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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣΤΟ ΓΠΟϊΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚ ίΙΑΙΔΕϊΣΕΩΣ.
ΐΤρδς ιούς Γΐψ.ΐασιάρ^ας.

‘Ο έντκΰθκ itΦιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλλαις κοινωφελέσιν 

έργασίαις αύτο.ϋ ύπέρ τής ένισχύσεως τής εθνικής παιδεύσεως κα'ιτής τών 

γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως ήρξατο άπό ενός ήδη έτους έζ.δίδων 
καί άξιον λόγου μηνιαίου περιοδικόν φιλολογικόν και έν γένει επιστημονικόν 

σύγγραμμα ύπό τό όνομα Π a ρ r α σ ΰό ς. Έκ τών άχρι τοϋδε έκδαθέντων 

τευχών αυτού καί έκ των ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπι- 
θυμοΰντες νά παράσχωμεν τήν δυνατήν ήμΐν ΰποστηριξιν εις τό προκείμενον 

κοινωφελές έργον, συνις·ώμεν ύμΐν τε καί τοΐς παρ’ ύμϊν κκ. καθηγηταϊς αυτό, 
ΐνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηταί αυτού, όπως διά τούτου ένι- 

σχυΟνί ή έκδοσις αυτού.

Έν ΆΟήναις, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό Υπουργός
&. H. ΑΗΑΙΓΙΑΝΝΗΣ, -

’‘ΛΛΐςα.γΰρος Β.ίά,χος,

Τής. έκδόσεως τοϋ περιοδικού έπιστατεϊ επιτροπή συγκείμενη έκ τών κκ. 
Είρ. Άσωπίου, Έμμ. 'Ρο'ιδη, I. Άραβαντινού, Π. ϊ. Φέρμπου και προεδρευο*  
μένη ύπό τοϋ προέδρου τοϋ Συλλόγου κ. Θρ. Άγγελοπούλου Αθανάτου,

’Αναγνούς εσχάτως ατι Σύλλογοί - έν Άθήνάις έξέδώκαν πράξεις ζωη-. 

ρώ< συνιστώσας τήν ΐδρυσιν Ελληνικού Θεάτρου, ότι όμως εφημερίδες έξέ- 

φρασαν δισταγμούς περί τοϋ εγκαίρου καί τοϋ κατορθωτού τών εύχών, α'ίτι- 
νες διεδηλώθησαν, δέν νομίζω, άσκοπου ϋλάγκς λέξεις νά εΐπώ: διά τοΐί πε

ριοδικού τούτου, ως ηΟελον τάς ειπεϊ εις. τόν Σύλλογον, άν ήμην. παρών, Μή 

δέ τις τών έντευξομένων τώ τεύχει' τσυτφ άπορρίψη αύτό, ύπολαβών ότι 

■ εις αντικείμενου επιπόλαιου καί μη σπουδαίου επικαλούμαι την προσοχήν 

του. Τό κατ’ έμε, εΐ καί ελεγχθώ άτόπως κρίνων, φρονώ όμως, ώς έφρόνηία 
πάντοτε, ότι τό θέατρου είναι εν τών σπουδαιότατων καταστημάτων διά 

.. την εθνικήν πρόοδον, τά πρωτεία εις μόνον τό Πανεπιστημεΐον παραχωρούν.
"Αν τά εκπαιδευτικά: καταστήματα .πλουτίζωσΐ: διά. γνώσεων τόν ναΰν 

τών παίδων καί τών, νεανίων, τό θέατρου (εννοείται δ’ ότι περί μόνου τοϋ 

εθνικού θεάτρου ομιλώ) είναι τό διδασκαλείου τών ηύξημένών. 'Ως θεωρητι- 

κώς η- Ακαδημία, ουτω καλλιεργεί πρακτικώς, και καλλιτεχνικώς άναπτύσ- 

σει τοϋτο την. γλώσσαν, διδάσκει τερπνώς καί άπόνως, εξευγενίζει τά αισθή

ματα καί έξαίρει τήν διάνοιαν·,εΐς ύψος! ποιησεως, καί, όταν. άνταποκρίνεται
■ εις την κλήσίν του,· είναι έν τών ϊσχυρωτέρων οργάνων τής εθνικής. δό,ξης, κά'τ. 

,άύτής, τής δίαδόσέως του Ελληνισμού.

λίΗ/δραμάτικη: τέχνη έστΐ τό κορύφωμα,τής ποιησεως καί έν γένει τής φι

λολογίας,ή άνωτάτη άπόδειξίς ,τής ·έν τφ πολιτιίμώ ωριμότητος τών εθνών, 

καί τό λαμπρότατου τής φιλολογικής αυτών εύκλειας έγκ.αύχημά.’Έθνη βάρ- 
. βαρα δράμα δέν: όχοιισιν,ούδέ βλαστάνέι ό άγλαός αύτοϋ καρπός, ,έΐμή :έν ήλιμ 

κί,γ ωριμότητος:των εξευγενισμένων, λαών. "Αν ή'Ίλιάς.έψάλη ·έπΐ τών Τρωΐ-' 
. κών,άλόλ’ επ’ί τής μεγάλης ακμής τής 'Ελλάδος μόνον έφόησαν τά δραματικά
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αυτής Αριστουργήματα,. έπι τής ’Ελισάβετ έποίει ό Σαικεσπεϊρος, περί τού# - . : 

χρέους Λουδοβίκου τοΰ ΪΔ'Ανέτειλεν ή Αθάνατος δραματική τριάς επί τοΰ 

Γαλλικοΰ Παρνασσοϋ^ καί ό Σίλλερ καί Γαίτης ήβάν ώς ανώτατη έκφρασις 
.τής θέσεώς ήν, πρωταγωνιστούσα έν φιλοσοφία, κατελάμβαν.εν ή Γερμανία 
καί είς τά πολιτικόν προσκήνιον τής Εύρώπης.- Διά: τοΰτο οί μεγάλοι δραμα- '.- 

τικοί ποιηταί θεωρούνται ώς ούχ ήττον συντελοϋντες είς, την δόξαν τών πα

ραγαγόντων αύτούς εθνών, η οί μέγιστοι τών. στρατιωτικών καί πολιτικών 
ηρώων αυτών, Αί Άθήναι σεμνυνονται ούχ ^ττον διά: -τόν Αισχύλον καί Σο~· 
φοκλήν παρά διά τόν ©εμιστρκλήν καί τόν Μιλτιάδην των, καί πολλοί μετά, .: 

θαυμασμού όνομάζουσι τόν Σαικέσπεΐρον ή τόν 'Ρακίναν, οΐτινες άγνοοΰσιν '. 

επίσημων στρατηγών ή υπουργών τών δύο εθνών τά ονόματα. ,
Δι’ημάς δέ ιδίως το θέατρον παρίσταται καί ύπό ιδιαιτέραν, την φιλο

τιμίαν ημών έτι, μάλλον θίγουσαν έ'ποψιν. Τό. θέατρον ;δύναται νά θεώρηθγ, 

καί έθεωρήθη πάντοτε, ώς ή Ανώτατη τής Ελληνικής διανοίας ποιητική μαί 

καλλιτεχνική έφεύρεσις'αί Άθήναι ήσαν η κοίτίς αύτοΰ, καί πατήρ αύτοΰ 
ήτον ό ©έσπις' διότι τ’ Ατελή ινδικά ή άλλων ’Ασιανών εθνών δοκίμια ούτε . 

άξια υπήρξαν ινα έμβλέψγ είς αυτά σπουδαίως ή ιστορία της τέχνης, ο3τβ 

περαιτέρω . Ανεπτύχθησαν, καί βέβαιον δέν είναι οτι.δέν έφυήσαν καί αυτά, 

κατ’Αντανάκλασιν τοΰ φιλολογικού τής 'Ελλάδος ήλίου.
‘Η Ευρώπη, δτε έπεκρότησεν είς ημών τήν. Ανάστασιν, περιέμενεν, ίσως . 

μετ’ ανυπομονησίας ύπερβαινουσης τά όρια τοϋ δικαίου, νά ίδή την άρχαίαν 

’Ελλάδα άνεγειρομενην είς πάσαν αύτης την τότε λαμπρότητα, καί είς τάς 
’Αθήνας ελεύθερα; ένόμιζεν οτι δικαιούται νά ΐδ.ή ανιδρυόμενα πάντα τά . , 

άνθη τής διανοίας οσα κάτηγλάϊσαν αύτάς άλλοτε. ’Ηπατήθη ή Ευρώπη; καί 
πρέπει ημείς Αταράχως νά τα όμολογώμεν; ή. μάλλον ή τιμ.ή καί το συμφέρον, , 
ημών δέν Απαιτεί νά προσπαθώμεν έν πάσι και πάντοτε ν’άποδεικνύωμέν ότι .:' 

δέν εί^,εθα κατώτεροι τών προσδοκιών τών φίλων τοΰ 'Ελληνισμού, καί δτι- 

ούδενός φειδόμεθα ό'πως μή καταβλήθώμεν ύπό τό μέ.γα όνομα,.■§ οί πρόγο- 

νοι ή'Λών μάς έκληροδότησαν; "Αν δέν δυνάμεθα πλέον νά παραγάγωμεν Αρι

στουργήματα ως εκείνων, δέν πρέπει κάν ν’ άνεχθώμέν νά καταγνωσθγ .η
μών ή αβελτηρία καί βαρβαρότης οτι ούδέ νά έκτιμησωμεν αυτά, έσμέν τοϋ. 

λοιπού ίκανοί, ούδ’.έπΐτάένδοξα-έκεΐνα.ίχνηνάβαδίσωμεντόλμώμενή,φι- 
λοτ.ιμ.ουμεθα; Τήν λαμπράν ημών παρακαταθήκην παρέλαβόν καί ,έκαλλιέρ · 

γησαν άλλα, έθνη' πρός ιδίαν αύτών εύκλειαν, καί ημείς θά όμόλογήσώμ-εν > 

οτι τοσοϋτον εξεπέσαμεν,ώστε ουδέ μεριμνώμεν κ$ν δί αύτήν;
Ή ηθική σχέσις τοΰ θεάτρου μετά τών δημοσίων' ηθών και της άναπτό-. - 

ξεως τής διανοίας δέν δόναται ν’ άμφισβητήθΐ). Κοινωνία διεφθαρμένη, τα- ; 
πεινήν έχαυσα την διάνοιαν καί έξηχρειωμέν.α τά ήθη; εκφαυλίζει την δρα- 

. ματικήν μούσαν είς δουλην τών ιδίων ορέξεων, καί τ’ Ανάπαλιν, σκηνή εύ- 

γενώς σεμνή ή κακόζηλος καί έκδεδινιτημένη,. συντελεί είς την επί τό:,κρεΐτ’

Περί ελληνικού ©ελϊροΥ-Χ- -XX \ / ·Χ .1 X.
ν, - ' .%ού'ή'έπί τό χέϊρο'ν' διάπλασιν .τοΰ. νοός καί: τ*ης  καρδιάς του έθνους. Τώ 

? ? ύ'ντι, ούχί είς ξηρόν καθήκον ύποίκουσπ^ άλλ’ υπό τής -τέρψεως δελεαζόμενη, 

συρρέει προθύμώς ή κοινωνία εις τό' μέγά τοϋ θεάτρου διδασκ'αλεΐον καί εκεί X 

ό ποιητής πάόάν τήν γοητείαν γλώσσης έναρμόνί'ου, ποικίλης σκηνογραφίας, 
επιτηδείου ΰποκρίσεως, πάσας τάς τέχνας’ δσαι έπενέργοΰσιν επί τόϋ νοός ή 

έπι τών αισθήσεων εις επικουρίαν επικαλούμενος, άγει καί φέρει κατά τό 
.; δοκοϋν τάς ψυχάς, καί επειδή τέρπει, διά τούτο διδάσκει υπέρ ιόν διδάσκα

λόν καί πείθει ύπέρ τόν ιεροκήρυκα. Διά τοΰτο, έϊρήσθω ενταύθα, μεγίστη 
εστίν ή ευθύνη τοϋ δραματουργού καί τών Αναβιβαζόντων τά έργα αύτοΰ είς . 

. τήνσκηνήν, καί ανάλογος τής επιρροής', ήν ταΰτα άναγκαίως έξασκόΰσιν επί 
τοΰ δημοσίου -φρονήματος·» ·’ ■

Είς τόν έξευγενισμόν δέ της γλώσσης τό δράμα επενεργεί, ■ διότι έν αύτώ 

ή γλώσσα οφείλει νά έκφράζφ έντέχνως τάς εύγενέστάτάς διανοίας, εις έπη- 
άοον καί τών έκπαιδευομένων έξ ών ακου.οϋσι, καί συγχρόνως τών δυναμέ- 

' νων ΰπερτάτως περί αυτών νά Ζρίνωσι, νά'κάταδικάζωσι τά «δόκιμά, ■ καί 

νά έπικροτώσι τοίς έπαινέτοϊς’ καί. είναι ή από σκηνής παράστασις δράμα-' 
Λος ό· άριστος τών διαγωνισμών, κριτάς εχών' Ουδέ πρός χάριν όύδέ κατ’ Αν

τιπάθειαν Υποφαινομένους, καί ή ευχερέστατη μόησις τών απαίδευτων είς 

, Λάς. ποιητικάς καλλονάς καί είς τήν γλωσσικήν καθαρότητα.
"Οτι δε είς τήν διατήρησιν καί διάδοσιν τοΰ 'Ελληνισμού, όπου ούτος εκ

λείπει ή απειλείται, ύπέρ τι και άλλο συμβάλλεται τό ελληνικόν θέατρον;, 
Ουδείς θέλει Αμφισβητήσει. Οι γλυκείς ελληνικοί φθόγγοι Από -σκηνής Απάγ- -, 

. γελλόμενοί; τό ελληνικόν φρόνημα, έπι τών πτερύγων φερόμένον Λης ποιή - .
■ θεως^- θέλουσι πολύ ίσχυρώτερόν ελκύει τάς καρδίας πρός τήν κοινήν εστίαν 

τών Έλληνίδων μουσών παρά πάσαν άξίωσιν επιβεβλημένης δπέροχής.. Τό
‘ γαλλικόν δράμα, καί έν γένει ό γαλλικός Παρνασσός ούχ ήττον ή ΐά γαλ

λικά όπλα συνετέλεσαν είς τήν κάτάκτησιν τής γής ύπό τής γαλλικής
■ γλώσσης. ■

Άλλ’ί'σως τις εϊπή. Ταΰτα μεν. ορθά, καί περιττή αυτών ή Απόδέιξις, 
Άλλ? ό τρόπος ύπάρξεώς ελληνικού θεάτρου, ούτος πρέπει, νά μάς δειχθή» 

Καί πρό παντός^ πώς νά έχωμεν .θέατρον,. όταν δέν έχωμεν δράματα; "Αν 
ί αύτη είναι ή δυσκολία-, ή έρώτησις ;μοΐ φαίνεται πόλύ μάλλον ό'τι πρέπει νά 

- Λεθή’,άντιότρόφως. Πώς ,νά ε'χωμέν δ^μάτά, όταν δέν έ'χωμεν ©έατρόν; Τό 
λδράμά ■είναι■ τά άσυγκρίτως δυσκολώτϊρον είδος τής. φιλολογίας. Δράμα έκ 

Χήοΰ προχείρου δέν γράφεται' απαιτεί: μελέτας, συνδυασμούς-, έπίπονον έργα- '. 

'όίανς ώς.πάν.'άλλο άρτιον τεχνούργημα' άπάιτεΐ μακράν χρόνον πρός συγ

γραφήν, αν έχγ τήν άξίωσιν μακράν χρόνον νά ζήσγ. Αλλά τίς εσται δ το- 

σοϋτόν-αφελής, οστις νά έπιδοθή σπουδαίως είς τόν δυσχερέστατου τοΰτον 
. πής πθίήσεως<κλάδον, ν’άποδυθή είς μεγάλους Αγώνας, διότι διά μικρών ού- .

. ·δέν; κ«τορθ0ΐ^καί. νίάφιερώστ) μέρος τής ζωής ηαΐ: τής: διανοίας του είς έργο:ί
. A . X?
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ζαταδεδικασμένα απ’ αυτής .της γεννήσεώςτων εις θάνατον;.... δι’’έ'λλειψιν 

τής Ατμόσφαιρας της σκηνής, εν η και μονή τό δράμα ζγί, η έΐ'ς τι ούχί έπι- 
. εικέστερον τοΰ θανάτου, την στρέβλώσιν; Ούδεΐς ’ περισσοτέραν έμ.οΰ αποδί.- 

δωσι. δικαιοσύνην έις τούς Αξιαγάστους Αγώνας οΰς έν μέσιρ καί απέναντι· : 

τής πανταχόθεν αδιαφορίας κατάβάλλουσι με.τ’ ακαταγώνιστου γενναιότη- 

τος διάφοροι ημών ηθοποιοί καί θεατρικών θιάσων όργανισταί, καί τινεςμέτ’ . 
Αποτελεσμάτων ύπερβαινόντων δ,τι δικαίως ήδύνατο νά προσδόκάται παρ’ 
αύτών άναλό,γως των περιστάσεων πρός άς έπάλαιον. Άλλ’ ώς εις πάσαν τέ- ' 

καί εις την τοΰ ηθοποιού,’ πλην της φύσεως, ή'τις είναι θεόσδο- 

τος, Απαιτείται καί εμπειρία, ητις προσκτάταί' καί εύκολώτερον δεν είναι 

νά παραχθή αυτοδίδακτος 'Ριστόρη ‘ ή Τάλμας, παρά Πραξιτέλείς .ή Άπέλ- 

λεϊς νά μορφωθώσιν άνευ τεχνικής χειραγωγίας, και υπό μόνής τήςμεγαλο- 
φύ'ίας αυτών έμπνεόμενοι. Θέλομεν λοιπόν νά έ'χωμεν δραματικήν φιλολογίαν; ■ 

πρέπει ν’ Αποκτήσωμεν σκηνήν καί ηθοποιούς. Καί ϊνα μή τις Αντίτάξν) τον 

πλημμελή κύκλον, σπεύδω νά προσθέσω οτι και ήδη εις πρωτότυπα έργα 

οΐα δήποτε, καί πθό πάντων εις μεταφράσεις έκ παντοίων γλωσσών κέκτή- 

. μέθα δράματα εις εκατοντάδας, . ί'σως είς· χιλιάδας άριθμούμενα, και Αμα 

σκηνή καταρτίσθγ, μήνες δεν θά παρέλθωσι, καί θά έ'χωμεν ^κατακλυσμόν 
έκ των δευτέρων, καί, πολύ φοβούμαι, καί έκ των πρώτων.

’Έστω λοιπόν Αλλά σκηνή νά καταρτισθγ, τοϋτα έσ'τίν η α'ληθής δυσκό-

> 'Η δέ δυσκολία. εις τί συνίσταταί;

' Εις τό ότι ή διατήρησις θεάτρου 'Ελληνικού, όπωσοϋν αξιοπρεπούς καί Αν- . 

: ταποκρινομένου εις τον σκοπόν αύτοϋ,. Απαιτεί δαπάνας, καί αύται έλλεί-

ί

χνην, όύτω

κ’·

Λ

■ λία, καί περί τούτου μάλιστα πρόκειται
■ ν >

πουσιν. ' . ■ ■ .. . ■
’Ενταύθα ί'σως πρό πάντων θά έδύνατο νά έρώτηθ.ή’Αλλ’ ή τοΰ γαλλικού, .

Αλλ’ή τοΰ ιταλικού θεάτρου διατήρησις δεν απαιτεί δαπάνας; Πως λοιπόν εκείνα 

ΰπάρχουσιν; 'Υπάρχουσιν, έσται ή άπάντησις, διά χορηγίας κυβερνητικές, ■ 
καί θά έναυάγουν Ανευ αυτής. Άλλ’ Αν, ώς ανωτέρω εί'πομεν, τό εθνικόν.θέά- ,.:·■ 
τρον συντελεί εις της 'Ελλάδος την ήθικην μόρφωσινκαί την εύκλειαν, διατί . 

ή κυβέρνησις, διατί ή Βουλή την χορηγίαν ταύτην δεν θά δώσωσιν εις τό 
‘ εθνικόν θέατρον μάλλον παρά εις τό ξένον; ,’Άς ύποθέσωμεν ότι θά την δώση 

η παρούσα η άλλη Βουλή ί Κυβέρνησις. Τίς όμως ή έγγόησις ότι θέλει αράξει . 

τό αυτό καί ή μετ’ αυτήν καί αΐ Αλλαι έπόμεναι; ότι δεν θέλουσιν επιμένει .
;, επί τω λόγω ό'τι ταΰτα είσί διασκεδαστικώ- : 

■τέρα, καί οτι το. θέατρον κυρίως, έστί πρός διασκέδασιν, οτι: τέλος τό ξένον 

θέατρον είναι αναγκαίου εις τάς Αθήνας τουλάχιστον διά τούς ξένους οΐτιν.ες ; 

έπιδημουσιν εις την πρωτεύουσαν; “Ότι τήν Αρχήν ταύτην εντελώς άποκρού-

ΰπάρχουσιν;

ι

ΰποστηρίζουσαι τά ξένα θέατρα.

' ομεν, περιττόν νά τό Αναπτύξωμεν μετά τά ανωτέρω ρηθέντα. Ή έποψις τής 

·. μόνης διασκεδάσεως είναι πάντη ταπεινή, καί ολίγον Αξία τής προνοίας καί 

δαπάνης τοΰ δημοσίου. Ούχί’ του θέατρου ό σκοπό'ίέστίν'Ανώτερος,'.έσγίν.: ή
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Ά: ΐ^διά^-τής διάσκεδάσεως προαγωγή της εθνικής Αγωγής,καί της φιλολογικής δό-

. ξης της Ελλάδος. "Αν δέ το ■ ελληνικόν.θέατρον δεν φαίνεται εΐ'ς τίνας διασκε- ..

. δαστικόν, τούτο προέρχεται πρώτον , έξ ελλείψεων., της ανατροφές αυτών, δεύ- 

τερον έκ τής μ.εγάλης των παραστάσεων. άτελείας, ήν αύτή. ή σύστα.σις τοΰ . 
θεάτρου .πρέπει νά έχη ώς πρώτον πρόβλημα νά διορθώσφ..'Ως .πρός τούς 
ξένους δέ τέλος, καί αν παραδεχθώ την ανάγκην φιλοφροσύνης τοσοΰτον 

ύπερβολικής πρός αυτούς, ώστε εις την διασκέδασιν αύτών νά πρέπη νά θυ- 

σιάσθίί σπουδάϊον εθνικόν συμφέρον, ουδόλως διστάζω νά είπώ οτι τών ξένων

■ παραστάσεων, οποίας ημε$ς δυνάμεθα νά εχωμεν αύτάς, ούδέ .πρός τάς 

τριττευούσάς τών έν Εύρώπγ συγκρινομένας,θέλουάιν άσυγκοίτως προτιμά τάς 

Έλληνικάς, Αν.είναι όπωσοϋν φορηταί, εύχαριστούμενοι νά βλέπωσι τί παρά- ; 
γει ή'Ελληνική Μοϋσα, καί διά τίνων θεαμάτων ό Ελληνικός λαός Ανατρέ- 

φεται' έν πολύ φοβούμαι ό'τι έφελκύομ.εν έφ’ημάς αυτούς, των ξένων 
. τούτων ,την χλεύην,, όταν μάς βλέπωσιν ένθουσιώντας. και πολύν ποιουμένούς 

λόγον ύπέρ παραστάσεων, ών τάς.ανάλογους απαντά τις έν Εύρωπγ εις πα- .

' ραπηγματα τριόδων κα'ι πανηγύρεων. . .

Άλλ’ ,ένθυμοΰμάι Αϊσώπειον μΰθον ό'στις μάς διδάσκει ό'τι Ασφαλέστερου 
βοηθούμεθα, όταν δεν περιμένωμεν έκ. ξένης βοήθειας. Καίτοι δέ φρονών ότι 

καθήκον καί τΐίς Κυβερνησεως καί της Βουλής είναι νά συνδράμωσιν οσαν εν
δέχεται γενναιότερου τό εθνικόν θέατρον, δεν- διστάζω ό'μώς νά είπώ ο·^ Αν 

θέλωμεν την ΰπαρξιν αύτου, πρέπει νά.ίδωμεν μάλλον Αν δεν είναι δυνατόν, 

αφ’ έαυτόϋ νά ΰπάρςη καί Ανευ Αλλοτρίάς .συνδρομής. .

ΙΙρά παντός Αλλου ίνα ύπάρξ-ρ εθνικόν.θέατρον, Ανάγκη νά ύπάρχγι οίκο-, 
δομή δί’ αύτό, άλλη παρά την Σανσώνειον εκείνην, ήτις αυτή καί μόνη Αρ

κεί εις Αποτυχίαν τοΰ εύτελεστέρου τών θεάτρων, πρώτον διότι κεΐται :έν 
γωνία καί παραβυστω, ώστε και ή μεγίστη ύπέρ τών θεατρικών προθυμία 
μετά δυσκολίας εκεί τό Αναζητεί', δεύτερον διότι είναι τόσον ρυπαρόν, τόσον 

. άθλίω'ς φκοδομημένον, ώστε ή φοίτησις αύτοϋ δυσαρεστεΐ μάλλον ή διασκε
δάζει’ τρίτον διότι είναι τοσοΰτον μικρόν, ώστε δύναται ίσως ν’ Αρκέσ.γ είς . 

την περιωρισμένην τάξω τών θεατών τών ξένων δραμάτων, ούχι όμως καί εις ■ 
τούς θεατάς τοΰ 'Ελληνικού δράματος, οΐτινες ■ έ'σονται εκείνων πολλαπλά- - 

σιοι, τό έλληνικόν κοινόν,, όταν . τό ελληνικόν δραμα έ'σται, οΐον πρέπει νά 
είναι. Τέλος, διότι, στερείται τής ιδιοκτησίας τών. θεωρείων, επομένως ενός, 

τώνκυριωτάτων αύτοΰ εισοδημάτων, όπερ είναι θανατνιφόρον διά κατάστημα 

πολυδάπανου, προωρισμένον αφ’ έαυτοΰ καί διά τών ιδίων κύτοΰ προσόδων 
νά ζή. ■ : ’ ■ .‘·-■

. Άλλ’ ιδού, τό νέον. θέατρον. Ανεγείρεται, καί ή πρώτη τών δυσχερειών θε- · . 

ρκπεύεται. “Ολ.ως τό εναντίον νομίζω. 'Η άνέγερσις τοΰ νέου θεάτρου, ύφ’ οδς 

οιωνούς γίνεται, είναι ή καταστροφή πάση; έλπίδος ύπάρξεως έθνικοΰ θεά

τρου. ."Οτι ηΛθέσις. είς,ήν τοΰτο.οίκοδομεϊτίίί· καταλληλοτάτη πασών,

Λ ;
■ .V .
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έστίν άναμφισβήτητον .καί πασίδηλρν,· Είς. επιφανές καί πρόχειρον μέρος;, τή$. ' 
πόλεως κείμενον, όπου έκαστος ,πόλλάκις της ημέρας διέρχεται, S.v τάς 
εσπέρας τών παραστάσεων κοσμείται δι’ ήλιου έξ άερό.φωτος φαιδρώς άκτι-·'. 
νοβολοΰντος ύπέρ τήν είσοδον, καί διά μεγάλου προγράμματος άναγγέλλον- 

θέλει ελκύει δ ι’ αυτής ταύτης τής έπαγωγοδτος τό παριστωμενον δριήμα,

όψεώς τούς πλείστους τών επανερχόμενων έκ, τοϋ περιπάτου ΐνα είσελθόντες
δαπανήσωσιν έν αύτώ τρεις έτι ευάρεστους της εσπέρας των ώρας.

Προσέτι δέ άνεγείρεται τό νέον θέατρον καί επί σχεδίου ΐκανώ,ς εύρυχώ- 

ρου, ώστε ύπέρ τούς δισχιλίους. θεατάς νά περι.λαμβάνή άνέτως.

Δύω επομένως, τών ελαττωμάτων τοΰ αρχαίου Σανσωνείου θεάτρου έκλεί- ■ 
ω. ’Αλλά μένεις καί δεινούμενον μάλιστα, τό τρε- 

Τό άρχάϊον στερείται τών είσο- 
) αυθαιρέτου διατάξεις δι®. 

τής επιβολής βαου.τάτου φόρου είς τά ιδιόκτητα θεωρεία, έπήλθέ τις ;διόρ- 

θωσις*  άλλα τό νέον, ύφ’ ους όρους άνεγείρεται στερείται πάντων αύτοϋ τών 

εϊσοδημάτω
Δέν θέλω ν’ αμφισβητήσω, πατριωτικήν πρόθεσινείς τούς άπαδυθέντας είς . 

ΐήν έπιχείρησιν ταύτην, ών τινες. ίσως καί προέβλεπον αυτήν, ώς έπιζήμιον·, 

μάλλον’ αλλά διϊσχυρίζομαι οτι ή διά μετοχών αυτής ενέργεια ματαίοΐ εν

τελώς τήν τοιαύτην πρόθεσιν. *Η  μετοχή τψ ό'ντι έστί καταβολή χρημάτων 
μάλλον προσοδοφόρος αποβαί

νει ή έπιχείρησις δί’ ήν κατεβλήθησαν. Οί μέτοχοι βεβαίως θέλουσι όιευθε- 

τεΐ οβτω τά τοϋ θεάτρου, . ώστε αύτό νά έχν) εισοδήματα' αλλά τών εισο
δημάτων τούτων έπιφυλάξαντες ο,τι άζριβώς άναπόφευκτον ϊνα έξακολου-

πουσιν ευτυχώς εν τώ νέω.

τον κ^αι μέγιστον, τό κυρίως θανατηφόρον.
δημάτών τών θεωρείων, είς S διά τίνος οπωσοΰν <

Λάτων. Ή μετοχική έπιχείρησις είναι ή θανατική αύτοΰ καταδίκη..

επί πορισμώ άορίστώ, τόσω μεγαλειτέρω όσον j

θώσιν αί παραστάσεις καί μή έκλίπή ή τών πόρων πηγή, τά περισσεύματα
θέλουσι διανέμεσθαι ώς νόμιμα κέρδη απέναντι τών καταβολών αυτών, καί 

εννοείται, οτι συμφέρον θέλουσιν ,έ'χει τό πλεΐστον τών πόρων νά'.είναι περίσ-

σευμα. Τίνές όμως τών μετόχων έκ πατριωτισμού δέν θέλουσιν άρα έγκατα - 
: Λεγομεν όχι*  διότι ούχί 

ιΰ θεάτρου, άλλ’ ύπέρ τών ίδιοτελέστέρων θέλουσι προσφέρει, τήν τοι- 

αύτην θυσίαν, αύξάνουσαν μόνον το ενεργητικόν τών κερδών τών μετόχων. * . 

"Αν δέ προσθέσωμεν καί δτι, κατά την επικρατούσαν τάσιν, τά πλεΐστα . 
τών έπιφυλαχθησομένων διά την συντήρησιν τοΰ θεάτρου θέλουσι δίδεσθαι 

ύπέρ . τών πολυδάπανων , ξένων εταιριών, δεν εΐναι δύσκολου νά, έννοησωμεν . 
οτι καί μετά την ανέγερσή της νέας οικοδομής τό έλληνΐ7.όν· θέατρον θέλει 

μένει ούχ ήτταν έν μοίρα Καρος, φθ ίσιων, καί τότε μάλιστα πάσαν άνακυ-
. ψεως άπαλέσαν ελπίδα. . . ?

' Δεν υπάρχει λοιπόν· τρόπος σωτηρίας αύτοΰ; Κατ’ εμέ ύπάρχει, καί άλλοτε 
®ϊπα όπου έδει τήν γνώμην μου, καί έν έφημερίσι περί αύτή; έγράφη.’Επειδή

' δέ ύπό την έμην έ'πούιν τό άντικείμενον αφορά εθνικόν, συμφέρον σπρυδ,άϊον .

λείπει υπέρ τοϋ. θεάτρου τά ίδια αυτών ωφελήματα;· 

υπέρ του

τών έπιφυλαχθησομένων διά τήν συντήρησιν τ<

''ΐ?
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.ίχαΐ .εύγενές, διά τοϋτο θέλω , καί ; ενταύθα δήμοσίώς νά έπαναλάβω αύ'τήν, ■ 

-ευχόμενος' ΐνα'θερμώς, αυτής άντιλήφθώσιν οσόι ένδιαφέρονται ύπέρ· τής: φιλο
λογικής ήμών δόξης .και τής -άνα'γεννησεως τής δραματικής ποιησεως παρ’ 

ήμΐν. - : ; . . ,
Τό ότι επετράπη ή διά μετοχών άνέγερσις τοϋ θεάτρου θεωρώ ώς δυστύ

χημα καί ως ζημίαν δυσεπανόρθωτον*  καί άν θέλώμεν ν’ άνταποκριθή άύτό 

ποτέ εις: τόν έμβριθή του σκοπόν, πρέπει, έν οσφ' εΖναι καιρός άκόμη, νά ίδώ- 

μεν,πώς τό λάθος.νά' διορθωθή, ή, άν τοϋτο εϊναι.άνέφικτον (καί ελπίζω οτι 
δέν είναι),, νά γίν-ρ· απόπειρα οικοδομής και-ετέρου θεάτρου, άλλως ή έμή· 

πεποίθησ.ις είναι οτι θέατρον έθνικόν δέν θέλομεν. έχει.. Πρέπει λοιπόν οί νυν 
μέτοχοι, οί. μέν διά τήν δυσκολίαν εύρέσεως άλλων χρημάτων χωρίς νέων 
κινδύνων δι’ όσα ήδη κατέβαλον, καί χωρίς νέων θυσιών, οί δέ έκ τοϋ πό

θου ΐνα αί καταβολαι αύτών χρησιμεύσωσιν' ούχί' αύτοϊς είς χρηματισμόν, 

. άλλ’ .είς προαγωγήν καί εύόδωσιν έπιχειρήσεώς εθνικής, μετάτρέψωσι τάς 
μετοχάς-αυτών είς δανείου ομολογίας. Δυναται δέ καί ή Κυβέρνησις ν’ άπα- 

γορεόσνι είς τήν μετοχικήν εταιρίαν τό δικαίωμά τοϋ νά προβή είς νέον δά

νειον, μή πρόηγηθείσης ταύτης τής μετατροπής' διότι τής Κυβερνή- 
σεως καί δικαίωμα καί καθήκον έστίν αύτή νά μεριμνήσγι περί τοΰ τρόπου 

τής ίδρύσεως τοΰ εθνικού θεάτρου, ώς περί αντικειμένου· εθνικής, ώφελείας, ή 

κάί &ν κατέλιπε τό έργον αυτής . τούτο έίς ίδιώτας άντι νά κανονίση επί τό 

. σκοπιμωτερον αύτών. τήν. ενέργειαν.· "Αν όμως ή Κυβέρνησις.διά νέου'λάθους 
επετρεψε τό δάνειον τοϋτο, τότε πρέπει αυτή ή εταιρία ·άφ’ έαυτής· ν’άπο- 

φασίσγ τήν μετάρρύθμισιν ταύτην, προεξαρχόντών τών πατριωτικωτέρων με

λών, καί τής κοινής γνώμης ίσχυρώς πιεζούσης.
■ Πρό, έτών εΐχον ό ίδιος παρακάλέσει- τόν μακαρίτην Βουλανζέρον νά χα- 

ράξγι. σχεδίαν καί συντάξφ προϋπολογισμόν οικοδομής θεάτρου, έλπίζων έκ- 

τοτε οτι διά καταλλήλων προσπαθειών έδύνατο νά κατορθωθή ή ΐδρυσις τοΰ' 

ναοΰ τουτου τών Έλληνίδων Μουσών, Ό δέ ικανός καί πάντοτε πρόθυμος 
καλλιτέχνης εκείνος, επίτηδες πρός τόν σκοπόν τοΰτον πάντα τών Παρισίων 

'τά θέατρα έπισκεφθείς καί σπουδάσας, διέγραψε δύω σχέδια, ά άναχωρήσας 

εγω.παρέδωκα· είς τήν τότε ύφισταμένην έπι ’τοΰ Έλληνικοΰ Θεάτρου επι

τροπήν. Τοΰ ενός έξ αυτών άν ένθυμώμαι καλώς, ύπελογίσθη ή δαπάνη τής 
.οικοδομής είς 400,000 δρ., καί είδα ό ΐ'διος καί έν ’Αμερική καί πολλαχοΰ 

εν Εύρωπ·/|, έν άλλοις ενταύθα έν Βερολίνω, θέατρα ού μικράν έχοντα χωρη

τικότητα, άτινα, επειδή φκοδομήθησαν ούχί μεγαλοπρεπώς καί μνημονευ- 

τικώς, αλλά πρός μόνον τόν σκοπόν είς 8ν πρού'ζειτο - νά χρησιμεύσωσι, δέν 
άπγίτησκν περίσσοτέραν δαπάνην. Άλλ’ έστω τό ήμέτερον ήρ.χισε κατ’ άλ- 

λάς βάσεις, έχει παχυτάτρυς τοίχους, έχει έπιμάρμαρον τόν κάτω δόμον. 
"Ας δαπκνηθώσι δι’ αυτό 800,000 δρ.· "Αν κατ’ άρχάς παραλίπωμεν τόν 

.εξωτερικόν κόσμον, καί άφήσωμεν αύτόν νά προστεθή μετά ταΰτα, όψέπατε

•κ
*
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πλουτήσΐ) π.δ θέατρον, ή ρηθεΐσα ποσότης τών 8 0 0,000 θέλει' ύπεράρκέσέε,,’· -! 
τόσφ μάλλον, καθ’όσον έξ αυτής πρέπει ν’άφαιρεθή ή ■ -τής. άγρράς τοΰ· ;

“Οτε ή άνέγερσις του θεάτρου είναι έπιχβίρησις πρός χρηματισμόν,. δι?' ... 

καιότατον είναι, ώς πάς άλλος ό -καταβάλλων δι’ αυτήν τάκεφάλαιά του, 
:θύτω και ό δήμος, ο τό πολύτιμον γήπεδον δι’ αυτήν καταβάλλων, νά έ'χνι Λ 

καί αυτός τά έξ αυτού κέρδη του. ”Αν άλλως επραττεν, άν έθυσίαζεν. αυτά, 
θά τά έθυσίαζεν προς όφελος τών λοιπών μετόχων, διά ν’ άύξήσωσι τά κέρδη "- 

εκείνων. Όρθότατον επομένως και ό δήμος νά μετέχή. τής μετοχικής έπι- 

χειρήσεως, ώς ό μέγιστος τών μετόχων. '
Άν όμως έκλείπη ή ριετοχική εταιρία, καί τί "θέατρον. άνεγερθίϊ διά δα? 

νείου,. ΐνα καταστγί ίδρυμα εθνικόν: καί αύτοσυντήρητον, τότε άλλως έχει τα 

πράγμα' πάσα συνδρομή εις τοιοϋτο κατάστημα δίδεται υπέρ σκοπόϋ εθνικού, 

καί ό δήμος τών Αθηναίων έχει καί καθήκον καί συμφέρον μέγα, νά συνει
σφέρω τό γήπεδον ύπέρ αύτοϋ, μέλλοντος νά ώφελήσνι τόν δήμον, και νά / 

συντέλεση εις αυτού την εύκλειαν.
. Εις τάς’800,000 δραχμάς δέ πρέπει νά.προστεθώσιν έτι 200.000, ΐνα 

έπαρκέσωσιν εις δύω άνάγκας' πρώτον εις την διασκευήν της σκηνής, καί 

δεύτερον, δπερ όύχ ήττον άναπό.φευκτον, εις την εντελή εϊς τά. θεατρικά έκ- 
παίδεύσιν τριών νέων 'Ελλήνων καί τριών νεανίδων, έκ τών έπιστα.μένων ξέ- ’ ■ 

. νην τινά γλώσσαν, πεμφθησομένων προς τούτο εις Παρισ.ίους, ’Ιταλίαν ή Βιέν-· ■ 

ναν. “'Οτε διέτριβον έν Παρισίοις, συνωμίλησα περί τού σκοπού τούτου μετά 

τοΰ Διευθυντοΰ τής ΓαλλΙκ-ης Μουσικής καί. δραριατίκνίς’Ακαδημίας (Conser
vatoire) Κοβ ’Αμβροσίου Θωμά, δστις μοί είπεν : οτι διετής έκπαίδευσις καί- 

άσκησις. άρκεϊ πληρέστατα εις μόρφωσή καλών -ηθοποιών, άν μόνον έπίσταν- 

ταίτήν Γαλλικήν, καί προσέφερε προθυμότατα πάσαν αύτοϋ την υπηρεσίαν 

προς τούτο.. .
Θέλει άπαιτηθ.ή λοιπόν-δάνειον ενός εκατομμυρίου. Μέρος αύτοϋ άποτε- 

λέσουσιν αί σημερίναί μετοχαι, εις ομολογίας μεταβαλλόμενα^ άποφερούσας 
τόκον άφ’ οτου μετάβληθώσι. Τό δ’ επίλοιπου δέν νομίζομεν άδόνατον, ούδέ : 

δύσκολον κδν νά εύρεθ^, άν γίνωσιν at κατάλληλοι ένέργειαι. 'Ότε ,ήμηνέν 
Κωνσταντινουπόλεί, εΐχον ομιλήσει περί τούτου μετά πολλών, των εκεί εύ

πορων καί πατριωτικωτάτων ομογενών, κάί εδρον παρά πάσι πολλήν την 

προθυμίαν νά λάβωσι μέρος εις τό δάνειον τούτο, καί νά συμπληρώσωσιν 

αυτό, καθ όσον ένόουν καί έξετίμων . τόν κοινωφελή αύτοϋ σκοπόν. Ούκ ολί

γοι δ έ δεν θά έδίσταζον καί των. τόκων ν’ άπαστώσι ;.,καί ένιοί καί' τό κεφά- 

λαιρν. αυτά νά καταθέσωσιν εις τόν βωμόν τής πατρίδος. Ταΰτα δι’ αναφο

ράς, έν.ή περί οργανισμού Ελληνικού θεάτρου έπρότεινα, έφερα τότε εις γνώ- 
σιν τού υπουργείου τών’Εσωτερικών. ’Επαναλαμβάνω δέ καί. ήδη τήν πε- 

πόίθησίν μου, ότι ζητούμενων μετοχών διά κερδοσκοπικήν εταιρίαν, προτιθε -

ill
11®
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;λ:·:μένην- δηλαδή-να διανέμηται καί' κέρδρ; ή ζητούμενου δανείου υπέρ ’έται-

■ .ρίάς τοιάύτης, ολίγοι εηϋΊτχ.'. όί μέλλοντες νά ριψοκινδυνεύσωσι τά χρήματα :

fel?·

ill 1

ν'· : .

1 ·

αύτών" άν ομός πρόκειται περί δανείου, ούχί. πρός πορισμόν μετόχων, άλλ’ 

ύπέρ καταστήματος ού τήν εθνικήν, σπόυ.δαιότητά άνεπτύξαμεν ώνωτέρω,δέν
■ θέλουσιν ελλείψει οί φιλογενεΐς. δανεισταί, οΐτινες πολλάκις κκϊ εις. δωρητής "

■ θέλουσι μεταβάλλεσθαΐ;

’Αλλά, θέλει τις ίσως εΐπεΐ, καί μήπως άι μετοχαι εισίν ή άλλο ή άφιλο- " 
κερδές δάνειον; μήπως τό .θέατρον-θέλει άποφέρει ποτέ ίκανάώστε.νάκα- 

λ.ύπτν; καν τούς τόκους καί τό χρεώλυτρον; Διϊσχυρίζομαι ότι ναι, ώς περί ■ 

τούτου θέλω κατωτέρω εϊπεΐ, καί τότε ή έκμάς τού καταστήματος θέλει ά- ' 

πόρροφάσθαι ΰπό τών μετόχων, Άν όμως όχι, τότε διατί νά μ.ή γινφ δά

νειόν, καί πρός τί αί μετοχαι, αίτινες άποκλείουσι κάί .τού γηπέδου τήν δω
ρεάν υπό τοΰ δήμου καί πάσαν άλλην φιλογενή. συνεισφοράν; διότι ούδείς θέ- · 

λει συνεισφέρει ΐνα αύςάνωσιν ούχί τού Θεάτρου, άλλα τών μετόχων τά είσό--
■ δήματα. ■ ■ .. . '

Αλλά καί ύπό τής απλής ■ άσ φαλείας τήν-εποψιν πέπεισμαι ότι τοιούτο · 
δάνειον, υπό οιωνούς οΐους προτείνω, δεν θά είναι δυσκολον. νά εύοεθή, Δι’-

• '■ · 1 <’■ 
αυτό θελει έγγυάσθαι πρώτον τό όΐκόπεδον, κείμενον έν κεντρικωτάτη θέ 

σει τών ’Αθηνών, -καί επομένως ίχον μεγάλην άξίαν, άν, έν τή άδυνάτίρ. ύ- 

πόθεσει εντελούς άποτυχίας τού θεάτρου, ήθελε κηρυχθή οΐκοδόμήσιμον 
ύπέρ τών δανειστών' δεύτερον ή -οικοδομή τού.θεάτρου, ήτις, άπαζ άνεγερ- 

. θεϊσα, καί άν ύποτεθή ότι δεν θά ύπάρχη ώς θέατρον, θέλει, ένεκα τής θέ- 

σεως καί τής έκτάσεως αυτής, πάντοτε καλώς ένόικιάζεσθαι. Τρίτον, τά- 
περί-τό θέατρον-εργαστήρια, άτινα επίσης ένεκα τής θέσεως αύτών θέλουσι .- 

. φέρει πάντοτε άσφαλές και. άφθονον εισόδημα. ’Αλλά τέταρτον, τό καί πρώ- ■ 

τιστον, αύται του θεάτρου αί εϊσπράςεις.

Εις τό Γαλλικόν- θέατρον φοιτώσι μόνον όσοι έννοϋσι Γαλλικά, εϊς τό 
. . ’Ιταλικόν ooot έννοοϋσι μουσικήν, κάί όσοι προσποιούνται οτι. έννοοΰσι, κάί 

. .. είς άμφότερά οί έλκυόμενοι υπό τόύ συρμού, καί οί'ερχόμενοι ΐνα ίδώσι. τούς 
άλλους καί ΐνα δειχθώσιν.-Ούτως ύπάρχουσι τά ξενικά ταϋτ.α θέατρα, άλλ’ ' : 

ύποστηριζό'μ.ενα πάντοτε καί ύπό τής .Κυβερνήσεως καί ούχ ήτταν. χρεού- 

. μένα. Τό ‘Ελληνικόν όμως θέατρον, θέλουσιν ίσως εΐπεϊ τινές, δέν θέλει
Ί ® ■'■■

■■

: :έχεί ούτε θεατάς ούτε εισοδήματα. 'Οτι ούτοι άπατώνται, νομίζω ότι ύπέρ

■ -πάντα- άλλον εγώ δικαιούμαι νά τοΐς εϊπω. 'Ότε έπρέσβευον έν Κωνσταν - : 

ι τινοόπόλει, ευρον έκεϊ ‘Ελληνικόν θίασον' καί τω όντι, ούδείς έφοίτα εϊς τάς "

fill
Kl·;,: .··

παραστάσεις-ϊτορ; Άλλ’εγώ ένφκίασά δΓ αύτάς θεωρεΐον, καί κατά παρα-

■ κίνησίν μου ένιρκίασε καί ό εις πάντα τά εθνωφελή: πρόθυμος κ. Γ. Ζαρέίφης,
’ κάί: μετ’ αύτόν βαθμηδόν πολλοί τών επισήμων ομογενών, καί τοσοΰτον: ή'ρτ . 

χίσαν -ευχαριστούμενοι καί τερπόμενοι έκ τών ‘Ελληνικών δραμάτων, ώστε ; 

εντός:ολίγου, -συρμός άπέβη ή.εις αυτά φοίτησις, (καί τό θέατρον ήν. εις. ■
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αύτά πάντοτε πλήρες,· καί αί θέσεις ένωκιάζοντο ημέράς πριν καί δέν εύ- 

ρίσκοντο, καί .η ' Γαλλική καί ’Ιταλική σκηνή ■ fyevov έρημο· καί έγκαταλε- 

λεψ,μένάι, οί. δέ τότε φιλότιμοι. καί άξιοι ηθοποιοί; . ό μακαρίτης Σουτσας, .6 :. 

Κ. Ταβόυλάρης και οί σύν άύτοΐς συνεκομίσαντο·άφθονον' τον καρπόν ίων ά- 
γώνων των. Εις τάς Έλληνικάς δέ ,ταύτας παραστάσεις έφοίτων, μεταξύ 

των μάλλον ένθουσιώντων, καί οί ξένοι πρέσβεις, καί- οί εκλεκτότατοι τών 

αλλοδαπών.
”Αν λοιπόν τοΰτο- έν Κωνσταντινουπόλει, μετ’ ηθοποιών αύτοδιδάκτων :. 

