κατά τδ όποιον ή έπιτηρησις καί ή πα- 
τρωνεία συνδυάζονται καί ύποστηρίζονται 
άμοιβαίως, ώφειλε φυσικώ τώ λόγω νά έ- 
πισύρη την προσοχήν τή; αγγλικής κυβερ
νήσεως. Μέχρι τοΰ 1857 ούδέν έπράχθη ύ
πέρ τού σκοπού τούτου. Έταιρία·. πατρω- 
νείας ύπήρχον εί; τά; κομητείας, εΐς δέ τδ 
Αονδΐνον άνδρες εμφορούμενοι ύπδ τού αι
σθήματος τής χριστιανική; αγάπη; είχον 
πραγματοποιήσει θαύματα άφοσιώσεως καί 
προθυμίας. Ούτως άπλ.ούς τι; ιδιώτης άνευ 
περιουσίας, ό A. Nash, συνέλαβε την κα
λήν ιδέαν νά ένοικιάση δωμάτιόν τι, όπου 
έδέχετο δύο ή τρεις άπελευθερωθέντα; φυ
λακισμένους, τούς όποιους έδίδασζε καί ακο
λούθως τούς έθετεν ύπδ τήν προστασίαν 
τών πατρώνων. Κατόρθωσε μετ’ ού πολύ 
νά ένοικιάση δύο δωμάτια, έπειθα δέ ολό
κληρον οικίαν. "Ομιλος φιλανθρώπο/ν τινών 
έλαβεν ύπδ τήν προστασίαν αύτοΰ τό νέον 
κατάστημα καί έχορήγησεν άσυλον εΐς εκα
τόν δέσμιου;· Πάντες οί εισερχόμενοι καθυ- 
πεβάλλοντο είς αύστηράν δοκιμασίαν. Κα
τά τόν κανονισμόν ωφειλον νά διέλθωσι 

δεκαπέντε ήμέρας έν πλήρει απομονώσει 
λαμβάνοντες αντί πάσης τροφής άρτον ξη
ρόν καί νερόν.

Τδ 1 857 καθιδρύθη έν Αονδίνω ύπδ τδν 
τίτλον Discharged prisoners aid Society 
μέγα κατάστημα προτιθέμενον νά συντρέ
χω τού; έκ τών φυλακών τής κυβερνήσεως 
έξερχομένους καταδίκους. Ή έταιρία αυτή 
έχρησίμευσεν ώς πρότυπον εΐς όσας καθι- 
δρύθησαν έκ τής έποχής ταύτης, καί έξέτει- 
νε τήν εύεργετικήν αυτής ένέργειαν έπί 
7111 άπελ.ευθερωθέντων καταδίκων. Ό 
μηχανισμός αύτής είναι έκ τών άπλουστά- 
το>ν' ή έταιρία δέν ζητεί νά είσχωρήση εί; 
τάς φυλακάς, άλλά παραλαμβάνει τδν κα- 
τάδικον τήν στιγμήν τής άπελευθερώσεώ; 
του, έπιφορτίζεται νά εύρη δι’ αυτόν έργασί
αν καί τδν έπαγρυπνή μέχρι τέλους τή; 
ποινής αύτού. Πρδς έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού 
τούτου ή έταιρία έχει δύο ή τρεις πρά
κτορας, οΐτινες δαπανώσι τδν καιρόν των 
είς έπισκέψεις έντδς τών φυλακών καί λαμ- 
βάνουσιν οδηγίας ύπδ τού γενικού γραμμα- 
τέως· Αί πρόσοδοι τής έταιρία; συνίστανται 
έκ τών συνεισφορών τών ιδιωτών, αϊτινες 
δέν ύπερβαίνουσι τδ ποσδν τών 16000 
φράγκων. Έπειδή όμως τδ ποσδν τοΰτο εί
ναι ανεπαρκές, ή κυβέρνησες έπιφορτίζει τήν 
εταιρίαν νά διαθέσν) ύπέρ τών καταδίκων 
τά ποσά, άτινα παραχωρεί είς αύτούς ώ; 
φιλοδωρίαν τήν στιγμήν τή; άπελευθερώ - 
σεώ; των. Τδ ποσδν τών φιλοδωρημάτων 
τούτων, ύπολογιζόμενον άναλόγως τού και
ρού, τδν όποιον οί κατάδικοι διήλθον έν έ- 
κάστη τάξει έν τώ έσωτερικώ τής φυλακής, 
δέν ύπερβαίνει γενικώς τά 75 φράγκα, διά 
δέ τού; καταδίκου;, τών όποιων ή διαγω
γή ύπήρξε παραδειγματική, τά 1 50 φράγκα.
Αλλοτε τδ ποσδν, τδ όποιον είς κατάδικος 

ήδύνατο νά λάβη τήν στιγμήν τής άπελευ
θερώσεώ; του, ήτο πολύ ανώτερο·/' άλλά 
σκέψεως γενομένη; εύρέθη οτι ύπήρχε πραγ
ματική άδικία, έάν έπιτρέπετο είς ανθρώ
πους καταδικασμένους δι’ εγκλήματα νά 
δύνανται νά εξοικονομήσουν κατά το διά
στημα τής διαμονή; των έν τή φυλακή πο-
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σά ανώτερα έκείνων, τά όποια δύναται νά 
σύναξη, είς τδν αύτόν καιρόν τίμιος έργάτης 
πατήρ πολυαρίθμου οικογένειας. 'Η κυβέρ- 
νησις διζαιωματικώς δέν είναι υποχρεωμέ
νη νά χορηγήση τίποτε είς τούς καταδί
κου; καί έάν δίδν; είς αύτού; μικράν τινα 
βοήθειαν, τό πράττει μόνον και μόνον δπω; 
τού; άναγκάση νά άναλάβωσι βίον έντιμον 
καί εργατικόν. Έν ούδεμίφ περιστάσει ό 
κατάδικος λαμβάνει δλα τά χρήματα παρά 
τοΰ δίευθυντοΰ τών φυλακών, άλλ’ αναλο
γώ; τών αναγκών του λαμβάνει βοήθει
αν είτε ύπό τών πατρώνων αύτοϋ είτε ύπό 
τή; αστυνομία;. Δέν δύναται τι; νά φαντα- 
σθίί πόσον ό συνδυασμός ούτο; είναι άπλοΰς 
καί τέλειος. Οί περισσότεροι τών καταδί
κων έςαιτοΰνται τάς εύεργεσίας τής πα- 
τρωνείας- Όπόταν προσεγγίζη ή στιγμή 
τή; άπελευΟερώσεως ενός δέσμιου, τόν ει
δοποιούν περί τής ύπάρξεως τής εταιρίας" 
έάν δέ ζητήση τήν προστασίαν αύτής, ό δι
οικητή; τών φυλακών μεταβιβάζει εί; τήν 
έν Λονδίνο) εταιρίαν τό όνομά του, σημεί- 
ωσιν τή; προγενέστερα; αύτοϋ διαγωγής 
καί φωτογραφίαν, διά τή; όποιας Υποδει
κνύεται ή ταύτότης τοΰ ατόμου. Μετά τήν 
άφιξίν του είς Λονδϊνον τόν έξετάζουν τί ή- 
ξεύοει καί τί διανοείται νά πράξη" τώ εγχει
ρίζουν μικρόν τι ποσόν, δ δέ πράκτωρ τή; 
έταιρία; ένασχολείται, δπως τώ εύρη έργα
σίαν. Μερικοί έκ τών καταδίκων άποκατα- 
σταίνονται είς Λονδϊνον, άλλοι εί; τάς έπαρ- 
χίας, άλλοι στέλλονται είς τάς οικογένει
ας των, άλλοι τέλος αποφασίζουν νά μετά 
ναστεύσουν εί; τάς αποικίας. Οί διαμένοντε; 
έν Λονδίνιρ είναι ύπό τήν έπιτήρησιν τοΰ 
πράκτορας τής έταιρία;, δστις πληροφορεί 
τήν έταιρίαν περί τή; διαγωγή; αύτών. Ό
σοι τών καταδίκων στέλλονται εί; τάς έ- 
παρχίας συσταίνονται είς πρόσωπα ευυπό
ληπτα καί σεβαστά. Όπόταν δέ δ απελευ
θερωθείς κατάδικος διάγη κακώς, ή αστυ
νομία λαμβάνει εΐδησιν καί δύναται νά έ- 
ξασκήση έπ’ αύτοϋ πάσαν τήν εξουσίαν 
τη;. Τό τελευταϊον έτος 43 έπί 481 ά- 
πελευθερωθέντων καταδίκων παρεδόθησαν 

ούτως είς τάς χεΐρας τή; αστυνομία;" περι- 
πλέον 14 κατεδικάσθησαν έκ νέου καί .9 
έδιδον είς τό τέλος τοΰ έτους ζωηρά; ανη
συχία;. "Ολαι αί έπίσημοι έκθέσεις μαρτυ- 
ροΰσιν δτι ή έταιρία έκ τής καθιδρύσεως αύ
τής ωφέλησε σημαντικά τήν κοινωνίαν καί 
δτι δ αριθμός τών ύποτροπών είναι σχετι- 
κώς μικρότερος μεταξύ τών καταδίκων, οι- 
τινες δέχονται τήν πατρωνείαν, παρά μετα
ξύ έκείνων, οϊτινες προτιμώσι νά ήναι έλεύ- 
θεροι.

Βλέπει τις, πόσον Οά ήτον εύκολον νά 
καθιδρυθώσι πανταχοΰ έταιρία·. πατρωνεί- 
ας διεπόμεναι ύπό του αύτοϋ πνεύματος. 
Κατά τό 1862 ή Βουλή έψήφισε νόμον, δι’ 
ού επιτρέπεται είς τούς εισαγγελείς νά πα
ραχωρούν είς τάς έταιρία; ταύτας ποσόν τι 
έκ 2 λιρών στερλινών δι’ έκαστον τών άπε- 
λευθερωθέντων καταδίκων. Ό προϋπολογι
σμό; δλων τών εταιριών κανονίζεται προη
γουμένως, ώς έκ τού-ου δ αριθμός αύτών 
δσημέραι πολλαπλασιάζεται. Εί; Λονδϊνον 
άπό τό 1864 ύπάρχει ύπό τόν τίτλον τοΰ 
Metropolitan discharged prisoners relief 
Society έταιρία, ήτις έπαγρυπνεί καί συν
τρέχει όλους τού; έξερχομένου; καταδίκου; 
έκ τών φυλακών τή; κομητείας τοΰ Mid
dlesex. Είς τό διάστημα επτά έτών 41 12 
τών καταδίκων τούτων άπήλαυσαν τής 
εύεργεσίας τής πατρωνείας. Εί; τάς κομη
τείας αί ανάλογοι έταιρία*. είναι ήδη πολυ
άριθμοι καί μετ' ού πολύ δέν Οά ύπάρχη 
φυλακή, ήτις νά μή εχη πλησίον τής Ού
ρα; αύτής μίαν έκ τών εταιριών τούτων.

'11 πατρωνεία καθίσταται πρό πάντων α
ναγκαία είς τά; γυναίκα;. Αί κ.αταδικασθεϊ- 
σαι γυναίκες είς ποινικήν φυλάκισιν, άφοΰ 
διέλθωσιν έννέα μήνα; είς τό σωφρονιστη
ρίου τοΰ Milbank, στέλλονται εί; τάς φυ- 
λακά; τοΰ H'o/iing καί τοΰ /" ulham, ένθα 
έργάζονται έκ συμφώνου. Δύνανται διά τή; 
έπιμελείας αύτών νά έπιτύχωσιν έλάττωσιν 
τή; τιμωρίας, ήτις φθάνει μέχρι τοΰ τρί
του τή; διάρκειας τή; καταδίκης των. Περι- 
πλέον αί κατάδικοι, τών όποιων ή διαγωγή 
ύπήρξεν ανεπίληπτο; δύνανται νά μετατε-

Οώσιν έξ μήνας πρίν τή; προσωρινή; αύτών 
άπελευΟερώσεως είς ειδικά καταγήματα, κα
λούμενα χαταφύγια. 'Γπάρχουν σήμερον 
τρία καταστήματα τοΰ είδους τούτου, άτι
να δύνανται νά συγκριθώσι μέ τά; μεσολα
βούσα; φυλακάς τή; ’Ιρλανδίας. Διέπονται 
δέ ύπό φιλανθρωπικών έταιριών καί λαμ- 
βάνουσιν έπιχορήγησιν παρά τής κυβερνήσε
ως.

Αί γυναίκες, αϊτινες γίνονται παραδεκταί, 
δέν φέρουσι πλέον τό ένδυμα τή; φυλακής, 
άλλ.ά περιορίζονται εί; αυστηράν πειθαρχί
αν. Τό 1871 έκ 275 καταδίκων 117 έτυ 
χον τό εύεργέτημα νά μετατεθώσιν είς τά 
καταφύγια, δπω; άποτίσωσι τήν ποινήν των. 
Είς τόν αύτόν καιρόν αί διευθύντριαι ένα- 
σχολοΰνται, δπως ευρωσιν δι’ αύτά; έντιμόν 
τι έπάγγελμα, ώ; έπίσης εί; τάς συντρόφους 
αύτών, αϊτινες, έξερχόμεναι άπ’ ευθείας έκ 
τών φυλακών, έπικαλοΰνται τήν πατρωνεί
αν καί ύποστήριξίν των.

Τήν αύτήν πρόνοιαν λαμβάνουσιν ώς έγ
γιστα καί άλλαι χριστιανικά! δυνάμεις ύ
πέρ τή; βελτιώσεως καί ήΟικοποιήσεω; τών 
καταδίκων. Έπισκεφθέντες τό I860 τό έν 
Γενεύη σωφρονιστήριον έθαυμάσαμεν τήν τά
ξιν, τήν καθαριότητα καί πρό πάντων τήν 
θρησκευτικήν άγωγήν, ήν έκαστος κατάδ.- 
κος λαμβάνει εντός τοΰ καταστήματος τού
του. Δυστυχώς τό αύτό δέν δυνάμεθα νά 
είπωμεν καί διά τάς έν Έλλάδι φυλακάς (*). 
Ιδού τί έγραφεν ή έν Άθήναις έκδιδομένη 
Έ.Ι.Ιηηχη ’ΛπζαρτησΙα είς τό ύπ’ άριθ. 
398 φΰλλον αύτής έπί τοΰ αντικειμένου 
τούτου, «Απλή έπίσκεψις εί; τάς έλληνικάς 
φυλακάς αρκεί, δπω; προςενήση τήν μεγα- 
λητέραν θλίψιν εΐ; τήν καρδίαν τοΰ έπισκε- 
πτομένου. Ένταΰθα όλοι οί κανόνες τή; 
στοιχειωδεστέρα; ύγιεινή;, τή; ήττον αύ-

(") Τό έν Κέρκυρα σωφρονιστηρίου, ύπέρ της 
συστάσεως τοϋ όποιου ή Ίόνιο; κυβέρνησις 
έοαπάνησ» περίπου 250000 αγγλικά; λίρα; καί 
τό όποιον ώφε,λε νά χρησιμεΰστ, ώ; πρότυπον 
τών έν Έλλάόι φυλακών, πκρημελήΟη μετά 
τήν ίνωσιν ίνεκεν τή: άνικανότητος καί ολιγω
ρίας τή; τε Κυοερνήσεω; καί τών υπαλλήλων. 

στηρά; ηθική;, τή; ήττον άκριβοΰ; διαχει- 
ρήσεως καταπατοΰνται. Χωρίς νά ήναί τι; 
ιατρό; δέν θά βραδύνη νά ίδη τήν ένσάρκω- 
σιν, έάν δύναταί τις νά έκφρασθή ούτω, τής 
καχεξίας, τή; άτονίας καί τή; νοσώδους 
καταστάσεως τών καταδίκων. Αί μάλλον 
ρωμαλέαι κράσεις, αί μάλλον άθλητικαί ι
διοσυγκρασία·. δέν ήθελον ύπομείνει τοιαύ
την κατάστασιν πραγμάτων καί ήθελον κα
ταντήσει μετ’ ού πολύ πτώματα σκελετώ
δη. 'II νοσωδεστέρα υγρασία, η έλλειψις 
ατμοσφαιρικού άέρος, τροφή άνεπαρκής καί 
βλαβερά, ρυπαρότης άποτρόπαιος, ιδού ό 
κλήρος τών ελληνικών φυλακών ! Αί κολ- 
λητικαί καί αί έπιδημικαί άσθένειαι διαδί
δονται διά τοΰ άπαισιωτέρου τρόπου. Έν 
άλλαι; λέξεσι, αί έλ. φυλακαί είναι λοιμι
κοί έστίαι κατάλληλοι νά γεννώσι τάς μάλ
λον θανατηφόρους άσθενείας. Έν Έλλάδι ή 
λέξις φυλακή είναι σχεδόν συνώνυμος μέ 
τήν λέξιν reaoxojutor ή μάλλον rzxfora- 
ysTor. Τί δέ νά είπωμεν περί, τής ήθικής 
καί ψυχολογική; καταστάσεως τών κατα
δίκων ; Δέν έχομεν άρκετούς λόγους, όπως 
περιγράψωμεν τήν ήθικήν κατάπτωσιν καί 
τήν έξαχρείωσιν, ήτις επικρατεί έντός τών 
ελληνικών δεσμωτηρίων. Ό τιμιώτερος, ό 
εύλαβέστερος, ό ήθικώτερο; άνθρωπος ήθε
λεν αποκτήσει ένταΰθα έξεις καί ήθη διε
φθαρμένα. ΊΙ κακία καθώς καί ή αρετή με
ταδίδονται ευκόλως, ώς έκ τούτου, εισερ
χόμενό; τι; εί; τάς έλληνικάς φυλακάς όλί
γον τι μεμολυσμένος, εξέρχεται πταίστη;, 
ένοχος καί κακούργος. Τά δεινότερα σκάν
δαλα, οί αισχρότεροι καί άνηθικώτεροι λό- 
λοι, αί μάλλον δυσεξήγητοι πράξεις επισω
ρεύονται ένταΰθα φύρδην μίγδην. Ένώ πα
ρά τοί; πεπολιτισμένοις λαοί; αί φυλακαί 
ε'ναι καθιδρύματα καί σχολεία ήθικής, έν 
Έλλάδι τά σωφρονιστήρια είναι απεναντί
ας καταγώγια διαφθορά; καί αναισχυντίας.»

Καιρός λοιπόν νά ληφθή πρόνοια έν Τουρ
κία, ώσπερ καί έν Έλλάδι, περί τής ήθικο- 
ποιήσεως τών έν ταϊ; φυλακαίς ευρισκομέ
νων. Σκοπός τοΰ νόμου πρέπει νά ηναι ή 
έπανόρθωσις τοΰ πταίστου, ούχί ή έξαχρεί-
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ωσις καί ή καταστροφή αύτοΰ. Ύπδ δέ τήν 
οικονομικήν έποψιν άπεδζίχθη. δτι οί κατά- 
δικοι δύνανται διά τακτικής έργασίας νά 
συντελέσωσιν έν μέρει εις τήν διατήρησιν αύ
τών. A. Κ.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ

(Έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ Κ. Α. Ίσηγόνη).

(συνέχεια καί τέλος).

IV

Ή μετά τδν αποχωρισμών τοΰ ανθρακι
κού οξέος διά τής διακαύσεως τοΰ ασβεστό
λιθου έναπολειπομένη ούσία είναι ·η άσβε
στος, ήν πάντες γνωρίζομεν’ή χρήσις αύτής, 
πάγκοινος αυσα, δείται καί μέσου κατα
σκευής ανάλογου’ έπι τούτω δέ μεταχειρί
ζονται μεγάλας καμίνους, ών τήν λεπτομε
ρή περιγραφήν παραλείπομεν χάριν συντο
μίας, καθόσον πάντες γνωρίζομεν, τί έστι 
κάμινος άσβεστοποιείου.

Μετά τήν μέχρι πυρακτώσεως διάκαυσιν 
τοΰ ασβεστόλιθου έν τοΐς κλιβάνοις τούτοις 
άπολαμβάνομεν ουσίαν τινά λευκήν καί 
εύθραυστον, ήτις άποξηραίνει τάς χεϊρας 
ήμών, δταν κρατώμεν αύτήν, καί τής όποιας 
ή πικράς γεύσεως κόνις μάς προξενεί βή- 
χα. Τής ούσίας ταύτης τδ μάλλον ενδιαφέ
ρον ημάς είναι τά φαινόμενα, άτινα παρί- 
στανται, δταν αΰτη ελθη εις έπαφήν μετά 
τοΰ υδατος.

Έάν έντδς τοΰ υδατος βυθίσωμεν τεμά- 
χιον ασβέστου, μετ’ ού πολδ θέλομεν α
κούσει αναβρασμόν τινα’ έάν δέ μετά ταϋ
τα άποσύρωμεν αύτδ άπδ τοΰ υδατος, θέλο
μεν ίδεϊ δτι αμέσως άπεορόφησε τδ ΰδωρ, 
δπερ περιέβρεχε τήν έπιφάνειαν αύτοΰ, καί 
έπανέλαβε τήν προτέραν αύτοΰ ξηοάν κατά- 
στασιν. Μετ’ όλίγας δμως στιγμάς θέλει 
θερμανθή ΰπερμέτρως, μεθ’ 8 αυτομάτως 

διαλυθήσεται είς άπειρον πλήθος μικρών 
τεμαχίων. Έκ μέσου τών σχισμάτων τού
το»·/ άναδίδονται υδατώδεις ατμοί, οΐτινες 
παράγοντα·, έκ τοΰ συνδυασμού τής τε υ- 
πεομέτρου θερμότητας τής ασβέστου καί 
τοΰ ΰύατος’ ακολούθως τά τεμάχια ταύτα 
μεταβάλλονται είς κατάλευκον λεπτήν κό- 
νιν, τήν όποιαν όνομάζομεν έσβεσμένην 
άσβεστου, κα'ι ήτις είς τήν χημείαν όνομ.ά- 
ζεται «JjpoffZihor τοΰ άσβετείου, ήτοι συ- 
νένωσιν ασβέστου καί υδατος. Μολονότι οί 
έκ τής άσβεστου έξερχόμενοι άτμοί άπο- 
δεικνύουσι τήν έν αύτή άναπτυσσομένην θερ
μότητα, δυνάμεθα δμως νά έπιβεβαιωθώ- 
μεν θετικότερου καί διά τοΰ επομένου πει
ράματος’ έάν έπί τεμαχίου έν τώ υδατι 
βεβαμμένης άσβέστου θέσωμεν δλίγην πυ
ρίτιδα, αΰτη θέλει άναφλεχθή, άμα η Οερμό
της άναπτυχθή είς υψηλόν τινα βαθμόν. 
Τδ μέσον τοΰτο μεταχειρίζονται καί αύτοί 
οί άσβεστοποιοί, θέλοντες νά άνάψωσι τάς 
καμίνους αυτών’ βρέχουσι τεμάχιον άσβέ
στου καί τδ ρίπτουσι έπι τών έπί τούτω 
συσωρευμένων ξηρών φύλλων καί πελεκη
μάτων, άτινα αμέσως μεταδίδουσι τδ πυρ 
είς τά πρδς διάκαυσιν τών άσβεστολίθων 
χρησιμεύοντα ξύλα.

Έάν τώρα έν τΰ) έσβεσμένη άσβέστω ρί- 
ψωμεν ποσότητά τινα άνάλογον υδατος, θά 
έχωμεν οΰτω τδ μίγμα, δπερ μεταχειριζό- 
μέθα πρδς κατασκευήν τής άμμοκονίας 
καί τού οποίου ή λευκότης έξαρτάται άπδ 
τής κατά τδ μάλλον καί ήττον καθαρό- 
τητος τών άσβεστολίθων, έξ ών ή άσβε
στος αΰτη εγεινεν. Έάν λοιπόν ή άσβεστος 
είναι καλής ποιότητος, ήτοι δέν εμπεριέ
χω έν αυτή ξένας ούσίας, θά έχωμεν τότε 
Sv μ-ίγμα παχύτατον, γλοιώδες καί εΰ- 
πλαστον. Τδ μίγμα τούτο διαλύοντες έν
τδς αρκετής ποσότητος υδατος κατασκευά- 
ζομεν υγρόν τι, έν ώ πλέουσι μόρια τής 
ούσίας ταύτης αδιάλυτα ύπδ τού υδατος 
καί δπερ μεταχειριζόμεθα πρδς κονίασιν 
τών τοίχων τών ήμετέρων κατοικιών καί 
πρδς καθαρισμόν αύτών άπδ μολυντικών 
μιασμάτων. Τδ ύγρδν τοΰτο οί χημικοί, 

καί οί φαρμακοποιοί διαπερώντες άπδ φύλ
λου χάρτου, διά τών πόρων τοΰ οποίου δι
έρχεται τδ ύδωρ άνευ τών έν αύτώ άδια- 
λύτων μορίων τής άσβέστου, άτινα έναπο- 
μ.ένουσιν έπί τοΰ χάρτου, κατασκευάζουσι 
τδ άσβέστειον ΰδωρ, περί ού έν τοΐς έμπρο
σθεν άνεφέρομεν.

1’νωρίζοντες έκ τών προειρημένων άπο- 
δείξεων τήν έν τώ άτμοσφαιρικώ αέρι ΰ- 
παρξιν τοϋ άνθρακικού όξέος, έννΓούμεν κάλ- 
λιστα δτι ή άσβεστος δέν πρέπει νά μέ- 
νη έπί πολύ έκτεθειμένη είς τδν άτμοσφ. 
άέρα, διότι άπορροφώσα τδ έν αύτώ άνθρακ. 
όξύ έπανέρχεται είς τήν άρχικήν της κα- 
τάστασιν, ήτοι γίνεται καί πάλιν άσβε- 
στόλιθος, τδ κοινώς λεγόμ.ενον xiytjtor τής 
άσβέστου. Τότε χάνει τάς ιδιότητάς της 
καί οΰτε θερμαίνεται οΰτε αναλύεται έν τώ 
υδατι. Ή άσβεστος λοιπόν πρέπει νά προ- 
φυλάσσεται δσον οιον τε άπδ τού άτμο- 
σφαιρικοΰ άέρος ή, τδ καλλίτερον, νά μετα- 
χειριζώμεθα αύτήν όλίγον έπειτα άπδ τής 
κατασκευής της.

Γνωρίζοντες ήδη δτι τδ έν τώ άτμοσφ. 
άέοι εύρισκόμενον άνθρ. όξύ επιφέρει τήν ά- 
πώλειαν τών ιδιοτήτων τής άσβέστου, με- 
ταβαίνομεν δπως έξετάσωμ.εν τήν ουσί
αν ταύτην ώς ούσίαν συγκολλητικήν.

V
Πάντες γνωρίζομεν δτι, άναμιγνύοντες 

άμμον μετά κονίας, κατασκευάζομεν τήν 
άμμοκονίαν’ τδ μίγμα τούτο, μεταξύ δύο 
λίθων παρεντιθέμενου, άποσκληρούμενον 
συνδέει αύτούς στερεώτατα. Άπλουστάτη δέ 
ή έξήγησις τοΰ φαινομέυου τούτου’ ή ά
σβεστος άποσκληρούται, διότι άπορροφα τδ 
έυ τώ άτμοσφ. άέρι άνθρακ. όςύ, και γίνεται 
πάλιν άσβεστόλιθος, ουτινος γινώσκομεν ήδη 
τήν πετρώδη στερεότητα καί τήν κρυσταλ
λικήν αύτοΰ κατασκευήν, ή δέ άμμος χρη
σιμεύει είς τδ νά διαιρή τήν τιτανώδη ταύ
την μάζαν καί νά σχηματίζη πόρους πρδς 
εισαγωγήν τού άτμοσφαιρικού άέρος' άνευ 
ταύτης, άποσκληοουμένης τής εξωτερικής 
έπιφανείας τής κονίας, ό άήρ δέν θά ήδύ- 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΣΤ'.) 

νατό νά έπενεργήση έπί τοΰ έσωτερικοΰ αύ
τής· διά τών ανωμαλιών τέλος τών κόκκων 
αύτής σχηματίζονται μέρη κατάλληλα πρδς 
αποκρυστάλλωσήν τοΰ ασβεστόλιθου. Πάσαι 
δ’ αύται αί ανώμαλοι έπιφάνειαι συμμιγνυό- 
μεναι άποτελοΰσι συμπαγές τι σύνολον. Ή 
άμμος λοιπδν δέν έπενεργεϊ είς τήν άμμο- 
κονίαν άλλως ή μηχανικώς, χρησιμεύει δηλ. 
ώς σύνδεσμος τών διαφόρων άπολιθώσεων 
τοΰ άσβεστολίθου, αίτινες παρήχθησαν έκ 
τής συνάψεως τού άνθρ. οξέος τού άέρος με
τά τής άσβέστου.

Πρακτικόν άποτέλεσμα τών άνω έπιστη- 
μ.ονικών παρατηρήσεων είναι τδ δτι, δπως 
ή άμμοκονία άποσκληρυνθή καί καταστή 
στερεά, πρέπει νά διευκολύνωμεν δσον ένε- 
στι τήν έλευθέραν έν αύτή είσχώρησιν τοΰ 
άτμοσφ. άέρος. * Αλλως τδ κέντρον όγκωδών 
τειχών δύναται νά μένη έπ’ άόριστον είς τήν 
άρχικήν αύτού ύγράν κατάστασιν. Τούτου 
πρόχειρον παράδειγμα έχομεν τδ επόμενον' 
κατά τήν κατεδάφισιν ένδς ποομαχώνος τοΰ 
φρουρίου τής πόλεως Στρασβούργου, είς τδ 
κέντρον αύτοΰ εύρέθη άμμοκονία τόσον νω
πή, ώς άν έγεινε πρό τινων ώρών, άν καί ό 
προμάχων ούτος εΐχεν ηλικίαν δύο καί πρδς 
αιώνων.

Άφοΰ ε'ίδομεν δτι ή άσβεστος άπορροφα 
μετά τοσαύτης εύκολίας τδ είς τηλικοΰτον 
χώρον, οιος ή άτμοσφαΐρά μας, διεσπαρμέ
νου άνθρακ. όξύ, κάλλιστα διαβλέπομεν 
τήν έκδούλευσιν, ήν δύναται νά μάς παρά- 
σχη ή ούσία αΰτη, δταν θέλωμεν νά άπαλ- 
λαχθώμεν τοΰ έπιβλαβοΰς ήμΐν τούτου α
ερίου, δπερ έκ περιστάσεως άρκούντως έπε- 
σωρεύθη εις θάλαμόν τινα ή εργαστήρι- 
ον, καθ’ δσον μάλιστα τδ άέριον τοΰτο 
άναπτύσσεται είς πολλά βιομηχανικά έρ
γα’ εύρίσκεται π. χ. έντδς φρεάτων, λατο
μείων ή καί υπογείων έσκαμμένων έντδς 
τιτανωδών γαιών. Πλέον δέ ή άπαξ συνέ- 
βησαν λυπηρά δυστηχήματα, άτινα έπέφε- 
ρε τδ δηλητηριώδες τούτο άέριον. Πρδς πρό· 
ληψιν δέ άπευκταίου, Οέλ.οντες νά καταβώ- 
μεν είς τοιαύτης φύσεως ύποπτον μάρος, ά
νάγκη νά κάμνωμεν τήν εξής δοκιμήν. Διά 

______________ 20.___
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'Γ'.νος σχοινίου καταβιβάζομεν φώς οίονδή- 
ποτέ, καί άν ή φλόξ καθίσταται ωχρά καί 
έπιμήκης, δπερ άποδεικνύει την έν αύτώ 
ϋπαρξιν τοϋ άνθρ. όξέος, τότε δεν πρέπει 
νά καταβώμεν πριν ή καθαρίσωμεν τήν έν 
αύτή άτμοσφαΐραν άπδ τοϋ άφιλοξένου 
τούτου αερίου. ’Επί τούτω δέ μβταχειρι- 
ζόμεθα τήν άσβεστον. Άναλύοντες ταύτην 
έντδς αρκετής ποσότητος υδατος, τήν fi- 
πτομεν έν τώ ύπογείω έν ειδει βροχής κα(Γ 
δλας τάς διευθύνσεις αύτοΰ, μεθ’ ό πάλιν 
διά τής καταβιβάσεως τοϋ φωτδς δυνάμε
Οα νά πληροφορηθώμεν, έάν δ καθαρισμός 
έγένετο εντελής ή μή.

Ή αξιοσημείωτος αύτη τάσις τοϋ νά 
συνδυάζονται τό τε ανθρακικόν όξύ καί ή 
άσβεστος, άμα ερχόμενα εις έπαφήν, προέρ
χεται άπδ γενικόν τινα κανόνα, τδν όποι
ον δέν πρέπει νά διέλθωμεν έν σιωπή.

Τδ άνθρακ. όξύ, ώσπερ καί τδ δνομά του 
δηλοΐ, είναι έν όξύ, ήτοι Sv τών πολυαρίθ
μων σωμάτων, οία τδ όξύδειον ή τδ έξι· 
κδν όξύ, ό χυμός τοϋ λεμονιού ή τδ κιτρι
κόν όξύ, τδ έλαιον τοϋ βιτριολιού ήτοι τδ 
θειϊκδν όξύ, άτινα έχουσι γεΰσιν κατά τδ 
μάλλον καί ήττον δριμείαν. "Ολαι αύται 
αί ούσίαι έχουσι τήν ιδιότητα τοϋ νά μετα- 
τρέπωσιν είς έρυθροϋν τδ ιάνθινον χρώμα 
εχον σιρόπιον τοϋ ίου. 'Η δέ άσβεστος ά- 
ναγεται ε?ς τήν κατηγορίαν τών σωμάτων, 
άτινα όνομάζονται αλκάλια, καί άτινα τοϋ 
αύτοΰ σιροπιού τδ χρώμα μεταβάλλουσιν 
είς πράσινον. Αί δύο αύται κατηγορίαι τών 
σωμάτων, τά οξέα δηλονότι καί τά άλκά- 
λια, τών όποιων αί ιδιότητες εύρίσκονται 
είς διάστασιν, συνδυάζονται, όπως σχημα- 
τίσωσι τά πλεΐστα σώματα, άτινα άπαρ- 
τίζουσι τήν σφαΐράν μας.

Τοϋ νόμου τούτου χρήσιν ποιησαμένη 
ή βιομηχανία ώφελήθη τά μάλιστα, καί 
κατά μέγα μέρος είς αύτδν όφείλει τήν κα
ταπληκτικήν άνάπτυξίν της. Πρδς άπόδει- 
ξιν δέ τούτου άρκούμεθα νά άναφέρωμεν 
τά εξής δύο παραδείγματα. "Οταν πρόκητ 
ται λ. χ. νά έξάξωμεν άπδ τοϋ λίπους τοϋ 
βοδ; ή τοϋ προβάτου τδ ιδιαίτερον έκεϊνο 

όξύ, δι’ ού κατασκευάζονται τά στεάτινα 
κηρία, θερμαίνουσι τάς παχείας ταύτας ύ- 
λας μετά άσβεστου" τδ άλκάλιον τοΰτο 
συνενοΰται μετά τοϋ στεαρικοϋ όξέος" συ- 
νάγουσιν έπειτα τδ μίγμα τούτο τών δύο 
στοιχείων, ελεύθερον δν τών έν τώ λίπει εμ
περιεχόμενων άλλων ούσιών. "Οπως κατό
πιν άπομονώσωσιν άπδ τής ασβέστου τδ 
έν λόγω στεαρικδν όςύ, καταφεύγουσιν είς 
τήν χρήσιν τοϋ Οειϊκοϋ όξέος, οπερ συνε- 
νούμενον μετά τής ασβέστου άφίνει έλεύ- 
θερον τδ λευκόν όξύ τών κηρίων.

Διά τοϋ αύτοΰ τρόπου επιτυγχάνεται 
καί ή άπδ τών τεύτλων (κοκκινογουλίων) 
έξαγωγή ζακχάρεως. Τών φυτών τούτων 
τδν χυμ.δν θέτουσιν υπδ τήν έπήρειαν τής 
ασβέστου. Μεταξύ δέ τών έμπεριεχομένων 
ούσιών έπειδή μόνον τδ σάκχαοι έχει τάς 
αύτάς σχεδόν ιδιότητας μετά τών οξέων, 
τούτο ένοϋται μετά τοϋ αλκαλίου. Τεθέν- 
τος δέ πάλιν τοϋ μίγματος τούτου υπδ τήν 
έπήρειαν ρεύματος άνθρακικοΰ όξέος, τδ ό
ξύ τούτο συνενούμενον μετά τής άσβέστου 
άφίνει έλεύθερον τδ σακχαρώδες ρευτδν, δ
περ, καθαρισθέν ούτω άπδ τών ξένων ού
σιών τών έν τώ χυμώ τών τεύτλων ευρι
σκομένων, άφίνεται νά έξατμισθή μέχρι πή
ξεως, καί δπερ διά τής ψυχράνσεως άπο- 
κρυσταλλούμενον φθάνει είς τήν κατάστασιν 
είς ήν τδ γνωρίζομεν.

17
Διά τοϋ συνδυασμού τής άσβέστου ή καί 

τοϋ άσβεστολίθου μετά τοϋ Οειϊκοϋ όξέος, 
δυνάμει τοϋ προειρημένου νόμου, άπολαμ." 
βάνομεν νέαν τινά ούσίαν, τήν θιαχί/χ ά- 
σβιστατ καλουμένην. Είς τήν περίστασιν 
ταύτην τδ άνθρακικόν όξύ, ως άέοιον, διεκ- 
φεύγει έξατμιζόμενον άπδ τοϋ βράζοντος 
μίγματος τοϋ ρευστού όξέος καί τοϋ τιτα- 
νώδους λίθου. Διά τοϋ τρόπου τούτου συνά
γεται έν άφθονία τδ άνθρακ. όξύ, διά τοϋ 
όποίου κατασκευάζεται τδ σελτεριανδν ύ
δωρ. Τδ σύνθετον τούτο μίγμα .τής άσβέ
στου μετά τοϋ θειϊκοϋ όξέος είναι ό γνωστός 

γύψος, περί ού Οέλομεν διαλάβει έν τώ πα
ρόν τι κεφαλαίω.

ΊΙ ούσία αύτη εύρίσκεται έν αφθονία έν 
τή φύσει" πρδ πάντων δέ απαντάται είς τά 
περίχωρα τών Παρισίων" οί πέριξ αύτών λό
φοι Λ/onlinarte, Paulin, Bellecille καί J/e 
nilmonlaiil σύγκεινται σχεδόν καθ’ ολοκλη
ρίαν άπδ τής ύλης ταύτης" εύρίσκεται δέ 
ύπδ τήν μορφήν λίθου λευκού, ένίοτε δέ καί 
υπολεύκου, βαρυτέρου τοϋ άσβεστολίθου. 
Ή ούσία αύτη είναι έπιδεκτική κρυσταλλώ- 
σεως, ώσπερ τά πλεΐστα τών χημικών 
μιγμάτων. Είς τά λατομεία μάλιστα τοϋ 
γύψου εύρίσκονται διαφανέσταται αποκρυ
σταλλώσεις αύτοΰ, τάς οποίας οί όουκτο- 
λόγοι ώς έκ τοϋ σχήματός των (ονόμασαν 
σιδηράς λόγχας. Τά κρύσταλλα ταΰτα έ
χουν τά αύτά συστατικά μ.ετά τοϋ γύψου, 
έν μέσω τοϋ οποίου εύρίσκονται, πρδς δέ 
και 20 τοΐς 100 ύδωρ.

Ό γύψος είναι ύλη χρτσιμωτάτη είς τάς 
οικοδομάς" δι’ αύτοΰ κατασκευάζονται διά
φοροι λεπταί έργασίαι πρδς στολισμ.δν αύ- I 
τών, μάλιστα δε καί άπομιμ.ήσεις διαφόρων 
άρχαίων αγαλμάτων καί άλλων παντοίων 
πραγμάτων, άτινα καθημερινώς βλέπομεν 
είς τάς οδούς πωλούμενα.

Ό γΰψος έν μέρει διαλύεται έν τώ υδατι" 
ή ίδιότης δ’ αυτή ήθελεν έπιφέρει μ.έγα 
πρόσκομμα ιός πρδς τήν χρήσιν αύτού εΐς 
τάς τών οικοδομών διακοσμ,ήσεις, έάν ή έ- 
ξωτερική επιφάνεια αύτού δέν έστιλβόνετο 
μετά προσοχής δι’ έπί τούτω ύπαγωγέως. 
Ούχ’ ήττον όμως ή βροχή μέ τδν καιρόν άλ- 
λοιόνει τάς ύπδ τήν άμεσον αύτής προσβο
λήν τοιοϋτου είδους διακοσμήσεις. Τδ φαι
νόμενου δέ τούτο δυνάμεθα νά παρατηρήσω- 
μεν κάλλιστα εΐς τάς τών οικιών μας εξω
τερικής κορωνίδας, τάς έκ γύψου κατασκευα
σμένος.

