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Άγω1; καί πάλη, ω σεμνή και έντιμος όμήγυρις, άγων καί πάλη είναι δ 

έπί τής γής τοϋ ανθρώπου προορισμός. Ότέ μέν περίφοβος καί ασθενής, ότε 

δέ εύτολμος καί ισχυρός έπιτίθησιν ό άνθρωπος έπί τών έργων αύτοϋ Ί^Ί 

σφραγίδα τής ΐσχυ.ρας ή ασθενούς αύτοϋ θελήσεως, τής γονίμου ή άγονου 

αύτοϋ φαντασίας. Μετασχηματίζεται, μετακινείται, άνύψοΰται, τείνει εις 
πρόσκτησιν τοϋ ιδεώδους, ούτινος φέρει έν έαυτφ την άνεξίτηλον εικόνα. 
Εις ποαγμάτωσιν δέ τοϋ προορισμού αύτοϋ κέκτηται ό άνθρωπος δώρα έ

ξοχα, μάλιστα δέ την γλώσσαν, τό αγλάισμα τοϋτο καί κλέος τής διά

νοιας. 'Οποίον τφ οντι τό μεγαλεϊον τίίς γλώσσης! Είναι άρχή τοΰ φωτός ή 
γλώσσα' διότι δι’ αύτής ζωοποιεί ό άνθρωπος καί αύτήν την άψυχον φύσιν, 

διότι δι’ αύτής όνους έξέρχεται τής άοράτου αύτοϋ έστίας, τοϋ μυστηριώ

δους αύτοϋ άδυτου. ,

Τρία τινά συγκροτοϋσι την γλώσσαν*  ή υπόκρισίζ, ώ ό Μγος.
Ό άνθρωπος παραδίδοται εις δάκρυα καί λυγμούς προς άνακούφισιν τών θλί

ψεων αύτοϋ, έχει καρδίαν εύαίσθητον, σχήματα, δι’ ών έκδηλοϋνται, πδσάι 
της ψυχής αύτοϋ αί διαθέσεις' η εκούσια αΰτη έκφανσις τίίς' εσωτερικής 

ζωής καλείται υπόκρισις. Ό άνθρωπος ορίζει τάς ιδέας, εγχαράσσει αύτάς 

έπί χαλκοϋ άνθισταμένου εις τόν καταστρεπτικόν τοΰ χρόνου νόμον, παρέ

χει αύταίς χαρακτήρα προσιτόν εις τό ό'μμα, διακρίνει, σαφηνίζει καί κλη
ροδοτεί αύτάς εί'ς τε τήν παροϋσαν και τάς μελλούσας γενεάς*  τό πολύτιμόν 

τοΰτο τής μεγαλοφυίας καί τοϋ πολιτισμοϋ προϊόν είναι ή γραφή. Ό άνθρω
πος παρίστησι ζωηρώς τούς στεναγμούς καί τήν χαράν αύτοϋ, περιγράφει 

τά πάθη, έκφράζει τά έαυτοΰ διανοήματα*  ό ένωτικός ούτος σύνδεσμος, ή 
μελφδία αύτη τίίς ψυχής είναι ό λόγος.

Ίψών τριών τούτων τών συγκροτουντων τήν γλώσσαν τήν'πρώτην τάζιν 
κατέχει άναντιρρήτως ό λόγος, τό άπόρρητόν τοϋτο καί άπόκουφον μυστή

ριον, ή άφθονος αυτή καί άνεςάντλητος πηγή, τό έξοχον τοΰτο δώρον, ή θεία 
αυτή άκτις, τό σύμβολον τοΰτο τοΰ μεγαλείου καί τίίς υπεροχής τοϋ άν- 

θρωπου, τό κάλλιστον τούτο καί εύγενέστατον τών κοσμημάτων τοΰ άνθρω- 

πίνου πνεύματος. Ό λόγος, ώς μέρος ουσιώδες τής ανθρώπινης φυσεως, δια
κρίνει τόν άνθρωπον πάντων τών λοιπών έπί γής δημιουργημάτων. Ιίάίτα

1 Λογος εισαγωγικό; ε’ς την ’Εκκλησιαστικήν 'Ρητορικήν απαγγελθεί; εν τώ Πανεπιστή
μιά 10 .Φεβρουάριον.
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γεννώνται, ζώσι κάι θνήσκουσι’ πάντα ύπόκεινται εις τήν χαράν, εις την θλϊ- 
ψιν' πάντα τείνουσι πρός τά εκτός. Άλλ’ ό άνθρωπος μόνος εκφράζει τά αι
σθήματα τής καρδίας, εκπέμπει τάς ακτίνας τοΰ πνεύματος, διαχέει τούς 

θησαυρούς τής φαντασίας’ ένί λόγφ, μόνος ό άνθρωπος λαλεί.
Διά τοΰ θριαμβευτικού τοΰ λόγου οργάνου ό άνθρωπος επεκτείνει την δύ- 

ναμιν αύτοΰ έπί πασαν την φύσιν, διεγείρει, συγκινεΐ, θέλγει καί εγκαταλεί

πει πανταχοϋ ανεξάλειπτα ίχνη τής δυνάμεως καί τοΰ νοϋ αύτοΰ. Διά τοΰ 
ίεροΰ τούτου δώρου ό άνθρωπος εκφράζει τάς ύψηλάς αύτοΰ περί αιωνίου, α
ληθούς, άγαθοΰ καί καλοϋ ιδέας. “Όταν η αρετή καταπιέζηται, ή δέ δικαιο

σύνη καταθλίβηται, ό λόγος είναι εκείνος, δστις υπερασπίζει τά δίκαιον καί 
την αλήθειαν ενώπιον πάντων. “Όταν ή πατρΐς κινδυνεύη, ή δέ τιμή καί 

ελευθερία ολοκλήρου λαοϋ ασεβώς καταπατώνται καί καταλακτίζωνται, ό 

λόγος είναι εκείνος, δστις καλεΐ εις τά όπλα καί έμπνεει θάρρος καί πεποί- 

θησιν καί οδηγεί εις τήν νίκην. "Οταν τό τε παρόν καί τά μέλλον παρίσταν- 

ται διά χρωμάτων ζοφερών, όταν τά μέν άτομα κύπτωσιν δπά το βάρος τών 
συμφορών, τούς δέ λαούς λυμαίνηται ή όλεθρία τής διαφθοράς λύμη, ό λό

γος είναι εκείνος, δστις, έξαπλών θείας καί σωτηρίους αλήθειας, παραμυθεΐ- 

ται έν τώ παρόντι, παρέχει ελπίδας περί τοΰ μέλλοντος, Ανεγείρει τά άτομα, 
ζωοποιεί τούς λαούς. -Τίς δεν παρέστη ποτέ μάρτυς τοΰ θελκτικοΰ εκείνου 

θεάματος, έν ω πολυπληθής όμήγυρις έν βαθύτατη σιγή καί προσοχή συν- 
τόνφ κρέμαται Από τών χειλέων τοΰ ρήτορος, αναπνέει έκ τοΰ στήθους αυ

τοΰ, μετ’ αύτοΰ ζή καί κινείται, συγχαίρει αύτώ καί συλλυπεΐται, καί θαυ- 

μασίως συναρπάζεται κα'ι παρορμαται εις τήν πραξιν;

Τηλικαύτη είναι ή δύναμις τοΰ λόγου’ ποίησις δέ τοΰ λόγου είναι ή ρη
τορεία, ή'τις αποτελεί τήν ΰπόθεσιν τής 'Ρητορικής. Τής 'Ρητορικής δέ είδος 

είναι ή εκκλησιαστική ‘Ρητορική ή. ‘Ομιλητική, ή σκοπούσα τήν μ.όρφωσιν εκ
κλησιαστικών ρητόρων δυναμένων νά ποιώνται ορθήν καί σκόπιμον τοΰ θείου 
λόγου χρήσιν. Τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου καί δυ.σχερεστάτου μαθήματος 

τήν διδασκαλίαν Αναλαβών έν .τφ σεμ.νώ τούτφ· Καθιδρύματι, πέποιθα δτι ό 

εύλογών παν έ'ργον αγαθόν θέλει εύλογήσει καί τό έ'ργον μου καί καρποφόρου 

αυτό Αναδείξει. ·

"Αν ύπάρχη γεγονός δεσπόζον τής ιστορίας, γεγονός νέαν χαράξαν οδόν 

τή άνθρωπότητι, τό γεγονός τοΰτο είναι τό κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου. Τό 

κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου είναι τοσουτον πρωτοφανές καί πρωτότυπον, το- 
σοΰτον έκτακτον καί θαυμάσιου, ώστε ούδέν δύναται νά παραβληθή πρός 

αύτό. ’Επειδή δέ τό κήρυγμα τοΰτο Αποτελεί τόν σκοπόν τοΰ ίεροκήρυκος, 

®ρός ου τήν μ.όρφωσιν τείνει ή έκκλησιαστική 'Ρητορική, σκόπιμον έκρινα νά 

εί'πω περί αύτοΰ βραχέα τινά κατά τήν έ'ναρξιν ταύτην τοΰ μαθήματος μου. 

Δέν θά λαλήσω δ’ ένταυθα περί τής ΰποθέσεως τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγμα

τος, ήτοι περί τών χριστιανικών διδασκαλιών καί τής αναμφίλεκτου αύτών 

υπεροχής υπέρ πάν τό πρό αύτών καί τό μετ’ αύτάς. Δέν θά λαλήσω περί 

τών αποτελεσμάτων τοΰ γεγονότος τούτου, ήτοι περί τής κατακτήσεως καί 
τής ήθικής τοΰ κόσμου άναπλάσεως διά τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγματος. Θά 

εξετάσω τό εύαγγελικόν κήρυγμα καθ’ εαυτό, έν τή αρχή αύτοΰ, δπως Α
ποδείξω, δτι αυτή μ.όνη ή ιδέα τοΰ’έλκύσαι τόν κύσμ.ον σύμπαντα εις τήν 

Αλήθειαν διά τοΰ λόγου, αρκεί νά καταδείξη, δ'τι ό χριστιανισμός φέρει χα

ρακτήρα υπερφυσικόν καί θειον. Πρός τοΰτο δέ θά πειραθώ νά καταδείξω, 
δτι ή ιδέα τής διά τοΰ λόγου ίδρύσεως καθολικής τών-πνευμάτων μοναρ-· 

χίας ούτε πρό τοΰ χριστιανισμού Αναφαίνεται που, ούτε νά παραχθή ήδύνατο 
έκ τών περιστάσεων, έν αΐς παρήχθη.

Χιλιάδες έτών παρήλθον πρό τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγματος’ πολλαί δέ 

θρησκεϊαι καί φιλοσοφικά συστήματα ήλθον καί παρήλθον κατά τό μακράν 
τοΰτο διάστημα. Άλλ’ αναντίρρητου είναι, οτι καί αί θρησκείαν καί τά φι

λοσοφικά συστήματα πάντα έφεραν χαρακτήρα ό'λως Αποκλειστικόν καί έγ- 

χώριον. Εις τό συμπέρασμα τούτο φθάνει ό Αμερολήπτως καί Απαθώς τάς 

Αρχαίας θρησκείας καί τά φιλοσοφικά συστήματα μελετών. Τό παν έν αύ- 
τοΐς περιορίζεται έν ώρισμένν; τινί χώρ^ ή φυλή. Ή ιδέα τής έθνικότητος, 

έθνικότητος καθ’ έαυτήν, άνευ σχέσεώς τίνος και αναφοράς πρός τάς λοιπάς 

εθνικότητας, επικρατεί τοσοΰτον έν ταϊς Ορησκείαις καί τοΐς φιλοσοφήμα- 
σιν, ώστε μοίτην Αναζητοϋμεν ενότητά τινα ένταΐς διαφόροις λατρεία·.;.

Έξετάσωμεν τήν πρό Χριστού Ανθρωπότητα έν τώ τριπλφ ούσιώδει θεά- 

τρω τής θρησκευτικής καί πνευματικής αύτής ένεργείας, ή'τοι έν τή ’Ανα
τολή, τή Έλλάδι καί τή 'Ρώμη, καί-θά ευρωμεν τοσαύτας θρησκείας όσα; 

καί έθνικότητας, Απάσας εντελώς μεμονωμένα;, ούδεμ,ίαν δέ πειοωμένην νά 

έπεκταθή πρός τά εκτός καί έξαπλωθή είτε διά ζώσης είτε εγγράφω;. Αί 
Ίνδίαι έχουσι τήν λατρείαν αύτών, ή Σινική τάς θρησκευτικά; αύτής πε

ποιθήσεις, ή Περσία τό θρησκευτικόν αύτής σύστημα, ή. Αίγυπτος τά μυ
στήρια αύτής, ή Ασσυρία τούς βωμούς αύτής. Άλλ’ούδείς τών ιδρυτών σχο

λής ή θρησκείας, ό Κομφούκιος ή ό Leo-Tseu, ύ Ζωροάστρης ή ό Βούδδας, 
ούδείς ουδέποτε διενοήθη, λαβών σπέρματά τινα τής διδασκαλίας αύτοΰ, νά 

ρίψγΐ αύτά πέραν τών ορίων τής χώρας αύτοΰ. Άν τις ελεγεν εις τόν βραχ- 
μανον νά λάβγι διά τής μ-tA; χειρός τά ίέρά τών ’Ινδών βιβλία καί διά τής 
έτέρας τήν οδοιπορικήν αύτοΰ ράβδον, ί'να Απελθών μακράν τής σκηνής καί 

τοΰ ειδώλου έπιστρέψγ εις τήν λατρείαν αύτοΰ λαούς ξένους, ό Ινδός ήθελεν 

Αποκριθή, δτι κατ’ αύτόν ό κόσμος περιορίζεται έν τφ Γάγγη καί ή Ανθρω- 

πότης έν τή φυλή αύτοΰ. Τόσον ξένη ύπήρχεν εις τόν άρχαίον κόσμ.ον ή ιδέα 
θρησκευτικής τίνος τών λαών προσέγγίσεως καί συνάφειας πρός άλλήλους, 
ή.ίδεα τοΰ κηρύγματος τοΰ λόγου.
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’ANN’ άρά γε μεταβαίνοντες έκ τής στάσιμου ’Ανατολής εις τήν ήμετέραν 
Ελλάδα, την ζωηράν, ευκίνητον καί προοδευτικήν Ελλάδα, θά εύρωμεν τά- 

σιν τινά πρός θρησκευτικήν ενότητα, σπουδήν τινα εύγενή καί γενναίαν πρός 

διάδοσιν των φώτων ενιαίας τινός θρησκείας ; "Αν ύπήρχεν άΝηθές, ότι ιδέα 

ςτοιαυτη είναι σύμφυτος τφ άνθρωπίνφ πνεύματι, βεβαίως θά έξήρχετο αυτή 

μάλιστα έκ τοϋ έΝΝηνικοϋ πνεύματος. Πάντως ή ελληνική μάΝιστα φυλή 
θά συνελάμβανεν Ιδέαν τοσοΰτον ύψηλήν καί θά συνετέΝει εις διάδοσιν αυ

τής διά τών έξόχων αύτής καί άπαραμίλλων πνευματικών χαρισμάτων. Δεν 
ύπήρξεν ή ΈΝΝάς ή πατρ'ις τών τεχνών κα'ι επιστημών, ή άκτινοβόΝος ε

στία τοΰ αρχαίου ποΝιτισμοϋ ; Δεν παρήγαγεν ή 'ΕΝΝάς αιώνα, έν φ άπασα 
•ή Ναμπηδών της φιλολογικής δόξης διέχυσε τάς ακτίνας αύτης περ'ι τά μέ
γιστα ονόματα, δι’ ών ή φιΝοσοφία έκΝε'ίσθη; Κα'ι όμως ούδ’η ΈΝΝάς συνέ

λαβε τήν ιδέαν θρησκείας καθολικής, ούδ’ είργάσθη είς την πραγμάτωσιν 

αύτης. Έν ΈΝΝάδι ού μόνον έκάστη έθνικότης, άλλ’ έκάστη πόλις, έκάστη 
κώμη έχει την λατρείαν, τάς θρησκευτικάς τελετάς, τούς θεούς αύτής. Ύπό 
την ζωηράν τοϋ ‘Έλληνας φαντασίαν ή θρησκευτική ιδέα περιβάλλεται μυ- 

ρίας μορφάς και ποικίλλεται δι’ όλων τών χρωμάτων ίδιοτρόπου ποιήσεως. 
Ή έΝΝηνικη μυθοΝογία, προϊόν καθαρόν τοϋ έθνικοΰ πνεύματος, εις ούδενός 

άλλου Ναού τό πνεύμα εφαρμόζεται. "Αν ή έΝΝηνικη φιΝοσοφία φέργ χαρα
κτήρα ηττον μερικόν, άν άνακινή ιδέας καθοΝικωτέρας, δέν τείνει όμως νά 

εξέλθη τοϋ περιβόΝου της ιδίας σχολής, τών τειχών της έν δ) υπήρχε πό- 
Νεως. °Όσφ ύψηλοτέρα είναι ή έΝΝηνικη φιΝοσοφία, τόσφ όΝιγώτερον ζητεί 

νά έπεκταθή, τόσω μάλλον άγαπφ τό μυστήριον, έν τφ στενώ κύκλφ όλί- 

γων οπαδών η μεμυημένων. Ού'τε ό Σωκράτης, ούτε ό Πλάτων έπεχείρη- 
σαν νά διαδώσωσι μακράν την διδασκαΝίαν αυτών, ποΝΝφ δ’ ήττον νά έλ- 

κύσωσιν εις αύτην τόν κόσμον σύμπαντα. Τίς προβάλλων είς αύτούς ν’ άν- 
ταλλάξωσι τόν συγγραφικόν αυτών κάΝαμον αντί της ευαγγελικής ράβδου’ 

ν’ άπέΝθωσι κηρυκες τών συστημάτων αυτών εις τά μεθόρια τής Αιθιοπίας 
•η τών ’Ινδιών κινδυνεύοντες νά φονευθώσιν ΰπ’ ανθρώπων βαρβάρων, τίς προ

βάΝΝων είς αύτούς τοΰτο δέν θά ύπεΝαμβάνετο ύπ’ αύτών μωρός και άφρων ; 
Διατί; διότι ή ιδέα Θρησκείας καθολικής δέν άναφύεται έν τφ άνθρωπίνφ 

πνεύματι’ διότι μεταξύ φιΝοσόφου και άποστόλου έστηρικται χάσμα, οπερ 
δ χριστιανισμός μόνος έπλήρωσεν.

Ή ιδέα της πολιτικής καί ύΝικης ενότητας ύπήρξεν έν τφ άρχαίφ κό- 

σμφ. Πάντες οί μεγάλοι πρό Χρίστου Ναοί έτεινον τό έπ’ αύτοϊς είς την κυ
ριαρχίαν τοΰ κόσμου διά της δυνάμεως καί τών όπλων. Έκ τής ’Ασσυρίας, 

ένθα η ιδέα εκείνη έγεννήθη, μετεβη είς την Μέμφιδα, έντεΰθεν είς την Περ- 

σέποΝιν, έκ δέ τής ΠερσεπόΝεως είς τάς ’Αθήνας καί τήν 'Ρώμην. 'Η άρ- 

χαία ιστορία γέμει τοιούτων γιγαντείων επιχειρήσεων, α'ίτινες πάσαι, μιας 
εξαιρούμενης, άπέτυχον. Ένφ ή φιλοδοξία τοΰ Κύρου ή τοΰ Αλεξάνδρου ού- 

δέν άλλο έγίνωσκεν δ'ριον ή τά όρια τοΰ κόσμου, ενώ τά πλοία τής Τύρου καί 

Καρχηδόνος καθιστώσι τόν κόσμον σύμπαντα φόρου ύποτελή εις τό έμπόριον· 

αύτών, ενώ αι ρωμαϊκαί Νεγεώνες διατρέχουσιν απ’άκρου είς άκρον τήν ’Α

νατολήν κα'ι τήν Δύσιν, ούδαμοΰ όμως φαίνεται άπόπειρά τις πρός έπίτευξιν 

τής φυσικωτάτης πασών ένότητος, τής θρησκευτικής καί ηθικής ένότητος. 
Ουδέ κάν διενοήθη τις τοϋτό ποτέ’ καί ένφ πλεΐστοι άνδρες, τό ξίφος άνά 

χεϊρας έχοντες, έτόλμησαν νά έξενέγκωσι τούς άγερώχους λόγους’ το σΰμ- 
καν εσται κτήμα μου, ούδείς ειπεν’ ή θρησκεία μου εσται ή θρησκεία .τάκ- 

tar. Τί δ’ άλλο άποδεικνύεται έντεΰθεν ή ότι τοιαύτη έπιχείρησις είναι υ

περάνθρωπος ;
ΆναμφιβόΝως, άν ποτέ ή ιδέα τής ένώσεως τών ανθρώπων υπό τό κρά

τος μιας καί τής αύτής θρησκείας,· τής ίδρυσεωςκαθολικής τών πνευμά
των κοινωνίας, άν ή ιδέα αΰτη ήδύνατο νά παραχθή φυσικώς έκ τοΰ αν

θρωπίνου πνεύματος, θά παρήγετο πάντως έκ τοΰ κόλπου τής 'Ρώμης, τής 
εύρυτάτης ταύτης πολιτικής ένότητος. Είς τήν ϊδρυσιν τοΰ ρωμαϊκοΰ κρά

τους συνεβάΝετο άπασα ή ποΝιτική εργασία τοΰ αρχαίου κόσμ.ου, καί μετά 

οκτώ αιώνας τό ανθρώπινον γένος παρίστατο είς Θέαμα πρωτοφανές έν τή ί- 
στορί^:. Ό θέΝων νά έχη ασθενή εικόνα τοΰ ρωμαϊκού μεγαλείου, άς φανταίθή 

κράτος έκτεινόμενον άπό τοΰ Ώκεανοϋ μέχρι τοΰ Εύφράτου καί άπό τών 
οχθών τοΰ Ταμίσεως μέχρι τών καταρρακτών τοΰ Νείλου’ τούς τρεις μεγά

λους τής άνθρωπίνης οικογένειας κΝάδους, τόν τοΰ Σήμ, τοΰ Χάμ καί Ίά- 
φεθ, ηνωμένους μετά τοΰ μοναδικοΰ τούτου στεΝέχους’ τούς Γάλλους, τούς 

Βρετανούς, τούς Γερμανούς, τούς ’Ίβηρας, τούς Δαλματεϊς, τούς Έτρού- 

σκους, τούς ‘Έλληνας, τούς Πάρθους καί πλείστους άλλους, κινουμένους πλη
σίον άλλήλων έν τή πελωρίφ ταύτη τών λαών μυρμηκι^, ύπεράνω δέ το- 

σούτων Ναών, έκουσίως ή διά τής βίας ύποταγέντων, ύψουμένην τήν κυριαρ

χίαν πόλεως ή άνθρώπου παρισταμένου ώς συμβόλου τής ένότητος. "Αν, έπα- 

ναλαμβάνω, άν ή ιδέα τής ένώσεως πάντων τών άνθρώπων ύπό τό κράτος 

ενός καί μόνου ίεροΰ βιβλίου ήδύνατο νά προκύψη φυσικώς έκ τής άνθρωπίνης 
συνειδήσεως, θά προέκυπτε πάντως έκ τής 'Ρώμης, τής πόλεως ταύτης, ή- 

τιςμόνη κατώρθωσε νά έχνι ύπό τούς πόδας αύτής τήν οικουμένην έπί τέσ- 

σαρας όλους αιώνας.

Καί όμως ή'Ρώμη, ή κυρίαρχος τοΰ κόσμου, δέν ήδυνήθη νά συλλάβγτήν 
ιδέαν τής θρησκευτικής πάντων ένότητος. 'Η 'Ρώμη, ητις δέν ήνείχετο, ίνκ 

λαός τις διαφύγν) τό κράτος τών όπλων αύτής,· ούδέ ένα λαόν έπεχείρησε νά 

επιστρεψγι είς την Νατρείαν τών θεών αύτής. Ένταΰθα καταφαίνεται παθι-f 

φάνεστατα η ασθένεια τοΰ ανθρώπου είς τήν άνίδρυσιν θρησκευτικής καί ηθι

κής ενοτητος. 'Η 'Ρώμη άντ'ί τοΰ ένώσαι συγχέει τάς παντοειδείς καί πολυώ
νυμους Θρησκείας τών υποδούλων αύτής λαών. Ή Ίσις καί ό Σέραπις, ή Δη- 

μητηρ τής Ελευσϊνος καί ή ’Άρτεμις τής ’Εφέσου, ή Κυβέλη τής Πεσσινοΰν- 
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τος καί η Άστάρτη τές Σιδώνος,*  δ δφις τοΰ Ασκληπιού καί δ Βοΰς Άπι^ 

έναποτίθενται παρά τω Άρει καί τη Εστία. Μάντεις έτρουροί, ιεροσκόπον 
Αρμένιοι, Αστρολόγοι χαλδαϊοι, οίωνοσκόποι φρΰγες, μυσταγωγοί θράκες, γυ- 

μνοσοφισταί Ινδοί, μάγοι θεσσαλοί, πάντες οί δυνάμενοι νά ύποθάλψωσι την 

δεισιδαιμονίαν τοΰ ρωμαϊκοΰ λαοΰ προσφεύγουσιν εις αύτδν καί φιλοξενούν

ται ύπ’ αύτοϋ' καί έκ τοΰ μέσου πασών τούτων τών ξένων καί Ιθαγενών λα
τρειών ύψοΰται ναός, τδ Πάνθεον τοΰ Άγρίππα, οίονεί έξαγγέλλων, δτι η 

'Ρώμη, ή κυρία τών εθνών, είναι καί δ τόπος, εν ω συνέρχονται πάντες οί 
θεοί.

Ταΰτα έπραξεν η 'Ρώμη, η κυρία τοΰ Αρχαίου κόσμου. Παρηγαγε τδ πα-· 
ραδοξότατον μίγμα, τδ Ανωμαλώτατον σύμπλεγμα τών θρησκειών κα'ι λα

τρειών. 'Ο Γίββων είπε, καί πλεϊστοι μετ’ αύτοϋ έπανέλαβον, δτι έπί Αύ
γουστου δ κόσμος είργάζετο ύπέρ της χριστιανικής ένότητος, καί δτι πάντα 

συνηργουν εις τδ μέγα τοΰτο Αποτέλεσμα. 'Ο ισχυρισμός ούτος είναι σφαλε

ρός. "Ότι η πολίτικη ένότης έν τη ρωμαϊκή κοσμοκρατορίαρ πολύ συνετέλεσεν 
εις την έξάπλωσιν τοΰ Χριστιανισμού, ούδείς δ αρνούμενος" Αλλ’ δτι ή ιδέα 

τίίς ίδρύσεώς Θρησκευτικές ένότητος ύφίστατο καί έν σπέρματι μόνον έν τ·η 

ανθρώπινη συνειδησει, τοϋτο ούδείς δύναται μετά λόγου νά ίσχυρισθίί. "Οχι, 
δ κόσμος δέν εσπευδε φύσει εις την ενωσιν, άλλ’ εις την σύγχυσιν τών θρη

σκειών' δχι, η εργασία τών αιώνων δέν έ'τεινεν εις την κατίσχυσιν θρησκείας 

καθολικής, άλλα ξένου καί άλλοκότου κράματος τών διαφόρων θρησκειών’ 

δ'χι, τδ Ανθρώπινον πνεΰμα, Από κατακτησεως εις κατακτήσω βαϊνον, δέν ά- 
νυψοΰτο είς την ιδέαν θρησκευτικής ένότητος, αλλά πεοιωρίζετο έν τη λα

τρεία τοΰ παντός ύπδ πάντων, έν τη γενική Αποθεώσει, έν τφ φιλοσοφική, 
καί δημώδει πανθεϊσμφ.

Έν τω μέσω της γενικής ταύτης θρησκευτικές συγχύσεως, έπί τών χρό

νων τοϋ Αύγούστου, αναφαίνεται η ιδέα, έν ούδείς τών ανθρώπων συνέλα- 

βεν, η ιδέα τές θρησκευτικές ένότητος. Ή ύπεράνθρωπος αύτη ιδέα δέν προ

έρχεται έκ τές 'Ρώμης. Μακράν τές κοσμοκράτορας πρωτευούσης, όπόθεν Ανα- 
χωροϋσιν αί λεγεώνες, ϊνα περιοδεύσωσι την γην, έν τίρ βάθει τές Άσίαςς 

έν διαμερίσματί τινι τές έπαρχίας Συρίας, παρά τινι μικρφ, ύπδ πάντων πε- 

ριφρονουμένφ λαφ, ξένφ σχεδόν καί Αμετόχω τές καθολικές κινησεως καί, 

προόδου, έν τη παρακμέ τές δυνάμεως καί έθνικότητος αύτοϋ, έκεϊ Αναφαί

νεται άνθρωπός τις Αφανής καί άσημος, δστις λέγει πρδς τούς περί αύτδν ά' 

λΐδϊς· «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τά έ'θνη, Πορευθέντες είς τδν κό

σμον άπαντα, κηρύξατε τδ Εύαγγέλιον πάση τ^ κτίσει». Καί ιδού, εντός, 

βραχυτάτου χρόνου δ φθόγγος τών ’Αποστόλων έξέρχεται είς πασαν την γέν 

καί είς τά πέρατα τές οικουμένης Αντηχοϋσι τά ρήματα αύτών. ’Ή η παγ
κόσμιός ιστορία θά μένη έσαεί αίνιγμα μυστηριώδες καί άνεξηγητον, η τδ 

κήρυγμα τοΰ Εύαγγελίου δέν είναι Ανθρώπινον γεγονός.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ 247

, Άλλ’ ίσως είθτη τι.ς? δ'τι.οί λόγοι εκείνοι ησαν τδ εξαγόμενον άπάσης τές 

ιστορίας τοϋ ίσραηλιτικοΰ λαοΰ' ό'τι οί λόγοι εκείνοι έξέλθον τοΰ στήθους 

τοϋ λαοΰ τούτου ώς φωνή φιλοδοξίας έπί μακρδν ■ άνασταλείσης, "Εκαστον 

έθνος, θά είθτη τις, εχει τόν ίδιάζοντα αύτώ χαρακτήρα, έχει τάς ιδιαιτέ

ρας αύτοϋ τάσεις. 'Ως η Σπάρτη νίτο κατ’ έξοχήν στρατιωτική, ώς αί Ά- 

θέναι έκαλλιέργουν τάς τέχνας και έπιστημας, ώς η 'Ρώμη έ'τεινεν είς την 

κυριαρχίαν, ούτω καί ό ίσραηλιτικδς λαός άπετέλει, την εστίαν τοΰ θρη- 
σκευτικρΰ βίου. Ούδέν άρα παράδοξον, δτι έκ τές συνειδησεως τοΰ λαοΰ τού

του άνέβλυσεν η ιδέα τές θρησκευτικές ένότητος.

Άλλ’ ό'μως καί έκ τοΰ πολιτεύματος και έκ τών νόμων καί έκ τοΰ εθνι
κού χαρακτέρος τοϋ ίσραηλιτικοΰ λαοΰ καταδείκνυται άριδηλως, δτι η ιδέα 

τές καθολικές θρησκευτικές ένότητος έμεινε ξένη είς τδ πνεϋμα τοϋ λαοΰ 

τούτου. ΕΓπομεν $δη, δτι τδ αί'σθημα τές έθνικότητος έπεκράτει τοσοΰτον 
έν άπάση τη Αρχαιότητι, ώστε αί θρησκευτικαί διδασκαλίαι έκάστου λαοΰ 
δέν έξηρχοντο τών γεωγραφικών αύτοϋ ορίων. Τδ αί'σθημα δέ τοϋτο ούδαμου 

ύπέρξε τοσοΰτον ζωηρόν, τοσοΰτον βαθύ, δσον παρά τω ίουδαϊκφ λαφ., Αυ

τός μάλιστα ό νόμος αύτοϋ έφαίνετο άποκλείων δ'λως πάντα θρησκευτικόν 
προσηλυτισμόν ώς άπαγορεύων αύτφ αύστηρότατα την μετά ξένων εθνών 

συγκοινωνίαν. Εις μόνος Ναός, τδ μ.όνον τών θρησκευτικών αύτοϋ συνάξεων 
κέντρον, θρησκευτικά! τελεταί, αύτω μόνφ προσιδιάζουσαι, περιώριζον την 

λατρείαν αύτοϋ έν τοϊς όρίοις σμικροτάτης. περιοχές. Καί είναι μέν αληθές, 
ρτι τδ δογματικόν καί ηθικόν μέρος της ιουδαϊκές, θρησκείας, έφερε, φύσει 

χαρακτήρα καθολικόν, άπετέλει τδν κοινόν κλέρον τές Ανθρώπινης οικογέ
νειας, άλλ’ ό τελετουργικός καί πολιτικός τών ’Ιουδαίων κώδιξ έδέσμευεν 

αύτούς έν τοϊς όρίοις τές Τουδαίας. Ναί’ δ ίσραηλιτικδς λαός άνεγίνωσκεν έν 

τοϊς βιβλίοις αύτοϋ, δτι πάντα τά έ'θνη θά ένωθώσί ποτέ ύπδ τδν νόμον.αύ- 

τοΰ’ άλλ’ ύπδ ποιον; τόν ίσραηλιτικόν; Ούδαμώς' διότι τά βιβλία,ταΰτα 

προέλεγον τούναντίον. ”Αν ό ίσραηλιτικδς λαός, μη ών κατ’ εξοχήν συντηρη

τικός, ένεφορεϊτο τές ιδέας τές γενικές θρησκευτικές ένότητος, θά. έπεδίωκε 
πάντως την πληρωσιν τές ιδέας ταύτης κατά τάς ημέρας τέςδόξης αύτοϋ,, 

δτε ό Δαυίδ καί ό Σολομών είχαν ύψώσει αύτδν είς τδ ϋψιστον της δυνάμεως 

αύτοϋ σημεϊον. Καί όμως έπί Δαυίδ καί Σολομώντος, εί'περ ποτέ, ό ίσραηλι- 

τικδς λαός προσκολλαται είς τδν ναόν αύτοϋ, είς την γέν αύτοϋ. Μόνη $ 
αιχμαλωσία ηδυνηθη ν’ άποσπάση αύτδν τές χώρας αύτοϋ καί νά διασκορ- 
πίση είς τάς πεδιάδας τές ’Ασσυρίας- καί έκεϊ, έπί τών ποταμών Βαβυλ,ώ· 
νος, ούδέν άλλο ποθεϊ η την γέν τών πατέρων, τδν ναόν τοΰ Θεοΰ αύτοϋ. 

Επιθυμεί νά ζγ μόνος, μονώτατος. Άρκούμενος είς την διατηρησιν τές εθνι

κής καί θρησκευτικές αύτοϋ παρακαταθήκης, δέν έπιχειρεϊ νά. ρίψη πορρω- 
τέρω τά σπέρματα της διδασκαλίας αύτοϋ. Ή.ιδέα άρα της καθολικές,θρη

σκευτικές ένότητος έμεινε ξένη τί) ιουδαϊκή ίστορίοί. · .;
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< Κατά ταΰτα, ή ιδέα τοΰ Ίτ^σοΰ Χρίστου τοΰ νά έλκύση πάντας εις την 
διδασκαλίαν αύτοΰ διά τής πειθοΰς, διά τού λόγου, ούδαμοϋ άπαντίκ ούτε έν 

τω ’Ισραήλ, ούτε έν τοϊς ,λοιποΐς τές αρχαιότητάς λαοϊς. Τά πρώτα μάλι
στα προσκόμματα παρεμβάλλει εις την έξάπλωσιν της χριστιανικές θρη
σκείας ό ιουδαϊκός λαός, ένεκα τών στενών καί περιωρισιιένων αύτοΰ ιδεών" 

μόλις δέ μετά πολλούς άγώνας ό χριστιανισμός ήδυνήθη ν’ απαλλαγή τών 

προσκομμάτων, άτινα τίγειρεν αύτώ τό πνεΰμα λαοϋ κυμαινόμενου μεταξύ 
τοΰ παχυλού, ιδεώδους Μεσσίου κατακτητοΰ καί τοΰ στενού αισθήματος έθνι- 

κότητος ζηλότυπου.

Τά είρημένα άρκοΰσι, νομίζω, νά καταδείξωσιν ύμΐν, Κύριοι, δτι η ιδέα 
της διά τοΰ λόγου ίδρύσεως θρησκευτικές τών πνευμάτων μοναρχίας, ήτοι ή 

ιδέα τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγματος δέν είναι φυσικόν προϊόν τές συνειδήσεως 

τών λαών, άλλ’ έ'χει την άρχην ύπεράνω τές άνθρωπότητος, έν Θεώ.
’Ίδωμεν νυν, όποια ύπέρξεν η μορφή τοΰ εύαγγελικοΰ κηρύγματος έν τ$ 

άρχ^ αύτοΰ, ήτοι πώς διεμόρφωσαν τό εύαγγελικόν κήρυγμα ό ’Ιησούς Χρι

στός κα'ι οί ’Απόστολοι αύτοΰ.
Κηρυττων διήλθεν ό ’Ιησούς τόν βραχύτατου αύτοΰ έπ'ι της γης δημόσιον 

βιον. 'Ο ’Ιησούς δεν έ'σχε διδασκάλους γνωστούς κα'ι διασήαους, δέν διήνυσε 
τάς σπουδας αύτοΰ έν Άκαδημίαις καί έν Πανεπιστημίοις, δέν ένεφανίσθη 

ώς αρχηγός σχολές τίνος, δέν άνέπτυξε βαθέα φιλοσοφικά ζητήματα. Οί 

λογοι αύτοΰ είναι άπλοι κα'ι απέριττοι, προχείρως αύτοσχεδιαζόμενοι, άνευ 

τέχνης κα'ι καλλιεπείας. Δέν έπανθεΐ έν αύτοΐς ού’τε η αττική χάρις, ού’τε 

τό αρμονικόν καί εύ'ρυθμον τοΰ Δημοσθένους, ού’τε τό μεγαλοπρεπές καί σο
βαρόν τοΰ Κικερωνος. Ή διδασκαλία αύτοΰ δέν έκτίθεται ώς διδασκαλία 

φιλοσοφική, δέν παρίσταται ώς σύστημα συμπαγές κα'ι αρμονικόν, δέν ανα

πτύσσει έπιστημονικώς τά κατά τόν Θεόν, την φύσιν και τόν άνθρωπον. Ό 

’Ιησούς έλάλει πανταχοΰ καί πάντοτε πρός πάντας καί ύπό πάσας τάς μορ- 
φάς. Έν ταΐς τάξεσι τοΰ λαοΰ γεννηθείς καί την ζωήν ταότην ζών, πρός 

τόν λαόν άποτείνει συνήθως τόν λόγον. "Η έπί ορούς τινός, η παρά τάς δχθας 
τές λίμνης Γενησαρέτ καί τοΰ Ίορδάνου έ'βλεπεν αύτόν ό λαός, συνωθεϊτο 

περί αύτόν, ΐνα άκουσωσιν έκ τών χειλέων αύτοΰ λόγους τερπνούς καί ισχυ
ρούς, λόγους άφελεΐς καί οικείους, διαπερώντας την ψυχήν καί τέρποντας την 
φαντασίαν διά τές γλυκείας τών παραβολών χάριτος. 'Q ’Ιησούς έλάλει έν 

τ$ σιγίί τές νυκτός πρός τόν παρωργισμένον διδάσκαλον τοΰ Ισραήλ’ παρά 
τό φρέαρ τοΰ Ιακώβ, εις την συνείδησιν γυναικός ένοχου καί μετανοούσης' 

έλάλει έν ταϊς συναγωγαϊς πρός τούς γραμματείς εκπλησσόμενους πρό τές 
επιτακτικές αύτοΰ φωνές. Έδίδασκε λαμβάνων άφορμήν έκ τυχαίων της η

μέρας συμβάντων ή άποκρινόμενος πρός τάς προβαλλομένας αύτφ ερωτήσεις. 

Πρός πάντας έλάλει τήν άρμόζουσαν γλώσσαν, καί πρός. τούς σοφούς καί άσό- 

φους καί πρός τούς φί?Λυς μαθητάς καί τούς μαΐΥομένους αντιπάλους. Διει.®*
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δύων εις τών άκροατών τούς άποκρύφους λογισμούς, έπέτείνε τήν δύναμιν 

■ίου λόγου διά βλέμματος άμα μέν βλοσυρού, άμα δέ ήδέος, έν ω τό πατρι

κόν φίλτρον άνεμίγνυτο μετά τές διορατικότητος τοΰ δικαστοΰ καί τ’ές έξοΰ- 

σίας τοΰ κυρίου. .
Ό ’Ιησούς, εί'πομεν, δέν έγραψε σύστημα φιλοσοφικόν. Ααλών πρός πάν

τας παρέστησε τήν διδασκαλίαν αύτοΰ ύπό μορφήν προσιτήν τοϊς πάσι. Και 

έν τούτω συνίσταται μάλιστα ό καθολικός τοΰ Εύαγγελίου χαρακτήρ. ’Άν 

αντί της έξοχου λεκτικές άπλότητος ό ’Ιησούς έλάλει κατά τρόπον φιλοσο

φικόν, έκ της αιτίας βαίνων εις τό άποτέλεσμα καί έκ τοΰ άποτελέσματος 

εις τήν αιτίαν, δέν θά περιελάμβανε τό σύνολον τοΰ άνθρωπίνόυ γένους. Λε
κτικόν τοιοΰτο δέν ήρμοζεν εις τήν διδασκαλίαν τοΰ θεανθρώπου. “Όσφ 

ύπέρτεραι τές ανθρώπινης νοήσεως ήσαν αί άλήθειαι, άς έκήρυττέ, τόσω ά- 

πλούστερον καί σαφέστερου έ'πρεπε νά ήναι τό ύφος τοΰ λόγου αύτοΰ. Διερ- 
χόμενος διά τών άγρών διδάσκει τά πλήθη. Βλέπων τά κρίνα τοΰ αγρού, 
προτρέπει τούς μαθητάς νά θαρρώσιν εις τήν θείάν Πρόνοιαν, ή'τις ενδύει τά 

κρίνα καί τρέφει τά πετεινά του ούρανοΰ. Ό σπόρος τοΰ γεωργού παρέχει 
άύτφ άφορμην ν’ άναπτύξν) τάποτελέσματα τοΰ θείου λόγου. Έκ τών προσα- 
γομένων αύτφ παιδιών όρμώμενος όμιλεϊ περί άθωότητος. Ευρισκόμενος έν 

τω μέσφ τοΰ ποιμενικοϋ βίου, καλεΐ εαυτόν ποιμένα τών ψυχών φέρόντα έπί 

τών ώμων τό πλανηθέν πρόβατου. Έκ τοΰ ύλικοΰ άρτου, δν πολλαπλασιά
ζει έν τγ έρήμφ, μεταβαίνει εις τόν μυστηριώδη άρτον τόν διατρέφοντα τήν 

ζωήν της ψυχές. ’Άμπελος, συκέ, κόκκος σινάπεως, τελετή γάμου, τά κα

θέκαστα τοΰ οικιακού καί πολιτικού βίου, πάντα ταΰτα γίνονται αύτφ ά- 

φετηρία εις τάς διδαχάς αύτοΰ, ών έκάστη λέξις εκπέμπει άκτϊνας άποκα- 

λύψεως. Δέν άναζητεΐ λέξεις, δέν συζητεϊ, αλλά βέβαιοί, αλλά λαλεΐ ώς 

έ'χων. έξουσίαν. "Οπου αναφαίνεται αμφιβολία ή άρνησις, εκεί έπικαλεϊται τά 
εογα αύτοΰ. Ουδέποτε ταράσσεται, ούδέποτε αμφιβάλλει. Zvj οίονεΐ έν άλλγ 
σφαίρφ· έκεϊ, έ'νθα τό άνθρώπινον πνεΰμα δέν συγχέεται, δέν συνταράσσεται*  

εκεί, έ'νθα ή ανθρώπινη καρδία δέν συγκλονίζεται, δέν άναστατοΰται. *0  

Σωκράτης ή ό Πλάτων μετά μακρόν διάλογον σκιρτώσιν ύπό χαράς νομίζό'ν- 

τες §τι εύρον τήν άλήθείαν. Μόνος ό ’Ιησούς δέν έκπλήσσεται πρό τών- αλη

θειών, άς κηρύττει- αί άλήθειαι αύται άπορρέούσι τοΰ στόματος αύτοΰ ώς 
ποταμός μεγαλοπρεπής καί ήρεμος. Έκ τοΰ ηπίου της φωνές, έκ τής γαλή
νης τοΰ προσώπου αύτοΰ βλέπει τις, ό'τι ό Ίησοΰς ζ·^ έν τη αληθείς, έχει 
τόν Θρόνον αύτοΰ έν τνί αληθείς, είναι αυτός ή άλήθεια, διό καί αυτός μό

νος έδικαιοΰτο νά εί'πνι" Έχώ «Ζμι ή αλήθεια.

Τοιούτος είναι καθόλου δ χαρακτήρ τές διδασκαλίας τοΰ Σωτέρος, διδα
σκαλίας θείας, διδασκαλίας ύπερανθρώπου. Σπεύσωμεν νά έξέλθωμεν το5 

θείου τούτου τόπου, ένθα ή άνθρωπίνη γλώσσα ψελλίζει απλώς, ΐνα είσέλ- 

Θωμεν εις χώρον εγγύτερον τώ άνθρώπφ.
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"ίνχ συντελέσν) τδ μέγα έ'ργον του ευαγγελικού κηρύγματος, δ Ίησοΰ£ 

έξελέξατο ολίγους μαθητάς. Δέν έξελέξατο αύτούς έκ τών άνωτέρων και σο

φών τίς κοινωνίας τάξεων, άλλ’ έκ τών αμαθών καί κατωτέρων. ’Άνθρωποι, 

τοΰ λαοΰ ώς έπί το πολύ, άπλοι καί αγράμματοι, οί’Απόστολοι άκολουθοϋσι 
τώ Ίησοΰ. Δέν μεταβάλλονται παραχρίμα οί ’Απόστολοι, αλλά μορφοΰνται 
βαθμηδόν είς την διακονίαν τοΰ λόγου καί άποβάλλουσι τάς προλήψεις αύ

τών καί δεισιδαιμονίας, γινόμενοι μάρτυρες τών έργων καί λόγων τοϋ διδα

σκάλου. Ό διδάσκαλος ελέγχει ένίοτε τδ βραδύνουν αυτών και όλιγόπιστον. 

