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Β*  *

Ές όσων ειπομεν έν τ^ προηγούμενη άκροάσει συνάγεται, δτι, κατά την 
ζένην έπιστημ-ην, τά ελληνικόν έθνος διετέλεσεν, έν διαστηματι έτών διςχι- 

λίων, «πλους δορυφόρος ετέρων πλανητών, ' κατά δέ την έν Έλλάδι πεποί- 

θησιν, πολλάκΐς μέν έπρωταγωνίστησεν έν τοΐς πράγμασι της ’Ανατολές, 
άείποτε δέ προέχουσάν τινκ έπέσχεν έν αύτοΐς τάξιν. Πρδς άπόδειξιν της 

αλήθειας ταύτης, έδέησε ν’ ανοικοδομηθώ έκ βάθρων τά οικοδόμημα της πα
τρίου ημών ιστορίας. ί'Γίνα άρά γε έντύπωσιν έπροξένησεν έν τί; Έσπερί<£ $ 

νέα αυτή τοϋ παρελθόντος ημών παράστασις; Ήξεύρετε δτι, ΐνα εύκολυνθίί 
■η αυτόθι διάδοσις τών έλληνικών δοξασιών, έξεδόθη, περί φεβρουάριον τοΰ 

ένεστώτος έ'τους, γαλλιστί ό έπΜ,ογος της ιστορίας τοϋ εΠΐηνικοΰ εθνονς, 

μετονομασθεις Histoire de la civilisation hellinique, depuis ses origines jus- 
qu’ ά nos jours. Έδημοσιεύθησαν δέ έ'κτοτε πεντηκοντα περίπου βιβλιογρα

φία!, ποικίλης επιστημονικές αξίας καί .πολίτικης άποχρώσεως, αί πλεΐσται 

ύπό γαλλικών περιοδικών και εφημερίδων. Ή κεφαλαιώδης άνάλυσις τών κυ- 
ριωτέρων έκτων κρίσεων τούτων είναι ού μόνον περίεργος, άλλά καί διδακτική.

Εννοείτε δτι δέν ητο δυνατόν νά άνασπάσωμεν διά μιας άπαντα τά φρο
νήματα, δσα, έπί πολλάς εκατονταετηρίδας καλλιεργούμενα διά της φιλολο

γίας καί της ανατροφές τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, έρριψαν ρίζας βαθείας 
είς την διάνοιαν αύτοΰ και την καρδίαν. ,ΖΟθεν άπορον δέν είναι δτι έπέμει- 

νάν τινες άντιδοξοΰντες. Ιδίως η μερίς τών κληρικών, ήτοι η ,πολιτικοθρη- 

σκευτικη μερίς ή έκπροςωποϋσα τά συμφέροντα καί τά πάθη της κληροκρα- 
τίας, έπανέλαβε τάς προλήψεις καί προκαταλήψεις δσας έπί αιώνας δέν 

έπαυσε διασπείρουσα κατά τοΰ ελληνισμού, ώς άρχαιοτάτου άντιπάλου της 
παπικής κυριαρχίας. Διεμαρτυρηθη κατά τώς γνώμης δτι η διατύπωσις τών 

δογμάτων τοΰ Χριστιανισμού, η ερμηνεία αύτοΰ καί ό πρώτος έξωτερικό? 

οργανισμός τοΰ νέου θρησκεύματος, υπήρξαν έργα της ελληνικές διανοίας, 
ευγλωττίας, πολιτείας. Διεμαρτυρηθη κατά της δοξασίας δτι την κατάλυ- 

σιν τοΰ άνατολικοΰ κράτους έπηγαγον αί σταυροφορία! μάλλον η οί Μου-

* ’Ίδε σελ. 829.
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σουλμανοι. μετά rfa έσχατης περιφρονήσεως περί του κράτους
τούτου. Ήμφισβήτησε τήν έννοιαν καί τήν ίσχύν του 'Ελληνισμού. Ήξίωσεν 

οτι εχομεν όπισθεν ημών διςχίλια εκφαυλισμού ετη καί οτι ό ένεστώς ήμών 
βίος όπωςδήποτε έξεταζόμενος, είναι βίος, φυλής πεπτωκυίας. Έπί πάσιν 

νίγαγε παλιν εις μέσον τό ζήτημα, έάν οί κατέχοντες τά νΰν τόν χώρον 
τοΰ αρχαίου τών Ελλήνων πολιτισμού, ήναι τφόντι Έλληνες. Τοιαϋτα πα- 
ρητόνησαν καί άλλοι μέν τινες, μάλιστα δέ ό Frangais καί ή Revue de France, 
δριμυτερον ό πρώτος, επιεικέστερου ή δεύτερα,

’Αλλά τών εύαρίθμων τούτων κακοφωνιών κατίσχυσεν δ χορός τής επευ
φημίας, ού προήρξε τό κράτιστον τών εν Γαλλία; περιοδικών, $ Revue des 
deux Mondes. Έν αύτφ έδημοσιεύθη ή έκτενεστάτη καί εμβριθέστατη τών 

