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Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΪ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΈπιμελητοΟ τή; Βιβλιοθήκη; χαί το 2 ΜουαεΙόυ τή; Ευαγγελική; Σχολή;.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑ1ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ.
Πρύζ τηκ ’Etaipiar ιοϋ Μονσίίου χαΐ τής Ειύ.Ιιοθήχης τής Εύαγγί.Ιικής Σ^ο.Ιής.

Έπωοεληθεις τών χατά τδ Πάσχα δια
κοπών τών έργασιών τοΰ Μουσείου καί τής 
Βιβλιοθήκης, μετέβην εις I). Φώκαιαν, ένθα, 
κατά τήν ύμετέραν έπιθυμίαν έπεσκέφθην 
καί τήν Βιβλιοθήκην τής πόλεως, πρδς κα
ταγραφήν τών έν αύτή διατηρουμένων ελ
ληνικών χειρογράφων' διδ καί έκθέτω ύμΐν 
ήδη έν τή παοούση έκθέσει τήν κατάστασιν 
αυτής καί ιδία τήν καταγραφήν τών έν αύτή 
σωζομένων χειρογράφων.

(OA1HPOS ΦΓΛ. Ζ')

'Η βιβλιοθήκη τή; Παλαιάς Φωζαίας εύ
ρίσκεται έν τή σχολή τής πόλεως’ περιέχει 
δέ, κατά τδν κατάλογον, 8·< συνέταξα έκεΐ, 
έντυπα μένσυγγράμματα 4 G7, ήτύι τόμου: 
221, χειρόγραφα δε είκοσι καί δΙό. Καίτοι 
μικρά ή βιβλιοθήκη αΰτη ώς πρδς τά έντυ 
πα βιβλία, είναι δμω; πλείστου λόγου άξία 
διά τήν κοινότητα τής αρχαίας έλληνική; 
ταύτη; πόλεως, καθόσον περιέχει σπα.ίας 
καί πολυτίμους εκδόσεις συγγραφέων τής 
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κλασικής καί μέσης φιλολογίας' κοσμείται 
λ. χ. ή μικρά αύτη βιβλιοθήκη διά τών 
περιφήμων εκδόσεων τοΰ 'Ερρίκου Βαλεσί- 
ου, Ούολφίου, ’Αλεξάνδρου Πολίτου, Συλ- 
βουργίου, Ποττέρου, 'Ερρίκου Στεφάνου καί 
τινων άλλων γνωστών εκδοτών τοΰ 17.'. 
καί 11Γ. αΐώνος. 'Υπάρχει δέ μεταξύ τών 
εντύπων αυτής βιβλίων καί ή έν Άμβούργω 
γενομένη τώ 159G υπδ Δαβίδ τοΰ Βολ- 
δέρου πολύγλωσσος έκδοσις τίς Παλαιάς 
καί Νέας Διαθήκης. Μεταξύ τών βιβλίων 
τής Βιβλιοθήκης ταύτης ύπάρχουσιν έπί · 
σης καί δύο ή τρία, έάν καλώς ένθυμώμε- 
μέθα, έλλήνων εκδοτών έργα τοΰ παρελ" 
θόντος αΐώνος, ατινα έπί τής προμετωπίδο; 
αύτών φέρουσιν ιδιόχειρον έπικύρωσιν τοΰ 
ποτέ μητροπολίτου Σμύρνης ’Ανθίμου κα'ι 
’Ιακώβου 'Ρώτα, έκδοτου τών έπιστολών 
τοΰ Κοραή' διότι, ώς ε'ιναι γνωστόν, κατά 
τά τέλη τοΰ παρελθόντος αΐώνος τό οικου
μενικόν πατριαρχείου φοβούμενου μή ό ελ
ληνικός ορθόδοξος λαός διαφθαρή ύπό τών 
έν τή αλλοδαπή έκδιδομένων βιβλίων, εΐ- 
χεν ιδρύσει τυπογραφείου, έν αύτώ τώ 
Πατριαρχείο^, έκ τοΰ οποίου έξεδίδετο δ,τι 
κατά τήν έποχήν έκείνην έκρίνετο ύπό ει
δικής έπιτροπής ωφέλιμόν τε καί ψυχω
φελές' πρός τόν σκοπόν δέ τοΰτον δ τότε 
πατριαρχεύωυ Γρηγόριος δ Ε'. δι’ έγκυκλί- 
ου έπιστολής πρός τινας τών ύπό τήν δι
καιοδοσίαν αύτοΰ ύπαγομένων μητροπολι- 
τικών θρόνων ένετείλατο δπως συστήσω- 
σι τοίς παρ’ αύτοίς βιβλιοπώλαις τά έκ τοΰ 
έν λόγιρ τυπογραφείου έξερχόμενα έργα" 
προσέτι δέ διώρισεν ϊνα έξέλεγξιν ποιήσω· 
σι τών παρ’ αύτοίς ήδη βιβλίων καί έπί 
τών ώφελίμων καί άμωμήτων έξ αύτών 
τήν ύπογραφήν καί τήν μητροπολιτικήν 
σφραγίδα νά θέσωσιυ' ιδία δέ συνίστησι 
τοΰτο τώ τότε μητροπολίτη Σμύρνης Άν- 
θίμω, 8ς μετά σπουδής έπραγματοποίησε 
τήν δοΟεϊσαν αύτώ εντολήν 1)' δώ καί

4) Τήν έπιστολήν ταύτην Υίε έζδεδομένην 
παρά Γ. Π α π α δ. καί Γ. Ά γ γ ε λ ο π., τά 
κατά. . . Γρηγορίου τόν Ε'. ’Εν Άθήναις, 1866. 
τομ. Β'. σ. 497.

πολλά βιβλία κατά τήν έποχήν έκείνην 
εύρισκΟμενα έν Σμύρνη είσί σεσημασμένα 
τή μητροπολιτική τής Σμύρνης σφραγίδι 
καί έπικεκυρωμένα τή υπογραφή τοΰ Ανθί
μου ή ’Ιακώβου 'Ρώτα, δστις φαίνεται δτι 
συνειργάσθη μετά τοΰ ’Ανθίμου εις τήν βι
βλιακήν ταύτην έξέγλεξιν. Τοιαΰτα άντί
τυπα σώζονται καί έν τή Βιβλιοθήκη τής 
Εύαγγελικής Σχολής.

Έκτός τινων τομιδίων ποοελθόντων έκ 
τής πρό τίνος διαλυθείσης έκεϊ αδελφότη
τος «ή Πρόοδος», τά λοιπά τής Βιβλιοθή; 
κης ταύτης βιβλία ήσαν πρότερον κτή
μα τοΰ κατά τόν παρελθόντα αιώνα ά.κμά- 
σαντος Γερασίμου ίερομονάχου Φωκαέως, 
διδασκάλου τότε έν τή πόλει ταύτη" διότι 
τά πλεΐστα τούτων φέρουσι συνήθως έπί 
τοΰ τίτλου αύτών τήν ιδιόγραφον ύπογρα
φήν του «Καί τόδε σύν τοϊς άλλοις Γε
ρασίμου ιεροδιδασκάλου, τοΰ έκ Παλαιών 
Φωκαίων». Αι περί τοΰ Γερασίμου τούτου 
βιογραφικαί πληροφορίας είσιν έλάχισται 
μέχρι σήμερον' προσεπάθησα δμως έν τή 
έκεϊ πενταημέρω διαμονή μου ϊνα μάθω 
τι άκριβέστερον περί αύτοΰ, άλλά, δυστυ
χώς, ούδέν έπίσημον ήδυνήθην νά έξα- 
κριβώσω. Έπί ένός βιβλίου μόνον τής Βι
βλιοθήκης, τοΰ εΐς τό Δ', βιβλίον τής τοΰ 
τοΰ Θεοδώρου τοϋ Γαζή γραμματικής ύπο · 
μνήματος τοΰ Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, 
ύπάρχει γεγραμμένον τό έξής άμουσου πρός 
αύτόν χειρόγραφον έπίγραμμα, δπερ έποι- 
ήθη ίσως ύπό τίνος τών μαθητών αύτοΰ :

Στίχοι Ιαμβικοί ίζά,μττροι προς τηΐ 
tixdra τοΰ iJxo/iirou Γιρασίμου 

τοΰ ύιόασχάΛου.

'Ορών οε, φεϋ, φέροντα έλξιν άννόμων, 
πεπαρμένον τε κάραν τε σώ οίκτω μόνο>, 
χειρών τε δεσμά σών γε ληστοΰ μήν τρόπον, 
δλως έγώ τέτρωμαι εΐς μέσον κέαρ, 
έμόν κρίνων τό δεινόν, ώ εύεργέτα. 
Άλλ’ ούν έμή σύ νεΰσον έντεύξει Λόγε, 
λύσιν μοι δούναι τών άμέτρων πταισμάτων 
δλη τε ψυχή Σώτεο αίτοΰντι-

Καί τά χειρόγραφα δέ φαίνεται δτι άνή- 
κον αύτφ τούτω τώ Γερασίμω, ώς έξά 
γεται έκ τής έπί τινων τούτων ιδιογρά
φου αύτοΰ υπογραφής' είσί δέ άπαντα, ώς 
καί άνωτέρω είρηται, είκοσι καί δύο τόν 
αριθμόν, έξ ών τά πλεϊτα σχήματος 8ου 
καί έποχής τοϋ ΐς·'., ιζ'. καί ιή. αΐώνος.

Πρίν ή πραβώ είς τήν καταγραφήν τοΰ 
περιεχομένου τών χειρογράφων τούτων έπι- 
τραπείτω μοι νά κάμω ένταΰθα μνείαν τριών 
έτέρων χειρογράφων μή υπαρχόντων έν τή 
Βιβλιοθήκη τής πόλεως άλλ’ άνηκόντων ί- 
διώταις.

Ό κ. Αναγνώστης Χαραλάμπους, αρ
χιερατικός έν Φωκαία έπίτροπος και μέ
λος τής ’Εφορείας τής έκεϊ Σχολής, κατεϊ- 
χεν έκ προγονικής κληρονομιάς χειρόγρα
φον έπί μεμβράνης, σχήματος 4ου, έκ 
φύλλων 96 καί έποχής τοΰ ΙΑ', αΐώνος. 
Ό κώδιξ ούτος είναι ό αρχαιότερος έξ δ- 
σων παρετήρησα έκεϊ" περιέχει δέ «Έπι- 
φανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου περί τοϋ Φυ
σιολόγου, 8ς έλάλησε περί φύσεως έκάστου 
γένους, θηρίων τε καί πετεινών.»

Ό κ. ’Αναγνώστης Χαραλάμπους έπιθυ- 
μών νά εύεργετήση τήν Βιβλιοθήκην τής 
Εύαγγελικής Σχολής γενναιοφρόνως πάνυ 
έδώρησεν ήδη αύτή τόν κώδικα τοΰτον. 
Κα! τοι δέ τό περιεχόμενον αύτοΰ είναι έκ- 
δεδομένον πρό πολλοΰ υπό τοΰ πατρός 
Pclaut μετά λατινικής τοΰ Ponce de 
Leon μεταφράσεως, είναι δμως πλείστου 
λόγου άξιος, καθόσον περιέχει πλείστας 
διαφοράς συγκρινόμενος πρός τήν έκδοσιν. 
Έκαστον σχεδόν τοϋ κωδικός τούτου φύλ
λον κοσμείται διά μιάς ή δύο εικόνων μετ’ 
έπιμελείας εΐργασμένων καί είκονιζουσών 
ζώα ή σκηνάς τής παλαιάς καί νέας Δια
θήκης" άλλ’ ή πολυκαιρία καί ή κατά περι
όδους κακή τοϋ κώδικος χρήσις έφθειρέ τι- 
νας τούτων.

Έκτός τοΰ χειρογράφου τούτου, τοΰ 
κοσμοϋντος νϋν τήν Βιβλιοθήκην τής Εύαγ
γελικής Σχολής, παρετήρησα καί παρ’ έ- 
τέοω τή; Φωκαίας πολίτη δύο νεώτερα 
χειρόγραφα" περιέχουσι δέ ταΰτα σχολικά

μαθήματα τοϋ παρελθόντος αΐώνος. Τοιου- 
του είδους χειρόγραφα κατά πλησμονήν άν
εύρίσκονται εί; άρ/αίας ελληνικός οικογέ
νειας' καί ή Βιβλιοθήκη τής Εύαγγελικής 
Σχολής κατέχει ήδη τ,νά.

Εν τούτοις δίδωμι ένταΰθα αναλυτικόν 
κατάλογον τοΰ περιεχομένου τών δύο τού
των χειρογράφοιν.

1. Είς 4ον, έκ φύλλών 270 καί έποχής 
τοϋ ΙΗ'. αΐώνος" περιέχει δέ

ά'). Θεματογραφίαν άνώνυμον.
β'.) «Θέματα τής γραμματικής ποϋ έξ 

απορρήτων.»
γ'.) έ'τερα «είς τήν τοΰ ’Αλεξάνδρου έξ 

απορρήτων γραμματικήν θέματα.»
δ'.) Έπίσης «θέματα εΐς τήν γραμμα

τικήν ’Αλεξάνδρου τοΰ έξ άπορρήτων, συν- 
τεθέντα παρά τοΰ έντιμωτάτου, λογιωτά* 
του, άρίστου τε έν τε γραμματική καί φι
λοσοφία καί πάση άλλη παιδεία διδα
σκάλου τής πατριαρχικής σχολής κυρίου 
Αντωνίου Βυζαντίου. 1)»

έ.) «Θέματα τοϋ κυρ Χουρμουζίου α
δελφού αύτού κατά σάρκα. 2)»

ς·’. «Τοϋ σοφωτάτου έν διδασκάλοις κυ
ρίου Μακαρίου θέματα.»

ζ'.) «Έτέραν θεματογραφίαν είς τά αύ
τά θέματα τοΰ κυρ Αντωνίου Βυζαντίου.»

II. είς 8ον, έκ φύλλων 478 καί έποχής 
τοΰ 111'. αΐώνος" περιέχει δέ

ά.) «Συνεσίου έπισκόπου Κυρίνης έπι
στολών εξηγήσεις, παρά Δανιήλ τοΰ σοφω
τάτου διδασκάλου έρμηνευθεϊσαι, τής κατά 
Πάτμον Σχολής.» Κατά τήν έν τέλει ση- 
μείωσιν «χειρί Γρηγορίου ίεροδιακόνου Πα- 
τμίου έγράφθη.»

β'.) «Ερμηνείαν τοΰ περί φαλάκρας ίγ- 
κωμίου παρά Δανιήλ Πατμίου.

γ'.) «Έπιθεωρίας τινάς παρά Νεοφύτου

1) Όρα περί τούτου Π ρ ο x ό π ι ο υ παρά 
Fabr. Ilibl. Grae. XI σ. 786. Πρβλ. Γ. Ζ α ο (- 
ρ α, Νία Ελλά;, ϊκδ. Κρέμου. σ. 477. — Βεν- 
δότη, Προσθήκη τ. έκκλ. ιστορίας. σ· 67.

2) 'Ορα- Βενδότη, Προσθήκη, σ. 73' — 
Ζ αβίρ α, έ. ά. σ. 547.
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«’·; τα; '.ού σοφωτάτου Συνεσίου έπιστο- ; 
λά;.»

■5.) «Προοίμιον τοΰ Αισώπου μεταφρα· . 
σΟέν εις απλήν διάλεκτον παρά τοΰ σο I 
φωτάτου Νεοφύτου» τοΰ Καυσοναλυβίτου.

έ ) βΣχόλια τών τοΰ σοφωτάτου Συνε · | 
·σ·.Ου διαφόρων επιστολών, ουτινος λόγοι ό 
■ττερι πρόνοιας, ό περί βασιλείας, τό, τε έ- 
'ύ.τνιος, καί άλλοι περί άλλων, καί τό τή; 
φαλάκρας έγκώμιον.»

<Γ·) ’Ανώνυμον ερμηνείαν τοΰ περί βα
σιλείας λόγου (Γρηγορίου).

ζ'.) «'Ερμηνείαν τοΰ περί ίερωσύνη; λό
γου τοΰ άγιου) Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου 
παρά τοΰ ήμετέρου διδασκάλου κυρίου ΙΙα- 
τμίου.» Εις τό τέλος αύτοΰ «αψπγ'μ, μαίου 
α. ήρξατο, έλαβε τέρμα κ'.»

Καί ταΰτα μέν περί τούτων" προσθέτο
με ν δέ ήδη καί τδν κατάλογον τών έν τή 
Βιβλιοθήκη διατηρουμένων χειρογράφων, 
μετά τινων βιβλιογραφικών περί αύτών ση
μειώσεων.

ΧΕΙΡ. ά. Εις φύλλον μικρόν" σύγκειται 
έκ φύλλων 640" εποχής δε τοΰ 111', αίώ- 
νος. Περιέχει τοΰ κατά τήν 1Ζ . εκατοντα
ετηρίδα άκμάσαντο; Γεωργίου [,Κορεσσίου, 
περί έξοχή; τής θεολογίας, οπερ παρ’ άλ 
λους ή σύνταγμα θεολογίας ονομάζεται ή 
άπλώς Θεολογικόν. Κωνσταντίνος ό έξ Οι
κονόμων θεωρεί τδ ανέκδοτον τοΰτο σύγ
γραμμα τοΰ Κορεσσίου ώς τδ έπισημότερον 
τών Οεολογικών αύτοΰ συγγραμμάτων" 
« τδ μέγα καί τδν όγκον καί τήν αξίαν 
Θεολογικόν. 1) » Προηγείται δέ τοΰ συγ
γράμματος εκτενής τοΰ Κορεσσίου επιστολή 
προσφωνητ κή πρός τδν έκ Βεοροίας Κύριλ
λον, οικουμενικόν τότε Πατριάρχην, μεθ’ 
·?,/ συντομό/τατον τοΰ πατριάρχου τούτου 
ευχαριστήριον έπί τή προσφωνήσει γράμ
μα, οπερ πρώτον μέν ό έξ Οικονόμων Κων- | 
σταντίνος έξέδοτο, ε’τα δέ ό έν Δονδίνιρ κ. 
Δ. Ί’νδοκανάκης, τελευταΐον δέ έξεδόθη 
καί ύ~' έμοΰ, έκ τοΰ έν τή Βιβλιοθήκη τής

I) Κ. Οί κ ο ν ό μο υ, Περί τών θ'. ερμηνευ
τώ/. Δ'. σ. 808. 

Εύαγγελική; Σχολής σωζομένου αντιγρά
φου, περί ού έγένετο ήδη μνεία έν]τώ πε
ρί τινων χειρογράφων συγγραμμάτων τοΰ 
Κορεσσίου τή; Βιβλιοθήκης ταύτης άρθρω 
μου 1). Κατά 'Ροδοκανάκη,ν, αντίγραφου 
τοΰ συγγράμματος τούτου υπάρχει καί έν τή 
έν Παρισίοι; δημοσία Βιβλιοθήκη 2)’ σώ
ζεται δέ έπίσης καί έτερον έν τή έν Κων- 
σταντινουπόλει Βιβλιοθήκη τοΰ Μετοχιού 
τοΰ Παναγίου Τάφου υπ’ άριθμ. 127. 3) 

ΧΕΙΡ. β'. Εις 4ον καί έκ φύλλων 132. 
Περιέχει έπιτόμου; ερμηνείας εις ίδιάφοοα 
τής παλαιά; καί νέας Διαθήκης βιβλία 
β Δέοντος Μαγίστρου ’Ανθυπάτου Πατρικίου 
τοΰ προγεγονότος Μυστικοΰ καί έπί τοΰ 
Καν.κλείου »

ΧΕιΡ. γ'. Εις 4ον καί έκ φύλλων 332. 
Περιέχει δέ μετά οκτώ φύλλα άγραφ α έν 
άρχή “ τοΰ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου 
τοΰ Κορυδαλέως εις φιλοσοφίαν προδιοίκη- 
σιν » πεπλουτισμένην ύπδ τοΰ άντιγραφέως 
μετά πολλών έν τώ περιθωρίω σχολίων καί 
σημεκόσεων. Τού ανεκδότου τούτου βιβλί
ου άντίγραφον σώζεται καί έν τή Βιβλιο
θήκη τοΰ Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τά
φου. 4)

ΧΕΙΡ δ'. Εί; 4ον, έκ φύλλων 296 καί 
έποχής τών άρχών τοΰ tr·'. αίώνο;" περιέ-

I) Όρα ’Ιωνίας άρΟ. 12 ’Εκτός τών έν 
τώ άρΟριρ το/τιυ μνημονευομίνων χειρογρά- 
?ων τοΰ Κορεσίου υπάρχει προσέτι έν τη Βι- 

λιοΟήκη τή; Ε. Σ. καί έτερον έπιγραφόμενον 
• τοΰ σοφωτάτου καί Οεολογικωτάτου και έν Ια
τροί; άρϊστου καί καΟηγεμόνος έν τη Μεγάλη 
'Εκκλησία Γεωργίου Κορέσση·· ην δέ κτήμα 
άνεκαΟεν τής Ευαγγελική; Σχολή; ώ; δεικνύει 
τύ έπί κενοΟ φύλλου έν άρχη τού χειρογράφου 
επίγραμμα τούτο :

Της κατά Σμύρνην σχολής έστι καί τάδε, 
ή; ό σχ ·)αρχών 'Ιερόθεος πίλε·., 
τρόφιμο; Μουσών πασών, ώ; ούδεί; άλλο;, 
έξωρμημένος πατρΐδο; Όδυσήος,

I Ιθάκη; νήσου, κλεινής, εΰναιομένης 
φύτλην, γενεήν, καί ψρόνησιν ούχ_ ήσσων 
Λαερτιάδου, δό; δέ είπείν καί κρείσσων.

2) Πανδώρα; τομ. 22 σ. 564.
3) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη. Τομ, 

Λ’, σ. 298.
4) Κ. Σάθα, αυτόθι, σ. 299.

χονται δ’ έν αύτώ «λόγοι διάφοροι πεοιέ- 
χοντες τάς τών παθών πά/τας κατηγορίας 
δι’ ένιστόοων παραδειγμάτων, τής τε πα 
λαιάς καί νέα; Διαθήκης, άπδ Άδάμ καί 
καθεξής συγγραφέντες παρά Συμεών μονα
χού άνδρδς καί παναθλίου αμαρτωλού, πρός 
τήν έμαυτοΰ ψυχήν έκαστη; κατηγορία; 
τον ταλανισμδν άναφέροντος, έν κεφαλαί- 
οι; τριάκοντα καί δυσί, καθώς ύποτέτα- 
κται ». Εί; τδ τέλος τοΰ χειρογράφου υ
πάρχει ή εξής τοΰ άντιγραφέως σημείωσις. 
« Τώ συντελεστή τών καλών Θεώ χάρις, 
δώρον τδ παρόν τοΰ Θεού συνεργεί?" έγρα- 
ψεν (δοΰ Νικηφόρος έν πόνοι, έπί έτους 
ζρκηψ. »

ΧΕΙΡ. έ. Εί; 4ον, καί έκ φύλλων 256. 
Μετά οκτώ φύλλα άγραφα « τοΰ σοφωτά
του ’Αλεξάνδρου τοΰ έξ απορρήτων ερμη
νεία εί; τήν περί γενέσεως καί φθοράς τοΰ 
Άριστοτέλους πραγματείαν» Τοΰ άνεκδότου 
τούτου συγγράμματος τοΰ περικλεούς Αλε
ξάνδρου τοΰ Μαυροκορδάτου 1) αντίγραφα 
δύο σώζονται καί έν τή Βιβλιοθήκη τής 
Ευαγγελική; Σχολή; καθώς καί έν τή έν 
ΚΓπόλει τού Μετοχίου τοΰ Π. Τάφου. 2)

ΧΕΙΡ. ς·'. Εις 8ον καί έκφύλλων 450. πε
ριέχει δέ σ) « Άφθονίου τοΰ σοφιστοΰ όρου; 
καί τεχνικά; διδασκαλίας καί μεθόδου; τών 
γυμνασμάτων μετά τών παλαιών έςηγήσε- 
ων, ώ; έν συνόψει ένδ; έκαστου. »

β'. » Προλεγόμενα εί; απασαν τήν ρη
τορικήν πραγματείαν έκ τών αρχαίων τε- 
χ»ογράφων συνοψισθέντα. » Τδ έργον τοΰτο 
ούτως έπιγράφεται έν τώ περιθωρίου τοΰ 
πρώτου φύλλου « Έκ τή; εισαγωγή; τών 
σχολείων (sic) τών διαφόρων τεχνογράφων 
εί; τά προλεγόμενα τή; ρητορική; Έρμο- 
γένου;. » 'Αρχεται « Έδει μέν μή μόνον
τοϊ; τή; φύσεως άγαθοϊς, άλλα καί οίκεί-

1) Γ. Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς, σ. 158- — 
Πρβλ. Κ. Σ ά 0 α, Νεοελληνική Φιλολογία σ. 
389.— Ε. Στα μ’α τ ι ά δου, Βιογραφίαι τών 
Έλλ. διερμηνέων τού Όθωμα. κράτους, σ. 91.

2| Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Λ’, 
σ. 287. 

οι; εύρήμασι κατακοσμεϊσθαι τδν άνθρω
πον. »

γ'. · Περί τοΰ έπιδεκτικοΰ γένου; έγχει- 
ρίδιον. » 'Αρχεται « Περιττόν, ώ; Ιοικεν, 
Έρμογένη; ήγήσατο. »

Τό χειρόγραφον τοΰτο, κατά τινα έπ’ 
αύτοΰ σημείωσιν, ήν πρότερον κτήμα «τοΰ 
κατά τή/ Σμύρνην Έλληνομουσείου. »

ΧΕΙΡ. ζΖ. Εί; 8ον καί έκ φύλλων 356" 
περιέχει τοΰ « σοφωτάτου κυροΰ Θεοφίλου 
τοΰ Κορυδαλέο»; προλεγόμενα εί; τδ περί 
ψυχής. » Τοΰ άνεκδότου τούτου συγγβάμ- 
ματος τοΰ Κορυδαλέως άντίγραφον σώζεται 
καί έν τή Βιβλιοθήκη τή; Ευαγγελική; 
Σχολή;, έξ οΰ έξέδωκα κατά τδ 1874 μέ
ρος τοΰ κεφαλαίου « περί τοΰ τίνι τρόπω 
κέ/ρηται ό 'Αριστοτέλης έν τή περί ψυχή; 
αύτοΰ πραγματεία. I)

ΧΕΙΡ. ή. Εις 8ον καί έκ φύλλων 122" 
περιέχει τοΰ αύτοΰ « σοφωτάτου κυρίου Θε
οφίλου τοΰ Κορυδαλέω; υπομνήματα συνο
πτικά εί; τήν περί ουρανού πραγματείαν. » 
Καί τού άνεκδότου τούτου συγγράμματος 
τού Κορυδαλέω; σώζονται άντίγραφα τέσ- 
σαρα έν τή Βιβλιοθήκη 4τής Ευαγγελική; 
Σχολή; καθώς καί έν τή έν Κ]τόλει Βιβλι
οθήκη τού Μετ. τού παναγ. Τάφου. 2)

ΧΕΙΡ. 9 Εί; 8ον καί έκ φύλλων 150· 
« Μεταφυσική ’Αντωνίου Γενουηνσίου έκλε- 
κτικοΰ, φιλοσόφου, μεταφρασθεϊσα εί; τήν 
έλληνίδα διάλεκτον άπδ τή; λατινίδο; πα
ρά Ευγενίου. » Ή υπό Ευγενίου τού Βουλ- 
γάρεω; μεταφρασθεϊσα αύτη μεταφυσική 
τδν Γενουηνσίου έξεδόθη έν Βιέννη τώ 1806 
δαπάνη τών αδελφών Ζωσιμάδων. 3)

ΧΕΙΡ. ί. Εί; 8ον καί έκ'φύλλων 225 πε
ρίπου. Περιέχει δέ άνωνύμω; τήν τοΰ ’Αλέ
ξανδρου Μαυροκορδάτου ρητορικήν μετά 
πολλών έν τώ περιθωρίω σημειώσεοιν. *Αρ·

1) Όρα ’Ιωνία;, φύλλ. 15 καί 16. — ΤοΟ 
ίδιου συγγράμματος άντίγραφον σώζεται και έν 
τη έν Κ]πόλει Βιβλιοθήκη τοΰ Π. Τ (8ρα Σάθα. 
ένΟ. άνωτ. σ. 301).

2) Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη, σ. 299.
3) Α. Π α π α δ. Β ρ ε τ ο 0, Νεοελληνική 

Φιλολογία. II, σ. 138. άρΟ. 3'93.
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χετβι » Τήν έμφυτον έπιθυμίαν, και έφεσιν, 
ά; περί τούς λόγους καί τά μαθήματα φύ
σει έχουσιν άνθρωποι. » Τελ. « Καί περί 
μέν τή; ρητορείας άτάσης τοσαϋτα έστιν έν 
έπι-.ομή τών τήν ευφυΐαν κεκτημένην" ύμΐν 
δέ τήν όλιγοστήν ταύτην μάθησιν διά συ
νεχούς άσκήσεως έπαυξήσαι, καί μεγίστην 
δειξαι τήν ρητορικήν τελειότητα » 'Π ρητο
ρική αυτή είναι είσέτι ανέκδοτος, σώζεται 
δέ ταύτης άντίγραφον καί έν τή έν Άθή- 
ναις Βιβλιοθήκη τοϋ έθνικού Πανεπιστη
μίου. 1)

ΧΕΙΡ. ιά. Είς 8ον καί έκ φύλλων 190" 
περιέχει δέ καί τοΰτο τήν είσέτι άνέκδοτον 
ρητορικήν τοϋ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. 
Έν δέ τώ τέλει, έν μι^ σελίδι, υπάρχει 
χρησμός βυζαντινό; Ερχόμενος « τή ά. τής 
ίνδίκτου ή βασιλεία τοΰ Ισμαήλ ό καλού
μενος Μωάμεθ, κτλ »

ΧΕΙΡ ιβ'. Εί; 8ον καί έκ φύλλων 2G0 
περιέχει δέ ά·) «Τοΰ σοφωτάτου καί λογι
οτάτου διδασκάλου μεγάλου ρήτορος ια
τρού τε άρίστου, ηδη δέ τοΰ έξ απορρή
των αΰθέντου, καί αΰτοδυνάμου πρέσβεως 
τής κραταιδς βασιλείας Ότμάνων κυρίου 
κυρίου ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοΰ έκ 
Κωνσταντινουπόλεως περί γραμματικής συν 
τάξεως κατά τά οκτώ μέρη τοΰ λόγου.» 
Αντεγράφη δέ τό γραμματικόν τοΰτο έρ

γον, δπερ έξεδόθη τώ 1745 * *)  τή 5 σε- 
πτεμβρίου τοΰ 1740, κατά τήν έν τέλει 
τοΰ χειρογράφου σημείωσιν, μεθ’ ήν έπον- 
ται τά εξής.

1) Ε. Σταματιάδου, Βιογραφίαι κτλ.σ.92.
*) Α. Π. ΒρετοΟ, Νεοελ. Φιλ. II, σ- 50, 

άρβ. 100. — Πρβλ. Ζαβ ίρα, Νέα 'Ελλά; σ. 
168.—Σταματιάδου, Βιογραφίαι σ 92 — 
Κ. ΣάΟα, Νεοελλ. Φιλολογία, σ. 389. ’Αντί
γραφου ταύτη; σώζεται και έν τή έν Κ]πόλει 
Βιο?. τοΟ Μ. τ. Π Τ. (Σ ά 0 α, ΑΙεσαι. Βιβλ. 
σ. 287) χαθώ; καί έν τή Βιβλιοθήκη τή; Ευαγ
γελική; Σχολή:, περί οΰ δρα δσα έσημείωσα έν 
τφ έν ’Ιωνία (άρΟ. 72) άποσπάσματι τού ήμετέ- 
ρου Καταλόγου τών χειρογράφων τή: Βιβλιοθήκη; 
τ’ντη;.

Διπλοΰν τό άπλοΰν ή κυήσασα λόγον, 
διπλήν ρώσιν δίδου μοι (χ. μι) τώ γεγρα- 

φότι

Ματθαίφ Πατμίω, τώ έν τή αγία Άποκα- 
λύψει οντι.