"Οταν τδ ύδωρ μείνη έπί πολύ έπί τού γύ 
ψου, λαμβάνει γεΰσιν ύπόγλυκον, άλλά δυσά- 
ρεστον, καθίσταται δε δυσπεπτότατον. Τοι
αύτη., φύσεως είναι τά υδατα τών φρεάτων 
τών Παρισίων, άτινα διαμένουσιν έπί έδά
φους, έν ω ό γύψος εύρίσκεται έν άφθονία.

Ή ούσία αύτη δέν είναι τδ μόνον τιτανώ- 
δες μίγμα, δπερ διαλύεται έν τώ ύδατι υπό 
τινας συνθήκας" τήν αύτήν χαίρει ιδιότητα 
καί ό τιτανόλιθος.

’Εν τοΐς έμ,προσθεν άπεδείξαμ.εν δτι τδ 
άνθρακ. όξύ καί ή άσβεστος σχηματίζουν 
τδν τιτανόλιθον, μίγμα άδιάλυτον έν τώ ύ- 
δατι. Έπανερχόμεθα είς τδ αρχικόν τούτο 
πείραμα. "Οταν έντδς ποτηριού, περιέχοντος 
άσβέστειον ύδωρ, προσθέσωμεν διά τίνος σί- 
φωνος μικράν ποσότητά υδατος βεβαρυμέ- 
νου ύπδ άνθρακ. όςέος,Οέλομεν παρατηρήσει 
δτι θέλει κατέλθει είς τδν πυθμένα άφθονος 
ποσότης άνθρακ. άσβέστου άδιαλύτου. Έάν 
δμως έκ τοϋ αύτοΰ αεριούχου υδατος έγχύ- 
σωμ.εν μεγάλην ποσότητα, θέλομεν παρα
τηρήσει τότε δτι τδ ρευστόν θέλει έντελώς 
καθαρισθή καί θέλει άναλάβει τήν προτέραν 
αύτοΰ διαφάνειαν κατά συνέπειαν τής δια- 
λύσεως τής έπί τοϋ πυθμένος κατελθούσης 
πρότερον άδιαλύτου ύλης. "Αρα ό άσβεστο 
λίθος, άδιάλυτος έν τφ καθαρώ υδατι, δια
λύεται έν ύδατι βεβαρυμένω ύπερμέτρως ύ
πδ άνθρακ. όξέος.

Στρέψωμεν ήδη τήν προσοχήν μας έπί 
τήν έξέτασιν τών συστατικών τοϋ υδατος, 
δπερ πίνομεν. Τδ ΰδωο τοΰτο προέρχεται 
άπδ πηγάς ή ποταμούς, οΐτινες παρήχθη- 
σαν ύπδ τής βροχής. Τδ βρόχειον ύδωρ 
κατά τήν πτώσίν του διερχόμενον διά τής 
άτμοσφαίρας- ές άνάγκης συμπαρέσυρε καί 
ανέλυσε μικράν τινα ποσότητα ανθρακικού 
οξέος, οπερ, ώς προέφημεν, έν άφθονία εύρί
σκεται έν αύτή, πίπτει έπειτα έπί τής γής 
καί άποοροφάται ύπδ τοϋ έδάφους. Κατά 
τήν πορείαν του ταύτην τό ύδωρ άπαντ^ 
τόν ασβεστόλιθον, δστις, ώς προείόομεν, α
παρτίζει μέρος τοϋ φλοιού τής σφαίρας 
μας, ένίοτε μάλιστα καί τήν θειϊκήν άσβε- 
στον. Κατά συνέπειαν τά υδατα, άπερ πί
νομεν καί τά όποια μεταχειριζόμεθα είς 
τάς οίκιακάς ή τάς βιομηχανικάς μας ά
νάγκας, εμπεριέχουν άρκετήν ποσότητα τι- 
τανωδών μιγμάτων.

Τοϋ γεγονότος τούτου τήν σπουδαιότητα 
όφείλοντες νά μή διέλθωμεν άβρόχοις πο-
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σί, άφιεροϋμεν τό τελευταϊον κεφάλαιον 
τής παρούσης πραγματείας εί; τό άντικεί- 
μενον τοΰτο, του οποίου τήν μελέτην — 
νιστώμεν τοΐς άναγνώσταις αύτού.

17/

Τά άλατα τής ασβέστου μεταδίδουν εί; 
τά φυσικά ΰδατα ιδιότητάς τινας, ών ή κυ- 
ριωτέρα είναι τό νά σχηματίζωσι λεπίδας 
τινάς έντός τών δοχείων, τά όποια έπί τού
τω μεταχειριζόμεθα. 1’νωρίζομεν ήδη δτι 
τό σελτεριανόν ύδωρ τιθέμενον εντός άνοι- 
κτου δοχείου άπόλλυσιν ολίγον κατ’ ολίγον 
τό έν αύτώ άέριον. Τό αύτό συμβαίνει καί 
είς τό φυσικόν ύδωρ. ’Η μικρά ποσότης τοΰ 
άνθρακ. οξέος, ήν εμπεριέχει, διά τής ε
παφής τοΰ άτμοσφ. άέρος έκφεύγει βαθμη
δόν ή δέ τιτανος, μή εόρίσκουσα πλέ
ον τό πρός διάλυσιν αυτή; προσφοράν στοι- 
χεΐον, κατέρχεται καί έπικάθηται έπί τού 
πυθμένος, οπού σχηματίζει σώμα συμπα
γές καί σκληρότατον έ’νεκα τή; μεγάλης 
βραδύτητος, μεθ’ ής έσχηματίσθη.

Τοιαΰτα τιτανώδη έμπάσματα σχημα
τίζονται αύτομάτως καί έπί τών έσωτερι- 
κών παρειών τών υδραγωγείων, δι’ ών τό 
ύδωρ μετοχετεύεται είς τάς πόλεις, εϊς το- 
σοΰτον βαθμόν, ώστε καταντώσι νά φρά- 
ξωσιν όλοτελώς τούς σωλήνας αύτών. Έν 
τώ γεγονότι δέ τούτω εύρίσκομεν τήν έξή- 
γησιν διαφόρων περιεργοτάτων φυσικών φαι
νομένων.

Η οροφή πολλών σπηλαίων κοσμείται έ
νίοτε διά μακρών λιθωδών βελονών κω
νικού σχήματος, ataJaxziz&r ονομαζομένων, 
αϊτινες έξ άσβεστολίθου συγκείμενοι σχη 
ματίζονται διά τοΰ άκολούθου τρόπου- τά 
ΰδατα, άπερ καθυγραίνουσι τάς ύπέρ τό 
σπήλαιον γαίας, διαπερώντα τό έδαφος κα· 
ταρρέουσι διά τών σχισμάδων τοΰ βράχου" 
άμα δε έλθόντα εί; έπαφήν μετά τοΰ έν 
τώ σπηλαίω άέρος έπαφίνουσιν έπί τής έπι
φανείας τοΰ θόλου τήν άνθρακ. άσβεστον. 
Ό σταλακτίτης δθεν κατ’ άρχάς δεν είναι 
είμή σμικρά τις κηλίς" έπειδή όμως τό ΰ- |
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δωβ άκαταπαύστως άνανεοΰται, ή κηλίς 
αΰτη μετασχηματίζεται πάραυτα εις μι
κρόν εξοχήν, ήτις ολίγον κατ’ όλίγον με
γεθύνεται, μηκύνεται κατά συνέπειαν τής 
τοΰ ύδατος τάσεως, ύπήκοντος είς τδν νό
μον τή; βαρύτητος, και τέλος καθίσταται 
μ.ία έκ τών τά υπόγεια ταΰτα ανάκτορα κα- 
τακοσμουσών μ.υριοπλεύρων κρυστάλλινων 
στηλών.

Διαφόρων πηγών τδ ύδωρ έμ περιέχει τό
σον μεγάλην ποσότητα άνθρακ. ασβέστου, 
ώστε καταρρέον σχηματίζει μεγίστους τι
τανώσεις όγκους, έξ ού καταλαμβάνομεν 
πώς έσχηματίσθησαν τά άπειρα τιτανώδη 
στρώματα κατά τούς χρόνους τής διαπλά- 
σεως τής γής. 'Η διαβόητος πηγή Saint 
-Allyre πλησίον τής Clermont ίβχη- 
μάτισε παμμεγέθη όγκον τιτανωδών θυσά
νων εκατόν μέτρων μήκους. Είς δέ τήν ’Α
σίαν ευρίσκονται τής αύτής φύσεως πηγαί, 
αϊτινες έσχημάτισαν ολόκληρα βουνά. Διά 
τής θερμάνσεως τοΰ ύδατος ή κατάθεσις 
τής άνθρακ. ασβέστου γίνεται μετά μεγα- 
λειτέρας ταχύτητος- ύδατα μάλιστα, ά-η- 
να έν τή φυσική των θερμοκρασία δέν έχου
σι τήν ιδιότητα ταύτην, άποκτώσιν αυτήν 
διά παρατεταμένης βράσεως, δι’ ής πάν 
ίχνος τοΰ έν αύτοΐς ίμπεριεχομένου άνθρ. 
οξέος άπόλλυται. Τοιαύτης φύσεως ύδατα 
είναι τά τοΰ Σηκουάνα άτινα, βραζόμενα 
θολοΰνται. ’Εάν δε θερμάνωμεν υπερμέ- 
τρως μέχρι; έξατμίσεως μέρου; αύτών γυ- 
ψώδη ΰδατα, τότε ό πυθμήν τοΰ δοχείου 
θά περιέχη γύψον, μίγμα σκληρότατον 
συγκείμενον έκ δύο αλάτων, άτινα τό ύδωρ 
διετήρει κεχωρισμένα άπ’ άλλήλων.

Τά μετάλλινα δοχεία, άτινα μεταχειρι- 
ζόμεθα έν τοΐς μαγηρείοις πρός θέρμανσιν 
τοΰ ύδατος, περικαλύπτονται έσωτερικώς 
υπό ύπολεύκου τινός ύποστήματος, κυρί
ως έξ άσβεστολίθου συγκειμένου. Είς τούς 
λέβητας δέ, τούς οποίους μεταχειρίζονται 
είς τήν βιομηχανίαν πρός παραγωγήν ά- 
τμοΰ ώς κινητικής δυνάμεως, τό ’ίζημα 
σχηματίζεται μεμιγμένον μετά γύψου, κα
τά συνέπειαν δε καθίσταται σκληρότα-

δών αλάτων σχηματίζει θρόμβου; άδια- 
λύτου;, οϊτινες στερούνται τής σμηκτικής 
ίδιότητος. Ή παρουσία λοιπόν τών τιτανω- 
δών αλάτων έν τώ ύδατι εΐναι επιζήμιος 
είς τήν οικονομικήν ταύτην έπιχείρησιν, 
καθότι επιφέρει τήν αχρηστίαν είς μέγα μέ
ρος τοΰ σάπωνος.Ύπελογίσθη μάλιστα δτι, 
έάν άπασα ή Γαλλία μέτεχειρίζετο καθαρά 
ΰδατα άντί τών πηγαίων καί τών ποταμί
ων, ήθελεν έχει πολλών έκατομμυρίων 
φράγκων οικονομίαν έκ τοΰ καταναλισκο- 
μένου κατ’ έτος σάπωνος. Ή αύτή ώς έγ
γιστα δυσχέρεια άπαντάται και ώς πρός 
τό ψήσιμον τών οσπρίων. Έάν έπί τήν αύ
τήν ώραν μέ τήν αύτήν έντασιν Οερμότητος 
βράσωμεν πίσσους (πισσέλια), μέρος μέν αύ
τών έντός καθαρού ύδατος, μέρος δέ έντός 
τιτανούχου ή καί θειούχου ύδατος, θέλο- 
μεν ίδεΐ δτι οί μέν έντός τού καθαρού ΰδα- 
τος βρασθέντες έψήθησαν έντελώς, καί έάν 
ρίψιομεν αύτούς κατά ύελίνου πλακός, θέλου
σι συγκολληθή έπ’ αύτής ώς ζύμη, οί δέ 
άλλοι θέλουν διατηρεί είσέτι τήν αυτήν 
σκληρότητα καί θέλουν αναπηδά ώς σφαί
ρα·. κατά τής αύτής πλακός ριπτόμεναι.

Προκειμένου τώρα περί τών ύδάτων, ά
τινα πρός πόσιν μεταχειριζόμεθα, πρέπει 
άρά γε νά άποφεύγωμεν τά τιτανούχα ύδα
τα·, Πιστεύομεν όχι. Εΐναι άληθές ότι μεγά
λη δόσις αλάτων τή; τιτάνου δίδει είς τό 
ύδωρ δυσάρεστον γεϋσιν καί τό καθιστά 
δύσπευτον" δταν δμως ή ποσότης αύτών 
είναι μετρία, τό ΰδοιρ λαμβάνει γεϋσιν 
εϋχάριστον καί καθίσταται ουσία θρεπτική. 
Εν τοΐς έμπροσθεν ειπομεν δτι τά κόκκα- 

λα τών σκελετών τοΰ άνθρώπου καί τών 
ζώων έσχηματίσθησαν άπό άλατα τής α
σβέστου. Κατά φυσικήν συνέπειαν λοιπόν 
δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό υλικόν τή; 
κατασκευή; τών οστεωδών σκελετών λαμ- 
βάνεται έκ τοΰ ύδατος" θέλομεν δ’ έντε- 
λέστερον βεβαιωθή περί τούτου, έάν κατέλ- 
θωμεν δλην τήν σειράν τών οργανικών ού
σιών, μέχρις αύτών τών δστρέων, τών ό
ποιων τό πετρώδες περικάλυμμα, συγκεί
μενον έξ ανθρακική; ασβέστου, έξ άνάγ-

τον καί συμπαγέστατον. Ή δυσχέρεια αΰ
τη εΐναι λίαν σοβαροτέρα ή ήν τά τιτανώ- 
δτ ΰδατα παρουσιάζουσι" διό επισύρει όλην 
τήν προσοχήν τών μηχανικών.

Πραγματικώς τό ίζημα τοΰτο ολίγον 
κατ’ όλίγον άποκτα τοσοϋτον πάχος καί 
στερεότητα, ώστε πέριξ τοΰ μεταλλικού 
περικαλύμματος σχηματίζει έσωθεν δεύτε
ρον περικάλυμμα. Τό ύδωρ τότε δέν θερ
μαίνεται άπ’ ευθείας παρά τής ύπό τοΰ με
τάλλου μεταδιδόμενη; θερμ.ότητος, επειδή 
μεσολαβεί τό έσωθεν περικάλυμμα. Έπειδή 
δέ εί; τοιαύτην περίστασιν πρός παραγω
γήν τοΰ άτμοΰ θερμαίνουσι τούς λέβητας 
ύπερμέτρως, τό μεταλλικόν περικάλυμμα 
πυρακτοΰται. Έάν δέ είς τήν στιγμήν ταύ
την τό εσωτερικόν περικάλυμμα διαρρηχθή 
κατά συνέπειαν τής ώς έκ τής ύπερμέτρου 
θερυ.ότητο; διαστολής τοΰ μ.ετάλλου, τότε 
τό υδωο άπαντών τήν έρυθράν έπιφάνειαν 
αυθωρεί μεταβάλλεται εί; χειμάρους άτμοΰ, 
οϊτινες προξενοΰσιν έπί τών παρειών τοΰ 
λέβητο; τό αύτό άποτέλεσμα, οίον καί βολή 
τηλεβόλου, μεθ’ 0 επέρχεται άναποφεύκτω; 
ή έκρηξις.

Πρό; άποφυγήν τοΰ σχηματισμού τοΰ 
ιζήματος τούτου μεταχειρίζονται νΰν .διά
φορα μέσα, δι’ ών αναχαιτίζεται ή καθίζη- 
σι; τή; άνθρακ. ασβέστου. Επιτυγχάνεται 
δέ τούτο είτε διά τή; μετά τού ύδατος ά- 
ναμίξεως διαφόρων ούσιών, αϊτινες συνδυ- 
αζόμεναι μετά του τιτανώδου; ιζήματος ά
μα τή παραγωγή τοϋ σχηματίζουσι βορβο- 
ρώδη τινά ύλην, είτε διά τής έν τώ λέβητι 
εισαγωγή; διαφόρων σκληρών σωμάτων, 
οίον τεμαχίων σιδηρών ελασμάτων, άτινα, 
υπό τού παφλάσματος τού ΰδατο; είς διη
νεκή ευρισκόμενα κίνησιν, παρεμποδίζουσιν 
τόν σχηματισμόν τοΰ ιζήματος.

Ή αύτή δυσχέρεια ούχ’ ήττον τής 
προηγουμένη;, σπουδαία ύπό οικονομικήν 
έποψιν θεωρούμενη, απαντάται ώς πρό; 
τήν χρήσιν τών πρός πλύσιμον τών φο
ρεμάτων μας ύδάτων. Ό σάπων, 8ν πρός 
καθαρισμόν τών ενδυμάτων μεταχειριζό- 
μεθα, συνδυαζόμενο; μετά τών τιτανω-
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κης σχηματίζεται άπδ τά τιτανώδη άλα
τα, άτινα τδ ύδωρ τηρεί έν διαστάσει.

θεωροΰντες τώρα έν συνόλιρ τά διάφο
ρα φαινόμενα, άτινα έμελετήσαμεν, καταλή- 
γομεν είς τά έξής συμπεράσματα.

Τά υδατα τής βροχής άναλύοντα τά τι- 
τανώδη άλατα, άτινα άπαρτίζουσι τάς -f,- 
πείρους, μεταφέρουσι διά τών ποταμών εις 
τούς Ωκεανούς απείρους ποσότητας τοιαύ- 
της ύλης. Τά κογχιάρια, τά κοράλια, τά 
ζωοφυτόστρακα, αί μυριάδες τών ζώων, ά
τινα ή θάλασσα έγκρύπτει έν τοΐς κόλποις 
αύτής, έπεφορτίσθησαν ύπδ τής φύσεως 
νά έξαντλοΰν άκαταπαύστως τά έν τοΐς 
υδασιν, ένδον τών οποίων εύρίσχονται τι- 
τανώδη άλατα, καί διατηρώσιν ουτω τήν 
ισορροπίαν τών συστατικών αύτών. Μετά 
θάνατον τδ πετρώδες περικάλυμμα αύτών 
μένει προσκεκολλημένον έπί τοΰ βράχου, 
τδν όποιον κατώκουν, καί αί απειράριθμοι 
γενεαί, αίτινες διαδέχονται άλλήλας, συ- 
ναθροιζόμεναι περί τδ αύτδ σημεΐον, σχη- 
ματίζουσιν έκ τών λειψάνων αύτών αλη
θείς νήσους, τάς οποίας άπδ καιρού είς 
καιρόν βλέπομεν άναφυομένας άπδ τοΰ βά
θους τοϋ Ώκεανοΰ. Ούτως αί τιτανώδεις ού- 
σίαι παρασυρόμεναι άπαύστως ύπδ τών ύ
δάτων, άφαιροΰνται άπδ τάς παλαιάς η
πείρους, διά νά σχηματίσωσι νέας. Πόσον ή 
μελέτη τή; φύσεως είι παν βήμα μάς διδά
σκει την μεγάλην αρμονίαν τών νόμων αύτής!

Αύτη είναι ή ιστορία τής άσβέστου, ήτις 
λαμβάνει μέγα μέρος είς τάς ύλικάς μετα- 
βολάς τής σφαίρας μας, ή μελέτη τής όποι
ας άνάγεται μεταξύ τών άξιοθαυμαστοτέ- 
ρων άνακαλ.ύψεων, ήτις συνέτεινε τοσοϋτον 
πρδς τήν εύεξίαν τοΰ άνθοώπου καί είς τήν 
πρόοδον τής βιομηχανίας του, καί τήν ό
ποιαν ένθουσιώόης τις σοφδς ώνόαασεν 
ΰ.Ιηθϊΐ ποΛΙτιμοκ .liffor.

ΙΙΕΡϊ ΤΠΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟ
ΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΤΕΤΡΑΦΩΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΕΣ.

Πολύς λόγος γίνεται άπό τίνος χρόνου 
παρ’ ήμΐν περί τής εκκλησιαστικής ήμών 
Μουσικής, καί τινες τών ήμετέρων, μή ανε
χόμενοι πλέον τήν μονότονον έκκλησιαστι- 
κήν, πρδ- πλείονα εύπρέπειαν της 'Ιερά; ή
μών λειτουργείας έπιθυμοΰσι καί προβάλ- 
λουσι νά είσαχθή ή τετράφωνος Μουσική.

Άλλ.’ έπειδή ή συζήτησις, όπως ώς έπί 
τδ πολύ, καί νϋν ήρξατο, ούχί άπδ τών 
δυναμένων νά κρίνωσιν, άλλ’ ύπ’ έκείνων, 
οΐτινες έλάχιστα παρηκολούθησαν καί έσκέ- 
φθησαν τά αίτια τής τοιαύτης καταστάσε
ως, διά ταϋτα ό υποφαινόμενος,έκ τών καθ’ 
ημάς εκκλησιαστικών ψαλτών τυχών, ένό- 
μισα καθήκον νά εκθέσω ύπ’ όψιν τοΰ σε
βαστού Κοινοϋ τήν περί τοΰ σπουδαιότα
του τούτου ζητήματος γνώμην μου, έλπί- 
ζων δτι θέλω δώσει άφορμήν είς μέν τούς 
δυναμένους, ϊνα σκεφθώσιν ώριμώτερον περί 
τοϋ «πράγματος, είς δέ τούς άπείρως καί ώ; 
έτυχε τά σπουδαιότατα τών ιδίων έπικρίνον- 
τας, ϊνα, συντηρητικότεροι πρδς τά πάτρια 
γινόμενοι, μή παραδίδωνται άκρατώς καί 
άκρίτως είς πάν, δπερ είδον ή ήκουσαν έν 
τή Δύσει.

Ώς καί άλλοτε είπον διά τής «Προόδου", 
αί περί Μουσικής διενέξεις δέν έλειπον βε
βαίως καί παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν' Ή 
Μουσική ή τε ή μονότονο; καί ή τετράφωνος, 
φυσικώ; είναι Sv καί τδ αύτδ πράγμα, δύο 
δηλονότι κλάδοι ένδ; καί τοϋ αύτοΰ καλ- 
λικάρπου δένδρου διαφέρουσαι άπ’ άλλήλων 
κατά τρόπον καϊ ύφος, ώστε έκατέρα αύτών 
δύναται μέν νά λογισθή ωραία είς τδ είδος 
της, άλλ’ άνευ τή; έτέρα; ούχί και εντελής' 
διότι ή μία, ούσα ό είς τών κλάδων, λογικώς 
δέν δύναται νά λογισθή τελειότερα τοΰ όλου, 
έπειδή έχει πορείαν έκάστη διάφορον, "ΐνα 
γίνρ εντελής, προσαπαιτεί καί τδν έτερον

τάρτου' άλλά καί τδ τεταρτημόριον καί οί 
αριθμοί τή; ’Εκκλησιαστικής κλίμακος έκ 
τών τονικών ύπολ.ογισμών τών άρχαίων Έλ* 
λ.ήνων ύπολείπονται' διότι λέγει ό Εύκλεί- 
δη;. «Υποτίθεται γάρ ό τόνος εις δώδεκα 
τινα έλάχιστα μόρια διαιρούμενος, ών έκα
στον δωδεκατημόριον τόνου καλείται, ά
ναλόγως δέ τώ τόνο» καί τά λοιπά διαστή
ματα' τδ μέν γάρ ημιτόνιου είς έξ δωδε
κατημόρια, ή δέ δίεσις ή τεταρτημόριος είς 
τρία, ή δέ τοιτημόριος είς τέσσαρα, κλπ.» 
Ταϋτα πάντακαί ετερα έτι έχούσης τής Έκ- 
κλησιατ'-χής, δυνάμεθα έν πλήρει πεποιθήσει 
νά είπωμεν, οτι και οί δύο ούτοι τής Μου
σική; κλάδοι είσίν ελληνικοί, ό μέν χαρο
ποιός καί ηρωικός, ό δέ πένθιμος καί κα- 
τανυκτικός.

Περί δέ τής εισαγωγής τή; τετραφώνου 
έν τή Όρθοδόξω ’Εκκλησία φρονώ, δτι δέν 
είναι έναντίον πρδς τδ ανατολικόν δόγμα, 
καθότι άγιος ό θεός θά είπη ή μία, τδ αύ
τδ θά είπη και ή άλλη, άλλ’ άντιβαίνει εις 
τδ πνεϋμ.α τών θείων Πατέρων, διότι ή ’Εκ
κλησία θέλει πένθιμον καί σεμνήν μουσικήν, 
άλλ’ ούχί χαροποιάν καί θεατρικήν. ’Υπήρ
χε βεβαίως καί πάλαι έπί τών Πατέρων ή 
αρμονική, άλλ’ δμως δέν τήν ποοετίμησαν ή 
κάλλιον είπεΐν δέν τήν ευρον κατάλληλον 
διά προσευχήν.

Δέν κατατρέχω τήν τετράφωνον, άπαγε ! 
άλλ’ ούτε τυφλοί; ομμασιν ύπερασπίζομαι 
τήν ’Εκκλησιαστικήν. Μήτι δέν εισακούονται 
αί προσευχαΐ τής ’Ανατολικής Έκκλησίας 
μέ τήν μονότονον Μουσικήν; ή πρδς πλείονα 
τής άκοής εύχαρίστησιν θέλομεν τήν τετρά
φωνον καί άποστρεφόμεθα τήν γ·εραράν εκ
κλησιαστικήν, ήτις άπό τοσούτων αιώνων 
συνεσφιγμένη ύπάρχει μετά τής ίεράς ήμών 
θρησκεία; ; έάν πρό; εύχαρίστησιν τής άκο
ής, μά τήν άλήθειαν, πρέπει νά είσαγάγω- 
μεν, ούχί μόνον τετράφωνον, άλλά καί διά
φορα όργανα !

Είναι πασίγνωστον δτι μόνον ή ’Ανατο
λική ’Εκκλησία διετήρησε τήν θρησκείαν, ώς 
παρέλαβεν αύτήν έκ τών άποστολικών χρό- 

I νων, άμώμητον καί ακηλίδωτου, άνευ ού-

κλάδον, ώστε νά παραχθή έκ τή; κράσεως 
τών δύο τέλειόν τι.

Πυθαγόρας, ό τής άρχαιότητος θαυμάσι
ο; Μουσικός, εικάζεται δτι ήγάπα τήν μονο- 
τονον Μουσικήν μάλλον τή; αρμονική; καθ’ 
ά λέγει περί αύτοΰ ό ’Αριστόξενος' «Διό καί 
»1Ιυθαγόραν φασί μονοχορδίζειν τοΐς έταί- 
®ροις παραινέσαι' » διότι περισσοτέραν εύ- 
ρύτητα καί ποικιλίαν εύρεν εί; τδ είδος τοΰτο. 

Ό δέ ’Αριστόξενος, άπορ^ίψας τούς μα
θηματικούς ύπολ.ογισμούς τοΰ Πυθαγορείου 
συστήματος, έδέχθη κριτήν τής αρμονίας 
μόνον τδ ού; τοΰ άκροατοΰ" δι’ 3 καί άπ’ 
αύτοϋ οί αρχαίοι Μουσικοί διηρέθησαν εί; 
δύω αιρέσεις, τήν τών Ιΐυθαγορείων καί τήν 
τών Άριστοξενείων.

Ή Εύρώπη έμιμίθη τδ σύστημα τοϋ 
Άριστοξένου, δπερ είναι τδ διάτονον γένος 
τών άρχαίων Ελλήνων, ή δέ ανατολική εκ
κλησία δυνάμεθα νά πεισθώμεν, οτι έμιμί
θη τδ τοϋ Πυθαγόρου, δστις, ώς έλέχθη, ή
γάπα τδ μονόχορδον ή μονότονον. 'Ότι δέ 
καί οί αρχαίοι τήν απλήν καί σεμνήν Μου
σικήν προετίμων, τοΰτο μαρτυρεί καί τδ 
λεγόμενον ύπδ τών άρχαίων, δτι οί έφοροι 
τής Σπάρτης, δτε δ Αέσβιος Φρύνις ήθέλησε 
νά κρούση έννεάχορδον κιθάραν, άπέκοψαν 
τάς δύο αύτής χορδάς, προτιμήσαντες τδν 
άπλοϋν καί αυστηρόν τοΰ Τερπάνδρου χα

ρακτήρα.
Καί οί Πατέρες λοιπόν όπωςδήποτε ποο- 

ετίμησαν τοΰτο τδ είδος, ώ; συμβάλλον είς 
τήν έξέγερσιν πένθιμων καί κατανυκτικών 
αισθημάτων, καί έψαλλον τονίσαντες τούς 
έκκλησιαστικούς ύμνους διά τών νϋν έτι έν 
χρήσει χαρακτήρων, ών τινες βεβαιοϋνται 
δτι ειλημμένοι είσίν άπδ τοϋ έλληνικοΰ 
άλφαβήτου. Προς τούτοις σώζονται είσέτι 
μέχρι τής σήμερον αί έλληνικαί άρμ,ονίαι 
ή ήχοι, οίον Δώριον, Λύδιον, Φρύγιον, Μιξο- 
λύδιον, ύποδώριον, ύπολύδιον, ύποφού- 
γιΟν καί ύπομιξολ.ύδιον, αίτινες άντιστοι- 
χοϋσιν είς τούς καθ’ ημάς όκτώ ήχους, πρώ
τον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πλάγιον 
τοϋ πρώτου, πλάγιον τοΰ δευτέρου, πλά
γιον τοΰ τρίτου καί πλάγιον τοϋ τε
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δεμιάς προσθαφαιρέσεως' καί τοΰτο είναι τδ 
άκατάβλητον κύρος αυτής καί καύχημα 
παντός αληθούς ’Ορθοδόξου. Τοΰτο αύτδ 
φρονούσιν οί οπαδοί τής ’Ορθοδοξίας ζαί πε
ρί έκκλησιαστικών έτι έθίμων χαί περί 
μουσικής, ήν αί θειότατοι πατέρες προύτί- 
μησαν ώς πένθιμον, ϊνα θρηνώμεν τά πλή
θη τών αμαρτημάτων ήμών' ή Ανατολική 
’Εκκλησία δέν έσυνείθισε ποτέ καινοτομίας. 
Οί Πατέρες,οΰς έδόξασεν ή Εκκλησία ζαί δο
ξάζει, αύτήν ταύτην τήν Μουσικήν εϊχον, έν 
αύτή έγεννήθησαν, έν αύτή έβαπτίσθησαν 
καί έν αύτή τέλος ήγιάσθησαν.

Πολύ λυπηρόν είναι δτι, ένώ ή Εκκλησία 
ήμών έχει μουσικήν ιδίαν, έπιτηδείαν μάλι
στα πρδ; τήν λατρείαν, παραγκωνίζεται ύ 
πδ τών ιδίων αύτής τέκνων διά τδ μ,ονότο- 
νον. Ναι' ή μονοτονία δέν παρέχει ζωηρό
τητα, δσην ή τετραφωνία, άλλά μήπως 
τοΰτο εΐνε τής Έκκλησιας-ικής Μουσικής έλ
λειμμα; Καί δ άριστος Εύρωπαΐος μουσικός, 
έάν ψάλλη μόνος και καταμόνας, άνευ ορ
γάνων χαί βοηθών, ώσπερ οί τής Άνατο- 
λιχής ’Εκκλησίας, ούδεμίαν παρέχει τέρψιν. 
Τοιουτοτρόπως έάν συγχρίνη τις τους δύο 
τούτους τής Μουσικής κλάδους, θά ίδη, δτι 
ή τοσοΰτον έπευφηυισμένη χαί ζωηρά τε
τράφωνος θά μείνη παντάπασι γυμνή, ούδέ 
Οά δώσει, ήν παρέχει διά τής πολυφωνίας 
χάριν. Αρα δήλον γίνεται, δτι τήν χάριν 
χαί ζωηρότητα παρέχει ούχί ή Εύρωπαϊκή 
ή ή τετράφωνος, άλλ’ ή πολυφωνία καί 
συμφωνία. Ούτως έχόντων λοιπδν τών πραγ
μάτων, δέν είναι προτιμότερον, άντί νά ει- 
σαχθή σύστημα δλως ξένον χαί άνευ άνάγ- 
χης, νά προστεθώσι τοΐς ήμετέροις ψάλταις 
ίχανο*. χαί άξιοι βοηθοί, ΐνα άποτατασταθή 
ή έθνιχή ήμών Μουσική ζωηροτέοα χαί με- 
λωδιχωτέρα; Μή νομίση δέ τις δτι ή ’Εκκλη
σιαστική δέν έχει τήν δύναμιν τοΰ παράγειν 
αρμονίαν' δύναται πολύ καλώς' άλλ’ ούτως 
έν τή ’Εκκλησία ειθισται, αποφεύγεται ή 
πολύφωνος χαροποιά χαί προτιμαται ή α
πλή χαί σεμνή ή μάλλον πένθιμος μονότο
νος. ’’Εχουσιν έν μέρει δίκαιον πολλοί τών 
νεωτέοων ν’ άποστρέφωνται τήν μονότονο·/

έκχλησιαστιχήν ώς αηδή, διότι ούτοι εΐνε 
συνειθισμένοι είς τήν ζωηοάν χαί πολύφω
νο·/ αρμονίαν τών θεατρικών ασμάτων χαί 
είς τήν έν τή Δυτική ’Εκκλησία πολυμελή 
αρμονικήν μελωδίαν, τήν άποτελουμένην 
σχεδόν υπό είκοσι ηδύφωνων παίδων καί 
τοσούτων άλλων ιερέων καί ψαλτών μετά 
μεγαλοφώνου οργάνου, ύφ’ ών γέμει άπας ό 
ναός. Άκούοντες δέ έν τή ’Ανατολική ’Εκ
κλησία μίαν παρημελημένην άθλίαν μονο
τονίαν υπό ένδς μόνου κεκμηκότος ή άνι- 
κάνου ή κακοφώνου ψάλτου, καί μή αισθα
νόμενοι ούδεμίαν εύχαρίστησιν, κατακρίνου- 
σιν εύθύς τήν ’Εκκλησιαστικήν Μουσικήν. 
’Αλλ’ άδίκως, αδίκως, χωρίς νά σκεφθώσι 
καί νοήσωσι τήν αιτίαν τής άηδίας.

Αλλοτε έν τή ’Ανατολική ’Εκκλησία 
έψαλλον έξοχοι άνδρες καί έκ Βασιλεικών 
οικογενειών, σήμερον δέ διά τήν μεγάλην 
περιφρόνησιν τοΰ έπαγγέλματος ψάλλει δ 
τυχών (διά τοΰτο μετ’ ού πολύ δέν θά εύ- 
ρεθή ίσως ούτε εις έπιστήμων μουσικός). 
'Αλλ.οτε συνεκρούτουν δεξιόν καί άριστερδν 
χορόν πολλαί δεκάδες μουσικών, νΰν δέ δι
ατηρεί τήν θέσιν τών πάλαι δεκάδων είς 
μόνος ψάλτης καί άχρι σήμερον δεξιός καί 
αριστερός χορός κατ’ όνομα σώζονται, άλλ’ 
ούχί πράγματι· Ιίάντες δέ οί παριστάμενοι 
άκροαταί μένουσιν άκροώμενοι, περιμένον- 
τες πάσον τήν έν τή Μουσική πρέπουσαν 
καί άπαιτουμένην αρμονίαν ύπ’ αύτοΰ τοΰ 
μεμονωμένου ψάλτου, δστις, άναδεχόμενος 
δλον τδν άγώνα καί τδν μόχθον τών άλ
λοτε δεκάδων ψαλτών, έπιμοχθεΐ έπί δύο ή 
τρεις καί τέσσαρας κατά συνέχειαν πολλά
κις ώρας, ώστε ένιοι αύτών καταντώσι φθι- 
σικοί, καί έν τή άνθηρφ ηλικίφ των γίνονται 
βορά τοΰ τάφου. Τοιοΰτος λοιπόν έκ τοΰ 
άγώνος κεκμηκώς καί κατάμονος ψάλ.της 
ποιαν αρμονίαν ή τέρψιν δύναται νά παρά- 
σχτ,; έστω ζαι τδ ώραιότερον κλειδοκύμβα- 
λον, δταν άφαιρεθώσιν άπ αύτοΰ τά βοηθη
τικά μέσα καί παίζηται μονοτόνως δι’ ένδς 
μόνου δακτύλου, ποιαν αρμονίαν καί τέρψιν 
δύναται νά παράσχη ; Ή πενιχρά υπέρ αύ
τής χορηγία καί ή πρδς γλίσχοον οίκονομί-

αν ένδς μόνου ψάλτου διατήρησις, έταπεί- 
νωσε τήν έθνικήν ήμών Μουσικήν καί τήν 
κατέστησε δύσηχον άντί εύήχου καί θελ
κτικής. "Ωστε είναι καλλίτερον νά μή ύπάρ- 
χη τοιαύτη παρημελημένη μουσική, διά νά 
μή περι'ϋβρίζηται τ’ όνομα τής Έπιστήμης. 
Άφοΰ καταστρεπτικαΐ περις-άσεις τοΰ έθνους 
έσχημάτισαν καί κλήρον καί λαόν άμαθή, 
κατέπεσε βαθμηδόν καί ή Μουσική καί έ
γένετο κατάλληλος πρδς τά ώτα τών ά- 
κουόντων. Άπδ πάσχοντος έθνους τί έπρε
πε νά προσδοκά τις ; τδ έθνος περιπεσδν 
εις διαφόρους άμηχανίας δέν ήδύνατο νά δια- 
τηοήση βεβαίως τδν άπαιτούμενον χορόν 
τών μουσικών. Τδ έντελώς μονότονον βε
βαίως ποτέ δέν δύναται νά έχη χαριν καί 
ζωηρότητα, δσην ή συμφωνία. Οί έσπέριοι 
καί έκ τών ήμετέρων οί εύρωπαίζοντες, ά- 
γνοοΰντες τήν αιτίαν τής άηδίας, κατακρί- 
νουσι πάν τδ τής έκκλησιαστικής ήμών 
Μουσικής σύστημα. Άλλά τί πταίει αύτη, 
δταν ό ψάλλων είναι άνάξιος, ή κακόφωνος; 
Άλλά χάρις πάλιν τώ θεώ, δτι ευρέθησαν 
καί εύρίσκονται ψάλται τινές, πρδς τούς ο
ποίους τδ έθνος χρεωστεΐ εύγνωμοσύνην ού 
μικράν, όποιοιδήποτε καί άν ήναι, διότι ού
δείς αύτών έσπούδασεν εις συστηματικήν 
δημόσιον Σχολήν, άλλ’ έκ τοΰ τυχόντος έ- 
μαθεν δτι γνωρίζει. Πασίδηλον δέ είνε, ό
τι πάσα σπουδή καί έπιστήμη διά τών 
Σχολείων διατηρείται καί βαθμηδόν προά- 
γεται καί τελειοπο εΐται. Ύπήρξε ποτέ δη
μόσιον Σχολεϊον Μουσικής ; Ποιαν λοιπόν 
καλλιέργειαν καί ποιαν πρόοδον ή προα
γωγήν περιμένουσιν οί ήμέτεοοι άπδ τοιαύ- 
της περιφρονουμένης μουσικής; άνευ Σχο
λείων, άνευ Συλλόγων, καί άνευ συζητή
σεων ; λυπηρόν ! λυπηρότατον I ! ή τοσού
τον θαυμασία καλλιέργεια τής έσπερίας 
Μουσικής δέν προήχθη αύτομάτως τήν 
προήγαγον καί προάγουσιν άείποτε αί Κυ
βερνήσεις και τά έθνη τής Εύρώπης. Ήμεΐς 
δέ άντί τούτου Οέλομεν καί άπδ τής Εκ
κλησίας νά έξώσωμεν αύτήν, έν γ, διεσώθη' 
ώ τής αγνωμοσύνης ! ποοσφέρομεν πρδς τήν 
πατρώαν Μουσικήν άντί τιμής περιφρόνησιν.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. ΣΤ’.)

Οί άρχαϊοι έ’λληνες περί πλείστου έποι- 
οΰντο τήν Μουσικήν, καί ήτο τδ έντρΰφημα 
καί κόσμημα παντός έλευθέρου πολίτου. 
Κατά τδν θειον Πλάτωνα, ή Μουσική είναι 
δώρον θεοΰ' « Ή γοΰν Μουσική Θεών μέν 
είναι δώρον όμολογεΐται' » Σήμερον δέ ή 
περί αύτήν ένασχόλησις θεωρείται ώς βά
ναυσος έργασία. Πώς λοιπδν νά μ.ή διαφθα- 
ρή καί χαθή τοιαύτη Μουσική ; πώς νά τήν 
σπουδάσωσιν οί βουλόμενοι; Έπί τών άρ - 
χαίων Ελλήνων ή Μουσική κατετάσσετο έν 
τή σειρά τών έγκυκλίων μαθημάτων' σή
μερον δέ καί έκ τής Έκκλησίας κινδυνεύει 
νά άπορ^ιφθή. 'Απορον, πώς μέχρι σήμερον 
άνευ Σχολείων διετηρήθη ! Βεβαίως έργον 
τής θείας Προνοίας είναι τοΰτο.