■καί αύτογυμνάστων, καί έν θεάτρφ ούδέν υπέρ, τ^ς Ελληνικής σκηνης- δα

πανών, τί θέλει είσθοκ έν Άθηναις, ατε τό θέατρον θέλει αφειδώς. δαπαν^ 

ύπέρ της εύπρεπείας της Ελληνικές σκηνης, βτε ηθοποιοί θέλουσιν έλθει έν 

Εύρώπγι άριστα διδαχθέντες, καί θέλουσι στρατολογήσει τούς άρίστους τών 

έν τοϊς διαφόροις θιάσοις σήμερον διαπρεπόντων, πρός καταρτισμόν τοϋ κεν
τρικού επίσημου θιάσου ; Τις."Ελλην δέν Θέλει σπεύσει ν’ άκούφ μετ’ άγαλ- 

λι-άσεώς καί. υπερηφάνειας, ? από σκηνές, τά'προϊόντα τ?ίς 'Ελληνικής. Μου-
■ σης, η καί τών ξένων φιλολογιών έν τίί μητρική αύτοΰ γλώσσγ, έξηυγενι- 

σμένη είς έ'ξοχον καλλιέπειαν ; καί τίς ξένος δέν θέλει δράττεσθάι μετ’ευχα-
■ ριστησεως της άφ.ορμης ταύτης πρός μελέτην της ’Ελληνικές διάνοιας ύπό

την εύγενεστέραν άύτΐίς εκφρασιν; Διϊσχυρίζομαι μάλιστα , ό'τι καί εκείνοι έκ. 

τών ημετέρων, οσοι έλλείψει ιδεών, πιθηκίζουσι τάς τών ξένων, παρ’ αυτών ■ 
θέλουσι μανθάνει, οτι πρέπει νά επισκέπτονται το-εθνικόν, αυτών θέατρον. 

Καλαί τραγφδίαι καί κωμωδίαι, πρωτότυποι καί μεταπεφρασμέναι, ύπό 

δοκίμων ηθοποιών καλώς διδασκόμεναι μετά πολλοΰ σκηνικού κόσμου καί ■ 
μετά μουσικές οπού δεϊ, εγγυώντάι θέατρον πάντοτε πλήρες, ώς .^τον τό της 

Κωνσταντινουπόλεως.-' . '■
Ή χωρητικότης τοϋ θεάτρου υποτίθεται δισχίλίών θεατών. Έκ τοϋ κά- ..

■ τωθι υπολογισμού εξάγεται οτι, καί άν έχη δίμηνον διακοπήν, δίδη δέ πα

ραστάσεις τετράκις τ-ης έβδομάδος, τό σύνολον τών εισοδημάτων αύτοΰ δύ- 

ναται νά είναι έξ 825 χιλ. δραχμών, έν § αί .πρός πληρεστάτην αύτοΰ. 
διατηρησιν άπαιτούμεναί δαπάναι δέν ύπερβαίνουσι τάς 270 χιλ. δραχμών 

έτησίως’ ώστε προφανές είναι ότι ό ύπολογισθείς ανώτατος όρος τών είσο-' 
δημάτων καί ,εις τό ’ημισυ, καί είς τό έν τρίτον άν καταβιβασθη, ■. δύνάται 

πάλιν άφθόνως νά περιλάβη καί τόν,τόκον καί τό χρεώλύτρον.
Τοΰτο όμως έφ’ ένί δρω, άπαράιτητω: Τό Ελληνικόν, θέατρον είς ούδεμίαν 

νά διάτελΐί .οικονομικήν σχέσιν μετά τών ξένων παραστάσεων,, εάν καί όταν- - 
. ,τοιαϋται ύπάρχωσι. Τό .'Ελληνικόν θέατρον είναι, οικονομικόν, διότι δέν. έχορ- 

σιν οί "Ελληνες ηθοποιοί άξιώσεις μεγάλων μισθών, καί εΐνάι προσοδοφόρονί: 

' διότι πάσα ή κοινωνία,, άπό τοΰ κατωτέρου μέχρι τοϋ άνωτέρου είς αύτό θά 

συρρέή, .όταν θά είναι άξιον νά έλκύφ θεατάς- τό.δέ εύρώπάίκόν είναι 

πκνηοότατον, καί όλιγοπρόσοδον. . , .....' ,·:'.·.·)..·.·
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.-. Δεν πρέπει ■ λοιπόν νά- ύπάρχώ-σι· καί Γαλλικάί .καί Τταλικαί παραστάσεις ■ 
- έν Άθηναις; Δέν ηξέύρω, καί' .άδιάφορώ, διότι αυτάι: δέν άφορώσιν εθνικόν τ^ 

συμφέρον,, περί ου καί μόνον πραγματεύομαι. Άλλ’ όύδέν κωλύει νά^πάρ- 

χωσι καί αύταί.’Άς εύπρεπισθν; δι’ αύτάς καταλλήλως τό Σζνσώνειον θέατρον. 
■’Έχει διαστάσεις μικροτέρας,γώς πρέπει είς θέατρον μελοδραματικόν, καί άνα- ',· 

λόγους πρός την όλιγωτέράν κοινωνίαν,ητις. θέλει φοιτ^ εις αυτό' οτι δέ κεΐ- 
παι άποκέντρώς δέν .βλάπτει, διότι οί φοιτηταί αύτόυ άνηκουσιν είς την 
■τάξιν, ητις έφ’ άμάξης πορεύεται είς: τό θέατρον. ’Αλλά, αν κριθ·?ί οτι πρέ

πει άφεόκτως καί αι ξέναι παραστάσεις νά γίνωνται είς τό νέον θέατρον, 

τότε άς προσδιορίσθώσι δι’ αύτάς αί ύπαλειπόμεναι τρεις ημέοαι' τ^ς έβδο- 
μάδος,. καί ό εργολάβος αυτών άς πληοόντ) ένοίκιον είς τό θέατρο,ν, ί, έστω, 

άς έχη καί δωρεάν την σκηνην κ.αί.τά θεωρεία, καί ας λκμβκνγ καί έπι-, 

χορηγησιν εί’τε παρά τίς μερίδος' τίίς. κοινωνίας ητις τον. φέρει, είτε παρά 
της Κυβερνησεως, άν έχωσι διάθεσιν νά τφ δίδωσιν'' άρχει τά λογιστικά- ·■ 

αύτοΰ νά μη έ'χωσιν ούδεμίαν συνάφειαν μετά τών τοΰ 'Ελληνικού Θεάτρου*  : 

έκαστον νά ζίί διά των ιδίων πόρων'καί τών ιδίων δυνάμεων. Δεν είναι δί

καιον τό Ελληνικόν θέατρον νά τρέφγ. τα Γαλλικόν' όμ.οίως ούτε τ’άνάπαλιν.
ΛΑν όμως το θέατρον, κά-τ’ άπόφζσιν· άμετάκλητόν,.. θέλη- οίκοδομηθη 

ύπό μετόχων, τότε πρέπει κζν νά γίντ) φροντίς ώστε η διαχείρησις ·τών> 

Ελληνικών παραστάσεων νά μείνη ξένη, της μετοχικής έπιχειρησεώς, καί,, 
Sv δέν οίκοδομησγ; ιδιαίτερον θέατρον δι’ έκυτην, νά ,λάβγ ■ αύτη κατά'τάς ' ; 

περισσευουσας τρεις ημέρας της έβδομάδος. την σκηνην καί τά θεωρεία, Sv 
όχι. δωρεάν, ως έπροτείναμεν διά τό ξέγον θέατρον, κφν επί μ,ετρίφ. ένοικίφ,. . 

δ όμως δίκαιόν έσταί. νά'πληρόνγ) τό δημόσιον, ταύτην δίδον την άρρωγήν 

είς την εθνικήν σκηνην' χρηματικήν δε άλλην, ·$. καί οΐαν δήποτε ετέραν 
σχέσιν νά μη εχη. μετά των μετόχων .ιδιοκτητών της οικοδομάς.

Κατά την πρώτην περίστασιν (ή δεύτερα. πρέπει νά θεωρηθγ ώς ατελής . 
,διόρθωσις γενομένού κακού), τό Ελληνικόν θέατρον, ούδεμίαν περί τούτου έχω 

αμφιβολίαν, θέλει ευδοκιμήσει κάί λαμπρυνθη. Έκ τών εισοδημάτων; μετά- 

τάς αναπόφευκτους δαπάνας, αΐτινες άπαιταΰνται πρός. παραγωγήν νέων εΐσ-- 
οδημάτων, μετά: την. μισθοδοσίαν, δηλαδό] ,τοΰ άναγκαίου άριθμου τών άθο- ' 

ποιων, την. ύπηρεσίαν, τόν φωτισμόν, ...θέλουσι πληρόνεσθαί : 5 θ[θ τόκος τ·ης 
δανεισθείσης ποσότητας, καί 1 χρεωλυτρον (δτε δέ αί .περιστάσε.ις. έπι- 

τρέπωσι καί περισσότερον) είς. τούς δανειστάς, πλην'.εκείνων όσοι μετά πα

τριωτικής αύταπαρνησεως τίθελον παραιτεΐσθαι τοΰ δλου.^ μέρους τών δικαιω.- 
μάτων αυτών τούτων*  ’Έπειτα, θέλουσι λαμβάνεσθαι αί μισθοδοσίαι της διερ.-· 
θυνσεως, μεθ’ -/,ς θέλει καταβάλλεσθαι φροντϊς. περί πολυτελεστέρας δια

σκευές τών παραστάσεων. ' ΛΙετά ταύτην θέλουσιν άπονέμεσθαι άμοιβαϊ εις 
■τούς ποιητάς καί μεταφραστάς,. δπερ Οελει συντείνω είς τροφήν καί πλουτι
σμόν, της δραματικές φιλολογίας.: ,’Ά.ν: δέ> ώς.νομίζω, ύπό ύπερβολικώίϊ έλ-
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πίδων δέν .βόσκωμάι, θέλουσιν υπάρχει.Ικανά εισοδήματα ΐνα παρά τώ θεά- 

:τρφ διατηρήται.Διδασκαλείου /ηθοποιίας κάί Μουσικής, τό σημερινόν ’Ωδεΐ 

τελεΛποιοόμενον καί όργάνιζόμενον πρός σκοπόν πρακτικόν’ ΐνα μορφωθή
■ < τφ θεάτρφ δραματική και· μουσική βιβλιοθήκη, και ΐνα μετά ταϋτα θίασοι, 

καταρτιζόμενοι έν ΆΟήναις, πέμπωνται πανταχοΰ οπού κατά τό μάλλον η 

ήττον επικρατεί ό "Ελληνισμός, ΐνα διαδίδώσι της ελληνικής μούση,ς τό «η-

' ρυγμα. ■

ιον, : 
ί έν

"Οταν μετά διετίαν έπιστρέψωσιν έζ Ευρώπης οί έκεϊ-διδάχθεντες ·ήθο- : 

ποιοι, ή διδασκαλία της ηθοποιίας Ουδεμίαν θέλει έ’χει, δυσκολίαν, διότι . 

εις αυτούς ώς έν έκ τών καθηκόντων .αύτών δύνάται νά έπιβληθ^. καί τό νά 
διδάσκωσιν έν τώ Διδασκαλείω (ή ’Ωδέίω) ό',τι έδιδάχθησαν'καί μ.ετά'ταΰτα . 

,διά μικράς. προσθήκης εις την σύνταξιν τών δι’ ηλικίαν άποχωρούντων ήθο- 

οδτοι. χρήσιμοι είς την διδασκαλίαν· τών νεωτέρων.
Δύνανται δέ εις τό Διδασκαλείου τοϋτο νά διδάσκωνται ..άμίσθως οί δι’ έγ-· . 

γυήσεως ύποχρεούμενοι ν’ άοιερωθώσίν είς .τό σκηνικόν στάδιον*  έπί μικρώ 
ν δ< "; 1 ■ . . ...

σιν. θέλουσι ν’ άσκώνται είς την απαγγελίαν, ώς πράττουσι πάντες οί έλευ- . 

θερίου άγωγης τυγχάνοντες έν Εύρώπτ), και μάλιστα οί έπιδιδιδόμενοι είς

ποιων, νά καθίστανται

‘έ μισθίρ, πρός κάλυψή των δαπανών αύτοΰ, όσοι πρός-ιδίαν εαυτών μόρφω-

εν
επαγγέλματα χρήσιν ποιούμενα τοΰ λόγου, τό βουλευτικόν, τό δικηγορικόν, 

τό τοΰ καθηγητοΰ, τό τοϋ ίεροκήρυκος.

οΐτινες θέλουσι βεβαίως προτιμα τούς ,

λεϊ τόν
. μουσικά, αύτών προτερήματα, δύνανται

Τό δέ μουσικόν σχολείον δυναται κατ’ " άρχάς νά είναι άπλώς τής ωδικής, 

και μετά ταϋτα, όταν έπαρκώσιν οί πόροι, καί της οργανικής μουσικής. Και ■ .
- ; εις αυτό δ’ έπίσης δύνανται άμίσθως νά διδάσκωνται οί προτιθέμενοι ν’ ανα- 

βώσιν είς τήν σκηνήν, ή νά καταταχθώσιν είς τήν ορχήστραν τοϋ θεάτρου, 

επί μετρίφ δέ μισθφ οί τήν. μουσικήν δι\ εαυτούς σπουδάζοντες. Έκ τών . 

μαθητών τής ωδικής τής πρώτης κατηγορίας, δύνανται νά σχηματίζωνται 

. χσροί, οΐτινες κατ’ άρχάς θέλουσιν ευρίσκει πόρον ζωής μισθούμενοι υπό τών 

εργολάβων τών ξένων παραστάσεων, οΐτινες θέλουσι βεβαίως προτιμά τούς .

. εγχωρίους τοότους'.χορούς τών έκ τής αλλοδαπής δι’ άδράς δαπάνης κομιζο- 
μενών. Βαδμηδόν.δέ, μορφουμένου ελληνικού μελοδράματος, θέλουσιν αποτε

λεί τόν μόνιμον αύτοΰ χορόν. Οί δέ διακρινόμενοι διά τήν φωνήν καί τά 

έπίσης ν’ άναλαμβάνωσιν. άνώτερα . 
πρόσωπα κατ’ άρχάς έν ξένοις θιάσοις, καί έπειτα καί έν τώ έλληνικφ μελο- 

ια'ι δι’ αυτών θέλει πρακτικώς μορφωθή. Τότε δέ 
μόνον .δύνανται καί μελοδραμάτων συνθέται Έλληνες ν’ άναδειχθώσιν, οΐτινες 

νά; τιμήσωσι τήν Ελλάδα*  διότι, ώς τό δράμα, ουτω καί τό μελόδραμα δέν 

θά ,ύπάρξϊ) είμή όταν καί όπου υπάρχη σκηνή δι’ αυτό.

Ή σύστασις ελληνικής δραματικής καί μουσικής βιβλιοθήκης, καλώς διε
ξαγόμενη, επιδέχεται ν’ άποβή έργον σπουδαιότατον, αξιόλογου μνημείου Τ . 

έθνικής δόξης, ./έφελκύον .ποτέ, τήν.προσοχήν , καί αυτών τών τής Ευρώπης

δράματι, ό'περ ουτω μόνον και
T*r?

Zrt?·

ξαγομένη, επιδέχεται ν’ άποβή έργον σπουδαιότατου, άξιόλογι
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πεπαιδευμένων, Έν: τ<ρ καταλόγιρ δ’ αύτή; πρέπει έπιμ.ελώς καί μ.ετ’ ορθής 

κριτικής νά σημειώνται τά δράματα όσα είσί πρός παράστκσιν πρόσφορα, όσα 

διορθωτέά ■ ή μετάποιητέά*  · καί ό αριθμός αυτών, τών τε πρωτοτύπων καί 

τών μεταπεφρασμένων, θέλει αποδείξει δτι, ώς έλεγον άρχόμενος, έχομενήδη 

ίκάνώς πλούσιον δραματολογίου, μέλλον. τάχιστα ν’ αύξηθή, όταν έχωμεν 
σκηνήν, καί αμοιβήν διά τούς ποιητάς.

. Έστι δέ ή άμοιβή αΰτη και δικαία, καί σύμφωνος πρός τά ,^ανταχοϋ γι

νόμενα,καί συν^δουόα πρός τόν ύύηλόν σκοπόν τής ίδρύσεως τοΰ θεάτρου, 
τήν έμψυχωσιν καί άνάπτυξιν τής . δραματουργίας. ΤΙρέπεί δέ βεβαίως νά ·&ΐ- 

: ναι αΰτη άνωτέρα διά τά έμμετρα ή διά τά πεζά δράματα, άναλόγως τής 

φιλολογικής σπουδαιότητος καί τής έκτάσβως· αυτών. Μεταφράσεις δέ πρέπει 

ν’ άμείβωνται μετριώτερον τών πρωτοτύπων έργων*  ομοίως καί μετασκευαί, 

όταν άπαρχαίωσις τής γλώσσης ή άλλαι αίτίαι άπα.ιτώσιν αυτήν. Εννοείται 
δ’ ό'τΐ’ ούδέποτε τοικότη μετασκευή πρέπει νά γίνηται είμ.ή διά τοΰ δραμα

τουργού αύτοΰ, ή κατ’ άδειαν -αύτοΰ εάν ζή, ή, έν έναντίφ περιπτώμει,. ά- 
δείφ καί έντολή τής Διευθύνσεως.Δέν υφίσταται δέ' ό κίνδυνος μή άτελή καί 

μέτρια έργα έπι. μακράν χρόνον άμείβωνται, διότι τά τοιαΰτα δέν ύπομένου- 

σιν έπί πολύ τής.σκηνής· τήν δοκιμ.ασίαν.
■ ”Αν δέ καί μετά πάντα ταϋτα έναπομένη έτι. περίσσευμ,ά τι έτήσιον, δυ

ναται νά έναπότίθηται είς τράπεζαν ώς κεφάλαιον αναφαίρετου, καί ό τό

κος αύτοΰ να χρήσιμεύση είς έτι περαιτέρω άνάπτυξιν του αρχικού σκοποϋ, . 

είς-τήν σκηνικήν μεγαλοπρέπειαν, εις τήν αΰξησιν, άν κρίνηται αναγκαία, 
πινών μισθών καί τινών αμοιβών, καί. έν. γένει είς παν τό δυνάμενον νά σ.υν- 

τείνν] είς προαγωγήν τής δραματικής φιλολογίας καί τέχνης.

• Ή: διεύθυνσις όμως τοΰ σπουδαιότατου τούτου ιδρύματος δέν είναι έργον 

τοΰ τυχόντος, ■ καί απαιτεί καί ,γνώσιν τών πραγμάτων καί κρίσιν εμβριθή 
άνδρός ίκανοΰ, άφιεροϋντος είς τήν επιμέλειαν ταύτην πάντα τόν καιρόναυ- 

τοϋ*  δι’ft καί άναγεαίον είναι άναλόγως νά μισθοδοτήται.
’Απαιτείται όμως καί συμβουλευτική επιτροπή περί αύτόν*,  ητις διά του 

τρόπου τής εκλογής αυτής, εγγυήσεις ανεξαρτησίας καί γνώσεων παρέχούσα. ' 
νά έκλέγγι, εύθύνγι, βοηθή καί περιορίζν, αύτόν. Τά μέλη δ’ αύτής, καθ’ δ 

συμβουλευτικά μόνον καί ούχί υλικά καθήκοντα έξασκοϋντα, δύνανται νά . ■■ 

λαμ.βάνωσιν έλαφράν τινα μ.ηνιαίαν αμοιβήν. ■

Ό δέ ταμίας, καθ’ ft έχων τήν χρηματικήν διαχείρισιν, πρέπει νά έκλέ- 

γηται κατά τάς. έπί τής: εκλογής τών δημοσίων ταμιών άπαιτουμένας εγ

γυήσεις*  παρά δέ τής Κυβερνήσεως πρέπει νά ζητηθή ή άδεια τοΰ νά ύπο- 
.βλήθγί καί. τοΰ θεάτρου, τό λογιστικόν είς τήν έξέλεγξιν του ελεγκτικού συ- , 

νεδρίου.

; Έπί τοϊ; ό'ροις λοιπόν τούτοις, άν δηλαδή .

ί α') οίκοδομηθή τό νέον θέατρον διά δανείου χρεωθ.υτικοΰ,
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■ β') λάβγ δωρεάν τό γηπεδον έφ’ού Ανεγείρεται, . j

γ') προσδιορισθνί διά μόνας τάς έΟνικζς παραστάσεις, [>.*/) αναμιγνύμένόυ: . ■

■ είς τάς δοσοληψίας τών ξένων παραστάσεων,. ;■ . ■ ;’

,δυνώμεθ.α ν’αποκτησωμεν. θέατρον εθνικόν, ικανόν καί όφελος και δόξαν νά ■ 

πέριάψγ είς την ‘Ελλάδα. Καί Αν μέν ην τις τών πλουσίων ομογενών, οστις 

υπό διακαούς έρωτος πρός την πατρίδα φλέγόμενος ν’ άναλάβγι αυτός την 
οικοδομήν κ<ζί ΐδρυσιν τοΰ Ελληνικού θεάτρου, .ούχί. πρός ιδίαν κάρπωσιν,. - . . '

αλλά μικρόν τόκον και χρεώλυτρον μόνον επιφυλασσόμενος, η -καί τούτων 
μέρος η τό δλον θυσιάζων, ό τριουτος. θά ύπερηκόντιζε κατά την φημην τόν 

‘Ηρώδην τον Αττικόν, διότι έκεϊνος μόνον ■ οικοδόμημα θεάτρου η'γειρεν έν 

Άθηναις, έν ό εις. τοϋτον θέλει οφείλει η Ελλάς την έν αύτνί ανάγέννήσιν 

της δραματικής, καί την επ’ αυτί) ς εύκλειάν. ’Αλλά καί τούτου μη δντός; . : ■ 
την συνομολόγήσιν δανείου, φέροντας χαρακτήρα δημοσίας καί ούχί ιδιωτι

κές ωφελείας, ευρον άλλοτε,' και ελπίζω καί τώρα Ακόμη ούχί δυσκατόρ- i

θωτον. Διά τούτο προσαρτών ενταύθα σχέδιόν των ζεφαλαιωδεστέρων μερών J
του οργανισμού τοΰ θεάτρου, ώς τόν εννοώ, μετά τοΰ προϋπολογισμού αύτοϋ, ,<
ευτυχής ηθελον λογισθη άν έβλεπον τάς περί της σπουδαιότητος τοΰ Αντί-. )

κειμένου καί περ'ι των τρόπων της επιτυχίας αΰτοΰ πεποιθήσεις μου μετά-■ 
διδρμένας εις τούς'μετά πατριωτικού ζήλου ν’άναλάβωσιν αυτών την πραγ

ματοποίησή, και ν’ αγώνισθώσι ύπέρ αύτης. ;
‘Ως έπίμετρον τέλος τών Ανωτέρω προστίθημι, οτι, εύπόρησαντος τόϋ έθνι- ' J 

κοϋ θεάτρόυς έν τών έ'ργων αύτοΰ πρέπει νά είναι νά διασκευάσφ καταλλη- · ,|

λώς τό Θέατρον του ‘Ηρώδου του Αττικού, καί είς αύτό, άπαξ κατά μήνα ■?. , .

νά διδάσκηται εΐς τό φως της ημέρας Ανά έν τών δραμάτων τών Αρχαίων . |

ημών φωστήρων της τραγωδίας και κωμφδίας εΐ'τε εις: καταλλήλους μετά- |
φράσεις, είτε ενίοτε καί εις τό πρωτότυπον. Πρός "Ελληνας άποτεινόμενος,· 

. ηθελον τούς υβρίσει άν εΐχον την αξίωσιν. νά τοΐς . έξηγησω τά έκ τούτου . ϊ

προζύψοντα μεγάλα ηθικά, ούχ ^ττον δέ καί ύλικά ώφεληματα. j

Έν Βερολίνω, 1870. ■ 1. Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ. .. ‘ J

ΣΧΕΔΙΟΝ ΙΔΡΪΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

χρέω-1.. Α. Τό έν Άθηναις εθνικόν θέατρον θέλει οΐκοδρμηθίί διά δανείου

. λυτικοϋ. ■
Β. Τ.όδι’ άύτό γηπεδον. είς κεντρικήν θέσιν της πόλεως κείμενον, θελεί 

. δωρηθη ύπό τοΰ δήμου τοΰ δημοσίου εις τό θέατρον.
„ ών/ Δι’.αύ.-ι.οΰ δέ, εί δυνα

τόν, θέλει Αγορασθη . διά συμβιβασμού παρά τών μετόχων .τό μέχρι τόϋδέ
Γ. Τό δάνειον έ’σται ενός εκατομμυρίου δραχμών/Δι

«
ΐί

*
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Ά'ΐκο.δομηθένμέρος θεάτρου , απέναντι' Άίς πραπέζης, κάΐ άποπέρα,τωθ.ν) επί 

τοΆπλούστερόν.,· /· :·.Ά;;·.< .τ'
Δ. Άν η αγορά αυτή δεν επιτυχή, θέλει οίκοδομηθί) τό εθνικόν θέατρον 

Αλλαχού, κατά, σχέδιον ευρύχωρου,. αλλ’ άνευ δαπανηράς κόσμησεως κατ’ 
«ρχάς; Δεν θέλουσι δε δαπανηθγ είς την οικοδομήν περισσότεραι τών 800, 
000 δραχμών,.

: Ε. Τό εθνικόν θέατρον δεν Αφορ^ είμη μόνον τάς Έλληνικάς παραστάσεις. 

Δύναντάι δέ. καί ξέναι νά· γίνώντάϊ έν αύτφ, άλλ’ είς ίδιον αυτών λογαρια

σμόν, τοΰ έθνικοΰ θεάτρου ενοικιάζοντας η και-δωρεάν, άν έγκρίνγ, παρέχον

τας τό κατάστημα καθ’Ας εσπέρας Αργεί.
' Τ. Αί επίλοιποι 200,000 δρ.. τοΰ δανείου θέλουσι χρησιμεύσει. αΖ. εΐς 

τόν- πρώτον καταρτισμόν τ·ης. σκηνης καί τών λοιπών μερών τοΰ θεάτρου.
Είς αποστολήν, άμα Αρχίσγ ή οίκοδομ.η, τριών νέων καί τριών νεανίδων, 

εΐς Εύρώπην, προς τακτικήν έκμάθησιν της τέχνης τών. ηθοποιών.

Ζ. Τών εισοδημάτων του έθνικοΰ θεάτρου θέλει γίνεσθαι χφησις κατά την 

έπομένην τάξιν.
όά. Εΐς μισθοδοσίαν τοΰ ελληνικού θιάσου καί τών τοΰ θεάτρου υπηρετών. 

βΆ Είς φωτισμόν τοΰ καταστήματος.

γ'. Είς Μουσικήν (δτε είναι Αναγκαία).

δ'. Εΐς τόκον 5 °/q καί χρεώλυτρον 1 θ/θ τού δανείου.
ε'.Εΐς μισθοδο σίαν τοΰ προσωπικού της διέυθύνσεως και αμοιβήν τών με

λών της ..έπιτροπης, . . ' .
: ς·'. Εΐς σκηνογραφίας και αποσκευήν.

ζ'. Εΐς Αμοιβήν συγγραφέων καί μεταφραστών τών διδασκόμενων δρα

μάτων... ■ ,.
: η· . Εις'διδασκαλίαν Απαγγελίας καί ηθοποιίας.,

θ'. ·■■'·. . » .... r φωνητικής μουσικής.

·/. » οργανικές μουσικές. ’ .
ιαβ Είς συστασιν δραματικές και μουσικής βιβλιοθήκης.'

ιββ Είς αποστολήν θιάσων είς άλλα κέντρα ελληνικά. (Αύτη όμως, θέλει 

γίνεσθαι μόνον διά προκαταβολών τοΰ έθν. θεάτρου, αίτινες θέλουσι τω άπο- 

.δίδεσθαι). . \ . :

■ ιγλ ’Άν ύπάρχωσί. περισσεύματα, εξ αυτών θέλει καταρτίζεσθαι άποθεμα- 

'ματικόν κεφάλαιον, ου μόνοι οί τόκοι θέλουσι χρησιμεύσει είς πρόσθετον, θε

ραπείαν τών Ανωτέρω αναγκών, καί άλλων εκτάκτων.
Π. Οί εΐς Ευρώπην σταλησόμενοι θέλουσιν εκλεχθώ έκ τών κεν.τημένων 

φυσικόν ύποκρίσεως προτέρημα, δ πρέπει ν’ Αποδείξωσι δι’ επανειλημμένων 
δοκιμών, μετά προάσκησιν έν.τφ’Ωδέίφ, κρά γινωσκόντων. ξένην γλώσσαν 

τοΰ τόπου ;'Γαλλία:, Ιταλίας, Γερμανίας) είς ον ηθελον πεμφθη. ’Εκεί δέ, 

ύπό τ.ην;έ.πιτηρησιν τών Ελληνικών πρεσβειών, θέλουσι διδαχθώ επί δύο ϊό

j.

ι
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■ τρία έτη θεωρητικώς έν τοϊς δραματικοϊς σχολείοις καί πρακτικώς< έν τοΐμ: 
θεάτροις. Θελουσι δέ, πρότής αποστολής αυτών, διά συμβολαίου και έγγυή-

. ,σεως άναλάβει την ύποχρέωσιν, έπανελθόντες. νά. πάραστήσωσν τουλάχιστον '■ 
επί τρία ετη εις τό εθνικόν θέατρου, ύπό τάς διαταγάς τής διευθυνσεως αύ

τοϋ, επί τω ώρισμένω μισθφ, άσκοϋντες καί τούς λοιπούς ηθοποιούς. Ό δέ

, τούς όρους τούτους άθετών· θέλει ύποχρεοΰσθαι εις άπόδασιν τών υπέρ αύτοϋ

.-. καταβληθέ.ντων.

- σ'ταμείου,. προς τούτο εκλεγόμενα ύπό της σχολής. Λ

r
Bfe 
sh

$

. ' Θ. Την άνωτάτην έποπτείαν τοϋ θεάτρου έχει τριμελής επιτροπή, ήν· 
έκλέγουσί, συνελθόντές επί τό αυτό οί επόμενοι. Ό πρόεδρός τοϋ Άρείου 

ΙΙάγου, ό τοϋ ’Ελεγκτικού συνεδρίου, ό Κοσμήτωρ τής φιλοσοφικές σχο
λάς τοΰ. Πανεπιστημίου, . καί δύω μέλη τοϋ .φιλολογικού τμήματος τής 
Ακαδημίας,· 1 πρός τούτο .ύπό τοϋ τμήματος διοριζόμενα, μέχρι , δέ τής.·καθι- 

δρύσεως ■ της ’Ακαδημίας, δύω μέλη τής φιλολογικής σχολής τοϋ Πανεπι- ·.

Εκαστον-των τριών τού

των μελών της επιτροπής θέλει λαμβάνει παρά τοϋ ταμείου τοΰ θεάτρου μη- 

νιαίαν αμοιβήν 100 δρ. 'Οσάκις δ’ έλλειψη μέλος τι τής επιτροπής, ή άντι-

ίΐ'Α;

κατάστασις αύτοϋ γίνεται κατά τον αυτόν τρόπον./

των συμφερόντων τοϋ θεάτρου,

I. 'Η επιτροπή εκλέγει ένα διευθυντήν, έ'χοντα μισθόν 500 δρ. κατά 

μήνα, καί προσέτι2/^ έκ της προσόδου των εισιτηρίων. Προσέτι ενα γραμ- 

ματέα καί ενα ταμίαν, .έκλεγόμενον κατά τάς περί δημοσίων ταμιώ,ν άπάι-; . 

τουμένας εγγυήσεις.‘Ο μισθός έκαστου είναι 250 δρ. κατά μήνα καί προσέτι 

καί '/100 είπράξεως των. εσπερινών εισιτηρίων. μ ■

1. Ό διευθυντής μερψ.ν^ περί πάντων τ' 

ύπεύθυνος ών πρός. την επιτροπήν περί της. καλής αύτοϋ τάζεως καί προκ- 
όφείλει νά ζητΐί αύ- ; 

της την εγκρισιν. Ουτος διορίζει η αποπέμπει τούς "ηθοποιούς, διανέμει τά 

πρόσωπα, διευθύνει τούς θιάσους κατά κανονισμόν συνταχθησόμενόν: .μετά

■ της επιτροπής, καί έκλέγει τό υπηρετικόν προσωπικόν. Προσέτι εκλεγεί τά 

διδαχθησόμενα ’δράματα, συνωδά προς τούς νόμους τοϋ κράτους, καί έφο

ρων προς την κοσμιότητα των ηθών, την. φιλολογικήν αξίαν καί την. καλ- ·.

'.··

γωγής. ’Οψέποτε δέ προπίνεται νεωτερισμόν σπουδαΐον,

λιέπειαν.

Έκ των αποφάσεων αύτοϋ δόναται νά γίνηται έκκλησις εις την έπιτρο-

I

πήν, κ,αί έν διαφωνίορ, εις τό ύπουργεΐον των Εσωτερικών.? < ■-

Πάντα, τά έγγραφα του Διευθυντοϋ προσυπογράφουσιν ό Γραμματεύςή ό.

: ταμίας κατά την φύσιν αυτών ή καί άμφότεροι. ■ \.,:·

. ΙΑ. Ό Γραμματεύς .· '
α'.'’Έχει πάσαν την άλληλογράφίαν, των αποφάσεων ύπογρζφομένων υπό

■ τοϋ Διευθυντοϋ μετά της συνυπογραφής αύτόϋ.
: &· Καταρτίζει καί διατηρεί δραματικήν βιβλιοθήκην, ιδίως των ελληνι

κών δραμάτων, τυχαίως όμως, άν ,.οί πόροι έπι.τρέπωσι, καί.. άλλογλώμμων*

♦

r α.
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. j βαθμηδόν δέ κμί άλλων μουσικών συνθέσεων, ζ.υρίως μέν ελληνικών, έν πα- 

ρκρτηματι δέ καί ξένων. '
γΓ. ϊυντάττει γενικόν δραματολόγιον πάντων τών ελληνιστί γεγραμμένων 

ή μέΐαπεφρασμένων δραμάτων, μετά, στήλης, σημειούσης τά δεόμενα δίορ- 

; θώσεως.ίνα διδάχθώσιν από σκηνής. . : -

■ ΙΓ. Ό ταμίας.
. α’. Αύΐός η δι’ άλλου τινός ύπό τήν εύθυνήν του, ενεργεί τάς καθ’ εσπέ

ραν εισπράξεις, ώς καί τάς λοιπάς πάσας έκ τής ένοικιάσεως τών θεωρείων, . 

τών εργαστηρίων κλπ.

β'. Διατηρεί τό ταμείου κατά πάντα; τούς εις τά 'δημόσια ταμεία (ορι

σμένους τύπους.

■■ ’ γ'· ’Ενεργεί τάς πληρωμής κατ’ εντάλματα ύπογεγραμμένα ύπό τοϋ Δίευ*

■ θυντοϋ.
δλ Δίδει έτησίω'ς απολογισμόν, όστις, έπικυρούμένος ύπό τόϋ Διευθυντοϋ, 

έξελέγχε+αι ύπρ'τοϋ’Ελεγκτικού συνεδρίου καί δημοσιεύεται.

-, ΙΔ, Εις τούς συγγραφείς τών. διδασκόμενων δραμάτων δίδεται άμοιβή 
"Αν τό δράμα είναι πρωτότυπον καί έμμετρον, τά 7100 όλικης . εϊσί

: πράξεως της εσπερας καθ’ ήν . διδάσκεται τό δράμα αυτών, επομένως ουχ-: 

και τών χρονιών ενοικιάσέων τών θεωρείων. Τούτο δέ έφ’.ό'ρου ζωής των, καί

■ επί 100 προσέτι παραστάσεις τοϋ δράματος μετά τόν θάνατον τοΰ ποιητοϋ, 

.διά τούς κληρονόμους αύτοϋ.·

βζ"Αν τό δράμα είναι.πρωτότυπον κα1.πεζόν,τώ4/1ΰθ* α'τ^ ΐ0^’ κύτους όρους.

Εις μέταφραστάς, ' άν η μ-ετάφράσις είναι έμμετρος, ομοίως τά 4/ιοο> 
άν δέ πεζή τά 7ιοο τής έσπερίας εΐσπράξεως, επί μόνας 50 παραστάσεις, 

δτ. Εις άπλ.οϋς . έπιδιορθωτάς ή μετασκευαστάς υπαρχόντων δραμάτων χο*  

, ρηγοϋνται 2/100 της εσπερίας είσπράξεως επί μόνας 30 παραστάσεις,

ε\ Διδασκόμενων δέ πολλών δραμάτων την αυτήν εσπέραν, "η άμοιβη δια

νέμεται κατά λόγον τών ><ερω>· :ίι πράζεών τών δραμάτων, κκί κατά τού.; 

άνωτάΐους ορούς, της όλης παραστάσεώς θεωρούμενης ως έν δράμα. Παρα- 
: σταθέντων φέρ’ εΐπεϊν, τήν αυτήν εσπέραν, δύο δραμάτων, τοϋ μέν έμμετρου 

πρωτοτύπου εις 3 πράξεις, τοΰ δέ πεζής μεταφράσεως εις 2 πράξεις, τό 
: " ^ώτον θά λάβη τά τών7/100, ’τό· Μλό τά 2/9 .τών 7100-

•ή.: ,ΙΕ. 'Η επιτροπή, άναλόγως τών.πόρων, θέλει αποφασίζει δ.ν δύναται καί 
πρέπη, πλ.ήν τών εξ πρώτων, νά πέμψη μετά τκΰτα καί άλλους ήθοποιούς 

εις Ευρώπην πρός γόμνασιν. ... .
ιτ. τό δ ιά τοϋ θεάτρου διατ.ηρούμενον Διδασζ.αλεϊον της μουσικές, σκο

πόν, μέν: πρώτιστον, θέλει έχει την μόρφωσιν χορών καί μουσικών διά τά με
λοδράματα aat ορχήστρας δια τό θεατρον. θύχ ηττον ομ.ως, πρός έλάττωσιν ■ 

τών δαπανών, και δίαδοσιν τής μουσικής αγωγής, θέλει δέχεσθάι καί πάντα 

άλλον, μαθητήν έπ’ έλαφροίς διδάκτρόΐς.

. ΤΟΜΟΖ Λύ . ο

'ϊλ
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' .. Ή διδασκαλία εις τά δύω φύλα: θέλει γίνέσθάι ιδιαιτέρως. Συνάυλίάϊ όλ 
μώς και φωνητικά? άσκήσεις :δόνανται, ) κατά τήν κρίσιν τών διδάσκάλώίψ 

. νχ γίνωνται καί από κοινού. ■' ■ ·. ' ?

ΙΖ, Το θέατρον· δόναται νά δέχηται δωρεάς συντεινοόσας εις προαγω
γήν αύτοΰ. - .■■■...'

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΤΑΑΙΑι ΕΑΑΗΝΟΑΛΒΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

; . : ΜέΤΑΝΑίΤΕΥίΑΝΤΩΝ *
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ UFornOAOriSMOS

Τό Θέατρον ύποτίθεται έχον χωρητικότητα 200:0 θεατών. , .
Αί παραστάσεις 4* ι« της εβδομάδας, άλλ’ ένεκα διαλείψεων, .υπολογίζε

ται τό έτος είς 10 μήνας. .
■ Δαπάνη οικοδομής. 800,000 δρ. Πρώτη: καταβολή διασκευής καί μομφώ- 

σεως ηθοποιών 2.00,000' διά δανείου 1,000,000 δρ. . *

Είσπράζεις π.Ιή^εις ίτιγηαι.

.1700 ,Βεαται, 1ξ. ων
Πλατείας ζαί τώνανω θεωρείων 6.00, προς 3 δρ.

»

έτησίως δρ, ....

90 θεωρεία Ινφκιασμένα

11 ίργαστήρια προς 3000 Ιτησίως έκαστον

700 Μ 2. η Η

400 Μ 1 » »

30 Β •20 η

SO.· 1) 15 W

30 Β .10 » ιγ

καθ’έσπΛ
, !ϊ60θχί60παρ.=~5*7β,000

113SOXI60 ·
λ ■

=216,000 ■ I

ξ,ν

/ία.κάναι. stJlfyets εζήαιαΛ..

33,000 '·
825,000

Μισθός ?$Gicoi<5v
10 πρώτης τάξεως. Μηνίαίως εζασΐος 8ραχ. 300 (X ΓΟΧ12)===36,0.00\

Α.

10 δευτέρας )Ι 200 24,000? .80,000• 10 τρίτης » ιοσ ■ . 12,000? :
’Άλλο προσωπικόν » 60. 3,000/

Β. Ύπηρέται, φύλακες
Γ. Μουσική (ούχί μελοδράματος), ■/ιαθ’ έσπέραν ιοο δρ.

14,000
:. 16,000

Δ. Φωτισμός · • Μ » . . 16,000
Ε. Μιοθος: Λιευθνντοχϊ, μηνιαίως 500 δρ; .6,000

» Γραμματέως κα’ι ταμίου ■■ » ■ .■6,000Γραφική μηνιαίως 100 δρ. 1,200
ς. Μερίσματα. ΛιευθυντοΟ, γραμματέως, ταμίου, Υποτιθεμένου πλήρους πάντοτε

τοό θεάτρου 23,0.10
Ζ. Ε?ς σχηνιζ.ην. άποσχευην έτηβΐως 10,000
Η. Είς Βεατήρησιυ - τής οικοδομής, άσφάλιστρα κλ. 10,000
Θ. Ε’ι, μερίσματα συγγραφέων, (Υποτιθεμένου: πάντοτε . πλήρους τοΰ θεάτρου)

ώς μέσου όρου λαμβανομένου 5)100 28,800
I, . Τόκος 5 Ο]θ, χρεώλυερον 1 Ο]θ . ·Γ?. 60,000
ΙΑ. Είς αΰξησιν και διατηρησιν τής Βιβλιοθήκης 4,000;

275,040

ΐϊρό ολίγων ημερών έν τή ήμέτέρ<£ Βουλή έψηψίσθη νόμος περί παρκχω- 

' ρήσεως εθνικών γαιών εις οικογένειας τινάς έλληνοαλβανικάς μετκνκστευ- 
.. σάσας έξ’Ιταλίας είς τήν 'Ελλάδα... ’Επειδή δέ κακώς τινές τάς ώνόμασαν 

': ’Αλβκνοϊταλικάς καί έπ,ειδή ολίγοι ϊ'σως θά ήναι οί γνωρίζοντες, όποΐοί τινες 

οί. ζητήσαντες τήν πάροχήν. τοΰ ευεργετήματος τούτου' πρός επάνοδόν είς τήν 

■ πατοωαν εστίαν, ένόμισα ώφέλιμόν νά δώσω, .πληροφορίας τινάς τόσον περί 

αυτών, όσον καί περί όλων, τών έν’Ιταλία ’Αλβανών, συλλέξας αύτάς κατά 
*τήν. εν .τή Ιταλία διαμονήν μου μετά προσθηκών,.. άς ό ένταϋθα διαμένων , 

καί ’Αλβανός τήν καταγωγήν Γεώργιος Ματράγκας δύγενώς μοί παρέσχε.

. , ΙΙερί των. έν ’Ιταλία ’Αλβανών έγραψαν πολλοί έν οίς καί ΰ Maltebrun

. (Geographie Universelie),ό Crispi (D.issertazione sulla lingua Albanese) ό Hann 

(Alhanesische . Studien),· ό ήμέτερος κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος . (έν τφ Specta- 

leur de Γ Orient) καί άλλοι, είς ους παραπέμπω τούς θέλοντας περί αυτών νά , 
είδικολογήσωσι. Τό έπ’ έμοί παραλείπωνΛήν. ιστορικήν άφήγησιν γεγονότων 

τοΐς πασι γνωστών, κρίνω άναγκαΐον νά ύπομνήσω μόνον όποιαν επίμονον άν*  
τίστκσιν άντέταξαν οί ’Αλβανοί κατά τών Τούρκων θριαμβευτικώς,Λπροχω-· 

ρουντων μεταξύ τών "Βαλκανίων καί κατακτησάντων πάσαν τήν μεταξύ

'■ ,’Ίστρου. .καί Ταινάρου χώραν, καί όπόσον έξυμνήθησαν τά ονόματα τών έν- ■ 
.δόξων εκείνων άνδρών του Άριανίτου, τοϋ Τόπια καί το.ΰ Γεωργίου Καστριώτη ■

. . τοΰ Σκενδέρμπεή έπικαλουμένου, οίτινες έπί ήμισυν αιώνα περίπου άγωνισθέν*  .. 

τες ώς πρόμαχοι ,τόΰ χριστιανισμού, πρός τούς ισχυρούς κατακτητάς' Μούράτ 
■.καί Μεχμέτ τόν Β', δέν έπαυσαν καί μετά τήν κατάκτησιύ άνθιστάμενοι πρός

. . τούς Τούρκους μέχρι.τής πτώσεως τοΰ Σουλίου, ητις άνακεφαλαιώσασα έν

- -,σμικρφ τούς άρχάίου,ς άγώνας έπέσυρε τόν θαυμασμόν τοϋ κόσμου.
Ά·λί;Μετά τήν έπι.δρομ.ήν των Τούρκων καί τήν κατάκτησιν τής Κωνσταντι-ύ . 

νουπόλεως ό έξισλαμισμός έλαβε μεγάλας διαστάσεις παρά τοΐς χριστιανοί·;

. : :Τής Μακεδονίας, τής .Θεσσαλίας καί τής Αλβανίας εις τόιοΰτον βαθμόν ώστε 

από τοΰ: 1620-—.1650 άπό 350000 .Χριστιανών πληθυσμού μέρους τίνος 
τής’Αλβανίας έξέπεσεν οδτος εις 50,000, ό δέ Βίτζης ό άρχιεπίσκοπος ’Αν- . 

τιβάρέώς έλεγεν ότι κίνδυνος υπάρχει μήπως εντός. 10 ετών όλοι οί’Αλβανοΐ 

γίνώσι/Μουσουλμάνοι.· "Ενεκα τούτου, εκείνοι έκ των Αλβανών, ' οϊτινες ή'θε-

* Άνιγνώσθη εν τώ συλλόγω Ιν τη συνεδριάσει τής 10 Αεκεμβρίου 1’876.
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λον νά διαφυλάξωσι: τήν πίστιν τών πάτερων των καί τήν άνεξαρτησίκν των, 

νά έλευθερωθώσι δέ καί άπό τάς καθημερινές καταπιέσεις, ιδίως όσοι παρέ- . 

μειναν Χριστιανοί έκ τών Μουσικών, τών Δουκαγινώγ, τών Άριανιτών καί 
τών ίίαστριωτών,.άν, δεν τοΐς ήτο δυνατόν νά κατκφύγωσιν εις τ'ά απρό

σιτα όρη των καί νάζήσωσιν έκεΐ ελεύθεροι, ώς οι Μιριδΐτζι ζώσι μέχρι σή- 

μερον εΐς την "Ανω Αλβανίαν καί οίΧειμκριώται έζησαν μέχρι τνίς εποχής 
τοΰ Άλή Τεπελέν εΐς την κάτω "Ηπέιρον, εζήτησαν καταφυγών ώς καί άλ- 
λοι κατά διαφόρους προγενεστέρας έποχάς εις την’Ιταλίαν και Σικελίαν, ,” 

ϊδίώς δέ οίτής ’Ηπείρου καί τής Πελοπόννησου φέροντες μεθ’.εαυτών ή'θ.η, 

I έθιμα, παραδόσεις, την πίστιν τών πατέρων των καί τό, οπερ σπουδαιότερου,

τά αΐσθήματά των καθαυτό Ελληνικά, διότι ή μεταναστεύεις αυτή έθεώ- 

ρεΐτο παρ’αυτών ώς προσωρινή μετοικεσία καί ή εδραία αύτών ιδέα τ·ης 
επανόδου εΐς την πατρίδα διετηρήθη ,άπό γενέάς.εϊς γενεάν καί διατηρείται 

μέχρι σήμερον. Καί είναι μέν αληθές ότι άπεξενώθησαν έν ,μερέι πρός τά ;. 

πάτρια ενεκα τών πολλών θρησκευτικών, καταπιέσεων, δεν άπέβαλον ό'μως 

την ενδόμυχον εκείνην πρός. την πατρίδα άγάπην, ητις τφ οντι τούς άποδει-' 

κνΰει γνησίους απογόνους τών πατέρων των, ούτε δύνκταί τις. νά είπη έν γέ- 

νει οτι έξελατινίσθησαν.

"Ηθελον μακρηγορήσει εάν έπεχείρουν νά περιγράψω τά αισθήματα καί 
τάς πατρίους παραδόσεις τών έν ’Ιταλία Αλβανικών αποικιών. Καί έν προ)- 

. τοις τά άσματά των, τά όποια

σκουσΐ: κατορθώματα τών προ-
τούτων π. χ. τοΰ οποίου μη διατηρησας έν τίί μνήμη αυτολεξεί τούς στίχους 

... παραθέτω την παράφρασιν είναι τό έίης.