β'.) «Τοΰ σοφωτάτου ’Αλεξάνδρου τοΰ 
έξ άπορρήτων έπι^ολήν κριτικήν είς τά μά 
λις-α συμβάλλουσαν τοϊ; φιλολόγοις,τοΰ καί 
τήνδε τήν γραμματικήν τεχνιέντως πο- 
νήσαντος πρός τόν υίόν αύτοΰ Νικόλαον 
Βοεβόνδαν.» ΊΙ έπιστολή αύτη μετά τι- 
νων διαφορών εύρηται έ.κδεδομένη έν τώ 
έν Κωνσταντινουπόλει έκδοθέντι τώ 1804 
έπιστολαρίω (σ. 212).

γ'.) «Γεωργίου τοΰ Αεκαπηνοΰ περί συν
τάξεως τών ρημάτων». "Αρχεται μέ σύντο
μον προοίμιον πρός τινα αύτοΰ φίλον Λά
ζαρον ονομαζόμενου 1)’ έστι δέ γραφή; 
τοΰ ΙΖ'. αίώνος -

δ'.) Έπιστολιμαίαν γραμματικήν δια
τριβήν ’Αντωνίου πρός τινα αύτοΰ φίλον. 
"Αρχ. «δ μέν μΰθος Ίίφαίστιρ συνοικίζει τάς 
χάριτας, τό εύχαρι τών βαναύσων τεχνών.» 
τελειώνει «εΐρωμένος εσο καί εύδαιμονών έν 
οΐς σπουδάζεις.»

έ) « 'Ερμηνείας θεωρητικής γραμματικής 
τοϋ δεινού ’Απολλώνιου, τοΰ ταύτης έρμη- 
νευτοΰ κυρίου Σεβαστού, τού Τραπεζουντίου 
τε καί Κυμινίτου, προοίμιον » μεθ’ δ επεται 
έν 11 2 φύλλοις αυτή ή ερμηνεία έπιγραφο- 
μένη « Ερμηνεία Θεωρητικής γραμματικής 
τού δεινού ’Απολλώνιου, ήτις ήρμήνευτο πα
ρά τοΰ κυροΰ Σεβαστοΰ τοΰ Τραπεζουντίου, 
τοΰ καί χρηματίσαντο; καθηγητοΰ τής νέας 
σχολής τής πόλεως Κωνσταντίνου. » ΊΙ ερ
μηνεία αΰτη τοΰ Κυμινήτου είναι ανέκδο
τος' γίγνεται δέ ταύτης μνεία παρά Βεν- 
τότη 2) Ζαβίρα 3) καί άλλοις.

ς-'.) ’Ανωνύμου, έν τέσσαρσι φύλλοις, 
«περί σολοικισμοΰ βαρβαρισμού καί ακυρο
λογίας». *Αρχ.  «πας λόγος ούκ άκριβεϊ τήν 
δμιλίαν έχων άπαιδευσίας φέρει τεκμήρι
ου.» τελ. «Καί γάρ έν τοότιρ παρέχει μει-

1) Όρα περί το3 συγγράμματος τούτου. 
Fabr. Bibl. Grao. VII, σ. 44.— School. Gescb. 
cl. Grierli. Literatur. III. σ. 207.

2) Προσθήκη τή; έκκλ. Ιστορ. Μελετίου, 
σ. 224

3) Νέα Ελλά;, σ. 530. 

ζονα έννοιαν ώς βαπτισθέντος τοΰ ξίφους 
ούτως ώστε Οερμανθήναι.»

ζ'.) Έν ένι φύλλο» «Ήρωδιανοΰ περί 
δακτύλου.»

ή.) Λουκιανού ψευδοσοφιστην ή Σολοι- 
κιστήν Λυκΐνον, μετά πολυαρίθμων έν τώ 
περιθωρίω σχολίων.

θ'.) «Τοΰ πανσεβάστου καί κριτοΰ Θεσ
σαλονίκης τοΰ Άρμενοπούλου λεξικόν κατά 
στοιχεΐον, πιριέχον τά κοινώς γραφόμενα 
ρήματα" έν ξ> δείκνυται τίνα μέν αύτών 
εΐσιν αμετάβατα, τίνα δέ μεταβατικά" καί 
τούτων τίνι συντάσσεται έκαστον, καί τί 
δηλοΐ, και μετά πόσων προθέσεων συνά- 
πτεται έφ’ ένι έκάστορ στοιχείων, πρώτον 
μέν κοινών τά άμετάβατα ρήματα" μετά 
δέ ταϋτα, τά μ.εταβαίνοντα είς γενικήν, 
κ«ί καθ’ εξής δέ τά είς δοτικήν καί αιτια
τικήν, καί ούτω συμπληροΰνται τά κδ'. 
στοιχεία. » Έν τώ τέλει τοΰ λεξικού τού
του σεσημείωται « έγράφη έν Πάτμορ παρ’ 
έμοΰ Ιγνατίου μΛναχοΰ τοΰ έκ Μονεμβασί- 
ας τής έν Πελοποννήσω κατά α<}μα.» Άν
τίγραφον τοΰ άνεκδότου τούτου έργου σώ
ζεται καί έν τή έν Μαδρίτη, Βιβλιοθήκη τής 
Έσκουριάλης 1) καί έν τώ έν Σύμη αναγνω
στήριά ή Αίγλη 2)' περϊ άλλων δέ άντιγρά- 
φων δρα Φαβρικίου Bibliolheca Graeca Ά', 
σ. 279.

ί.) « Λί πρωτότυποι άπασαι φωναί 
τής ελληνικής φωνής μεταφρασθεΐσαι έκ 
τής λατινικής είς τήν καθ ημάς ελληνι
κήν παρά Δημητρίου έκ Καστόρια; συν
δρομή τοΰ πανοσιωτάτου έν ιερομονά/οις 
Σεραφείμ Πελοποννησίου, αμφοτέρων συμ
μαθητών » φθάνει μέχρι τής λέξεως όκυζ.

ΧΕΙΡ. ιγ'. Είς 8ον, έκ φύλλοιν 145. 
• Στοιχεία τής μεταφυσικής τοΰ άββά Γε- 
νουηνσίου έκ τής ίταλίδος μεταφρασθέντα 
είς τήν έλληνίδα, παρά τοΰ σοφολογιωτά- 
του, και άρίστου έν διδασκάλοις, διδασκά
λου ήμών κυρίου κυρίου ’Αθανασίου τοΰ 11α-

1) Ε. Miller. Catalogue des nianuscrils etc. 
σ 487.

2) Χρονικά τοΟ έν Σύμη ’Αναγνωστηρίου ή 
ΑΤγλη. Έν ΆΟήναις. 1871 σ. 92. 

ρίου· » Τής μεταφυσικής προηγούνται έν 
τέσσαρσι σελίσι « τοΰ μεταφραστοΰ ποολε- 
γόμενα τά κατ’αϋτήν ές πλάτος διεξιόντας 
καί προδιαλευκαίνονται. » ΊΙ μετάφρασις 
αΰτη έδημοσιεύθη έν Βιέννη τώ 180 2 *),

ΧΕΙΡ, ιδ'- είς 8ον καί έκ φύλλων 21 1 
περιέχει τά εξής ανέκδοτα τοΰ Κορεσσίου:

ά.) « Γεωργίου τοΰ Κορεσσίου, ιατρού καί 
θεολόγου τής Μεγά.λης ’Εκκλησίας τού 
Χριστού έξήγησιν εί; τήν γένεσιν. »

β'.) « Τοΰ αύτοΰ Γεωργίου Κορέσση εί; 
τήν έξοδον. »

γ'.) « Τοΰ αύτοΰ είς τό Λευϊτικόν. »
δ'.) « Ιίερί τοΰ δευτερονομίου. »
έ.) Γεωργίου Κορεσσίου ίατροϋ καί θεο

λόγου τής Μεγάλη; Έκκλησίας τοΰ Χρι- 
στοΰ, έξήγησις είς τόν προφήτην Ίΐσα’ίαν.»

ς-'.) « Γεωργίου Κορεσσίου, ίατροϋ κάί 
Θεολόγου τοΰ Χίου, ερμηνεία είς τόν προ
φήτην Ιερεμίαν. »

ζ'.) α Γεωργίου Κορεσσίου, ίατροϋ καί 
θεολόγου, τοΰ Χίου, έξήγησις είς τόν προ
φήτην Ιεζεκιήλ. »

ή.) « Γεωργίου Κορεσσίου ίατροϋ καί θε
ολόγου τοΰ Χίου ερμηνεία εί; τόν προφήτην 
Δανιήλ. »

θ'.) « Τοΰ αυτού έξήγησις είς τόν προφή
την Όσηέ. »

ί'") « Γεωργίου Κορεσσίου, ίατροϋ καί θε
ολόγου τοΰ Χίου, έξήγησις είς τόν Άμώς. »

ιά.) «Τοΰ αύτού ερμηνεία είς τόν Μιχαία.» 
ιβ'.) « Γοΰ αύτοΰ έξήγησις είς τόν Ναούμ.» 
ιγ'.) «Είς τόν Άββακούμ.» 
ιδ'.) «Είς τόν Σοφονίαν.» 
ιέ) «είς τόν Άγγαϊον.» 
ις-'.) «Έξήγησις είς τόν Ζαχαρίαν.» 
ιζ') «Είς τόν Μαλαχίαν.»
ΧΕΙΡ. ιέ. Είς 8ον καί έκ φύλλων 183. 
ά.) «Νικηφόρου τοΰ Βλεμμίδου λογικής.» 

Ταύτης άντίγραφα δύο καί έν τή Βιβλιο
θήκη τής Εύαγγελικής Σχολής ύπάρχου- 
σιν. Έξεδόθη δε έλληνιστί πρώτον μέν

·, Όρα Μάμουκα παρά Κ. ΣάΟα, Νεοελλ. 
Φιλολογ. σ. Β39.
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•ίώ 1603, εΐτα δέ δαπάνη τοϋ Παναγιώτου 
τοϋ Χατζή Νίκου έν Λειψίμ τώ 4 704.

£'.) « Εί; άπασαν τήν τοϋ Αριστοτέλους 
λογικήν μέθοδον προδιοίκησις, ήτοι εισα
γωγή, συντεθείσα παρά Γεωργίου ίερέως τοϋ 
Σουγδουρή, τοϋ έξ Ίωαννίνων.» Άντεγρά
φη "έτει τώ σωτηρίω <?ψλδ·υ έν μηνί σε · 
πτεμβρίφ 4η. » Έξεδόθη δ’ έν Βιέννη τώ 
4 792. ')

ΧΕΙΡ. ΐς·'. Εις 8ον καί έκ φύλλων 153. 
ά.) «Τοϋ αυτού σοφωτάτου καϊ λογιω- 

τάτου καί έν Spyουσι κυρίου Βικεντίου Δα- 
μωδοϋ, πράξις κατά συντομίαν είς τάς 
ρητορικά; ερμηνείας, πρδς τδν εύλαβέστα- 
τον έν ίερεϋσιν κύριον Παΐσιον Χωραφάν. 1)»

β'.) Άνάλυσις ρητορική είς μερικά; δι· 
δαχάς τοϋ ιεροκήρυκας Μηνιάτου. »

γ.) «Διδασκαλία περί τοΰ ακραιφνούς 
τρόπου τοϋ διδασκειν τδ θειον καί ίερδν 
εύαγγέλιον, έκδοθεϊσα παρά τοϋ Γερασί
μου Βλάχου τοϋ Κρητδς, ταπεινού τών έ
πιστημών διδασκάλου ια· κήρυκος τοϋ ι
ερού Εύαγγελίου καί καθηγουμένου τοϋ 
σεβασμίου μοναστηριού.» Τούτου »ό γ?“* 
ψας Νικόλαος Πάτμιος.» Άντίγραφον τοϋ 
ανεκδότου τούτου συγγράμματος τοϋ Βλά
χου σώζεται καί έν τή πατριαρχική Βι
βλιοθήκη τών Ιεροσολύμων 2) 
πόλει ύπ’ άρθ. 244. “)

*) Κ Σ ά 0 α, Νεοελλ. Φιλολ σ. 394.
1) ΈξείοΟη έν Πίστη τφ 4813. (όρα Κ. 

Σ ά 0 α, Νεοελ. Φιλ. σ. 4 69.
2) Δημητρακοπούλου, Προσδί,ζαι καί 

διορθώσεις, σ. 53.
·) Σ ά 9 α, Μεσ. Βιδλ, σ. 290,

ΧΕΙΡ. ιζ'. Είς 8ον, έκ σελίδων 
ριέχει

ά.) «Γεωργίου τοϋ Κορεσσίου 
περί ευαγγελικών εξηγήσεων εί; 
θαίον. ο

καί έν Κ]

4-6 πέ
του Χίου 

τδν Ματ-

β'.) «τοϋ αυτοϋ εί; τδ κατά Λουζ.Κν Εύ
αγγέλιον έξήγησιν.»

γ'.) τοϋ αύτοΰ «εί; τδ κατά Ίωάννην» 
άλλ’ ατελή.

ΧΕΙΡ. ιή. σχήματος 12 καί έκ φύλλων 
130. "Εστι δέ «Πίναξ περιέχων έν συν- 

τομίφ καί κατ’ άλφάβητον τά περιεχόμε
να έν ταΐς Θείαις Γραφαϊς, μεταφρασΟεϊς 
παρά τοϋ σοφωτάτου κυρίου Νικηφόρου μο
ναχού τοϋ έκ Σμύρνη; έκ τή; λατινίδο; είς 
τήν 'Ελλάδα φωνήν είς εύ/ερεστέραν 
χρήσιν τών παρά τή Γραφή φερομένων, ίε- 
ροκήουξι τά μάλιστα συμβαλλομένοις. 1)»

ΧΕΙΡ ιθ'. Έκ φύλλων 48 «Τοϋ έν ά
γιοι; πατοδς ήμών ’Αναστασίου Συναΐτου 
ευχή μεθ’ ερμηνεία; είς τδν ς. ψαλμ-δν» 
μεθ’ ήν καί τινες άλλαι εύχαί. 2)

ΧΕΙΡ. κ'. Εί; δον καί έν άρχή έλλει- 
πές" περιέχει δέ

ά.) Έλλειπή λόγον περί τοϋ Άδάμ. πρδς 
τδν βασιλέα.

β'.) «Σημειώσεις έκ τοϋ αύτώ ένεχομέ- 
νου λόγου" οΰτω; Άδάμ γεννά τδν Κάϊν, 
τδν *01,  τδν Σήθ, καί Αζούρ Ίεσσονάμ, 
Άζ γυνή Κάϊν.»

γ'.) «’Απορία περί τοϋ τίνος ένεκεν δ 
διάβολος διά τοϋ δφεως, καί ού δι’ ετέρου 
τινδς τών ζώων προσέβαλεν τώ ’Αδάμ, καί 
τέως πόθεν δήλον, δτι διά τοϋ δφεως προσ
έβαλε τώ Άδάμ, τής Γραφή; δπωσδήπο
τε μέν σαφώς τούτο μή λεγούσης, εί καί 
άληθώς, τίνος ένεκεν ή Γραφή, τούτο 
τέλειον έκρυψεν ;»

δ'.) «Πότερον έστι τις προγονική α
μαρτία ;»

έ.) «’’Ετι προσαπορείται εί ή Εΰα ά- 
μαρτήσειε μόνη, μών ή αύτής αμαρτία 
έπί τούς απογόνους καταχΟείη;»

ς·'.) “Τοΰ αύτού Ίωάννου Ζωναρφ, τώ 
τιμιωτάτω μοναχώ ζαί στυλίτη κυρίαι Ι
ωάννη; τώ Σιναΐτη περί τοΰ όποιος ήν άπ’ 
άρχής δ Άδάμ κατά γε δόξαν δμοΰ καί 
λαμπρότητα.»

ζζ.) «Τώ αύτώ περϊ τού ποία τήν φύ
σιν τά τών άνθρώπων σώματα έκ νεκρών 
έγερθήσονται, καί εί βρώσιν αισθητήν έσίΐί- 
ειν έκεϊσε μέλλουσιν ώ; τινες έπιφέρουσιν.»

4) Σώζεται καί έν τή έν Κ]πόλει Βιδλ. τοϋ 
Π. Τ. πλήν ύπδ τό όνομα Νικόλαος. Βλ. Μ· 
Η α ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα, σ. 4 47.

2) ΓΙεσί Σιναίτου Fabr Bib. Gr. IX. σ. 
34 2.

ή'.) «"Ετι καί τούτο ήπόρηται, εί άρ- 
σεν καί θήλυ τά τών άνΟρώπων έγε'.ρον- 
ται σώματα.»

θ'.) «Τώ αύτώ εί γρή προσέχειν τοΐς 
λέγουσιν, δτι ού γνωρίσουσιν άλλήλους οί 
άναστησόμενοι τότε άνθρωποι, εί δέ γνω- 
ρίσουσι, δικαίους μέν αμαρτωλοί γνωρίσου 
σιν, ού μήν.δέ καί αμαρτωλούς οί δίκαιοι.»

ί.) Τώ τιμιωτάτω μοναχώ κυρώ Ή- 
σαϊα, περϊ τοϋ είτε προκόπτειν οί δίκαιοι 
μέλλουσι κατά γε γνώσιν καϊ δόξαν, είτε 
καϊ μή, μετά τήν έκεϊσε άποκατάστασιν.»

ιά.) «Εί χρή προσέχειν τοϊ; λέγουσιν 
δτι φθαρτδς έστϊν δ παράδεισος καϊ δτι 
μετά τδν σταυρδν αύτίκα ούκ έπήλθεν εί; 
αύτδν δ ληστής.»

ιβ'.) «Τίνος ένεκεν έν έσχατοι; καιροί; 
έσαρκώθη δ Κύριος, καϊ διατί μή πολλώ 
πρότερον είς τδν κόσμον έλήλυθε ; καί γάρ 
εί προλαβών έποίησε τοΰτο, ούκ άν έξ ά
γνοιας δ άπειροπληθεϊς έκεϊνο; λαδς έν 
άσεβεία κατέλυσε τήν ζωήν.»

ιγ'.) «Τώ τιμιωτάτιρ μοναχώ κυρώ 
Γρηγορίω τώ Άκροπολίτη περί τοϋ, είτε 
σφαιροειδής έστί καϊ ακίνητος δ ούρανδς, 
είτε καϊ μή, κατά τδν Οεϊον Χρυσόστομον.»

ιδ'.) «'Ετι καϊ τούτο ήπόρηται, εί κα
τά τήν πρώτην ημέραν πσρήγαγεν δ Θεδς 
τδ φώς, τίνος ένεκεν κατά τετάρτην τού; 
φωστήρας έδημιούργησε;»

ιέ.) «Τω τιμιωτάτω μοναχώ κυρώ ΊΙ- 
σαϊιε, εί κατ’ εικόνα Θεού, δ ήμέτερος έ- 
κτισται νοϋς, πώς έν τώ μέν, συνετδς ό 
τοιοΰτος έστιν, έν τώ δέ, ασύνετος, καϊ 
τίνος ένεκεν είδει καϊ ήλικία καί τοΐς λοι
ποί; πρδς άλλ.ήλου; διενηνόχασι πάντε; 
οί άνθρωποι.»

ις' ) «Τώ αύτφ, περί τού πώ; δει πρδς 
Ιουδαίους απαντάν, ήνίκα καί μάλλον έ- 
κεϊνοι τδ κατά Χριστδν έπιχειρούσι δια- 
στρέφειν μυστήριον.»

ΧΕΙΡ. κά. Είς 8ον. Περιέχει περϊ φο
βικής" έλλιπές καί εί; τήν άρχήν καί τδ 
τέλος.

ΧΕΙΡ. κβ'_ Εί; 8ον έκ φύλλ. 52. Πε- 
CO Μ ΠΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.) 

ριέχει γραμματικά; καϊ διαφόρους άλλας 
σχολ-.κάς σημειώσεις.

Σμύρνη. 20 Απριλίου, 1876.

ΛΟΓΟΣ

έχφωνηθείς τήν 21ην Ιουνίου 1876 iv τφ 
ΜεγάΙφ Παρθεναγωγείο) τής Άγιας 
Φωτεινής καεά ζην (ιπονομήν τών Α
ποφοιτηρίων, ύπό τού Καθηγητοΰ

Π. ΚΑΠΛΑΝΊΔΟΓ.

Σεβαστή μοι Όμήγυρις,
Πανταχοϋ τή; υφηλίου, ένθα ή Σόγια 

ώχούόμησεν έαυτή οίχον χαί ύπήρεισε 
στύ.ίους ίπτά, πανταχοϋ σχεδδν άγονται 
κατά ταύτην τήν ώραν τοϋ έτους σεμνο
πρεπείς έορταΐ καϊ κοιναί πανηγύρεις, καί 
πανταχοϋ παρατίθεται πνευματική πανδαι
σία, δι’ υψηλού κηρύγματος άπαξαπάντων 
συγκαλουμένων, ϊνα μετάσχωσι τούτων.

Καϊ ιδού ένθεν μέν οί φιλόμουσοι έν προ
θυμία συορέουσιν, οΐον σμήνη μελισσάων ά- 
δινάων, είς τού; σεμνούς ναού; τής ειρή
νης, είς τά ιερά καθιδρύματα τής Οεαρέ- 
στου φιλοπονίας, είς τού; κουροτρόφου; 
τών Μουσών άγαθούς λειμώνας, ϊνα θεά- 
σωνται τούς αγώνας μετά πατριωτικής υ
περηφάνεια;, ώς χορηγοί, εύεργέται, ϊνα 
δρέψωσιν άρτιυρεπεϊς καί νεωπού; καρπούς 
τής σοφίας παρά τών τέκνων αύτών καί 
οικείων, ώ; γονεϊ; ή προστάται, ϊνα αυμ- 
πανηγυρίσωσιν άπαξαπλώς, ώς πολϊται. 
'Ενθεν δέ τδ κατά Περιζλέα τδν πάνυ εύ- 
ώδες εαρ τοϋ έτους, ή χρυσαυγής τής ήμέ
ρας πρωία, ή θαλερά δηλονότι νεότης, 
μετά παλμών τή; καρδίας καί τής δεού- 
σης αιδημοσύνης παρίσταται πρωταγωνι
στούσα, ϊν’ έπιδείξηται φιλοτίμως τί έβ
ρεξε καί τί οί δέον ούκ έτελέσθη, όπως 
άπολαύση δικαίως τή; αντιμισθίας τών 
πόνων.

Τοιαΰται δέ έορταΐ καί δημόσιοι πανη-
37
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γύρει; τελούμεναι έπισήμω; λίαν λνσιτε- 
λοΰσιν είς την πρόοδον τών μαθητευομέ- 
νων. Διότι ούτω παρουσιάζεται όντως και
ρός εύπρόςδεχτο; πάσιν, ϊν’ αμα μέν οί 
αε'έκ ίιριστεΰοΐτις xal ύπιίροχοι δι τις 
&2Jar άναιμάχτως νικήσαντες έν τώ κα
λώ της δοκιμασίας άγώνι ευφρανθώσι δι
καίως άποκομιζόμενοι στέφανον τής αρε
τής καί έπιμελεία;, άμα δέ οί τούτων α
πολειπόμενοι τάς ελλείψεις συναισθανθώσι 
καί σωτήριον μάθημα άπδ τούτου λαβόν- 
τες φιλοτιμώνται καί ούτοι νά τρέχωβιν 
έναμίζλω; κατόπιν τών προπορευομένων.

Τοιοΰτοι δέ τής διανοίας αγώνες και 
παρ’ ήμΐν αγόμενοι έτησίως χάριν γεν
ναίας άμίλλης καί αμοιβαίας διδασκαλίας 
καί κατά τοΰτο τδ έτος έτελέσθησαν ήδη 
μετά τής προςηκούσης λαμπρότητος. 'Β δέ 
ήμετέρα Κοινότης άπδ μηνδς παρίστησιν 
ήδη τδ τερπνδν θέαμα τούτων άποκομί- 
ζομένη τήν τής σοφίας προςδοκωμένην έπι- 
καρπίαν. Πόσιρ δέ εΰφρόσυνον καί πόσω 
παρήγορον είναι δτι, ένώ άλλαι περί ημχς 
κοινωνίαι σπαράσσονται πρδς άλλήλας ΰπδ 
πάλης θανατηφόρου, καί καθ’ Sv χρόνον 
λαίλαπες, τρικυμίαι, διαδεξάμεναι, ώς μή 
ώφελε, τήν προτέραν γαληνιαίαν καί αι
θρίαν ατμόσφαιραν διατελοΰσιν είςέτι, σπου
δαία δέ ζητήματα τής ήμέρας συνταράσσου- 
σι τδν ορίζοντα και άπασχολοΰσι τήν 
προσοχήν τών πολιτικών άνδρών, παρ ή
μΐν τριςχίλιοι σχεδδν νέοι και διςχίλιοι πε
ρίπου νεάνιδες έπιτυχώς άγωνίζονται, οί δέ 
φιλόμουσοι τών Σμυρναίων πάνυ φαιδρώς 
διατίθενται δτι τοσούτων ωφελημάτων άπο- 
λαύουσι πάντες παιδες, έφηβοι, κοΰροι καί 
άδμήτες παρθένοι !

Είς τδ γενικόν καί συντελεστικώτατον 
τοΰτο έθιμον έπόμενον καί τδ μέγα τοΰ
το τής 'Αγίας Φωτεινής Παρθεναγωγεΐον 
πανδήμως έτέλεσε και έφέτος τούς ένιαυ- 
σίοος πνευματικούς ιερούς του άγώνα;. Κατ’ 
αύτούς δέ αί μέν έν αύτώ φοιτώσαι μαθή
τρια: καταβαλούσαι καθ’ δλον τδ έτος φα- 
ενάν κρηπίδα τής Ελληνοπρεπούς αύτών 
άγωγής καί θρησκευτική; παιδεύσεως κατ- 

ήρχοντο εύσχημόνως εί; δημοσίας δοκιμα
σίας, ϊν’ έπιδείςωνται φιλοτίμως τδ ποι
όν καί ποσόν τής έαυτών προόδου. Π δε 
Πατρί; διά τών Γονέων, τών Βροστατών, 
τών ’Εφόρων καί μεσούση; Οεωρείας παρί- 
στατο προςδοκώσα νά ϊδη μετ’ ευφροσύ
νης πώς εκπαιδεύονται καί όπόσαι αί προσ
φιλείς αύτής θυγατέρες, όποιον ζήλον κατ- 
έβαλεν έκαστος τών εις τδ Παρθεναγιυγεΐ- 
ον φοιτώντων καί πόσον καρπόν άπέδωκε 
τοΰτο άντί τών μόχθων αύτής καί δαπά
νης. ΊΙ δέ Πατρί; τής Πατρίδος, ή αγία 
τοΰ Χριστοΰ εκκλησία, έτίμα αυτοπροσώ
πως τάς δημοσία; αύτάς εξετάσεις, ϊνα 
βεβαιωθή έκ τοΰ σύνεγγυς πώς άνατρέφον- 
ται πνευματικώς καί πώς διδάσκονται έν 
αύτώ τάς άποκεκαλυμμένας τού Θεοΰ άλη
θείας αί νεαρώταται λάτρει; τού ουρανίου 
αύτών Νυμφίου.

"Ωςτε τούτων συντελεσθέντων τή τοΰ 
Θεοΰ βοήθεια ύπελείπετο ήδη νά δειχθή τδ 
άποτέλεσμα τών άγώνων. Καί ιδού άπό- 
κειται σήμερον νά έπιδοθή δημοσία τδ 
έπαθλον τής νίκης, δ στέφανος τής δικαι
οσύνης, τδ πρώτον κατά Πίνδαρον άριστεϊ- 
ον, είς έκείνας τάς μαθήτριας, αϊτινες έν 
πόνοι; μεγάλοι; καί έν άγρυπνίαι; πολλά
κις τδν άγώνα τδν καλόν ήγωνίσαντο, τδν 
δρόμον έτέλεσαν καί τήν πίστιν έτήρησαν.

Φαιδρά λοιπόν έορτή Ζαί πολλή; άγαλ- 
λιάσεως πνευματική πανήγυρίς έστιν ή ή
μέρα αυτή. Τδ δέ χαρμόσυνον τής ημέρας 
περικοσμεΐ καί έπιλαμπρύνει ένθεν μέν ή 
επίσημος παρουσία τοΰ Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου, τών αξιότιμων ’Εφόρων, ’Επι
φανών Λογίων καί πολιτών φιλομούσων, 
ένθεν δέ τά Σμυρναϊκά κάλλη πάντα, ή εύ
γενής τοϋ γυναικείου φύλου χορεία έπί φι
λοκαλία διαπρέπουσα καί φιλομαθεία.

Άλλ’ έν ήμέρφ τοιαύτη, καθ’ ήν στε- 
φανοΰνται αί νομίυ.ως άθλήσασαι καί άπο- 
λύονται σύναμα αί σύν Θεώ δολιχοδρομή- 
σασαι τδ μαθητικόν αύτών στάδιον, έκ- 
φωνεϊται κατ’ έθος λόγος τις δ προςήκων 
είς έπισφράγισιν τών άγώνων. Διδ κατ’ εν
τολήν άνωτέραν μετά πολλοΰ σεβασμού 

έπί τδ βήμα παρέρχομαι, δπως, όση μοι 
δύναμις, Εκπληρώσω κατά καθήκον τδ άρ- 
χαϊον καί καλόν τοΰτο έθιμον.

Πλήν προτιθέμενος νά λαλήσω ένώπιον 
τοιούτου λαμπρού Συλλόγου πάνυ περιτ
τόν έθεωρησα νά πραγματευθώ ήδη ζήτη
μα περί κ.Ιήσεως λόγου χάριν, περί τιμής 
ή προορισμοί? τοΰ θή.Ιεος γένους, ή άν 
συμφέρη τή πολιτεία, τή κοινωνίμ καί τή 
οικογένεια νά άναπτύσσωνται, ώς αρμόζει, 
τά διανοητικά τής γυναικός χαρίσματα καί 
προσόντα" διότι άμα μέν αρκούντως έσα- 
φηνίσθησαν ταϋτα ύπδ διαφόρων λογίων 
έν περιστάσεσι παρομοίαις, άμα δέ αυτό 
τούτο τδ ΚαΟίδρυμα άνέλαβεν άπδ ού πρδ 
πολλοΰ χρόνου νά έ,τιλύση διά πραγμάτων 
τδ σπουδαιότατον καί δυςχεοέστατον ζή
τημα είς άναρίθμου; μεταδιδδν έλληνίδα; 
τάς έν παντί τώ βίο» λυσιτελούσα; γνώ
σεις. Διό έξελεξάμην τι τών άπδ τής πα
τρίου ήμών ιστορίας, ΐνα όμιλήσο» ένταΰ
θα, δπερ τά μάλα μεν διαφέρει τή άνθρω- 
πότητι πάση, περιποιεΐ δέ τιμήν μεγίστην 
είς τε τδ φϋλον, εί; S ανήκε τδ ίστορού- 
μενον πρόσωπον, καί είς τδ γένος, ούτινος 
μέλος ύπήρχε τούτο, ϊν’ ούτωσίν άναζω- 
πυρήσω τήν φιλοτιμίαν τών Σμυρναΐδων 
πρδς άπομίμησιν τών αρετών τής παρθένου, 
τής σεμνής καί ωραίας fτιατίας τής φι- 
.έοσόγου. Θέλω δέ πραγματευθή τδ θέμα 
μου τοΰτο κατά τάς άσφαλεστάτας πη- 
γά; (ι) ώ; οΐον τε συντομώτατα" δ.ότι 
καί έκ τών ήμετέρων επιφανέστατος λόγι
ος άνέπτυξεν ήδη τοΰτο έπιστημονικώς καί 
εΰγλώττως, διεξοδικώτερον καί λεπτεπί
λεπτο»;. (2).