Οί δισταγμοί αύτών καί αί άμφιβολίαι, αί έρωτησεις πρός τόν διδάσκαλον 

καί αί άποκρίσεις τοΰ διδασκάλου πρός αύτούς, πάντα ταΰτα άποδεικ.νύου» 

σιν, δτι η άληθεια βραδέως εισδύει εις την ψυχήν αύτών. ’Αλλά προερρηθη 

αύτοϊς, δτι έλεύσεται η ημέρα, έν vj θά ένδυθώσι δύναμιν έξ ύψους καί θά δ- 
δηγηθώσιν εις πάσαν την άληθειζν. Ή ημέρα αυτή έ'φθασε καί η αποστολή 

αύτών άρχεται.Καί ιδού, οί προ μικρού άμφιβάλλοντες καί δυσπιςοΰντες, ιδού, 

οί πρό μικρού έρωτώντες*  Κύριε, πότε άποκα,θιστάτεις τηκ βασιλείαν τοΰ 
’/οραήΛ, ιδού, οί πρό μικροΰ περιδεείς καί περίφοβοι, κηρύττουσι παρρησίιγ καί 

άφόβως δσα είδον καί ηκουσαν, δσα αί χεΐρες αύτών έψηλάφησαν. Ζωηρόν 

καί νευρώδες τδ κήρυγμα αύτών διαδίδοται είς τά πληθη, άτινα δέν δύτ 

νανται ν’ άντιστώσιν είς την δύναμιν τ*ης  μαρτυρίας αύτών. Λαλοΰντες πρδς 
τούς .’Ιουδαίους άρύονται τα επιχειρήματα έκ τών προφητειών της παλαιάς 

Διαθήκης, άς άποδεικνύουσι πληρουμένας έν τφ προσώπφ τοΰ Ίησοΰ*  πρδ 

πάντων δέ στηρίζουσι την διδασκαλίαν αύτών έπί της άναστάσεως τοΰ Ίη- 

σοΰ, ίς μάρτυρες αύτοί έγένοντο. Είς τούς έθνικούς ύποδεικνύουσ.ι την ενότητα 

τοΰ ανθρωπίνου γένους, την ύπαρξιν ενός @εοΰ, πατρδς πάντων, τδ μάταιον 
τίς είδωλολατρείας, την ύπαρξιν μελλούσης ζωής’ δεικνύουσιν έν τοϊς λόγοις 

αύτών τόν τρόπον, καθ’ ον οί μη πιστεύοντες πρέπει νά είσάγωνται είς τδ 
άδυτον τίς πίστεως.'Γην δίστομον ταύτην τοΰ λόγου μάχαιραν καί την πα

νοπλίαν τοΰ πνεύματος φέροντες, βαίνουσιν είς την κατάκτησιν τοϋ κόσμου 

στηριζόμενοι έπί της ένότητος τίς αύτίς. διδασκαλίας καί έπί της έκπληρώ- 

σεως τίς αύτίς άποστολίς.
Άλλ’ έκ τοϋ μέσου τοΰ έξόχου τούτου συμπλέγματος, ου ό διάπυρος ζίλος 

εξηπλώθη άνά πάσαν τηνγίν, τρεις έξέχουσι μορφαί ώς η ύψίστη έ'κφρασις 

τοΰ άποστολικοΰ κηρύγματος, ό Ιωάννης, ό Πέτρος καί δ Παΰλος. Πολλοί 
παρέβαλον πρδς άλληλας τάς τρεις ταύτας μεγάλας προσωπικότητας τοϋ 

άποστολικοΰ κηρύγματος*  παραδόξως δ’ άνεκάλυψάν τινες διαφωνίας δογ- 

ματικας έκεϊ, ένθα έπικρατεΐ τελεία ενότης. Ούτω τινές μέν ίσχυρίσθησαν, 
δτι τά τρία μεγάλα θρησκευτικά συστήματα, είς ά διακλαδοΰται ό χριστια

νικός κόσμος, προσκολλώνται έκαστον εις ένα τών τριών τούτων άποστόλων, 
δηλαδη δτι η μέν ρωμαϊκή ’Εκκλησία προσκολλάται είς τόν Πέτρον, η δέ 

έλληνική είς τόν Ίωάννην καί ή τών διαμαρτυρομένων είς τον Παύλον. ’Άν

τις έλεγε· παρόμοιόν τι είς τδν Παύλον, θά άπεκρίνετα ούτος ό,τι έγραφε . 

ποτέ είς τούς Κορινθίους*  «Λέγω δέ τοΰτο, δτι έκαστος υμών, λέγει, εγώ. 
μέν είμι Παύλου, έγώ δέ Άπολλώ, έγώ δέ Κηφά, εγώ δέ Χριστοΰ,. .Μεμέτ 

ρισται δ Χριστός; μη Παΰλος έσταυρώθη υπέρ υμών, ·η είς τδ δνομα-Κβοίj-■ 
λου έβαπτίσθητε ;» Κατ’ άλλους, παρά μέν τφ Πετρφ η χριστιανική διδα

σκαλία φέρει έτι τδν χαρακτήρα τοΰ νόμου, παρά δέ τώ Παύλφ τδν χαρατ 

κτηρα της πίστεως καί παρά τφ Ίωάνντ) τόν χαρακτίρα της άγάπης, Ώ- 

σανε'ι δ Παΰλος μη διέγραψε την μεγαλοπρεπή έκείνην της άγάπης εικόνα, 
ην. πας πιστός γινώσκει. Ώσανεί τί) έπαύριον της Πεντηκοστίς δ Πέτρος μη 

έκηρυττεν έπισημως, δτι έν Χρίστφ μόνφ η σωτηρία. ’Άλλοι δέ πάλιν άπλάί 
γνώμας έκλαμβάνοντες ώς τάσεις ιδιαιτέρας η άντιθέσεις πραγματικάς, δο· 

ξάζουσιν, δτι δ μέν Πέτρος παριστφ έν τφ χριστιανισμφ την ιουδαϊκήν, τά- 

σιν η τδ ιουδαϊκόν στοιχεϊον, δ δέ Παΰλος τδ ελληνικόν καί λατινικόν στοι-ί 

χεϊον καί δ ’Ιωάννης τδ ανατολικόν*  ·?ι άλλως, δτι δ μέν Πέτρος εκπροσω-, 
πει έν τφ χριστιανισμφ τδ "ηθικόν η πρακτικόν, δ δέ Παΰλος τδ θεολογικδνι 

καί δ ’Ιωάννης τδ θεωρητικόν καί μυστικόν πνεΰμα. ...; ?·
Πάσαι αδται αί άντιθέσει.ς είναι ί δλως άνυπόστατοι η έν μέρει μόνον; 

άληθεϊς. Ό Παΰλος ίδρυσεν δμολογουμ,ένως πλείονας έκκλησίας ί δ Πέτρος. . 

"Αν δ Απόστολος τών έθνών άντιτίθησι τδν νόμον πρδς την πίστιν, είναι ώ 
άρχηγδς τίς ιεραρχίας, δ πρώτος, δστις άνοίγει την θυραν τίς Έκκληόίας 
είς τούς εθνικούς, δ πρώτος, δστις έν τί) έν Ίεροσολύμοις συνόδφ προτείνει νά·, 

άπαλλάξωσι τούς έθνικούς τοΰ ζυγοΰ τοΰ νόμου. 'Ο Πέτρος, λέγουσιν,,.έτέτ, 

λεσεν έν Άντιοχείφ έ’θιμά τινα τοΰ νόμου μετά τών έξ Ιουδαίων χριστια
νών, δι’ δπερ ηλεγξεν αύτδν δ Παΰλος. Άλλ’ έν Λύστροις δέν περιέταμεν A 

Παΰλος τδν μαθητην αύτοΰ Τιμόθεον ; Άμφότεροι ένεργοϋσιν έν πνεύματι,άνο- 
χης, έκ συγκαταβάσεως πρός τούς ’Ιουδαίους, μη διαφωνοΰντες πρδς άλληλους 

είς τά ουσιώδη. Άναπτύσσων την περί λόγου διδασκαλίαν κατά τ·ης αίρέ-: 

σεως τοΰ Κηρίνθου, δ ’Ιωάννης ούδέν έγραψεν έξοχώτερον καί βαθύτερον. η 

δ Παΰλος έν τέλει τών πρός Έφεσίους καί Κολοσσαεϊς επιστολών. .
Ταΰτα λέγοντες δέν έννοοϋμεν, δτι έν τφ χαρακτηρι τών τριών τούτων 

άνδρών δέν υπάρχει διαφορά. Οί ιεροί συγγραφείς, τελοΰντες ύπδ τδ κράτος 
θείας έμπνεύσεως, δέν άπέβαλον τδν, ίδιάζοντα αύτών χαρακτήρα, την ιδίαν 

αύτών προσωπικότητα, Δέν ησαν λύρα ηχούσα άδιαφόρως ύπδ την; κρούου- 

σαν αύτην χεϊρα, άλλ’ δργανον ηθικόν συνεργούν καί συμπράττον τφ κινοΰντς . 

αύτό. Καί έν τώ βίφ λοιπόν έκαστου τών τριών άποστόλων άντανάκλ^ δ 
ίδιάζων αύτοΰ χαρακτηρ, έπικρατούσης παρ’ έκάστφ μιάς τών τριών έξ.ό- , 

χων ιδιοτήτων, ήτοι τοΰ μεγαλείου τοΰ χαρακτίρος, τοΰ μεγαλείου τοϋ 

πνεύματος καί τοΰ μεγαλείου της καρδίας. . ■ : ·

‘Η καρδιά, δ χαρακτηρ, η μεγαλοφυ’ία, ταΰτα διακρίνουσιν έκαστον τών 
τριών μεγάλων ’Αποστόλων, καί ταΰτα άποτελοϋσι συγχρόνως τδν ίδιά*  
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ζοντα χαρακτήρα τίίς ευγλωττίας αύτών. Ό Ιωάννης μεταχειρίζεται 

γλώσσαν άγνωστον δλως τη άρχαιότητι, μόνφ δέ τφ χριστιανισμέ ίδιάζου- 
σαν, διακρινομένην δ’ έπί λεπτότητι καί πρωτοτυπία· Ού'τε ό γλυκύς καί 

ήρεμος τίίς ’Ασίας ουρανός, ούτε τό ήδύ και εύκρατου τίίς Ελλάδος κλίμα 

ένεπνευσάν ποτέ γλώσσαν τοιαύτην. «Ό Θεός, λέγει ό Ιωάννης, αγάπη 

εστίν" ουτω γάρ ηγάπησεν ό Θεός τόν κόσμ.ον, ώστε τόν υιόν αύτοϋ τόν μο
νογενή έδωκεν' δτι αύτός πρώτος ηγάπησεν ημάς" τεκνία, άγαπάτβ άλλή- 

λους». Ταΰτα είναι εκφράσεις, άς ό κόσμος δέν ήκουσε μ,έχρι τοΰδε, φθόγ
γοι βαθύτατα συγκινοϋντες, ήχοι την φαντασίαν κα'ι τόν νοϋν εις νέον με- 
ταφέροντες κόσμον.

'Ο Ιωάννης λαλεϊ κατά τρόπον καταληπτόν εις πάντας. Φαίνεται λαλών 

ηπιως και ήρεμα, καί όμως ώς άετδς μετεωρίζεται τολμηρότατα εις αιθέρια 
δψη. «Ό Θεός, λέγει, φώς έστι καί σκοτία έν αύτω ούκ έ'στιν ούδεμία" 
πάντα δι’ αύτοϋ έγένετο». «Καί καθώς Μωϋσης ύψωσε τδν δφιν έν τίί έρη- 

μφ, ούτως ύψωθηναι δεϊ τόν υιόν τοΰ ανθρώπου' ΐνα πας ό πιστεύων είς αύ- 

τόν μη άπόληται, άλλ’ έ'χη ζωήν αιώνιον». «Καί δ λόγος σαρξ έγένετο». 
Οί λόγοι ουτοι είναι τφ δντι λόγοι έ'ξοχοι τόν τε νουν καί τό αίσθημα.

Πάντα τά συγγράμματα τοΰ Ίωάννου είναι πλήρη ζω^ς, φωτός καί ά- 
γάπης, ό δέ άναγνώστης νομίζει, δτι μεταβιβάζεται είς κόσμον υψηλόν καί 
έξοχον. Πάσα λέξις έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοϋ είναι σαφής καί εύληπτος,- 

καί δμως βαθυτάτην περιέχει έ'ννοιαν. Ό ’Ιωάννης δέν άσχολεϊται πολύ περί 
αύστηράς άποδείξεις, περί εμβριθείς παρατηρήσεις, περί μακράς έρευνας' άλλά 

παριστ^ ήμϊν ζωηρώς τόν βίον καί τούς λόγους τοΰ θείου διδασκάλου, ουτι- 

νος εν μόνον βλέμμα, εις μόνος μυστικός της,καρδίας παλμός παρέχει είς τόν 
έπιστήθιον μαθητήν άφορμήν νά παραστήση ολόκληρον έ'ννοιαν. Καί ό τόπος 

καί δ χρόνος καί αί λοιπαί περιστάσεις κινοϋσι τόν κάλαμ.ον αύτοϋ είς συγ
γραφήν. Δέν καταπονεί δ συγγραφεύς τόν άναγνώστην διά μακρών λεπτομε
ρειών. Τά. διάφορα γεγονότα, έπιτυχώς έκλελεγμένα, συνάπτονται είς έν 

ολον αρμονικόν, προϊόντος δέ τοϋ λόγου, έκφαίνεται δ χαρακτηρ τοϋ Ίησοΰ 

λαμπρότερος καί εν άπάση αύτοϋ τίί καλλονή καί τω μεγαλείφ ένεκα τών 

εικόνων, άς ό ’Ιωάννης σκιαγραφεί προ ημών, ένεκα τών λόγων αύτοϋ τοΰ 
Ίησοΰ, ών τό ύψος καί η άπλότης δέν δύνανται νά έκφρασθώσιν έπιτυχέστε- 
ρον η διά τών λόγων τοϋ Πέτρου είπόντος' «Κύριε, ρήματα ζωής αιωνίου 

έχεις».
Τί δέ νά εί'πωμεν περί τίίς προσευχές τοΰ Ίησοΰ πρός τόν ουράνιον αύτοϋ 

πατέρα; «Πάτερ, έλήλυθεν η ώρα’ δόξασόν σου τόν υιόν, ΐνα καί δ υιός σου 
δοξαση σε». Ποιόν ποτέ άνθρώπινον στόμα έξήνεγκε λόγον παθητικώτερον 

καί αφελεστερον; Μετά πόσης δέ χάριτος, ζωηρότητος καί δυνάμεως άφη- 

γεΐται ο ’Ιωάννης τούς τελευταίους λόγους καί τά έργα τοϋ Ίησοΰ! Και 
δεν άνακαλύπτομεν μέν ευκόλως άπάσας ταύτας τής γλώσσης τάς. καλλο-τ 

νάς, διότι αί τελευταϊάι αύταί τοΰ Ίησοΰ σκηναί είναι ήμϊν συνηθέσταται 

καί γνωστότατάΓ τό καινόν, τό πρωτότυπον, τό πλαστικόν τής έκθέσεως 

διαφεύγουσιν ημάς η μάλλον αίσθανόμεθα ημάς αύτούς άγομένους έπί τά 
πρόσω καί συναρπαζόμενους ύπδ μόνου τοΰ περιεχομένου’ άλλ’ αυτό δή τοΰτο . 

είναι τό άσφαλές δείγμα τοϋ τελείου της έκθέσεως, δταν άναγινώσκοντες 

προσέχωμεν μόνον τόν νοϋν είς τδ περιεχόμενον καί λησμονώμεν τδν συγγρα

φέα, έν τέλει μόνον μετά θλίψεως καί αγάπης προφέροντες τό δνομα αύτοϋ.
Ένω δ’ οί λόγοι τοΰ Ίωάννου είναι προιεϊς καί ήρεμοι, τδ ύφος τοΰ Πέ— 

τρου είναι δρμητικόν, πυκνόν καί νευρώδες. ’Αληθώς, μεγαλοπρεπές είναι 

τό ύφος τής πρώτης τοΰ Πέτρου επιστολές. Πόσον έ'ξοχοι είναι οί λόγοι τοΰ 

Πέτρου λέγοντος’ «Ύμεϊς δέ γένος έκλεκτόν, βασίλειον ίεράτευμα, έ'θνος ά

γιον, λαός είς περιποίησιν, όπως τάς άρετάς έξαγγείλητε τοΰ έκ σκότους 
υμάς καλέσαντος είς τό θαυμαστόν αύτοϋ φώς» (Λ' Πέτρ. β' 7). Τίς δέν 

θαυμάζει τόν βραχύτατον καί άκριβέστατον τρόπον, δι’ ου ό Πέτρος δρίζεν 

τά καθήκοντα τών χριστιανών; κ Πάντας τιμήσατε' την άδελφότητα άγα- 
πάτε'· τόν Θεόν φοβεϊσθε' τόν βασιλέα τιμάτε» (αύτ). Τίς- δέν θαυμάζει 

τάς πρός τούς πρεσβυτέρους πατρικάς αύτοϋ νουθεσίας ; «Πρεσβυτέρους, λέ

γει, τούς έν ύμϊν παρακαλώ, δ συμπρεσβύτερος και μάρτυς τών τοΰ Χριστοϋ 
παθημάτων, δ και της μελλούσης άποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός, ποιμά- 

νατε τό έν ύμϊν ποίμ.νιον τοΰ Θεοΰ, έπισκοποΰντες μη άναγκαστώς, άλλ’ 
έκουσίως' μηδέ αίσχροκερδώς, άλλά προθύμως' μ.ηδ’ ώς κατάκυριεύοντες τών 

κλήρων, άλλά τύποι γινόμενοι τοΰ ποιμνίου' καί φανερωθέντος τοΰ άρχιποί- 
μενος, κομιεϊσθε τόν άμαράντινον της δόξης στέφανον» (αύτ. ε'). Τίς δέν 

θαυμάζει την δύναμιν, μεθ’ ής δ Πέτρος γράφει; «Καταλιπόντες την εύθεϊαν 
οδόν, έπλανήθησαν, έξακολουθήσαντες τή δδφ τοΰ Βαλαάμ τοϋ Βοσόρ, 8ς 

μισθόν άδικίας ηγάπησεν. Ουτοί είσι πηγαί άνυδροι, νεφέλαι ύπδ λαίλαπος 

έλαυνόμεναι, οίς δ ζόφος τοΰ σκότους είς αιώνα τετηρηται’ ύπέρογκα γάρ 
ματαιότητος φθεγγόμενοι, δελεάζουσιν έν έπιθυμίαις σαρκός, έν άσελγείαις, 

τούς όντως άποφυγόντας τούς έν πλάνη άναστρεφομένους, έλευθερίαν αύτοϊς 
έπαγγελλόμενοι, αύτοί δόΰλοι ύπάρχοντες τίίς φθοράς» (Β' Πέτρ. β' 10—19). 

Όποϊος εύγενής χαρακτηρ έν τφ άλιεϊ τούτφ τίίς Βηθσαϊδά ! 'Οποία άκαμ

πτος θέλησις Όποια αρρενωπή καί έπαγωγός ρητορεία!
'Υπέρ πάντας τούς ’Αποστόλους εξέχει άναντιορήτως δ Παΰλος. Ή εύγλωτ- 

τία τοΰ Παύλου είναι έπίσης έ'ξοχος ώς δ χαρακτηρ αύτοϋ, ό δέ χαρακτηρ 

επίσης μέγας ώς αί πράξεις αύτοϋ. ’Έκθαμβοι τφ ό'ντι καί έμβρόντητοι ίστά- 
μεθα προ τοϋ γιγαντείου έ'ργου, οπερ δ τών έθνών ’Απόστολος έν βραχυτάτιρ 

χρόνφ έτέλεσεν. Εκφωνεί δ Παΰλος λόγους μακρούς, ύπεραπολογεϊταί έαυ- 
τοϋ, άναιρεϊ ή δι’ επιστολών ή διά ζώσης πλάνας καί κακοδοξίας, στηλι

τεύει κακίας, προλαμβάνει καταχρήσεις, άναλαμβάνει δδοιπορίας μακράς 

καί επικινδύνους; πανταχοΰ εύκαίρως πάρεστι, πανταχοΰ εύκαίρως ένεργεϊ. 
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Ούδέν υπολαμβάνει ό Παύλος υπέρ τάς δυνάμεις αύτοΰ. Έν τη ύψηλ-η κα 

χαλεπή αύτοΰ άποστολη ού μόνον δέν άποκαρτερεΐ, ού μόνον δέν αποθαρρύ
νεται, αλλά κα'ι δυνάμεις νέας άντλεΐ, καί ισχυρότερος καί θαρραλεώτερος 

Αναδείκνυται. Περιφρονεΐ τάς μεγίστας δυσχερείας, ουδέποτε παύεται ενερ

γών, έπασχολεΐ τούς πολυαρίθμους αύτοΰ μαθητάς, επιβλέπει αύτούς καί 
συνεργάζεται μετ’ αύτών. Ύπερπηδ^ άνά πάσαν στιγμήν προσκόμματα, 

έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ είναι αείποτε έγκεχαραγμένη άκράδαντο; πεποίθη- 
σις εις τό δίκαιον καί την επιτυχίαν της αποστολής αύτοΰ’ άγωνίζεται γεν- 

ναίως πρός τόν κόσμον, διατελεΐ έν διηνεκεΐ μετά τοΰ Θεοΰ είρηνη’ έν τοϊς 

στηθεσιν αύτοΰ συνωθοΰνται ιδεών χείμαρροι, οί οφθαλμοί αύτοΰ έκβάλλουσι 

πυρός φλόγας, ώς κύριος επιτιμώ μ.ετ’ έξουσίας, παρακαλεϊ κα'ι άπειλεΐ, 

ϊσταται καί νικοί. ΙΙανταχοΰ καί πάντοτε άναδείκνυται γενναίος μαχητης, 

τολμηρότατος άπόστολος, πρωτότυπος, έξοχος κα'ι αύστηρότατος έν ταΐς έν- 
νοίαις, ταϊς παρατηρησεσι καί τοϊς συλλογισμούς. Οί λόγοι αύτοΰ δέν περιέ- 
χουσιν ιδέας αμφιβόλους, δόξας άντιφατικάς, η πίστις αύτοΰ είναι έδραιο- 

τάτη, αί κρίσεις σαφέσταται, ή Αγάπη πρός τό έ'ργον αύτοΰ ίερωτάτη, έκ- 
δηλουμένη ούχί δι’ εκφράσεων καί ωραίων σχημάτων λόγου, αλλά δι’ έ'ργων, 

ούχί έν έρημοις καί ό'ρεσιν,· ούδέ έν άργίη καί ρφθυμία, άλλα πρό. τοΰ Ά- 

ρείου Πάγου, έν Ιερουσαλήμ, έν ‘Ρώμη, έν Άθηναις, έν Κορίνθφ. Περί τ-ης 
ρητορείας δ’ αύτοΰ καθόλου ιδού τί λέγει ό Bossuet έν τώ πανηγυρίζω αύτοΰ 

εϊς τόν ’Απόστολον Παΰλόν. «Ή ρητορεία τοΰ Παύλου, πόρρω άπέχουσα της 
Αδειας έκείνης πραότητος, της συμμέτρου έκείνης αρμονίας, ην θαυμάζομεν 

Παρά τοϊς ρητορσι, φαίνεται τοϊς Αμυητοις ανώμαλος καί ακανόνιστος, τό: 
δέ τραχύ τοΰ ύφους αύτοΰ φαίνεται προσβάλλον τούς εύαισθητους. Καί όμως 

ό λόγος αύτοΰ είναι άπλοΰς καί αί ίδέαι αύτοΰ θεΐαι. "Αν φαίνεται αγνοών 

την ρητορικήν, άν φαίνεται περιφρονών την φιλοσοφίαν, δ Χριστός όμως είναι 

έν αύτφ τό παν’ καί τό ό'νομα αύτοΰ, δπερ αείποτε άνομολογεϊ, τά μ.υστη- 
ρια αύτοΰ, απερ έκτίθησι κατά τρόπον θειον, Αναδεικνύόυσι την απλότητα 

τοΰ Παύλου παντοδύναμον. Ό άπειρος ούτος της τέχνης τοΰ καλώς λέγειν, 

ό τραχύς ούτος καί παράδοξος έν τη έκφράσει, θά μεταβη είς την Ελλάδα, 
την μητέρα εκείνην τών σοφών καί ρητόρων, και έναντίον τοΰ κόσμου θά 
ίδρύση εκεί πλείονας έκκλησίας η ό'σους ό Πλάτων προσεκτησατο μαθητάς 

διά της θείας αύτοΰ ρητορείας. Θά κηρύξη τόν Ίησοΰν έν Άθηναις, καί ό σο- 

φώτατος τών ’Αρεοπαγιτών θά μεταβη από τοΰ Άρείου Πάγου είς την 
σχολήν τοΰ ξένου τούτου. Τάς κατακτήσεις αύτοΰ θά έπεκτείνη περαιτέρω, 
διά τοΰ ανθυπάτου θά έναποθέση την μεγαλοπρέπειαν τών ρωμαϊκών ρά

βδων πρό τών ποδών τοΰ Ίησοΰ και θά έμπονηση τρόμον είς τούς δικαστάς, 

πρό τών όποιων έγκαλεϊται. ‘Η ‘Ρώμη θ’ άκούση τ·ης φωνής αύτοΰ καί η 
πρωτεύουσα αύτη τοΰ κόσμου θά φυλάττη ποτέ επιστολήν τοΰ Παύλου γε- 

γραμμένην πρός τούς κατοίκους αύτης ώς θησαυρόν άσυγκρίτιρ τώ λόγιρ πο- 

λυτιμ,ότερον πολλών έπιφανών τοΰ Κικέρωνος έπιστολών».

Τό ύφος τοΰ Παύλου, Κύριοι, δέν είναι έν και τό αύτό, αλλά ποικίλου. 
Και ποΰ μέν είναι ισχνόν καί αφελές, ποΰ δέ μέσον η Ανθηρόν, που δέ άδρόιί 

η ύψηλόν καί έ'ξοχον. Ό Παύλος, θέλων ν’ απόδειξη, κατασκευάζει τάς απο
δείξεις αύτοΰ κατά τάς περιστάσεις καί τά πρόσωπα, δεικνύει δ’ έν τη διε- 

ξαγωγη τών άποδείξεων τέχνην ού την τυχοΰσαν καί δύναμιν. Λαλών πρός 

τούς ’Ιουδαίους, μεταχειρίζεται αποδείξεις στηριζομένας έπί εθίμων καί άρ~ 
χών της ιουδαϊκές θρησκείας, έπί ιδιαιτέρων γνωμών, ενίοτε δέ καί έπί 

ιδιαιτέρων προλήψεων. Ααλών πρός τούς “Ελληνας, ποιείται λόγον περί τών 
θεών αύτών, άναφέρει τόν ’Άρατον καί’Επιμενίδην καί ύπαινίσσεται τά ί'σθμια. 

Πολλάκις μεταχειρίζεται Αποδείξεις στηριζομένας έπί Αρχών τοΰ λόγου η 

έπί αληθειών τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, έπί πραγμάτων, έπί τοΰ όμοιου 
τών περιστάσεων, της κατασκευής της άνθρωπίνης φύσεως, της πείρας. 
Πανταχοΰ δέ αί αποδείξεις τοΰ Παύλου είναι μεμετρημέναι, τά διάφορα της 

άποδείξεως μέρη συνάπτονται στενώς πρός άλληλα, τό έν συμπέρασμα £πε- 
ται τφ έτέρφ, μέχρις ού έπέλθη τό τελευταίου, περί ού πρόκειται. “Οπου 
φαίνεται, δτι δέν ύπάρχει συνάφεια, Ανευρίσκεται αύτη. δι’ άκριβεστέρας 

έρεύνης.
Εί και δ Παύλος έπισκέπτεται τούς χριστιανούς ούχ εν πειθοΐς άτθ(>ωπΙ~ 

της σοφίας Λόγοις, δ λόγος δμως αύτοΰ έχει πανταχοΰ δύναμιν καί ζωήν’ 

πάντες οί λόγοι αύτοΰ είναι μεμετρημένοι, ισχυροί καί πειστικοί. Επαναλαμ
βάνει μέν πολλάκις τά αύτά, άλλά ποιεί τοΰτο χάριν σαφήνειας, διότι λα- 

λεΐ πρός Ασθενείς τη πίστει’ έν γένει δέ είναι σαφής καί Ακριβής, αί εκφρά

σεις αύτοΰ πλήρεις δυνάμεως καί ούχί ύπερβολικαί η . ύπέρμετροι, αί εικόνες 

Αύτοΰ συνήθεις, άλλ’ ούχί κοιναί. Θέλει μάλλον νά πείση διά λόγων η νά 

έλκύση δι’ αισθημάτων, κατέχει δμως την τέχνην έν τη ροη τοΰ λόγου νά 

^ναι κύριος τοΰ αισθήματος, συγκινεΐ, επαινεί, Αναμιγνύει τό πρόσωπον .αύ

τοΰ, επικαλείται δτέ μέν την ιουδαϊκήν αύτοΰ έθνικότητα, ΐνα τύχη άκροά- 

σεως, δτέ δέ ^ν είχε συνήθειαν τοΰ δμιλεΐν μετά παρρησίας, ώς παρά τώ 
Φηλικι’ λαλεϊ δτέ μέν μετά πραότητος, ώς πρός τόν Άγρίππαν, δτέ δέ 

μετά σφοδρότητος, ώς πρό τοΰ συνεδρίου.

Αύστηρότατα έκόλαζεν δ Παΰλος δημόσια Αμαρτήματα, έίλεγε την Αλή
θειαν καί έστηλίτευε την κολακείαν. Καί είναι μέν Αληθές, οτι ύπίίρξαν 

πολλοί, οίτινες αρκούντως καί συνέστησαν καί έμιμηθησαν την παρρησίαν 
ταύτην καί σφοδρότητα τοΰ Παύλου, άλλά παρεϊδον ούτοι πολλάκις τό γλυκύ 

καί μακρόθυμου δμμα, μεθ’ ού δ Παΰλος διεώρα καί πλεϊστα καλά έκεΐ, έ'νθα 

έκεϊνοι-,ούδέν άλλο άπεκάλυπτον η άφορμάς εις Αφορισμούς καί κατάρας’ πα
ρεϊδον πολλάκις την άνάμιξιν της θλίψεως καί παρακλησεως τοΰ Παύλου: έν 
τφ μέσφ τών αύστηροτάτων Απειλών’ παρεϊδον την τρυφερότητα εκείνην 
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τών πατρικών σπλάγχνων. Ή ΐδιότης αυτή τοΰ Παύλου είναι πολλοΰ λόγου 

χκί μελέτης άξία εις τόν ρήτορα καθόλου καί ιδίως τόν εκκλησιαστικόν’ 
διότι ό λόγος τότε Επιτυγχάνει κάλλιον τοΰ σκοπού, όταν δέν καυτηριάζη 

μόνον καί έλέγχγ, αλλά καί συμπάσχγ κα'ι συναισθάνηται.

’Αλλά και ή χάρις καί τό επαγωγόν του λόγου δέν είναι όλως άγνωστα 

τφ Παύλω. Μετά πόσης χάριτος, πόσον επαγωγώς γράφει ό Παΰλος. «Ού 
μόνον, δέ, αλλά καί καυχώμεθα έν ταϊς θλίψεσιν, είδότες, ότι η θλΐψις υπο

μονήν κατεργάζεται, ή δέ υπομονή δοκιμήν, η δέ δοκιμή ελπίδα, η δέ ελ

πίς ού καταισχύνει’ ότι ή άγάπη τοΰ ©εοϋ έκκέχυται έν ταϊς καρδίαις ημών 
διά Πνεύματος αγίου τοΰ δοθέντος ημϊν» ('Ρωμ. ε', 3—6). Μετά πόσης 

χάριτος, πόσον Επαγωγώς γράφει ό Παΰλος’ «Τίς ημάς χωρίσει άπό της ά
γάπης τοΰ Χριστοΰ ; θλΐψις, ή στενοχώρια, ή διωγμός, ή λιμός, η γυμνότης, 
ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; Πέπεισμαι γάρ ότι ού'τε θάνατος ούτε ζωή, ού'τε 

άγγελοι, ού'τε άρχαί ού'τε δυνάμεις, οίίτεάνεστώτα ούτε μέλλοντα, ούτε ύ
ψωμα ού'τε βάθος, ού'τε τις κτίσις έτέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι άπό τής 

άγάπης τοΰ Θεοΰ της έν Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίφ ημών» ('Ρωμ. η', 35— 

39). Μετά πόσης χάριτος, πόσον έπαγωγώς έν. ταϊς έσχάταις ήμέραις τοϋ 

βίου αύτοΰ ποιείται μνείαν ό Παΰλος τών υπέρ της ’Εκκλησίας άγώ.νων αύ

τοΰ καί υπερήφανος, ώς ό άπόμαχ,ος στρατιώτης ό δεικνύων τάς πληνάς και 

απαριθμώντας μάχας αύτοΰ, γράφει’ «Διάκονοι Χρίστον είσι; (παραφρονών 
λαλώ) υπέρ έγώ’ έν κόποις περισσοτέρως, εν πληγαϊς ύπερβαλλόντως, έν 
φυλακαϊς περισσοτέρως, έν θανάτοις πολλάκις. Ύπό Ιουδαίων πεντάκις τεσ

σαράκοντα παρά μίαν έλαβον, τρις έρραβδίσθην, άπαξ έλιθάσθην, νυχθημερόν 

έν τω βυθφ πεποίηκα’ όδοιπορίαις πολλάκις’ κινδύνοις ποταμών, κινδύνοις 
λγιστών, κινδύνοις έκ γένους, κινδύνοις έξ εθνών, κινδύνοις έν πόλει, κινδύ- 

νοις έν έρημίιγ,. κινδύνοις έν θαλάσση, κινδύνοις έν ψευδαδέλφοις’ έν κόπφ 

καί μόχθφ, έν άγρυπνίαις πολλάκις, έν λιμφ και δίψει, εν νηστεία πολλάκις, 
έν ψύχει καί γυμνότητι" χωρίς τών παρεκτός, η έπισύστασίς μ.ου η καθ’ η

μέραν,, η μέριμνα πασών τών ’Εκκλησιών. Τίς άσθενεΐ καί ούκ ασθενώ ; τίς 
σκανδαλίζεται καί ούκ έγώ πυροΰμαι ;» (Β' Κορ. ι.α', 23—29) ’.

Τοιοϋτο υπήρξε, κύριοι, τό Ευαγγελικόν κήρυγμα" τοΰ κηρύγματος δέ 

τούτου ύπηρέται'καί διάκονοι έτάχθητε υμείς οί προαλειφόμενοι είς τήνύψη- 

λην τοΰ θείου λόγου διακονίαν. Είς ύμας άνέθηκεν ό θείος διδάσκαλος την 
έξακολούθησιν τοΰ έργου αύτοΰ. Υμείς έτάχθητε νά κηρύττητε τό Εύαγγέ- 

λιον, έν ώ άπαντώσιν αί ύψισται περί Θεοΰ ίδέαι" τό Εύαγγέλιον, έν ω όμο- 

λογεΐται ή έν πνεύματι καί αλήθεια λατρεία τοΰ θείου" τό Εύαγγέλιον, έν ω 
διδάσκεται η αληθής τοϋ Θεοΰ σχέσις πρός τόν άνθρωπον, η αληθής τοΰ 

άνθρώπου σχέσις πρός τόν Θεόν καί τά καθήκοντα τών άνθρώπων πρδς άλ-

4 ΤΙρβλ. την ήμετέραν πραγματείαν Περί τή j 'Ρη τ ορ είας ·τής ‘Δγί«ί Γραφής.

Χηλούς" τδ Εύαγγέλιον, έν ώ έκτίθενται αί άρχαί αί χρησιμεύονται είς την 

στερέωσιν και έξασφάλισιν τών άνθρωπίνων κοινωνιών" τό Εύαγγέλιον, εν φ 
είναι Εναποτεθειμένοι οί κανόνες της πραγματικής Ελευθερίας, τής δικαιοσύ

νης καί ίσότητος" τό Εύαγγέλιον, εν ώ άποδίδονται τά Καίσαρος Καίσαρι 

καί τά τοΰ Θεοΰ τω Θεφ" τό Εύαγγέλιον, έν $ έκπέμπεται η ζωογόνος 

αυοα της ειρήνης, τής μακροθυμίας, τνίς πραότητας, της συγχωρήσεως τών 

εχθρών, της χαλιναγωγήσεως τών επιθυμιών, τής άγάπης πρός την άρετήν, 

τοΰ πολέμου κατά τών παθών και κατά πάσης ηθικής παρεκτροπής, ητις 

ώς σής καταβιβρώσκει καί τάς οικογένειας καί τά έθνη.

. Είναι όντως αποστολή έξοχος η άποστολη, ην η ’Εκκλησία άνατίθησιν’ 

ύμϊν λέγουσα" Πορευθέντες, λαλεϊτε έν όνόματι τοΰ Θεοΰ, η άληθεια είναι 
κτήμα ύμών, πάντες είναι ένώπιον ύμών θνητοί, πρό τών οφθαλμών ύμών 
ούδεμία υπάρχει διάκρισις μεταξύ Ισχυρών καί άσθενών, σοφών καί άσοφων, 

πτωχών καί πλουσίων. Είναι άποστολη έξοχος η αποστολή, ην η ’Εκκλησία 

άνατίθησιν ύμϊν λέγουσα’ Πορευθέντες’, υπερασπίζετε τά όψιστα τοϋ άνθρώ

που συμφέροντα, στηλιτεύετε την κακίαν, καταπολεμείτε τά πάθη, προά- 
σπίζεσθε της άθωότητος, έγχαράσσετε εις τάς καρδίας κανόνας άμεταβλη- 

τους χρηστότητας καί δικαιοσύνης, ενσπείρετε είς αύτάς αισθήματα εύγενή 

καί έξοχα, άναδεικνύετε αύτάς γενναίας είς πάντα πειρασμόν, έχθράς πάσης 

παρεκτροπής, συμπαθείς καί εύσπλάγχνους πρός τούς πτωχούς καί δυστυχείς. 

Είναι άποστολη έξοχος η άποστολη, ην ή ’Εκκλησία άνατίθησιν ύμϊν λέ- 
γουσα" Πορευθέντες, κηρύττετε τόν λόγον: τής πίστεως, άποκρούετε διά τοϋ 

λόγου τούς συστηματικούς της θρησκείας πολεμίους, ενισχύετε τούς σαλευο- 
μένους έν τή πίστει, διαλύετε τάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας καί άναζω- 

πυροΰτε τδ θρησκευτικόν αίσθημα, ·οΰ άνευ πολίτικη καί κοινωνική ευημερία 
είναι αδύνατος.

Άναδείχθητε λοιπόν άξιοι τής ίεράς ύμών ταύτης αποστολής. Άναδεί- 

χθητε όντως τής γής, <ρώς τοΰ κόσμου. Μή λησμονείτε, ότι έκ τής ή- 
μετέρας Έκκλησίας εξήλθον οί άποστολικοί Πατέρες καί Άπολογηταί, οϊτι- 

νες διά τής διδασκαλίας αύτών καί τών συγγραμ.μάτων έκράτυναν καί έξη- 

πλωσαν την χριστιανικήν πίστιν καί τάς ύπό τών εθνικών καί ’Ιουδαίων έκ- 

σφενδονισθείσας κατ’ αύτης κατηγορίας ώς ιστόν άράχνης διέλυσαν. Μη λη

σμονείτε, ότι έκ τής ημετέρας Έκκλησίας έξηλθον οί έκτακτοι έκεϊνοι άν- 
δρες, οί Πατέρες της Έκκλησίας, οίτινες διά της σοφίας αύτών καί τοΰ Εν

θεου ζήλου κατέβαλαν την πολυκέφαλου τών αιρέσεων λερναίαν υδραν, άνέ- 

πτυξαν καί εμόρφωσαν τήν ύψηλήν τοΰ χριστιανισμού διδασκαλίαν καί άπε- 

τέλεσαν τδ έναρμόνιον Εκείνο τής θεολογίας οικοδόμημα. Μή λησμονείτε, 

ότι έν τή ήμετέρα Έκκλησή άνεπτύχθη τό πρώτον είς επιστήμην τό κή

ρυγμα τοΰ θείου λόγου. Μή λησμονείτε, ότι ή ήμετέρα Εκκλησία είναι ή 
μήτηρ τών Βασιλείων, τών Γρηγορίων, τών Χρυσοστόμων. Μή λησμονείτε, 

ΤΟΜΟΣ Β', 4.—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1878. 17
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δτι ό θείος Χρυσόστομος ορθότατα παραβάλλει την ’Εκκλησίαν την έγκατα- 

λελεψ.μένην ύπδ τοϋ λόγου .τοϋ Θεού πρδς πόλιν άφρούρητον, πρδς πλοϊον ά- 
νερμάτιστον άνευ κυβερνήτου ύπδ τών κυμάτων κλυδωνιζόμενον. Δείξατε, δτι 

παρελθόν ευτυχώς οί σκληροί εκείνοι χρόνοι, καθ’ οΰς, κρίμασιν, οΐς οΐδε Κύ

ριος, ή ’Εκκλησία έκάθευδε μετά τοϋ έθνους τδν βαρύν τής δουλείας καί τής 

στασιμότητας ύπνον. Δείξατε, δτι παρελθόν αί ήμέραι έκεϊναι, καθ’ άς ό 
Κύριος έξαπέστειλε λιμόν έπί την γήν ταύτην, «ου λιμόν άρτων, ουδέ- δίψαν 

ΰδατος, άλλά λιμόν τοΰ άκοΰσαι τδν λόγον Κυρίου» (Άμώς, κ' 11). Δείξατε, 

δτι ό χριστιανισμός κατέχει έν έαυτφ ανεξάντλητου ζωής δύναμιν, δι’ ής 

λαούς ολους είς ζωήν νέαν ν’ άνεγείρ·/) δύναται. Δείξατε, οτι δ χριστιανι

σμός, ό άληθής καί γνήσιος χριστιανισμός, εξευγενίζει και άνυψοϊ τόν άνθρω

πον, παράγει έν ταΐς καρδίαις άρετάς έξόχους, καθιστεί τούς ανθρώπους υπέρ

τερους τών άνθρωπίνων ασθενειών, άναδεικνύει αυτούς αληθείς ηρωας. "Ιϊ- 

ρωας, ναί’ καί η λέξις αυτή μέ υπενθυμίζει προ πάντων την πάτριον ημών 
ιστορίαν. "Ινα παρέλθω τά λοιπά έν σιγγ, τί άλλο άνέδειξε τούς πατέρας 

ημών αληθείς ηρωας, τ'ι άλλο ή η πίστις αύτών καί άφοσίωσις είς την θρη

σκείαν ·, τί άλλο η η ακριβής τήρησις καί έκπλήρωσις τών ιερών αυτής εν
τολών καί παραγγελμάτων ; ΎΗσαν ήρωες, διότι δέν ώμολόγουν την πίστιν 

αύτών μόνον διά τών χείλέων. ΤΗσαν ηρωες, διότι δέν ήσαν φαρισαϊοι ύπο- 

κριταί. ΤΗσαν ηρωες, διότι δέν έποιοϋντο πορισμόν την εύσέβειαν. Ήσαν ή- 

ρωες, διότι δέν κατεπάτουν άσυστόλως καί θείους καί άνθρωπίνους νόμους 
χάριν τοΰ ίδιου συμφέροντος, χάριν τών ιδίων παθών. ’ΪΙσαν ηρωες, διότι δέν 

έζύγιζον τά πάντα κατά τάς ιδίας συμπάθειας καί άντιπαθείας. ΤΗσαν $- 

ρωες, διότι εφερον έν έαυτοϊς ζώσαν την θρησκείαν, διότι ήσαν πράγματι 

ευσεβείς, διότι ήσαν αληθείς χριστιανοί. ’ Αναλάβετε λοιπόν τήν πανοπλίαν 
τοϋ θείου λόγου, ένισχύσατε τούς γενναίους της πατρίδας προμάχους διά τών 

πνευματικών καί άφθάρτων της πίστεως ό'πλων, ΐνα ουτω συντελεσθ·^ τό έρ- 

γον τών πατέρων ημών, ΐνα ουτω πληρωθώσιν αί διακαείς εύχαί καί οί πόθοι 
άπάντων τών Ελλήνων, ΐνα ουτω μετά τής ’Εκκλησίας μεγαλυνθνί καί πά

λιν ή πατρίς ημών καί δοξασθγί.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
υφηγητές *
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ΜΥΟΛΟΓΙΑ.

ΕΝΑΑΙΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ
ΓΟΡΓΟΝΑ

Ό κύκλος τών περί έναλίων δαιμόνων παραδόσεων καί προλήψεων έστί 

λίαν περιωρισμένος παρά τφ έλληνικφ λαφ, καίτοι ναυτικφ κατ’ εξοχήν 

καί πιστώς τηρήσαντι μέγα μέρος τών μύθων τής κλασικής άρχαιότητος. 
’Εκτός άμυδρών τινων ιχνών τών περί Νηρηίδων μύθων, ,συγχωνευθέντων 

μετά τών παραδόσεων περί Ααμίών καί Νεράιδων, — αΐτινες άντιστοιχοΰσι 
κυρίως ταΐς άρχαίαις Νύμφαις, —εκτός ιδιοτήτων τινών τού Ποσειδώνος, 
άποδιδομένων νΰν ™ άγίφ Νικολάω καί τής περί τελωνίων προλήψεως, 

τής καί έν τγ λοιπή Εύρώπτ) κοινότατης ύπδ τήν ονομασίαν ΖΖϊγιά τοΰ άγιου 
"Ελμου·, άπαντες οί λοιποί συγκεντροΰνται έν τοϊς περί Γοργόνας.

Οί μύθοι ούτοι δέν είναι απλώς τοπικοί, άλλά κοινοί τούναντίον καί δημο- 
τικώτατοι καθ’ άπασαν τήν ‘Ελλάδα. Νομίζομεν δ’ ό'τι ού σμικρόν συντε- 
λοΰσιν είς τήν διαφώτισιν τοϋ περί Γοργόνων αρχαίου μύθου, δν διαφοροτρό- 

πως έρμηνεύουσιν οί περί τήν ιστορίαν τών αρχαίων θρησκευμάτων άσχολη- 
Οέντες !. Κατά τινας αί Γοργόνες είσί θεότητες τής νυκτός ή τής σελήνης^, 

κατ’ άλλους ή κεφαλή τής Μεδούσης παρίστησς τόν ήλιον, περιστεφόμενον 
υπό άκτίνων “Ετεροι παραδέχονται ταύτας ώς έναλίους θεότητας καί 

έπάγουσι πρδς άπόδειξιν τήν καταγωγήν έκ τοΰ Φόρκυος καί τής Κητοϋς, 

τών μυθολογικών γεννητόρων πάντων τών θαλασσίων τεράτων, τήν σχέσιν 
τούτων μετά τών Γραιών (άναμφιλέκτως έναλίων θεοτήτων), ών μυθολογούν
ται άδελφαί καί ών εγγύς οίκοΰσι, κατά τινας παραλλαγάς τοΰ μύθου' πρός 

τούτοις δέ τόν έρωτα τοΰ Ποσειδώνος πρός τήν Μέδουσαν καί έν γένει τήν 

σόνδεσιν αύτών μετά τών μύθων περί τών ίππων Πήγασου και Χρυσάορός, 

έμβλημάτων τοϋ ΰγροϋ. στοιχείου, καί τέλος τήν παραγωγήν τής λέξεως 

Γοργούς, συγγενούς, κατά τόν Kuhn \ τ$ γάμγαμα καί έμφαινούσης προ-

1 Βλ. τό αρδρον Gorgo τοΰ Gadechens^v Ersch u. Gruber, Allgem. Encycl. Τμ. 
I τ. 74 (1862) σ. 387 χε. έ'νΟζ άναφίρονται αΐ έρμηνεΐαι τοΰ μύθον όπό τών Αρχαίων 
(g 12 σ. 396—397) καί ύπδ τών νεωτερων (% 13 ζε. σ. 397 κε.)