«Ό Σκενδέρμπεης συναντά τόν Θάνατον καθ’.όδον. *0  θάνατο; του λέ- 

»γει” θά σου άφαιρέσω την ζωήν. Ό Σκενδέρμπεης προσκαλεϊ τόν υιόν 

»του καί τοΰ λέγει. "Ανθος, καρπέ τοΰ έρωτός μ.ου, πάρε τήν Μητέρά σου 
»καΐ φϋγε, διότι άν τό μάθη ό Τούρκος Σέ· μέν ,θά . συλλάβη, τήν. δέ 

, ; «Μητέρα σου θά άτιμάσγ. Πήγαινε εΐς τήν πάραθαλασσίαν, εκεί είναι κυ- 

«πάρισσός τις . σκιερά καί κατηφής, δέσε παρ’αυτήν τόν ίππον σου, καί 

«πρός τόν θαλάσσιον άνεμων επί τοΰ ίππου μου άνάπέτασον τήν σημαίαν μου 

»καΐ επί της σημαίας ,άνάρτησον την σπάθην μου' επί τής αιχμές της 
«υπάρχει αΐμά τών Τούρκων καί εκεί κοιμάται ό Θάνατός. Ύπό τό μέλαν 
«δένδρον, θά μείνουν άράγε βωβά τά όπλα του τρομερού παλεμισταΰ; "Οταν 

. »πνέη δυνατός βορρέας ό ίππος θά χρεμετίζη, ή σημαία θά κϋματίζή, ή σπά- 

»θη θά γλιγγλίζν) καί ό 'Γοβρκος τρέμων καί ώχρός θά άκούη καί σκεπτό- 

«μενος τόν Θάνατον θά οπισθοχωρή».

. "Ετερον αποτεινόμενου πρός τόν Μώρέαν καί προξένησαν μοι πολλήν έντυ- 
'■■· πωσιν δίετήρησα εις την μνήμην , καί θά μ.οΐ έπιτρέ^ητε νά τό απαγγείλω 

. αυτολεξείμε τήν.άναγκαίαν έξήγησιν . ■ */

έπανάλάμβάνουσι μέχρι σήμερον άναμιμνή- 
<όνων τών καί ιδίως τοΰ Σκενδερμπεη. Εν
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?Ω ύραίέ μου Μωρεα 
ά»’ ό'του ■σ’ άφήκα 
πλέον.δεν σ’έπκνεΐδα. 

,’Εκεΐ εχω τόν πατέρα μου :. 
iz.st καί τήν μητέρα μου : 
έκεΐ 2χω καί τόν αδελφόν μου. 
ΤΩ ώραϊε μου Μωρέα 
άφ’ δτου σ’ άφήκά 
πλέον δέν σ’ έπανόΐδα.

V

Λ·;.·: Ώ ί μπούκουρα; Μορέα
,Τσέ κουρ’τέ .λάσχε .’ ;-
Μί νέκε' τε 'πάσχ.ε-,.
’Άτιεζάμ’ οϋ ζότνε τάτε
"Ατιε κάμ’ οΰ μέμενε τίμε
"Ατιέ-κάμ’οό τίμε
"Ω! ε’μπούκουρα Μορέα

. Τσέ κούρ’ τε. λάσχε
Μό νέχε τε πάσχε» .

Εΐς δέ τήν κάτω ’Ιταλίαν παρά· τήν Έαλαυρίαν καί έν τη χώρ^ τοΰΎδρουν *■  

τος (Terra di Otranto) αί αποικία! αδται> αν καί άπέβαλον τό πάτρίον.θρη- 

■σκευμ.α, συγχωνευθεϊσαι με τάς παλαίάς Έλληνικάς αποικίας^ αΐτινες κα
τείχαν 30 περίπου χώρια, άναζωπυρήσασαι καί τό πάτριον αίσθημα, διε- 

τήρησαν καί διατηροΰσι μέχρι τής σήμερον είς τινα μέρη καί τήν Ελληνι
κήν γλώσσαν, ευκόλως δ’ ό περιηγητής δύναται ν’ακούση καί διάφορα 

σματα Ελληνιστί ψαλλόμενα ώς π. χ.

Μάννα μου μάννούλα μου .
τόν Τούρκον δεν τό περνώ 
περδικούλα γίνομαι 
κ’είς τα πλάγια πηγαίνω.

Έχτέ τό μεσημέρι 
μώφυγε τό περιστέρι ‘ - ;
«ρωτάω τόν γείτονα μου 
ηθρετε φ ό ρ σ ε τήν πέρδικά μου -, 
Το παράσκίογο (παρασκευήν) τό βράδι ' 

' τήν ηόρα σ’τό λειδάδι , 
. μ’ έναν ώμορφο πεδικάδι ,(παλληκάρι)·-·. .·. ± * - · ■

Τα λόγϊα τί εσύ μοδπε στό χορτοΰτζι . 
τα rieordeggo, δεν άδδημονάω. . 
Δεν θέλω V& μοΰ τούπιρς μεταπάλες 

■ Μό sta’certo Βσσένα άγαπάω 
ι. . Νύχτα καί μέρα πάω σ’τήν εκκλησία

, Κ’ ετούτη grazia τοΰ Χρίστου ζητάω 
. Χριστέ μου, κοντουρίνετε ταϊς ήμέραις 

: Σύρμα νά μ’ώρθη έκεϊνος π’άγαπάω.
··■··· ■>..'■··.. ■ * - ■

"Ασπρο έιν’ τό χαρτί άσπρο και τό χιόνι.
"Ασπρο καί τό χαλάζι καί άσπροι οι κρίνοι , 
"Ασπρο είν’ό σφόνδυλός σου καί οί βραχίόνρι 

; Στα μέσα τοΰ πέττου έχεις δύο μήλα σ’άσήμι
·;ΧΛ Σέ πιγκέσσανε (έζω.γράφίσαν) δύο-καλοί μαστόροι

Κείνοι ποΰ’σανέ εκλεκτοί καί πλέο φίνοι 
Καί σέ πιγκέσαν σε κάμαν ώρία .

. ; .····" Καί σοΰ έμεινε στόν κόσμο γιϊ μεμόρια* :
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*Αλλά περί των τελευταίων τούτων των καθαρώς δηλ, Ελληνικών ύάπόίάίώύ 
έν τή μεσημβρινή Ίταλίγπαρά" την χώραν τοϋ- 'Υύρουντος.καί τής Καλαυ- 

ρίαςπολλά έγράφήσαν παρά του Pott καί, τοϋ Witte καί άλλων ενόΐς καί. 
παρά του ήμετέρου κ. Σ, Ζ.αμπελί.ου έν τοΐς ’AiaAosAAifrixotc ,του.-—”^- 
σματα .δ’αυτών καί. παραμύθια έδημοσιεόθησαν καί έν τή Πανδώρα. καί. 

υπό τοϋ κ. Legrand. Έκ τής .τελευταίας δέ στατιστικής των Κυριών Ara
bia καί Mezzopreti Νομαρχών της Περγάμου καί τοΰ 'Ρηγίου της Καλαυρίας / 
εξάγεται οτι έν τή Καλαυρία ύπάρχουσι τά έξης χωρία κατοικούμενα άπά 

καθαρούς'’Ελληνας. Afnco κάτοικοι 626. Ca&alnuovod*  Africa 65.0.. 
Bova 2687. Condofuri 2275. Galliciand 300. Ammendolea (Άμυγδατ ' 

λέα) 300. S.Carlo 100. Roccaforte 551. Coria (χωρίον) di Rooeafgrte 

446. Roghitdi (‘Payout} 535. Corio di Roghudi 450.. S'. Lorenzo 3023. 
Corio di S,Lorenzo 728. Cardeto 1722.Περί τούτων όμως ώς έν παρό,δφ.,. 

διότι ού του παρόντος. ;

Έκτος λοιπόν των τραγουδίων ή σπουδαιότερα έ'νδειξις τής πρός τήν. πα
τρίδα άγάπης είναι ή εξής. Καθ’ έκαστον έτος α4-ΔΑ.λβα.ϊ.ικαί άποικίαι τής 

Σικελίας έορτάζαυσαι την νύκτα τοϋ . Πάσχα μετά πής θρησκευτικής καν 

. . εθνικήν, εορτήν, ανέρχονται εις βΰυνόν τι καλούμενου ατών 'Ρόδων» καί έκε£ 

περί τόν όρθρον στρεφόμενοι προς τήν’Ανατολήν, ψά.λλουσιν έν χορώ έξ άμφο-·. 
τέρ'ων τών φύλων ύμνον προς την πατρίδα των 'Ελλάδα, ύμνον τον. όποιον . 

λυπούμαι πολύ μη δυνηθείς νά διατηρήσω εις μ,νήμην, άλλα τοϋ όποιου A 

έννοια είναι ή εξής: « Ώ ,πατρίς μου,. εγώ είμαι εις ζ^τητ γην, άλλάτ® 

»κόκκαλά μου ημέραν τινά θά έλθουν ν’ άναπαυθοΰν εις τούς μητρικούς κόλ- 

ΐ'πους σου.»
,Αΐ Άλβζνικαί άποικίαι τής-Σικελίας έσχον πολλά προνόμια παρά των 

έκάστατε Κυβερνήσεων, ων τό επισημότερου είναι ότι ήσαν άπηλλαγμενοι ? 

τοΰ φέΰυδικου φόρου, οστις ήτο τότε ή μάσΐιξ τοϋ πτωχού λααϋ τών δήμων 

. τής Σικελίας' ένεκα τούτου αί άποικίαι αυται έσύστησαν κοινότητάς τινας 
ελευθέρας ή μάλλον μικράς\ δημοκρατίας αΐτινες διετήρησαν τινας τών έλευ- . 

θεριών των μέχρι τής άρχής τοϋ παρόντος αίώνος, οπότε η Βουρβώνική δυ

ναστεία έμπαίζουσα τά πάντα καί ταύτάς εν τη τυφλγί θηριωδίορ της έπνι
ξε. Καί όμως μέ-δλααύτά τά προνόμια, τά όποια ήδόνάντο νά τούς προσελ- 

κΰσωσι προς τήν νέαν τών πατρίδα, έμειναν κατ’ ουσίαν Έλληνοαλβανοίγ . 

μάλιστα κατά τά, πρώτα ετη της συστάσεως των εις τούς Δημοτικούς νό

μους των έμπεριείχετο άρθρον καθ’8 Φράγχος (,ώς: μέχρι σήμερον. άποκαλοϋσι. 
πάντα’Ιταλόν) δεν ήδυνχτα νά μείνή παρ’αύτοϊς, είμή ωρισμένον αριθμόν 

ημερών καί τοϋτο διά να μη νοθευθη η γλωσσά των.
Τις δέ θά πιστεύση ότι έκ τών 'Ελληνοαλβζνών τούτων άποίκων, ων οί 

πλεΐστδι άπέβαλον την πάτριον θρησκείαν καί έγένόντρ Ούνϊται, όπως μη χά- 

σωσι τόπάν ένεκα τών πολλών καταδιώξεων τής'Ρώμα'ίκής αυλής, τίς,λέγω^ 

/ ·
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. ·-.δέλειϊπιστεύσεί,οτι;'τινές τούτων εις τδ διάστημα, τόσων αιώνων κάί εναντίον '. 

τόσων ,άπάγορέυτικών διατάξεων διετηρηίΐάν εν τ^ ,καρδί^ των τήν πίστιν ■·' 

των πάτερων τών; καί κατά τό 1866,; ο-τε : Απέκτησε μετά τής πολιτικής, 
ελευθερίας των;, καί την θρησκευτική», πολλοί ιερείς καί λα'ίκοί· ίδιώταιδιε- 

κήροξαν Φανερά, τήν ορθοδοξίαν των, όμολογήσαντές ότι διετηρουν αυτήν κατά 
παράδοσιν από. γενεάς εις γενεάν καί έξήσκουν αυτήν κρυφίως' ό δεΔικτά- 

τώρ τόηε’Ιωσήφ Γάριβάλδης άνταμείβών τάς εκδουλεύσεις των χάριν τής ■ 
άπελευθερώσεως τής ’Ιταλίας, τής όποιας αί ’Αλβανικά! άποικίαι υπήρξαν 

πάντοτε ισχυρά στηρίγματα; διά διατάγματος του τοΐς έγγυήθη την ελευ

θερίαν τής έξάσκήσεως, τής θρησκείας των.
■ Τά αισθήματα των δ’ αυτά οί 'Ελληνοαλβανοί περί, ορθοδοξίας δέν έδει- 

ξαν μόνον όταν ήλευθερώθησαν από τόν ζυγόν τοϋ δεσποτισμοϋ, αλλά καί 
υπ’αυτόν έτι έδειξαν κατά διαφόρους έποχάς ότι το αΐ'σθημα τής ’Ορθοδο

ξίας παρ’αύτοϊς είναι έμφυτον κάί αναφαίρετου ως π. χ. έν τώ Κριμαϊκώ 
πολέυ.ω τώ ί 854 οί έν Ίταλίγ ’Ορθόδοξοι ‘Ελληνοαλβανοί^ύποθέτοντες έν 

. τώ προσώπω τοϋ Κζάρου τήν ύποστήριξιν τής θρησκείας των, έκηρύχθησαν ’ 

φανερά εναντίον τών συμμάχων παρά τό γενικόν αίσθημα όλων τών ’Ιταλών. 

Έν τούτοι: τότε τό θρησκευτικόν αίσθημα ένίκησε τό πολιτικόν· καί /συνει- ' . 
σφοραί έγένοντο υπέρ τών 'Ρώσσων, 'καί τοϋ Νικολάου ,αύτοκράτορος' τής ■ 
Ί’ωσσίας άποθανόντος έγένετο επίσημον μ.νημόσυνον έν τή Έλληνοαλβανική .

■.··.' Έκκλήσίιγ τής. Πανόρμου μέθ’ όλου τοϋ κλήρου ' καί τοΰ εν τή Σικελθγ Έλ- 

ληνοαλβανοϋ ’Επισκόπου, άποδείχθέντος ούτως ότι περκρρονοΰσιν όχι μόνον 
την οργήν τοϋ Πάπα αλλά καί αύτόϋ τοΰ Φερδινάνδου Βουρβόνου.

Εΐπον ότι έκτος τών κατ’εκείνην τήν εποχήν τοϋ Σκενδέρμπεη δηλ: τό 

1.4^1, 1468, 1479'κάί επί ΚάρόλουΈζ 1534, είς Σικελίαν καί ’Ιταλίαν ·.-··'· 
. : μετάβάντων Έλληνοάλβανών πολλοί έμειναν εις τήν κάτω ’Ήπειρον,, εις τήν ■ 

Χειμάραν καί σχεδόν εξέλληνισθέντες έτρεφαν έν εαυτοΐς τήν . ελπίδα τής . - ;

..' ελευθερίας ώς έκ. τής γενικής έξεγέρσεως τής Δυσεως κατά τής κυριαρχίας ' 

. , τών Τούρκων. Άλλ’'ένφ επάτασσέν. αύτούς εις Βιέννην κατά τό 1685.^καί,\ 
■; είς Πατεβαρδϊνον κατά τό ί 717, τοις έπέτρεπε τήν προς νότον, έπέκτασιν , 

: 'λ τών συνόρων τής Αυτοκρατορίας των’διά τής αρπαγής τής Κρήτης άπό τών 

'Ενετών καί τής κκτακτήσεως τοΰ Μωρέω:, εή τοΰτο δέ συνέτεινεν πολύ, 

ή εκκλησιαστική φιλοδοξία μάλλον ή. ή πολιτική αντιζηλία τής Δύσεοος.
'II ύπό τών Τούρκων λοιπόν έπιβληθεΐσα ύποδουλωσις ήτό τοιαύτη, ώστε : 

άφγρει πάσαν αρετήν τοΰ δούλου. 'Ο Θεός έπλασε τόν άνθρωπον ελεύθερον, 

" καί τοι βεβαίως προγιγνωσκων τά μέλλοντα νά προέλθωσιν έκ τής έλευθε 

φίάς άτοπήματα, '.add.’ ar. ή αααάχ^ηάις ri/ς idev&eplac: eirat εγχΑη^,α, ή. 

σζ^ι/σ/ς αύΐίίι; εϊπιι- άαμωτ.ϊ//>ιαμμόςήέ·λεγέ ’ μ.έγας τις πολιτικός τής ’/ϊγ- 
γλιάς-ύπέρμαχος τών. ελευθεριών' ΰπό τόν’Οθωμανικόν ζυγόν καί κατ’κκρι- 

βή άναλόγί^ν πής υποταγής εις τοϋπόν ή διάνοια) η. 'ηθική, ό οικογενειακός ■
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βίος/ τό εθνικόν αί'σθημα. και ,δ πόθος τής άπολυτρώσεως κατέπεσαν εις -.τή* .··- 

. μ . ■ < κπτώτάτην βαθμίδα" "άλλ’ άνεκτίμήτός τις θησαυρός, πολύτιμος 'μαργαρίτας;,
ν άπέμενενεις τούς δυστυχείς δούλους ή πίστις, ή πίστις·.· ήτις είναι' ■■προωρι-'; ■

σμένη νά γονιμόποιΐ) πάν παρ’άνθρώποις αγαθόν- κάί ώραΐον. Ταύτην λοιπόν ·. 

θέλοντες νά διατηρήσωσι ' καί οι Έλληνοαλβανοί. "τής Χειμάρας ύφίσταντο ■ 

τά πάντα έν «παραδειγματιστώ επιμονή καί έγκαρτερήσει μέχρις ρδ ;κορυ.- 

.·/. φωθέίσής τής ακολασίας, έπήλθεν ή τελευταία μετανάστευσις εις Ιταλίαν^
ής απόγονοι είναι ουτοι οί διά τοΰ τελευταίου τής Βουλής Νόμου, εύεργετη- 

. ,θέντες όπως έπανέλθωσιν. εις τήν πατρίδαν εστίαν. Καί ιδού, πως., '

Τήν 6 Δεκεμβρίου ■ 1742 οι Τούρκοι 372 τόν αριθμόν προσέβαλον -τούς δυ~ , 

στυχεϊς κατοίκους τής Πικέρνης (χωρίου έν Ήπειρφ) ΐνα λεηλατήσωσιν αύ~ 
, ■ τούς, άλλ’ούτοι άπόγόνοι τών πατέρων των καί τούτων μιμητα'ι. καί τόι 47 . 

τόν άριθμόν μ.όνον, άντ.έστησαν επί 6 ολοκλήρους ήμέρας, καθ’&ς 27.Τούρκοι, .· 
τής Βόρτζης έφονευθησαν, έκ δέ τών Χριστιανών ουδείς.. Βλέποντες ομώς 

τόν’Οθωμανικόν στόλον πλησιάζοντα καί φοβηθέντες' τόν αποκλεισμόν καί . 
/ , τήν σφαγήν, έγκατέλειψάν τά πάντά καί κάτέφυγαν. εις την Κέρκυραν, κα- .

τοικήσαντες τό νησίδων Όθωνοί. Μετά έν έτος επειδή ούδεμία. ελπίς τοϊς . 

έμενεν όπως έπιστρέψωσιν εις τάς έστίά; των, μη δυνάμενοι δ’ έκέι νά ζήσω-·.

'■ σιν άπεφάσισαν νά μεταβώσϊν εις ξένην γήν" και δύο :έξ αυτών οί αδελφοί < 
'■ Μαρτίνου νύκτωρ διά λέμβου μεταβάντεςκρυφίως εις Πικέρνην άφγρεσάν 

άπό τό έκεΐ μοναστήριον τήν εικόνα τής Παναγίας Κρεμιξόβα Επιλεγόμενης 
,·?'. καί παραλαβόντες αυτήν μεθ’εαυτών μετέβησαν εις τήν .άπέναντι παράλιαν

' ’ τής ’Ιταλίας κατά τό. 1744 βασιλεύοντος τής Νεκπόλεώς ταυ Βουρβόνου Κα-· 
ρόλουτοΰ Γζ. Είκοσι δέ καί εις, τόν άριθμάν (1·7 άνδρες, 3 γυναίκες καί 1 

ίερεύς) έζήτηόαν παρ’ αύταΰ γαίας διά νά τάς καλλιεργήσωσιν. Ό Βασιλεύς ,'?

■ Ουτος γνωρίζων έκ φήμης τούς κατοίκους τής ’Ηπείρου διά την .γενναιότητα ·, 
άύτών, παρεχώρησεν εις τήν μικράν εκείνην αποικίαν γαίας, εις άς εγκάτε 

στάθησαν έν τή έπαρχίγ: Abruzzi και εκεί έσχημάτισαν τό χωρίον Badessa 

·’. Εγείραντες και εκκλησίαν ορθόδοξον, έν $ έναπέθηκάν καί την. εικόνα της ■ 

Ιΐαναγίάς, ήν μεθ’έαυτών έφεραν καί ήτις. μέχρι σήμερον υπάρχει.. Μετά .και* ....

ρόν ή ' άποικία αυτή αύξηθ.εΐσα δι’ επιγαμίας έξ Εντοπίων γυναικών. τάς .
' ’. όποιας ύπεχρέουν νά άσπασθώσι τό ορθόδοξον δόγμα, δέν ήδόνατρ · νά ζησ.νι

άνέτως ένεκα της μικρας έκτάσεως τών παράχωρηθεισών γαιών και τής με
γάλης καταδιώξεως, ήν ύφίστκτο παρά τοϋ δυτικοΰ κλήρουι Έν τή στενο

χώρια; των δ’ αυτή κατά τά τελευταία έτη, ήτ.ήσαντο παρά-Φερδινάνδου. 

τοΰ Β' ή τήν έλευθέραν έξάσκησιν τής ορθοδόξου, λατρείας, τών, ή τήν άδειαν 
νά έπανέλθωσιν εις τήν πατρίδα των, διότι τοσαύτη καί τηλικαότη ήτα ή 
πίεσις, ώστε προύτίμων νά ύποκύψωσι μάλλον εις τήν Τουρκικήν .τυραννίαν . 

παρά εις τήν τιάραν τοΰ Πάπα. Καί ό μέν Φερδινάνδος διέτζξεν όπως έλευ- 
θέρως έξα.σκώσιν οί έν Badessa τήν ορθόδοξον λατρείαν των, ένεκα όμως σφο-
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.-„···.· 'δρών παρατηρήσεων τού επί τών ' ’Εκκ:λήσιάσ'τίκώ.ν ‘Υπουργού του καί 

οργής τοΰ Βατικανού, διότι τό παράδειγμά των ήδυναντο νά μιμηθώσιν 

οί λοιποί έν ’[τκλίκ Έλληνοαλβανοί, οϊτινες κατ’.επιφάνειαν μόνον καί ώς.έκ . -ή·,·
τοϋ φόβου έδέχθησπντόν καθολικισμόν,'/ ήνάγκάσθη ν’άνακαλέσγ τό διά- 

τ.αγμα τούτο, έκδώσγ. δ’ έτερον, δί ού διετάττετο ό εφημέριος νά έκτελγ . .< 
τά «μυστήρια κατά τό δυτικόν δόγμα',, νά μνημονεόη δηλαδή τόν Πάπαν 

:κτλ. Ούτως όί .δυστυχείς άποικοί άπό τού .1857 .μέχρι σήμερον (διότι ή 

κατάστασις ζΰτη διαρκει καί μετά τήν ένωσιν τής.Ιταλίας: 8έν λαμβάνουσιν

■ είμή μόνον τό βάπτισμά κατά, τό ορθόδοξον δόγμα καί τούτο άνευ μύρου, ; , 

διότι δεν τοΐς έπετρέπετο,. άλλα δι? ελαίου τοΰ καν,δυλίου· τής Παναγίας, ήν

' ,έκ ,τής Πικέρνης ώς προστάτιδα μεθ’έζυτίον έκόμισαν.
Ή μικρά εκτάσις, ώς εΐπον^ τ·ης γης τΐΐς δωρηθείσης παρά τοϋ βασιλέως. 

Καρόλου τοΰ Τγ ή σπουδαία αΐίξησις τών φόρων, ή «υξησις τοΰ πληθυσμού 
της αποικίας τάυτης, προ πάντων ’δέ ό θρησκευτικός διωγμός καί- ή-μεγάλη 

επιθυμία τών.άποίκων νά έπανέλθωσιν εις τούς, κόλπους τής έλευθέρας πα- 
τρίδος, ήνάγκασαν αυτούς νά αίτήσωσι παρά τής έλλην. κυβερνήσεως διά τοϋ 

έν ’Αγκώνι. προξένου τής Ελλάδος κατά’Άπρίλιον τόΰ "1875 .όπως παράχωρη- 

θώσιν αύτοΐς γαίζι έθνικάί πρός. καλλιεργειών, έπιθ.υμοΟντες, ώς έν τή άναφορ^ί 
. αυτών έξεθεσάν νά σώσωσι τήν θρησκείαν των .καί νά φανώσιν ωφέλιμοι ■ εις . ‘:: 

τήν .πατρίδά των,: όπερ καί έπέτυχον’ πρός τούτο δε μέγας οφείλεται έπαι
νος πρός τόν άόκνως ένεργήσάντα πρόξενον 'τής Ελλάδος έν Άγκώνι κ. Γεώρλ 

. Δουρούτην, ούχ ήττον όμως αξιοθαύμαστος είναι ή ένεργητικότης καί ή δρα- 

βτηοιότης τού άρχηγοϋ τής αποικίας αυτής Δημητρίου De-Martinio, οςις άπό ,,. μ 

ενός ήδη έτους μηδενός μέσου φεισθείς μέ θυσίαν μάλιστα τής ευτελούς περί· .
. ουσίας του καί . περιφρονών δλάς τάς υποσχέσεις τών έν Ίταλίγ διοικητικών 

αρχών προσπαθουσώκ νά τόν εμποδίσωσι, κατώρθωσε νά φέργ εις πέρας .τό ., 
εργον πραστάτας ισχυρούς έχων τήν νοημοσύνην του, τήν δραστηριότητα του 

καί τήν υπομ.όνήν του. .Έκ. τών :45 δέ οικογενειών τών άποτελουσών τό χω- 
ρίρν Badessa μετά-τήν διαγραφήν των άπό .τόΰ ’Ιταλικού δημοτολογίου.αί 13 '. ..

··'?■ λαβοϋσαι. τακτικά έλληνικά; διαβατήρια παρά τοΰ έν Άγκώνι προξενείου . . ;.

..ςέφθασαν εις Πάτρας, οπού δυστυχώς δεν υπήρξε πολύ.Ενθαρρυντική ήύπο- 

; ίΛ ,:δοχή :ής έτυχόν παρά τών αρχών καί-τών ιδιωτών έγκαταλειψ άντων αυτούς '. 
■■ / : εις τήν τυχήν των" αί δέ λοιππΐ περίμ.ένουσι τήν δημοσίευσιν τοΰ νόμου, όπως'

~:.έπανέλθ.ώσι "καθώς καί τόν προσδιορισμόν τών γζιών διά νά μή ύποπέσωσιν „ 

:-εις. έξοδά δευτέρας μ.ετοικ·σίκς. Άλλ’ .άν τό ευεργέτημα τοϋτο τής παραχω- 

φήσεως εθνικών γαιών.πρός καλλιέργειαν· παρεκταθί) καί εις άλλους, εΐς όσους 1 1
■ . "δήλ; ζητήσωσε τήν εις -τήν ‘Ελλάδα μετανάστευσίν των, πολλούς θέλομεν, 

; .Γδέί μέταναστευόντας έκ τής. ’Ιταλίας Ενταύθα όχι μόνον,.έ^.^νοαλ^ςοιικής^ .

καταγωγής, ώς δι’άναφορζς των έζήφήδαν τοϋτο τά ελληνικά χωρία μεταξύ·

1
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. BcS'cJwio’jy.xt Lecce, αλλά xat’Ιταλοί άχό(Λη 773οτϊ;Λωντε; Χεχ διαφόρου; λί

γους την ένταΟθά η εις ’Αμιερςχην■.■μ.βτανώττεωην. ' · ■
_ 'ΙΙερί ’Αλβανίας'*άΙ  ’Αλβανών'προζειμ,ένου καί τί)ς συμιρ/ιςεως αυτών αετά 

των "Ελλήνων έν Ίταλί^, άνάφέρω γνώρίην φιλέλληνας τινρς, ,’ίταλοΰ ίγρά- . .■. 
, ψάντος ότι 7, ’Αλβανία τόσον διά την γεωγραφικήν της θέσιν, όσον καί διά 

την καταγωγήν·των κατοίκων καί την. .ιστορίαν της,, δέν δόνα.ται νά; ριείνν] 
κεχωρισμ,ένη τ·ης Μακεδονίας καί τγίς,ΊΠπείρου και κατά συνέ7Γ.ε.ι,α>„Ψο.ΰ'σώ- 

.. ,ριατος ολόκληρου της 'Ελλάδος, ούτε οί καιροί τω φαίνονται κατάλληλοι 

■ προς'σχηματισμόν όμιοσπονδιακών κρατών, ’Άλλ,ως τε ό πολ,ιτισμός παρά 
τοΐς Άλβανοϊς δέν. δύναται νά μ,εταδοθγ άλλως η διά της 'Ελλάδος,καί : . 

τών . Ελλήνων, ■ μετά τών όποιων όριοιάζουσι κατά, μ,έγα μ-έρος καί κατά . 
τάς ιδέας καί κατά τά ηθη, καί ως - επί τό πλεϊστον καί κατά:, την 

θρησκείαν, μ.’ολας τάς προσπάθειας τ^ς προπαγάνδας νά τούς έκλατινίσν). - 

Οί ενάντιοι του ελληνισμού καί θέλοντες ν’ άποίςενωσωσιν αύτοϋ τούς Άλ- . 
βανού,ς καταστρέφουσι: καί τό προσφόρώτερον ριέσον πρός τό καλόν τ.ΐίς ’Αλ

βανίας, καί συγχρόνως συνομ,οτοΰσιν κατά της 'Ελλάδος ·ητις θά υ^μ έλλει- . 

πης.άνευ ταότης. O.-Xylander, έ'ςογος συγγράφεύς γράψας περί ώς έθνικό- 

τητος· καί τ-ης φιλολογίας τί|ς ’Αλβανικές προ τοΰ Hann, άνεγνώρισεν ότι η 
Αλβανία δέν δύναται νά πολιτισθ·^ ειμη διά της 'Ελλάδος, καί αυτή ·?,το 

ή αιτία, ήτις τόν ώδήγησε νά γράφν) ,τήν γλώσσαν τήν ’Αλβανικήν; ριέ ελ

ληνικούς χαρακτήρας, άκολουθών πρός τούτο τήν γραφήν τής 'Αγίας 

.·; Γραφής, · ■
Τί. λοιπόν εύγενέστερον καί σιψ,φερώτερον διά τήν 'Ελλάδα ή νά θέσωριεν 

εις ηθικήν πρ.αγμ,άτοποίησιν. τάς εύγενεΐς αύτάς ιδέας·;
Περαίνων δέν Θεωρώ άπο σκοπού νά προκαλέσω τήν βκέψιν τού Συλλόγου 

έπί τοΰ.σπουδαίου τούτου ζητήμ-ατος τής ■ μ,ετανάστεύσεως■ ενταύθα, τών 

έν Ιταλία άποίκων έλληνοαλβανών, όπως: διά τής ηθικής ύποστηρίξέως τού 

παρά τοΐς άρμ,οδίοις κατορθώστ; έργον δυνάιχενον πολλαχώς ν’ άποβή. λίαν < 
ωφέλιμον διά τήν Ελλάδα’ καθότι καί πολλαί έθνικαί γαΐαι άγονοι μέχρι 

■ σήμερον καί άκαρποι ενεκεν έλλείψεώς εργατικών χειρών,. θέλουσι μετκβληθή 

εΐς προσοδοφόρους άγρούς, καί ό τρόπος τής καλλιέργειας διά τής εισαγωγής ?

; . χειρών δεδοκιμασμένων καί ανεπτυγμένων μεταβαλλόμενος επί τό τελειό- .

προσόδους.*  '·;·'; ■·

ΐ· ·

I

άνεπτυγι
ίτερΰν, θέλει πζραγάγει $ίπλκσί<ζς

Κ. X. ΒΑΜΒΑ.Σ.

*Ό Σύλλογοί συνίστησεν Επιτροπήν ίπί..τούτοι ίχ πών.κκ.,· Κ·. Βάμόα,Λ.Γ, Μάνου,Έμ. 
Δραγούμη καί Ν. Δ. Λεβίδου, ή τις διά τοΰ ε’σηγητοϋ της ,χ. Ν. Δ. Αεβιδου ύπέόαλεν εις.. ’ . 
κύρωσιν τοΰ Συλλόγου τό έξής ψήφισμά,' °πΐ? γινόμενον δεχτόν ’ ΐδημοσιεύθη . έν τάΐς 
όφημερίσιν, Αξετελέσθησαν δέ τά fit’αύτοϋ ίποφασισθίντα·

■ ' ■ ’■ "'ί?'®'; < -'·λ · ' '

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΈΝ Μ

■ ·. ■ ·.-■■ ■ ·.;■ ·. ψ ή -■ ι σ μ α.. -
vgi·'Ο Φίλολ.-Σύλλογος. Παρνασσός ΐν τή Συνεδριάσει τής 20 Δδρίου ε. ε,

’Έχων ΰπ’ό'ψιν τον νεώστί δπο στοιχέϊον/ΦΙΣΑ'.'ίϊπό τής Βουλής. ψηφισΟέντα χ«ϊ ·δ«ό ; 
τής Ά. Μ. τοϋ Βασιλέως κυρωθέντα νόμον περί συνοικισμοί ?ν τω Δ.ήμφ Βουπρασ'ων τής 
’Ηλείας'Ελληνόάλβανικών τίνων έξ’Ιταλίας άφιχθιισών οικογενειών, μετά παραχωρήσεων ■ 
τριάκοντα στρεμμάτων έθνικής γής καί δραχμών τετρακόσίων ύπέρ έκάστης τών συνοικισθη-: 
σομένων οικογενειών. .·. ·. ■

.' .Γινώσκων Ακριβώς, ότι. οί 'Έλληνοαλβανοί ούτοι, τήν Τουρκικήν τυραννίαν περί τας άρ- 
χάς τοϋ παρόντος αΐώνος φεύγοντες, έγκατέλειψαν: τήν πάτριον γην τής Ηπείρου, άποσπατ' 
σΟίντες: ουτω μετά δακρύων θαλερών τών κόλπων τής κοινής· πάντων ήμών μητρός 'Ελλά-

' δος, καί έζήτησαν σκέπην.καί καταφυγήν εις τήν φιλόξενου χώραν τής ’Ιταλίας, 1κ τών λό- . 
φων-τής οποίας πάντοτε -φιλοστόργως καί εύελπιστί ΐπί αιώνα όλο9 δέν έπαύσαντο. άτεν.ίζον- 
τε^τας ώραίας άλλα κα’ι στεναζούσας χορύφάς τής Πατρίδος, , : .

Μή λησμονών λοιπόν τό μέν, οτι οΐ 'Ελληνοαλδανοί οοτοι διεφύλαξαν και τό δόγμα τής 
’Ανατολικής ’Ορθοδόξου τοΰ Χριστοϋ ’Εκκλησία; σχεδόν άλώδητόν, τό· δέ, ότι ζωηρόν ί» 
αυτοί: θάλλει τό παρήγόρον ^σθημα τοΰ Ελληνισμού, ου τίνος εύλόγώς θεωροϋσιν. έαυτοός 
τέκνα φίλτατα, δι’,άπερ σύναμφότερα καί άπεφάσισαν τήν εΐς τήν πάτριον γήν τής 'Ελλά
δος Ιπάνοδον. '■ . .
. 'Έγων ύπ’ οψιν. αύτοϋ τό μεν, οτι καί ίίλλαι 'Ελληνοαλ6ανικαί οίκαγένειάι Ιχ τών.ίγίια.- 
ταλειψασών τήν 'Ελλάδα περί τας άρχας του παρόντος αΐώνος σφοδρά έπιθυμόΰσι τήν Επά
νοδον, ο&. μήν άλλ’ ότι καί . οι κατά τόν !Ε'. αιώνα Ιντεΰθεν τήν Τουρκικήν τυραννίαν φεύ- 
γοντες καί εις τήν ’Ιταλίαν έπίσης άποικισθέντες. όπό τών αϊτών πόθων κατίχονταΓ τό οέ 
οτι σύμπάς ουτος ό πληθυσμός,· γεωργικός κυρίως τυγχάνών, τά μέγιστα θέλει συντελέσέι 
ε’ς τήν πρόοδον τής Πατρίδας. Α .

Θεωρών καθήκον, αδτοΰ.ύπέρτατον πρός τόν 'Ελληνισμόν τήν προστασίαν τών έξ ·ΐλευθέράς 
■βόύλήσεως άνακήρυττόντων, καί άνομολογούντών έάυτοός “Ελληνας, νίν μάλιστα, οτε, ούχί 
πλέον τρϋ έπήλυδος 'Ελληνισμοΰ, ώς έπί-τοϋ προκειμένου, άλλά τοΰ ’έκπαλαι τάς Έλληνί- 
δας-χώρας οΐκαΰντος . άμφισβητοΐίνται αύθαιρέτως και ή Βπαρξις καί ή ίπί τών Έλληνίδων 
χωρών κυριότης. —Τη προτάσει τής ερδικής · έπιτροπή; συνισταμένης έκ τών κκ, Κ. Βάμόά, 
Ε. Δραγούμη, Γ. Μάνου καί Ν. Δ. Λεδίδου ,ε’σηγητο.ϋ

Λ ;.ψ η C ί·ζ ε ι ' ,.· "
Α'ον “Οπως τό ΠροεδρεΤόν τοϋ Συλλόγου άνακοινώση τη Κυδερνήσει μετά .τοΰ παρόντος 

ψηφίσματος, ότι ό Σύλλογος εύχεται ύπέρ τής ο,τι τάχιστα ΐκτελίσέως τοΰ ύπό στοιχ. ΦΠΑ*  
νόμου, "νά καί ό .Σύλλογος αϊτός, συστήση πάρ’ άότοϊς σχολήν Απόρων παίδων. .

;Β'ον "Οπως τό Προεδρείου τοΰ Συλλόγου άνακοινώση τή τε Κυβερνήσει .καί τώ Πρόέϊρεό 
τής Βουλής μετά τοΰ παρόντος ψηφίσματος, ότι ο'Σύλλογος εϊίχετάι τήν έπέκτασιν τών εύ- . 
έργετημάτών τοϋ νόμου καί ύπέρ τών έν τώ μέλλοντι ι συνοικισθησομένων Έλληνοαλβανικών 

.οικογενειών. :■
:Γ'ον "Οπως τό Προεδρείου τοϋ Σύλλογόν διαβιβάση τώ.Νομάρχη. Άχαίας καί .τοΐς. Δη- · 

μάρχοίς τοΰ ΝόμόΒ τό παρόν Ψήφισμα, δι’ ου 6 Σύλλογος, εύχεται, όπως τύχωσι ζωηρός . 
συμπαθείας καί προστασίας παρά .τε τών αργών καί παρά τών κατοίκων οί περί ών ό λά- 

·■ γος 'Ελληνοαλόανοί' καί '
, Δ'ον "Οπως τό Πρ,οεδρεΐρν·: τοΰ. Συλλόγου διά τής κοσμητείας, τής ?υ Πάτραις Σχολής, 

τών άπόρων παίδων προκαλέση συνέλευσιν τών iv'Πάτραις άντεπιστελλόντων μελών.τρϋ. 
Συλλόγου, εΐς ήν νά ύποβληθή τό Ψήφισμα' τοίτο μετά τής εύχής, τοϋ Συλλόγου, ΐνα τά

■ 1ν Πάτραις άντεπιστέλλοντα .μέλη αύτοϋ προνοήσώσί περί, προστασίας, τών οσονούπώ συνοιι 
μίσθήσομένών .'Ελληνοαλόανικών οικογενειών. ·

'Ey Άθήναις τ·ή 22 Αό'ρίου 1876,·
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. ο ΚΩΑΩΝΎΗ^ΝΑΣΤΑΣΕΏΣ*  ;

(ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟ ΑΗΨΙΣ)

&

Ή Ελλάς ούδ’ εξήκοντα ετών βίόν άριθμεΐ είσέτι. Βίον ;άύτονομίας< καί 
ένέργείας ελευθερίου. Καί δμως, κατά τόν βραχύν αυτόν χρόνον, παρηκολού- 

θησε, κατά τό ένόν,. τήν πρόοδον τών περί αυτήν κοινωνιών, άπέβαλε πα- 
τροπαράδοτα έ'θη, άφελεΐς τοΰ λαοϋ συνήθειας, έκτήσατο. .Πανεπιστ.ήμίον,, 

. καί διέγραψε τινα, στενόν έτι, άλλ’όπωςδήποτε φιλολογικόν ορίζοντα., ήρο- 

τρίωσε τήν 'γήν, κ έπλασεν εγχώριον βιομηχανίαν.

Εί'ς τινας δήμους, εϊς τήν καλύβην ακόμη του .^χωρίου, αναγνωρίζει τις : 
.'τή.ν παλαιάν τοΰ "Έλληνος απλότητα. Ό βίος,τόένδυμα,ή.φυσική.γλυκύ- 

. . της καί ή. φιλοξενία, προδίδει.ό'τι έκεϊ έκληρονόμησαν άπό τών πατέρων άπα- 
ζραμείωτον τόν άρχαΐκόν βίον, φέροντα πικράν τών χρόνων τής δουλείας τήν ■ .. 

άνάμνησιν, αλλά διατηρήσαντα, καί υπό τοΰ πασσά τήν τυραννικήν πίεσιν, . ... 

'.‘τόν εθνικόν χαρακτήρα, τήν γλώσσαν καί τήν πίστιν. ,
" Έν Έλλάδι ευτυχώς, μετά τοΰ ξένου πολιτισμού κάί τοΰ Εύρώπα’ίκοΰ ? 

βίου, δέν είσήλ,ασε καί’ή διαίρεσις τών πολιτών εις κόίνωνικάς τάξεις, καί 

άπηλλάγημεν, έφ’ βσον ήτο δυνατόν,'τών βαθμών καί τών προνομίων τής 

. εύγενείας, Έφ’ δ'σόν ήτο δυνατόν, διότι εις τήν πρωτεύουσαν τής έλευθέρας 

. ελληνικής χώρας, καί δι’ αύτής εις πλείστας μεγαλοπόλεις του βασιλείου, 
1 ήλθον κάί ένεκατέστησαν ξένοι, ή ομογενείς έν ξένη βιώσαντες, κάί μετ.’αύ- 

τών ένεκλιματίσθή άλλοία τις διάφορος ζωή, έπένεγκοΰσα τήν πιθανήν άλ- 
λοίώσιν τοΰ εθνικού βίου, τήν άκουσίαν, 'ολίγων άρχήθεν, πλειοτέρων έπειτα, 
άπομίμησιν πρός τήν άνετωτέραν καί μάλλον ελευθέριον κοινωνικήν τροπήν.

, Ούτωσεί έν Έήλάδι, άνεπαισθήτως άρξαμ.ένη,. διετυπώθη ευκρινέστερου 

σήμερον κοινωνική τις διαφορά μεταξύ τών άνετώτερον βιούντων καί τών τη· 
ρούντων άπαράλλακτον τόν εθνικόν χαρακτήρα πολιτών. Ή διαφορά αυτή Λό 

τών άποτελουντων τήν ελληνικήν κοινωνίαν στοιχειών καταφαίνεται εότυ-'
■ χώς τοσοΰτον σιωπηρά, ώστε ούδείς δυσοίωνος, έξεδηλώθη ανταγωνισμός, 

ούδεμία φατριαστική πάλη έξεφόβισέ ποτέ τήν αρμονικήν συμ.βίωσιν κκί τήν . 

εσωτερικήν τάξιν.

Τοΰτο μόνον καί άπλώς ενδιαφέρει ημάς, πραγματευόμενους τοΰ λαοϋ 
θρησκευτικήν πρόληψιν: -■ ' '

' Έν τγ καλύβνι τοΰ αγρότου :.ή λατρεία, καί. έν τη ψυχή του ή πέποίθη- . 

.■■ ■.. σις εις τόν Θεόν, διατηρείται ζωηρά, αδιάσειστος, ή αυτή, μεθ’ ής συνε- .

.. * Άνεγνώσθη ίν τώ φιλολογική σρλλόγφ " Παρνασ-fl » κατα τήν σννιδ-'Λσιν τής 23 .·■Δίκέμξρίου. 1876. ·ί·:
■%

-,'ή'···;;··;·· -λμ ζ ή·'·.ζ ■■ -•-.ζ-ζ-ζ.' ’■..· ’■ ·■*;,.% Λίχ/:·ώ-ίί·':.>·ζ'·λ\:

Ο ΕΩΛΩΝ ΤΠΣ ΑΝΆΣΤΑΣΕΩΪ S9
κράτησε -κατά τούς σκοτεινούς τής δουλείας .χρόνους και μετέδωκε- τοΐς έλευ- 

θέροις ή μΐν, οποίαν παρέλαβε, τήν πολύτιμον1 κληρονομιάν τοΰ χριστιανισμού. 
. Είσέλθετε εις οίονδήποτε ελληνικόν χωρίον, . κρούσατε ..τήν θύράν οίαςδή- 

ποτε-καλυβης κατά τήν - ημέραν τών Χριστουγέννων ή τής Άναστάσεως, καί 

θά ί'δητε εκεί μετά .τής έορτασίμου. στολής, καί τήνάπλην καί έκδηλωτι-^ 
κήν χαράν τών άνθρώπων έκείνων τής φύσεως και τοΰ Θεού, τήν οποίαν 

γενν^.ούχί ή έν τή ζωγί. ευτυχία, άλλ’ή πεποίθησι-ς καί ή αγία αγάπη.

’Έξω τοϋ-περιβόλου τής εκκλησίας των ή λευκή κυμαινόμενη εθνική στο
λή,.τό-^σμα καί <5 συμτός τής πατρίδας, σογκινουσι μυχιαίτατα τήν ψυχήν, 

διά .τής μνήμης στρεφομενην όπίσω, είς άγνοτέραν καί ηρωικήν τοΰ-έθνους, 

εποχήν. . .
'Η ανυπόκριτος αυτή, άλλ’ εκδηλωτική λατρεία, ή περιχαρής τής μορ

φής έκφρασις, οΐ συμπαθείς τόνοι, ή εθνική συγκίνησις καί ή

χαρά, ή παρακολουθούσα τήν σεμνήν καί θρησκευτικήν- αυτήν, εορτήν, δεν 

εΐνε: σιωπηρά τις καί πειστική έκδήλωσις ό'τι τοΰ βίου τούτου τελειοποίησήν 

καί άπόρροιαν :θά ηδχετο ό Έλλην τήν διάπλασιν τοΰ καθόλου εθνικού αό- 

τοΰ βίου; ..
Άλλ’ έν τφ οί'κφ τοϋ άστοΰ ελλείπει ή εκδηλωτική αίτη. χαρά και ή 

συγζ.ίνησις, Οϋδαμου έν ταΐς πόλεσι διετηρήθη πλέον, ό. θερμός εκείνος θρη

σκευτικός ενθουσιασμός, καί ή ήμερα των Χριστουγέννων η της Αναστάσεως 
παρέρχεται παρ’ ήμϊν ούχί κάν ώς πάσαι αί έορτάσιμοι λοιπαί ήμέραι, αλλά 

σιωπηλή καί μετά ψυχρότητος. Αί αί'θουσαι τών χορών δέν άνοίγονται. μετά 

τοϋ γιΛηιγατος της άγά,κης εις εύθυμα κ’έορτάσιμα χριστιανικά πλήθη, ού μην 
αλλά καί τήν ευτυχίαν αύτήν δέν δύνασαι νά- εύχηθ·ρς εις τούς μάλλον προσ

φιλείς σοι, κατά τήν ΰψίστην αυτήν χριστιανικήν εορτήν’ δώτι ή πόλις σοί 

■ άπλοϋται οίονεί κπνουν καί πένθιμον. κοιμητηρίου, με τάς οδούς γυμνάς καί 

τούς οΐ'κους κεκλεισμένους άσφαλώς έσωθεν!
■ Έν:γένει έν Έλλάδι κατέπεσεν άπελπιστικώς ό θρησκευτικός ζήλος. Ό 

άγιος εκείνος ζήλος ό συγκρατών τούς ίερωτέρους δεσμούς τοΰ άνθρώπου, τήν 

οικογένειαν καί τήν πατρίδα, : ό συμφυής τή υπάρξει, κ’ έπιρρωνύων, τήν εύ- 

τυχίαν μάλλον πεπολιτισμένων εθνών.
.« Ή. πηγή ίσως πολλών άτυχιών τής .δυσμοίρου πατρίδος ανευρίσκεται εις 

τήν απώλειαν τοΰ εθνικού χαρακτήρος. Ναί. Ούδείς θά δυνηθγ νά έξακρι- 
βώση έν Έλλάδι σήμερον ίδιον εθνικόν χαρακτήρα, όπ.οΐος άμέσως έκδηλοΰ- 

ται.εις πάσαν, άλλην εθνότητά, άπα της καλυβης- τοΰ χωρικού μέχρι τοϋ με

γάρου του πολίτου. Ούδέποτ’ έζητήσαμεν. νά πλάσωμεν εθνικόν βίον, άρχήν 

. πρώτην εχοντα τά πάτρια ήθη καί τάς παραδόσεις τοΰ άγνοΰ λαοΰ, άλλ’ έ- 

μτμήθημεν ξένα; συνήθειας, άντικειμένας εις τό κλίμα ημών καί τον χαρα

κτήρα, καί ούτωσεί έμορφώσαμεν καχεκτικόν έν τγ πολιτέί^ καί τγ κοίνω- 

νίγ: βίον.; ’.



.···..■■··.·:■··■ ύ' ··': ζ·'··? δ.-'·.· ,.:···"ώ··

Ο ΚΏΔΩΝ ΓΗΣ ΔΚΑΣΤΑΣΕΩΣ 3130;
'Η Αδιαφορία αίίτή πρός ό, τι ιερόν- καί παρήγορόν ελάτρευσέν ό άνθρωπος'·

: ύθ ΚΏΔΩΝΤΠ5 ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

TO

από τής πρώτης τής δημιουργίας ημέρας εκνευρίζει- καί άλλας /σϋμίταθί^- 

της ψ.υχϋς χορδάς, την φιλοξενίαν, τήν τιμήν, την ειλικρίνειαν. Τήν φιλοξε- ; 

'νίαν, ήτις έχαρζκτήριζε τούς "Ελληνας τών Όμηρικών. χρόνων, άλλ’ ήτις.έξό*  . . 