Αφού ό θαυμαστός, ώς γνοιστδν, τής άρ- 

χα'α; 'Ελλάδος κόσμος, Κύριοι, διά πολ
λούς λόγου; καί διαφόρους ύπέκυψεν είς 
τάν τών Μακεδόνων κυριαρχίαν, ό δέ Ελ
ληνισμό; περιεβλήθη τήν μοναρχικήν τοΰ 
’Αλεξάνδρου πορφύραν, ό άπειρος διανοητι
κός, τεχνικός καί πολιτικός θησαυρός, δς- 
τις παρήχθη, έτελειώθη καί έσωρεύθη έν 
τή μικρφ γωνία: τή; γή;, έν Έλλάδι, μετ
εδόθη έπιτηδείως διά τού Μεγάλου Αλε
ξάνδρου καί τών διαδόχων αύτοΰ εις τδ 
αχανές έκεϊνο Μακεδονικόν κράτο;. Ίΐ μετά- 
δοσις τοΰ Ελληνισμού καί ή πανταχού γής 
διάχυσις τοϋ θησαυρού έκείνου κατέστησε 
κατ’ όλίγον πάντα τά έθνη τή; Ανατολής 
καί τής Δυσεω; δεκτικώτερα είς τδ ν’ ά- 
σπασθώσι κατόπιν τάς καινοτομίας τοΰ 
χριστιανισμού καί διεπράξατο έπί τέλους 
μεταξύ τών ’Ασιανών καί τών Ελληνικών 
δοξασιών τάν συγχώνευσή έκείνην τήν το
σούτω έπιτηδείαν είς τήν πρόοδον τού νέ
ου θρησκεύματος. 'Η Ελληνική παιδεία έν 
γένει, ήτις έκτοτε έμαράνθη έν τή ιδία 
αύτής Πατρίδι, ήκμαζεν έν Περγάμφ, έν 
Σμύρνη, έν τή Έφέσω, καί έν πάση τή 
μικρά Άσία, έν Αντιόχεια καί Παλαιστί
νη, έν τή Συρία, καί έν Αίγύπτω, καί εί
χε σπουδαιότατον κέντρον τήν πόλιν τοΰ 
μεγαλοφυούς βασιλέως, τοϋ δαιμονίου άν
δρδς έκείνου, δςτις, ένώ σύναμα καί έμά- 
χετο καί έκυβέρνα καί κατέλυε καί έδημι - 
ούργει, έπί τώ ίδίω αύτοϋ όνόματι έθετο 
τδν θεμέλιον λίθον τή; Αλεξάνδρειάς, διο
ρίαν βέβαια δτι αΰτη διά τά φυσικά της 
πλεονεκτήματα έμελλε ν’ άποβή μετ’ ολί- 
γον μεγίστη, λαμπρότατη καί πολυανθρω- 
ποτάτη πόλις" δπως δή πράγματι καί 
συνέβη.

ΊΙ πόλις αΰτη κτισθεϊσα διά τοΰ περί
φημου Δεινοκράτους έν σχήματι Μακεδονι
κή; χλαμύδος οίονεί ταώς ά ζαπεπταμένας 
έχων τάς χρυσά; πτέρυγάς του έπί τής 
στερεά; τής-.αρακειμένη; είς τήν παρ’'Ο- 
μήοφ Ορυλουμένην νήσον Φάρον μεταξύ 

πατίας λόγον τοΰ Κυρίου Κ. Καλλιάοου ε’χον 
ύπ’ όψιν εΐ; τήν μελέτην μου.

(Ο Ίω άννου Δοναλσωνος μετάφρ. Ίωάννου 
Βαλέττα τομ 2· σελ. 381 if 'Ιστορίαν τής 
αρχαίας Έλλ. φιλολογίας. Κιιιιο Fischer ιστο
ρίαν τής Ελληνικής Φιλοσοφίας. A. Schivegler 
μετάφρ. Δ. Χαντζερή ιστορίαν τής παρ’ Έλλη- 
σι Φιλοσοφίας. Κωνσταντίνου ΙΙαππαρηγοπού - 
λου ιστορίαν τοϋ Έλληνικοϋ ΙΟνους τόμ 2 καί 3.

(2) Ό Κ. Κ. Καλλιάδηί έν τή έπετείι* πα- 
νηγύρει τοΰ Έλληνικοϋ φιλολογικοΰ Συλλόγου 
έν Κωνσταντινουπόλει τφ 1871. Τόν περί Τ- 
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τής Μεσογείου θαλάσσης καί τής Μαρεώ- 
τιδος λίμνης έγένετο ή πρωτεύουσα τής Αί
γυπτου αντί τή; πρότερον πρωτευούση; 
Μέμφιδος καί δσημέραι έβελτιοΰτο ύφ’ 6- 
λας τάς όψεις, έπί δέ τή;αρχής τών Πτο- 
λεμαίων προήχθη έπί τδ μεϊζον δια συγ- 
κροτήσεως πλουσιωτάτων Βιβλιοθηκών καί 
δι* ίδρύσεω; πολυειδών φυτωρίων τών Έλ- 
ληνίδων Μουσών. "Ωςτε ή Άλεξάν δρεια ά- 
νεδείχθη αντίπαλος τών κλεινών ’Αθη
νών, τής κοσμοκράτορος Ρώμης καί τής 
μετέπειτα νέας Ρώμης, τής ωραίας Κων 
σταντινουπόλεως, καί κατέστη έπί πολλάς 
εκατονταετηρίδας τδ κέντρον τού παγκο
σμίου έμπορίου, τοΰ ίδιάζοντος 'Ελληνισμού, 
και τών Γραμμάτων έν γένει.

Τώ δντι’ έν αύτή τή πόλε·, προέν.υψεν η 
Γραμματική, τ, κυρίως Φιλολογία, καί ή 
Κριτική' αί δ.έ Οετικαί έπιστήμαι, η Μα
θηματική λόγου χάριν, ή Φυσική καί ή 
’Αστρονομία έλαβον έπίδοσιν μεγαλειτέ- 
ραν τής προηγουμένης τοΰ 'Ελληνισμού πε
ριόδου. Έν αυτή τή πόλει ίδέαι παντδς 
είδους καί πάσης φύσεως άνταλλασσόμεναι 
άεννάως παρήγαγον τδν διανοητικόν όρ- 
γασμδν έκεϊνον, έξ ού έπή,γασαν τόσα συ
στήματα φιλοσόφων καί τόσαι Σχολαί. 
Καί έν αύτή τέλος τή πόλει ίδρύθη τδ πε- 
ρίδοξον Μουσείον εκείνο, ένθα συνήρχον- 
χοντο καί συνειργάζοντο άνδρες έλλόγιμοι 
καί διάπυροι έρασταί τών έπιστημών, τών 
Γραμμάτων, καί τδ όποιον Μουσείον έν τή 
προβάσει τοΰ χρόνου ύψώθη εις περιωπήν 
Σχολής αληθώς έγκυκλοπαιδικής, έν ή πε
ρί τδ 200δν έτος μετά Χριστδν έγεννήθη 
και άνεπτύχθη ή Έκλεκτική ή Νεοπλα
τωνική ή Άλεζανόρική καλουμένη ’Φιλο
σοφία.

'Η ’Αλεξανδρινή αυτή Σχολή, συγκροτου 
μένη ύπδ ευαρίθμων μέν άνδρών, άλλα δο- 
κιμωτάτων περί τήν φιλοσοφικήν έρευναν, 
ήγωνίζετο ένθεν μέν .νά καταστήσΐ) λογι- 
κώτερον παν 8,τι παράλογον είχεν ή πο- 
λυθεία, ένθεν δέ νά έρμηνεύση έπί τδ φιλο- 
σοφικώτερον πάν δ',τι ύπερβαϊνον τήν δύ· 
ναμιν τής ανθρώπινης διάνοιας περιείχεν 

ή φύσις τής Οεότητος, όπως άντελαμβάνε- 
το αυτής ό Χριστιανισμός. Διδ ήνωσε πάν
τα τά φιλοσοφικά συστήματα τής 'Ελλά
δος, άλλά παρ’ αύτοίς άφήκε νά φέρη τά 
πρώτα τδ τοΰ Πλάτωνος σύστημα. Επει
δή δέ ευρίσκετο μεταξύ ’Ασίας, ’Αφρικής 
καί Ευρώπης, έπειράθη νά συμβιβάση τδ 
Έλληνικδν πνεύμα μετά τοΰ 'Ανατολικού 
καί τήν θρησκείαν μετά τής Φιλοσοφίας, 
άλλ’ έν τή διδασκαλία αυτών άφήκε νά 
ύπερέχρ τδ θρησκευτικόν αίσθημα καί ή 
έπιρροή τοΰ ανατολικού πνεύματος, έξ ου 
προέκυψεν ό δεσπόσας αυτής μυστικισμός.

Κορυφαίος δέ τών οπαδών τής ’Αλεξαν
δρινής Σχολής ταύτης ην ό έκ Λυκυυπόλεως 
τή; Αίγύπτου Πλωτϊνος, οςτις παραδέχε
ται μέν τή,ν διαλεκτικήν μέθοδον και έν 
γένει τήν φιλοσοφίαν τοΰ Πλάτωνος, κατά 
τοΰτο δμως νεωτερίζει δτι ούτος πρεσβεύει 
τή,ν διά τής βουλήσεως καί αρετής ένωσιν 
τής ψυχής ποδς τδν Θεδν καί συμβουλεύει 
ώς μέσον ασφαλές ακριβούς έφαρμογής ταύ- 
της τής θεωρίας «τό όιάγειν βίον άγγε- 
λιχόν έν τώ σώματι». Ή Σχολή αυτή 
άκμάζουσα έπί Πλωτίνου, Πορφυρίου καί 
Πρόκλου κατεκρημνίσθη ύπδ τών διαδό
χων αύτών μέχρι θεουργίας καί μέχρι μα
γείας, καί ήθελεν άναμφιβόλως έκπνεύσει 
έπί τής κλίνης, έν γ έκειτο ημιθανής, εάν 
ή ζωή αυτής μή, παρετείνετο ύπδ άνελπί" 
στου καί ισχυρά; θεραπείας, σπανίας καί 
μοναδικής γυναικδς, ήτις ύπήρξεν ή τε
λευταία άκτίς τής Νεοπλατωνικής Σχολής 
ταύτης καί τδ ύπατον κλέος. (I) Αυτή 
δέ ή γυνή, ήτο ή φιλόσοφος Ύπατία.

Ή Ύπατία έγεννή,θη έν τή πόλει τοΰ 
Αλεξάνδρου πιθανώς τώ 380ώ έτει μετά 

Χριστδν έν κύκλω τινί καθαρώς έπιστη- 
μονικώ, έχουσα πατέρα μέν ένα τών όνο- 
μαστοτέρων μαθηματικών καί φιλοσόφων 
τών χρόνων έκείνων, Θέωνα τδν έξ ’Αλε
ξανδρείας, δςτις προείδε καί προεϊπεν έκ- 
λειψίν τινα τοΰ Ίΐλίου καί τής Σελήνη; τώ 
365ω έτει συμβάσαν, αδελφούς δέ, ΆΟα- 

νάσιον καί Έπιφάνιον, οϊτινες ένησχολοΰν- 
το περί τήν Φιλοσοφίαν καί τάς Μαθημα
τικός έπιστήμας. ’Επειδή δέ περί τής μη- 
τρδς αυτής οϋδείς ούδαμοϋ γίνεται λόγος, 
ή Ύπατία φαίνεται δτι νηπιόθεν έστε- 
ρήθη τής μητρική; αγκάλης, επομένως ή 
παιδική αυτής ήλικία παρήλθεν έν μέσω 
τών θωπειών, τών τρυφεροτήτων τή; πρδς 
αϋτή,ν αγάπης τοΰ φιλοστόργου πατρός 
τη; καί τών αθώων άσχολιών τοΰ, εις 8 
έροίτα, σχολείου. Καί ή μέν νεότης αυτής 
ευρίσκετο έν τή πρώτη άκμη της, ή δέ 
καρδία αυτής άμέτοχος δλως καρδιοδή- 
κτου αίσθήυατος, ένα μόνον ^σθάνετο πό
νον, τή,ν στέρησιν τής μητρός της, καί έ
να μόνον έτρεφε πόθον, τήν άπόκτησιν έ- 
πιστήμης· Μέγας δέ θόρυβο; έγίγνετο ύπδ 
πάντων περί τοΰ όνόματος αύτ ή; καί τοΰ 
κάλλου;. 'Ilr γάρ σφόόρα καλή τε καί 
εύειόής. (1) Άλλ’ ή ψυχή τής Ύπατία; 
είναι αδάμα; δυςεύρετος. Τδ αίσθημα τή; 
αίδοΰ; καί τή; σωφροσύνης καθιστώσιν αύ- 
την έρασμιωτέραν καί ύπδ πάντων τών 
ανθρώπων έκτιμωμένη,ν. ΊΙ Ύπατία είναι 
μετριόφοων καί αληθής, αφελής καί άθώα, 
ώς τέκνον τής φύσεως. Μακράν είσιν άπδ 
τής καοδίας αυτής at κολακεΐαι, αί περι
ποιήσεις καί αί κακίαι αί τά θεμέλια τών 
οικογενειών καταστρέφουσαι άρδην. Τδ δέν- 
δρον του θρησκευτικού αισθήματος έχει τάς 
ρίζας έν τή ψυχή αυτής βαθέως έκτεταμέ- 
νας. 'Η Ύπατία γινώσκει δτι ό Ζευς διοι
κεί έτε τδν κόσμον τούς δυςτυχείς προς- 
τατεύων καί άποδιδούς δόξαν τοί; έναρέ 
τοις" διά τοΰτο καί ύποτάσσεται ευχαρί
στως εί; τδ θειον αύτοΰ θέλημα. Οί λό 
γοι αύτής ουδέποτε έξέρχονται τών δρίων 
τής παρθενικής κοσμιότητος. Είναι δέ έχθρά 
τής αδολεσχίας, τής φλυαρίας καί τή; κα- 
κολογίας, αϊτινες καταμαστίζουσι τάς έ- 
πιπολαίους γυναίκας. Εις τδ άνθος τή; η
λικίας της ούσα άποστρέφεται, άηδίζει τά 
ψιμμύθια καί έν γένει τά έπίκτη,τα κάλλη’ 
είναι αύτή φυσικά ωραία’ ουδέ καταναλί-

(1) Σουίί. λεξικ. τομ. Η. σελ. 3G83. 

σκει τδν βίον αυτής εί; τήν μαλθακότητα 
και την όκνηρίαν. Τά όνειρα αυτής καί οί 
πόθοι είσιν ινδάλματα τής αρετής καί τών 
Μουσών, μεθ’ ών ήγάπα πολύ νά συμπαί- 
ζη, έκμυζώσα ώς άλλη μέλισσα έκ τοΰ 
εύανθοΰς αυτών λειμώνος τδ ήδύτατον μέ
λι έκεϊνο, οπερ δεόντως έναποταμιευόμε- 
νον έν τοί; μυχοί; τής καρδίας δύναται καί 
τδν βίον άπαντα τοΰ άνθρώπου νά γλυ- 
κάνρ καί πολλά καί καλά έφόδια εις αύ ■ 
τδ» νά παράσχη. II Ύπατία έν άλλοι; 
λόγοις είναι πνεύμα ένσαρκωθέν, είναι άγ
γελος, ώς πρέπει νά ήναι πάσα νεανις, έξ 
ή; έξήρτηται εί; τδ μέλλον ή ευτυχία τή; 
οικογένειας, ή ευδαιμονία τοΰ έαυτή; συ
ζύγου καί τδ εύ είναι τών τέκνων αύτής.

”□ πόσον έπηρεάζει τήν κοινωνίαν μία 
μόνη τοιαύτη, γυ·.ή, καί πόσο, χορηγεί έπί 
πάντα; δ,τι πολυετή; διδασκαλία αδυνατεί 
νά κατορθώση ! Τοιοΰτος ήτο καθόλου ό χα~ 
ρακτή,ρ τή; καλής αύτή; Έλληνίδος, τοΰ 
πολυτίμου άδάμαντος τούτου, ουτινος αί 
πολυάριθμοι μαρμαουγαί έςαεί καταλαμ- 
πρυνοΰσι τδν κόσμον τδν γυναικεΐον.

Περατώσασα δέ τάς σπουδάς της ή Ύ- 
πατία παρά τώ πατρί αύτής Θέωνι, εί καί 
άνεδείχθη αύτοΰ πολλώ ύπερτέρα καί ην 
αστρονόμος, γεωμέτρης καί θεολόγος, 3ι- 
ψώσα όμως εύρυτέρας παιδείας μετέβη εϊ- 
κοσαέτι; περίπου εις τάς κλεινά; ’Αθήνα;. 
Ταχέω; δέ καί έκεϊ κατέστη περιώνυμος 
διά τε τήν νεαράν αύτής ηλικίαν, διά τε 
τήν έξαισίαν καλλονήν της, άλλα μάλιστα 
διά τήν σεμνότητα καί τή,ν άοετήν της.

Εί καί ή παιδεία, ώς είπον προηγουμέ
νως, είχεν έκπαλαι παρακμάσει έν τή ι
δία αυτής πατρίδι, έν Άθήναις όμως καί 
τότε έδιδ άσκετο προςηκόντως ή αμίμη
τος γλώσσα τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Δημ.Ο- 
σθένους, έσώζοντο έτι τά όνόματα τών 
πραγμάτων καί διετηροΰντο ακόμη αί α
ναμνήσεις του παρελθόντος. 'Η δέ παρά- 
στασις αυτή δράματος άειμ,νήστου τελου- 
μένη διά λόγων ψιλών, άλλ’ έπ’ αύτοΰ τού
του τοΰ χώρου, ύπδ τδν αιθριον ούρανδν 
τοΰ όποιου τδ δράμα τοΰτο πράγματι εί- I (1) Λόγο; Κ. Καλλιάοοο.
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χεν άλλοτε διεξαχθή, καί έπί παρουσία 
τών λαμπρών αύτοΰ μνημείων ακεραίων 
Ετι ισταμένων, δέν ήδύνατο ή νά Εχη ά- 
ζαταμάχητόν τινα χάριν καί νά ύποτρέφη 
αισθήματα, τά δποΐα δέν ησαν πάντοτε ά- 
γενή. Αί ’Αθήναν λοιπδν, ει και ώμοίαζον 
τότε πρδς Εκείνου; τούς γέροντας, οΐτινες 
διαπράξαντε; έν τή άζμή τής ηλικίας έργα 
ευκλεή καί μεγάλα, τέρπονται σερί τά 
τέλη τοϋ βίου διηγούμενοι τά αξιομνημό
νευτα γεγονότα, μετά τών οποίων υπάρ
χει τδ όνομα αυτών συνδεδεμένον, δμως 
αί ’Αθήναν είχον καί τότε άνδρας περι
φανείς καί ζατά πάσαν παιδείαν έμπει- 
ροτάτους, οΐτινες παντοϊα διδάσζοντες φι
λοσοφικά συστήματα απείρους ήρίθμουν 
άκροατά; συρρέοντας έξ ’Ασίας, Αίγυπτου 
καί ’Ιταλίας.

’Ενταΰθα δέ μεταξύ τών φιλοσόφων τοϋ 
τετάρτου αΐώνος διέπρεπε Πλούταρχος δ 
Νεστορίου έξ ’Αθηνών, δςτις καί /ζί'χας’ ύπδ 
πάντων άπεκαλεΐτο. Ούτος, εί καί δέν 
περιεφρόνει τάς θεουργικάς καί μαγικάς 
προλήψεις τής έποχής έκείνης, ένθερμος δ
μως δπαδδς τοϋ έκλεκτισμοΰ ών, πρδ παν
τδς άλλου έδίδασκε τον Ιίλάτωνα ζαί Ά
ριστοτέλην δημοσίμ έν πλήθει μεγάλω, καί 
κατ’ ιδίαν έν έκλεκτω καί περιωρισμένω ά- 
κροατηρίορ. 'll Ύπατία λοιπδν ήξιώθη ν 
άκροασθή τών τε δημοσίων αύτοΰ μαθη
μάτων, άλλά καί τής μυστικής του διδα
σκαλίας, τής φιλοσοφικής καί θρησκευτι
κής, μετά τών λοιπών εύαρίθμων μεμυη- 
μένων. «<9ύ γάρ ήν τις αισχύνη έν μέσφ 
άνδρών παρεϊναι αύτήν' (1) πάσι γάρ 
δι' αΐδοΰς ήν τή τής σωφροσύνης ύπερ- 
6ολή*. (2) Οΰτω δε είχε μορφωθή κατά 
πάντα η Ύπατία, τοσαύια; δέ Εγκυκλο
παιδικά; γνώσεις είχεν αποκτήσει καί το- 
σοϋτον έπιτυχώς είχεν έςασκήσει τήν φι
λοσοφικήν αύτής κρίσιν, ώςτε διδάξασα έν 

Άθήναις έπί τινα καιρδν δημοσία προςείλ- 
κυε πλήθος ακροατών καί ή φήμη αυτής 
έξετείνετο όσημέραι ύπεραζοντίσασα ζαί 
αύτήν τήν φήμην τής Ιίλουταρχείου διδα
σκαλίας.

Έπανελθοΰσα δέ είς τήν πατρίδα αύτής 
Αλεξάνδρειαν καί εύροΰσα τδ μέν περίφη
μου έκεϊνο Μουσεϊον ήδη κατεστραμμένου, 
τδ δέ άντιζαταστήσαν αύτδ Σεραπεϊον κε- 
κλεισμένον αύτοκρατορικώ δόγματι τοϋ 
Μεγάλου Θεοδοσίου μετέτρεψε τδν ίδιον 
αύτής οίκον είς κατοικητήριον τών Μουσών, 
καί έκεϊ Εξηγείτο δημοσία τδ ύψος τής 
Ελληνικής φιλοσοφίας, διδάσκουσα ταυ- 
τοχρόνως τήν Φυσικήν, τήν Αστρονομίαν, 
τά Μαθηματικά τοΰ ’Απολλώνιου καί Διο- 
φάντου ζαί ιδίως τήν Γεωμετρίαν, έξ ού 
ελαβεν άποκλειστικώς τήν προςωνυμίαν Γ*- 
ωμετρική. 'Π δέ πρωτεύουσα τής Αίγύ- 
πτου, ή ’Αλεξάνδρεια, μετετράπη έπί τι- 
νας χρόνου; εις πρωτεύουσαν τοϋ κόσμου 
χάριν τής Ύπατίας. Καί τώ όντι' διότι 
αΰτη «έπί τοσοΰτον προΰΰη παιδείας, 
ωςτε ύπερακοντίσαι τούς κατ αύτήν yi- 
λοσόφους, τήν δέ Πλατωνικήν άπό Πλω- 
τίνου καταγομένην διατριβήν διαδέξα- 
σθαι καί πάντα τά φ.λόσοφα μαθήματα 
τοΐς βουλομένοις έκτίθεοθαι. τΐιό καί οί 
πανταχόθεν φιλοσοφεί ν βουλόμενοι κατί· 
τρεχον πρός αύτήν· » (1)

Καίπερ δέ έν άκμή κάλλους καί νεότητος 
ετι ούσα ή Ύπατία, ούδέποτε όμως έπε · 
λάθετο δτι αί Μοϋσαι διετέλουν πάντοτε 
παρθένοι' διδ διήγε βίον σωφρονέστατον έ- 
ρώσα μόνον τής έπιστήμης.

Μεταξύ δέ πάντων τών άναρίΟμων α
κροατών αύτής, οΐτινες άνήκον είς πάσα; 
τάς τάξεις τής κοινωνίας, τά πρώτα φέρει 
άνήρ έπιφανέστατος ίδιάζουσαν ζαΐ Εξαι- 
ρετικήν θέσιν ζατέχων έν τή έκκλησιαστι- 
κή ιστορία, ό Πτο.ϊεμαίδος Επίσκοπος, ό 
έκ Κνρήνης Συνέσιος. Ό διάσημος ούτος 
τή; ’Ανατολικής ’Εκκλησίας Πατήρ καί δτε 
ήν εθνικός, άλλά καί χριστιανός γενόμενος

(1) Σωζ.ρ. έζ.ζ.λ. ίστορ σελ, 295.- 

ούδέποτε έπαύσατο νά συνδέρ τήν φιλοσο
φίαν μετά τών θρησκευτικών πεποιθήσε
ων καί νά τρέφη πρδς τήν φιλόσοφον Ύ- 
πατίαν αίσθημα εύγενές, αίσθημα ύψηλδν 
καί μέγα, αίσθημα, δπερ αδυνατεί νά χα- 
ρακτηρίση ό μή άναγνούς τάς πλήρεις χά · 
ριτος πρδς αύτήν έπιστολάς του, έν αί; ό 
Συνέσιος ώς πολλφ νεότερος αύτής άποκα- 
λεϊ τήν Ύπατίαν μητέςα, Αδελφήν καί 
διδάσκαλον. Καί οΰ μόνον ζώσαν σέβεται 
αύτήν καί Εγκωμιάζει, άλλά καί μετά 
τδν θάνατον αυτής μέμνηται τής μακαρίας 
δεσποίνης δ εύδόζιμος ποιητής, δ φιλόστορ
γος πατήρ, δ μελίρρυτος, ήθικώτατος Ιε
ράρχης.

Τοιοΰτον έν γένει ύπήρξε τδ κλέος τής 
δημοσίας αύτής Διδασκάλου, καί τοιοΰτο 
τδ στάδιον, έν ω έξαιρετικώς ηΰδοκίμησε 
καί έπί πολύ Εδοξάσθη ή γενναία Μοΰσα, 
ή Φιλόσοφος Ύπατία.

Άλλά πάντες γνωρίζομεν δτι ή Φιλοσο
φία ούδέν κοινόν πρδς τδ πλήθος έχει' δι
ότι αύτή πρδ πάντων δέν προςπαθεϊ νά ευ
αρέστηση τδ πλήθος ή τήν εύμένειαν αύτοΰ 
άπονώτερον ν' άποκτήση' έπειδή αύτή κα
τά βάθος σπουδάζει καί έπιστημονικώς έ
ρευνα τάς πρώτα; άρχάς καί τά αίτια 
τών οντων. "Οσοι δέ πλειότερον ή Φιλοσο
φία έμβαθύνει είς τδ έσωτερικόν τοϋ άνθρώ
που καί τοΰ περί αύτδν κόσμου, τοσούτω 
μάλλον μονήρης διατρέχει τδ στάδ όν της, 
καί τοσούτω άπαλλοτριοΰται τής γνώμης, 
ήν εχει τδ πλήθος περί τών έν γένει πραγ
μάτων. Άφοΰ λοιπόν αύτά τά άντικείμε- 
ναΚπερί ά περιστρέφεται ή Φιλοσοφία, πα
ρά τοϊς μή φιλοσοφοΰσιν ή ούδενός εισι λό
γου άξια ή σκοτεινά, πώς άρα συνέρρεον 
καί τά πλήθη καί τά φϋλα είς τήν Αλε
ξάνδρειαν σμηνηδόν πανταχόθεν, ΐν’ άξι- 
ωθώσι τών χρησμών τής νέας ταύτης Πυθί
ας ; Μήπως ή έποχή αύτή; τότε μάλλον 
ή πρότερον ήν έπιδεκτική τή; Φιλοσοφία; ; 
ούχί' διότι ή Αλεξανδρινή Σχολή άπδ 
πολλοΰ ήδη είχε καταπέσει, ζοφερόν δέ 
σκότος έκάλυπτε τότε τήν Φιλοσοφίαν, 
καί οί ένθερμοι θεράποντες τών άρχαίων 

δοξασιών, καθόσον έβλεπαν θριαμβεΰον τδ 
άπασαν τήν Ανατολήν πλημμυρήσαν χρι
στιανικόν κΰμα, μετ’ άνεκφράστου τής ψυ
χής άθυμίας έθρήνουν έπί τή παντελεϊ σχε
δδν έκλείψει τής ύψηλής διδασκαλίας, ήτις 
έθεωρεϊτο ύπ’ αύτών ώς τδ πολυτιμότερου 
κειμήλιου τής ελληνικής άρχαιότητο;.Ή μή
πως αί γνώσεις τή; Υπατίας ήσαν περιω- 
ρισμέναι, καί αυτή Επομένως ήτο τή επο
χή της προςιτωτέρα ; ούτε τοΰτο' διότι ή 
Ύπατία έγκολπωθεϊσα τδ σύστημα τοΰ 
Πλάτωνος συμφώνως πόδς τάς Επεξηγή
σεις καί τροποποιήσεις τοΰ Πλωτίνου έδί- 
δασκεν αύτδ μετά τοσαύτης Επιτυχίας, 
ώςτε άναμφισβητήτως άνεδείχθη κατά τδν 
ιστορικόν Σωκράτην (δρα άνωτέρω) ύπερ- 
τέρα πάντων τών φιλοσόφων τής Εποχής 
της. «Άλλά καί κατά τήν Αλλην παι
δείαν ούδενός δεύτερα ήν καί τήν έγ· 
κύκλιον ού παρέργως έζηλωκυΐα' έκα
στον γάρ ών έπεδείκνυτο, ώς μόνον 
τοΰτο ήσκηκυϊα έφαίνετο. Τοιαύτη πο
λύμαθεία έκ παίδων συνετράφη·»

Διατί λοιπδν ή Φιλόσοφο; αυτή προ;- 
εγγίζει τώ λαώ πλειότερον άσυγκρίτω λό- 
γφ παντδς άλλου πρδ αυτής καί μετ’ αύ
τήν φιλοσόφου ; Τοΰτο Εγένετο' διότι ένθεν 
μέν συνηνοϋτο έν τή Ύπατία τό κάλλος 
τοΰ σώματος μετά τής άγαθότητος τής 
ψυχής της, ένθεν δέ εν αύτή συνεδυάζετο 
τό πολύ βάθος τ&ν γνώσεων της πρδς 
τήν τάς ψυχάς έλκουσαν, συγκινοΰσαν φυ
σικήν αύτής εύγλωττίαν, πρδς τήν άπα- 
ράμιλλον ρητορικήν της δεινότητα. Ούτως 
Εφοδιασμένη ύπδ τής δημιουργοΰ δυνά- 
μεως ή Ύπατία, πεπροικισμένη δέ διά τής 
φυσικής εΰγλωττίας καί βαθέως συναισθα- 
νομένη τήν σπουδαιότητα τής άπηστολή; 
της, έξήσκει, ώς ήτο επόμενον, Επί τοΰ 
περιστοιχοΰντος αύτήν δημοσίου καί δι’ αύ
τοΰ έπι πολλών καί μεμακρυσμένων χω
ρών μεγίστην έπιρροήν καί ποικίλην.

Άλλά καί ήτο δυνατδν τδ πολυπληθές 
συροέον άκροατήριον νά μή θαυμάζη τδ ώ- 
ραϊον καί Εμβριθές τής Ύπατία; φιλόσο
φον πρόσωπον, καί νά μή συναισθάνηται τδ

(1) Σωζοάτης έζκλησιαστ. Ίστορ. έκδ. Όξφ. 
σελ. 296. ‘·

(2; Νιζηφ Καλ'στ. έζκληι. Ίστορ. ί'κδ. Λο-'· 
τεζ. τομ. II, σελ. 469.
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ύψος τών ιδεών της; 'ΐίτο δυνατόν οί άν- 
άριθμοι μαθηταί αύτής νά μ ή κατατακυ- 
ριεύωνται ύπό μαγνητικοΰ τίνος Ενθουσια
σμού βλέποντες μετά θαυμασμού την ζωη· 
ράν έζφρασιν τών οφθαλμών τής παρθέ
νου, οΐτινες ένθεν μέν άπεκάλυπτον τό ΰ
ψος τής διανοίας, ένθεν δέ διηρμήνευον 
τήν αγνήν της καρδίαν; Ητο δυνατόν μι
κροί καί μεγάλοι, άρχοντες κα1. δημόται 
ίδίοις ώ:ίν άκούοντες τήν εμβριθή άνά- 
πτυξιν τών ύψηλών ιδεών τσϋ Πλάτωνος 
άπό στόματος Ύμηττίου, άπό χειλέων χα- 
ριεστάτων νά μή καταθέλγωνται, νά μή 
συγκινώνται; Καί τώ όντι· άδύνατον νά μή 
μένωσιν έκθαμβοι ούτοι απέναντι τής μεγα
λοπρεπούς καί πολυμαθούς Ύπατίας, απέ
ναντι τής φίλης τής άληθείας, τής δικαιο
σύνης, τής σωφροσύνης, τής σεμνότητος και 
ανδρείας. Καί ήτο άδύνατον νά μή λατρεύ- 
ωσιν αύτήν ώς τελείαν τινά προσωποίη 
σιν τής άρετής, νά μή έπιζροτώσιν είς τά 
μειλίχια αύτής έπη, καί νά μή άπονέμω- 
σιν αύτή δμοφώνως τίτλον μέγαν καί υ
ψηλόν άποκαλούντες αύτήν ούχ1. Ύπατίαν, 
ούχί δέ καί φιλόσοφον Ύπατίαν, άλλά εή>· 
5>ι.7άσθίρο>·. (<)

(1) Σωκρ. Έκκλησ. ίστορ σελ. 29G.