περί τοΰ προκειμένου πραγματειών, ή γραφεΐσα ύπό τοΰ Emile Burnouf, άλ
λοτε έπί πολλά έτη διατελέσαντος διευθυντοΰ τν-ς έν Άθήναις γαλλικής 

σχολής. Ό Burnouf παραδέχεται πρό πάντων την θεμελιώδη αρχήν τοΰ Έ- 
πιΛογου, οτι ό Ελληνισμός μετέβαλε πολλάκις όρμητήριον, πρωταγωνίστη
σα; ότέ μέν έν Εύρώπη, ότέ δέ έν ’Ασία, άλλοτε βορειότερον, καί άλλοτ® 

νοτιώτερον. Ώνομάσαμεν την αρχήν ταύτην θεμελιώδη, διότι αύτ^ς άνευ «-*  
δύνατον είναι νά έξηγηθ·? πώς τό Ελληνικόν έθνος, μόνον έξ όλων τών άλ

λων εθνών, διετήρησε τήν ζωτικότητα αύτοΰ έπί εί'κοσιν αιώνας. Διετήρησε 
δέ τήν ζωτικότητα ταύτην, διότι έκ διαλειμμάτων άνενέου τά ύλικά καί έν 

μέρει αυτά τά ηθικά αύτοΰ συστατικά, μεταβάλλον έκ διαλειμμάτων τόπον, 
τρόπον καί σκοπόν ένεργείας. «Έάν, λέγει ό Burnouf, ό ελληνισμός περιω- 

ριζετο εις τήν έλληνικήν χερσόνησον καί τάς παρακείμενα; νήσους, ήθελεν 

άναλωθη, όπως έξηντλήθησαν ή Σπάρτη καί αί ’Αθήναι. Άποδημήσας δέ εις 

Ασιαν μετά ’Αλεξάνδρου, διηρεσε μέν τάς δυνάμεις αύτοΰ, άλλ’ έλησμό- 

νησε τας αρχαίας έριδας. Έάν ξμενεν έν ταΐς πρώταις αύτοΰ έστίαις, δέν 
ήθελεν άποβη ό τοΰ Χριστιανισμού πρωτοστάτης, καί ίσως ούδ’ ό χριστιανι

σμός αύτός ήθελε κατισχύσει. Χοροστάτησα; δέ τοΰ Χριστιανισμού καθ’ άπα- 

σαν τήν ’Ασίαν, καί τήν Αΐ'γυπτον, ήδυνήθη νά άθροίση τά διεστωτα αύτοΰ 
μέλη καί νά τρέψγ» εις.ί'διον όφελος τήν έν τη ’Ανατολή όργανωθεΐσαν ύπό 

τής, Ρώμης ενότητα. Εντεύθεν μετά τήν πτώσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους, 
προέστη, ώς έκ τή; ύπεροχής τού άρχαίου αύτοΰ πολιτισμού, όλων τών χρι

στιανικών επικρατειών, συνεπυκνωθη περί τήν νέαν μεγάλην πρωτεύουσαν, 
εκπολίτισε τούς γείτονας βαρβάρους, καί άντέσχεν εί'ς τε τόν άραβικόν μωα- - 

μεθανισμόν, εί'ς τε τήν άδιάλειπτον έπιδρομήν τών λαών τής ’Άρκτου);.

Ο Burnouf, συνοψισας τόν έν τη άρχαιότητι δημιουργηθέντα ύπό του 

Ελληνικού έθνους πολιτικόν καί διανοητικόν βίον, τόν μετά ’Αλέξανδρον δια- 
πραχθεντα έξελληνισμόν της ’Ανατολής, τόν θετικόν καί επιστημονικόν χα

ρακτήρα 8ν προςεκτήσατο ό Ελληνισμός έπί τής περιόδου ταύτης, τόν τρό
πον δι’ ου ίδιοποιήθη τόν Χριστιανισμόν, τήν φοράν τών πραγμάτων ή'τις^- .
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νεβίβασεν αυτόν είς τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τούς έσχα
τους κινδύνους οΰς ύπέστη έπί χρόνον ικανόν ένεκα τών έν τφ μεταξύ έπιγε- 

νομένων αλλοιώσεων τού νέου θρησκεύματος καί τοΰ νέου πολιτεύματος, επι
φέρει. «Τό κεφάλ«ιον Δ' τοΰ είναι έν τών άξιολογωτάτων όσα -

έγράφησαν ύπό τών νεωτέρων ιστορικών. Τό έργον τοΰ Αέοντος Γ και τών 
διαδόχων αύτοΰ δέν περιωρίσθη είς τήν τών εικόνων καθαίρεσιν, άλλ’ άπεβη 

αληθής άναμόρφωσις Θρησκευτική άμα καί πολίτικη και κοινωνική·, Η θρη
σκευτική μεταρρύθμισές δέν έθιξε τά δόγματα’ έθετο μόνον έκ μέσου τάς 

εικόνας, άπηγόρευσε τήν κατάχρησιν τών αγίων λείψανων καί ήλαττωσε τον 
αριθμόν τών μοναστηρίων. Ή δέ πολιτική καί κοινωνική μεταβολή «φηρε- “* 
σεν άπότόν κληρον τήν δημοσίαν παίδευσιν, κατάργησε τήν δουλοπαροικίαν, 