ρ ριστος πλέον κ'ατεφυγεν εις την καλυβην τοΰ χωρικόν, μή εΰροΰσα εις. τον 
:ολιτου το οί'κήμ.α ου8’ έλάχιστον χώρον. 'Γην τιμήν, της οποίας τό όνομα εις 

τάς πόλεις ημών φερει απλώς αναμνήσεις άνδρικωτέρών χρόνων, αφού ύ πο

λίτης μετέρχεται ως προσωπίδα την φιλίαν- η τήν εμπιστοσύνην άγαθοϋ 
οίκοδεσποτου, ινα κάλυψη υπο ταυτην τάς εύτελέστέρας τής ψυχής όρμάς 

και την μ.άλλον αναιδή Απάθειαν. Τήν ειλικρίνειαν, πρός την · οποίαν έκλεΐ- 

οαμεν τελεον την ψυχήν,: ακριβώς τάναντία αισθανόμενοι ή μελέτώντες· έκεί- ■

ψ

νων,· άτινα μειλίχιοι καί προσηνείς όμολογοΰμεν.·

Άλλα παρεμεινεν είσετι ή Εθνική ζωή, οιονεί δείμαλέα καί φυγάς. "Οπου 
εισπνεει ελευθερωτερα η ψυχή τόν ayvoy τόΰ βουνού κερά, όπου εγείρεται 

κατά τής χιόνος καί τής βροχές ή απλή τοΰ· Αγρότου ξυλίνη καλύβη, ,έκεϊ 

■ απλοΰται μεγαλοπρεπέστερα τής φυσεως.. ή είκών, Επιβάλλεται εύγλωττο 

τερον τοΰ ©εοϋ το. μεγαλεΐον, εκεί ρυθμίζει ό άπλοΰς "Ελλην τά αισθήματα 

αύτοΰ καί τόν βίον, κατά τάς άμεσους τής φυσεως εμπνεύσεις, κατά τής 
ιδίας καρδίας τούς παλμούς·. . ''

Είσήλθομ εν εις τοΰ αγρότου "Ελληνος τήν πτωχικήν οικίαν καί έκοιμήθή- 

μεν ύπό τήν άχυρί'νην στέγην του, επί τής ξηράς άλλ’ υγιεινής στρωμνής 

του.Έκ τοΰ όρνιθώνός του έθυσίασε τά εκλεκτότερα προϊόντα καί ο οινός 
του ερρευσεν αφειδώς. Έκοιμήθη μετά τής συζύγου και των τέκνων του εις · 

την αυλήν, εγγύς τών βοών κρά τών προβάτων .του, διότι τήν καλύβην πα- 
.. ρεχωρήσεν η φιλοξενία του εις τον ξένον. Τόν παρηκολουθήσάμεν έν τή οίκο· 

γενειγ του, εν τή εκκλησία, εν ταΐς πανηγύρεσι, καί ήγαπήσ.αμεν. τον άν- : 
θρωπον τόΰ αγρυΰ, με τα απλά ή'θη του, μέ τάς αγίας συνήθειας καί: πρόλητ 
ψεις·, από τών οποίων ορμώμεύός τις δόναται νά μελετητή καί διδάχθή

ηψεις αδται εΐνε ή ζώσα ιστορία τοΰ ελληνικού λαοΰ. Άπΰ γενεάς 

εις γενεάν μεταδιδόμενα1·, άν.αλαμβζνουσι πολλ'αχοΰ. καί τρυφέρωτέραν . 
χροιάν ή μορφήν ζωηροτέραν, κατά τήν φαντασίαν καί. τελειοποίησιν τοΰ 

πνεύματος τών νεωτέρων, Πολλάί έχόυσι τήν Αρχήν εις άπώτατον σήμ.εϊον 
χρονου, το όποιον ουδ’ οι γηραιότεροι ενθυμούνται, άλλα πάσαι έγεννήθησαν 
εξ αυτου του πατριαρχικού καί τίμιου βίου, τόν όποιον αδιάσειστου παρέλα- 

. βεν ο νιος απο τών πάτερων, καί: απαράλλακτου εις τούς Απογόνους του " 
κληροδοτεί. Ίπο πάσαν.ίεράν τοιάυτην κληρονομιάν έκδηλουται μία ψυχολο

γική αλήθεια, στερεά τις πεποιθησις καί πιστός χρωματισμός τοΰ ίδιου, χα- 

ρακτήρος τών Ανθρώπων εκείνων,τοΰ Αγρού.

ϊ
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Ά.

Δύο γείτονα τής Λακωνίας χωρία, ■ κατά- τά πρώτα τής εθνικής, ανεξαρ

τησίας ετη, ή'ριζον ώς πρός τήν εΰλάβειαν καί τόν θρησκευτικόν ζήλον.. 05- 

των ήμφισβήτουν, εις μάλλον άνετους καιρούς, οί Καλαρρΐται καί τό Συρρώ'- 
κον τής Ηπείρου τήν εμπορικήν πίστιν καί τόν πλούτον, Ακριβώς όπως ερί- 

ζουσιν από τής πρώτης τής δημιουργίας. ημέρας ώραΐαι -γυναίκες, όταν . αί 
.θύραι αυτών γειτνιάζωσι πολύ. ΤΙ γειτονία· φυσικώς, βλέπετε, συνεπάγεται 
τήν διαμάχην,· άλλ’ ώς πρός τάς χώρας ή Ιρις αυτή ευτυχώς λαμβάνεται 

από υψηλότερου σημείου καί καταλήγει εις πρακτικωτερον καί εύτυχή σκοπόν.

Έν τοίς χωρίοις τούτοις τής Λακωνίας, φυσική συνέπεια τοΰ θρησκευτικού 
ένθουσιασμοΐί υπονοείται ή εύζωΐα καί ευεξία τών ιερέων. Είνε φυσική ή 

τυφλή αγάπη, τών άληθών τοΰ θεοΰ τέκνων-πρός τούς μΰστας καί λειτουρ
γούς τοΰ όπερτάτου οντος. Αλλά τό διεγεϊρον τήν άγανάκτησιν τοΰ χφιστια- 

- νου εις πάσαν ίεράν λειτουργίαν καί σχέσιν εϊνε, οτι πολλοί άγιοι .πατερες.. 
εκμεταλλεύονται, ώς μή ώφελε, τών πιστών τήν άφοσίωσιν· πρός χρηματι- 

σμόν, παραγνωρίζοντες τήν ύψίστην Αποστολήν των. · .
Έπιτραπήτω ή Ελάχιστη παρέκβασις ότι διέλαθεν ημάς πιθανώς πονη

ρούπνεύματος πνοή, άλλ’ επικαλούμεθα μάρτυρα τής σκανδαλώδους Γσως 

ταύτης ειλικρίνειας πάντα βδελυσσόμενον τήν άγυρτείαν καί' στηλιτεύοντα 

εύθαρσώς τό κακόν.
' Έν ,τοΐς άδελφοϊς τούτοις. χωρίοις ό θρησκευτικός ανταγωνισμός. εξεδη-. 

λοΰτο κατά τάς ημέρας μάλιστα τοΰ Πάσχα.
Εΐσέλθοιμεν επί,μικρόν εις. τούς λευκούς καί κοσμίους αυτών όίά.ους, καί 

παρακολουθήσωμεν ΐδίίγ άντιλήψ,ει τόν άπλοΰν βίον καί τήν εσωτερικήν τά- 

ξιν τών χωρικών. . ' ■
Είνε ή ήμερά του Μεγάλου. Σαββάτου. Έγένετο εν τή έκκλησίγ; ή πρώΐ.η 

«πάσταολό Με τά φύλλα τής δάφνης, τήν'όποιαν ήγίασεν-ό ίερεύς, θυμι^ ή 

.. οικοδέσποινα.τάΐ ίεράς εικόνας, καί καθαγιάζει καί αυτή; τόν ,οίκόν τής καί 
,τά τέκνά., 'Ο. ρωμαλέος, καίτοι παλιός, κύριος τής καλυβης θυσιάζει τόν ά- 

μνόν, προετοιμάζων τό χαρμ.όσυνον τής: άναστάσεως δεϊπνον. Εικοσαετές τοΰ 
; ; ά-γροΰ παληκάρι .έκ κορμο.ΰ λεπτού δένδρου: ξέει τόν οβελόν έπιτηδείως, ένφ 

αι νεώτεράι άδελφαί- του, με γυμνής· .τάς περικαλλείς ώλένας, ευθυμ.όί: βά-. 

... πτουσι ΐΑ χόχχινα ώ&.τοΰ Γίάσχα. "
Ύπό τάς εφεστίους εικόνας τοΰ οίκου άναρτώνται αί λαμπάδες τής άνα- 

■ .. στάσεως, έκ-κίτρινου κηρού, ένίρ μικρότερου μεγέθους άλλαι, δίακρινόμεναι 

..επί - τή. λευκότητι καί τοϊς χρυσοϊς χρώματι, ποικίλλουσιν αληθώς^ τήν εΰ- 

. . .λαβή αυτήν θέαν.

Έπίχαρι, δροσερόν ζεύγος, παιδιού επταετούς καί πενταέτιδος παιδίσκης, 
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περιεργάζεται ' ό"λον αυτόν. τόν επίφθονον πλούτον,. καί ένηγζαλισμένον και 

τθελλόν πήδα από τοΰ σφαζομένου αμνού εΐς τάς χρυσάςλαμπάδας, Από των 

β.απτομένων ώών είς τά καινουργή πέδιλα. '
Τίς δέν ενθυμείται συμπαθώ; την χρυσήν αυτήν ήλιζίαν της ζωής !.·
Έπί τοΰ τοίχου διοράται κεκαλυμμένη έόρτάσιμος στολή.. Άνασυρωμεν 

την καλύπτραν. Είναι διαφανής. καί χρυσοΐς πεποικιλμένη κοσμήμασιν ή νυμ- 

φική έσθής τής μεγαλειτέρκς τοϋ οΐ'κου κόρης, επιζήλου νύμφης, ήτις αυριον 

θά φέργ είς τόν μνηστήρα της έράσμιον σώμα, δροσεράν ψυχήν καί χίλια ■ 
πρόβατα προίκα.

Τά γείτονα, ταϋτα ευτυχή χωρία Αρχαία ξύλινη γέφυρα πδελφόνει. ’Άνω
θεν, έκ δεξιών, εγείρεται ή κατάφυτος' ράχις μεγαλοπρεπούς βουνοΰ, καί Αρι

στερόθεν κελαρύζει γηραιού χειμάρρου τό νερόν. Δροσερά ορεινή αύρα,· Αρω- 

ματιζομένη έκ τοϋ θύμου του βουνοΰ, δωρεΐται είς τούς, πνεύμονας έλευθερώ- 

τέραν πνοήν, κ’έπιρρωνύει τής ψυχής, τήν δύναμιν,

’Ερυθρά που, καί που χρυσά νεφύδρια Αποκρύπτουσι τοΰ δύοντος ήλιου τήν 

λάμψιν..’Αληθώς τοιαύτη θελκτική εσπέρα ώρίσθη ν’ Αγγείλη τήν ημέραν ' 

τήν μεγάλην τής Άναστάσεως τής άνθρωπότητος δλης !

Είς. πάσαν αυλήν έν.άστης χωρικής οικίας τά παληκάρια τοϋ χωρίου αύ-· 
τού κτενίζουσι θυμοειδείς ίππους, καί προσαρμόζουσι ζωηροϋ χρωματισμού 

έφίππια. Εΐς αναβάτης, μόλις δαμάζει του Αγρίου ίππου του τήν ορμήν, ένφ 

άλλος Απωτέρω έγκαυχάται επί τή ρωμαλεότητι καί τή εύστραφίγ. τοϋ ΐδίου.

Εΐνε τοΰ γαμβρού ή συνοδεία. Μετά Ό ίρΐίημα. της άγαιΐης θά κεντή

σουν τούς ίππους, και ή Αλλη τοϋ άλλου χωρίου νυμφική συντροφιά, θέλει 
έορτάσει μετ’αύτών τό Πήσχα, θέλει τελέσει. τήν χαράν τήν Αληθή.

,.— Άλλα βλέπω καί νυκτόνει, έλεγεν εΐς τά ,παληκάρια τοΰ χωρίου δά- 
συγενειος καί λευκός γέρων, θεώμενος τοΰ πρώτου οίστρου τής εσπέρας τήν 

Ανατολήν, ’Εάν καί Απόψε άποκοψ.ηθη ό άγιος πατέρας, δέν ..είξεύρω πλέον 
αν θά μάς δωσγι ή γή αΰριον καί αυτόν τής ημέρας τόν άρτον. ■

Νάι, ενθυμούμαι, Απήντησεν ήλιοκαής εύρωστος χωρικός;, ότι πρό δυο 

ετών μάς προλαμβάνει είς τήν άνάστασιν ή εκκλησία τών γειτόνων μας. 

Ιϊέρυσιν ό ί'ερεύς, φοβούμενος μή βραδόνγ καί πάλιν ή κωδωνοκρουσία μάς, 

έστειλε τόν ταχυτερον παϊδα .του χωρίου νά σημάνν; μίαν ώραν, ένωρίτερα.·. 
Τό παιδί αυτό άπετςλανήθη είς τόν δρόμον, καθ’ ήν στιγμήν είς τήν σιωπήν 

του μεσονυκτίου ήκουετο ό μονότονος ήχος τοϋ γειτονικού κώδωνος.

/—Τί νά σάς είπω,: προσέθηκε '.τρίτος. Ό Θεός Αγαπ^ το άλλο χωρίον. 

περισσότερον, φαίνεται. 'Όταν έρχώνται πολλά προσκόμματα είς τήν'έκτϊλή- 
ρωσιν μιάς επιθυμίας, εγώ σκέπτομαι ότι..εΐνε- εναντίας ό' θεός, διότι, τήν 
τύχην· ποτέ μου δέν έπίστευσα. Πρό δύο ετών ήσθένήσε τήν τελευταίαν 

ώράν.ό ίερεός μας, καί έως ού τόν αντικαταστήσωμεν., μάς έπρόλαβεν ό κώ-. 
. δων τής Απέναντι εκκλησίας. Πέρυσι, διά νά μή σημάνώμεά πρώτοι ημείς,
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τήν ανάστασιν, άπεκοιμήθη ά παΐς. Δεν μας Αγαπά ό Θεός πλέον, εΐνε ή 

ιδέα μου. ' :

’Εγώ νομίζω, έπέμενεν Αλλος, ότι εΐνε κακός λειτουργός τοϋ Ύψίστου 
ό ΐερεύς, τόν όποιον έχομεν. Καμμιαν δέν έχω αμφιβολίαν ότι ό Θεός δέν 

προσδέχεται τάς εύχκς του, διότι κακοΰ λειτουργού», ικεσίας δέν Ακούει βέ

βαια ό Θεός. Έκ τούτου, προέρχεται ή δυστυχία τοϋ χώρίου μας, ό κακός' 
θάνατος,! ,καί ή καταστροφή τών προβάτων μας. Ή ψυχή μου καί ή ίδική σας 

γνωρίζει πόσον τό χωρίον μάς άγαπφ τόν Θεόν. Διικτί νά μή άγαπκό Θεός- 

ευσεβείς ανθρώπους ;

Τήν στιγμήν εκείνην^ θερμανθείς έκ τής ζηλοτυπίας καί τής ηλικίας του, 

αγέρωχος, ωραίος χωρικός,
— Μή χάνεσθε, τοϊς είπε, καί ούτε ό Ωρεύς μας εΐνε κακός λειτουργός, 

ούδ’ ό Θεός Αγαπ^ τό Αλλο χωρίον περισσότερον. Μόνοι ημείς είμεθα άξιοι 
τής τύχης μας. Θά τό ίδήτε απόψε.

Καί. ταχύς, ελαφρός, μέ πλήρη π.εποίθησιν εις εαυτόν, Απήλθεν ϊνα δια- 

μ.είνγ έν τώ περίβόλω τής έκκλησίας ευτυχής ότι κύτος, ταχύς κινών τοΰ 
ίεροϋ κώδωνος τήν αλυσσον, θά φέρν; τό προσεχές έτος τήν ευτυχίαν μετά' 

τής ευλογίας τοΰ θεόΰ είς τό χωρίον του.
• Άλλ’ έν τω συναρπαζομένω υπό τής θρησκευτικής αντιζηλίας πλήθει έκεί- 

. νφ, παρίδομεν τό ωραιότερον καί έρασμιώτερον. παληκάρι, τοϋ όποιου όμως 

ή λυπηρά σκόπή καί ή απεγνωσμένη όψις έμαρτυρει βαρεΐαν’ οδύνην τής 

ψυχής, Ασυνήθη είς τούς ανθρώπους αυτούς τής φύσεως.

Μόλις ήγέρθη κ’ έφυγεν ό.σύντροφός του, προάγγελος μελλουσης εύτυχίας, ' 
ήγέρθή αίφνης καί αυτός, γελων πικρώς καί μέ πικράν Απόφασιν είπε:

■·»—Και εγώ σάς βεβαιώ, ,δτι αγαπά τό χωρίον μας ό θεός. Θά ίδήτε 

©τι απόψε ουδέ τήν αυγήν θά σημάνγ τήν, ανάστασιν ή γειτονική εκκλησία.' 

Καί έτρεξε πρός τό Απέναντι χωρίον. ' '

. Τί μελετά ό Απλούς αυτός Ανθρωπος, καί έλάλησε τόσω πικρώς; Αισθά

νονται λοιπόν τήν κακίαν καί οι βιοΰντές εγγύτατα έκεϊ τή φύσει, άνθρω

ποι'τοΰ αγροΰ;
Οΐ'μοι! ή ψυχή τοΰ Ανθρώπου, εις τά Αδυτα αυτής σκότη', είς τάς έμφυ

τους ήμϊν αδυναμίας, εΐνε πανταχοΰ ή άύτή.

Β< .

Εΐς τοΰ μεσονυκτίου τήν σιωπήν Ακούεται ή πρώτη τής πιστόλας βοή. ■ 
Δεύτερος πυροβολισμός Ανταπο^ρίνεται Απέναντι, ,κάί Αδελφωμένοι, καί κα

νονικοί πρόαγγέλλουσι τήν χαρμόσυνον έορτήν. ’ .

Τό Αγροτικόν τούτο έθιμον, τό Αριθμούν τίς οϊδε ετών πόσων αναμνήσεις, 

' καί' Ανάμιμνήσκον' πόίάν ποιητικήν κ’ευφάνταστον.' Αρχήν, διεσώθη μέχρις 

ήμων καί είς τάς πόλεις,' Αλλά νεκρόν και . Αχαρΐ.
ΤΟΜΟΣ A'.' : ‘ · ' . λ ", 3
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Ό καθόλου ημών βίος καί αί άλλοΐαι συνήθειο» συνεπάγονται φυσίχδζ 
ψυχρότητα καί δίδουσιν ωχρόν χρωματισμόν είς έθιμα, τά όποια υποδέχεται 
τις ένθουσιωδώς εις την εξοχήν, ώς\ έκπηγάζοντα εξ αύτοΰ του εγχωρίου 

έκεΐ βίου.
Τούς πρώτους πυροβολισμούς ήκολούθησεν 0.κώδων τής εκκλησίας, καλών 

τούς χωρικούς εις την λειτουργείαν τής άναστάβεως. 'II μυστηριώδης εκείνη 

ώρα, καθ’ήν άνοίγουσιν οι ναοί τάς θυρας εις τά έοοτάσιμα χριστιανικά πλη- 
Ζθη, εγκλείει άνεκλάλητον γόητρον. Στρέψατε επί μικρόν διά της μ,νημης 

πρός την παιδικήν υμών ηλικίαν. Αί εντυπώσεις διατηρούνται ζωηραί. Άνοί- 

γοντες βεβαρυμένα έκ τοΰ γλυκεροϋ ετι υπνου τά όμματα ενώπιον το'σου- 

του πλήθους, τόσων φώτων, τόσης χαρά-ς, ένομάσατε ότι έξακολουθεΐ τής 

νυκτός τό ώραϊον ένειρον, άλλ’ δνειρον, τό όποιον σάς έφερε καινουργή, κομ
ψήν ενδυμασίαν, χρυσήν λαμπάδα καί κόκκινον ώόν.

Ιδού' εντός τοϋ περιβόλου της χωρικής εκκλησίας, υπό τά λαμπρά του 

μεσονυκτίου άστρα, συνωθοΰνται τά πλήθη τών χωρικών. Ό ίερεύς μεταδί
δει τό άγιον φως. "Απλετος λαμπηδών διακυμαίνεται, άλλά καί αγία τις 

χαρά ιλαρύνει μετά της ψυχής τό πρόσωπον πάντων.

Μετά την άνάστασιν τοΰ Χρίστου επακολουθεί τδ της αγάπης. *
Μετέδωκεν ημϊν ή παράδοσις ότι άγαθός τις αύτοκράτωρ, άγαπών αλη

θώς τόν λαόν του, οσον ήγάπα καί τόν Θεόν, κατησπάζετο έν τ$ί ημέρ^ τον 

Πάσχα εις την αυλήν τής μητροπόλεως άδελφικώτατα πάντα χριστιανόν 
άδελφόν, άπό τοΰ πρώτου Συμβούλου της Αυλής μέχρι τοΰ τελευταίου χει- 

ρώνακτος. Προσέθηκεν ή καλλίστη αύτη παράδοσις ό'τι δέν άπηξίωσέν ή. με- 

γαλειοτης του ν αποστρεψη άπο των γυναικών αυτών έτι τά χριστιανικά 
χείλη του. Άλλά σεμνοτυφός τις άριστοκράτις, ήτι; ήγάπα—ύπονοοΰμεν— 

έν. κρύπτω μάλλον τοιαύτας φιλοφρονήσεις, καί τής ,όποίας ή καλλονή ήτο 
πολλφ θελκτικωτέρα τής άπαστραπτούσης έσθήτος, καθ’ ήν στιγμήν έστρά- 

φη πρός αύτην ό αύτοκράτωρ, οπισθοχώρησε καταβιβάσασα τούς όφθαλμούς.
■ Καλή μου Κυρία, τη είπε, εΐνε τδ φίΛημα τής αγάπης αύτό.
Αλλ αγνοοΰμεν—διότι σιωπά η παράδοσις—αν ό χριστιανικός αυτός βα

σιλεύς έξέφρασε διφορουμένην αλήθειαν.

’Επίσης άγνοουμεν άν εις τό χωρίον αύτό ησπάζοντο και τάς γυναίκας. 
Εϊνε άπλώς ιδία πεποίθησςς ότι τό φίλημα τής αγάπης, έν τη θρησκευτική 

εκείνη τής ψυχής κατανόξει, ήδυνατο ίσως νά στραφώ χωρίς νά έρυθριάσνι 

τής κόρης η παρειά, πρός όλους έν γένει τούς έν Χριστώ αδελφούς ημών. 
Τό φίλημα είνε τό μύρον της αγάπης, τό δέ άδελφικώτατον παράγγελμα, 
το οποίον δια τοΰ Ευαγγελίου κληροδοτεί ημϊν ό Χριστός συμπεριλαμβάνε- 

ται εις τοΰτο: «Αγαπάτε άλλήλους.»

* Τό φίλημα τής αγάπης άνταλλάσσεται κατά την. ΰευτίραν άνάστασιν, την ήμέράν τής 
Κυριακής, καί οόχί ότι ήμιΐς, έν τη Ιλενθερία τής άφηγήσιως, μνημονέύομιν, '
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ν Έν τγ ζωηρ<γ έκείνγι εύφροσΰνφ διαχύσει, διήλθε.ν άσθμαίνων τά πλήθη 

•καί'έστη μέσφ αύτών ό χωρικός, άπό τοϋ. όποιου προ μικρού έχωρίσθημέν.
■ . — Σάς είπα εγώ, έϊπεν, οτι ουδέ τήν αυγήν θά κάμγ τό άλλο χωρίον 

άνάστασιν. .. ■ ’
Αληθώς ,άπό τής άλλης έκκλησίας δέν ειχεν έτι άκουσδή ό νυκτερινός ■ 

κώδων.

. Συνωθούμενοι εντός τοΰ προαυλίου οί χωρικοί, έψαυον κ’ έκίνουν άλληλο- 
διαδόχως τήν άλυσσον τοΰ κώδωνος, άλλά καί τοι αύτοΰ δονουμένου ούδε- 

μ.ία ήκούετο φωνή.
’Έλεγε τις τοΰ χωρίου γραία ότι κακόν ovstpov τ·?ί άνήγγειλε τήν μέλ- 

λουσαν αύτην δυστυχίαν. Μελανόν καί πελώριον φάντασμα, μέ μεγάλα πτε
ρά είδεν οτι έξήλθεν άπό τοΰ. κωδωνοστασίου τής έκκλησίας, και περιερχό- 

μενον καί συμπαρασυρον . μετέβαλεν εις σιωπηλόν κοιμητήριον τό χωρίον, 

«πείρος δέ χορός φοβερών δαιμόνων έ.πέχαιρεν έπί τή καταστροφή], απαίσιος 

καί ώς έν εορτή όρχουμενος.
"Αλλη τις περίτρομος χωρική διηγείτο εις τά υπό τής γενικής ταραχής 

συμπαρασΰρόμενα πλήθη, οτι εις τής νυκτός τήν άνταύγειαν είδε, καί πάν- 

τας έκεϊ έπεισεν, οτι υπεράνθρωπος μόλις ορατή χειρ έκράτει μετά πεισμο
νής τήν γλώσσαν τοϋ κώδωνος. '

' Καί πλάττουσαι, έν πεποιθήσει έπίστευον αί μ,εγαιράι τοΰ χωρίου.

■ Εις τάς χαράδρας τών βουνών, εις τά σκιερά και άγρια τοΰ άγρου κατόι- 
κητήρια, επιβαλλόμενη μάλλον μυστυριωδώς ή εξωτερική φΰσις εις τήν 
σκοτεινήν τοΰ χωρικού φαντασίαν, γεννά τήν δέισιδαίμονά αυτήν ροπήν, δη- 

μιουργοΰντος καί φανταζομένου τοϋ άπλοΰ, όταν άδυνατί) νά. μελετήση βα

θύτερα καί άνεύργι τήν άληθή αιτίαν. ,
Ούτωσεί ή άτελής, άλλά δημιουργός άγροτική διάνοια, σκοτιζομένη ύπό 

τών προλήψεων, περιβάλλει τήν υψηλήν τοΰ Χρίστου θρησκείαν μέ τά ^άκη 

πολλαχοΰ τοΰ πένητος! ■
Μόλις εις τής ύποφωσκούσης αυγής τό λυκόφως ήδυνηθησαν νά παρατη - 

ρήσωσιν οτι τοΰ κώδωνος ή γλώσσα ήτο λευκή.
Άλλά μήτοι καί τοΰτο δέν έγέννησε τή.ς ταραχώδους φαντασίας τών θο

ρυβώδη πλάσματα, υπερφυών έίντων μυστηριώδεις εμφανίσεις;

Άλλοίμονον εις τήν κοινωνίαν εκείνην τών. άνθρώπων, οιτινες άπό γεννεάς 

εί,ς γεννεάν παραλαμβάνουσι τυφλόν νουν καί κρίσιν έλλειπή.
’Αλλά του κώδωνος ή δυσεξήγητος σιωπή ήτο άπλουστάτη φυσική αιτία. 

,*Η  γλώσσα του, περιβληθεϊσα μέ παχύ βάμβακος. στρώμα, ήδυνατο νά αίω- 

ρήται, άλλ’ ούχί καί νά ήχή.
Έφαιδρυνθησαν .όλοι κ’έτέλεσαν πρωινοί πλέον τής άναστάσεως τήν ίε- 

φοτελεστίαν. ,’Αλλ’ ό ίερεύς, εις έκ των καπήλων άτυχώς τοΰ Θρησκευτικοΰ 

επαγγέλματος, τοΰ οποίου τό άμεσον προγενέστερον βιοποριστικόν έργον ού-

ή».
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δόλως Απίθανον. ότι ήτο το τοΰ κρεοπώλου *,  τοϊς ύπηγόρεύσε ' σχότβινήίν 

καί ήκιστα ευαγγελικήν ευχήν κατά τοϋ έχθροΰ τοϋ χωρίου, οστις Άτόλμη-ι 
σε, περιτυλίσσων τοϋ κώδωνος τήν γλώσσαν, νά πχίζγ μέ την πίστιν, καί 
νά έκδικηθή μέ τής ψυχικής ήσυχίας τοσουτων ανθρώπων τόν κλονισμόν.

Καλώς’ άλλ’ ό ίερεύς, τόν όποιον ή θρησκευτική, ημών Ανάγκη ετάξε λει

τουργόν καί Αντιπαραστάτην τοΰ Θεοΰ, άν αδύνατο νά έννοη σαφώς ο,τς 
άναγινώσκει, εΐς πάσαν σελίδα τοϋ Ευαγγελίου ήθελε διδαχθή ότι οφείλει.. 

νά συγχωρά καί ούχί νά καταράται!
Νά συγχωρή, άλλ’ ούχί όπως έδωρεΐτο την συγγνώμην δ άγιος; τής Δό· - 

σεως ποιμενάρχης. "Αν ευτυχώς κατέπεσε τής, ίεροκρατείας η πανίσχυρος 

όρμη, σήμερον όμως έτι, έν αύταϊς ταΐς πρωτευούσαις καί μεγαλουπόλεσιν, 
ΰπδ τό φόβητρου της θείας οργής, επιβάλλεται Ατυχώς Ακόμη τό ράσου τοϋ 

ΐερέως καί διασύρει εΐς τάς οδούς την θρησκευτικήν, Αξιοπρέπειαν. '

Τι Αναμενετε άπό τοϋ λειτουργού τοϋ Θεοΰ, όπόταν ή. Αμ,άθεια συνοδευο-- 
μένη υπό της πενίας, τυφλοί τόν νοϋν καί παιδαγωγεί, άν δυναταί ποτέ νά 

παιδαγώγηση, άτυχώς την καρδίαν; .

Ή αξιοπρέπεια καί η ατομική συναίσθησις του ΐερέως, συγκρατεΐ παρά τώ 

απλουστερω λαω τον θρησκευτικόν ζήλον, καί του λαοϋ πάντοτε , απόρροια 
δημιουργεϊται ό καθόλου κοινωνικός βίος τών εθνών.

Ιδού’ ό ίερευς καταράται. Ό άπλοϋς αγρότης, ή αμαθής γυνή, παραλαμ- 

βανουσι τυφλώς, διότι τυφλώς άκολουθοϋσι τά ρήματά του, ώς Ανεξάλεί" 

πτον κανόνα τοϋ βίου την άράν, καί πταΐον καταρώνται καί αυτοί Απαι- 
σίως τό Αθώον καϊ εύμάλακτον την ψυχήν παιδίον. .

Τό παιδίον αυτό έχει έναυλον έτι είς τά ώτα, καί ουδέποτε λησμονεί της 

πρώτης ηλικίας τάς εντυπώσεις. 1

Καί ούτωσεΐ μέ κακούς ιερείς, μορφοϋμεν κακήν κοινωνίαν.

Ό ποιμενάρχης του χωρίου, μετά τής ιερατικής του έτι στολής, διά της. 

χειρός περικλείων τό Εύαγγέλιον, καί άνεγείρων διά της έτέρας την λαμπά
δα, έφώνησεν, υψών άνω τό βλέμμα." ■

— ΓΩς σβύνει; Θεέ μου, η λαμπάς αυτή, ομοίως νά σβέση καί ή ζωή. 

τοϋ ίεροσύλου έχθραϋ τοΰ χωρίου..

Κάί Απτών έ'σουε τρις τό κηρίου.
Παταγωδώς έπανελήφθη διά τοσουτων χριστιανικών χειλέων η σκοτεινή 

αδτη ευχή, καθ’ήν· ημέραν έτελεϊτο ή άνάμνησις της μεγάλης της Ανθρώ- '

* Εν θέρει τοΰ (872 όιετριβομεν .ΐν ά’γίνη, όπου και παρέστημεν έν τί; χειροτονία, δια
κόνου πρώτον κ«’. ίερέως κατόπιν, άγαθοΰ τίνος τί]ς άγορ.ϊς ανθρώπου, άπΰ τοΟ.οποίου οι 
Εγχώριοι προ ?τους μόλις ήγόραζον παχύτατου, κρέας τήν ημέραν, τήν δέ νύκτα συνευθύνουν 
καί επ'.νον μετ’ αύτοϋ.

Κα-ερχόμεθα μέχρι τής λεπτομιρείας ταύτης, τήν οποίαν ιδία άντιλήψει άναγράφομεν, ?ν» 
μήτις κακίσ»; ήμίς οίονε'ι έκτρεπόμένους. .. _
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πότητος Άναστάσεως, καί καθ’ ήν ό Θεός κληροδότησα; ήμΐν την -Αγάπην,
συνεχώρει επί τοΰ στα'υροΰ τούς έχθρούς του ! .

Διηγούνται ότι. πριν εορτάσω σι νέον Πάσχα τά γείτονα ταϋτα της Λακω
νίας χωρία, Απέθνησκεν έκ δεινού θανάτου τό ακμαιότερου παληκάρι, συγ- 
κρατόΰν εΐς τάς ύστάτας τής νεότητός του στιγμάς την θλιβερωτεραν τής 

ζωής του άνάμνησιν.
Ήτο δ ιερόσυλος της γειτονικής εκκλησίας εχθρός, , οστις, κύπτων ύπό της 

ιδίας συνειδήσεως τούς διωγμούς, δέν ηδυνηθη ν’ άντιστη εις τόν μαρασμόν^ 

όστις τώ έφερε τόν θάνατον.
. Εΐνε ό χωρικός, μεθ’ ού έν τή διηγησει συνηντηθήμεν, δ ύπό σιώπήν Ολο— 

βέράν ύποκρύπτων δυστυχοϋς ψυχής'σκοτεινούς διαλογισμούς.

. Την ύστάτην τοϋ θανάτου του ώραν ώμολόγησεν ότι έζητησε νά παρα- 

σκ.ευάση τοϋ γείτονος χωρίου την δυστυχίαν, εκδικούμενος την άρνησιν σκλη- 

ροΰ πατρός χωρικής έρασμίας, πρός την οποίαν ήσθάνετο φερομένην συμπα

θέστατα την νεότητά του.
Ή τρυφερά αύτη χωρική κατά τό τελεύταΐον. Πάσχα έδομεν οτι έφερεν 

έΐς τόν μνηστήρα της τό μάλλον έπίχαρι σώμα καί την πλουσιώτεραν τοΰ 

χωρίου προίκα.

'Π Αγροτική αύτη πρόληψής μαρτυρεί σαφώς την άκλόνητον πεποίθησιν 
τών απλών τοϋ χωρίου Ανθρώπων, έξαρτώντων πάσαν τής ζωής αυτών ευ

τυχίαν Από τής θρησκείας, ..
Ή ευφορία τής γής καί ή ευεξία τοΰ σώματος, τοΰ οί'κου ή Αφθονία τών 

Αγαθών καί ή ψυχική ησυχία, πάνθ’ όσα δύναται νά εύχηθή καί απόλαυση 
ό άνθρωπος, έπιστέφουσι τοΰ χωρίου εκείνου τήν εόλαβή προθυμίαν, τοΰ 

όποιου ηχήσει πρώτος ό κώδων τής Άναστάσεως. .

Εΐνε τις μικρά κοινωνική μελέτη ή πεποίθησις αύτη ή αγία, οπότε τις 

όρμώμενος έκ τής Αρχής κατάληξη εΐς τήν έξέτασιν τών: πρακτικών Αποτε

λεσμάτων.
Ό θρησκευτικός εκείνος Ανταγωνισμός φυσίκώς συνεπάγεται τήν βελτίω- 

σιν τών ψυχών, προθυμουμένων πάντων εΐς τήν έκτέλεσιν χριστιανικών έρ
γων καί τήν καταπράϋνσιν τών παθών. Έξαγνίζων τήν έαϋτοϋ ψυχήν ό 

άπλοϋς Αγρότης, Ανόίγων αυτήν είς τήν Αγάπην τών Αδελφών, δώρούμενος 

τήν φιλοξενίαν εΐς τόν ξένον, ελεών διά τοϋ όβολοΰ τής χήρας τόν. πενεστε- 

ρον αύτοϋ, έπιτελεϊ τόσας ευαγγελικά; Αρετάς καί φέρει τήν ευλογίαν τοϋ 

Θεοΰ μετά τής ευτυχίας είς τό χωρίον του.
Τό μεγαλεϊον του Θεοΰ επιβάλλεται διαφόρως κατά τήν διάφορον κοινω- 

νωνικήν Ανάπτυξιν. Έάν δ βιών έν τή πόλει Ακολουθεί τήν Αρετήν, απλώς
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ώς τόπον τής τελειοποιήσεως καί τοΰ προορισυ.οϋ τοΰ ανθρώπου, ό άμαθής 

χωρικός καθίσταται ενάρετος εκ φόβου μόνον πρός τόν Θεόν.
Εύχηθδμεν νά παρακολουθώ ό φόβος αυτός τήν ζωήν .του, έφ’ όσον τόν 

τυφλοί τό σκότος τοΰ νοός. Ουδείς ποτέ εσκέφθη νά τόν παιδαγώγηση, τό 

σχολεϊον τφ εΐνε'άγνωστον, ό διδάσκαλός του εΐνε καί αυτός άμαθής τις 

ιερευς. Με τάς προλήψεις του ίεράν κληρονομιάν, καί τόν Θεόν του, οσον δή

ποτε σκοτεινώς' και άν τόν έννοή, εγκολπίου σεπτόν, παιδαγωγεί αυτός 
εαυτόν, αισθάνεται άπαραβίαστον την τιμήν του, καί προσφέρει την φιλοξε
νίαν του ώς καθήκον κοινωνικόν.

Άποκαλυψατε αύτώ την σκοτεινήν άπάτην του, είπέτε τω ότι Θεός 
εΐνε .ό δοτήρ τοΰ έλέους, καί ούχί ό εκδικητής τών άνομιων, άφαιρέσατέ τω 

τάς συμπαθείς αύτω παραδόσεις, μεθ’ ών τόν παρέλαβε καί άνευ τών οποίων 
.δεν τόν κατανοεί, και θά φέρητε εις εντός παχυλού σκότους συνειθίσαντοε 

οφθαλμόν τό άπλετου φως της ημέρας, τό όποιον θά τόν τυφλώση.
ΙΙρολαμβάνομεν τάς αληθείς πιθανώς σκέψεις τοΰ ,άντιστρα τευομένου εις 

την πεποίθησιν ημών καί την αγάπην πρός τόν άφελή βίον τοΰ αγρότου. 

Συνομολογοΰμεν ότι τά ατελή μέσα τής συγκοινωνίας κλείουσι την θόραν 

αύτοΰ πρός την ευτυχίαν, ότι συνήθως, όταν ή ανομβρία ξηράνγ τόν. άγρόν 

του η ή πλημμύρα τοΰ ποταμού παρασύρω*  πά προϊόντα του, ευλογεί τόν 

Θεόν κατακλινόμενος νήστις, καί εγείρεται την πρωίαν άνευ τοΰ άρτου ίσως 
τής ημέρας. Τό παιδίον του, τυφλώς αναπτυσσόμενου έξ' έλλείψεως τοΰ 

νοεροΟ φωτός, δπερ ήθελε τω διαγράψει τήν οδόν πρός τήν βελτίωσιν, ακο
λουθεί τήν πεπατημένην σκοτεινήν, παραλαμβώνον τά πατρικά πάθη καί 
τήν κληρονομικήν τΰφλωσιν.

Άλλ’ εΐνε πεποιθησις, έντυπουμένη έκ τής μετά τών ανθρώπων εκείνων*  

καί βραχυχρονίου έστω συμβιώσεως, ό’τι καί ουτω ανευρίσκει τις ύπό τήν κα- 
λόβην τοΰ χωρίου άπλουστέραν, μάλλον αληθή καί συνηθέστερον. τήν αρε
τήν, παρ’όσον εις. τάς πόλεις.

Έάν τοΐς διευκολύνη τόν βίον ή συγκοινωνία, έάν τοΐς άνοίξγ το σχολεϊον 

τά ομματα, έάν αγαθός ίερεύς τοΐς ποδηγετήσφ τήν ψυχήν, είς τόν ελεύ
θερον τής εξοχής άερα θ’άνεύργ ή πατρίς τους ύγιεΐς άνδρας, οΐτινες συγ- 

κρατοΰσιν αδιάσειστου τόν εθνικόν χαρακτήρα καί έλληνικωτάτην τήν αφε

λή αυτών ζωήν.

Τοΰ εθνικού τούτου χαοακτήρος τήν άναζωπύρησιν έπιζήτοΰσιν αί διακυ- 
βευόμεναι τόχαι τοΰ 'Ελληνισμού. Έάν λείπφ τό όπλον, έάν ήνε άσθενής ή 

χειρ, Άς συνταχθή καν άκλόνητον τό ελληνικόν φρόνημα.

Άν αληθώς μετά τής ύπάρξεως τών σωματείων συνυπονοεΐταί και υψη
λή τις αποστολή, του ήμετέρου συλλόγου τό. γενναίου παρελθόν επιβάλλει 

ήμΐν καί ίερώτερα καθήκοντα. ’Ωμεν "Ελληνες, ώς είμεθα νέοι. 'Οπότάν 

λείψνι άπο τής νεότητος ό εθνικός χαρακτήρ, και έξασθενήσν) ή Ελληνική.

Γ*  -
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ζωή, αποσιωπώ, ΐνα μή δυσοίωνα εΐ'πω, . ποιον παρασκευαζομεν ήμϊν γήρας. L 

Ό άγων δεν έπεράνθη—έφώνησεν ύστατον ποιητής άγαπήσας πολύ τήν 

πατρίδα. ■ .

ι ·

'Ο αγών 8εν έπεράνθη 
Μή 8εχθώμεν ήθη ξένα"

Τής έλιυθερίας τάνθη 
Εΐνε οώρα τοΰ Θεοΰ

Ποϋ αύξάνουν φυτευμένα 
Etc τά σπλάγχνα τοΰ λαού. *

ΕΪΤΕΝΙΟΣ Γ. ΖΑΑΟΚΩΣΤΑΣ.

ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
ΕΓίΤΓΠΟΝ ΦΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΤ ΠΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣίΝ.

Ε

ϊ·

ι·
Γ.

ί

("Ορα Πίνακα Α.)

Τό επί τοΰ Α'. πίνακας στρογγυλόν πτυκτόν κάτοπρον καλής διατηρή- 

σεως καί έξαιρέτου τεχνοτροπίας (Styl) απεικονισθέν εις τό φυσικόν αύτοΰ 

μέγεθος ανήκει πιθανώς εις τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους τής καλής εποχής. 
Τούτο δέ εΐκάζομεν έκτεχνικών λόγων — τό έκτυπον είναι χυτόν-—·καί έκ 

τής παραστάσεως, άν μάλιστα ώς παρακατιόντες πραγματευόμενα άναγνω- 

ρίσωμεν έν τή έφίππω γυναικ'ι τήν Αφροδίτη?, τήν οποίαν οί 'Ρωμαίοι καί 

ε'φιππον ίπλαττον' έχει δέ τό περί ου ό λόγος κάτοπτρου διάμετρον 14 έκα- 

τοστμ., είναι άνευ λαβής και εύρίσκεται έν τω Βαρβακείφ μουσείφ τής ’Αρ
χαιολογικής εταιρίας έξ άδηλου προελεύσεώς Τό επί τοΰ πώματος έκτυ
πον παριστάνει γυναίκα καθημένην πλαγίως επί ΐππου καλπάζοντος καί οίο- 
νεί άναπηδώντος μέ τήν ουράν άνατεταμένην- ό ίππος είναι άνευ ηνίων, διό 

ή γυνή κρατείται διά τής άριστερκς από τοΰ λαιμού αυτού, διά δέ τής δε

ξιάς άνυψόνει έπιχαρίτως τόν πέπλον (;) πρός τήν κεφαλήν, καλυπτομένην 

ύπό πλούσιας καί πρός τά όπίσω συνδεδεμένης κόμης' έκτος δέ τοΰ πέπλου, 

δστις περικαλύπτων τό ήαισυ περίπου του σώματος άπό τοΰ υπογαστρίου κα- 
θήκει πτυχοειδώς μέχρι τών γυμ.νών αυτής ποδών, τοΰ δεξιού τών όποιων 

οι δάκτυλοι λείπουσι, φέρει καί χιτώνα έζωσμένον, βραχείας τάς κόρας έχοντα

* Γεωργίου X. Ζαλον.ώστα “Απαντα. ‘ΈκΑασις Β' 2ν σελίδι 432.
■ ** Τό .κά.τοπτρον τοΰτο περιεγράψαμεν ή3η σνντόμως έν τη περί Ελληνικών κατόπτρων- 
πραγματεία ημών, σελ. 28, άριθ. 20. ■

1 *Η  μεν άπεικόνισις έγένετο ί>πό τοΰ 5|μετίρου καλλιτέχνου κ. Χά-ζηγιαννοπούλου, ή 
3έ έγχάραξις αύτοΰ έπι τοΰ λίθου ύπό τοΰ γνωστοΰ κ. Κόλμαν.

2 Βλέπε χειρόγραφον κατάλογον »S Βαρβαζκίου μουσείου, ιίριθ. 5ί1.
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ΧαΙ: άνοίγόμενον υπέρ τούς μαστούς, ττερ'ί <>έ τον λαιμόν περιδέραιων Γσως. Έχει, 

δε ή γυνή τάς όφρΰς εύγράμμους, τήν ρϊνα σύμμετρον και παντός τοΰ προσώπου 

την περιγραφήν καλήν’ ό δέ 'ίππος τήνμέν κίνησιν έχει ζωηράν, εντελή δέ καί 

θαυμασίαν τήν τών μυων άνάπτυξιν, προ παντός διακρινόμενος διά τήν τοϋ·' 

λκιμοϋ στάσιν, τήν ώραίαν καί φυσικήν κεφαλήν του, τήν καλλιτέχνου χαίτην 
του και επί πάσι διά τό θυμοειδές αύτοΰ. 'Η μία οπλή τοΰ ετέρου τών οπι
σθίων ποδών αύτοΰ λείπει, μέρος δέ τής ούρκς του είναι κολοβωμένου.

Ή έξήγησις τής παραστάσεως τοΰ κατόπτρου μας δέν είναι ευκολον νά 
γείνγι άκριβώς, διότι ούτε έπιγραφή ούτε σύμβολόν τι έπ’ αύτοΰ ό.πάρχει, 
δι’ ών δυνάμεθα νά όδηγηθώμεν εις οριστικόν αυτής προσδιορισμόν, έξ «παν

τός όμως βλέπει τις καί έκ πρώτης οψεως, δτι δέν. παριστάνετάι. σκηνή τις 

έκ τοϋ καθ’ ημέραν ειλημμένη βίου. Ή έφιππος γυνή ανήκει εις τόν θρη

σκευτικόν κύκλον καί εμφαίνει θεάν τινα' άλλά ποια αΐάτη; ’Ίσως ήθελεν όνο- 
μάσή τις αυτήν Νηρηιδα, καί αληθώς, παρεμφερής τις παράστασις εύρίσκε.- 

ται εις Τυρρηνικον εγχάρακτον κάτοπτρου, τό όποιον έξέδωκεν ό μακαρίτης 

Gerhard *,  ύπάρχει δηλαδή έκεΐ έφιππος ωσαύτως γυνή περιβάλλουσα επί

σης μέ τήν μίαν χεϊρα τόν λαιμ,άν . τοΰ ίππου, μέ τήν άλλην δε άνέχουσα τήν· 

καλύπτραν’ ο ίππος καλπάζει καί έκεΐ, εϊνε όμως θαλάσσιος (ιππόκαμπος), ό. 
δ’ υπ*  αυτόν χώρος έΐνε πεπληρωμένος μ,έ.δελφΐνας και άλλα θαλάσσια ζώα, 

ικανά σύμβολα διά νά έννοήσωμεν ότι θαλασσία τις θεοτης, Νηρη’ίς τις, ή 

’Αμφιτρίτη λ. χ. παριστάνεται. Έν τω κατόπτρω μας- όμως στερούμενοι παν-, 
τελώς τοιούτων συμβόλων, νομίζω, ότι Θά ήτο τολμηρόν νά έκλάβωμεν τήν 

έφιππον γυναίκα ώς Νηρη'ιδκ. ”Αν ή κόμη τής γυναίκας ήτο λελύμένη κά

πως, ή κεφαλή αύτής πρός τά οπίσω κλίνουσα καί ή άναβολή κυματί- 
ζουσα καί σειομένη, ήδυνάμεθα ί'σως νά άναγνωρίσωμεν έν τή μορφή μας 

μαινάδα τίνά, καθ’όσον μάλιστα . αι έκτυποι έπι τών κατόπτρων μορφαί 

άνήκουσι συνήθως εις βακγικάς κ,αι έρωτικάς παραστάσεις’ άλλά καί τότε 

πάλιν ήθελε παρέξγι ήμΐν πράγματα ό ίππος, διότι άπαντδνταί μέν μαι
νάδες φερόμεναι επί ζώων, οΐαν πανθήρων, ■ δνών, βακχικών ταύρων, θαλασ

σίων πανθήρων ούχί όμως καί έπι ίππων, καθ’όσον ημείς γνωρίζομεν·’ 
πρός δέ τουτοις ούδέν τών συνήθων συυ.βόλων τών έπι Μαινάδων άπαν- 

τώντων παρατηρεΐται ενταύθα, οΐον θύρσος, ξίφος, όφις, τυμπανον κτλ. 
Άφοΰ λοιπόν διά τούς είρημένους λόγους καί ή έξήγησις αθτη δεν είναι πι

θανή, φρονώ ό'τι δυνκμεθα πιθανότερου νά άνεύρωμεν έν αυτή τήν έφιππον 
καί Ιπποδάμειαν Άφροδίτην, μολονότι ώς τοιαυτη σπανίως ή ’Αφροδίτη 

άναφέρεται 3, μάλλον δέ παρά τοϊς 'Ρωμαίοις ούτως έπλώττετο Venus 

equestris καλούμενη "Αν δέ ή γυναικεία μορφή μας είναι όντως ή Άφρο-

1 Etruskische Spiage], 3ον καί 4ον μέρος, πίναξ 283.
2 "13ε τοιαύτα; άκεικονίσεις έν Μ. Flor. 1, 91 και Pitt. Ere. III.
3 Έσύχ, !ν λίξςι ΊπποΒάμιια.
4 Σχόλια Βενετικά τ’; 'Ομ, Ίλ, β, 820 «Αφροδίτη» ταιίτης τό άγαλμα ιώίτωναι κτένα

,l,r> Γ. KiHpwi
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δίτη, αρμόζει καταΤΑηλότα-τα προς ζ,όσμ.ησιν κατόπτρου, καθόσον "ή θελ 

. αδτή, ώς το: ιδανικόν οίίτως ειπεΐν πρότυπον πάσης καλλωπίζ<ψ.έν7]ς γυναι- 

κός, τίθεται συχνότατα έπι τών κατόπτρων υπό διαφόρους και ποικίλας πα.- 

ραστάσεις 1.
Κ. Α. ΜΤΛΩΝΑΣ.