Άλλ’ ούδέν δυστυχώς αγαθόν κακότη- 
τος άμικτον ! Καί άληθώς' τό αίσθημα ει
λικρινούς συμπάθειας καί ενθουσιασμού ά- 
καθέκτου, δπερ ή φιλόσοφος Ύπατία έν- 
έπνεε τώ λαώ κα1. τοΐς άρχουσιν, έγέννησε 
φυσικά και τό αντίθετον αύτώ αίσθημα, αί
σθημα, οπερ όμολογουμένως είναι ή ρίζα 
πάντων τών κακών, ή πηγή παντός είδους 
συμφοράς, τό φυτώριον τών ανοσιούργημά 
των, τό αίσθημα δηλονότι τού επαράτου 
φθόνου. Ώ άπαισιώτατον αίσθημα καί κα- 
ταστρεπτικώτατον τ’αυτοχρόνως ! διότι σύ 
ύπειςδύσαν καταδιώκεις άσπόϊδως τούς 
προφανώς ώφελοΰντας τήν κοινωνίαν, ώς 
τήν ένάρετον Ύπατίαν, καί Επιχειρείς πο· 
λυτρόπως νά αμαυρώσεις τάς λαμπροτά- 
τας πράξεις αύτών, ού διαφέρον ποσώς τού 
σκώληκος, δς-.ις έμφωλεύων κατατρώγει

(ί) Λόγος Κ. Καλλιάοου. 

τούς καλλίστους καρπούς. «Καθάπερ at 
κανθαρίδες έμφύονται μάλιστα τω άκμά- 
ζοντι σίτω χαί τοΐς εύθαλέσι ρόύοις, ού
τως ό φθόνος ΐίπτεται των χρηστών χαί 
αύζομένων πρός Αρετήν καί δόξαν. (I) 
Καί πράγματι.

Ή Ύπατία, εί καί δέν ήσπάσθη τόν 
Χριστιανισμόν, άλλ’ έμεινε μέχρι τέλους 
πιστή εις τάς θρησκευτικάς άρχάς, έν αίς 
έγεννήθη καί άνετοάφη, ούχ ήττον ή διδα
σκαλία αύτής ήτο πλήρης ύψηλής ήθικής, 
αί δέ ίδέαι τής Ύπατίας τά μάλα συνή- 
δον τώ πνεύματι τω χριστιανικό», καί πρό 
πάντων διήγε βίον όντως Αγγελικόν έν 
τώ σύματι. Καί όμως οί μοχθηροί μιμητά! 
τού Μελίτου καί τού Άνύτου, τά γεννήμα
τα έχιδνών, παρουσιάζονται, ώς συνήθως, 
υπό τό πρόσχημα τοΰ θρησκευτικού ζήλου, 
υπό τήν εύπρόσωπον πρόφασιν τοΰ έθνι- 
σμοϋ, της φιλοπατρίας, ύπό τήν εύλογον 
άφορμήν τής ήθικής καί τής Αλήθειας (ί) 
καί παροξύνουσι τούς χυδαίους, ώς κύνας, 
καί αύτούς τούς άπειροκάλ.ους άρχοντας,ΐνα 
κατασπαράξωσι τήν είδωλολάτριν, κατα- 
συντρίψωσι τά αρχαία, ϊνα καταστρέψωσι 
τήν Φιλοσοφίαν, λέγοντες έν Εαυτοί; τό 
τοΰ Σολομώντος «ένεδρεύσωμετ τόν δί- , 
χαιον ότι δύςχρηστος ήμΐν έστι' βαρύς 
έστιν ήμΐν καί βλεπόμενος' δεΰτε Απο- 
κτείνωμεν αύτόν καί χατάσχωμεν τήν 
κληρονομιάν αύτοϋ. Εις τοιούτους χριστι
ανούς Ορθοδόξους εφαρμόζεται βέβαια τό 
τής ίεράς Γραφής «Τοΐς χείλεσί με τιμά, 
ό λαός ούτος, ή δέ καρδία αύτοΰ πόρρω 
Απέχει Απ έμοΰ.»

Τό αίσθημα τοΰτο τού φθόνου υποκώφως 
άναπτυχθέν καί ιεροκρυφίως, έγένετο φα
νερόν έν έτει 415ω έπί Θεοδοσίου τοΰ 
Μικρού, αύτοκράτορος τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τήν άφορμήν δέ τοϋ τραγικού τέ
λους τής Ύπατίας έδωκέ δεινή ’έρις τοϋ 
Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Κυρίλλου πρός 
τόν Έπαρχον αύτής Όρέστην ένεκα διε
νέξεων γενομένων μεταξύ ’Ιουδαίων καί

(♦) Πλουτάρχου.

Χριστιανών, καθ’ άς ούκ όλίγον έρρευσεν 
Εκατέρωθεν αίμα. 'Ο άστατος όχλος ^τής 
’Αλεξάνδρειάς κατ’ άρχάς τών διενέξεων 
τούτων συνταχθεί; μετά τοΰ Πατριάρχου 
ξλαβεν έπειτα τό μέρος τού Έπάρχου Ό- 
ρέστου, καί τελευταΐον ΰπέκυψε πάλιν είς 
τά νεύματα τοΰ Κυρίλλου’ ό λαός τής πό
λεως ταύτης βλέπων τήν μεγάλην οικειό
τητα τής Ύπατίας πρό; τόν άρχοντα τής 
Αίγύπτου καί νομίζων δτι ή φίλη αΰτη 
τοΰ Έπάρχου άπέτρεπεν αύτόν άπό τής 
συμφιλιώσεως αύτοϋ ποός τόν Πατριάρχην 
έπνεε μένεα κατά τής σοφής, τή; χρηστής 
καί τής αθώας παρθένου. Λέγεται μάλιστα 
δτι καί δ Κύριλλος διαβαίνων ποτέ έμπρο
σθεν τής οικίας τής Φιλοσόφου είδε πολύν 
ώθισμόν πρός ταΐ; Ούραις αύτής ένεκα πλη- 
θύος άνδρών καί ίππων τών μέν προςερχο- 
μένων, τών δέ άναχωρούντων καί άλλων 
πάλιν έκεΐ ίσταμένων, έρωτήσας δέ διατί 
τόσον πλήθος άθροίζεται καί τόσος θόρυ
βος γίνεται κατά τήν οικίαν ταύτην καί 
μαθών δτι έκείνη τή ώρα έδίδασκεν η Ύ
πατία, έδήχθη, λέγεται, τήν ψυχήν βλέπων 
τήν φίλην τοΰ ασπόνδου έχθρού του πανευ- 
φημιζομένην, καί ταχέως συνέλαβε δήθεν 
κατά τής αγνής Ύπατίας άνοσιώτατον 
σχέδιον.

'Ο σοφώτατος δμως Φώτιος (1) καί άλ 
λοι ιστορικοί δέν παραδέχονται ταύτην 
τήν μαρτυρίαν, τό δέ τραγικόν γεγονός, ο
περ κατά τούς χρόνους έκείνους τόν κόσμον 
κατέπληξεν, άποδίδουσιν είς τό έμφυτον 
τών Άλεξανδρέων θράσος καί στασιώδες 
Πλήν, καί τοι ό Κύριλλο; δέν ενέχεται, ώς 
πιστεύω, είς τό άπάνθρωπον κίνημα τό 
έπί τών ήμερών του καταμαυρώσαν τον Α
λεξανδρινόν Κλήρον, ούχ ήττον οί αύτουρ- 
γοί καί πρωταίτιοι τής άνηκούστου ποά- 
ξεως ταύτης τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τό 
όνομα ώς σύνθημα έλαβον. Καί υπό τοι
αύτην σημαίαν συναθροισθέντες άνθρωποι 
πολλοί, οΐτινες έν τη παοαφορφ αυτών έ- 
λησμόνησαν ώς όρθόδοξοι, οτι «Αλλότριόν

(1) Έν Μυριαβίθλω άναγν. 49 if
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. II’.) 

έστι παντελώς τών φρονούντων τά Χρι
στού φόνοι καί μι'ιχαι καί τά τούτοις πα
ραπλήσια» (1), άνθρωποι, οΐτινες τήν α
γίαν τού Χριστού θρησκείαν είς όργανον ί- 
διοτελών παθών καί φανατικών δοξασιών 
μετατρέψαντες, τήν δέ όπερβάλλουσαν δό
ξαν τής Ύπατίας φθονήσαντες, άνθρωποι 
τέλος θηριώδεις μή αισθανόμενοι πόσον ά- 
νανδρόν έστι τό έπιτίθεσθαι κατά γυναι- 
κός, συνέλαβον καί έξετέλεσαν τό άνοσιώ
τατον τών ανοσιουργημάτων, δπερ κατε- 
κηλίδωσε τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, 
κατεμόλυνε τήν Χριστιανικήν έκκλησίαν, 
κκτεσπίλωσε τήν Ελληνικήν ιστορίαν, προς- 
έβαλε τήν άνθρωπότητα πάσαν.

Έν μιά λοιπόν τού Μαρτίου ημέρα τοϋ 
416ου έτους μανιώδη όντα μορφήν καί 
όνομα μόνον ανθρώπων φέροντα οδηγούν
ται υπό τοΰ αναγνώστου τής ’Εκκλησίας 
Αλεξανδρείας Πέτρου, άπαρνησαμένου πάν 

δσιον καί ιερόν αίσθημα, ένεδρεύουσι τήν 
θυγατέρα τοϋ Θέωνος, τήν σοφήν Ύπατί
αν, έπανερχομένην εις τήν οικίαν της, ά- 
ποσπώσιν αύτήν έκ τού οχήματος καί τήν 
άναγκάζουσι νά τούς άκολουθήση. Άλλά 
ποΰ σύρουσιν αυτήν τόσον βαρβάρως, τό
σον βαναύσως, τόσον άσπλάγχνως, ΐνα Ου- 
σιασθή; ΊΙ Ύπατία άπάγεται εί; μέρος, 
ένθα ψάλλεται δ Θεός τής ειρήνης καί τής 
άγάπης, καί Ενθα τελείται άεί άναίμακτος 
θυσία άντικαταστήσασα τάς άπανθρώπους 
Ουσίας' οδηγείται έν άλλοις λόγοις είς χρι
στιανικήν έκκλησίαν κατά τάς άγιας ή
μέρας τή; Μεγάλης Τεσσαρακοστής I Καί 
έκεϊ παραβαίνοντες οι ασεβείς πάντα νό
μον θεϊον καί ανθρώπινον γυμνοΰσιν αύτήν, 
χλευάζουσι καί περιϋβρίζουσι. Τό αβρόν 
καί ώραϊον σώμα έκεϊνο κατακερματίζεται" 
τά δέ μέλη Θερμά έτι καί πάλλοντα σύ
ρονται κτηνωδώς υπό τοΰ φανατικού ό
χλου έκείνου διά μέσου τών άγυιών τής 
πόλεως, ειτα συλλέγονται καί Εμβάλλον
ται είς άνόσιον πΰρ καί κατακαίονται έν 
Κιναρώνι ! Καί οΰτω τραγικώς δολοφονη-

38



306 ΛΟΓΟΣ. ΛΟΓΟΣ. 307
Οεϊσα έν ήλικία άκμαίφ, 40 περίπου έ- 
τών, έκλείπει ή διασημοτάτη γυνή, ή α
γνή καί ωραία παρθένος, άπδ τού προσώ
που τις γής, θύμα γενομένη έπιτάφιον 
τής πολυθείας ! Μετ’ αυτής δέ καταρρέει 
τδ οικοδόμημα τών προαιωνίων ιδεών συγ· 
χωνευθέν έν τώ τοΰ Χριστιανισμού μεγα- 
λοπρεπώς άνυψουμένω μεγάρω.

Τίνος έξ ήμών, Κύριοι, εύγενεϊς μου Κυ- 
ρίαι, τίνος έξ ημών δέν σπαράσσεται ή 
καρδία έπί τώ σκληροτάτω θανάτορ τούτω ; 
Τίς έξ ημών δέν θλίβεται ήδη δτι ή ήμε- 
τέρα Φιλόσοφος άφηρπάσθη προώρως έκ 
τού θαυμασμού γενεάς ολοκλήρου ύπδ τής 
παρθένου αυτής καταγοητευθείσης ; Τίς δέν 
θαυμάζει την Έλληνίδα ταύτην δτι μετά 
γυναικείας αύταπαρνήσεως άφωσιώθη εις 
προσφιλείς δοξασίας καί μετ’ ανδρικής γεν- 
ναιότητος τδν κόσμον κατέλιπε ; Καϊ τίς 
δέν ευγνωμονεί τέλος αυτήν δτι παοέδω- 
κεν ήμίν άφθαρτον κληροδότημα τδ μετά 
καρτερίας καί μέχρι θανάτου έμμένειν στα- 
θερώς, άκλονήτως έν τή είλικρινεϊ καί με
τά ζήλου έκτελέσει τών οικείων έκάστω 
καθηκόντων, αφού έκλέϊσε τήν ελληνικήν 
φιλοσοφίαν κατά τδν πέμπτον μετά Χρι
στόν αιώνα διά τής άρετή; καί τών πλε
ονεκτημάτων αύτή; ; Πάντες όφείλομεν 
νά έκδηλώσωμεν λύπην έπί τώ άδικωτάτω 
αυτής θανάτω, πάντες ημείς, οϊτινες 
έχομεν πρδ τών οφθαλμών ημών τδν βίον 
και τήν διδασκαλίαν αύτής, ναι, πάντες ό
φείλομεν τή Ύπατία εύχαριστίας δτι γεν- 
ναίως υπέρ τών πατροπαραδότων αγαθών 
ήγωνίσατο,καί πάντες όφείλομεν πρδς αύτήν 
πλείστας χάριτας δτι τή τής φιλοσοφίας 
λατρεία πις-οτάτη έμμείνασα ύπήρξεν ή δό
ξα καί τδ κλέος Σχολής, ής αί άρχαΐ καί 
τδν παλαιόν έδόξασαν κόσμον, άλλά καί 
εις έτέραν διδασκαλίαν εΐσδόσασαι έζηκο- 
λούθησαν και μετά τήν νομιζομένην κατα
στροφήν νά διατρέχώσι τήν θριαμβευτικήν 
των πορείαν ύπδ μορφήν νέαν καί ύψηλο- 
τέραν.

Άλλά πρδ πάντων ύμεΐς, φίλαι νεάνι- 
δες, υμείς πρδ πάντων οφείλετε πρός τήν 

σεμνήν Ύπατίαν ζωηροτάτην εύγνωμοσύ- 
νην δτι τοσαύτα ύπέρ τού γένους ήμών 
διεπράξατο καί δτι τά δντως ανδρικά αύ
τής έργα χρυσοί; γράμμασιν έγκεχαραγ- 
μένα έν ταϊς δέλτοις τής πατρίου ήμών 
ιστορίας καί τή αθανασία παραδοθέντα 
πρόκεινται ύμϊν ήδη, ταϊς άπογόνοις εκεί
νης, σπουδαία μαθήματα πρδς μελέτην καί 
αγαστά ύποδείγματα εύσεβείας καί ελλη
νοπρεπούς άρετής πρδς άπομίμησιν.

Γνωρίζετε βεβαίως, Κυρίαι, δτι οϊαν Οέσιν 
κατέχει ή καρδία έν τώ άτόμω, καί οϊ
αν επιρροήν αυτή έξασκεϊ έπί τούτου, 
τήν αύτήν θέσιν κατέχει καί ή γυνή έν 
τή κοινωνία καί τήν αυτήν έπιρροήν έξα
σκεϊ τδ γυναικεϊον φύλον έπι τού έθνους. 
Ή γυνή λοιπόν είναι ή καρδία τής άν- 
θρωπότητος. Καί δταν τις περί τής έκ- 
παιδεύσεως τοΰ γυναικείου φύλου φροντί- 
ζϊ) καί περί τή; άναπτύζεως αύτοΰ μέρι
μνα, δ τοιοϋτος μεριμνφ καί φροντίζει 
περί τοΰ άληθοΰ; πολιτισμού τής πατρίδος 
αύτοΰ, περί τής άληθούς προόδου τοΰ έ
θνους. Άλλ’ δ άληθής πολιτισμός απο
κτάται μάλλον διά τής μορφώσεως τής 
καρδίας, τής έδρας ταύτης τών ανθρω
πίνων παθών, έξ ής άπορρέει ή άρετή καί 
ή κακία, ή διά τής άναπτύξεως τής διά
νοιας.

Αναπτύσσετε λοιπόν τήν διάνοιαν σας, 
ώς δόνασθε, διά τής παιδείας, άλλά κρα
τύνετε τήν ψυχήν σας διά τής ήθικής, διά 
τής θρησκείας, καί προςπαθεϊτε νά άποκτή- 
σητε τάς άρετάς έκείνας τάς ουρανίας, τήν 
ύπομονήν δηλονότι, τήν σεμνότητα, τήν 
σωφροσύνην και τδ βαθύ αίσθημα τής χρι
στιανικής έλπίδος τε καί αγάπης, σ'ίτινες 
δύνανται νά καταστήσωσι γλυκύν, δσον 
ένεστι, τδν βίον σας τδν παρόντα. Διότι 
ή πεπαιδευμένη γυνή, καί δλην τήν σοφί
αν έν τώ νώ έάν φέρη, δέν δύναται διά 
τής παιδείας καί μόνον νά ήναι, νά θεω- 
ρήται καί αληθώς πεπολιτισμένη, &< μή 
συνάμα έχη καί τήν καρδίαν μεμορφωμέ- 
νην, άν μή διατελή δηλονότι ύπδ τδ κρα-

ή ψυχή αύτοΰ 
Τί ένίνησι τδν 
Οί τοιούτοι άν- 
κεκονιαμένοις,

το; τή; άγαθότητος, τή; φιλανθρωπίας καί 
τής μετριοφροσύνης.

Καί αληθώς, Κυρίαι, τί χρησιμεύει ναός 
αγλαός καί ύψηρεφής, πρότυπον απαρά
μιλλου αρχιτεκτονική; τελειότητος, δταν 
έγκλείη, ώς αντικείμενου τής λατρείας, εϊ- 
δωλον άψυχου, φαντασιώδους καί ατελέ
στατης Θεότητος, άναξίας τοΰ ανθρωπί
νου μεγαλείου ; έν άλλαις λέξεσι, τί ωφε
λεί σώμα ώραϊον άνευ ψυχής ώραίας ; 
Εις τί συντελεί 5 εξωτερικός χρυσούς ιμα
τισμός τώ άνθρώπω, δταν 
ηναι μαύρη, άχρειοτάτη ; 
άρρωστον ή χρυσή κλίνη ; 
Ορωποι όαοιάζουσι τάφοις 
οιτινες έξωθεν μέν φαίνονται ωραίοι, έ
σωθεν δέ γέμουσι πάσης ακαθαρσίας" έστε 
Joi.tdv αείποτε φρόνιμοι καί σεμναι, ώς 
ή σωφρονεστάτη φι.Ιόσοφος Ύπατία, καί 
άκίρα,ιαι, ώς αί περιστερά!., άποφεύγουσαι 
πάντοτε πάν δ,τι έστίν επικίνδυνον tic 
τήν αγνότητα των ήδών σας, πάν ό,τι 
Ιπαπει.Ιεΐ την νεανικήν αθωότητά σας, 
τήν τής ιή« χής σας γαλήνην, και πάν ό,τι 
προετοιμάζει τήν οικογενειακήν δι·ςτυ~ 
■χίαν.

Άναπέμπετε καθ’ ήμέραν πρδς τδν Θε
όν εύλογίας, τήν βαθεϊαν εύγνωμοσύνην, δ- 
τι ήξιώθητε νά βιοϊτε έν πολύ καλλιτέ- 
ροις χρόνοι; παρά τά; Προμήτορα; ύμών 
καί Ιίρογόνους, δτε ή φίλη Πατρί; μας, 
ώς μή ώφελεν, ητο οίονεί σινική χώρα 
από τοΰ πεφωτισμένου κόσμου κεχωρισμέ; 
νη διά τού στυγερού τείχου; τής δεσπο
τείας ! Ναι, φίλαι μαθήτριαι, πρότερον ή 
γυνή, καί μέχρι τής χθές ακόμη, έζη κα- 
τάκλειστος, μόνη, μεταξύ τών τεσσάρων 
τοίχων τού οίκου, οί δέ εκατέρωθεν παρα- 
στάται τής θύρας αύτοΰ ήσαν αί ήράκλειοι 
στήλαι, ένώ σήμερον ύμεΐς νεάνιδες τάς 
τής τρυφεράς νεότητο; ώρας καταναλίσκε
τε έν λαμπρώ παρθεναγωγεία πρδς έκμε- 
λέτησιν τών έπωφελών συγγραμμάτων τών 
ένδόξων ύμών προγόνων καί τής θείας θρη 
σκείας, δπως μετά τής εύγενείας τοΰ χα- 
ρακτήρος καί τή; άγαθότητο; τή; καρδίας 

ένώσητε. τά διανοητικά ύμών φώτα, ών 
έστερούντο αί Πρόγονοί σας Βλέπετε λοι
πόν πόσω εύτυχέστεραί έστε ύμεΐς σή
μερον τών ύμετέρων Προγόνων; Οθεν εις 
ύμάς ύπολείπεται ήδη νά έφαρμόσητε εις 
τδν βίον σας πάν ό,τι έδιδάχθητε καλόν 
καί ιοφέλιμον δεικνύουσαι διά τών πραγ
μάτων, διά τής έντιμου διαγωγής σας, δτι 
πολύ διαφέρετε πλεέστων άλλοιν ανθρώ
πων κατά τήν άληθή παίδευσίν σας, τήν 
εύσέβειαν καί έν γένει κατά τά καλά έργα.

Εις πάσαν πράξίν σας ένθυμεϊσθε τήν 
Πίστιν σας τήν αγίαν, τήν φιλτάτην Πα
τρίδα, καί τδν εύγενή εθνισμόν σας' έν ά- 
νάγκη δέ θυσιάζετε υπέρ αύτών πάν άτο- 
μικόν σας συμφέρον. Εύγνωμονεϊτε έφ* δ
σον ζήτε τήν τδ ευ καί καλώς ζήν διδά- 
ξασαν ύρ&ς σεβαστήν Διευθύντριαν διά 
τήν ύπέρ ύμών ίδιάζουσαν μητρικήν αύ
τής πρόνοιαν. Εύγνωμονεϊτε τούς τής Σχο
λής Εύεργέτας, τούς Προστάτας αύτής καί 
’Εφόρους, διά τάς περί ύμών μεγάλας καί 
πολυτίμους αύτών φροντίδας. Εύγνωμο
νεϊτε τούς αγαθούς Γονεϊς σας, οϊτινες έν 
πόνοις πολλοϊς, καί έν κινδύνοις πολλά- 
κις έμόχθησαν καί μοχθούσιν ύπέρ. τής 
ύμετέρα; συντηρήσεως, ύπέρ τής δεού- 
σης άνατροφής σας καί ύπέρ τής μελλού- 
σης ύμών ευτυχίας. Μέμνησθε δέ φιλοφρό- 
νως καί πάντων τών Διδασκάλων ύμών, 
οιτινες, ώς τδ πλεϊστον, συνήργησαν εις τήν 
διανοητικήν καί ήθικήν ύμών άνάπλασιν.

Ύμεΐς δέ τέλος, ώ φίλαι καί άδελφαί 
μου μαθήτριαι, αί άποχωροΰσαι σήμερον 
τού Σχολείου καλώς λίαν μεμορφωμέναι 
καί σκοπίμως κατηρτισμέναι, προςέλθε- 
τε ήδη μετά πολλού σεβασμού πρδς τδν 
σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, ϊνα λάβητε 
παρ’ αύτοΰ τάς πατρικός εύλογίας, ϊνα 
παραλάβητε δι’ αύτοΰ παρά τής Μητρός 
ύμών έκκλησίας τούς μισθούς τών πόνων 
σας, τό έπίζηΛον άποιροιτήριύν σας" ύπο- 
στρέφουσαι δέ εις τάς φιλτάτας οικογένει
ας σας άγναί καί άθώαι, δπως ύπήρχετε 
έκπαλαι, τελειότεραι δμως διανοητικώς καί 
χρησιιιώτεραι, έναποθέσατε τδ άποφοιτη- 
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τήριον τοΰτο έπιμελώς καί άξίως μεταξύ 
τών πολυτίμων σας κειμηλίων. Βεβαίως ο
σάκις 0ά βλέπητε τδ «ποφοιτητήριον τοΰτο, 
«Άλα καί καθ' δλον τδν ύπόλοιπον βίον 
σας, θά άναπολήτε μετ’ ευφροσύνες εις 
τήν μνήμην σας τάς εύδαίμονας ώρας τοΰ 
μαθητικού σας σταδίου καί τάς ευτυχείς 
στιγμάς ταύτας, αϊτινες εισι μόνον χαρ
μόσυνοι καί άμιγεϊ; λύπης. Τδ άποφοι- 
τητήριον τοΰτο, εί καί εϊναι άπλοΰς μό
νον χάρτης, δέν έχει δμως τήν ευτελή, 
τήν φαινομένην ταύτην άξίαν, καθώς ού
δέ κλάδος’ δάφνης τυχαίως υπδ διαβάτου 
κοπτόμενος έχει τινά αξίαν, άλλ’ δταν ό 
κλάδος οίτος δίδωται δημοσία ώς βρα- 
βεϊον τοΰ ηρωισμού, ώς άριστεϊον τής παι
δείας, ώς άθλον τής τέχνης, ώς στέφανος 
τής αρετής, ώ τότε δ κλάδος ουτος είναι 
καί τών βαρύτιμο τάτων άδαμάντων πο
λυτιμότερος. Ή άληθής λοιπδν, ή ήθική 
'.·οΰ άποφοιτητηρίου τούτου άξία είναι αν
εκτίμητος. Διά τοΰτο ύμεΐς άξιωθεϊσαι 
τούτου δικαίως άντί πολλής έπιμελείας 
καί μόχθων καί άντί μεγάλης δαπάνης, 
φιλοτιμείσθε, ώς δύνασθε, ϊνα καί είς τδ 
μέλλον τιμήσητε έαυτάς καί τδ άποφοι- 
τητήριον τοΰτο διάγουσαι έναρέτως, σε- 
μνοπρεπώς, φιλοπόνως, ώς ή φιλόσοφος 
'Υπατία, καί γιγνόμεναι είς τάς νεωτέρας 
ύμών καλδν καί άξιομίμητον παράδειγμα 
τής χρηστότητος καί έπιμελείας, τής δια
νοητικής μορφώσεως καί τής ήθικής σας. 
«Τής Αρετής γάρ άθ-lor ή τιμή χαι ά.-το- 
νίρεται τοΐς ΑγαθοΙς.* (1)

(I) Άριστοτίλ. Ίίθικ. 4, 3.

Ι1ΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕ- 
ΛΟΤΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΔΤΙ

ΜΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΥΠΟ Α. ΚΟΥΡΝΙΑΚΤΙΙ.
*%**%*»

Είλικρινώ; σάς ίμολογώ δτι έπί πολύ 
έσκέφθην συλλογιζόμενος τήν έντύπωσιν ήν 
σάς έπροξένησεν ό τίτλος τής Ομιλίας μου. 
*Ηκουα τδν μέν νά λέγη δτι εύτυχία έν 
τώ κόσμω τούτω δέν υπάρχει καί δτι δλί- 
γοι εϊναι έπί τής γής οί δυναμενοι νά ό- 
νομασθώσιν εύτυχείς- τδν δέ νά ισχυρίζε
ται δτι έάν υπάρχη τρόπος νά ήναι τις 
εύτνχής, άπαιτεϊται μεγάλη μάθησις δπως 
κατορθώση τις τοΰτο καί δτι ή έφεύρεσις 
αυτή Οά ήτον τή άληθεία ή πολυτιμοτέρα 
άνακάλυψις τής έποχής ήμών.

Ιδού, κύριοι, τά διάφορα αισθήματα ά 
τινα έπησχόλουν τδ πνεΰμά σας, τδ αισθά
νομαι, τδ μαντεύω- θέλω λοιπδν άπ’ αρ
χής τή; ομιλίας ταύτης άπαντήσει είς δ
λας τάς άντιρρήσεις ημών καί έκθέσει κα- 
Οαρώς τδ σχέδιόν μου δπως προλάβω πά
σαν παρεξήγησιν καί πάσαν άδικον παρε- 
νόησιν.

Δέν έχω, κύριοι, τήν άξίωσιν νά σάς υ
ποδείξω τδ μυστικόν τοΰ νά ήναι τις εύ
τυχής. Ή εύτυχία εϊναι τδ άντικείμενον 
τών νομιμωτέρων ήμών επιθυμιών καί ή 
συνεχής ήμών μέριμνα- έκ γενετής μέχρι 
θανάτου έπιδιώκομεν αύ-.ήν καί σπανίως 
τήν άπολαμβάνομεν.

Έξ άλλου, δ βίος εϊναι δυστυχώς άνα- 
μεμζγμένος μέ τόσας περιπετείας, ώστε 
ούδεμία φρόνησις, ούδεμία ανθρώπινη ίκα- 
νότης δύναται ν’ άπαλλάξη ήμάς έκ τής 
κοινής δυστυχίας. Πότε μέν αί τρομεροί 
έκεΐναι άσθένειαι αϊτινες μάς άφαιροΰν ά- 
προσδοκήτω; πάν δ,τι ποθητδν έχομεν έπί 
τής γής ταύτης- πότε δέ οί οικογενειακοί 
περισπασμοί οΐτινες έπασχολοΰν καί κατα
βασανίζουν τήν ζωήν καί τήν υπαρξιν ή- 

μών. Πλήν έάν ίμεθα υποχρεωμένοι νά ύ- 
ποφέρωμεν καί νά ύπομένωμεν πολλάς πι
κρίας, δύναταί τις δμως νά προφυλαχθή 
έκ πολλών δυστυχημάτων δσάκις ήξεύρει 
νά προλαμβάνη αύτά.

Υπάρχει ικανή δόσις ύλικών καί ήθι- 
κών απολαύσεων τάς οποίας ό άνθρωπος 
δύναται νά πορισθή καί αί όποϊαι διά τής 
μάλλον ή ήττον διακεκομμένης αυτών δι
αδοχής ύπδ δυσαρέστων συμβάντων, συν
αρμολογούν υπαρξιν ήν συμφωνοΰμεν νά 
δνομάσωμεν εύτυχή. Πλήν ή λεγομένη αΰ 
τη ευτυχής Βπαρζις εϊναι προσδιωρισμένη 
μόνον διά τινας εύνοουμένου; τής τύχης, ή 
εϊναι έφικτή διά πάντας ήμάς οΐτινες έκ 
πρώτης όψεως δέν φαίνεται νά κατέχωμεν 
τά πρδς τήν εύδαιμονίαν άπαιτούμενα μέ 
σα ; Ιδού τδ ζήτημα δπερ προυτίθεμαι νά 
μελετήσω σήμερον μεθ’ ήμών- ιδού τί ση- 
μαίνουσι δι’ έμέ αί λέξεις αύται περί τώκ 
/ζέσω»· τώ/· συχτε^ούΐ'τωχ εΐς τήΐ ενδαι- 
ftoriar τον affipuiroVf δρος καθιερωθείς ύ
πδ τής φιλοσοφίας τδν οποίον ήδυνά
μεθα δρθότερον νά μεταβάλωμεν είς τδν 
έξής : περί τώχ μίσωχ τοΰ >ά ή<ταί τις ό- 
.Ιιγώτεροχ δυστυχής.

Τδ έργον μου, ώς βλέπετε, εϊναι ταπει
νότερου παρ’ δ,τι φαίνεται έκ πρώτης όψε- 
ως. Έχω δμο>; τήν συναίσθησιν δτι δέν θά 
ήναι δλεγώτερον ώφέλιμον. "Οπως καί άν 
έχη, δμολογώ δτι έδοκίμ,ασα θέλγητρόν τι 
επιχειρών τήν μελέτην τής δυσκολωτάτης 
ταύτης τέχνης, έκτεθείσης ύφ’ δλων έκεί
νων οϊτινες, έκ τής μάλλον μεμακρυσμένη; 
άρχαιότητος μέχρι τής έποχής ήμών, έκ 
τής έποχή; τοϋ Σωκράτους μέχρι τοΰ Φρα
γκλίνου, άφιέοωσαν τήν καρδίαν καί τδν νοΰν 
αύτών δπω; διαφωτίσωσι τήν ανθρωπότητα.