καθιέρωσεν, έφόσον τούτο ήτο κατ’ έκείνους τούς χρόνους δυνατόν, τήν άνε- 

ξιθρησκείαν, καθυπέβαλεν είς τόν κοινόν φόρον τά τής εκκλησίας κτήματα, 
καί ηγωνίσθη ουτω παντί σθένει νά συγκρότηση κοινωνίαν αρρενωπόν, επί τη 
βάσει τών αθανάτων έκείνων άρχών, αΐτινες δέν έμελλαν να θρ,ιαμβευσωσιν 

όριστικώς έν τω κόσμφ είμή μετά χίλια περίπου έτη»·, Κατωτέρω δέ συμ

περαίνει ότι ταΰτα πάντα έπενήργησαν είς τήν έν τη έκκαιδεκάτη εκατον- 

ταετηρίδι προκύψασαν προτεσταντικήν μεταρρύθμισιν.
Τό. αναμορφωτικόν έργον τοΰ Αέοντος Γ καί τών διαδόχων αύτοΰ δέν εύω- 

δώθη έν τη ’Ανατολή- αλλά ό Burnouf συνομολογεί ότι τό πνεύμα τών θε

σμών αύτοΰ επέζησεν. « Αί εικόνες, λέγει, άνεστηλώθησαν, ή λατρεία δμως 
αύτών άπηγορεύθη. Τά καταργηθέντα μοναστήρια άνιδρύθησαν, ό μοναχικός 

δμως βίος περιεστάλη διά πολλών περιορισμών. Γεγονός δέ άξιοσημείωτον 

δταν άναλογισθώμεν τούς αρχαίους χρόνους καθ’ οΰς συνέβη καί το οποίαν 

παρέμεινεν ώς είς τών μάλλον άναλλοιώτων χαρακτήρων τοΰ Ελληνισμού, 
ούδέποτε ή δημοσία παίδευσις περιήλθεν έ'κτοτε είς χεϊρας τοΰ κλήρου καί , 

τών μοναχών. Ή τύχη τών αγροτικών τάξεων, ύπερ δν επραξε πολλά η 

άναμόρφωσις, ήσφαλίσθη, οί δέ μικροί γεωκτή,ται δέν έπαυσαν προστατεύο
με ύπό τής βασιλείας κατά τών καταπιέσεων καί τής πλεονεξίας τών 

πλουσίων. Κατά την νέαν, τήν έκλαϊκευθεΐσαν δημοσίαν παίδευσιν, αί σχο- 

λαίίδρύοντο καί συνετηροϋντο ύπό τής πολιτείας, η έν αύταϊς διδασκαλία 
παρείχετο δωρεάν, οί καθηγηταί ημείβοντο άδρώς. Έπί τή> μακεδονικής δυ- 

ναστείας άνεδείχθήσαν άνδρες διαπρεπείς καί συγγράφεις εξαίρετοι, ώς μαρ- 
τυρούσι τά δυςτ^χώς έν μέρει μόνον περισωθέντα έργα αύτών. Μέχρι δέ τών 

χρόνων έκείνων άνατρέχουσι τά εσχάτως άνευρεθεντα δημώδη φσματα, διών 

εξυμνούντο οί κατά τοΰ μωαμεθανισμού άθλοι τών ήρωων τής Μικρά;. Ασίας,;.. ■ 
^σματα τά όποια άντιπαραβαλλόμενα πρός τά έν τοΐς νεωτέροις χρόνοι; έν- 
τεΰθεν τοΰ Αιγαίου άντηχήσαντα, νέαν παρέχουσιν άπόδειξιν τής άδιαλει-

■ τ?τοϋ του ε'λ^^νιχ.ου /jJXgcto?»·
«Τότε (καί Αναγκάζομαι ενταύθα νά παραθέσω έν περίληψή μονον τα εν 
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τφ γαλλικώ κειμένω λεγάμενα), τότε Ανεκτήθησάν Από τών Αράβων ή 
ΚρνίτΎΐ, ή Κύπρος, ή Κιλικία καί {χέρας τής Συρίας καί τής Μεσοποταμίας, 

χαθυπετάχΟησαν δέ μέχρι τοΰ ’Ίστρου οί .Βούλγαροι καί οί Σλαΰοι. Τότε 
έπεδιώχθη διά πλείστης όσης τέχνης καί δραστηριότητος ό έξελληνισμός 

δ'λων τών χωρών εκείνων’ καί αν τά επέκεινα τοΰ Αίμου καί τοΰ Σκάρδου 
παρέμειναν έπί τέλους σλαυϊκά, τά προς.νότον τών όρέων τούτων διέσωσαν 

άχρι τ.οϋδε τόν ελληνικόν αυτών χαρακτήρα, χάρις εις τούς πολεμικούς κα^ 

τούς εκπολιτιστικούς αγώνας της μακεδονικής δυναστείας».