Πιστεύω λοιπόν δτι έκ τών λεχθέντων έ
καστος έννόησεν, δτι δέν πταίει ή Μουσική, 
άλλ’ ήμεΐς, ήμεΐς αύτοί' διότι δέν τήν έκ- 
τιμώμ.εν ούτε τήν καλλιεργοΰμεν διά 
Μουσικών Συλλόγων καί Σχολείων ούτε 
μεταχειριζόμ.εθα πρδς αύτήν τούλάχιστον 
καλούς καί άξίους μουσικούς (έκτδς δλιγί- 
στων τινών), προσθέτοντες δύο ή τέσσαρας 
καλλιφώνους βοηθούς πρός πλειοτέραν αρ
μονίαν καί ζωηρότητα, άλλά τούναντίον 
διά γλίσχρον οικονομίαν ή μάλλον κακήν 
φειδωλίαν έχομεν καί άνεχόμεθα ή άνίκα- 
νόν τινα ή κακόφωνον ή άδαή τής μουσι
κής παράφωνου ψάλτην. Έν τοιαύτη κατα- 
στάσει δυνάμεΟα νά εϊπωμεν, δτι πταίει ή 
Μουσική ; είναι άρα ούτος λόγος δίκαιος νά 
μή άνεχώμεθα αύτήν καί νά ποθώμεν νά 
εισάξωμεν τετράφωνου ; Τδ δέ περίεργον, 
ένώ δέν δυνάμεθα νά διατηρήσωμεν δύο ά
ξίους έν έκάστη ’Εκκλησία μουσικούς μέ έ- 
παρκή μισθόν, ζητοΰμεν νά εισάξωμεν τε- 
τράφωνον, διά νά δώσωμεν δεκαπλοΰν μι
σθόν' άλλά τότε θά γίνη ή έσχάτη πλάνη 
χείρων τής πρώτης' διότι πώς θά έφαρμο- 
σθή ό ορθρος και ό εσπερινός ; Τδ δέ κυ- 
ριώτερον, » Δει δή χρημάτων καί άνευ τού
των ούδέν έστι γενέσθαι. » Οί πρόθυμο·, φί
λοι τής τετραφωνίας θά προσφέρωσι προ- 
θύμως καί διαρκώς τήν πλουσίαν συνδρομήν 
των; ή διά πρώτην καί δευτέραν ίσως φο-

27.
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ράν ; Δυσκολεύομαι νά πιστεύσω, δτι Οά ε- 
χωσιν έπί πολύ τήν χαλάν διάθεσιν. Τού- 
ναντίον 8'ε νομίζω, δτι Οά άναθέσωσιν εις 
βάρος τών ανυπάρκτων κεφαλαίων τών ’Εκ
κλησιών και ταύτην την δαπάνην.

Τέλος φρονώ, δτι αντί νά ύποστή το έθ
νος τόσα, είσαγομένου ξένου συστήματος, 
προτιμότερον είναι νά συστηθώσι πρώτον 
Σχολεία Μουσικά, νά διορισΟώσι δέ ένεκα· 
στη ’Εκκλησία άξιοι καί επιστήμονες μουσι
κοί, προστιθεμένων καλών καί άξιων βοη
θών, Υνα, μισθοδοτούμενοι ούτοι έπαρκώς 
καί έλεύθεροι πάσης άλλης έργασίας καί 
φροντίδος, ώσπερ οί εύρωπαΐοι μουσικοί, 
περιοριζόμενοι δέ μόνον είς τδ έργον των 
διά Μουσικών Συλλόγων καί αλλεπαλλή
λων συζητήσεων, δυνηθώσι νά άνυψώ- 
σωσι την νϋν άσθενοΰσαν καί καταπεσοΰ-
σαν έθνικήν ημών Μουσικήν και φέρωσιν είς I 
καλλιτέραν κατάστασιν. ’Αλλέως δέν βλέ
πω θεραπείαν.

Πλήν τούτων καί άπας ό Ίερδς Κλήρος, 
πρδς δν απαραίτητος καί η Μουσική, ύπο- 
χρεωτικώς πρέπει νά σπουδάζη αύτήν, ώστε 
νά γνωρίζη εύρύθμως νά ψάλλη καί βοηθή 
έν τε τώ Ναφ καί έκτδς, μάλιστα έν ταϊς 
μεναλουπόλεσιν, άπέναντι τοσούτων άλλων 
έθνών, περιφρονούντων τήν Μουσικήν μας. 
Ata τών μ.έσων τούτων καλλιεργούμενη ή 
εθνική μας μουσική,βεβαίως θά λάβγ, βαθμη
δόν τήν πρέπουσαν μεταβολήν, καί θά άπο- I 
κατασταθή ζωηρά καί μελωδική. Μή νομίση ' 
δέ τις, δτι ή ’Εκκλησιαστική δέν έχει έναρ- 
μονίους ήχους. Μά τήν άλήθειαν έν πλήρει 
πεποιθήσει άποφαίνομαι, δτι καί ή εκκλη
σιαστική δέν είνε τοσοϋτον εύκαταφρόνητος" 
έπειδή μέ δλην τήν παρούσαν ατέλειάν της 
έχει πλεονεκτήματά τινα, τών δποίων ούτε 
ίχνος υπάρχει έν τώ Εύρωπαϊκώ συστήματι. 
Τοΰτο δέν γνωρίζει άλλος, είμή ό είδήμων 
άμφοτέρων τών ειδών τής μουσικής θεωρη- 
τικώς" διότι ή ’Εκκλησιαστική, καί περ έ
χουσα τοσούτους ήχους καί πολ.λαπλασίας 
φθοράς, διατέμνει ένα μείζονα τόνον και 
είς δυο ημίτονα καί είς τρία τριτημόρια 
καί εις τέσσαρα τεταρτημόρια ώς ή αρχαία

Ελληνική, καθώς περί τούτου άναφέρει ό 
’Αριστείδης ό Κουϊνιλιανδς λέγων, δτι «Τδ 
έναρμόνιον γένος χαρακτηρίζεται έκ τών τε- 
ταρτημοριαίων διέσεων»" ’Εκ τοϋ ευρωπαϊ
κού δμως συστήματος όλοτελώς λείπει ή 
τριτημοριαία καί τεταρτημοριαία αύτη δί- 
εσις. Καί ίνα έξηγήσωμεν τοΰτο σαφέστερον, 
λέγομεν, δτι ή μέν ’Εκκλησιαστική κατά 
περίστασιν μεταχειρίζεται μεταξύ τοϋ do 
καί re τρεις διέσεις, ένώ ή Ευρωπαϊκή μί
αν καί μόνην. ’Επειδή δέ ή £ίζα απάντων 
τών ήχων έστιν ή Κλίμαξ, θά έχη κατ’ ε
κείνην βεβαίως έκαστη καί τήν άκρίβειαν. 
Έάν φρονώμεν ν’ άνιχνεύσωμεν τού; αρχαί
ους έλληνικού; ήχους, δέν πρέπει ν’ άπορρί- 
ψωμεν τήν έκκλησιαστικήν, περιφρονοΰντε; 
αυτήν άπερισκέπτως, καί νά έγκολποθώμεν 
ξένον τι τή Έκκλησία σύστημα, καί τοΰτο 
δλιγόηχον, κάλλιον δέ ειπεΐν σχεδόν μο- 
νόηχον" διότι πώς καί ποΰ θά έφαρμοσθώ- 
σιν οί όκτώ ήχοι τών άρχαίων ;

Τοιαϋται παρατηρήσεις πρέπει νά γίνων- 
ται παρά τών έπισταμένων έσωτερικώς καί 
τήν μέν καί τήν δέ, ούχί δέ απλώς νά περί 
φρονή έκαστος κατά τδ δοκοΰν τήν γερα- 
ράν πλουσίαν Εκκλησιαστικήν, τήν ^ίζαν 
καί μητέρα τής καλλιεργημένης μέν, άλλ’ 
όλιγοήχου άρμ.ονική;. Μή ύποθέτη τις δτι ή 
’Εκκλησιαστική ήμών μελωδία καί έπί τών 
Βυζαντινών Αύτοκρατόρων ήτο ούτω παρη- 
μελημένη καί αηδής, οϊα υπάρχει σήμερον" 
όχι" ’’Εχασεν άρκετά ή Μουσική αυτή ένεκα 
τών καταστρεπτικών τοΰ έθνους περιστά
σεων. ΙΙοΰ έμειναν οί χρόνοι, έν οΐς καί 
ρυθμοί ; καί ποΰ τά μέτρα ; καί ποΰ τέλος 
ή πολύτεχνος χειρονομία; 'Όσην ό έτερος 
κλάδος τής μουσικής, ήτοι ή 'Αρμονική, 
καλλιέργειαν έλαβε καί ύψώθη, τόσον του
ναντίον ό παρ’ ήμΐν κλάδος, ήτοι ή μονότο
νος, έξησθένησεν, ώστε κινδυνεύει όλοτελώς 
νά ξηρανθή. Άς καλλιεργήσωμεν τδν πατρι
κόν μας κήπον, μή έπιθυμοΰντες τδν τοΰ 
γείτονος ξένον.

Ευχή; δέ έργον ήθελεν είσθαι διά τή; Μ. 
τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας νά άπαγορεύωνται 
αί άνευ μουσικών βιβλίων ψαλμωδία1, μου

σικών τινων, οϊτινες ποιοΰντες ιδιαιτέρα; 
γραμμάς καί ξένα; στροφάς έκαστος κατ 
ιδίαν βούλησιν, πρδς έπίδειξιν τής πολυμα- 
θείας των, εκπίπτουν τοΰ σκοποΰ τών 
Θείων Πατέρων" » Μήτε τι έπιλέγειν τών 
μή έκκλησία αρμοδίων τε καί οικείων. » 
Καν. οε. τής ς . 'Αγία; Συνόδου. Ή έκκλη
σία θέλει απλήν μουσικήν, ούχί δέ τεχνικήν 
ώς τήν Κοσμικήν. Τδ έξωτερίζειν δέν είναι 
μόνον ή πρόσθεσις γραμμή, τίνος άπό τής 
Κοσμική; ΜουσιΖής πρδς τήν ’Εκκλησιαστι
κήν, άλλά καί τής Έκκλησιαςτκής, δηλαδή 
καί εκκλησιαστικής γραμμή; ή προσθήκη 
έπ’ άλλω τινι κεκανονισμένω έκκλησία- 
στικώ άσματι θεωρείται παρεκτροπή. Καί 
έκ τοιούτων παρεκτροπών πολλαί ’Εκκλησία·, 
τήν σήμερον γέμ,ουσιν- Τήν παΰσιν δέ τών 
τοιούτων παρεκτροπών θά φέρη ή γενική 
καί αύστηρά άπαγόρευσις τών έκ στήθους, 
άνευ βιβλίων, ψαλμωδιών- Ή δέ άπαγόρευ- 
σις θέλει φέρει δύο επακόλουθα καλά πρώ
τον μέν οί ψάλται, αείποτε άκολουθοΰντε; 
τά γραπτά μέλη, θά πλησιάσουν βαθμηδόν 
τδ ύφος τής Μ ’Εκκλησίας" δεύτερον δέ 
καί οί έκκλησιαζόμενο·., άκούοντες τά ίδια 
μέλη πάντοτε επαναλαμβανόμενα, θέλουσι 
μάθει καί ούτοι έξ ακοής νά συμψάλλωσι ή
συχος μετά τοΰ ψάλτου. Προσέτι ήμεΐς οί 
ψάλται άποφεύγοντες τάς εκτεταμένα; 
μουσικά; γραυ.μάς καί τερερισμούς, άτινά 
είοι κατάλληλα διά Μοναστήρια, πρέπει νά 
έπιδιώκωμεν τήν σήμερον,όσον έπιτοέπεται, 
τδ σύντομον ΊΙ Μουσική έν τή Έκκλησία 
πρέπει νά υποβοηθή, ούτω; ειπεΐν, τήν 
άνάγνωσιν καί άπαγγελίαν τών ποιήσεων, 
άλλ ούχί νά άντικαταστήση αύτάς" διότι 
δέν προσεύχεται τδ ού; έν τή ήμετέρα Εκ
κλησία, άλλά τδ στόμα διά τοΰ λόγου" 
ώστε τοΰτο πρέπει νά πρωτεύη. Πολύηχο; 
Μουσική καί εκτεταμένη γραμμή, συντα- 
ράττουσα τήν τακτικήν σειράν τών λεγομέ
νων καί ποιήσεων και τδ ούς μ.όνον καθη- 
δύνουσα, είναι τών νεωτέρων χρόνων, και 
θεατρική, άλλ’ ούχί 'Ελληνική.

Σύστασις λοιπών Μουσικών Σχολείων καί 
Συλλόγων, έν γένει δέ μουσική καί έκκλη-

σιαστική παίδευσι; δλον τοΰ έθνους, άπό 
τής παιδικής ηλικίας έν τοϊς Σχολείο·.; 
ταΰτα είναι τά μέσα, τά όποια πρέπει νά 
έπιδιώξωμεν, ινα καί τήν έθνικήν ήμών 
μουσικήν καλλιεργησωμεν καί τάς πατρώας 
μή άποξενωθώμεν.

Ταΰτα φρονώ καί’ταΰτα λέγω κατά κα
θήκον" δς τι; δέ έχει καλλίτερα τούτων, άς 
μή διστάση νά φωτίση τό έθνος, ινα δ·.ά 
τή; συζητήσει·;; καί τής έρεύνη; φωτισθη 
καί έκλέξη τήν καλλιτέραν όδόν.

ΜΙΣΑΙ1Λ ΜΙΣΛΙΙΛΙΛΙΙΣ 
πρώτος ψάλτη; τής Ιερά; έκκλ.

τοΰ Άγ. Δημητρίου.

ΕΞΑΙΡΕΊΤΕ II ΕΚΙΙΑ1ΑΕΤΣΙΧ

Β'. ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ.

Είς τδν Γάλλον Βαλαντϊνον llaiiy χρεω- 
στεΐται ή έφεύρεσις τής διδακτικής μεθόδου, 
ήτις άπέδωκεν έν μέρει είς τούς τυφλού; τήν 
κοινωνικήν θέσιν, έξ ής τδ πάθος των είχεν 
αποκλείσει αύτούς. Έν ετει 1784 παρευρε- 
θεί; είς συναυλ.ίαν διδομένην ύπδ δέκα τυ
φλών, οϊτινες έχοντες τού; οφθαλμού; κεκα- 
λυμμένου; μέ διόπτρας καί καθήμενοι α
πέναντι πινάκων, έφ’ ών ύπήρχον ήνεωγμέ- 
να τετράδια μουσικής, επαιζον φύρδην μίγ- 
δην μουσικά τινα τεμάχια άνευ ρυθμοΰ καί 
μέτρου, άνεμνήσθη τυφλού τίνος είς Sv δούς 
ποτέ ελεημοσύνην ήκουσεν αύτοϋ λέγοντας, 
« Ίίθελ.ες νά μοΰ δόσης ένα σόλδιον, καί 
μοΰ "έρριψες ένα ταλλαράκι, » καί έκ τού
του έξήγαγε τό συμπέρασμα ότι οί τυφλοί 
ευκόλως προσκτώνται λεπτότητα τής άφής 
τοιαύτην, ώστε μετά βαιβαιότητος σχεδόν 
δύνανται νά διακρίνωσι τά αντικείμενα. 
Πάντες βεβαίως ειχον παρατηρήσει τοΰτο 
προηγουμένως, άλλ’ 5 Βαλαντϊνος έσκέφθη 
ότι, άν ό τυφλό; μένη τυφλός, έχων ένώπι
ον αύτοϋ έπιφάνειαν λείαν, δύναται όμως νά
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άντιλαμβάνηται, άν θέσωμεν ύπό τάς χεΐ- I 
ράς του επιφάνειαν έξέχουσαν. Ό τυφλός 
δέν άναγινώσκει μέν γράμμμα τού άλφα- 
6ητου γεγραμένον κατά τόν συνήθη τρόπον, 
αλλά δύναται νά λάβη γνώσιν γράμματος 
εκτετυπωμένου ούτως ώστε, νά έξέχη. Τό 
ζήτημα άρα ητο, πώς νά δοθώσι τοΐς τυ- 

β'·Όλ'·α έκτετυπωμένα διά γραμμάτων 
έξεχόντων, ώστε άντί νά ήναι έκτεθειμένα 
εις τού; όφθαλμούς τών μαθητών νά τί
θενται ύπό τούς δακτύλους των. Έπί τής 
ευφυέστατη; άμα καί άπλουστάτης ταύτης 
ΐόέας στηρίζεται ή θεωρία τής διδασκαλίας 
τών τυφλών.

Ό Βαλαντϊνος Ηally παρεδόθη δλος εις 
τήν ιδέαν ταύτην’ τής θεωρίας δμως μή έ- 
παρκούση; μόνης, ήθέλησε νά δοκιμάση κα’ι 
δια τής εφαρμογής, άν ή άνακάλυψίς του ή
το όντως λυσιτελής. Έζήτησε λοιπόν τόν 
πρώτον αύτοΰ μαθητήν, καί έννοεΐται δτι 
διηυθύνθη είς τά προαύλια τών έκκλησιών, 
ένθα έπέτυχε νέον τινά επαίτην δεκαεξαετή, 
Φραγκίσκον Λεζουέρ καλούμενου, δστις έφαί- 
νετο εχων νοΰν ζωηρόν, καϊ ήτο τυφλός ά
πό τής ηλικίας δεκαοκτώ μηνών. Μετά δυ
σκολίας δμως επεισεν αυτόν νά τόν άκο- 
λουθήση, διότι ό παϊς έκέρδιζεν αρκετά χρή- 
Εατα> κα’ι πριν ή έγκαταλίπη τήν ’-έχνην 
του, έξησφαλίσατο παρά τού μέλλοντος 
ευεργέτου του ημερομίσθιον ίσον μέ τό πο
σόν, δπερ καθ’ έκάστην είσέπραττεν έκ τής 
επαιτείας. Η εκλογή τοΰ Βαλαντίνου δέν 
άπέτυχεν’ έντός έξ μηνών ό Λεζουέρ άνεγί- 
νωσκεν, ήριθμει καϊ έγίνωσκεν βλίγην μου
σικήν.

Ο Βαλαντϊνος, ασχολούμενος εις τήν ά- 
νάπτυξιν τών πρώτων ιδεών τοΰ μαθητου 
του και γυμνάζων αυτόν νά διακρίνη διά 
τής αφής το σχήμα τών έξεχόντων γραμ- 
Εάζων> «τινβ εξΖε κατασκευάσει καί δι’ ών 
έδίδασκεν αύτόν νά συνθέτη φράσεις, έμελέ- 
τα συνάμα τάς μεθόδους, άς τυφλοί τινες 
ειχον εφεύρει δι’ εαυτούς, καί μεταξύ άλ 
λων τάς τοΰ τυφλού Σώνδερσον, τοΰ έφευ- 
ρόντος αριθμητικήν μηχανήν έν Κανταβρι- 
γί«, ένθα ύπήρξε καθηγητής τών μάθημά-

τικων. Ιδίως δμως έπέσυρε την προσοχήν 
του νέα τις Παράδεισος, γεννηθεΐσα έν Β-.'έν- 
ν*ι τής Αυστρίας, κυμβαλίστρια αξιόλογος, 
περιλάλητος δέ τότε έν Παρισίοις. Πλατέα 
προσκεφάλαια έν είδε·, βιβλίου εις τέταρτον, 
έφ’ ών ένέπηγε καρφίδας, έχρησίμευον αύτή 
να σημειόνη μουσικά τεμάχια, άτινα τή υ- 
πηγόρευον καί έμάνθανεν άκολούθως' έκ 
στήθους διά τών δακτύλων της. Εΐχεν άρ- 
κετάς γεωγραφικάς γνώσεις, διδαχθεϊσα αύ
τάς παρά τίνος εύφυούς τυφλού κατασκευ- 
άσαντος γεωγραφικούς χάρτας, έν οΐς τά ό
ρια τών διαφόρων κρατών έσημειοϋντο διά 
μεταξωτού σειραδίου, αί πόλεις διά μαργα
ριτών διαφόρου μεγέθους, αί θάλασσα·. διά 
στιλπνότατου βερενικίου, καί αί στερεά! δι’ 
αμμολίθου εις λεπτήν κόνεν. Ό Βαλαντϊνος 
έδανείσθη τινάς τών έφευρέσεων τούτων 
καϊ τύ μεν έκ πείρας, το δέ έξ ιδίας έφευ- 
ρέσεως κατήρτισε τήν μέθοδον αύτοΰ, ήτις, 
καίτοι το πρώτον ατελής, έχρησίμευσεν ό
μως ώς πυρήν περιέχων τά σπέρματα τών 
βελτιώσεων, δι’ ών σήμερον κατέστη τοσοΰ- 
τον πολύτιμος.

Κατ άρχάς ό Βαλαντϊνος ήσχολήθη είς 
τήν έκλογήν τών χαρακτήρων τών έχόν- 
των σχήμα αΐσθητότερον είς τήν άφήν 
προύτίμησε δέ τών ^ηγ/αί^ώκ καϊ ΐτα.Ιικώ? 
ευθεϊάν τινα μέσην γραφήν (Mtarde drofte), 
δνομαζομένην τότε γαλλικήν. Ιίαρατν,ρήσας 
ποτέ οτι ή διά τής ψήκτρας γινόμενη τυπο
γραφική διόρθωσις αποτελεί εις το όπισθεν 
μέρος τής σελίδος αισθητά; έξοχάς, παρι- 
στώσας άντιστρόφως τά γράμματα τής σε- 
λίδος, έσκέφθη δτι ήτο εύκολον νά τυπώ- 
ση γράμματα έξέχοντα, ώστειά ήναι εύδι- 
άκριτα υπό τής αφής. Έχυσεν δθεν μοιχεία 
εύθέα (1), άτινα σχηματιζόμενα εις πλάκας 
και τιθέμενα είς τό πιεστήριον έτυποϋντο 
έπί δύο ή τριών πίλων (άμπάδων) πυκνών 
χρησιμενόντων, ώστε ή έντύπωσις νά γίνεται 
οσον ενεστι βαθυτέρα. Κατά τόν αύτόν τρό-

(I) Ε'.; τά συνήθη τυπογραφικά τοι-χεΐα τά 
γραμματα είναι χατεσχευαβμένα αντιστρέφω;· 
τα ευθέα στοιχεία παριστ&σιν αύτά, βπώ; πρέ
πει να τ,ναι τεθειμένα ϊνα άναγινώσχωνται.

χρι τοϋ 1791, δτε έξεδόθη ν'μος, δι’ ού 
τό σχολεϊον τών τυφλών έθεωρεΐτο ώς δη
μόσιον κατάστημα. Μετά διαφόρους περι
πέτειας ό Βαλαντϊνος Hauij ύπέπεσεν είς 
δυσμένειαν, καϊ ύποκύψας εί; χρέη ήναγκά- 
σθη ν’ άπέλθη έκ Παρισίων, συνοδευό- 
μενος ύπό τίνος τών μαθητών του, δνομα- 
ζομένου Φουρνιέ, 8ν ήγάπα πολύ, καί με- 
ταβάς είς Βερολϊνον έσύστησε σχολήν μεγά
λως προοδεύσασαν. Έπιστρέψας μετά ταϋ
τα είς Παρισίους άπέθανε τήν 18 Μαρτίου 

1822.

πον έτύπονε καί τήν μουσικήν. ’Επίσης ή
θέλησε νά διδάξη τούς τυφλούς νά γράφωσι, 
πλήν είς τοΰτο δέν έσχε τήν αυτήν έπιτυ- 
χίαν- είς μάτην έφεΰρε στεφάνην έν ί, ετί
θετο ό χάρτης, κανόνα κινητόν χρησιμεύον 
τα ώς στήριγμα τής χειρός, μελάνην πυκνο- 
τάτην μετά κόμμιος τραγακάνθης έν ή ερρι- 
πτεν άμμόλιθον είς κόνιν μεταβεβλημένον’ 
πάντα ταύτα μικράν παρέσχον αύτώ έπι- 
τυχίαν. Ο τυφλός έγραφε πάντοτε λοςώ;, 
τά 'γράμματα 'έπεσωρεύοντο τά μέν έπί τών 
δέ, καί συνηθέστατα δέν άνεγινώσκοντο. 
"Or-s έπέτυχεν έργον εύχειρείας, μάλλον πε
ρίεργον είς τούς θεατάς παρά είς τούς τυ
φλούς χρήσιμον. Δι’ S πάντες σχεδόν οί τυ
φλοί προύτίμων νά μεταχειρίζονται κινη
τά γράμματα, άτινα προσήρμοζον έπί άβα- 
κίων κατεσκευασμένων ούτως, ώστε ή ούρά 
τών χαρακτήρων νά έφαρμόζηται έπι κοι
λωμάτων.

Πάσα·. αί εφευρέσεις αύται έφηρμοζοντο 
ύπό τοΰ Λεζουέρ, ουτινος αί πρόοδοι έπε- 
κύρουν τάς θεωρίας τού διδασκάλου. Εν 
τούτοις δ Βαλαντϊνος Hawj κατώρθωσεν ώ
στε ή ’Ακαδημία τών ’Επιστημών νά έςε- 
τάση τόν μαθητήν του. Ό Λεζουέρ έποίη- 
σε θαύματα’ άνέγνωσεν, έγραψεν, ήριθμη- 
σεν. Έ δέ πρός έξέτασιν αύτοΰ επιτροπή 
έπήνεσε μεγάλως έν τή εκθέσει αύτής τήν 
νέαν ταύτην μέθοδον. ΊΙ Φι.ΙαΓ^ρωΛίχι) Ε
ταιρία παρεχώρησε μηνιαϊον μισθόν δώδε
κα φράγκων δι’ έκαστον τών τυφλών, ων 
τήν ανατροφήν ένεπιστεύθη εις τόν Βαλαν- 
τϊνον Hai/ii, δστις ήνέωξε σχολεϊον, γενό- 
μενον μετ’ ού πολύ πασίγνωστου έν Παρι- 
σίοις. * Είς τήν σπουδήν τής γραμματικής, 
τής γεωγραφίας καί τής μουσικής ό ιδρυ
τής προσέθηκεν εύκολους τινάς τέχνας, την 
πλεχτικήν, τήν κατασκευήν δικτύων καϊ 
σχοινίων, τήν σπαρτουργιαν, τήν κατα
σκευήν ψιάθων διά τάς έδρας καί τήν τυ
πογραφίαν. Είχε δέ τότε δεκατρείς μαθη- 
τάς, ών τέσσαρα κοράσια καί εννέα παΐ- 
δες’ άλλά αετά tv έτος έδιπλασιάσθησαν.’Εν 
τούτοις ούδείς άλλος εκτός τής Φιλαν
θρωπικής Έταιρίας ύπεστήριζεν αυτόν μέ

"Αμα είσέλθη τις είς τό έν Παρισίοις σχο
λεϊον, άρκεΐ νά ρίψη βλέμμα έπι τής μεγά 
λης κλίμακος, καϊ πάραυτα θέλει εννοήσει 
ότι εύρίσκεται είς σχολεϊον τυφλών' διότι 
αί βαθμίδες δέν είναι, ώς συμβαίνει συνή
θως, έφθαρμέναι έν τώ μέσοι, άλλ. εις τά 
άκρα' έκ τούτου συμπεραίνει δτι οι άνα- 
βαίνοντες αύτάς ζητοΰσι στήριγμα καϊ ο
δηγόν παρά τούς τοίχους τής κλίμακος. , 
Πρώτην φοράν εισερχόμενό; τις κατά τας 
ώρας τής μελέτης αισθάνεται αλλόκοτου 
έντυπωσιν, νομίζει δτι εύρίσκεται είς, μέγα 
κιβώτιον μουσικής’ πανταχόθεν εξέρχον
ται ήχοι μεγαλοργάνων (ortjues), κλει
δοκύμβαλων, αυλών, βαρβίτων, μεγάλων βα
ρυαύλων, σαλπίγγων, πλαγιαύλων, κ.τ.λ. 
Είναι το μέγαρον τής κακοφωνίας’ διότι 
έκαστος εργάζεται δι’ εαυτόν, μανθάνει τό 
τεμάχιόν του, παίζει τό οργανον του, 
καϊ τελειοποιεί τά; γνώσεις του ούδολως 
φροντίζων περϊ τών άλλων. Γό κατά
στημα είναι εύάερον καϊ καλ.ώ; διηυθε- 
τημένον. Έχει βιβλιοθήκην περιέχουσαν 
περί τού; 700 τόμους, σφαίρας και χάρ
τας γεωγραφικούς κατεσκευασμένου; με ε
ξοχές, πλανητικόν σύστημα συγκείμενον 
έκ σφαιρών διαφόρου μεγέθους, κινουμένων 
έπϊ σιδηράς έλλείψεως, καϊ πλεΐστα άλλα 
έργαλεΐα πρό; χρήσιν τών τυφλών ,

Έν τή βιβλιοθήκη ύπάρχουσι διάφορά 
παραδείγματα γραφή; κατά το συντετμη- 
μένον σύστημα τοΰ Βαλαντίνου Haily, ου-
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τ·.νος σκοπός ήτο ν’ αποφυγή ττ,ν σύνχυ 
σιν τών γραμμάτων Ενεκα τίς μεταςύ αύ
τών όμοιότητος. Έπί πολύ μετεχειρίζον
το τούς χαρακτήρας τούτους, οΐτινες έκτος 
τινων συγκοπων (1) παρίστων τήν συνήθη 
γραφήν άλλα το πρόβλημα τοϋ νά διδά- 
ζωσι τούς τυφλούς νά γράφωσι χρήσιμο»; 
Χ®'- μάλιστα νά δύνανται ν’ άναγινώσκωσιν 
ο·. ίδιοι τά γραφόμενα των Εμενεν αλυτον. 
"Ινα φθάσωσιν εις το ποθητόν και εΐς μά- 
την έπιζητούμενον τοΰτο αποτέλεσμα, Ε
πρεπε νά χαράττωσιν εξέχοντας χαρακτή
ρας· τούτο δ’, έφαίνετο Ακατόρθωτων εΐς 
τα γράμματα τού κοινού Αλφαβήτου. Έν 
ετει 1821 αξιωματικός τις τού ιππικού, 
Κάρολος Βαρβιέ, εφεύρε πρός χρή,-ν τών 
τυφλών μέθοδον βασιζόμενη·/ έπι πάντη 
νέου συστήματος. Παραλιπών τήν Ορθογρα
φίαν, τάς λέξεις καί τά γράμματα, ήσχο- 
λήθη μόνον εις τάς φωνάς, καϊ συνέταξε 
σειράν έκ 36 φωνών, δι’ ών ήθέλησε νά πα- 
ραστή,-ρ πάσας τάς λ£ξ5.ς τ7|.
γλώσσης’ διήρεσε τήν σειράν εΐς 6 γραμ
μές, ών έκάστη συνέκειτο άπό 6 φωνών, έ
καστη δέ φωνή παριστάτο διά στιγμών 
διατιθεμένων κατ’ ίδιον τρόπον' ώστε ή 
στιγμή ήτο ή βάσι; τ.?>ς γ?χφ-; τών ,υ_ 
φλών, ώσπερ ή γραμμή είναι ή βάσι; τής 
κσινη; γραφής. ’Αλλ’ ή έφεύρεσις αύτη τοΰ 
Βαρ&Ε δέν άνεπλήρου πάσας τάς άνάγκας. 
Εναπεκειτο δέ εΐς τυφλόν, άρχαΐον μαθη

τήν τοΰ σχολείου, έν £ είχε μείνει ώ; διδά
σκαλος, νά έφεδρη, οδηγούμενος έκ τών I- ' 
οεών τού Βαρβιέ, τήν γραφήν, ή; έστερούν- 
το οι τυφλοί. Ό άνήρ ούτος ό μετά τόν

(I) Τό διπλού·/ γράμμα έσημειοϋτο διά 

στιγμής όπογρα φυμένης' τό η διά παύλας 
έπιγρ«φομένης,_τό u διά παύλας ύπογραφο

μένης· π. χ. u όο pere done tojors ά 

ses ef as la norilure el le desir du bii 
e tot ήτοι, un bon pere donne toujours 
a ses enfant la nourrilure el le desir du 
bien en tout.

| Βαλαντίνον Zfafty πλέον παντός άλλου 
εύεργετήσας τούς τυφλού; ήτο πεπροικι- 
σμ,ένος διά σπανίας νοημοσύνης και άγχι- 

ώνομάζετο Λουδοβίκος Βράίλλο; 
(Louis Rraille), έξορυξάμενο; τούς οφθαλ
μούς τριετής ών, ένώ Επαιζε μέ ζ.οπίδα τι- 
να. Διά τοΰ συνδυασμού τών στιγμών κατ’ 
οριζοντειους καί καθέτους γραμμάς κατώρ- 
θωσε νά σχήματίτη χαρακτήρας παριστών- 
τας τά γράμματα τού αλφαβήτου, χαρα
κτήρας αριθμητικούς, σημεία στίξεως καί 

I σημεία μουσικής. Πράγματι ύπάρχουσι δέ
κα μόνον σημεία, άλλ’ άν εΐς έκαστον τών 
σημείων τούτων προσθέσωμεν μίαν στιγ
μήν πρός τ’ αριστερά, παράγομεν δέκα νέα 
σημεία, μία δέ στιγμή τιθεμένη πρός τά 
δεξιά δίδει Ετερα δέκα σημεία. Ή μέθο
δος αύτη, έπαρκοϋσα εΐς πάσας τάς άνάγ- 
κας, είναι συνάμα Απλή, διότι τό πολυπλο- 
κώτερον γράμμα σύγκειται έκ τριών στιγ- 

I μών καθ’ύφος καϊ δύο κατά πλάτος. Άλ- 
I λ’ ίνα όδηγήται ή χειρ, ώστε αί στιγμαί 

νά μή χαράττωνται αί μέν έπί τών δέ, καί 
ούτω καθίστανται δυσδιάκριτοι εί; τήν ά- 
φήν, έπρεπε νά έπινοήση ειδικόν έργαλεΐ- 
ον. Ο Λουδοβίκος Βράίλλο; έφεΰρεν αύτό, όν
τως Αριστούργημα πρακτικής άπλότητος. 
ΦαντασΟώμεν άβάκιον έκ ψευδαργύρου εχον 
κοίλα; γραμμάς κα'ι πλατείαν ξυλίνην στε
φάνην, έφ’ ή; προσαρμόζεται χάλκινον δι- 
κτυωτόν, Εχον κατά μήκος δύο σειράς έξ ε·- 
κοσιές οπών ορθογωνίων, αϊτινες κεϊνται 
αί μ.εν επι τών δε. Ο δικτυωτός ούτος κα
νών παριστα τήν άπόστασιν τών γραμμών 
καϊ μετακινείται έπϊ τής στεφάνης, έφ’ ής 
στηρίζεται διά τίνος εξοχής αυτού προσαρ
μοσμένης έντός κοιλώματος τοΰ ξύλου. Με
ταξύ τοϋ έκ ψευδαργύρου άβακίου καί τού 
δικτυωτοΰ παρεμβάλλουσι φύλλον χάρτου 
πυκνού καϊ ισχυρού, διά τίνος δέ κέστρου 
Αμβλέος ποιούσιν είς έκάστην οπήν τάς Α
ναγκαίας στιγμάς διά τήν παράστασιν τών 
λέζεων η τών φωνών* άφοΰ γράψωσι τάς 
δυο γραμμάς, μετακινούσι τό δικτυωτόν 
έπϊ τής στεφάνης, θέτοντες αυτό έπϊ τοϋ 
κατωτέρου κοιλώμ.ατος, καί ούτω προχω-

πάντη διαφόρων, τοΰ έρυθοοϋ λόγου χάριν 
ή τοϋ’ πρασίνου. Πάντες σχεδόν ισχυρίζον
ται ότι βλέπουσι τάς Αστραπάς, οπερ όμως 
δέν πρέπει νά πιστεύωμεν, διότι συνηθέ- 
στατα'αισθάνονται αύτας καθ’ ήν στιγμήν 
ρήγνυται ό κεραυνός-

Εν γένει δέ οί μή-παντελώς τυφλοί είσιν 
οί μάλλον υπό τής Ασθενείας Αλλοιωμένοι- 
"Ενεκα τής σκιερότητος τού κερατοειδοΰς 
χιτώνο; οί όφθαλμοί των φαίνονται λευκοί, 
πάλλουσι συνεχώς καί έξέχουσι τών βλε
φάρων, δμοιάζοντες μέ υποκυάνους σφαί
ρας έκ πορσελάνη;· εχουσιν έν τώ μέσο» τής 
ϊριδος μεγάλην γαλακτώδη κηλίδα, τό 
δέ βλέμμα αύτών καθίσταται φρικώδες, 
ώς τό τού άγριου βύα. "Αλλοι Εχουσι τάς 
κόγχας κενάς καί τά βλέφαρα πάντοτε συνε
χόμενα, καί, όσάκις ήμιανοίγονται ύπό 
τών συνήθων αύτιΤς νευρικών συστολών τοϋ 
προσώπου, φαίνεται έν αύτοϊς άργυρώδες 
σωμάτιον εχον έρυθράς φλέβας. Οί ίφθαλμοί 
τών άμαυοωτικών είσιν όμοιοι μέ τους ήμε
τέρου;, ούδεμίαν Εχοντες παραμόρφωσιν τού 
βολβού, ούτε λ.εύκωμα ούτε άτάκτους κινή
σεις, καί μόνον έκ τή; συνήθους στάσεως 
αύτών φαίνονται δτι είναι τυφλοί τό νε
κρόν βλέμμα των είναι πλήρες ανέκφραστου 
μελαγχολίας, ό δέ οφθαλμός των αναίσθη
τος καϊ είς τάς όδύνας καί εΐς τό φώς. Ει- 
δόν ποτέ έν τώ Νοσοκομείο» τοϋ ’Ελέους ω- 
ραίαν νεάνιδα πάσχουσαν άμαύρωσιν. "Ινα 
κατανοήσωσι μέχρι τίνος βαθμού εφθανεν ή 
παραλυσία τών οφθαλμών της,καθυπέβαλον 
αύτήν είς πείραμα, δπερ έφάνη μέν σκληρόν, 
άλλ’ ήτο δλως Αβλαβές. Διά τίνος διόπτρας 
συνεκέντρωσαν τάς ήλιακάς ακτίνας ακρι
βώς έπί τοϋ αμφιβληστροειδούς χιτώνος 
τοϋ ετέρου τών οφθαλμών αύτής τοσαύτη 
θερμότης ήδύνατο έν άκαρεί ν’ άνάψη άγα- 
ρικόν, άλλα τό τυφλόν κοράσιον ούδέ καν 
τήν ήσθάνθη-

Πάντες δέν είναι έζ. γενετή; τυφλοί' έπί 
1 43 παίδων 20 μόνον ήσαν τυφλοί έκ γε
νετής, 33 είχον άπολέσει τήν ορκσιν κατά 
τάς πρώτας ώρας τοΰ βίου των (ο·. πλεϊ- 
στοι τών τελευταίων τούτων ήσαν έστεοη-

ροΰσι μέχρι τού τέλους τής σελίδος. Ουτω 
δέ ή γραφή ή μάλλον τό κέντημα γίνε
ται κανονικωτάτη, αί γραμμαί εύθυταται, 
καϊ τά γράμματα, χαραττόμενα διά τών 
όπών τοΰ δικτυωτοΰ, ούδέποτε συγχέονται. 
Διά τού μέσου τούτου οι τυφλοί γράφουσι 
κοίλα γράμματα καϊ, ψηλαφούντες διά τών 
δακτύλων τά έξέχοντα γράμματα, άτινα 
σχηματίζονται έπϊ τοΰ ετέρου μέρους τού 
χάρτου, δύνανται νά άναγινώσκωσι· Γρά
φουσι δέ έκ δεξιών πρός τά Αριστερά, έπει
τα λαμβάνουσι τόν χάρτην, στρέφουσιν αυ
τόν έκ τού όπισθεν μέρους, θέτουσι τούς 
δακτύλους των έξ αριστερών πρός τά δε
ξιά καί ουτω ψηλαφοΰσι γραμμάς έξεχού- 
σας. Τό διάστημα, τό διαχωρίζοζ τάς στιγ- 
μάς, τά γράμματα καί τάς λέξεις, κανο
νίζεται έκ τής άποστάσεως τών οπών τού 
κινητού κανόνος "Αρα ή axoreirr,, ώς την 
ένομάζουσιν, αυτή γραφή είναι εύκρινεστά- 
τη καί ευανάγνωστος, άμα μάθη τις νά 
τήν χαράττη, δπερ δέν είναι δύσκολον ού
δέ χρόνον μακρόν Απαιτεί- διό οί πλεί- 
στοι τών γονέων τών έχόντων τά τέκνα 
αυτών είς τό σχολεϊον τών τυφλών ταχέως 
Ερχονται είς Αλληλογραφίαν μετ’ αυτών διά 
τού μέσου τούτου.