"Οπόταν όφείλωμεν ν’ άνασηκώσωμεν βα
ρύ φορτίον, συνασπιζόμεθα βοηθούμενοι ά- 
μοιβαίως. Ο βίος ώσαύτως εϊναι βαρύ φορ
τίον διά τούς περισσοτέρους. Πλήν διά τή; 
ειλικρινούς συνεννοήσεως, τοϋ θάρρους, τών 
άμοιβαίων προτροπών καί συμβουλών δύ
ναταί τις νά ύπερνικήση δλας τάς δυσκο
λίας. Αύτδ τούτο προυτίθεμαι νά πράξω 

καί έγώ σήμερον. Ύψόνων τήν φωνήν σκο
πδν έχω νά παροτρύνω ύμάς πρδς τδ κα
λδν καί τδ ώφέλιμον. Ή φωνή αυτή εί
ναι ειλικρινή; διότι προέρχεται έκ τής 
καρδία; φίλου δστις ένθυμείται τδ ρητδν 
τοΰ ρωμαίου ποιητοΰ.

Homo sum·, nihil humani a me alie-
num pulo" 
τούτέστιν- άνθρωπος είμί καί είς μόνη τά 
ανθρώπινα συγκινοϋμαι.

Υπάρχει, κύριοι, θεότη; τις φανταστι
κή, ήν έπικαλούνται συνήθως οί άνθρωποι 
έν τώ κόσμω τούτω καί είς τήν οποίαν ά- 
ποδίδουσι μεγίστην έπιρροήν έπί τών πρά
ξεων αύτών. ΊΙ θεότης αΰτη εϊναι ή Τύχη. 
"Οσον τδ κατ’ έμέ δέν πιστεύω ούτε είς 
τήν Τύχην ούτε είς τδ Αύτόματον καί δέν 
προσπίπτω ένώπιον τή; κυριαρχίας τών 
ψευδών τούτων θεοτήτων. Παραδέχομαι δ- 
τι τυχαΐά τινα περιστατικά δλως διόλου 
ανεξάρτητα τή; θελήσεως μας έπιρρεάζου- 
σιν ευτυχώ; ή δυστυχώς έπί τής ήμετέρας 
τύχη;- πλήν έάν άναγνωρίζω τήν υπαρξιν 
τών μονομερών κάί ιδιορρύθμων τούτων 
γεγονότων, απορρίπτω τήν πίστιν κα
τά τήν όποιαν ή τύχη ήθελε καταντήσει 
αιτία καί διασάφησις δλων τών πράξεων 
τής ζωής ένδς ατόμου. Έάν άνθρωπός τις 
ευδοκιμήσει ε'ίς τι, πάντες κραυγαζουσιν δ- 
τι ε”γει εΰγζ/Γ, έάν δέ απεναντίας άποτύ- 
χη, λέγουσιν δτι δέν εχει τύχηχ 1 Ή έκ- 
φρασις αΰτη ή κακώς παριστάνουσα μοι- 
ραίάν τινα έννοιαν έχει ώς άποτέλεσμα ν’ 
άρνήται τήν ατομικήν ευθύνην και νά πα- 
ραλύη τήν ένεργητικότητα, ήτις εϊναι ιδι
οφυής εΐ; έκαστον έξ ήμών. Τερόντι, πώς 
θέλετε ό άνθρωπος νά κινήται, ή νά έπι- 
χειρή δύσκολον έπιχείρησιν έάν έχφ άπό- 
λυτον ανάγκην τή; άνωτέρας ταύτη; δυ- 
νάμεως, δηλαδή τής τύχης, άνευ τής ίποί- 

ήθελε κατορθώσει ; Τότε λοιπδν 
οοφία ήθελεν εϊσθαι έκείνη τών 

οϊτινες ένόεπιον πυρκαϊάς ή έ- 
τινδς μένουσιν άπαθεΐ; θεαταί 
τδν αυχένα καί πιστεύοντε; είς

ας ούδέν 
ή άληθής 
Ασιανών 
πιδημίας 
κλίνοντε;
τδ πεπρωμένο?.
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*Εν τή επιτυχία τών άτόμων, έν ταϊς 

διαφοραϊς αϊτινες ΰπάρχουσιν έν τή έχά- 
στω αύτοΰ θέσει, ύπάρχουσι λόγοι λίαν ά 
ναντίρρητοι, λίαν ψηλαφητοί, τούς όποιους 
θέλετε εΰρεϊ ούχί έκτος τοΰ ανθρώπου, άλ
λά βολιδοσκοποΰντες αυτόν τον ίδιον άν
θρωπον" θέλετε τού; εύρεϊ έν τή διανοία 
αύτοΰ, έν τώ χαρακτήρι αύτοΰ, έν τή ιδι
οσυγκρασία αύτοΰ. Διατί π. χ. ό δείνα ερ
γάτης κερδίζει περισσότερον τοΰ άλλου ; 
διότι είναι καί προσεκτικότερος καί ικα
νότερος εις τδ ίργον του, καί διότι εξέ
λεξε καλητέραν τέχνην. Διατί δ μέν εύη- 
μερεί, ό δέ στενοχωρεϊται ; διότι δ μέν 
πρώτος είναι μάλλον οικονόμος, μάλλον 
λιτός, μάλλον άκριβής, ό δέ δεύτερος, ό* 
κνηρδς, άσωτος καί ακατάστατος.

Αί περιστάσεις έπιρρεάζουσιν έπί τής ζω
ής τοΰ άνθρώπου, συμφωνώ, άλλά δέον νά 
ήξεύρη τις νά ώφελήται καί νά γίνεται κύ
ριος αύτών. Ποσακις ή άκηδία, η δκνηρία, 
ή μή ακρίβεια, ή άδυναμία υπήρξαν άφορ- 
μή ν’ άπολέσωμεν λαμπράς περιστάσεις 
καί ακολούθως ν’ άποδώσωμεν τοΰτο εις 
τήν κακοτυχίαν ήμών ;

Όπόταν λ. χ. μάς υποδεικνύουν επικερ
δή τινα θέσιν αντί νά τρίξωμεν εις τδ 
προσδιωρισμένον μέρος,άφίνομεν τινά καιρόν 
νά παρέλθη μή λαμβάνοντες τήν άπαιτου- 
μένην πρόνοιαν καί σπουδήν. Έντοσούτω 
τήν θέσιν ταύτην τήν λαμβάνει άλλος, μή 
δυνάμενοι δέ άκολούθως νά τήν καθέξω- 
μεν, άποδίδομεν τοΰτο εις τήν κακοτυχίαν 
μας. Όπόταν έπιχειρώμεν εργασίαν ήτις 
απαιτεί μεγίστην προσοχήν, ημείς δέ δει- 
κνύομεν άμέλειαν ήτις γίνεται πρόξενος 
τή; άποτυχίας ήμών, άμέσως άποδίδομεν 
ταύτην εις τήν κακοτυχίαν μας. Όπόταν 
ή υγεία ήμών άπαιτή προφυλάξεις, ήμεϊς 
δέ δεικνύομεν αδιαφορίαν ήτις γίνεται α
φορμή άσθενείας τίνος, άποδίδομεν καί τοΰ 
το εις τήν κακοτυχίαν μας. Όπόταν, κα- 
ταβαίνοντες έκ τής άμάξης πρίν σταματή- 
σωσιν οί ίπποι, πίπτωμεν καί συντρίβωμέν 
τδν πόδα μας, άμέσως καταρώμεθα τήν 
τύχην.

ιδίων καί

έπίπονον 
τοσοΰτον

Εις δλα τσΰτα θέλω απαντήσει αυστη
ρός ναί μέν, πλήν δικαίως. "Επρεπε νά ύ- 
πάγωμεν άμέσως ένθα ή θέσις ήτο κενή 
καί ήθέλομεν τήν απολαύσει. Έπρεπε νά 
καταβάλλωμεν πάσαν φροντίδα δπως έπι- 
τύχωμεν εις τήν έργασίαν μας. 'Επρεπε 
νά λάβωμεν τάς άπαιτουμένας προφυλάξεις 
ϊνα μή ύποπέσωμεν ε!ς άσθενείας. 'Επρεπε 
νά μετριάσωμεν τήν όρμήν μας έξερχόμε· 
νοι έκ τής άμάξης καί τοιουτοτρόπως δέν 
ήθέλομεν συντρίψει τδν πόδα μας. Βλέ
πετε λοιπόν δτι τά περισσότερα δυστυχή
ματα προέρχονταιέξ ήμών τών 
ούχί έκ τής τύχης.

Εννοώ δτι είναι ύχληρδν καί 
νά έπιτηρή τις τδν έαυτόν του 
αύστηρώς, ώστε νά μή δύ,αται νά παοα- 
βαίνη τούς ελάχιστους κανόνας τής φρονή- 
σεως, χωρίς νά τιμωρήται αύστηρώς διά 
τήν παράβασιν ταύτην. Πλήν ούτος είναι 
δ νόμος τής άνθρωπότητος τδν όποιον ού- 
δείς δύναται νά διαφύγη εις οίανδήποτε 
τάξιν τής κοινωνίας καί άν εύρεθή. Άλλ’ 
έάν δ νόμος ουτος ηναι αυστηρός, είναι δ- 
μω; παρηγορητικός, καθότι θέτει έν τή ε
ξουσία ήμών τήν νίκην ή τήν ήτταν έν 
τώ άγώνι τής ζωής. Βεβαίως τδ νά θέλη 
τις νά κατάργηση τήν Τύχηκ ή τήν Εί- 
papjtiryr, καταργεί τις πολλάς προφάσεις, 
πολλάς δικαιολογήσεις υπέρ τών παραπτω
μάτων ήμών, πλήν δμως δέν πρέπει εις 
τήν ηλικίαν μας νά μιμώμεθα τήν τροφόν 
έκείνην ήτις, αντί νά διόρθωση τδ τέκνον 
διά τήν άπροσεξίαν του, κτυπά τδν λίθον 
έπί τοΰ δποίου συνεκοούσθη.

'Ας συνεθίσωμεν μάλλον εις τάς άρχάς 
έκείνας τής προσωπικής εύθύνης, ήτις είναι 
βάσις τής φρονήσεως καί τής εύτυχίας, άρ
χάς κηρυχθείσας ύπδ τής ορθοφροσύνης τοΰ 
λαοΰ λέγοντας δ,τι σπείρεις 6ά ΰερίσης.

Πρίν ζητήσω τά μέσα τά εις τήν εύ- 
δαιμονίαν τοΰ ανθρώπου συντελοΰ/τα ώ- 
φειλον νά σάς άποδείξω τήν άλήθειαν ταύ
την, δτι δ άνθρωπος θά ήδύνατο νά ήναι 
έν μέρει δ αυτουργός τής εύτυχίας ή τής 
δυστυχίας του. Διά νά σάς καταπείσω δς 

λάβω 8ν παράδειγμα τδ δποϊον θέλει προ
ξενήσει έντύπωσιν εις τδ πνεΰμά σας, κα
θότι εξάγεται έκ μιάς τάξεως ιδεών, αϊ- 
τινες δέν αμφιβάλλω έπασχολοΰν τήν στιγ
μήν ταύτην τήν διάνοιάν σας. Πρόκειται 
περί τοΰ πλούτου. Διά πολλούς δ πλοΰτος 
είναι ή εύτυχία. Ή ιδέα δμως αυτή είναι 
άπατηλή καί ψευδής. Ό πλοΰτος δέν εί
ναι ή εύτυχία, άλλ’ είναι απλώς μέσον 
τοΰ νά ήναί τις εύτυχής. Νά εχη τις χρή
ματα είναι πράγμα ωφέλιμον καί άναγ- 
καΐον, καί έπειδή δέν είμαι πλούσιος δέν 
θέλω μιμηθή τήν άλώπεκα τοΰ μύθου ή- 
τις ένώπιον τών κρεμαμένων σταφυλών 
τάς δποίας δέν ήδύνατο νά φάγη έλεγεν, 
δπως παρηγόρηση τήν λύπην της, δτι δέν 
ησαν ώριμοι.

’Εντούτοις, έάν ηναι παιδαριώδες νά 
περιφοονή τις τά χρήματα καί ν’ άρνήται 
τήν δύναμίν των, δέν πρέπει ωσαύτως νά 
τά έκτιμόί τις παραπολύ παραγνωρίζων τήν 
πραγματικήν αύτών αξίαν. Ό άνθρωπος 
δύναται νά ήναι εύτυχής ή δυστυχής άνα- 
λόγως τής καλής ή κακής χρήσεως ·?,ν κά- 
μνει έξ αύτών.

Όπόταν βλέπωμεν άτομόν τι περιστοι- 
χούμενον ύφ’ δλων τών αγαθών τής τύ
χης άμέσως λέγομεν «Ιδού εύτυχής έπί 
τής γής ταύτης.» Πλήν άς μή κρίνωμεν 
τόσον έσπευσμένως καί άς ίδωμεν δποίαν 
χρήσιν κάμνει τών θησαυρών του πρίν έπα- 
Φίσωμεν εις αυτόν τδ απολυτήριον τής εύ- 
δαιμονίας. Ό Ααβρουΰέρος έγραφε λίαν δρ- 
θώς τάς έξης αλήθειας.

«’Εκείνος είναι πλούσιος δστις άπο- 
λαμβάνει περισσότερα τών δσων δαπανά" 
καί έκεΐνος είναι πτωχός τοΰ οποίου η 
δαπάνη υπερβαίνει τήν εϊσπραξιν. Ό έ
χω» δύο έκατομμύρια εισόδημα δύναται 
έ'νεκα τής σπατάλης του νά ήναι κατ’ έ
τος έλλειπής έκ 500 λιρών».

Τφόντι, τί σκέπτεσθε περί εκείνου, δσ 
τις έχων τδν τρόπον νά δαπανφ 100 

*αθ’ έκάστην, έχει δμως τδ πά
θος τής πολυτελείας ήτις τδν κάμνει νά 
δαπανγ 200 ; ή περί τοΰ φιλαργύρου δ- 

στις μεθ’ δλα τά πλοότη αύτοΰ στερείται 
πάντων καί ζή άθλίως συλλογιζόμενος μό
νον πώς νά έπισωρεύη χρήματα ;

Ιδού λοιπόν άνθρωποι οϊτινες είναι 
μάλλον αξιολύπητοι ήμών, μολονότι τδ 
έξωτερικδν τούς καθιστά έπιθυμητούς. Βλέ
πετε λοιπόν δτι ή εύτυχία δέν συνίσταται 
κυρίως εις τήν δείνα ή δείνα εύνοιαν τής 
τύχης ή εις τήν δείνα" ή δείνα περίστασιν, 
άλλ’ δτι έξαρτάται έκ τοΰ τρόπου έκ τοΰ 
δποίου άπολαμβάνομεν τής εύνοίας ταύτης, 
ή έκ τής χρήσεως ήν κάμνομεν καί έπο- 
μένως έκ τής θελήσεως ήμών.

Καί έντούτοις εϊμεθα φρονιμότεροι εν 
τή πτωχεία ήμών τοΰ φιλοδόξου Εκείνου 
δστις δαπανά ύπεράνω τών δυνάμεων του, 
ή τοΰ φιλάργυρου δστις δέν ήξεύρει νά κά- 
μνη χρήσιν τοΰ πλούτου αύτοΰ ; Δυστυ
χώς νομίζομε» δτι ήθέλομεν ώφεληθή έ* 
τοΰ πλούτου, ένώ άμελοΰμεν νά φανώμεν 
φρόνιμοι έν τή μετριότητι. Δέν ύπάρχει 
εργάτης μή ύποπίπτων εις τήν πλάνην 
ταύτην καί επειδή ύπάρχουν μεταξύ τών 
ακροατών μου έργάται τινές, θέλω έκλέ- 
ξει μεταξύ τών καθημερινών αύτών έπα- 
σχολήσεων Επιχειρήματα τινά πρδς ύπο- 
στήριξιν τοΰ θέματός μου.

Ό έργάτης λαμβάνει ήμερομίσθια διά 
τών οποίων μόλις δύναται νά έπαρκέση εις 
τάς καθημερινά; αδτοΰ άνάγκας. Ένώ λοι
πόν οί πόροι αύτοΰ είναι λίαν περιωρι- 
σμένοι, δποίαν χρήσιν κάμνει τής άντι- 
μισθίας αύτοΰ καί εις τί δαπανά τά δλί- 
γα χρήματά του ; Όποια φρόνησις, δποία 
ίκανότης δέν απαιτείται δπως έπαρκέση 
εις δλας τάς άπαραιτήτους δαπάνα; τής 
οικιακής αύτοΰ διευθετήσεως, καί εντού
τοις μετά τίς μεγαλητέρας απερισκεψίας 
θυσιάζει συχνάκις έντδς ολίγων στιγμών 
τήν ήσυχίαν του, τήν ευτυχίαν ολοκλήρου 
έβδομάδος. Ό δ απανών λοιπόν αδίκως 
100 γρόσια είναι έπίση; πταίστης ώς ε
κείνος δστις έξοδεύει αδίκως 100 δραχ- 
μάς* τδ ποσδν δέν σημαίνει τίποτε.

Έγνώρισα πολλούς έργάτα; οιτινες κα
τά τήν ημέραν τής πληρωμής των έλογά·
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δμως, ώς έπϊ τδ πλεΐστον, 
ίέγουν δτι ή διχσκέδασι;

ριαζον πάν δ,τι εΐχον έξοδεύσει είς τδ 
κρασοπωλεϊον ή χάσε·, είς τδ χαρτοπαίγνιον. 
Ήκουσα μερικούς έξ αύτών νά λέγουν δτι 
εΐχον καταβροχθίσει είς όλίγα; στιγμάς 
τδ ήμισυ τή; αντιμισθίας των. Συλλογι- 
ζόμενος δέ τάς στερήσεις καί τάς λύπας 
τάς οποίας ήθελον επιβάλλει είς τούς πτω 
χούς τούτους έργάτα; αί βραχεΤαι αυται 
στιγμαί ύποτιθεμένης ηδονής, ελεεινολο
γούν ττ,ν θέσιν τών οικογενειών αύτών.

Οί άνθρωποι 
συνεθίζουν νά 
είναι αναγκαία καί δτι πρέπει νά λησμο- 
νώμεν τάς θλίψεις μας. Δέν καταδικάζω 
έκείνους οΐτινες σκέπτονται οΰτω, οΰτε 
θέλω ν’ αποβάλλω τήν τέρψ-.ν έκ τών οι
κογενειών. ’Αγαπώ μάλιστα νά βλέπω τδν 
ίργάτην έξερχόμενον μετά τίς οίκογενείας 
του είς ττ,ν εξοχήν κα'ι άπολαμβάνοντα 
έντδς τών ορίων αθώας διασκεδάσει·»; καί 
τέρψεως. Δέον 5 έργάτης νά λαμβάνη ανα
ψυχήν τινα παύων έκ τών έργασιών του. 
’Αλλά πρέπει νά εκλέγη διασκεδάσεις α
θώας μή άφίνων κατόπιν αύτοϋ οΰτε δυσ
αρέσκειαν οΰτε πικρίαν. Ώς πρδς τάς θλί
ψεις, αύται δεν λτ,σμονοΰνται οΰτε διά 
τίς άσωτείας οΰτε διά τοϋ οινοπνεύματος, 
απεναντίας διά τοϋ μέσου τούτου καθί
στανται καϊ όςύτεραι καϊ ίσχυρότεραι. Εάν 
τις ηναι δυστυχής υπάρχει μωρία έκ μέ
ρους αύτοϋ ν’ αύξάνρ αύτοθελώς τήν δυσ
τυχίαν του.

Είναι λοιπδν πασίδτ,λον δτι είς όποι- 
ανδήποτε τάξιν τίς κοινωνίας καϊ άν ευ- 
ρεθώμεν, αίσθανόμεθα πάντες μοιραίως τάς 
συνεπείας τών πράξεών μας. Ή εύτυχία 
είναι λοιπδν ή ανταμοιβή τών προσπαθει
ών άς σπουδαίως κατεβάλαμεν καί ούχί 
τδ άποτέλεσμα τυφλής καϊ άλλοπροσάλλου 
τύχτς.

Πλήν αί προσπάθειαι αύται δέον ν άρ- 
χίσωσιν έκ τίς γενετή; τοϋ άτόμου. Ιδού 
τέκνον δπερ γενναται έν τώ μέσω οίκογε
νείας έργατών. ’Εκ τής στιγμίς ταύτης, 
πιστεύσατέ μοι, κύριοι, έκ τής εισόδου τοΰ 
οντος τούτου έν τή ζωή, τδ ζήτημα τίς 

εύτυχίας ή τής δυστυχίας προβάλλεται 
δι’ αύτό. Βεβαίως τδ μικρδν και ασθενές 
τοΰτο πλάσμα δέν δύναται νά λύση τδ 
ζήτημα τοΰτο, πλήν οί γονείς όφείλουν 
έκ τίς ήμέρας ταύτης νά έπασχοληθώσι 
διά τδ μέλλον αύτοΰ. Δυστυχώς όλίγοι εί
ναι εκείνοι οΐτινες σκέπτονται δτι έκ τίς 
νεότητος έτοιμάζεται ή τύχη τοϋ άτόμου 
ήτις θέλει έπιρρεάσει- τδ υπόλοιπον τίς 
ζοιίς του. Δέν γνωρίζομεν πόσον αί τρυ- 
φεραϊ αύται ψυχαί λαμβάνουσιν εύκόλως 
τήν σφραγίδα τοΰ καλοΰ ή τοΰ κακοΰ. Σάς 
συνέβη ποτέ νά κάμητε έλαφράς τινας έκ- 
τομάς έπϊ τ·νΰ φλοιού νέου τινδς δένδρου; 
Έάν παρατηρήσητε μετά παρέλευσιν έπτά 
ή οκτώ έτών τδ αύτδ δένδρον θέλετε ίδεί 
έγκεχαραγμένον τδ σημεΐον έκεϊνο τδ ό
ποιον σεϊς οί Ιδιοι έχαοάξατε. Άντϊ νά 
έξαλειφθή, άπεναντίας ηΰξησε μετά τίς 
ήλικίας τοΰ δένδρου. Οΰτω συμβαίνει καί 
είς τάς νέας ψυχάς τών τέκνων. Αί εντυ
πώσεις τίς νεανικής ήλικίας μένουσι βχ- 
θεΐαι καϊ ανεξάλειπτοι μέχρι βαθυτάτου 
γήρατος. ’Εκείνοι λοιπδν οΐτινες μεταξύ 
ήμών είναι, ή θέλουσιν είσθαι πατέρες οί
κογενείας, άς έπιμελώνται μετά μεγάλης 
έπιμελείας τήν ήθικήν άνατροφήν τών υι
ών ή τών θυγατέρων των. Διά τοΰ μέσου 
τούτου θέλετε καταστήσει εύτυχή καϊ εύ· 
δαίμονα τδν βίον αύτών. Λαλών δέ περί 
ανατροφής δέν έννοώ τά ξηρά καϊ τυπικά 
γράμματα, άλλά πρδ πάντων τήν άνατρο
φήν έκείνην ήτις πηγάζει έκ τής καρδίας 
καϊ ήτις όμολογουμένως χωλαίνει παρ’ ή- 
μϊν. Λέγω άνατροφήν καί ούχί έκπαίδευ- 
σιν, δύο λέξεις τάς οποίας συγχέομεν πάν
τοτε και άί όποϊαι κεχωρισμέναι καταν
τούν ή μέγας κίνδυνος, δηλαδή ή μάθη- 
σις άνευ τής άνατροφή; ή πικρδς χλευα
σμός ή ανατροφή άνευ τής μαθήσεως. Καί 
δπως ή μία χρησιμεύει ώς υποστήριγμα 
είς τήν άλλην, δέον ή θρησκεία νά ήναι 
κρηπίς. Ή μάθησις, χωριζομένη τής ήθι
κής, καθιστ^ πολλάκις τδν άνθρωπον δε- 
ξιώτερον πρδς τήν κακίαν. ε’Π πολυπει- 
οία καί πολυμαθία μετά κακής άγωγή;

γίγνεται πολύ μείζων ζημία», λέγει λίαν 
όρθώς ό Πλάτων.

Ή λέξις άνατροφή εΐχε παρά τοΐς αρ
χαίοι; άλλην έννοιαν ή ήν άποδίδομεν αύτη 
σήμερον. Educil obsletrtx λέγει δ Βάρ- 
ρων, educal nutrix, instituil pedagogus, 
docel magister. Οΰτω λοιπόν ή άνατρο
φή, ή διδασκαλία καϊ ή έκπαίδευσις είναι 
έν τώ άντιχειμένω αυτών πράγματα το- 
σοϋτον διάφορα δσον ή μήτηρ, δ παι
δαγωγός καϊ ό διδάσκαλος. Ό γινώσκων 
νά υπομένη μετά θάρρους τάς περιπετείας 
τοΰ βίου τούτου είναι άναντιρρήτως δ κα- 
λήτερον έκπαιδευθείς. Ό τυχών έλευθέρας 
καί ύγιοΰ; άνατροφής λαμβάνει ώς γνώ
μονα είς τάς πράξεις αύτοΰ τήν δικαιοσύ
νην, ζή έναρέτως, δέν βλάπτει οΰτε κα
κολογεί ούδένα, είναι μετριόφρων καί 
γνωρίζει νά κυβερνόί τδν έαυτόν του 
τάς καλάς καθώς κα'ι είς τάς κακάς

είς 
πε-

ριστάσεις τοΰ βίου του. Έκ τούτου συνά
γεται δτι ή πραγματική άνατροφή συνί
σταται όλιγώτερον εί; παραγγέλματα ή 
είς άσκήσεις. Άοχίζομεν νά διδασκώμεθα 
άμα είσέλθωμεν είς τήν ζωήν, ή άνατρο
φή ήμών άρχίζει μεθ’ ήμών, ό πρώτος ή
μών διδάσκαλος είναι ή μήτηρ. *11 άνα
τροφή λοιπόν τών τέκνων τότε μόνον δύ
ναται νά έπιτευχθή όσάκι; διδάσκαλοι καϊ 
γονεϊς έκ συμφώνου άποφασίζουσι περ'ι τής 
τύχης αύτών. Άλλά πώς θέλετε παρ’ ή- 
μϊν ό νέος νά προκόπτη δταν δέν λαμβά
νη παρά τών γονέων αύτοΰ ούδεμίαν έπί- 
πληξιν, ούδεμίαν τιμωρίαν, τήν παραμι
κρήν νουθεσίαν ; *0 διδάσκαλο; πολλάκις 
ελέγχει, οί δέ γονείς άδιαφοροϋσιν είς τοΰ
το. Ό διδάσκαλος έπιβάλλει τιμωρίας, οί 
δέ γονείς ού μόνον δέν έφαρμόζουσιν αύ
τάς, άλλ* ένίοτε κατακρίνουσιν ένώπιον 
τών τέκνων των τήν διαγωγήν τοΰ διδα
σκάλου. Ιδού κύριοι, διατί παρ’ ήμΐν ή 
νεολαία φθείρεται μή παρέχουσα χρηστάς 
έλπίδας υπέρ τού μέλλοντος. Έξ άλλου ή 
αδιαφορία καϊ ή ύλικότης ήτι; έπιπολάζει 
παρ’ ήμΐν, έκαμαν ώστε θρησκεία, γράμ
ματα, έπιστήμαι κα'ι πάν δ,τι υψηλόν καί 

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.)

ώραϊον κατέστη ζήτημα δευτερεϋον ‘μή 
χοήζον ούδεμιά; προσοχή; καϊ μελέτης. 
’Εξετάσετε δλα τά ήμέτερα καταστήμα
τα, δλας τάς τάξεις τή; κοινωνίας καί θέ
λετε εύρεϊ παντοΰ τήν ΰλην υπερτερούσαν 
τοΰ πνεύματος. Παντοΰ βλέπει τις αναρχί
αν, άσυμφωνίαν, έλλειψιν πειθαρχίας καϊ 
τό χείριστον πάντων τήν αισχροκέρδειαν 
καϊ καπηλείαν, ήτις-είσεχώρησε καί είς 
αύτά τά ιερότερα ήμών καθιδρύματα. Τάς 
δημοσία; θέσεις, έν αί; ωφειλε νά προϊ- 
στανται άνδρες τίμιοι και ικανοί, τάς κατ- 
έχουσιν ώς έπϊ τό πλεΐστον ίδιοτελεϊς, ε
πιπόλαιοι καϊ άνευ σταθερών αρχών άν
θρωποι. ’Ενταύθα ώσπερ καϊ έν Έλλάδι 
δέν ένοήσαμεν είσέτι δτι άλλο έκπαίδευ- 
σι;, άλλο διδασκαλία καί άλλο άνατροφή. 
Νομίζομεν οτι διά τοϋ πολλαπλασιασμού 
τών σχολείων, τών γραμματικών κα'ι τών 
κανονισμών θέλομεν δυνηθή νά μορφώσω- 
μεν πολίτας άγαθούς καϊ έναρέτους. ’Α
πάτη, κύριοι, καί άπατη μεγάλη· "Οσον 
άπλουστερα καί φυσικώτερα άναθρέψωμεν 
τα τέκνα μας τόσον εύτυχέστερα καϊ τι
μιότερα θέλομεν καταστήσει αύτά. Ο
που υπάρχει πληθύς δικαστηρίων καί δη
μοσίων υπαλλήλων, δρμαθός νόμων καί 
νομοσχεδίων ούδέποτε έκτελουμένων, έκεϊ 
υπάρχει καί περισσοτέρα σοφιστία, περισ
σότερον ψεϋδος, περισσοτέρα διαφθορά, με- 
γαλητέρα δυσπιστία. Διατί ή έλευθέρα με- 
ρίς τοϋ έθνους δέν άνταποκρίνεται είς τά; 
προσδοκίας τών έσω καί έξω ομογενών ; 
Τίς πταίει ; Ποΰ έγκειται τό κακόν ; Δια- 
τί δ δείνα υπάλληλος ή δ δείνα υπουρ
γός αμα καθέξη τήν θέσιν δεικνύεται πρό; 
τού; άλλου; τύραννος, άδικος, ύπουλος, 
πανούργο; καί πλεονέκτης ; διότι, κύριοι, 
δέν έτυχε τή; δεούοης άνατροφής, διότι 
ή καρδία αύτοΰ έμεινε ξηρά καΐ· άγονος, 
διότι πρό πάντων δέν έλαβεν ικανήν θρη
σκευτικήν ανατροφήν, περιορισθείς μόνον 
είς τά ξηρά καϊ σχολαστικά γράμματα, ά
τινα μάλλον βλάβην ή ωφέλειαν έπροξέ- 
νησαν εις τόν νοΰν του" ϊότι σπουδάζου- 
σα νεολαία γινώσκει ιεάλλιον τά άθλα

39
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καί τίς παιδεί· 
συνάγεται δτι δ· 
τδν άπολεσθέν- 
τήν άωρον ταύ- 

άποβάλη τήν 
Εκείνην άνα-

τοΰ Ήρακλέους ή τοΰ Θησέως παρά τά 
δόγματα τής χριστιανικής πίστεως’ διότι 
σήμερον ή πλεονεξία έκυρίευσε τάς καρδί
ας τών περισσοτέρων, διά τών χρημάτων 
τά πάντα κατορθοΰνται, δικαιοσύνη, θρη
σκεία και πάν δ,τι ιερόν καί δσιον κατέ
στη πορισμδς καί αισχρά άργυρολογία' διό
τι τά κόμματα καί η συγκέντρωσις έμπο- 
δίζουσ; τήν υλικήν καί ήθικήν προαγωγήν 
τοΰ έθνους (”), διότι έν ένί λόγω τδ έ
θνος έτράπη τήν σκολιάν καί ούχί τήν εΰ 
θείαν δδόν τίς μαθήσεως 
ας. Έκ τούτων πάντων 
πως τδ έθνος άνακτήση 
τα καιρόν καί περιστείλΐ) 
την παρακμήν οφείλει ν’ 
ασιατικήν καί βυζαντινήν 
τροφήν ήτις ένεκα καιρικών περιστάσε
ων έρριζώθη έν ταϊς καρδίαις τών περισ
σοτέρων καί ήτις έπέφερε μυρίας καί ακα
ταλόγιστους συμφοράς εις τδ πολύπαθες 
ήμών έθ.ος. Ας μορφώσωμεν λοιπόν πρώ
τον καλάς καί χρηστά; μητέρας, καλούς 
παιδαγωγούς, ήθικούς διδασκάλους, άς δι- 
δάσκωνται τά τέκνα τά; άρχάς τής χρι
στιανικής πίστεως υπό ιερέων πεπαιδευμέ
νων καί έναρέτων, ά; βλέπωσι τά μικρά 
ταΰτα πλάσματα εντός τής πατρικής ε
στίας τήν απλότητα, τήν ομοφροσύνην, τήν 
άμοιβαίαν άφοσίωσιν, τήν αγάπην καί ού· 
χι τήν πολυτέλειαν, τήν άσωτίαν, τήν 
κραιπάλην καί τήν διχόνοιαν. Τά λάθη αυ
τών άς έπανορθώνωνται μέ γλυκύτητα καί 
δεξιότητα, διότι άν αρχίσουν ν’ άποστρέ- 
φωνται τήν πατρικήν έξουσίαν, θέλετε τά 
προετοιμάσει νά μήν υποτάσσονται εις τήν 
έξουσίαν τών διδασκάλων καί έν γένει 
τών άνωτέρω αυτών.