«Ή έτησία τοΰ κράτους πρόςοδος, διά τήν έξαίρετον αύτοϋ βιομηχανίαν 
& καί εμπορίαν, συνεποσώθη εις 650 περίπου εκατομμύρια φράγκων, ίσοδυνα- 

μουντά σήμερον πρός τριςχίλια έκατομμύρια. Μόνη ή βασιλεύουσα κατέβαλλε 

τό έκτον τοϋ όλικοϋ τούτου ποσοϋ. Διά τηλικούτων πόρων κατεσκευάζοντο 
μεγάλα δημόσια έργα, συνετηρεϊτο στρατός κράτιστος πεζικός άμα καί ναυ
τικός, διοίκησις άριστα ώργανωμένη, δημοσία παίδευσις δωρεάν παρεχόμενη. 

Ένί λόγω τό Ελληνικόν κράτος άπέβη κατ’ έκεΐνο τοΰ χρόνου τό πλουσιώ- 

τερον, τό βιομηχανικώτερον, τό έμπορικώτερον τών επί γής, "Αραβες δέ, καί 
Αρμένιοι, καί Σλαΰοι, καί Ενετοί, καί πάπαι Ανωμολόγουν τό πρωτεύον αώ

του αξίωμα». #

«Πώς, έρωτφ ή'δη ό Burnouf, άφοΰ προήχθη εις τοσοΰτον δυνάμεως, ευ
δαιμονίας καί άληθοΰς πολιτισμοΰ, κατέρρευσεν αί'φνης από τοΰ ύψους τού

του;» Άπαντφ δέ Αδιστάκτως, συνφδά τή ελληνική συνειδήσει, δτι «ή λα 
τινική Ευρώπη ήγωνίσθη επί δύο έκατονταετηρίδάς, νά ζαταλύση ίδίαις χερ*  

σίν τόν προμαχώνα αύτής εκείνον κατά τής μουσουλμανικής επιδρομής» 
Καί ίστορήσας διά βραχέων μέν, αλλά διά χρωμάτων ζωηροτάτων τά κατά 

τάς σταυροφορίας, τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Λατίνων, 
τήν Ανικανότητα ήν έδειξαν είςτόνά Ανοικοδομήσωσι νέαν τινά όπωςοΰν ίσχυ- 

ράν πραγμάτων τάξιν αντί τής καταστραφείσης, τήν έντεΰθεν έπελθοϋσαν 

άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό Μωχαμέτ τοΰ Β' καί επί πασι τά 

κατά τήν Τουρκοκρατίαν, συγκεφαλαιοϊ τό μέρος τοϋτο τής κρίσεως αύτοϋ 
διά τών έξης λόγων, έν οίς εμπεριέχεται ό βίος άμα καί ή διαθήκη τών πα

τέρων ημών. «’Εν τώ Όσμανικώ κράτει ύπάρχουσι λαοί δύο, παρεστώτες μέν 

αλλά διεστώτες, ύλικώς Ανάμικτοι, ηθικώς κεχωρισμένοι, ό λαός τοΰ Κορα

νίου καί ό λαός τοΰ Ευαγγελίου. Τά δύο στοιχεία είναι αδιάλλακτα καί διά 

τοϋτο ό μεταξύ'Ελλήνων καί Τούρκων αγών δέν έ'παυσεν έπί τέσσαρας αιώ
νας, ούδέ θέλει παύσει ποτέ». .

. ; Πριν μεταβώ εις έτέρας γνώμας μή λησμονήσω δτι, και ό Albert Dumont, 

δ τοΰ Emile Burnouf διάδοχος έν τή διευθύνσει τής έν Άθήναις Γαλλικής 

σχολής, έγραψεν έν τφ Bulletin de correspondence hellenique, ολίγα μέν τινα 

περί τοΰ ’’ΕηιΛόγου, αλλά πολυσήμαντα καί ούδέν ήττον ευμενή Ίδιάζου- 
σαν δέ έ'χουσιν Αξίαν αί δύο αύται έπιδοκιμασίαι κατά τοϋτο οτι άμφότεροι 
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©ί άνδρες ώμίλησαν περί έθνους, τό όποιον έγνώρισαν και έξετίμησαν διά 

μακρΑς έν τώ μέσω αύτοϋ διατριβής.
Έκ δέ τών άλλων κρίσεων δσαι έγράφησαν έν τω αύτφ πνεύματι τής 

πλήρους ή σχεδόν πλήρους κυρώσεως τών Ελληνικών δοξασιών, μάλιστα 

Αξιοσημείωτος διά τήν ακριβή τών πραγμάτων γνώσιν, είναι ή ύπό τοΰ 
Henry Houssaye δημοσιευθεΐσα έν τη ’Εφημέριόι των Συζητήσεων. Εΐ'δομεν 

• πρό ολίγου πώς διατυποϊ τό πρόςφατον ημών παρελθόν καί τό. ένεστώς ό 

Burnouf’ ιδού τί τεκμαίρεται περί τοΰ προςεχοΰς μέλλοντος ό Houssaye. «Ό 
Ελληνισμός, λέγει, διατελεϊ ί'σως έν ταϊς παραμοναΐς νέας τής τύχης αύ