Πάντες μεν οί μαθηταί τού σχολείου είναι 
τυφλοί, άλλ’ ούχι καί πάντες έξ ολοκλήρου 
έστερημένοι τού φωτός. Έπι 1 43 παίδων, 
ούς έντή σχολή είδον, 6 ήδύναντο νά διευ- 
θύνωσι τά βήματά των, 1 1 νά διακρίνωσι 
τά χρώματα, 38 διέζ.ρινον τήν ήμέραν καί 
88 έστερούντο πάσης οπτικής άντιλήψεως. 
Οί πλεΐστοι τών τελευταίων τούτων πά- 
σχουσιν Αμαύρωσιν, τό δέ δπτιζ.ον αύτών 
νεΰρον είναι είς παραλυσίαν. Οί άλλοι λε- 
γουσιν δτι εχουσιν « δ.’Ζ**' rird. », δι ήν, 
όσον Ασθενής καί άν ήναι, καυχώνται έ- 
κείνοι' άλλά τά περιβάλλοντα αύτούς στρώ
ματα τής ομίχλης είναι τοσοΰτον πυκνά, ώ
στε κατατάττονται μεταξύ τών Αναπήρων. 
Οί δυνάμενοι νά διακρίνωσι τά χρώματα 
συχνάκις «πατώνται' τό κυανοΰν φαίνεται 
αύτοίς μέλαν καί τό κίτρινου λευκόν, έκτος 
αν ταΰτα τεθώσιν έπί άλλων χρωμάτων
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μίνοι τοϋ φωτός ένεκα έμπυϊκής οφθαλμίας, 
ής τήν αιτίαν άποδοτέον εϊς τήν άκρασίαν 
τών γονέων των), 51 άπώλεσαν τήν όρασιν 
μεταξύ τής ήλικίας 1 5 ήμερων μέχρις 6 έ
τών, 22 μεταξύ 6 καί 10 έτών, και τέλος 
1 7 έγένοντο τυφλοί μετά το δέκατον έτος 
τής ήλικίας των. "Ωσπερ οί κωφάλαλοι, οϊ
τινες ήκουσαν καί έλάλησαν έν αρχή τοϋ βίου 
αυτών, είσί νοημονέστεροι τών έκ γενετή; 
κωφαλάλων, οΰτω καί οί τυφλοί, όσοι είδον 
το φώς, διατηροϋσιν έν τή μνήμφ των γνώ
σεις τινάς καίΚστώσας αύτούς άνωτέρους 
τών συναδέλφων των" γινώσκουσι τί έστι δι
άστημα, ένθυμούνται τά χρώματα καί ά- 
ρέοκονται νά λαλώσι περί αυτών’ πρός τού
τοι; δύνανται διά τής σκέψεω;, βοηθουμένη; 
υπό τή; μνήμης, νά φαντασθώσι τό σύνο
λον αντικειμένου τινός, ουτινος αί διαστά
σεις ύπερβαίνουσι τάς τής χειρός, όπερ εΐ
ναι δυσκολώτατον εϊς τόν έκ γενετή; τυ
φλόν. Εις μάτην ούτος ψηλαφεί τόν κορμόν 
δένδρου, άναρριχάται έπί τών κλάδων του, 
ψηλαφεί καί αύτούς, θέτει τούς δακτύλους 
του έπί τών φύλλων του’ ούδέποτε δύναται 
νά φα,ντασθή έντελώς τό σύνολον τοϋ δέν
δρου. ’Επίσης 
μεγάλων ζώων’ ό γυμνός ϊ· 
είς σύγχυσιν, καί δέν δύναται 
τό σχήμά του είμή έκ τής ί: 
κεϊ νά παρατηρήσρ τις μ.ετά προσοχής τούς 
τυφλούς, όταν ήναι συνηθροισμένοι, καί θέ
λει σχεδόν μετά βεβαιότητας αναγνωρίσει 
τούς έχοντας "tfyir rifci» ή διαφυλάςαν- 
τας αόριστον άνάμνησιν τοϋ φοιτάς. Ούτοί 
είσιν ήττον καταβεβλημένοι τών άλλων, αί 
δέ χειρονομίαι αύτών φυσικώτεραι’ ή κεφαλή 
των φαίνεται ζωηρότερα, καί ένίοτε οεικνύ- 
ουσι φιλαρέσκειάν τινα εις τήν διευΟέτησιν 
τής κόμη; ή τοϋ λαιμοδέτου αύτών.

Πόσον συγκινητικόν εΐναι νά βλέπη τις 
αύτούς συνηθρσισμενους έν τή μεγάλη αι
θούση τών άκροάσεοιν ! ’’Ερχονται εύτάκτως 
βαδίζοντες ό είς μετά τον άλλον, κρατού
μενοι συνήθως έκ τών ώμων, καί λαμβάνει 
έκαστος τήν ώρισμένην αύτώ θέσιν μετά 
μεγάλη; ακρίβειας, ήν άποκτώσιν έκ τής έ

:λώ; τδ σύνολον τοϋ δέν- 
άτελή ιδέαν έχει περί τών 

ό; τον φέρε·. 
·■ νά όρίσνι 

πποσκευής. Άρ-

ξεως. Τά θρανία είναι διατεθειμένα κατ’ Ι
διον τροπον’ έκάστη θέσις χωρίζεται διά 
δύο σιδηρών βραχιόνων, όμοιάζουσα πρός 
έδραν άνευ ερείσματος. Τό μέτρον τοΰτο 
είναι άναπόφευκτον διά τούς τυφλούς, δι
ότι οί λοιποί παϊδες βλέπουσιν άλλήλους 
καί όμιλοϋσι διά τών όφθαλμών, άλλ’ οί 
τυφλοί πλησιάζουσιν αυτομάτως άλλήλοις, 
ούδέποτε στενοχωρούμ,ενοι ’Αν δέν ύπήρ
χεν ή κατάταξις αΰτη παρ’ αύτοΐς, πάν
τες ήθελον συσσωρευθή έπί τοϋ αύτοϋ θρα
νίου, άδιαφοροϋντες, άν διά τοΰτο ήθελον 
μεγάλως στενοχωρηθή. Ή στάσις αύτών, 
δταν ό διδάσκαλος όμιλή ή άναγινώσκη, 
άρκεϊ νά δείξη τό πάθος των’ τήν κεφαλήν 
των έν γένει έχουσι κεκλιμένην πρός τά έμ
πρός καί ολίγον πλαγίως, ώςπεο τά έπί 
δένδρων καθήμενα πτηνά’ όσάκις άκούσω- 
σι μακοόθεν θόρυβον ύποπτον. Τείνουσι τό 
ούς καί, άν ή φωνή ήν άκούσωσιν, ήναι φύ
σει αρμονική, αισθάνονται εύχαρίστησιν 
έκδηλουμένην έπί τοϋ αείποτε σκυθρωπού 
προσώπου των. Τινές αύτών έχουσιν ακου
σίους νευρικά; κινήσεις, άς δέν δύνανται νά 
καταστείλωσιν’ οί έξωγκωμένοι καί νεκροί 
αύτών οφθαλμοί φαίνονται έχοντες ιδίαν 
καί άτακτον ζωήν, ήτις έκδηλοϋται διά 
διηνεκούς κινήσεως ή δι’ άπαύστων παλ
μών τών βλεφάρων. Άλλ’ άρά γε έχουσι 
συνείδησιν τούτων ; άμφιβάλλομεν. — Οί 
νεήλυδες ταχέως αναγνωρίζονται’ έχουσιν 
έςιν ή μάλλον σπασμόν, δν είναι ανυπόφο
ρου νά βλέπη τις’ άδιακόπως τρίβουσι τού; 
οφθαλμούς διά τών χειρών καί ένίοτε βυ- 
θίζουσι τούς δακτύλους των τοσοϋτον βα- 
θέως έντός τής κόγχης αυτών, ώστε μετα- 
κινοΰσι τόν βολβόν. Απαιτούνται διετείς, 
τριετεΐς έπιτηρήσεις καί επιπλήξεις, 'ίνα 
Οεραπεύσωσι τήν μανίαν των ταύτην, ήτις 
είναι πραγματική νόσος. Όσάκις έρωτώσιν 
αύτούς. — Πονοϋσιν οί οφθαλμοί σου ; ’Α
ποκρίνονται πάντοτε — Όχι. — Άλλά δι- 
ατΐ τούς ξύεις άκαταπαύστως ; — Δέν ή- 
ξεύρω, τό κάμνω χωρίς νά θέλω.

Έν τώ μεγάλοι έστιατηρίω κάθηνται εις 
μακράς τραπέζας έκ μαρμάρου ερυθρού, 

τρώγοντες σιωπηλοί καί άνευ λαιμαργίας. 
'Η δυσπιστία, ουσα ή βάσις τοϋ χαρακτή- 
ρός των, φαίνεται ένταΰθα έν όλη τή ί- 
σχύί αύτής. 'Υπό τήν τράπεζαν έκτείνεται 
σανίς διηθημένη είς ίσα αποστήματα, έν οϊς 
έκαστο; τών μαθητών οφείλει νά έναπο- 
θέτη τό πινάκιον καί τό χειρόμακτρον αύ
τοϋ. Έκεΐ κρύπτουσι τήν φιάλην των, φο
βούμενοι μή τι; τών παρακαθημένων άστει- 
ευόμενος ρίψη ακαθαρσίαν τινά έντός τοϋ 
κεκραμένου αύτών οίνου, ον χύνουσιν οί ί
διοι εντός τού ποτηοίου ψηλαφοϋντες διά 
τοϋ δακτύλου τήν επιφάνειαν τοϋ ύγρού. 
’Αν δέν κρύψωσι τήν φιάλην, προφυλάτ- 
τουσιν αύτήν μετά προσοχής διά τής χειρός 
των. Τό αύτό πράττουσι καί διά τόν άρτον 
κρατούντες αύτόν συνήθως υπό μάλης, ινα 
μή τι; άλλος τόν έγγίση’ άν έπί τού άρ
του των ύπάρχη καί μία μόνη σταγών ύγρού, 
ή άν είναι κομμένος όχι, διά μαχαιριού άλλά 
διά τής χειρός, δυσπιστοϋσι καί δέν τόν 
δέχονται’ οσάκις δέ θελήσωσι νά βιάσω- 
σιν αύτούς νά τόν δεχθώσι, προημώσι νά 
μείνωσιν άσιτοι. Έν γένει δέ δεικνύουσι με
γάλην δυσπιστίαν διά τήν τροφήν των, 
ήν μετά μεγίστης προσοχή; έξετάζουσι,πρίν 
δεχθώσιν αύτήν.

Μετά τά γεύματα διέρχονται τάς ώρα; 
τής άναπαύσεω; έντός εύρυχώρου αύλής, 
έστρωμένη- δι’ άμμου καί δενδροφύτου. Ι
σως νομίση τις ότι τό πάθος τούς αναγκά
ζει νά συνέρχωνται είς ομίλου; μ.όνον πρός 
συνδιάλεξιν’ τούναντιον προτιμώσι τά σφο
δρότερα παιγνίδια· ΙΙαίζουσι τόν κυτηγη- 
ror ή τόν xjwxrdr μετά τής αύτή; σχεδόν 
ευκινησίας, ώς εί είχον τήν όρασιν τρέ- 
χουσιν ούδέποτε προσκρούοντες είς τά δέν
δρα, άποφεύγοντε; αύτά μετ’ εκπληκτικής 
διορατικότητο;’ άλλά τό προσφιλές αύ- 
τοϊ; παιγνίδιον εΐναι οί αΐχμά-Ιωτοι (Ία ba- 
laille), διότι πάντες οί τυφλοί είσιν όντως 
αρειμάνιοι’ τασσόμ.ενοι είς δύο αντιθέ
τους γραμμάς, συγκροτοϋσι σφοδράς μά- 
χας, ένώ οί συνάδελφοι αύτών μετά μεγά
λη; εύχαοιστήσεως άκούουσι, προσέχοντε; 
πρό; ποιον μέρος θέλει κλίνει ή νίκη. Έν

(OM1IPOS ΦΤΛ. ΣΤ'.) 

τούτοις τινές αύτών μένουσιν έκουσίως με
μονωμένοι εϊ; τινα γωνίαν τού κήπου, έν
θα ίστάμενοι παραδίδονται είς είδός τι γυ
μναστικής, όμ-οίας πρό; τήν ρυθμικήν καί 
ομοιόμορφον κίνησιν τών έντός κλωβών κε- 
κλεισμένων ζώων. Ούτοί είσιν οί νεήλυδες 
διατηροϋντες τάς έξείς τή; πατρικής οικίας 
των, έν ή δειλοί, έστερημένοι τοϋ φωτός καί 
κατάκλειστοι έντός στενού δωματίου, άντί 
πάσης γυμναστικής παρεδίδοντο είς διηνε
κή ταλάντωσιν, ταχέως μεταβαλλομένην 
είς νευρικήν μανίαν’ άπαιτεϊται δέ και
ρός καί μεγάλη φρόνησις ινα άπαλλάξωσιν 
αύτούς άπό τοϋ ερεθισμού τούτου τών μυ- 
ών, έφ’ ού ή θέλησις ούδεμίαν έχει ίσχύν. 
’Ολίγον κατ’ όλίγον έκτείνουσι τού- περι
πάτου; αυτών, κατά πρώτον παρά τού; 
τοίχους τοϋ κήπου, έπειτα μεταξύ τών δέν
δρων, καί τέλος άναμιγνύονται έλευθέοω; 
είς τά παιγνίδια τών συναδέλφων των.

Εκτός τών τακτικών αναπαύσεων άφί- 
νουσιν αύτοΐς μεθ’ έκάστην ώραν τοϋ μα
θήματος δύο ή τρία λεπτά, καθ’ ά δύνανται 
νά κινήσωσι τά πάντα, δπως θέλωσιν.'Η ακι
νησία βλάπτει αύτούς σωματικώς τε καί 
διανοητικώς, ή δέ σιωπή τοϊς εΐναι όλ.εθρία. 
Ό τυφλός αγαπά τόν κρότον, ώς δ έχων 
τήν όρασιν αγαπά τό φώς’ δι’ αύτόν ό κρό
τος είναι τό έμβλημα τής ζωής. Οταν δ 
τυφλό; παΐς εύρεθή αίφνης έν μέσω σιωπής, 
καταλαμβάνεται ύπό φόβου καί κλαίει’ ή 
μεγαλειτέρα τιμωρία συνίσταται είς τό νά 
κλείωσι τόν άτακτον μαθητήν έντός δωμα
τίου μενονωμένου μακράν παντός κρότου, 
όπερ είναι αληθής τιμωρία δι’ αύτούς, ε
φαρμοζόμενη είς σπανίας περιστάσεις καί 
ούδέποτε έπεκτεινομ.ένη πλέον τής μιας ώ
ρας. Όσάκις όμως ό κρότος μεταβληθή είς 
πολλήν θόρυβον, ή ακοή τοϋ τυφλού συγ- 
χίζεται καί, μή δυνάμενος πλέον νά δια- 
κρίνη τάς συγκεχυμένα; δονήσεις, περιπί
πτει είς αμηχανίαν. Τυφλός έξησκημένος 
νά όδηγήται υπό τής ακοής έν ταϊς όδοΐς 
τών ΙΤαρισίων, διερχόμενος συνήθη αύτώ ό-> 
δόν, πλανάται αμέσως, άν κατά τύχην εύ
ρεθή έν μέσω τών αλαλαγμών έκείνών,

28. 
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οΐτινες είναι συνηθέστατοι εις τάς μεγαλ.ο- 
πόλεις- "Εχουσι τήν ακοήν λεπτβτά- 
την γυμνάζοντες αύτήν μετά προσοχής ί- 
διαζούσης' χαίπερ δ’ άτελώς άναπληρούσα 
τήν αίσθησιν, ής στερούνται, προσφέρει δμως 
αύτοίς εύκολίας, άς ήμεΐς ούδέ καν φαντα- 
ζόμεθα. Συνήθως, εισερχόμενοι εΐς άγνω
στον αύτοϊς δωμάτιον, άρκεϊ νά βήξωσιν ε
λαφρώς καί πάραυτα έννοούσιν, άν ύπάρχω- 
σιν έν αύτώ άνθρωποι, ποϋ κεΐνται τά ογ
κώδη έπιπλα χαΐ πρδς ποίον μέρος είναι 
τά παράθυρα. Διαχρίνουσι δέ διαφόρους ή
χους χαΐ λεπτότητας τής άνθρωπίνης φω
νής, άτινα διαφεύγουσιν ήμάς' δμιλοΰντες 
περί άνθρώπου τινδς λέγουσιν, "Εχει κακήν 
φωνήν, ώς ήμεΐς λέγομεν, "Εχει κακόν βλέμ
μα. Διά τής φωνής λαμβάνουσι τάς ήθικάς 
ίντυπώσεις, άς ήμεΐς λαμβάνομεν διά τής 
ίράσεως. Τυφλός τις έκ γενετής λαλών πε
ρί γυίαικός, ής ήράσθη, μοί έλεγε ! Πό· 
σον ωραίος ήτο ί ήχος τής φωνής της

Ό Διδερώτος διέδωσε τήν έσφαλμένην ι
δέαν, ίτι οί τυφλοί στερούνται πάσης αιδη
μοσύνης. "Ηθελεν δμως μεταβάλει γνώμην, 
άν έβλεπε τούς έν τώ σχολείω τών Παρι
σίων ένδιαιτωμένους τυφλούς. Είναι δύσκο
λον τωόντι ν’ άπαντήση τις άλλαχού το- 
σαότην αΐδημοσύνην' ούδέποτε ή "Αρτεμις 
έν τώ λουτρώ υπήρξε σεμνοτέρα, ούδέ μάλ
λον προφυλαχτική. Είναι περίεργον νά βλέ- 
πη τις μετά πόσης προφυλάζεως εγείρον
ται τήν πρωίαν έκ τής κλίνης, κρυπτόμενοι 
είς τδν έλάχιστον κρότον καί τείνοντες τδ 
ούς, ΐνα μή τις ίδη αύτούς γυμνούς. Τούτο 
πιθανώς είναι άποτέλεσμα τής αύστηράς 
καί ήθικωτάτης άγωγής, ήν έν τή σχολή 
λαμβάνουσιν' ού/ ήττον δμως είναι συνέπεια 
τής δυσπιστίας, ήτις φαίνεται συμφυής αύ- 
τοΐς καί ούδέποτε τούς έγκαταλείπει ούδ* 
είς αύτάς έτι τάς κοινοτάτας τού βίου πρά
ξεις. Άγνοούντες τί έστιν δρασις, θεωρού- 
σιν αύτήν ώς σατανικήν δύναμιν, ώς άφήν 
μακρόθεν ένεργούσαν μετά μεγίστης δξ«- 
δερχείας χαΐ διορατικότητος' φοβούνται 
μεγάλως αύτήν, μηχανώμενοι τά πάντα 
ΐνα τήν ύπεκφύγωσιν. Έν τή αιθούση τών 

λουτρών φαίνονται μεγάλως στενοχωρού- 
μενοι και προσπαθούσιν ολαις δυνάμεσι νά 
κρύπτωνται άπδ τών βλεμμάτων, άτινα υ
ποπτεύονται. Το λουτρδν είναι ώφελιμώ- 
τατον αύτοίς, διότι οί πλεΐστοι είσιν αναι
μικοί, έχοντες σάρκας λεύκάς καί μαλθακάς' 
δι’ 8 συχνότατα λούουσιν αύτούς.

Οί τυφλοί ού μόνον αίδήμονές είσιν, άλ·· 
λά καί καθαριώτατοι. Είναι μέν άληθές ό
τι ή κυριωτέρα αιτία τής συνήθους άκαθαρ- 
σίας τών μαθητών, ή μελάνη, δέν υπάρχει 
έν τή σχολή αύτών, ούχ ήττον δμως είναι 
εύκολώτατον νά παρατηρήση τις, πόσον έ- 
πιμελώς περιποιούνται εαυτούς καί πόσον 
άποστρέφονται τδν κονιορτδν καί πάσαν κη- 
λίδα αισθητήν είς τήν άφήν. Ή άπλουστά- 
τη αύτών ένδυμασία, συνισταμίνη έκ περι- 
σκελίδος έξ έριούχου και έπενδύτου έκ σι- 
αμικού, ούδέποτε είναι έσχισμένη καί άν 
κατά τύχην πέσωσι κατά γής κατά τάς ώ
ρας τών άναπαύσεων, έπί πολλήν ώραν τι- 
νάσσουσι πάντα τά ένδύματα αύτών, πριν 
ή έπαναλάβωσι τά παιγνίδιά των. Πρδς 
τούτοις είσί τακτικώτατοι είς τήν διευθέ- 
τησιν τών πραγμάτων αύτών, όπερ είναι 
εύεξήγητον, διότι, άν δέν άνεύρωσιν άμέσως 
τά χρειώδη αύτοϊς είς τήν ώρισμένην θέσιν, 
περιπίπτουσιν είς σύγχυσιν άμηχανούντες 
τί νά πράξωσιν. Ή χειρότερα άστειοτης, ήν 
δύναται νά χάμη τις είς τυφλδν μαθητήν, 
είναι νά άνακατώση τδ γραφεϊόν του. — 
Τάς άρετάς δμως ταύτας τών τυφλών συ- 
νοδεύουσι καί ελαττώματα' ό άνθρωπος ού· 
δαμού ύπήρξε τέλειος, έπομένως ούδ’ έν τώ 
σχολείω τών τυφλών. '11 ύπερηφάνεια αύ
τών, ώςπερ καί τών κωφαλάλων, είναι ά- 
φόρητος' βλέπων τις αύτούς νομίζει δτι τδ 
πάθος των δίδει αύτοϊς ύπεροχήν, δι’ ήν ύ- 
περηφανεύονται, ίσως δέ φρονοΰσι τωόντι 
δτι άπαιτεϊται ιδιαιτέρα μεγαλοφυΐα, ΐνα 
διασπάσωσι τδν περικαλ-ύπτοντα αύτούς 
σκοτεινόν πέπλον καί λάβωσι γνώσεις τι- 
νάς τού κόσμου τούτου. Τδ έλάττωμα τού
το είναι έπίσης άποτέλεσμα φυσικής άντι- 
δράσεως κατά τού αισθήματος τής εύσπλαγ· 
χνίας, δπερ διεγείρουσιν' σργίζονται, διότι 

έμπνέουσι τοιοΰτον αίσθημα, καί ένίοτε ή 
επιμονή του είναι τοσαύτη, ώστε λέγουσιν 
ότι είναι καθ’ δλα εύτυχεϊς καί δτι ούδε- 
νδς στερούνται' τινές αύτών μάλιστα έμ- 
μένουσι πεισματωδώς έν τή ματαιοφρο
σύνη των ταύτη. Συνήθως, όταν ό τυφλός 
σχηματίση ιδέαν τινά, δσον παράλογος, δ
σον άκατόρθωτος καί άν ήναι, ούδέποτε τήν 

εγκαταλείπει πλέον.
Τδ σχολεϊον θερμαίνεται Οαυμασίως' 

κατώρθωσαν νά διατηρήται μετρία τις κα’ι 
ή αύτή πάντοτε θερμοκρασία, όπερ είναι 
απαραίτητον εΐς τούς τυφλούς' άν κρυόνω- 
σιν αί χεϊρές των, δέν βλέπουσι πλέον, διό
τι οί δάκτυλοί είσιν οί οφθαλμοί των. Τινές 
αύτών προσχτώνται μεγίστην λεπτότητα 
τής άφής. Πάντες παρετήρησα? ότι εις τδ 
σκότος ή αίσθησή τής άφής είναι μάλλον 
ανεπτυγμένη ή είς τδ φώς, ώς εί ή φύσις 
αύτή ήθέλησε νά βοηθήση ημάς διά τή; 
προσφυούς ταύτης άντικαταστάσεως τών 
αισθήσεων άλλά παρά τοΐς τυφλο’.ς ή άντι- 
κατάστασις αύτη είναι τά μάλις-α έπαισθη- 
τή. Παίζουσιν εύχερώς τδν δόμινον, τά 
χαρτία, τούς πεσσούς' διακριτικόν δέ τι ση
μεϊον, μόλις ορατόν είς ήμάς, άρκεϊ αύτοϊς 
ΐνα άναγνωρίσωσιν άλλήλους μετά βεβαι
ότητας. Λέγουσιν δτι υπήρξαν τινες αύτών 
έχοντες άφήν τοσοΰτον λεπτήν, ώστε διέ- 
κρινον τά χρώματα διαφόρων δεμάτων μαλ
λιών θέτοντες τήν χεΐρα έπ’ αύτών, δπερ 
δέν είναι άπ’.θανον, διότι έκαστον χρώμα 
μεταβάλλει κατά τρόπον διάφορον τήν έ- 
πιφάνειαν τοΰ υφάσματος. Άρκεϊ είς τδν 
τυφλδν νά ψηλάφηση διά τών δακτύλων τά 
συνήθη ωρολόγια, ίνα εΐπη πάραυτα τί ώ
ρα είναι, ή νά θέση τήν χεΐρα έπί τοΰ βρα- 
χίονός τινο; τών συναδέλφων του, ΐνα δνο- 
μάση αύτδν διά τού ονόματος του. Λύτη 
είναι ή ειδική λεγομένη άφή, ήν, έχοντες 
ύπ’ δψιν, θεωρίας, αϊτινες είναι καρπός μα- 
κράς πείρας, έξασκούσιν έν τώ σχολείορ μετ’ 
ίδιαζούσης έπιμελείας, κατορθοΰντες άληθή 
θαύματα' ύπάρχει όμως καί ή λεγομένη 
γενική άφή, ήτις έπί τών μακρόθεν άντικει- 
μένων ομοιάζει κατά πάντα πρδς τήν δρκ-

σιν' κατά τούτο ύπάρχουσι μεταξύ καί τών 
τυφλών μύωπες ή πρεσβύωπες, ώς καί με
ταξύ τών όρώντων. Πολλάκις είς τούς δια
δρόμους τού σχολείου, βλέπων τυφλόν τινα 
ερχόμενον, ίστάμην ακίνητος, ίνα μή έννοή- 
ση τήν παρουσίαν μου. Τδ παιδίον πρου- 
χώρει κατ’ εύθεϊαν πρός με, άλλ’ είς άπό- 
στασιν πέντε ή εξ βημάτων έβράδυνε τδ 
βήμα, άνύψου τήν κεφαλήν,ώς Οέλων νά λά
βη αίσθητοτέραν έντόπωσιν, προύχώρει 2ν 
ή δύο βήματα μετά προφυλάζεως, έπειτα 
δ’ αίφνης έστρέφετο πρός τά δεξιά ταχέως 
διερχόμενος πλησίον μου, πλήν πάντοτε ού
τως, ώστε νά μέ έγγίση έλαφρώς, ινα έννοή- 
ση τίς ήμην. Ή άντίστασις τού άέρος κα
θιστά έπαισθητά τά άπέναντι αύτών αντι
κείμενα,καί τοσούτω μάλλον, οσω μεγαλεί- 
τερον ύψος έχουσι' δέν ύπάρχει σχεδόν πα
ράδειγμα τού νά προσκρούση ό τυφλός είς 
άντικείμενον ύπερβαϊνον τήν κεφαλήν του 
κατά τδ ύψος ή και μέχρι τών χειρών του 
ύψούμενον' ένώ τουναντίον δέν δύναται ν’ 
άποφύγη Ορανίον ή τράπεζαν ύψουμένην μέ
χρι τών γονάτων ή τών ισχίων του. Τυφλός 
βαδίζει μόνος του έν τή πόλει τών Παρισί
ων, διερχόμενος μέγα διάστημα χωρίς ποτέ 
νά χάση τδν δρόμον του. Πόθεν λοιπόν δια
κρίνει τόσον καλώς τάς έδούς;—Έκ τού αρι
θμού τών πλαγίων οδών, πρδ τών οποίων 
διαβαίνει, καί αϊτινες φέρουσι πρδς αύτδν 
ρεύμα άέρος, οπερ άμέσως αισθάνεται. "Οθεν 
διά τής άερογραφίας σχημ.ατίζει τήν τοπο
γραφίαν τής πόλεως καί ούδέποτε σφάλλει.

Έν τώ σχολείω εγείρονται τήν 3 1)2 
ώραν τής πρωίας καί κατακλίνονται τήν 9 
μ. μ. Αί ώραι τής ήμέρας δαπανώνται είς 
τά μαθήματα, τάς αναπαύσεις, τήν σπου
δήν τής μουσικής καί τήν έκμάθησιν τών 
τεχνών. Είναι δεκτοί δ’ έν αύτώ άπδ τού 
δεκάτου μέχρι τού δεκάτου τετάρτου έτους 
τής ηλικία; των' είς μ.ικροτέραν ήλικίαν θε
ωρούνται πολύ νέοι, είς μεγαλειτέραν αί έ
ξεις των καθιστώσιν αύτούς δύσκολους είς 
τήν διδασκαλίαν, ήν πρόκειται νά λάβωσι.
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Κατ’ άρχάς ό μαθητής άσχολεΐται είς πράγ
ματα ασήμαντα’ δίδουσιν αύτώ τό ίκ ψευ
δαργύρου άβάκιον, τό δικτυωτόν, τό κέ- 
βτρον καί ψύλλον χάρτου" ούτω δέ μαν
θάνει νά μεταχειρίζεται τά πολύτιμα ταΰ
τα εργαλεία πριν ή άρχίση ή ανάπτυξες 
τή; μνήμη; και τοΰ νοός του. Έν τή δλως 
εξαιρετική ταύτη μεθόδω ή μνήμη κατέχει 
βεβαίως τήν πρώτην θέσιν, διότι οί δυστυ
χεί; ούτοι παϊδες δέν δύνανται νά μάθωσιν 
είμή δτι ύπαγορεύσωσιν αύτοΐς, τά δέ πρό; 
χρήσιν των έκτετυπωμένα βιβλία είσίν ολι
γάριθμα (I). Είς τά μαθηματικά, λόγου 
χάριν, τά πάντα εξηγούνται διά ζώση; φω
νής, σχολιάζονται καί επαναλαμβάνονται 
έπί πολλά; πολλάκι; ήμέρα;, πρίν ή δώσω- 
σιν αύτοΐς αριθμητικόν πίνακα ή κατορ- 
θώσωσι νά λύσωσι τό πρόβλημα έπί τοΰ 
χάρτου. Δ.δασκουσιν αύτούς συγχρόνως τήν 
ορθογραφίαν καί τήν γραμματικήν’ ό τυ
φλό; διδάσκαλο; περιφερών τού; δακτύλου; 
του έπί τών σελίδων τοΰ μεγάλου τετρα
δίου τοΰ γεγοαμμένου κατά τήν τών τυ
φλών γραφήν, δπερ χρησιμεύει αύτώ ώς 
κείμενον, άναγινώσκει φράσιν τινά, οδηγών 
τόν μαθητήν νά τήν συλλαβίση κατά γράμ
μα, έπειτα δέ αναλύει αύτήν γραμματι 
κώς λέξιν πρός λέξιν’ τήν έπιοΰσαν ό μα
θητής επαναλαμβάνει τό μάθημα τή; προ
τεραίας. Ή μέθοδος αΰτη προχωρεί βραδέ- 
ως, διότι τό μόνο·/ βοήθημα είναι ή μνή
μη’ δι’ δ απαιτούνται έξ κατά συνέχειαν 
ετη, ινα άποκτήσωσι τάς γνώσεις τή; στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως. Τινές τών παίδων 
τούτων εχουσι τόσον καταπληκτικήνμνήμην, 
ώστε ένίοτε αρκεί ν’ άκούσωσιν άπαγγελλο- 
μένην ολόκληρον πράξιν δράματος τοΰ Κορ- 
νηλίου ή τοΰ ’Ρακίνα, καί ούδέποτε τήν 
λησμονοΰσιν.

Μετά τρεις ή τέσσαρας μήνας μαθητής,

(I) Τήν Ιϋ Μαρτίου 1873 τό έν Παρισίοις 
ΣχολεΤον τών τυφλ&ν είχεν έκτετυπωμένα πρό; 
χρήσιν αύτών 31 βιβλία θρησκευτικά, ήΛικά, φι
λολογικά, γραμματικά και ιστορικά, και 70 βι
βλία τή; μουσική;. Τοσαΰτα δέν άποτελοΟσιν ού- 
οέ τό έέκατον τ<ΰν αναγκαίων είςτήν οώασκαλίαν. 

έχων νοϋν μέτριον. μανθάνει ν’ άναγινώσκη 
καί νά γράφη. Μετά τάς προκαταρκτικά; 
γνώσεις υπαγορεύουτιν αύτοΐς νά γράφωσι 
γυμνάσματα χρησιμεύοντα ώς βιβλία άνα- 
γνώσεως. Είδον αύτού; έχοντας τό άβάκι- 
ον έπί τών γονάτων, χαράττοντας διά τοΰ 
κέστρου τούς συνθηματικούς αύτών χαρα
κτήρας μετά μεγάλης κανονικότητας, σιω
πηλούς, και τοσοϋτον έπιμελώς άσχολου- 
μένους είς τό έργον των, ώστε προδήλω; 
βλέπει τι; πόσην καταβάλλουσι προσπά
θειαν, ΐνα διασπάσωσι τό περιβάλλον αύ
τούς σκότος. ΙΙεριφέροντες τδν δάκτυλ.ον έπί 
τών έξεχόντων σημείων άναγινώσκουσιν ά
νευ δυσκολίας καί μετά τής αύτή; παχύ
τητας, μεθ’ ής ό έχων τήν όρασιν άναγινώ- 
σκει ύψιφώνως. Συντέμνουσι δέ τήν γραφήν 
των καί, εκτός δταν γράφωσι γραμματι
κά γυμνάσματα, παραμελ.οΰσι τήν ορθογρα
φίαν, μεταχειριζόμενοι ιδίαν τινά στενο
γραφίαν δλως φωνητικήν, σημειοΰντες μό
νον τδν ήχον (Γ). Διά τοΰ τρόπου τούτου 
γράφουσι ταχύτερου καί μετά τής αύτή; 
ακρίβειας, διότι τδ γραφικόν σύστημα τοΰ 
Λουδοβίκου Βράϊλλα, δπερ έκτδς τής Βο
ρείου Γερμανία; έγένετο παραδεκτόν εί; 
πάντα· τά λοιπά μέρη τοΰ κόσμου, έχει τό 
θαυμάσιου προτέρημα νά είναι κατάλληλον 
είς πάσαν δυνατήν συγκοπήν, καί έπαρκει 
εί; τά; άνάγκας τή; δράσεως, τή; ακοής 
καί τή; αφής. "Οταν οί παϊδες φθάσωσι 
τδ160',έτος τής ήλικίας των καί άπο- 
κτήσωσιν άρκούσας γνώσεις γραμματικής, 
φιλολογίας, γεωγραφίας καί ιστορίας, άφή- 
νουσιν αύτούς έλευθέρους νά έκλέξωσι τά 
γυμνάσμ.ατα, άτινα όφείλουσι νά γράψω- 
σιν. Άντί νά δοίσωσιν αύτοΐς τήν ύπόθε- 
σιν, τοι; λέγουσι, Κάμ.ε δτι θέλης. Διά 
τοΰ μέσου τούτου άναπτύσσουσιν έξαιρέτως 
τάς κυριωτέρας αύτών διανοητικά; δυνά
μει; καί διεισδύουσιν εύκολώτερον είς τά;

τήν θέλησιν αύ- 
νά όμιλώσι μ.ό- 
τής αύρας, τοΰ

(I) Λ. X. άντί νά γράψωσι j ai bu de 
I eau, δπερ άπαιτεϊ 27 κεντήματα διά τοΰ 
κέστρου, γράφουσι μόνον j bu dlo, όπερ ά- 
πειτεΐ μόνον 17.

σεολογίαι αύτών είσι παράδοξοι καί ένίοτε 
ξηραί. Σκέπτονται, οΰτω; ειπεΐν, διά τής 
ακοή; καί τής άφής καί λαλοΰσι διά τής 
δράσεως. Έπειδή δέ ή όμοιότη; τών εντυ
πώσεων τών τριών τούτων αισθήσεων δέν 
είναι άκριβή; ούδέ βέβαια, συχνότατα τδ 
πνεΰμά των περιπίπτει εί; σύγχυσιν.

Ή άνάνκη, ήν αισθάνονται τοΰ νά δια- 
σπάσωσι τδν πεοικαλύπτοντα αύτούς σκο
τεινόν πέπλον, αναφαίνεται μάλιστα ο
σάκις άκούωσι τά άναγνώσμ.ατα’ τοΰτο δέ 
μετά τήν μουσικήν είναι ή ζωηροτέρα καί 
γλυκυτέρα αύτών ηδονή. Όταν άναγινώ- 
σκωσιν αύτοΐς σύγγραμμα ήθικδν, ιστορι
κόν ή ποιητικόν, είσί ποοσεκτικώτατοι καί 
φαίνονται ευχαριστημένοι’ άλλ* όταν είναι 
διήγησι; περιηγήσεως, παραφέρονται ύπδ 
τή; χαράς των, καί προσηλοΰνται πάση τή 
διανοία εις αύτήν, δαοιάζοντες πρδ; τά μι
κρά παιδία, άτινα φαίνονται ακόρεστα, ο
σάκις διηγούνται αύτοΐς μΰθον. Τήν κλί- 
σιν των ταύτην μαρτυρεί περιστατικόν τι, 
όπερ δέν είναι άσκοπο/ ν’ άναφέρωμεν έν
ταΰθα. Μεγάλην ένεποίησεν αύτοΐς έντύπω· 
σιν τδ τολμηρόν σχέδιον τοΰ Γουσταύου 
Λαμβέρτου, προτ-.θεμένου νά εΰρη νέαν ο
δόν διά τών πάγιον τοΰ βορείου πόλου, ΐ
να άνακαλύψη τήν έλευθέοαν θάλασσαν. "Ι- 
να δώσωσι δ’ αύτοΐς ιδέαν τινά περί τών 
δυσκολιών καί τών παντοειδών κινδύνων, 
οϊτινες άνέμενον τον μέλλ.οντα θαλασσοπό
ρον, «νέρωσαν αύτοΐς τήν Περιήγησή· τοϋ 
.■τ.ίοιάργου Xarrepil. Ό ενθουσιασμός αύ
τών έςήφθη τότε είς τδν ύπέρτατον βαθ
μόν, και πάραυτα οί δυστυχείς έκεΐνοι παΐ- 
δες, οί πλεΐστοι πτωχοί καί γυμνοί, συνά
θροισαν άξιόλογον χρηματικήν συνδρομήν 
ύπέρ τής έπιχειρήσεως ταύτης. "Οτε δέ βρα
δύτερο·/ ακόυσαν τδν θάνατον τοΰ Γουστά- 
νου Λαμβέρτου, φονευθέντο; εί; Μοντρετοΰ 
καί άποτυχόντος τοΰ σκοπού του, έλυπή - 
θησαν μεγάλως. Ούδείς αύτών ήθέλησε 
νά μάθη τί έγειναν τά χρήματα, άλλά πάν
τες ήρώτων περί τοΰ ταξειδίου.

Τά τυφλά παιδία έν γένει είσίν ευπειθή, 
πραότατα, φιλομαθή καί ειλικρινέστατα.