2 Gadechens αότ. g 13 σ. 397—398. § 16—18 σ. 400—405.— Preller, Griech; 
Mythologie τ. Π σ. 64 (γ' ?χδ<5σεως 1875).

3 Βλ. Η. G. Lollingii, de Medusa. Getting. 1871. (’Εναίσιμος διατριδή Ιν. σιλ. 29 
ε’ς 8ον.)

4 Έν Zeitschrift fur die vergleichende Sprachferschung τ. I σ. 460—461. 
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σωποποίησιν τοΰ κρότου τών ΰδάτων L Την τελευταίαν‘ταύτην γνώμην κρα- 

τύνουσιν αί τοΰ ελληνικού λαοΰ παραδόσεις περί τ^ς Γοργόνας.
Αί Γοργόνες, κατά τάς παραδόσεις ταύτας, είσί διφυείς εις ίχθύν άπολη- 

γουσαι θαλάσσιαι γυναίκες' καί κατά τινας μέν παραδόσεις είσί πολλαί τόν 

αριθμόν,· ώς αί Νερά’δες, άλλαι δέ τουναντίον μίαν μόνον άναφέρουσιν ύπό 
τόν έπίσης αρχαϊκόν τόπον τοΰ ονόματος Γοργόνα γνωστήν 2. Εύρίσκονται 

δέ κυρίως έν τώ Εύξείνφ Πόντφ 3’ εκεί, άν Γοργόνα συνάντηση προϊόν τι, 
δράττει την πρώραν αύτοΰ καί έρωτ^ : — Zy ό βασιΐΐας '’ΛΛέζανδρος · 

Οί ναΰται όφείλουσι ν’ άποκριθώσι—■ Zy και βασιλεύει, η Zy καί βασιλεύει 
καί τόν κόσμον ειρηνεύει, η Ζη και βαΰιίεύει και ζωή ναχετε καί σείς. 

Τότε δέ χαίρουσα έπί τη εύαρέστφ άγγελί^ η πελώρια τό σώμα καί την 
δψιν φοβερά Γοργόνα μεταμορφοΰται είς ευειδή κόρην καί έπιβάλλουσα γα

ληνήν. είς τά κύματα <^δει πρός λύραν φαιδρόν και άρμονικώτατον $σμα. 
’Άν όμως άγνοοΰντες εί'πωσιν αύτη οτι ό ’Αλέξανδρος άπέθανε, πληρης ορ
γής αυτή εκσφενδονίζει είς τά ύψη τό πλοϊον καί πάντες εξολοθρεύονται 4. 

Καθ’έτέραν παράδοσιν, ην άνεκοίνωσέ μοι ό έν Σύρφ φίλος μου κ. A. Κ. 
Χούμης, -ή Γοργόνα η αί Γοργόνες έπί τη άπαντησετ δτι ό βασιλεύς ’Αλέξαν

δρος άπέθανεν άπέρχονται ύδυρόμεναι, έκ δέ τών θρήνων αύτών γεννάταί 

τρικυμία και τότε τό ναυάγιον τοΰ πλοίου είναι άφευκτον. Κατά την αύτ^ν

1 Maury, Hist, des religions de la Grece τ. I σ. 303 σημ. 4 καί σ, 358. — Gade- 
chens, αύτ. g 14 σ. 398—400.

2 Γοργόνα, α’τιατ. Γοργόναν, όνομα κύριον παρά Αουκιανφ (Έταιρ. διαλ. 1) Gorgona 
(ή Γοργώ) παρά Προυδεντίφ (Peristeph. 10, 178).—Ή γεν. τοΰ Γοργώ άττικώς μεν Γορ
γούς, κοινώς δέ Γοργόνος· πληθυντ. Γοργόνες ('Ησιοδ., Άβπ. Ήρακλ. 230) συνηθέ- 
στερον τοΰ Γοργοί.—Κατά τόν Σουίδαν (λ. Γοργονεΐον) «και Γοργόν η ή Γοργώ». Πρ6λ. 
Μαλαλάν σ. 36 στ. 13, 19. Bonn.— Χρον. Πασχαλ. σ. 71, 73. — Σχολ. Αυκόφρ. 846 
καί Τζετζ., αδτ. και είς στ. 836 κε.—Εύδοκ., σ. 336.—'Ηρωδιαν., Έπίμ. σ. 17.— 
Βυζάντιός τις στιχουργός, δ Μελιτηνιώτης,'έν άλληγοριζω ποιήματι εις Σωφροσύνην (στ. 
520—540 έν Notices et extr. des Manuscrits τ. XIX μέρ. 2 σ. 34) περιγράφει μεταξύ 
πολλών άλλων μυθολογικών θηρίων, ατινα έν τφ κήπω της Σωφροσύνης είδε, καί την 
Γοργόνην.

"Αλλο τερατωδέστερον εΐδον έκεΐσε ζώον, 
γυναίκα στίλδουσαν γυμνήν και βοώσαν άγρίως . . ;

537 Γοργόνην ταύτην λέγουσιν οί μυθολογογράφοι, 
έν τοϊς άόάτοις ό'ρεσι της Λύσεως φοιτώσαν 
καί παρά μάγων τών έκεϊ σοφώς θηρευομένην.

3 Καθ’ & διηγεϊτό τις ναύτης εις τόν κ. A. Κ. Χούμην, πρό δεκαπέντε ετών πλοΐόν τι 
συνήντησε τάς Γοργόνας παρά τήν νήσον Θάσσον.

4 Τήν παράδοσιν ταύτην έκτίθησι διασκευάσας κατά τι δ κ. Α. Άντωνιάδης έν τή Κρη- 
τηίδι αδτοΰ(σ. 60—61),δπου και πολλάς άλλας δημώδεις παραδόσειςάπεθησαύρισε’δυστυχώς 
δμως τάς παραδόσεις ταύτας δέν έξέδωσεν ε’σέτι έν τή γνήσια καί πρωτοτυπώ αύτών μορφή, 
προτιμήσας νά παρενθέση αύτας μόνον ε’ς τά έπη του, εις ά δμολογουμένως περιάπτουσιν 
έθνικόν χαρακτήρα, θυσιάσας δ’ ουτω τήν δημοτικήν γλώσσαν καί τήν άφέλειαν τής έκφρά- 
σεως καί τήν άκρίίειαν καί πιστότητα, είς τήν ανάγκην τής συγχωνεύσεως αύτών μετά τών 
ίζαμέτρων τής Κρητ-ηίδος καί τών Ανομοιοκατάληκτων πολιτικών στίχων τοΰ Κατσαντώνη. 
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παράδοσιν αί Γοργόνες έπιφαίνονται ώς έπί τό πλεϊστον το Σάββατον κατά 

τό μεσονύκτιον.
Αί παραδόσεις αύται είσί τοσούτφ δημοτικά!, ώστε η Γοργόνα καταλέγε- 

ται μεταξύ τών θεμάτων, άτινα άρέσκεται ν’ άπεικονίζη ή δημώδης γρα-. 

φικη τέχνη, άν είναι έπιτετραμμένον νά καλέσωμεν έργα τέχνης, χονδροειδ-η 

τινά κα’ι βάναυσα κεχρωματτσμένα σχεδιάσματα, άτινα συχνότατα βλέπει 

τις έπί τών τοίχων τών καπηλειών πρό πάντων η έπί κιβωτίων και άλλων 

σκευών της κατωτέρας τάξεως τοΰ λαοΰ. Τά τοιαϋτα θέματα δέν είναι 

πολλά’ περιορίζονται σχεδόν μόνον είς πλοία καί εις Μακεδόνας, ώς κα- 

λοΰσι τάς απεικονίσεις άρχαίων πολεμιστών πανόπλων’ άλλά τό πάντων κυ- 
ριώτατον είναι η Γοργόνα, ην παριστώσιν ώς γυναίκα, τά κάτω τοΰ όμφα- 

λοΰ έχουσαν ιχθύος, βαστάζουσαν δέ τη μέν μιγ χειρί πλοϊον,. τη δ’ έτέρη 

άγκυραν’ έν τισι τών άπεικονίσεων τούτων η Γοργόνα παρίσταται καί τε
θωρακισμένη. Ό Πρέλλερ αναφέρει δτι είδέ τινας τοιαυτας άρχαϊκάς καί ά- 
τέχνους τοιχογραφίας έν λιμέσι τϋς Ελλάδος’ άποκαλεϊ δέ τάς παραστάσεις 
ταύτας γυναικών άποληγουσών είς ίχθύν καί πλοϊον κρατουσών έν τί) χ,ειρί 

θα.ΙασσΙας γυναίκας (Meerfrauen καί Seejunfgern) καί σχετίζει αύτάς πρός 
τάς περί Νερά’δων δημώδεις δοξασίας 4. 'Ομοίως, τφ Πρέλλερ επόμενος, 
συγχέει τάς Γοργόνας μετά τών Νεράιδων καί ό Gadechens 2, όρθώς δέ ό 

Schmidt μετ’ άμφιβολίας άναφέρει την τοιαυτην γνώμην 3. Τοιούτών απει
κονίσεων ποιείται μνείαν καί ό Jahn έκ τοΰ Πρέλλερ παραλαβών4, έν τινι δέ 
διατριβή περί Μάνης καί Μανιατών, δυστυχώς ούχί μετά πολλές αγάπης 

πρός την ιστορικήν άληθειαν καί ακρίβειαν γεγραμμένη, δ συγγραφεύς ταύ- 

της κ. Γεμενης, διηγείται δτι έν οίκίη Μανιάτου παρετηρησε χονδροειδή ει
κόνα παριστώσαν φανταστην τινα νύμφην, μέχρις όσφύος βεβυθισμένην έν τώ 
ύδατι καί φέρουσαν έν τη χειρί μέγα πλοϊον’ «ή έννοια της παραστάσεως 

ταύτης, προςτίθησι, μοί είναι ακατάληπτος»5.’Απεικονίσεις Γοργόνων προσέτι 
στίζουσιν, $ ώς λέγουσι πατοΰσιν, είς τάς χεΐρας η τά στηθη των, μ.ετά 

χρωμάτων, πολλοί τών χυδαίων έν Έλλάδι 6.

1 Preller ίνθ. Αν. τ.Ι σ. 458 (γ’ έκδ.) σ. 43-6 (6’ 1*5.)
2 Gaedechens, Glaukos der Meergott. 1860 σ. 8.
3 Bern. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen. τ. I σ. 105.
4 Ot. Jahn, Ueber ein Marmorrelief der Glyptothek in Munchen tv Berichte der Kgl. 

SSchs. Gesel. der Wissensch. 1854 τ. VI σ. 174 σημ. 68.
5 Yemeniz, La Magne et les Mainotes tv Revue des deux Mondes 1865 t. LVI σ. 16.
6 Έκτος τών Γοργόνων στίζουσι συνήθως έν Έλλάδι έπί τοΰ στήθους, έπί τών βραχιόνων, 

σπανιώτερον δε έπί τοΰ δπισθίναρος τής χειρός καί έπί τών κνημών, πλοία, όπλα, σταυ
ρούς, καρδίας, άνθη, χρονολογίας, Μακεδόνας, τόν Έρωτόκριτον καί τήν Άρετοΰσαν, (όπερ 
καταδείκνυσι πόσον δημοφιλές είναι τό ποίημα τοΰ Κορνάρου). 'Η συνήθεια δ’ αυτή τοΰ 
στίζειν εις διάφορα τοΰ σώματος μέλη, πρό πάντων δ’είς τούς βραχίονας, παντοειδείς ει
κόνας, έπικρατεϊ καθ’ απασαν τήν Εύρώπην (latouer, γαλλ. tatowiren γερμ.). Οί Γερμανοί 
ναυτικοί στίζουσι Οαλασσίας γυναίκας ή άνδρας (Seejungfern, Seemanuer), οί βτρατιωτικοί
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’Αντίστοιχον τών τοιούτων παραστάσεων δεν εύρίσκομεν έν τοϊς μνημείοις 
αρχαίας τέχνης’ ούχ'ι άσχετον όμως ταόταις νομίζομεν τήν έν τισι μνη- 

|Αείοις άπεικόνισιν άγκυρας, ως εμβλήματος τών Τριτώνων ι, ανάλογα δέ 
πως εισιν αί ασπίδες, , τά δέρατα καί τά τοιαϋτα, άτινα έν πολλοϊς άλλοις 

παριστώνται φέροντες έν χερσϊν ένάλιοι ιχθυόμορφοι δαίμονες 2.

Έν ταϊς προκειμέναις περί Γοργόνων παραδόσεσιν ούδέν λείψαναν αναφαί

νεται τοϋ αρχαίου μύθου. Τούτου ΐχνη ευρηνται μόνον έν τή επιθετική χρή- 
σει τής λεξεως Γοργόνα’ ό κ. Σκ. Βυζάντιος σημειοϊ δτι Γοργόναν λέγουσι 

μεταφορικώς «τήν άσχημην γυναίκα καί τήν κακόγργαν», προςτίθησι δ’άνα- 
χριβώς δτι έν τή κυρίάς αυτής σημασία ή λέξις είναι συνώνυμος ταϊς Στρίγ

γλα, Δρακόντισσα καί Λάμια 3. Έν Ί?όδω, κατά τδν κ. Βενετοκλήν, όνο- 
μάζουσι Γοργόνα «πάσαν μεγαλόσωμον καί αγριωπόν γυναίκα;/1. Έν γλωσ- 

σαρίφ τής νήσου Κύθνου ό κ. Βαλλήνδας έξηγεϊ τήν λέξιν «κακή καί διε- 

στραμ.μένη γυνή» καί προςτίθησιν δτΐ; τήν αύτήν σημασίαν έπί παίδων έχει 
τό ούδετερον Γοργοη ήτοι παιδί τής Γοργόνας Έν Κεφαλλήνιο: Γοργόνα 

καλείται ή δυσειδής γυνή, περίεργον δ’ δτι έν τή νήσφ ταύτν) μόνον περιε- 
σώθη καί ή λέξις Μόόουσα έπί τής αύτής σημασίας

. Άλλ’ άν άφ’ ενός μηδεμίαν πρδς τούς περί Γοργόνων μύθους φαίνονται έ- 
χουσαι σχέσιν αί παραδόσεις του καθ’ ημάς λαοϋ, άφ’έτέρου δμως διετήρησαν 

πλείστους χαρακτήρας τών άρχαίων περί Σειρήνων. Ώς aurat καί αί Γοργό

νες είσίν όλεθριαι τοΐς ναυτιλλομένοις καί μελωδικά $σματα ψάλλουσιν,οσά
κις τύχωσιν εύαρέστου παρά’τούτων άπαντήσεως 7. Επικρατεί δέ προσέτι 

όπλα, οΐ έρωτόληπτοι καρδίας, τδ όνομα ή την εικόνα της ερωμένης των και οΰτω καθεξής. 
Κατά τινα περίεργον παρατήρησιν τοϋ διακεκριμένου ποινικολόγου κ. Holzendorf, ήν άνέ- 
πτυξεν έν ταϊς παραδόσεσιν αύτοΰ περί ψυχολογίας τών έγκλημάτων (poenical psyehologie) 
οΐ πλεΐστοι τών καταδίκων ε’ισίν ^στιγμένοι. Τοΰτο όμως είναι, νομίζομεν, συνέπεια φυσική, 
διότι μόνον ε’ς τάς κατωτάτας τάξεις τής κοινωνίας παρατηρεϊται ή τάσις αΰτη πρδς τδ στί- 
ζεσθαϊ, καί αί τάξεις αύται ε’σίν ίπιρρεπέστεραι είς τδ 'έγκλημα, καθ’ δ άμοιροΰσαι δυστυ
χώς ώς έπί τδ. κλειστόν έπιμελοΰς άνατροφής καί μορφώσεως, . -

1 Βλ. Museo Capitolino IV, πιν. 62.—Clarac, Musee de sculpture 206,75. 208, 482. 
486.

2 Gadechen s, Glaukos σ. 119—121καί τούς αύτόθι συγγραφείς.
3 Σκ. Λ. Βυζαντ., Λεξικόν τής καθ’ ήμας 'Ελληνικής, εν λ. Γοργόνα.— Ε’ς τδ λάθος 

τοΰ κ. Βυζαντίου ύπέπεσεν, ώς άγνοών πάσας τάς περί Γοργόνων δημώδεις παραδόσεις καί a 

κ. Β. Schmidt έν τω σπουδαία; αύτοΰ συγγράμματι περί τοϋ 6ίου τών νεωτέρων Ελλήνων 
(σ. 141).

4 Έν ’Εφημερ. τών Φιλομαθών 1860 σ. 1272.
. 5 Αύτ. 1871 σ. 1843. — Κατά τδν κ. Schmidt (σ. 142 σημ. 3) έν Άραχώβη αί λέξεις 

Γοργόνα καί Γοργόνι ίχουσιν άλλοίαν σημασίαν, λεγόμεναι περί φιλοπόνων καί άόκνων κο- 
ρασίων ή νέων, σχετίζει δ'ε ταύτας τώ γο ργός.

6 Νεοελλην. άνάλεκτ. τ. Η, σ. 191.
7 "Αξιος προσοχής είναι ο διττός οντος χαρακτηρ τής Γοργόνας, δστις αναφαίνεται καί έν 

τώ άρχαίφ μύθω, Βλ, περί τής έκ τής Γοργόνης φθοράς καί σωτηρίας τών άνθρώπων 
Schwartz, Der Ursprnng der Mythoiogie. 1860 σ. 125.

περί τής Γοργόνας δοξασία τις ποιητικωτάτη καί έντελώς άρχαίζουσα’ εις 

ταύτην άναφέρεται ή ποίησες παντός νέου δημοτικού ι^σματος κα'ι ή εύρεσις 

τοϋ μέλους αύτοΰ’ ό πρώτος ψαλών τοιοϋτο ι^σμα λέγεται δτι τδ ήκουσεν 

άπό τήν Γοργόνα Λ

Πρόδηλον λοιπόν δτι έν ταϊς παραδόσεσι ταύταις έγένετο συγχωνευσις τών 

δύο άρχαίων μύθων περί Γοργόνων κα'ι Σειρήνων. Αί Γοργόνες απεικονίζονται 
μετά θαλασσίων έμβλημάτων έν πολ,λοϊς άρχαίοις μνημείοις 2, ανωτέρω δέ 

έξέθημεν έν συνόψει τούς λόγους, ούς πολλοί φέρουσι πρδς υποστήριξή τοϋ 

έναλίου γαρακτήρος αύτών. Ώς εις τό μεταίχμιον τοϋ αρχαίου μύθου και 
τοϋ νυν εύρισκομένη καί ώς αφετηρία τοϋ τελευταίου δύναται νά θεωρηθώ 

μεσαιωνική τις παράδοσις, ήν ώς έπιτόπιον ελληνικήν άναγράφουσιν οί άνα- 
φέροντες αύτήν. Έν τί) παραδόσει ταύτρ άπαντώμεν τήν δεινήν κεφαλήν 

τής Μεδούσης, έξάσκοϋσαν τήν όλεθρίαν αύτής δύναμιν έν τή θαλάσσ·/). Με

ταξύ Κύπρου καί 'Ρόδου, έν τφ κόλπφ τής ’Αττάλειας, ήσαν σύρτεις, προ- 

,ελθοϋσαι έκ τής κεφαλής τής Γοργόνης,. ΐγτις έρρίφθη έκεϊ. Οί έντόπιοι 
διηγούντο δτι υπήρχε ποτέ τις βασίλισσα, (ή ώς μία παραλλαγή άναφέρει·, 

παρθένος Yse καλουμ.ένη, έξ ής καί ή νήσος Yse έκλήθη 3), ήν ήγάπησεν 

έμμανώς στρατιωτικός, δστις μή δυνάμενος νά κορέσ·ρ τδν έ'ρωτά του έν δσφ 

αυτή έζη,συνεμίγη ταύτγ νεκρ?. Έκ τής άποτροπαίου. ταύτης ένώσεως έγεν- 

νήθη παιδίον, ου ή κεφαλή άποκοπεϊσα κατέστρεφε τούς προσβλέποντας και 
ερήμου, τδν τόπον, πρδς δν έστρεφε τό πρόσωπον αύτής δ κατέχων.'Ριφθεϊσα είς 

τήν θάλασσαν, διήγειρε σφοδροτάτας τρικυμίας ύπτια ουσα,έπήρχετο δέ γα

λήνη οσάκις άναστρεφόμενον τό πρόσωπον αύτής έ'βλεπεν· είς τόν βυθόν 4. 
Πρδς τήν παράδοσιν ταυτην δέν νομίζομεν ολως άσχετους άρχαίας άπεικονίσεις 

τής κεφαλής τής Μεδούσης έν μέσω κυμάτων, ή συνοδευομένης διά τών εμ

βλημάτων τών θαλασίων δαιμόνων ιδίως δέ τοΰ δελφίνος 5.

1 Παρά τοΐς άρχαίοις συγγράφεσαι συχνότατα! εισιν α! παρομοιώσεις έξόχων ποιητών καί 
Ρητόρων πρδς Σειρήνας καί άλλαι ανάλογοι ίδέαι. 'Ικανά τοιαΰτα παραδείγματα άναφέρει δ 
Cerquand (Rev. arcb6ol. 1864 τ. X.)

2 Βλ. Gadechens, Glaukos σ. 96—97.
3 Η νήσος Μεγίστη ύπδ τών Τούρκων λέγεται Μείς, κατά παραφθοράν δ’ε ύπδ τών με

σαιωνικών τούτων συγγραφέων Yse. Ό Beomton λέγει ότι τδν προκείμενον μΰθον διηγούντο 
οί κάτοικοι τής νήσου ταύτης.

4 Gervasii Tilleberiens i s (ΙΓ' αιών), Otia imperialia II, 12 σ. 920 (Gorgonis ca
put).'O F. Liebreoht (Des Gerv. v. Tilbury Ot. imp. σ. 92—93) παρατίθησι χωρίον 
τοΰ Roger de Hovedex (Anual. Pars poster, παρά Saville, Rerum Aifglicarum scri- 
ptores, 160Γσ. 1709) άναφέροντος τδν αύτδν μΰθον. "Ομοιον χωρίον τοΰ Joh. Bromton 
έν τοΐς Hist. Angiicae scriptores X. Londoni, 1652 (ed. Twysden) σ. 1216 κε. παρατίθησίν 
o Schwartz (Der Crspsung der Mythologie σ. 89).

5 Βλ. Gae dech ens, Glaukos σ. 96—Q'!. Βλ. καί περιγραφήν ένδς κατόπτρου έν τή βι- 
βλιοθη’κη Παρισίων παρά Ghabouijl 1 et, Catalogue general et raisond des causes etc. σ. 
531 άρ. 3127. «Masque de face, entoure de fists au milieu desquels nagent des dau
phins».
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Εύχερέστερον δυνάμεθαι νά παρχχολουθήσωμεν τήν βαθμιαίαν συνταΰτκην 

τών Σειρήνων μετά θαλασσίων θεοτήτων ή μθίλλο,ν τήν μεταβολήν αύτών 
είς τοιαύτας θεότητας. Οί περί τούτων μΰθοι έπήγασαν, κατά τινας νεωτέ- 

ρας ερμηνείας εκ φυσικών καί κλιματικών λόγων παρ’ Όμήρω παρίστανται 
μέν ώς εύρισκόμεναι έν λεψ-ώνι, πλησίον της θαλάσσης, άλλ’ ουδόλως απο

δίδεται αύταΐς χαρακτηρ έναλίων θεοτήτων %. ’Εν γένει δέ κατά τήν άρ- 

χαιότητα ούδαμοϋ, ούτε παρά τών συγγραφέων, ούτε έν τη τέχνη παρί- 

σταντο αί Σειρήνες ίχθυόμορφοϊ, άλλ’ εΐ'τε καθ’ ολοκληρίαν ώς γυναίκες ά- 
πεικονίζοντο, εί'τε διφυείς, γυναίκες καί όρνιθες. KJovov έ'ν τινι ρωμαϊκή πη- 

λίνη λυχνί^, έν Canterbury εύρισκομένη, ής ό'μως ή γνησιότης αμφισβητεί

ται, άπαντ^ τοιαύτη παράστασις Πρώτος περιγράφει τάς Σειρήνας ώς 

ίχθυομόρφους συγγραφείς τις τοϋ Τ' μ,. X. πιθανώς αίώνος έν τώ ύπο Ber
ger de Xivrey έκδοθέντι συνταγματιφ De monstris et belluis*  «Sirenae, λέ

γει, sunt marinae puellae, quae navigantes pulcherrima forma, et cantug 
mulcecline decipiunt Et a capite et usque ad umbilicum, corpora virginali 
et humano generi simillimae, squamosas tamen piscium caudas habent 

Κατά τόν IB' αιώνα έπίσης ώς γυναίκας καί ίχθϋς παρίστησι ταύτας ό εγ
κυκλοπαιδικός ποιητής Alanus ab Insulis πολλά δέ έκτος τούτων παρα
δείγματα φέρει ό Piper έκ συγγραφέων . τοϋ μεσαίωνος άπό τοΰ ΙΑ' αίώνος 

και έντεϋθεν, Θαλασσίας γυναίκας θεωρούντων τάς Σειρήνας διά τής ωδής 
καί τής καλλονής αύτών σαγηνευούσας καί καταστρεφούσας τούς πλέοντας.®

1 Κατά τον Cerquand (έν Revue archeologique 1864 τ. X. σ. 287 κε.) ό μϋθος έμφαίνει 
τον όλεθρόν τών ναυτών, οττινες έν γαλήνη προσορμιζόμενοι εις χλοαζούσας ερήμ,θχνς πα
ραλίας, άποθνήσκουσιν έξηντλημένοι έκπείνης καί ατονίας (Πρβλ. και Klausen εις Vergil, 
Aen. 1, 493.—Gerhard, Gr. myth. § 520, 3). Κατά τόν Schrader (Die Sirenen, 1868) 
τόν ί>πα ταΰ ήλιακοϋ καύματος όλεθρον καί σήψιν τών ναυαγών. (Πρβλ. τάς λέξεις σείριος, 
σειρίασις κλπ.)

2 Όδυσσ. Μ. 39—49.
3 Βλ. II. Schrader, Die Sirenen σ. 73, 111.
4 Βιβλ. I, κεφ. 8 έν Berger de Xivrey, Traditions teratologiques σ. 25. Τό αύτα 

έ'ργον έξ έτέρου χειρογράφου τοϋ Βερολίνου άναφέρει και ό Schrader (σ. 73).
5 Alanus ab Insulis, De planet, nat. έν Opp. σ. 285 στ. 2. Παρά Piper, Mytho-· 

logie der christl. Kunst τ. I. μ. I. σ. 382 xs.

6 Άλλά και ή αρχαία παράστασις τών Σειρήνων ώς ορνιθόμορφων γυναικών άπαντ^, 
σπανίως όμως, παρά τισι συγγραφεϋσι καί έν μνημείοις τής μεσαιωνικής τέχνης. (Βλ. Piper, 
ΒνΟ. άν. σ. 377—393). Άξια παρατηρήσεως είναι ή διήγησις τοϋ βυζαντΐου χρονογράφου 
Γεωργίου άμαρτωλοϋ μοναχοϋ (Θ' έκατονταετηρίδος) περί έμφανίσεως ζεύγους θαλασσίων 
Ανθρώπων έν Αϊγύπτφ, έπί τής βασιλείας Μαυρίκιου (583—602). Έκ τής διηγήσεως ταύ
της, ής δέν ποιούνται μνείαν οί περισυναγαγόντες τάς τοιαύτας παραδόσεις Grasse καί Brunet 
(βλ. κατωτέρω σημ. 2 σ. 266), έμφαίνεται ότι έν Έλλάδι έπί τών χρόνων έκείνων αί Σειρή
νες έταύτιζοντο έν ταϊς δημώδεσι προλήψεσι ταϊς θαλασσίαις γυναιξί. «Καί έν τώ Νείλο» 
ποταμώ έφάνησαν ήλιου άνατέλλοντος ανθρωπόμορφα δύο ζώα. άνήρ καί γυνή, άπερ σειρή- 
ναι προσαγορεύονται, ήδύφθογγα πάνυ καί θανατηφόρα' τήν δέ μορφήν ϊχουσιν άπό κεφαλής 
ξως όμφαλοΟ άνθρώπου, το δέ λοιπόν πίτιινοξ»' καί ό μέν άνήρ ε’όστερνος ήν και κατά-

Οί τοιοΰτοι περί Σειρήνων μϋθοι κατέστησαν δημώδεις’ γενικώς κατά τόν 

μεσαίωνα έπεστεύετο οτι έν θαλάσση εύρίσκοντο γυναίκες ίχθύόμορφοι, διά 

τοΰ άσματος αυτών προσελκύουσαι τούς πλέοντας, άποζοιμίζουσαι καί σπα- 
ράσσουσαι αυτούς Γερβάσιος ό Τιλλεβεοιεύς αναφέρει τοιαυτην παράδοσίν,4 

μέχρι τοϋ νυν σωζομένην έν Βρετανίι»’ τής Γαλλίας, περί Σειρήνων διαιτωμέ- 

νων έν σκοπέλοις τής βρετανικής θαλάσσης, έλκυουσών τούς πλέοντας διά 
μελωδικών Ασμάτων, δ'πως τούς έξολοθρεύσωσι Πρός τούς τοιούτους μύ

θους μάλλον παρά πρός τούς καθ’ ημάς περί Γοργόνων φαίνεται σχέσιν έχον 
ανέκδοτον άτεχνον άνάγλυφον τοΰ έν Άθήναις άρχαιολογικοΰ μουσείου, βυ

ζαντινής έποχής, παριστών γυναίκα εις ίχθύν άπολήγουσαν προσπαθούσαν 

νά σαγήνευσή άνδρα τινά διά μουσικοΰ οργάνου, μεγάλην ομοιότητα έχον- 
τος μέ τά συνήθη παρά τφ καθ’ ημ£ς λαώ 3. .

Ή παράστασις τών Σειρήνων καί τών Γοργόνων, έν τοϊς δημώδεσι μυθοις, 
ώς άποληγουσών είς ίχθύν, έστί συνέπεια τής εκδοχής αύτών ώς έναλίων 
θεοτήτων. ’Εν τί) ελληνική καί τη ρωμαϊκό) μυθολογίφ άπαντες οί ύποδεέ^ 

στεροι θαλάσσιοι δαίμονες έθεωροΰντο έχοντες αντί ποδών ενα ή δυο ίχθϋς 

Συνηθέστεραί είσιν αί τοιαΰται παραστάσεις έν τοϊς θρησκεύμασι τών Φοινί

κων καί τών ’Ασσυριών, παρ’ οΐς ό'μως πολλάκις ό ιχθύς είναι σύμβολον γο- 
νιμότητος 5. Ίχθυομόρφους θεότητας έ'χει και ή γερμανική μυθολογία ®. Έν 

£ . ·. .... , , , , , . ’ Τ '·
■ πληκτος, ή δέ γυνή τήν όψιν καί τήν κόμην ξανθήν, ομοίως καί ό άνήρ τούς τε μααθοδς είχε
■ καί τήν ό'ψιν άτριχον καί τήν κόμην βαθεϊαν. Ό δέ λαός μετά τοΰ ύπαρχου θαυμάζοντας Ορκους εόαλλσν έκεΐνο τδ άνδρόγυνον μή άναχωρήσαι πριν άπαντες έμφορηθώσι τής θέας 

ταύτης τής παραδόξου. Καί δή μέχρις ώρας θ'πάς δ λαός έθαύμαζε θεωρών τά ζφα ταΰτα. 
Καί ουτω πάλιν εις τόν ποταμόν κατέδυσαν». (Γεωργ. άμαρτωλ. Χρονικ. Δ', 225 σ. 
555 ed. Muralt. Βλ. καί Κε θρήνον σ. 700—701).

1 Pip er ένθ. άν. .σ. 382 κε.
2 Gervas. Tilleber. Ot. inper. Ill, 64 σ. 981. ed. Leibnitz. Νϋν οί κάτοικοι τών 

παραλίων τής Βρετάνης νομίζουσιν ύ'τι βλέπουσι Σειρήνας καί έκλαμβάνουσι τδν κρότον τών 
κυμάτων ώς κραυγάς αύτών. (Nore, Covtumes mythes et traditions des provinces de France. 1846 σ. 217),

3 ΙΙρβλ. έν τφ σπουδαιοτάτιρ συγγράμματι τοΰ κ. Ang. de Gubernatis, Zoological Mytho
logy (τ. I, σ. 149) όσα περί τής μαγικής λύρας τών Σειρήνων, τής σαγηνευούαης τους πλέοντας, καί έν γένει περί τών μαγικών λυρών έν τοϊς μύθοις, έκτίθησι.

4 Βλ. GMdech ens, Glaukos σ. 9 κε.—Νηρεδς (αύτ. σ. 10) Τρίτωνες (Τζέτζ., είς Λυ- κόφρ. 34 καί 886;—Gadeche’ns αύτ. πολλχ.) Νηρηΐδες παρά τοϊς μεταγενεστέροις. (Plin. Ν. Η. VI1I1, 4.—Κ. Ο. Mueller, Handbuch d. Arch, g 402, 3.—Panofka, Terracotten
, des Berl. Mus. σ. 44.—0. Jahn, Archaeol BeitrMge σ. 413 σ. 10 καί Gad echens σ. 9.

άναφέροντα τάς εικασίας τούτων.—Βλ. προσέτι de Witte, έν Annali dell’ inst. arch. Roma, 1832. τ. IV. σ. 102.
? 5 Βλ. Schultze, Ebraeische Mythologie. 1876, | 51, όστις πρδς τάς τοιαύτας μυθολο-

γικάς ιδέας σχετίζει και ποιητικήν τινα παρομοίωσή τοΰ ‘Ησα’ίου (Λ', 28) περί τοΰ Ίεχωδα.
| —Περί τής Άτεργάτιδος ή Αερκετοϋς καί τοϋ Δαγώνος, θαλασσίων θεοτήτων λατρευομένων
I ^ν Γάζη καί ’Ασκαλώνι βλ. πρδς τοϊς άλλοις. Stark, Gaza σ. 249 κε. Id., Forschungenί zuc Geschichte u. Alterthumskunde des hellenisches Orients σ. 249.— Lajard, Recher-

ch.es sur le culte de Venus, pi. 22.24. Πρβλ. τοϋ αύτοϋ Niniveh and Babylon σ, 343, 
—Movers. Die Phoenizier τ. I, σ. 590. — Όάννης (Άπολλοδωp., Άπο.σπ. σ. 408. κε, ed. Ueyne.—Έλλάδιον παρά Φωτίω σ. 874 —Berosi Chaldaeorum historiae quae su- 
persunt; ed. Richter σ. 48 κε.. — Longpdrier έν R. archiol. 1847 τ. IV, σ. 296 »β;

6Βλ. Simrock, Deutsche Mythologie σ, 17. 428.
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πζσαις Ss ταϊς έποχαϊς ησαν κοινόταται χί προλήψεις περί άνθρωπομόρφών 

θαλασσίων τεράτων. Έκ του Αίλιανοΰ φαίνεται δτι αί τοιαϋται ίδέαι ησαν 
λίαν διαδεόομεναί κατά την αρχαιότητα Ό δέ Παυσανίας καί ό Πλίνιος 
διηγούνται οτι συνεληφθησαν ζώντες Τρίτωνες καί Νηρη’ίδες. Τοιαϋται ίστο- 

ptai ού μόνον παρά τοϊς συγγραφεΰσι τοϋ μεσάίωνος βρίθουσιν, άλλά κα'ι μέ

χρι των αρχών τοϋ παρόντος αίώνος έξηκολούθουν γραφόμεναι καί πιστευό- 
μεναι 2' ό καθ’ ημάς δμως λαός έκτος τών περί Γοργόνων, ούδένα έτερον 

μ,ΰθον περί θαλασσίων τεράτων έχει, καθ’ οσον ημείς τουλάχιστον είξεύρομεν’

Εν ταϊς ανωτέρω έκτεθείσαις έλληνικαϊς παραδόσεσι περί Γοργόνων, εί'δο- 
μεν ότι αυται μυθολογούνται έρωτώσαι περί τοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου καί 
μετά χαρ^ς άποδεχόμεναι την διαβεβαίωσιν ότι ό μέγας κατακτητης ζγ 
έτι, μετ’ όργής δέ καί άγανακτησεως άκούουσαι δτι άπέθανεν. Έ τοιαυτη 
συνδεσις τοϋ θαλασσίου μύθου τών Γοργόνων μετά τών περί ’Αλεξάνδρου 

μυθολογικών διηγήσεων, α'ίτινές είσι κοιναί καί πολυπληθέσταται ού μόνον 

παρα τοϊς "Ελλησιν, άλλά καί παρά πάσι σχεδόν τοϊς ευρωπαϊκούς καίάσια- 
τικοϊς λαοϊς, παρουσιάζει καί τοΰτο τό άξιοπαρατηρητον’ δτι η άρχη ταύ- 
της δεν ευρηται έν τγ εις άπλ·ην γλώσσαν παραφράσει της τοΰ Ψευδοκαλ- 

λισθενους ιστορίας-τοϋ ’Αλεξάνδρου, έξ ^ς κυρίως άπορρέουσι πάντα τά περί 

Τουτου μυθολογήματα τοΰ λαοΰ ΌΘεν άνάγκη ν’ άνατρέξωμεν εις πηγάς

1 Α ι λι a ν., Ζ. ίστ. ΙΓ', 21 «λέγει δ’ ούν φ η μη διαρρέουσα ναι μα Δία πολλή 
γινεσθαι τινα έν τή θαλάττη κήτη ανθρωπόμορφα τα Από κεφαλής, όσα ές ΐξύν λήγει».

2 Βλ. έν έκτάσει G rasse, Beitreege zur Literatur und Sage des Mitelalters. 1850. Von 
den Meormamner und Meerfrauen σ. 38-44.—G. Brunet, Recherches sur quelques ani- 
maux fantastiques έν Revue archeologique 1853 σ. 736-740 (Περί Σειρήνων, Τριτώνων 
και θαλασσίων γυναικών). — Περί όμοιων μύθων έν Σλέσβιχ-'Όλσταϊν και 'Ολλανδία βλ. 
Mtillenhoff,,Mserchen, Sagen und Rieder aus Schcswig-Holstein 1845 σ. 338 κε. —Έν 
Γερμανία Kuhn u. Schwartz, Nordeutsche Sagen σ. 295 κε.

3 Ο κ. B. Schmidt (σ. 107) Αναφέρει δτι έντή Ανεκδότιρ συλλογή του έλληνικών παρα
δόσεων (Αρ. 17) ύπάρχει καί τις περί ’Αλεξάνδρου. ’Αγνοοΰμεν άν αυτή είναι διάφορος τών 
έν τή δημώδέι'Ιστορίφ ’Αλεξάνδρου τοϋ Μακεδόνος, τή κοινώς φολλάδα τοΰ’Αλεξάν- 
ορου καλουμένη, πλείστας δ’ άριβμούση έκδόσεις έν Ένετία’ έν έναντίφ περιπτώσει ήν πε
ριττή ολως ή δημοσίευσις αύτής. Έξ άγνοιας τών δημωδών Αναγνωσμάτων ύπέπεσεν εις 
τοιοΰτο λάθος δ Hahn, δημοσιεύσας έν τή περισπουδάστω αύτοΰ συλλογή τών έλληνικών πα
ραμυθιών ολοκλήρους διηγήσεις ε’λημμένας έκ τής εις κοινήν γλώσσαν μεταφράσεων τών 
1001 νυχτών, έν ώ άφ’ έτέρου δέν δημοσιεύει έτέραν, τήν αύτήν ύπόθεσιν εχουσαν τή περί 
τήί λυχνίας τοΰ Άλαδίνου έν τή Αραβική συλλογή νομίζων, ότι πιθανώς έκ τής μεταφρά
σεων τής συλλογής ταύτης ϊλήφθη (βλ. εισαγωγήν τ. I, σ. 15)'άλλ’ ή διήγησις αύτη έλλεί- 
πει έκ τής έλληνικής μεταφράσεων, ήτις έγένετο κατ’ έκλογήν έκ τής ιταλικής μεταφράσεων 
όύ μόνον τών 1001 νυχτών,άλλά και τών περσικών-1001 ημερών.—Εϊχομεν γράψει τάνωτέρω 
οτε έλάβομεν τήν Αρτίως έκδοθεΐσαν συλλογήν 'Ελληνικών μύθων καί παραδόσεων τοΰ κ. 
Schmidt (Griechiache Masrchen, Sagen und Volkslieder. Lpz. 1877). 'Η προαγγελθεϊσα πα- 
ράδοσις περί Αλεξάνδρου φέρεται έν σελ. 145-148, Ανεκοινώθη δ’ αύτώ, ώς σημειοϊ, ύπό 
τοΰ κ. Κρέμου, όστις τήν ήχουσε παΐς ϊτι &ν παρά γέροντος ποιμένας τοΰ ΙΙαρνασσοΰ. Άλλ’ 
οόδέν άλλ® είναι ή πάράδοσις αύτη ή άπλή περίληψις τής Φυλλάδας τοΰ ’Αλεξάν
δρου, ώς ένεθυμεΐτο αύτήν άκούσας πιθανόν ανκγινωσκομένην, ή έτερον ταύτην διηγούμε- 
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άρχαιοτέρας πρός διασάφησιν τούτου. Ό κύκλος των περί ’Αλεξάνδρου μυθι

κών διηγήσεων συνίσταται πρό πάντων εις την άφηγησιν τών κατακτησεων 
αύτοΰ, άς έποίησεν ού μόνον έν τφ γνωστφ κόσμω, άλλά καί eV- τφ άγνώ- 

στφ καί μυθολογικω, τά πάντα ύπό την έαυτοϋ εξουσίαν καθυπο,τάξας. Άί 

’Αμαζόνες έγένοντο υποτελείς αύτω *,  διά τών πυλών τοϋ Καυκάσου κατέτ 

στησεν άδύνατον την επιδρομήν τών άγριων καί άνθρωποφάγων φύλων Γώγ 

καί Μαγώγ, τά παντοειδή τέρατα, άτινα συνηντα έν τγί στρατεί^ αύτοΰ 
πρός άνεύρεσιν τών περάτων της γης, έφευγον περίφοβα πρό αύτοΰ, άδυνα- 

τοΰντα νά τον βλάψωσιν ένεκα τ·ης άνδρείας καί τών σοφών στρατηγημάτων 

του' πρός ’δέ, ό'πως και τών τριών στοιχείων άναδειχθ'ρ κύριος, ,τ^ς. γνίς, τοΰ 

άέρος καί τών ύδάτων, άφ’ ού κατέκτησε την γην, άν-ήλθεν εις τούς αιθέ

ρας ύπό άετοΰ φερόμενύς καί είσέδυσεν εις τά βάθη τών θαλασσών εντός 
κλωβοΰ 2. Άλλ’ εκτός της ούτως άναφερομένης κυριαρχίας τοΰ ’Αλεξάνδρου 

έπί της θαλάσσης, ητις δέν έξηγεϊ επαρκώ; την σχέσιν τούτου πρός τάς 
Γοργόνας, ευρίσκομεν παρά τφ ψευδοκαλλισθένει έπε.ισόδιόν. τι, ένφ προφανώς 

άμφότεραιαί παραδόσεις συνδέονται. Κατά την διηγησιν τοΰ Ψευδοκαλλισθέ- 
νους ό’Αλέξανδρος είςχωρησας είς την χώραν τών Μακάρων, ένθα πυκνότα- 

τον έπεκράτει σκότος, ένετείλατο τοϊς στρατιώταις αύτοΰ νά λάβωσιν ο τι 
δυνηθώσιν έκ της Θαυμασίας έκείνης χώρας. Θελησας δέ νά γευΟγ, διέταξε 

τόν μάγειρον αύτοΰ, Άνδρέαν όνόματι, ΐνα εύτρεπίσγι προςφάγιον. ά'Ο δέ 

αΐον τάριχον 3 λαβών, έπορεύθη έπί τό διαυγές ύδωρ της πηγίίς έκπλΰναι 

τό έδεσμα. Κα'ι εύθέως βραχέν έν τφ ΰδατι έψυχώθη4 καί έξέφυγε .τών χει- 

ρών τοΰ μαγείρου. Ό δέ μάγειρος ούδενί έδηλωσε τό γενόμενον*  αυτός δέ 

λαβών έξ αύτοΰ τοΰ ΰδατος έν σκεύει τινί άργυοέω έφύλαξε.3». "Όταν δ’ 

ολοι οί στρατιώται είς τό φώς έξελθόντες έδείκνυον ο τι έλαβον, «Τότε ουν 

καί ό μάγειρος ύφηγησατο πώς έψυχώθη τό έδεσμα. 'Ο δέ ’Αλέξανδρος όρ- 
γισθείς έκέλευσεν αύτόν δεινώς μαστιγωθηναι. 'Όμως είπε πρός αύτόν. Τί 
σοι ό'φελος, ’Αλέξανδρε, μεταμεληθηναι έπί πράγματος παρελθόντος; Ούκ 

νον ό γέρων Άραχωβίτης, συμπεριέλαβε 3’ ’ίσως ταύτην έν τή μετά πολλής άλλως κριτικής 
Ακρίβειας κατηρτισμένη συλλογή του δ κ. Schmidt, διότι ήγνόει τό δημώδες έκεΐνο Ανά
γνωσμα.

1 Βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Α.
2 Βλ. παρεκβολ. σημ. Β.
3 Έν άλλοις κώδιξι διάφοροι γραφαί φέρονται ο’οτάριχον, καί τάριχον- κατωτέρω δ’ 

δ αύτός κώοιξ, κατά λάθος ίσως φέρει δ τα ρ ά ρ ιχο ν (Β’. 41σ..91). "Ισως τόαυόν τά
ριχον έγράφη πρός δήθεν έξελλήνισιν τής καί νΰν ίν χρήσει λέξεως αύγοτάραχον. 'Ο 
τόπος αύγον φαίνεται λίαν άργ_αΐος, ώς Αποδείκνοται έκ τοΰ λατιν. ovum καί τής διαλέκτου 
τών Άργείων, οϊτινες κατά τόν'Ησύχιον έκάλόυν «ό»6βα τά ώά». Νΰν έν τήτσακωνική 
διαλέκτω τό ώόν λέγεται ώβόν ή ώβγόν.

4 “Ελαβε δήλον ότι ψυχήν, Ινεψυχώθη.
5 Έ ε υ δ ο κ α λ λ ισ Βε ν., Β’, 39 σ. 90 ed. Muller (έν τή ύπό PUbner έκδόσει τοΰ Άρ-

ριανοδ, τής συλλογής Didot). ; 
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έ'φ·/ι Ss οτι έ'πιεν ex τοϋ υδατος, -η δτι έφύλαξεν αυτό. Τοΰτο δέ ό μάγειρος 

®υΧ όμολογΐ5σαι εϊχεν, ει μ.η οτι εψυχωθη τδ ταρίχιον. Προςελθών δέ δ πο

νηρός μάγειρος εκείνος τη ΰυγατρι ΆΛεζάνδρου, τγ έκ της πκλκκ·ής Ου'ννης 

γεννηθεισης, καλουμένγ Καλ^, έπλάνησεν αύτην, υποσχόμενος δούναι πιεϊν 
ύδωρ έκ της αθανάτου πηγης’ θ καί έποίησεν, Ό δέ Αλέξανδρος τοΰτο μα- 

θών έφθόνησε την αθανασίαν αύτών. Καί την αύτοΰ θυγατέρα προςκαλεσά- 

μενος, εΐπεν αύτγ. Λαβοΰσα τόν ιματισμόν σου, έξελθε άπ’ έντεΰθεν’ ιδού 
γαρ γεγονας δαίμων, ως αθανατισθέϊσα’ soy δέ χαΛονριένη νηρηίς, ώς άπό 
τοΰ υδατος τό άίδιον σχοϋσα, και ένταΰθα κατοικήσεις. Ή δέ κλαίουσα και 
όδυρομένη έξ·ηλθε τοϋ προσώπου αύτοΰ καί άπ^λθεν έν έρημοις τόποις μετά 

τών δαιμόνων. Τόν δέ μάγειρον προςέταξε δεθηναι λίθφ έν τφ τραχηλφ αύ

τοΰ καί ριφθηναι έν τί! θαλάσσν]. Ό δέ ριφθεΐς έγένετο δαίμων καί κατώ- 

κησε έκεϊ έν.τινι τόπφ της θαλάσσης’ άφ’ ,οδ έκληθη ό τόπος Άνδρεαν- 
τικός»1.