τοϋ τροπής. Ή μακραίων μεταξύ Όσμανιδών καί Ελλήνων μονομαχία είμ- 
πορεϊ νά λήξη άνευ τής τών τελευταίων τούτων συμ,μετοχής εις τήν έσχά- 
την τοϋ προκειμένου Αγώνος φάσΜ. Άλλ’ οί "Ελληνες δέν έ'χουσιν είμ,ή νά 

κερδήσωσιν, οί δέ Τούρκοι δέν έχουσιν εϊμ.ή νά ζημιωθώσιν έκ τών νΰν πα
ρασκευαζόμενων γεγονότων. Ναι μεν έάν τό οθωμανικόν στοιχεΐον έκλίπη 

όριστικώς έξ Ευρώπης, Αντιμέτωποι θέλουσιν εύρεθή πανσλαυϊσμός καί Ελ
ληνισμός. Παρεκτός δέ έάν ή Ελλάς λάβη συνδρομήν τινα ήν είμπορεΐ νά 

έλπίση, αδύνατον νά προ'ίδη τις τήν έκβασιν πάλης ενόπλου μεταξύ 6 εκα

τομμυρίων 'Ελλήνων έγκαταλελειμμένων εις τάς ιδίας δυνάμεις καί τών ύπό 

τής 'Ρωσίας ύποστηριζομένων Σλαυοβουλγάρων, διότι παρήλθον οί καιροί 
έκεϊνοι καθ’ ούς ό ήγεμών τών 'Ρώσων Σβιατοσλαΰος έζήτει ταπεινώς ειρή

νην παρά τοΰ νικητοΰ αύτοϋ, τοΰ βασιλέως Ίωάννου. Ούδέν ήττον οί Σλαΰοι 
δυςχερώς θέλουσι κατισχύσει τοϋ ρωμαλέου, τοΰ ζωτικού, τοΰ μεταδοτικού 

πνεύματος τής 'Ελληνικής φυλής. Καίτοι Αντίθετοι πρός ταύτην κατά τε 
τήν καταγωγήν καί τά αισθήματα, όλιγώτερον τών Τούρκων θέλουσι δυς- 

τροπήσει πρός τήν ελληνικήν έπίδρασιν. Τοϋτο μαρτυρεΐται ύπό τής ιστορίας 

τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους όπερ εύχερέστερον ιδιοποιείτο τούς Σλαύους ή τούς 

Τούρκους. Εί μέν λοιπόν ή Κωνσταντινούπολή γείνη πόλις έλευθέρα, ή Κων
σταντινούπολή θέλει μετ’ ού πολύ Αποβή πόλις σχεδόν έλληνίς. Εί δέ καί 

συγκροτηθή κράτος σλαυοελληνικάν, ό Ελληνισμός θέλει έπαναλάβει τό έρ- 

γον δπερ διεξήγαγεν έπί τών διαδόχων του Κωνσταντίνου, τόν έξελληνισμόν 

τοϋ νέου κράτους».
Παρατιθέμενοι τά τεκμήρια ταΰτα, Αναγκαϊον νομίζομεν νά ύπομνηματί- 

σωμεν αύτά δι’ ολίγων τινών λέξεων ΐνα μή παρεξηγηθώσιν. 'Ο συγγραφεύς 

δέν εννοεί βεβαίως οτι ό Ελληνισμός δύναται νά κατισχύση διά μόνου τοΰ 

μεταδοτικού αύτοϋ πνεύματος. Τοϋτο συνέβη μέν έπί τών αρχαιοτήτων ημών, 
αποικιών καί έπί τοΰ έξελληνισμοϋ τής έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίας, 

Αλλά εις περιστάσεις αϊτινες ούδεμίαν έχουσιν αναλογίαν πρός τάς παρούσας. 

Αί Αρχαιόταται έκεϊναι άποικίαι πρός ούδένα προςέκρουσαν ισχυρόν αντίπα

λον, πριν δέ ιδιοποιηθώ τήν νέαν τοΰ Κωνσταντίνου βασιλεύουσαν, ό 'Ελλη
νισμός ήτο πρό κάιροϋ κύριος όλων τών περί αύτήν χωρών. 'Οσάκις όμως ά- 
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ηήντησε στρατόν ώργανώμένον, έδέησε ν’ άντιπαρατάξη καί αύτδς εύάρΐ·*  

Ομον μέν, άριστά δέ ώργανωμένον στρατόν. Καλή είναι ή ηθική δυναμά 
διότι πολλαπλασιάζει την υλικήν, εξαιρέσει δίχως σπανιωτάτων, περιστά

σεων, απαιτείται νά έχ·ρ τί νά πολλαπλασιάσει. "Ινα έλευθερώσωσι τούς έν 
τ?ί μικργ Άσίγ άδελφούς,οί αρχαίοι ημών προπάτορες ένίκησαν έν Πλαταιαΐς 

τριακοντάκις [κυρίους εχθρούς διά, δεκακιςμυρίων μαχητών’ είχον όμως μα- 
χητάς δεκακιςμυρίους. "Ινα έ'πειτα άρξωσι της Ανατολής, κατέβαλαν έν Γαυ- 