φε'ρον, έπειδή συνέβη ποτέ ταΤς τών'Ρωμβίων γυναιξί κνήφην λοιμώδη γενέσθαι ..... • . . . . ..............................Πλάττουσι δέ αύτήν και έ'φ ίππον, ότι
Αινείας ό υιός αύτής, πλεύσας μέχρι τής δέσεως, μετά τούτο ?ππφ έπέβη καί τήν μητέρα, έτίμησε τοιούτω Αγάλματι. «Πρβλ. και Σέρβιον εΐς Βιργίλιον A. 1, 720. .

1 Δεν κρίνομεν περιττόν να περιγράψωμεν ένταϋθκ δια βραχέων τρία Ελληνικά νέα κά
τοπτρα έκδοθέντα έσχάτως μετά καλών εικόνων, τά όποια γενόμενα γνωστά μετά τήν περί 
τών Ελληνικών κατόπτρων πραγματείαν μας δέν ουμπεριελήφθησαν έν αύτή.

Α'. Λαβή Κατόπτρου ώς στήριγμα. ‘U ’Λφροδίτη ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα, 
και επ’ αύτοϋ διπλοΐδιον, κρατεί τή δεξιςί περιστεράν, ένθεν δέ και ένθεν αύτής δύω πτερωτοί 
έρωτες. *ί!  λαβή αύτη παρεμφερής οόσά τή ύπ’ Αριθ. 12 τής βηθείσης πραγμ,ατείας μας, εύ- ρέθη έν Σουνίω τής ’Αττικής και ανήκει τανϋν τώ Βρεταννικώ Μουσείω*  πρβλ. Ncwloo, a 
guide to the bronze room σελ. 13, .Ιξεδόθη δέ μετ’ εικόνας ξυλογραψικής Ατελούς ύπό τοΰ 
Lenormant καί de Witte έν τή Gazette Archeologique έτος 2ον, φυλλάδιον 2ον, σελ. 40.

Β'. Κάτοπτρου πτυκτόν έκτυπου φέρον παράστασιν. ’Επί τοϋ πώματος όΖεύς 
μεταμορφωμένος εΐς Αετόν Αρπάζει τόν Γανυμήδην, οστις περιχαρής ύψόνει τά βλέμματα πρός 
τόν ούρανόν κατά τήν διεύθυνσιν τής κεφαλής τοΰ πτηνού, φέρει δέ ό Γανυμήδης χλαμύδα, 

' ήτις καταπίπτουσα από τών ώμων αύτοϋ Αφίνει σχεδόν γυμνόν τό σώμα' ή κόμη αύτοϋκυ- 
ματίζουσα άφελώς και μετά χάριτος έπίπτει πρός τά όπίσω. Έν τώ συμπλέγματι τούτω 
Ιμφαίνεται ή λεπτότης τής 'Ελληνικής τέχνης. 'Π έργασία τοϋ κατόπτρου είναι καλή καί λεπτή, μολονότι ενιαχού φαίνεται ατελείωτος. "Ανωθεν τοϋ δίσκου φαίνεται ό γίγγλυμος (char- 
hierej, κάτωθεν δέ πρός τούς πόδας τοϋ Γανυμήδους κρίκος 3Γ οϋ τό πώμα ήνο’γετο. Τό 
κάτοπτρον εύρεθέν πρό μικρού έν Ιίορίνθω περιήλθεν εΐς τήν κατοχήν τοϋ εν’Λ θήναις πρέσβεως 
τής'Ρωσσίας κ. Sabouroff,lijf300o δέ ύπό τοϋ de Witte I ■ τή Gazette’Archeologique έτος 2ov 
φυλλάδ. 4ov 1876 σελ. 69. πίναξ 10. μετά καλής εΐκόνος. εις τό φυσικόν αύτοϋ μέγεθος.

Γ. Πώμα πτυκ τοϋ κατόπτρου ταμ άλα ί ιοθα ρ μ έ ν ο υ μ ε τ’ έ κ τ ύ π ο υ -πα ρα· 
στάσεως. *0  'Ηρακλής εν ^οπάλω απειλεί Αμαζόνα, τήν όποιαν διά τής Αριστερός Από τής κόμης λαβών καταρρίπτει άπό τοϋ ί'ππου. 'H άμαζών ώς φαίνεται ήν κεκλιμένη Ιπί τοϋ Αρι
στερού γόνατος και προσεπάθει διά τής δεξιάς αύτής χειρός νά έλευθερωθή άπό τάς τοΰ εναντίου της. Ό ‘Ηρακλής έχει τά μέλη ισχυρά πλήν βαδινά, προσέτι είναι νεαρός καί αγένειος κατ 
Οώςε’ς πάντα τά όρειχάλκινα έκτυπα παρόμοιας προκε^ωρημένης περιόδου τής Ακμής τής τέχνης, φέρει δέ έπι τοΰ αριστερού βραχίονο; τήν δοράν, το χαρακτηριστικόν αύτοϋ. "Η Αμαζών 
έφερε βραχϋν χιτώνα και ένδρομίδας" τό σχίδιον είναι θαυμάσιον καί έπιτήοειον, πρό πάντων 
δέ ό ίππος είναι συντεθειμένος έξαίρετα. Πολεμικόν κατόρθωμα τοΰ μεγάλου ήρωος έπΐ έκ
τυπου παραστάσεως κατόπτρου είναι ασυνήθες. Εΐς τάς νεκροπόλεις τής Τυρρηνίας είναι βε
βαίως τινά έκτυπα κάτοπτρα ανάλογα πρός τούτο «ήδίωξι; τοϋ Τρωΐλου ύπό τοϋ Ά- 
χιλλέως» (Built. 1874 σελ. 265) «ή φυγή τοϋ Πάριδος εΐς τόν βωμόν» Aunali 
1869 σελ. 286),. Αλλά μεταξύ τών καλλιτεχνημάτων τών ανηκόντων εΐς γνησίαν Ελληνικήν 
τέχνην ή παράστασις μάχης έπι έκτύπου κατόπτρου είναι τι καινοφανές. Γοσοϋτον δέ.μάλ
λον είναι Αξιολύπητος ή κακή διατήρησις τοϋ περιγραφομένου κατόπτρου, όσον δέν σώζεται 
πρό πάντων ή Αμαζών, "να ίδωμεν τίνι τρόπω ό καλλιτέχνης έπραγματεύθη τόν περί τής ζώνης μϋθον’ ΐδε Klugmann έν Ach. Zeitung 1876.φυλλ. 1. σελ. 8.

ι Τό περιγραφέν κάτοπτρον έξ Αγνώστου πόλεως τής Ελλάδος προελθόν Ανήκει τανϋν τή 
ι· Βερολιναίοι συλλογή, έξεδόθη δέ όνθα Ανωτέρω μετά καλοϋ πίνακος ύπό τοϋ A. Klligmann, 
| · ΑφοΟ έκ τής κακής συμπληρώσεως τό έκαθάρισεν ό Dr. Treu. Έν τέλει σημειωθήτω, ότι τό 
L ύπ’ Αριθ. 9 τής περί κατόπτρων πραγματείας μας περιγραφ’όμενον κάτοπτρον έξέδωκεν έαχά- 
Γ τως ό κ. Dumont έν τή Gazette Archeologique τοϋ Leoormant και de Witte μετά καλής 

ίϊκόνος, συνοδευομένης ύπό σοφού άρθρου" έπίσης δέ ότι τό κάτοπτρου,Ανήκει εΐς τό Βρε· 
ταννικόν τανϋν μουσείου καί οίχΐ εΐς τό έν Παρισίοις ώς έν τή διατριβή μου Ανέφερα.
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’Έξοχός τις άρχαϊος άγορητής, ό Δημοσθένης, δ ’Ισοκράτης ό Αισχίνης ή 
ό Αυσίας, δεν ενθυμούμαι ακριβώς τίς τούτων, ελεγεν ημέραν τινά από τοΰ 
βήματος σπουδαία και εθνοσωτήρια πράγματα, εϊς τά όποια ολίγον προσεΐ- 

χον οΐ πρόγονοι ήμών Αθηναίοι. Δυσανασχετήσας έκτης απροσεξίας ταότης 
καί βαρυνθείς νά βοίρ έν τή έρήμω Άρχισε τότε δ ρητωρ νά διηγήται παρα- 
μύθιον, πρός τό όποιον έτάνυσεν αμέσως προσεκτικά ώτα η πριν νυστάζου- 

σα τοΰ λαού εκκλησία. Τοιαΰτη τις ύπήρξεν ή τύχη έν ’Αμερική τοΰ κορυ
φαίου τών συγχρόνων αύτής ποιητών καί λογογράφων Έδγάρδου Πόου. ’Επί 

μακρά έτη συνέγραφεν ουτος έμμετρα τε καί πεζά άριστουργήματα, τά όποια 

έθαόμαζε μέν ευάριθμός τις όμάς ειδημόνων, άλλά τό κοινόν ούτε άνεγίνωτ 

. σκεν ούτε’ήγόραζεν, άφίνουσα τόν ποιητήν νά παλαίφ κατά τής πείνης καί 

ν’άνα.πληράνγ τόν άρτον διά της ρακής, ητις έπί τέλους έφόνευσε αυτόν 

τριακονταπενταετή. Ό βιογράφος αύτοΰ διηγείται μετ’ άκρας άφελείας οτι, 
S.V ουτος έστεργε νά προσαρμόσγ, δηλ. νά καταβιβάσγ, τό ύφος του πρός 
τάς ορέξεις τοΰ ώμερικανικοϋ κοινοϋ, ήθελε καταστή a money making author ■ 

ή’τοι π^οσοδο^όμοσ συγγραφεύς. ‘Ο δέ διευθυντής τοΰ περιοδικού έν ω έγρα*  
φεν ό Πόου, δικαιολογούμενος ή μάλλον έξηγών πώς άφήκεν αυτόν νά λι- 

μοκτονήσγ, ομολογεί μετ’ αξιέπαινου παρησίας, «οτι ήναγκάζετο νά πλη- 

»ρόντ) αύτόν όλιγώτερον τών'άλλων, διότι τό ύψος τοΰ ύφους του καθίστα 

καυτόν ηττον προσιτόν εις τό πλίθος τών συνδρομητών.» ’Αλλά περί τουρ

τών καί της φιλολογικές τοΰ άτυχους ποιητοΰ αξίας προτιθεμεθα νά πραγ- 
ματευθώμεν έν έπομένν) μελέτη, έπί τοΰ παρόντος δέ πρός πληρεστέραν μό
νον κατάληψιν τοΰ κατωτέρω παρατιθέμενου διηγήματος θέλομ,εν περιορίσθή 
νά έξηγήσωμε-ν κατά τί ώμοίαζεν ό άμερικανός συγγραφεύς τόν άνωτέρω μνη- 

μονευθέντα μ.υθολόγον ρήτορα τής άρχαιότητος.

Ό Πόου διά τοΰ κοσμογονικοΰ αύτοΰ ποιήματος αΕνρηχαΐ) καί πλείστων 
σπουδαίων κριτικών άρθρων έπείράθη ν’άποταθή εις τήν διάνοιαν τών όμοε < 

θνών του, άλλ’ αύτη άπορροφωμένη ολόκληρος ύπό βιομ-ηχανικών συνδυα
σμών δεν είχε καιρόν νά προσεχή -εις φιλοσοφικάς θεωρίας. Άπελπισθείς έκ 
τής διανοίας έδοκίμασεν έπειτα ν’ άποταθή εις τήν καρδίαν αυτών διά του 

αΚόραχοςν τής ..καί άλλων άπαραμίλλων διά τήν λεπτότητα

τοΰ αισθήματος και τήν μαγείαν τής γλώσσης αριστουργημάτων. Άλλ’ ούδ’' 

εις ταϋτα έλαβον καιρόν νά προσέξωσιν οί ’Αμερικανοί, παρ’οΐς ή καρδία. 
ολίγον κατέχει τόπον ύπό τόν αριστερόν μαστόν. Βαρυνθείς τότε ό ποιητής 

νά παραβαίντ) τό ζ' έδάφιον τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου παραθέτων φι

λολογικούς μαργαρίτας εις τούς ομοεθνείς του, άπεγάσισε νά προσφέρω άρε

(ί'
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σκευασμένα, ώστε δημοσιευόμενα έν σοβαρά έφημερίδι έξελαμβάνοντο έπί 

τινα καιρόν ώς άληθή γεγονότα καί έτάραττον καί αυτών τών. μάλλον πα
χύδερμων τόν ύπνον και τά νεΰρα. 'II ακριβής τοΰ ποιητοΰ κατοχή πάσης 
μαθηματικής καί φυσικής γνώσεως παρεϊχεν αύτώ τήν ευκολίαν νά ένδύη τά 
κυήικατα τής φαντασίας του δι’ επιστημονικοί ενδύματος ούτως αρμόζοντας 

καί ευπρεπούς, ώστε τό δόλωμα· έδακνον ού μόνον οί κοινοί ιχθύες, αλλά καί 

πλεϊστοι τών. κολυμβώντων εϊς τά διαυγή νάματα τής επιστήμης. 'Έ'/.λην 
. τις ζωγράφος, αύτός ό Άπελλής, αν δεν άπατώμαι, έκαυχδίτο ώς εϊκονίσας 

σταφυλάς ούτως όμοιαλήθεις, ώστε έσπευσαν νά κολαψωσιν αύτάς σμ.ήνη 

πτηνών. Τοιοϋτόν .τι, αλλά πολύ μεΐζον φαίνεται ήμϊν τοΰ άμερικανοΰ συγ- 
γραφέως τό κατόρθωμα’ καθότι'· ο μέν άρχαΐος κατόρθωσε νά σαγήνευσή 
άκακα. μόνον στρουθιά, ουτος δε ν’άπατήσγ τούς πονηρότερους ανθρώπων 

απάντων άμερικάνούς. ■ Τά μάλλον περιβόητα τοΰ Πόου jvivZria είναι τό τής 
ύπερβάσεως έν. διαστήματι εξήκοντα ώρων του Ώκεανοϋ από Λονδίνου είς 

Χουλιβάν δι'άεροστάτου διευθυνομένου ύπό νεωστι δήθεν έφευρεθείσης καί 

άκριβώς,.περιγραφομένης μηχανής. Τό λεπτομερές ημερολόγιου τής άεροπο- 
ρίας ταύτης καταχωρισθέν έν τφ New York Sun ώς προερχόμενον έξ αύτοΰ 

τοΰ αεροναύτου, άνεστάτωσεν ολόκληρον τήν πόλιν καί τά αντίτυπα αύτοΰ 
ήρπάζοντο άνά μυριάδας, μέχρι τής επιστροφής τών δραμόντων εν πάσσ) 

σπουδή εϊς Κάρολουπολιν νά θαυμάσωσι τό μηχάνημα καί ν’άγοράσωσ« άντί 
,άδράς αμοιβής τό μυστικόν παρά τοΰ εύρέτου. Τό έτερον χάλτιον, τό δήμο- 

,σ.ιευθέν καθ’ήν ώραν ή'κμαζεν ή πίστις εϊς τόν μαγνητισμών καί τά τοΰτω. 

παρεπόμενα, είναι τό κατωτέρω παρατιθέμενου, δπερ συνετάραξε τό κοινόν 

καί τήν εισαγγελίαν του Νεοβοράκου καί πολλών έγένετο πρόξενον νευρικών 
παθημάτων. Ορός αποφυγήν, τυχόν, τοιουτων καί παρά τοΐς ήμετέροις· άνα- 

γνώσταις έκρίναμεν εύλογον νά προτάξωμεν τό σύντομον τοϋτο πρροίμίον.

Ε. i. PO’iDK

9

Λ

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΒΑΑΔΕΜΑΡΟΥ.
Μέτάφρασις τών του EDGAR POE.
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ι

Τήν προσοχήν μου κατά τά τελευταία ταΰτατρία έτη άπησχόλει κυ
ρίως ό μαγνητισμός, προ εννέα δέ μηνών έπεφοίτησεν αίφνης εϊς τό πνεΰμά 

μου ή ιδέα, οτι έν τή σειργ τών γενομένων πειραμάτων υπήρχε σπουδαΐον 

τι καί δυσεξήγητου χάσμα, ούδενός ποτέ σκεφθέντος νά μαγνητίτη άνθρω
πον πνέοντά τά λοίσθια. 'Ως έκ τούτου άγνοοϋμεν άκόμη άν κατά τήν ώραν 

τής ύστατης άγωνίάς παραμένει, εϊσέτι παρά τω πάσχαν τι ή έπιδεκτικότης
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έπηρεασμοϋ ύπό τοΟ μαγνητικοϋ ρευστού, άν ή έπιδεκτικότης αυτή αύξάνε- 

ται η μειοΰται έκ τοΰ έγγίζοντος θανάτου, και μέχρι τίνος σημείου ήδύνατό 
ό θάνατος ν’ ώναβληθγ μαγνητιζόμενου τοϋ Αγωνιώντος. Και άλλας πολλά; 

απορίας έπεθύμουν νά λύσω, πρό πάντων όμως τάς Ανωτέρω έκτεθείσας 
τρεις, μάλιστα δέ την τελευταίων τούτων, ών πας τις εύκ,όλως κατανοεί 

τάς Ανυπολογίστους συνεπείας. -

Ιίατεχόμενος υπό τοιαύτης περιεργείας και ζητών , περί εμέ τον δυνάμ.ε- 

νον νά ικανοποίησή χύτην, καταλληλότερου πάντων προς τοϋτι ένόμισα τόν 
φίλον μου Έρνέστον Βαλδεμάρου, τόν γνωστόν έρανίστην της Ξεπχης Βι- 

62ιοθήχης καί μεταφραστήν ύπό τό ψευδώνυμον Ίσαχα,ρ τοϋ Σχιλλέρου καί 
'Ραβελαί. Ό κ. Βζλδεμάρος κατοίκων έν Νεοβοράκφ. από. τοΰ 1839 η το 

Αξιοσημείωτος διά την άκραν αύτοϋ ίσχνότητα καί τό. κατάλευκον ύπογέ- 

νειον, προς δ η παμμέλαινα κόμη εύρίσκετο εις τοιαύτην αντίθεσιν, ώστε οί 
. πλεϊστοι έξελάμβανον αυτήν ως'φενάκην. ’Ολίγους . μήνας πρίν γνωρίσω τόν 

κύριον τούτον. οι ιατροί τόν ειχον καταδικάσει ώς Ανιάτως φθοσικόν, καί 
αυτός δε συνείθιζε νά όμιλΐ; Αταράχως περί του· προσεχούς τέλους του, ώς 

περί πράγματος οΰ μόνον αναπόφευκτου Αλλά καί Αναξίου νά ταράττγι. την 

ησυχίαν του.

Τοιοΰτος ών ό κ. Βαλδεμάρος έφαίνετο επίτηδες πλασθείς δία, τό μελε- 
τώμενον πείραμα. Ή στω'ίκη αύτοΰ. φιλοσοφία ^το δι’ εμέ έγγυησις ότι ού- 
δένα ειχον νά φοβηθώ εκ-μέρους του ενδοιασμόν, συγγενή δέ δυνάμενον νά 

μεσολάβηση κατά την τελευταίαν ώραν δεν εΐχεν έν ’Αμερική κανένα, ©αρ

κούντως λοιπόν άπετάθην πρός αυτόν, έξηγών την επιθυμίαν μου, ήν έστερξε 

νά ίκανοποιήσγ μετά προθυμίας τοσούτω μείζονος, καθ’ δσον έφαίνετο ούχ 

•ηττον έμοϋ περίεργος περί της έκβάσεως τοΰ πειράματος. Έπέιδη δέ η νόσος 
αύτοΰ ητο έξ εκείνων ών δυναται νά ΰπολογισθγί μετ’ Ακρίβειας ή ώρα τής 

ύστατης λύσεως, έμείναμεν σύμφωνοι οτι ήθελε στείλει νά με ζητησγι si- 
κοσιτέσσαρας ώρας πρό της όρισθησομένης ύπό των ιατρών τελευταίας αύ

τοΰ στιγμής.
Πρό επτά λοιπόν μηνών έλαβον παρά τοΰ κ. Βαλδεμάρου τό κατωτέρω 

έπιστόλιον,
Φί.'tzars ΐΐ. . . . '

”Αν θέλης νομίζω οτι ώρα είναι να ελθχισ.Οι ιατροί Δ. · . και Φ. . . συμοωνοΰσι 
λεγοντες οτι δεν θέλω ζήσει αέριον πέραν, τοΰ μεσονυκτίου. Τόν όπολογισμόν τοΰτον 
νομίζω κάγώ ώς έγγιστα ακριβή.

‘ ΒΑΛΔΕΜΑΡΟΣ.

Την. Ανωτέρω επιστολήν ε’λαβον ήμίσειαν ώραν Αφοΰ έγράφη καί μετ’ ολί

γα λεπτά, εύρισκόμην έν τώ κοιτώνι τοΰ θανατιώντος. Μη ϊδών αύτόν Από 
δέκα ήδη ημερών κατεπλάγην διά την έπελθοΰσαν έκ τ^ς νόσου έν ουτω.βρα

χεί διαστηματι άλλοίωσιν, ‘Η ,οψις. αύτοΰ ητο μολυβδόχρους, ή δέ ϊσχνό-
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τη; τοσαύτη, ώστε τά τά όστόί των παρειών ειχον τρυπησει τό δέρμα*  αΐ 

Αναπτύσεις ησκν πυκναί καί ό σφυγμός μόλις αισθητός. Έν τούτοις ό άσθε- 

νης διετηρει άκεραίας τάς διανοητικά; δυνάμεις, ώμίλει εύκρινώς,· έφερεν εις 

τά χείλη του παυσίπονου φάρμακον, η έ'γραφέ γραμμάς τινας επί σημειω

ματάριου. -
Άφοϋ έ'σφιξα την χεΐρα τοϋ κ. Βαλδεμάρου,. παρέλαβον εις. παρακείμενον 

δωμτάτιον τούς δυο ιατρούς, παρ’ ών ζητησας Ακριβείς πληροφορίας περί τΐίς 
καταστάσεως τοΰ Ασθενούς'έμαθον τά έξης: Από δεκαοκτώ ήδη μηνών ·δ 

μέν αριστερός αύτοϋ πνεύμων είχεν όστοποιηθη, καταστάς επομένως-ανίκα

νος πρός πϋίσαν ζωικήν λειτουργίαν, ό δέ δεξιός κατά μέν τό άνω μέρος ύφί- 

στατο κάκεΐνος την αύτην όστέωσιν κάτωθεν, δέ αυτής συνίστατό έκ μάζης 

ήλκωμένων'φυημάτων. Πλην τούτων ύπήρχον καί τινες βαθεΐαΐ διατρώσεις, 
εξ ών προηλθεν ή πρόσφυσις τών πλευρών. Τά παθήματα ταυτα τοϋ δεξιού 

λοβοϋ ήσαν σχετικώς πρόσφατα, καθότι η μέν όστ'όποίησις είχε καταντήσει - 

τοιαύτη 1ν διαστηματι ενός μηνός, ή δέ πρόσφυσις διεγνώσθη μ,όλις πρό 
τριών ημερών. Πλήν τής φθίσεως οί ιατροί ύπώπτευον την ΰπαρξνν Ανευρι- 

σμοΰ της αορτής, ου όμως ή ακριβής διάγν.ωσις καθίστατο Αδύνατος ένεκα . ·. 

τής πήξεως τών-πνευμόνων. "Οπως δήποτε άμφότεροι οί ιατροί Απεφαίνοντο 

μετά θετικότητος δτι ό κ. Βαλδεμάρος έμελλε ν’Αποθάννι τήν έπιοϋσαν κυ— 
ριακήν περί τό μεσονύκτιον, ή το δέ τότε ή έβδόμή εσπερινή ώ>ρα τοϋ Σαβ

βάτου. Άποχαιρετήσαντές ηδη αύτόν οί δόκτόρες Δ. . .. καί Φ. . . δεν έσκό- 

πουν πλέον νά έπανέλθωσι*  κατά παράκλησιν μου όμως, έστερξαν νά ύπο- 

σχεθώσιν έτέραν έπίσκεψιν κατά την δεκάτην τής νυκτός.
Μετά την αναχώρησή τών ιατρών συνδιελέχθην έν πάση ελευθερία μετά 

τοϋ κ. Βαλδεμάρου περί τοΰ προσεχούς. αύτοΰ. θανάτου καί πρό πάντων περί 
τοϋ μελετωμένου πειράματος, πρός τό όποιον έδείκνυε πάντοτε μεγίστην 

προθυμίαν,, παρακινών με μάλιστα νά επιχειρήσω αυτό Αμέσως. Κατά την 
■ ώραν όμως έκείνην ούδείς άλλος εύρίσκετο. παρ’αύτφ, πλήν του υπηρέτου καί 

τής υπηρέτριας του, ών ή μαρτυρία δέν ήτο έγγύησις ύπέρ έμοϋ ικανή, Αν 

διαρκοΰντος τοϋ πειράματος συνέβαινέ τι απευκταίου. Άπεφάσισα λοιπόν νά 

περιμείνω την επιστροφήν τών’ιατρών*  Αλλ’ή άφιξι.ς τοΰ φοιτητοΰ τής ια
τρικής κ. Θεοδώρου ... , γνωρίμου μου, :καί ή κατάστασις τοΰ Ασθε

νούς προφανώς χειροτερεύουσα μέ κατέπε.ισαν ν’ Αρχίσω Αμέσως τό πείραμα. ·. 
. Ό κ. Λ. . . έστερξε κατά την επιθυμίαν μου νά' τηρν; Ακριβή σημείωσιν 

τών μελλόντων νά συμβώσιν, ή δέ διηγησίς μου αυτή ούδςν άλλο είναι είμη 

ό.τέ.μεν συμ.πύκνωσις/ ότέ δέ πίστη Αντιγραφή τών σημειώσεων τοϋ φοιτητοΰ.
■ 'Ο ωροδείκτης έπλησίαζε την. όγδόήν, οτε λαβών την χεΐρα τοΰ πάσχον- 

τος παρεκάλεσα αύτόν νά έπαναλάβν) ψητώς ενώπιον τοϋ κ. Λ. 

δτι έπεθύμει νά επιχειρήσω μαγνήτιζαν πείραμα, έπ’ αύτοΰ άποθνησκον- 

τος, Εις .την. αίτήσιν παύτην άπηντησεν αμέσως δι’ Ασθενούς μέν, αλλ’ εύ-·
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κρινεστζτης φωνής: «Χαΐ, θέλω νά μέ μαγνήτισες, φοβούμαι μάλιστα &ή 

ήργησες πολύ,» . .
’Ενώ ταΰτα έλεγεν,-^εϊχον Αρχίσει ήδη τάς προσψαύσεις, τάς οποίας έγνώ- 

ριζον1 τελεσφόρους προς μαγνητικήν αυτού άποκ'οίμήσιν. ■ 'Η πρώτη, επί τού 

μετώπου χειρονομία έπηρέασεν άύτόν προφανώς, i.Wx καί τοι συνεκέντρωσα 
πάσαν μαγνητικήν προσπάθειαν, αί έπόμεναι προσψζύσεις ούδέν εΐχον Απο
τέλεσμα μέχρι της δεκάτης καί τέταρτον, οτε εϊσήλθον εις τό δωμάτιόν οί 

δύο ιατροί. Είς τούτους έ'σπευσα ν’ Ανακοινώσω την πρόθεσίν μου, καθ’ ής 

ούδεμίαν ήγειραν ένστασιν, είπόντες · μάλιστα ότι ό πασχών είσήλθεν' ήδη 

είς τήν περίοδον τής ύστατης Αγωνίας. ’Εν τούτοις έ'ηκολουθουν δραστη- 

ρίως τάς μαγνητικάς μου ένεργείας,μεταβάλλων. τάς πλαγίκς εις κατά μήκος 
προσψκύσεις καί προσηλών Ασκαρδαμυκτί τό βλέμμα εις τους οφθαλμούς του 

άγωνιώντος, τοΰ όποιου ό σφυγμός καθίστατο βαθμηδόν ανεπαίσθητος και ή 

αναπνοή επί μάλλον καί μάλλον επίπονος καί διαλείπουσα.
Ή τοιάύτη κατάστασις διήρκεσεν επί έν περίπου τέταρτον της ώρας άνευ 

τίνος μεταβολής, οτε στεναγμός φυσικός μέν, Αλλ’Ασυνήθους βαθύτητας, έξήλ- 
θΐ τοΰ στήθους τοΰ θανατιώντος, συγχρόνως δέ ίπαυεν η τουλάχιστον Απέ- 

βαινεν Ανεπαίσθητος' εις τά· ώτα των παρισταμένων ό συριγμός τής ανα

πνοής καί τά άκρα καθίσταντο ώς. πάγος ψυχρά. . ■
Περί την ένδεκάτην ώραν ή επιρροή τοΰ μαγνητικοΰ ρευστοί ήτο προφα

νής καί Αναμφισβήτητος. Τό πριν ασταθές βλέμμα ,ειχεν ούτως είπεΐν πηχθή, 

λαβόν τήν μελαγχολικήν εκείνην ακινησίαν ήτις παρατηρείται παρά τοΐς 

ύπνοβάτκις. Διά τινων ακόμη οριζοντίων προσψαύσεων επέτυγον νά δονήσω 

τά βλέφαρα του πάσχοντος^ ώς συμβαίνει εις τούς νυστάζοντας, καί τέλος 

νά κλεί'σω αυτά όλοσχερώς. Μή άρκεσθείς εις τούτο ένέτεινα πάσας τάς 
μαγνητικάς δυνάμεις μου, μέχρις ου κατόρθωσα νά παραλύσω εντελώς τά 

μ,έλη τοΰ ύπνώττοντο'ς, Αφού διέθεσα αυτά εις άνετον θέσιν. Αί κνήμαι 

ήσαν τεταμέναι, οί βραχίονες έ'κειντο εις μικράν από τοΰ κορμού Απόστα- 
ctv, ή δέ κεφαλή ύπεστηρίζετο ύπο όπωσοΰν ύψηλοΰ προσκεφαλαίου.

’Αφοΰ ταΰτα έπραζα, έγγίζοντος ήδη τοΰ μεσονυκτίου, παρεκάλεσά τούς 
δύο ιατρούς νά έξετάσωσι τήν κατάστασιν · τοΰ κ. Βαλδεμάρου’ Αμφότεροι 

δέ μετ’ακριβή έρευναν έπείσθησαν οτι αύτος διέκειτο έν καταστάσει μαγνη- 

τικής καταλήψεως πληρέστατης, κινήσασαν αυτούς εις, μεγίστην περιέργειαν, 

έζ ής ό μέν κ. Δ. . , άπεφάσισε νά διανυκτερεύση παρά τω νοσοΰντι, ό δέ 

κ. Φ. . . ύπεσχέθη νά έπανέλθτι πρό τής.αυγής. Ό φοιτητής τής ιατρικής 
και οί δύο νοσοκόμοι συνηγρύπνησαν μεθ’ημών.

Τόν κ. Βαλδεμάρον αφήκαμεν εντελώς άνενόχλητον μέχρι τής τρίτης τής 

πρωίας, οτε πλησιάσας εύρον αύτόν διακείμενον Ακριβώς όπως κατά τήν 
ώραν τής Αναχωρήσεως του ιατρού , κ. Φ. . . .Ή θέσις τοΰ σώματος ήτο 

ή αύτή, ό σφυγμός δυσδιάκριτος, ή αναπνοή ήρεμος καί μόλις, αισθητή δι’4-
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-πίθέσεώς κατόπτρου έπί τών χειλέων, οί όφθαλμοί. φυσικώς κεκλεισμένοι καί 
τά μέλη άκαμπτα καί ώς μάρμάοον ψυχρά. Έν τούτοις ή οψις αύτοϋ δεν 

ήτο όψις νεκρού. '<■
'ίστάμενος παρά τό προ σκεφάλαων έ,πειρ.άθην νά προκαλέσω τον δεξιόν 

άύτοΰ βραχίονα ν’άκολουθήστ) τάς κινήσεις τοΰ έμοΰ. Τό τόιοΰτον πείραμα 

είχεν άλλοτε άποτύχει οτε 6 κ. Βαλδεμάρας ήτο υγιής, ώστε μικράν είχον 

έλπίδα κρείττονος επιτυχίας. Προς μεγίστην όμως έκπληζίν μου ό βραχίων 
αύτοϋ ήκολούθησεν ήρεμα καί βραδέως πάσας τάς ύπ’ έμοΰ υποδειχθεισας 

διευθύνσεις, οπερ μ’ένεθάρρυνε ν’ αποτείνω αύτω τόν λόγον

■ Κύριε Βαλδεμάρε, ήρώτησα, κοιμάσαι;
Ό έρωτώμενος,' καί τοι τά χείλη αύτοϋ έκινήθησαν, ούόέν άπεκρίθη. Ή- 

ναγκάσθην λοιπόν νά επαναλάβω τήν έρώτησιν έκ δευτέρου καί τρίτου, δτ® 

όλόκληρον αύτοϋ τό σδ|εα έφάνη κάταληφθέν ύπό έλαφράς τίνος δονήσεως, 

τά βλέφαρα ύψώθησαν όπωσοΰν άποκαλύπτοντα τόν λευκόν κύκλον τοΰ οφθαλ

μού καί τά .χείλη έκινήθησαν ραθύμως άρθρώσαντα έν ύποκώφω ψιθυρισμω:

-----Ναι, κοιμώμαι τώρα. Μή χ.’ έξυπνήσετε*  Αφήσατε με ν’ άποθάνω 

ή’συχον.
Τά μέλη έξηκολούθουν νά μένωσιν άκαμπτα, ό βραχίων όμως ύπηκουεν 

ώς καί ποότερον εις τάς διαταγάς.τής χειρός μου. Μετ’ολίγον ήρωτησα πά

λιν τόν υπνοβάτην:
— Πονεΐς πάντοτε τό στήθος, κ. Βαλδεμάρε;

—-Δεν πονώ, Αλλ’ αποθνήσκω.
,· Δεν .έκρινα εύΤογον νά βασανίσω περισσότερον τόν πάσχοντα, καί πάντες 

έμείναμεν σιωπηλοί, κίκι Ακίνητοι μέχρι τής επιστροφής τοΰ ΐατροΰ κ. Φ. . . 
είσελθόντος εις τόν κοιτώνα ολίγον προ τής Ανατολής του ήλιου. Οδτος κα- 

τελήφθη ύπό απερίγραπτου έκπλήζεως εύρίσκων τόν πάσχοντα ζώντα εΐσετι*  

ΑφοΟ δέ έψαυσε τόν σφυγμόν καί επέθεσε κάτοπτρον επί τών χειλεων του, 

μέ παρεκάλεσε ν’ αποτείνω έκ νέου εις αύτόν τόν λόγον.

— .Κύριε Βαλδεμάρε, ήρώτησα, κοιμάσαι πάντοτε ;
. Λεπτά τινα τής ώρας παρήλθον καί πάλιν μέχρις ού λάβω Απάντησιν*  

,κατά τό διάστημα τοΰτο ό πάσχων έφαίνετο ζητών νά συναθροίστ) πάσας τάς 
ύπολειπομένας αύτώ δυνάμεις ΐνα άποκριθή, Άφοΰ δέ τετράκις επανελαβον 

τήν έρώτησιν άπεκρίθη τέλος πάντων διά ψιθυρισμού μόλις αισθητού:

■ ~ί—Ναι, πάντοτε κοιμώμαι, άλλ’ Αποθνήσκω.
Οι ιατροί, έγνωμοδότησαν ή μάλλον έξέφρασαν τήν επιθυμίαν ν’ άφεθή ό 

κ; Βαλδεμάρος Ανενόχλητος μέχρι τοΰ θανάτου αύτοϋ, οστις ήθελεν έπέλθει, 

ώς όμοφώνως. Απεφάνθησαν/ μετά πέντε λεπτά. Μόλις παρήλθον ταϋτα, Απε- 
τείνα κ.αί πάλιν τόν λόγον εις τόν πάσχοντα έπαναλαβών τήν αυτήν έρωτη- 

σιν. Άλλ’ .ένώ ώμίλουν. ή φυσιογνωμία, του μαγνητισθέντος ύφίστατο σπού- 

δαίαν μεταβολήν' αί: κόραι των οφθαλμών του περιεκυλίσθησαν έν τή τρο ■ 



ft;

7

TO ΠΑΘΗΜΑ TOY Κ. ΒΑΑΔΕΜΑΡΟΥ '
χικ αυτών άποκαλυφθείσνι ύπό τών βραδέως ύψωθέντων βλεφάρων, τό δέρμα 
έλαβε χρώμα ούχί πελιδνόν άλλά κατάλευκον ώς χαρτίου,' αί δέ δύο έκτι-' ■ 

καί κηλίδες, αΐτινες έστιγμ'άτιζον τοΰ φθισιώντος τάς παρειάς, εσβέσθησαν 

έν άκαρεϊ. Μετεχειρίσθην τήν λεξιν εσβάσβησαν-,διότι ή έξαφάνισις αύτών 
ύπήρξεν ούτω άχχριχίχ ώστε ώμοίαζε σβύαιμον λαριπάδος. Ταυτοχρόνως σχε
δόν τό άνω χείλος διεστράφη, άποκαλύπτον τούς όδόντας, ένω ή κάτω σια- 

γών κατέπιπτε μετά κρότου τίνος άκουσθέντος ύπό πάντων τών παριστάμέ - 

νων, άφίνουσα. χο^νόν τό στόμα καί ορατήν την οϊδάίνουσαν καί όλόμαύρον: 

γλώσσαν. Πάντες οΐ παρεστώτες ήσαν βεβαίως ώς έκ του επαγγέλματος 

αυτών οικείοι πρός τοιαύτας σκηνάς, αλλ’ εν τούτοις ή θεά τοΰ μακαρίτου .. 
Βαλδεμάρου ήτο τότε τοσουτον πέραν πάσης περιγραφής αηδής καί φρικα

λέα, ώστε πάντες άπεμακρύνθησαν ώχριώντες τίς επιθανάτιου κλίνης.

"Εφθασα ήδη εις τό σημεΐον τίς διηγήσεώς μου, καθ’ 8 μέλλω ν’αφηγη

θώ πράγματα ούτως απίθανα καί δεινά, ώστε όλίγιστοι τών αναγνωστών' 
μου θ.έλουσι στέρξει νά μοί παράσχωσι πίστιν. Άλλ’ έν τούτοις καθήκον εχω;. 

νά εξακολουθήσω.
Παρά τφ κ. Βαλδεμ,άρφ δεν υπήρχε πλέον τό έλάχιστον ΐ'χνος ζωής, ήμ.εΐς· 

δέ βέβαιοι όντες περί τοΰ'θανάτου παρεδώκαμεν τό λείψανού, εις.τούς σαβα- 

νωτάς, οτε αίφνης ζωηρά τις δόνησις έφάνη κινούσα την γλώσσαν τοϋ. νε

κρού, ήτις διηρκεσεν έν περίπου λεπτόν, έπειτα δέ έκ τών διεσταλμ.ένων καί' 

ακίνητων γνάθων έξεπήδησε φωνή τις τοιαύτη^ ώστε μωρία ή'θελεν είναι νά 

πειραθώ νά την περιγράψω. Ύπάρχουσιν τφ ό'ντι έν τή γλώσση επίθετά, τινα 
έχοντα άμυδράν τινα αρμοδιότητα πρός περιγραφήν τοιαύτης φωνής, οίίτω 
δύναταί τις ειπεϊν ότι αύτη ήτο τραχεία, κοίλη καί σηραγγώδης' άλλα τό 

σύνολον της έξ αύτής άηδίας δεν περιγράφεται, διότι τοιοΰτος ήχος ούδέπο-’ 

τέ άντηχησεν εις ώτα άνθρώπου. Ούχ’ ήττον όμως νομίζω ότι δύναμαι νά 

προσθέσω πρός χαρακτηρισμόν αύτοΰ τάς έξης δύο λεπτομέρειας, ότι οότος 

ή'χησεν εις την άκοην ημών, την ίδίκην μου τουλάχιστον; ώς. εκπορευόμενος . 

έκ μακράς άποστάσεως ή σπηλαίου ύπό την γίν,. και πλήν τούτου έπροζένει 

εϊς τά ώτα την αύτην αί'σθησιν, ήν εμποιεί εις την άφην ή; πρόσψαυσις μά- 
ζης γλοιώδους και κολλητικής. "

Τοιοϋτός τις ήτο ό τόνος της φωνής, . άλλ’ έν τούτοις ό. συλλαβισμός ήτο 
ευκρινής, η δέ-ευκρίνεια.αύτη ηϋςανε την φρίκην. Ό κ. Βαλδεμάρος fyilAu 

άποκρινόμενος εις την έρώτησιν ην άπέτεινα αύτώ πρό τινων λεπτών, Εΐχον 

ερωτησει ’αυτόν, ως ενθυμείται ό άν.αγνώστης, άν έκοιμάτο, "ηδη δέή φωνή 
άπεκρίνατο:

— Ά’ποιμΐ/άϊ/π, άλλ έπειτα άπέΡατα, είμαι νεκρός.
Ούδεις τών παρεστώτων έπείράθη ν’ άρνηθή ή κδν νά κρύψ'/ι τό ρίγος κάί 

την φρίκην ήν έπροξενησαν αύτώ αί ούτω προφερθεΐσαι αύται λέξεις. Ό φοι

τητής έλειποθύμησε, οΐ δέ νοσοκόμοι έφυγον δρομαίοι καί κατ’ ούδένα τρό- 

' *
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πρν έστερξαν νά έπιστρέψωσιν.εΐς τόν νεκρικόν κοιτώνα. Τί δέ ήσθανόμην εγώ 

αδύνατον μοί είναι νά καταστήσω καταληπτόν τω άναγνώστγ. Έπί μίαν 

ολόκληρον ώραν χωρίς ούδέ λέξιν νά προφέρωμεν κατεγινόμεθκ ν’ άνακαλε- 
σωμεν τον λειποθυμήσαντα εϊς τάς αισθήσεις, έπειτα δέ έπανήλθομεν παρά . 

τφ. κ. Βαλδεμάρφ.
*Η κατάστασις αύτοΰ δέν εϊχεν όύδόλως άλλοιωθ.ή καί διέμενε ώς καί ' 

πριν πτώμα, Τό κά.τοπτρον ούδέν παρείχε σημεΐον αναπνοής καί άπόπεφα 
φλεβοτομίας του βραχίονος έμεινεν άνευ Αποτελέσματος, πρέπει δέ καί νά 

προσθέσω δ'τι τό .μέλος τούτο έπαυσεν ύπακοϋον εις τήν επιρροήν τής θελή- 
σεώς μου. ’Αλλ’ έν τούτοις ό μαγνητισμός έφαίνετο εϊσέτι έπηρεάζων του 

πτώματος τήν γλώσσαν. 'Οσάκις άπέτεινον αύτώ τόν λόγον, ή γλώσσα έδο- . 

νεΐτο ώς.νά ήθελε ν’άποκριθή, άλλ’ οΐ Αγώνες αύτής έμενον άνευ Αποτελέ
σματος. Ό κ. Βαλδεμάρος ήτον ό’λως Αναίσθητος . εις πασαν έρώτησιν .άπο- 
τεινομένην. ύπ’ άλλου πλήν έμοϋ, καί τοι επανειλημμένος έπειράθην νά θέσω 

αυτόν εις μαγνητικήν συγκοινωνίαν μεφά τών παρεστώτων. Νομίζω ότι ικανά 
είπον Ένα εξηγήσω κατά τό δυνατόν, τήν κατάστασιν τοΰ μαγνητισμένου 

τούτου λειψάνου. Περί τήν. δεκάτην τή; πρωίας τοποθετήσαντες πλησίον 

τής κλίνης άλλους νοσοκόμους έξήλθομεν. ν’ άναπνεύσωμεν οΐ δύο ιατροί, δ 

φοιτητής καί εγώ..
. Κατά. τό Απόγευμα τής αυτής ημέρας έπεστρέψαμεν καί οί τρεις, εις τήν 

οικίαν τόΰ κ. Βαλδεμάρου, 8ν εύρομεν οίον τόν είχομεν άφήσει. Συζήτησις 

τότε ήγέρθη μεταξύ ήμών Αν ήτο δυνατόν καί έπρεπε νά τόν έξυπνήσωμεν.· 
Πάντες οαως συνεφωνήσαμεν ότι έκ. τής έξεγέρσεως αύτοΰ ούδέν ήδύνατο νά 

προέλθ-ρ καλόν" καθότι προφανές ήτο δτι ό θάνατός., ή τουλάχιστον ή κατά- 
στασις εκείνη ήν όνομάζουσιν οΐ άνθρωποι θάνατον, είχε τρόποποιηθή κατά' 
τι ύπό μόνης τής μαγνητίκής επιρροής. ”Αν λοιπόν έ'παυεν αΰτή, ήθελεν Αμέ

σως μετκβληθή ό κ/ Βαλδεμάρος εις σηπόμενον πτώμα.

’Από τής ημέρας εκείνης - μέχρι τοΰ τέλους τής παρελθούσης εβδομάδας ■ 

παρήλθον. ώτ-ά όίόχ,Ιηροι μήνες, χ,χτχ τούς οποίους συνηρχόμεθα καθ’ έκά- 
στην εις τήν οικίαν τοΰ ,κ. Βαλδεμάρου, συνοδευόμενοι πολλάκις ύπό επιστη

μόνων ιατρών . καί άλλων φίλων. Καθ’ ολον τοΰτό τό έπτάμηνον διάστημα· δ 

μαγνητισθεις διέκειτο εις τήν αυτήν κατά πάντα κατάστασιν, ήν περιέγραψα . . 

ανωτέρω, επιτηρούμενος, νυχθημερόν ύπό των νοσοκόμων. Τήν τελευταίαν 
δμως παρασκευήν άπεφασίσαμεν τέλος πάντων νά. τόν έξυπνήσωμεν ή τού- 

λάχιστον νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν πρός τούτο.. Τό ατυχές τής ■ 

: τοιαύτης’απόπειρας Αποτέλεσμα ύπήρξεν ή Αφορμή, ή'τις παρέσχεν ύλην το- 

σρύτων-λόγων έν τοΐς ϊδιωτικοΐς κύκλ,οις τής πρώτεύούσης,: σπερμολογιών 

παντοίων, επιθέσεων καθ’ ήμών. αδίκων καί έκμεταλλεύσεως τής δημώδους 

εύπιστίας. ..