(’) Ένεκεν τής Ιπαράτου ίυγκεντρύσεως ο! 
τελευταίοι υπουργοί έν Έλλάδι έχειροτόνοον- 
ΆρχιερεΤ; τού; πλειοδοτοΟντας, ένφ τό δικαίωμα 
τής εκλογής ανήκει κατά τού; ιερού; κανόνα; 
άποκλειστικώ; εί; τήν ’Εκκλησίαν Διά τοΰ μέσου 
τούτου ε!σήγα;ον εί; τήν ’Εκκλησίαν τοΟ Χρι- 
στοΟ τήν μυσαράν σιμωνίαν καί δωροδοκίαν 
πρός όλεθρόν τοΟ όλου έθνους.

Τέλος πρέπει νά έμποδίζωμεν τά τέ* 
κνα νά περιπλανώνται εις τάς ρύμας 'καί 
τάς δδούς. ΓΗ οδός είναι όλεθρία διδασκα
λία διά τήν νεολαίαν. Γνωρίζω καλώς δτι 
πολλάκις τδ οίκημα είναι μικρόν, ότι τά 
νήπια είναι θορυβώδη καί όχληρά, δτι ή 
μήτηρ είναι υποχρεωμένη νά έξέρχηται έκ 
τής οικίας δπως προνοήση διά τάς οικο
γενειακά; αύτής άνάγκας, ούχ’ ήττον δ
μως οί γονείς χρεωστοϋν νά έμπούίζωσι 
τά τέκνα των νά συχνάζουν εις τήν δημο
σίαν οδόν τήν τοσοΰτον καταστρεπτικήν 
διά τήν ψυχήν καί τδ σώμα αυτών. Τίς 
δέν ήκουσε πολλάκις τά παιδία ταΰτα έκ- 
φέροντα τάς αίσχροτέρας βωμολοχίας φω* 
νάζοντα, κτυποΰντα, καπνίζοντα καί πε- 
ριπαίζοντα τούς διαβάτας ; Πολλά έξ αύ
τών συναθροίζονται εις τά; πλατείας πρδς 
τόν σκοπόν νά παίξωσι τυχηρά παιγνίδιας 
ένταΰθα δοκιμάζουσι τάς πρώτα; έντυπώ· 
σεις τοΰ τρομερού πάθους. Είναι αναί
σχυντα, αύθάδη' ή γλώσσα αύτών καταν
τά βάναυσος καί υβριστική, πράγμα β* 
περ προξενεί τήν χειροτέραν έντύπωσιν καί 
τήν μεγαλητέραν θλίψιν διότι ή τραχύτης, 
ή αναισχυντία, ή προπέτεια καί ή άθυρο- 
στομία πρέπει ν’ αποβάλλονται έξ δλων 
τών τάξεων τής κοινωνίας. Δύο τινά ιδίως 
διακρίνουσι τδν κόσμιον καί ένάρετον νέον, 
δ τρόπος τής έκφράσεως καί ή καλή συμ
περιφορά. Πλήν τά προσόντα ταΰτα δέν τά 
άποκτά τις βεβαίως διαμένων έν τή όδώ 
ή συναναστρεφόμενος φαύλους καί κακοή
θεις νέους. Τρέμω συλλογιζόμενος τά ό· 
λέθρια άποτελέσματα τής έγκαταλείψεως 
τών τέκνων εις τήν ορμήν τών πρώτων αύ
τών παθών, 'ί! μόνη θεραπεία είναι ή 
πολυχρόνιος αυτών φοίτησι; έν τοΐς δη
μοσία;; σχολείοις, πρδς δέ καί ή παρουσία 
αύτών εί; τήν πατρικήν εστίαν ένθα δέον 
ν άκούωσι κατά τάς Εσπερινά; ώρας υπό 
τών γονέων αύτών πρακτικήν καί ώφέλι·1 
μόν τινα διδασκαλίαν.

Έντοσούτω Επέρχεται ή ώρα τής μαθη
τείας. Ιδού άκόμη Επίσημος στιγμή ήτις 
άφίνει παντοτεινήν ένθύμησιν έφ δλης τής 

υπάρξεως ήμών! Όπόταν πρόκειται νά 
έκλέξνι τις τέχνην δι’ Sv τέκνον δεν άρ- 
κίί νά παρατηρή τήν δεξιότητα αύτοΰ εί; 
τά Εργόχειρα ή τήν υποτιθεμένην ωφέλει
αν’ πρέπει νά υπολογίζη τις τήν κλίσιν 
του καί νά μήν άποφασίζη Ελαφρώς κατά 
τάς πρώτα; διαδηλώσεις τής κλίσεοις ταύ 
της. Έκ τούτου έξαρτάται τδ μέλλον αυ
τού. Πρέπει νά σκεφθώμεν δτι τδ τέκνον 
καθ’ δλον τδν βίον του θέλει μείνει προσ- 
κεκολλημένον εις τήν τέχνην ταύτην καί 5· 
τι έάν δέν φέρτ, είμή μέτριον ένδιαφέρον, 
θά ήναι πάντοτε έργάτης πτωχός, κερδί - 
ζων ολίγα, δυσαρεστημένος διά τδν έαυτόν 
του καί διά τούς άλλους. Ή εύτυχία λοι
πόν τών τέκνων σας είναι εί; τάς χείράς 
σας. Εις υμίς Εναπόκειται η μαθητεία αυ
τή νά γείντ) πρόξενος υλικής καί ηθικής 
ώφελείας. Πρδ πάντων δέ δέν πρέπει νά 
φορτώνωμεν τδν νέον μέ υπερβολικά βά
ρη, δυσανάλογα είς τήν ηλικίαν καί εις τήν 
άνάπτυξίν του. 'Υπάρχουσι προϊστάμενοι 
έννοοΰντες τδ ιερόν τοΰτο καθήκον, εις δέ 
τήν Ευρώπην φιλανθρωπικά; εταιρεία; έπ- 
αγρυπνοΰσιν εις τήν αΰστνράν έκτέλεσιν 
τής παρά τών γονέων έμπιστευθείσης σο
βαρά; έντολής.

Ό νεανίας γενόμενος έφηβος έτοιμάζει 
αυτός δ ίδιος τήν τύχην του. Άλλά, τδ 
επαναλαμβάνω, μόνον ή ποοηγουμένη αυ
τού ανατροφή δύναται νά έπιρρεάση έπί 
τής διαγωγής καί έπί τής εύτυχίας του. 
Νομίζετε δτι εκείνος δστις ύπήρξεν ήθικδς, 
επιμελής, φιλήσυχος, ήπιος, δστις έλα- 
βεν ικανήν προκαρτακτική ι εκπαίδευα ν, 
δστις εκαμεν ωφέλιμον μαθητείαν, δέν θά 
η»αι ευτυχή; έργάτης έάν έπιμένη έν τή 
εύθεία όδώ; ’’Εχω τήν πεποίθησιν δτι ό 
νέος εκείνος θέλει ευδοκιμήσει. Μέ τοΰτο 
δμως δεν Εννοώ δτι δπω; φθάση τι; εις τήν 
ευδαιμονίαν απαιτείται νά έχη όλα; τά; 
«ρετάς. θά ητο ν’ απαίτηση τις παραπο 
λύ, πλήν υπάρχουν άρεταί τινες αΐτινες 
εξασφαλίζουν φυσικώ τώ λόγιο τήν εύ- 
τυχίαν εις εκείνον δστις τά; κατέχει καί 
θέλω σά; τό αποδείξει.

Σάς ώμίλησα περί τής τάξεω;, δέν επ
ανέρχομαι έπί τοΰ αντικειμένου τούτου. 
Σάς εΐπον πώς δύναταί τις νά γείνη εύτυ
χής κάμνων χρήσιν τή; άντιμισθίας αυ
τού φρονίμως καί έπιτηδείως. Περιττόν νά 
προσθέσω δτι ή πίστωσις ή άναπληρούσα 
στιγμιαίω; τάς υπό τής αταξίας προερχο- 
μένα; καταχρήσεις είναι τδ όλεθριώτερον 
τών μέσων, καθότι σϋνειθίζει τδν εργάτην 
νά ίκανοποιή πρδς στιγμήν τάς Επιθυμία; 
του χωρίς νά σκέπτηται περί του μέλλον
τος του.

Έάν τώρα έκτός τής τάξεως ένώσωμεν 
τήν οικονομίαν, τήν σωφροσύνην, τήν πρό
νοιαν τήν εύσέβειαν καί τήν Εγκράτειαν ή 
εύτυχία ήμών θά ήναι βεβαία καί ασφα
λής- Ή οικονομία είναι άοετή δύσκολος, 
αδύνατος ίσως διά πολλούς έργάτας. Ή 
άντιμισθία αυτών χρησιμεύει πρδς άπό- 
κτησιν τών απαραιτήτων καί άναγκαίων 
πραγμάτων, ούχ’ ήττον όμως πολλοί έξ 
αύτών δαπανώσι τά χρήματά των είς πε
ριττά μή προνοοΰντε; ούτε διά τδ μέλλον 
ούτε διά τάς μή έργασίμους ήμέρας.

Έν Ευρώπη δσοι τών έργατών καταθέ- 
τουσι καθ’ έκάστην δέκα σολδία είς τήν 
Εξοικονομητικήν τράπεζαν, είς τδ διάστη
μα δέκα ετών εχουσι κεφάλαιον 2,200 
φράγκων καί 4,000 φράγκων εντός 15 
έτών. Είς δέ τήν Γαλλίαν δ καταθέτω» 
55 λεπτά καθ’ έκάστην εβδομάδα έκ τής 
ήλικίας 20 έτών μέχρι GO, άπολαμβάνει 
500 φρ. τακτικόν εισόδημα έτησίως.

Βλέπετε λοιπόν δτι υπάρχει τρόπος 
νά βελτιώση τις τάς ήμέρας τοΰ γήρατος 
καί τής άπραξίας. Αί ήμέραι αύται τάς ό
ποιας δυνάμεθα νά έλαττώσωμε/, προέρ
χονται έκ δύο αιτιών, πρώτον έκ τής έλ- 
λείψεως Εργασία; έκ μέρους τοΰ πάτρω- 
νο; καί δεύτερον έκ τής άλλαγής τοΰ Ερ
γοστασίου. Καί κατά μέν τής έλλείψεως 
τής εργασία; είναι δύσκολον νά εύρη τις 
θεραπείαν, μολονότι οικονομολόγοι τινές 
προτείνουσι νά διδάσκων-αι οί νέοι καί αί 
νέα; δύο τέχνας δπως έν ανάγκη άναπλη- 

! ρώσωσι τάς ημέρα; τή; αργίας. Ώ; πρός
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ττ,ν άλλαγήν τοϋ έογοστασίου, τοΰτο έξαρ- 
τάται μόνον έχ τή; ατομική; διαγωγή; 
τοϋ μαθητεύοντος. Είναι όμως λυπηρόν νά 
βλέπφ τις τήν ευκολίαν μετά τής όποία; 
μερικοί έργάται έγκαταλείπουσι τά εργο
στάσιά των. Παραδέχομαι δτι πολλάκι; 
οί προϊστάμενοι είναι άδικοι, απαιτητικοί, 
δύσκολοι, πλήν δυστυχώ; αί ίδιοτροπίαι 
δέν λείπουν έκ τί; άνθρωπότητος καί δέ
ον νά ύπομένωμεν αυτά; συλλογιζόμενοι 
δτι καί ήμεΐς Εχομεν ούχί δλίνας καί δτι 
διά τη; υπομονής δυνάμεΟα νά κερδήσωμεν 
έντιμο»; τόν βίον μας. Έγνώρισα νέους έρ
γάτας οϊτινες έν στιγμή απερισκεψία; έγ- 
κατέλειψαν τό έργοστάσιόν των καί οϊτι- 
νε; μετά μεγάλου κόπου καί δυσκολία; 
ήδυνήθησαν ακολούθως νά εΰρωσι μικράν 
τινα θέσιν. Συνέβη δηλαδή είς αύτούς έ
κεϊνο δπερ συνέβη εί; τόν όνον τοΰ μύθου, 
δστις δυσηοεστημένος δ ά τήν τύχην του 
ήλλαζε συχνάκι; κύριον δπω; τύχη καλη- 
τέρας θέσεως. Μέ τοΰτο δμως δέν έννοώ, 
κύριοι, δτι πρέπει νά μένγ τι; πάντοτε εύ 
χαριστημένος άπό τήν Οέσιν του καί δτι δέν 
πρέπει νά ζητή νά βελτιώση αύτήν. ’Αλ
λαγή θέσεως δύναται ένίοτε νά ήναι Επ
ωφελής, άλλά δέν πρέπει νά έγκαταλείπη 
τι; αύτήν είμή δπόταν είναι βέβαιος δτι 
θέλει καθέξει άλλην έπικερδεστέραν.

Όποια ονειροπολήματα δέν ταράττουσι 
τόν βίον ήμών καί πόσον ακριβά δέν τά 
πληρώνομε·» ! Νομίζομεν δτι ή τύχη προσ
μειδιά εί; δλα; τά; επιχειρήσει; ήμών καί 
τυφλοί; όμμασι παραδιδόμεθα εΐ; αυτήν. 
Πόσοι κάτοικοι τής έξοχή; έκλαμβάνον- 
τε; τήν σκιάν άντί τής ουσίας, έγκατα
λείπουσι τού; αγρού; αυτών καί κατοικοϋ- 
σιν εί; τά; πόλεις ένθα εύρίσκουσι τήν 
δυστυχίαν άντί τοΰ πλούτου. Ή πλάνη 
αυτή είναι κοινή εί; δλα; τά; τάξει; τή; 
κοινωνίας καί προξενεί πτώσεις άνεπανορ- 
Οώτους.

Λί ιδιότητες περί τών όποιων μέ/pt 
τοΰδε σας ώμίλτσα χρησιμεύουσι μόνον 
πρό; ικανοποίησιν τών υλικών ήμών αναγ
κών. Πλήν ύπάρχουσι καί άλλα στοιχεία 

ευτυχία; έν τή ζωή τοϋ άνθρώπου, δηλαδή 
αί άϋλοι απολαύσει; περί τών όποιων θέ
λω σάς δμιλήσει ούχί ώ; φιλόσοφο;, άλλ’ 
ώ; πρακτικός άνθρωπος.

ΊΙναγκασμένοι νά καταβάλλωμεν μεγί
στους άγώνα; δπως διατηρήσωμεν τό ευ
τελές ήμών σαοκίον, λησμονοϋμεν πολλά- 
κι; τά; άνάγκας τής ψυχής ήμών. Καί 
δέν δ·ύν ασθε νά έννοήσητε πόσον όλεθρία 
εις τήν εύτυχίαν ήμών είναι ή έγχατάλει- 
ψις αΰτη. Δέν αίσθάνεσθε ένίοτε δτι υ· 
πάρχει έν ύμϊν δψος ιδεών ούδέποτε ίκα- 
νοποιουμένων, αϊτινες καθιστώσιν ύμάς 
ανήσυχους, δυσηρεστημένους, τεταραγμέ- 
νους. Αισθάνεται τις άόοιστόν τινα κακο
διαθεσίαν δμοιάζουσαν μέ ήθικόν πυρετόν" 
είναι ή στιγμή τών άτελευτήτων ήμών Ε
πιθυμιών, τών άνοήτων σχεδίων, τών δ- 
λεθρίων Ερεθισμών" είναι ή ώρα καθ’ ήν 
τά άποτοόπαια ένστικτα τίς φύσεώς μα; 
παροξύνονται, τά δέ πάθη μάς κυριεύουσιν. 
Οπως άγωνισθή τι; έπιτυχώς εναντίον 

τής ήθικής ταύτη; ασθένειας τήν όποια» 
δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν, τά δέ άπο
τελέσματα αύτής δύνανται νά ώσι τρο
μερά, δπως ίκανοποιήση τις τό ΰψος τοΰ
το τών ιδεών τά; όποία; πάντες αίσθα- 
νώμεθα είς όποιανδήποτε τάξιν καί άν εύ- 
ρεθώμεν, τί πρέπει νά πράςωμεν ; Δέον 
ν’ άνοί'ωμεν τήν καρδίαν μας καί ν’ άνα- 
πτΰξωμεν τήν διάνοιαν μας. Να1., κύριοι, 
δέον νά ήναι τι; κατ’ άρχάς αγαθός, φιλό
στοργος, περιποιητικός. ΊΙ αγαθοσύνη εί
ναι ή καλητέρα τροφή τή; ψυχής- Ν’ α
γαπά: τι;, έλεγεν δ Βερανζέρο;, ό δημο
τικός ποιητή; τής Γαλλίας, είναι ώφέλι
μον εί; '.όν εαυτόν μα;" ν’ άγαπάταί τις 
είναι ώφέλιμον εί; τούς άλλους" aimer c' 
esl lire utile a soi: se faire aimer, c’ 
est lire utile aux autres. Διευθύνατε τήν 
ενεργητικήν ταύτην δύναμιν τής ψυχή; 
σας πρός τας μεγάθυμους ιδέας, πρό; τήν 
άφοσίωσιν, πρό; τήν σεμνήν άγάπην δπου 
θέλετε άνακαλύψει πηγήν άφθονον εύτυ
χία; καί ευδαιμονίας.

Τέκνον, εάν ησαι άγαθόν, Επιμελές, σε-

μνόν, φιλόστοργον πρός τού; γονεϊ; καί 
διδασκάλου; σου, διά ποία; εΰρωμοσύνη;, 
διά ποία; τρυφερότητος, διά ποία; άγάπης 
δέν θέλουσι πληρώσει τήν Επιμέλειαν, τήν 
σεμνότητα καί τήν στοργήν σου;

'Ανθρωπε, έάν ησαι άγαθό;, φιλάνθρω
πος καί εύεργετικό; πρό; τού; όμοιους σου 
θέλεις άπολαύσει τήν γλυκεϊαν ίκανοποίη- 
σιν ότι απέκτησα; τό σέβας, τήν ύπόλη- 
ψιν, τήν συμπάθειαν καί τήν άγάπην ά- 
πάσης τή; κοινωνίας !

Πόσον θλιβερά είναι ή ύπαρξις τών με- 
λαγχολικών καί φθονερών έκείνων άνθρώ
πων οΐτινες συστηματικώς άντιλέγουσιν 
εί; πάν δ,τι άκούουν ! Ό Φραγκλϊνο; σρθώς 
ίλεγεν δτι ή Εδιοτροπία elrai ή άχαΰαρ- 
σΐα τής ψυχής. 
ρος καθιστά τις 
καί όχληρόν είς 
σατε τάς άθλια; 
τός τών οποίων 
χόνοια καί όπου

Διά τοϋ κακοΰ χαρακτή- 
τόν βίον αύτοΰ Επαχθή 
τούς άλλους. Παρατηρή- 
έκείνας οικογένειας έν- 

βασιλεύει πάντοτε ή δι- 
δέν ακούει τι; άλλο εί

μή φιλονικείας καί έριδας. Πόσον είναι δυσ
τυχεί; έξ αιτίας τή; άσυγγνώστου αύτών 
διαγωγή; ! Πολλάκι; τό λάθος προέρχε
ται έξ ένό; μόνου, ένώ υπήρχε τρόπο; 
διά τινων άιίοιβαίων παραχωρήσεων, διά 
τής υπομονή;, τή; ήπιότητο; καί τή; συγ- 
καταβασεω; νά οίκονομηθώσι τά πάντα. 
Διατί οί άνθρωπο·, νά δημιουργούν ουτω; 
«κατάπαυστα βάσανα; Διατί πολλάκι; 
Ενεκεν μηδαμινών καί ουτιδανών λόγων νά 
γίνεται τι; πρόξενός τή; καταστροφής ο
λοκλήρου οικογένεια; ; Α πόσον είναι ποι 
ητική καί ηδονική ή είκών τής όαονοία. ! 
Πόσον ώραΐον είναι νά βλέτη τι; τ 
κογενειακήν εστίαν, έ.θα κατοικεί τό 
μα τής αύταπαρνήσεως, τή; έτιϊ'.κία;, 
άφοσιώσεω; κα’ι τή; μετριοπάθεια;! 
θα άντηχοϋσι μόνον λόγοι γλυκύτητο; 
φιλίας, 
μαγευτικών αύτής ακτινών 
συναθροίσεις. ΊΙ έστία ένθα 
ευρίσκει τήν λήθην τών κόπων ταυ, ένθα 
ή γυνή έξασκεΐ τάς άρετάς τή; καθαριό
τητας, τής τάξεως, τής οικονομία; έκτιλοΰ- 

ήν οί* 
π·»εΰ - 

τή; 
έν- 
καί 

ένθα ή τρυφερότη; φωτίζει δ-.ά τών 
τάς εσπερινά; 

ό άνθρωπος

σα τά τρυφερά καθήκοντα μητρός καί συζύ
γου, ή Εστία αυτή είναι ευλογημένη, ύπό 
τοΰ Θεοΰ. Πολλάκι; δ άνετικό; βίος λείπει, 
πλήν ή φιλία άναπληοοί τάς ύλικάς άπολαύ- 
σεις. Τά καθ'σματα είναι σκληρά, πλήν τό 
βλέμμα είναι γλυκύ καί Επαγωγόν, τά 
δωμάτια είναι μικρά, πλήν ή άγάπη καί 
ή ειλικρίνεια βασιλεύουσιν εντός αυτών.

Ναί, έν τή οικογένεια ύπάρχουσιν ή · Κ 
δοναί τάς όποία; ούδέ αύτή ή πενία δύ
ναται ν’ αφαιρέτη έκ τοΰ άνθρώπου, καί έ
άν τά βάρη ένίοτε είναι δυσβάστακτα, τά 
υπερνικά τις διά τών κοινών προσπαθειών, 
τή; αύταπαρνήσεως καί τή; ειλικρινούς συν 
εννοήσει·»;. Άφ’ ετέρου δέν είναι ή άσωτία 
καί τό έλάτ ωμα τά όποια δύνανται νά 
βελτιώσωσι τήν θέσιν μας, διότι καθώς λέ
γει ό Φραγκλϊνο; σεο/γίζει πτρισσότίροΓ 
»·ά ύιατηρή τις lr ίΛάττωμα, παρά >·’ ά· 
τατ/Ίγη όύο τέκκα.

Δέν τό άρνοΰμαι, κύοιοι, ή οικογένεια 
είναι έν τώ περί τή; εύδαιμονία; τοϋ άν
θρώπου προγοάμματί μου S» έκ τών στοι 
χοίων εί; τό όποιον άποδίδω τήν μεγα
λητέραν σημασίαν, δπόταν μάλιστα ήζεύ- 
ρρ τις νά συνάψη γάμον μέ φρόνησιν καί 
ούχί άπεοισκέπτω; καί Εσπευσμένο»;. Α
πεναντίας δέ φρονώ δτι ό έπιθυμών τήν εύ
τυχίαν του δφείλει ν’ άποφεύγη τάς μυθι
στορικά; Εκείνα; περιπέτειας, έ<θκ Εγκατα
λείπει τήν ησυχίαν τοΰ νοός, τήν άνάπαυσιν 
καί τήν υγείαν του, ακολούθως τού; άθε- 
μίτου; έκείνου; γάμου; τού; δποίου;' συν 
νάπτ-ι τι; συχνάκι; μετά μεγίστη; άπερι- 
σκεψία; και οιτινες στηριζόμενοι επί τή; 
περιφρονήσεω; τών θείων καί ανθρωπίνων 
νόμων, όμοιαζουσι πρό; τά; οικοδομάς τάς 
οποίας κτίζει τις έπί τή; άμμου, ή ανα
πόδραστο; καταστροφή τών δποίων συνε 
πιφέρει τάς μεγαλητέρα; συμφορά;. Μία 
έκ τών κυριωτέρων αιτιών τών συχνών 
παρ’ ήμΐν διαζυγίων είναι άναντιρρήτως 
καί ή απερισκεψία μετά τή; δποία; Εκτε- 
λεϊται τό υψηλόν τοΰ γάμου μυστήριον. 
ΙΙολλαΐ νίαι δπω; έπιτύχωσι γαμβρόν με
ταχειρίζονται πάν θεμιτόν καί αθέμιτον 
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μέσον διά νά φθάσωσιν είς τδν σκοπόν τού
τον, ή δέ εκκλησιαστική άρχή μή λαμβά- 
νουσα ό>ς πρδς τοΰτο τά προφυλαχτικά έ- 
κεϊνα μέσα, δπως γίνεται παρά τοΐ; πε- 
πολιτισμένοις λαοΐς, παραχωρεί άνευ προ- 
ηγουμένη; προκηρύξεως καί έρεύνης τήν ά
δειαν τού γάμου.

’Ενταύθα δέον νά ειπωμε» δτι μία έχ 
τών αιτιών τής πρδς τδν γάμον αδιαφορί
ας τών νέων είναι καί ή όλεθρία τής πο
λυτελείας πανώλης. Πτωχά’, νεάνιδες τών 
όποιων ή προίξ ωφειλε νά ήναι ή σεμνό- 
της, ή εργασία, ή άπλότη; χαί ή οικονο
μία, έξοδεύουσι τά ολίγα χρήματά των 
εις περιττά κοσμήματα μέ σκοπόν νά έ- 
πισύρωσι τήν συμπάθειαν φιλάρεσκου τίνος 
νέου. Τδ έφ’ ήμΐν φρονοΰμεν, δτι τδ μέσον 
τούτο μάλλον βλάπτει άντί νά ώφελή, καί 
ώς έκ τούτου βλέπομεν πολλάς έξ αύτών 
νά γηράσκωσιν άγαμοι. '11 έκλογή λοιπδν 
τής συζύγου άπαιτεϊ μεγίστην φρόνησιν. 
Πρόκειται περί τού άτόμου έκείνου, μεθ’ 
ου θά ύπάρχωμεν ήνωμένοι καί αδιαίρετοι, 
δι’ όλης τής ζωής ήμών έξ αυτής τής κα
λής ή κακής έκλογής έξαρτάται ή δυστυ
χία ή ή εύτυχία ήμών, διότι κατά τδν 
σοφόν Σολομώντα ή σοφή γυνή οίκοδομεϊ 
τδν οίκόν της, ή δέ άφρων κατασκάπτει 
αύτδν μέ τάς χεϊράς της. "Οπως ή γυνή 
εχη τά άπαιςούμενα τή συζύγω συστατι
κά δέον νά ηναι οώφρων, οικονόμος, ερ
γατική, φιλόστοργος καί δπωσαύν άνεπτυγ- 
μένη, πρδ πάντων δέ νά έποτίσθη τά κα
θαρά τής χριστιανικής ανατροφής νάματα. 
Δέν άπαιτώ τήν γυναίκα φιλόσοφον’ ή γυ 
νή δέον νά κατέχη περισσοτέραν αρετήν 
ή πολυμάθειαν, δέον νά βασιλεύη έντδ; 
τή; οικίας μάλλον διά τής καρδίας ή διά 
τής διανοίας, διότι ώς παρατηρεί όρθώτατα 
ό de Maislre, δύο άνεπτυγμένα πνεύματα 
δυσκόλως συμβιβάζονται έντδς τής αύτή; 
οικίας « U y await trop de deux esprils 
dans la meme maison. »

’Εκ τών άνωτέοων συνάγομεν ότι ή ευ
δαιμονία τοϋ ανθρώπου δέν έξαρτάται ού
τε έκ τή; τύχης ούτε έκ τού πλούτου, 

άλλά μάλλον έκ τής άνατροφή; καί τή; 
καρδίας αύτοΰ. Ή καλητέρα λοιπόν έγγύ- 
ησις τής εύτυχίας συνίσταται εις τδ νά ί- 
ξασφαλίσωμεν αύτήν διά μέσων άτινα έξαρ
τώνται προ πάντων έξ ήμών τών ιδίων. Ο 
άνθρωπος κατά φυσικόν νόμον δέν δύνα
ται πάντοτε νά έργάζηται, δέον τδ σώμα 
αύτοΰ νά λαμβάνη άνακούφισίν τινα. ’Αλ
λά πώς θέλει έπασχολήσει τάς ώρας ταύ
τας τής άναπαύσεοι; ; Έάν δέν συνείθισεν 
εις τάς διανοητικά; καί ηθικός απολαύσεις, 
τότε βεβαίως θέλει συντρέξει εις τάς υλι
κά;, τά άποτελέσματα τών όποιων θέλουν 
είσθαι δυσάρεστα· Έάν άπεναντίας τδ 
πνεύμα αυτού έφωτίσθη τότε α·. έπιθυμίαι 
αύτού θέλουσιν είσθαι άγνώτεραι, τά αι
σθήματα εύγενέστερα, ή δέ βούλησις αγα
θή καί φιλάνθρωπος. Προτιμώτερον λοιπόν 
νά δαπανά τις τά χρήματά του πρδς άγο
ράν διδακτικών βιβλίων παρά νά έξοδεύρ 
αύτά εΐ; τά καφενεία, τά οινοπωλεία ή είς 
τά θέατρα. Σήμερον έκαστο; διά μικρά; 
δαπάνης δύναται νά σχηματίση μικράν βι
βλιοθήκην έξ ή; θέλει άρύεται γνώσεις ώ- 
φελίμους καί πρακτικάς.

Φιλόσοφός τις είπεν, έν στιγμή ήθικής 
άποπλανήσεως ότι δ άνθρωπος όστις σκέ
πτεται είναι ζώον διεφθαρμένον. Απεναν
τίας μόνον διά τή; διανοίας καί τής άνα- 
πτύξεω; δ άνθρωπος διακρίνεται έκ τών 
λοιπών ζώων καί είναι άξιος τής δέσε
ως ·?,ν δ δημιουργό; τφ έδώρησεν έπί τής 
γής.

Άς άποβάλωμεν λοιπόν τάς στρεβλάς 
έκείνας θεωρίας, αϊτινες συντείνουσιν εί; τήν 
έπέκτασιν τής άμαθείας παρά τφ λαώ. Μέ 
τούτο όμως δέν έννοώ νά καταστήσω τού; 
έργάτα; γελοίου; σχολαστικού; έχοντας ά- 
εννάω; τδ πνεύμα προσηλωμένου εις τά ά
στρα, ένώ πρδ τών ποδών αύτών υπάρ
χει χάσμα βαθύτατου. Ή δημοτική ώς 
καί ή θρησκευτική έκπαίδευσις ά; ήναι υ
ποχρεωτική δι’ έκαστον πολίτην, ή άνωτέ- 
ρα δέ λίαν περιορισμένη. Έκεϊνο οπερ χρει
άζεται είναι ώστε έκαστος διά τή; ήθική; 
αύτοΰ άναπτύξεως νά ηναι είς κατάστασιν 

νά εύρίσκη έντδ; αύτοΰ παρηγοριάν εί; τάς 
θλίψεις, θάρρος είς τήν έργασίαν, φρόνη- 
σιν είς τδν έπίγειυν τούτον άγώνα, σω
φροσύνην καί μετριοπάθειαν έν τή εύτυχία, 
δπερ δέν δύναται νά τδ κατορθώση είμή 
δι’ ικανής έκπαιδεύσεως. Τδ νά θέλη τι; 
νά βελτίωση τήν ήθικήν καί υλικήν κατά- 
στασιν τού άνθρώπου άνευ τή; θρησκείας 
καί τής παιδεία; είναι τδ ίδιον ώς νά θέ
λει νά μιμηθή τδν ανόητου έκεϊνον υπηρέ
την, δστις μέλλων νά δδηγήση τδν κύριόν 
του λαμβάνει τδν λύχνον χωρίς δμως προ
ηγουμένως νά τόν άνάψη. Είς τάς πνευ
ματικά; ήδονάς λοιπόν δύναται μόνον δ 
άνθρωπος νά εύρη πραγματικήν ωφέλειαν, 
οικονομίαν, άληθή ψυχαγωγίαν, έν ένί λό- 

τήν εύτυχίαν καί ευδαιμονίαν αύ
τού.