γαμήλοις διά μόνων 50,000 άνδρών είκοσαπλασίους ασιανούς" είχον δμως 

πεντακιςμυρίους λογάδας άνδρας. ‘Ο δέ βασιλεύς ’Ιωάννης, ου μνημονεύει ό 
Henri Houssaye, εξέβαλε της Βουλγαρίας διά 30,000 συναγωνιστών διπλά

σιους'Ρώσους, ηγείτο δμως 30,000 καθυπερτέρων κατά τε τήν άσκησιν καί 
την διοίκησιν καί τον οπλισμόν. Άλλ’ επανερχόμενα είς τάς περί τοϋ ’‘Επι

λόγου κρίσεις.
Άνεφέρομεν άχρι τοΰδε πρώτον τούς όλοσχερώς άποκρούσαντας τάς έλλη- 

νικάς δοξασίας και δεύτερον τούς είς ταύτας έπικροτήσαντας, έν οις έξαί- 

ρετον έπέχει τάξιν και ό ακαδημαϊκός George Perrot, διαλαβών έν τγ; Re

vue arch^ologique, περί τοϋ άντικειμέναυ τούτου βραχέα μέν τινα, άλλά δό

κιμα, ώς πάν το ύπό τοϋ άνδρός γραφόμενου. Έν τω μεταξύ δέ τών δυο 
τούτων άκρων παρέστησαν ποικίλαι μέσαι γνώμαι. Είς το περιοδικόν, τό κα

λούμενου Journal des Savants έδημοσίευσεν ό άκαδημαϊκός Ε. -Miller άνά- 

λυσιν μακράν καί εύμενεστάτην, παρενείρων όμως ovt υπολαμβάνει τινά άμ- 
φισβητησιμα, άν και μη λέγων ρητώς τίνα και Ιτι όλιγώτερον επιχειρών 

περί αύτών συζήτησιν, Τοιαΰτα δέ περίπου ειπεν έν τή Revue scientifique, 
ανώνυμος καί έν τή Revue bibliographique universelie ό Armand Gasky.

"Ετεροι διετύπωσαν τάς ενστάσεις αυτών άπαφαντικώτεραν. ‘II Revue hi- 

storique, διά συντόμου βιβλιοκρισίας άπεδέξατο μέν τά περί τοΰ πρώτου και 

τοΰ μακεδονικού ελληνισμού ίστορηθέντα, καί τά περί τής μεταδοτικής 
Ισχύος ήν ούτος παρέσχεν είς τόν χριστιανισμόν, άξιοι όμως δτι τό 'Ελληνι

κόν πνεύμα εντελώς παρήκμασεν έπί τών μέσων αιώνων. «Άπόδειξις της 

παρακμής ταύτης, λέγει, είναι ή έπικράτησις τής θεολογίας έν τώ διανοη- 
τικφ βίφ. καί η στείρωσις τών υψηλότερων κλάδων της άνθρωπίνης δραστη

ριότητας, της επιστήμης, της τέχνης, της φιλολογίας, της πολιτικής». Δέν 
στιγματίζει εντούτοις όπως οί κληρικοί, τό μεσαιωνικόν ημών κράτος, πολλοϋ 
γε δει, καί διαρρήδην καταδικάζει τάς σταυροφορίας ώς έπαγαγούσας την ■ 

κατάλυσιν αύτοΰ. Διότι ιδού τί επιφέρει. «Ή μεγίστη ύπηρεσία ήν τό κρά

τος εκείνο προςήνεγκε τη άνθρωπότητι, είναι δτι διέσωσε τήν παρακαταθή
κην τοϋ αρχαίου πολιτισμού καί άνεχαίτισε σλαυους καί μουσουλμάνους μέ
χρι τής ημέρας καθ’ ήν οί σταυροφόροι έπελθόντες, κατησώτευσαν τόν θη

σαυρόν εκείνον, και, διαμελίσαντες τό κράτος, άφήκαν ελεύθερον τό στάδιον 
«ίς τούς Όσμανίδας»,

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 03' ■

’Ομοια έπρέσβευσεν ό Andri Lefevre είς τήν Ripublique fran$aise, εκτε
νέστερου πραγματευσάμενος τά θέμ.ατα καί έν πολλοΐς κομψότατα. Τά περί 

τής άκμής τών αρχαίων ’Αθηνών συγκεφαλαιοϊ δι’ είκόνος χαριέσσης. «Ή 
θκλασσοκράτωρ αυτή πόλις έλαμψε, λέγει, έπί δύο εκατονταετηρίδας, δι 

αίγλης άπαραμίλλοΟ, φεγγοβολούσης άχρι τοΰδε έπί τής άνθρωπότητος, δπως 
τό φώς τών έκλιπόντων εκείνων αστέρων, τό όποιον, επιζών καί άφοϋ έσβέ- 
σθη ή εστία αύτοΰ, θέλει περιαυγάζει τούς οφθαλμούς ημών είς χιλιάδας 

ενιαυτών». Μεταβαίνων έπειτα είς τόν ανατολικόν'Ελληνισμόν, κρίνει ουτω 
πως. «Τό έ'ργον του μεγάλου ’Αλεξάνδρου δέν συναπέθανε μετ’ -αύτοΰ, ώς 
πολλάκΐς επαναλαμβάνεται. Καίτοι αγώνες εμφύλιοι έξήντλησαν τάς δυνά