υπόπτου; ταύτας ψυχάς, αίτινες άείποτε 
φαίνονται φοβούμενα; μ.ή άποκαλυφθώσιν. 
Οΰτω δέ είς τά θέματα λέγουσιν αύτοΐς 
άπ'λώς νά γράψωσιν επιστολήν’ τινές έκ- 
λέγουσι θέμα ήθικδν, δπερ δμως ούδέν άλλο 
είναι ή έπανάληψι; τών διδαχών, ά; ήκου- 
σαν έν τή έκκλησία ή τών άναγνωσμά των τοΰ 
σχολείου’ άλλοι δέ έκθέτουσι συμβάντα 
περιηγήσεων, ναυαγίων ή έκδρομήν τινα 
είς τά; έξοχάς. Αί συνθέσει; αύται είσιν 
άςιαι μελέτης, ώς άποκαλύπτουσαι τά; ιδέ
ας, αίτινες έπασχολοΰσιν αύτούς. Κατεχό- 
μενοι ύπδ τοΰ έρωτος τών περιηγήσε
ων, έπιθυμοΰσι νά διατρέξωσι τδν κόσμον 
τοΰτον, 8ν ούδέποτε θέλουσι γνωρίσει’ προ- 
σπαθοΰσι νά διεγείρωσιν αισθήματα, άτινα 
ούδέποτε ήσθάνθησαν, περιγράφοντες φυσι- 
κάς θέσεις, κρήνας διαυγείς, τδ κυανοΰν 
χρώμα τοΰ ούρανοΰ. Έν ολίγοι; θέλουσι 
νά λαλώσιν ώς οί έχοντες τήν όρασιν’ άλ
λά τδ πάθος των υπερνικά 
τών, καί αίφνης άρχίζουσι 
νον περί τοΰ ψιθυοίσματο;
κελαδήματος τών πτηνών, τής βοή; τοΰ α
νέμου, τοΰ φλοίσβου τών κυμάτων ή τοΰ 
βελάσματο; τών ποιμνίων. Τδ αληθές είναι 
ότι ή γλώσσα ήμών δέν είναι κατάλληλος 
δι’ αύτούς, ώς μή παριστώσα άκριβώς τά 
αισθήματα των’έξοικειοΰνται μέν πρδς αύτήν 
μεταχειριζόμενοι τού; όρους, ούς μεταχει- 
ρ·.ζ6υ.ε<)χ καί ήμεΐς, άλλ’ ύπδ σημασίαν 
διάφορον. ’Αν είς τούς διαδρόμου; τοΰ σχο
λείου δύο μαθηταί συγκρουσθώσιν ές άπρο- 
σεξίας, β είς αύτών λέγει πάντοτε εί; τδν 
ετερον, Μήπως ήσαι τυφλ.ός; δπερ ση
μαίνει κατ’ αύτούς, Δέν με ήκουσα; ή δέν 
με ένόησα; ερχόμενον ; Άν οί τυφλοί έφεύ- 
ρισκον ιδίαν γλώσσαν, ούδόλως ήθελεν ο
μοιάζει πρδς τήν ήμετέοαν, ήτις δανείζεται 
τά τρία τέταρτα τών λέξεων έκ τών φαι
νομένων τής δράσεως. Τί .κάμνεις αύτοϋ ; 
ήρώτησα δεκαετές παιδίον έχον προσηλω
μένους τού; οφθαλμού; προς τδν ούοανόν. 
’Ακούω τόν ήλιον, μ.οί άπεκρίθη, ώς 
εί τδ φώς καί ή θερμότη; παρήγαγεν ήχον 
αισθητόν εί; αύτόν. Ένεκα τούτου αί φρα-
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Αί λογομαχίαι καί αί έριδες, αί τοσοϋτον 
συνήθεις παρά τοί; λοιποί; μαθηταί;, αδι
άκοποι δέ παρά τοί; κωφάλαλοι;, είσί σπα- 
νιώταται παρ’ αύτοΐς. Οί άμαυρωτικοί εΐσιν 
οι μάλλον τών άλλων γαλήνιοι" παρατηρών 
τι; αύτού; νομίζει ότι ή παραλυσία, ήν πά
σχει τό έπτικόν αύτών νεΰρον, έξαμβλύνει 
τόν έγκέφαλον αύτών" φαίνονται δέ πλέον 
τών άλλων ρεμβάζοντες, άλλ’ ίσως είναι 
μάλλον νεναρκωμένοι. Κατ’ άντίθεσιν πρό; 
τού; όρώντα; παίδα; τά τυφλά κοράσια εί- 
σιν ήττον ζωηρά τών άρρένων. Εΐ; τά μα
θήματα, εί; τό έργοιτάσιον, κατά τά; ώ
ρα; τών αναπαύσεων, πανταχού φαίνονται 
μελαγχολικά καί μαραινόμενα, καί αύτά 
δέ τά παιγνίδια των γίνονται έν ησυχία καί 
σιωπή. Τοΰτο είναι εύεςήγητον. Ή γυνή εί
ναι κατ’ έξοχήν όν αισθηματικόν" έπειδή 
δε ή όοασι; μεταδίδει ήμΐν άπαύστω; ποι
κιλίαν αισθημάτων, ή τυφλή γυνή στερείται 
τί; προσφιλούς αυτή διανοητική; τροφή;, 
στερείται τή; δυνάμεω; τή; άνανεούση; τήν 
ίδιάζουσαν αύτή νευρικήν ζωήν, τών έντυ- 
πώσεων δηλαδή, ά; λαμβάνει καί μεταδίδει. 
'Αξια τωόντι λύπη; είσί τά δυστυχή ταϋτα 
κοράσια, ών ή ψυχή φαίνεται έν άθυμία.

Πάντε; οί μαθηταί τοϋ σχολείου, οϊ τε 
παΐδε; κα'ι τά κοράσια, έχουσι κοινόν τι αί
σθημα, άγαπώσ·. δηλαδή μέχρι λατρείας 
τό κατάστημα,έν ώ κατοικούσε, θεωροϋντες 
αύτό ώς πατρίδα, ώ; τόπον όστις έγεινε 
χάριν αυτών. Γινώσκουσιν ότι ούδείς κίν
δυνος, ούδέν δυστύχημα έπαπειλεϊ αύτού;, 
καί ότι τό πάν έν αύτώ είναι διατεθειμέ- 
νον οΰτω;, ώστε νά έξαμβλύνη τό πάθος 
των. ’Απομακρύνονται δέ μετά λύπης άπό 
τού σχολείου, καί διά τούτο σπανίως γί
νονται αί κατά τά; κυριακά; έκδρομαί" δ 
δέ άλλοτε κατά πάσαν πέμπτην γινόμε
νο; περίπατο; κατηργήθη ήδη, διότι εύχα- 
ριστοϋνται μάλλον εντός τοϋ δάσου; τού 
καταστήματος, ουτινος γινώσκουσι τά ό
ρια καί έκαστον δένδρον θεωροΰσιν ώ; άρ- 

* χαίον φίλον. ’Οσάκις ευρίσκωνται έκτο; τοΰ 
σχολείου, καί έν αύτή άκόμη τή, πατρική 
οικία αυτών, στενοχωροϋνται, φαίνονται ά- 

νήσυχοι, ζχΐ δέν θεωροΰσιν εαυτού; έν α
σφαλεία, διότι s κίνδυνο; ύπάρχει παντα
χοΰ, καί άγνοΰσι πόθεν δύναται νά έπέλ- 
θη. Έκτο; τούτου έπ1. πολύ έθεώρουν εαυ
τού; όμοιου; πρό; τού; άλλου; ανθρώπου;" 
πώ; ήδύναντο τωόντι νά φαντασθώσιν αϊ- 
σθησιν, ή; έστεροϋντο, ένό» άπό τοϋ σκότους 
τής κυοφορία; μετέβησαν εί; τό σκότος 
τί; ζωή; ; "Οταν όμως ή λυπηρά αΰτη ά- 
ποκάλυψ·.; έγένετο γνωστή αυτοί;, όταν έ- 
πείσθησαν έξ ιδία; πείρα; ότι οί άλλοι άν
θρωποι ήδ Ιναντο νά λαμβάνωσι γνώσιν τών 
κινήσεων αυτών άνευ τί; βοήθειας τί; ά- 
φή;, συνέλαβον τήν ιδέαν ότι είναι έξαι- 
ρετικά όντα καί έκτοτε φαντάζονται δτι 
πάντε; τού; θεωρούσε, χλευάζουσι τού; 
τρόπους των καί καταγελώσι του πάθου; 
αυτών Ή σταθερά καί δυσκόλω; έξαλει- 
φομένη αΰτη ιδέα καθιστά αύτοί; όχλη- 
ράν τήν μετά τών άλλων άνθρώπων συγκοι
νωνίαν. Έν τώ σχολείω ευρίσκονται με
ταξύ τών συμπολιτών των, ώ; λέγουσιν 
οί ίδιο·, άστειευόμενοι’ έξέρχονται μετά δει
λία; καί έπιστρέφουσι μετά χαρά;’ ευτυ
χέστεροι δε πάντων είσίν,όσοι μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών σπουδών των κατορθώσωσι 
νά μείνωσιν έν τώ σχολείω ώ; διδάσκαλοι.

Σπανιώνατα άπαντώνται έν αυτοί; χαρα
κτήρες άτ'.θασσοι καί φιλοτάραχοι. ΙΙρό τι- 
νο; έν τώ σχολείω τών ΙΙχρισίων δωδεκα
ετή; τυφλό;, μή ευχαριστούμενο; έν αύτώ, 
έσκέπτετο πώς ν’ άνακτήση τήν έλευθερί- 
αν του καί άνεζήτει πανταχοΰ τήν κλεί
δα τί; Ούρα; τοϋ κήπου. Κατώρθωσε δέ ν’ 
άναβή καί δέση σχοινίον έπί τοΰ θριγκού 
τοϋ τοίχου, ϊνα οΰτω δραπετεύση ώ; 
άληθή; κατάδικος. Έπειδή δε έφοβείτο τού; 
ληστάς, κατασκεύασε διά τί; χορδή; βαρ- 
βίτου τινός, διά στεφάνη; καί τινων ρα
βδίων τόξον καί βέλη, ϊνα εί; πάσαν προ
σβολήν άντιτάσσηται ένοπλο;. Άλλ* είδο- 
ποιηθεΐσα ή αστυνομία συνέλαβεν αύτόν με
τά 8ξ ώρας καί τον έπανήγαγεν είς τό σχο
λείο ν.

Ή διανοητική εκπαίδευσες 
μόνο; σκοπός τοϋ σχολείου τών 

δέν είναι ό 
τυφλών’

διδάσκοσιν αύτού; συνάμα έπάγγελμά, τι, 
δι’ οΰ δύνανται νά πορίζωνται τά πρό; τό 
ζην" δμολογητέον δέ ότι τούτο δέν είναι εύ- 
χερέ;, διότι άν ή έκμάθησις τεχνών τινων 
ύπό τών κωφαλάλων, τών πεπροικισμένων 
διά τή; δράσεως, είναι σχετικώς εύκολος, 
παρεμβάλλονται όμως μεγάλα προσκόμμα
τα είς τού; τυφλούς, οΐτινες στερούνται τοϋ 
φωτός-Διά τοΰτο αί τέχναι, ά; διδάσκουσιν 
αύτούς, είσίν όλίγισται, περιοριζόμεναι είς 
έκείνας, έν αί; ή άφή δύναται ν’ άναπλτρώ- 
ση έν μέρει τήν δρασιν. Ίί διδασκαλ.ία αΰ
τη είναι βραδεία καί οχληρότατη διά τού; 
διδάσκοντας. Πρέπει δ μαθητής, πριν τάς 
έφαρμόση, νά κατορθώση νά διατηρή έν τή 
μνήμη του τάς διαφόρου; κινήσεις,άς πρέπει 
νά έκτελή. ’Ασχολούνται είς τό νά πλέκωσι 
ψιάθους διά τάς έδρας, μανθάνουσι τήν τορ- 
νευτικήν, καί τινες μάλιστα κατορθοΰσι νά 
γείνωσι τεχνΐται επιδέξιοι. ’Επίσης έκτυ- 
ποϋσι τά είς χρήσιν αυτών βιβλία, συν- 
θέτοντε; μέ άρκετήν ταχύτητα, καί με
ταχειρίζονται ουνθετήριον έχον δπάς, έν 
αίς εισέρχεται έν μέρει τό στοιχεΐον" ή χειρ 
αυτών δέν σφάλλει λαμβάνουσα τά γράμ
ματα έκ τών θυριδίων, είς ά είναι διανεμη
μένα, άρκεΐ μόνον νά έγγίσωσιν ελαφρώς 
αύτήν έπί τή; σανίδος έκάστου θυριδίου. 
Είς τάς διορθώσεις απαιτούνται δύο άνθρω
ποι, έξ ών δ είς ψηλαφεί διά τή; χειρός τό 
άντίγραφον καί άναγινώσκει ύψιφώνως, δ 
δ’ έτερο; ψαύει τήν πλάκα έπαναλαμβάνων 
τόν άναγνωσθέντα στίχον. Τό πιεστήριον 
κινείται ύπό τυφλού" άλλ’ δ χάρτης τίθεται 
έπί τού πιεστηρίου υπό παίδων δρώντων, ών 
οί όφθαλμοί έν τώ μέσω τών νεκρών βλεμ
μάτων τών τυφλών λάμπουσιν ώς πολύτι- 
μ.οι άνθρακες. Εισερχόμενοι είς τό τυπο
γραφείου οί μαθηταί τοϋ σχολείου αισθά
νονται μεγάλην χαράν, διότι έπί τών τοί
χων αύτοϋ εΐσιν άνηρτημένα κλωβία περι- 
έχοντα zavapta ή άκανθίδας. Άγαπώσιν έμ- 
παθώς τά κελαδοϋντα πτηνά καί τά πε
ριποιούνται μετά στοργής, τρέχοντες τίς 
πρώτο; νά δώση αύτοί; ψιχίον άρτου ή ζακ- 
χάρεως. Άν έπετρέπετο νά φέρωσιν άη- 

δόνα έν τή παραδόσει τών μαθημάτων, 
είς μάτην ήθελεν δμιλεΐ δ διδάσκαλος" ού" 
δεί; ήθελε τόν ακούει. — Μία έκ τών συνή
θων τεχνών είναι καί τό πλέκει» δίκτυα 
παντοειδή, διδασκομένη υπό τινο; τυφλού 
έμπειροτάτου, δστις διευθύνει έταιρικόν 
κατάστημα μετά μεγίστη; έπιτυχίας καί 
εύηργέτησε μεγάλως τούς ΙΙαρισιανού; κατά 
τόν έπί τοϋ 1'αλλογερμανικοΰ πολέμου απο
κλεισμόν,κατασκεύασα; δίκτυα, δι’ ών ήλί- 
ευον έν τώ Σηκουάνα.

Πλήν τότε μόνον διδάσκουσιν αύτούς τά; 
τέχνας ταύτας, δταν οί διευθυνταί τής 
σχολής μετά επανειλημμένα; δόκιμά; βε- 
βαιωθώσιν ότι δ μαθητής στερείται πάση; 
διαθέσεω; πρό; τήν μουσικήν. Ότε δ Βα- 
λαντίνο; llauy έδίδαξε κατά πρώτον τούς 
τυφλού; τήν μουσικήν, σκοπός αύτοϋ ήτο 
νά προσφέρη αύτοΐς τέχνην ψυχαγωγίας, 
ούδόλως έχων πρό οφθαλμών ότι αΰτη ή
θελεν είσθαι δ κυριώτερο; αύτών πόρος. 
’Αλλά τό 1815 δ διδάκτωρ Γουϊλλιέ, διευ· 
θυντής τή; σχολής, παρετήρησεν ότι έν γέ- 
νει οί τυφλοί έχουσιν έμφυτον πρός τήν 
μουσικήν κλίσιν, ήτις ήδύνατο άναπτυσσομέ- 
νη νά καταστή αύτοΐς χρήσιμος’ δι’ 8 έπε- 
δόθη μετά μεγίστου ζήλου εί; τό έργον 
τούτο, βοηθούμενος υπό τών έξοχωτέρων 
μουσικών. ’Επειδή δέ έπέτυχον έξαιρέτους 
καρπού;, ή διδασκαλία τής μουσική; τοσού
τον προήχθη βαθμηδόν, ώστε τό σχολεϊον 
τών τυφλών κατήντησεν 8ν τών τής πρώτης 
τάξεως. "Αμα δ μαθητής έννοήση τήν πα
ραλλαγήν (solfege'), εκλέγει τό οργανον είς 
8 συναισθάνεται δτι έχει μεγαλειτίραν έπι- 
δεξιότητα, μανθάνει διά τής αφής τά μου
σικά σημεία, έπειτα δ’ έφαρμόζει παίζων 
αύτά έπί τοϋ έργάνου υπό τήν "επιτήρησιν 
σχεδόν πάντοτε τυφλού διδασκάλου. 'Ολό
κληρος πτέρυξ τοϋ καταστήματος, διηρη- 
μένη είς τρία πατώματα, είναι προωρισμέ- 
νη διά τήν ειδικήν ταύτην μελέτην" εί; τό 
πρώτον πάτωμα διδάσκεται τό μεγαλόρ- 
γανον forguej, είς τό δεύτερον τά όργανα 
τή; όρχήστρας, είς τό τρίτον τό κλειδο- 
κύμβανον* μακροι διάδρομοι διηρημένοι είς 
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θαλαμίσκους χωριζομένους άπ’ άλλήλων διά 
πλινθίνων τοίχων, άποτελοΰσι τήν θορυβώ
δη ταύτην παράδοσιν, έν ν, έκαστος μαθη 
τής κεκλεισμένος έν τώ θαλαμίσκο) του με
λετά μόνος. "Οταν δέ πρόκηται νά μελε- 
τήσωσιν έν συναυλ.ία, άφοΰ έκαστος μά- 
θη τδ μέρος του, συνέρχονται πάντες εις 
εύρύχοιρον αίθουσαν παί'ζοντες ύπδ τήν δι- 
εύθυνσιν τοΰ άρχηγοΰ τής ορχήστρας, δστις 
δέν κρούει τδν ρυθμδν, άλλά μεταχειρίζε
ται δύο σπαθίδας (spalubesj, ών τδ άνω 
μέρος προσκρουόμενον είς τήν χεΐρα παρά
γει ξηρόν ήχον λίαν αισθητόν. Τά μουσι
κά τεμάχια, άτινα διδάσκουσιν αύτούς, εί
ναι έκλεκτά καί σπουδαία,οία τά τοΰ G/ueA, 
Beethoven, Weber.

Εκτός τής γενική; ταύτης σχολής ύπάρ
χουσι δύο ιδιαίτερα·, τάξεις, ών έν μέν 
τή μιγ. σπουδάζουσιν οί σργανοκροΰσται 
(organisle,έν δέ τή έτέρα οί άρμοσταί 
(aecordeurs) τών κλειδοκύμβαλων. Μετά 
θαυμασμού ήκουσα μαθητάς παίζοντας ύ 
περμεγέθη μεγαλόργανα τών εκκλησιών. Εί; 
τούτων έφαίνετο Οελγόμενος έκ τής αρμο
νίας τής έξερχομένης ύπδ τούς δακτύλους 
του" ήτο ύψηλδν παιδίον, ξανθόν καί ω
χρόν, ούτινος οί μεγάλοι καί λευκοί Οφθαλ
μοί έμενον άκίνητοι. Άκούων αύτδν παρε
τήρησα δτι είς τινας ήχου; τοΰ μεγαλορ- 
γάνου, είς τούς θρηνώδεις έκείνους ήχους 
τούς δμοιάζοντας πρδς τάς θρηνφδίας τή; 
άνθρωπίνης φωνής, ροδοειδή; χροιά έπεκά· 
θητο έπί τοϋ προσώπου του καί έλαφρδς 
σπασμό; έκίνει τά χείλη του' τά πάντα έν- 
αύτώ έκφράζουσι τδ αίσθημα’ είναι αρι
στοτέχνης ψάλλων τδ ονειρόν του. Άλλά καί 
ή αηδών αύτή δέν καθίσταται άμίμητος 
άοιδός, δταν έξορύξωμεν τούς Οφθαλμού; 
αύτή; ; — Οί έχοντες φαντασίαν άγονον 
γίνονται άρμοσταί τών κλειδοκύμβαλων, 
άποκτώντες είς τήν τέχνην τούτην, εί; ήν, 
ώς λέγουσιν, είναι δύσκολον νά τελειοποιη
θώ τις, άμίμητον έπιδεξιότητα.

Εί; τά; άξιολόγους συναυλίας, άς δίδου- 
σιν, οί κεκλημέ-νο·. συνέρχονται έν τώ ναϊ- 
δίω, ένθα έπί τίνος υψώματος κάΟηνται 

οί τυφλοί, άπδ του ένδς μέρους οί παϊδες, 
άπό δέ τοΰ ετέρου τά κοράσια. Άλλ’ ό- 
πόσον θλιβεράν έντύπωσιν έμποιοΰσι τό 
πρώτον αί όμηγύρεις αύται ! Τδ πάθος έ- 
πικρατεϊ έν αύταΐς’ μετά λύπης δέ βλέπει 
τις τα ακίνητα καί άνευ βλεμμάτων έκεϊ
να πρόσωπα. ΙΙλήν τό αίσθημα τοΰτο τα
χέως παρέρχεται καί θαυμασμός καταλαμ
βάνει τον θεατήν τδν άκροώμενον τής έν
τεχνου καί μελωδική; έκείνης μουσικής, 
έν ή ούδ’ ή έλαχίστη ύπάρχει παραφωνία. 
Ιίολλοί άλλοτε μέν μαθηταί τοΰ σχολείου, 
νΰν δέ καθηγηταί έν αύτώ, συνέθεσαν αξι
όλογα καί μελωδικότατα τεμάχια. "Οταν 
τά κοράσια έγείρωνται, ΐνα ψάλλωσι, πάν
τες οί παϊδες κλίνουσι τήν κεφαλ.ήν πρδς 
αύτά, ώς διάνά άκούσωσι καλλίτερου « τού; 
ώραίους ήχους τής φωνής των. »

’Εν γένει δέ μεταχειρίζονται τόσα μέσα, 
ινα άναπτύςωσι τήν κλίσιν καί τάς γνώ
σεις αύτών είς τήν μουσικήν, ώστε καί θε
ωρεία παραχωροΰσιν αύτοϊς είς τά θέατρα.

Ό τυφλός έξερχόμενος έκ τοϋ άξιολόγου 
τούτου σχολείου δεν μένει έγκαταλελειμμέ
νος, ούδέ ρίπτεται απροστάτευτος είς τάς ο
δυνηρά; τοΰ βίου περιπετείας. Ιδιαιτέρα έ
ταιρία έπαγρυπνεϊ έπ’ αύτοΰ, τδν καθοδηνεϊ 
καί τον υπερασπίζεται. Σπανίως μέν δί&ει 
αύτώ χρηματικά; σύνδρομά;’άλλ’ άντί τού
του φροντίζει δραστηρίως ϊνα άπ.οκαταστήση 
αύτόν τοιοΰτον, ώστε διά τή; έργασία; του 
νά ζή ανεξάρτητος. Έπί τούτοι δέ συνδέει 
σχέσεις μετά τών κατασκευας-ών τών μουσι
κών οργάνων, καί έν γένει μετ’ έκείνων, παρ’ 
οίς δύναται νά χρησιμοποιηθώ ήτέχνη,ήνέν 
τή σχολή έδιδάχθησαν. Ό κατάλογο; τών 
δωρητών, πάντων σχεδόν τυφλών, μαρτυρεί 
οποίαν εύγνωμοσύνην διεφύλαξαν έν τή καρ
δία αύτών οί αρχαίοι μαθηταί πρδς τήν σχο
λήν, ήτις περιέθαλψε καί έδίδαξεν αύτούς.

(έκ τής Γαλλ· ύπδ ΖΖ. Περράχη.}

ΛΟΓΟΑΟΣ1Α

ΤΩΝ ΕΝΙΑΥΣΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Φ1ΑΕΚΠΑΙΔ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ « ΟΜΗΡΟΥ ♦,

ά>αγπυσ0Ησα ύ.τύ τοΰ ΠροΙΛρο»

ΣΑΒΒΑ I. ΚΕΣΣΙΣΟΓΛΟΥ.

Σεβαπμιώτατε Πάτερ' gnJdpovaoc 
'Ομήγυρις !

Τρίτην ταύτην φοράν βλέποντέ; με άνα- 
βάντα πάλιν τδ βήμα, δπως, κατά τά νε- 
νομισμένα, ποιήσω ένώπιον ύμών περιλη
πτικήν έκθεσιν καί άφήγησιν τών πεπραγ
μένων έν τώ φιλεκπαιδευτικοί τούτοι κα- 
θιόρύματι κατά τδ τελευταϊον ενιαύσιον δι
άστημα οί πολλοί βεβαίως άνακαλεϊτε είς 
τήν μνήμην καί δύο άλλας συνεχείς μετά 
τήν λήξιν έκάστου τών δύο προηγηθέντων 
έτών άναγνωσθείσας ύπ’ έμοϋ Λογοδοσίας. 
Άλλ.’ έκεϊναι, ώς ένθυμεϊσθε, ήσαν μακρό- 
τεραι καί πολλών καί ποικίλων γεγονότων 
περιεκτικά? ή παροΰσα, τδ έναντίον, έσε
ται συντομωτέρα ώς οίόν τε καί γυμνή με- 
γαλουργημάτων. Ώ; τδ μικρόν φυτδν άμα 
τή βλαστήσει φαίνεται εύθύς αύξάνον γι- 
γαντιαίοις βήμασιν, ώθοϋν ύψηλ.ά τούς 
κλώνου; αύτοΰ, πολλαπλ.ασιάζον τά φύλ
λα’ όπόταν δέ άποκτήση τδ άπαιτούμενον 
μέγεθος, πάντα τά άλλ.α προσπαθεί νά άν- 
τικαταστήση διά τής μονοτόνου μέν άλλά 
καί ωφελίμου καρποφορίας, ουτω καί τδ 
Σωματεϊον τοΰτο κατά μέν τά πρώτα έτη 
τής ύπάρξεως καί ζωής αύτοΰ ποικιλωτέρα; 
φάσεις έλάμβανε καί τρόπον τινα οργών έν 
ταΐς ένεργείας του έφαίνετο’ νΰν δέ ήλικι- 
ωθέν οπωσδήποτε, ακολουθεί τήν άνήκου- 
σαν είς τήν ήλικίαν του στασιμωτέραν πο
ρείαν. Καί άφ’ ετέρου, οίονδήποτε δένδρον 
εΐ; έκαστον έτο; δέν δύναται κατά τόν αύ
τδν τρόπον νά ήναι καρποφόρον’ κατά μέ
γα μέρος έςαρτάται όμολογουμένως καί έκ

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. Σ’Γ .) 

τή; έπιδράσεω; τών ωρών. Λί λογοδοσίαι, ο* 
φείλουσαι νά κατοπτρίζωσι πιστώ; τά πράγ
ματα, μέτρον κυρίως έχουσι τδ τών γεγο
νότων μέγεθος.

Ταΰτα, Κύριοι, ώς έν προοιμίοις είπών, 
μεταβαίνω είς τήν πλήρωσιν τοΰ διά τοΰ 
20ου άρθρου τοΰ Κανονισμού επιβεβλημέ
νου μοι καθήκοντος.

ΙΤερί Με.Ιώτ.

Τδ σπουδαιότερον κεφάλαιον ένδς Σωμα
τείου είναι όμολογουμένως ή ύπαρζις καί a 
άριθμδς τών μελών. "Οπως ό έμπορο; ή ό 
τραπεζίτη; άνευ κεφαλαίων, καί κεφαλαίων 
μεγάλων, δέν δύναται νά προσδοκά μεγά
λα κέρδη, ουτω καί τά Σωματεία άνευ ύ- 
πάρξεω; καί πληθύος μελών δέν δύνανται 
νά κατορθο'ισουν σπουδαία έργα' δπως έν 
τώ έμπορικώ βίοι ή αύξησις ή ή έλάττωσις 
τών κεφαλαίων είναι τδ σφυγμόμετρον τής 
ανθήρας ή τής καχεκτικής καταστάσεως 
αύτοΰ, ούτοι καί έν τοίς Σωματείοι; ό άπο- 
λογισμδ; τών μελών είς άνάλογα άγει συμ
περάσματα.

Είς τάς προηγουμένας λογοδοσία; μ.ου ά- 
νήγγελ.ον πάντοτε,ώς ένθυμοΰνται οί παρόν- 
τες, μέλη εγγεγραμμένα μέν πλειότερα, 
παρατημένα δέ όλιγώτερα’ νΰν ομω; τδ έ
ναντίον συμβαίνει, καί τοΰτο πρδς ισορρο
πίαν ίσως, ώς άν είχομεν πλεονάσει, καί 
ή πλεονεξία δέν είναι βέβαια καλόν πράγ
μα. ΓΟ μέν άριστο; τών ψυχολόγων έκ τών 
άρχαίων, ό Σωκράτης, γνωματεύει δτι τά 
εναντία στενώ; πρός άλληλα συγγενεύουσι,

29.
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καί γεννϊται τδ μέν έχ τοΰ δέ* ό δέ φίλο; 
τοΰ Μώμου έχ τών νεωτέρων, ό Βολταϊρος, 
κατά τδν συνήθη αΰτοΰ τρόπον παρόμοια 
εκφράζεται λίγων : « Uu sublime au ridi
cule il n'y a qu' un pas. »

Ώστε δέν 0ά έκπλαγήτε βεβαίως αχού- 
οντες, οτι κατά τδ τελευταϊον τοΰτο ενι
αύσιον διάστημα περί 30 μέν μ.όλις τδν ά- 
ριθμδν ένεγράφησαν νέα τακτικά μέλη, ύ- 
■περδιπλάσια δέ έκ τών παλαιών παρητή- 
θησαν, μάλιστα τών κατά τδ προλαβδν 
έτος εγγεγραμμένων, μεταξύ τών όποιων 
υπήρξαν καί τινα μίαν μόνην τριμηνίαν α
φειδώς πληρώσαντα. Πόθεν τοΰτο προήλ- 
θεν ; ’Εκείνων πλέον ή συνείδησις ας μαρ- 
τυοήση τά άληθή, άτε έμοΰ στερουμένου τοΰ 
καρδιογνωστικοΰ προσόντος.

Μηδείς δέ, παρακαλώ, έκλαβέτω με μεμ- 
ψίμοιρον, παοιστάντα τά γεγονότα κατά τδ 
έμδν καθήκον. Ούδαμώς τοιαύτη τις κατα
λαμβάνει με διάθεσις, καίτοι έγκαρδίως λυ
πούμαι* διότι γνωρίζω και πιστεύω άδι- 
στάκτως δτι τδ θειον λόγιον, « πολλοί οί 
κλητό5., ολίγοι δέ οί έκλεκτοί, » ούδέποτε 
ψεύδους ίχεται. Τοσοϋτον μόνον πικραίνο
μαι καί δυσθυμώ, δτι ευάριθμοί τινες, χωρίς 
νά άναπολήσωσι κατά νοΰν τοΰτο, καί χω
ρίς νά έμβαθύνωσι προσηκόντως εις τήν ού
σίαν τών πραγμάτων, άλλ* άντ’ άλλων κα
τά τήν φαντασίαν των υπέθεσαν καί είπον. 
Δέν έπιθυμ,ώ παντελώς νά θίξω χορδάς αΐ- 
τινες ώς έξ αυτής τής φύσεως των είσιν έ- 
λαστικαί, καί δύνανται κατά περιστάσεις 
νά ήχώσι διαφοροτρόπως καί άντιθέτως. Δέν 
πρέπει τις, Κύριοι, μονομερώ; νά κρίνη καί 
νά έρμηνεύση τά πράγματα. Ποταμός τις 
οπανιώτατα ή μάλλον ούδέποτε συμβαίνει 
νά έχη μίαν καί μόνην πηγήν* γενικώς πολ
λά καί κατά διαφόρους γωνίας ζέοντα ρυ
άκια συναποτελοΰσιν αύτόν. Γνωσταϊ αί 
δυσχέοειαι αίτινες φύσει περικυκλοΰσι τήν 
άρχήν* πανταχοΰ δέ είς αύτήν ώς εις αιτίαν 
συνειθίζουσιν οί πολλοί νά άποδίδωσί καί 
τδ έλάχιστον γεγονδς, είτε καλδν, είτε κα
κόν. ’Ακμάζει δ Σύλλογος ; είναι καλδν καί 
ίξιον τό προεδρείου’ παρακμάζει έκείνο;; 

είναι άδρανές καί άνάξιον τοΰτο. Άλλά τί 
θά ϊπταιε τδ προεδρείου, έάν τά μέλη, ού
χί ένεκα αύτοϋ, άλλά διά λόγους άλλους, 
καί τούτους ούχί μυστηριώδεις καί δυσκα- 
ταλήπτους άρχίζουν νά άραιώνωσιν όσημέ- 
ραι τήν φάλαγγα ; διά τί αύτδ μόνον, εί~ 
πέτε, κατακριτέου θά ήτο, έάν τινα τών 
μελών δέν έχωσιν ύπ' δψιν των τδν κυριώ- 
τατον τοΰ Συλλόγου σκοπόν, καί έμπρά- 
κτως δεικνύωσιν δτι άλλα είναι τά κινοΰν-
τα αύτά έλατήρια; Μή νομίσητε, Κύριοι, 
δτι παντελής αδιαφορία κατελάμβανε τδν 
ταΰτα λέγοντα, καί δτι δέν έστάθμιζε τά 
πράγματα κατά τάς ποικίλα; των φάσεις. 
Τούτων μάλιστα ένεκα, καί διότι έφρόνουν 
ότι τά νέα πρόσωπα νέαν ζωήν δύνανται 
νά παρέχωσιν είς τδν Σύλλογον καί νά κα-
ταστήσωσιν αύτδν συμπαγέστερον καί θα- 
λερώτερον, έθεώρουν έκπαλαι αναγκαία ν 
τήν έκ τή; αρχή; άπομάκρυνσίν μου, ώ; 
πολλάκις διεδήλωσα, συνοιδώ; άλλως τε 
τάς έμά; δυνάμεις άσθενει; καί ανεπαρκείς. 
Πλήν άλλαι είσίν αί βουλαί τών άνθρώπων. 
οί διηνεκείς πόθοι μου έναυάγησαν, ώς γνω
ρίζετε, έν τώ έλαφρώ καί διαβατικοί τοΰ 
παρελθόντος έτους σάλω* ώ; κηδόμενο; 
τών αληθών τοΰ Καταστήματος συμφερόν
των έσχον τότε, ομολογώ, τήν άδυναμίαν 
νά παραδεχθώ άκων καί είς τάς ενστάσεις 
φίλων ένδίδων τήν ώς ές άνάγκης προσενεχ- 
θεϊσάν μ.οι αρχήν, καί τοι συναισθανόμε
νος τήν ευθύνην βαρυτέραν, τοΰ Συλλόγου 
άπαιτοΰντος ώς έκ τή; είς ί,ν είχε φθάσει 
περιωπή; ίθύντορα ίκανώτερον καί έμπειρό- 
τερον. Έάν ή αποδοχή εκείνη έβλ.αψεν, ή 
μάλλον προύφύλαξε τδ Κατάστημα άπδ με
ταγενεστέρων έτι έπιβλαβών κλονισμών, πε
ρί τούτου κρινέτωσαν καί άποφανέσθωσαν οί 
εύ φρονοΰντες.

Ό αριθμός τών υφισταμένων τακτικών 
μελών κατά τδ έτος τοΰτο περιορίζεται είς 
300. Ιδιαίτερος πίναξ έν τώ Παραρτήματι 
θέλει δηλώσει τά όνόματα αύτών, πλήν 
τών παραιτηθέντων καί διαγραφέντων έκ 
τοΰ Καταλόγου. Άν ποτέ τδ κακόζηλον 
τοΰτο έθος τοΰ μετά πολλής μέν σπουδή; 

έγγράφεσθαι, ούχ’ ήττονος δέ άλλη; παραι- 
τείσθαι έξέλειπεν άφ’ ήμών, άν ήτε εκλογή 
και ή έγγραφή τών μελών έπί σταθερωτέοων 
ήρείδοντο βάσεων, καί άν τέλος οί καλοί 
συμπολϊται έν μια τοιαύτη πολυανθρώπω 
πόλει, οϊα ή Σμύρνη, έκτιμώντες, ώ; προ- 
σήκει, τήν αποστολήν τοΰ Συλλόγου, γορ- 
γοτέροις τοϊς ποσί καί άθρόοις τοΐς σώμασι 
προσήρχοντο αύτώ, άλλη βεβαίως θά ήτο 
τότε ή Οέσις αύτοϋ έν τή Κοινωνία καί ή 
δύναμις, άλλη ή ένεργετικότης καί ή ύπό- 
ληψις. Άλλά ταΰτα άπαιτοΰσι πάντως ι
διαιτέραν μελέτην, σκέψιν καί μέριμναν, οί 
δέ πολλοί είτε περί σπουδαιότερα άλλα, 
κατά τά φαινόμενα, τυρβάζοντες, είτε 
μάλλον ταχύτατα ύπδ τοΰ κόρου καταλαμ
βανόμενοι, τή άληθεία ούτε καιρόν ούτε ό- 
ρεξιν εχουσι νά άπασχολώσι τόν νοΰν καί 
περί τοιαΰτα δευτερεύοντα ζητήματα, καί 
νά περιεργάζωνται όπως μανθάνωσι, τί 
διαπράττεται εΐ; τδν έξω κόσμον, καί τοι 
τδ, « καί τοΰτο ποιήσαι, κάκεΐνο μή άφιέ- 
ναι, » είναι καθήκον παντός κοινωνικού αν
θρώπου.

Ταΰτα έπ5. τδ παρεκβατικώτερον είρήσθω- 
σάν μοι έν τή περιπτώσει ταύτη, μή παν- 
τάπασιν άκαιρα.

Άλλ’ ούδαμώς, Κύριοι, πρέπει νά κατα 
λάβη ήμας άθυμία τι; ή ολιγοψυχία. Κα
θώς ό έμπορος, — σύγγνωτέ μοι διά τούς 
έπί τδ έμπορικώτερον παραλληλισμούς, α- 
τε μάλιστα οί πλεΐστοι ό'ντες οπαδοί τοΰ 
Κερδώου — καθώς, λέγω, ό έμπορος άν 
ποτέ ένεκα τή; φοράς τών πραγμάτων καί 
τή; άστασία; τών καιρών άπολέση μέρος 
τι τών κεφαλαίων του, δέν πρέπει νά α
ποθαρρύνεται* άρκεϊ νά ήναι φιλόπονος καί 
τίμιος* τά προσόντα ταΰτα θά ήναι τδ έπι- 
σημότεοον συστατικόν του καί τδ μεγαλ,ή- 
τερον κεφάλαιρν* καί είναι πολλή ή έλπίς 
ότι ού μόνον θά τύχη πάλιν νά αναπληρώ
σω) τά έλλείποντα, άλλά καί νά διπλασι
άσω? τά αρχικά κεφάλαια* ούτω καί ένταΰ
θα, έάν ένεκα τής μεταβολή; διαθέσεών τι- 
νων καί φρονημάτων ή τής άψικορίας πρό 
πάντων συνέβη νά άραιωθή ή φάλαγξ ήμών, 

ή ήθική ύπόληψις τοΰ Καταστήματος καί 
ή πολλή προθυμία τών είλικρινώς καί πι- 
στώ; διακειιεένων πρδς αύτδ, ού μ.όνον θά 
εύρωσι τά κατάλληλα συμπυκνωτικά μέ
σα, άλλά καί θά περιαγάγωσι τά πράγμα
τα είς περιωπήν άνωτέραν καί έπιφανεστέ- 
ραν. Καλδν μέν αληθώς είναι τό ποσόν, άλ
λά καί τδ ποιόν ούκ εύκαταφρόνητον, ένί
οτε μάλιστα καί αίρετώτεοον είναι· Δύναμαι 
δέ νά είπω μετά θάρρους ότι ό Σύλ.λογος ή
μών ήδη κέκτηται ρίζας, καί ρίζας καλάς.

Άντεπιστέλλοντα μέλη τοΰ Συλλόγου κα
τά τδ λήξαν έτος ώνομάσθησαν οί εξής α
ξιότιμοι Κύριοι : 1. Σακελίων έν Πάτμω, 
Ν. Βαλασσόπουλος έν Βαϊντηρίς», I. Κυρια- 
κίδης έν Όδεμησίω, Ε. Σπηλιωτόπουλος, Δ. 
Νεόκοσμος καί I. Καρο/.ίδης έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Α. Τόμπρα; έν Κυδωνίαις, Κ. 
Καταιβαίνης έν Σάμιρ, Γ. Σουρίας έν Χίω, 
Τ. Άμπελάς έν Σύρω, Α. Χαρεμής καί Ε. 
Τσακαλώτος έν Ταϊγανίω, Α. Νεροΰτσος έν 
’Αλεξάνδρειά, 13 τδν αριθμόν έν συνόλορ, 
πρδς ούς έστάλησαν έγκαίρως ’■ά σχετικά 
διπλ.ώματα μετ’ έπιστολών, καί οί οποίοι 
έσπευσαν νά άπαντήσωσι πρδς ήμας, πλήν 
τών κ. κ- Α. Τόμπρα καί Κ. Καταιβαίνη, 
καί τών έν Ταϊγανίφ καί ’Αλεξάνδρειά πρδ 
ολίγων ημερών όνομασθέντων.

Έκτδς τών γνωστών ύμϊν άπό τοΰ πα
ρελθόντος έτους έπιτίμων μελών, εϊς τινα 
τών οποίων τά σχετικά διπλώματα καί έ- 
πιστολαί έστάλησαν παρ’ ήμών έπί τής 
τελευταίας περιόδου, περί έγγραφης καί άλ
λων ούδεμία νεωτέοα πρότασις έγένετο ά- 
χρι τοΰδε έν τώ Συλλόγω.