Θέλων νά εξεγείρω, τόν κ. Βαλδεμάοον έκ τής μαγνητίκής καταλήψεως 
ΤΟΜΟΣ Α'. ■ ’. 4
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[ΛετεχειρίσΟχν τάςσυνήθεις χειρονομίας καί ζΰοσψζύσει:, αΐτινε; επί τινζ χρό
νον εσ.ΐίναν άνευ άποτελέσματος, άλλ' επί. τέλους ,παρετηρήσαμεν ώς πρώτον 

σύμπτωμα άφυπνίσεως μικράν τινα κατάβασιν τής ΐ'ριδος τοΰ οφθαλμού, συν- 

οδευ.ομένην δι’ άφθονου : εκροής έ,κ τών βλεφάρων ρευστού τίνος ύποπράσίνου 

και δυσωδέστατου. Οί παρεστώτες μέ παρεκίνησαν τότε νά επηρεάσω ως 
ν καί πριν τόν βραχίονα τοϋ πάσχοντος. ’Αλλά πειραθεΐς ούδέν κατόρθωσα. Ό 

ιατρός κ. Φ... έξέφρασε τότε τήν επιθυμίαν ν’ αποτείνω, αύτώ έρώτησίν τινα, 

δπερ έπραξα ώς ακολούθως. .
— Κύρι*  Βαλδεμάρε, είπε μοι τί αισθάνεσαι ή τί επιθυμείς ; .
Ή έρώτησις αίίτϊ) έπανήγαγε · επί των παρειών τοΰ πάσχοντος τάς. δύο 

σβεσθείσας φθισικάς κηλίδ.ας, ή γλώσσα έκινήθη ή μάλλον έκυλίσθη-έν τώ 

χαίνοντι στόματι, μενόντων πάντοτε, άκινήτων τών γνάθων καί των χειλεων,- 
, καί επί. τέλους ή κύτη Απερίγραπτος φωνή, ήν έπειράθην άνωτέρω νά ,περι- 

? γράψω, έξεπήδησε λέγουσα ;
•—Δι’ όνομα Θεοϋ, κοιμίσατε με καί πάλιν ... εύθύς . .. αμέσως . $

Sv δεν θέλετε έξυπνήσατέ με . ... ευθύς ... άμέσως... άπέθανα, είμαι νεκρός.·

Ή φρίκη μέ είχεν εκνευρίσει, ώστε επί τινας στιγμάς έμεινα διστάζων τί 

έπρεπε νά πράξω. Έπειράθηνέν πρώτοι; ν’ αποκοιμίσω τόν αίίτω όδυοόμενον, 

άλλ’ή έκλείψασα βουλή σίς μου δεν μ’ επέτρεψε νά'το κατορθώσω, Προσεπά- 

θησα τότε'νά αφυπνίσω αυτόν εντελώς . έπισπεύδών τάς"προς τοΰτο χειρονο

μίας. 'Η δεύτερα αυτή, απόπειρα μ’ έφάνη μετ’ ολίγον μέλλουσα νά έπιτύχν), 

την δέ ελπίδα, ταυτην συνεμερίσθησαν πάν.τες οί παρεστώτες, περιμενοντες 
νά ί'δωσι μετ’ολίγον συνερχόμενον/έκ του λήθαργου τόν κ. Βαλδεμάρον.

Τί όμως πράγματι συνέβη, τοΰτο οΰδείς έν. τφ κόσμω άνθρωπος ήδύνατο.

,νά προΐδγι καί ούδεις ίσως θέλει δυνηθή νά-τό πιβτεύσν)..

’Ενώ μετά ταχύτητος εχειρονόμουν ύπεράνω του πάσχοντος εν μεσφ των. 
κραυγών «’Λάχανα, foMara'S), άίτινες έξερρήγνυντο έκ τής γλώσσης. καί 

ρύχι των χειλέων του, αίφνης ολόκληρον αύτοΰ τό. σώμα, διά μιας, καί εις 

διάστημα βραχύτερου λεπτοί», διελύθη, κατεκερματίσθη, εσάπισεν υπο πας 
τρεμούσκς χεϊράς μου. ’Επί τής κλίνης, πρό τών. πάρισταμένων μαρτύρων 

έ'κειτο βδελυρά·τις ρευστή σχεδόν μάζα .καί. ακατονόμαστος σαπρία.
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. : *Η  παιδεία ήθικοποιεΐ τό ανθρώπινον γένος. Ούδέν δέ ουδέποτε τοσοϋτον 

. ήθικοποίησε τήν άνθρωπότητα καί προώρισται νά . ηθικοποίησή αυτήν, ώς ή 

σπουδή τίϋν φυσικών επιστημών.. .

Ιί ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΑΓΕΤΑ1 ΠΙΟ ΤΩΝ ΦΓΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΰΙ

.■-· Έ μέν πρακτική ωφέλεια αυτών εΐνάι άνάντίρρήτοςάαΐ πασίγνωστος’ τά 

έθνη· καθόλου ανίγνώρισαν αυτήν εϊσαγαγόντα τάς : ,έπιστήμας ταύτας εϊς 
τά εκπαιδευτήρια ώς απαραιτήτους προς μόρφωσιν τόϋ λαοϋ, μερικώτερον δέ· 

καί τά άτομα εννόησαν τήν ωφέλειαν ταυτην, έγκύπτοντα εις τήν μελέτην 

τιντών. Τεκμήριου έσταί ήμΐν ή γιγαντιαία τής βιομηχανίας έξάπλωσις’ γεν- 
νήθέΐσα αθτηέκ μόνων τών άεί προοδευουσών,φυσικών έπιφτημών καί εύη- 

μεοίαν διεσπέιρέ καί πολιτισμόν τέως απίστευτου άνήγέιρε.

' ■ Δεν αρκεί δέ. μόνον ή αναμφισβήτητος τής πρακτικής αυτών ώφελείας 
(ίπάρξίς· πολλφ πλείονα δύνανται νά παραγάγωσιν αί φυσικαί έπιστήμαι. 

Δικαιοϋτάι δέ τις νά προσδοκ^ παρ’ αυτών καί τήν επί τής ήθικης ά,γαπτύ- 

ζΐως τής ανθρωπότητας ευεργετικήν έπίδράσιν, . έν ω χρόνφ μάλιστα σε- 

σαθρωμένοι έκ γήρατος κίονες τής πολιτείας καί τής κοινωνίας διαρρέουσιν, 

υπό νέων καί έδραιοτέρων ΐ'σώς Αντικαθιστάμενοι λ

’Άλλοτε ή ηθική Ανατροφή τής άνθρωπότητος ήτο εμπεπιστευμένη τή 

’έκκλησία’ έφαίνετο δέ αύτη ώς ή μόνη κατάλληλος πρός διεξαγωγήν τοΰ 

έργου τούτου, διότι έθεωρεϊτο- ώς τι. Αμέσως έκ τοϋ Θεοΰ Απορρέόν. ’Ε- 
δέσποζε δέ ή εκκλησία επί τοσοΰτον χρόνον ώς Αγρυπνος φύλαξ τών συνει

δήσεων, διότι υίοθετήσαόα τάς έντολάς τής -έζωτεριχης ούτως ειπεϊν έν τή 
κοινωνία -ηθικότητας, οΐαι λ. χ. αί δέκα έντολα’ι τοϋ Μωϋσέως, —— τούτέστι 

παραγγελίας πρό άμνημονεύτων χρόνων, ύφ’ ώρισμένας μορφάξ παραδεδο- 
•μένας,—έγένετο ούτως 6 Άρειος Πάγος τών δισταγμών καί τών άμφι- 

βολιών,' Ας όύδεποτε’Ά άνθρωπος, εις εαυτόν έμβλέπών καί τήν έαυτοϋ θε- 

σιν έν τώ κόσμφ άναλογιζόμενος, ήδυνήθη έπάρκώς νά λύση.

Αί έντόλαί δέ αύται αί ύπό τής εκκλησίας έπεκταθεΐσαι καί περαιτέ- 
,ρω αναπτυχθεϊσαι, ποθοΰσι 'μέν νά έξασφαλίσώσιν υπέρ τής κοινωνίας πρά

ξεις καί δράσεις τών ατόμων ωφελίμους αυτή, δεν έπαρκοΰσιν όμως πρός 

■θεμελίωσιν καί τής έσώτεριχης ήθικότητος, ή'τις καί προς , τάς τοϋ έσωτερι-· 
κοϋ βίου προσβολάς καί αντιθέσεις καί δυσκολίας συνοικειοϋται και ώς πρός 

τήν όποιαν αί έντολαί έκεϊναι, αί διάκανονίζούσαι τάς έξωτερικάς τοΰ αν

θρώπου σχέσεις, ούδένα παρέχουσι κανόνα.

Άλλ’ έν τω μέγάλφ άριθμφ τών τοιοότων προσβολών έν τφ έσωτερικώ 
βίφ κεϊται ό κίνδυνος διά τήν εσωτερικήν, ήθικότητα. Ό κίνδυνος ούτος τόσω 

προχειράφτερος γίνεται όσφ συνθέτωτερος είναι ό τής πολιτείας καί τής κοι
νωνίας, καταρτισμός, δσω μείζων ή μετ’άλλων συνάφεια και ή των συμφε

ρόντων διασταύρωσιςΐ διά τοΰτο'συμβαίνει-ενίοτε λαοί ημιάγριοι νά ΐσταν- 

ται ύπεράνω τών μάλλον πεπολιτισμένων εθνών έν τή κλίμακι τής ήθικό- 

τητοςς ν’ άγνοώντάι δέ κάν παρ’ άύτών τά καθ’ έκάστήν διαπραττόμενα 

υπό τους οφθαλμούς τής εύρωπαϊκής δικαιοσύνη; φρικώδη^ εγκλήματα, εΐ καί 

«ούδέόα έτερον, νόμον έχουσιν ή τήν κοινήν γνώμην ■ τοϋ πενιχρού χωρίου, έν ώ
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•Άλλ’ δμως μή έκπληξή ·ήμβς τοιαύτη τις σύγκρισις, διότι επί δλως δια-, 

φόρων· βάσεων θεμελιουνται αί δύο ,παραβαλλόμεναι κόινώνίαΐ’έν μέν τή τών 

αγρίων φυλών επικρατεί Ύι ίέότης, έν δέ τή ευρωπαϊκή ή μάλλον έκπλήττουσα 

άνισότης. Αυτή δέ γεννά τάς άνωτέρω μνησθείσας διαφοράς -η προσβολάς 

.κατά τής εσωτερικής ηθικότήτος; Ή πολυποίκιλος ημών κοινωνία είναι' γε
γονός άναμφίλεκτον" ή άναδιοργάνωσις καί διαρρύθμισις αύτής έργον άδύνά- 

τον πλέον. Ποια μέτρα λοιπόν πρέπει νά λάβγ αυτή αδτη ή κοινωνία ΐνά 

γενή εφικτή ύπό τοιαύτας περιστάσεις ή ήθική άνατροφή της άνθρωπότητος;
Ή εκκλησία, άς τό όμολργήσωμεν ενθυμούμενοι τάς ενεργείας αυτής έν 

τή κεντρική Εύρώπη κατά τόν Μεσαιώνα καί την επιρροήν της παπικής 
αυλής επί τών ημερών ημών έτι, ουδόλως, έμόχθησεν ύπέρ της εσωτερικής 

■ηθικότατος τού άνθρώπου καί δεν έξήλθε των ορίων τής εξωτερικής τών 
.■ηθών διαπλάσεως. Καί εις μέν τούς άπλουστε'ρους λαούς αΰτη έπήρκεσεν ί'σως 

μέχρι τίνος,. ουδέποτε δέ δύναταί καί σήμερον έτι νά έπαρκέση, δτε ό άνα- 

πτυχθείς πολιτισμός καί τά παρεπόμενα αύτφ έπολλαπλασίασαν τάς δια
φοράς. Τίνι λοιπόν άνήκει τώρα ή άγωγή της άνθρωπότητος, τή έκκλησίφ 

καί πάλιν ή ταΐς συνοικειούσαις τόν άνθρωπον μετά της φυσεως, ταϊς χειραγω- 
•γο.ύσαις αύτόν εις την ακριβή αύτής.άντίληψιν.φυσικαϊς έπιστήμαις;Ό άνθρω

πος ζή έν τή φύσει, πάρ’ αυτής περιστοιχίζεται,· ύπό των νόμων αυτής διέ- 
πεται, έξ ,αύτής έδανείσθη τούς θεούς του καί εις αυτήν μέχρι σήμερον άπό· 

δίδει την θεότητα’ μετ’αυτής άναποσπάστως είναι συνδεδεμένη ή τύχη του 

καί μόνον διά τής έπισταμένης σπουδής αύτής' άνευρίσκει τάς αλήθειας καί 
διασκεδάζει τάς, πλάνας τών δοξασιών αυτού. . Καί εάν . αί τέως, δοξασίάι 

έρείδωνται επί πλάνης, αότη δέ αίρεται διά τής; αληθούς■ τής φυσεως παρα- 

τηρησεως, δεν πρέπει προς τά μέσα, δι’ ών .επιτυγχάνεται τής φυσεως ή 

σπουδή νά προσφεύγω ό άνθρωπος,, προκειμένου νά διύλισή τάς δοξασίας του, 

έφ’ ών καί ή'πίστις του στηρίζεται καί ή περί του σκοπού τοϋ βίου ιδέα;

Ο.τε εν ετει 1215 ό παπας Ίννοκεντιος ά . τρίτος άπηγόρευσέ την σπου
δήν των .βιβλίων τοϋ Άριστοτέλους περί τής περί φύσέως επιστήμης, άτινα 

μέχρι τής εποχής εκείνης απετελουν αναπόσπαστου, μέρος καί ώπαραίτητον 
πάσης λογίων παιδείας, τότε ήρχισε τό ρήγμα μεταξύ επιβεβλημένων δόξα- , 

σιών καί έλ.ευθέρας συνειδήσεως, δπερ καθ’ όλους τούς αιώνας τούτους διά 

τοϋ <ι πίστευε και μη ερευνά» εφερε- καί έτηρει εις άντίθεσιν τό πιστεύειν καί 
τό γιγνώσκειν.

Δεν έννοούμεν τήν'ήμετέραν εκκλησίαν, ή'τις υπήρχε κατά τάς έποχάς 
έκεινας ο πιστός φυλαξ του . Ελληνισμού και των εθνικών αρετών οπότε χεί

μαρροι βαρβάρων καί θρησκείαν καί. ηθικότητα καί εθνικότητα έξωλόθρευον, 

οότε περί τής ήμετέρας κοινωνίας λαλοΰμεν, ή'τις οΐα νϋν είναι, είναι έτι πολύ 

,νεαρα και αρτισύστατος-, ίνα εχη παρελθόν καί ιστορίαν’ άλλ’ έχομεν όπ’ο'ύιν 

τόν προ χιλιετίας ηθικόν βίον των,λοιπών καί μάλιστα των καθολικών λαών
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της

δεκαετηρί-

ανατροφή αύτη πρός τής άνθρωπότητος τάς

τής Εύρώάης, οΐτινές τότε προεϊχονέν τή ιστορία. Βλέπομεν οτι άπό 

εποχής' τοΰ επισκόπου Βονιφατίου τοϋ πρό χιλίων ' ετών καί έπεκεινα 
είδωλολάτρας τής Γερμ.ανίας προσηλυτεύσαντρς και.τή διαταγή 'τυ,, ... 

σχολεία χριστιανικά πανταχοϋ ίδρύσαντος; .· μέχρι πρό ολίγων 
δων έκαστον ευρωπαϊκόν κράτος εΐς τήν εκκλησίαν ένεπιστεύετο την πνευ- , 
ματικήν ανατροφήν τών υπηκόων του. Δυστυχώς όμως δεν ,άνταπεκριθη η 

■προόδους καί ιδέας’ ή άποχώρή- 

σις τών διαμαρτυρουμένων, ή . τήν σημαίαν τής ώτομικής έλευθεριας άναπε- 

ια μεγάλη γαλλική έπανάστάσις, αί επαναστάσεις τοϋ 1848, τούτο 
τεκμηριοϋσι. Τότε δέ μ,ετά μεγάλους άγώνας αύτά. ταΰτα τά κράτη, και 

ιδίως ή Γερμανία, ήναγκάσθησαν νά λύσωσι τάς δίκην ζυγού, θλιβουσας αυτα 

συμφωνίας μετά τής εκκλησίας (έν Αύστρίγ τούτο μόλις έν ετει 1869 εγε- 

νετο) καί νά ζητήσωσι πάρ’ αύτής τήν επιστροφήν τής ύπ’ αυτής κακώς

τους '

των παπών. ■

τΰίσΛσα:

διαχειριζομένης πνευματικής κηδεμονίας τής άνθρωπότητος.

it

ϊ
λίσκων, υπακούει εις τούς νόμους τής

Νϋν λοιπόν βλέπομεν πανταχοϋ τά, κράτη άνά χεϊοας κρατούντα τα ηνία 
τής τοϋ λάου έκπαιδεύσεως. "Iva δέ μή-καί ταΰτα εις τά αύτα περιπεσώσι 
λάθη, τό ένεστός, έν & ή τοΰ άτόμου ' προσωπική έλευθερία όσημεραι εξα- 

πλοΰται καί κραταιουται, άπαιτεϊ νά γίνηται ή άνατροφή συμφωνως προς τας 
άρχάς τής. ηθικής, αϊτινες έκπαλαι ήσαν καί ήδη άνεγνωρίσθησαν πλέον ως 

νόμοι τής φυσεως, πηγάσαντες αναγκαίος εξ αυτής τής φυσεως τής κοινωνίας.
'Ο έρημίτης, ό μακράν τοϋ θορύβου τής κοινωνίας τάς εαυτού ημέρας άνα- 

περί αυτόν καί έν έαυτώ φύσεως’ δι’ 

αύτόν έν τή διαρρυθμίσει τής ζωής του συμφωνως πρός τας περιστοιχουσας 
αύτόν άνάγκας, έγκειται τό σύνολον τής εξωτερικής αυτού ηθικότητος, η δε . 

εσωτερική ήθικότης αυτού, μηδόλως υφιστάμενη προσβολας εζωθεν η διαφο

ράς ώς έκ τής ασυμφωνίας πρός τόν πλησίον του,· 
Αναπαύεται έν τή λατρεία τοϋ άκατάνοήτου αύτΐρ 'Υψιστου.. Μόνους περιο

ρισμούς τής ελευθέράς· ένεργείας του γνωρίζει τούς άμεσους νομούς τής φυ-

άναπτύσ.σετάι ήρέμα καί

σεως, κοινωνικούς δέ δεν γνωρίζει. Δεν μεριμνά λοιπόν κήν περί τής αποφυ
γής ενδεχομένων παραπτωμ.άτων του καί παραβάσεων των κοινωνικών νό

μων' κλοπή καί φόνος λ. χ. δέν ύφίστανται δι’ αυτόν. Καθίσταται λοιπόν 
άσυγκρίτως εύκολότερον ηθικότερος των εν-κοινωνία ζώντων, οιτινες καί· εις 

τούς άμεσους φυσικούς νόμους ΰπόκειντάι καί εις τούς παρά τής κοινωνίας 

έπιν.οηθεντας. Διότι μ.όνον όπου δύο τούλάχιστον άνθρωποι βιοΐίσιν, εκεί υπαρ- 
ατ’ άρχάς μέν έπεβάλλοντο ούτοι ώς έκ των, 

κλίσεων καί ορέξεων τοΰ ισχυρότερου, κατόπιν δέ ή κοινή πρός ένα σκοπόν 

δέ ή άνάγκη τής συμμορφώσεως πρός νόμους σοφούς καί 

την μόνην εφικτήν εύδαίμονα ύπαρξιν. έν. τή κοινωνίικ παρασκευάζοντας, πα

ρότρυναν εις την Κοινήν αυτών παραδοχήν’ συνεβάδισε δέ ή τελειοποίησες . 

αυτών μετά τής άναπτύξεως τής κοινωνίας. Ούχ ήττον όμως καί αυτοί οι

r

1

■ χόυσι καί νόμοι ■ κοινωνικοί*  καί κατ’

σύμπραξις, τέλος

ρώτρυναν εις την Κοινήν αυτών παρα 
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κοινωνικοί νόμοιεΐσί νόμοι τής φυσεως"...ή παράβασις αυτών ήάΤΚ<ΐ^Ρ®φ®ΐ φί· 

καταστρέφουσιν έκεΐνοι.καί είναι, ώςεκεϊνοι απαραίτητοι ■ εις. διατήρησ.ίν καί
■ , ευεξίαν τής ζωής των μελών τής κοινωνίας, άρα καί αυτής τής κοινωνίας^, 

ή'τις καί αύτη απαρτίζει μέρος τής φυσεως.

. Άλλ’ ο ερημίτης, έ'στω ιερωμένος ή μή, μεμυημένος τα τοΰ κοινώνι-.
κοΰ βίου ή άγριος, μεριμνφ καί περί τοΰ τέλους τών ήμ,ερών του, ζωγραφίζω.?, 

έν τγΐ φαντασία του τχ μετά ταΰτα αναλόγως της διανοητικής του αναπτό- 
ξεως διά τών ζωηρότερων , καί κολακευτικών τό πλεΐστον χρωμάτων, 
δυνάμενος καί μή έπιζητών νά νόηση τά μετά θάνατον, Αναθέτει την 

χην τοΰ ΐδίου μέλλοντος εις. τό δι’ αυτόν Ακατανόητον εκείνο δν, οπερ

τή παντοδυναμία του έπλασε τά- πάντα εν τη φύσει μετά τοσαυτης αρ

μονίας, δπερ ενδύει καί τρέφει αυτόν, οπερ χορηγεί αύτφ φως καί θερ-, 

μότητα τοΰ ήλιου καί δπερ διά τών σεισμών, των θυελλών, των κεραυνών 

κτλ. γίνεται αύτφ τοσούτω επικίνδυνον. Ό έν τΐ; φύσει ζών άνθρωπος, καθ’ 
ημέραν άλλο δώρον μυστηριώδες αύτής άνακαλυπτων, αυτήν προσκυνεϊ, ένώ·

. . πιον αυτής. ρκλάζει καί πανταχοΰ, δηλαδή έν παντί Ανεξηγήτφ αύτφ, διορ^ 

• την θεότητα.

. Οί. αρχαίοι ήσαν προσκυνηταί τής φυσεως" οί πεπολιτισμενοι "Ελληνες καί 

'Ρωμαίοι έλάτρευον τόν κεραυνόν καί τήν. βροντήν , έν τώ .Διΐ, τό ύδωρ έν τώ 
Ποσειδώνι, Ακριβώς όπως καί οί βάρβαροι τότε Τεότονες, οί Σινοί καί οί Αι

γύπτιοι έλάτρευον τά έν τή φύσει ανεξήγητα αύτοΐς τυγχάνοντα" καί αύταί 

άί Δρυάδες .καί αί Νηρη-ί’δες έπανευρίσκονται πκρ*  αύτοΐς. Εΐσέτι λατρεύοΟσιν 

οί.περί τήν Κασπίαν θάλασσαν τό ίεράν πυρ τοΰ Βακοΰ καί εΐσέτι αίμη- 
. τέρες' "ημών σταυροκοπΟϋνται οσάκις έ.κθαμβώση αύτάς ή λάμψις της αστρα

πής. ή έκπληξη ό κρότος τή: βροντής.
■ ' Διά τής φύσεως λοιπόν άγονται αί κάρδίαι . προς τον θεόν" έν τη φύσει 

από καταβολής κόσμου έζήτει αύτόν ό άνθρωπος. Ζητών νά γνωρίση τον Θεόν 

τόυ ό άνθρωπος, ζητών νά μάθη τόν λόγον τής ΰπάρξεώς του, δστις είναι 

ό μόνος σκοπός, τής απολύτως, θεωρούμενης ηθικής, πρέπει νά έγκύψη εις 
την μελέτην τής φυσεως.. Σπουδάζων λοιπόν την φύσιν, καταρτίζει τη συν
δρομή βεβαίων καί Αλάνθαστων γεγονότων πεποίθησιν, ήτις άγει αύτόν προς' 

τόν. θεόν και έπιτκττει αύτω. τόν θαυμασμόν καί την λατρείαν, τελεότερον 
καί βεβαιότερον ήπασα άλλη οδός, ' ·.,

: - Την τό ά.τομον, τόν ερημίτην, εις την ήθικήν καί την ευδαιμονίαν όδηγή- 
σασαν όδόν καί..μόνον αυτήν οφείλει -. νά τρκπή καί ή καθόλου κοινωνία,. Ή 

Ανάπτυξις αυτής .καί 'ό έξευγενισμός έπιτρέπουσιν αυτή την χρήσιν. γενναίο-·

. τερών, εύρυτέρων καί καταλληλοτέρων μέσων σπουδής τής «ρύσεως, ή όσα. 

ένεισι. τώ απλώς μόνον έν μέσω τής φυσεως ζώντι. Σπουδάζουσα τά όσ<» 
συνέλεξαν οί προγενέστεροι κατά τόν ροΰ,ν των αιώνων έκ τών περί φυσεως :

. γνώσεων, ητοι τάς φυσικάς έπιστήμας,, προσθέτουσα καί·τάς.έξ {δίας πείράς ·.■

·

■t( t
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. ένΐύπώσεις^ μορφοΰται πλειότερον τοΰ άπλ.οΰ καί άμυήτου τής φυσεως πα- 

■ ρατηρητόΰ καί. .καθίσταται τόσω έπιτήδειοτέρά: εις κατάληψιν τών Αρχών 
τής ηθικής καί τής έννοιας .τοΰ Θεοϋ δσφ μάλλον διά τής μελέτης τής φυ·- 

άεως προπαρεσκευάσθη.. . ; : .
Τδού λοιπόν τί Απαιτεί ό. ενέστώς αιών . παρά τών Αναλαβό ντων τήν έκ -. 

παίδέυσιν τοΰ λζοϋ κρατών" απαιτεί ’ τήν χειραγωγίαν προς· πληρεστέραν 
γνωριμίαν τοΰ θέοΰ επί τή βάσει τής: μόνης άσφάλοΰς μεθόδου, ήν παρέχει 

ή σπουδή τής φυσεως.. . . . ■ ..-.··
Ή θρησκεία παραπέμπει την ηθικότητα εις τήν συνείδησιν" ή δέ μόρφωσις 

τής συνειδήσεως είναι τό μέτρον : τής ήθικότήτος. Ή οίονεί εσωτερική αύτη 
φωνή πρέπει νά ίίναι ό δικαστής τών πράξεων. μας. Εις την φυσικήν δέ επι

στήμην έναπόκειτάι νά όρίση, άν όντως ή συνείδησις είναι ηθική τις ικανό- 

της ή περιουσία, του Ανθρώπου, ήν έχορήγησεν ή έδάνεισεν αύτφ ό Θεός όπως 
έπιμεληθη αυτής ή διαχειρίζεται αύτήν, ή άν.-είναι προϊόν τής άναπτύξεως 

καί ανατροφής. ■■ ’ ■ . .
. Τί είναι ή συνείδησις; Εσωτερική, Απαντώμεν, φωνή ύπόδεικνόουσα τώ 

άνθρωπφ το καλόν καί το κακόν. Τό καλόν όμως ώς καί τό κακόν δεν εϊσίν. 

Αντικείμενα τών φυσικών·έπιστημών, διότι, οΰτε: κάν ύφίσταταί. τι απολύτως 
καλάν ή απολύτως κακόν. ’Εάν υπήρχαν αντικείμενα έ'χοντα τήν ιδιότητα 
τοΰ είναι καλά ή κακά, τότε έπρεπε καί ή επιστήμη μέχρι τών ιδιοτήτων 

τούτων νά ■ έπεκτείνη τάς έρευνας αυτής. Τοιαΰται ιδιότητες δεν ΰπάρχουσιν,· 

ό νους δέ μόνον τοΰ Ανθρώπου εγέννησε, διαφοροτρόπως τών 'πραγμάτων Αντε-' 

λαμβανόμενος, τοιαύτας διαφοράς; <
Βεβαίως ύπάρχουσιν αντικείμενά τινα, ατινα δυνανται νά χ.αρακτηρισθώσιν 

ώς κακά, οΐον τό δηλητήριον, τά άρπακτικά θηρία, ή μάχαιρα. Και τη μέν 

■κοινή γλώσση δόναται νά έπιτραπη ή χρήσις τοΰ χαρακτηριστικού τούτου" 
μετ’άκριβεστέραν δέ έρευναν καί προκειμένου ακριβώς τήν έννοιαν τών λέ

ξεων ν’ άποδώσωμεν, όφείλομεν ν’ άπορρίψωμεν ώς αδικαιολόγητον τόν προσ
διορισμόν, τοϋτον. Διότι τό δηλητήριον .σχετικώς.μόνον.είναι δηλητήριο^ υπό 

ορούς δέ καί περιστάσεις ενδέχεται νά ήναι .ευεργετικόν φάρμακον. Κ,αί τά θη

ρία δέ . Αδίκως καλοΰμεν. κακά" αί τό σΰμβολον τής αθωότητος Αποτελόΰσαι. 
περιστεραί έρίζουσάι πληγόνονται,μέχρι θανάτου,οΐ δέ ώς Αφελείς καί άκακοι 

θεωρούμενοι ιχθύες,οΰς Αγάπώμεν. νά παριστάνωμεν ως Αθώότατα πλάσματα, 
πράγματι είσί θηρία έκ τών φοβερωτέρων,.διότι καί τών νεωτάτων ήδη ίχθυ- 

■ δίων ό στόμαχος ευρίσκεται πλήρης ύδροβίων ζωυφίων φονευθέντών. καί κά- 

τάστραφέντών. . Ούτω βλέπομε?· τά ή'θη τών άρπακτικών Θηρίων έν συμπάση 
τ·?ί κτίσει" έκαστον ζωικόν ον Αναγκαίως. ζη·,έ’Α τής. Αρπαγής ετέραυ όργανι· 

νισμοΰ καί ό ήθίκώτερος άνθρωπος, ηδύνεται ενώπιον Αμνοΰ όπτούμένου. καί 
μπέρ ζύτοΰ τήν άθώ,αν ζωήν.άπολέσαντός, δέν διστάζει δέ καί ό ευλαβέστε

ρος νά υπεξαίρεση τφ πεινώντι μόσχοι, τό γάλα καί νά καταβροχθίση. τήν
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άγέννητονετι όρνιθα έν τω ώφ. "Εκαστος έν τγ· φύσει-μετέχει τη έμφυτφ 

όρμγ πρός άρπαγήν καί ή άνάγκη αυτή είναι τό μόνον σατανικόν έν τη φό-.. 

σει. Ευρήματα προϊστορικά,· . άρχάιολογικά, έν Δανία; 'Ελβετία και Βελγίω, 
σύγχρονοι δε έτι γεωγραφικά! περιγραφαί μαρτυροϋσιν ότι ό άνθρωπος έν τω 

ζατωτάτω τής αναπτύξεως σταδίω ήτο. θηρίου καί ότι προχωρών έν τη 
εαυτοί) αναπτύξει διήλθε διά. τοΰ σταδίου τήςάνθρωπαφαγίας. Ο.υτω πάσα 
ήμέρωσις τοϋ άνθρωπίνου γένους έξετελεϊτο έπί πτωμάτων, .πάσα δ έπρόοδος αύ- 

τοΰ έξηγοράσθη καί εξαγοράζεται διά-βαρειών-θυσιών.. Ή δέ μάχαιρα τέλος 

μ.όνον έν τ·η χειρ! τοϋ φονέως είναι κακή, τόν ,δέ τεχνίτην τρέφει καί-τόν 

ειρηνόφιλον προστατεύει κατά τοϋ επιτιθεμένου.έχθροϋ.
Έκ τών άνωτέρω εΐκάζομεν οτι την συνείδη'σίν του ό άνθρωπος δέν φέρει 

ώς: τινα. ηθικήν περιουσίαν παρά τοϋ Θεοϋ δωρηθεΐσαν. Τοϋθ’ δ.περ φέρει έν 

έαυτω είναι μόνον ή ίκανότης τοϋ άντιλαμβάνεσθαι τάς αΐσθητάς εντυπώ

σεις καί ή ίκανότης τοΰ σχετίζειν καί συγκρίνέιν αύτάς. Αύτη όμως ή κρίσις 
επί τών αισθητών εντυπώσεων, όντως είναι έμφυτος τώ άνθρώπφ, διότι ό 

οργανισμός, έφ’ ου βασίζεται η ίκανότης. αύτη, έν τω παιδίω ήδη ενυπάρχει. 
Σχετικώς μέν πλείονας ικανότητας φέρει μεθ’έαυτής ή όρνις άμα ώς έγκατα- 

λείόγ τό ώόν καί εΐσέλθγ εις την ζωήν' μόλις έκ. τοΰ ώου έξελθοΰσα άνα- 
■πηδφ έπί τών ποδών καί θεραπεύει τάς έθιζομένας έν τ·ρ κοινωνίη .τών ορνί

θων ρόπάς καί όρμάς. Ή δέ τοΰ παιδός άνάπτυξις έκτελεϊται βραδέως καί 
άρχεται βαθμηδόν διά τής έπιρροής τών εξωτερικών εντυπώσεων’ αί έπιθυ- -

μίαι, αί όρμαί άναπτύσσονται καί ές αυτών γεννώνται τά πάθη. Έν δέ τη 

εγκρατείς αυτών πιστοϋται ή διά της αγωγής πΐασθεΐσα σντείδηΰΐς. .
Ή αγωγή δέ αύτη, ,ήτοιή ανατροφή της άνθρωπότητος, δύο έν συνόλω ρ

■ προβλημάτων τήν έπίλυσιν επιδιώκει, διότι σκοπεί καί - νά καταστήσ.γ τόν . f

άνθρωπον έπί μάλλον καί μάλλον ικανόν οπώς εκπαιδεύση, μορφώσή καί.φω* γ

τίσγ εαυτόν έν τι) άνιούση σειρφ τών σπουδών του περί τών περί εαυτόν συμ- |
βαινόντων καί νά σύνειθίσν), αύτόν έν.ταϊς πράξεσιν αύτοϋ καί έξωτερικαΐς έκ- ΐλ
δηλώσεσιν εΐς τρόπον ώστε νά πράτττι καί άκουσίως ό',τι οφείλει έκουσίως ρί

νά πράττη. Μόνον δέ ή πρακτική άσκησις, ή άένναος εξάσκησις- δύναται έπί j ;
τέλους νά μεταβάλγ εις ένστικτους,, τάς εκούσιας πράξεις, η δέ πείρα τό 

άπέδειξεν άρκούντως ό'τι δεν έπαρκεϊ ή μόνη, διδασκαλία τής ηθικής, τούνάν-. 

τ.ίον δέ μόνη ή πρακτική αυτής· έξάσκήσις στέφεται διά πλήρους επιτυχίας. 

ΙΙάσα δέ της ηθικής εξάσκησις βαίνει έπί βάσεων, άς διέπουσιν οί νόμοι τής . 

φυσεως και δέν δύναται έπί άλλοτρίων βάσεων νά θεμελιωθή" ό'θεν έπεται 

οτι χειραγωγητέα ή ηθική άγωγή συμφωνως τγ εμπειρία, τή άπορρεούσν) ϊ

έκ της τών φυσικών έπιστ.ημών σπουδής. .

. Έν. τη σπουδή τών φυσικών έπιστημών έγκειται ή θεμελιώδης ιδέα ό'τι' .
δίέπει τήν προοδευτικήν άνά,πτυξιν τών έν τή φύσει νόμος τις γενικός ϊί 

'. παγκόσμιος. Ή παγκόσμιος πρόοδος είναι γεγονός άναμφισβήτητον*  ή ζωο-

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΔΤΡόΒΟΓΝίίίΤΙΚΑ.

λογία π. χ. μαρτυρεί τούτο ώς πρό: τον ίξέυγένισμόν τών ζώων, ή ιστορία 
ώς πρός τάς. πράξεις τόϋ; ά,νθρώπου. Τοΰ γεγονότος τούτου Αποτέλεσμα είναι 

ή πρός τον Θεόν λατρεία, πρός τό'ύπέρτατΟν.,εκείνο ον, πρός δ. τείνει πάσα 

'πρόοδος. ■ - ■ ,
Έν τώ :σημείω τούτω συναντώνται αϊτέ φυσικαί έπιστήμαι καί τά θεο- 

λογικά δόγματα. ’Αμφοτέρων σκοπός Ανώτατος είναι όθαυμασμός καί ήΑα- 
τρεία τοϋ Θεοΰ, άφικνοΰνται δέ εις αυτόν ,αί. μέν διά τής έρεύνης, τά δέ διά 

τής πίστεως. Τά. μέν δόγματα: πρεσβεύουσιν ώς σκοπόν τής άνθρωπότητος 
τήν πρός τόν Θεόν καί πρός τήν αΐωνίαν εύδαιμονίαν επιστροφήν, αί δέ φυ- 
σικαί έπιστήμαι, εις τάς άρχάς τών οποίων άντίκειται όλως ή παραδοχή 

τής λήξεως τοϋ σύμπαντος διά μεταβάσεως ε’.ς τελείαν καί μόνιμον ήρεμίαν, 

τήν άπειρον πρόοδον καί τελειοποίησιν, δι? ής θέλει δυνηθή ποτέ νά προσεγ- 

γίσγ προς, τό αιώνιον φως ή άνθρωπότης. . ■
> Άντικείμενον τής ηθικής άγωγής τοϋ ανθρώπου- είναι ή.τάσις πρός τήν , 

Αλήθειαν, πάσα δέ ηθική πράξις πηγάζει αναγκαίως έκ τής τάσεως ταύ- . 

της’ αποτελεί δέ τό κριτήριον τής συνειδήσεως ή έξέτασίς, ά.ν όντως πάσα - . 
πράξις έξ αύτής έξεπήγασεν. Άλλ’ ομως καί τής φυσικής επιστήμης ό πρω

τεύων χαρακτήρ είναι ή πρός τήν κατάληψιν τής Αλήθειας τάσις’ οθεν έπε- 
ται ότι οίαδήποτε πρόοδος. εν τω πεδί,ω τής ηθικής φαίνεται κατορθωτή, 

μόνον διά τής άναπτύξεως τών φυσικών έπιστήμώχ.. καί τών έπί τόν βίον ' 

εφαρμογών αύτών.
: Διά τοϋτο. πανταχοϋ βλέπομεν οτι τά κράτη προετοιμάζουσιν νϋν έν τοϊς ■Διά τοϋτο. πανταχοϋ βλέπομεν οτι τά κράτη προετοιμάζουσιν νϋν έν τοϊς ■ 
σχολείοις και.'έκπαιδευτηρίοιςριζικωτέρας.καί εύρυτέρας περί φύ.σεως γνώσεις’ 

,-'.τί δέ καί πώς δύναται νά προάγάγη ή εισαγωγή τής νέας ταύτης μεθόδου, 

το'ΰτο δεικνύει ή άνάπτυξις τής ιατρικής, ή'τις από τριάκοντα' ετών εντελώς . 
. μ,ετεμορφώθη, δεικνύει δέ. καί ή' γιγαντιαία διανοητική άνάπτυξις τής άνθρω- 

πότητος, άφ’ότου ίδρύθησαν ώς τοιαϋται αί νεώτεραι φυσικαί έπιστήμαι.,

' X. '

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΑΪΡ0Β0ΠΙ2ΤΙΚΑ
■ .. . ' ■ 1’0.0

SIEGFRIED KOPPER.

Α' ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Έν Κετίγνγτ ύπάρχουσι τήν .σήμερον τέσσαρα σχολεία, δύο κατώτερα, τό 

δημοτικόν σχολεΐον τών άρρένων καί τό τών θηλέων, προωρισμένά νά έπαρ- 
κέσωσίν εΐς μόνον τάς άνάγκας τής πόλεως, και δύο άνώτερα, ή θεολογική 

σχολή καί τό έζπαιδε.υτήριον. τών κορ.ασίων< Καί μέν θεολογικής σχολής
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' σκοπός το νά παρέχη καλώς καταρτισμένους .·πνευματικούς ποιμένας .εις.τήν? 
εκκλησίαν,'καί εις τά σχολεία, ικανούς διδασκάλους, τό . δέ έκπαιδευΐήριον 

τών κορασίων σκοπεί τήν διαμόρφωσιν .ού μόνον καλών διδα.σκαλισσών διά 

τά σχολεία τών κορασίων τά μέλλοντα ολίγον κατ’ ολίγον, νά ΐδρυθώσι*  
•χαθ*  άπαντα τά διαμερίσματα, άλλά καί ανταξίων οικοδεσποίνων διά .τούς, 
εύπαιδευτοτέρους έκ τών νέών, τούς ίδρυτάς έν τώ μέλλόντι μάλλον πεπο- 

λιτισμένων οικογενειών. Τοΰτο είναι σημαντική σπουδαίας έ’χουσα συνεπείας 

επί τά κρείττω τροπή, ήν εκείνος μόνον δύναται προσηκόντως νά εκτίμηση, 
οστις γνωρίζει, . πόσον κακώς είχον πάντα ταϋτα έν Μαυροβουνίφ μέχρι 
τοϋδε, έτι ίέ καί νυν έξακολουθόϋσι κατά ,μέγα μέρος έχοντα. Ένα . γίνη 

παΐς τις καλόγηρος ή ίερεύς, καί ούτως έςασφαλισθή αύτώ ή άποκατάστα-, 
σις έν τινι. πενιχρω κελλίω ή μικρόν · εισόδημα παρά τινι έκκλησίιγ, ούδέν 

άλλο άπητεϊτο ή νά προσέλθη παρά τινι μοναχφ ή ίερεΐ, βπως διδαχθή τό 
επάγγελμα. Τοΰτο δέ εις ούδέν' άλλο συνίστατο ή εις το άπομιμεΐσθαι μη
χανικώς τό τυπικόν έν ταΐς ίεροτελεότείαις· καί εις τό άναγινώσκειν τήν 
π,αλαιοσλαβικήν εκκλησιαστικήν γλώσσαν' ούδέτερον τούτων ήτο ανάγκη νά

. έννοή. Έάν ,δέ πρός τούτοις ήδύνατο νά άναγινώσκη τήν καθωμιλημένην

■ σερβιχήν καί μάλιστα νάγράφη, ήτο σοφός.. Καί όμως -όλίγιστοι μόνον με

ταξύ τών 300-—400 ιερέων, ους ήρίθμει τό Μαυροβούνιον, ή σαν καί αύτώ ν

, μόνων τών τεχνών κάτοχοι, .. καί τοΰτο μετρίως. Οί.πλεΐστοι ήρκοϋντο έίς 
τήν άπό στήθους έκμάθησιν τών διαγεγραμμένων τύπων , διά. -το. βάπτισμά, 

τήν τέλεσιν τοΰ γάμου, καί τήν ταφήν, και εις τήν εφαρμογήν αύτών, τής 

άνάγκης παρισταμενης, Έάν έδιδε τις εις τάς χεϊρας αύτών άλλο βιβλίον 
'έκείνου, εις & είχε συνειθίσει .ό οφθαλμός,. δεν ήδύναντο νά προχωρήσωσι-.

, Ιίαί δυσκόλως ήδύνατό τιξ νά άπαι,τήση παρ’ αύτών πλείω' διότι έ'ξω τής . 

εκκλησίας έπαυεν ή εντολή τοΰίερέως. "Εσζα'πτεν. έν τώ άγοφ, ήλαυνεν εις 
τήν αγοράν τόν ήμίονον. αύτοϋ πεφορτωμένον: γεώμηλα, ή έάν ούδέν άλλο 

. καλλίτερου είχε νά πράξη, ετίθετο επί κεφαλής ομίλου {'οπλισμένων εταί

ρων,· κάι μεΐ’ αύτών έπέπιπτε πρός άντεκδίκησιν εις τάς γειτονικάς χώρας. 
Διά τοΰτο έκ παλαιών χρόνων οι ιερείς έν. Μαυροβουνίφ. μάλλον διεκρίνοντο 

έν τή πολεμική τέχνη ή έν τη επιμελείς- τών ψυχών, και πολλούς έκ τών 
:μάλλον δεδοξασμένων ηρώων καί ηγεμόνων, τοΰ Μαυροβούνιου αντιποιούνται 

ώς ανήκοντας εις τήν ,τάξιν αύτών,. δικαίως έπι τούτω . έγκαυχώμενοι. ’Α

γνοώ, άνήναι γνω'στόν, ότι μεταξύ, άλλων καί ό τήν σήμερον τά πολεμικά 
διέπων, δν τοσάκις άνέφερον αί εφημερίδες,, ότέ μεν ώς στρατηγόν, ότέ δέ 

ώς υπουργόν τών στρατιωτικών, έστιν ότε καί ώς στρατάρχην, ό Ήλίάς 

Πλάμενατς είναι καί αύτός ίερεύς. Παππώ-Ήλίαν. ονομάζει αυτόν συντόμως . 

ό λαός καί αύτός ό ήγεμών. Διδάσκαλοι καί. διδασκάλισσάι, ώς ιδιαιτέρα 
τις τάξις ή ώς επάγγελμα ιδιαίτερόν . έχ.οντες τήν διδασκαλίαν, ούδόλως ■' : 

ΰφίσταντο μέχρι: .'των. ν,εωτάτων .χρόνων. Ώς τούς γραμματείς ' αύτών -.καί
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γραφείς, ούτω ζζΐ, διδασκάλους , διά τά ύπ’ αύτών ιδρυόμενα σχολεία, ήναγ- 

κάζο.ντο οί Βλάδϊκ.αι νά προσκαλώσιν έκ τ.ής'. ξένης;, έκ της Δαλματίας, AA^j 
. στρίας ή Σερβίας. Καί αυτό δέ τό ■ άναγινώσκειν καί γράφειν, · επειδή , ούδεις, 

άλλος έκτος τών ιερέων, ήξίου οτι έπίσταται, παρά ταϊς γυναιξί βεβαίως δεν 

ήδύνατο. άλλως νά θεωρηται ή ώς δλως περιττόν, καί δή καί . άπρεπες.· Καί 
τί τό,έκ τούτου όφελος εις τήν γυναίκα, ήτίς : από- τής παιδικής, ηλικίας, ήτο.· 

καταδεδικασμένή εΐς τάς μεγίστας. ταλαιπωρία ς,. καί ήτις μεθ’ ολον . τό. σέ-: 

βας.τοΰ υΐοΰ πρός . τήν μητέρα, μεθ- δλην τήν άγάπην τοΰ άδελφόϋ πρός· 

τήν άδέλφήν, έν . τή.οικογενείίη τήν κατωτά.τήν-κατείχε. Οέσιν; τί τό όφελος' 

νά εχ-η γνώσεις ,άλλας παρά έκείνας, άς, ήδύνατο ·νά χρησιμοποίηση έν τώ 
σταύλω, επί τοϋ άγροΰ καί παρά τή εστία: ’Αλλά πάντα ταϋτα . βεβαίως- 
θά μεταβληθώσιν. ,’Ήδη τοΰτο είναι τεραστία. πρόοδος, τό άναγνωρίζειν, οτι- 

άνευ τής συμπράξεως τών μητέρων: εις.τήν παίδευσιν ταυ λαού, ..αυτή θά 

μ,ένή αιωνίως άτελ.ής.'Ή χειραφεσία. τής γυναίκας είναι τό αυτό καί ή*  

χειραφεσία τοϋ λαοϋ. '
. 'Κατά πρώτον έπεσκέφθην τό κατώτερον σχΟλεϊόν τών κορασίων,. ώς ,τό 

μάλλον πρόχειρον' καθόσον, έν ελλείψει καταλληλότερου· χώρου,, ένοικεϊ 

προσωρινώς έν τώ ίσογείω δωματίφ οικίας τίνος, παρά τήν πλατείαν. . Εΐπον 

δωμάτιον άλλά δέον νά έλαττωθη εις τό. έπακρον . ή ιδέα, .περί-τοΰ. χώρου; 

8ν,έγώ ούτως ονομάζω, .άποβλέπων εις τάς παρούσας .-περιστάσεις καίιένετ' · 

κεν αβροφροσύνης: πρός τάς έν αύτώ υπέρ αξιέπαινου σκοπού, έργαζομένας 

νέας. Προσοχή ! Εισέρχεται τις διά μικράς. θύρας, ήτις διά τελείους, άνδρας 

είναι λίαν χαμηλή. Μόλις υπερβαίνει τις τό’.κατώφλιον καί πίπτει εις- βαθύν 

πετρώδη βόθρον, δν πρέπει νά διαβή ό βουλόμενος πάντως.νά είσέλθη. Καί· ,. 
ή μέν συνώθησις 30—40 κορασίων διαφόρου ηλικίας , έν ούτω περιωρισμένω;. 

χώοω, δικαιολογείται ί'σως ΰπό τής ανάγκης, τούτο ομώς είναι ασύγγνωστος -. 
αμέλεια, ήν ούδ’ αύτή ή έσχατη πενία ..δύναται νά δικαιρλογήση; Ένα μόρ
φωση τις τόν νοϋν νέων κορασίων, ϋύδαμώς έχει άνάγκην νά έμβάλη εις 

κίνδυνον τούς πόδας αυτών. Έκτος, τούτου ύπάρχουσιν αρκετοί' λίθοι έν Κε- 

τίγνγ πρός πλήρωσιν βόθρου^ καί ούδόλως άμφιβάλλομεν οτι ή εργασία αυτή' 
θά άπετελεσθη ή'δη. . Έν τή μικρά θυρίδι τή μόνγ άλλως, ήτις φωτίζει, τόν 
χώρον, κάθηται παρά μικρΧ τινι τρκπέζη ή : διδασκάλισσα, πρεσβυτέρα-τις ■· 

λίαν εύσαρκος κυρία έκ Δαλματίας, ής. ο! σύζυγός, άσ.χόλεΐται εις τήν νεώστ'ι 
. ίδρυθεΐσαν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν, μετά τής βοηθοΰ αύτής, νεάνιδος-, ταυ-, 

της έκ Μαυροβούνιου. Ή.διδασκάλισσα διακ^όπτουσα τήν παράδοσιν υποδέ

χεται ήμ,άς λίαν φιλοφρόνως, επίσης, καί τά μικρά κοράσια, , άνδηρά,, φαιδρά 

καί ζωηρά όντα, ηλικίας , από 8—12 ετών. Τα αντικείμενα τής δίδασκα-/ 

λίας.ήσαν εκτός', τής ά'ναγνώσεως :καΐ τής: γραφής,, ή σέρβική κάί -ιταλική’ . 