μεις τών διαδόχων, καίτοι «ί ύπ’ αύτοΰ κατακτηθεϊσαι χώραι ύπέκυψαν εις 
τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν, ή μικρά Άσία, ή Συρία καί ή Αίγυπτος παρέμει- 

ναν κτήμα τοϋ 'Ελληνισμού.Ή γλώσσα και ό πολιτισμός αύτοΰ έγκαδιδρόθη- 

ααν αυτόθι έπί έτη χίλια. Μάλιστα δέ πλήρης άπέβη ή άφομοίωσις τών ιθα

γενών έν τ·?! μικρ^ Άσίφ’ αί πόλεις καί αί κώμαι τής Κιλικίας, τής Παφλα- 
γονίας, τοϋ Πόντου, τής Καππαδοκίας, ώργανώθησαν έπί τό έλληνικώτερον, 

προςκτησάμεναι τά ήθη, τούς θεσμούς, τάς σχολάς, τήν φιλολογίαν τοϋ 

έθνους τούτου. Οί θεοί αύτών έξωμοιώθησαν πρός τούς θεούς τοΰ ελληνικού 
Πανθέου. Έν Αίγύπτω δέ έπί τών Πτολεμαίων, καί έν Άσί^: έπί τής ρω
μαϊκής κυριαρχίας, ό ανατολικός Ελληνισμός συνεπλήρωσε λαμπρώς τόν 
προηγούμενον διανοητικόν αύτοΰ κόσμον, καλλιεργήσας ιδίως τάς θετικάς 

καί πρακτικά- έπιστήμας, τήν μαθηματικήν, τήν άστρονομίαν, τήν γεώγρκ- 

φίαν, τήν μηχανικήν, τήν φυσικήν ιστορίαν, τήν ιατρικήν».

‘Ο γράψας έν τή Republique frangaise συνομολογεί προςέτι δτι ό Χριστια
νισμός δέν έθριάμβευσεν είμή χάρις είς τήν ελληνικήν διάνοιαν καί γλώσ
σαν, πρεσβεύει δμως συνωδά τή Revue historique δτι τό μετ’ ολίγον ίδρυ- 

Θέν έν Κωνσταντινουπόλει κράτος, έ'παθε νόσημα πνευματικόν, ήθικόν καί 

πολιτικόν, τοΰ όποιου δέν ήδυνήθησαν νά. κατισχύσωσιν ούδ’ οί μεταρρυθμι- 

στικοί θεσμοί τών εϊκονομάχων βασιλέων. Άλλ’ έπί τέλους κολάζει τήν τοι- 

αύσην κρίσιν, άποφαινόμενος δτι ή άναμόρφωσις δέν άπέβη εντελώς άγονος 

καί δτι ή μακεδονική δυναστεία ώφελήθη έπιτηδειότατα έκ ' τής εθνικής ά- 

νανήψεως ήν παρήγαγον μέχρι τινός οί θεσμοί εκείνοι.
Επιλέγει δέ. ώς έξης. «Τήν κρίσιμου κατά τοΰ ανατολικού κράτους πλη

γήν κατέφερεν ή Εσπερία Εύρώπη, ή λατινική χριστιανωσύνη. Οί σταυρο
φόροι, άφοΰ έματαιοπόνησαν έν Συρία καί έν Αίγύπτφ, κυριεύσαντες τήν 
Κωνσταντινούπολή, ίδρυσαν έν αύτή γελοΐον λατινικόν κράτος, εγκαθίδρυα 

σαν έν τή Μακεδονία, έν τή κυρίως Έλλάδι, καί έν Πελοποννήσφ φεουδαρ- 

. χίαν, ούδέν ήτταν παρατράγωδον, καί δέν ήσχύνδησαν νά συμμαχήσωΟϊ μετά 
τών Τούρκων, μετά τών μουσουλμάνων, ίνα πολεμήσωσι τούς χριστιανούς 

Παλαιολόγους καί Κομνηνούς τής Άρτης, τής Νίκαιας, τής Τραπεζοϋντος^'



904 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Το λατινικόν κράτος διήρκεσεν έ'τη πεντήκοντα κα! έξ, δ δ’ ένοχος οϊτος &' 

ναχρονισμός παρέλυσε τά πάντα. Μαρκίωνες καί δοΰκες έ'ζησαν πολλαχοϋ 

τών χωρών εκείνων έπί ενα ή δυο αιώνας. ’Εν τφ μεταξύ οί Παλαιόλόγοι, 
άνακτήσαντες τήν Κωνσταντινούπολην, κατέβαλαν μέν τούς Σέρβους, άπέβα- 
λον δέ τήν μικράν Άσίάν. ’Αλλά βήμα πρός βήμα ύπεχώρησαν μέχρι τής 

βασιλεύουσας, δπου ό έ'σχατος τών Κωνσταντίνων, πολιορκηθείς ύπό στρατού 
πολυαρίθμου καί έγκαταλειφθεις ύπό τής Εύρώπης, έπεσε γενναίως, μετά 
δίμηνον άντίστασιν, έν τώ χώρφ τής τιμής έφ’ ου έ'στη έπί πεντήκοντα κα’; 

τέσσαρας ημέρας, κατέναντι,τοΰ στρατηγίόυ τοϋ Μωχαμέτ, τών μυρίων καί 

πεντακιςχιλίων αύτοϋ γενιτσάρων και τών μεγίστων πυροβόλων δσα ύπήρ- 
χον τότε έν τφ κόσμφ».