Μετ’ ένδομύχου θλίψεως ανακαλώ είς τήν 
μνήμην ύμών τά όνόματα τών αοιδίμων, 
Δημητρίου Σ. Μαυροκορδάτου, μέλους έπι- 
τίμου, καί Ίίλιού Κίουπεζόγλου, Μιχαήλ 
Καλιγέρη κα5. Κωνσταντίνου Καλβοκορέση, 
μελών τακτικών, άποδημησάντων έκ τής 
χορείας ήμών κατά τό τελευταϊον τοΰτο 
έτος καί είς αίωνίαν ζωήν μεταστάντων. 
Άπαξάπαντες, ώς είκδς, συνελυπήθημεν καί 
έπενθήσαμεν τήν στέρησιν τών αγαθών 
τούτων άνδρών, χρησίμων κατά τε τάς άρί-
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Λ
τας καί τάλλα έκαστου προσόντα ε·.; τήν 
Κοινωνίαν.

Τά άπαρτίσαντα τδ Συμβούλων μέλη 
κατά τήν λήξασαν περίοδον, έκτδς τών 
γνωστών ύμΐν αρχικών παραιτήσεων τινών 
καί αντικαταστάσεων δι’ άλλων, υπήρξαν οί 
έζή; : Σάββας I. Κεσοίσογλους πρόεδρος, 
Φωκίων Α. Βουτσινάς καϊ ’Αριστομένης 
Λάσκαρις αντιπρόεδροι, Κωνσταντίνος Ευ- 
σταβόπουλος γενικός γραμματευς, Ιωάννης 
Δαπόντες καί Κωνσταντίνος θάλης ειδικοί 
γραμματείς, Νικόλαος Δημητριάδης ταμίας, 
Δημοσθένης Κερεστετζόπουλος βιβλιοφύλαξ, 
Στυλιανός Κοντολέων έπιστάεης τοϋ ανα
γνωστηρίου, Ιωάννης Κοντόπουλος, ’Ανα
στάσιος Σεφεριάδης καί ’Εμμανουήλ Πρα- 
ξίας κοσμήτορες.

’Εν εξαιρέσει τινών οΐτινες τών πολλών 
ιδιαιτέρων ασχολιών των κα'ι άλλων τυχόν 
κωλυμάτων ένεκα δέν ήδυνήθησαν αακτικώς 
νά παρευρίσκωνται εις τάς συνεδριάσεις τοϋ 
Συμβουλίου, οί λοιποί ώς οίόν τε θερμώς 

; έξεπλήρωσαν τά καθήκοντά 
κατεστάθησαν ούτως άξιοι επαίνων 

ις έμής εγκαρδίου εύγνωμοσύνης. Είς 
έξ αύτών ένεκα τοϋ ύπερμέτρου 
Σύλλογον ζήλου του έν απουσία 

ών συνα- 
καί έξεπλή- 

καί άκριβώς 
των, καί ) 
καί τής 
μάλιστα 
πρδς τόν 
πολλάκις τοϋ μέν ή τοϋ δέ έκ 
δέλφων άνελάμβανεν άόκνως 
ρου, ως έδύνατο, καί τά καθήκοντα εκεί
νων’ πάντες, πιστεύω, οί λοιποί συνάδελφοί 
μου Οά συναινέσωσι μετ’ έμοϋ, όπως δημο
σία έκφράσω τάς άνηκούσας ευχαριστίας καί 
τδν δίκαιον έπαινον τώ φίλω κ. 1. Κοντο- 
πούλω.

Εν πρώτοις, Κύριο·., οφείλω νά εΐπω 
μίν δτι, έπειδή ένεκα τών κατ’ άνάγκην 
πουσιών ότέ μέν τούτων, ότέ δέ έκείνων έκ 
τών μελών τοϋ Συμβουλίου, ώς έπί 
πολύ δέν έγίγνετο είς τάς συνεδριάσεις ή ύ
πό τοϋ Κανονισμού όριζομένη άπαρτία, καϊ 
επειδή προτιμότερου είναι νά θυσιάζηται 
τό γράμμα εις τδ. πνεϋμα, παρά τδ πνεϋμα

υ- 
ά-

τδ

είς τδ γράμμα, ένεκρίθη καί ώρίσθη διά 
πρακτικού, όπως καί μέ έλάσσονα τοϋ ύπδ 
τοϋ Κανονισμού όριζομένου άριθμοϋ, θεωρή- 
ται άπαρτία εις τάς συνεδριάσεις τοϋ Συμ
βουλίου, ϊνα μή τά αύτά πάθωμεν, δσα ή 
Έθνοσυνέλευσις έν Κωνσταντινουπόλει, μηδέ 
ψυχρανθή ό ζήλος τών τακτικώτερον φριτών- 
των, καϊ γένηται ή έσχάτη πλάνη χείρων 
τής πρώτης.

Πρώτη έργασία τοϋ Συμβουλίου ύπήρξεν, 
ως ορίζει ό Κανονισμός, ή σύνταξις τοϋ προ
ϋπολογισμού, ήτις και έγένετο, ληφθέντων 
ύπ’ όψιν κατά προσέγγισιν τών τε εσόδων 
καί εξόδων τοϋ Καταστήματος' έχει δέ ώς 
εξής :

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Περίσσευμα ταμείου παρελθόντος
έτους Γρ. 669

Είσεπράχθησαν άπδ καθυς-ερούμενα
μετζ. 35 πρδς γρ. 20 Γρ. 700 

Έςεδόθησαν αποδείξεις 359 μελών 
πρδς 6 μετζ. τδ δλον 2154 μετζ. » 43080

» 44449
Έλλειμμα » 2787
Τδ δλον πρδς 20 γρ. τδ μετζ. Γρ. 47236

ΔΑΠΑΝΑ!

»

Απόθεματ. κεφάλ. έκ τοϋ αντίκρυ 
ποσού τών 43080 γρ. νά άφαιρεθή 
<ο 0)0 Γρ:
Διά τακτικά έξοδα τοϋ Συλλόγου 
ήτοι ένοίκιον, μισθούς καί λοιπά 
Διά Βιβλιοθήκην καί ’Αναγνω
στήριου 
Δι’άγοράν έπίπλωντοϋ Συλλόγου 
Χρέη ληξάσης χρήσεως ϊνα πλη-
ρωθώσιν εις διαφόρους »

4308

17096

3500
4 500

8832

»
»

Γρ. 35236 
Τή έκπαιδευτ. επιτροπή δι’ έ · 
νοίκιον Σχολείου δημοτικού, 
συντήρησιν αύτοΰ καϊ τών εσπε
ρινών σχολ. τοϋ λαού » 12000

Τό όλον πρδς 20 γρ. τδ μετζ. Γρ. 47236

Τδ Συμβούλιον μεριμνώ* περί τών μέσων 
τής προαγωγής τοϋ Συλλόγου, καί κατα
νοούν τάς δυνάμεις εαυτού ανεπαρκείς πε
ρί τάς έςωτερικάς μάλιστα ένεργείας, ών ή 
άνάγκη δσημέραι έπαισθητοτέρα καθίστατο, 
συνεσκέφθη περί σχηματισμού γερουσιαστι- 
κού τίνος, ούτως είπεΐν, σώματος, έκ τών 
έγκριτωτέρων συμπολιτών, δπερ ύπδ τδ ό
νομα Σιψβου.Ιεντιχη ’Επιτροπή wpxat&i- 
μενον ενίοτε καί συνεδριάζον μετά τοϋ 
Προεδρείου (ήτοι τοϋ προέδρου, τών αντι
προέδρων καί τοϋ γενικού γραμματέως) νά 
συσκέπτηται περί τών άνωτέρων ζητημά
των καί γενικωτέρων συμφερόντων τού Συλ
λόγου. Τής δέ περί τούτου προτάσεως υπο- 
βληθείσζ-ς καϊ έγκριθείσης ύπδ τών μελών 
έν γενική συνεδριάσει, ικανοί έκ τών άςιο- 
τίμων συμπολιτών άπεδέχθησαν τον διο
ρισμόν, ών τά όνόματα δηλωθέντα κατά τήν 
έποχήν έκείνην δι’ ιδιαιτέρας δημοσιευθεί- 
σης ’Εγκυκλίου έχουσιν ώς εξής : ό Μη
τροπολίτης Σμύρνης κ· Μελέτιος, ό ’Επίσκο
πος Βελίτσης κ. Δανιήλ" οί κ.κ. Α. Καλλι- 
γάς, I". Κλάδος, II Πάγκαλος, Γ. Λάτρης, 
Γ. Βάφας, Κ. Ξανθόπουλος, Ν. Αρώνης, 1. 
Λάτρης, Μ. Πάγκαλος, , 
Σ. Δελλαγραμμάτικας, I. 
Ζερλέντης, Λ. Βουτσινάς,
Φιλαδελφεΰς, Α. Νορράς, Λ. Λάτρης, Σ. 
Πιττακδς καϊ Α. Δάλλας.

Έργα πολλά καί άξια λόγου δέν ήδυνή- 
θη νά ποίηση, Κύριοι, καί ή Συμβουλευτική 
’Επιτροπή ένεκα τών καιρικών, είπωμεν, 
δυσχερείων, καί τοι ή προθυμία τινών καί 
δ ζήλος ύπήρξαν διαρκείς" πλήν ό άριθμύς 
τών παρευρισκομένων εις τάς συνεδριάσεις 
σπανίως ύπερέβαινε τδ ήμισυ, τών άλλων 
κωλυόμενων νά συχνάζωσιν ένεκα πολλα
πλών κοινωνικών καί ιδιωτικών ασχολιών 
των. Πρώτον άντικείμενον σκέψεως καί με
λέτης τής Συμβουλευτικής έπιτροπής έγέ
νετο τδ τής αύξήσεως τού άριθμοϋ τών τα
κτικών μελών ζήτημα’ άλλά, μέ δλην τήν 
καλήν θέλησιν έκαστου, άντί πολλαπλα
σιασμού ό προς τήν έλάττωσιν καϊ άραί- 
ωσιν φυσικότερος ρούς δέν άνεχαιτίσθη" δι

Α. Κασάπογλους, 
Μαρτσέλλας, Γ. 

, Β. Γεωογιάδης

ότι είχε παρέλθει, ώς προϋπεμνήσθην, ή έ
ποχή τών άντιφιλοτιμιών, καϊ ή άψ'.κορίκ έ- 
βασίλευε.

Τό πολλαχοϋ έξ ύπαρχής άκροσφαλές καί 
δυσήνυτον τούτο διάβημα μόλις άρξάμενον 
μετετράπη είς έτερον εύθυπορωτέραν μέν τήν 
δδδν έχον, άλλ’ άπαιτοϋν σκέλη μακρά καϊ 
καρτερικά. Προυτάθη δηλονότι ϊνα συστη- 
Οή ύπδ τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
« 'Ομήρου » Διδασκαλείου πρδς μόρφωσιν 
έγχωρίων δημοδιδασκάλων καί έλληνοδιδα- 
σκάλων διά τάς έν τώ έσωτερικώ τής Μι- 
κρας ’Ασίας ομογενείς Κοινότητας, ύπ’ αύ
τών τούτων άποστελλομένων τών καταλ
λήλων μαθητών έπί καταβολή μέτριας χρη
ματικής ποσότητας διά τροφιΐα’τοΰτο δε ϊνα 
μή έπιβαρύνηται δ Σύλλογος μέ υπερόγκους 
δαπάνας, ατε μή ευπορών άρκούντως. Οί 
προσελευσόμενοι μαθηταί, ύποχρεούμενοι 
δτι θά έπανέλθωσι μετέπειτα είς τάς πατρί
δας των ώς διδάξοντες καϊ μεταδώσοντες 
τά αγαθά τής παιδείας είς τήν διψώσαν 
αυτής επιτόπιου Νεολαίαν, Οά διδάσκωνται 
ένταΰθα παρα τή Ευαγγελική Σχολή, έκτδς 
τών άλλων ειδικών καί άναγκαίων διά τδ 
προκείμενον επάγγελμα μαθημάτων, διδαχ- 
θησομένων τούτων έν αύτώ τώ Διδασκα
λείο!. *Αριστον όντως τδ σχέδιον καϊ συν- 
τελεστικώτατον διά τήν πνευματικήν έν τή 
Μικρά ’Ασία πρόοδον" άλλά καί τούτο, ως 
έμνήσθην, δέν στερείται τών έν τή πράξει 
άπαν-ησουσών δυσχερείων.

Σχεδόν δλας τάς συνεδριάσεις τής Συμ
βουλευτικής ’Επιτροπής κατά τδ έτος τού
το άπερρόφησαν αί έπί τοϋ ζητήματος τού
του σκέψεις, ώς καί ή σύνταξις καί συζήτη- 
σις τοϋ προκαταρκτικού Κανονισμού ούτος 
άπεπερατώθη ήδη, ή δέ εφαρμογή καί τά 
έτερα έναποτίθενται είς τδ διάδοχον Συμ
βούλιου. Εύχής έργον, Κύριοι, δπως ό άγι
ος ούτος σκοπός εύρη ηχώ παρά πολλοϊς, 
καί τύχη τής δεούσης ύποστηρίξεως παρά 
τοΐς φιλοπροόδοις !

Ή πλείστη έργασία τοϋ Συμβουλίου περι- 
εστράφη ώς καί άλλοτε, περί τδ άλληλο 
γραφικόν μέρος. Πλεΐσται δσαι έπιστολαί 
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ζ απαντήσεις βυνετάχθησαν καί έστάλησαν 
έπί διαφόροι; ζητήμασ: καί ύποθέσεσιν είς 
τά μεθ’ ών διακείμεθα έν συναφή σχέσεων 
σωματεία ή πρόσωπα. Τά περιεχόμενα τών 
μέχρι τοΰδε άνταλλαγεισών επιστολών γνω
στά ύμΐν γενόμενα κατά τάς γενικά; συνε
δριάσεις, άπο σκοπού Θεωρώ νά εκθέσω αύ
τά λεπτομερώς καί σήμερον, άλλως τε ά- 
παιτούντα καί χρόνον πολύν καί υπομο
νήν Ίώβειον είς τήν άκρόασιν. Αί πρός η
μάς έπιστολαί τών διαφόρων σωματείων 
2ν τε τώ έσωτερικώ και έν τοΐς αντίπεραν 
διαμερίσμασιν αντικείμενο* είχον ώς έπί 
τό πολύ αί μέν την σύνδεσιν πνευματικών 
σχέσεων καί ομόθυμο* συνεργασίαν έν τώ 
γενικώ ύπέρ τής έκπαιδεύσεως άγΰνι, αί 
δέ τήν ήθικήν καί υλικήν τοϋ ήμετε'ρου 
Συλλόγου συνδρομήν καί ύποστήριξιν. Τά 
σπουδαιότερα τών σωματείων άπερ τήν πνευ
ματικήν συνάφειαν μετά τοϋ ήμετέρου, ώς 
νεωστί ίδρυθέντα έζήτησαν είναι οί Σύλλο
γοι θρακικός, ’Ηπειρωτικός, θεσσαλικό;, 
και ή Έλλ. φιλόμουσο; 'Εταιρεία « Παλ- 
λάς, » έν Κωνσταντινουπόλει. Έ*ί έκάστω, 
Κύριοι, έποιήσαμεν τάς δέουσας απαντή
σεις, καί ό,τι άφ’ ήμών έξήρτητο καί κα- 
τορθωτόν ήν, δέν άπηρνήθημεν.

Κατά τό έτος τοΰτο έσπεύσαμεν νά ζη- 
τήσωμεν τήν συναοήν σχέσεων καί τήν ήθι- 
κήν ύποστήριξιν τοΰ έν Παρισίοις πρός έμ- 
ψύχωσιν τών 'Ελληνικών Γραμμάτων ιδρυ
μένου Συλλόγου, 8ν καί εΰρομεν, ώς δι’ έλ- 
πίδος εΐχομεν, φίλα πρός ήμάς φρονοΰντα. 
Είναι τοΐς πάσι γνωστός ό άκραιφνής φι
λελληνισμός τοΰ έν τή εστία τών φώτων 
φωτοβολοΰντο; τούτου Σωματείου. Αί πρός 
ήμάς έπιστολαί τοΰ πολυμαθούς καί γερα- 
ροΰ κ. Γουστάβου Έίχθάλ, ώς καί τής εΰ- 
γενοΰς έν Φλωρεντίφ πριγγιπέσσης Δώρα; 
Ίστριάδος, άμφοτέρων επιτίμων μελών τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου καί σεμνωμάτων πά
σης ’Ελληνικής καρδίας, περιποιούσι μεγί
στην τιμήν είς τόν Σύλλογον καί παρήγο- 
ρον βάλσαμον έπιχέουσιν εΐς τό αδίκως υ
πό τών έθελοκάκων περιφρονούμενον έθνος 
ήμών, διά τάς έν αύται; έκφραζομένας ά

ληΟείας, απαυγάσματα εμβριθών σκέψεων, 
ευμενών κρίσεων, καί άδολων αισδημάτων-

Ένταϋθα δέον κρίνω, Κύριοι, νά ανακαλέ
σω είς τήν μνήμην ύμών τάς ’Εγκυκλίους 
άς ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός φι
λολογικός Σύλλογος, δ γεραίτερος ούτος συ
νάδελφος, είχε πέμψει πρός ήμάς, καί δι’ ών 
έζήτει διαφόρους πληροφορίας, προτρέπω* 
άμα τούς φιλομούσους είς διάσωσιν τών 
προγονικών κειμηλίων, είς συλλογήν τών 
ζώντων τοΰ έθνους μνημείων, είς εκθέσεις 
άντικείμενα έχούσας τά τής έκπαιδεύσεως 
κτλ. κλπ. Παρόμοια, έν μικρότερα, εννοεί
ται, μετρώ καί στενωτέρω κύκλω είχε προ- 
επιχειρήσει καί τό καθ’ ήαάς Συμβούλιον, 
καί έπί τούτω συντεταγμένην καί έκτετυ- 
πωμένην ’Εγκύκλιον ειχεν άποστείλει εΐς 
τάς αρμοδίους έν τώ έσωτερικώ Κοινότητας 
καί άλλα γνωστά πρόσωπα. ’Αντίγραφο* 
ταύτης επισυνάπτω ένταΰθα.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΟΜΗΡΟΣ.

’Επειδή έκ τών σπουδαιότερων τών Συλ
λόγων καθηκόντων λογίζεται καί δ σχημα
τισμός στατιστικής, όσον τό δυνατόν ακρι
βέστερα;, τοΰ πληθυσμού τών ήμετέρων χω
ρών, πόλεων, κωμ.οπόλεων, κωμών, καί τής 
βαθμιαίας αύτών αύξήσεω; καί προαγω
γής περί τά γράμματα καί τόν πολιτισμόν, 
λκμβάνομεν τό θάρρος καί ώς καθήκον ή
μών θεωροΰμεν νά σάς παρακαλέσωμεν, ΐ
να δώσητε ακριβείς, όσον ένεστι, πληροφο
ρίας έπί τών εξής αιτημάτων ημών.

Α°* Τόν υπάρχοντα νΰν άριθμόν τών ο
μογενών οικογενειών μετά τοΰ πληθυσμού 
αύτών’ έτι δέ καί τόν πρό δεκαετίας, ή 
πενταετίας, όσον έξάγεται άπό εγγράφων 
τής Δημογεροντίας ή τής Μητροπόλεως, ση- 
μειούντε; προσέτι άν προσήλθον έξωθεν οί- 
κογένειαί τινες, πόθεν καί πότε.

Β1”' Τόν άριθμόν τών Σχολείων καί τόν 
τών μάθημάτευομένων έκατέρου φύλου, έν 
τε τή ιδιαιτέρα ύμών πατρίδι καί τοΐς πε- 
ριχωροι;’ τόν χρόνον τής συστάσεως, τούς 

πόρους, τούς κατά καιρόν διδάσκοντας, τήν 1 
πατρίδα καί μισθοδοσίαν αυτών, τά μαθή
ματα, τήν βαθμιαία* τών μαθητών έπαύ- 
ξησιν ή έλάττωσιν άπό τής πρώτης συστά
σεως, εί δυνατόν, καί έκ θετικών πηγών.

Γ°ν Βραχύτατά τινα περί τών ήθών καί 
έθίμων καί της οικογενειακής βμιλουμένη; 
γλώσσης’ τά επαγγέλματα καί τάς τέχνας, 
ίς οί όμογενεΐ; μετέρχονται καί τήν δια
νοητικήν ή υλικήν αύτών άνάπτυξιν σχετι
κώς πρός τούς άλλογενεΐ; συμπολίτας.

Δ0'' Περί τοΰ πληθυσμού τών μ.ή δμογε- 
νών κατοίκων καί τών έκπαιδευομένων αύ
τών τέκνων έν έκάστη κωμοπόλει ή κώμη, 
λαμβανομένης, εί δυνατόν, τής αύτής έποχής.

Ε°* Πάσαν ιδιαιτέραν πληροφορίαν έκ πα- 
ραδόσεως ή ές έγγραφων συμβάλλουσαν πρός 
τόν αύτόν σκοπόν.

Έάν δέ πάντες προθύμως έργασθέντες 
παράσχωμ.εν τάς δεούσας περί τής κατα- 
στάσεως ήμών πληροφορίας, οποία δηλ. βαθ
μηδόν άπό τίνος χρονικού σημείου ύπήρχε 
καί είς ποιαν ήδη φθάσασα εύρίσκεται, τοι
ουτοτρόπως, διαγνωσθείσης άκριβέστερον 
τής παρούσης πασών τών δμογενών κοινο
τήτων καταστάσεως, ού μόνον τοΰ ιδιω
τικού καί κοινωνικού ήμών βίου γενικωτέρα 
νά έπέλθη ^ύθμισις δυνήσεται, άλλά καί δ 
ήμέτερο; Σύλλογος τήν δυνατήν αύτού άν
τί ληψιν καταλλήλως καί έν γνώσει ποιήσε- 
ται.

Έλπίζοντες οτι μετά τή; άπαιτουμένη; 
προθυμάας θέλετε δεχθή καί έκπληρώσει τήν 
αϊτησιν ήμών ταύτην, διατελούμεν μετ’ α
δελφικής άγάπης.

Έν Σμύρνη τή 10 Ίανουαρίου 1874.
Ο Πρόεδρος

Σάΰΰας I. ΚεσσΙσογ.Ιους.
Ο Γεν. Γραμματεύς 

Α'ωνστ. ΕνσταθύπουΛος.
’Απαντήσεις τών αιτήσεων μας ηύτυχή- 

σαμεν νά λάβωμεν παρά τινων καί οί λοι
ποί εύελπιζόμεθα ότι δέν θά άδιαφορήσωσι 
παντάπασι περί τού σπουδαίου τούτου έρ
γου. Περιλήψεις τών κομιζομένων πληρο

φοριών έκάστοτε, καθήκον έχει ή Συντα
κτική Έπιτροπή νά μεταδίδρ ήμΐν έφεξή; 
διά τοΰ Περιοδικού τοΰ Συλλόγου.

’Αν καί μικοαί καί μή πολυποίκιλοι εί
σιν αί εργασία·, τού Συμβουλίου, δέν είναι 
δμως διά ταΰτα καί παντάπασιν άμοιροι 
σημασίας καί σπουδαιότητος’ άν ποτέ οί 
πόθοι αύτοΰ καί αί έλπίδες πραγματοποι- 
ηθώσι, τότε βεβαίως θά κρίνωνται εύμενέ- 
στερον καί θά έκτιμώντ® δεόντως καί ύπ’ 
αύτών τών έπιπολαίως έξ άοχή; κρίνον των 
καί τά πάντα άβασανίστω; καί άδιακρίτως 
ψεγόντων. Αί μ.έν έπιδείξεις καί οί όγκοι 
έλαχίστην έμποιοΰσιν έντύπωσιν είς τούς 
εύ φρονοΰντας, ή δέ ούσία τών πραγμάτων 
άντί πλειόνων τιμάται’ τά θεμέλια καί αί 
ρίζαι εισίν άφανεΐς έξωτερικώς, άλλ’εσωτε
ρικήν ίσχύν έχουσι πολλαπλήν καί μεγάλην.

Ό γενικός γραμματεύς, δ εύπαίδευτος συ
νάδελφος κ. Κ. Εύσταθόπουλος άόκνως καί 
άκριβώς πληρώσας τό εαυτού καθήκον, έ- 
πισπαται δικαίως έφ’ εαυτόν τάς ευχαρι
στίας τού Συλλόγου.

Έπειδή, Κύριοι, έκ πολλών καί διαφό
ρων μερών άπεστέλλοντο ήμΐν πρό; έκποί- 
ησιν γραμμάτια λαχείων ένεργουμένων ύπέρ 
φιλεκπαιδευτικών καί άλλων κοινωφελών 
σκοπών, τό Συμβούλιον τού ήμετέρου Συλ
λόγου πρωτοβούλω; θεώρησαν τά τοιαΰτα 
μέσα ούχί τοσοΰτον θεμιτά καί προσήκοντα, 
κοινή άποφάσει τών μελών έξέφρασε τήν α
ποδοκιμασίαν καί τήν άποποίησιν αύτών διά 
τών έπιτοπίων ’Εφημερίδων 
Σμύρνης χαΐ Προύόον.

Τοσαύτα μέν περί τών κυριωτέρων καί 
γενικωτέρω* εργασιών τού Συμβουλίου’ τε
λευτών δέ σπεύδω νά προσθέσω, Κύριοι, ό
τι τοΰτο ούδέν τών έν τή περιφερεία τών 
καθηκόντων καί τών δυνάμεων του οίκειο- 
θελώς παρημέλησεν’ έάν δέ έμειναν τινα έρ
γα έκκρεμή ή καί ατελείωτα, ώς πρός ταΰ
τα ελπίζω ότι θά τύχη τής επιείκειας ύ
μών, άναλογιζομένων οτι τό κατά δύναμιν 
καί τώ θεώ φίλον έστί. Τινές άλλαι έργα- 
σίαι αύτού έν οικείοι; τόποι; κατωτέρω μνη- 
μονευθήσονται.
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Τά μέλη τοΰ Συλλόγου κατά τδ 36 άρ
θρο* τοΰ Κανονισμού συνεκαλούντο τακτι- 
κώ; άπας τοΰ μηνός είς γενικά; συνεδριά
σει;, έν αΐς έχοινοποιοΰντο αύτοΐς αί μηνι- 
αϊαι έργασίαι τοΰ Συμβουλίου, ή αλληλογρα
φία αύτοΰ μετ’ άλλων σωματείων καί ατό
μων, καί συνεζητοϋντο έπί τέλους αί παρά 
τών μελών υποβαλλόμενα’, προτάσεις. Μί
αν τούτων, ώς διαφέρουσαν καί σπουδαιό
τατα τινα έχουσαν, καθήκον θεωρώ νά α
νακαλέσω είς τήν μνήμην τών παρόντων 
κατά την πανηγυρικήν ταύτην τοΰ Συλλό
γου ήμέραν. 'Η έν λόγω πρότασις είναι ή 
άφορώσα τήν αϊτησιν παρά τή; ’Εκκλησια
στική; ήμών άρχής ένταΰθα τή; άρσεως 
τών κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν έν τοΐς 
ίεροΐς Ναοί; κατά κακόζηλον έθος συμβαι- 
νόντων ατοπημάτων, δλω; άντιχριστιανι- 
κών καί φθαρτικών τών ήθών. Χαίρομεν 
σφόδρα, δτι συμφώνους προ; τήν αγνήν ταύ
την καί γενικήν τών μελών έπιθυμίαν ευ- 
ρομ.εν ού μ.όνον τδν πνευματικόν αρχηγόν 
καί πατέρα ήμών, τδν σεβασμιώτατον Μη
τροπολίτην Σμύρνης κ. κ. Μελέτιον, τιμών- 
τα ημάς σήμερον διά τής σεβαστής παρου
σίας του, καί έπευχόμενον τά βέλτιστα εις 
τδ ιερόν τοΰτο καθίδρυμα’ ού μόνον τά; 
έντιμου; έφορεία; τών ύπδ τήν δικαιοδοσί
αν αύτοΰ ύπαγομένων ’Εκκλησιών, άλλά 
καί πλείστους όσους τών συμπολιτών έν
ταΰθα έκ τε τή; άνωτέρας και τή; κατω- 
τέρας τάξεως, καί αυτήν ταύτην τήν άν- 
τιπροσωπεύουσαν τήν κοινήν γνώμην δημο
σιογραφίαν. Καθήκον τώ όντι έχουσι πάν
τες οί ύπδ τοΰ χριστιανικού πνεύματος έμ- 
φορούμενοι νά ζητώσι μέν πάντοτε τήν τή- 
ρησιν καί διάσωσιν τών σεμνών ήθών και ε
θίμων, νά πολεμώσι δέ και άποσκορακίζω- 
σι πάν τδ άκοσμον καί σκανδαλώδες. ’Εκ
φράζω δημοσία τάς έγκαρδίου; τών μελών 
καί ήμών ευχαριστίας πρός όλου; γενικώς 
τού; έν τώ προκειμένω ζητήματι όμοφρονή- 
σαντας καί συμπράξαντας.

ΙΙρΐν ή τελειώσω, συντόμως ουτω, τό πε
ρί γενικών συνεδριάσεων χεφάλαιον, δέν πρέ
πει διά σιγής νά παρέλθω, Κύριοι, τήν ά- 
κραν καί βαθυτάτην λύπην μου έπί τή ά- 
νεξηγήτω, άλλ’ δπωςδήποτε καί ασύγγνω
στο» ακηδία τών πλείστων μελών, άπου- 
σιαζόντων τακτικώς καί καθ’ Ιξιν έκ τών 
συγκαλουμένων τακτικών καί έκτάκτων 
συνεδριάσεων. Λέγω δέ τών πλείστων, δι
ότι τώ όντι έν ω ό Σύλλογος ήμών, ώ; έχει, 
απαριθμεί μέλη τακτικά περί τά τριακόσια, 
ό αριθμό; τών προσερχομένων εί; τάς γενι
κά; συνεδριάσεις θαύμα ήτο νά ύπερβή τά 
πεντήκοντα. Βασκανία, ώς φαίνεται, κατέ
λαβε τού; άλλοτε άθοοωτέρως προσεοχομέ- 
νους. Μή, θεέ, χειρότερα !

Iltfl τής έορτής τοΰ Συ-ΙΙόγου.

Ό Σύλλογος, κατά τά νενομισμένα, έτέ- 
λεσε τήν επέτειον αύτοΰ ’Εορτήν τή πρώτη 
Κυριακή τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου έν 
τώ Μητροπολιτικώ Ναώ τής ’Αγίας Φωτει
νής μετά ’Αρχιερατική; 'Ιεροτελεστίας, ώ 
τρόπο» είχε γέίνει καί κατά τδ παρελθόν έ
τος, μνημονευθέντων τών δνομάτων τών τε 
ζώντων καί τών τεθνεώτων μελών, ως καί 
πάντων τών συνδρομητών τοΰ Συλλόγου καί 
έν τή Έκκλησίγ. καί έν τώ ίερώ τούτω καθι- 
δρύματι μετέπειτα, μεταβάντο; τοΰ σεβ. Μη
τροπολίτου καί τοΰ θεοφ. ’Επισκόπου αύ
τοΰ έν συνοδία τοϋ Προεδρείου, οπότε έςε- 
φωνήθη άπδ τούδε τού βήματος δ πρδς τι
μήν τοΰ 'Ομήρου καθιερωμένος πανηγυρι
κό; λόγος ύπδ τοΰ γεραρού καί σοφού Γυ
μνασιάρχου τή; Ευαγγελικής Σχολή; κ. Κ. 
Ξανθοπούλου, έπισφραγισθείς κατόπιν διά 
τής εύστοχου καί έμμετρου προσλαλιά; τοΰ 
ήδυεπούς Άσκληπιάδου κ. Λ. Καλλιγά. Ταύ
τα, ώ; γνωστόν, έδημοσιεύθησαν τότε διά 
τοΰ Περιοδικού τοϋ Συλλόγου καί είς ιδιαίτε
ρον φυλλάδιον.

Jit fl [ΐαθημάχα»· xal ύιαΛίζεωκ.

Τδ Συμ.βούλ.ον έν καιρώ εΐχεν έπιστείλει 

είς πλείστους τών παρ’ ήμΐν λογίων καί ί- 
πιστημόνων παρακαλοΰν, δπω; δανείσωσιν 
είς τδν ήμέτερον Σύλλογον τήν ηθικήν καί 
πνευματικήν συνδρομ.ήν των, άναδεχόμενοι 
κατά προαίρεσιν οί μέν τήν διδασκαλίαν 
τακτικού τινο; μαθήματος, οί δέ διαλέξει; 
τινά; περί σπουδαίων καί ωφελίμων ύπο- 
θέσεων. Μετά πάσης δέ εύχαοιστήσεως ή
μών καί ένδομ-ύχου άγαλλιάσεως εϊχομεν 
ίδει τινάς, συναινέσαντας προθύμως τή α
γαθή καί κοινωφελεΐ ταύτη προθέσει. ’Αλ
λά τά μέν μαθήματα, κατά κακήν μοίραν, 
δέν ήδυνήθησαν νά άκολουθώσι τακτικώς 
τήν πορείαν των, τά μέν μηδαμώς, τά δέ 
μόλις άρξάμενα, διακοπέντα διά τήν σπά- 
νιν τών φιλομαθών άκροατών. — “ίσως καί 
ταϋτα ησάν ποτέ τοΰ συρμοΰ, δστις χα- 
μαιλέοντος ιδιότητας κέκτηται, καί δστις, 
καθά φαίνεται, ύπδ τήν μορφήν Πρωτέως 
ώς θεός τις προσφιλής ύπδ τών προγόνων 
ήμών τδ πάλαι έλατρεύετο, καί ώ; κληρο- 
νόμημα άναφαίρετον κατελείφθη εί; η
μάς. — Αί δέ διαλέξεις, τήν τών μαθημά
των τύχην φοβούμεναι, έσχον δδηγδν μέν 
τήν βραδύτητα, μέτρον δέ τήν σπανιότητα 
τών ακροατών καθ’ δλην τήν περίοδον.

Ιδού, έν συνόψει, δσαι όμιλίαι ή διαλέξει; 
έγένοντο ύπδ τών εξής κυρίων.

4 ον Κ, Εύσταθοπούλου, περί Πολυβίου-
S0’ I. Μαλλιού, περί τής τοΰ θεού οικονο

μίας καί άπολυτρώσεω; τοΰ άνθρώπου.
3,ν Γ. Καρύδου, περί τής θρησκείας πα

ρά τοί; άρχαιΟις.
4ον Α. Κουρνιάκτου, περί τών ρητόρων 

τής ’Εκκλησίας.
5°' Α. Στεφανάκη, περί τοϋ χωρισμού 

τών ’Εκκλησιών.
Εί; τού; τήν πνευματικήν συνδρομήν των 

προσενεγκόντα; τούτου; Κυρίους έκφράζω τάς 
ευχαριστίας ήμών δημοσίφ.

ΠεφΙ τώχ Είύιχώκ 'ExtTfOitS»'.

Τδ Συμβούλιου τού Συλλόγου, άμα έγ- 
κατασταθέν εσπευσε, συμφώνως πρδ; τάς 
διατάξεις τοΰ Κανονισμού, νά διορίσγι τάς

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. ΣΤ’.) 

διαρκείς ειδικά; έπιτροπάς, όνομάσαν ώς 
μέλη τής μέν ’Εκπαιδευτική; ’Επιτροπής 
τούς κ κ. Κωνσταντίνον Ξανθόπουλον, Φω- 
κίωνα Βουτσινάν, Παρθένιον Δανιηλίδην, 
’Αγαθάγγελον Στεφανάκην, Παναγιώτην 
Γρηγοριάδην, Γεώργιον ’Εαρινόν, καί Άχιλ- 
λέα Φοντριέρ' τή; δέ Συντακτικής τού; κ·κ. 
Αριστομένη* Λάσκαριν, Γεώργιον Διαμαν- 
τόπουλον. ’Εμμανουήλ Γιαννακόπουλον, Πα- 
νανδν Περράκην καί τδν πρδ ολίγου είς αίω- 
νίαν ζωήν μεταστάντα Κ. Καλβοκορέσην.

”Εκτακτός δέ έπιτροπή συνεστήθη, ώς 
καί κατά τδ παρελθόν έτος, πρό; συλλογήν 
εργόχειρων διά τήν ύπέρ τοΰ Ελληνικού 
'Ορφανοτροφείου ενταύθα καί τής Ευαγγελι
κής Σχολής άγοράν (ύαεαΓ), ύπό τών εξής 
κ.κ. Ν. Βραβαρίόου, Δ. Μόσχου, Δ. Κερε- 
στετζοπούλου, Δ. Βέργου, Κ. Ίσηγόνη, Μ. 
Κοκόλα, Δ. Τριανταφυλλίδη, Σ. Μαρκοπού- 
λου, Φ. X. Κωστή, Σ. Μπαξελή, Θ. Γεωρ- 
γακοπούλου, II. Κήττα, Δ. Σαβελλή, Ν. 
Δάλλα, Γ. Νικολα'ίδη, Π. Τσολάκίδη, II. 
Παντολέοντος, Π. ’Αλεξάνδρου, Α. Χαλιτσή, 
X. Σιμητοπούλου, Ε. Σεκιάρη, Π. Γρηγορι- 
άδη, Κ. Έπιφανίου, Α. Ζαχαρίου, Α. Μεγα- 
λίδη, Β· Δ. Σπράου, Μ. X. Χατινόγλου, Φ. 
Κυβετοΰ, Κ. θάλη, Σ. Παπαδάκη, Δ. Πε- 
τροχείλου, Ν. Πανουσιάδη, Η. Βαφέα, Δ. 
’Αλεξάνδρου, Α. Βέλλη, Α. Άγγέλίδη, καί 
Δ. Βρετοπούλου. Οί Κύριοι ούτοι προθύμως 
άναδεχθέντες τήν έντολήν, πρώτην φροντί
δα έσχον νά άνταποκριθώσιν είς τήν έπιθυ
μίαν καί τάς έλπίδας τοϋ Συλλόγου, συλ- 
λέξαντες εργόχειρα κ.λ.π. άξίας έκατδν πε
ρίπου όθ. λιρ· διό ό Σύλλογος έκφράζει πρδς 
αύτούς δημοσία τάς ευχαριστίας έαυτοΰ.

’Αντιπρόσωπος δέ τού Συλλόγου έπί τής 
ιδιαιτέρας Τραπέζης αύτού είς τήν έν λόγφ 
Άγοράν δ-.ωρίσθη ή αξιότιμος Κυρία Ν. Βρα- 
βαρίδου, συμβοηθούς έχουσα τάς δεσποινί
δας Νορρά, Κυβετοΰ καί Σεκιάρη. *Άπασ«ι 
έκπληρώσαι έπαξίως τήν d/ατεθεΧσαν αύ- 
ταίς έπιστασίαν, ήξιώθησαν τής έκφράσεως 
τών ευχαριστιών τοϋ ήμετέρου Συλλόγου.

Ένταΰθα επιβάλλει μοι τδ καθήκον νά 
ποιήσω μνείαν καί τής ύπδ τοΰ εΰδπσλήπτου

30.



242 ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ.
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

καί φιλοκάλου ομογενούς ήμών χ. Δ. Κ1- 
ουπετζόγλου χρηματικής προσφοράς δέκα 
είκοσοφοάγκων, άτ.οστα\ζΙοτ,ς δι’ ήμών εις 
τον έκτεθέντα δίσκον" ό φιλογενής ουτος αύ- 
τάδελφος τοϋ Αειμνήστου Ίίλιού έστιν ά
ξιος πολλών έπαίνων καί τής ευγνωμοσύ
νης πάντων διά τά χαρακτηρίζοντα αύτδν 
πάντοτε πατριωτικά καί άγαθοποιητικά 
αϊσθήματα καί διά τάς είδικάς πρδς τδν 
Σύλλογον « Όμηρον » εύνοΐκάς του διαθέ
σεις. Ή μεγάλο καί αξιομίμητος γενναι
οδωρία αύτοϋ εϊς τή* Ευαγγελική* Σχολήν 
καί τό εθνικόν Νοσοκομεΐον τής ήμετέοας 
κοινόττ.τος έν τή καλλιτέκνω ταύτη πρω- 
τευούση τής Ιωνίας έστι γεγραμμένη άδα- 
μαντίνοις γράμμασιν εις τάς άθανάτους 
οέλτους τών δύο ευαγών καί εθνωφελών έκεί
νων καθιδρυμάτων.

TTifl rijf Βιβ.Ιιοθι/χηΓ.

Ή Βιβλιοθήκη, τοϋ Συλλόγου, διευθυνθεΐ- 
σα κατά τήν λήζασαν περίοδον υπδ τοϋ 
φιλοπόνου συναδέλφου κ. Δ. Κερεστετζοπού- 
λου, βαίνει όσημέραι πλουτιζομένη διά νεω
τέρων δωρημάτων καί δι’ αγοράς τών χρη 
σιμωτέρων πονημάτων.