Ουτω λοιπόν έν τγ διηγησει ταύτγ δ ’Αλέξανδρος παρίσταται πατήρ 
μι&ς Νηρηίδος, η συνταΰτισις μετά θαλασσίας νύμφης Γοργόνας ην εύ- 

χερης. ’Αλλά καί έτερα της παραδόσεως ταύτης ίχνη διατηρούνται έν Σάμγ 

τ·ης Κεφαλληνίας, ένθα η πρώτη τών Νεράιδων μυθολογείται αδελφή τοΰ 
βασιλεως Αλεξάνδρου^, δι’ δ καί έ'ν τινι έπφδ^ έξορκίζουσιν αύτάς εις την 
ψύχην τοΰ βασιλεως’Αλεξάνδρου (’ς τη ψνχη τοΰ βααιΛέως ΆΛεζάνδρου 

χαχό μη μον κάμετε ! )3. ’Άξιον σημειώσεως δτι ή παρά τφ Ψευδοκαλλι- 
σθενει παράδοσις σώζεται μικρόν παρηλλαγμένη παρά τοϊς 'Ρωμούνοις της 

Τρανσυλβανίας’ ούτοι πιστεύουσιν δτι κατά την γέννησιν παντός βρέφους έπι- 

φαίνονται δύο παρθένοι, περί ών διηγοΰνται τά έξ·ης : "Οτε’Αλέξανδρος δ μέ- 

γας είσεχώρησε μέχρι τοΰ παραδείσου, εδρεν έκεϊ βασιλέα τινά όνόματι Ί- 
βάν, κκθημενον έπί θρόνου καί τούς πόδας έχοντα έμβεβυθισμένους έν βρά- 
ζοντι πηγαίφ ύδατι. Έρωτηθείς διατί πράττει τοΰτο, δ βασιλεύς Ίβάν άπε- 

κρίνατο ότι διά της τοιαύτης χοησεως τοϋ υδατος εκείνου άποκαθίσταταί τις 

νέος. Ό μεγας ’Αλέξανδρος παρεκάλεσε τότε αυτόν νά τφ χαρίσν) ολίγον έκ 
τοΰ υδατος καί λαβών έφύλαξεν αυτό έπιμελώς. Άλλ’ όμως τό έκλεψαν αί 
δύο θεραπαινίδες αύτοΰ, άΐτινες νΰν, αείποτε νεαραί καί προβλέπουσαι τό 

μέλλον, προλέγουσι τοΰτο είς τά νεογνά.4 Έτέρα κοινοτέρα παράδοσις τών 
αύτών 'Ρωμούνων αναφέρει δτι αί majestrele (είδος Μοιρών) εισιν αί θεράπαι-

1 Αδτ. Β’, 41 σ. 91. — Ό Άνδρεατιχός κόλπος είναι ϊσως κατ’ αμαθή σύγχοσιν ή Ά- 
δριατιχή θάλασσα.

2 Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen. I, σ, 107.
3 Αύτ. σ. 125. Παραβλητέαι ταύταις at μεσαιωνικά! παραδόσεις, καθ’ ας διάσημοι ήρωες 

ησαν αδελφοί Μοιρών (F6es). Τοιοΰτοι άναφέρονται ό ’Αρθούρος τών βρετανικών μύθων, δ 
Αμαδις τών Ισπανικών βωμαντικών ποιημάτων κλπ.

4 W. Schmidt, Das Jahr u, seine Tage jnMeinung v. Brauch der Romsenen Sieben- 
bUrgens. 1866 σ, 25.

vat έκεϊναι τοΰ ’Αλεξάνδρου, αΐτινες ^λθον μετ’ αύτοΰ μέχρι της πηγης 

τοΰ άθανάτου νεροϋ. Παρακούουσαι δέ τάς προτροπάς τοΰ .βασιλεως, δστις 

την αίωνίαν διαμονήν έν τί) γη ταύτη έθεώρει ώς την βαρυτέραν τιμωρίαν 
ι τοΰ ούρανοΰ, -ηντλησαν καί έπιον έκ τϋς πηγ-ης έκείνης \ Καί έν τ|| άνά*'

' τολικί; προσέτι παρά Φιρδόσι διαπλάσει τών περί ’Αλεξάνδρου μύθων, άνα-

φέρεται ό'τι έν τη σκοτεινή χώργ, δ'που ή της αθανασίας πηγη, εις μόνος ταύ
την ευρεν, ό σοφός Χίσρ, δν δέν έπανεϊδον έκτοτε 2·

. Ώς θυγάτηρ τοϋ ’Αλεξάνδρου άναφέρεται η Γοργόνα έν άνεκδότφ τινί πα- 

ι ραμυθίφ, δ Γυιδς της γρηας έπιγραφομένφ, έκ τοΰ ηρωος δστις μεγάλους
; άθλους άπό παιδικής ηλικίας διαπράττει 3, Τό παραμύθιον τοΰτο συνελέγη^

■ έν Πάρφ ύπό τοΰ κ. Ζαννί) Κρίσπη, δημοσιευθησεται δέ προσεχώς ί'σως έν

! συλλογή παραμυθιών, ^ν μετά τοΰ κ. Μ. Κρίσπη, καθηγητοΰ, σκοποϋμεν νά
έκδώσωμεν. Τό σχετικόν πρός τάς παραδόσεις, άς έξετάζομεν ένταΰθα, μέ-

! ρος τοΰ παραμυθιού είναι τό άκόλουθον.
«’Έφυγε λοιπόν τό παιδί καί περπατούσε εί'κοσι ώραις. Έπηγε είς ένα πα

ραθαλάσσιο χωριό καί είδεν άνθρώπους, ’ποΰ έπολεμοϋσαν νά μπαρκάρουν 

λάδι καί έσύκωναν ένα τουλούμι καθένας των. Πλησιάζει κοντά καί τούς 

λέει’ «—Βρε άνθρωποι τοΰ Θεοΰ, ένα-ενα τουλοΰμι συκώνετε ; Νά πόσα θά 

συκώσω έγώ».’Παίρνει ένα άπό την μιά πλάτη καί ένα άπό την άλλη καί 
τά βάζει μέσα ’ς τη βάρκα. Τότες ό καπετάνιος τοΰ λέει’ — «Βρε παιδί 

μου, σοΰ εύχαριστώ’ (γλατί φοβηθηκεν). ’Έλα νά φ^ς».— «Σου εύχαριστώ,· 

καπετάνιε, δέ’ θέλω’ παρά ’σάν περάσετε άπό έκεϊνο τό στενό, ya με πά-- 
ρετε καί’μένα». 'Ο Καπετάνιος εύχαριστηθηκε, διότι ητανε ιο.εσιχ ’ς τη θά- 

λασσα έκείνη μλά Γοργόνα, και δπο’ο καράβι περνοϋΰε τοϋ έ'τρωγεν έναν 
ανδρωχο γΐά <ρόρο, ειδεμή τώπνιγε τό καράβι ολόκληρο. Ταξειδεύανε λοι

πόν. Έκεϊ ’ποΰ ταξείδευαν, τοΰ λέεϊ ό καπετάνιος. — «Παιδί μου, κάθησαι 

’ς τό τιμόνι νά ’παμ’έμεΐς νά κοιμηθούμε, γιατί εί'μεθα κουρασμένοι», Ιία- 

ταίβηκαν γΐά νά κοιμηθούν, καθώς τάχατε είπανε αυτοί’ τό παιδί κάθησε ’ς

1 Αίτ. σ. 28.
2 Βλ. Spiegel, Die Alexandersage bei den Orientalen, σ. 29.
3 Σονηθεστέρα έπίκλησις τών Ανδρειωμένων είναι ό γυι ός τ ή ς χήρας. Βλ. Β. Schmidt, 

Gr. Macrchen usw. σ. 259. και τά παρ’ αύτοΰ άναφερόμενα δημώδη άσματα, προσέτι lean-, 
na ra ki,’Άσματα κρητικά 4876 άρ. 263 σ. 200—201 — Χήρας ύγιός άποκαλεΐται πολ
λάκις δ διάσημος ήρως τών δημοτικών θαμάτων Διγενής (βλ. Jeannaraki άρ'. 276 σ. 
214.—Καλόγρηας ύγιός λέγεται επίσης ό ήρως Πορφύρης, ίσως δ αύτός τφ Αιγενή βλ. Pas- 
sow άρ. 436 σ. 365.—Σάβ. Ίωαννίδοο, Ίστ. 'Γραπεϊοΰντος σ. 283). 'U Αρχή τής Ιπι- 
κλήσεως ταύτης ανέρχεται μέχρι τής ινδικής θρησκείας. Έν τφ 1Η' ίίμνφ τής Έίγ-Βέδας 
δ "Ινδρας παρίσταται ώς υιός χήρας. (Βλ. Ang. de Guberuatis, Letture sopra la mito- 
logia vedica σ. 195). 'Ομοίως Iv τοΐς έπικοΐς ρωσσικοΐς ποιήμασι σχεδόν άπαντες οί ήρώες 
καλοΟνται υΐοι χήρας' τοΰτο δ κ. L. Busslaieff (Appunti di mitologia slava έν Rivista Euro
pea 1875 ϊτ. VI τ. I. σ. 445) άνάγει ε’ς τήν αρχικήν έποχήν τής βαρβαρότητος, οτε έπε- 
κράτει πολυανδρία και ένεκα τής. ώμότητος τών ηθών οί άνδρες έγκατέλειπον τάς γοναΐκάς 
των, ώστε έκαστος έγνωρίζετο έκ τοΰ όύόματος τής μητρός αύτοΰ.

...
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<ϊύ τιμ.όνι. ’Έξαφνα στέκεται τό κα’ίκι*  κυττάζει τό παιδί δεξιά αριστερά, 
κ:ί ,'ει μΐά φωνή άπό ’πίσω του. Γυρίζει καί βλέπει μΐά ξαγθομαΛΙοΰσα'· 

χαΐ ωραία καί τοϋ λέει: « — Δός μου τά τα'ίνι μου. — Ποίό τα’ίνι ; » τής 
λέει το παιδί.—«Τόν άνθρωπο ’ποϋ τρώγω άπό κάθε καράβι». Το παιδί της 

λέει’ κΓλά δός μου τό χέρι σου», Αύτή χωρίς νά δυσκολευθγ τοϋ τό δίνει 

καί πολέμησε νά τον καταιβάσγ ’ςτή θάλασσα. Θυμώνει τό παιδί.—«’Έλα, 

μωρή ντώσα απάνω»*  καί τή σκάει ’ς τό κατάστρωμα" τής έ'δωσε, της 

έ'δωσε καί της έλεγε*  — «'Ορκίσου μου πώς δέ θά πειράξγς πγλά άνθρωπο, 

νά σ’ άφίσω». — νέΟ,ρχίΐ,ομαι είς τη μάννα μου τη θά.Ιασσα xal τον πα~ 
τέρα μου τδν ’ΛΛέζανθρο ό'τι δέ θά πειράξω κανένα». Τότε την έρριξε ’ς 
τη θάλασσα. Τέλος πάντων ό καπετάνιος δέν έβγαινε άπό κάτω, άλλά έκα- 

Θόντανε καί συλλογιόντανε πώς ν’ άναίβγ επάνω. Άναιβαίνει λοιπόν καί μέ 

την τρομάρα του πϊάνει τό τιμόνι. Έκεϊ ’ποϋ ’βγήκαν οι ναύταις έφάνη καί ή 

στεργίά καί είπε τό παιδί*  «Έδώ θέλω νά με’βγάλετε». Καί τόν έβγαλαν. 

Έ χαιρέτησε τόν καπετάνιο καί έφυγε».
Έν τγ Γοργόν# τοΰ παραμυθιού τούτου, τί) θυγατρί τοΰ βασιλέως ’Αλε

ξάνδρου καί τίίς θαλάσσης, άνευρίσκομεν μικρόν παρηλλαγμένον τόν μϋθον 
τίίς Σκύλλης. Κατά τήν παρ’ Όμήρφ άρχαιοτέραν τοΰ μ.ύθου τούτου διά- 
πλασιν ή Σκύλλα ήν τέρας έξακέφαλον, εντός σκοπέλου τίνος έν τί) θαλάσση 
ένδιαιτώμ.ενον, καί ώς φόρον λαμβάνον έξ. έκαστου παραπλέοντος πλοίου έξ 

ανθρώπους Οί άρχαϊοι μΰθοι περί τής Σκύλλης καί τής Γοργόνης συνδέον
ται στενώς, καί πολλάκις αί δύο αδται θαλάσσιαι θεότητες συνταυτίζονται, 

'ώς έν τφ ήμετέρφ παραμυθίφ. Ή Σκύλλα καί ή Μέδουσα είσίν άδελφαί, 

έρώμεναι άμφότεραι τοΰ Ποσειδώνος, καί άμφότεραι ώς φόβητρα παριστάμε- 
ναι έν τοϊς μνημείοις πρό πάντων τής τέχνης \ Παραλείποντες άλλα; αύτών 

ομοιότητας άλλήλαις, άναφέρομεν μόνον ό'τι κατά τούς μεταγενεστέρους χρό· 
νους όμυθολογοΰντο οτι έν αρχή ήσαν περικαλλείς παρθένοι \ ώς ή ξανθο- 

μ.αλλοΰσα ώραία Γοργόνα τοΰ παρόντος παραμυθιού*  πρός δέ δτι μία τών κε
φαλών τής Σκύλλης, κατά τινα μϋθον υπό τοΰ Τζέτζου άναφερόμενον, ήν

1 Ντώσα καί δώσα=έτα'ρα (εκ τοΰ δίνω ή δόνω=δΐδωμι) καί συνεκδοχικώς πασα κα
κότροπος γονή.

2 Όδυσσ. Μ, 85-100. —Τί) φράσει του άνωτίρω παραμυθιού «κοντοστέκεται τό καΐκι» 
πρδλ. τό ομηρικόν (αύτ. Μ, 204-205) «εσχετο δ’ αύτοϋ Νηΰς έπει ούκίτ’ έρετμά προήκεα 
χερσ'ιν "όπειγον» (οί ναΰται έκ τοΰ φόβου των).

3 Βλ. Gaedecbens, Glaukos σ. 90 κε.—Τοϋ αύτοϋ apGp. Gorgo Ιν Allg. Encycl. § 15 
σ. 400. §20. 21. σ. 405-406.

4 Περί Σκύλλης βλ. Ovid. Metam. XIII, 900. XIV, 74’ πρός δε Serv. εις Vergil. Ecl. 
VI, 75 (pulcherrima). Fulgent·, II, 13 (virgo pulcherrima). Hygin., fab. 199 (virgo 
formosissima). Στέλτ., ε’ς Λυκόφρ. 44 (πρώτον γυνή εύπρεπής) 450. (γυναίκα εύπρεπή), 
Πρβλ. V erg., Acn. 425 (Prima hominis facies et pulchro pectore virgo),—Περί Μεδούση; 
βλ. Παυσαν., Β', κα’, β.
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Γοργόνας «έξ κεφαλάς έχον (τέρας), κάμπης, κυνός, Γοργόνος, Φαλαίνης καί 

ανθρώπου» *.  .

. Άλλά καί πρός τάς Σειρήνας σχέσες τής Σκύλλης φαίνεται έν άρχαίοις 

μνημείοις, έν οΐς πολλάκις αυτή παρίσταται πτερωτή, ώς αί Σειρήνες, καί 
λύραν κρουουσα 2. Έν δέ τω άνωτέρφ μνημονευθέντι άνωνύμφ λατινικφ συν- 

ταγματίφ τοΰ ς’ αίώνος περί τεράτων χαι θηρίων ή Σκύλλα περιγράφεται 
παρθενικήν κεφαλήν καί στήθος έχουσα, ώς αί Σειρήνες καί είς δελφϊνα άπο- 

λήγόυσα: (capite quidem et pectore virginali sicut Serenae)*  κατά τοΰτο δέ 
ιέφερε εκείνων, καθ’ δτι αύται μέν διά τής βίας, έν φ αί Σειρήνες διά θα

νατηφόρου φσματος έπιφέρουσι τόν όλεθρον τών ναυτιλλομένων 3. ·

Ώς έκ τών ή'δη είρημένων έξάγεται έν ταΐς περί Γοργόνων παραδόσςσι 

τοΰ καθ’ ημάς λαοΰ συνεχωνεύθη μέγα μέρος τών περί Σειρήνων, Γοργόνων 
καί Σκύλλης μύθων. Καί ή συγχώνευσις αύτη δύναται νά θεωρηθγ εις έκ 

τών πειστικωτέρων λόγων, πρός συγκατάταξιν τών θεοτήτων τούτων μεταξύ 

τών έναλίων. Αί Γοργόνες, ή Σκύλλα, αί Σειρήνες είσί κατά πάσαν πιθανό

τητα προσωποποιήσεις θαλασσίων δυνάμεων όλεθρίων τοϊς ναυτιλλομένοις, 
αί μέν Γοργόνες τών καταιγίδων (νεφέλλαι θυελλών) 4, ή Σκύλλα τών παρά 

τοϊς έπικινδύνοις σκοπέλοις θαλασσίων δινών3, καί αί Σειρήνες προσωποποίη

σή τών ηλιακών καυμάτων, τών έπιφερόντων σήψιν είς τά σώματα τών 
ι ναυαγών, ή τής γαλήνης τής ολέθριας τοϊς ναυτιλλομένοις, άναγκαζομένοις

νά προσορμίζονται είς χλοεράς μέν άλλ’ έρήμους καί άξενους παραλίας 6,

Έν Μονάχο Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Σημ. Λ'. Τά περί ’Αμαζόνων μ,υθολογήματα ενωρίς άνεμίγησαν τοϊς 
περί’Αλεξάνδρου*  ό Στράβων (XI σ. 505), λόγον ποιούμενος περί του κοινώς 

φερομένου ό'τι ή τών ’Αμαζόνων δυναστεύουσα Θαλήστρια έπορεύθη πρός Ά- 

λέξανδ ρον είς Ύρκανίαν καί συνεγένετο αύτφ τεκνοποιίας χάριν, παρατηρεί 

ό'τι «ούχ όμολογεϊται τοϋτο, άλλά τών συγγραφέων τοσούτων ό'ντων οί μά- 

»λιστα τής άληθείας φροντίσαντες ούκ είρήκασιν, ούδ’ οί πιστευόμενοι μά- 
»λιστα ούδενός μέμνηνται τοιούτου, ούδ’ οί είπόντες τά αυτά είρήκασι». Ό 
δέ Πλούταρχος (Άλεξανδρ. 46) άναφέρει τά ονόματα πολλών συγγραφέων 

μνημ.ονευόντων τοιαύτ.ης συνεντεύξεως τής Άμαζόνος τω Άλεξάνδρφ καί

1 Ε’ς Λυκόφρ. Κασσάνδρ. 650.
2 Βλ. Gae decbe ns, Glaukos σ. 141-142 καί τούς συγγραφείς, ους Υπάγεται,
3 Demonstris et belluis ϊ ζεφ. 17 iv Berger de Xivrey, Trad, teratol, σ. 58. — 

"Ο αύτος μικρόν πρότερον (κεφ. 15 σ. 55) άναφέρει ότι ή Σκύλλα «ώς λέγουσιν οί ΙθνικοΙ, 
Ινδιητατο μεταξύ’Ιταλίας και Σικελίας και κατεβρόχθιζε τούς ναύτας».

4 Schwartz, Der Ursprungder Mythologie σ. 65.
5 Οδτως εξηγεί τόν μϋθον ό Preller (Griech. Myth. τ. I. σ. 509 γ' έκδ.).
6 Κατα τας ίρμηνείας Schrader και Cerquand, (βλ. άνωτέρω σ. 264 σημ. 1.).
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ετέρων, πλχ,σμιχ. τοΰτο θεωρούντων. Τάς ’Αμαζόνας μυθικώς αναφέρει καί ό 

περί την τετάρτην πιθανώς μ. X. εκατονταετηρίδα ζήσας σοφιστής Αί'θικος, 

δστις πρώτος δύναται νά θεωρηθώ τών περί ’Αλεξάνδρου καθ’ ολοκληρίαν μυ- 

Οικώς γραψάντων Ό Ψευδοκαλλισθένης, ώς είκός, ούδαμώς παρέλιπε ν’ 

άφηγηθνί στρατείαν τοϋ ’Αλεξάνδρου έπί τάς ’Αμαζόνας, αϊτινες, κάθ’ ά α

ναφέρει, μετ’ ανταλλαγήν επιστολών δέν έπολέμησαν, άλλά μάλιστα άπέ- 

στειλαν αύτώ φόρον καί 500 γυναίκας διά τόν στρατόν. Έπί τή εύκαιρίοι 

δέ ταύτη έκτίθησι πλεϊστα περί τών ’Αμαζόνων μυθολογήματα, μηδόλως 

τών αρχαίων διαφέροντα καί κατωτέρω συνοψίζει ταΰτα έν τοϊς έξης : 

«έπί τόν Θερμόδοντα ποταμόν, ος εξέρχεται χώραν πεδινήν καί εύδαίμονα, 

);έν η οίκοϋσιν ’Αμαζόνες, γυναίκες τφ μεγέθει ύπερέχουσαι καθ’ ύπερβολήν 
«ετέρων γυναικών καί κάλλει καί εύρωστίαις, σπουδαΐαι είς τό πολεμεϊν, 
«έσθήτας δέ οοροϋσαι άνθινάς’ δπλοις δ’ έχρώντο άργυρέοις άξίναις» 3. Ή 

κατά μίμησιν τής τοϋ Ψευδοκαλλισθένους είς κοινήν γλώσσαν γεγραμμένη 

Ιστορία,'ΑΛεξάνδρον τον Μακεδόνας, περιγράφει όπωσοϋν διαφόρως τά περί 
’Αμαζόνων καί ’Αλεξάνδρου. Βυζάντιος δέ τις στιχουργός της ΙΑ' έκατον- 
ταετηρίδος άναφέρει κατατρόπωσιν τών ’Αμαζόνων ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρου 4. 

Τώ ψευδοκαλλισθένει κυρίως επόμενοι διηγούνται τούς περί ’Αμαζόνων μύ

θους καί τάς πρός τόν’Αλέξανδρον σχέσεις τούτων δ Γάλλος ποιητής τνίς 
ΙΓ' έκατονταετηρίδος Lambert le court έν τνί Άλεξανδριάδι του3 καί άλλοι 

συγγραφείς τοΰ μεσάίωνος θ. Καί ό Φιρδόσι προσέτι αναφέρει την πόλιν τών 

γυναικών καί την εις ταύτην έπίσκεψιν τοΰ ’Αλεξάνδρου \

Έκ τ·ης φυλλάδας τοΰ ’Αλεξάνδρου νομίζομεν μόνον γινώσκει τα όνομα 

τών ’Αμαζόνων καί δ καθ’ ημάς λαός. Έν Σάμη της Κεφαλληνίας συνήθης 
έστίν ή έ'κφρασις 'σαν 'Αμαζόνα είναι έπί εύσωμου καί ρωμαλέας γυναι-

1 Aethici Cosmograpilia III κεφ. 4 g 6 ίν M6moires preserves par divers savents a 1’ 
Acadimie Paris. Σειρ. I τ. II σ. 505. Βλ. καί III κεφ. 4 g 5, 3 σ. 504.

2 Ψ ευδοκ αλλισθ εν., Γ', 25. 26. σ. 136-438 Muller.— Περί τοϋ αρχαίου μύθου βλ. 
Maury, Hist, des religions de la Gr6ce antique τ. Ill σ. 161 zs.--IJr filler,Griech. Myth, 
τ. I. σ. 255. 576. τ. Π σ. 85. 232 κε. Και έκτος τών ύπό τούτων άναφερομένων μονογρα
φιών και την Ad. Klugmann, Die Amazonen in der attischen Literatur und 
Kunst Stuttgart, 1875.
. 3 Ψευδοκ αλλ ισθεν., Γ', 27 σ. 140 Muller.

4 Μανουήλ (;) Μελ ι την ιώτου, Στίχοι εις Σωφροσύνην στ. 2207 IvNot. et extraits 
des manuscrits τ. XIX μ. 2 σ. 104.—Έκτος τών άλλων κα’ι ό βυζάντιος Μαλαλας (Ε', σ. 
125 κε. Bonn.) ιστορεί περί τής προςενεχδείσης ύπό τών ’Αμαζόνων βοήθεια; ε’ς τούς Τρώας, 
συμφώνως προς τήν Α’ιθιοπίδα τοϋ Άρκτίνου. (Πρ6λ. Steiner, ueber den Amazonen My- 
thus in der antiken Plastik. 1857. σ. 38 κε.). 'Ο.βυζάντιος χρονογράφος Γεώργιος αμαρ
τωλός παρατίδησιν Ιπίσης εν ταΐς περί ’Αλεξάνδρου τινα περί τών ηθών τών ’Αμαζόνων 
(Χρον. σύντομον Α' 25 σ. 28 Muralt).

5 Βλ. Notices et extr. des manuscrits τ. V σ. 114.
6 Jonand. κεφ. 6. 7. 8.—Paul. Diaoon., I 15.—Grimm, Deutsche Sagen άρ. 394»
7 Spiegel, Die Alexandersage beiden Orientalen σ. 28.
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κός Έν τινι δέ δημοτικω ^σματι της -Μάνης άπαντά: ή άκόλουθος παρα- 

κέλευσις πρός τάς πολεμούσας κατά τών στρατευμάτων του Ίμβράϊμ πασά 

> Μανιάτισσας’ 'σαν Αμαζόνες κρούετε 2. ’Άλλο ΐ'χνος τών περί ’Αμαζόνων
μύθων δέν είζεύρομεν. Καί είναι μέν άληθές δ'τι μεταξύ τούτων ήδύνατο νά 

συναριθμηθνί περίεργός τις παράδοσις τών Ήπειρωτών, δημοσιευθεϊσα έν ταϊς 

f Ήπειρωτικαΐς μεΛέταις τοΰ κ. Β. Δ. Ζωτου τοϋ Μολοσσοϋ’ άλλ’ αί άναρίθ-
μ,ητοε άκρισίαι, ών δυστυχώς βρίθει τό βιβλίον έκεϊνο, και ή μεγάλη έπι- 

πολαιότης καί ήμιμάθεια, αί άνά πάσαν σελίδα άριδήλως καταφωρώμεναι, 
άναγκάζουσιν ημάς νά ώμεν λίαν επιφυλακτικοί περί την χρ-ησιν τοιούτου 

βοηθήματος' όπωςδηποτε δ'μως, έπειδή έν τούτφ άπαντώσιν ίδέαι τινές καί 

εκφράσεις, κοιναί εις τά δημώδη παραμύθια, παρατιθέμεθα αυτό ένταΰθα, 

καίτοι άμφιβάλλοντες περί της πλήρους αύτοΰ γνησιότητος.

j «Σώζεται ακόμη καί παραμύθι της Τεΰτας, ότι και είς τά μεσόγεια ήλθε

καί ήφάνισεν άρκετάς πόλεις· ό λαός την διαδίδει από γενεάς είς γενεάν ύπό 
τό όνομα ϊ Μονοβύζα» καί πολλάς καταστροφάς άναφέρει άπό τόν καιρόν 

της Μονοβύζας κατά παράδοσιν. . . . Ιδού καί δ περί αύτής μύθος, σωζόμενος 

είς τά στόματα τοΰ λαοΰ. «Μ’ά φορά κι’ έναν καιρόν ήτον μία βασίλισσα 
μονοβύζα καί είχε ένα βυζί μεγάλο καί τό έρινε όπίσω άπό ταΐς πλάταις 

καί ονομάζονταν Βοδίνα, καί είχε ένα παιδί ζουρλό, καί ήλθε νά χαλάσγι 

'Το τοπο {λαζ, τα εσχ.οτωσαν οί Μο*λόσ1άριόες*  xccl σάν tcSjaocOs αύττι, έκί- 
νησε κι’ ήρθε για νά πάργι τό αίμα τοΰ παιδιοΰ της, κι’ αρμάτωσε καρά
βια δικά της, καί έπήρε καμπόσια κι’ άπό τούς Κορφούς, καί έβγαλε με

γάλα φουσάτα ’στην Αύλώνα και ’στούς αγίους Σαράντα, καί είς ένα μ·ηνα 

έκυρίευσε τό Μπεράτι την Λιαμπουριάν δ'λη καί έφθασε ’ς τό Άργυρόκαστοο 
καί στην Δρόπολι, ώς τη Βόδριστα καί Επισκοπή, καί έχάλασε δλοεες ταϊς 

χώραις τοϋ τόπου καί τά χωρία, καί τή μεγαλήτερη χώρα τή Φοινικόπολι 

ποΰ είχε 300,000 ψυχαϊς καί τό είχε κτίσει μία βασιλοπούλα πουρθ’ άπό 

την ’Ανατολή, πώς την έλεγαν δεν ξεύρω, όμως τό Φοινίκι ταύβαλε ’στδ- 

νομα τοΰ τόπου της*  καί ήταν έμορφη σαν τόν Τίλιο, και δ'ταν έστολίζονταν 
εβα.νε και 9 αρμαθες φλωρϊα .’στο λαιμό της, καί επειδή δέν ηυρε κανέναν 

άζιον να την πάρν), ήλθε καί εκτισε τό Φοινίκι, καί έζησε καί έβασίλεψε 

εκεϊ και άπεθανε, καί έκανε πολλαΐς καλοσύναις, καί τήν ομολογούσαν δτι 
είχε καλή ψυχή· καί τό Φοινίκι είχε πλοΰτον πολύ δπου άρμεγαν ταϊς. γε
λάδες ’στη Αευτοκαρλα, καί τό γάλα τό έρριγναν ’στο αυλάκι καί τό έφερνε 

’στό Φοινίκι καί τό μοιράζονταν δλος δ κόσμος, καί ή μονοβύζα έπηγε καί 

στη Λευτοκαρίά, και έφαγε ταϊς γελάδες καί έχάλασε τό αύλάκι, καί έπ-ηγε 
χαλώντας ως τη Μποδριστα, καί έκεΐ έκαμαν πάτα (ειρήνη), καί έκτισε 
έκεϊ έναν πύργο διά τήν νίκην καί έβαλε δώδεκα φαμιλιαϊς δικαϊς της, καί

1 Schmidt, das Volksl. d. Neugriechen I σ. 142.
2 Em. Legrand, Recueil des chansons popul, σ. 116,

ΤΟΜΟΣ B', 4. — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1878, Ί$
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έκατοίκησαν καί τδ ονόμασε Βοδίνα, καί σώζεται ακόμη τδ χωριό της μέ 

δώδεκα σπητια, ή'γουν το χωρίον Βοδινού».

»"Οταν διηγούνται τδ παραμ.ύθι της Μονοβύζας ’στην ’Ήπειρον,την άνα 

Οεματίζουν ό'σοι τδ άκοΰνε καί την λέγουν Σκϋλα λυσιασμένη, ό'τι έχει κά

μει πολλά κακά ’ς τδν τόπον, κα'ι άφηκεν εποχήν όνομαζομενην «από τδν 

χαλασμόν τνίς Μονοβύζας» Λ

Σημ. Β',. Τδ περίεργον τοΰτο έπεισόδιον, ό'περ υπενθυμίζει τούς έν τοΐς 

νεωτέροις χρόνοις έφευρεθέντας υποβρυχίους κώδωνας, αναφέρει τδ πρώτον ό 
ψευδοκαλλισθένης (Β', 38 σ. 89 Miiller). Ή φυλλάδα τοϋ ’Αλεξάνδρου ά- 

φηγεΐται τοΰτο μετά τινών παραλλαγών*  δ Αλέξανδρος καταβάς είς τά 
βάθη τών θαλασσών βλέπει τούς πολέμους τών ’ψαριών και έν μεγάλο ’ψάρι, 

τδ όποιον έπερνοϋσε πρδ τοϋ κλωβοΰ έπί είκοσιτέσσαρας ώρας καί άκόμ.η η 

ούρα του δέν είχε φανη*  και έν άλλο ’ψάρι «μέγα ώσπερ ένα μεγάλο βου

βάλι» έκτύπησε την καϋσέΛατ καί την έτάραξε*  καί ούτως άνηγαγον τδν 
’Αλέξανδρον, νομίσαντες δτι έποίει σημεϊον πρδς τοΰτο. Όπωσοΰν διαφό- 

ρως διηγούνται την παράδοσιν οί ανατολικοί συγγραφείς. Κατά τδν ’Άραβα 

Μασουδί, τά Θαλάσσια τέρατα έμπόδιζον τδν ’Αλέξανδρον νά θεμελιώσγ την 

’Αλεξάνδρειαν*  όπως δέ έξουδετερώση την δυναμίν των, διέταξε νά κατα
σκευάσου ξόλινον κιβώτιον, έν ώ έθηκεν ύελίνην θηκην. Είσελθών δ’ εις την 

θηκην εκείνην κατηλθεν είς τδν πυθμένα της θαλάσσης, καί ούτω κατώρ- 

θωσε νά ΐ'δη τάς διαβολικάς μορφάς τών τεράτων καί ν’ άποτυπώσγ ταύ- 
τας έν διαφόοοις μετάλλοις*  έστησε δέ τά εΐ'δωλα τούτων έπί τών οικοδο

μημάτων, άτινα ηοξατο νά κτίζγ*  τά θαλάσσια τέρατα έξελθόντα δπως κα- 

ταστρέψωσι τά οικοδομήματα έκεϊνα, ώπισθοδρόμ.ησαν έντρομα, ίδόντα τάς 

εικόνας των. Ό μ.ϋθος οΰτος στηρίζεται έπί τών ασιατικών ιδεών περί τε- 

λεσμάτων, ήτοι φυλακτηρίων πόλεων καί οικοδομών. Ό διάσημος ’Άραψ 

ιστορικός ”ΐβν Χαλδούν (ΙΑ' αιών), άναφέρει έπίσης τδν μΰθον τοΰτον, κατα- 
δεικνύς τδ παράλογον αύτοΰ -. Κατά τδν Γάλλον ποιητην της Άλεξανδριά- 

δος, ό ’Αλέξανδρος κατ-ηλθεν είς την θάλασσαν έν μεγάλφ ύελίνω φανφ, έν 
φ έκλείσθη μετά λαμπάδων καί είδε τούς αγώνας καί τάς συζεύξεις τών 

ιχθύων καί τά θαλάσσια τέρατα Έν γένει δ’ η κατάδυσις τοΰ Άλεζάν- 

δρου είς τδν πυθμένα της θαλάσσης ένεποίει μεγάλην αισθησιν είς τούς συγ
γραφείς τοΰ μεσαίωνος, δι’ δ βλέπομεν δ'τι έν τισι τών περί ’Αλεξάνδρου 

διηγήσεων αναγράφεται τό έπεισόδιον τοΰτο έν αύτφ τώ τίτλφ τών βι

βλίων 4. Την κάθοδον τοϋ ’Αλεξάνδρου είς τούς βυθούς της θαλάσσης καί

1 Β. Δ. Ζώτου,Ήπεφ. μελέται σ. 96—97.2 Προλεγόυ.ενα βιδλ. Α'. Έν Notices et extr. des maauscrits τ. XIX μ. 1 σ. 73—74.
3 Notices etc. τ. V. σ. 113.4 Berger de Xivrey, έν Notices et extr. des ms. τ. XIII μ. 2 σ. 181.— Πρδλ. Duih 

lop, Geschichte der Prosadichtungen; deutsch von F. Liebrecht σ, 184.
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την είς τούς αιθέρας άνοδον αύτοΰ άναφέρουσι καί ρωσσικά δημοτικά $σμα? 

τα1. Έτερα ρωσσικά ιγσματα διηγούνται οτι ό Σολομών κατ*ηλθεν  εις τά 

βάθη της θαλάσσης έπί κιβωτίου, διά μακράς σιδηράς άλύσεως συνδεόμενου 

μετά της γης. Καί η είς τούς αιθέρας άνοδος έπί καλάθου, φερομένης ύπδ 

δυο γιγαντιαίων πτηνών άναφέρεται έπίσης είς τδν Σολομώντα 2. Σχέσιν 

τοϊς μ.υθολογημασι τούτοις έχει καί κυπριακόν παραμύθιον, διηγούμενον την 

έν τφ πυθμενι τών θαλασσών, πρδς αποφυγήν τοΰ πεπρωμένου, διαμονήν 

ένδς βασιλόπουλου έντδς ύελίνου κλωβοΰ (έναγυαλλοκλοΰβιν όλόχρυσσον μίαν 

άλυσσίαν, βσον βάχος εΐχεν ή χάλασσά, τόσες όρκυιές ήταν κ’ η άλυσσία. 

Τέλος πάντων είς την άκρην της άλυσσίας μ.’ ένα γάτζον χρυσόν γ’ά νά 

κουτσακώννγ, δ'που κουτσακώννουσι) 3.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΓΠΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ *

ΖΩΟΛΟΓΙΑ
Μετά την Σελήνήν άρχονται τά ζώα έκ τών φυσικών ό'ντων τδ ένδιαφέρον 

τοϋ παιδός κινοΰντα. Ό μικρός παίς τάς κινήσεις τνίς γαλίς καί τον πτηνοϋ 

μετ’ εντόνου παρατηρεί προσοχής*  πριν η δέ λέξεις συνηρθρωμένας δυνηθγ νά 
προφέργ, φωνάς ζώων απομιμείται, παίζων μετ’ αύτών εύθόμως.

Τό πρόγραμμα δέ τ·?ίς διδασκαλίας, τδ μη τίς παιδικές άφιστάμενον φύ- 

σεως, δπερ οί γονείς καί ό διδάσκαλος δύνανται καρποφόρος νά έφαρμόζωσιν 

εχει ωοε.
Πρώτον έργον τών μητέρων εινε νά παρέχωσι τφ παιδί αντιλήψεις η μάλ

λον κοινωνίαν μετά κατοικίδιων ζώων * olov γαλής, κυνδς, κονίκλου, 6'ρνιθος 
κλ. Πολύ δέ διδακτικωτέρα καί έπαγωγοτέοα παντός είκονογραφικοΰ βι

βλίου υπό εικόνων πίθηκων και λεόντων κεκοσμημενου τφ παιδί εΐνε η φίλη 

αύτοΰ γαλή, μεθ’ ης ασμένως συμπαίζει*  δώτι αύτη παρέχει άφορμάς, ϊνα 

α.ναπτυσσγ τον κύκλον τών παρατηρήσεων αύτοΰ. Κατά δέ τούς περιπάτους 
εις εκαστην συναντησιν κανθαοου η μυρμηκος κύπτει ό παΐς, ϊνα παρατή

ρηση αυτους επι τινα λεπτά. Ό κερασφόρος κοχλίας, η κοινή μηλολόνθη, η 
προσφιλής επταστικτος κοχινελλις, τα εύθυμα άρνία είσί τά πεφιλημένα

4 Rambaud, La Russie epique 1875 σ. 405.
2 Λύι. σ. 399.
3 Σακελλαρ'ου, Κυηριακχ ΐ, Γ'σ. 154—157.

■*  Τδε «λ. 50.
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αύτφ’ ή δέ φιλόστοργος ρ^τνιρ ή παιδαγωγός ασμένως μετά τοϋ παιδόί 

πλησίον τών ζώων τούτων παραμένει, καταλλήλους τινας στίχους μελιχρά 
τη φωννί Απαγγέλλουσα. Παρατηρητέον δέ δτι οί στίχοι δέον νά ώσιν όμοιο- 

τέλευτοι, ΐνα εύκολώτερον ό παΐς διατηρ-η αύτούς έν τή μνήμη. Άλλά καί 

αυτοί οί παΐδες στιχουργούσιν όμοιους.«Είς τήν πρωινήν τοϋ άλέκτορος ωδήν 

έφήρμοσεν»,λέγει ό συγγραφεύς,«ό μικρός υιός μου τό εξής κείμενον' κικιρίκο! 

χικιρίχο! άπό τό χρεββάα σηχο!» 'Η ποιητική τών ζφων έ'κφρασις παρορμ^ 
τούς παΐδας ενωρίς ταΰτα δραματικώς νά παριστώσιν. ’Απομιμούνται δέ τήν 

πτήσιν τών πτηνών, ή'πς παρέχει αύτοΐς μεγίστην ηδονήν, ώστε και καθ’ 

ύπνον πολλάκις κινούνται έν τή κλίνη οΐον πρός πτήσιν. 'Η άναστροφή δέ 

αΰτη μετά τών αφελών καί Ακάκων τούτων συμπαικτόρων παρέχει τφ 
παιδί άπερίγραπτον χαράν, προσκτωμένφ εντυπώσεις ανεξίτηλους καθ’ ά

παντα τόν βίον αύτοϋ. 'Ώστε εύκτέον εΐνε πάντες οί γονείς νά παρέχωσι 

τοϊς παισίν αυτών τοιούτους συμ,παίκτορας,προτιμώντες αύτούς πάσης έτέρας 
τεχνικής ένασχολήσεως μετά πλαγγώνων κλ. Τό ΰψιστον δέ σημεΐον της 

χάρμονής τοΰ παιδός αποτελεί ή παρατήρησις της βαθμιαίας αύξήσεως τοϋ 

ΐδί<η αύτοϋ μερίμνη καί χειρί τρεφόμενου ζφου. Παΐς μ.ή μετασχών τής χαρ
μονής, ήν ή μέριμ.να καί διατήρησις κονίκλών, περιστερών, ορνίθων, χηνών 
κλ. παρέχει ή μ.ή τής ηδονής τοΰ ποιμενικοΰ άπολαόσας βίου, ούδεμίαν 
πορίζεται ώς ένήλιξ έκ τής θέας τών δημιουργημάτων ηδονήν, στερούμε

νος καθαράς Αντιλήψεως τής πρώτης τοΰ πολιτισμού βαθμϊδος.

"Οθεν καθήκον ιερόν τών γονέων εΐνε νά καθιστώσι μετόχους τούς παΐ

δας αύτών τοιαύτης αφελούς . χαράς, ούχ ήττον καί περί τής πνευματικής 
αύτών μερψ-νώντες έπιδόσεως.'Η μέν κόρη δεΐται ένθαρρύνσεως, ύ δέ παϊς 

φειδοΰς" άμφότεροι όμως άσκήσεως πρός σαφή αντίληψιν καί άκριβή παρα- 

τήρησιν.
Ώς Αντικείμενον δέ τών εσπερινών διηγήσεων, αντί τών ναρκωτικών ανα> 

πολικών παοαμυθίων, τά μάλιστα άρμ,όζουσιν ό βίος καί τά έργα τών γνω
στών έγχωρίων ζώων. Θυμηδία ό'ντως ακτινοβολεί έπί τής παιδικής ό'ψεως, 

διηγουμένης τής Αγαθής αύτοϋ μ.ητρός, δτι κύων τις, δν πτωχός παΐς έκ 
τής ιδίας αύτοϋ διετήρει τροφής, εύγνωμονών πρός τόν πνιγόμενον ευεργέτην 

του έν ποταμω διέσωσε κινδυνεύσας. Κατά τινας δμως διηγήσεις παρουσιάζον

ται ζφα διαλεγόμενα, κρίνοντα’ ίσως δέ ή'θελέ τις θεωρήσει τοΰτο ώς άντι- 
παιδαγωγικόν' πολλοΰ γε ό'μως καί δει’ διότι ή παιδική φαντασία κατά 

τήν ποιητικήν περίοδον αύτής εΐνε τοσοΰτον ζωηρά, ώστε τούτων ανθρωπο- 
μορφικώς Αντιλαμβάνεται. Μήπως τό αύτό δέν Απαντα καί είς τήν ιστορίαν 

τής Ανθρωπότητας; τί εΐνε ή ομηρική Θεολογία; “Iva δέ αί διηγήσεις αύ- 

ται έπί μάλλον Αποβώσι τερπναί, Αποδίδει ή μήτηρ εις τινα γνωστά τής 

περιχώρου ζφα ήρωϊκά έργα. Έάν ό'μως τουναντίον ή μήτηρ πρώτον περί 
τών ιδιοτήτων καί εθίμων ζφων ξένων χωρών διηγηθγ, ό παϊς θά ύποτι- 

μήση τά εγχώρια και θά καταστ’η αδιάφορος πρός αύτά’ ώς τοΰ-to συχνάκις 

φπαντφ είς ένήλικα λίαν εύστόχώς έν τή θεματογραφία αύτοϋ τόν 
ώς πνευματωδέστατον ζφον περιγράφοντα,ούδεμίαν ό'μως παράστασή ύγιά τών; 

ιδιοτήτων τοΰ ποιμενικοΰ κεκτημένον κυνός. Δέον δμως έν ταύταις τάϊς διη- 

γήσεσιν ή θηριωδία καί ή ώμότης τοϋ ζωϊκοϋ βασιλείου ν’ άποσιωπάται. 

Διότι άλλως ό παΐς καθίσταται δειλός, έν μόνη τή θέα τοΰ τυφλώπος (είδος 

ό'φεως) τρέμών, καί έκ τοϋ μυκηθμού τοΰ βοός καταλαμβανόμενος ύπό πανι

κού. Παιδαγωγικόν λοιπόν εΐνε έν ταΐς διηγήσεσι νά καταδεικνύη ή μήτηρ. 

τήν έπί τών ζφων αρχικήν τοΰ Ανθρώπου δύναμιν καί νά είκονίζη τάς σχέ

σεις τοΰ ανθρώπου πρός τά ζφα μάλλον φιλόφρονας και συμπαθείς.
Ουτω δέ ή πρώτη αυτή σχέσις καί φιλία, ήν δ παΐς μετά τών κατοικί

διων συνάπτει ζώων, οΐον μετά σομ.παίκτόρών, καθίσταται τοσοΰτον στενή, 

ώστε πάς άποχωρισμ.ός απ’αύτών προξενεί αύτφ μ-ύχιον άλγος. Τίς δέν 
έγένετο αύτόπτης μάρτυς τών θερμών δακρύων, δι’ ών μετ’ όλολυγμοϋ πελ 

ριβρέχει τάς παρειάς αύτοϋ ό παΐς έπί τή σφαγή τοΰ πεφιλημένου αύτοϋ 
πασχαλίου αμνού ; Παρέχουσα δέ ή μήτηρ τφ παιδί τούς φυσικούς αύτοϋ 

συμ-παίκτορας, δέον νά έπιβλέπη, ΐνα ύπ’ ούδεμιάς αιτίας ή φιλική αύτών 

σχέσις διαταράσσηται. '

Μετ’ ολίγον όμως χρόνον (κανονικώς περί τό ό'γδοον, ούχί δέ σπανίως πρωϊ- 
αίτερον) ό παΐς ώριμώτερος γενόμενος, έπιβαίνει τήν δευτέραν βαθμ.ΐδα τής 

κλίμακας τής Αναπτύξεως αύτοϋ. Ένφ δέ μέχρι τοΰδε τάς τε αντιλήψεις 
καί παραστάσεις διά τής μητρός καί ούχί διά τής ίδιας αύτοϋ. έρέύνής 

προσεκτάτο, διό αύται μικράν έχουσι τήν Αξιολογότητα καί βραχεΐάν τήν 
δπαρξιν, ήδη έπάναγκες εΐνε διά σκοπίμου χρήσεως τών αισθήσεων αύτοϋ 

έν τάξει καί άκριβείη νά πειράται ν’ αντιλαμβάνηται, προφορικώς τών δια

γνωστικών γνωρισμάτων τών ζώων άποδίδων αύτά, ΐνα κτήμα αύτοϋ άνα·? 