Τοιαύτη είναι, έν τφ συνόλω αύτής, ή 
θεωρία περί τών μέσων τών συντελούντων 
είς τήν εύδαιμονίαν τού ανθρώπου ήν ιόφει- 
λον νά σάς έκθέσω Ήδυνάμην νά προσθέ
σω καί άλλας σκέψεις τάξεως άνωτέρα 
τάς δποία; ήθελον ονομάσει υπερφυσι
κά; αιτίας τής εύτυχίας, καθόσον αύται συ
σχετίζονται μετά τών μεγάλων προβλη
μάτων τή; ζωής, τουτέστι τής άρχής καί 
τού τέλους τή; ύπάρξεως ήμών. Έπειδή 
όμως δ σκοπός τής παρούσης δμιλίας είναι 
δλως πρακτικός, περιωρίσθην μόνον είς πάν 
δ,τι άφορά τάς υλικά; άνάγκας ήμών, έ- 
πιφυλαττόμενος εί; άλλην περίστασιν νά 
διαπραγματευθώ τδ θέμα τοΰτο ϊτι έκτε- 
νίστερον. Πράττων οΰτω νομίζω ότι σά; υ
πέδειξα τήν πρακτικωτέραν διδασκαλίαν ήν 
δφείλετε νά άκολουθήσετε. Τωόντι ρίψατε 
ϊν βλέμμα έπί τής άνθρωπότητος έν γί
νει, ιδίως δέ έπί τών πεπολιτισμένων έ
θνών, καί θέλετε ίδεΐ δτι, έν τή έργασία, 
τή θελήσει, τή δικαιοσύνη, τή τιμιότητι 
καί τή δμονοία, εύρίσκουβι τά μέσα νά 
πραγματΟποιήσωβι τάς άτελευτήτους βελ
τιώσεις αϊτινες συνιστώσι τήν πρόοδον καί 
εύημερίαν αύτών. Τί παραδοξότεοον δλων 
έκείνων τών καταχτήσεων, γινομένων ύπδ 
τού άνθρώπου έπί τών στοιχείων καί τής 

υλη;; Όχι, κύριοι, δέν είναι ή τυφλή τύ
χη ήτις έφεΰρε τήν ώραίαν καί άξιοθαύμα- 
στον έκείνην έφαρμογήν τού ήλεκτρισμού 
καί τού άτμού. Δέν είναι ή τύχη ήτις δι- 
ώρυξε τδν ισθμόν τού Σουέζ καί διετρύπησε 
τδ Σινήσιον δρος, ήτις δημιουργεί τοσαύ- 
τα; ωφελίμους καί κοινωνικά; άνακαλύ- 
ψεις, άλλ’ ή θέλησες, ή επιμονή, ή μάθη- 
σις, ή έργασία καί τά κεφάλαια, καρπό; 
τής εργασίας, αϊτινες είναι αυτουργό! όλων 
τών εύεργεττ,μάτων τούτων. Έάν λοιπόν 
διά τής θελήσεως καί τή; έργασίας βελτι- 
οΰται ή κατάστασις τή; κοινωνία; έν συν
όλω, δι’ αύτή; ώσαύτως βελτΐούται ή Οέ- 
σις ένδς έκάστου ιδιαιτέρως.

Βεβαίως ύπάρχουσιν εύνοούμενοι, οϊ- 
τινες εύρίσκουσι τόν δρόμον αύτών κεχα- 
ραγμένον, πλήν ό άριθμός αύτών δέν εί
ναι τόσον μέγας δσον δυνάμεθα νά τδ ύ- 
ποθέσωμεν, καί οί έπιτυγχάνοντες κάλλιον 
είναι, πιστεύσατέ μοι κύριοι, οί χαράτ- 
τοντες μόνοι των τήν πορείαν των. Έξ. 
άλλου οί εύνοούμενοι, συνειθισμένοι νά βλέ·· 
πωσι τήν τύχην προσμειδιώσαν, δέν πράτ- 
τουσι τίποτε δπως τύχωσι τής εύνοιας αύ
τής, έπομένως χαυνόνονται, καθίστανται 
άπερίσκεπτοι, άνίκανοι καί δοκιμάζουσι 
μετ’ ού πολύ δυστυχίας τρομερωτέρα; μή 
δυνάμενοι νά ύπερνικήσωσιν αύτάς.

Μακράν λοιπόν άφ ημών ή ψευδής έκεί
νη ιδέα ότι ή εύτυχία δέν είναι έφικτή εί
μή διά μίαν μόνον τάξιν άνθρώπων. Έκ 
τής τάξεως τού λαού έξήλθον πολλοί άν
δρες, οΐτινες, έδημιουργησαν διά τή; ιδίας 
αύτών θελήσεως λαμπρόν θέσιν έν τή κοι
νωνία καί οΐτινες έφθασαν είς τά ύψηλότε- 
ρα ύπουργήματα. Είθε οί τελευταίοι μου λό
γοι συντελέσωσιν είς τδ νά άπολαύσητε, ούχί 
τήν απόλυτον καί τελείαν εύτυχίαν, ήτι; εί
ναι άδύνατος έπί τής γή; ταύτης, άλλά τήν 
σχετικήν καί ειρηνικήν έκείνην εύδαιμονίαν 
ήν πάντες έγκαρδίως έπιποθοΰμεν !

Ή δνωθι πραγματεία ίρανισΰεΐσα έκ τοΰ γαλλι
κού άνεγνώσθη έν τφ Φιλ. Ιυλλόγψ ·Όμήραΐ 
τή 29 Φεθρ 4876.



320 01 ΒΕΔΔΑΙ. ΟΙ ΒΕΔΔΑΙ. 321
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ.

ΟΙ ΒΕΑΑΑΙ-

Οί Ούέδδαι, 5), ώς συνηθέστερον, άλλ' 1· 
καταλλήλως δνομάζουσιν αυτούς, Βέδδαι 
τή; Κεϋλάνης, κατοικοΰσι ρ.έρος τής νή
σου έκτεκόμενον πρός άνατολά; τών όρέ- 
ων τών επαρχιών τή; Ουβ«ς καί τής Μα- 
δαμαχανουβάρα; και έχον ώς έγγιστα μή
κος 90 μιλλίων και πλάτος ΊΟ. Ό Ε- 
μιρσον περιέγραψεν αύτούς έν τώ περί 
Κεϋλάνης συγγράμματί του καί ό Hailey 
ϊν τινι υπόμνημα τι τοΰ Περιοδικού τής 
’Εθνολογικής 'Εταιρείας.’Αλλ’οσον ένδια- 
φέρουσαι και άν ωσιν αί παρά τών δύο τού 
των συγγραφέων άναφερόμε»αι λεπτομέρειας, 
έν μεν τώ συγγράμματί τοΰ πρώτου παρει
σέφρησαν πλεϊφα όσα τυπογραφικά λάθη, το 
δε υπόμνημα τοΰ δευτέρου δεν στηρίζεται 
έπί υποκειμενικών παρατηρήσεων. Τα ε
ξαίρετα συγγράμματα τού l-iavy, de Per
ceval, Cordiner καί άλλων εινε έλλει- 
πή όσον αφορά. τού; Βέδδας' εκείνο δ’ δ- 
περ αναφέρει περί αύτών ό Knox έν τή ι
στορία τή; αιχμαλωσία του ώ; καί ό *Α- 
ραψ *ΐβν Βατούτας έν τή άφηγήσει τών 
περίφημων αύτοΰ ταξειδίων κατά τάς άρ
χάς τοΰ δέκατου τετάρτου αίώνος γενομέ- 
νων, μάλλον περιεργείας ή άκριβείας μετ
έχει.

Ή μόνη αληθής διαίρεσι; εις τήν δποίαν 
δύναται τις νά προβή εϊ-ε ή εις δύο τά 
ξεις διαιρούσα αυτούς' είς τούς Κελέ Βέδ· 
δας ή Βέδδας τών δασών (τών έν τοΐς δά- 
σεσι διαιτωμένων) καί τούς Γκάν Βέδδας 
ή Βέδδας τών χωρίων, ήτοι ήμιπολιτισμέ- 
νου; Ή έΟνολογία καταγίνεται σχεδόν 
άποκλειστικώ; μόνον περί τών πρώτων. Αί 
ένομασίαι Βέδδαι τών βράχων, τών δέν
δρων καί τής παραλία; είνε άπλαϊ ύπο 
διαιρέσεις, ούδεμίαν έπιστημονικήν αξίαν 
ίχουσαι.

Ό άριθμός τών δύο τούτων φυλών δέν 

είνε δυνατόν νά στηρίζηται εις άκριβεί; ί- 
πογραφάς, διότι ό νομαδικός αύτών βίο; 
καθιστά αδύνατον πάσαν άπαρίθμηιιν. 'Ο 
5'ΐΓ Emerson υπολογίζει ολόκληρον τδν 
πληθυσμόν αυτών εις 8000, βεβαίως υ
περβολικόν' ό Hatley έξ άλλου εί; 900 
μόνον αναβιβάζει κατά τό 1858 τού; Βέδ- 
δα; τών δασών, πολύ κατώτερον δηλ. τής 
νυν πραγματικότητος. Ό Hailey διακρίνει 
τούς έν τή επαρχία Νιλκάλας ευρισκομένους 
τών κατοικούντων είς μέρος τι ονομαζόμενου 
Bintauce' ή διαφορά Ομως αύτών είνε κα- 
θαρώς γεωγραφική. Τα ήθη, ή μορφή καί 
ή διάλεκτος τών δύο τούτων φυλών είνε 
άπολύτως Ομοια.

Σιωπηλήν συναίνεσιν καί πανάρχαιον 
συνήθειαν άκολουθοΰντε; οί Βέδδαι άπο- 

τι- 
τνίς 
γε- 
άλ-

άμφότεραι λίαν συγκεχυ- 
Έθεωρούντο μετά τίνος υποψίας καί 

; συνάμα, καί ήτο κατάδηλος ή

χωροΰσιν άποκλειστικώς εί; τινα μέρη τοΰ 
αχανούς δέσου,, τό οποίον θεωροΰσιν ώς 
κτήμα αύτών άπαράγρα.ττον καί αναπαλ
λοτρίωτο·/ σπα-ιώτα·α μέλος ΰποδιαιρέ- 
σεώ; τίνος τη; μιας φυλή; έρχεται 
συνάφειαν μετά τοΰ ετέρου. Ημέραν 
νά περιηγητή; τις έγένετο μάρτυ; 
συναντήσεως δύο διαφόρων (πατριών) 
νεών, παρατήρησα; δτι είς τήν θέαν 
λήλων έυ.ειναν 
μίναι. 
έκπλήςεως 
αποστροφή αύτών πρδ; επικοινωνίαν.

’Ανάλογου αποτέλεσμα παρήχθη όπόταν 
έδειξαν κάτοπτρον εί; τινα Βέδδαν τών 
δασών. Κατ’ άρχά; ό ιθαγενής έφάνη κατ- 
επτοημένος, ακολούθως δ’ ήσΟάνΟη δυσά
ρεστου τινα έντύπωσιν' μετά ταΰτα δμως 
παρετήρει αύτό όπισθεν καί έστρεφε παν- 
ταχόθεν, έκθαμβος έκ τής έκπλήςεως καί 
κρατών τδν πέλεκυν έτοιμον πρδς άμυ
ναν. Κατά τδν αύτδν τρόπον έπραξαν καί 
πέντε ή 8ς άλλοι, είς τούς όποιους παρ- 
ουσιάοθη τδ κάτοπτρον, τάς αύτάς χειρο
νομία; καί τήν αύτήν έκφρασιν λαβόντες, 
διά ύπερεθισμένου δ' ύφους τήν έξήγησιυ 
τοΰ παοαδόξου φαινομένου έρωτώντες.

Οί Βέδδκι τών χωρίων διαφέρουσι τών 
άλλων μάλλον κατά τδν τρόπον τοΰ βίου 

αύτών ή κατά τινα ιδιαιτέραν φυσικήν ι
διότητα. Ή τυχαία αύτών συνάφεια μετά 
πεπολιτισμένων γενεών άνεπαισθήτως ώ- 
δήγησεν αύτούς είς τήν καλλιέργειαν τής 
γής καί είς τήν οικοδομήν κατοικιών μο
νίμων. Κατά τά τελευταία ταύτα έτη προσ 
επάθησαν νά είσάξωσιν είς αύτούς τδν Χρι
στιανισμόν καί σύστημά τι ανατροφής.

Οί Βέδδαι τών δασών, άπ’ έναντίας, ώς 
γνωρίζομεν. ούδεμίαν κατοικίαν εχουσι' δι
έρχονται δέ τον βίον αύτών απολύτως έν υ
παίθριο καί προφυλάττονται από τάς κα
ταιγίδας ή υπό τούς βράχους ή εντός τοΰ 
κοίλου τοΰ κορμού τών δένδρων, έπειδή δέ 
διαρκώς πλανώνται έντό; τών δασών, έ
νεκα τούτου αδύνατος καθίσταται πάσα 
άπόπειρα περί εκπολιτισμού αύτών. ΊΙ τρο
φή αύτών, τήν όποιαν πάντοτε ψήνουσιν, 
είνε άθλια. Συνίσταται δ’ ώς έπι τδ πο
λύ από μέλι, χόρτα, σαύρας, από κρέας 
πιθήκων, δορκάδων καί αγριόχοιρων, τά ό
ποια φονεύουσι διά τού τόξου. ’Ενίοτε είς 
τάς έκδρομάς αύτών βοηθοΰνται παρά τών 
κυνών, οιτινες φέρουσι διακριτικά όνομα- 
τα καί είνε τά μόνα κατοικίδια ζώα τά 
όποϊα παρ' αύτυΐς ΰπάρχουσι. Πίνουσι μό
νον ύδωρ,ούδεμίαν χρήσιν ποιούνται καπνού, 
συνήθως δέ μασσώσι τδν φλοιόν δένδρου 
τινός.

Ό υψηλότερος Βέδδης τον όποιον έμέ- 
τρησεν δ Bailey ήτο 5 ποδών καί 3 δα
κτύλων αγγλικών, ό μικρότερος δέ 4 καί 
ενός δακτύλου. 'Ημείς δμως μετρήσαντες 
ένα έξ αύτων έχοντα ηλικίαν 18 έτών 
περίπου εύρομεν 5 ποδών καί 4 3)4 δα
κτύλων. ’Αλλ’ δμως, μ’ δλον τδ μικρόν 
τοΰ αναστήματος καί τό αδύνατον τού ορ
γανισμού αύτών, ό βραχίων αύτών καί ί - 
δίω; ό αριστερός, είνε ισχυρότατος· Τούτο 
πολύ πιθανώς προέρχεται έκ τής αδιάλει
πτου χρήσεως τού τόξου διά τού οποίου 
προμηθεύονται τήν τροφήν των Τδ τόξον, 
δπερ μεταχειρίζονται, έχει μήκος ώς έγ
γιστα 6 ποδών, άπαιτεϊ δε ίσχυν ίσοδυ- 
ναμούσαν πρός βάρος 45—56 λ.ιτρών' κα
τά συνέπειαν άπαιτεί ούναμιν ού τήν τυ- 

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΤΛ. ΙΓ.) 

χούσαν δπως σύρη βέλος τριών καί ήμίσεως 
ποδών μήκους καί δπως κατά τήν έκτό" 
ξευσιν χρησιμοποίηση δλον αύτού τό μήκος, 
καί ούτω πράττουσι συνήθως, φροντίζον
τας ακριβώς νά σκοπεύσωσι προ τή; χα- 
λάσεως τής χορδής.

'Ο εί; τών δύο παρ’ εμού μετρηθέντων 
Βεδδών, ονομαζόμενος Λάτις, δέκα οκτώ 
έτών ηλικίας καί αναστήματος 5 ποδών 
καί 4 δακτύλων, ήδύνατο νά κράτηση τό 
'.-όζον του είς τήν μεγαλειτέραν αύτού έν- 
τασιν πλέον τών δύο λεπτών, άνευ τής 
ελάχιστης δονήσεως τοΰ αριστερού βρα
χίονας. Γενικώς οί ιθαγενείς ουτοι είνε ά- 
ριστοι τοξόται. ’’Ετυχε νά ίδωμεν (τδν Φε
βρουάριον τού 187'2) έ'να έξ αύτών νά το- 
ξεύση παρίαν τινά κύνα δρομαίος τρέ
χοντα είς άπόστασιν 32 μέτρων Ό Βέδ
δης καλώς σκοπεύσας άφήκε τό βέλος δ- 
περ διεπέρασε τδ ζώον καθ δλον τό μή
κος, είσελθόν έκ τών οπισθίων καί έξελθδν 
τής ώμοπλάτης.

'Ο ’Εμερθον καί δ Bailey έθεώρουν αύ
τού; ώ; κοςνοτάτους τοξότας, ό πρώτος 
μάλιστα διετείνετο δτι εί; τινα; περι
στάσεις διά τοΰ ποδός έτόξευον. Σήμερον 
δμως ό τρόπος ούτος olvat πάντη άγνω
στος καί δυσκόλως δύναται τις νά έννοή- 
ση πώς τοιαύτη συνήθεια ύφίστατο καί έ
πί τίνι σκοπώ. Οί Βέδδαι μάλιστα ούδε
μίαν ιδιότητα απτικήν εί; τούς πόδας κέ- 
κτηνται,επομένως είνε δλως άδέξιοι είς τήν 
άναρρίχησιν. Τό σώμα αύτών ούδόλως εινε 
λάσιον, δέν υπάρχει δ’ είς αύτό ή πρδς τού; 
αγκώνας τείνουσα ειδική τών τριχών σύμ- 
πτωσις, ούτε ή άπδ τοΰ γόνατο; άρχομένη, 
καί τανάπαλιν.

Τά βέλη αύτών κατασκευάζουσιν έκ τί
νος δένδρου όνομαζομένου «Πτερόσπερμον 
Σουβεριβόλιον», τό όποϊον χρησιμεύει έπί- 
σης δπως διά τή; τρίψεως παράξωσι τό 
πύρ, τρόπος πάντοτε σχεδόν έν χρήσει 
παρά τοΐς άγρίοις, καί τοι πολλάκις μετ- 
εχειρίσθησαν τδν πυρίτιν λίθον καί τόν 
χάλυβα κτυπώντες διά τίνος χαλικιού τήν 
άκραν τού πελέκεο; αύτών ή τοΰ βέλους.
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Τά δπλα ταύτα προμηθεύονται παρά τών 
Μαύρων,τών οίκούντων τά πέριξ τών επαρ
χιών αύτών χωρία, έπ’ ανταλλαγή δερμά
των καϊ κηρού.

Τά σύστημα δμως τής μυστικής αγο
ράς, περί τού οποίου αναφέρει δ Εμεοσον, 
σήμερον αγνοείται. ’Επίσης παρά τών μαύ
ρων άγοράζουσι τάς έκ σιδήρου μακράς κε
φαλάς τών βελών αύτών’ τάς έκ μετάλ 
λου αιχμής θεωροΰσιν ώς κληροδότημα καί 
διαδοχικώς μεταδίδονται άπδ τον πατέρα 
«Ες τδν υίόν. Τά αντικείμενα ταϋτα, ένε
κα τής σπανιότητος αυτών, θεωρούνται 
παρ’ αύτών ώς μεγάλης άξίας. Πράγματι 
ή σπανιότης αύτών εινε τοσαύτη, ώστε 
πολλάκις τδ βέλος εΙ<ε άπλοϋν ξύλον λή- 
γον είς όξύ καί κεκοσμημένον συνήθως μέ 
πτερά αγρίου ταώ.

Ό Βέδδης κατά την γενικήν αυτού δ- 
ψιν, ούδέν άληθώς μετέχει τής Άριανής 
φυλής. Ή σχετική σμικρότης τών δακτύ
λων, τδ όξύ τοϋ άγκώνος σχήμα, τδ πε
πιεσμένου τής ^ινδς, καί τά παχέα χείλη 
είνε οί φυσιογνωμικοί χαρακτήρες οΐτινες 
καθαρώς διακρίνουσιν αύτούς τών πέριξ βι· 
ούντων άνατολικών φυλών. Οί χαρακτή
ρες τού προσώπου αύτών δέν στερούνται 
απολύτως ένίοτε νοήσεως' άλλ’ ή τρα
χεία καί κυμαινομένη αύτών κόμη, & ά
θλιος ιματισμός καί ή συστηματική απο
χή παντδς έν γένει καθαρισμού παρέχου- 
σι θέαμα υπέρτατης βαρβαρότητος.

Αί γυναίκες φέρουσι περιδέραια καί οί 
άνδρες ενώτια. Έκτιμώσι δέ μεγάλως 
τά έξ ύέλου κοσμήματα ταύτα ώς καί τά 
έκ μετάλλου φυσέκια' ούδένα ένθουσιασμδν 
ιδιαίτερον έπιδεικνύουσι διά τά λαμπρά 
χρώματα, οΰτε τήν διαφοράν τών τόνων 
διακρίνουσι' τδ δέ περιεργότερον ή γλώσσα 
αυτών δέν έχει λέξεις δπως έκφράσφ τήν 
διαφοράν ούδενδς τών χρωμάτων.

Οί Βέδδαι πάσαν άλλην χρήσιν τού υ
δατος άποστρέφονται, πλήν τής πόσεως, καί 
τοΰτο διότι νομίζουσιν δτι άν έπλύνοντο, 
θά έξησθένουν. Όμιλοΰσι πολύ δυνατά η 
δ’ έκφρασις τοΰ προσώπου αύτών εινε λίαν 

μελαγχολική’ τδ δέ μάλλον άξιον παρα- 
τηρήσεως, είνε οτι ούδέποτε γελώσιν. *Ε- 
χουσι δμως έκεϊνο δπερ ό Ίουβενάλιος ά- 
πεκάλει τδ κατ’ έξοχήν στοιχεΐον τής άν
θρωπίνου φύσεως, τουτέστι καρδίαν τρυ
φερήν καί τδ δώρον τών δακρύων.

Ή έλλειψις πάσης διαθέσεως πρδς τδν 
γέλωτα παρ’ ούδενδς τών συγγραφέων τών 
καταγινόντων περί τής φυλής ταύτης εΐσέ- 
τι έμνημονεύθη. ’Αληθώς παράδοξον φαί
νεται δτι τοσοϋτον χαρακτηριστικήν λεπτο
μέρειαν έν σιγή μέχρι τούδε διήλθον, διό
τι τούτο εινε ίδιον γνώρισμα τών εύφυ- 
ών Σιγκαλίων τής έπαρχίας Kandy δ
περ χρήζει μεγάλης προσοχής. Τά αίτια 
τά προκαλούντα τδν γέλωτα εινε διάφο
ρα, βεβαίως, παρά τοΐς διαφόροις άτόμοις, 
καί δμως άπαντα τά δυνατά μέσα όπως 
έπισπάσωσι τδν γέλωτα άπέβησαν μά
ταια έπί τών Βεδδών, παρετήρησαν δ’ δτι 
ή θέα προσώπου γελώντος προύξένει είς 
αύτούς αίσθημά τι άποστροφής, τδ όποι
ον ήτο άδύνατον νά υπεκφύγωσιν. 'Οσάκις 
ήρώτησαν αύτούς άν τοΐς συνέβη ποτέ νά 
γελάσωσι, πάντοτε άπεκρίθησαν «Ούχί, 
διατί νά γελάαωμεν; Τί άξιον γέλωτος 
υπάρχει ;»

Ούδέν έν τώ δργανισμώ αύτών φαίνεται 
δυνάμενον νά έξηγήση τήν άσυνήθη ταύ
την ιδιοσυγκρασίαν. Πιθανδν ένεκα τής δι
αρκούς άχρηστίας τών μυώνων τού προ
σώπου νά προήλθεν άτροφία τις καί αδυ
ναμία αυτών ήτις ηΰξησεν είς τάς ί- 
πελθούσας γενεάς, δπως συνέβη ή έξαιρε- 
τική άνάπτυξις τής δυνάμεως τού άριστε- 
ρού βραχίονος' άλλά φυσιολογικώς δύνα
ταί τις νά εΐκάση δτι αί έξεις τής άγριας 
αύτών διαίτης καί ή παντελής άπομόνω- 
σις έκ τοΰ λοιποΰ κόσμου εις τήν οποίαν 
ύπεβλήθησαν πρδ άμνημονεύτων γενεών, 
δλοκλήρως άπέσβεσαν πάσαν αϊσθησιν είς 
τάς έξωτερικάς έπηρείας, έφ’ δσον ό γέ
λως δύναται άποκλειστικώς νά καταταχθή 
είς τάς άρχάς τάς προσπιπτούσας είς τάς 
αισθήσεις.

Ό φιλόσοφος Hobles άπέδιδε τδν γέ

λωτα εϊς τήν συναίσθησιν υπεροχής καί 
εύχαριστήσεως τοΰ άτόμου ώς άποτέλε
σμα συγκρίσεως. Ό ’Αριστοτέλης έξ άλ
λου φαίνεται δτι παρεδέχετο τδν γέλω
τα προερχόμενον έκ τής βεβαιώσεως ασέ
μνου τινδς, απροσδόκητου καί αιφνίδιου. 
Προσεπάθησαν δπως έκμεταλλευθώσι τδ μέ
σον τούτο έπί ένδς Βέδδα, άλλ’ άπέτυχον. 
Δέν πρέπει δμως νά λησμονήσωμεν δτι 
γενικώς δλοι οί άνατολικοί λαοί άποστρέ
φονται τδν γέλωτα καί δτι έν τή Άγίφ 
Γραφή δέν άναφέρεται παράδειγμα γέλω
τος χαρίεντος ή εύθύμου.

*Αξιον παρατηρήσεως είνε δτι παρά τοΐς 
τοΰ Κανδή Σιγκαλίοις υπάρχει συνήθεια 
νά καλύπτωσι διά τής χειρδς τδ στό
μα ή νά στρέφωσι τδ πρόσωπον δσάκις γε
λώσιν, ώς νά ήσχύνοντο διά τοΰτο. Περί 
γέλωτος έπραγματεύθη έν πολλοϊς καί σα
φώς δ Δαρβίνος έν τώ τελευταία) αυτού 
συγγράμματι τώ έπιγραφομένω «Αί εκ
φράσεις καί συγκινήσεις.» Ό γέλως είνε, 
λέγει κατ’ άρχάς, ή έκφρασις απλού αι
σθήματος χαράς καί εύδαιμονίας' καί τοι 
δέ είνε τδ έπικρατέστερον κα'ι τδ μάλ
λον σύνηθες πάντων τών συγκινητικών έκ- 
φράσεων παρά τοΐς ήλιθίοις, ουδέποτε πα
ρατηρεΐται είς τούς δυστρόπους, δργίλους 
καί άπολύτως ήλιθίους. »

’’Εχομεν παραδείγματα δτι παρά τισιν 
άτόμοις έλλείπει έξ ολοκλήρου έκ τοΰ άνα- 
τομικοΰ όργανισμοΰ τοΰ προσώπου 5 μΰς 
δ λεγόμενος «μικρδς ζυγωματικός1' καί 
όστις είδικώς ένεργεϊ είς τδν γέλωτα. Άλλ’ 
είνε άπίθανον τοιαύτη χαρακτηριστική έλ- 
λειψις νά υφίσταται έν δλοκλήρω γενε?, 
έπομένως ούδείς γνήσιος Βέδδης μέχρι νϋν 
έτέθη υπδ άνατομικήν μελέτην.

Νεωστί έδοκίμασαν ν’ άποσπάσωσι τδν 
γέλωτα πέντε μελών τής φυλής, αύθεν- 
τικά δ' έγγραφα ίσχυοίζοντο ότι ήσαν έκ 
τών Βεδδών τών δασών, παρουσιασθέν- 
των χάριν περιεργείας είς τδν πρίγ- 
Χηπα τής Ούαλλίας κατά τήν τελευταίαν 
αύτοΰ περιοδείαν είς τήν Κεϋλάνην, 
αυτών οί δύο ήσαν άνδρες καί αί τρεις 

Έξ 
γυ-

ναΐκες. Αί δύο τών γυναικών ήσαν πολύ 
γλυκεϊαι, ή μία μάλιστα έξ αύτών λέ- 
γουσιν δτι ήτο αληθώς ωραία' οί δέ δυο 
άνδρες ήσαν μικρόσωμοι καί ώμοίαζον 
πρδς πιθήκους. *Εκαμον έπίδειξιν τής δι- 
ξιότητος αύτών είς τδ τοξεύειν, είς τήν 
διαταγήν δμως τοΰ έξαποστόλου δστις τούς 
έπεδείκνυεν, έμόρφωσαν άποτροπαίως.

Ή άπόπειρα δπως τούς προξενήσωσι γέ
λωτα υπδ τοιούτους δρους, καί άν έπε- 
τύγχανε, ούδεμίαν άξίαν θά εΐχεν.

Άλλ’ έκ τών λεπτομερών περιγραφών 
τάς δποίας κατεχώοισαν αί διάφοροι έγ- 
χώριοι έφημερίδες, καθώς καί αί ιδιαίτεροι 
άλληλογραφίαι τοΰ τύπου τού Λονδίνου, 
έξάγεται οτι εΐχον όδηγηθή έκ τής έπαρ
χίας τής Βατικαλόας, δπου, άλλοι μέν ύπδ 
τήν έπενέργειαν τών έξαποστόλων, άλλοι 
δ’ ένεκα τών συχνών συνοικεσίων μετά 
τών Ταμίλ, άπώλεσαν πλείστους τών δια
κριτικών αύτών χαρακτήρων τών άρχι- 
κών αύτών ήθών. Δέν νομίζομεν περιτ
τόν ν’ άναφέρωμεν δτι μέγα πράττουσι 
σφάλμα νά όμιλώσι περί τών Βεδδών ώς 
φυλής όρεινής καί άγριας' τδ σφάλμα τού
το άναμφιβόλως προήλθεν έκ τοΰ δτι συγ- 
χέουσιν αύτούς μετά τινων φυλών ιθαγενών 
τής Ινδικής. Ή χώρα, τήν δποίαν κατοι- 
κοΰσιν, είνε ύλώδης καϊ σχετικώς χαμη
λή, διότι είς ούδέν σημεΐον άνέρχεται ά
νω τών 200 ποδών υπεράνω τής έπιφα
νείας τής θαλάσσης. Έπίσης έτερον χα
ρακτηριστικόν είνε δτι μόνον οί Βέδδαι 
τών χωρίων κατοικοΰσιν είς καλύβας.

Υπόμνημά τι περίεργον έπί τών Βεδ
δών τής Βατικαλόα, συνταχθέν παρά τί
νος τών αρχηγών τών ιθαγενών υπαλλήλου 
έν τή νήσω τής Κεϋλάνης κατά τδ 
1872, άναφέρει δτι οί είς τδ μέρος τούτο 
ίνήκοντες γενικώς κτίζουσι πρόσκαιρους 
κατοικίας.

Αί δοκοί τών καλυβών αύτών συνδέον
ται διά τού φλοιού τοΰ δένδρου τοΰ δνο- 
μαζομένου «Χαλμίλα», η δέ στέγη αύτών 
άποτελεΐται άπδ χόρτα. Πολλάκις έγκα- 
ταλείπουσι τάς κατοικίας των δσάκις άναγ-
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κασθώσι ν’ άπέλθωσι πρδς έκζήτησιν τρο
φές καϊ υδατος. Οί Βέδδαι ούτοι ονομά
ζονται είς τήν διάλεκτον τοΰ Ταμίλ «Μα- 
ναλκαδού» δηλ- Βέδδαι τών άμμωδών δα
σών καϊ «Χοβακαδοΰ». Ή πρώτη ονομασία 
αποδίδεται είς τού; κατοικοΰντας πλησίον 
τών παραλίων, οΐτινες καλλιεργοΰσι τήν 
γήν καί όμιλοϋσι τήν γλώσσαν τών Ταμίλ’ 
ή έτέοα είς τού; νομαδικώς βιοΰντας 
οΐτινες είσέτι διατηροΰσί τινα έκ τής άρ- 
χεγόνου αυτών βαρβαοότητος. Ο ρηθεϊς 
αρχηγός έπιβεβαιοΐ δτι οί άγριώτεροι καί 
ήττον πεπολιτισμένοι Βέδδαι, οί οίκοΰν- 
τε; τ’ απώτερα τής επαρχία; τής Βιντά- 
νη;, άποτελούσι φυλήν απολύτως ιδιαι
τέραν, ό πληθυσμός τή; οποίας εΐνε άδύ
νατον νά ύπολογισθή.