γλώσσα,.αριθμητική, κατήχησις, γεωγραφία και ή πάτριος. ιστορία. Ή τε
λευταία, αυτή πάρεδίδετο οτεΏσήλθον καίδιά ταμτό,.έκαμον ,χρήσιν γής.,δο?
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θείσης' μοι. άδειας ΐνα Απευθύνω πρό; τά; μικρά;έρώτησίν τινα.': « — ’Έχετε 

ίσως Ακούσει, περί Ttvo; πρίγκιπας ΛαζάρΟυ;» —Πάσαι άνέτειναν τάς. χεΐρας 

καί μιζ φωνή Ανέκραξαν,

«Πως οχι
—— «Δεν είναι όμως δυνατόν, νά κάμητε την Αφήγησιν- πάσαι όμοΰ, εΐ- 

πεν ή διδασκάλισσα. ’Ονομάσατε μίαν έξ υμών, την μάλλον πρός τούτο 

επιτηδείων »,—Πασών αί χεΐρες ύπέδειξαν δεκαετές περίπου κοράσιον, 
δπερ δεν ίτο μέν κυρίως : εΰμ,ορφον, έφαίνετοόμως λίαν νουνεχές την οψιν*  

"Ιστατο συνεσταλμένη ·καί νευουσα πρός τά κάτω φέρουσα πενιχρών μέν, 

Αλλά καθαριαν έσθήτα, τό. δέ παρθενικόν κάλυμμα μετά τοΰ μελανός πέ

πλου καθήκε μέχρις άκρου μετώπου. Εώθύς κατενόει τις ότι ήτό ή πρώτη 

τοΰ σχολείου. Καί όντως άμα λαβοϋσα θάρρος Αφηγήθη την ιστορίαν τοΰ 

άτυχους ήγεμόνος τοσοϋτον εύκρινώς, τοσοϋτον λεπτομερώς καί μετά τοσαύ- 

της. πατριωτικής θερμότητας έν τη έκφράσει, ώστε, ουδόλως αΐσχόνομαι να - 
. τό εί’πω, δάκρυα έξέβλυσαν Από τών οφθαλμών μου. Ό πρίγγιψ Λάζαρο;,,, 

ώί γνωστόν, είναι ό ήρως του μεγάλου εθνικού έπους των Σέρ.βων, Ή μικρά 

φιλόπατρις μαθήτρια ήνή θυγάτηρ τοΰ γερουσιαστών Πεκου Τσέροβιτς, ενός 

των νεωτάτων, ούχί δέ καί των, εσχάτων τοΰ Μαυροβούνιου ηρώων. Και 
πάντα δέ τά άλλα αί μικραί της Κετ.ίγνης καλώς έπίσταντο. Εις μικρόν.τι .'. 

κοράσιον έζέφρασα τό.ν φόβον, μήπως η σελήνή, εάν σκωριάσωσιν /οί ήλοι, 
St’ ών από καταβολές κόσμου εΐναι προσηλωμένη εις τον ουρανόν, πέση λαμ- 

πράν τινα νύκτα επί τής γης*  άλλ’ έκεϊνο καταγέλασε μου, ως μη εΐδότος, ‘ 

ότι ή σελήνή ούδ'αμώς είναι προσηλωμένη έπι τοΰ ούρανοϋ, άλλα πορεύεται 

την Ατραπόν αυτής οίίτω στζθερώς καί Ασφαλώς, ■ ώ; ό ήμίονος τοΰ πατρός 
αυτής ,έπ'ι τοΰ βουνοΰ. Καί εργόχειρα μοί έπεδείχθησαν, λίαν κομψά, έν οΐς 

καί ποικίλματα έπι κανάβου έζ ερίου καί μέτάξης, παριστάνοντα κανάρια 
πτηνά έκ κίτρινου ερίου και ΐ'α εξ ΐκνθίνου ερίου*  πάντα φυσικότατα. Ευρον 

όμως άσυγκρίτως προτιμότερα πάντων τούτων των πρός έπίδειξιν έργων, ών 
άνευ καί έν αΰ-ώ τω Μκυροβουνίω νομίζεται αδύνατος ή εΐσήγησι;. εις τά 

γυναικεία εργόχειρα,, τά ραπτικά έργα καί τά πλεκτά. Ταυτα θά δυνηθώσι 
ποτέ νά χρησιμοποιηθώσιν. ■

Τό Αν.ωτερον σχολείου τών'κορκσίων, η τό ’Ινστιτούτο*,  ώς έπισήμως Απο- : . 
καλείται, ΐδρύθέν έν έτει .1869, εύρίσκεται από τοΰ 1870 έν τινι επί τούτφ 
ιδί<γ τω σκοπώ οίκοδομηθείση λίαν έύρυχωρφ κιΖ’1 λίαν σκοπίμως διεσκευα- 

σμένιρ οΐκίγ, εις ήν πρασετέθη και μέρος τι έδάφόυς πρός κατασκευήν κήπου. 

’Ως έκ τής όλης διευθετήσεως καί δίακοσμ.ήσεως εΐναι διδασκαλείου υποτρό

φων παρθένων, ικανόν νά περιλάβ·/) ·:30 μαθήτριας, ών 20 μέν δωρεάν, 10 . 
δέ Αντί 200 φλωρινίων έτησίως. άπολαμβάνουσι. την τε διδασκαλίαν καί 

τήν ύλην τροφήν. 'Η εΐζ.μόνην την διδασκαλίαν συμμετοχή επιτρέπεται έν 

τούτοι; κάί εις εξωτερικά;, διατρεφομένάς παρά τοϊ; γονευσιν αυτών και
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τυγγενέσιν*  όίίτω π. χ. αόταί αΐ δυο πρεσβυτεράι ήγεμονόπαΐΛδς τοΰ Μαύρο- 

βουνίους ή Ζόρκα καί ή Βιδοσάβα ήκροώντο πολλών' μαθημάτων. Μόνον κο

ράσια ηλικίας από .9 έως 12 έφών. είναι παραδεκτά, καί τό δικαίωμα τοϋτο 
έχουσιν όύ μόνον ΐθαγένεΐς Μαυροβουνιωτιδες, Αλλά-καί θυγατέρες δαλμα- 

τών, έρζεγοβινίων, βοσνιών, καί Αλβανών γονέων, καί μάλιστα επί ί'σοις καί . .
όμοιοι;, εάν μόνον εύμ,οιρώσι τής Αναγκαίας προπαιδείας. "Αλλως δέ αύτη 

συνίσταται εις μόνον τό άναγινώσκειν καί; γράφειν την σερβικήν καί τά Αριθ

μητικά σημεία, εις τό άριθμέΐν μ,έχρις εκατόν καί εις τό γινώσκείν άπό 

στήθους τινάς προσευχάς. ’Αντικείμενα διδασκαλίας εΐναι έκτος τής θρη

σκείας : γραφή, Αριθμητική, γεωγραφία, εθνογραφία, ιστορία, φυσική, ρωσ- 
σίκή, γαλλική,. νυν δέ καί γερμανική γλώσσα*  έπειτα φδική, ή των κήπων 

εξεργασία καί ή βομβυκοτροφία. Ταϋτα δέ πάντα διαμοιράζονται τρεις έν 
αύτώ τω οΐκω κατοικοΰσαι διδασκάλισσαι, ή δεσποινίς Ναδέσδα Πάκιεβιτς- 

έκ 'Ρωσσίκς, αί δεσποινίδες Μιλένα Στάνογιε.βιτς καί Μίλκα Κοκάνοβιτς έκ 

Σερβίας, προσέτι δύο εξωτερικοί διδάσκαλοι ό κΊΝοβάκόβιτς. έκ Δαλματίας, 

συγχρόνως καθηγητής έν τή Θεολογική σχολή καί ό τής ωδικής διδάσκα- 

. λος κ. Σούλτζ έκ Πράγης, συγχρόνως διευθυντής τής μουσικής ’ έν Κετίγνγμ 

'0 όλος κύκλος τής διδασκαλίας συμπληροΰται εΐς έξ έτη, διαιρούμενα εΐς 
τρία διετή τμήματα. Κατά τά πρώτα δύο έτη λαμβάνει πέρας ή όλη διδα

σκαλία γενικώς. Κατά τά επόμενα δυο ετη, άπερ είναι προωρισμένα οίά τήν 

μάλλον λεπτομερή: έκπαίδευσιν, κατατάσσονται μόνον μαθήτριαι έχουσαι 
άνεγνωρισμένως μείζονα ικανότητα*  καί. κατά τά τελευταία δύο έτη τά κα

λούμενα πρακτικά, μόνον αί άρισται άναδειχθεϊσαι καί αί βουλόμεναι αύταί 
νά Αφιερωθώσιν ε’.ς το διδασκαλικόν επάγγελμα. Αύται έπισκοποΰσι τάς 
νεωτέρας, ΰποδιδάσκουσιν αύτάς, έν πολλοις δέ'και διδάσκουσι.. Συν τφ έτει 
1874 άπετελέσθη ό πρώτος εξαετής κύκλος τής διδασκαλίας*,  έκ δέ . των 

δέκα μαθητριών, α'ίτινες άπεφρίτησαν, αί: μέν εννέα έλαβον δίπλωμα διδα- 

σκαλισσών, άπκσαι Μαυροβουνιώτιδες, εΐς δέ τήν δεκάτην έλάχεν ό μόίλλον 
έπίζηλος κλήρος, νά λάβη αυτήν γυν.αΐκά ό τής-γερουσίας πρόεδρος Βόζο.ς ...’: 

Πετροβιτς ό έξάδελφός τοΰ ηγεμόνας, δστις τήν σήμερον εΐναι Αρχηγός τής 

νοτίου στρατιΑς των Μαυροβουνίων.
Ώς διευθύντρια προΐστατάι τοΰ ’ινστιτούτου ή δεσποινίς Πάκιεβιτς, επί 

τούτφ Απόσταλεϊσα έκ Πετρουπόλ.εως παρά τής προστάτιδος τοΰ καθιδρυμά- ' 
. τος, τής: αύτοκρατείρας Μαρίας Άλεξάνδρόβνας, εΐς ήν ως τήν κυρίως ίδρυ- 

σασαν καί πράγματι διατηρούσαν αυτό, (δι’ αποστολή; 5,500 ρουβλίων'κατ’ 
έτος) έπεφυλάχθη. διά τοΰ καταστατικού νόμου ό διορισμός .τής διευθύντριας, 

όπως εις ταύτην τήν τελευταίαν ή έκλογή των. διδασκάλων καί έν γένεί τοΰ 

όλου προσωπικού. Βεβαίως κατά τούτον τον τρόπον ενασκείται έ'ξωθεν ευρυ- 

τάτη επιρροή. Πάντως όμως προτιμώτερον τοΰτο ή έάν ήναγκάζετο ένεκεν 

έλλείψεως των άπαιτουμένων μέσων νά άνκβληθή έπ’Αόριστον χρόνον·η ανί-
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δρυσις τοιουτου κ<κθιδρύματος> άφ’ού τοσαΰτα προσδοκώνται; καί δικαίωζ; 

ύπέρ τής καθολικής πΜ&βύσάρί αγαθά. ’Άλλως ή δεσποινίς Πκκιεβιτς είναι 
έμπειρος διδχσκάλισσα, εξαίρετος οικονόμος, πλήρης ζήλου καί Απαΰστου 
δραστηριότητος, έν evl λάγφ παιδαγωγός εύφορουμένη τής πλήρου; εκείνης 

άφοσιώσεως εις τό επάγγελμα,. ήν ήδυνατό τις ΐλω-νά όνομάσγ Αποστολή 

ίών ζήλον. Εΐς πάντα τά διαμερίσματα τής οικίας, ής έχει τήν διοίάηστν, 

έπικρατεϊ μεγίστη τχζις καί■ περιλαμπ'εστάτη καθαριότης, επί .τε τών διόδων 

•καί έπί τών κλιμάκων, ■ έν τε τω μαγειρείφ καί εν τοϊς δωματίοις. Έκάστη 
μαθήτρια έ'χει έν αύτοϊς Ιδιαιτέράν τράπεζαν καί ιδιαίτερον κιβώτιον. Ή' διευ

θύντρια μοί ήνέωΐςε λίαν-φιλοφρόνως πολλά τούτων καί, ένταΰθα Ακόμη-έπε - 

κράτει έν πκντί τοίαύτη τάξίς -καί ιδία τοιαύτη κοσμιότης καί κάθαρίότης, 
όποιαν ίσως δέν ευρίσκει τις πάντοτε έν τοϊς ήμετέροις ΰπότροφείοις. Ίδίωί 

μεγάλη καταβάλλεται φροντίς περί την οικιακήν οικονομίαν, τόν ιματισμόν, 

.τήν κοίτην, καί την τράπεζαν. Αί κλίνκι είναι εξαίρετοι, ή τράπεζα καθα · 
ρίως παρεσχεύασμενή μετά δύο παρόψίδων δι’ έκάστην τών συντραπέζών καί 

προσέτι μετά χειρομάκτρων καί τών δεμάτων αυτών’ μικρά πράγματα δι’ 

ήμας, δί εκείνους όμως σημαντικότατα.

>.©ά?|ναι ευεργέτημα διά τάς νεάνιδας ταύτας, εάν κατά τούτον τόν τρό

πον μάθωσιν ενωρίς νά ένασμενίζώνται εις την τάξιν καί καθαριότητά, καθω 

σ.τάμεναι ούτως ίκαναΐ νά έπιχειρήσωσιν έν τοϊς κόλποις τής οικογένειας ■ 

προσηλυτισμόν υπέρ τούτων τών έν Μαυροβουνίω : ολίγον σπανίων αρετών καί 
εΐσαγάγωσιν αύτάς εις πάσαν την χώραν. ΤΗτο ώρα σχολής καί διά τούτο . 
εδρον έντώ κήπω απησχολημένας περί τό έπισκάπτειν την γην καί τό κά- 

τάσκευάζειν πρασιάς διδασκαλίσσας καί μαθήτριας, έν αΐς διεκρίνοντο πλεΐ-

. σ,ται νεαραί κκλλοναί φέρουσαι τόν Μκυροβουνιωτϊκόν τύπον. ’Αφορμήν λαμ- . 
βάνων έκ. τής στιγμιαίας. Ασχολίας άπήύθυνα πολλάς ερωτήσεις περί τοΰ 

βίΰυ τών φυτών καί τής σχέσεως αυτών πρός τήν οικιακήν τών ανθρώπων οι

κονομίαν, έλαβον δέ λίαν προσφυείς Αποκρίσεις. Μεγάλώς δέ έθαύμασα τάς

. γεωγραφικές καί. εθνογραφικής γνώσεις τών σοφών τούτων- Μαυροβουνιωτίδών. 
’Αγνοώ, Αν δεκατριών έτών κοράσιον τών ήμετέρων ύποτροφείων θά ήδυνατο 

νά Αντίκρουση τόν ισχυρισμόν μου, on οι Γερμανοί κατάγονται από τών ΤΙερ- 

Αών, μετά, τοσαότής 'έμβριθείας, μεθ’ όσης κάτεπολέμησεν ή όύχί πρεσβυτέρα 

μελανόφθαλμος Μαυροβουνιώτις τήν ύπ’ έμοΰ τεθεϊσαν θέσιν, οτι οΕ Μαυρο- 
βουνιώται. είναι Απόγονοι τών Δανών. Σόμπασα ή ΐνδοέύρωπκίκή φάλαγξ ' 
έδέν,σε νά στράτευση, και το όλον γενεαλογικόν δένδρον τών Ανατολικών, 

βορέίων καί νοτίων Σλάβων άπεφυλλίσθη, όπως Αποδειχήίή μόνον εΐς έμέ, οτι 

. πλανώμαι.Έξαιρετικώς, καί εΐς πλείς·ας παραδείγματικώς ωραίας ευρον aptrov 

γραφικόν χαρακτήρα τόσον, σέρβικου ώς και γαλλικόν. · Καί Αληθώς θαυμάζει 

τις,· όταν μ.αλιστα άνάλογνίθ^, οτι -είναι θυγατέρες μητέρων, αϊτινες φέρουσι 
τόν. τίτλον Βοεβόδα, καί δμώς.Αντί τοΰ ονόματος αυτών-ουδέ' σταυρόν ου- , ;
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ναντοκ νά γράψώ.σιν έπί τοΰ χάρτου. .Δεν.δυνάμαί; επίσης ν.ά SltajVSffti), SitOit 

νέαι Μαυροβουνιωτιδες, Βόσνιαι κτλ. είναι ήναγκασμεναι κατά την διαμο

νήν αυτών ·έν τώ ,καταστήματι νά άπεκδυθΰισίτήν εΐθισμένην αυτών εθνι

κήν στολήν καί αντί ταύτης νά περιβληθώσι λίαν Απειροκάλως κατεσκευα- 
σμένην φαιόχρουν έσθήτα, οΰτώ καλουμένην ευρωπαϊκήν. ΓΙρόςτί; Αφοϋ άμα 
καταλείποϋσαι. τό κατάστημα, καί δι’ αυτό τό βραχύ χρονικόν διάστημα τών . 
διακοπών, έπιστρέφουσι πάλιν εΐς τάς έγχωρίους αυτών στολάς, και είναι 

μάλιστα ήναγκασμέναι εΐς. τοϋτο, Αν δέν-θόλωσς ,νά γίνωσι καταγέλαστοι ή . 

νά θεωρηθώσιν ώς Απεξενωμέναω ?Ή μήπως δι’ αύτοΰ τούτου τοΰ τρόπου 

επιδιώκεται ριζική τις αποστροφή τοΰ επιβαλλόμενου ξένου συρμού; Τό κάθ- 

ίδρυμα .είναι καλώς έφωδιασμένον . διά βιβλίων,, γεωγραφικών χαρτών καί 
τφν λοιπών πρός διδασκαλίαν Αναγκαίων’ τό δ έ κομψόν ναίδιον .εΐναι πλού

σιόν Αργυρών, περίχρυσων καί έγκαύστων. ιερών σκευών. Πάντα δέ ταΰτα . εΐ- 
vzt δωρήματα της, Αύτοκρκτείρας έκ Πετρουπόλεως, ή'τις. ούδέν έτος Αφίνει 

νά παρέρχηται χωρίς νά άποδεικνύγ ό'τι ενθυμείται τό καθίδρυμα, διά τίνος 

δώρου, εκτός τών πεμπομένων 5,500 ρουβλίων.
■ Τό δημοτικόν σχολεΐον τών άρρένων καί ή θεολογική σχολή ένοικοΰσιν. 
έν οΐκήμασιν,,. ών. ό αρχικός προορισμός εΐναι μέν άγνωστος, περί ών ό'- 

μως βεβαίως κατά τήν οΐκοδόμησιν ουδόλως προεβλέφθη, οτι ■ έμελλαν πότε 
νά έξυπηρετήσωσι τοσοΰτον υψηλούς σκοπούς.. Καί ενταύθα επικρατεί ή 
έσχατη ένδεια. Π. χ.. ή θεολογική σχολή, δέν. θά ήτο δυγατόν νά δια- 

τηρηθή, εάν. δέν έπήρκει . εΐς . τάς . δαπάνας ή. ρ.ωσσική σύνοδος, ■ Αν καί 
έχγ δυο μόνον τάξεις, έν αΐς διδάσκονται άπαντα τά μαθήματα παρά δύο 

μόνον, καθηγητών καί τόϋ πρύτανεως, τών κκ. Σπόρου . Κοβάτσεβιτς, Βάσκου 
Νοβάκοβιτς καί Πέτρου Βεάρρα,., πάντων Δαλματών. Παρευρέθην κατά τήν 
παράδοσιν ■ καί εΐς τά δύο τμήματα καί απηύθυνα πρός τούς φοιτητάς δια

φόρους ερωτήσεις έκ της ιστορίας .της νοτιοσλαβικης φιλολογίας,, της .φυσικής 
Καί της ψυχολογίας. .’Εκ της-εις αύτάς άπαντήσεως κατενόησα οτι ήδυνά-. 

μην νά ΰπερβώ ολίγον τι τά στοιχεία τών επιστημών τούτων; Ουχ .ήττον: 

εύάρε-στον πείραν έλαβον έν τγ όί'νύβα οκόΛα. τφ προπαιδευτικω σχολείφ ή 

τ.^ σχολγί τοΰ λαοϋ*,  ής αί τέσσαρες τάξεις διγρημέναι εΐς δύο τμήματα περί- 
λαμβάνοντα. έκαστον δύο τάξεις, διδάσκονται ύπό.δυο διδασκάλων, άμφοτέρ.ων - 

ΑΙαυρο.βουνίων.Έν τη γΛ καί δ' τάξει εύρον; περί-τούς;2.0 μαθητής,Από ηλικίας 

10 μέχρι 18 έτώνί’Ενταΰθα διδάσκονται πραγματικά μαθήματα ολίγη ιστο
ρία καί γεωγραφία. Έξήτασα ,έκ τής ιστορίας τοΰ Μαυροβούνιού, δούς άφορ- 

. μήν υΐ'ς τινα τών Αρχαιότερων μαθητών νά μοι διηγηθγ τι περί τών διαδό-

. 1 Τό ΑΙ«υρο5ούνων Ι’χζι τήν σιέραν 52 τοιαϊτά· βχυλΐϊα, έν ώς διορίζονται διδάσκαλοι 
σχεδόν άπον.λειστικώ; Μαυροβούνιου Εΐς τας δαπάνας έπαρκοϋσι' τ'α πρός τόν σκοπόν τοΒτόν 
άφιέρώίίντα παλαΐα είσοδόμίατα τι3ν μοναστήρίων. ’Από δί τοΰ παρελθόντος βίρονς ύφίστα- 
τϋΗ.ΐν. Δανιλογραδ;καί γεωργική σχολή. ■ . ■ ,ί. '
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: χων τοΐΕΊβάνΤσερνόγιεβιτς. Ό νεανίας (επειδή πράγ^η :^ο

/ ■ π®? ?οιτών: είΐ· τ° ^χολεΐον των πζίδωνι έξεπλήρωσετό καθήκον μετά .με

γάλη; σαφήνειας· δτε όμως έφθασεν εί: την άφήγησιν,πώς ό έσχατο; Τσερ- 
νόγιεβιτς άδόξως, καί μόνον περί τής ' τρυφερά; αύτοϋ: διαίτης μεριμνών τήν 

κΚτίθ”Ακ® καί είς Βενετίανμετανέστη, καταλείπων, την αδέσποτου 
χώραν έν βαθυτάτη ταπεινώσει καί.έσχάτγ άθλιότητι, τότε δέν ήδυνήθη. νά' 

άντιστη πρό; ψυχικήν τινα κίνησιν προδήλως εκ τοϋ ενδοτάτου τής καρ.δίας 

μυχοί! προελθοϋσαν. Μόλις οότος έ'παυσεν ό διδάσκαλος. άπηυθυνε προς άλλον '.’· 
έρωτησιν' τινα έκ τις ιστορίας τής Βοημίας περί τοϋ μυθικού κύκλου της Αι
θούσης. Πάνυ εξεπλάγην ακόυσα; την άπάντησιν,·’Αλλά καί ή ύπέρ τά σύνη- 

Οες μέτρον ευστοχία έκ μέρους τοϋ διδασκάλου, ή έν αύτή ταότη τή έρω· 
τησει έκδηλουμένη, ουδόλως μέ διέλαθεν. Ήθέλησε προφανώς νά άνταμείψν) 

την έρώτησίν μου έκ τής Ιστορίας της πατρίδας αύτοϋ, προτείνων καί κύτος 

φιλΰφρόνφς ερώτημά τι έκ. τής ιστορίας τής πατρίδος μου. Έν τή πρώτη
■ καί δεύτερα τάξει, έν $ εύραν περί τούς 25 παΐδας ήλικίας μεταξύ 8 καί 14

■ . , . έτών,έφηρμόζετο ή πραγματογνωσία,παρά τή όποίγ έδιδάσκοντοαί στοιχειώ- 
/ * . δεις τέχναι τοϋ ανθρωπίνου πολιτισμού, ώς καί ολίγη γεωγραφία καί κοσμο

γραφία. Καί ενταύθα συνετώταται άπαντήσεις. Ιδίως διεκρίθη'παϊς τις κα- :

■ θόλου Απτόητος, κατά την έςήγησιν πως γίνονται ή ήμερα καί ή νύξ καί αί 

ωραι του έτους. "Ανθρωπός τις, οστι; απαρατήρητος μοί ήκ.ολουθ.ησεν έίς την 
ακόυσαν των παραδόσεων, έξερράγη είς Αληθή δάκρυα χαράς. Ό έξετασθείς 

ητο ο νεωτατος αύτοϋ υιός' έκ των δύο πρεσβυτέρων υιών, ό μέν εϊς.ύπηρέ- 
τει εν Κατάρω, ό δέ έτερος έβοσκε κατ’ οίκον τά πρόβατα1 ούτος όμως ήτο 

. . · προωρισμένος νά,έκπαιδευθή. «Συγγνώμην», ,ελαβε τό θάρρος νά με έρωτήσρ
έν τη διαχυσέι της πατρικής αύτοϋ καρδίας, «Πόθεν έρχεσθε, Κύριε, ώστε νά Λ 

. έννοήτε τόσον καλώς καί νά όμιλήτε Ακόμη την ήμετέραν γλώσσαν;»—«Έκ 

. ■ Βοημίας::·, άπεκρίθην—α'Ομιλεΐται καί έκεϊ ή ήμετέρα γλώσσα;» — “’Όχι'
' άλλα διδάσκεται, ώς και άλλα πολλά». Έπηκολούθησεν; έμφαντικον νεύμα .

. έκ μέρους του γέροντος, μεθ’ δ είπε. · πρός τόν υίόν: « Βλέπεις, Μίσκο, έκεϊ οί

■ ' . · άνθρωποι μανθάνουσι, καί διά τοΰτο δόνανται να. πράξωσί τι, καί ζώσιν ώς

. άνθρωποι, ενώ ήμεϊς, οΐτινες · ούδέν έμάθομεν, μένομεν προσκεκολλημένοι είς . 
τούς γυμνούς τούτους λίθους, ούδέν δυνάμενοι νά- κατορθώσωμεν, καί διάγο-

- μεν, βίου κτηνών». ’Αποδίδω πιστώς τούς λόγους τούτους, άποδεικνύοντας εύ- 

γλωττως, πόσον βαθέω; είσέδυσέν από των τελευταίων- χρόνων είς πάντα τά 
• .. στρώματα τοϋ μαυροβουνιωτικοϋ πληθυσμού ή πεποίθησι:, οτι πράγματι την 

σήμερον χωρίς τής επιστήμης δεν ύφίσταται δυναμις.

. ■ ~Καί Αληθώς κινείται τις εις. οίκτον, όταν σταθμίζη τά ελλιπή ταϋτα μέσα 
τής διδασκαλίας και θεωρή τούς ενδεείς τούτους νέους,, ούχί σπανίως άθλια 

περιβεβλημενούς ράκη,.οίκοι έν τοίς σκοτεινοί; αυτών δωματίοις ούδέν άλλο 

ξ βλέποντας ή.αθλιότητα-καί πενίαν, παρά δέ των γονέων ουδεμίαν διανοητι-

ΑΡΧΑ’ΟΛΟΓΙΚΑ 65

κήν ώθησιν'λαμβάνόντας, πόσον οδτοι προσεχούς ΐ&ν νοΰν καΐ^μετά ζήλου, 

ιδιοποιούνται τάς μεταδιδόμενα; αυτοΐς γνώσεις' καί μάλιστα· Οι πρεσβυτεροι 

μαθηταΐ, οϊτώες είναι είς κατάστασιν νά ίάρινωσι περί τής αξίας τοϋ · μανθα- 
νειν καί γινώσκειν.. Ουδόλως δέ διστάζω νά ΐσχυρισθώ, οτι τόσον οί διδά

σκαλοι όσον καί οί- μαθηταί έν τοϊς σχολείοι; τουτοις άσυγκρίτως πλείω έπι- . 

τελοΰ.σιν ή έν τ'αϊς ήμετέραις χώραις τκϊς λεγομεναις πεπόλιτισμεναις. Οί 

διδάσκαλοι μοί έβεβαίωσαν ότι ουδόλως παρ’ άύτοϊς υπάρχει δ,τι ήμεϊς άπ.ο-, 

κάλοϋμεν'κακούς μαθητάς καί άναγώγους νέους. Παρ’ ήμΐν αΐ άναφυόμεναι 
■γενεαί εισέρχονται είς τό σχολεΐον οϊκοθεν ήδη διεφθαρμένοι υπό των γονέων 

. καί υπό ανικάνων οικιακών παιδαγωγών. ΤΙάνάγκη τοϋ μανθάνειν. σπανίως 

εϊνάι καταφανή; είς αύτάς, τό δέ ενδιαφέρον τής μαθήσεω; είναι μάλλον 
παιδιά; ενδιαφέρον καί διασκέδασις. "Οθεν παρά-πάντα τά σχολεία και τά 

μέσα τής διδασκαλίας ύπάρχουσι τοσαΰτα ημιτελή άτομα, τοσαΰτα απολω
λότα όντα, άπερ ουδέποτε έσχον άληθή επιθυμίαν νά μάθωσί τι. ’Ενταύθα 

πάντη άλλως έχει τό πράγμα. Ή οί'κσθεν διαφθορά δεν ύπάρχει. 'Ο μαθητής 

φέρει*  είς τό σχολεϊον τον νουν αύτοϋ ό): τινα άγραφου χάρτην, ό δέ διδάσκα- 

λο; ευρίσκει, που επ’ αύτοϋ νά .γράψγι δ,τι πρόσφορον. είναι καί ωφέλιμον. Προς, 
τουτοις τό φιλότιμου είναι οί'κοθεν έμφυτον έλατήριον .τών-Μαυροβουνιωτών. 

Φιλοτιμουνται προς άλλήλους έν τφ άγώνι επί τής παλαίστρας, έν τή βολή 
.-.τοϋ λίθου καί δή καί έν τφ σχολείω. Καί είς τάϋτα^ προστίθεται ό διακαής 

πατριωτισμός. 'Ο παΐς γνωρίζει ήδη ότι είναι Μαυροβουνιώτης καί ότι τοΰτο 

δεν είναι τό αύτό καί τό κατακλίνεσθαι επι ρόδων. Παρ αυτω μετά τοϋ αλ·. 
φαβήτου βαίνει ήδη έκ παραλλήλου ή .γνώσις τής ιστορίας τής έαυτοϋ πατρί

δος. Συναντά έν τφ σχολείφ εισερχόμενος καί έξερχόμένος τούς άνδρας, οϊτι- 

νες ήγωνίσαντο ύπέρ πατρίδας καί άφιεραϋσιν είς αυτήν τάς εαυτών γνώσεις. 
’Έχει ενωρίς την συνείδησιν ότι έκλήθη νά ακολουθήσει τά ίχνη τών άνδρών 

εκείνων. Γνωρίζει, τί επιδιώκει τό Μαυροβούνιου καί οτι τοΰτο έπιτυγχάνε- 
ται μόνον, εάν οί υιοί αύτοϋ μετά τής άρετής τοϋ πολεμιστοϋ συνδέωσι τήν 

παιδείαν καί τήν καλήν άγωγήν, Έντεϋθε,ν προέρχεται ή φιλομαθεια καί 

■ .ή σιδηρά αύτοϋ επιμέλεια. . .. Έκ τοί γερμανικοί!, Α. ΜΑΝΟΣ.

AL I* Λ < Ο Λ- ·0 Γ ί Κ- λ.

ΠΕΡΙΕΡΓΟ? ΕΠΙΓΡΑΦΗ ;

1 ' "Οταν τις καταγίνεται συνήθως μέ έπιστήμας σοβαρά; οία ή ■ φιλολογίά

ί Καί ή Αρχαιολογία, αισθάνεται άπό καιροϋ εί; καιρόν τήν αναγκην να δια-
L τκεδάση τό πνευμά του μέ άναψυκτικήν τινα άνάγνωσιν. Διά να διασκέδασή ■

j ΤΟΜΟΣ A'/ : 5 ■ ....
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νά παράβλεψη, καί άπόδειξις 

j, τήν 
Άρτέμιδα, τόν Φαρνέσιον Άρην,' εύρίσκεται εκπεφρασμένη έν τοΐς τά- 

(ροις τΐϊς Τανάγρας διά χυδαίου καλύμματος (ό'ρα σ.348 κ.έ, 352 κ.έ.)».
Αί ζωγρ.αφίαι τών αγγείων είναι διά τον κ. d’ Orcet ,εί'δη γρίφων,
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λοιπόν, ώς φαίνεται,, τόν αρχαιολογικόν. κόσμον ί> κύριος G-. <Γ Greet, έσχε τήά. 

επαινετικήν πρόθεσιν νά γράψγ νοστιμότατου άρθρου επί τών άνασκαφών τΰίς 

Τανάγρας, οπερ κατέχει πλέον ή 20. σελίδας., έν τή Revue Britannique τοΰ 
τελευταίου Οκτωβρίου.

’Εκ τοΰ. άρθρου τούτου μανθάνομεν δτι ή ελληνική, τέχνη ούδέν άλλο 
*̂*  είναι ή σύστημα άναγνώσεως ανάλογου με τά ιερογλυφικά’ ότι επί 

V— παραδείγματι ή Μηλιά Αφροδίτη καί ό Φαρνέσως ’Άρης τοΰ Αουβρου 
δι’ ούδέν άλλο έγένοντο Vj διά νά έκφράσωσι τάς δύο Ακολούθους μετά- 

·<£ φυσικάς ίδέας «η άστασία επιθυμεί νά προσηλωθώ» καί «ή αιχμάλωτος 
■ 7 m διάνοια ζγ έν τω θανάτφ, ονειροπολούσα την νέαν ζωήν’ έκ τοΰ.πε-

πρωμένου οπερ μόϊς άκολουθεϊ σφενδονίζεται ή άμφιβολία*  τό λυκόφως 

' τοΰ άγνωστου . περικυκλοϊ την ήώ άλλης ζωής, ωραίας, άν&ζαντλητου»*
■ * διά την ελληνικήν τέχνην, προσθέτει ό συγγραφεύς, «τό ώράΐον δεν ήτο

·.■ ■ ειμή πολυτέλεια, την οποίαν ήδύνατο νά παράβλεψη, καί άπόδειξις

θ’ είναι οτι η.ύψηλη ιδέα ήτιςένέπνευσε την Μηλίαν Άφροδίτην, την

■ ■ r’■ ' '
■ F 
■ο

2” επίσης ευφυών ως καί οί των νεωτέρων εικονογραφημένων εφημερίδων. 
7-.ΪΠ Ίδου δέ επιτυχές δείγμα (σ. 35.8}*  «Περί τό άγγεϊον δύναταί τις νά 

W παρατήρησή παρυφήν έξ ένδεκα χηνών . φερουσών άνωθεν καί κάτωθεν 

S τοΰ ράμφους άνθέμιον καί στιγμήν, άτι.να άπότελοΰσι τά γράμματά 
U4-M.-A. Τοΰτέστιν έχομεν την φράσινΧήν ημα, ητις σημαίνει ημηνΧήν. 

: θ και ύποδηλοϊ τό όνομα τοΰ θανόντος’ αλλά χηϊ'ήμα σημαίνει καί χλεύη, 

—» έμπαιγμός' είναι ένδεκα χήνες, erdexa χητήριφ, τις δέ παίξγ επί 

. τ*ης  λέξεως θά έχη την λέξιν κίνημα, ήτις κατά συνεκδοχήν σημαίνει
Α^,^την ζωήν, καί έπομενως έχομεν τό έξ^ς δωρικόν λογοπαίγνιου,χην ή μα., . 

^Γ*  er&exq, χηνήμά, κίνημα,, οπερ μεταφράζεται «ή'μην Χην καί ή ζωή 
είναι χλεύη» (j- dtais Khia et la vieesl unederision).

Δυσκόλως θά πιστεύσνι τις οτι όλα ταυτα δέν είναι άστεϊσμοί. Άλλ’ 

ζ1**̂  εχομέν καί άλλα. Ό κ. d’ Orcet εύρε καί νέαν μέθοδον

. .1 . ; - ! ' λ </ άναγνωσεως καί έπεξηγήσεως τών κειμένων, ητις βεβαίως
■ ·< έχει μέγα μέλλον. Ούτως άναγινώσκομεν έν σ. 340 αΜέ- ,

γχς άριθμός επιταφίων έπιγραφών ύπαινίττεται την ξηρασίαν τών χωρών τοΰ 
. "Αδη, ιδίως δέ αύτη*

Στάλα ξενφαρεόστου 
Μα εξ ίο σι μ επίτομοι '.

Στήλη τ ο ϋ δ.ιψ ασ μέ νου όδ οι πό ρο υ,

© έ λ ε ι ν ά δ ροσ ι σθ $ κα ί . ν ά εύ φ ρ α ν θ> 7 7

.ifrot.

ί.

■ I

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 67u Stele du voyagenr a h gorge resserrte
·...·' Il d6sire sc rafraictiir et sc dilater». ;

BAv τις άδέξιος γραμματικός ήτο περίεργος νά μάθη.τί είναι τό άπαρέμφα- 

'τηνμάεζίοΰΐμ καί ό σχηματισμός ίκίΐυμοί, (=έπιθυμεϊ;), ό κ, d’ Orcet cl·· ■ 
παντ£ έν σελ. 352. «Δεν επιμένωεπί τών γραμματικών τύπων ή μάλλον 
έπι της ολόκληρου ελλείψεως παντός γραμματικού τύπου, τό δποίον δίδει 

μεγαλοπρεπέστατου ράπισμα εις. τήν γερμανικήν φιλολογίαν. Τά κείμενά 

τάϋτα δέν είναι σπάνιά,, άλλ’ έξησθένισαν τά δίοπτρα όλων τών σχολαστι
κών». Πεποίθαμεν ότι ό κ. d’ Greet θά έφαρμόσή ήμέραν τινά τήν νέαν μέ

θοδόν του εΐς τά κείμενα τοΰ Όμηρου η τοΰ Σοφοκλεους, όπου τόσοι σχολα
στικοί, Γερμανοί ή άλλοι, έξησθένισαν καί κατέτριψαν ομοίως τά δίοπτρά των". u 

·, Διά νά τελειώσω σοβαρώς τό άρθρίδιον τοΰτο, λέγω δτι ή επιγραφή κύτη 
τοΰ διψασμένου οδοιπόρου είναι γεγραμμένη έπ'ι ενός τών καθέτων προσώπων 

τοΰ άβακος κιονοκρώνου δωρικού εΰρεθέντος έν Κερκύρι^ τόν Αύγουστον τοΰ*  
1866, ουχί μακράν του περίφημου . μνημείου του Μενεκράτους, οπερ διατη- ; 

ρεϊται. σήμερον έν τφ δημαρχείφ της πόλεως. Ή επιγραφή έδημοσιέύθη μέ 

τινας ανακρίβειας έν τη Revue Archfiologique XV σ. 63, καί σχεδόν άκρι- 

βώς έν τφ Hermes Ιί σ. 136. Παραθέτω. άπέναντι πανομοιότυπου, ό'περέ'- 

λαβον δι έκτυπωτικοΰ χάρτου έν Κερκύρφ.
■ Την επιγραφήν τούτην οΐ διοπτροφόροι: σχολαστικοί άναγινώσκουσιν ούτω: 

cΣτάλα ΞενΓάρεος τοΰ ‘Λίείξιος (sic) είμ’ επί τόμοι (■== τύμβφ)». Διά τάς 

γραμματικά? λεπτομερείας, παραπέμπω έίς τό άρθρου τοΰ Bergmann έν 

τώ Hermes. ' ■ :'
η η

i? 
I
£

i··

ΜΥΚΗΝΑ1

'Ως γνωστόν μετά τάς ΰπό τοΰ κ. Έο. Σχλιεμαν γενομένας έν Μυκήναις 

ανακαλύψεις, ή. άχαιολογική εταιρία άπεφάσισε τήν έξακολούθησιν εκεί τών 
άνασκαφών, τοΰ ύπουργείου τϋίς παιδείας άναλαβόντος μέρος τών δαπανών. ■ 

Ό κ.' Π. Στάματάκης όστις πρός τοΰτο άπεστάλη καί πάλιν άνεΰρεν ε.ύθύς 
διάφορα πολύτιμα άντικείμενα ώς διαλαμβάνει τό κατωτέρω τηλεγράφημα.

Γίνίχόν eg>ofor tar ά^χαιοΐήΐων

’Αθήνας.

, "Εξωθέν πρός μεσημβρίαν τοΰ. έν άκροπόλει .Μυκηνών περιβόλου, εντός τοΰ 

όποιου άνεκαλυφθησαν οί πέντε τάφοι,, μικράς δοκιμής χθες γενομένης άνε- 

κάλύφθ.ήσαν τά έξ^ς χρυσά σκεύη, ',
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Λ') δύο άγγεΐα χρυσοί δίωτα' άνευ κοσμημάτων ΰψους έκάτερον 0,18.
Β') δύο ετερα δμοια ύψους0,16. Καί το?ν τεσσάρων τό άκρον των ωτων, 

τό πρός τό χείλος τοϋ αγγείου, κοσμείται διά κεφαλές κυνός. .

- Γ.') .μικρά φιάλη χρυσ-Τί μόνωτος, ύψους 0,05.
:. Δ') δακτυλίδιον. χρυσοϋν σχήματος καί μεγέθους, οϊχ_. ζί δυο πρότερον 

άνακαλυφθέντα έν τω τετάρτφ τάφφ. Έπί της ώ.οειδ.οΰς μεγάλης-σφενδόνης 

φέρει έγγεγλυμμένα τάδε. Κατ’ άριστερά. τφ όρώντι ύψ.οΰται φοίνίξ· ,ύπ’ αυτόν 
κάθηται γυναικεία. μορφή ένδεδυμ-ένη πολυτελώς και προτείνουσα την αρι

στερά·?, τήν δέ δεξιάν φέρει έπί' των γονάτων. ’Έμπροσθεν τνϊς καθημένης 

ίσταται έτέρα μορφή γυναικεία άνατείνουσα τάς χεΐρας πρός τήν κχθημένην, 

’Οπίσω της ίσταμένης ϊσταντχι .δύο.ετεραι μείζονε.ς μορφαί γυναικεία; πολυ- 

■ τελώς ένδεδυμέναι, ών η μία. προτείνει προς τήν καθημ.ένην κλάδόν φυτοϋ, 

ή δέ ό'πισθεν τούτης κρατεί είς τάς χεΐρας ομοίον κλώδον. ’'Ανωθεν των δυο 

. τούτων ίσταμένων μορφών ίσταται έτέρα. -Όπίσω τοϋ φοίνικος ίσταται έτέ- 

’ρα μορφή προτείνουσα, τάς χεΐρας. πρός την καθημένην. ’Άνω της καθημέ- 

νης μορφής καί της πρός αυτήν προσφερούσης τό.ν κλάδον παρίστατάι έμβλη

μά τι έν εΐ'δει πελεκεως . αμφίστομου. Πρός τό άνω άκρον τής σφενδόνης 

κατά δεξιά τοϋ φόίνικός παρίσταται ορος η θάλασσα, εξ ου ανατέλλει ήλιος 

καί παρ’ αυτόν σελήνή μηνοειδής, Τό δακτυλίδιον ύπό τεχνικήν καί χρονο

λογικήν έ'ποψιν εινε πολύτιμον τη επιστήμη. '. .
Ε'} έτερον δα κτυλίδι.ον χρυσοϋν μεταχειρισμένων,- όμοιου σχήματος, άλλ’ 

ελασσόνας μεγέθους’ έπί της ωοειδούς σφενδόνης καί τούτου εΐσίν έγγεγλυμ- 

μέναι τρεις κεφαλαι βοές καί τρεις ετεραι έγγλυφαί δυσδιάκριτοι.

Τ') μικρόν έλασμα χρυσοϋν καμπύλον, έφ’ ου κάθηται'λέων χρυσοϋς.
'Ζ') πέντε κρίκοι χρυσοί έν εΐ'δει δακτυλιδίων.

Η') είς όμοιος άργυροϋς. .
€>') τέσσαρα έλικοειδή άντικείμενα, άποτελούμενα έκ σύρματος χρυσοΰ τε

τραγώνου, πέντε τεμάχια όμοιου συρριατος χρυσοΰ.
I') επτά έλνκοειδή άντικείμενα άποτελούμενα εκ' συρριατος χρυσοΰ κυλιν

δρικοί?, τρία τεμάχιά όμοιου συρριατος, .

ΙΑ') δέκα καί τεσσαρασφαιρίδια όρμου χρυσοί διάτρητα, ών τά δέκα τρία 
σπειροειδη, καί τό δέκατον τέταρτον σφαιρικόν.

IB') έννέα μικροί ήλοι χρυσοί.
ΙΓ'. έξ κεφαλαί ήλων χρυσαϊ.

ΙΔ') ■ μικρόν έλασμα χρυσοϋν περιτετύλιγμένον.

Έν Χαρύάτι Μυκηνών, τη 15 ’ΙανουάριουΊ 877i

Ο έφορο; των ά?χα:οτη'-ων
Π. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΧ. ·.
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■ Κατά τόν λήξαντα μήνα ’Ιανουάριον έξηκολούθησχν α·. έν Όλυμπί^ άνα- 

σκκφχί υπό τήν άκάματον διεύθυνσιν τοΰ Γερμάνου επιτετραμμένου κ. Χίρ- 

σφελδ, συμβοηθοΰντος καί τοϋ εφόρου της Ελληνικής κυβερνήσει»); κ. Ά. 

Δημητριάδου. ·.
Κατά την 13 ’Ιανουάριου άνευρέθή άνατολικώτερον τοϋ ναοΰ νεάνις όκλά- 

ζουσα έπί τοϋ δεξιοΰ γόνατος. τό δέ . άριστερόν άνέχουσα καί κρατούσα φΐ) 

χειρί 'Πρός δέ τουτοις άνευρέθη ή έλλείπουσα άριστερά χειρ του ”Ατλαντος . 
φέοουσα τρία. μήλα. ’Εκτός τούτων άνευρέθησαν πρότερον μέν οί τράχηλοι 

ζεύγους ίππων έκ τοϋ βορείου τεθρίππου τοϋ άνατολικοΰ αετώματος, κατό
πιν δέ; καί ολόκληρος ό συμπληρωτικός αυτών κορμός.· Καί ίππου δ’ ετερου · 

τό ημισυ οπίσθιον εξαιρέσου εργασίας καί πάρ’ αύτφ βάθρον εφ’ ού η επι

γραφή ,. ■ ■
. . . . . . πισίνα Λέοντας
.... . . σιλέα Παιάνων . . .-'·■■
των Παιάνων, άνίθηκε . ; ·'"·.·
.καί εύνοια; τής είς αύτούς. ’

Πλην δέ τούτων γυμνός κορμός νεανίου καθημένου, καί μαρμάρινοι λεοντοκέ- . 

. φαλοι ύδρορρόάι, και ύδρορρόαι τοϋ ναοΰ καί βάθρα ένεπίγραφά και κεφαλίς . .
εστεμμένη; τεμκχιαν καί τό κάτω-ημισυ γυναικείου αγάλματος καί ψηφιδω

τόν καί νομ.ίσματα χα/.κά καί άργυρα.
Ταΰτα κατά· σημειώσεις διαφόρων εφημερίδων, άπό δέ τοϋ προσεχούς-τεύ-

■ χους θά δημοσιεύηται έν.τω περιοδικω τούτω τακτική αναγραφή τών άνα- 

σκαφών της’Ολυμπίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑ ΟΛΟΓ ΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρ'κσι; τή; 9η; Δεκερι.6ρίου(ν).
Ό κ. Καίλερ (Kohler) όμιλεΐ των επιστημονικών έζαγομενωνη z.&r · . 

άνασκαφων έπι τής κ.'ίιζόος ζης ,^κροπό.ίεωςγ έν’Ο^νμπία ν.αι έκ Μυκήναις. 

. Ό κ. Έρνέστος Κούρτιος. Περί ζ&κ πυΛ&κ.καΙόβ&κτωκάρχ/α,ίων \4θηκώκ.

. . Συνεδρίασις τής 21η; Δεκεμ.6.ρίου(ν). ■
'Ο κ. Καίλερ. Περί επιγραφής τίνος. εχ Πάρου έκάοθείαης ΐππήτόυ Κυρίόΰ ■ 

>Ο.Ιυμπίου. ,·
Ό κ. Βάϊλ (Weil·. Περί άπεάευθερωτικϊίκ επιγραφών έκ τοϋ έκ Ναυπά- 

κτω ίεροΰ τον 'Άσκίηπιον. ' " . / ’

*0 κ. Μίλχα.φερ (Milchofer). Περί των έν Μυχήναις ανευρεθέντών. / '
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Συνεδρίασι.ς της 4ης Ίανϋναρ ίου(ν),

Ό κ. Ε. Κούρτιος. Περί της προόδου τών έν ’Ολυμπία ακασκαφών. ■ ■ ■·

*0 κ.Λόλλιγκ (Lolling). Hepl τών ερειπίων τον έν Αεβαδεία μαντείου. τοϋ · ■ 
Τροφωνίου. ■■

*0 κ. ’Ιούλιος (Iulius). Περί τον ένΆθήναις μνημείου τονΈΰβουλίδού.

Σννεΰρίασις τη.ς 18ης Ίανονβρ ίου’(ν).