φαίρετον άποβώσιν.’Εάν δε τις διασκοπήση τήν παράστασιν, ήν παΐς ταύτης 

τής ηλικίας, παρημελημένης δέ Αγωγής, περί ίππου π. γ. εγει, θέλει εΰρει, 

ό'τι αΰτη μόνον έ'κ τινων Ασαφών καί έπουσιωδών συνίσταται γνωρισμάτων-, 
παρεμφερής είκόνι άνευ χαρακτηριστικής τίνος γραμμής νεφελωδώς συγκεχυ
μένη. Τούναντίον δέ, ΐνα καθαράν καί σαφή παράστασιν ό παΐς πορισθή, Α

νάγκη τά καθ’ έ'καστα μέρη όντος τινός καθ’ ώρισμένην τίνά τάξιν παρατητ 

ρών νά πέριγράφη'εΐτα δέ συγκρίνων τά διαγνωστικά γνωρίσματα τούτου 

πρός τά γνωρίσματα ετέρου γνωστού, τελείαν νά λάβη συνείδησιν τής δικ
φόρας αύτών. Τοΰ σκοπού δέ τούτου δ πατήρ Αφικνεΐται διά τής επομένης 

μεθόδου. «Λεγεις, τέκνον μου, ό'τι βλέπεις έκεϊ ΐππόν τινά», λέγει ό πα- ■ 
τήρ' . «είσαι δμως βέβαιος ότι εκείνος εΐνε ίππος καί ούχί.βοΰς;» Συνήθως δ 

παϊς έπιμένει, στηρίζων τήν γνώμην αύτοϋ έπί τοΰ μεγέθους, τοΰ χρώματος 

η και επί άλλων τυχαίων διαγνωστικών γνωρισμάτων.'Ο πατήρ ό'μως ύπεν·? 
θυμίζει αυτόν ότι ύπάρχουσιν ίπποι διαφόρων μεγεθών καί χρωμάτων καί
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περιγράψτ] προφορικώς τόν ΐππον άπό κεφαλής μέχρι ποδών ά- 
δέ νά συγκρίντ) κατά τήν αύτήν τάξιντόν ίππον προς τόν βουν*..

Βοΰζ

παρορμά νά 
κριβώς’ ειτα 

ώς εξής’

"Ιππος

Κεφαλή στενή, Επιμήκης, άοπλος. Μύστακες.
Λαιμός εύμήκης, μετά δέρματος έπιστρεφοΰς κα'ι χαίτης.
Έφ’ έκάστου ποδός μία οπλή (χηλή).
Ούρά τριχωτή εκ βίζης.·
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νήν’ ή πάντη ανάξια προσοχής' οΐον μέγεθος, _γμώμα κλ· Ή άκριβής δμως 

αυτών σύγκρισις παρέχει τά εξής άσφαλή διαγνωστικά γνωρίσματα'

Μέτωπον πλατύ μέτά κεράτων ώπλισμένον.
Φαλακρά καί ύγρά χείλη.
Βραχύς, μετά λαμνρίδος (ύποδερίς)
Έφ’ έκαστου ποδός δύω όπλαί καί δύω παρανυχίδες.
Θυσανωτή κέρκος.

Κύων

Κεφαλή πυραμοειδής ενεχα τών βυγχοειδώς 
προεχουσών σιαγόνων.

Κόρη οφθαλμού στρογγύλη.
Γλώσσα ομαλή ζατά τήν έπιφάνειαν.
"Ονυχες άεί προύχοντες καί σύν τοϊς δακτύ- 

λοις κινούμενοι.
Δεν άναβριχάται.
Άφοσιούται τφ άνθρώπφ.

ΓαΑ.ή

Κεφαλή σχεδόν σφαιροειδής.
Κόρη δφθαλμοΰ Επιμήκης (οίον σχισμή).
Γλώσσα τραχεία."Ονυχες κατά βούλησιν προύχοντες και κρυ

πτόμενοι.
Άναββιχαται έπιτηδείως.
’Λφοσιοΰται τή οικία.

Ευκόλως δέ δύναται 6 παΐς τούς όδόντας έκατέρων τών ζώων παρατηρών 

μόνος την έ'λλειψιν τών έπί της άνω σιαγόνος τομέων είς τόν βουν ν’ άνακα- 
λύψτ). Μετά δέ ταΰτα ό παϊς συγκρίνων την τρογφ', τάς κινήσεις κα’ι τόν 

χαρακτήρα έκατέρου τών ζφων σχηματίζει έζ αύτών κατηγορίας. Πρός τοΰτο 
δέ δέν άπαιτεϊται ό πατήρ νά εΐνε ειδικός ζωολόγος' μόνη η πρός τά τέκνα 

αύτοΰ στοργή και η συναίσθησις τοΰ καθήκοντος έπαρκοΰσιν, προσκτωμένου 
έν τούτοις κα'ι αύτοΰ άκριβεστέραν καί καθαρωτέραν εικόνα τοΰ ζωϊκοΰ βα

σιλείου, κατά τινα παιδαγωγικήν' ρήσιν «ό διδάσκων δις διδάσκεται». Ή 
συγκριτική δέ αύτη έρευνα τής διαφοράς τών διαγνωστικών γνωρισμάτων 
τών ζώων άσκεΐ μεγίστην επιρροήν έπί τήν πνευματικήν τοΰ παιδός άνά- 

πτυξιν. Διότι, άσκουμένου τοΰ παιδός νά έγχαράσσν) έν τή μνήμγ) τάς εν

τυπώσεις, άς μετά προσοχής έξηκρίβωσε δι’ άσφαλοϋς συγκρίσεως καί πεμι- 

γραφής, αναπτύσσεται ή κρίσις αύτοΰ' ούχ ήττον δέ όξύνεται και ό οφθαλ
μός πρός έξιχνίασιν λεπτών καί λανθανουσών διαφορών έν έτέροις φυσικοϊς 

ουσι. Κατανοεί δέ ό παΐς, δτι, ΐνα όρθάς γενικάς έννοιας προσκτήσηται, ού 

μόνον τά γνωρίσματα τών δντων δέον ν’ άριθμή, άλλά κα'ι κατά τήν άξιο- 

λογότητα αύτών νά έζτιμφ. Βεβαιοΰται π. χ. οτι εί!ς τήν έ'ννοιαν είδους· 
δέν άνήκει τό χρώμα τοΰ δέρματος, καίπερ πρώτον έπισπών τήν προσοχήν 

τοΰ παρατηρητοΰ. Οΰτω δέ κάμνει τό πρώτον βήμα πρός χειραφέτησιν έκ 

τής τών εντυπώσεων τυραννίας, ασκούμενος τόν εξωτερικόν κόσμον νοερώς 
νά φαντάζηται ζαί άφγρημένως νά σζέπτηται έπ’ αύτοΰ.

Επειδή δμως εύάριθμοι ίσως εΐνε οί γονείς, οί δυνάμενοι τοιαύτας συγ

κρίσεις τών διαγνωστικών γνωρισμάτων μεθοδικώς μετά τών τέκνων αυτών 

νά τελώσιν, έκρινε σκόπιμον όσυγγραφεύς νά παράθεση παραδείγματα τινα.

Ό κύων καί ή γα.ίή διαστέλλονται έκ πρώτης όψεως ύφ’ έκάστου παιδός, 
καίπερ άμφότερα ταΰτα τά ζφα κατά τε τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν 

αυτών κατασκευήν λίαν δμ,οια άλλήλοις τυγχάνουσιν. Διότι τών γνωρισμά
των, άτινα τήν έν αυτούς διαφοράν άποτελοΰσιν. ot παϊδες ή έν παντελεΐ 
διατελοΰσιν άγνοίφ, ή δευτέρου λόγου θεωροΰσι ταΰτα' οιον τήν κίνησιν, ιρω·

Ή δέ σπουδαία μεταξύ τών έν λόγφ ζώων διαφορά, ήν οί γόμφιοι άποτε- 
λοΰσιν όδόντες, εύκόλως διά τής έρεύνης τών σιαγόνων αυτών γίνεται κατά

δηλος.
Ή Μέθοδος λοιπόν, δι’ ής ή συγκριτική αυτή τελείται έργασία, συγκρο- > 

τεϊται έκ δύω διακεκριμένων μερών, άτινα τήν έποπτικήν άπαρτίζουσι δι

δασκαλίαν (Anschanungsunterricht)’ πρώτον : άκριβής παρατήρησις έπί τών 
πρός διδασκαλίαν ζφων' καί προφορική περιγραφή άπό κεφαλής μέχρι πο- 

δών καθ’ ώρισμένην σειράν έκάστου μέλους τοΰ σώματος έκατέρου*  δεύτερον’ 
άφαίρεσις τών κοινών γνωρισμάτων καί κατάταξις τών διαφόρων κατά τήν 
άξιολογότητα αύτών. Ώς κοινά1 δέ χαρακτηριστικά γνωρίσματα θεωρητέα’ 

1) ή δλική, τοΰ σώματος κατασκευή’ 2) ή κεφαλή μετά τών αισθητηρίων 

οργάνων’ 3) ό τρόπος τής δήξεως' 4) ή ούρα' 5)*τό  μέγεθος τών μελών' 
6) ό αριθμός τών εμπρόσθιων καί οπισθίων όνυχοφόρων δακτύλων κλ. Ώς 
μόνα δέ άτομικά άνευ τινός άξιολογότητος γνωρίσματα θεωρητέα’ 1) τό μέ

γεθος’ 2) τό χ’ρώμα’ 3) τά ίστάμενα ή κρεμάμενα ώτα, ώρισμένου τινός κυ· 
νός' 4) ή βραχεία ή λοφώδης ούρά κλ., διότι ή έποπτική άντίληψις βέβαιοί 

ημάς δτι τά γνωρίσματα ταΰτα έν τοϊς ζώοις τοΰ αύτοΰ εΐ'δους ποικίλονται 

πολυτρόπως.
Ό κριός καί ό α'ίξ (τράγος), άπερ, καίτοι ώς πρός τήν κερασφόρον κε

φαλήν, τήν έ'λλειψιν τών έπί τής άνω σιαγόνος τομέων, τόν μηρυκισμόν κλ. 
λίαν όμοια άλλήλοις φαίνονται, κατά τήν σύγζρισιν όμως παρουσιάζουσι τάς 

έπομένας διαφοράς'

Κριός
θρί; έριώδης.Ούρά διήκουσα σχεδόν μ-ίχρι του ταρσοδ.
’ Αγένειος.Κέρατα έλικοειδή.
Επιφάνεια, κέρατα; άνωθεν κυρτή, κάτωθεν 

κοίλη,

Αΐς (τράγος) ■
Θρίξ εύτελής. ’’Ούρά βραχυτέρα του κάτω σκέλους. 
Γενειών.Κέρατα δρεπανοειδή καί γωνιώδη.
Κέρατα, φέροντα έπί τής άνω έπιφανείας έ« 

λικοειδή ταινίαν.

σκίουρος καί ό μυς δμοϊάζουσιν ώς πρός τό σχήμα τών 
έ ώς πρός τόν τρόπον τοΰ τρώγειν’ έ'χουσι δέ έφ’ έκά-

Ό δέ Λαγωός, δ 

ποδών, ιδιαιτέρως δ
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βτης σιαγόνας άνά δύω γλυφανοειδεΐς πρός ξέσιν χρησίμους τομείς, παρ’ οις 
έκατέρωθεν κενόν καί ό'πισθεν πλείονας, οΐον ξυστρίδας μυλόδοντας. Αί δ® 

ούσιωδέστεραι αύτών διαφοραί εισιν αί έ'-ής.

Λαγαος

Οί όπίοθιοι πόδες μαζρότεροι 
τών Εμπρόσθιων.

Οξ ίμπρόαθωι πόδες ε’σί πεν-Ι 
ταθάχτυλοι, οΐ δέ οπίσθιοι τετρχδάζτυλοι.

Τό ου; έχει τό μήχο; τη; κεφαλής.
Ού; τριχωτόν.
Ή οϊιρά βραχυτέρα τοΰ σκέλους.
Ούρα βραχεία τριχωτό·
Έπι της ανο> σιαγόνος ό'πισθεν 

τών 3ιατρήτων μεγάλων κοπτήρων έτ-t δύω μικρότεροι.
’Άνω 6, κάτω 5 μνλύορντε;.

Μνς . :

Έπίσης.
Έπίσης ώς παρά τιρσκιούοω,

Έπίσης.
Σχεδόν γυμνόν.
Σχεδόν τόσον μακρά.
Ουρά φολιδωτή.
"Ετι δύωάνώτεροι τομεΤςμετεί 

πολυκρρύφου στεφάνης.
"Ανω καίκάτω 3 μυλόδοντες,.

I Σκΐονρος

Έπίσης μακροί ώς οΐ Εμπρόσθιοι.
Οΐ Εμπρόσθιοι και οπίσθιοι πεν

ταδάκτυλοι’ ό δέ άντίχειρ
ί τοϋ έμπροσθίόυ λίαν βραχύς. Βραχΰτερον.
Έπίσης,
Ή ούρα ?χει το μήκος τοΰ σώματος.
Ούρα μακρά θυσανωτή, τετρι- 

χωμε'νη οιστίχως έκ τών πλαγίων.
"Ετι δύω άνώτεροι τομείς. 
"Ανω 5, κάτω 4 μυλόδοντες.

Καθ’ δ'μοιον τρόπον συγκρίνει ό παϊς ύπό την οδηγίαν τοϋ πατρός τόν 

τάϋρον πρός τόν χοίρον’ τό πρύβατον πρός την αιγα’ τόν εχΐνον πρός τόν 
άσπάΐα,κα’ γαΛήν πρός την Ικτίδα, 7.\. ’Επικίνδυνα δέ άγρια ζφα ωφέ
λιμον νά ί'δγι ό παϊς ζώντα’ έν ελλείψει δέ πραγματικών, ακριβείς αύτών ει

κόνες δόνανται ν’ άναπληρώσι τάς άνάγκας αύτοϋ.

Πριν 71 όμως δ πατήρ μεταβη εις την σύγκρισιν πτηνών και ιχθύων, δέον 
νά μ-άθη τά όνόμ,ατα τών μελών τοϋ σωμ,ατος αύτών' έφ’ ώ δ συγγραφεύς 
παρενείρει εικόνας, φερούσας τά ονόματα τών ουσιωδέστερων μελών τοϋ σώ

ματος τών έν λόγφ ζώων (είκ. 1 φάσσα).

«~χορυφή. 6==ιμέτωπον. γ=μηνοειδής πτυχή. δ=λαιμός. ε=στήθος. ζ==λαγιόν. 
η=ϊ=ούροπύγιον. θ=ούρά. πηδάλιώδη πτερά. ι"έρετικ« η κωπαΐα πτερά. κ=τράχηλι»ς, λ=όπισθία κεφαλή. τ=κήρωμα.,
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' Τά δέ ουσιωδέστατα μέλη πρός διαστολήν τών κατά μορφήν λίαν όμοιων 
φτηνών είσΐ τό ρδγχος η ράμφος, τό σκέΛος, η πτέρυζ καί η ουρά. Τοϋ 

μέν ράμφους, ό'περ έκ τών δύω σιαγόνων άποτελεΐται, συγκρίνει ό παΐς τό 

μνίκος πρός τό της κεφαλής’ ορίζει δέ την μορφήν αύτοΰ είς εύδύ, η καμπύ- 

Λον η αγκιστροειδώς υπέρ την κάτω σιαγόνα γρνπούμετον κλ., τό σχ·ημα 

και την θέσιν τών ρωθώνων έπί της άνω σιαγόνος καί τέλος τό μήκος τοΰ 

κηρώματος, δέρματος δηλονότι, ό'περ της μέν νήονης εγκλείει τούς ρώθωνας, 

τοΰ δέ ίέρακος καλύπτει μόνον την βάσιν τοΰ ράμφους’ πρός δέ και εάν όλη 

η άνω σιαγών εΐνε ύπό πτίλων κεκαλυμμένη. · ν

Τά κυριώτερα δέ εΐ'δη τών σκελών είσΐ 1) /δαδιστικά, ών αί κνημαι μέχρι 

τοΰ ταρσοΰ είσΐ πτερωταϊ (περιστερά)'; 2) πηδητικά, ών τό άνω τοΰ ποδός 
τμήμα εΐνε φαλακρόν (πελαργός). Οί δέ δάκτυλοι τών ποδών εισιν η ριπι- 

διοειδώς μετά δε,ρματοπτυχών συνηνωμένοι κα'ι σχηματίζουσι νηκτικόν πόδα 
(χην), η έκαστος δάκτυλος κρασπεδοΰται ύπό πλατέος δέρματος (κολυμβΐς ή 

μικρά) η οί δάκτυλοί είσι πάντη ελεύθεροι (ό'ρνις). Έκ τών ελευθέρων δέ 
τούτων δακτύλων, ότέ μέν τρεις άπαντώσι πρός τά έμπρός έστραμμένοι 

(σχοινοποΰλι)’ ότέ δέ τέσσαρες πρός τά έμπρός κατευθυνόμενοι (κύψελος)’ ότέ 

δέ δύω πρός τά έμ.πρός καϊ δύω πρός τά όπίσω, ώς έν τοϊς άναρριχητικοϊς 

πτηνοΐς (δρυοκολάπτης)’: ότέ δέ τέλος έκ τών τεσσάρων δ εις αεί πρός τά ό

πίσω ών έστραμμένος, δύναται κατ’ αρέσκειαν τά μετακινηται καί πρός τάς 
δύω διευθύνσεις (γλαύξ). Έπί τών ποδών, οΐτινες φέρουσι τρεις μέν δακτύλους 

πρός τά έμπρός έστραμμένους, ένα δέ. πρός τά όπίσω, οί δάκτυλοί εισιν ί) 

μετά της βάσεως τοΰ ποδός δι’ ενωτικού δέρματος συνδεδεμένοι’ οΐον ό'ρνις’ 

πάντη ελεύθεροι (σχιζόποδα)’ οΐον περιστερά’ η οί δύο εμπρόσθιοι δάκτυλοι 

χατά την βάσιν αύτών είσι συμφυείς (βαδιστικοί)’ οΐον τά κορακοειδη’ ν) κατά 

μέγα μέρος συμφύονται ουτοι κατά την βάσιν αύτών (διαβατητικοί)’ οΐον άλ- 

κυών. Τό τμήμα έκ τοΰ ταρσοΰ μέχρι της κνημης εΐνε η διά λείου δέρματος 
περιειλημένον η διά λεπίδων αί δέ κχημαι κεΐνται ·η έν τώ μέσω τοΰ σώμα

τος η πρός ,τά όπίσω (νήσσα).
"ϊνα δέ δ παϊς δυνηθί) καθαράν νά πορισθη παράστασιν τνίς Χΐάρυγος, 

δέον πρώτον νά παρατηοηση αύτην έπί τετιλμένου πτηνοΰ η κάλλιον έπί 

σκελετοϋ, φέροντος τόν άνω βραχίονα, την ωλένην, χεϊρα καί δακτύλους’ 
εΐτα δέ πτέρυγά τινα έν συγκρίσει’ θέλει δέ ποοισθη ό'τι τά πρόσθια άκρα 

φερουσιν έπί δύω σΰμπεφυκότων δακτύλων καί έπ’ άμφοτέρών τών οστών 

τοΰ αντιβραχίου τά έρετικά πτερά’ έπί δέ τοϋ ένηρθρωμένου άντίχειρος τά 

γωνιώδη’ έπί δέ τοΰ ούροπυγίου τά πηδαλιώδη πτερά.

Τά δέ πηδαλιώδη πτερά σχηματίζουσι την ούράν η περονοειδή (χελιδ’ών)’ 

'η άποτετμημένην (κώνωψ)’ η βαρβιτοειδ-ή (τέτριξ)’ η στεγοείδη (ό'ρνις)’ vj 
κλιμακοειδή (κίσσα)’ η σφηνοειδή (δρυοκολάπτης)’ η κολοβήν (σπιζίας).

Την σύγκρισιν δέ τών διαγνωστικών των πτηνών γνωρισμάτων έκτελεϊ §
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παϊς ώς καί την τών μαστοφόρων ζφων. Προς άνακούφισιν δέ τών γονέων ό 

συγγραφεύς παραθέτει και τούτων παραδείγματα, τινα συγκρίνων πρώτον δύω 
διαφόρου γένους πτηνά' δεύτερον δύω συγγενή' και τρίτον δύω ,είς τό αύτό 

άνηκοντα γένος.

Γ2αύζ

Κεφαλή ϊνεχα πυκνής πτερωτής στεφάνης σφαι
ροειδές.’Οφθαλμοί προίχοντες εύμεγόθεις.

'Ρόγχος έκ τής βάσεως άγκύλον καί όξό.
Δάκτυλος μετ’ οξέων ονύχων.
Εξωτερικός στρεφόμενος δάκτυλος.

Xfr

'Ράμφος κατά τήν βάσιν δψηλότερονήπλατύ. 
Πρός τά πρόσω λεπτότερον.
Εέσματα έπι τοΰ ό'νυχος τοΰ βάμφους άβαθή. 
Ποός έπιμηκέστερος τοΰ μέσου δακτύλου.
Τά πηδαλιώδη πτερά προσκείμενα.

Στρουθίον

‘Ράμφος εχον ασθενή καμπήν. 
Μικρόν έπιμηκέστερον ή όψηλόν. 
Χρώμα τών πτερών κλ.

Περιστερά

Κεφαλή έλαφρώς πτερωτή.
’Οφθαλμοί παράπλευροι μικροί. ί
'Ράμφος εόθό, μετά λόφου καί μαλακοί) έπι- ί

στομίου ύπεράνω τών βωθώνων.
Μετ’ αμβλέων.
Ούδείς δάκτυλος στρέφεται.

Νήσσα f

Πλατύτερου ή ύψηλόν. ; ϊΠρός τά πρόσω πλατύτερου. t
Κεχαραγμένα. - |
Ούχί έπιμηκέστερος. . ;
Δρεπανοειδής κεκυρτωμένα τά παράπλευρα» ί

Kardpior

Εόθύ.
Πολύ έπιμηκέστερον ή δψηλόν.

Τά δέ ονόματα τών κυριωτέρων μελών τοϋ σώματος τών ιχθύων είσιν 
επί τίίς εϊκόνος (2) καταφανή. Ή δέ εϊκών παριστφ τόν κυπρίνον (σαζάνι)..

Τό δέ σχήμα του ολικού σώματος τοϋ κυπρίνου εΐνε ελλειπτικόν έκ τών 

πλαγίων δέ πεπιεσμένου, πρός δέ τά δύω άκρα απολήγει εις οξύ. Έπί δέ 
τίίς πυραμοειδοΰς κεφαλής αύτοϋ άκινητοϋσι δύω άνευ βλεφάρων οφθαλμοί. 

Αί σιαγόνες αύτοϋ στερούνται όδόντων’ φόρει δέ μόνον έπ'ι τοϋ λάρυγγας μι

κρούς όδόντας. Έκ μέν τ·ής γωνίας του στόματος δύω έπιμηκέστερα νήματα 

τοϋ γενέίου (α). ’Εγγύτατα δέ της κεφαλής άνοίγει καί κλείει τό κάλυμμα 

τών βράγχιων, έφ’ ου πρός τά κάτω συμφύεται τό έπΐ τριών οστέινων άκτί- 

νων τεταμένου δέρμα (β). Κάτωθεν δέ τοϋ βραγχιοκα2ΰριιατος κεϊνται τέσ- 

σαρα κτενοειδή ερυθρά βράγχια, άτινα της αναπνοής άποτελοΰσι την λει
τουργίαν. Πάντα δέ τά πτερύγια αύτοϋ έχουσι χονδρώδεις, περονοειδώς διη- 

κούσας ακτίνας, εξαιρούμενων τών δύω πρώτων νωτιαίων άκτίνων, α'ίτινές 

είσιν οστέινοι και αδιάσπαστοι (δ). "Οτι δέ τά σύμμετρα ζεύγη τών επι

στήθιων καί έπιγαστρίων πτερυγίων αύτοϋ όντως πρός τούς έμπροθίους καί 
οπισθίους τών μαστοφόρων άντιστοιχοΰσι πόδας, κατάδηλον καθιστφ ό σκε

λετός αύτοϋ. Τοΰ μέν σώματος αύτοϋ τό δέρμα καλύπτουσι κεραμοειδώς 

προσηρμοσμέναι μεγάλαι λεπίδες’ την δέ κεφαλήν έ'τι μείζονες αύτών. λ ,

Τά δέ ούσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών διαφόρων τών ιχθύων ει
δών άποτελοΰσι τό σχηρ,α τοΰ σώματος, τών όδόντων, τών πτερυγίων καί 

τών βράγχιων. Παρά τισιν μέν ΐχθΰσι πάσαι αί ακτίνες τοΰ νωτιαίου πτερυ
γίου είσιν όστέιναι' οΐον πέρκη’ παρ’ έτέροις δέ τά γαστροπτερύγια φύονται 

προ τών στηθοπτερυγίων" παρ’ έτέροις δέ ακριβώς ύπό τά στηθοπτερύγια, 

Παρά τισιν μέν ίχθΰσιν έλλείπουσι τά .γαστροπτερύγια’ οΐον έγχέλει’ παρ’ 
έτέροις δέ τά τε στηθοπτερύγια καί τά γαστροπτερύγια" οΐον έννεαφθάλμφ 

η τφ πετρομύζφ.

Κυπρίνος

Σχήμα σώματος ?κ τών πλαγίων πεπιεσμένου. Στόμα πυραμοειδές.
Σιαγόνες άνευ όδόντων..
Τρία φυλλάρια τών βράγχιων.

'Λύκος (ανθίας)

Κυλινδροειδές.
"Ομοιον τώ βάμφει τής νήσσης.
Ή κάτω σιαγών φέρει μεγάλους οξείς όδόντας. 13 τοιαΰτα.

α=γενείου νήμα. β=βραγχιοκάλομμα. γ— νωτιαίον πτερύγιον. δ=όστειναι ακτίνες, 
ε—ούραΐον πτερύγιον. ζ=πρωκταΐον πτερύγιον. η=γαστροπτερύγιον. θ=στηθοπτερύ- 
γιον. ι=βώθων. λ=άνω σιαγών. μ.=λεπίδες. π=τό έπί τριών οστέινων άκτίνων τε
ταμένου δέρμα,

Τά δέ ούσιώδη χαρακτηριστικά τών άρθροζώων γνωρίσματα εις πλέΐστά 

εΐ'δη ένεκα της μακροσκοπικής κατασκευής, άποβαίνουσιν άπρόσιτα’τφ άόπλφ 

οφθαλμφ τοΰ παιδός’ διό έθεωρηθη σκόπιμον νά παραλείπηται η λεπτομε

ρής αύτών περιγραφή καί σύγκρισις ύπό τοΰ παιδός, λαμβανομένων ύπ’ό’ψιν 

τοΰ πατρός μόνον τών προσιτών τώ άόπλφ όφθάλμώ μελών -τοΰ σώματος 
ετέρων, ών η άκριβης παρατηρησις, φρονεί ό συγγραφεύς, ότι θέλει έπαρ- 

κέσει εις τάς παρούσας τών παίδων άνάγκας. Τοιαΰτα δέ εί'δη τών άρθρο- 

ζφων θεωρούνται ό Κάραβος, ή Μη2ο2όνθιι, 'ή Χρι·σομη2ο2ύν5η κλ. 

Την δέ ονοματολογίαν τών ούσιωδών μελών τοϋ σώμ.ατος τών κανθάρων 

παραθέτει ό συγγραφεύς έν δυσΐν είκόσιν, ών η μέν (εϊκών 3) παριστφ την
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ύπτίαν ό'ψιν νηκτικού τίνοςμηλολόνθην, ή δέ (είκών 4) την

Εικ. 3. Είκ. 4.

α=ζεφ4.λ>|. 
6=θώραζ 
γ=χοιλία. δ==χεραΓαι.

■ ε=όφθαλμοι ζ=προθώραξ. 
η=μεσοθώραξ.

" Ο=μεταθώραξ. 
π=£λυτρα. ρ=λαγών. 
σ—μηρός. 
τ=χνήμη. υ=ταρσός. 
φ=αγχιστρ«.

Ίο κυλινδροειδές τής μηλολόνθης (3) σώμα άποτελεϊται έκ τριών δια

κεκριμένων μερών’ της κεφαλής (α)’ τοϋ θώρακος (β)’ τής κοιλίας (γ). 
Η μεν κεφαλή πρός τά άνω εΐνε επίπεδος, πρός δέ τά εμπρός κολοβή. Φέ

ρει δε κεραίας (δ), αΐτινες είσι ριπιδιοειδεϊς, συγκείμενης έκάστης έζ 6—7 

μερών. Οι δε πλάγιοι αύτής οφθαλμοί (ε) είσί μεγάλοι,ακίνητοι καί άβλέφα- 
ροι. Ο δε θωραίή συγκειται, ώς έν τή ύπτίιρ είκόνι φαίνεται, έκ τριών ζω

νών, αΐτινες ονομάζονται προθώραζ (ζ), μεσοθώραζ (η) καί μεταθώραζ (θ). 

Εκ μεν τών ώτειωκ εκάστης τών ζωνών έκφύεται ζεύγος ποδών’ έκ δέ τών 

πρανών του προθωρακος και μεσοθώρακος αί πτέρυγες (κ) αί ύπό τά έλυτρα 
κειμεναι. Εαν δε τις έκ τών άνω Φεωρήσρ την μηλολόνθην (3), βλέπει μ.ό- 

νον την κεφαλήν μετά τών ριπιδιοειδών κεραιών, τόν αύγενικόν θυρείσκον(μ,), 

τα ελυτρα (π) την κοιλίαν καί τά άκρα τών ποδών· Διαστέλλει δέ ό πατήρ 
επι τών ποδών την Λαγάνα (ρ), τόν μηρόν (σ), την κνήμην (τ) καί τόν ταρ

σόν (υ), οστις σύνίστατςμ έκ.πέντε άρθρων, ών τό άκροτελεύτιον φέρει δύω 

άγκιστρα (ρ).
Τα δε ουσιωδέστερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών διαφόρων ειδών 

τών κανθάρων είσι’ 1) τά μέρη τά συγκροτοΰντα τό στόμα’ 2) τό σχήμα 

τ?ίς κεφαλής, τοϋ Οωρακος καί της κοιλίας’ 3) ό άριθμός τών τοΰ θώρακος 
ζωνών 4) ο αριθμός καί τό σχήμα τών μελών τοΰ σκέλους’ 5) τό σχήμα 

τών κνημών’ 6) ή ποιότης τών έλύτρων.

’ΕΛαφοκάνθαρος δ γνήσιος

'Ο εώχενιχός θυρείσχος εόρύτερος τών Ιλΰ- τρων χαι γωνιώδης.
Γα ανω χείλη άόρατα, ή άνω σιαγών ευ

μεγέθης· παρ’ άρρενι δε δις έπιμηκεστέρα της κεφαλής.
'Β κάτω σιαγών γραφ ιδοειδής.
Γασγήρ έκ πέντε δαχτυλιών. :.

Λ1η2θ16νθη

Στενότερος, τριγωνικός.
'Ορατ'α, παχέα, δίλοβα.
Ή ανω σιαγών δον ε’νε προπετής.
Οδχί γραφιδοειδής, άλλ’ ϊντριχος. ’Επίσης. ·

δ&5

Τό δέ σώμα τών ψυχών (πεταλούδα) έχει την αύςτην ούσιωδώς Κατα

σκευήν, άτε συγκείμενον έκ δακτυλίων, οΐτινες ό'μως έν αύταϊς ήττον καθα- 

ρώς φαίνονται. Ή κεφαλή αύτών φέρει τά μασσητικά όργανα,· συγκροτού
μενα έκ προβοσκίδος έλατηρίφ ωρολογίου παρεμφεροΰς, έκ τών δύω κάτω 

άποτελουμένής σιαγόνων, δι’ ής έκμυζώσιν αύται τόν μελιτώδη τών άνθεων 

χυμόν’πρός δέ και δύω κεραίας. Δέον δέ κυρίως ό παϊς νά παρατηρή την 
μορφήν τών κεραιών, τοΰ σώματος καί τών πτερύγων' πρός δέ καί τόν τρό

πον της διευθετήσεως τών πτερύγων έν ηρεμία. ΤΙ άργυνις π. χ. τοποθετεί 
καθημένη τάς πτέρυγας αύτής καθέτως’ αί δέ σφήκες όριζοντίως" ετεραι 

'δέ διευθετοΰσι τάς πτέρυγάς των στεγοειδώς η συσπειροΰσιν αύτάς περί τό 

'σώμα. Ούσιώδεις δέ είνε αί ακριβείς έπ'ι τής κάμπης αύτών παρατηρήσεις.

Άφοΰ δέ ό παϊς ουτω τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών γνωστών ει
δών τών ζώων μάθφ, προχωρεί ύπό την οδηγίαν τοΰ πατρός πρός συγκρισιν 
δύω τω αύτφ γένει άνηκόντων ζώων. Παρατηροϋντα π. χ. τόν παΐδα τόν 

δνον, έρωτφ ό πατήρ. «Τίνι ζφφ άρά γε, τέκνον μου, ομοιάζει ό όνος ;» «τφ 

ΐππφ», άπαντ^ ό παϊς’ «τίνος δέ στερούμενος δέν είνε ίππος;» «Διότι εΐνε 

μικρότερος»’ «μήπως δέν ύπάρχουσι και μικρόσωμοι ίπποι;» «Ναι, άλλ’ό 
όνος έ'χει μακρά τά ώτα» άπαντφ ό παϊς. «Άλλ’ η λεζις μακράν, προσθέ

τει ό πατήρ, «είνε άόριστος’ εΐνε μακρά ώς πρός τόν δάκτυλόν σου, ώς πρός 

τό δένδρον ό'μως, είνε μακρά;
• "Οθεν, ΐνα ό παϊς καθαράν έ'ννοιαν τούτου στόρισθγί, δέον τό οδς του όνου 

πρός τι μέλος τοΰ σώματος, προτιμότερον δέ πρός την κεφαλήν,νά συγκρίνν;. 

Μετά δέ τήν συγκρισιν ταύτην ευρίσκει ό παϊς ό'τι τό μέν ους τοΰ όνου έχει 
τό ήμισυ μ,ήκος τής κεφαλής αύτοΰ, τό δέ τοΰ 'ίππου μόλις τό εκτον. Ή δέ 

ούρά τοΰ ίππου άπό τής βάσεως αύτής εΐνε έ'ντριχος, ένφ ή τοΰ ό'νου μόνον 
περί τό άκρον αύτής. Ό μέν όνος φέρει έπι τών νώτων φαιάν τινα ταινίαν, 
ό δέ ίππος ούδεμίαν. Πλην δέ τούτων τών γνωρισμάτων, τά λοιπά ούσιώδη 

γνωρίσματα άμφότεοα ταΰτα τά ζώα έχουσι κοινά’ τοιαΰτα δέ ζφα άνάγει 

ό παϊς είς τήν αύτήν οικογένειαν, όνομάζων ταΰτα άπό κοινοΰ ίππον (Equus)’ 
τόν μέν, ίππον τόν γνήσιον, τόν δέ, ΐππον τόν δνον. Επίσης δε λαγωον 

καί κόνικλον, μυοζόν τόν κοινόν (έλειόν) και μΰν, στρουθιον καί καναριον, α

νάγει ό παϊς είς ώρισμένας οικογένειας.
Ουτω δέ ό παϊς μανθάνει τά ζφα είς οικογένειας νά ταξινομή καί γενι

κήν τινα έννοιαν τών μαστοφόρων, πτηνών, ιχθύων, κανθάρων και ψυχών νά 
πόρίζηται. Αί δέ άσαφεϊς i'vvoiat σαφηνίζονται διά τής συγκρίσεως ζφου οι

κογένειας τινός πρός τι έτέρας. '
Τνα δέ σαφηνισθώσιν έν τφ νω τοΰ παιδός αί έννοιαι μαστοφόρον καί 

πτηνόν, δέον νά συγκρίνν) ουτος τετιλμένον τι πτηνόν πρός τι μαστοφορον, 
οΐον πρός κύνα. 'Η δμοίότης τοΰ σχηματισμού άμφοτέρων τών έν λόγω ζφων
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εΐνε αρκούντως φανερρί” διότι ή κεφαλή μετά οφθαλμών ύπδ βλεφάρων καί 
βλεφαρίδων περιφρουρουμένων, τδ στόμα ύπδ της άνω και κάτω άποτελού- 

μενον σιαγόνας, οί δύω ρώθωνες, ό άκουστικός πόρος, δ λαιμός, τά παρά

πλευρα καί επιστήθια σκέλη παρ’ έκατέρφ εύρίσκουσιν αντίστοιχα. ’Έτι δέ 
παραδοξοτέρα θέλει φανή τφ παιδί ή δμοιότης, συγκρινομένων των σκελε

τών τών έν λόγω ζφων. Πρδς δέ τοότοις καί τδ έντερικδν σύστημα έν άμ- 

φοτέροις εΐνε ό'μοιον” ώστε δ παϊς τά άντίστοςχα δ'ργανα εύχερώς ανακαλύ

πτει. Άφοΰ δέ ουτος τών δμοιοτητων καθαρώς άντιληφθη, ερευνών τάς δια

φοράς, ευρίσκει οτι τδ άνω καί κάτω ράμφος άποτελοΰσι την σιαγόνα, την 
ΰπαρξιν τής μηνοειδούς πτυχής, την έκ τοΰ ώτδςέλλειψιν τοϋ κώδωνος, τδν 

μακρδν λαψ.δν, τδ πτέρωμα, τδ σχήμα τών σκελών κλ. Μείζονα δέ αφορμήν 
πρδς σκέψιν παρέχει τφ παιδί η σύγκρισις της νυχτερίδας πρδς πη/rdr.

Άφοΰ δέ ή διαφορά τοΰ μαστοφόρου πρδς τδ πτηνδν κατανοηθή ύπδ του 

παιδός, οδηγείται ύπδ τοϋ πατρδς πρδς σύγκρισιν μαστοφόρου πρός ίχθύν, 
Τά δέ τής συγκρίσεως σημεία άποτελοϋσιν η κεφαλή μετά τών οφθαλμών, 

οί ρωθωνες, τδ στόμα, ή γλώσσα, δ κορμός μετά δύω ζευγών πτερυγίων 

(στηθοπτερυγίων καί γαστροπτερυγίων), τό σχήμα τοΰ σκελετοϋ. Πρός δέ 
τόύτοις καί η δμοιότης εσωτερικών τινων μελών” οΐον της καρδίας, τοΰ στο

μάχου καί τοΰ έντεοικοΰ σωληνος θέλει εύκόλως καταφανή. Τουναντίον δέ ή 
τοΰ κώδωνος τοΰ ώτδς έλλειψις, τά αντί πνευμόνων βράγχια, η τών βλε

φάρων έλλειψις, η κίνησις της άνω σιαγόνας, δ έκ λεπίδων θώραξ, ή δίκην 
πηδαλίου καθέτως διηκουσα ούρά, η έντός τοΰ σώματος τηκτική χύστις κλ. 

παρέχουσιν ικανά τά της διαστολής γνωρίσματα.
Ό δέ βάτραχος, ώς γελοιογραφικη τοΰ ανθρωπίνου σώματος εϊκών, προ- 

καλεϊ τόν παϊδα πρός σύγκρισιν αύτοϋ πρός τόν άνθρωπον. Τδ εύρό όμως αύ

τοϋ στόμα, η άκουστικοΰ πόρου έστερημένη αύτοϋ κεφαλή, η έπί τοΰ σώ

ματος άνευ λαιμοΰ συμπεφυκυϊα,. η έλλειψις πλευρών καί η παρουσία τών 
κολυμβητικών αύτοϋ ποδών, καθιστώσι τοσοΰτον ζωηράν την διαφοράν, ώστε 

εύκόλως δ παϊς έννοεϊ την απάτην αύτοϋ.
Έ δέ διαφορά τοΰ κανθάρου άπό τοΰ μαστοφόρου ζώου εΐνε έτι μείζων' 

διότι μόνη ή κεφαλή μετ’ οφθαλμών κα'ι στόματος καί τό σώμα μετά πο

δών δέν έπαρκοΰσι νά ώσιν ικανά συγκρίσεως άντικείμενα. Τό δέ ,χάσμ.α με

ταξύ τών σποτδυΛοζώων (μαστοφόρων, πτηνών καί ιχθύων) καί τών καν

θάρων καταφαίνεται βαθυτερον, έάν τις παρατηρήση δτι ό θώραξ τών .καν
θάρων συνάπτεται μετά τοΰ λοιποΰ σώματος μόνον διά τίνος διαρθρώσεως” 

δτι η κοιλία αύτών άποτελεϊται έκ δακτυλίων” ό'τι αί δύω σιαγόνες αύτών 

κινούνται δριζοντίως” δτι κεραίας καί τρία ζεύγη ποδών φέρουσι. Πρό πάν
των δέ δτι ούδένα έσωτερικόν έχουσι σκελετόν” τούναντίον δ κάνθαρος, ώς 

καί δ καρκίνος ται σκελετόν αύτών κομίζουσιν έξωθεν, οίονεί κεράτινον θώ- ί 

ρακα. ’Όθεν δ κάνθαρος άνήκει είς την τάξιν τών άρθροζώων, ώς δ καρκίνος, 

ή αράχνη καί πάντα τά έντομα.
Πλήρεις δέ καί σαφεϊς θέλουσι καταστή αί έννοιαι τών τάζεωνδιά της 

γνώσεως πασών τών είς ταύτας άνηκουσών οικογενειών” οπερ δέον τδ Σχο? 

λεϊον νά πραγματώσει, συνεχίζον την φυσικήν ταύτην τοΰ οίκου διδασκα

λίαν. Διά της άνωτέοω άναπτυχθείσης μεθόδου διεγείρεται έν τώ παιδί ή 

ό'ρεξις πρός σαφή κατάληψιν της φύσεως. Έάν δέ τινες τών εννοιών, άς ού
τως έπορίσθη δ παϊς, ώσιν έλλιπεϊς, ούχ ήττον έχουσι μείζονα την μορφω- - 

τικήν αύτών άξίαν, ή έτεραι τελειότεραι άκόπως έκ τών βιβλίων προσκτώ- 

μεναι. ,-
Ή δέ έννοια τοΰ γένους τών ερπετών, ώς, λίαν δυσχερής, επειδή ταύτην 

μόνον διά της άκριβοϋς γνώσεως της εσωτερικές αύτών κατασκευής δ παϊς 
νά πορισθ·?) δύναται, ανατίθεται τή σχολειακή διδασκαλίφ. Διότι προτιμ.ό- 

τερον εΐνε δ παϊς νά κομίση εις τό Σχολεϊον σαφεϊς καί καθαράς ·έποπτικάς 
αντιλήψεις τοΰ βατράχου κλ. η ψιττακίζων νά λέγη «’Αμφίβια λέγονται τά 

ζώα, άτινα καί έν ΰδατι καί έν τφ άέρι δύνανται νά ζώσιν».
Μείζονα δέ καί μορφωτικωτάτην επιρροήν άσκεϊ έπί τοΰ παιδικοΰ πνεύ

ματος η ταξινόμησις ειδών καί γενών είς τάξεις, τούτων είς κλάσεις, αΐτι- 

νες δμοΰ συγκροτοΰσι τό σύστημα. Ή δέ φυσικοϊστορικη έννοια τής ταξινομή- 

σεως είς τάζεις εΐνε φυσική” έπειδή δ άνθρωπος πρωϊαίτερον αύτην σχημα

τίζει έν τφ νφ η την είς γένη' πάντα π. χ. τά πτερυγίζοντα έντριχα ζφα 
ονομάζει νυκτερίδας. Διότι ή παράδοξος κίνησις, η διά τίνος μεταξύ τών δα

κτύλων τεταμένου δέρματος έπιτελουμένη έπισπ^ μάλλον την προσοχήν αύ- 
τοΰ η τά διάφορα σχήματα της ρινός, τοΰ τρόπου της δηξεως, καθ’ ά αυται 

είς πλείους τών είκοσι γενών καί ταΰτα είς πλείω τών εκατόν ειδών ύπο· 

διαιρούνται.,’Επίσης αύτοθύμως κατατάσσει δ παϊς τδν άετόν, τόν γΰπα, τόν 

ίέρακα καί τόν ίκτϊνον είς την τάξιν τών άρπακτικών πτηνών” ενώ δ κύκνος 
ύπενθυμίζων τόν χήνα καί τήν νήσσαν, άσαφή τινα έννοιαν τής τάξεως τών 

κολυμβητικών πτηνών παρέχει αύτφ.
"Ετι δέ παιδαγωγική καί μορφωτική εΐνε ή ταξινόμησις πασών τών τά

ξεων, οικογενειών, ειδών ύπό ύψηλοτέραν μονάδα” τοΰτο ό'μως τότε μόνον 
δύναται ν’ άποβή ό'ντως καρποφόρου, άφοΰ ό παϊς κατορθώση ώρίμως νά σκέ- 

πτηται καί νά σαφηνίζη μόνος τάς νεφελώδεις αύτοϋ προκαταλήψεις. Άφορ^ 

μάς δέ πρός μόρφωσιν τοιούτων έννοιών παρέχει ούχί σπανίως καί δ βίος. Τόν 
παϊδα π. χ. κατά τήν σφαγήν βοός τίνος τόν στόμαχον αύτοϋ παρατηροΰντα, 
ότι είς τέσσαρα εΐνε διηρημένος τμήματα, ύπενθυμίζει δ πατήρ οτι δ στό

μαχος τής έλάφου, τής αίγός, τόΰ προβάτου καί τής καμήλου έχει δμοίαν 
τήν κατασκευήν ένεκα τοΰ μηρυχισμοϋ, δ δέ παϊς οίκοθεν έπιζητεϊ τά ομοια 
εξωτερικά γνωρίσμ.ατα τών έν λόγφ ζώων νά μάθη. Τοιαΰται δέ παρατηρή-



2δδ ΠΑΡΝΑ220Σ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ m
σεις καί άνακαλύψεις τάξεώς τίνος ζώων έπί εποπτικής άντιλήψεως έπερίϊ' 
δόμεναι έπιτυποΰνται έν τή μ,νήμη άνεξιτήλως.