Εΐνε λυπηρόν δτι οί αντιπρόσωποι τής 
φυλής τών ιθαγενών έλήφθησαν άκοιβώ; 
έκ τή; χώρας, ένθα ή φυλή αύτη όντως 
όνόματι μόνον υπάρχει, καϊ τών όποιων 
έπί πολλάς έβδομάδας προσεπάθουν δπως 
άποσπάσωσι τδν γέλωτα.

’Απολείπεται δπως δμιλήσωμεν περί τοΰ 
ύπδ τοΰ Downall άναφερομένου παραδείγ
ματος ένδς Βέδδα, δστις πεπροικισμένο; ύ
πδ τής δυνάμεώς τοΰ γελάν έδωκεν αφορ
μήν δπως άπολήξωσιν είς τδ συμπέρασμα 
δτι γενικώς δλοι οί Βέδδαι τών δασών 
ήδύναντο νά γελώσιν αυτομάτως. Ό Dow
nall διηγείται δτι ευρισκόμενος είς εκ
δρομήν κυνηγετικήν πρό τινων έτών, έ- 
σπέραν τινά μετά τδ κυνήγιον έθεσε τδν 
πΐλόν του ώ; σκοπδν ένώπιον ένδς Βέδ 
δα, δστις έξετέλει παρ’ αύτώ καθήκοντα 
Σίκαρι. Ό Βέδδα επιτυχών διά τοϋ πρώτου 
τορεύματος νά διατρυπήση τδν ώς σκο
πδν τεθειμένον πίλον, διήγειρε τούς σφο
δρούς γέλωτας ού μόνον άπάσης τής όμη- 
γύρεως, άλλά καϊ έαυτοΰ.

Τδ συμβάν τοΰτο άναφερόμενον παρ’ άν- 
δρδς εύγενοΰς, τοΰ δποίου αί εκθέσεις 
εΐνε ύπδ πάσαν έποψιν αξιόπιστοι, με
γάλως τής άξίας αύτοΰ άποβάλλει ένεκα 
τής έλλείψεως ακριβών πληροφοριών περί 
τοΰ διαμερίσματος εις 8 άνήκεν ό ψηθείς 

Βέδδα καί τοΰ βαθμοΰ τοΰ πολιτισμού είς 
8ν διετέλει. Τδ βέβαιον εΐνε δτι ό ά
νήρ ούτος διήλθε χρόνον τινά μετά τών 
Ταμίλ καί τινων άλλων προσώπων έκ τών 
άποτελούντων τήν κυνηγετικήν έκδρομήν’ 
Εύκόλως κατά συνέπειαν δύναταί τις νά 
έννοήση πώ; ύπέθεσαν δτι έλαβεν άπλώς 
μέρος είς τδν κοινδν γέλωτα. Ούτως ύπέ- 
θετε πράγματι καί δ Downall, δστις με
τά τινα έτη διηγείται τδ άπομνημόνευ- 
μα τοΰτο.

Ό άνωτέρω μνησθείς Lally ώργίσθη 
πολύ καϊ ή μορφή του έλαβεν έκφρασίν 
τινα δύστροπον δτε διά τοΰ βέλους διε- 
πέρασε τδν παρίαν κύνα.

Τό δύστροπον τοΰτο παρατηρεΐται άλη
θώς έπϊ τού συνόλου τών χαρακτηριστι
κών αύτών καθώς καϊέπϊ τής φωνής αύτών’ 
δέν δύναταί τις δμως νά θεώρηση αύτδ 
ώς συμφυές είς τδν χαρακτήρα των, δν
τα άξιοσημείωτον, άπ’ έναντίας, ένεκα τών 

| αγαθών αύτών διαθέσεων καϊ άπεικονί- 
ζοντα γενικόν τι αίσθημα εύχαριστήσε- 
ω; διά τήν διαγωγήν των καϊ τήν συν- 
αίσθησιν τής υπεροχής τών μάλλον πε- 
πολιτισυ ένο·ν γειτόνων των. Έ—’ ούδενί 
ήθελον άντ αλλάξει τήν έν τοϊς δάσεσιν ά· 
γρίαν αύτών ζωήν, μετά μεγάλη; δέ δυσ
κολία; πάντοτε άπεφάσισαν δπως έγκα- 
ταλείψωσιν, έστω κα'ι έπ’ έλάχιστον χρόνον, 
τά; προσφιλείς αύτοϊς μοναξίας.

Μεγάλον ένδιαφέρον κέκτηται η παρα- 
τήρησις τοΰ έκάστοτε έπϊ τοΰ πνεύματος 
αύτών παραγομένου αποτελέσματος έκ 
τής διαδοχική; θέας έκάστου άντικειμέ · 
νου, όσάκις τοΰτο κατά πρώτον προσέ
βαλε τδ πνεΰμά των, παρθένον είσέτι πά- 
ση; έντυπώσεως έκτδς τής τών φυσικών 
φαινομένων.

Ωδηγήθτσάν ποτέ αμοιβαίος πέντε έξ 
αύτών άποσπασθέντε; έκ τοΰ δάσους των. 
ΊΙ θέα οικίας έξ δπτών κεράμων έπρο- 
ξένησεν αύτοϊς έκπληξίν’ άλλά τδ πρώ
τον όχημα δπερ άπήντησαν τού; ένέπλη- 
σεν άνησυχία; καί φόβου, καί μετά τίνος 
στενοχώριας κλίνοντες πρδ; τά έμπρδς δ- 

πως τδ έξετάσωσιν, έκράτουν σφιγκτά έξ 
ένστικτου τδν πέλεκυν. Τάς διαφόρου; τοο-, 
φάς τάς όποία; τοΐ; προσέφερον άνευ δι
σταγμού άπώθησαν, καϊ μετά μεγάλου 
κόπου ήδυνήθησαν νά τούς πείσωσιν δπω; 
φάγωσι βρασμένον ορύζιον’ κατ’ άρχάς έ · 
φαίνοντο δτι έφοβοΰντο μήπως τά φαγη
τά ταΰτα τού; μεθύσωσι καϊ τούς παραλύ- 
σωσι, μετά παρέλευσιν δμως χρόνου τί
νος ήγάπησαν αύτά καϊ κατεβρόχθιζον με
γάλα; ποσότητας, έν ταΐς δποίαις προσέθε- 
τον πολύ άλας, δπερ μεγάλως έξετί- 
μων. Άπεφήναντο δτι ή γεΰσις τού άλα
τος ήτο δλω; νέα δι’ αύτούς καϊ έξεπίτη 
δες έζήτησαν, δτε έμελλον ν’ άπέλθωσιν 
έκ νέου είς τά δάση των, νά τοΐς έπιτρέ- 
ψωσιν δπως άντϊ άλλου τινδς πράγματος 
παραλάβωσιν έξ αύτοΰ δσον ήδύναντο. 
ΓΗ αύτή επιθυμία έξεδηλώθη διά τδ άλας 
καί παρ’ άλλων Βεδδών τών δασών όσά
κις μετεφέροντο δπως χρησιμεύσωσιν ώς άν- 
τικείμενον μελέτης.

Ού μόνον τδν καπνόν, τδν όποιον οί Βέδ- 
δαι τών χωρίων κατά τήν περίστασιν με
ταχειρίζονται, έπιμόνω; καϊ μετά κατα- 
φρονήσεως άπώθησαν οί Βέδδαι τών δασών 
διατεινόμενοι δτι είναι άπλά «ξηρά φύλλα», 
άλλά άπώθησαν καί τινα άλλα φυτά ναρ
κωτικά αγαπητά παρά τοϊ; Σιγκαλαίοις.

Διανοητικά»; οί Βέδδαι εύρίσκονται εί; 
τήν κατωτάτην βαθμίδα εί; τήν όποιαν ον 
λογικδν δύναται νά κατέλθη Εΐνε ού μό
νον άνίκανοι ν’ άριθμήσωσι, άλλά καϊ αύ
τούς τού; αριθμούς άδυνατοΰσι νά έννοή- 
σωσι. Λέζεων διά νά έκφράσωσι, τδ ίν, δύο 
τρία, στερούνται, ούδέ τού; δακτύλου; 
μεταχειρίζονται δπως σημαίνωσι ταΰτα.

ΊΙ κυριωτέοα δυσκολία, ήτις απαντάται 
είς τά; παρ’ αύτών ζητουμένας πληροφορί
ας δι* αύτού; τούτου;, προέρχεται έκ 
τή; άδεςιότητος αύτών εις τδν σχηματι
σμόν έν τώ έγκεφάλω των καϊ τή; άπλου- 
στάτης διανοητική; συνθέσεως, καϊ έκ τή; 
παντελούς τού μνημονικοΰ έλλείψεω;. Ό 
εΐ; έξ αύτών, ονομαζόμενος Κόβι;, έξ ολο

κλήρου είχε λησμονήσει τά δνόματα τοΰ 
πατρδ; καϊ τή; μητρός του, τεθνηκότων, 
δέν ήδύνατο δέ νά ένθυμηθή καί τδ δνο- 
μα τή; συζύγου του, τήν οποίαν έν τού
τοι; πρδ τριών ημερώ» είχεν ϊδει, ή με
τά άγώνα μέγαν τής μνήμη; καϊ μακράν 
σκέψιν.

'Ο Green έν τή έκθέ.σει του περϊ τού σω· 
φρονηστηείου τοΰ Ούελλικάδα άναφέρει τήν 
ιστορίαν ένδς Βέδδα, καταδνκασθέντο; είς 
θάνατον ένεκα φόνου, καί τοΰ όποιου ήλατ- 
τώθη ή ποινή είς καταναγκαστικά έργα. Ό 
κ. Green υπέθετε τοΰτον ώ; Βέδδαν τών χω
ρίων. Ήμέραν τινά έν τή φυλακή ένό- 
ησαν δτι έγνώριζε ν’ άριθμή μέχρι τών I'. 
Έφημερί; τις τών ιθαγενών ένομαζομένη 
«Λάνκα Ν'ιδάνα», ήτις άνέφερε τήν δίκην, 
έλεγε τόν φονέα Βέδδαν, δηλ ’’.Αγριον. 'Ο 
δυστυχή; είχεν, ώ; φαίνεται, φονεύσει, έ
τερον Βέδδαν, διότι ένόμιζεν δτι διά μα
γεία; έφόνευσε δύο τών κυνών του. Άνε- 
γνωρίσθη ένοχος φόνου, άλλά τδ δικαστή- 
ριον έςητήσατο υπέρ αύτοΰ επιείκειαν, ΐσ· 
χυρισθέν δτι ητο άμαθής ώ; κτήνος.

Ή γνώμη αΰτη πληρέστατα έδικαιολο- 
γήθη δταν άκολούθως άπεδείχθη δτι μετά 
τριών μηνών επιμελή φοίτησιν έν τώ σχο
λείο» τοΰ σωφρονηστηρίου, δέν ήδυνήθη νά 
μάθη ή έννέα γράμματα τοϋ Σιγκαλινοΰ 
αλφαβήτου καϊ ν’ άριθμή μέχρι τών 18. 
Ούδεμίαν ιδέαν είχε περί ψυχής, περ1. ά
νω τάτου τινδς δντος, ή περϊ μελλοόσης 
ζωής. ΙΙτο πεπεισμένο; δτι τδ πάν έπε- 
ραιοΰτο μετά τδν θάνατον’ ούδεμίαν διά- 
κρισιν έποιεΐτο μεταξύ αύτοΰ καϊ τών θη
ρίων τών δασών’ τδ μόνον δ’ δπερ έθεώρει 
ώ; βέβαιον ήτο δτι δ ήλιος άνέτελλε τήν 
πρωίαν καί τδ έσπέρα; έπήρχοντο τά σκό
τη. Είχεν ακούσει νά όικιλώσι περί τίνος 
άνωτέρου ίντος όνομαζομένου Βαλικής, ή- 
γνόει δμως άν ήτο θεδς ή δαίμοιν, πνεΰ
μα άγαθόν ή κακόν. Ούδόλω; τδ έφοβεΐ- 
το, ούτε τδ παρεκάλει. Πιθανόν έν τή πε- 
ριστάσει ταύτη νά ένόει τήν προσωπο- 
πο’ησιν τοΰ "Αρεως, τδν Θεόν Καίδαν, γνω
στόν έν τή Κεϋλάνη υπδ τδ όνομα Κανδχ- 
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ουάμι, δστις χατά τόν Σιγκαλαΐον μύ
θον ένυμφεύθη πριγκιπέσσαν τινά Βέδδαν 
όνομαζομένην Βάλη 'Αμμα, ύπό την ιδι
αιτέραν προστασίαν τής δποίας οί Βέδδαι 
έφρόνουν δτι διετέλουν.

Κατά τινα οΛαζ, δηλ. βιβλίον έχ φύλ
λων φοίνικος γεγραμμένον διά τοΰ έγχει - 
ριδίου, άνήκουσαν είς τινα αρχηγόν Κάνδι- 
ον, τό πρόσωπον τοΰτο φαίνεται ότι η
το υιός τοΰ Βισνοΰ. Τό βιβλίον τοΰτο, τό 
δποίον ούτε χρονολογίαν φέρει, ούτε όνο
μα τοΰ συγγραφέως, άναφέρει δτι δ περί
φημος ναός, δ γνωστός ύπό τό όνομα Κα· 
ταραγάμα Διβάλε, έκτίσθη ύπό του έν
δοξου βασιλέως τών Σιγκαλαίων Δουτου- 
γεμουνοΰ, τοΰ χαταχτητοϋ τών Ταμίλ' 
ό δέ Δουτουγεμουνού δστις έβασίλευσε χατά 
τό 160 έτος πρό Χριστού, ένεκα τοϋ άμι- 
γοϋς τής φυλής τών Βεδδών, ανέθεσε 
τούτοις τήν υπηρεσίαν τοΰ Θεοΰ.

Ή πριγχιπέσσα, τής οπαίας ή γέννησις 
έγένετο ώς έχ θαύματος, άνευρέθη παρά 
τών Βεδδών εις τινα κυνηγετικήν εκδρο
μήν καί ύπό τήν φροντίδα τούτων άνε- 
τράφη. ’Αποκατάστασης" δέ περίφημου έ
νεκα τής καλλονής καί τών θελγήτρων της, 
κατέθελξε τόν θεόν Σκάνδαν είς τόν ο
ποίον ήτο αφιερωμένος δ ναός τής Κατα- 
ραγάμας. Ό Θεός μετεμφιεσθείς είς ασκη
τήν «ζήτησε τήν χεΐρά της, δμως 
μετ’ άγανακτήσεως ήρνήθη. Τότε δ Σκάν- 
δας ήλθε νά συμβουλευθή τόν αδελφόν του 
Γανέζαν, τόν θεόν τής φρονήσεως, καί νά 
τοΰ ζητήση τήν Αρωγήν ταυ, τήν δποίαν 
άμέσως υπεσχέθη, καί μεταβληθείς είς ε
λέφαντα έδίωκε τήν νεάνιδα. ΈκπληχθεΙ- 
σχ ή Βαλί Άμμα έδραμε πρός τόν προσ- 
βληθέντα λατρευτήν δπως τεθή ύπό τήν 
προστασίαν του, έκεϊνος δμως δέν συγκα
τάνευε νά τήν υπεράσπιση ή ύπό τόν δρον 
τοΰ νά γίνη σύζυγός του. Τώρα ή ω
ραία παρεδέχθη τήν πρότασιν καί άνεχώ- 
ρησε μετ’ αύτοΰ' οί Βέδδαι δμως κατε- 
δίωξαν αύτούς τοξεΰοντες δπως ήδύναντο, 
άλλά μκταίως διότι τά βέλη έπιπταν ύπό 
τούς πόδας τών φυγάδων, χωρίς ουδόλως 

νά τούς βάλλωσιν. ’Απ’ έναντίας τοΰ 
θεοΰ ^ίψαντος έν τών βελών του κατά τών 
Βεδδών, τά σώματα τών διωκτών κατά 
χιλιάδας έπιπτον έπί τής γής. Πάραυτα 
δμως, έπί τή παρακλήσει τής μελλούσης 
συζύγου του, δ θεός έπαναλαβων τήν προ- 
τέραν του μορφήν έπανέφερεν αυτούς είς 
τήν ζωήν νυμφευθείς μετά ταϋτα τήν Βα- 
λί Άμμα.

’Εκ τής παραδόσεως ταύτης ούτε λέξιν 
γινώσκουσιν οί Βέδδαι τών δασών, οί πλεϊ- 
στοι δ’ αυτών ουδέποτε σχεδόν ηχούσαν 
τό όνομα τής προστάτιδος αύτών θεό— 
τητος. Διά δέ τόν δυστυχή κατάδικον, 
ού ανωτέρω έμνήσθημεν, τό όνομα τοΰτο 
ήτο ή Αρχή καί ή προσωποποίησις τοΰ Α
γνώστου.

Καί τοι πιθανώς άνήκεν είς τούς Βέδ- 
δας τών χωρίων, έφαίνετο δμως δτι λίαν 
καλώς έγνώριζε τά ήθη καί τάς ιδέας τών 
βαρβαροτέρων Βεδδών τών δασών. Πι
θανόν ν’ ανήκε τοΐς τελευταίοις καί Ακο
λούθως ποοσήλθε τοΐς πρώτοις. Ή μικρά 
γνώσις τήν δποίαν είχε περί τών άριθμών 
Οφείλεται βεβαίως είς τάς προσπάθειας τών 
έξαποστόλων καί άλλων άτόμων προσ- 
παθούντων, ολίγον πρό τής καθείρξεως του, 
νά φωτίσωσι τήν φυλήν του. Δέν εινε δί
καιον ν’ άποδώσωμεν είς τοιούτου είδους 
έπήρειαν τήν έγκληματικήν πράξιν ένεκα 
τής δποίας ένοχοποιήθη καί κατεδικάσθη, 
άλλά δυνάμεθα νά έρωτήσωμεν άν φυλή, 
βάρβαρος βεβαίως, πρό πολλοΰ δέ χρόνου 
άπολαύουσα ευτυχή καί πλήρη άτέλειαν 
διά τάς έγκληματικάς πράξεις, είνε έπι- 
δεκτική βελτιώσεως διά τής εισαγωγής τής 
ήθικής καί τοΰ πολιτισμοΰ τής Δυσεως.

'θ ήμέτερος Βέδδης έφαίνετο είς ί~ 
κρον έπιτήδειος είς τήν χρήσιν τοΰ τό
ξου, διότι πολλάκις τώ συνέβη νά φονεύση 
έντός μιας ήμέρας δωδεκάδα δορκάδων 
καί είς δύο περιστάσεις ένα έλέφαντα 
"Οταν δμως ήθέλησαν νά δοκιμάσωσι τήν 
δεξιότητα αύτοϋ έν τή φυλακή διά τών ί
διων δπλων, δέν έπέτυχε τοσοϋτον· Έδι- 
καιολόγησε δέ τήν άδεξιότητά του ένεκα 

τοϋ τόξου καί τών βελών τών δποίων τήν 
χρήσιν δέν είχε συνεθίσει, ώς άγνωστα 
αύτώ, καί ένεκα τής άκρας Αδυναμίας του, 
προελθούσης άπό δυσεντερίαν.

"Οτε εύρίσκετο ή Ασθένεια είς τήν 
μεγαλειτέραν αύτής εντασιν, ήρνήθη πάν 
είδος τροφής, ή δέ θεραπεία του κατά 
μέγα μέρος έπετεύχθη ένεκα τής αύστη- 
ράς αύτοΰ Αποχής. Συνεχώς παρεκάλει νά 
τόν άφήσωσι ν’ άπέλθη πρός τήν σύζυγον 
καί τά τέκνα του καί νά τόν μεταφέρωσιν 
άπό τήν φυλακήν του, ένθα ύπήρχε μεγάλη 
θερμότης, φώς καί άντανάκλασις, είς έτερον 
μέρος δπου ήδύνατο νά κοιμηθή ύπό τήν 
σκιάν τών πρασίνων φύλλων τών δένδρων.

Μετά βραχεΐαν δμως κάθειρξιν, διά τών 
καλών συστάσεων τοϋ διοικητοΰ λόρδου 
Τόριγκτων, τώ άπεδόθη ή προσφιλής αύ
τώ έλευθερία.

Αί άσθένειαι αϊτινες ώς έπί τό πολύ 
προσβάλλουσι τούς Βέδδας είνε ή δυσεντε 
ρία κάί ί πυρετός, πολλάκις δέ ή πρώτη 
Αποβαίνει λίαν καταστρεπτική. 'Ως φάρ
μακα μεταχειρίζονται τόν στρυφνόν φλοιόν 
δένδρων τινών, τόν οποίον συνεθΐζουσι νά 
μασσώσι καί νά θέτωσιν έντός υδατος 
μετά ζακχάρεως μεμιγμένου, τό δποί· 
ον κατόπιν πίνουσιν. "Οταν προσβληθώσιν 
ύπό τοΰ πυρετοΰ πίνουσιν υδωο ζεστόν, ώς 
συνήθως πράττουσιν οί Cingnalais, δροσί- 
ζοντες οΰτω τό σώμά των. Τό μόνον χει
ρουργικόν έργαλεϊον τό δποίον έχουσιν είνε 
ή σιδηρά δξεϊα αιχμή τών βελών των, 
τό δέ έργαλεϊον μόνον <5 σύζυγος μεταχει
ρίζεται είς τινας τοκετούς.

Οί Βέδδαι τών δασών ού μόνον ούδεμί
αν τάσιν έχουσι πρός τόν πανθεϊσμόν καί 
τήν φυσιολατρείαν, ώς τινες συγγραφείς 
διατείνονται, άλλά φαίνονται, οΰτως εί- 
πεϊν, έστερημένοι πάσης θρησκευτικής ι
δέας.

Τό όνομα τοΰ Βούδα ουδόλως γινώ- 
σκουσιν, ούδέ τήν έλαχίστην έννοιαν έχου- 

τής θεωρίας τής μετεμψυχώσεως. Δέν 
έχουσιν ούτε ναούς, οΰτε ίερεΐς, οΰτε έορ
τάς· ή πίστις αυτών περιορίζεται είς τό 

ότι μετά θάνατον θά γίνωσι «γιάκο* ή 
διάβολοι, έντεΰθεν δέ προκύπτει ή αναμ
φίβολος ταυτότης αυτών μετά τών αύτο- 
χθόνων, περί τών δποίων άναφέρουσι τά 
Αρχαία χρονικά τής Κεϋλάνης.

"Οταν άποθάνη συγγενής τις, θέτουσι τό 
σώμα αύτοΰ έντός δέρματος δορκάδος, αν 
δύνανται νά εΰρωσιν Αμέσως αύτό, Ακολού
θως σκάπτουσι διά τήν πελέκεων καί τών 
ράβδων των λάκκον είς τόν δποίον έναπο· 
θέτουσιν αύτό' ή υπηρεσία αΰτη Ανάγε
ται είς τήν δικαιοδοσίαν τών άνδρών, ού
δέποτε δ’ αί γυναίκες παρίστανται. Ούδέν 
έτερον θέτουσι μετά τοϋ σώματος έν τώ 
τάφω, μετά τήν κάλυψιν δ’ αύτοΰ, ούδέ
ποτε έπισκέπτονται έκ νέου τόν τόπον αύ
τόν, βεβαίως ένεκα φόβου καί λύπης συν
άμα. Μετά ταϋτα κάμνουσι προσφοράν είς 
τό πνεϋμα αύτό τό γινόμενον διάβολος, 
δπως μή πέμψη τόν πυρετόν είς τούς έπι- 
ζώντας. Ή προσφορά αΰτη συνίσταται άπό 
κρέας πιθήκου καί σαύρας, είς τά δποΐα 
προσθίτουσιν δλίγην ποσότητα μέλιτος καί 
τινας §ίζας' Αφοΰ δέ ψήσωσι ταϋτα 
δ πρεσβύτερος τής οίκογενείας έπιλέγει τό 
^ητόν «δέξασθε, ώ τεθνηκότες, τήν προσ
φοράν ταύτην ώς τροφήν»' Ακολούθως δια
νέμει αύτήν είς τήν δμήγυριν καί είς έαυ- 
τόν, έκαστος δέ τρώγει τό μερίδιόν του.

Ήδόνατό τις ίσως ν’ άνεύρη έν τή συνή
θεια ταύτη τά πρώτα σπέρματα θρησκείας 
τινός' διότι έχει βεβαίως ίδιάζουσαν έθνο* 
λογικήν σημασίαν άν, ως τινες διατείνον
ται, δ άπλούστερος Αρχέγονος τύπος τής 
θρησκείας συνίστατο είς τήν έξευμένισιν 
τών προγονικών πνευμάτων.

Ή ήθική τών Βεδδών είνε, ώς δύναταί 
τις παρ’ αύτών νά έλπίζη, τοσοϋτον στοι
χειώδης, δσον δύνανται νά τήν έννοήσωοι 
πνεύματα στερούμενα σκέψεως, τά δ- 
ποϊα οΰτε δ νόμος οΰτε ή πείρα κανονίζει. 
Δέν δύνανται νά έννοήσωσιν δτι ούδέποτε 
δικαιούται τις νά λάβη έκεϊνο οπερ δέν 
τώ ανήκει, νά κτυπήση τόν δμοιόν του ή 
νά είπη τι μή άληθές. Ή πολυγαμία καί ή 
πολυανδρία, ητις είσέτι υφίσταται κατά τι-
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να βαθμόν παρά τοΐς δμόροις των Σιγ- 
καλίοις, τοΐς εινε παντελώς άγνωστος. 'Ο 
γάμος δμως έπιτρέπεται μεταξύ αδελ
φών καί θυγατέρων, ούδέποτε δέ μετά 
τής πρωτοτόκου αδελφής' αξιοπαρατήρητος 
είνε, έν πάσΐ) περιστάσει, ή σταθερότης 
αύτών προς τάς συζύγους των καί ή πρδς 
τά τέκνα των στοργή. Π συνήθεια τοΰ 
γάμου μεταξύ αδελφών δέν έπαυσεν εί* 
σέτι, ώς ύπέθεσεν ό Bally, παρά τοΐς 
Βίδδαις τής Βατένντ,ς’ διότι κατά τδ 4 872 
ύφίστατο παράδειγμα έ Βανίγια, δστις εί ■ 
γεν νυμφευθή τή,ν αδελφήν του Λάττιν. Ό 
άνή,ρ ουτος ήτο ήλικίας εϊκοσιν έτών καί 
είχε τέκνον. Ούδείς εκτός τού Βανίγια, 
μηδέ τού άδελ.φού του εξαιρούμενου, δέν 
εδικαιούτο νά πλησιάαη τή,ν μητέρα ή τό 
τέκνον ή νά τοΐς παρέξη τροφήν.

Ό γάμος τελείται άνευ ούδεμιάς ιε
ροτελεστίας έκτος τίς παροχής τροφών 
τινων εις τούς συγγενείς τής νύμφης. Οΰ- 
δεν δικαίωμα εκλογή; τοΰ συζύγου επι
φυλάσσεται τή νύμφη, »αΐ «ατά τοΰτο ώς 
καί τινα άλλα, η υποταγή τής γυναικός 
είνε τελεία. Ουδέποτε αναγνωρίζεται ή γυ
νή αρχηγός οικογένειας, δέν έπιτρέπεται 
δ" εις αύτήν νά λάβη, μέρος εις τήν ιερο
τελεστίαν τήν συνοδεύουσαν τήν προσφο
ράν εις τά άποθανόντα πνεύματα.

Ό πρεσβύτερος τών Βεδδών άπολαύει 
σεβασμού πατριαρχικού, όταν συμβάν τι 
θέση είς συνάφειαν άλλα άτομα παρά τά 
μέλη τής αύτής οικογένειας' δλοι δμως οί 
άλλοι θεωρούνται ίσοι καί αί φυλετικαί 
διαφοραί αγνοούνται.

Οί Κάνδιοι γενικώς άναγνωρίζουσιν δτι 
δλοι οί Βέδδαι άνή.κουσιν είς τήν βασιλικήν 
φυλήν, προσθέτουσι δέ δτι είχον ουτοι συν
ήθειαν, απευθυνόμενοι πρός τόν βασιλέα, νά 
μεταχειρίζωνται πρός αυτόν τον τίτλον, έν 
άχρηστί-? σήμερον πεσόντα, τού Χούρα, 
δηλ. έξάδελφε, προσφώντ,αιν τήν δποίαν 
μετεχειρίζοντο πρός τόν συγγραφέα τοΰ άρ
θρου τούτου συνομιλοΰντες μετ αυτού.

'Η γλωσσά των χρήζει μεγάλης συζη,τή- 
σεως' Δυστυχώς δέν έχει χαρακτήρας γρα

πτούς, ένεκα δέ τοΰ λίαν περιωρισμένου ο
νοματολογίου της, τοΰ περιέχοντος μόνον 
τάς στοιχειωδέστατος ιδέας, καί τής δυσ
κολίας τοΰ συγκοινωνήσαι μέ λαόν τοσούτον 
παραδόξως αφυή, τά άποτελέσματα δέν 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ούτε τόσον πει
στικά ούτε τόσον ευχάριστα. Αί έπωδχί των 
ή δεισιδαίμονες παραδόσεις δεικνύουσιν δ- 
μοιότχτας πρός τάς τών αρχαιοτήτων λαών 
είνε δμως είς άκρον δύσκολοι νά μετα- 
φρασθώσι καί τό άντικείμενόν των, ώς καί 
ή ακριβής αύτών σημασία μένουσινώς έπί τδ 
πλεΐττον ασαφή· Ό κατάλογος τών κυρί
ων ονομάτων των, περιέχει ένόματα, ώς 
παρετήρησε ό Daily,It χρίσει καί παρά τοΐς 
Κιγκαλίοις1 τά δνόματα δμως τής υπερε- 
χούσης φυλής ώς καί ιής κατωτάτης είνε 
μίγμα τι συγκεχυμένον. *Αλλα έξ αύτών 
είνε άνόματα κοινά παρά τοΐς Ταμ.ίλ, μέ· 
γας δ’ άριθμός αύτών είνε βλως άγνωστα 
είς τούς Σιγκαλίους καί ΤαμΙλ, μεταξύ δ’ 
αΰτώ/ εύρίσκονταί τινα κοινά έν Βεγγάλη 
και άνήκουσιν είς ίνδικάς θεότητας ή είς 
πρόσωπα άναφερόμενα είς τάς Πουράνας.

’Αξιόν παρατηρήσεως είνε, δτι είς δλον 
τό λεξικολόγιον αύτών δέν ύπάρχουσι στοι
χεία καθαρώς δραβ.διανά καί ούδεμίαν δ- 
μοιότητα δεικνύει πρός τήν γλώσσαν τήν 
λαλουμένη-/ παρά τών Γιάκα τοΰ ανατο
λικού Νεπόλ. Εύρίσκεται σποράδην δ- 
μοιότης τις μεταξύ λέξεως βεδδικής καί 
τής αντιστοίχου τής αύτής ιδέας είς τά 
νεώτερα ιδιώματα τών Ταμίλ, Μαλαίων καί 
τελεγκού' άλλ’ αί περιστάσεις καθ’ άς είνε 
δυνατή ή σύγκρισις είνε τόσον σπάνιαι, ώσ
τε αί φαινάμεναι αύται ομοιότητες δύναν
ται νά θεωρηθώσιν ώς καθαρώς τυχαΐαι.

Τά σημεία τής γραμματικής συνθέσεως 
δλίγον συμβάλλουσι πρός δικαιολόγησιν 
συμπεράσματος σχετικής τίνος φιλολογι
κής άξίας, έκ τής έρεύνης δε τών λέξεων 
τών άπαρτιζουσών τό θεμελιώδες καί τό 
άναγκαιότατον μέρος γλώσσης τινός ούδέν 
συμπέρασμα ειδικόν δύναται τις νά έξα- 
γάγη.

Μετάφρασις d. d. Α ιρισπΐζοπούΛον.