Ό κ. Καίλερ. Περί άφομοιώματος τοΰ ’Αποθ,υομίνου τοΰ Αυσίππου, άνα- 
καλυφθίντος έπί της χλιτύος τής’Ακροπόλεως.

Ό αύτάς. Περί επιγραφών έχ Σμύρνης.
Ό κ. Κούρτιος. Περί, της έζακολουθήσεως των άνασκαφών έν ’Ολυμπία.

Ό κ. Φόν Δούν (von Duhn). Περί αγγείων εϋρεθέντων. εν τάφω er τώκτή- 
ματι τοΰ Κυρίου Νάζου.

*0 αυτός. Περί Αναγλύφου παριστώντος τάς εννέα Μούσας. ς
Ν) Ά,}έ..^υ^.<ύν%ζ. Περί τινων σφραγιδόλιθων.

Σρνεδρίασις-τ^ς 1 Φεβρουάριου (ν).
’Ο ν.. Πέρί τών έν τή Μικρά’Ασίιρ εύρημάτων χάι δημοσιεύσεων ΐ

καί ιδία τών τοϋ Μουσείου καί της Βιβλιοθήκης τής Ευαγγελικής Σχολής έν f·
-ξί'Φ>7ί· )

Ό κ. Έ. Κούρτιος. Περί τής προόδου των έν ’Ολυμπία, ανασκαφών.

. Ό αυτός. Περί τής τοπογραφίας τών ’Αθηνών. (
Ό κ. Μίλχαιφερ. Περί των Ανασκαφών τοΰ κ. Ζαννόνη έν Βονωνία. . '

Ό κ. Λόλλιγκ. Περί τής δέσεως τοϋ ναοΰ τον Φωκικοΰ ’Απόλλωνος.

Έξεδόθη καί τό δ', φυλλάδιον του Α'. τόμου τοΰ υπό της Γερμανικές 

σχολές έκδιδομένου περιοδικού υπό τόν τίτλον Mittheilnn gen des Detlstchen 

Archaeologischen Institutes in Athen μετά τεσσάρων πινάκων καί δύο ξυλο

γραφιών εν τω κεψ-ένφ. ' · · . ,

Us ρ ι ε χ ό μ ε ν α.
Καίλερ. Περί τής καταστάσεως τών εξωτερικών κτήσεων τών ’Αθηνών 

χαζά τδν ^ον αιώνα.

’Ιουλίου. Γυναιχεία κεφαλή άνευρεθέΐσα έν ταΐς ανάσχαφαΐς τής Άκρο- 

πόλεως.
, . Μιχαέλη (Michaelis). Παρατηρήσεις προς περιήγηση· τής έν Άθήναις Ά- 

κροπέ-λεως.
Μίλχαιφερ. Περί των έν Μυκήναις αναχαλυφθέντων. ■ .

·. Βάϊλ. Έκ των Ελληνικών νήσων.

Ποικίλα.

■ ι .. · ' :>■ ·?.: .'· ·.·. ι ι . . '.·■'·
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ΓΑΛΛΙΚΗ «ΧΟΛΗ

Αί συνεδριάσεις της ένταΰθα Γαλλικές σχολές έρχονται τόν προσεχέ 
Φεβρουάριον. Θέλομεν δε τακτικώς δημοσιεύει περίληψιν αυτών. ’Εν τούτοις . 

έδημοσιεύθη τό α' Φυλλάδιον τοΰ ΰπ’ αύτές έκδιδομένου περιοδικού συγγράμ.-' 

ματος φέροντος τόν τίτλον Αελτίον Ελληνικής ’Αλληλογραφίας (Bulletin de . 
Correspondance Hellenique) μετά τριών πινάκων, οίνοι δύο πάριστώσι Χαρω-λ 

νείους παραστάσεις, ό δέ πανομοιότυπον χειρογράφου της Βιβλιοθήκης Πάτμου.

Περιεχόμενα αύτόΰ είσί
Ί. Σακκελίονος. Έκ τών Ανεκδότων τής Πατμιακής βιβλιοθήκης λέγεις 

μεθ’ ιστοριών έχ.τοΰ Αημοσθένους λόγων.

Κ. Παπαρρηγοπούλου./7εμι τινων έργων τής επιστήμης τής έσπερίας έπί 
τής ιστορίας τοϋ ελληνικού λαοϋ κατά τον μεσάιώνά καί ϋπύ τήν οθωμανι

κήν κυριαρχίαν.

Π. Φουκάρ. Επιγραφή Καλαμών.
’Ό. 'Ρίμαν. Παρατηρήσεις έπί έπιγραφής τίνος τής πόλεως Μύλασσα.
Ά. Δουμόν. Παράρτημα εις τήν χρονολογίαν τών’Αθηναίων Αρχόντων 

τών πρργενεστε’ρων τής ΡΚΒ' ’Ολυμπιάδάς.

Κ. Μυλωνά. Αευκαι Άττικαι Αήκυθοι μετά χαρωνείων παραστάσεων.

©. Όμόλ. Επιγραφή Μήλου.

*0. 'Ρίμαν. Βιβλιογραφία ν.Αόγιος Έρμης ύπδΚ. Σ. Κάκτου».

’Ανταποκρίσεις και ειδήσεις.
'Γπό τής έν Παρισιοις ακαδημίας των επιγραφών καί τών γραμμάτων 

(Inscriptions et Belles-Lettres) έξελέχθη επιτροπή έπί τών σχολών ’Αθηνών 

και'Ρώμης έκ τών μελών αυτές κκ. Egger, Longperier, Miller, Thurot, 

Hcuzey καί Perrot.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Της παρ’ ημΐν Αρχαιολογικές εταιρίας έγένοντο. κατά' τόν ληζαντα Ία-' 
:νουάριον αί δύο έτησιαι: συνελεύσεις τών μελών.·1. Καί έν μέν τγί · ά' γένό- 
μένν) τη 9 Ίανουαρίου,· ό πρόεδρος τές Εταιρίας κ. Φίλιππος Ίωάννου άνέ-. . 

γνω την λογοδοσίαν τών κατά τό.ληξαν έτος πεπραγμένων, ό δέ κ. Π. Γιαν- 

νόπουλος ταμίας τές εταιρίας έξέθηκε τά της οικονομικές αυτής κατκστά- 

σεως.'Ό δέ γραμματεύς κ. Στέφανός Κουμίζνούδης ώμίλησε περί τών έπί 

της μεσημβρινές κ/.ιτ.ύος τές Άκροπόλεως ανασκαφών καί τών έκεΐ άνευ- 
ρεθέντων, άτινα είσΐ γλυπτά λίθινα 900, αρχιτεκτονικά 125, σκεύη λίθινα . 
91, έπιγραφαΐ 656, νομίσματα 170, άργυρέ σκεύη 3, χκλκά 28, μολόβδι- ?
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■vac 3, σιδηρά 4, όστέϊνα 3, ύάλινα 5, λύχνοι πήλινοι 5? πήλινα Αγγεία 1G, 
μορφαί πήλινοι 79, κωνικά πήλινα 9, λκβκί Αμφορέων ενεπίγραφοι 3ά, 
κέραμοι όιάφοροι 18, γύψινα 2‘ ώμίλησεν δμοίως και περίτών έν Μύκήναις 

άν.ευρεθέντων ύπό τοΰ κ. Έρ.. Σχλιέμαν.,-
’Εν δε τή βζ συνελευσει γενομένη τή 23 Ιανουάριού μετά τήν ανάγνω- 

σιν τής έκθέσεως τών ελεγκτών, προέβησαν οί εταίροι εις τήν εκλογήν τοΰ 
νέου διοικητικού συμβουλίου' έξελέχθησαν δ’οΐ αυτοί καί μέχρι τοΰδε ήτοι 

ό κ. Φίλιππος Ίωάννου πρόεδρος, ό κ. Σπ. Φιντίάλής αντιπρόεδρος, ό κ. Στ; 
Κουμανόύδης γραμματεύς, 6 κ. IL Γιαννόπουλος ταμίας και σύμβουλοι οί κκ. 

Σ. Σωτηρόπουλός, I. Εύστρατιάδης, Α. Καυταντζόγλους, Εύθ. Καστόρχης, 
Στ. Δραγοόμ.ης καί I. Μεσσηνέζης. Εΐς Αντικατάστασιν δέ τοΰ άποβιώσαν- 
τος Ίωάννου Πζπαδάκη ,έξελέχθη ό κ. Δ. Κοκκίδης. - ..·.

Κατά τήν αυτήν ήμέραν έγένετο καί ή κλήρωσις τής β' περιόδου τοΰ 
υπέρ τών Αρχαιοτήτων Λαχείου.

Ε ! Δ Ηί ΕΙ ί

‘Ο καθηγητής κ. Σ. Κουμανούδης έδημοσίευσε τά εξής διά τής Έφη^ρΐ- . 

δος. «Έν ταΐς πρός Νότον τής ’Ακροπόλε ως Ανασκαφαΐς τής Αρχαιολογικής 

εταιρίας Ανευρέθη τή 14 Ίανόυαρίου Αφιέρωμα τω Άσκληπιω μαρμάρινου,, 
μικρόν μέν αλλά κάλλιστον καί περιεογότατον διά τό είδος τής τέχνόυργίας 
του, διά δέ τήν εξαίρετου δι.ατήρησίν του ίσως καί μοναδικόν. Είναι , προσώ

που γυναικείου τό άνω ήμισυ μέρος, έχον τούς οφθαλμούς ψύπέρ ΐάσεως τών 
οποίων έγένετο) εντεθειμένους έκ διαφόρων ποικιλοχρόων υλών τεχνικώτατα' 

καί εΐς τοΰτο συνίσταται ή μεγάλη αξία του. ‘Η ύπ’ αύτώ επιγραφή ούσα 

τών καλών ελληνικών χρόνων, λέγει’ «'Υπέρ τής γυναικός εύξάμενος Πρα- 
ξίας ’Ασκληπιφ». Τό,πρόσωπον Απετέθη έν τω μουσείω τής εταιρίας έν τω 

. Βαοβακείω.
* ι ζ· ■·-·
— Έν τή ΤΙαΧιγγενεϋΙα, ό κ. I. Βεαέτας έκ Λαμίας δημοσιεύει τήν εξής 

επιγραφήν εόρεθεϊσαν έν Λαμίκ" .

Λατυίων ά πόλις
Σώσανίρον Τιλμαών 
Εύεργίταν τοίς Οεοΐς 

τον μέγαν έμβουλαϊς τε κάϊ ήθεσι καί φρενός αλκή, 
Σώσανδρον, κλεινών έκγονον Λ’νιίων 
Τολμαΐον κλυτον οΐα, πόλις. Λάτυια φιλόπλου 
Χάλκεον άντ’«φέτας εΐσατο τάδε θεοΐς 

Τόν δε γαρ άγήτήρα δι’εΰίυνέτοιο μέριμνας 
Σωτήρα κτίσταν άλλον ε’δεζτο Δία 
Ηρώων θρέπτειρ’ έναρηφόρε, πότνι’ Αγώνων

■ Σδν κλέον ει τοωύς δ’ άνδρας εχεις Ύπατα. '
Ή πόλις Αάτυικ πρώτον νυν: Αναφέρεται. .
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.·,■, — Ό κ. Egger άν.έγνω εκθεσιν. έν τν) Γαλλική ’Ακαδημία τών επιγρα
φών τών ΰπό τοΰ κ. Καραπάνου γενομένων Αρχαιολογικών. άναζαΛυύεΐύν εν 

Ήπείρω προς Ν. τής λίμνης.των Ίωαννίνων, εν θέσει, ητις νομίζεται πιθα

νώς ή τής αρχαίας Δωδώνης. Αί υπό τοΰ κ. Καραπάνου έπιχειρηθεΐσαι άνα- 
σκκφαΐ ήγαγον εΐς φώς σπουδαία λείψανα αρχαίων οικοδομημάτων, δπόλοι- 

πονναοΰ Ανεγερθέντος μετά τήν πυρκαϊάν τοΰ Δωδω.ναίου ναόυ τήν γενο- 
μένην τφ 219 π.'Χ. κατά τόν Αϊτωλικόν πόλεμον. .’Ανευρέθησάν δέ πάμ- . . 

ι πολλά Αντικείμενα, Αγάλματα, λείψανα γλυπτικής, Αναθήματα, μάρμαρα, 

καί διάφορα όρειχάλκινα αντικείμενα. Έπί .τίνος Αναθήματος υπάρχει ή επι

γραφή ΘΕΟ*  ΤΥΧΗ, άναφερομενη εΐς τόν Δωδωναΐον Δία.
Κατά, τήν συνεδρίασιν τής 29 . Δεκεμβρίου τής Γαλλικής’Ακαδημίας . 

τών επιγραφών ύπεβλήθησαν αί ύπό τοΰ διευθυντοϋ τής έν ’ΑθήναιςΓαλ- ■' 
λική; σχολής κ, Ά. Δουμόν άποσταλεϊσαι. φωτογρ.αφίαι λεαίνης γεγλυμμέ- ·.' 

νης έν λιθίνφ τιτανώδει όγκοι, Ή λέαινα αυτή έύρεθεΐσα έν Κέρκυρα τω 
1843 παρουσιάζει τόν χαρακτήρα, τής αιγυπτιακής τέχνης καί ανέρχεται 

εΐς εποχήν καθ’ ήν ή ελληνική τέχνη δέν εΐχεν έπι Αποκτήσει ίδιον ύφος.

— Παρά τή μεσημβρινό; πλευρά τοΰ έν Πάτραις ίεροϋ ναοΰ τοΰ ‘Αγίου. 
Άνδρέου υπάρχει φρέαρ βαθύ, εις oS τό ύδωρ ή χριστιανική ευσέβεια Αποδί^ 

δωσι και έτέρας μέν ιδιότητας, ΐδί<γ .δέ τήν τοΰ θεραπεύειν πολλάς. νόσους 

τών μετ’, εύλαβείας και πίστεως αυτό πινόντων. Γιγνομένών. πρό ού,,πολλοϋ ' 
Ανασκαφών πρός καθαρισμόν, τοΰ φρέατος, Ανευρέθη πλάξ φέρουσά επιγραφήν 

ήν έδημοσίευσεν ή έκ Πατρών έφημερίς Τοζύτης ώδε πως'

. Νημερτες τόδ’ ύδωρ 
Δημήτερος ήν ποτέ νούσοίί 
Ένθα παγε'ις ξύλω ’Ανδρέας ..'.··.·

. Πάτρας άμιριβέύηκεν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Κατά τόν λήξαντα μήνα δύο. συνεκροτήθησαν τακτίκα'ι συνεδριάσεις^·τρία 

δ’έγένοντο Αναγνώσματα. ,··,.■■
Ό κ. Π, Συνοδινός μέλος Αντεπιστελλον Απήγγειλε ποίημα ό βαςιίενς 

τουΈΛΛ, γένους και ή Λύσις. . ■ : ,
Ό κ. Χ. ’Αγγελάκης. δικηγόρος, μέλος τακτικόν ενεργόν, ώμίλήσε πε/?έ ζομ 

δικαιώματος τών μειοτβηφιων. / ,*·"·'
Ό κ. I, Ίσιδωρ. Σκυλίσσής μέλος τακτικόν πάρεδρον ώμίλησε περί τών ερ- . 

γων καί της τελευτής τύν χοιητου ΉΛινυ ΤανταΜδαυ.
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Τίί 2 ’Ιανουάριου έγένε.το ήέκκύβευσις τόϋ λαχείου. τής,σχολής τών άπό- 

ρωι. παίδων ένώπιον τής ειδικής επιτροπής.;

Tij 16 Ίανουαρίου έγένοντο sv Πάτραις τά εγκαίνια τής υπό τοϋ Συλλόγου 
ίδρυθείσης σχολής τών Άπόριον παίδων, επί παρουσία των αρχών καί 

πολλών φιλομ-ούσων. Ό "Εφορος τής σχολής κ. Ν. Πάνου έξεφώνησε κατάλ

ληλον λόγον. Άπό δε τής επομένης ημέρας ήρξατο τακτικώς η διδασκαλία 
. είς τούς προσελθοντας άπορους παΐδάς, ύπερβάντας τούς 100.

Είς τήν κοσμητείαν τής Σχολής Πατρών Ανέτέθη ύπό τοϋ Συλλόγου καί ή 

φροντίς τών είς τόν δήμον Βουπρασίων έγκατασταθεισών έλληνοαλβανι- 
κών οικογενειών. Αύται μετέβησαν ήδη εις τόν πρός βν'όρον,.τής κυβερνήσεως 

1 παρασχούσης πάσαν ευκολίαν καί διορίσάσης καί μηχανικόν . τόν κ. Σ. Σωτη- 
ριάδην.

*0 Σύλλογος, διώρισε διδάσκαλον τής παρά Tif Αποικίφ ταύτη ίδρυθείσης 

σχολής’Απόρων παίδων τόν αιδέσιμον ιερέα Γρηγόριον Βισκόντην, δστις καί 
μεταβαίνει είς τήν θέσιν.του ευθύς ώς τακτοποιηθώσι τά τής έγκ.αταστάσεως·.

Ή σχολή τών ’Απόρων παίδων Σύρου απέστειλε τήν τιρμηνιαίαν οίκόνομιτ 
κήν αυτής κατάστασιν, έξ ής έξάγεται ότι είσέπραξε μέν δρ.-1339.20, έδα*  
πάνησε δέ 859.30 άπομείναντος περισσεύματος δρ. £80.70.

Πρός τήν Εισαγγελίαν των έν Άθήνβας έφετών απέστειλεν ό Σύλλογος βι
βλία τινά έκ τών διπλών αύτοϋ χάριν τών έν ταΐς φυλακαίς κρατουμένων·

X I*  Ο Λί ΙΚΛ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου καί ή 'Ελλάς Απωλεσαν άνδρ.α ί
διαπρεπέστατον έπί μαθήσει, τόν Ίωάννην Παπαδάκην πρύτανιν κατά τό 

έτος τοΰτο και καθηγητήν τής Αστρονομίας καί τών μαθημ,ατικών. ‘Η κη
δεία αύτοϋ έγένετο σπανία, . τό δέ Πανεπιστήμιου έπένθησεν οκτώ ημέρας.

>—-Τό δ' μέρος τοϋ μεγάλου μυθιστορήματος του γερμανοΰ Γουσταύου 

Φραϊτάγ τό έπιγραφόμενον οι πρόγονοι, έκδίδοται μετ’ ού -πολύ έν Αειψίιη. 

Ό νέος ούτος τόμος επιγράφεται Marcus Konig, καί περιγράφει τήν πάλην t

τών Τευτονικών ιπποτών κατά τών Πολωνών έν Αρχή τοΰ ις7 αίώνος.
— Εύρέθη έν Πέστη νέον Αντίτυπου τής ,ιστορίας τοϋ άόχτορός Φάουστ. 

Αδτη είναι ή Αρχαιότερα γνωστή καί φαίνεται οτι έκ ταύτης ώρμήθησαν 

τίασαι αίδήμοτικάΐ παραδόσεις περί τοϋ διάσημου, δόκτορος.

‘— Τήν 21 φεβρουαρίου θά έορτασθήέν "Αγη τής 'Ολλανδίας ή β' επέ

τειος τοϋ θανάτου τοΰ Σπινόζα. ‘Ο Γάλλος φιλόσοφος 'Ρενάν θά μεταοή είς ·.'. 

"Αγην καί θά όμιλήση έπ'ι τοϋ Σπινόζα. . ■ ■ ; ’

'.ι;;
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' - Λίαν προσεχώς έκδίδοται ό ε' τόμος τοΰ συγγράμματος τοϋ 'Ρενάν
Origines dil christianisme, (Καταγωγή τοϋ Χριστιανισμού.) ■

—- Έν Γερμανίά έκδοθήσεταί νέα ‘αλληλογραφία Ανέκδοτος έτι του Γκαΐ" 

τε· Αποτελεΐτάι έξ επιστολών- Απευθυνόμενων ύπό τοϋ ποιητοϋ προς την Μά- ■ 
ριάνναν de Willemer. Τά πρωτότυπα τών δημοσιεύσεων τούτων διατηρούν- . 

ται έν τή βιβλιοθήκη τής Φραγκφόρτης.
— Ό Γάλλος Ακαδημαϊκός Atrps, παρασκευάζει εκτενές σύγγραμμα περί . 

τής φιλοσοφίας τών μέσων αιώνων.
— Ή έν Φλωρεντία έκδιδομενη Ευρωπαϊκή Επιθεώρησα; (Uivista Eu

ropea) ή'λλαξε κτήτορα. Τούτου δ’, ένεκα ό. κ. Γουβερνάτης ή ψυχή τοϋ πε

ριοδικού τούτου, άνέλκβε τήν Near ‘‘Av&o.iopiar (Nuova Antologia).

-— Ή Αανψ.αρκία Απώλεσεν εσχάτως δύο τών καλλίτερων ποιητών της 
τόν λΐόλλερ (Paludan) και τόν Χριστιανόν Ούΐντερ (Winlher). Τά λυρικά ποιή- 

. ματα τοϋ Μύλλερ είναι μεταξύ τών πρώτων τής δανικής-φιλολογίας’ τό κυριώ- 

τερον όμως αύτοϋ έργον είναι τό έπιγραφόμενον Άνθρωπος (Adatn-Homo)

εποποιία ήρωϊκο-σατυρική. είς 12 άσματα, έν ή ή ειρωνεία μίγνυται μετά τοΰ 

λυρικοϋ πάθους. .Τόση είναι ή ύπόληψις τοϋ έργου τούτου έν. Γερμανία, ώστε Α- . 
ναφέρονται Γερμανοί μαθόντες τήν Δανικήν μόνον καί μόνον όπως άναγνώσωσι 

τόν Adam-Homo. Ό Μύλλερ'έδημοσίευσεν είκοσι.καί τριετής τό α' έργον του : 
τφ 1832’ έκτοτε δέ παρήγαγεν άπειρα. ‘Ο δέ Χριστιανός Ούίντερ ήν διά- , 

σημος διά τάς πατριωτικάς αύτοϋ ποιήσεις καί απεβίωσεν έν Παρισίοις.

— Οί κκ. 'Ροτσίλδ καί Μοντεφιόρε . συνέστήσάν διά τούς ομοθρήσκους των 
'Εβραίους σχολεία, νοσοκομεία καί άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα έπί τοϋ 

όρους Σιών έν 'Ιερουσαλήμ. Εις τά καταστήματα προσετέθη κατ’αύτάς- καί 
τυπογραφείου, οπερ έξέδωκε βιβλίονπέρί των 'Αγίων Τ όπων. Τοΰτο είναι τά 

πρώτον έν Παλαιστίνη τυπωθέν βιβλίον. Ό Αρχιρραβϊνος τό Αφιέρώσεν είςτήν 

οικογένειαν‘Ροτσίλδ. ·

¥

. ΤΕΧΝΑΙ KAI EHISTHMAI.—■ Τή29 .Δεκεμβρίου έδοκιμάσθη . έν Παρι
σίοις έν τφ Σηκοάνα παρά τή παραποτάμιοι τών.Χρυσοχόων (quai des OrfS- 
vres) πελώρια. αντλία δυναμένη νά ρίψη κατά λεπτόν τής ώρας 3500 λί- 

τρας. δδατος. Ή αντλία αύτη ής ή δύναμις είναι ασυνήθης παρηγγέλθη εις 

,τό. εργαστηρίου τοΰ,κ. Τιρίοϋ .(Thiridu) ύπό τοΰ εμπορικού; επιμελητηρίου τής 

"Αβρής πρός κατάσβεσιν' τών.πυρκαϊών, αϊτινες συνεχώς συμβαίνουσιν έν τοΐς 

όρμοϋσι πλοίοις.- '
Τέταρτον ώρας αρκεί όπως ή αντλία λαβή πίεσιν τριών Ατμοσφαιρών δυ- 

ναμ.ένην νά Ανέλθη εις δώδεκα. . ,
Μετά δυνάμεως εξ Ατμοσφαιρών .καί στομίου έχοντας διάμετρον εξήκοντα 

δποχίλωμέτρων κατόρθωσαν νά έκσφενδ.ο.νίσθη . τό .ύδωρ, εις μήκος πεντήκον-
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τχ μέτρων, έν φ ταύτοχρόνως άλλο στόμιον πεντηκοστά πέντε ύποχΐλιΟ'- 
μέτρων ίφθασεν εΐς απόστασιν ενός καί έβδόμή,κοντα μέτρων.

Κατά τό πείρχμχ τοΰτο πλήθος πυκνόν συνήλθεν εν τη πκραπαταιιία καί 
τη Νέα Γέφυρα, ήτις έβρέχετο ύπό τοΰ ίίδατος, ώστε, πολλοί ήναγκάσθήσάν· 

. νάπέλθωσιν έκεΐθεν. Αλλά τινές όμως Ατρόμητοι δέν έδίστασαν νάνοίξώσί 

τάλεξιβρόχιά των καί νά παρακολουθήσωσι τά πειράματα μέχρι τέλους·. Την 

έφευρεσιν ταυτην Αναγγέλλουσαι χί γαλλιζαί εφημερίδες. λέγουσιν οτι είναι, 
άνταξία δέκα τηλεβόλων Κρουπ.

— Κατ’ αύτάς έξετέθη έν ΙΙάρισίοις έν τφ Grand Hotel μηχανή πρρφέ- 

. ρουσά ανθρωπίνους τόνους, κάτασκευασθεϊσα ύπό του έν Βιέννη κ. Φάβερ. Ή 
' μηχανή αδτη ομοιάζει πολύ προς αρμονικήν φύσσαν, διότι πιεζομένων-όστέί- , 

νων πλακών καί έμβιβαζομένου άέρος- διά τοΰ ποδός εξέρχονται τόνοι ανθρώ*  
πίνης φωνής. .’Οστέινη , πλάξ λευκή Αντιπροσωπεύει έκαστον φωνήεν, έτε- 
ράι δέ μελανα! τά σύμφωνα, συγχρόνως δέ κινούμενων τών πλακών άπα- 

τελεϊται ή λέξις'.ούτως ένώπιον πολλών θεατών ή. μηχανή Απήγγειλε κάλ- . 

λίστα τάς λέξεις μαμά, παπά, Έμμα, Μαρία, Φιλαδέλφεια, Παρίσίοι, Λον- 
δίνον εις Γαλλικήν γλώσσαν. Ή μηχανή όμως κάλλιστα δύναται νά όμιλό? 

καί αίανδήποτε άλλην γλώσσαν,

— Tij 30 Δεκεμβρίου (11 ’Ιανουάριου) περί ώραν 4 ^/<y μ. μ. έφάνη έν 
ΙΙάρισίοις έν τών σπανιότατων τοΰ χειμώνας φαινομένων, τοϋτ’έ'στιν "Ιρις - 

. διπλή θαυμασίων χρωμάτων, ως λέγουσιν αί γαλλικαί εφημερίδες, έχουσα 

διεύθυνσιν από τοΰ βορειοδυτικού μέρους τοΰ ούρανοΰ πρός τό μεσημβρινοανα- 

τολικόν. Κατά δημώδη έν Γαλλία πρόληψώ ή έν ,ωρα . χειμ.ώνος έμφάνισις..
λ τής διπλής’Ίριδος είναι πρράγγελος εύημερίας καί πλούτου.

' υ Λ . Λ

γεωγραφία, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ.—Ή χ' συνεδρίασές της Γαλλικής Γεωγρα
φικής εταιρίας τοΰ .1877 έγένετο ύπό την προεδρείαν τοΰ κ. Μαλτε-βρούν^ 
όστις Ανήγγειλε διαφόρους σπουδαίας ειδήσεις. Καί δη κατά πρώτον Οτι ή, . 

πορτογαλλική κυβέρνησις παρεχώρησε τό ποσόν 500,000 φρ. πρός διερευνήσιν> 
της μεσημβρινής.’Αφρικής. Ή έπί τούτοι εκδρομή θά αναχώρησή εκ τοϋ 'Αγίου 
ΙΙέτρου τοϋ Ααόνδα καί θά διευθυνθή πρός την Μοζαμβίκην’ θά συνένωσή δά 

τάς Αποικίας τής δυτικής .Ακτής μετά τών τής Ανατολικής, Κατόπιν άνηγ- 
γέλθη οτι τά Αρτίως έκ του πόλου έπιστρέψαντα Αγγλικά πλοϊα Alert καί 

Discovery δέν θά αφο.πλισθώσι, καθότι τήν προσεχή άνοιξή θά άπαπλευσοισι.

- πάλιν πρός τόν Βόρειον πόλον. Έπί τούτου δ’Αγγέλλεται οτι ό πλοίαρχος. 
Nary ό αρχηγός τής πελαγοδρομίας ταύτης, διεκήρυξεν έν συνεδριάσει τής 

. αγγλικής Γεωγραφικής Εταιρίας ότι κατ’αύτόν ό :Β. πόλος είναι ευκόλως, 
προσιτός Από τοϋ ακρωτηρίου Κολουμβία, όπου ώς υποθέτει υπάρχει έλευ- 

■! θέρα. θάλασσα.—Ανηγγέλθη κατόπιν ότι ό πλοίαρχος Maudoy έπανέκαμψεν 

... έκ τής κατά τήν άρκτφαν .’Αφρικήν ΰδρργραφικής εκδρομής του κάί.δτι παμ’’

& .../)■ ' ‘Λ' . . ΧΡΟΝΙΚΑ 1 . .·■."■ . - ;

ολίγον έθυσιά.ζετο έν Σαβούτ ύπό . τών7 ’Αράβών, ών .έξηγέρθη ό φανατισμό; 

συνεπείς τών κατά τήν ’Ανατολήν.συμβάντων.
.·.·· —'Ο κ. Λ αργώ, ό ατρόμητος διερευνητής τής Σαχάρας έφθασεν είς Άλ- 
γέριον, έπιβαίνων τοϋ άτμοπλοίου Μώχα[Μ yea; εταιρίας Βαλερύ. Ιδού. τό. 

δρομολόγιων του. . Κατά πρώτον θά διευθυνΟΐ) πρός τήν Ούάργλα, όπόθεν θά 
αναχώρηση διά τό Τουάτ καί τό λογκάρ' έκεΐθεν θά μεταβή εΐς Τουμβου- 

■ Ατού καί Τομβό, καί έκεΐθεν εις τάς έκβολάς τοϋ ποταμοΰ Άσσίνιε, έν τφ 
κόλπω τής Γουινέας. Ό κ. Λαργώ είναι κομιστής έπιοτολής τοΰ αύτοκρά- . 
τορος-τοϋ Μαρόκου καί έτέρας τοϋ Σί-Μουλεΐ-Ταγιάβ σερίφου τής Ούαζζαιν, . 

δι’ ών θά εΐσέλθη εις Τουάτ. Έντεΰθεν.θά^κατευθυνθή εΐς Χογκάρ καί Άγ- 

γκ,άο, μεγά.λών πεδίων έν τφ κέντρω τής-Μεγάλης Έρημου όπόθεν άλλοτε 
έξέρρευσαν-τά ύδατα, οίτινα έπρεπε νά μεταβάλωσι τήν Σαχάραν εΐς εύφορον . 
τόπον. Αί πηγάί τών μεγάλων ποταμών όϊτινες σήμερον εύρίσκονται άπεξη- ■ 

ραμένοι πρός Β. Δ. καί Άν. ύπάρχουσίν ακόμη έν Χογκάρ, τόπω όστίς κατά 

τάς διαβεβαιώσεις τών ιθαγενών θά ήτο ώς Ελβετία τις τερπνή έν τω μέσφ 

τής έρημου, ’Εδώ ό κ. Λαργώ ελπίζει νά εύρη ού μόνον λείψανα τής Αρ- . 
χαίας ευφόρου καταστάσεως τής Σαχάρας πριν αυτή μεταβληθή εις έρημον 
αλλά καί Αρχαιολογικά Αντικείμενά άφθονα., ©έλει δέ γίνει δεκτός εις τό 

μέρος τούτο ύπό τοϋ έθνους τών Τουαρέγ, οΐτινες τόν ά.νάμένουσιν ήδη. Έν-, 

τεΰθεν δέ ακολουθών τό καραβανιού θά μέταβή ,είς Τουμβούκτού καί θά κα- 
τοικήσγ έν τι; οΐκίγ τοΰ σερΐφ, δστις θά τόν ξενάγηση καί θά τόν όδηγήσ·/) 

καί εις Τομβό. Τέλος θά κατέλθγι εις τόν ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν εί'τε διά 

τοΰ. ποταμ.οΰ Άσσινιέ, έΐ'τε διά Σενεγάλης, κατά τάς περιστάσεις.
* . *

" ■ ' : · *.' · 
' ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ,—-Έν ΙΙάρισίοις έ.κδίδονταί έν συνόλω 836 περιοδικά φύλ

λα καί εφημερίδες ήμερήσιαι, έβδομαδιαϊαι, μηνιαΐαι κλπ. Έκ τούτων 49 
θρησκευτικά?, ,66 νομικά!, 8.5 δημοσίας οικονομίας καί εμπορίου,20 τής δη

μοσία; έκπαιδεόσεως, 52 .φιλολογικά! ' κάι βιβλιογραφικά!, 15 τών ωραίων 

τεχνών, 3. ωωτογραφικαί, 9 Αρχιτεκτονικά!, 4 Αρχαιολογικά!, 8 μουσικά! καί 

7 θεατρικά!, 68 τοΰ. συρμου έξ ών 3 τήζ κομμωτικής, 77 τεχνολογικά!, 74 

ίατρικαί.καί φαρμακευτικά!, 43 έπιστημοχικα'ι, 22 στρατιωτικά! καί ναυτί- 

κα'ι, 31 γεωπονικά!, 16 ίππικαί: καί 17 .διάφοροι.—-Ό Αριθμός τών ημερη
σίων πολιτικών εφημερίδων είναι 51,;ό δε τών πολιτικών περιοδικών'44.

— Καθ’ δλήν τήν Μεγάλην.Βρεττανί.αν δημοσιεύονται 140 ήμερήσιαι εφη

μερίδες, ών 84, πρω’ίναΐ καί 56 έσπεριναί. Έκ τούτων 19 έν Λονδίνω, 80 έν 
ταϊς Αγγλικαϊς έπαρχίαις, -2 έν Ούαλίςι, 18 έν Σκωτίγ, 20 Ιν ’Ιρλανδίας .

.. καί 1 έν τή νήσω Γιερσέϋ. Έκ. τούτων- 74 στοιχίζουσι μιαν πένναν(10 λε- ·. 
πτά), 54 δέ ήμίσεικν πένναν (5 λεπτά). Ούδεμία τών ημερησίων εφημερί

δων έκδίδοται τήν. Κυριακήν.
γ —Κατ’άπογραφικάς πληροφορίας τελευταίως γενομένας ή Αίγυπτος άριθς

ά· ■
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; εζ ων 1 ς24 2,269 αποτελουσι τόν

πληθυσμός 
Ανέρχεται

.. 78
μεϊ πληθυσμόν 5,25Ό,7&5 κατοίκων, . , _ - -------------

. Αστυζόν ,χαΐ 4,608,494 τήν ’άγρατικον ιΛήβυσμόν Τό Κάϊρον εχει πληθυτ 

σμόν 339,883 κατοίκων,· ή δ’ ’Αλεξάνδρεια 212,034. Εύρώπαΐοι χατοι- 

κυΰσιν εν Αίγύπτω '79,696 έξ. ών "Ελληνες 34,000, Γάλλοι 17,000, Ιτα

λοί 13,106, Αυστριακοί 6,300, "Αγγλοι 6000, Γερμανοί 1100 καί διαγο
ρών εθνικοτήτων 1390.

— Έγένετο τελευταίως 'ή Απαρίθ.μησις των κατοίκων των Παρισίων. Τώ 

1872 ότε έγένετο ή τελευταία άπαρίθμησις ουτοι. άνήρχοντο εις 1,851,792 
νϋν δέ Ανέρχονται εις 1,986,748, 'ήτοι κατά το χρονικόν τοΰτο διάστημα 

έγένετο αΰξησις κατά 134,956 κατοίκους ή 7,29 τ. θ/θ.Έκ των εί'κοβι.δια

μερισμάτων εΐς α διαιρούνται. οί Παρίσιοι μόνον τό τό τοΰ Λούβρου πα
ρουσιάζει έλάττωσιν τοΰ πληθυσμού κατά 3,000 περίπου. 'Ο δέ 

τής Μασσαλίας ό'στις τφ 1872 ανήρχετό εΐς 312,864 κατοίκους, 

σήμερον εΐς 318,742 ήτοι παρουσιάζει αΰξησιν 5,878 κατοίκων.
Λ Λ

©EATFON, ΜΟΥΣΙΚΗ, — Έν τω παρά τά Χαφτεΐκ νεοδμήτφ 
θεάτρφ τώ έπιλεγομένφ ’Λριστοφάνει έδιδάχθη . τήν 16 Ιανουάριου παρω
δία εΐς δύο' πράξεις τοΰ κ. Κ. Γ. Εένου έπιγραφομένη ή. περί 6του σκιάς Μκη 

μετ’ φσμάτων τονισθέντων ύπό τοΰ κ. Κάίσαρη.
—■ Ό δόκιμος παρ’ ήμϊν μουσικοδιδάσκαλος κ. Γ. Λαμπίρης, οζ έργα πολ- 

λάκις έπεδοκιμάσθησαν, έδημοσίευσε τελευταίως τρεις νέας μουσικάς αύτοΰ 

συνθέσεις. Έκ τούτων ή μέν επιγράφεται, τό πουλάκι. ήσμα μετά συνοδείας 

κλειδοκύμβαλού, βραβευθέν έν τή γ' περιόδφ τών ’Ολυμπίων, τά δέ είναι ' 

πένθιμα έμβατηρια άφιερούμενα τό μέν εΐς τήν μνήμην τοΰ περιπύστου κερ- 

κυραίου μουσικοδιδάσκαλου Ν. X. Μάντζαρου, τό δέ εΐς τήν μνήμην τοΰ’ϊωάν- 
νου Καποδιστρίου. Τά δύο τελευταία έξέδωκεν ό γνωστός Ιταλικός μουσικός 

οίκος Λουκά. Λίαν δέ προσεχώς έκδίδονται καί δύο άλλα έργα τοΰ αύτοΰ κ. 

Λαμπίρη’ τό μέν, φσμα ναυτικόν ή βαρκούλα, τόδέό κατά τήν γ' . περίοδον 

.τών’Ολυμπίων βραβευθείς βασιλικός ύμνος.

—·*Η  γνωστή κωμωδία τοΰ φείμνήστου Δ. Παπαρρηγοπούλου Συζύγου 

’Εκλογή μεταφρασθεϊσα 'Ρωμουνιστι έδιδάχθη μετ’ επιτυχίας από τής σκη

νής του έν Βουκουρεστίφ Θεάτρου.

■—Προσεχώς έν τω βασιλι.κω Θεάτρφ του δράματος τοΰ Μονάχου θά. πα- 
οασταθώσιν εΐς Γερμανικήν μετάφρασιν οί Βάτραχοι τοΰ Άριστοφάνους διερ 
ρυθμισμένοι πρός τάς Απαιτήσεις τής νεώτέρας σκηνής. Τά χορικά αυτών 

έτόνισεν ό μελόποιός Πλά ιζ γνωστός έκ τρΰ μελοδράματος αύτοΰ ή 'Αρπα

γή των Σαβΐνων.
—· Ό μελοποιός ’Ιωάννης Στράους ό πρεσβύτερος τών έπιζωντων τριών 

" ομωνύμων αδελφών καί Ανεψιών τοΰ μεγάλου Στράους, έκλήθη εΐς Παρισίους, 

οπού καί. διηύθυνε τούς επί ταΐς ,’Απόκρεω δοθέντας τρεις μεγαλοπρεπείς, χο-
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. ρους: μεταμφιεσμένων κάΐ προσωπιδοφόρών έν τω θεάτρφ τοΰ μελοδράματος, 

ΙΊρίν ή.Αναχώρησή έκ Βιέννης παρέστη έν τω θεάτρω Κάρλ εις τήν α' πα· ' . 

ράστασιν τοΰ νέου μελοδράματος αύτοΰ ο πρίγχηψ Μαθουσάλας, αύτός 

διευθύνων τήν ορχήστραν. Ό Στράους έχειροκροτήθ.η έπανειλημμένως καί τό 
μελόδραμα αύτοΰ ύπερήρεσεν. Έν Παρισίοις δέ ή διευθυνσις τοΰ Θεάτρου 

’Λναγέννησις πρός τιμήν του έπανέλαβε τό μελόδραμα αύτοΰ la Reihe In

digo ,γραφέν επίτηδες χάριν τόΰ θέατρου τούτου. '■
— Έκ τών διάσημων άοιδών τών.κεκτημένων φήμην Ευρωπαϊκήν ό βα- - 

ρύτονος Φώρ περιοδεύει εις τήν Γαλλίαν δίδων μουσικάς συμφωνίας, ή ύψίί 

φωνος Πκττη καί ό οξύφωνος Νικολίνης ψάλλόυσιν έν τώ αύτοκρατορικφ 
θεάτρφ τής ΪΙετρουπόλεως, ή υψίφωνος Νέίλσων έν τφ θεάτρφ τοΰ μελοδρά

ματος τής Βιέννης, ή υψίφωνος Λούκα έν τω θεάτρφ τής Μόσχας καί ή υψί

φωνος Άλβάνη έν τφ ΐταλικφ θεάτρφ τών Παρισίων. Πάντας τούτους τόν 
προσεχή Μάρτιον θά συνένωση τό θεατρον τοΰ μελοδράματος έν Λονδίνφ.,

— Έκ τής νέας μελοδραματικής τριλογίας' του γερμανοϋ μελοποιοΰ Βά- 

γνερ τής δοθείσης τό. τελευταίου θέρος Από τής σκηνής.του επίτηδες κτισθέν-, 
τος θεάτρου έν τ ή Βαυαρική πόλει Βαϊράϊτ, τό & μέρος ή Walkiire δίδε

ται εντός τοΰ Φεβρουάριου έν τφ αύτοκρατορικφ. θεάτρφ τοΰ μελοδράματος 
τής Βιέννης. Μετεσκευάσθη όμως ως πρός τήν ύπόθεσιν, καί ό Σιγμούνδ' καί. 

ή. Σιγλήδ δέν είναι πλέον Αδελφοί ώς έν τφ'πρωτοτύπφ .τοΰ Βάγνερ.
* A

ποίκιλα,—Τό εξής τρομερόν δυστύχημα έγένετο έν Αμερική τήν παρα
μονήν τοΰ νέου έτους, έν τω σιδηροδρόμφ τοΰ Ειρηνικού Ωκεανού. —'S τα
χεία αμαξοστοιχία (train-express) ή Αναχωρήσασα έκ Νέας Ύόρκης κάί.κα- 
τευθυνομένη. εις τάς ακτάς τοΰ Είρηνικόΰ Ώκεανοΰ προσήγγιζε τήν εσπέραν · : ’ 

τόν σταθμόν τής Άσαμπαλα πρός Β. τοΰ’Οχίό. Προ δύο ήμερων ή χιών είχε
■ πέσει άφθονος" έκτος τούτου άνεμος ισχυρός έπνεεν έκ τής λίμνης Έριέ, ήν 

παρέκαμπτεν ή σιδηροδρομική γραμμή,· καί έκτακτον ψύχος έπεκράτει. 'Η 
πορεία τής αμαξοστοιχίας, ήν Απετέλουν επτά άμαξαι καί εσύρον δύο μη- : 

χαναι, έβράδυνεν ένεκα τών χιόνων, Αλλά πλησίον τοΰ άνω ρηθέντος σταθμού 

επειδή ή όδός.ήν ελεύθερα, οί μηχανικοί έδιπλασίασαν τήν ταχύτητα, ϊνα ' 

κερδήσωσι τόν Απολεσθέντα χρόνον. Ιίλησιέστατα/τοΰ στάθμου πρός Α. ευ- ■ 
ρηται γέφυρα 1 50 περίπου ποδών μήκους, έπικρεμαμένη Από ύψους .69 πο- . 
δών τής λίμνης Έριέ, ητις είχεν ένταΰθα βάθος (J πθδών. "Ότε ή άμαξο-

. ;σταιχία έπλησίασε πρός. τήν γέφυραν, 0ι μηχανικοί είδον ταύτην κεκαλυμμέ- 

νην ύπο ό'γκου χιόνος, τοΰ οποίου όμως δέν έξετίμησαν τό πάχος. Έσκέ- 

φθησαν οτί. δίδοντες μείζονα δύναμιν εΐς τήν μηχανήν, 'θά ήτο . δυνατόν νά 
διαπεράσωσι τήν χιόνα. Τρομερά ύπήρξεν ή. σύγκρουσις, ή δέ γέφυρα ύπέ- ' 

κύψε και μηχαναί καί άμαξαι έπεσαν κακήν κακώς έν τη λίμνη), ής ή έπι« 
φάνεια ήν παγωμένη και κεκαλυμμένη ύπό πυκνής· χιόνος.. Τινές τών έπιβα- ■



«ο ΜΕΤΕΩΡΟΔΟΓΙδΟΙΐ ΔΕίΤΙΟΝ ?'
τών. κατεκάησαν, ηα^εψύγχσκν, άλλοι δ’ έπνίγήόιζν, τΟέ έυρεθέντα 

πτώματα ήταν τόσον. παρζμεμορφωμένκ ώστε δυσκόλως κνεγνωρίσθησάν. 
Έξ 175 επιβατών οΐτινες έπέβαινον τής άμαξοστοιχίας 100 [Λεν .περίπου ' 

άπέθανον, 60 δέ βαρέως έπληγώθησαν καί οί 'λοιποί είσί κατά τό μάλλον A 
"ηττον πληγωμένοι. ’Αποτρόπαιου δέ Osoiy.cz: άπετέλει η έν τη λίμν/j σκηνη" 

έδφ η πυρκαϊά τών ύπολειμμάτων τής αμαξοστοιχίας, εκεί η χιών καί οί 
πάγοι άναλελυμένοι, παντού δέ πτώματαμάτην ζητοΰντα βοήθειαν" προσθε

τέου δέ καί την έν τή λίμνή επικρατούσαν τρικυμίαν, ητις μόλις έπαυσε 

άμα της ημέρας άνατειλάσης.
— Την 5 Δεκεμβρίου πυρκαίά κατέστρεψε το θέατρον τοΰ Βρουκλύν προ- 

αστείου τής Νέας 'λ'όρκης. Έδιδάσκετο τό γαλλικόν δραμα αί ούυ cfy>arai, 

δτε περί ώραν ένδεκάτην καί "ίίμίσειαν τό πυρ άνεφάνη άπό της σκηνής καί 

ταχέως.έξηπλώθη έφ’άπαν.τό θέατρον. Οί ήθοπόιοί άπό σκηνές Ατάραχοι έξη- 

.. κολουθαυν παριστάνοντες καί τις αυτών ϊνα καταπραύνη τούς θεατάς έκηρυ- 
ξεν οτι ή πυρκαϊά είναι μηδαμινή. . Άλλα τό πλήθος ίσπευσεν είς τάς εξό

δους, δυστυχώς όλιγας καί στενάς διά τοσοϋτον κύμα Ανθρώπων. Χίλιοι καί 

έτι πλέον θεαταί παρήσαν, μάτην δέ προσεπάθουν νά άνοίξωσι δίοδον. Τό πυρ 

Αρξατό τά πάντα καταστρέφον, ξυλά δέ καί δοκοί άνημμέναι κατέπιπτον 

έπί τών θεατών. Αί'φνης τό δεύτερον πάτωμα τού θεάτρου κατέπέσεν έπί 

τοϋ πρώτου παρασΰραν τάς κλίμακας, τούς διαδρόμους καί αυτό τό'υπερώον 

πληρη έ'τι θεατών. Τρομερά έπηκολούθησε σκηνή καί ή καταστροφή συνε- 
' πληρώθη εντός 20 λεπτών τής ώρας. ’Από της τέταρτης πρωινής .ώρας ήρ- 

ξαντο αί άνασκαφαί πρός άνεύρεσιν. τών πτωμάτων, αποτρόπαιου δέ παρου- 

σιάσθη θέαμα" δεκάδες δλαι πτωμάτων άπηνθρακωμένων, Αλλοιωμένων, έξ- 

** ήχθησαν καί παρετάχθήσαν έν τή. όδω οπού όί συγγενείς καί φίλοι άνεγνώ- 

ριζον ό'σους ήν δυνατόν νά άναγνωρίσωσι. Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις 

άνεκαλύφθησαν έν συνόλφ 293 πτώματα. ' ' ·

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1877 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ (ε. ν'.) ·

ΒαρΑμετρογ Θίί.γιόμετροζ εκ.

Μέση θλίψις 754.25 [Μέση θερμοκρασία: 9,93
μεγίστη » 760.50 (την 9.Ί'') [μεγίστη » 18,3 (την 14*1?)
ελαχίς-η » 745.95 (τήν 141ϊν) [ελάχιστη .» —1,0 (τήν 26'.'·')

‘ίΐμέραι βροχής 11 (ποσόν τοϋ καταπεσόντος υδατος 11,62 χ. μ.), δρό
σου 3 (ποσόν τοϋ υδατος 0,34 ji μ.) ! .· .

Νιφάδων χιόνος 1 (ποσόν 0,03 χ. μ.), Αστραπών 6.

Άνεμοι έπνευσαν κατά 3 ημέρας ΝΔ, 3Δ, 3ΒΔ, 6Β, 10ΒΑ, INA, 5Ν.

Osoiy.cz