Μείζονα δέ δυσχέρειαν πρός κατάληψιν παρέχουσ.ι τω παιδί, αί έποδιαιοέ- 

σεις τών τάξεων είς οικογένειας, αΐτινες δέον ώρισμένως νά χαρακτηρίζων- 

ται. Έν τούτοις εΐνε δυνατόν καί αυτήν τής οικογένειας τών ζφων την έν- 
votav δ πατήρ τφ ώρίμφ παιδί καταληπτήν νά καταστήση’ καί δ βίος δέ 

παρέχει πρός.τοΰτο ούχί ευαρίθμους άφορμάς. Κατά τινα διά τοϋ ελαιώνας 

περίπατον ό πατήρ μετά τοϋ υίοΰ αύτοΰ παρατηρεί πτηνόν της τάξεως τών 
άναρριχητικών καί τνίς οικογένειας τών άηδόνων’ οΐον τρωγλοδύτην ή κότ- 

τυφον τόν ορεινόν (κίχλαν), ευκόλως ανάγει ό παΐς ύπό την οδηγίαν τοΰ πα- 

τρδς ταΰτα είς την συγγενή τών γλαυκών καί γυπών τάξιν, άτινα την τά- 
ξιν τών άρπακτικών άποτελοΰσι πτηνών. Ή δέ τάξις τών άρπακτικών ζώων 

εκπροσωπείται διά τνίς οικογένειας τών ya-lar (λέων, τίγρις, λεοπάρδαλις), 

τών xvrur (λύκος, θώς), τών apxtar (ή λευκή καί ή μέλαινα)’ η δέ τάξις 
τών μηρυκαζόντων διά της οικογένειας τής χα,^Λ,ου (λάμα), της έλάφου 

(δορκάς) καί τών χοιΛοκίρων (αί'γαγρος, αντιλόπη). ’Εάν λοιπόν ό πατήρ ή δ 

παιδαγωγός καθοδηγή οΰτω τόν παϊδα ν’ άνακαλύπτη τούς βαθμούς τής 
συγγένειας τών ζώων ίδίιγ έρευνγΓ, τότε βεβαίως δ,τι είς την φυσικήν ιστο

ρίαν τ<5 παιδί ώς ξηρόν καί άγονον έθεωρεΐτο, θέλει μεταμορφωθή είς τερ

πνότατη', καί μορφωτικωτάτην ένασχόλησιν, ητις παρ’ ημϊν, ώς καί πλεΐσται 

άλλαι, άστόργως παραμελεΐται, ώς μη ώφειλεν.
ΙΙρός πρακτικήν δέ άσκησιν τών παίδων τών συστηματικής ταξινομησεως 

συνιστάται τοΐς γονεϋσι νά παρέχωσι τοΐς παισίν αύτών εικόνας ζφων ή 
πλαστικά αύτών άπομιμήματα, ΐνα ουτοι τάττωσιν αύτά κατ’ οικογένειας 

Πρός τοΰτο οδηγεί δ πατήρ τόν παϊδα νά θέτη πρώτον τά πτηνά, ειτα δέ τά 

μαστοφόρα ζώα έν ίδίφ κυτίδι’ μετά δέ ταΰτα ν’ άποχωρίζη τά άρπακτικά 
ζώα άπό τών μ.ηρυκαζόντων κλ., Τοιαΰται δέ ενασχολήσεις παρέχουσι τοΐς 

παισί μείζονα ηδονήν ή αί παρατάξεις καί αί μάχοίι, άς οί μ,ολύβδινοι αύτών 

στρατιώται παριστώσιν.
Διαρκούσης δέ της έπί τής συστηματικής ταξινομησεως άσκήσεως τοϋ 

παιδός, δέον δ' τε βίος καί.αί έξεις τών ζώων έν τη έλευθέρίγ φύσει μετά ζή

λου νά παρατηρώνται ύπ’ αύτοΰ. Αί παρατηρήσεις της άπό τόπου είς τόπον 

μεταβάσεως αύτών, δ τρόπος της άναπαύσεως, τοΰ ΰπνου κλ., παρέχουσιν 

άπειρους τάς πρός τέρψιν τώ μικρφ φυσίοδίφει άφορμάς. Αί μέν. πρώται πα
ρατηρήσεις τελούνται ύπό την οδηγίαν τοΰ πατρός’ εΐτα δέ άποστέλλων δ 

πατήρ τόν παϊδα μόνον είς την έλευθέραν φύσιν, δρίζει αύτω πτηνόν τι 

πρός παρατηρησιν, ούτινος μετά την επάνοδον απαιτεί την άκριβή προφορι
κήν περιγραφήν. Τοιαύτη δέ αύτόθυμ.ος δρασις έπιρρωνυουσα τό θυμικόν καί 

την ικανότητα, συμβάλλει θαυμασίως πρός μόρφωσιν τής ισχύος καί τής 
ίύσταθείας τοΰ χαρακτήρας. Μέγα δέ διάφορον έκδηλοΰσιν οί παϊδες πρός 

τάς φωλεάς τών πτηνών’ ϊνα μη όμως η περιεργία αύτών κάταστή επιβλα

βής είς τά πτηνά, δέον δ πατήρ την έλαχίστην βλάβην αύτών αύστηρώς 

νά τιμωρή, ώς. τήν καταστροφήν πολυτιμοτάτου τινός τής οικίας σκεύους. 
Αί δέ μετά φρονήσεως καί έπιμονής γενόμεναι παρατηρήσεις έπί τών φυσι

κών όντων έ'χουσιν δψίστην τήν άξίαν αυτών’ άδύνατον δέ εΐνε αί διά τής 

άναγνώσεως έν τοΐς βιβλίοις ποριζόμεναι ν’ άντικαταστήσωσιν έκείνας, ώς 

έπίσης άδύνατον εΐνε άκριβώς διά λέξεων νά παραστήση τις τό μέλος μουσι

κού τίνος τεμαχίου. Πλήν δ'μως τών γνώσεων, άς οΰτω προσκτάται δ παϊς, 

λεπτύνονται καί αί αισθήσεις, ασκείται ή καρτερία, ή δεξιότης καί ή έτοι- 

μότης τοϋ πνεύματος αύτοΰ. Αί δέ τοιαΰται άσκήσεις εινε άναπληρωτικαί 

έτέρας, έκάστφ άνθρώπφ άναγκαίας, τής τοΰ κυνηγιού δηλονότι, ή'τις, ώς 

παρ’ ημϊν τελείται ύπό τών ένήλίκων, εΐνε μάλλον έπιβλαβής.
Πάντες μέν οί παϊδες, μάλιστα δέ τά άρρενα είσΐ φύσει κυνηγοί και ά- 

λιεϊς. Παρορμφ δέ αύτούς πρός κυνηγεσίαν καί αλιείαν ζφων τοΰτο μ.έν μύ
χια τις άμιλλα, ΐνα έπιδεικνύωνται νοημοσύνη καί έπιτηδειότητι κρείττονες 
αύτών’ τοΰτο δέ ή ηδονή τοϋ νά παρατηρώσι τά ό'ντα ταΰτα έκ τοΰ πλησίον' 

σπανίως δέ έκδηλοΰται έν αύτοΐς σκοπός τις ύλικός. Έ δέ ζώγρησις ζφων, 

ητις πρός έποπτικήν άντίληψιν άναγκαΐα τυγχάνει, δέον αύστηρότατα ύπό 

τοΰ πατρός νά έπιτηρήται. Τφ ζωγρηθέντι δέ ζφφ δέον ό παΐς,. άφοΰ πα

ρατήρηση αύτό, νά παράσχη έλευθερίαν.
Ή δέ άΛι&ία εΐνε έπίσης λίαν προσφιλής τών παίδων ένασχόλησις. Καί 

τοΐς αλιευθεϊσι δέ ίχθΰσι δέον δ παϊς, άφοΰ, έπί τινα χρόνον έν τινι φιάλη 

διατηρών, παρατήρηση αύτούς, νά παράσχη τήν έλευθερίαν. Παρατηρητέον 
δέ ένταΰθα οτι δ πατήρ δέον νά καταβάλλη τήν δέουσαν μέριμναν, ΐνα 

πάσα ώμότής ή σκληρότης προλαμβάνηται. 'Ανάγκη επομένως έντόνως νά 
συνιστάται τοΐς παισίν ύπό τών γονέων, δ'τι εΐνε άδικον ν’ άφαιρή τις τήν 

έλευθερίαν ζώου τινός, ού μόνον, διότι τό άλιευθέν, γενομένων έπ’ αύτοΰ τών 

άναγκαίων παρατηρήσεων, κατ’ ούδέν πλέον αύτω χρησιμεύει, άλλά πολλφ 

μάλλον, διότι έκαστον δν έχει τό δικαίωμα νά ή έλεύθερον. Άλλ’ ένφ άφ’ 

ενός δ πατήρ διεγείρει τήν συμπάθειαν τοΰ παιδός πρός άσθενοΰσαν ό'ρνιν ή 

πνιγεϊσαν μέλισσαν, άφ’ ετέρου δέον νά παρατηρη μή έκ τούτου γεννηθη τφ 
παιδί νοσώδης τις ύπερευαισθησία ή μή ένισχυθή ή ήδη ύπάρχουσα. «Ύ- 

πάρχουσι μητέρες», λέγει ό συγγραφεύς, «αΐτινες έμ.προσθεν τών υιών των 

γοεράς έκφέρουσι κραυγάς έπί τή ό'ψει ορνίθων καταπινουσών σχώΛηκα,ς». 
‘Γπό τοιούτων όμως μητέρων μορφοΰνται άνδρες, οΐτινες έπί τή ό'ψει τήςέλα- 

φροτάτης έπί τοΰ σώματος αύτών πληγής άποδειλιώσιν" ή τήν σφαγήν μό

σχου μετά φρίκης δρώντες, τούς ταλαίπωρους αύτών ύπηρέτας άπελπιστι- 
κώς κατατυραννοΰσιν. Έν πάση δέ περιπτώσει, καθ’ ήν ή συμπάθεια τοΰ 
ςταιδός είς ένερ'γόν καί αρωγόν δύναμιν νά τραπή. δύναται, δέον νά έγείρη- 

παι αΰτη έν ταϊς ψυχαΐς τών παίδων’ ένθα δ'μως άμετάτρεπτος άνάγκη 
Τ0Μ02 Β', 4. — ΔΠΡ1Δ1Ο2 1878. 19 
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επιβάλλει την απουσίαν αύτνίς, δέον νά έλαττωθί) και ίαθ$. Τό άσθενούν 

πτηνόν πρέπει ό παϊς νά περιποιηται μετά στοργής' άφοΰ δμως τόν νεκρόν 
αύτοΰ θάψη, ούδεμία ανάγκη νά δίεγείρηται η συγκίνησις αύτοΰ. Τούναν- 

τίον η μητηρ οφείλει νά διδάξη αύτόν την εμβριθή άληθειαν, δτι ό θάνα

τος sirs ή αναπόφευκτος παντός ζωντος μοίρα ! 'Γπό τοιαύτην δέ έννοιαν 

πνίς συμπάθειας έκλαμβανομένής ύπό τών γονέων, ·η δψις σφαγές ζώου τινός 

ούδεμίαν επιφέρει τφ παιδί ηθικην βλάβην, ώς και ό φόνος κωνώπων η επι

βλαβών σκωληκων, διδασκομένφ οτι ή μέν σφαγή τοΰ προβάτου αναγκαία 
εΐνε πρός διατροφήν αύτοΰ, ό δέ φόνος τών επιβλαβών εντόμων άπαλλάττει 

τόν άνθρωπον δυσαρέστων ενοχλήσεων. Έν ούδεμιφ δμως περιπτώσει πρέπει 

οί γονείς πρός σχηματισμόν συλλογές νά έπιτρέπωσι τοϊς παισί φόνον ζφων. 

Διότι συλλογή άνευ οδηγίας είδικοΰ πρός τοΰτο άνδρός αποβαίνει ανωφελές 

παιγνίδιον' η δέ ελάχιστη ωφέλεια τοιαύτης δέν δικαιολογεί την ηθικην τοΰ 

παιδός βλάβην, ην ό φόνος συνεπάγεται. Έάν δμως αυτή ύπό την οδηγίαν 

έμ,πείρου κα'ι ειδήμονας πατρός σχηματίζεται, δύναται αυτός ό πατήρ νά 

τέλη τόν φόνον τών κανθάρων η ψυχών. "Αν δέ καί ό παϊς πλεΐστα τών 

μαστοφόρων ζφων, πτηνών καί ιχθύων της πατρίδ.ος αύτοΰ έγνώρισεν, Ιδιαί

τερον ενδιαφέρον δεικνύει πρός τούς κανθάρους’ ετι δέ μεϊζον πρός τάς ψυ- 

χάς, ποθών έκ τοΰ πλησίον ν’ άντιλαμβάνηται τούτων. Τον πόθον δέ τούτον 

δύναται άνευ ώμότητος νά ίκανοποιίί, παρατηρών τάς της κάμπης μετα
μορφώσεις. Διότι αί τυφλαί κάμπαι πλησίον καλής τροφές δύνανται νά στε- 

ρώνται τ·ης ελευθερίας αύτών. °Όθεν ό παΐς θέτων την χάμπην έν καταλλη- 

λω ,τιν'ι τόπφ, παρέχει αύτη την άναγκαίαν τροφήν. Έάν δμως τά πρός 
τροφήν αύτης συνηθη φυτά ώσι δυσπόριστα, δύναται ό παϊς ν’ άντικατα.- 

στηση αύτά διά θριδάκων.
Αί μέν χρυσαλίδες χρψζουσι προφυλάξεως άπό υγρασίας*  τάς δέ ψυχάς 

δέον ό παϊς περιγράψας και ίχνογραφησας ν’ άφίνη έλευθέρας. ΐνα ό'μως ί 
ένασχόλησις αύτη όντως λυσιτελής άποβίί, . δέον δ παΐς νά τηρη τακτικόν 

ημερολόγιόν, έν ώ νά έγγράφη τά τ·ης μορφής, χρώματος κλ. τοΰ σκώλη- 
κος, τόν τόπον καί χρόνον τ^ς εύρέσεως, τόν τρόπον καί χρόνον της διαρρη- 

ξεως τοΰ περικαλύμματος καί την μ.ορφην καί χρώμα αύτοΰ ώς ψυχής. Ά
φοΰ δέ ό παΐς αριθμόν τινα ψυχών γνωρίσγ, ταξινομεί αύτάς είς γένη, ώς 

πρός τό σχ·?ίμα τοϋ σώματος, τών κεραιών, τών ποδών καί τών πτερύγων 

καί ώς πρός τό είδος αύτης ώς χρυσαλίδος.

Πρεσβύτεροι δέ παΐδες (δωδεκαετείς) ωφέλιμον εΐνε πλην τούτου νά τη- 

ρώσι καί έτερον ήμερολόγιον διά τόν βίον τών έγχωρίων πτηνών, έν φ ση- 

μειοΰσιν ακριβώς τόν τρόπον της κατασκευής τών φωλεών, της έπωάσεως, 

την πτέρωσιν τών νεοσσών καί τόν χρόνον τΐίς έλεύσεως καί άποχωρησεως 
τών μεταβατικών πτηνών. Έάν δέ δ πατήρ έχγ μελιττουργεϊόν, δέον ό παΐς 
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νά γ ό ιστοριογράφος της μικράς τών μελισσών πολιτείας, έκάστης κυψέλης 
φερούσης ίδιον όνομα καί την άκριβη αύτης ίστοοίαν.

Ώς τερπναί δέ διηγήσεις κατά τάς χειμερινάς εσπέρας άρμόζούσί τά περί 
ζώων ξένων χωρών. Άρέσκουσι δέ τοϊς παισί τών ζώων μάλλον τά προέ- 

χοντα έπί. άρχιτεκτονικνί τέχνη, η τά άλκιμα, καθ’ ών μαχόμενος δ άνθρω

πος αίρει ένδοξον νίκην. Διδακτικώταται δέ άποβαίνουσιν αδται, έάν η φι

λόστοργος μητηρ ζώση τ·ρ φωνή διηγηται. Έάν ό'μως τούναντίον αναγκαίου 

θεωρηθη δ παϊς έκ τών βιβλίων νά πορίζηται ταύτας, η μητηρ οφείλει νά 

έφιστα την προσοχήν αύτης, ΐνα ού μόνον τάς τερπνάς τοΰ ανθρωπίνου βίου 
ιστορίας, άλλά καί τοΰ βίου τών κατωτέρων ζώων δ παΐς μετ’ αγάπη; ν’ ά- 

ναγινώσκη.
■ Έάν δέ δ ιατρός εΐνε συγχρόνως καί φίλος της οικογένειας, δέον νά παρα- 

κληθζι ύπό τών γονέων νά παράσχη τφ παιδί έποπτικάς τινας άντιληψεις 

τ-ηςέσωτερικης τών τελειότερων ζφων κατασκευές καί μάλιστα τοΰ ανθρωπί
νου σώματος. Τοιαΰται δέ άντιληψεις εΐνε ού μόνον διά την ζφολογίαν, ώς 

γνώσεις, πολύτιμοι, άλλά καί πρός ύγιεινην διατηρησιν τοΰ σώματος άπά- 
ραίτητοι. Έπί κονίκλου π.χ. η περιστεράς, δεικνύων δ ζμιτρός τόν έσω οργα
νισμόν, έξηγεϊ την άνατομικην κατασκευήν καί φυσιολογικήν λειτουργίαν 

τών οργάνων άναλόγως της παιδικής άντιληψεως. Ουτω δέ δ παΐς ποριζό- 

μενος τάς άναγκαιοτάτας γνώσεις περί τοΰ σώματος αύτοΰ, άρχεται έννόών 
πως τά έν αύτφ συμβαίνοντα. Περί δέ της έλλείψεως τών στοιχειωδών άν- 

θρωπολογικών γνώσεων καί παρ’ αύτοΐς τοϊς λογίοις δ συγγραφέύς δμιλεϊ λίαν 
χαριέντως. «Εΐνε όντως θλιβερόν, δτι καί μεταξύ τών λογίων άπαντώσι 

πλεΐστοι, οΐτινες, ένω τόν οργανισμόν τοΰ άρχαίου ελληνικού θεάτρου ακρι
βώς έπίστανται, διηγούμενοι ίατρώ τινι περί καρδιακού πόνου, δεικνύουσιν 

αύτφ τόν στόμαχον !» Έπάναγκες δέ έκαστος νά εΐνε κάτοχος τών στοιχειω
δών καν άνατομικών τοΰ ανθρωπίνου σώματος γνώσεων. Ό δεκαετής παΐς 

ένδιαφέρεται ηδη μεγάλως νά πορίζηται γνώσεις περί της έσωτερικης τών 

ζώων κατασκευής, ούδεμίαν έπί τούτφ έκφράζων αηδίαν ό) δειλίαν, ·ην οί 

πλημμελούς τυχόντες αγωγής παΐδες αισθάνονται έπί τγ οψει έντέρων κλ. 

Εαν δμως ο παΐς έκ τών συχνών άντιπαιδαγωγικωτάτων έκδηλώσεων πρε
σβυτερών μελών της οικογένειας τοιαύτην ύπερευαισθησίαν προσεκτησατο, 
δέον αύτη ό'σον τάχιστα ν’ άποσοβηθ?;, άλλως άποβαίνουσι γονείς, ώς όύχί 

ευάριθμοι τών άνθρωπων, οΐτινες έπί τη οψει ρανίδος αίματος έπί τοΰ δακτύ

λου τοΰ φιλτάτου αύτών η άποστρέφουσι τό πρόσωπον αύτών μ.ετά φρίκης 
λιποθυμουσι. Και νοσώδεις καταστάσεις δέον δ παΐς άφόβως καί άπροληπτως 
νά βλέπη. Ό μέν παϊς δέον νά παρατηρώ την πληγην αύτοΰ έπουλουμένην, 
■η δέ προσφιλής άδελφη αύτοΰ νά θέτη μετά άταραξίας έπ’ αύτης τούς ά- 

ναγκαιους επιδέσμους'ό δε πρεσβύτερος άδελφός νά περιποιηται τούς άσθε- 

νοΰντας αυτού άσελφούς,άναγγέλλων τφιατρφ τά φαινόμενα τού πυρετού κλ.
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Έάν δμως η οικογένεια δέν κέκτηται την ευτυχίαν νά έχγι ιατρόν και 

φίλον, ώς συνήθως, ανάγκη ό πατήρ ν’ άναπληρώσν; κατά τό ένόν την ελ- 

λειψιν. Έπί τίνος έν τω κηπφ ταφέντος εγί-του η κνν'ϋς η έπΐ μαστοφόρου 
ζφου έντός πολυθύρου κάψας ύπό μυρμηκων άπογυμνωθέντος $ πτηνοΰ τε

λούνται αί τοΰ σκεΛεζοϋ παρατηρήσεις. 'Η δέ ευαίσθητος κόρη έπΐ τγϊ δψει 

ωραίου τινός σκελετού εκφράζει χαράν. Έπΐ δέ άρτίως σφαγέντος ζώου δέον 

δ πατήρ νά δείξη τφ παιδί τό έντερικόν αυτού σύστημα. Τόν παχύδερμ-ον 

τές χήνας στόμαχον, τόν λάρυγγα, την καρδιάν κλ. παρατηρεί μετ’ ενδια

φέροντος ό παΐς, μη έλαττουμένης έκ τούτου της όρέξεως αύτοϋ πρός τό χη- 
νειόν έψητόν. Έάν όμως οί γονείς και αύτοϋ τοΰ άλφα της ανατομίας αδαείς 

ώσιν, οπερ σπάνιον παρ’ ημΐν, δέον, ΐνα αίτησωνται την τοϋ κρεοπώλου αρω

γήν, δπως τοϊς παισΐν έποπτικάς τινας αντιλήψεις τών πνευμόνων, της καρ
διάς μετά τών βαλβίδων αύτης, καί τών εντέρων παράσχγ).

’Αναπόφευκτου δέ εΐνε ό πατήρ τώ παιδί γνωστήν νά καταστησγι την 
μορφήν τοϋ ίδιου αύτοϋ σώματος, ώς έξης. Πρώτον διδάσκει αύτόν τά κύ

ρια μέρη τοΰ προσώπου καί τών λοιπών μελών κατ’ όνομα' εΐτα δέ τάς υπο

διαιρέσεις αυτών' οΐο^ βάσιν της ρινός, τό άκρον, τούς ρώθωνας κλ., μετά δέ 

ταΰτα ορίζει κατ’ αναλογίαν τά μεγέθη αύτών. Ό παϊς δηλονότι δέον νά 

εύρίσκν] διά τίίς ιδίας αύτοϋ παρατηρησεως την αναλογίαν τοΰ μήκους έκά- 

στου τών δακτύλων της χειρός πρός τόν μεσαϊον’ τίίς παλάμης πρδς τό τών 

δακτύλων' τό της χειρός πρός τό τοΰ κυρίως βραχίονος η τίίς κεφαλής κλ. 
Τέλος δέ συγκρίνων τό σκέλος πρός τόν βραχίονα, πορίζεται οτι ό μέν μη
ρός άνκλογεΐ πρός τόν ιδίως βραχίονα, η δέ .κνημη πρός τόν πηχυν, η δέ 

έπιγονατΐς πρός τόν αγκώνα, ό δέ άκρος πούς πρός την χεϊρα.
Δέον δέ καί αύταΐ αί δύσκολοι τών παίδων κατά την διδασκαλίαν ερω

τήσεις νά μη άπαξιώνται της καταλλήλου είς την παιδικήν άντίληψιν ά- 

παντησεως. Πρέπει λοιπόν ό παΐς προσηκόντως τά άφορώντα τόζωϊκόν βα

σιλείαν νά διδαχθίί. Πώς όμως ζοΰζο oiir ίαζι γενέσθαι ; Οί πλεϊστοι τών 
γονέων άτυχώς κλείουσι τά· ώτα αυτών πρός την σπουδαιοτάτην ταύτην έρώ- 

τησιν, άφίνοντες άστόργως την λύσιν είς την τύχητ' είς αύτεπαγ'γέλτους δη

λονότι φυσικούς, ΐνα τφ πρός μάθησιν όργώντι παιδί ακριβείς και σαφείς πα- 

ράσχωσιν έννοιας, άμ,νημονοϋντες της ρήσεως’ «Ούκ άν λάβοις παρά τοϋ μη 

εχοντος». Ουτω δέ η άβρά νεότης κατά μικρόν άποβαίνει σιωπηλη, μη ίκα- 

νοποιουμένου τοΰ εύγενοΰς αύτης πόθου, παύει έρωτώσα, άτε ένταφιαζομέ- 
νης πάσης πρός έρευναν όρέξεως αύτές· Άρά γε δέν εΐνε, ώς έπΐ τό πλεϊ- 

στον, τοιαύτή η κατάστασις τών ημετέρων παίδων ;

ΙΙβός αποφυγήν δέ πάσης άναρμόστου έξηγησεως περί της γενέσεως τών 

ζφων, δέον ό πατήρ ν’ άκολουθηση την έξης οδόν. Τφ παιδί, τά άνθη τών 

φυτών παρατηροϋντι, δεικνύει ό πατήρ, ότι οί έν τη ωοθηκη τοΰ λευκοΰ κρί
νου π. χ. περιεχόμενόι σπόροι είσΐ τά μέλλοντα φυτά, ώς τών ζώων τά ώά. 

'Η δέ γύρις η έπ'ι τοΰ ανθηρός τών στημόνων έπικαθημένη, μεταφερομένη 

έπΐ τοϋ στίγματος τοΰ ύπερου διά τίνος μακροϋ άσκοΰ, έν τφ στύλφ κατερ- 

χομένου, μεταδίδει τοϊς ώαρίοις τό ροώδες αύτίίς ύγρον καί ουτω ,ταϋτα. γο- 

νιμοποιούμενα καθίστανται τέλειοι πυρήνες σπερμάτων. Έρωτφ έδη ό άφε- 

λης παΐς. «Πώς δέ, πάτερ, γεννώνται οί κόνικλοι;» άπαντών ό πατήρ την 

σαφή, πλην ούχί πληρη αλήθειαν, λέγει' «Έξ ώοϋ, τέκνον μου, άτινα γεν
νώνται έν τί^ ζφφ, ώς οί σπόροι έν τφ φυτφ. Ή μέν ορνις π. χ. διά τίίς 

έπωάσεως εκκολάπτει τά ώά και γεννώνται οί νεοσσοί αύτές’ τά δέ ώά 

τοΰ βατράχου μεταμορφοΰνται άνευ έπωάσεως' έκ δέ τών ώών της ψυχής 

γεννώνται αί κάμπαι. ’Έν τισι δέ ζώοις τό ώόν έντός τοΰ ζώου μεταβάλλε

ται είς νεοσσόν». Τοσαΰται· μόνον γνώσεις είσιν ηδη τφ παιδί ίκαναί*  πρός δέ 

την έρώτησιν τοΰ παιδός' «Είς τί χρησιμεύει, πάτερ, τό άρρεν;» ό πατήρ 
άπαντφ λακωνικώς*  «"ΐνα μετά τοΰ θηλεος φροντίζωσι περί τών νεοσσών».

Αί δέ σύντομ.οι αύται εξηγήσεις τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου, άς η μικρά ημών 

καί στοιχειώδης περιλαμβάνει ζφολογία, διαγράφουσι πρόγραμμα, οδτινος ή 

έφαρμ.ογη άφιεροΰται τί; στοργή τών γονέων καί παιδαγωγών πρός μόρφωσιν 

τίίς φιλτάτης ημών νεολαίας.
Έκ παραλλήλου δμως πρός τάς ζφολογικάς μελέτας δέον νά βαίνωσι καί 

Κι βοτανικαΐ έν στενγ πρός άλληλας σχέσει, περί ών προσεχώς.

ΕΓΣΤΡ. Λ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ παιδαγωγός

Η ΕΑΑΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ ΕΚΘΕΣΕΙ

Έξεδόθη πρό τίνος ύπό τοΰ κ. Α. Μανσόλα διευθυντοΰ τοΰ στατιστικού 

γραφείου κλπ. γαλλιστί, βιβλίον έπιγραφόμενον La Gr0ce ό l’exposition Uni- 

verselle de Paris en 187 8. To βιβλίον τοϋτο συνταχθέν κατ’ έντολην τίίς 

επί τίίς έμψυχώσεως τίίς έθνικης βιομηχανίας έπιτροπές, είς έν άνετέθησαν 

τα κατά την συμμετοχήν τίίς Ελλάδος είς την παγκόσμιον τών Παρισίων 
ώιθεσιν, διαιρείται είς δύο μέρη, καί τό μέν πρώτον μέρος περιέχει συντό

μους τινας σημειώσεις περί τίίς φυσικής γεωγραφίας, τίίς γεωλογικές κατα- 
στάσεως και τοΰ κλίματος τές Ελλάδος οίονεΐ ώς εισαγωγήν εις τάς έπο- 
μένας αύταϊς πολυτίμους πληροφορίας περί πληθυσμοΰ τές Ελλάδος, περί 
διανοητικές αναπτυξεως, περί φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, περί γεωπονίας, 

περί βιομηχανίας καί περί έμπορίου τές ημετέρας χώρας, τό δέ δεύτερον, ‘μέ

ρος περιεχει κατάλογον τών εκθετών τών παρουσιασθησομένων είς την έφε- 
τεινην παγκόσμιον είς Παρισίους έ'κθεσιν.

Τό βιβλίον τοΰτο δέν προτίθεται νά διδάξγι είς ημάς τούς "Ελληνας την 
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κατάστασιν τής.ημετέρας χώρας, &\\χ νά παρα’στήστί εις άπαντα'τόν κό
σμον, δστις θελει συνελθεί διά των αντιπροσώπων αύτοΰ είς τήν παγκόσμιον 

έν Ηαρισίοις πανήγυριν, σύντομος ζαΐ περιεζτιζώς τήν κατάστασιν τής 
‘Ελλάδος, στηριζόμενον έπί έπισήμων διδόμενων κκί πληροφοριών. ’Αλλά 

μήπως καί ήμεϊς δέν έχομεν ανάγκην διδασκαλίας περί της καταστάσεως 

της ημετέρας χώρας; Δέν είναι βεβαίως άνάγκη νά έπαναλάβω τδ άπειρά- 

κις ρηθέν δτι ή άκριβής μελέτη της καταστάσεως χώρας τινός είναι ό άρι- 
στος οδηγός διά τάς έπενεκτέας βελτιώσεις είς τά κατ’ αύτήν, ρύδέ νά προσ

θέσω δτι παρ’ έθνει μάλιστα διεπομένφ ύπό τοσοϋτον ελευθέρων θεσμών ώς 

τό ήμέτερον, εΐνε καθήκον παντός πολίτου ή μελέτη της καταστάσεως τής 
χώρας, διότι παρ’ ημϊν ού μόνον έκαστος πολίτης δύναται νά συντελέσφ είς 

την θεραπείαν τών κακών καί την βελτίωσιν τών δεκτικών τοιαύτης, αλλά 
καί πάς πολίτης εύθύνεται διά τά κακώς παρ’ ημϊν έ'χοντα.

Τίς έξ ημών άναγνώσας έν τοΐς άπομνημονεύμασι τοΰ Ηενοφώντος τά 

ύπό του Σωζράτους πρός Γλαύκωνα τόν Άρίστωνος λεγάμενα, δέν ήρυθρίασεν 
έξ αίδοϋς, νομίζων δτι ό Σωκράτης αύτόν τούτον ελέγχει, διότι αληθώς ό- 

λίγιστοι παρ’ ημϊν έμελέτησαν κατά βάθος τά ζητήματα, περί ών ό Γλαυ

κών άπορεϊ έρωτώμενος παρά τοΰ Σωκράτους" και δ'μως πλεϊστοι, ώς ό Γλαυ

κών, προστατεύειν τής πόλεως έπιθυμοΰσιν" άν δμως ουτοι θέλωσι νά μή 
γίνωνται καταγέλαστοι, πρέπει νά μελετήσωσι καλώς τά της χώρας, ής 
διανοοΰνται προστατεύειν.

‘Ώς σύντομος οδηγός είς την μελέτην ταυτην δυναται νά χρησιμεύση τδ 

πρώτον μέρος τοϋ ημετέρου βιβλίου, τοϋ οποίου παραθέτομεν περιληπτικήν 

άνάλυσιν.

Έν τώ προλόγφ αύτοΰ δ συγγραφεύς έφιστ^ την προσοχήν τών μελλόν
των νά μελετησωσι τά κατά τό' Ελληνικόν τμήμα της παγκοσμίου έκθέ- 
σεως είς τάς δεινάς περιπετείας, τάς.όποιας διέρχεται νυν η χώρα ημών και 

είς τό βραχύ τοΰ χρόνου τής παρασκευής τής ημετέρας έκθέσεως, άνευ τών 

όπόίών αΰτη και πλουσιωτέρα θά ητο καί καλλιτέρα. Οί βουλόμενοι, προσ
θέτει νά κρίνωσι δικαίως την πρόοδον καί τάς προσπάθειας τής Ελλάδος έν 

τφ σταδίφ τοΰ πολιτισμού, πρέπει νά λάβωσιν ύπ’ ό'ψιν τήν έλεεινήν κατά- 

στασιν, είς ην εύρίσκετο ή ήμετέρα χώρα δτε απέσεισε τόν οθωμανικόν 

ζυγόν.

Αί περί τής φυσικής γεωγραφίας τής Ελλάδος σημειώσεις, αΐτινες προ

τάσσονται έν τφ πρώτφ μέρει τοΰ ύπ’ δψιν μας βιβλίου έγράφησαν παρά 

τοϋ X. Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έν ταύταις εκτίθενται συντομώτατα καί γλα
φυρότατα τά κατά την γεωγραφικήν θέσιν ‘Ελλάδος, άπαριθμοΰνται τά 
δρη, αί κοιλάδες, οί ποταμοί, αί λίμναι, οί πολλοί καί βα,θεΐς κόλποι καί αί 

νήσοι αΐτινες στέφουσι τά Ελληνικά παράλια καί δίδεται ουτω πλαστικω- 

τάτη είκών τοϋ σχηματισμού τοϋ εδάφους τής ημετέρας χώρας.
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β*Ένεκα  τών παμπληθών όρέων τών διακλαδυζομένων έν χώρι^ μικροί, οΐα 
ή Ελλάς, ή γή αύτής έχει σχηματισμόν δλως ίδιάζοντα. Διακρίνεται δέ 

ιδίως διά την διαίρεσιν αύτής είς πλείστας κοιλάδας ανεξαρτήτους .απ’ άλ- 
λήλων καί διά τήν μεγίστην έκτασιν τών ακτών αύτής. Τδ έδαφος κατερ- 

χόμενον κατ’ ολίγον έκ τών όρέων πρδς τάς άκτάς διασχίζεται, προέχει, άπο- 

βοστρυχο.ΰται, στρογγυλοϋται περιέργως, σχηματίζον πανταχοΰ κόλπους, 

όρμους, χερσονήσους, ακρωτήρια" έντεΰθεν δ πλαστικός σχηματισμός τής 

ελληνικής γής καί ή θαυμασία ποικιλία έν έκτάσει μικρ^" εντεύθεν ή γρα
φική αύτοΰ φύσις, έξωραϊζομένη έτι μάλλον ύπό τών πολλών άρχαίων μνη

μείων, άτινα διεσώθησαν άπό τών έπηρειών τοΰ χρόνου καί τής βαρβαοότ 

τητος».
Τά κατά τήν γεωλογικήν τής'Ελλάδος κατάστασιν έγράφησαν παρά, τοΰ κ. . 

Άνδρ. Κορδέλλα. Έν συντόμφ έκτίθενται ένταΰθα τά κατά τήν γεωλογικήν 

σύστασιν τοΰ έδάφους τής ‘Ελλάδος *.  Τό έδαφος τής ηπειρωτικής Ελλάδας 

καί τών πλείστων νήσων συνίσταται έκ μαρμαρυγιακοΰ, χλωριτικοϋ, άρ- 
γιλλώδους, όφειτικοΰ καί άμφιβολικοϋ σχιστόλιθου. Τδ σύστημα τών σχι- 

στωδών πετρωμάτων τής στερεάς ‘Ελλάδος εκτείνεται έπί τήν ’Ήπειρον, 

Θεσσαλίαν καί Μακεδονίαν, ένφ ή Πελοπόννησος σχηματίζει σύνολον άνε-, 
ξάρτητον. ...

Οί γρανϊται εύρίσκονται πρό πάντων έπί τών νήσων, τά δέ ήφαιστιογενή 

πετρώματα εκτείνονται πανταχοΰ τής Ελλάδος. Έκ τών ήφαιστιογενών πε

τρωμάτων οί τραχϊται είναι λίαν συχνοί. Τά ηφαίστεια φαινόμενα, έξ . ών 
παρήχθησαν τά πετρώματα ταΰτα έξακολουθοΰσι καί ν.ΰν, παραγαγόντα 

κατά τούς ήμετέρους χρόνους τά τρία παρά τήν Θήραν νησίδια, Γεώργιον, 

Άφρόεσσαν καί ‘Ρέκαν.
Τά ύδατογενή πετρώματα τά όποια δέν είναι παλαιότερα τής κρητιδικής 

εποχής είναι λίαν διαδεδομένα έπί τοΰ έδάφους τής'Ελλάδος, αί δέ τριτογε- 

νεϊς καί αί τεταρτογενείς διαπλάσεις είναι έπίσης αρκούντως άνεπτυγμέναι. 

, Τό έδαφος τής Ελλάδος περιέχει μέγαν μεταλλικόν πλοΰτον ύποσχόμενον 
μέλλον λαμπρόν είς τήν μεταλλευτικήν βιομηχανίαν, αί δέ πηγαί ποικί

λων μεταλλικών ύδάτων είναι έν Έλλάδι πολυαριθμόταται.

Τοιαύτη έν συντόμφ ή περί Έλ.λάδος γεωλογική έ'κθεσις. .

Ταύτγ έπονται έν τφ ήμετέρφ βιβλίφ κλιματολογικαί σημειώσεις γρα- 

φεϊσαι ύπδ τοϋ κ.Έμμ. Δραγούμη,αΐτινες στηρίζονται έπί τών.π«ρατηρήσέων 

τοϋ άστεροσκοπείου Αθηνών. Ή μέση θερμοκρασία τών ’Αθηνών είναι κατά 
τάς παρατηρήσεις ταύτας 18°, 2 C. Ό μέσος όρος τοΰ έτησίως καταπίπτον·?

1 .‘Ο κ. Καρδίλλ.ας έγραψε κατ’ αϊτησιν τής ίπί τής ίμψυχώσεως τής έΟνικής βιομηχανίας... 
Επιτροπής ίπ’ εδκαιρία τής παγκοσμίου ?ν Παρισίοις ίκΟέσεως καί Ιδιαίτερον βιβλίου έπιγρα- . 
φόμενον «Ή 'Ελλάς ίξεταζομίνη γεώλογικώς καί δρυκτολογικώς». Τοΰ άξιολβγόυ και'ώφε- 
λιμωτάτου τούτου συγγράμματος δίλομεν. δημοσιεύσει βραδύτερου άνάλυσιν διά τοΰ Παρ- 
νασοδ. 
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τος ποσοΰ ΰδατος είναι 397 χιλιοστόμετρα, Κατά μέσον δρον έτησίως ίχο» 

μεν 203 ημέρας αιθρίας, 134 ημίαιθρίας καί 24 νεφελώδεις" έκ τούτων δέ 
μόνον 5, καθ’ άς ουδόλως εμφανίζεται ό ή'λιος.

Μετά τάς συντόμους ταύτας σημειώσεις έπονται αί παρά τοϋ κ. Μαν- 
σόλα συνταχθεϊσαι πληροφορίαι κατά την έπομένην τάξιν.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ. Α' ΤΙΛηΘνίϊΐ.ιος.— Ό πληθυσμ.ός τές 'Ελλάδος άνέρχεταί 
κατά την άπογραφην τοϋ 1870 είς 1,457,894 κατοίκους, έξ ών 1,225,673 

κατοικοϋσι τάς άρχαίας έπαρχίας του βασιλείου καί 232,221 τάς Ίονίους 
νήσους" κατά τό 1861 ό πληθυσμός τών αρχαίων έπαρχιών άνηρχετο εις 
1,096,810, ό δέ τών Ίονίων νήσων είς 228,669. 'Η αΰξησις λοιπόν τοϋ 

πληθυσμού ητο κατά την δεκαετίαν ταύτην διά τάς άρχαίας έπαρχίας 

1,17 °/θ έτησίως.
Άπό τοϋ 1838 ό πληθυσμός τών αρχαίων έπαρχιών ηύξησε κατά 473, 

596 κατοίκους νίτοι κατά 63 °/θ, τουτέστι κατά 1,97 °/θ κατ’έτος. Κατά 
ταΰτα η περίοδος τοϋ διπλασιασμοί τοϋ πληθυσμού είναι διά την 'Ελλάδα 

45 ετών, άρα η'Ελλάς δύναται νά ταχθγί μετά τών κρατών τών παοουσια- 
ζόντων την μεγίστην αΰξησιν τοΰ πληθυσμ.οΰ. Τό εύχάριστον τοΰτο φαινόμε- 

νον άποδίδει ό ημέτερος συγγραφεύς είς την άνάπτυξιν πάντων τών ζωτικών 

στοιχείων τοΰ ημετέρου κοινωνικού βίου. Έπεται η διαίρεσις τοΰ πληθυσμοϋ 
κατά διαμερίσματα, έπαρχίας, δήμους, πόλεις κλπ.

’Εν'Ελλάδι κατοικοϋσι 19,958 ξένοι" τούτων οί πλεΐστοι 15,051 είναι 

’Οθωμανοί υπήκοοι, οΐτινες βεβαίως είναι οί πλεΐστοι 'Έλληνες την κατα

γωγήν.
Ή επιφάνεια τές Ελλάδος είναι ί'ση πρός 50,211 τετραγωνικά χιλιόμε

τρα, άρα άναλογουσι πρός έκαστον τετραγωνικόν χιλιόμετρου 28,62 κάτοι
κον. Αί Ίόνιοι νέσοι είναι πολύ πυκνότερου κατφκημέναι τών παλαιών έπαρ
χιών τοΰ βασιλείου, διότι είς έκείνας μέν άναλογοΰσιν 85,13 κάτοικοι κατά 

τετραγωνικόν χιλιόμετρου, είς ταύτας δέ καθ’ έαυτάς λαμβανομένας μόνον 

25,41. 'Η πυκνότατα κατφκημένη χώρα τές 'Ελλάδος είναι η Κέρκυρα είς 

•ην άναλογοΰσιν 123·,26 κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρου, η δ’ αραιότατα κα
τφκημένη η Αιτωλία καί ’Ακαρνανία μόνον 15,53 κατοίκους άριθμοΰσα κατά 

τετραγωνικόν χιλιόμετρου.

‘Η Ελλάς παρουσιάζει τόν άραιότατον πληθυσμόν η πάντα τά άλλα 
κράτη, εξαιρούμενης τές 'Ρωσσίας, Νορβηγίας, Σουηδίας καί Τουρκίας. Κατά 

τον κ. Μανσόλαν, η άραιότης τοΰ πληθυσμοϋ τές ημετέρας χώρας δέν δύ- 

νκταΐ ν’ άποδοθ?) είς κοινωνικήν καχεξίαν έξασκοΰσαν επιρροήν επ’ αύτοϋ^ 
διότι άλλως δέν ηδύνατο νά έξηγηθ-ρ ή ταχεία αΰξησις τοΰ πληθυσμ.οΰ" α

ναζητεί δέ τόν αιτίαν τοΰ φαινομένου είς τάς καταστατικάς συνθηζας τοΰ 

ημετέρου κράτους, αϊτινες έπλασαν αύτό τοσοΰτον περιωρισμένον ζαί μη δυ- 

νάμενον ν’άναπτύξγι άρμονικώς τάς ποικίλας αύτοΰ δυνάμεις. 'Π Ελλάς πε- 
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^(ορίσθεϊσά είς στενότατα δρια, λέγει ό ημέτερος συγγραφεύς, δέν ηδύνατό 

ν’ άναπτύξη την εθνικήν αύτές ένεργητικότητα, δέν παρουσιάζει,ούδεμίαν 

ελπίδα, ούδέν πραγματικόν θέλγητρου καί δέν εγκλείει τά άναγκαΐα στοι
χεία τά δημιουργοΰντα συμφέροντα προκαλοϋντα την συρροήν τών άνθρώπων.

Είναι μέν άληθές δτι τό στενόν τών ορίων τές 'Ελλάδος εκωλυσε κατα 
πολύ την έθνικην ημών πρόοδον, κατά συνέπειαν δ’ έπενηργησε έπιβράδΰ- 
νον την αΰξησιν τοΰ πληθυσμοϋ. Άλλ’ η άραιότης τοΰ πληθυσμοϋ δεν όυ- 

ναται νά έξηγηθγί μ.όνον έκ ταύτης τές περιστάσεως. Αί ίστοριζαί περιπε- 
τειαι, άς ύπέστη η 'Ελλάς, αί πολυπληθείς έπιδρομαί καί κατακτήσεις, πρό 

πάντων δέ ό οθωμανικός ζυγός ό άπορροφών πασαν ικμάδα τοΰ έθνους,, αί 

επαναστάσεις κατά τών δυναστών καί αί καταστροφαί τοΰ τελευταίου πο- 
λυετοΰς ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, ηραίωσαν έπί τοσοΰτον τόν πληθυσμόν 
τές Ελλάδος, ώστε κατά τό 1838, δέκα σχεδόν έτη μετά τό πέρας τοΰ 

άγώνος, η τότε Ελλάς κατφκεΐτο μόλις ύπό 752,079 κατοίκων" έκτοτε 

ώς ει'δομεν ή αΰξησις τοΰ πληθυσμοϋ ύπηρξε λίαν ταχεία.
Έκαστη οικογένεια άποτελεϊται έν 'Ελλάδι κατά μέσον άρον έκ 4,38 ά- 

τόμων.
Κατά τό 1870 ύπαρχον 312,519 οίκίαι κατοικούμεναι καί 10,607 

άλλα κτίρια" άναλογοΰσι λοιπόν δι’ άπασαν την Ελλάδα 6,23 οίκίαι .κατά 

τετρ. χιλιόμετρον, ιδιαιτέρως δέ 5,42 διά τάς παλαιάς έπαρχίας καί 20, 
48 διά την Επτάνησον. Άπό τοΰ 1861 ηΰξησαν αί oiziat κατά 1,40 

κατά μέσον δρον έτησίως. :
'Η αΰξησις τών οικιών εΐναι ταχύτερα της αύξησεως τοϋ πληθυσμοϋ, πε- 

ρίστασις άποδεικνύουσα την πρόοδον τές ύλικης εύημερίας, άποδεικνυομενην 

συγχρόνως καί έκ της τελειοποιησεως της οικοδομικές ύπό τε την καλλιτε

χνικήν έποψιν καί την τές εύμαρείας τών οίκούντων.
Παρ’ημΐν άναλογοΰσιν είς έκάστην οικίαν 4,50 άτομα, 'ήτοι σχεδόν ίσα 

πρός τά άποτελοΰντα μίαν οικογένειαν.
Έκ τοΰ πληθυσμοϋ τές 'Ελλάδος 724,176 εΐναι άνδρες καί 703,718 

γυναίκες η'τοι είς 100 κατοίκους 51,53 άνδρες καί 48,27 γυναίκες. Έά 

τούτων εΐναι

c/ιο'ύ

Έν όλφ

’Άγαμοι 466,589 
Έγγαμ,οι 239,895 
Χέροι 25,309

άνά 100

63,63
32,71

3,45

Έν όλφ

378,058
244,250

81,410

Έκ της κατ’ έπαγγέλματα διαιρέσεως τών κατοίκων 

έν δλφ άνά ΓΟΟ*

844,647 58,84
484,145 33,73
106,719 7,43 *5ί

της 'Ελλάδος συνά’·
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γεται ότι έκ των 556,507 κατοίκων των οποίων έξηκριβώθη τδ έπάγγελμα 
39,18 θ/θ ήτοι 218,027 είναι γεωπόνοι, μετ’ αύτούς έρχονται οί μαθηταί 
καί μαθήτριαι συμποσούμενοι όμοΰ εις 73,580 ήτοι 61,385 μαθηταί καί 
11,695 μαθήτριαι" έπονται οι βιομήχανοϊ 48,129, μετ’αύτούς έρχονται οί 
ποιμένες 44,532, και οί κτηματίαι οϊτινες άριθμοϋνται είς 31,234. Ή τάξις 
τών άνθρώπων τών μετερχομένων έλευθέρια επαγγέλματα είναι λίαν πολυ
πληθής άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ.Τοΰτο πρέπει ν’αποδοθή κατά τον ήμέτερον 
συγγραφέα ούχί εις περιφρόνησιν πρδς τά ζαθαρώς βιοποριστικά επαγγέλματα 
άλλά μάλλον είς λόγους πολιτικούς. ‘Η ‘Ελλάς άληθώς ύφίσταται ό'λον τδ 
βάρος τη; έκπαιδεύσεως και τών ύπδ τδν τουρκικόν ζυγόν Ελλήνων" πολλοί 
δ’ έξ αύτών εκπαιδευόμενοι παρ’ ήμϊν διαμένουσιν έν τή έλευθέργ Έλλάδι 
μετερχόμενοι τά ελευθέριον αύτών επάγγελμα.