*0 άριθμδς τών κατά τδ έτος τοΰτο δω- 
ρηθέντων βιβλίων άνήλθεν εις 259 τόμους, 
δ δέ τών έξ αγοράς είς 82. Συμπεριλαμ
βανομένων καί τών πρότερον ύπαρχόντο>ν 
έν τή Βιβλιοθήκη, ό ολικός άριθμδς, τό γε 
νϋν έχον, συμποσοϋται εις 1574 τόμους, 
δστις βεβαίως δέν είναι πολύς διά Σύλλογον 
ίδρυμένον έν μιά τοιαύτη μεγα/.ουπόλει.

Έκφράζων τάς ζωχράς ευχαριστίας τής 
δλομελείας τοϋ Συλλόγου πρδς ολους τούς 
φιλομούσους καί φιλ.οκάλους ποοικιστάς τής 
Βιβλιοθήκης, εύχομαι δπως αύτοί μέν μή 
παύσωνται καί είς τδ έξής δεικνύοντες τδν 
αύτδν πρδς τήν εύόδοισιν τοϋ Συλλόγου διά
πυρου ζήλον, πολλοί δέ άλλοι ευρεθώσιν ο
πό όμοιων ευγενών καί ’Ελληνοπρεπών ε
λατηρίων κινούμενο·..

Τά όνόματα τών βιβλίων τών είσελθόντων 
είς τχν Βιβλιοθήκην κατά τδ τελευταϊον έ- 

το; έκ δωρημάτων καί αγοράς, μετά τών 
ονομάτων τών άξιοτίμων δωρητών σημει- 
οϋνται είς τδν συναπτόμενον μετά τήν Λο
γοδοσίαν ιδιαίτερον Πίνακα.

Περι τοΰ άρχαιο.Ιογιχον Μουσείου.

Ό Σύλλογο; ήμών καθά τδ παρελθόν έ
τος, ώς γνωρίζετε πάντες, ένεκα τών προ- 
σενεχθέντων υπδ τοϋ άρχαιοφίλου καί εύ- 
γενοϋς βλαστού τής Σμύρνης κ. 1. Μισθού 
αρχαιολογικών Αντικειμένων είχεν ιδρύσει 
παρά τή,ν Όργανοθή,κην καί Αρχαιολογικόν 
Μουσεϊον, μέ τήν ελπίδα δτι τούτο κινούν 
όσημέραι τδν ζήλον τών τά πατρογονικά 
κειμήλια φιλούντων θά καταστή διά τού 
χρόνου σεμνυνόμενον έπί τή υπάρξει αυτού 
καί τω πλουτισμώ. Ή έλπίς αΰτη δέν ήτο 
βεβαίως γένημα τή; φαντασίας, ούτε υπήρ
ξε παντάπασι κενή καί άνεμώλιος' ί,δη ήρ
ξατο σάρκα καί έστά, ούτως ειπεΐν, νά 
προσκτάται. Έκτδς πλείστων όσων άρχαί
ων νομισμάτων καί τινων Αγαλμάτων κα
τά τδ μάλλον καί ήττον σώων καί άλλων 
τινων Αρχαιολογικών Αντικειμένων, απερ δ 
αυτός Αξιότιμος κ. 1. Μισθός καί κατά τδ 
έτος τούτο προθύμως προσήνεγκεν είς τδ 
Μουσεϊον ήμών, τη άόκνω ένεργεία αύτοϋ 
καί τή χοηαατική συνδρομή αύτοϋ τε καί 
τινων ετέρων φιλομούσων άνδρών, ών τά 
όνόματα έν τώ περί χρηματικών προσφο
ρών πρδς τόν Σύλλογον πίνακι ιδιαιτέρως 
μνημονευθήσονται, τδ Αρχαιολογικόν ήμών 
Μουσεϊον ηύτύχησε νά άποκτήση Sv μικρόν 
άρχαϊον αριστούργημα, τό έκ μαρμάρου ά- 
γαλμάτιον τοΰ πτερωτού "Έρωτος κοιμω- 
μένου έπί λεοντής, δπερ δ έν’Αϊδινίω Καππα- 
οόκη; αξιότιμος κ. I. Ίορδάνου έν χερσΐν 
Αλλοφύλου ευρισκόμενον, Αντί 26 λιρών I- 
θωμανικών Αγοράσας, εύχαρίστως παοεχώ- 
ρησε διά τόν ήμέτερον Σύλλογον, δεχθείς 
μάλιστα 20 μόνον λίρας, καί δωρησάμενος 
τάς λοιπάς 6, καί περ πράγματι πολλαπλα- 
σίαν έχον άξίαν.

Έν τώ Μουσείω έτέθη καί ή έκ γύψου 
προτομή τού ’Ομήρου, έργον σπουδής, δω- 

ρηθεΐσα έσχάτως ύπδ τοϋ έν τώ Πολυτεχνείο» 
τών 'Αθηνών άξιοτίμου κ. I. Καλλισπέρη, 
ζηλωτοϋ τών καλών έργων.

Φωτογραφική είκών τοιαύτης τινός προ
τομή; τοϋ Όμηρου, μεθ’ έτέρου φωτογρα
φήματος Αγάλματος παοιστώντος τδν Ό
μηρον έν δλω τώ σώματι, άπεστάλη ήμϊν 
υπό τοϋ κ. Κόσσου διά τοϋ Έλληνοφίλου 
έν Παρισίοις κ. Γ. Έϊχθάλ.

Τδ Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου ευχάριστή 
σαν κατά καθήκον τους τοιούτου; δωρητάς, 
άπέστειλε προσέτι δίπλωμα τοϋ ευεργέτου 
είς τδν διηνεκώς και άκαμάτως ύπέρ τού 
Συλλόγου ένεργοϋντα καί διά συνεχών καί 
ποικίλων δωρημάτων το Μουσεϊον ήμών 
προικίζοντα κ. I. Μισθόν, ώ; καί διπλώ
ματα δωρητών εις τδν έν Άϊδινίω κ. I. 
Ίορδάνου διά τό παραχωρηθϊν παρ’ αύτοϋ 
άντί έλάσσονος της πρώτη; άγορας αξία; 
πολύτιμον άγαλμάτιον, καί εί; τόν έν Ά- 
θήναις κ. I. Καλλισπέρη* δ.ά την δωρηθεΐ- 
σαν προτομήν τοϋ 'Ομήρου. Είθε καί άλ
λοι ομογενείς μιμηθώσι τά εύγενή καί πολ
λών επαίνων άξια παραδείγματα τών τοι
ούτων φιλόκαλων δωρητών !

ΙΤερΙ τοΰ Άκαγτωστηζ.ίοσ.

Τό αναγνώστη,ριον τοϋ Συλλόγου διευθυν- 
Οέν υπό τοϋ άξιοτίμου συναδέλφου κ. Σ. 
Κοντολέοντος, ένεκα τού άνταλλασσομένου 
Περιοδικού ήμών έχει έπί τής τραπέζης αύ
τοϋ πληθυν ικανήν έφημερίδων καί Περιο
δικών φυλλαδίων" τά όνόματα αύτών καί 
ό Αριθμός έν ίδίω Πίνακι εις τδ μετά τήν 
Λογοδοσίαν Παράρτημα γνωστά ήμϊν γε- 
νήσονται. Έκτο; σλιγίστων, καί τούτων ως 
έπί τδ πολύ Εΰροζπαϊκών, τά λοιπά, Περι
οδικά καί ’Εφημερίδες, Ανταλλάσσονται, ώ; 
Ανωτέρω έμνήσθην, μετά τού ήμετέρου Πε
ριοδικού. Έν τούτοις είς τους δείξαντας ευ
διαθεσίαν πρός άνταλλαγήν άξιοτίμου; 
συντάκτα; καί έκδότας εκφράζω τά; άνη- 
κούσας ευχαριστίας, έπαινών τήν προθυμί
αν καί τήν προ; διαφώτισιν τού λαοϋ είδι- 
κωτέραν αύτών μέριμναν.

Οί κ. κ. συντάκται τοϋ «Νεολόγου» έν 
Κωνσταντινουπόλει, έπί ίν έτος είχον άντι- 
φιλοτιμηθη νά πέμπωσιν ήμϊν τακτικώ; τά 
παρ’ αύτών έκδιδόμενα φύλλα, ώ; αντάλ
λαγμα Απέναντι τοϋ όφ’ ήμών πρός έκεί- 
νους άπαστελλομένου Περιοδικού·'■’Ομήρου'·· 
άλλ’ άπδ τής Αρχή; τού παρελθόντος Ια
νουάριου, ούκ οϊδαμεν τί παθόντες, διέκοψαν 
τήν Αποστολή*·

Ίϊ πληθνς, Κύριοι, τοσούτω* άλλων φύλ
λων εκτεθειμένων έπί της πνευματικής τρα· 
πέζη,ς τοϋ αναγνωστηρίου είναι, τροφή μά- 
λα έπαρκής εί; του; μετ’ σρέξεως παρακα- 
θημένους φιλαναγνώστας" οί τοιοϋτοι, ναι, 
όταν έλλείπωσιν ή σπανίζωσι. τούτο κυρίως 
έμποιεϊ ήμϊν τήν άλγεινοτέραν έντύπωσιν.

J7^m τοΰ Γ/εριοΰιχοϋ.

Τό ομώνυμον Περιοδικόν τοϋ ήμετέρου 
Συλλόγου άπαξ τοϋ μηνός τακτικώ; έκδι- 
δόμενον, καί τεϊνον νά βαδίζη συμφώνως 
τώ προορισμό αύτοϋ, όσημέραι βελτιούται, 
παρέχον είς του; φίλους άναγνιόστα; του 
τροφήν ποικίλη* και ωφέλιμον.Ότι δέ ή βελ
τίωσές του είναι αισθητή καί πραγματική, 
μαρτυρεϊται καί ύπδ πολλών άλλων έγγρά- 
φως ή προφορικός έκ.φρασάντων τάς ευχα
ριστήσει; των. Έννοεϊται δέ, Κύριοι, οτι έρ
γον τι οίονδήποτε έκ πρώτη; Αρχής δεν δύ
ναται νά η τέλειον" ή τελειαποίησις κατά 
μέγα μέρος έςαρτάται καί έκ τοΰ χρόνου. 
Τοΰτο είναι δ γενικότερος νόμος έν τώδε 
τώ κόσμω. τδ μικρόν φυτόν τώ χρόνιο κα
θίσταται μεγαλόκορμον δένδρον, τό βρέφος 
γίνεται άνήρ, καί τάλλα ωσαύτως έχουσιν" 
ώστε, έάν ποτέ έτι ευρίσκηταί τι έπιλτ,ψι- 
μον έν τώ ήμετέρω Ηεριοδικώ, καί τοΰτο 
εΰελπιζόμεθα οτι διά τοϋ χρόνου θά άρθή. 
Τούτο πρό πάντων οφείλει έκαστος νά έχη 
ύπ’ δψιν, ότι αί έλλείψεις τοϋ Περιοδικού 
συγκρινόμεναι πρός τάς άλλα; Αρετάς αυτού 
είναι όπωςδήποτε ΰποδεέστεσαι καί ασήμαν
τοι. 'Π έν Ί’λωρεντία ευγενής πριγγιπέσσα 
Δώρκ Ίστριάς ού μόνον εΰνοϊκωτάτην κρί- 
σιν έπήνεγκεν έπί τού κοινωφελούς τούτου· 
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προϊόντος τοΰ Συλλόγου, άλλά καϊ ένεθάρ- 
ρυνεν ήμάς εΐς τό έργον, ύποσχεθεϊσα τήν 
πολύτιμον αύτής πνευματικήν συνδρομήν. 
Άφ’ ετέρου ό πρδς ένίσχυσιν τών 'Ελληνικών 
σπουδών έν Παρισίοις Σύλλογος, ώς εΐδετε 
έκ τής μεταφράσεως τής πρός ημάς έπιστο 
λής τοϋ σοφοΰ κ. Foucard δημοσιευθείσης 
έν τώ Φυλλάδιο» τοΰ ’Απριλίου, έξετίμησε 
τό περιοδικόν καϊ δι’ άλλα, μάλιστα δέ 
διά τάς δημοσιευόμενα; έν αύτώ άρχαίας 
έπιγραφάς, καϊ προτρέπει τδν διπλασιασμόν 
τής περί τά τοιαΰτα μερίμνης, παρέχων 
ήμΐν καϊ τάς άπαιτουμένας οδηγίας. Αύτδ 
τοΰτο- έποίήσε δι’ έπιστολή; του καϊ ό έν 
Άθήναις γεραοό; καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου κ. Σ. Κουμανούδης.

Ίκαναϊ διατριβαϊ έστάλησαν έξωθεν πα
ρά τε τών άντεπιστελλόντων μελών καϊ άλ
λων λογίων πρός καταχώρησιν έν τώ Περιο
δικό», σημ.εϊον Ετερον τής όσημέραι αύξανού- 
ση; ύπολήψεω; αύτοΰ έν τώ έξωτερικώ.

Ένταΰθα είδικώτερ-,ν ειργάσθησαν διά τδ 
Περιοδικόν οί έξής ζηλωταϊ κύριοι: Φ. Α. 
Βουτσινάς, Ε. Γΐανακόπουλος, Π. ΙΡρράκτ,ς, 
Δ. Βρίτόπουλος, Κ. Ίσηγόν/,ς, Λ. Κουρνιά- 
κτης καϊ Γ. Λιαμαντόπουλος. Μετ’ επαίνων 
ιδίως οφείλω νά αναφέρω τδ όνομα τοϋ 
άκαμ.άτου κ. Φ. Α. Βουτσινά, δστις ψυχή τε 
καί σώματι ένεργει διά τήν προαγωγήν τοϋ 
περιοδικού, ένθεν μέν επιστατών εΐς τήν έκ- 
τύπωσιν, ένθεν 3ε ποικίλλων αύτδ πάντοτε 
διά καταλλήλου καϊ άφθονωτέρας ύλης.

Πρός δλ.ους έν γένει τούς τε προθύμως 
συνεργασθέντας καϊ τούς εύνοϊκώτερον πρός 
τδ Περιοδικόν ήμών διατεθειμένους καϊ πο- 
θοϋντας τήν προαγωγήν αύτοΰ, έκφράζω δτρ 
μοσίίΐ τάς ζωηρότερα; ήμών εύχαριστίας.

Σύν τή έπϊ τά τελειότερα πορεία τοϋ 
Περιοδικού καί ό αριθμός τών συνδρομητών 
αύτοΰ αύξάνει όσημέραι, τούτου δέ ένεκα 
αισθάνομαι τώ όντι γλυκεΐαν χαράν άναγ- 
γίλλων έν παρουσία ύμών δτι τά έσοδα ήρ
ξαντο κατά τό έτος τοΰτο νά ύπερβχίνωσ-.ν 
όπωσοϋν τά ούκ ολίγα αύτοΰ έξοδα. Τό δυ
σάρεστου είναι δτι ίκανοϊ έκ τών συνδρομη
τών ώ; ήδονικήν τινα ϊσω; ε'ξιν ,θεωροΰσι I

τήν καθυστέρησιν τών συνδρομών, μηδαμώς 
άναλογιζομενοι δτι τά τοιαΰτα έργα άνευ· 
χρηματικών καταβολών δέν δύνανται νά 
όρθοποδώσι- ΙΙλήν τούτου, έάν, ώς είκός, 
άπαντα ανεξαιρέτως τά αξιότιμα μέλη τοϋ 
πνευματικού τούτου Φυτωρίου οΐκειοθελώς 
καϊ προθύμως προσήρχοντο είς τήν υποστή
ριξήν τοϋ Περιοδικού, έγγραφόμενα συνδρο- 
μηταϊ, βεβαίως τά έσοδα αύτοΰ έτι ανώτε
ρα θά ήσαν ή αί δαπάνα·., καϊ ό Σύλλογος 
ευχαρίστως δά διετίθει τδ περίσσευμα ύπέρ 
τών άπαιτουμένων πρός τήν κρείττονα και 
επιτυχή πορείαν τών ύπ’ αύτοΰ συντηρούμε
νων Σχολείων. 'Γό πολυδάπανου, άλλά καϊ 
άγιον τοΰτο έργον τής τοΰ λαοΰ έκπαιδεύ- 
σεως ύπ* δψιν έχοντες πάντες οί φίλοι τής 
προόδου, ούδεμία άμφιβολία δτι θά φιλοτι- 
μηθώσι νά συνδράμωσι τδ Ιίεριοδικόν τοϋ 
Συλλόγου « 'Ομήρου ·, καθ’ δσον καϊ ή τι
μή τής έτησίας συνδρομ.ής σχετικώς είναι 
μικρά καϊ ασήμαντος, καϊ τό καθήκον τής 
φιλογενείας καϊ κοινωφελείας επιβάλλει. 
Έπϊ πάσι δέ, καϊ ίδιον κέκτηται ψυχαγω
γικόν πλεονέκτημα, άτε τέρπον μέν τή* 
καρδίαν, τρέφον δέ καϊ ένισχύον τδν νοΰν 
διά τή; άναγνώσεως τών έν αύτώ ποικίλων 
άρθρων.

ΓΤιρΙ ιω>· Σγο.ΐίίων τοϋ Συ.Ι.Ιόγου.

Τό Συμβούλιον τοϋ Συλλόγου, ατενίζω* 
πρδς τδν κυριώτατον σκοπόν τοϋ καθιδρύ- 
ματος, τδν εκπαιδευτικόν, δστις καϊ έκ τοϋ 
Ονόματος του καταφαίνεται, έσπευσεν ευθύς 
έζ αρχΛζ, ώ? έμνήσθην ανωτέρω, νά όνα- 
μάση τά μέλη τής ’Εκπαιδευτικής ’Επί
τροπός, εΐς ήν ένεπιστεύθη, ύπδ τήν προε
δρείου τοϋ έλλογίμου κ. Κ. Ξανθοπούλου-, 
πάσαν ττ,ν περί τών Σχολείων τοΰ Σύλλογοι* 
μέριμναν' ώς κατά τδ παρελθόν, ούτω καί 
κατά τδ τελευταίου τοΰτο έτος άπδ τοϋ μη- 
νδς Σεπτεμβρίου ήρξατο έκ νέου τήν συνήθη 
και τακτικήν πορείαν του τό κατά ττ,ν όδον 
'Ρόδων διά τούς απόρους παϊδας ίδρυθέν δη
μοτικόν Σχολεϊον' ό αριθμός τών έγγραφέν- 

των μαθητών κάθ’ δλην τήν σχολικήν πε
ρίοδον, ώ; σημειοΰται έν τή πρδς τήν Εκ
παιδευτικήν Επιτροπήν έκθέσει τοϋ διδα
σκάλου κ. Δ. Μηνά,άνήλθεν είς 85, έφοίτων 
δέ κατά μέσον δρον έως 70. Είς τούς μα
θητάς, έκτο; τή; πνευματικής τροφής, και 
τά άλλα χρειώδη, ώ; βιβλία, χάρται κλπ., 
δλα δωρεάν έχορηγήθησαν ύπό τοΰ Συλλό
γου' ό διδάσκαλος κ. Δ. Μηνάς πράγματι 
μέν δέν ώλιγώρησε τών χρεών του, έχων 
πρό τών οφθαλμών τήν μεγάλην τοϋ Συλ
λόγου έπιθυμίαν διά τήν έκπαίδευσιν καϊ ή
θικήν μόρφωσιν τών τέκνων τοϋ λαοΰ. Πολ
λά άναντιρρήτως δέν δύναται τις νά προσ
δοκά έξ άγαοπαίδων, ών ή οικιακή αγωγή 
είναι δλως παρημελημένη κατ' ανάγκην. 
Πάς τις έξ ήμών όφείλει νά άρκήται είς τά 
εφικτά" τοΰτο ιδίως καϊ ήμεΐς έπεθυμήσα- 
μεν καϊ έθηρεύσαμεν. 'Επειτα καϊ παντού 
άλλου ή πρόοδος δέν δύναται νά καταμ.ε- 
τρηθή μέ τδ αύτό μέτρον- οί προοδεύοντες 
φύσει είναι όλιγώτεροι τών μή τοιούτων’ ό 
νόμος οδτο; έκ πείρας έφάνη καϊ ένταΰθα 
εφαρμοζόμενος. Όταν, έκτος τών φυσικών 
συνεπειών πηγαζοΰσών έκ τής άναποδρά- 
στου άνάγκης τής άνθρωπίνης άτελείας καϊ 
αδυναμίας, άναλογισθώμεν καϊ τήν ήθικήν 
καϊ κοινωνικήν κατάστασιν, ΐνα μή άπαριθ- 
μήσω άλ.λα, πάντως θά ώμεν επιεικέστεροι 
είς τάς απαιτήσεις καϊ μετριότεροι εί; τάς 
επιθυμίας. Τί χρειάζονται καί τί ώφελοΰν 
αί πομπώδεις λέξεις, τά άλαζονεύματα, οί 
θωπευτικοί έπαινοι καϊ τά πυκνά θυμιά
ματα, δταν ταΰτα συντελδσι μάλλον εΐς τήν 
κατασκότισιν τής καθαρά; άληΟείας ;

Εσπερινά Σχολεία διά τόν λαόν κατά τδ 
λήξαν έτος συνεστήθησαν δύο' ίν μέν κατά 
τήν οδόν 'Ρόδο»ν, έτερον δέ κατά τήν συν
οικίαν τής Αγίας Αικατερίνης' ώς σχολάρχαι 
δέ διωρίσθησαν διά μέν τό πρώτον ό διδά
σκαλο; τοϋ δημοτικού Σχολείου τοϋ Συλ
λόγου κ. Δ. Μηνάς, διά δέ τό δεύτερον ό έν 
τή Εύαγγελική Σχολή δημοδιδάσκαλος κ. 
Ζαννιάδης’ συμπαρελ.ήφθησαν καϊ βοηθητι
κοί διδάσκαλοι εις τό πρώτον μέν οί κ· Ο! 
κονομόπουλος, Βαρβαρίγο;, Μάτσα;, Πα- 

παθεοδοσίου καϊ Γ. Περγαμηνός, εις δέ τδ 
δεύτερον οί κ· Σταφφέτας καϊ Στυλιανός. 
Εΐς δλους τούτους, ώ; μόνον πόρον ζωής έ
χοντας τάς έκ τοΰ αποκλειστικού διδασκα
λικού έπαγγέλματο; άπολαυάς, ένεκρίθη 
καλόν ύπό τής ’Εκπαιδευτική; Επιτροπής 
νά χορηγήται έκ τοϋ ταμείου τοΰ Συλλό
γου, παρά τά προϋπολελογισμένα, άλλως τε 
καϊ τής άσθενικής αύτοΰ καταστάσεω; μή 
έπιδεχομένης πλείονας άφαιμάςεις, μικρά τις 
αντιμισθία, "να καί αύτοί μέν άοκνοτέρως 
έργάζωνται, καϊ ή διδασκαλία δέ ή τακτι- 
κωτέρα’καϊ τελεσφορώ τέρα-

'Η πληθύς τών φοιτώντων εΐς τά 'Εσπε
ρινά Σχολεία ύπήρξε, Κύριοι, ύποδεεστέρα 
τής τοΰ παρελθόντος έτος, καί τοι έξ άρχής 
τδ Συμβούλιον είχε μεριμνήσει δεόντως πε
ρί τοΰ τελειοτέρου καταρτισμού αύτών’ 
άλλά τοΰτο ούδαμώς 3ν σημεϊον οπισθο ■ 
δρομικδν, ώ; τινες ύπώπτευσαν, συνάδει 
μάλιστα πρός αύτδν τόν τών πραγμάτων 
φυσικώτατον ροϋν. Φύσει τώ όντι ό λαός 
άγαπά τά καινά, καϊ άρύεται θέλξεις έκ 
τών έκτακτων’ οί πολλοί έκ τών έγγρα- 
φέντων είς τό μαθτ,τολόγιον κατά τδ πα
ρελθόν έτος, προσήρχοντο οί μέν άπό περι
έργειας απλής, οί δέ καϊ παιδιά; χάριν, ο- 
λίγιστοι βεβαίως ήσαν οί άπό καθαρού ζή- 
λου μαθήσεως έμπνεόμενοι’ έδει κατά μ£- 
γα μέρος νά παύση καί ό συρμ.ό; ουτος, 
ώς καί τώ όντι έγεινε, περί τούς τελευταί
ους μάλιστα μήνας. Διά ταΰτα, κατά τή* 
δευτέραν ταύτην περίοδον τής συστάσεως 
τών εσπερινών Σχολείων ένεγράφησαν άρχι- 
κώς είς μέν τδ μαθτ,τολόγιον τοϋ κατά 
τήν οδόν 'Ρό ίων Σχολείου 440,είς δέ τδ τοϋ 
κατά τήν συνοικίαν τής 'Αγίας Αικατερίνης 
4 23-, ό δέ αριθμό; τών φοιτώτων προϊόντος 
τοΰ χρόνου ήλατοΰτο έπαισθητώς, ώστε δ 
μέσος όρος, καθά έξάγεται έκ τών έκθέσε- 
ων τών κ. Σχολαρχών, είναι 75—80 είς 
τό πρώτον, καϊ 45 είς τό δεύτερον Σχο
λεϊον.

Σημειωτέου δέ ένταΰθα οτι ίκανοϊ έκ τών 
έγγραφέντων είς τό πρώτον Σχολεϊον μετέ- 
βησαν ακολούθως εΐς τδ δεύτερον, όπου α;
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τών μαθημάτων ένάρξέις είχον γείνει βρα
δύτερον.

Τάξις βεβαίως περί τήν φοίτησιν δεν ήδύ
νατο νά ·Λ·,ρήτα·, έν πάση τή άπαιτουμένη 
αύστηρότητι, καθ’ όσον οί φοιτώντες ούχί 
μόνον ήσαν έξ έκείνων παρ’ οϊς έν γίνε·, ή 
ιδέα τής τάξεως δέν είναι άποχρώντως άνε- 
πτυγμένη, άλλά καί έπϊ τή εναντία ύποθέ- 
σερ πάλιν ώς εργατικοί άνθρωποι άνταντιρ- 
ρ/.τως δεν εΰρισκον πάντοτε καί τήν άπαι- 
•ίουμένην εύκαιρίαν καί άνεσιν. Πλήν είτε 
ούτως, είτε άλλως, δέν Οά ήναι ακατάλ
ληλον νά άναφέρω ενταύθα τήν ορθήν πα- 
ρατήρησιν ήν μετά θάρρους ποιεί ό διδάσκα
λος κ. Κ. Ζαννιάδης έν τή πρός τήν ’Εκ
παιδευτικήν ’Επιτροπήν εκθέσει του, ότι 
είναι άνάγκη νά γίγνηται ή έγγραφή τών 
προσερχομένων εις τά Σχολεία έπί σκοπώ 
μ.αθήσεως μετά τίνος ηθικής υπευθύνης περί 
τήν τακτικωτέραν φοίτησιν, ϊνα ή ή διδα
σκαλία επιτυχής καϊ τελεσφορώ τέρα.

Λλλ’ έπί τέλους δμολογητέον, Κύριοι, ο
τι καίτοι ύπάρχουσι τψ όντι άποθαρβυντι- 
κά τινα ώς πρός τό ποσοτικόν κεφάλαιον, 
τδ ποιοτικόν όμως μέρος δεν στερείται ό- 
λοτελώς καί τής αναγκαίας πρός έγκαρδί- 
ωσιν άντισταθμίσεως και παρηγορητικής 
αρετής, άτε τής προόδου τών τακτικώς 
φοιτησάντων καί έπιμελ.ώς τά διδασκόμενα 
άκολουθησάντων έπαισθητο τάρας καταστά- 
σν.ς. Τά έπιδεικτικά ώς καί ανωτέρω ήνιξά- 
μ.ην, εις όλα σχεδόν τά έργα τοϋ Συλλόγου 
εςέλιπον κατα τό έτος τούτο, άντικατα- 
σταθέντα ώς οίόν τε διά τής σιγηλοτέρας 
μέν καϊ άφανεστέρας, ούχ’ ήττον δε καί 
θετικωτέρας καί καρπωδεστέρας ένεργείας

Εκτός τών τακτικών μαθημάτων περιο
ρισμένων εις άνάγνωσιν, γραφήν, ’Αριθμη
τικήν, άρχάς τινας τής Νεοελληνικής Γραμ
ματικής καί ερμηνείας τών δυσκαταληπτο- 
τέρων λέξεων, ώς ζαί μικρά ορθογραφικά 
γυμνάσματα έν τή τρίτη καί τελευταία τά
ξει, εκτάκτως έδιδα-αν δωρεάν έν τοΐς δυ- 
σϊ Σχολείο’, ς τοΰ λαοΰ τήν μέν Ίεράν Ιστο
ρίαν ο: Ίερολογι'ώτατοι κ: Π. Λανιηλίόη; 
καί Α. Στεγζνάκης, τήν δε Ελληνικήν Ι

στορίαν μετά τών άναγκαιουσών γεωγρα
φικών γνώσεων οί έλλόγιμοι κ. Λ. Καρα- 
γιάννης καί Μ. Σειζάνης.

Εις τούς διδάξαντας καϊ έργασθέντας με
τά ζήλου δια τήν τοΰ λαοΰ έκπαίδευσιν εκ
φράζω τάς ευχαριστίας τοΰ ήμετέρου Σω
ματείου.

Στατιστικάς καί άλλας είδικωτέρας καί 
λεπτομερεστέρας πληροφορίας άφορώσας τά 
Σχολεία έν γένει, δέν προσδοκάτε βεβαίως 
νά άκοϋσετε παρ’ εμού ένταΰθα' αί τοιαΰτα·. 
εκθέσεις άνήκον μάλλον εις τήν ’Εκπαιδευ
τικήν ’Επιτροπήν.

’Λλλ’ έπι πάτιν, ούδένα έξ ήμών πρέπει 
νά διζλάθη τό εξής τοΰτο : έάν έκ μέρους 
τών φιλόκαλων συμπολιτών τά Σχολεία τοϋ 
λαοΰ έτύγχανον εύνο’ίκωτέρου βλ.έμματος 
καί τής προσηκούσης υλικής καί ηθικής ύ- 
ποστηρίςεως, πάτως ταϋτα βεβαίως θά έρ- 
ρυθμίζοντο έπί τό κρεϊττον έτι, καϊ ή πρό
οδος θά έγίγνετο πολλαπλάσια’ όταν τό 
κύριον ελατήριο·; αδρανή, όποιαν τακτικήν 
ζαί αποτελεσματικήν κίνησιν δύναται ποτέ 
νά παράγη η y.-r.y.wn ·, Τά πράγματα άπα·.- 
τοϋσιν ώθησιν ζαί θερμότητα’ τό ψύχος πε
ριστέλλει τά πολλά, ό παγετός καταστρέ
φει άπαντα, ή δέ αδράνεια καί ακινησία 
είναι αυτόχρημα θάνατος. Κατά τό παρελ
θόν έτος ου μόνον αι ύλικαΐ συδρομαί ήσαν 
άφθόνώτεραι, άλλά καϊ δωρεάν ικανά ζηλω- 
τά μέλη είχον διδάξει, καί οί συχνά τά 
Σχολεία έπισζεπτόμενοι καί διά τής πα
ρουσίας των ένθαρρύνοντες τούς έργαζομένου; 
ήσαν πλεΐστοι όσοι. Κατά τελευταίο·; τούτο 
έτος άτυχώς δλαι σχεδόν αί πηγαί έστεί- 
ρευσαν, καϊ όμως ό κόσμος απαιτεί πάλιν 
σημεία καί τέρατα παρά τοΰ Συλλόγου 
« 'Ομήρου ’·. Ναι πολλά ήδύνατο, καί πολ
λάς ώφειλε νά ποίηση ούτος, νά έπεζτείνη 
τάς περ'ι τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν έργασίας 
του, νά περιθάλπη τά σχολεία καϊ άλλων 
ομογενών καϊ άπορων κοινοτήτων, διότι έζ 
τής έκπαιδεύσεως καϊ μορφώσεως τοϋ λαοΰ 
έςαρτάται όμολογουμένως ή άνήκουσα καί 
ποθητή εθνική ήμών άνύψωσις, έάν «λίγοι 
τινές καϊ έκ τώ; παρ’ ήμΐν μετά συναμιλ- 

λητικοΰ ομματος εβλεπον τά έν Κωνσταν- 
τινουπόλει καί άλλαχοΰ ύπό μεγάθυμων άν
δρών πάνυ γεναίως δωρούμενα εις τούς 
Συλλόγους άδρά ποσά ύπέρ τής κοινής παι- 
δεύσεως.

Περ'ι τοΰ ταιιείον.

’Εκ τών μέχρι τούδε λεχθέντων δύναται 
έκαστος εύχερώς νά κρίνη περί τής κατα
στάσεως τοΰ ταμείου τοΰ Συλλόγου. Οταν 
άφ’ ένός ό άριθμός τών μελών όσημέραι δ- 
λιγοστεύη, καϊ έζ τών υφισταμένων ούκ ό- 
λίγα καθυστερώ»·. έπϊ μακρόν τάς δφειλομέ- 
νας τακτικάς συνδρομάς των’ άφ ετερου, ό
ταν έκ μέρους τών εύπορούντων ούδεμία 
σημαντική προσφορά, ικανή νά άναπληρώ- 
ση πολλάς ελλείψεις καϊ νά διευκολύνη τήν 
έκτέλεσιν τών μεγάλων καϊ αγαθών σκο 
πών τοϋ Συλλόγου, δέν έμφανϊζηται εις τόν 
ορίζοντα τοϋ ταμείου αύτοϋ’ καϊ όταν, άπ’ 
εναντίας, αί δαπάνα·, άναγκαίως ήμέραν τή 
ημέρα πολλαπλασιάζωνται, ή πλάστιγξ τοϋ 
παθητικού θά ρέπη φυσικά πρός τά κάτω 
ετι μάλλον ή ή τοϋ ένεργητικοϋ, καϊ άντϊ νά 
αύςάνη ό Σύλλογος κατ’ έτος τό άποθεμα* 
τικόν του κεφάλαιον, τ’ άνάπαλιν ό λόχος 
τών πιστωτών θά καθίσταται βαθμηδόν πο- 
λυαριθμότερος. Έκ τοϋ κατωτέρω έπισυνα- 
πτομένου ισολογισμού θέλετε λάβει γνώσιν 
τής πραγματικής θέσεως τοϋ ταμείου. Πριν 
τούτου οφείλω νά υπομνήσω υμΐν ότι συν- 
ταχθέντος τοϋ προϋπολογισμού έπϊ τή βά
σει τών έλπιζομένων πόρων τοϋ Καταστή
ματος, καϊ τούτων προϊόντος τοϋ χρόνου 
άντϊ τής προσηκούσης έπαυξήσεως έλάττω- 
σιν μάλλον ύποστάντων, άπ’ έναντίας δέ 
παρουσιασθεισών καϊ έκτάκτων τινών δα
πανών, ώς ή μισθοδοσία τών διδασκόντων 
έν τοΐς Σχολείοις τοϋ λαού κτλ. έδέησε νά 
ζητηθή έν γενική συνεδριάσει πίστωσις 50 
λιρών οθωμανικών, ώς προσθήκη, δπερ έ- 
πεβάρυνεν έν μέρει τό ταμεΐον τοϋ Συλλόγου.

"Ινα δέ έχητε άκριβεστέρας πληροφορίας 
περί τών πραγμάτων, άνάγκη νά σημειώσω 
τά εξής:

Προΰπελογίσθησαν καϊ έξεδόθη- 
σαν αποδείξεις τακτικών συν
δρομών Μετζ.
Δικαιώματα εγγραφής »

2183
52

τό όλον » 2235

είσεποάχθησαν έκ τακτικών 
συνδρομών ” ί 535,5
καθυστεροϋσι έκ μέρους
τών υφις-αμένων μελών 
καϊ μή πληρωσάντων 
έτι, Μετζ. 300
καθυςερούσι πρός τού- 
τοις καϊ αί οφειλόμεναι 
σύνδρομα! μελών παραι- 
Οέντων καί μή πληρω
σάντων 8 399.5

G99.5 
καθυστεροϋσι καϊ έκ τών συνδρο
μών τοϋ Περιοδικού Μετζ. 160

Τό ολικόν ποσόν τών καθυ- 
στερημάτων είναι Μετζ. 859.5
ώστε έάν είσεπράττοντο ταϋτα καϊ προσε- 
τίθεντο είς τά ώς άνωτέρω εΐσπραχθέντα, 
θά εϊχομεν τό ποσόν τών 2395 μετζιτίων, 
άπέναντι τών προϋπολελογισμένων 2235 
μετζιτίων’ οθεν Οά προέκυπτε ώς πλεόνασμα 
ή διαφορά 160 μετζιτίων, άκριβώς τά κα- 
Ουστεροϋντα έκ τών συνδρομών τοϋ Περιο
δικού. Δυστυχώς τόρα, άφαιρουμένου τοϋ 
πραγματικού ποσού τών εισπράξεων έκ τών 
προϋπολογισθέντων, παρουσιάζεται έλλειμμα 
έξ 700 μετζ. περίπου. Άς όψονται οί αίτιοι ?

Καϊ μέ όλα ταϋτα, Κύριοι, ό Σύλλογος 
έχει ούκ εύκαταφρόνητον έσωτερική; περι
ουσίαν, ήτοι έπιπλα, βιβλία, πειραματικά 
όργανα, αρχαιολογικά άντικείμενα, καϊ ικα
νά άντίτυπα τοϋ Περιοδικού διά πώλ.ησιν.
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ΕΓ1ΙΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

ΔΑΠΑΝΑ!ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Έκ Τακτικών Συνδρομ.ών Γρ. 29,830
» Δικαιωμάτων εγγραφής 0 840
» Καθυστερημάτων παρελ

θόντος έτους » 2,916
» ’Ενοικίου 2 δωματίων » 858
Λ Δωρεών (διαφόρων) • 1287
9 ΆποΟεμ. Κεφαλαίου » 3378

είς πίστ. Α. Νορρα » 2040
» Δ. Βρετοπούλου » 3229
» I. Κοντοπούλου » 1 4.96

Κατάλοιπον παρελ. έτους Λ 669

Διά Σφραγίδας δύο Γρ. 650
” ’Ασφάλειαν » 33 4
” Μισθούς ύπαλλήλων 5,93 I
» Ένοίκιον Καταστήμ. 12,000
» Βιβλ. εΐ ςπτωχ.μαθητ. 385
» Διάφορα 3,453

22,753

Έξοδα Σχολείων.
Είς ένοίκιον Γρ. 862

» διδασκάλους
Κ. Κιλαβόπουλον » 2,040
Δ. Μηνάν » 5,411
Εσπερινών σχολείων 6,749
Δημ. Σχολείου άγ.

Κωνσταντίνου 480
» Σπϋρον (έπιστάτην

Σχολείου) » 800
» Βιβλία1, Πετρέλ. κτλ 1,718
» "Εν ώρολόγιον » 141

β 18,201
15,468

’'Εξοδα Βιβλιοθήκης 
Αναγνωστηρίου.

Είς διάφορα βιβλία
» δετικά 

καί

»
»

2,177
666

» Εύρωπαϊκάς έφημερ.
καί ΙΙεοιοδικά » 1,609

Γρ. 4 6,543 Γρ. 46,543

» 4,452

Συνδρομή εις Σχο-
3,684

λήν Γκίολδών »
Χρέη παρελθ· έτους

885

πληρωθέντα » 6,886

Τοσαΰτα, Κύριοι, περί τών κατά τό λή- 
ξαν έτος έν τώ Σολλόγω πεπραγμένων' ώς 
έν κεφαλαίφ δέ επισυνάπτω τά έξής, επι
καλούμενος τήν έπιεική ύμών άκρόασιν. Το 
τετραετή ηλικίαν ήδη άγον τοΰτο καΟίδου- 
υ.α έν τή πρώτη συστάσει αύτοϋ, ώς ούδέ- 
να διαλανθάνει, είχεν αρχίσει μέ μικρά κε
φάλαια, καί αί έπιχειοήσεις αύτοϋ, ώς επό
μενον ήν, περιωρισμέναι και ανάλογοι τών 
δυνάμεων του ήσαν, συνιστάμεναι είς ανα
γνώσεις καί μαθήματα τινα ή διαλέξεις προς 
πνευματικήν άνάπτυξιν τών μελών' χάρις 
δέ είς τήν μετριόφρονα διαχείρησιν τών διε- 
πόντων καί τήν ηθικήν σύμπραξιν τών εί- 
λικοινώς φιλούντων καί τήν έδραίωσιν τοΰ 
καταστήματος έπιποθούντων, προήχθη βαθ
μηδόν και έν τώ προσηκοντι μέτρω, έφελκύ- 
ον όσημέραι τήν προσοχήν τών τε έσω καί 
τών εξω, και φήμην τινά έπιτοκιζόμενον. 
Οΰτω δέ, νόμισαν εαυτό ίκανάς πτέρυγας κε- 
κτημένον,έσπευσε νά μεταρσιωθώ Οαρραλέως, 
άνταλλάξαν τό τριβώνιον τοϋ ’Αναγνωστη
ρίου- μέ τήν πορφύραν τοϋ Συλλόγου. ’Αλλ’ ό 
λογαριασμός, κατά τήν παροιμίαν, έγένετο 
άνευ τοϋ ξενοδόχου' δ νεανίας, οργών ώς 
έκ τής ήλικίας του, δέν προβλέπει συνήθως 
τούς σκοπέλους οΰς θά άπαντήση έν τώ στα- 
δίιρ τοϋ βίου. Τοΰτο είναι φυσικώτατον και 
ούδαμώς παράδοξον. Τά ζηλωτά μέλη, μη
δαμώς άναλογιζόμενα δτι προς τη κτήσει 
πτερύγων χρειάζονται και δυνάμεις, άς δέν 
ήτο δυνατόν οΰτω ταχέως νά προσαποκτήση 
ό Σύλλογος, κατελήφθησαν ύπό αισθήματος 
μεμψιμοιρίας έπί τή φυσική ταύτη κατα
στήσει, τινά δέ καί ραδίως έφάνησαν ά- 
ποκαμόντα· Δεξιόθεν καί αριστερόθεν ήρ
ξαντο άνατομικοπαθολογικαί έρευναι καί 
μεταφυσικαΐ εξηγήσεις έπί το ύποθετικώ- 
τερον γινόμενα'.. Άλλ.’ ώφίλοι ! τά πράγ
ματά είσιν άπλούστατα. Τό πνεΰμα ΐνα 
ενεργή ίσχυρώτερον καί δραστικώτερον, 
απαιτεί πάντως καί σώμα ισχυρόν, καί 
δυνάμεις ύλικάς' άνευ τής συνδρομής 
αύτών ούδέποτε τι γενναϊον κατορθοΰται' 
ύμεΐς νομίζετε ίσως δτι αρκεί το πνεΰμα 
νά ήναι ενεργόν, κα1. αί ύλικαί δυνάμεις

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ.) 