Κατά θρησκεύματα διαιρείται ό πληθυσμός τοΰ βασιλείου της Ελλάδος*

Εις χριστιανούς ορθοδόξους . . ... . 1,441,810
Χριστιανούς άνήκοντας είς άλλας εκκλησίας . 12,585
Μη Χριστιανούς ......... 3,499

Οί πλεϊστοι τών μη Χριστιανών είναι’Ισραηλϊται κατοικοΰντες έν Κερκυρ^.
Έκ τών κατοίκων τής Ελλάδος 67,941 έ'χουσιν ώς μητρικήν γλώσσαν 

έτέραν η την Ελληνικήν" έκ τούτων 37,598 1 όμιλοΰσι την ’Αλβανικήν καί 
1,217 βλαχικήν διάλεκτον.

Β'. ΚΙηΐσις ΐοΰ πΐηθυΰμοΰ.—-Αί ειδήσεις περί τίίς κινήσεως τοΰ πληθυ- 
σμ.οΰ στηρίζονται είς δεκαετείς παρατηρήσεις άπό τοΰ 1864 μέχρι τοϋ 
1873.

Κατά την δεκαετίαν ταύτην έγένοντο

1 Ό άριθμόζ ούτος άν κχι στηρίζεται έπί τής άηαριΟμήσεως τον πληβυσμοδ τον 1870 φ«ί- 
VEtai ήμϊν λίαν μικρός, διότι μόνον δύο έπχρχίαι, "να παραλείψωμεν τας λοιώς, ο’κούμεναι 
σχεδόν άποκλειατικώς όπ’ ’Αλβανών, ή τών Σπιτζών καί Έρμιονίδος καί ή τής "Γδρας καί 
Τροιζηνίας 40,000 έχουσι κατοίκων.Άλίανοι δε κατοικοδσιν έκτδς άλλων μερών καί είς «πά
σαν τήν ’Αττικήν και αύτάς τάς ’Αθήνας, τήν Μεγαρίδα έκτος τών Μεγάρων, είς τδ πλεΐστον 
μέρος τής Καροστίας καί έτερα μέρη τής Εύβοιας, είς μέρος τής "Ανδρου, έν Βοιωτίφ κλιτ. 
"Ισως ό άριΟμδς οντος πλησιάζει μάλλον πρδς την άλήβεϊαν, άν δεωρηΟή δηλών οικογένειας 

ούχί άτομα.

Γάμοι ................................ 89,229 ήτοι 1 επι 454 κατοίκων
Γεννήσεις ■ . . . 410,444 » 1 » 33,70
Θάνατοι’..........................  . 307,286 » 1 » 45,08
Υπεροχή τών γεννήσεων έπί

' θανάτων........................... 103,158 » 1 » 143 »

μ ' "Ητοι κατ’ έτος

Γάμοι . . . · . . . 8,923 »
Γεννήσεις........................... 41,044 »
Θάνατοι. ...... 30,728. »
Υπεροχή τών γεννήσεων έπί

τών θανάτων. . . . 10,314 »

Έκ τών 8,923 γάμων τών τελεσθέντων κατά 
τήν έν λόγω δεκαετίαν συνήφθησαν

Μεταξύ άγαμων . . . . . . .
Μεταξύ χήρων καί χηρών. ....
Μεταξύ χήρων καί αγάμων ....

·ζ·Λ.Λ~\υ v.r/i άνάυ.ων ....

. .· 588

. . 7,886

. . 580

. . 441
. . 7,961
. . 580

μήνα ’Οκτώβριον (1,503),

1 » 154 »
1 » 33,70 . »
1 » 45,08 »

1 » 143 »

μέσον ορόν κατ’ έτος κατά

; . 7,655
. . 309
. . 604
. . 355

Καθ’ ηλικίας τών συζευγνυόμενων διαιρούνται οί γάμοι

"./irSrisc, Μέχρις 20 ετών...........................
Άπό 24—44 .......
Άπό 44 και άνω...........................

ΓνΓαΐκες Μέχρι 16 ετών . . . . . Ζ
’Από 16—30 . ...........................
Άπό 30 καί άνω ......

Οί πλεϊστοι τών γάμων τελούνται κατά τό'. 
οί δ’ ελάχιστοι κατά τδν μήνα Μάρτιον 166.

Έκ τών 41,044 νηπίων τών γεννωμένων κατ’ έτος 21,565 είναι άρρενα 
και 19,476 θήλεα. Νόθα γεννώνται κατ’ έτος 523 περίπου.

Αί πλεϊσται γεννήσεις συμβαίνουσι κατά τούς μήνας’Ιανουάριον, Φεβρουά*·  
ριον καί Νοέμβριον άντιστοιχοϋντας διά τήν σύλληύιν πρδς τούς μήνας Α
πρίλιον, Μάϊον καί Φεβρουάριον, καί αί ελάχιστοι κατά τούς μήνα; ’Ιούνιον 
Μάιον καί Αύγουστον άντιστοιχοϋντας πρός τούς μήνας Σεπτέμβριον, Άύ'-. 
γουστον καί Νοέμβριον.

Έκ τών άποθνησκόντων κατ’ έτος 38,728, είναι άνδρες 16,216 καί γυ
ναίκες 14,514. _ ,

Καθ’ ήλικίας εξεταζόμενοι οί θάνατοι είναι πλεϊστοι μέν κατά τό πρώ
τον έτος τής ηλικίας, πολλοί δέ καί κατά τήν άπό 1—5 έτους περίοδον. :

Έτησίως άνκλογεΐ είς θάνατος πρδς 45,08 κατοίκους, ένίρ έν Ταλ- 



Η ΕΑΑΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ ΕΚΘΕΣΕΙ 301300 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ . '

λίκ άναλογεϊ 1 θάνατος άνά 44 κατοίκους, έν δ’ ’Ιταλία 1 άνά 33,37,*
Οί μήνες καθ’ ούς συμβαίνουσιν οί πλεϊστοι τών θανάτων είναι ό Δεκέμ

βριος, Ιανουάριος κα'ι Αύγουστος, οί δ’ ελάχιστοι συμβαίνουσι κατά τούς 
μήνας Μάρτιον, ’Απρίλιον κα'ι Μάϊον.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΗΙΣ. Α.' ΈχχαΙδευσίς. — Ό συγγραφεύς κατα
δεικνύει συντόμως δτι ή μεγίστη δόξα τίς αρχαίας 'Ελλάδος στηρίζεται είς 
την διανοητικήν άνάπτυξιν τών τέκνων της και οτι έπί τοϋ ελληνικού πνεύ
ματος στηρίζεται κατά μέγα μέρος ό νεώτερος πολιτισμός.

’Αλλά καί κατά τάς μακράς περιόδους τίς δουλείας αύτοΰ δέν έ'παυσεν 
ό Ελληνισμός καλλιεργών κατά το δυνατόν τά γράμματα, η δέ μεγάλη έπα- 
νάστασις προηγγέλθη διά συντόνου διανοητικής έργασίας τοϋ έθνους, κατά 
την προηγηθεϊσαν αύτή πεντηκονταετηρίδα.

Κατά τόν μακροχρόνων ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα τά σχολεία κατεστρά- 
φησαν καί τά γράμματα παρημελήθησαν. ’Αλλά μόλις ήρξατο επανερχό
μενη η ησυχία πρώτη φροντίς τών 'Ελλήνων ητο ή έκπαίδευσις. ’Ήδη κατά 
τό 1829 πρό της άφίξεως τοΰ Κυβερνήτου, συνιστάται σχολή έν Αίγίνγ, είς 
ήν φοιτώσι 500 μαθηταί, καί παρ’ αύτήν ορφανοτροφείου. Βραδύτερον συνι- 
στδίται ιερατική σχολή έν Πόρφ καί στρατιωτική έν Ναυπλίφ. Κατά δέ τό 
1833 ύπηρχον 71 δημοτικά σχολεία μέ 6721 μαθητάς, καί 39 ελληνικά 
μέ 2528 μαθητάς.

’Αμέσως μετά την άφιξιν τίς πρώτης βασιλείας έδόθη μεγίστη ώθησις 
είς τά της έκπαιδεύσεως. Τό έτος 1833 υπήρξε τό κατ’ εξοχήν γόνιμον είς 
νομοθετήματα άφορώντα είς τήν έκπαίδευσιν. Κατά τδ έίτος τοΰτο δημο
σιεύεται καί ό περί δημοτικής έκπαιδεύσεως νόμος, έκτοτε δέ πολλαπλασιά- 
ζεται κατ’ έτος ό αριθμός παντός εί'δους παιδευτηρίων. Τό έτος 1837 είναι 
άξιοσημείωτον διά τήν ελληνικήν έκπαίδευσιν*  κατ’ αυτό συνιστάται τό 
Πανεπιστήμιου. Έγένετο έπίσης φροντίς περί ειδικής έκπαιδεύσεως*  κατά 
τό 1829 συνέστη ή έν Τίρυνθι γεωργική σχολή, κατά δέ τό 1837 ή έν 
Άδήναις σχολή τών τεχνών, προσετέθησαν δέ μαθήματα ναυτικής καί έμ- 
πορικίς είς διάφορα γυμνάσια καί έλλ. σχολεία.

Εκτός τών δημοσίων τούτων παιδευτηρίων υπάρχει και μέγας άριθμδς 
ιδιωτικών*  πρός τούτοις δέ πλεϊστοι σύλλογοι καί εταιρίαν, συντείνουσι με- 
γάλως. είς τήν διανοητικήν άνάπτυξιν τοϋ ’Έθνους.

Καζωτάίη έχπαΐδενσις, 'Ο περί ταύτης νόμος ορίζει- οτι είς τά δημο
τικά σχολεϊκ διδάσκονται ού μόνον γραφή, άνάγνωσις κα'ι άρίθμητική άλλά 
Ζαί άλλα ωφελιμότατα μαθήματα*  εκτός δέ τούτων αί πρώται πρακτικαί 
γνώσεις περί αγρονομίας, δενδροκομίας, βομβυκοτροφίας καί μελισσουργίας’ 
δυστυχώς δμως ή έν τοΐς ήμετέροίς δημοτικοϊς σχολείοις διδασκαλία περιο
ρίζεται είς άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθμητικήν.

Κατά τά 1834 συνέστη έν Άθήνκις διδασκαλείου πρός μόρφωσιν δημοδι

δασκάλων*  τοΰτο διελύθη κατά τό 1863 ίνα άνασυσταθή έπί εύρυτέρων βά
σεων. Κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος έτους έψηφίσθη νόμος περί συστάσεως 
αύτοΰ Κατά τό τέλος τοΰ παρελθόντος έτους ή κατάστασις τών δημοτικών 
εκπαιδευτηρίων ή το ή έξης*

Σχολεία Διδάσκαλοι Μαθηταί Σχολεία Διδασκάλισσαι ΜαθήτριάΙ
Δημόσια 987 1041 63,156 138 165 11,045
Ιδιωτικά 41 3,558 26 1,355

Διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν δαπανώνται κατ’έτος 1,612,000, έξ ών 
1,422,000 καταβάλλουσιν οί δήμοι τούτέστιν 1/θ τών δημοτικών εισοδη
μάτων.

Έκ τών άρρένων παίδων φοιτώσιν 65 θ/θ είς τά σχολεία*  άναλογεϊ δέ 1 
δημοτικόν σχολεΐον είς 7 47 κατοίκους, είς έκαστον δέ δίμον 2,79. δημοτ. 
σχολεϊκ.

Μέση εχΛαίδενσις. Ή μέση έκπαίδευσις περιλαμβάνει τά ελληνικά σχο
λεία, έκ τριών τάξεων, καί τά γυμνάσια έκ τεσσάρων τάξεων.

Ελληνικά σχολεία 136 Διδάσκαλοι 380 Μαθηταί 7,646
Γυμνάσια 18 Καθηγηταί 120 » 2,460

Διά τήν μέσην έκπαίδευσιν τό δημόσιον δαπαν^ 1,060,000 δραχμάς.
Άνωτάχη έχΛαίδευσις. Τό Πανεπιστήμιου διά τών τεσσάρων αύτοΰ σχο

λών της θεολογικης, νομικής, ιατρικής καί φιλοσοφικής, παρέχει τήν άνωτά- 
την έκπαίδευσιν. Άπό της συστάσεως αύτοΰ μέχρι τοΰ έτους 1876—77 
έφοίτησαν 8,000 φοιτηταί, έξ ών 5473 έκ τής έλευθέρας καί 2527 έκ τής 
δούλης Ελλάδος, έκ τούτων 2,861 έ'λαβον τό δίπλωμα αύτώι ήτοι 2,327 
έκ τής έλευθέρας, 594 έκ της δούλης 'Ελλάδος καί αλλοδαποί. ’Έλαβον δέ 
δίπλωμα*

Της Θεολογικης σχολής
της Νομικής
της ’Ιατρικής
της Φιλοσοφικής

22
. 1258
. 1118

152'
286

»
»
»

τίς Φαρμακευτικής »

Παραρτήματα τοΰ Πανεπιστημίου είναι τό ’Αστεροσκοπείου, ό Βοτανικός 
κήπος, τό Μαιευτήρων, τό πολιτικόν Νοσοκομεϊον, τό οφθαλμιατρείου καί 
πό νοσοκομεϊον τών συφιλιτικών. Ή περιουσία τοϋ Πανεπιστημίου άνέρχεται 
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είς 3,500,000 δραχμάς άποφερούσας έτησίως 290,000. 'Η έτησία δαπάνη 

τής πανεπιστημιακής έκπαιδεύσεως άνέρχεται είς 530,000 έξ ών 150,000 
έκ τής περιουσίας Πανεπιστημίου,

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ. 1. ΊερατικαΙ σχτλαί. Τερατικαί σχολά! ύπάρ-·· 
χουσι τέσσαρες, τρεις κατώτεραι έν Χαλκίδι, Τριπόλει και Σύρφ, εις άς 

φοιτώσι 70 μαθηταί,παρασκευάζουσαι Ιερείς διά τά χωρία και ή έν Άθη
ναις 'Ριζάρειος Σχολή έν 5) διδάσκονται ανάλογα μαθήματα ώς τών έν τοϊς 

γυμνασίοις διδασκόμενων’ άπό τής συστάσεως αύτής κατά τό 1844 μέχρι 

τοΰ 1877 έδιδάχθησαν έν αύτνί 465 μαθηταί. Ή περιουσία της Σχολής 

ανέρχεται είς 1,513,945 δραχμάς. Τής περιουσίας ταύτης τόν πυρήνα άπο- 

τελοϋσι τά διάτεθέντα ύπά τοϋ ίδρυτοϋ τής Σχολής 'Ριζάρη. Αί έτήσιαι 
δαπάναι της σχολής άνέρχονται. είς 70,000 δραχμάς.

2. Σχολή τώζ Τεχνών, ίδρυθεΐσα κατά το 1837, διαιρείται νυν είς δυο 

τμήματα’ τά πρώτον περιλαμβάνει την αρχιτεκτονικήν, γεωμετρίαν καί μη
χανικήν, τό δέ δεύτερον την ζωγραφικήν, γλυπτικήν, ξυλογραφίαν, χαλκο

γραφίαν, ξυλογλυφίαν καί καλλιγραφίαν. Κατά τό 1876—1877 ήρίθμει ή 

σχολή 582 μαθητάς, ών 214 άνήκον είς τά πρώτον τμήμα κα! 189 είς τά 
δεύτερον.

3. Γεωργική σχολή. Ή συστάσα γεωργική σχολή έν Τίρυνθι κατά ιο
ί 829 διελύθη κατά τό 1864. Νΰν δέ λαμβάνεται πρόνοια ΐνα ή γεωργική 

έκπαίδευσις ίδρυθή έπί ευρύτερων βάσεων.

4. ΝαντικαΙ Σχολαί. Τοιαϋται ύπάρχουσιν άπό τοϋ 1867 πέντε, άνά
μία έν Έρμουπόλει, Άδρα, Σπέτσαις, Γαλαξειδίφ καί Άργοστολίω, περι
λαμβάνονται έν συνόλφ 90 μαθητάς. ■>

5. Στρατιωτική, σχολή. 'Η έν Πειραιεϊ στρατιωτική σχολή περιλαμβάνει 
επτά τάξεις, έν αΐς διδάσκονται έκτος τής ελληνικής καί γαλλικές γλώσ- 

σης, ιστορίας κλπ. καί αί μαθημα.τικαί κα! φυσικά! έπιστήμαι καί αί είδι- 

κώς στρατιωτικά!. Τό κράτος δαπανφ διά την σχολήν ταύτην 193,000 
δραχμάς έτησίως*

Έκπαίδευσις τ&ν κορασίων. Εκτός τών δημοτικών σχολών τών κορα- 
σίων συνέστη κατά τό 1836 η Φιλεκπαιδευτική εταιρία, ης κύριος σκοπός 

εΐναι ή έκπαίδευσις τοϋ γυναικείου φύλου. Ή εταιρία αυτή έ'χουσα περιου

σίαν άνω τών 1,500,000 δραχμών διατηρεί τό έν Άθηναις Άρσάκειον παρ

θεναγωγείου, διαιρούμενου είς προκαταρκτικόν σχολεϊρν καί ελληνικόν, συνι- 

στάμεναν έκ πέντε τάξεων. Τό Αρσάκειου περιέχει καί δύο νηπιαγωγεία, έν 

είς δ φοιτώσιν έπ’ι πληρωμή καί έν διά τά άπορα κοράσια. Είς τό παρθε- 

ναγωγεΐον τοΰτο παρασκευάζονται διδασκάλισσαι διά τά δημόσια καί ιδιω
τικά σχολεία. '

Ή Φιλεκπαιδευτική εταιρία διατηρεί σχολεία τών κορασίων έν τοϊς δή- 

μοις τής Αττικής, έν Άνδρω, έν Έλευσΐνι καί άλλαχοϋ, συνέστησε δέ καί 
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παρθεναγωγείου κατά τό πρότυπον τοϋ τών Αθηνών έν Κέρκυρά· Κατά τά 
1877 έδιδάχθησαν έν τφ Άρσακείφ Παρθεναγωγείφ 1428 μαθητριαι έξ ών 

77 έλαβον δίπλωμα διδασκαλίσσης. Αί κατά τό αυτό έτος δαπάναά τής’ 
Φιλεκπαιδευτικές εταιρίας άνήλθον είς 266,000 δραχμάς, τά δέ έ'σοδα αύ

τής είς 285,000.
Ύπάρχουσι πρός τούτοις έν διαφόροις δήμοις τοϋ κράτους διά την έκπαί- 

δευσιν τών κορασίων 138 δημόσια σχολεία μέ 11, 405 μαθήτριας καί 41 

ιδιωτικά μέ 2582 μαθήτριας.
ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.—Έν τώ ύπ’ #ψιν σύγγραμμα τι άναφέρονται 

22 έταιρίαι καί σύλλογοι. ΐ
Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. Περί ταύτης έγένετο άνωτέρω λόγος.

Εταιρία των Φίλων τοΰ Λαοΰ ίδρυθεΐσα έν Άθηναις τώ 1866 σκοπεί 
την άνάπτυξιν τών εργατικών τάξεων τοϋ λαοΰ διά πρακτικών καί ήθικών 

εσπερινών μαθημάτων.
Εταιρία φιλανθρωπική rwwfi&iisot έν Πειραιεϊ τώ 1874, σκοπούσα τήν 

σύστασίν ορφανοτροφείου καί σχολής απόρων. Έν Πειραιεϊ συνέστη ήδη ορ

φανοτροφείου δνομαζόμενον της Ελένης Ζάνη, ή'τις έκληροδότησε πρός τόν 

σκοπόν τούτον 200,000 δραχμάς.
’Αρχαιολογική εταιρία συστηθεϊσα έν Άθηναις τώ 1837, σκοπεί είς την 

άνακάλυψιν, συλλογήν, συντήρησιν καί άνακαίνισιν τών λειψάνων τής άρ- 

χάιότητος, άνέλαβε καί έξετέλεσε πολλάς άνασκαφάς καί έσχημάτισε μου

σείου, περί ου κατωτέρω ό λόγος.
’Ιατρική εταιρία, συνέστη έν Άθηναις τφ 1835, άσχολεΐται είς έπιστη- 

μονικάς ιατρικάς συζητήσεις καί μελέτην τής Ελλάδος ύπό ιατρικήν έποψιν.
Εταιρία φυσικών επιστημών συνέστη έν Άθηναις τώ 1836 έπαυσε τάς. 

εργασίας τφ 1858’ έσχημάτισε καί άξίας λόγου συλλογάς ζωολογικάς καί 

όρυκτολογικάς.
Έταιρίαι γιλαραονιχαι έν Ζαχύνθφ και Κέρκυρα σκοποΰσαι τήν έμ- 

ψύχωσιν τής θεραπείας τής μουσικής, καί τήν διδασκαλίαν αύτής. *Όμόιον  

σκοπόν προτίθενται ό μουσικές σύλλογος Μελπομένη έν Πειραιεϊ καί ά 
μουσικές χαι δραματικός σύλλογος έν Άθήναις. Ούτος συνέστησε τά έν 

Άθηναις ’Ωδεΐον, ά'περ διαιρείται είς τό μουσικόν καί δραματικόν τμήμα’ έν 
τφ πρώτφ διδάσκονται 150 μαθηταί (109 άρρενες καί 41 θήλεις) τήν 
μουσικήν,έν δέ τώ δευτέρφ25 (17 άρρεν. καί 8 θήλ.) τήν δραματικήν. Διά*  

τήν διδασκαλίαν τής δραματικής τέχνης έργάζονται καί οί έν Κέρκυρά 

δραματικοί σύλλογοι Καποδίστριας καί Φοΐνιίς.
‘Ο εκκλησιαστικός μουσικός σύΛ/οχος· συνέστη έν Άθήναις τφ 1874 προ» 

τίθεται τήν θεραπείαν, μελέτην καί διδασκαλίαν τής βυζαντινής εκκλησια

στικής μουσικής.
Σύλλογος Χρνς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων. Σκοπεί τήν σύ- 
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στάσιν σχολείων έν τη ελεύθερέ καί δούλη Έλλάδι. Συνέστησεν έν Άθήναις, 
και Θεσσαλονίκη πρότυπα δημοτικά σχολεία, πρός τούτοις δέ καί διδασκα

λείων έν τη τελευταία ταύτη πόλει' διατηρεί πολλά σχολεία έν τη δούλη 
Έλλάδι, ύποστηρίζων χρηματικώς πολυάριθμα άλλα σχολεία καί συλλόγους 

εργαζομένους ύπέρ της έκπαιδεύσεως. Έξέδωκε μέχρι τοΰδε 26 διδακτικά 
βιβλία καί διένειμε μόνον κατά τδ 1877, 7916 βιβλία. Ή περιουσία τοϋ 

Συλλόγου ανέρχεται είς 200,000 περίπου, τά ετήσια εισοδήματα αύτοϋ 
είς 150,000 και αίδαπάναι είς 65,000 δραχμών.

Ό φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός συνέστη κατά τδ 1866 έν Άθήναις 
σκοπών την άνάπτυξιν διά τών μελών αύτοϋ της κοινωνίας. Τδν σκοπόν τού

τον έπιδιώκει δι’ άναγνώσεως διατριβών, δημοσίων μαθημάτων κλπ. Συ.νέ- 

στησεν επτά σχολάς άπορων παίδων έν Άθήναις καί είς διάφορα μέρη τοϋ 
κράτους,έν αΐς καθ’έσπέραν διδάσκονται οί κατά την ημέραν εργαζόμενοι παϊ- 

δες, γραφήν, άνάγνωσιν, άριθμητικην κλπ.’Εκδίδει τό περιοδικόν σύγγραμμα 

Παρνασσόν καί τά Νεοελληνικά άνάλεκταβήτικ συλλογήν δημοτικών ποιη
μάτων, παραμυθιών, αινιγμάτων κλπ.

, Ό φιλολογικός σύλλογος Βύρων, συστάς έν Άθήναις τφ 1868 σκοπεί 
την ανκπτυξιν των μελών αυτου*  εκδίδει δε τό όμ.ωνυμον αύτφ περιοδικόν 

σύγγραμμα. Τόν αύτδν σκοπόν πρός τόν σύλλογον τούτον έπιδιώκουσι καί οί 

σύλλογοι "Εθνικός Σύλλογος καί Εστία;
Ό διδασκαλικός σύλλογος, ίδρυθείς έν Άθήναις τώ 1873 σκοπεί είςτην 

βελτίωσιν της μέσης καί κατωτέρας παιδεύσεως καί την βοήθειαν τών εκ

τός ύπηρεσίας μελών αύτοϋ.

Ό Σύλλογος των κυρίων ύπερ τής γυναικείας παιδεύσεως επιδιώκει τδν 
σκοπόν αύτοϋ διά σχολών καί εργαστηρίων διά τάς άπορους γυναίκας καί 

κοράσια. Συνέστησεν ηδη έν Άθήναις έργαστηριον έν ώ διδάσκεται ·η ρα

πτική, η υφαντική κλ., προς τουτοις δε αναγνωσις, γραφική, αριθμητική 
καί χριστιανική ηθικη. Έφρόντισε δέ καί περί τ·ης έκπαιδεύσεως νοσοκόμων.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.—Εις ταΰτα 
περιλαμβάνονται τδ ’Ορφανοτροφείο? τοϋ Χατζηκώστα, οπού γίνονται δε
κτοί καί διατρέφονται ορφανοί παίδες διδασκόμενοι τά απολύτως αναγκαία 

γράμματα καί τέχνην τινά έκ τών βάναυσων. ’Εν τφ καταστηματι οίκοϋσι 
καί διατρέφονται νυν 100 ορφανά. Τό κατάστημα δύναται νά περιλάβη 300 

ορφανά. Τά ετήσια εισοδήματα τοΰ ορφανοτροφείου άνέρχονται είς 82,000 
δραχμών, αί δέ δαπάναι είς 67,000.

Τό όρφανοτροφεΐον των κορασίων ίδρυθέν κατά τό 1855. Έν αύτώ οί- 
κοΰσι καί διατρέφονται νϋν διδασκόμενα τ’ άπολύτως άναγκαϊα μαθήματα 

140 ορφανά κοράσια. Ή περιουσία αύτοϋ άνέρχεται είς 1,500,000, τό ετή
σιον εισόδημα είς 129,000 καί αί έτησιαι δαπάναι είς 74,000 δραχμάς.

ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ.—Ήθνική Βιβλιοθήκη ηνωμένη μετά τίς τοϋ 
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Πανεπιστημίου,περιλαμβάνει 120,000 τόμους περίπου.καί 47,000 συγγράμ
ματα. Τό δημόσιον δαπαν^ δι’ αύτην περί τάς 34,000 δραχμάς έτησίως.

Ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής περιλαμβάνει 23—24 χιλιάδας τόμων' έν 
αύτίί είναι κατατεθειμένα καί τά άρχεϊα της Ελληνικές Έπαναστάσεως.

Ή Βιβλιοθήκη τής 'Ριζαρείου σχολής περιέχει 4,000 τόμους. Ή Βι
βλιοθήκη τής Ακαδημίας τής Κερκύρας 35,000 τόμ.ους, η βιβλιοθήκη τής 
’δνδριτσαίνης 6,000 τόμους, η βιβλιοθήκη τής δημιτσάνης 2,500 τόμους. 
Έκτδς τούτων ύπάρχουσι βιβλιοθηκαι έν τοϊς γυμνασίοις' ή σπουδαιοτάτη 

αύτών είναι η τοϋ γυμνασίου Σύρου περιέχουσα 5,000 τόμους.

Μουσεία δ’ είναι τά έξης'

Τά Αρχαιολογικά τό τε έπί της Άκροπόλεως Αθηνών καί τδ τοϋ Βαρ- 

βακείου Λυκείου, της ’Αρχαιολογικές εταιρίας καί τό τών αρχαιοτήτων τών 
Μυκηνών καί Σπάτα έν τφ μεγάρφ τοΰ Πολυτεχνείου καί έν τω ϊδιαιτέρφ 

Βερναρδακείφ μουσείφ καί τφ άρχαιολογικφ τμηματι τοϋ υπουργείου τέϊ 

Παιδείας. Έν δέ ταΐς έπαρχίαις τδ τοϋ Πειραιώς, Θηβών, Τανάγρας, Μυκό- 

νου, Σπάρτης καί ’Ολυμπίας. Τδ Νομισματικόν έν τη Εθνική βιβλιοθήκη 

περιέχον καί την ιδιαιτέραν συλλογήν τοϋ Πανεπιστημίου τών νομισμάτων 

των Ίονίων νήσων άνηκουσαν άλλοτε τφ κ. Π. Λάμπρω.
Τδ Φυσιογραφικόν μουσείο? περιέχον συλλογάς όρυκτολογικάς, γεωλογι- 

κάς καί ζωολογικάς.
Τδ Βοτανικόν μουσεϊον περιέχει πληρεστάτην συλλογήν της ελληνικής 

χλωρίδας, έν φ συνεχωνεύθη καί η πλουσιωτάτη συλλογή τοϋ κ. Θ. Όρ- 
φανίδου άγορασθεΐσα ύπδ τοΰ κ. 'Ροδοκανάκη.

Τό Ανατομικόν Μουσεϊον, τδ Παθολογικόν, τδ Φαρμακευτικόν φροντι- 
στήριον,τό Φαρμακευτικόν Μουσεϊον, τδ Φυσικόν ταμεΐον, πάντα καλώς 
κατηρτισμένα καί τοποθετημένα έν τφ Πανεπιστημίφ καί τοϊς παραρτημα- 

σιν αύτοϋ.
Τούτοις έπονται βραχέα τινά περί διαγωνισμάτων, ελληνικού θεάτρου, 

τυπογραφείων, άτινα άριθμοϋνται είς 104, βιβλιοπωλείων, ών ό αριθμός ά

νέρχεται είς 50, εφημερίδων, περιοδικών συγγραμμάτων καί βιβλίων. 
Κατά τό 1877 έξεδίδοντο 57 εφημερίδες καί 17 περιοδικά συγγράμματα, 

άπό τοϋ 1868—1872 έξεδόθησαν 675 βιβλία, άπδ δέ τοΰ 1873—1877 

περί τά 804.

Τδ ποσδν τών ύπέρ της έκπαιδεύσεως κλπ. κληροδοτημάτων άνέρχεται 
είς 5,000,000 δραχμών' έκ τοΰ έτησίου εισοδήματος αύτών άνερχομένου 
είς 330,000 δραχμών δαπανώνται 158,000 πρδς συντηοησιν 163 υποτρό

φων, έξ ών 22 σπουδάζουσιν έν τη άλλοδαπη καί 45 κοράσια έν τφ. Άρ- 
σακείφ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΔΟΥΛΗ ΕΛΛΑΔΙ. — Τέλος τδ ύπ’ όψιν μας 
βιβλίον θίγει καί της έν τη δούλη Έλλάδι έκπαιδεύσεως.

ΤΟΜΟΣ Β', 4. —ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1878. 2Q
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Ίσως παρατήρηση τις δτι έν βιβλίω προτιθεμένφ νά παραστησν) την κζ- 
τάστασιν τής'Ελλάδος ώς κράτους δέν ηρμοζεν ό /λόγος περί τνίς έκπαιδεύσεως 

τών άδελφών ημών τών μη εύτυχησάντων ετι ν’ άποτελώσι μέρος του Έλλ. 

κράτους.’Αλλ’ είναι τοσοΰτον στενοί οί πνευματικοί δεσμοί οί συνδέοντες ημάς 
μετά τών άδελφών ημών τούτων καί τοσοΰτον μεγάλη ή συνάφεια καί έξάρ- 

τησις της έν τ^ δούλγ] Έλλάδι έκπαιδεύσεως άπό της έν τγί έλευθέροι, ώστε 

νομίζομεν δτι κάλλιστα έπραξεν δ ήμέτερος συγγράφεύς θίξας καί τό ζητημά 

τοΰτο. "ίσως τά βραχέα περί της έν τγ δούλη Έλλάδι έκπαιδεύσεως ύπο- 

μνησωσιν είς τούς δυνατούς δτι ή Ελλάς δέν θέλει νά κατακτηση τά άνη- 

κοντα είς αυτήν διά τών οπλών καί τών αιμάτων, αλλά διά τών γραμ,μά- 

των καί τοϋ πολιτισμού.
Έν ταϊς Έλληνικαΐς έπαρχίαις της Τουρκίας η- ταϊς κατοικουμέναις ύφ’ 

Ελλήνων, ύπάρχουσι 2338 ελληνικά σχολεία είς ά φοιτώσιν 134,425 μα? 
θηταί. Έκ τών σχολείων τούτων 107 ύπάρχουσιν έν Κωνσταντινουπόλει πε- 

ριλαμβάνοντα 12,000 μαθητάς, 192 έν Θράκη μέ 13,584 μαθητάς, 329 
έν Μακεδονία μέ 15,554, 100 έν θεσσαλί^ μ.έ 9,940 μαθητάς, 738 έν 

Ήπείρφ μέ 24,463 μαθητάς, 103 έν Κρητη μέ 7,800 μαθητάς, 24 έν 'Ιε
ρουσαλήμ. μέ 1,740 μαθητάς καί έν Μικρ$ Άσίρρ 745 μέ 42,204 μαθητάς!

Εκτός τών σχολείων τούτων υπάρχει έν Τουρκίφ μέγας άριθμός ελληνικών 
συλλόγων εργαζομένων λίαν έπιτυχώς ύπέρ της έκπαιδεύσεως καί της διά·? 
δόσεως τών ελληνικών γραμμάτων.

Ταΰτα περί τ-ης διανοητικής άναπτύξεως..

Έν προσεχεϊ άρθρω θέλομεν πραγματευθϋ .περί τών λοιπών μερών τοΰ βι
βλίου,

■ Ε. Δ. . ...

ΠΕΡΙ ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΥ *

μέσα τοΰ παρελθόντος μηνός Μαρτίου έλειτούργησεν ενώπιον τ^ςΠερί τά
Άκαδημείας τών Επιστημών έν Παρισίοις θαυμασία τις συσκευή, ην ό άνα- 

καλύψας Edisson άπεκάλεσε yaroypdyor. Διά τ·ης συσκευές ταύτης άποτυ- 

ποϋται η έναποταμιεύεται, ούτως είπεϊν, η ανθρώπινος φωνή,καί παράγεται 

εΐτα κατά βούλησιν τοϋ πειρωμένου, άρκεϊ άπαξ νά λαληση ούτος εύκρινώς 

ενώπιον τοϋ φωνογράφου.

"Οπως καταστησωμεν μάλλον εύ'ληπτον την περιγραφήν καί την λειτουρ

γίαν τοΰ φωνογράφου, άναφέρομεν έν συντόμφ ολίγα τινά περί η'χων. Γνω- 

στόν υπάρχει δτι τό ύψος ήχου ορίζεται έκ τοΰ άριθμοΰ τών παλμικών κινητ 

σεων, άς τελεί τό παλλόμενον σώμα κατά την μονάδα τοΰ χρόνου,η δέ έντα-

* ΆνεγνώσΟη ?ν τώ Συλλόγφ τις 7 ’Απριλίου.

Ε
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σις τοΰ/ϊίχου έκ τοϋ πλάτους τ-^ς παλμικής κινησεως. Έάν πληξωμεν τό 

έν σκέλος διαπασών η τονοδότου ώρισμένου μεγέθους, τοΰτο έκτελεϊ πάντοτε 

■ήχον τοΰ αύτοΰ υψους, νίγουν έκτελεϊ πάντοτε έν τφ αύτω χρόνφ τόν αυτόν 
άριθμόν παλμικών κινήσεων' άλλ’ δν μέν πληξωμεν τοΰτο ισχυρότερου, τά 

σκέλη, τοΰ διαπασών εξέρχονται έτι μάλλον της άρχικ^ς Θέσεως της ισορ

ροπίας των, έκτελοΰντα πλατυτέρας παλμικάς κινήσεις, ό δέ νίχος είναι μάλ

λον εντατικός η δταν πληξωμεν τόν τονοδότην άσθενέστερον.
Έν λεπτότατον μεταλλικόν έ'λασμα περιφερικώς έρειδόμενον καί πλησσό- 

μενον έκτελεϊ καί τοΰτο παλμικάς κινήσεις, κοιλούμενον καί κυρτούμενον μάλ

λον η νίττον. ’Αλλά δυνάμεθα νά θέσωμεν είς παλμικήν κίνησιν έν τοιοΰτον 
λεπτόν έ’λασμα φωνοΰντες έντατικώς ενώπιον αύτοΰ. Ή ανθρώπινος φωνή 
θέτει είς παλμικήν κίνησιν τόν προκείμενον τόΰ ελάσματος αέρα, τούτου δέ 

η παλμική κίνησις μεταδίδεται είς,τό έλασμα, τό όποιον κοιλοΰται καί κυρ- 
τοϋται τόσω μάλλον, δσφ ό 3>χος έντατικώτερος, τοσάκις δέ κατά δεύτερον 

λεπτόν έφ’ δσον ό ήχος είναι όξύτερος.
Εί'ποτε δέ τό έλασμα έκτελέσει τάς αύτάς παλμικάς κινήσεις, άς έξετέ- 

λεσεν δταν ενώπιον αύτοΰ παρηγετο ώρισμένος τις νίχος, ό άηρ δεχόμενος τάς 

παλμικάς ταύτας κινήσεις παράγει τόν αύτόν ^χον.
Ό φωνογράφος σύγκειται έξ ενός κυλίνδρου δριζοντίως κειμένου, δστις πε

ριστρεφόμενος κινείται συγχρόνως έπί τά πρόσω διά κοχλίου τόν όποιον φέρεν ■ 
ό άξων. Ενώπιον τοΰ κυλίνδρου ύπάρχει μικρά τις χοάνη φέρουσα είς τόν 

πυθμένα μεταλλικόν τι λεπτόν έλασμα,.τό όποιον τίθεται, είς παλμικήν, κι- 
νησιν διά της φωνίίς τοΰ λαλοΰντος. Κατά τό κέντρου τοΰ ελάσματος τούτου 

προσαρτάται άκίς έκ χάλυβος διά στηρίγματος έξ έλαστικοΰ κόμμεος, μικρόν 
τι δ’ έλατηριον δίδει είς την άκίδα την άπαιτουμένην ελαστικότητα καί 

στερεότητα. 'Ο κύλινδρος φέρει έπί τ·ης έπιφανείας του έλικοειδη τινα χα

ραγήν, ης τό άνοιγμα η τρήμα ίσοΰται με τό τοΰ κοχλίου, δστις δίδει την 
έπί τά πρόσω κίνησιν είς τόν κύλινδρον. ’Άν ή'δη η μεταλλική άκίς τεθίί έν- 

τός της χαραγής, διανύει ταύτην καθ’ δλον τό μ^κός της τοΰ κυλίνδρου πε

ριστρεφόμενου. Έπί τοΰ κυλίνδρου εφαρμόζεται φύλλον κασσιτέρου .λεπτότα

τον, τό όποιον συμπιέζεται ούτως,ώστε νά είσέλθη έπ’ έλάχιστον καί είς την 

έλικοειδη έπί τοΰ κυλίνδρου χαραγήν καί καταστησυ] αύτην καταφανή. Ή 

άκίς έπερείδεται έπ’ έλάχ,ιστόν. έπί τοΰ φύλλου τοϋ κασσιτέρου εντός πάν

τοτε της χαραγές, άν δέ περιστράφί! ό κύλινδρος, χαράσσεται έπί τοΰ κασσι

τέρου λεπτοτάτη τις έλικοειδης καμπύλη ισοβαθής καθ’ δλον τό μηκός της.
"Αν ηδη περιστρέφοντες ταχέως τόν κύλινδρον λαλησωμεν ίσχυρώς ενώ

πιον της μικράς χοάνης, η μεταλλική πλαξ πάλλεται,. τάς παλμικάς αύ

της κινήσεις παρακολουθεί καί η άκίς, ητις χαράσσει έπί τοΰ φύλλου, τόΰ 
κασσιτέρου καθ’ δλον τό μ-ηκος έλικοειδη έντομην μάλλον ά ηττον βαθεϊαν.· 

"Αν ηδη έπαναφέρωμεν τόν κύλινδρον είς την προτέραν αύτοΰ θέσιν," άναγκά-
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σωμεν δέ την ακίδα νά είσέλθγ είς την λεπτοτάτην χαραγήν, ην προηγου

μένως αύτη έχάραζε, περιστρέψωμεν δέ ταχέως τόν κύλινδρον, ή άκίς πα

ρακολουθεί την έπί τοϋ κασσιτέρου χαραγήν, άνυψοΰται, κατέρχεται, τό δέ 
έλασμα αναγκάζεται νά έκτελέσν) τάς αύτάς καί πρότερον παλμικά; κινή

σεις. Αί παλμικαί αύται κινήσεις μεταδιδόμεναι είς τόν περιβάλλοντα αέρα, 

παράγουσι την αύτην φωνήν, τόν αυτόν ·ηχον, τόν όποιον προηγουμένως έξε- 
φωνησαμεν ενώπιον τίς συσκευ-ης.

"Όθεν διά της συσκευές ταύτης δυνάμεθα όντως νά έναποταμιεύσωμεν την 

ανθρώπινον φωνήν κα'ι νά παράγωμεν πάλιν αύτην ό'ταν θέλωμεν καί 
οσάκις θέλωμεν, διότι τό αυτό ψύλλον τοϋ κασσιτέρου, τό όποιον άπαξ έχοι- 

"δπό τοϋ φωνογράφου παραγόμενον ■Soyov είς παμμεγίστας αποστάσεις,

Μετά τά πρώτα πειράματα’ διά της συσκευής ταύτης, άτινα, ώς εΐ'πομεν, 
έξετελέσθησαν ενώπιον τίς’Ακαδημείας τών’Επιστημών έν Παρισίοις,καί παρέ- 

σχον ευάρεστα αποτελέσματα,ό εφευρέτης έτελειοποίησε την συσκευήν του έτι 
μάλλον. ’Αντί κυλίνδρου μετεχειρίσθη κυκλικήν τινα πλάκα επίπεδον, ητις 

περιστρέφεται διά μ.ηχανίς ωρολογίου ίσοταχως περί τό κέντρου αύτης. Έπί 

της πλακός ταύτης έχαράχθη έλικοειδης έν εί'δει κοχλίου εγκοπή αναχω
ρούσα άπό τοϋ κέντρου καί άποληγουσα πρός την περιφέρειαν. Ή άκίς του 
ναντίον κινείται εύθυγράμμως άπό τοϋ κέντρου, πρός την περιφέρειαν δια- 

νύουσα την έλικ.οειδ·η γραμμήν καθ’ δλ&ν. τό μηκός της. Έ,π.ί της πλοϊκός

Ο φωνογράφος ίναποταμιεύων τήν φωνήν.

ράχθη δύναται έπ’ αόριστον νά χρησιμεύσγ. Κα'ι άν μέν η ταχύτης τίς πε

ριστροφής τοΰ κυλίνδρου είναι η αύτη μέ την ποοτέραν καθ’ ην άπετυπώθη 

η φωνή καί έχαράχθη ό κύλινδρος, καί η παραγομένη φωνή είναι εις τό 
αύτό καί πρότερον ύψος. Τούναντίον ή Φωνή η ό ύπό της συσκευής παρα- 

γόμενος ήχος είναι όξύτερος ά βαθύτερος αν η περιστροφική ταχύτης τοϋ 
κυλίνδρου είναι μεγαλητέρα η μικρότερα.,

’Ακουστικόν τι κέρας προσαρμοζόμενον έπί της μικρας χοάνης δύναται νά 
συλλέξγ τόν παραγόμενον ήχον, καί μεταβίβαση εις άρκοϋσαν άπό τοϋ φω

νογράφου άπόστασιν. Διά τηλεφώνου δέ δυνάμεθα νά μεταβιβάσωμεν τόν 

ταύτης εφαρμόζεται τό ψύλλον τοΰ- κασσιτέρου, ώς πρότερον έπί τοϋ κυ

λίνδρου.
Έκαστος ηδη κατανοεί οποίας, ώφελείας πρόξενος δύναται νά γείνν; ή 

συσκευή αύτη τελειοποιουμένη. Αί Άκαδημειαι της Μουσικής δύνανται νά φυ- 

λάττωσιν ολόκληρον συλλογήν ερμάτων τών άριστων καλλιφώνων της έπο- 
χης μας, διά τάς έπερχομένας γενεάς. Πατήρ θνησκων δύναται νά δίδγ τάς 

τελευταίας πρός τά τέκνα του συμβουλάς ενώπιον τοϋ φωνογράφου, η δέ 

συσκευή αύτη νά έκφωνησφ τάς λέξεις ταύτας έν οίκ δήποτε, στιγμή. Ή 
δικαιοσύνη, άνακρίνουσα τόν εγκληματίαν δύναται, ν’ άποτυπώσν) την ποώ.-
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τ/ρ τουτου καταθεσιν, Η'τις ν’ άκουσθ^ εΐτα άναλλοίωτος ενώπιον τοΰ δι
καστηρίου. ·
, Τοιαυτη η ευφυής όντως κα'ι άπλουστάτη άνακάλυψις τοΰ φωνογράφου, 

δστις τελειοποιούμενος θέλει δείξει έ'τι άπαξ τίδύ/αται η καλλιεργουμένη 
μεγαλοφυ'ία τοΰ ανθρώπου.

ΤΙΜ. Α. ΑΡΓΪΡΟΠΟΪΛΟΣ ύφηγη^ς.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΟΠΕΝΤΩΝ
ΕΝ Τ? ΑΝΑΤΟΑΙΙ ΚΑΤΑ ΤΟΓΣ ΜΕΣΟΓΣ ΑΙΩΝΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Ή ‘Ιστορία της Ελλάδος κατά τούς μέσους αιώνας, δτε τ^ς ημετέρας 
χωράς εδεσποςον οι άπό Δυσμών Ηγεμονίσκοι, οί μεταφυτεόσαντες είς το ιε
ρόν τ·ης έκκρίτου άρχαιότητος έδαφος τά καί τά έθιμα τά φραγκικά, 
καί μεταβαλοντες τνίς παλαιός Ελλάδος τάς πολιτείας είς τιμάρια ξένων 
ηγεμόνων υποτελή, εινε αναντιρρητως τών σκοτεινότατων μερών ού μόνον 
τΗς πάτριου, αλλα και της καθ’ όλου ιστορίας. Αίτιον δέ τούτου μάλιστα 
εΐνε το λίαν όλιγοστόν τών περισωθέντων μνημείων τών τε γραπτών κα'ι 
τών της τέχνης, δι ων πάσα ιστορική περίοδος διαλευκαίνεταί καί διαφω
τίζεται. Διότι σίδηρους αιών εΐχεν έπικαθησει τότε τοΰ κόσμου, αί δέ Μου- 
σαι μη δυνάμεναι πλέον έν τφ ζόφφ νάναστρέφωνται, εΐχον καταλίπει την 
περιούσιον αύτών πατρίδα. Καί περί μέν πραγματικής καί εντέχνου ιστο
ρίας ούδείς λόγος, εκ δε τών χρονικών Η άλλων εγγράφων, τά μέν γνωστά 
καί έκδεδομένα εΐνε, ώς εί'πομεν, όλιγοστά καί άτελ·η, τινά δέ καί άναμέ- 
νουσιν έ'τι τόν έξετάσοντα καί έκδώσοντα αυτά. Εύτυχώς οί ηγεμονίσκοι 
εκείνοι ενεκα βιωτικών χρειών ειχον κόψει οχι σμικρόν πλήθος νομισμάτων, 
τά όποια σήμερον χρησιμεύουσιν είς τούς φίλους τών ιστορικών σπουδών ώς 
αξιολογωτατος οδηγός εις εζερευνησιν της ιστορίας τών δυσεξερευνητων αλη
θώς εκείνων χρόνων. Ο πρώτος δ’ δστις έχρησιμοποίησε, δυνατόν είπεϊν, την 
πολύτιμον ταύτην ύλην εΐνε ό κ. de Saulcy, ό τφ 1847 έκδούς εν Παρισίοις 
την Numismatique des Croisades. ’Έκτοτε επακολούθησαν μέν τφ πολυτίμφ 
εργφ τοΰ Saulcy πολλαί μονογραφίαι ύπό διαφόρων επιστημόνων άνδρών φι- 
λοπονηθεϊσαι, αλλ εις την ημετεραν πατρίδα άπέκε,ιτο η τιμή τίης συμ- 
πληρωσεως και συστημ.ατοποιησεως τών τοιουτων, ερευνών. 'Ο ημ.έτερος δΉ"· 
λον οτι νομισματολόγος κ. Παΰλος Λάμπρος, τοΰ οποίου τό ό'νομα έχει πλέον 
κΰρος έν τη νομισματολογία, άφορμηθείς έκ της πολυτίμου αύτοΰ συλλογής 
τον hoctoc τους [Λεσους αιώνας ·νορ.ισ}Λάτων τών χοτεντων έν τ·ρ Άνκτο'λ’ρ 
υπό τών Ακτινών δυναστών, ^ν άπό τριακονταετίας άρχισε νά -κατκρτίζρ3 
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«δημοσίευσε πλείστας άλλεπαλληλους μονογραφίας, δι’ ών συνεπληρωσε 
μέν πολλάς σειράς νομισματικά; της περί ης ό λόγος χρονικές περιόδου, 
έπηνώρθωσε δέ πολλάς έσφαλμένας τών πρό αύτοΰ νομισματολόγων θεωρίας, 
έταξινόμησεν άναγνωρίσας μετ’ όξυνοίας πολλοΰ λόγου άξια; πλεΐστα τέως 
Αγνοούμενα νομίσματα, έμελέτησε τό διά πολλών τούτων των σειρών διη- 
κον νομισματικόν σύστημα και, τοϋθ’ δπερ κυριωτατον, συνδεσας εν ταϊς η- 
μοσιεύσεσιν αύτοΰ τά νομίσματα μετά τών πραγμάτων καί των ιστορικών , 
γεγονότων, διελεύκανεν έν πολλοΐς τά τέως άγνωστα καί σκοτεινά τ·ής μέσο- 
χρονίου ημών ιστορίας. Όπόσον δ’ ή συλλογή αύτοΰ καί αί δημοσιεύσεις συνε- 
βάλοντο είς τάς 'ιστορικά; μελέτας, άποδεικνύουσι τά έν τη Revue Numi
smatique πολλαχοΰ γραφέντα περί τοΰ κ. Λάμπρου ύπό τον άκαδημαίκου κ. 
Adrien de Longperier καί μάλιστα αί συγγραφαί τοΰ πολυκλαύστου με
σαιωνοδίφου Καρόλου Hopf, δστις συχνότατα' ποιείται ιστορικήν χρίσιν τών 
ύπό τοϋ ημετέρου νομισματολόγου συλλεγέντων μνημείων. Έν δέ ται,ς εκθέ- 
σεσιν αύτοΰ πρός την έν Βερολίνφ Άκαδημειαν περί τών μεσαιωνικών αύτοΰ 
ερευνών έν Ίταλίφ καί Ελλάδι,' διάρρηδην άποφαίνεται ότι «άνευ άζριβοΰς 
μελέτης τών θησαυρών τούτων θά η το είς αύτόν απολύτως αδύνατον νά πα- 
ράσχη τι κα'ι μόλις που τέλειον η βέβαιον περί τοΰ σπουδαιότατου τουτου 
μέρους της μεσαιωνικής νομισματολογίας».

’Αλλά καί ό πρό ολίγων εβδομάδων έκδούς έν Παρισίοις ειδικόν σύγγραμμα 
περί τΐίς μεσαιωνικής νομισματολογίας τών εν τη Ανατολή Λατίνων κ. Γου- 
σταΰος Schlumberger άποφαίνεται περί τοΰ κ. Λάμπρου τάδε. fiJe ne puis 
me dispenser de faire, aprAs ces maitres, une place A part i un travailleur 
qui a droit a toute ma reconnaissance. M. Paul Lambros d Athfenes, a tant 
fait depuis des armies pour itendre le champ de nos connaissances sur la 
numismatique des Latins en Orient, au moyen age, il a ilucide tant de faits 
obscurs, qu’ il m’ est presque permis d’ affirmer que mon oeuvre ait 6t6 
impossible, si je n’ avais 616 partout pricidi par ce hardi pionnier». 
Ού μόνον δέ ταΰτα, άλλά καί καθ’ άπαν σχεδόν τό βιβλίον, δπερ εύ- 
λόγως δύναται νά όνομ.ασθη Corpus τών μεσαιωνικών λατινικών τ^ς A? 
νατολης νομισμάτων, έν ώ ό κ. Schlumberger, καί τά ύπό άλλων έκδο- 
θέντα νομίσματα καί τά ίδια έαυτοΰ έθησαυρισε, δεν υπάρχει κεφα-. 
λάιον έν φ λίαν εύφημως νά μη μνημονεύηται ό έλλην νομισματολο- 
γος, καί μονονουχΐ νά μη άνακηρύσσηται διαρρήδην δτι άνευ τών ερευνών αυ
τού αδύνατος θάπέβαινεν η έ'κδοσις τοϋ βιβλίου. Άλλά κα'ι έν τουτφ επε? 
δείξατο τόν πρός τόν έν Άθηναις λόγιον σεβασμόν του ο Παρισινός νόμισμα- 

■ τολόγος, άναγράψας έν κεφαλίδι τοΰ πολυτίμου βιβλίου του δτι τό περί τών 
τ·ης Μυτιλήνης δυναστών κεφάλαιον συνεγράφη ύπό τοΰ κ. Λάμπρου, πάρε- 
χωρηθη δ’ εύμενώς η ανέκδοτος αύτη μ.ονογραφικ υπο τοΰ γραψαντος ινα δη- 
μοσιευθη έν τη περί ης ό λόγος συγγραφή.
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Τά σύγγραμμα τοΰ κ. Schlumberger έπιγραφόμενον Numismatique de F 
Orient Latin, έκδοθέν δέ τή Αρωγή τής έν Παρισίοις Εταιρίας προς έξερεύ- 
νησιν τών ιστορικών μνημείων τής έν τή ’Ανατολή Φραγκοκρατίας, αύγκείΊ 
ται μέν έκ σε}.. XII—500 εις φύλλον, περιέχει δέ πίνακας 19, έν οΐς έχα- 
ράχθησαν τά σπανιότατα καί περιεργότατα τών φραγκικών νομισμάτων. Γί
νεται δέ λόγος έν τή σπουδαιότατη ταύτη βίβλφ περί τών νομισμάτων τών 
έν Συρί^ι καί Παλαιστίνη φράγκων αρχόντων, τών βασιλέων τνίς Κύπρου, 
•τών δυναστών τνίς 'Ρόδου, τών μεγάλων μαγίστρων τών έν 'Ρόδφ Ίωαννι- 
τών, περί τών νομισμάτων τών έν Κωνσταντινουπόλει Λατίνων αύτοκρατό- 
ρων, τών μετά την σταυροφορίαν τοΰ 1204 έν Έλλάδι και τφ Αίγαίφ πε- 
λάγει ίδρυθεισών φραγκικών άρχοντειών, τών δεσποτών της ’Ηπείρου, τών 
σεβαστοκρατόρων της Μεγάλης Βλαχίας, τών τής Ελλάδος αρχόντων Άν- 
δηγαυών ηγεμόνων, τών Λατίνων Αρχόντων τοΰ Αιγαίου, τών έν Χίφ Γε- 
νουηνσίων, τών Γατελουζίων, τών έν Πέρφ καί Θεοδοσίφ Γενουηνσίων, τών 
υπό τών Βενετών διά τάς έν τή ’Ανατολή αποικίας κοπέντων νομισμάτων καί 
τών ύπό τών Τουρκομάνων Έμιρών κατά μίμησιν τών φραγκικών κοπέντων,

Ό κ. Schlumberger, ό Ακάματος ουτος δσον καί πολυμαθής νομισματολό- 
γος, δεικνύει καί έν τή συγγραφή ταύτγ, ητις ήδύνατο νά τίμηση συγχρόνως 
πολλούς κα'ι ην μ.όνος ηγαγεν εις πέρας, την αυτήν έμβρίθειαν καί έπιστη- 
μονικήν Ακρίβειαν, ήτις διακρίνει καί τάς προτέρας αύτοΰ μονογραφίας κα'ι 
συγγραφάς, ών η έπιγραφομένη Des Bract^ates d’ Allemagne, έστεφανώθη 
πρό δύο έτών ύπό τής έν Παρισίοις Άκαδημείας τών Επιστημών. Εις την 
αυτήν δέ ύλην και τό περί ού σήμερον ό λόγος σύγγραμμα άναφέρεται και 
ή πέρυσιν έκδοθεΐσα συγγραφή αύτοΰ ΠίρΙ των iv τη ’-άνατοΛη φραγκικών 
άρχοντειων κατά τόν μέσον αιώνα (Les principaut^s francques du Levant), 
έν ή έξέθηκε τά έκ τών τελευταίων Ανακαλύψεων τής νομισματικής έξαγό- 
μενα πορίσματα, τά συντείνονται είς την διαφώτισιν τής ιστορίας τών χρό
νων εκείνων.

Τών νομισματικών περιγραφών προηγείται βραχεία ιστορική έκθεσις περί 
τών Αρχόντων, ύφ’ ων ταΰτα έκόπησαν. ‘Ο δέ κ. Schlumberger πρός Αποτέ- 
λεσιν τής πλούσιας ταύτης συγγραφής, έχρησιμοποίησε μέν πολλάς μονογρα
φίας τών πρό αύτοΰ γραψάντων, έμελέτησε δέ πλήν τοΰ έν Παρισίοις νομι
σματικού μουσείου τά έν Αονδίνφ, Βερολίνφ, Βιέννη και Ταυρίνφ και τάς 
πλείστας ίδιωτικάς συλλογάς, έν αΐς Απόκεινται τοιαΰτα νομίσματα, δι’ άν- 
ταποκρίσεως δέ έλαβε γνώσιν τών έν 'Ρωσία, Δανίφ καί Αλλαχού δημοσίων 
καί ιδιωτικών συλλογών, μάλιστα δ’ έχρήσατο, καθ’ & Ανωτέρω εί'πομεν, 
τη συλλογή τοΰ κ. Λάμπρου. Ό συγγράφεύς δεικνύει μεγίστην ευσυνειδη
σίαν περί τήν χρήσιν τών προγενεστέρων έργασιών. Τούτο δέ ποιεί καί έν 
οίς ζητήμασιν Αλλοίαν εΐχεν αύτός γνώμην πρό τής έκδόσεως ταύτης τής 
συγγραφής. .
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Τοιαυτη ή συγγραφή τοΰ κ. Schlumberger, συμβολή σπουδαιοτάτη εις 
τάς περί τής Ελλάδος καί τής.’Ανατολής καθ’ δλου κατά τούς- μέσους αιώ
νας έρεύνας, τιμώσα καί τόν διακεκριμένου συγγραφέα καί τήν Εταιρίαν, 
τήν φιλοτίμως συντείνασαν είς τήν έκδοσιν τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου ' βι
βλίου καί φιλοπόνως έργαζομένην πρός δημοσίευσιν τής είς τήν ιστορίαν τής 
έν τή ’Ανατολή φραγκοκρατίας. αναφερομένης Ανεκδότου ύλης. Περαίνοντες 
δέ τάς όλίγας ταύτας λέξεις έχομεν δι’ έλπίδος δτι δπως πρό τριάκοντα έτών 
ή συγγραφή τοΰ κ. de Saulcy παρώρμησεν είς τάς έκτοτε γενομένας παν-' 
τοίας περί φραγκικής νομισματολογίας μελέτας, ούτω καί τό προκείμενον 
έ'ργον τοΰ κ. Schlumberger θά συντέλεση είς οΐονεί νέαν άναβίωσιν παρομοίων, 
μελετών καί θά χρησιμεύση διά τήν μεσαιωνικήν νομισματολογίαν τής ’Λ·*  
νατολής, δσον αί συγγραφαί τοϋ Mionnet καί τοϋ Cohen διά τήν Αρχαίαν 
ελληνικήν και ρωμαϊκήν νομισματολογίαν. .

S. Κ. ΣΑ.ΚΕΑΑΑΡΟΠΟΥΑΟΣ καθηγητές.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΝΕΚΡΙΚΗ ίΤΗΛΗ MET ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ίΕΙΡΗΝΟί

Έν ταϊς περί τό Διονυσιακόν θέατρου Ανασκαφαϊς τής ’Αρχαιολογικής Ε
ταιρίας άνευρέθη έσχάτως τό άνω μέρος νεκρικής στήλης μετ’ Αναγλύπτου 
περιέργου παραστάσεως.Έν τφ μέσφ Σειρήν ίσταμένη,τήν μέν Αριστεράν έπί" 
τοΰ στήθους έ'χουσα, τάς δέ πτέρυγας ήρεμα πρός τά πλάγια άνοιγομένας 
καί καθικνουμένας μέχρι τοΰ έδάφους. Εκατέρωθεν αύτής εΐνε δύο γυναίκες· 
γονυκλινείς, έν ποδήρει χιτώνι άνευ χειριδών' έ'χει δέ έκατέρα τδ πρόσωπον 
έστραμμένον πρδς τήν Σειρήνα καί προσβλέπουσιν αύτήν μετά πεφοβισμέ ■ 
νου καί περιαλγοΰς ήθους, τήν δέ δεξιάν χεϊρα έπί τής κεφαλής, ένφ τήν 
Αριστεράν έπί τοΰ στήθους, "οίονεί τιλλόμεναι τήν κόμην καί κοπτόμεναι 
έπί τω θανάτφ προσφιλοΰς τινός. 'Η έργασία δέν εΐνε έπιμελής, μάλιστα δέ 
ή τών εκατέρωθεν τής Σειρήνος γυναικών, αλλά καλής εποχής. Τό Ανάγλυ
φου δέν έξέχει παντελώς, εΐνε δέ μάλλον ταπεινόν (Flaches Belief). Ή κε
φαλή τής Σειρήνος έλλείπει καί ολίγον τι έκ τοϋ Ανω μέρους τών πτε*?  
ρύγων. 'Ο λίθος λευκός, πλατ. 0,36 ’/j, ύψ. 0,26, κάτωθεν επιγραφή*  
” ΕΝΟΓΓΡΑΤΗ (= Εενοστράτη). ‘Η στήλη εΐνε τανΰν τοποθετημένη έν. 
τφ Βαρβακείφ μουσείφ τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας.

Παρομοίαν παράστασιν πρός ταύτην έπί νεκρικής στήλης εΐδεν έν Άθή*  
ναις πρό πεντήκοντα περίπου έτών ό ν. Stackelberg ένφζοδομημένην έν· 
τοίχφ ιδιωτικής τίνος οικίας (Stackelberg Grab. d. Hell. 1. Σελ. 10). "Αλ-· 
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λην δέ τινα έν τφ άγίφ Τριάδι νϋν κατά χωράν κειμένην περιέγραψεν δ 

ήμέτερος κ. Στέφανος Κουμανούδης, άφοΰ πολλών καί ήμετέρων καί αλλοδα

πών την προσοχήν διέφυγεν, έν ταϊς έπιτυμβίοις αύτοϋ ίπιγραφαϊς άριθ. 
2624 ύπό τό ό'νομα Άριστίων.

"Αξιόν δέ παρατηρήσεως εΐνε οτι τά μέχρι τοΰδε γνωστά ήμϊν διά Σει

ρήνων κεκοσμημένα νεκρικά μνημεία εΐνε σχεδόν άπαντα έξ ’Αττικής, δπερ 
δυσκόλως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι εΐνε τυχαϊον. Καί εΐνε μέν άληθές 

δτι ή συνήθεια τοϋ κοσμεϊν τάφους διά Σειρήνων δέν ήτο άγνωστος και εις 

άλλα μέρη της ‘Ελλάδος, προ πάντων δμως φαίνεται δτι έπεκράτησεν ε’ν τφ 

Αττική, άλλά τά περί τοϋ ζητήματος τούτου θέλω έξετάσει έκτενώς άλ

λοτε. Νϋν δέ παραπέμπω τόν βουλόμενον είδικώτερόν τι περί Σειρήνων ν’ ά- 

ναγνώσφ είς τήν επιμελή πραγματείαν τοϋ Hermann Schrader «die Sirenen 

nach ihrer Bedeutung und kunstlerischen Darstellung im Alterthum. Berlin 

1868. _______ Κ· Α· ΜΪΛΩΝΑΣ δφηγηηίί.

ΟΛ.ΥΜΠΙΑ
Ό διδάκτωρ κ. Γόυσταΰος Καϊρτε, εταίρος τής Γερμανικής σχολής, άνα- 

κοινοί ήμϊν εύμενώς τάς εξής περί τών άνασκαφών τής ’Ολυμπίας ειδήσεις.
Ό εύρεθεις τόν παρελθόντα μήνα ταύρος (ί'δε σελ. 231) έν τή ρωμαϊκή 

έξέδρφ έχει έπΐ τής δεξιάς πλευράς επιγραφήν,καθ’ ήν ή ‘Ρηγίλλα άφιερόνει 

είς τόν Δία τδ ΰδωρ καί. τά περί τδ νδωρ' άποδείκνυται δ’ έκ τούτου δτι ή 
έξέδρα εΐνε ή δεξαμενή διά τό ύδραγωγεϊον 'Ηρώδου του Άττικοΰ. Πρό δέ τοϋ 

άνατολικοϋ κυκλικού νάοϋ εύρέθη άκέφαλος άνδριάς αύτοκράτορος φέροντος θώ

ρακα,δςτις πιθανώς έπ’ ί'σης προέρχεται έκ τής εξέδρας. Αί δ’έν τώέδάφει τής 
βυζαντιακής εκκλησίας εύρεθεϊσαι έπιγραφαΐ άποδεικνύουσιν δτι έν τή έξέδρφ 

ΐσταντο άρχικώς τούλάχιστον είκοσι και έν άγάλματα έπί δεκαεννέα βάσεων.

Νοτίως δέ τής εξέδρας εύρέθησαν δύο μεγάλαι χαλκαϊ κεφαλαΐ γρυπών 
έξαιρέτου τέχνης κα'ι πλουσίως έζειργασμέναι,ών ή μείζων έχει ύψος περί τά 

60 εκατοστά τοϋ μέτρου’ αύτόθι δέ κατά τόν άξονα τοΰ ναοΰ τής’Ήρας εύρέθη 

βωμός μετά πολυπληθών άναθηματικών ζφδίων έξ ορειχάλκου καί γής οπτής.
ΙΙρός δέ άνεκαλύφθησαν ή'δη τά θεμέλια πάντων των θησαυρών, άναζη- 

τεϊτάι δέ ή είς τό στάδιον εί'σοδος. Ή οικοδομική ύλη άπασα έ'χει κατακυ- 

λισθή είς τό βάθος νοτίως τοϋ επιπέδου. Εύρέθη δ’ αύτόθι χαλκούς λέβης 

καί κνημΐδες, κεφαλή μαρμάρινη τοϋ αύτοκράτορος Κλαυδίου καί κολοσσαϊος 

άστράγαλος έκ μαρμάρου μετά πλίνθου, έφ’ ού ΐστατο χαλκοϋν άγαλμα, ώς 

φαίνεται έκ τών ιχνών τών ποδών.
Έκ δέ τοϋ Πρυτανείου άπεκαλύφθη τό βορειοανατολικόν τέταρτον τοΰ 66 

τετραγωνικά μέτρα περιέχοντας τετραγώνου. Περιστοιχίζεται δέ τοϋτο ύπό 

στοάς κιόνων, έν δέ τφ μέσφ περιέχεται εύρύτερός τις χώρος, ού τό έδαφος 
εΐνε έστρωμένον διά πλινθίνων πλακών' υποτίθεται δ’ οτι τοϋτο ήν ή εστία..

315

’Εκ δέ τών έν αύτφ εύρεθέντων μνημονεύομεν επιγραφήν άναφέρουσαν τόν καλ

λιτέχνην Γλαυκίαν τόν έξ Αίγίνης καί τδ άνω μέρος τοΰ παιδός Λιονύσοΰ 
έκ τον γνωστού συμπΛΐγματος τοϋ ΠραζιτέΛους, δυστυχώς, άκέφαλον καί 

άνευ βραχιόνων. ■ *

ΓΑΛΛΙΚΗ «ΧΟΛΗ
Χυνιδρΐαβις της 3 Απρίλιον 1878.

‘Ο κ. Ά.Ιβέρτος Αουμδν άνακοινοϊ έπιγραφάς έλληνικάς έξ Έσκς-Ζαγρά, 

έν αΐς άναφέρεται πό.Ιις Τραϊανόν.
Ό αύτδς περί τής δημοσιεύσεως τών άνασκαφών τής Δωδώνης ύπό τοϋ 

κ. Καραπάνου.
Ό κ. Λύσανδρος Καυταντζόγ^ους των έν τφ κατασκαφέντι τουρκικφ 

πύργφ τής Άκροπόλεως εύρεθέντων γλυπτικών τεμαχίων τών Προπυλαίων.

Ό κ. Βωδουεν περί τών έν τή σειρ<^ τής Πανδώρας φιλολογικών καί 

γλωσσολογικών διατριβών.
Ό κ. Σ. Π. Λάμπρος άνακοινοϊ άνέκδοτον ποίημα έκ τής έν Βιέννή Βι

βλιοθήκης περιγράφον τήν μάχην καθ’ ήν άπέθανεν ό κατά τοΰ βασιλέως 

Κωνσταντίνου τοϋ Μονομάχου στασιάσας στρατηγός Γεώργιος Μανιακής 

(1143).
*0 κ. Κ. Μυ.Ιωνάς περί τών τελευταίων άποκτημάτων τοϋ Βαρβακείαυ 

μουσείου.
Συνεδρίασή τής 20’Απριλίου. 1

Ό κ. Λουμδν κνχΚόζ'. τήν σύνοψιν τοϋ έν Άθήναις νομισματικοΰ μουσείου 
δημοσιευθεϊσαν ύπό τοΰ κ. Ποστολάκα καί τόν κατάλογον τών έξ Άδρίας 

άρχαιοτήτων ύπό Schdne.
Ό κ. Τισσώ ύποβάλλει άντίγραφον βυζαντιακής έπιγραφής ελληνιστί και 

λατινιστί γεγραμμένης, έκ Τύνιδος.
Ό κ. Λ. Παπαοόπου.Ιος Κεραμευς άνακοινοϊ δύο νέα άποκτήματα τοϋ 

Μουσείου Σμύρνης,άνάγλυφον μετ’ έπιγραφής άναφερομένης εις τόν Σμυρναϊον 

ιατρόν ’Αρτέμωνα καί κεφαλήν τοΰ Αουκίου Ούήρου.
Ό κ. Μαρτά ύποβάλλει διάγραμμα τής κατά τόν Σερπεντζέν στοάς έ%- 

πονηθέν ύπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Λόβιό.
Ό κ. Κ. Μυλωνάς περί τίνος άναγλύφου επιτύμβιου φέροντος σειρήνα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΧΟΛΗ

Συνιδρίασις τής 6 ’Απριλίου.
Ό κ. ΚαϊΛέρ όμιλεϊ περί τών λειψάνων τής στοάς κατά τούς νοτίους 

πρόποδας τής Άκροπόλεως.
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Ό αυτός περί τών ευρημάτων τών εν ’Ολυμπίά Ανασκαφών κα'τά μήνα 
Μάρτιον.

Ό κ. Λέσχχε ινεοί τινων επιγραφών έξ ’Ολυμπίας περιεχουσών ονόματα 

καλλιτεχνών.

Ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος περί τινων μαρτυριών άναφερομένων είς τήν έν 
Έφέσφ εκκλησίαν τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.

'Ο κ. Καίριε περί τίνος βωμοΰ έχοντος παράστασιν τών δώδεκα θεών.

'Q κ. ΛίΛχχαϊφερ περί τινων έξ Αίγίνης αρχαίων μικροτεχνημάτων.
Αί συνεδριάσεις της σχολής διεζόπησαν ενεκα τοΰ θέρους.

ΕΙΔΗΙΕίί

Ή έν τώ Βαρβακείφ λυκείφ συλλογή της αρχαιολογικής εταιρίας έπλου- 
τίσθη διά νέων Αποκτημάτων, περί ών ώμίλησεν ό υφηγητής της Αρχαιο- 

λογίας κ, Κυρ. Μυλωνάς έν τή συνεδριάσει της Γαλλικής σχολής της 3 ’Α

πριλίου. Έκ τούτων τέσσαρα εΐνε τά έξης'
1) Δίωτος υδρία ής ή μέν βάσις Αποζεζαμμένη, αί λαβαί κολοβαί μετ’ 

Αναγλύφου παραστάσεως καί έπιγραφής, ύψ. 0,80’ ό λίθος πεντελικός· εύ
ρέθη έν Άθηναις παρά την πυριτιδαποθήκην την έπέκεινα τοΰ Ίλισσοΰ. Έν 

τφ μέσφ γυνή ποδήρη χιτώνα κα'ι ίμάτιον περιβεβλημένη κάθηται έπί κλιν- 

τήρος καί άπτεται τής χειρδς νέου Ανδρος έν ίματίφ προ αύτης ίσταμένου. 
"Οπισθεν τ^ς γυναικός άνήρ οπλίτης βραχυχίτων τήν μέν δεξιάν έπιτίθείς 

έπί τοϋ δεξιοΰ αύτής ώμου, τήν δέ άριστεράν άνέχων ώσε'ι έκράτει δόρυ" 

όπισθεν δε τοϋ οπλίτου υπασπιστής φέρων στρογγυλήν μεγάλην ασπίδα καί 

περικεφαλαίαν. Ή έργασία εΐνε τής καλής εποχής καί ή έ'κφρασις τών προ
σώπων θαυμασία. Ή επιγραφή εΐνε ή εξής·

ΤΕΛΕίΗΓΟΡΟ*  ΑΡΞΙΛΛΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ*.
2) Έπί πλακάς λίθου υπόλευκου ύψ. 0,46 πλατ. 0,20, παχ. 0,05, έχαυ- 

σής άνωθεν κα'ι Αετωμάτιον, ανάγλυφος παράστασις. Δύο γυμνοί άν- 
δρες, οί Διόσκουροι, μέ έπερριμμένον τό έπίβλημίκ έπί τοΰ δεξιού ώμου καί 

μέ φρυγικόν πίλον έπί τής κεφαλής, ΐστανται Αντιμέτωποι ζαί στηρίζουσι 
τήν δεξιάν έπί δόρατος’ παρά τούς πόδας έκατέρου αλέκτωρ. Τό άνάγλυφον 

εΐνε άποκεκρουσμένον μάλιστα δέ κατά τό πρόσωπον, οί άκροι πόδες έλλεί- 

πουσι. Ή έποχή εΐνε καλή. Εύρέθη έν Πελοποννήσφ.

• 3) ’Ιθυφαλλική Ακέφαλος μορφή έν ποδήρει χιτώνι, δν κρατεί πρός τά 

άνω έπί τής κοιλίας πλήρη καρπών, ών επιψαύει τό άνεστηλωμένον αίδοΐον*  
ή δεξιά κνήμη άποκεκρουσμένη μέχρι τής έπιγονατίδος’ έλλείπουσιν οί άκροι. 

πόδες*  ό λίθος λευκός’ ή έογασία μετρία’ ύψ. 0,50. Εύρέθη έν Ιίελοποννήσφ.

4) Έπί κιονίσκου μικρού μετά βάσεως τετραγώνου ύψ. 0,35, έξέχων χπ- 

ριέστατος έρως ίστάμενος ό'ρθιος, έ'χει τάς χεΐρας ό'πισθεν έφ’ ών στηρίζει τά 

νώτα" τά σκέλη αύτοΰ έξαπλοϊ άφελώς έπί τοϋ κιονίσκου*  ή ούλόθριξ καί χα- 

ρίεσσα αύτοΰ κόμη καταπίπτει μακρά έπί τής ράχεως. Οί βραχίονες καί ολί
γον ή δεξιά κνήμ.η άποκεκρουσμένα- οί άκροι πόδες έλλείπουσιν, ή εργασία; 

καλή καί επιμελής" ό λίθος λευκός' ύψος έρωτος 0,26, πλατ. 0,6. Έκ 

Σπάρτης.
Ό πλήρης κατάλογος τών άποκτηθέντων δημοσιευθήσεται έν τώ προσεχεΐ 

τεύχει τοϋ ΛεΛτίου τής εΛΛηνικής άΜΙνβογ ραγίας.
— Αί περί τήν στοάν κατά τόν Σερπεντζέν Ανασκαφαί τής Αρχαιολογικής 

εταιρίας έξακολουθοΰσι. Τάς τελευταίας ημέρας εύρέθησαν καί άλλαι βάσεις 

κιόνων, άνωθεν δέ τοϋ διονυσιακού Θεάτρου καί θραύσματα άγγείου Αρχαϊκής 
τέχνης φέροντος μελανάς εικόνας έπί έδάφους έρυθραΰ.

— Κατά τηλεγράφημα τοΰ εφόρου τών Αρχαιοτήτων κ. Π. Σταματάκη 

έ,ν "Αργεί παρά τό 'Ηραΐον γενομένης σκαφής έν τινι τάφφ εύρέθησαν χρυσά 

κοσμήματα πολλήν ομοιότητα έ'χοντα πρός τά εύρεθέντα έν Σπάτιγ.
. —· Έ Αρχαιολογική εταιρία ήγόρασεν ήδη τινάς τών έν Έλευσϊνι περί 

τόν ναόν τής Δήμητρος οικιών καί διαπραγματεύεται νά Αγοράσγι καί άλ- 

λας. Άμα άποπερατωθεισών τών διαπραγματεύσεων τής Αγοράς, θέλουσι 

κρημνισθή αί οίκίαι αύται, οί δ’ έν αύταϊς έγκάτοικοι θέλουσι κτίσει νέας 

κατωτέρω, παραχωρηθεισών έθνικών γαιών δωρεάν ύπό τοΰ δημοσίου. Εύθύς 

δέ θέλουσιν αρχίσει περί τόν ναόν τής Δήμητρος Ανασκαφαί έξ ών πολλά 

προσδοζώνται.
•— Κτιζομένης παρά τόν ναόν τών αγίων Θεοδώρων οικίας τοϋ κ. Σπυρ. 

Πυρρή εύρέθη λίθος περιέχων επιγραφήν ορού οικίας και α[ήπου], ήτις είση-: 
γήσει τών πρώτων ίδόντων παρεδόθη είς τήν Αρχαιολογικήν εταιρίαν. Έν δέ 

τή παραζειμένη οίζοδομ.ή τοΰ κ. Λεωνίδα Δανιήλ εύρέθη μαρμάρινη κεφαλή 

τεθραυσμένη καί θραύσματα Αγγείων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τόν λήξαντα μήνα δύο έγένοντο συνεδριάσεις, τρεις δ’ άνεγνώσθησαν δια- 
ρ f τοώχ:.
Ό ζ. Τιμ. ’Αργυρόπουλος τακτικόν ενεργόν μέλος άνέγνω διατριβήν περί

φωνογράφου.
Ό ζ. Α. Παπαδόπουλος Κεραμεύς άντεπιστέλλον μέλος περί τής τοπο

γραφίας και τής άρχαίας Ιστορίας τής Φωκαΐας.
Ό ζ. Δ.ΙΙανταζής επίτιμον μέλος περί Ζηνοβίας βασι.Ιίσσης τής’Λνιι- 

ΐοΛής.
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Ό κ. Α. Κουμελάς προσήνεγκε τή σχολή ’Αθηνών φρ. 50, ό δέ κ. Μ. 'Ρο· 
δοκανάκης φρ. 200, έτερος δ’ άνώνυμος φρ. 25.

Την ημέραν τοϋ Πάσχα έτελέσθη έν τοΐς παριλισσίοις κήποις κατά τδ 
σύνηθες τδ επέτειον γεύμα δπερ η κοσμητεία προσφέρει τοΐς μαθηταΐς της 
έν Άθήναις Σχολής τών ’Απόρων Παίδων.

Κατά την συνεδρίασιν τνίς 10 ’Απριλίου άνεγνώσθη ύπδ τοϋ εισηγητοϋ 
κ. I. Εύκλείδου η έκθεσις τίς έξελέγξεως τής κατά τδ λήξαν. έτος διαχει- 
ρίσεως τής ’Εφορείας τοϋ Συλλόγου, της Κοσμητείας της σχολής ’Αθηνών 
καί τίς επιτροπής τοϋ λαχείου.

Άπεφασίσθη δπως ή έπέτειος εορτή τίς συστάσεως τοϋ Συλλόγου άνα- 
βληθή είς τδν’Οκτώβριον γινόμενη συγχρόνως μετά της εορτής τών έγκαινίων 
της άρτι άγορασθείσης οικίας πρδς χρήσιν τοΰ τε Συλλόγου και τίς σχολής 
Αθηνών.

Έγένοντο μέλη τακτικά ένεργά οί κκ. Γ. Τζανετόπουλος, Α, Τριανταφυλ- 
λίδης και ’Αθανάσιος Μουτζόπουλος, άντεπιστέλλοντ.α δ’ έν Πειραιεΐ ό κ. 
Πέτρος Μουτζόπουλος καί έν Χαλκίδιό κ. Κωνστ. Διγενίς. Έγένετο δέ
κτη η άπδ τών τακτικών παρέδρων είς τά τακτικά ένεργά μετάθεσίς τοΰ 
κ. ’Ιακώβου Τομπάζη.

Έξελέχθησαν εις άντικατάστασιν παραιτηθέντων κοσμήτορες τίς σχολής 
Πατρών ό κ. I. Βαμβακερός και τίς σχολής Σύρου ό κ. Αδαμάντιος Πε- 
τρίτσης.

ΧΓΜΜΪΚΤΑ

ΠΙΝΑΚ0ΓΡΑΦ02 ΚΕΙΠΕΡΤ. — Έκ τών έφημερίδων έμαθον δτι ό έν 
Βερολίνω καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Dr. Heinrich Kiepert έποίησε 
κατ’ αύτάς καί δευτέραν έκδοσιν τοϋ έθνογραφικοΰ χάρτου της Μακεδονίας 
καί δη έτι σλαβικωτέρου τοΰ της πρώτης έκδόσεως, δστις, ώς γνωστόν, έλη- 
φθη ώς βάσις πρός διαχάραξυν τών ορίων της νέας Βουλγαρίας. Καθήκον μου 
κρίνω νά δημοσιεύσω οσα πρό τινων χρόνων δ κ. Kiepert εΐπέ μοι προφορι- 
κώς περί Μακεδονίας.

Κατά τδ 1870 πρδ τίς έκρήξεως τοΰ γαλλογερμανικοϋ πολέμου δ κ. 
Kiepert ήλθεν είς Σμύρνην, δπου- καθηγητής ών τότε τοϋ γυμνασίου τδν 
έγνώρισα διά τοϋ ένταΰθα νϋν κατοικοϋντος φίλου μου κ. Wilhelm Furst. 
Επειδή δέ τδ ταξείδιόν του έκεΐνο σκοπόν είχε τήν γεωγραφικήν έρευναν 
χωρών τινων της Μικράς ’Ασίας, πολλάκις συνέπεσε νά όμιλήσωμεν περί 
γεωγραφικών πραγμάτων καί της γεωγραφικής γνώσεως τών επαρχιών τοϋ 
τουρκικού κράτους έν τε Εύρώπη καί Άσίιγ" καί διά μέν τάς άλλας τουρκι- 

κάς χώρας έλεγέ μοι δτι ύπήρχον κατά τδ μάλλον καί ηττον καλαί τοπο- 
γραφικαί έοευναι, ές ων ήδύνατο νά άρυσθή ώφέλειάν τινα. Έπήνει δέ μοι 
ιδία τοπογραφικήν τινα περιγραφήν έπαρχίας τινός τοΰ Πόντου γενομένην ύπό 
τίνος προξένου ή προξενικού ύπαλλήλου. Περί δέ της Μακεδονίας εΐπέ μοι 
δτι γεωγραφικώς εΐνε terra incognita, καί δτι ό υιός του, δν τότε μεθ’έαυ- 
τοΰ εΐχεν, έμελλε νά άσχοληθή μέ την Μακεδονίαν" ηρώτα με μάλιστα, άν 
έγίνωσκον εργασίαν τινά περί Μακεδονίας Έλληνός τίνος" έγώ τφ ύπέδειξα 
την παλαιάν γεωγραφίαν τοΰ Μελετίου καί τδ τότε έκδοθέν πρώτον μέρος 
της γεωγραφίας τοϋ κ. Δημιτσα’ έκεΐνος εΐπέ μοι δτι άμφότερα τά έγίνω- 
σκεν. ’Άπορον δέ τώρα τη άληθεία φαίνεται, άφ’ ου έκτοτε ούδέν πλέον 
ταξείδιόν είς την Ανατολήν δ κ. Kiepert πρδς γεωγραφικήν έ'ρευνάν έπεχεί- 
ρησε, νά έκδίδη χάρτας περί χωρών, τάς οποίας παντάπασιν άγνοεΐ, καί μά
λιστα εθνογραφικούς, διά τούς όποιους εΐνε άνάγκη νά περιέλθη κατά βήμα 
πάσας τάς πόλεις, κώμας καί χωρία, καί νά γινώσαη καλώς την γλώσσαν 
τών κατοικούντων αύτάς έθνών" αυτός δέ μόλις γινώσκει δύο λέξεις τής 
νέας ελληνικής καί άλλας τόσας της τουρκικής" καί έντοσούτφ έλεγε μοι ό'τι- 
έσκόπευε νά συντάξη χάρτην της Τουρκίας είς δλας τάς γλώσσας τών ένοι- 
κουσών έθνικοτήτων, βεβαίως πρδς φωτισμόν αύτών.

Μέγα τή άληθείιρ επιστημονικόν όκάνδαλον είναι, άν ΐ'σως, ώς λέγεται, δ 
κ. Kiepert έμίσθωσε τδ έπιστημονικδν αύτοΰ κΰρος είς την πολιτικήν της 
'Ρωσίας, ητις έν μέν τοΐς προτέροις χρόνοις έπεχείρει διά. τής θρησκείας νά 
σαγηνεύση'τάς έν τή Ανατολή έθνικότητας, τώρα δέ άφ’ ού πλέον τά όπλα 
εκείνα έσκωρίασαν, θέλει νά κατορθώση τούς φιλανθρώπους αύτής σκοπούς 
διά τοΰ ονόματος τής έπιστημης" τρέφων άπειρον σεβασμόν πρδς τούς γέρμα- ., 
νούς έπιστημονας, δέν δύναμαι νά μη έκφράσω την είλικρινή λύπην μου διά 
τδ γεγονός τοΰτο.

ΙΩ. ΠΡΩΤΟΛΙΚΟΣ καθηγητές.
■Α Λ
* ·

SEISMOI εν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.—Άπδ της 12 Ίανουαρίού 1878 μέχρι τής
15 Απριλίου έγένοντο έν Κεφαλληνίφ σεισμοί οί έξης:

Τη 12 ’Ιανουάριου ώρα 8,30 μ. μ. σεισμός μέ τιναγμούς άνίσχυρος, τή 
15 ώρη 4 π. μ. σεισμός διαρκής άνίσχυρος, τή 17 ώριη 12,30 μ. μ. σεισμός 
άνευ διάρκειας- μέ βοήν. Τή 21 Φεβρουάριου ώρφ 9 π. μ. σεισμός ισχυρός, 
τη 4 δέ μ. μ. βοή. Βοαί ομοίως τή 22 άπό της 1 —3 π. μ. καί,τή 
24 την 11 μ. μ. Τή 22 Μαρτίου ώργ 11,35 π. μ. σεισμός ισχυρότατος 
περιστροφικός καί παταγώδης, έπενεγκών καί ζημίας. Κατέπεσον τοίχοι άρ- 
κετοί, καπνοδόχοι καί κονιάματα. Αύθημερδν ώρφ 12,3 μ. μ. βοή διαρκής, 
12^35 μ. μ. σεισμός διαρκής ισχυρός, άπό της 12,43 μέχρι τής 1,30 μ.μ. 
έκ διαλειμμάτων βοαί, τή 1,43 σεισμός ισχυρός, τή 1,55 σεισμός πολύστρο
φος άνίσχυρος, άπδ της 2 μ. μ. μέχρι τής 11,35 έκ διαλειμμάτων βοαί καί
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σεισμοί άνίσχυροι. Τή 23 Μαρτίου ώροι 2,17 π. μ. δόνησις έλαφρά, 2,35 

βοή, 4 δόνησις ισχυρά,. 5,25 σεισμός διαρκέστατος άλλ’ άνίσχυρος, 5,32 
βοή, 6 σεισμός δυνατός,άπό της 6,20 π.μ.—2 μ. μ. έκ διαλειμμάτων βοή, 
τή2,15 σεισμός διαρκής άνίσχυρος, τή 2,50 βοή,τή 3,10 σεισμός άνίσχυρος, 

βοή δέ κα'ι σεισμός έκ διαλειμμάτων άπό της ώρας ταύτης μέχρι τοϋ μεσο

νυκτίου.Τή 24 Μαρτίου ομοίως βοαί κατά διαφόρους τής ημέρας ώρας,σεισμοί 

δέ τρομώδεις άνίσχυροι τή ώρςρ 4,15 τής πρωίας καί 2 μ. μ. Τή 25 Μαρ

τίου ώρα 4 π. μ. βοή, ώρα 5 π. μ. σεισμός μέ κυματισμούς άνίσχυρος, ώρα 
7 μ. μ. σεισμός άνίσχυρος κυματώδης. Τή 26, ώρα 6 π. μ. σεισμός καί 

βοή παρκτεταμένη μετά δονήσεως ΐσχυράς περί τδ τέλος καί τή 11 π. μ. 

βοή. Τή 27 ώρα 1,50 πρωίας σεισμός ισχυρός μετά δονήσεως, ώρ^σ 4,50 

καί 7 βοή, ώρ<^ 4 μ. μ. δόνησις έλαφρά. Τή 28 δονήσεις διαρκείς κυματώ

δεις άλλ’ άσθενεϊς τή 1,30 μ. μ. 4 μ. μ. 4,10 κα'ι 5.Τή 29 δονήσεις ασθε
νείς τή9 π.μ. καί τή 3,2θ!μ.μ.,βοή δ’ έλαφρά τή 4,20 καί 8,50.Τή 30,βοή 

έκ διαλειμμάτων, τή 5,35 μ. μ. βοή μετά δονήσεως ίσχυράς κατά τό τέλος, 
ομοίως τή 1 ’Απριλίου ώρα 6,10 μ. μ. Τή 3 ’Απριλίου 6 π. μ. βοή τρομώ

δης διαρκής. Τή 5, ώρα 2 π.μ. βοή, ώρα 10 δόνησις έλαφρά, ώρρρ 1 μ. μ, 
διαρκής βοή μέ δονήσεις. Τή 8 ’Απριλίου ώρα 4 π. μ. βοή. Τή 9,ώριρ 3 π.μ. 

σεισμός άνίσχυρος, τή 10, ώρα 5 π. μ. καί 2,20 μ. μ. σεισμός άνίσχυρος, 

τή 11, βοή της 5 καί 8,30 π.μ. τή 9 σεισμός ισχυρότατος περιστροφικός 
άνευ διάρκειας, βοή δέ κατόπιν. Τή 12 ’Απριλίου ώρας 9 π. μ. σεισμός διαρ

κής άνίσχυρος' ομοίως τή 13 ώρα 1 π. μ. κα'ι 11,56 μ. μ. τή 14 ώρα 5 καί 
20 π. μ. σεισμός διαρκέστατος άνευ συνεπειών, βοή δέ 2, 4.15, 8.15 

μ. μ., τή 1 5 ώρ£ 6 π. μ. βοή. DAUS ΤΣ1ΤΣΕΑΗΣ.ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
1878 ΜΑΡΤΙΟΣ (Ε. Ν.)

Θερμόμετραν έκ.

Μέση θερμοκρασία 11,42
Μεγίστη » 21,2 (τήν31ην)
’Ελάχιστη » —1,6 (τήν 7Ίν)

χμ.
(τήν ΙΙην)

5 χμ.), άστραπών 1 ."Ανεμοι έ'πνευσαν κατά 11 ημέρας ΝΑ, 3Δ, 4ΒΔ, 7ΒΑ, 
6Ν.

1877 ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Ε. Ν.)
1 Θερμόμετροτ έκ.

Μέση θερμοκρασία 16,84
Μεγίστη » 25,0 (τήν 10Ίν)
’Ελάχιστη » 7,2 (τήν 15ην)

• Βαρόμεϊροτ

Μέση θλϊψις 751,49
Μεγίστη » 760,84
Έλαχίς·η » 741,39 (τήν ΙδΊ")
Ημέραι βροχής 10, βροχής καί χαλάζης 1 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατος 33,

Βαρύμετρον
Μέση θλϊψις 749,70
Μεγίστη » 755,93 (τήν 5Ίν)
’Ελάχιστη » 739,42 (τήν 26’1*)

Ήμέραι βροχής 1 0,(ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατος 11,05 χμ.),άστραπών
4,βροντών 1."Ανεμοι έπνευσαν κατά 19 ημέρας ΝΑ, ΙΑ, 2Β, 4BAj 2A, 3Ν.