πάντως θά συμπαρακολουθώσιν' ευχής έργον 
ήτο τοΰτο' άλλ.’ οί έπι τό φυσικώτερον 
κρίν,οντες δυσκολεύονται έν παντί καί πάν
τοτε νά παραδεχθώσι τό μέτρον τοΰτο. Ώς 
έχουσι τά πράγματα, τό πνεΰμα δέν είναι 
απόλυτον' τά απόλυτα έν τή ιδέα μόνη υ
φιστάμενα κατοπτρίζονται' δ κόσμος, ώς έ
χει, απαιτεί πράγματα, δ δέ παρών αιών 
επιμαρτυρεί τήν άνάγκην τών υλικών δυνά
μεων. Προικίσατε τόν Σύλλογον καί μέ ύ
λικάς δυνάμεις, καί τότε θέλετε ϊδει δτι καί 
τό πνεΰμα έλευθερώτερον θά ενεργή, καί εύ- 
ρύτερον" δταν ό δρίζων ήναι στενός, τί προσ
δοκάτε ; 'Υμείς ένομίσατε δτι δ Σύλλογος 
Οείς τά θεμέλια αύτοϋ έπί πνευματικών 
βάσεων θά παγιοϋται όσημέραι, καί θαυμά
σια έργα θά έκτελή διά τοϋ χρόνου" διό καί 
προκηρύξεις έπί προκηρύξεων καί έπί τά 
πομπωδέστερου έφθημεν δημοσιεύσαντες. 
Άλλ’ έν πρώτοις τό μέτρον τοΰ χρόνου εί
ναι διπλοϋν, κατά τήν φύσιν τών μειζό- 
νων καί έλασσόνων μεγεθών' τί δέ είναι ή 
τετραετής ήλ.ικία δι’ Sv σωματείου, ουτινος 
μάλιστα ή αρχική γένεσις ύπό άλλοίαν μορ
φήν παρέστη, καί δ προορισμός του όμοιο- 
τρόπως ποοεδηλοΰτο ; ”Επειτα ή μεταμόρ- 
φωσις ένομίσαμεν δτι Οά ήναι κατ’ ούσίαν, 
καί ούχί κατ’ επιφάνειαν μόνον" ήλπίσαμεν 
δηλαδή δτι δ Σύλλογος Οά τύχη ύποστηρί- 
ξεως καί άρωγής παρά τώ κοινω, θά συν- 
δράμηται ύλικώς παρά τών εύπορούντων, 
ώσπερ άλλαχοϋ, Οά πολλαπλασιάσω βαθμη
δόν τά έαυτοΰ μέλη" άλλ’ ένταΰθα ώλισΟή- 
σαμεν, τό βαυκάλισμά μας υπήρξεν ή προ
κομμένη άπάτη. Αί έξωτερικαί συνεισφοραί 
δυστυχώς ύπέρ τό δέον γλίσχραν τήν δψιν 
έδειξαν, καί ούδέ ήσαν άντάξιαι τοΰ ονόμα
τος τοΰ Συλ.λόγου, ούδέ τής μεγάλης Σμυρ- 
ναϊκής Κοινότητος. Προσθέσατε είς ταΰτα, 
καί δτι τά πλεΐστα τών μελών βραχυπρό
θεσμον έσχον τήν αρχικήν προθυμίαν των, 
τά μέν παραιτούμενα, τά δέ οκνηρότερα τά 
βήματα καταστάντα, άλλα δέ τέλος κα£ 
αυτήν τήν εύτελή συνδρομήν των καΟυστε- 
ροϋντα άχρι τοΰδε. Τί, είπέτε μοι, παρακα
λώ, τί μέγα ήδύνατο ή δύναται νά κατορ- 

31.
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θώση 5 Σύλλογος έν τοιαύτη καταστάσει 
τών πραγμάτων ; έγώ δέ τολμώ εϊπειν, 
Κύριοι, δτι δ,τι έποίησεν, είναι πάλιν μέγα 
καί πολύ καί επαίνων άξιον’ούδέν παρέλειψεν 
έκ τών εφικτών καί ένόντων’ κα1. μεγάλη 
μάλιστα παρηγορία ημών καί καύχημα εί
ναι δτι ό Σύλλογος «"Ομηρος» έξετιμήθη 
πολύ περισσότερον καί δεόντως παρά τών 
έξω ομογενών καί άλλων δρθώς καί είλι- 
κρινέστερον περί τών πραγμάτων κρινόντων, 
ή παρά τών ένταΰθα έν γένει, παρ’ ών έλ
πιζε καί άπήτει μάλιστα πλείονα δικαίως.

Κύριοί μου! οί Σύλλογοι βεβαίως δεν 
βαδίζουσι κατ’ αύτδν τδν τρόπον' δ.πλοΰν 
καί έδραϊον περιτείχισμα πρέπει νά περιβάλ- 
λη τδν περίβολον αυτών’ συνασπισμός χρει
άζεται εσωτερικός τε και έξωτερικός' δι- 
πλαΧ πρέπει νά ήναι αί πηγαί αύτών, ύλι- 
κή καί πνευματική, και διαρκώς αύται ρέου- 
σαΓ οίαδήποτε πηγή, έστω καί χείραρρος, 
άμα έχη ταχεΐαν τήν διακοπήν, ούδέν κα- 
τορθόνει. Βλέπετε τά τακτικώς καί διαρκώς 
ζέοντα εκείνα ^υάκια πόσον συντελοΰσιν εΐς 
τήν γονιμότητα, πύσην παραγωγικήν δύνα- 
μιν έχουσι ; τοιαύτην πορείαν όφείλει νά 
διαγράψη ό Σύλλογος ημών' οφείλει καλώς 
νά ζυγοστατήση τά πράγματα' έν παντί 
δέ καί πάντοτε πρέπει νά άποφεύγη τά δυσ
ανάλογα μέτρα.

Ό ήμέτερος Σύλλογος κατά τήν υλικήν 
υπαρξιν ίσχνδς οπωσδήποτε έφάνη— έννοώ 
άναφορικώς πρδς τήν πόλιν ένθα έστιν ι
δρυμένος* ώς δέ έκ τούτου δέν ήδυνήθη νά 
έπεκτείνη τήν πνευματικήν αύτοΰ ενέργειαν, 
δπως άπήτει δ προορισμός του. *0 προορι
σμός τών Συλλόγων δέν περιορίζεται βεβαί
ως είς αναγνώσεις ή μαθήματα έντδς τών 
τειχών τών καταστημάτων αύτών γινόμενα, 
καί τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών μελών 
αύτών άποκλειστικώς άφορώντα' διότι οί 
Σύλλογοι δέν είναι Αναγνωστήρια’ σκοπόν 
κυρίως προτίθενται τήν γενικωτέραν ήθικήν 
καί διανοητικήν μόρφωσιν, οί καλούμενοι 
μάλιστα φιλεκπαιδευτικοί, ώς δ ήμέτερος’ 
άπαιτοΰσι πολλούς καί άκαμάτους γεωρ
γούς' ίχουσιν άνάγκην «φθόνου έλαίου διά 

τδν κοινόν φωτισμόν’ ή τράπεζά των πρέ
πει νά ηναι πλήρης πάντοτε, πλούσια είς 
τά είδη, καί επαρκής εις πολλούς. Ό ήμέ
τερος Σύλλογος θά ήδύνατο βεβαίως νά 
κατωρθώση πολύ περισσότερα ή δσα έχει 
κατωρθωμένα, έάν έκτδς άλλων ηύμοίρει 
τούλάχιστον πολλών έτρηρών πνευμα
τικών λειτουργών' άλλ’ άτυχώς ήμέραν 
τή ήμέρα καί οί τοιοΰτοι, ώς φαίνεται, τήν 
τών κομητών πορείαν ορέγονται ΐνα άκο- 
λουθώσιν. "Αλλοτε έν τή σκηνή τοΰ ’Α
ναγνωστηρίου ικανοί παρουσιάζοντο' άφό- 
του δμως ό θειος "Ομηρος έστησε τήν 
ύψηλοτέραν του σημαίαν, έγενόμεθα, ώς 
φαίνεται, δειλότεροι’ καί οί διδάσκοντες 
καί οι διδασκόμενοι διασκορπιζόμεθα και 
κρυπτόμεθα. Φαντάζομαι τί Οά έλεγε 
πρδς ήμάς δ γηραιός εκείνος παρά τδν 
Μέλητα άοιδός. Ναί, θά έλεγε πρδς δλους 
διά τής ήχηράς καί έπιβλητικής φωνής 
του : "ίωνες ! τί ποιείτε ; πρδς τδ θεαθήναι 
μόνον ιδρύσατε τδ είς έμδν όνομα έν τή έμή 
πατρίδι γεραιρόμενον τοΰτο τέμενος, είς 8 
πιστούς καί ένθέρμους Οπαδούς ολονέν όλε— 
γωτέρους βλέπω ; Δέν γνωρίζετε δτι τήν συ
ναναστροφήν μου έζήτουν νύκτωρ τε καί ή
μέραν έπισημότατοι άνδρες τής ύφηλίου, βα 
σιλεΐς καί φιλόσοφοι, ρήτορες καί ιστορικοί, 
καϊ υμείς οι λεγόμενοι φυσικοί απόγονοί 
μου, οί έκ τοΰ αύτοΰ ποταμοΰ πίνοντες 
ύδωρ, αποφεύγετε τδ πρόσωπον μου καί 
δέν σπεύδετε νά άνυψώσητε έμέ τδν προ- 
πάτορά σας είς τήν άνήκουσάν μοι περιωπήν; 
ώ αίσχος! θά καταντήσω τώ δντι είς τήν ά- 
νάγκην νά άποκηρύζω δλους υμάς' δέν ανέ
χομαι απογόνους αδρανείς’ δέν μοι περιποι- 
εΐ εύχαρίστησιν νά λέγωμαι προπάτωρ των' 
έάν έγώ ήμαι "Ομηρος σάρκα και ύστά αχών, 
μακράν άπ’ έμοΰ οί Ούολφιανοί, μακράν άπ’ 
έμοΰ πάντες οί διά τών χειλέων των μόνον 
τδ όνομά μου ψελλίζοντες. Ναί, τοιαΰτα ά- 
διστάκτως θά έλεγεν ό θείος ποιητής πρδς 
τούς τδν οίκον αύτοΰ ψυχροτέρω τώ βλέμ- 
ματι καθορώντας.

θίξας, Κύριοι, τήν περί Συλλόγων χορδήν, 
δέν πρέπει τελευταίον νά καλύψω δ.ά σι-

ε ' ’==

γής καί τι άλλο, δπερ μετά έταστικοΰ βλέμ
ματος παρακολουθώ συμβαίνον έν τισι τών 
Συλλόγων και Άναγνωτηρίων, καί δπερ δύ
ναται έπίσης νά παρακωλύν) ή νά καθιστ? 
δυσεπιτευκτοτέραν τήν πραγματοποίησιν τών 
σκοπών, νά παρεκτρέπη έκ τής κυρ-.ωτέρας 
γραμμής ήν οφείλουν νά βαδίζωσι τά ήθο- 
ποιητικά σωματεία, νά βραδύνη τήν προ
αγωγήν αύτών καί παγίωσιν' έννοώ τδν 
κατ’ έπιφάνειαν μέν πολύν, κατ’ ούσίαν δέ 
αλυσιτελή ζήλον τινων, οί όποιοι θέλον- 
τες νά διΰλίσωσι τδν κώνωπα, κατά τδ λε
γόμενον, τών δέ βαρυτέρων έπιλανθανόμε- 
νοι, δωρεάν άναδέχονταί τδ άζηλον έπάγ- 
γελμα τοΰ κακοΰ έπικριτοΰ, έπί τραπέ
ζης τιθέασιν έν ού δέοντι συζητήσεις άγό- 
νους καί άκαίρους, τήν ικμάδα τής ικα
νότητάς των καταναλίσκουσι περί δλως πε
ριττής καί ανωφελείς διενέξεις, πρδ τών 
χειλέων συνεχώς έχουσι τάς άποδοκιμασί- 
ας, άπαιτητικώτεροι γίνονται περί δλα χω
ρίς νά σταθμίσωσιν επακριβώς τάς περι
στάσεις, καί ταΰτα πάντα ένεκα τοΰ πολ
λοΰ δήθεν πρδς τούς Συλλόγους ζήλου 
των' άλλ’ ούκ οϊδασιν ίσως δτι ή υπέρ τά 
έσκαμμένα ένίοτε σπουδή ενδέχεται ν’ άπο- 
βή δλεθρία, κατασβεννύουσα τδν πραγματι
κόν ζήλον τών άθορύβως καί όμαλώς πρδς 
τδ τέρμα χωρούντων, καί φράσσουσα τήν ο
δόν είς άλλους έτοιμους νά κινώνται έναμίλ- 
λως. Ναί, ύπάρχουσι πανταχοϋ καί πάντο
τε Ίφικράτεις καί Χαβοίαι’ άλλ’ είναι γνω
στά δι’ άμφοτέρους καί τά ανάλογα μέτρα.

Ταΰτα, Κύριοι, έπί τδ γενικώτερον είπών, 
παρακαλώ νά μή νομίση τις, δτι προεθέμην 
είκή καί δωρεάν νά κατακρίνω τδν ήμέτερον 
Σύλλογον. *Αν αύτδς έχη μικράς τινας έτι 
ελλείψεις, καί ταύτας φυσικώς ένεκα τής η
λικίας του καί τής άμεριμνησίας τινών,ούδό
λως έκ τούτου έπεται δτι καί δέν είργάσθη 
ή δέν έργάζεται ώς οΐόν τε συμφώνως πρδς 
τδν προορισμόν του’ ούδέ είναι αφανή τά 
δείγματα τής έντδς τών έαυτοΰ ορίων μεμε- 
τρημένης καί ασφαλούς αύτοΰ πορείας.

17ιρΙ tipyaipeatcir.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, 28 λήζαντος 
’Απριλίου, προσκληθέντων τών μελών είς 
γενικήν συνεδρίασιν πρδς έκλογήν τοΰ νέου 
Συμβουλίου, ώς όρίζει δ Κανονισμός, μέλη 
αύτοΰ διά σχετικής πλειονοψηφίας άνεδεί- 
χθησαν οί έξής κύριοι : Α- Καλλιγδς πρόε
δρος, Φ Βουτσινάς καί Ν. Οίκονομίδης αν
τιπρόεδροι, Α. Καραγιάννης γενικός γραμμα
τεύς, Άχ. Φοντριέρ καί Μ. Φακύρης ειδικοί 
γραμματείς, Α. Βέλλης ταμίας, Κ. Εύστα- 
θόπουλος βιβλιοφύλαξ, Κ. Ίσηγόνης έπιμε- 
λητής τοΰ αναγνωστηρίου, Δ. Μαρκόπουλος, 
Σ. Πιττακδς καί I. Αυγερινός σύμβουλοι.

Κηρύττων, Κύριοι, τήν λήξνν τής περιό
δου τοΰ παλαιοΰ Συμβουλίου καί τήν έγκα- 
θίδρυσιν τοΰ νέου, κατέρχομαι τοΰ βήματος, 
γηθόσυνος παραδίδων τήν άρχήν είς τδν 
δτρηρδν Άσκληπιάδην, τδν κατά τάς ειλι
κρινείς ευχάς μου δμολογουμένως ίκανώτε- 
ρόν μου κ. Α. Καλλιγάν. Συγχαίρω άπδ 
καρδίας τώ τε άξιοτίμω διαδόχω μου καί 
τοΐς άξίοις συναδέλφοις του έπί τή έπιτυχεϊ- 
έκλογή των, κα: εύχομαι δπως διά τοΰ θερ- 
μοΰ πρδς τδν Σύλλογον ζήλου καί τής έγνω- 
σμένης ικανότητάς των συντελέσωσιν ώς μά
λιστα είς τήν παγίωσιν καί έπί τά κρείττω 
προαγωγήν τοΰ πνευματικού τούτου φυτω
ρίου. ’Εκφράζω τάς δφειλομένας ζωηράς εύ- 
χαριστίας έμοΰ τε καί τών μετ’ έμοΰ άπο- 
χωρούντων συναδέλφου είς όλα τά άξιότιμα 
μέλη καί πάντας τούς διά τής ποθητής πα
ρουσίας των τιμήσαντας τό Κατάστημα γε- 
ραρούς άνδρας. Εύελπις είμί, δτι πάντες 
άναλογιζόμενοι τήν άφοσίωσιν, τήν ειλικρί
νειαν, τούς πόθους, καί τήν κατά τάς άσθε- 
νείς μου δυνάμεις πιστήν έν τώ Καταστήμα- 
τι υπηρεσίαν μου, θέλουσι παρίδει επιεικώς 
κα1. δ,τι έξ άγνοιας ή έξ αδυναμίας παρημέ- 
λησα. Εύχομαι δπως, πάντες κατανοοΰντες 
τελείως τδν ύψηλδν προορισμόν τοΰ ίεροΰ 
τούτου καθιδρύματος, ΰφ’ ένδς καί τοΰ αύ
τοΰ φιλοπροόδου πνεύματος εμφορούμενοι, 
και πρδς τδν κυριώτατον σκοπόν αύτοΰ διεύ-
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θυνόμενοι, καταστήσωσιν ίν ού μακρώ χρό- 
νω τόν φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον « "Ο
μβρον » φάρον λαμπρόν τέ; ’Ανατολές, ε
στίαν φωτός καί παιδεύσεως, κέντρον άγά- 
πϊ)ί καί σύμπνοιας, γόητρον τοΐς θεωμένοις, 
σέμνωμα τίς Σμύρνης, και οίκον πανάξιον 
τοΰ αθανάτου τίς Ιωνίας ποιητοϋ. 1’ένοιτο!

ΠΡ0ΣΦ0ΡΑ1

Διά τήν αγοράν τοΰ άγαλματίου τοΰ 'Ερωτος 
ύπό τών Κ. Κ.

I- Μισθού έν Άϊδινίω
I. Ίορδάνου
Ν. I. 'Ροδοκανάκη
Λ. X. Δήμου
Λ. Κοκόλα
Δ. Μισθού έν Σμύρνη, 
Δ. Δεσίπρη »

λίρ. όθωμ. 10

» » 26

Διά τάς διαφόρου; έν γένει άνάγκας 
τοΰ Συλλόγου ύπό τών Κ. Κ.

Ν. I. 'Ράλλη, έν Περγάμω λιρ. όθωμ. 2 
Ν. Άρώνη έν Σμύρνη (έκ τοΰ ποινο

λογίου τοϋ διευθυνομένου ύπ’ αΰ
τοΰ Λυκείου) λιρ. όθ. I

Μ.Κομνηνοϋ ύπέρ αγοράς ύδρίας » 4
I. Μισθού » » 2
’Ανωνύμου διά τοΰ Κ. Λ. Βέλλη

ένταΰθα είκοσάφραγκ. » » ΙΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ζ/<υγίά Jfpijarov Σημιτοπού.Ιου.

Έν πήλινου δοχείου Κορινθιακές κα
τασκευές. — Τρεις λυχνίας Σμυρναίων 
πήλινους.— Δύο κεφαλάς πήλινους μι- 
κράς.—Έν δακρυδόχον άγγελον Καρίας 
καί έν Σμυρναίων.—Τρία ύέλ'.να δο
χεία. — Εν φυλακτά,ριον Σμυρναίων. 

1 2 — Έξ τεμάχια Μωσαϊκού.

42
ΛωρεαΙ ’ladrrov Μισθού 

(er Άϊδινίω).

Μία χειρ μαρμάρινος. — Δύο ανά
γλυφα τεθραυσμένα. — Έν ανάγλυφου 
προβάτου. — ’Απολίθωμα έκ τού Χα- 
ρωνείου άντρου. — Τεμάχιον λίθου έκ 
τού Πλόυτωνείου άντρου. — "Εν τε
μάχιον μαρμάρου μετ’ έπιγραφές. — 
Είς “?7.αΐ°ί δακτυλιόλιθος. —Τρεϊς λυ
χνίας πήλινους μικράς. — Μία λυχνία 
όρειχάλκινος. — Μία κεφαλή γυναικός 
μαρμάρινος μικρά καί μία μεγάλη. — 
Μία κεφαλή άνδρας μαρμάρινος. — 'Α
γαλμα Σατύρου. — 'Αγαλμα άθλητοϋ 
άνευ κεφαλές. — Κεφαλή γυναικός τε- 
θραυσμένη τήν μίαν παρειάν καί παρι- 
στάνουσα τήν Άφροδίτην. — Όστα ά- 
πολιθωμένα. — Παΐς μαρμάρινος τε- 
θραυσμένος. — Μία μεγάλη ύδρία πή- 

20 λινός.

32

Λώρημα rij συνδρομϊϊ διαφόρων.

Άγαλμάτιον παριστάνον τόν Έρωτα 
κοιμώμενον έπί λέοντές.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

Λωρηθέντα ύπό Έρ. Σημιτοπον-Ιου.

U

Σμυρναίων χαλ. 2.—Χίων άργ. 2.
— Εφεσίων χαλ. 2. — Μαγκίτων χ.
2. — Μονδίων χ. 1.—Κολοφωνίων χ. 
4. — Περγαμηνών χαλ. 2. — Έλαι- 
ατών χ. 4. — Πριηνέων Καρίας χ. 4. 
Μιλησίων Ιωνίας χ. 8.—Τριπολιτών 
Φρυγίας χ. 4.— Κιμαιών Αΐολίδοςχ. 9.
— ’Ρωμαϊκά χ. 3.—Βυζαντινά χ. 5. 
Κασσάνδρου Βασιλέως Μακεδονίας χ.1.

41

Άωρηθ/κα ύπό I. Μισθού.

Σμυρναίων χ. 8. — ’Ρωμαϊκά χ. 
20 καί άργ. 1 0. — Περγαμηνών χ. 5. 
— Κλαζομενίων χ. 6. — Σαμίων χ. 
23.— ’Ερυθραιών ’Ιωνίας χ. 24.— 
Νισαίων Καρίας χ. 1. — Μαδιών Κα
ρίας χ. 2. — Θεσσαλών χ. 1 · — ’Α
λεξάνδρου τοϋ Μεγάλου χ. 6 καί άργ’
2.— Έφεσίων Ιωνίας χ. 9. —Τραλ- 
λιανών χ. 1. — Φιλαδελφέων Λιδιάρ 
χ. 2. — Κρήτης χ. 1. — Μαγνητών

2. — Κεβρίκης Αΐολίδο; χ. 4. — 
Απολλωνιατών Φρυγίας χ. 1.—Χω- 

'ίων χ. 3.—Τρωάδος χ. 1. — Κολο
φωνίων χ. 2. — Άντιόχου Ευεργέτου 
χ. 1. — Άξοϋ Κρήτης χ. 4-—Τερ- 
μ.ησέων Πεισιδίας χ. 1. — Φιλίππου 
χ. 2. — Λινίων χ. 3. — Περγαίιον 
ΙΙαμφυλίας χ. 1.—Λαοδικαίων χ. 1. 
— Άλικαρνασσέων Καρίας χ. 1 — Ι
ερά πολιτών Φρυγίας χ. 3. — Κων
σταντίνου </. χουσ. 4. — Ίζανών 
Φρυγίας χ. Ί . — Κόσμημα Περγαμη
νών καί Σμυρναίων χαλ. 1. — Άντι- 
οχέων άποικιακά χ. 10. — ’Ροδνίω 
άργ. 1. — Πτολεμαίου τοΰ Σωτέρος 
χ. 4. — Άντιόχου χ. 2. — Πρηνέων 
χ. I — Πημενοθηρέων χ. I. — θυα- 
τειρηνών χ.. 1. —Ταβηνών χ. 1. — 
Ταρσού χ. 4. — Άσμονιέων χ. 1. — 
Βυζαντινών χ. 93.— Άντιοχέων Κα
ρίας χ. 1. — Μιλτ,σίων χ· 4- — Ευ
καρπιών χ. 1. — Κυμαίων χ. 2. — 
Χίων χ. 2. —’Αθηνών χ. 1. — Φυ
λεταίρου χ. Ί . — Περγάμου χ. 2. — 
Άμύντου βασιλέως χ. 1 · — Άλαβαν- 
δέων χ. 4. — Ααοδικέων χ. I · — 
Κλαυδίου χ. 1. — Πριανοέων χ. 1.— 
Άτταλέων χ. 1.—.Μισοπολίτου βα- 

306 σιλέως χ. I — 'Αγνωστα 24.

306
ύπό Σάββα I. 

Κισσίσογ.Ιου.

'Ροδίων αργυρά- 2. — Άρσάκου 
άργ. 2. — ’Ερυθραιών χαλ. 4 3. — 
Σαμίων χ. 3. — Κλαζομενίων χ. 2. 
— ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου χ. 2. — 
Σμυρναίων χ. 2.—Μονδίων Καρίας 
χ. I. — Περγαμηνών χ. 4 . — Χίων 
χ. 1. — Κυμαίων χ. 4 . — Άχαΐας 
χ. 4.— Βυζαντινά χ. 2· — 'Αγνω- 

35 στα χ. 2.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.

Τόμοι.
ΑΕΟΝΤΓΑΣ Σ. Χρηστομάθεια κο- 

ρασιακή, έν Σμύρνη I 873 δον τομ. ά. 4
ΒΟΓΓΖΙΝΑΣ (Φ). ΊΙ έπιστήμη τοϋ 

έμπορίου ύπό I- Σκαλτσούνη,έν Κεφαλ
ληνία 8ον 4 865. 3

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ θ. Dizionario di 
chirurgia (Coper) τομ. 6-—Noseo- 
graphie par./. F. A. S. Geus τομ. 3. 
—Nouveaux iliments de therapeult- 
que par J. K. A liberl τομ. 2. — 
Divina Comedia, τομ. 3. — Richer 
che del G. Tommasini τομ 2.— 
Della infiammazone di G. Ί ontma- 
sini,. — Del melhodo di curare le 
maladie del G. P. Frank τομ. 4 2. 29

~~33

ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ Μ. Ό άρχων 
τού Όλύμπου δράμα, 4 873. 4

ΚΟΡΟΜΗΛΑ (εϊς ’Αθήνας). Λεξικόν 
ύπό I. Πανταζίδου 4 873. — Πρώτη 
τροφή σωμ. 40.— ’Αριθμητική Γερά- 
κη σωμ. 4 0.—Χρηστομάθεια Έαγκα- 
βέ σωμ. I 0 τομ. ά.—Ίδιου συγγράμ
ματος τομ. β’. σωμ. 10. — Κατηχη-



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ. 255
254 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.

Τόμοι.
1

σις Δαρβάρεως σωμ. I 0. — Γραμματι
κή Γενναδίου σωμ.. 10.—Γενική ιστο
ρία τοϋ αύτοϋ σωμ. 10. — 'Ελληνική 
ιστορία 'Ραγκαβή σωμ.. 1 0.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (είς Αθήνας). 
Έπιστολαί I. Λ. Καποδιστρίου υπδ Μ. 
Γ. Σχινά 1811. τομ.. 4.—Ιστορία 
συνοπτική τής Έλλ. καί 'Ρωμ. φιλο
λογίας ύπδ Π. Τρεγδέρου 4 852 8ον.— 
Τά κατά τήν ΑΓ'. Πρυτανείαν τοΰ Έθν. 
Πανεπιστημίου ύπδ Εύθ. Καστόρχη, 
1873. — Σκέψεις περ’. τών αιτίων τοϋ 
μεγαλείου καί τής πτώσεως τών 'Ρω
μαίων ύπδ Μοντεσκιοϋ 1 862. — Ή 
πολιορκία και ό βομβαρδισμός τοϋ 
Στρασβούργου ύπδ Γ.Φοκιβάτιχ 1 871.

ΞΑΝΘΗΣ I. Κ. (είς ’Αθήνας.') Ιστο
ρία τής Κρήτης, συγγραφείσα ύπδ Κ. I. 
Ξάνθη 1872 σωμ 2.—Συνοπτική ι
στορία τών κατά τδν ύπέρ ’Ανεξαρτη
σίας τής 'Ελλάδος άγώνα ναυμαχιών 
ύπδ Κ. I. Ξάνθη, 1873 μερ. β'.’γ'. 
σωμ. 2.

ΝΑΧΑΜΟΥΛΠΣ I. (είς Κέρκυραν). 
Louis XI Κ. et son Siecle par A. 
Dumas. — Washington, Fondalion 
de la ripublique des Etats Unis par 
M. Guizot Vol. 2. — Elemenli di 
Grammatica Greca odierna 1815.— 
Viaggio Pittoresc.o in Asia ed in A- 
frica di S. Bandarini. 1856. — 
’Γευδοκαμπούρης κωμωδία, Ίώας δρά
μα, Βίαιος γάμος κωμωδία, οί Δύο 
Κλέπται κωμωδία, Κωμωδία έν Κω
μωδία, ό Κωφάλλαλος δράμα, ό Φι
λάργυρος κωμωδία, τά τέκνα τοϋ "Ελ- 
ληνος στρατιώτου δράμα καί ό θάνα
τος τοϋ Σωκράτους, Μήτηρ καί θυ- 
γάτηρ δράμα,ό ’Ολέθριος φίλος δράμα, 
ή Κυρία τσϋ 'Αγίου Τροπέζ δράμα 
1871.

ΓΑΒΡΗΛΙΔΗΣ Γ. (έν Λειψία). Όμι-

81

8

6

6

102

Τόμ.οι. 
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λίαι έπί τής ήθικής τοϋ Χριστιανισμού 
ύπδ Ε. Λουθάρδ ου 1873. 1

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Π. (είς 
Κωνσταντινούπολιν.) Έπτάλοφος, σύγ
γραμμα περιοδικόν, φυλλ. 19. 4

ΠΥΡΝΕΑΣ καί ΦΛΑΜΠΟΥΡΪΑΔΗΣ. 
Κλεόδημος ή ή *Εξωσις τών Γότθων 
έκ τών ’Αθηνών, δράμα υπδ Κ. Πυρνέα 
καί Φλαμπουριάδου, 1873 σωμ. 20. 20

ΣΒΟΡΟΝΉΣ Μ. (έν Βραΐλιχ.) Ό έν 
Βραΐλα συλλογικός βίος μου, ύπδ Μ. 
Σβορόνη, 1873. 1

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Σ. Ν. (έν Άθήναις.) 
Άττικαι νύκτες, δράματα ύπδ Σ. Ν. 
Βασιλειάδου, 1873, σωμ. 8. 8

ΚΟΣΣΟΝΗΣ Μ. II. ιατρός. Oeuvres 
de Virgile par J, L, Vincent, 1854. 
Vol. 4.— Oeuvres de Salusle par I'. 
Parisot, 1851 Vol. 5. — Cornelios 
Nepospar A.L. Veudel-Heyl, 4855. 
Vol. 2. — , Λεξικόν

Γερμανολατινικδν καί Λατινογερμανι- 
κδν 1826-«εομ. 2. —J. G. Sehnei- 
der, Λεξικόν Έλληνογερμανικδν καί 
Γερμανοελληνικδν 1819, τομ. 2- — 
Epitom doctrine melricae ύπδ G. 
Ileronamus. —Heinsius Deutsche 
Spraehe, 1821. — Γραμματική καί 
μαθήματα τής Λατινικής γλώσσης ύπδ 
Δ. Μάγνητος 1834. — Grammai.ica 
della lingua Tetesca di D. A Fillip- 
pi 4824,— M. Tullii Ciceronis E- 
pistolae ύπδ J. C. F. Wetzel Ligno- 
lii, 1194. — Μ. T. Ciceronis, Ttis- 
culanarum dispatalionum libri quin
que ύπδ B. Kiisuer, Um 1855.— 
Μ. T. Ciceronis de Oralore librilres 
ύπδ Haiurichen Havniae 1850.— 
C. Julius Ceusaris commenlarii I829
— Solidarity, par II. Renaud 1842.
— 'Ελληνική γραμματική ύπδ Φ. 
Βουτμάνου, 1829.—John Gillies ί-

136

Τόμοι·
4 36

στορία τής αρχαίας 'Ελλάδος, Ι’ερμα- 
νιστί, 4787 τομ. 4. — Estates a u’ 
Rhetorique by Dr. Blair's 1184.

ΒΛΑΣΤΟΣ (είς ’Αθήνας). Ό X ρι- 
στόφορος, ύπδ Λ. Μελά, 1874.

ΓΟΥΔΑΣ A. Ν. (είς Αθήνας). Βίοι 
παράλληλοι τών έπί τής άναγεννήσεως 
διαπρεψάντων άνδρών ύπδ A. Ν. Γού- 
όα τομ. ς'. 4874.

ΒΙΚΕΛΑΣ Δ. (έν Λονδίνφ). Μελέτη 
περί Βυζαντινών ύπδ Δ. Βικέλα,Ι 8 / 4.

ΑΜΠΕΛΑΣ Τ. Δ. Νέρων, δράμα είς 
πράξεις πέντε ύπδ Τ.Δ.’Αμπελά 4071. 
—Βιργινία ή 'Ρωμαία, δράμα ύπδ τοϋ 
τοϋ αύτοϋ. — ’Ελένη τής Μιλήτου υπδ 
τοΰ αύτοΰ.-

ΡΟΥΠΑΣ Ε. Ε. (Έν Άλεξανδρεί?). 
Κρϊσπος δ συκοφαντηθε’.ς υίδς τοϋ Μ. 
Κωνσταντίνου τραγωδία, ό Ιίλουτήσας 
σκυτοτόμος κωμωδία ύπδ A. I. Αντω- 
νιάδου, 4 870.—Πραγματεία τοϋ συν
ταγματικού δικαίου ύπδ Ν. I. Σαριπό- 
λου 4 851, τομ. 2. — Φίλιξ Όρσίνης 
4 873.—'Ο Προδότης ίερευς, τραγω
δία είς πράξεις πέντε ύπδ Μαριγώς 
Μηχανικού, 4874. — Μερώπη τραγω
δία είς πράξεις πέντε ύπδ Δ. Ν. Βερ- 
ναρδάκη, 4 866.

ΠΙΤΤΑΚΟΣ Π. Πέτρα σκανδάλου 
ύπδ Η. Μανιάτου 1760.

ΜΙΣΑΗΛ1ΔΗΣ Εύαγγ. (έν Κων)πό- 
λει). Δζεφακιάρ ή Δζεφακες τομ. 4 
4 872. —Γεροστάθης 4 867 τομ. 2.— 
Ποικίλη ιστορία ύπδ I. Λαζαρίδου καί 
Εϋαγγ. Μισαηλίδου, 4 851. — Τά κα
τά θεαγένην καί Χαρίκλειαν ύπδ Εύ- 
Μισαηλίδου καί I. Λαζαρίδου, 4 852 
τομ. 2. — Διάλογοι 'Ελληνοτουρκικοί 
ύπδ Εΰαγγ. Μισαηλίδου 4859. Ταμεΐ- 
ον ’Ορθοδοξίας ύπδ τοϋ αύτοϋ 4 860. 
Τδ θειον καί ιερόν εύαγγέλιον ύπδ τοϋ 
αύτοϋ έν Κων)πόλει 1866—68.—

4

4
4

3

6

4

29

Τόμοι.
478

Αί πράξεις τών ’Αποστόλων ύπδ τοϋ 
αύτοϋ, 1859.— Γεωγραφία ύπδ Ν. 
θεολογίδου καί Εύαγγ. Μισαηλίδου, 
4 865. — ’Ηθικά διηγήματα ύπδ Ε. 
Μισαηλίδου 1864. — Περιγραφή τής 
Κων)πόλεως ύπδ Ε- Μισαηλίδου καί Ν. 
θεολογίδου, 1864. ’Απομνημονεύμα
τα τοϋ Μ- Ναπολέοντος ύπδ τών αυ
τών 4 864. — Δευτέρα άνάστασις ύπδ 
Μησαηλίδου, 4853.— Προσευχητά- 
ριον 4 862. — Λίσώπειοι μύθοι ύπδ Ε. 
Μισαηλίδου. 4 854 — Γενοβέφα ύπδ 
τοϋ αύτοϋ, 1 854. 4 Τ

Μ1ΙΣΑΗΛ1ΔΙ1Σ. Οί Γενίτσαροι ύπδ 
Ε. Μησαηλίδου, 4 854.— Αλφαβη- 
τάριον ’Οθωμανικόν, ύπδ Ε. Μησαη
λίδου, 4 859.— Καππαδοκικά ύπδ 
Ν. Σ. Έίζου, 4 856. 3

ΛΑΤΡΗΣ I. Κ. ’Αρχαία γεγονότα 
τών κομήτων Κλαδαίων. 4 872. — 
Κρίσεις τοϋ Βουτσιναίου άγώνος κατά 
τά έτη 1866. — 1867. — 4 869. — 
4 874. — 1872. — ’Ελεγεία είς τους 
έν Κύθνω δόλοφονηθέντας. — Ίκεσίου 
Λάτρη σύντομος βιογραφία. — Una 
gloria di grecia aulica, Trieste. 9

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ I. Ε. Έκλογαί δια
φόρων λόγων Ίωάννου τοϋ Χρυσοστό
μου, 4807. 4

ΓΕΡΑΚΑΚΙΙΣ Π. ίερεύς. Γεωγραφι
κή, ιστορική καί άρχαιολογική περι
γραφή τής Μ. ’Ασίας, μεταφρ. Π. 1ε- 
ρακάκη 4 873, τομ· α.

Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ. Μέλισσα τοϋ Δουνάβεως, 
4 874. <

478



ΕΙΣ ΥΠΝΟΝ ΒΡΕΦΟΥΣ.

ΕΙΣ ΥΠΝΟΝ ΒΡΕΦΟΥΣ.

Ύπό οχιάν τής μητρικής στρωμνής, ώς πτερυγίζον 
Πτηνόν, κοιμάσαι ήρεμον ! ένώ το λαμπυρίζον

Αγγελικόν σου βλέφαρον, οι’ δλους κεκλεισμένον, 
Μένει δι’ ένα,—τόν θεόν,—άεί ήνεωγμένον.

Τί ονειρεύεσαι λοιπόν, τά χείλη σου συστέλλον ; 
Τοΰ Παραδείσου τόν καρπόν, ή φίλημα Αγγέλων ;

Πώς μειδιάς ένίοτε ; Ό Χερουβίμ μήν ήλθε,
Σο'ι είπε: Χαΐρε, τέκνον μου! σ’ήσπάσθη καί άπήλθε;

Ήλιους βλέπεις φαεινούς, συσπών τούς όφθαλμούς σου ; 
Ή είς πλανήτας αφανείς πλανάτ’ έτι <5 νους σου ;

Μήπως διείδες ούρανοϋ αυγήν, Αύγή τοϋ βίου;
Μή κατωπτρίσθη έν αύτοίς άκτίς τοϋ Αιωνίου ;

Κοιμοϋ, ώ τέκνον μου, κοιμοϋ. Σκιαί τών Άσωμάτων 
Τά σπάργανά σου ψαύουσι μέ τά χρυσά πτερά των.

Κοιμοϋ· μέ ρόδα στρώνουσι τό βάθος τής στρωμνής σου, 
Πρ ίν ό Θεός στρώση μ’ αύτά τό ρεύμα τής ζωής σου !

Φ. A. Β.