Μετά τάς κυριωτάτας ταύτας κρίσεις, νομίζω άναγκαϊον νά μνημονεύσω 
έτι δυο άλλων, διά τόν ολως ίδιάζοντα αύτών χαρακτήρα. Ή έφημερίς le 

Monde, έ'γραψε τετράκις περί τοΰ ’Επι.Ιόγου. Αλλά, καίτοι πρεσβεύει τά 

τών κληρικών, δέν έ'ρριψε καθ’ ήμών τήν παμμέλάιναν τής όμοδόξου αύτνί 
δημοσιογραφίας ψήφον. 'Ομολογεί τήν έξαίρετον αξίαν τής αρχαίας φιλολο

γίας καί τέχνης, ούδ’ άρνεϊται τήν λαμπρότητα τοΰ κατά τούς μέσους αίώ- 

νας ελληνικού πνεύματος, τάς ύπηρεσίας τοϋ τότε ίδρυθέντος ελληνικού κρά- 
τθυ?) τήν μακράν αύτοϋ διάρκειαν. ’Αλλά, λέγει, οί "Ελληνες εμφορούνται 
διχονοίας, πειθαρχίας δέ παντάπασι στερούνται. Καί σήμερον έτι «άν δέν 

παραλογίζονται έν τή πολιτική), δσον έπί Περικλεούς καί Δημοσθένους, δέν 

φαίνονται κατανοοΰντες άποχρώντως τήν κυβερνητικήν μονιμότητα. Συμφέ
ρει δέ αύτοϊς νά έπανέλθωσιν είς πνεΰμα συνεσεως καί εις θεσμούς μάλλον 

συντηρητικούς». Ταΰτα πάντα, πολλάκις ρηθέντα καί παρατηρηθέντα, είμ- 
ποοοϋν νά γναι μέχρι τινός άσπαστά κα'ι παρά πολλοΐς τών ήμετέρων, Τό 
ολως άπροςδόκητον όμως είναι οτι ό Κόσμος, δηλαδή ή έφημερίς ή φέρουσα 

τό όνομα τοϋτο, ανακαλύπτει οτι πειθαρχία δέν.ύπήρχε παρ’ ήμΐν ουδέ κατά 

τούς μέσους αιώνας, καθ’ όΰς συνήθως έλεγχόμεθα απεναντίας ώς έπιτεί- 

ναντες τήν πειθαρχίαν μέχρι δουλοφροσύνης. Υπάρχει λοιπόν μυστήριόν τι 
έν τη νέ<φ ταύτη δοξασία*  καί το μυστήριον εις τοϋτο συνίσταται, δτι τήν 

κατά τούς μέσους αιώνας έλλειψιν πειθαρχίας, ό Κόσμος δέν αναζητεί έν 

τγ πολιτεί^, αλλά έν τγ έκκλησή. ‘Ο Ελληνισμός ούδέποτε έπείσθη νά 
άναγνωρίσν) τήν κυριαρχίαν τοΰ Πάπα" άρα είναι άναρχικός, είναι διαμαρτυ- 

ρομενος, καί ό αρχαιότατος τών προτεσταντών. ’Ενώ άν έγίνετο καθολικός, 
ήθελεν ού μόνον σωθή από τής τουρκικής δυναστείας, άλλα καί από τής έπίσ 

κρεμαμένης είς τόν σλαυϊσμόν δουλώσεως. Βλέπετε όπόσον δυςθεράπευτοι εί*  

ναι αί ίστορικαϊ και πολιτικαί πλάναι καθ’ ών άγωνιζόμεθα, άφοΰ τοιαΰτα 
γράφουσι καί πρεσβεύουσιν άνθρωποι ο'ίτινες άνήκουσιν είς μεγάλην πολιτι

κήν μερίδα, καί οίτινες έν τούτοις άπονέμουσιν εις τόν 'Ελληνισμόν έν πολλοΐς 

άλλοις τήν προςήκουσαν δικαιοσύνην,

ΪΙΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 9θ’5

Ό Κόσμος θίγει καί έτερον περίεργον ζήτημα. «"Ισως, λέγει, άντί νά 

έπαναστήσωσι χιλιάκις κατά τοΰ Όσμανικοΰ ζυγού, από τοΰ 1453 μέχρι 
χθές, οί "Ελληνες ήθελον πράξει κάλλιον νά μείνωσιν ήσυχοι. ’Επειδή ηύτο- 

νομοΰντο καί παρεϊχον είς τό τουρκικόν κράτος διοικητικούς, οικονομικούς, 
διπλωματικούς ύπαλλήλόυς, ήθελον γίνει μετ’ ολίγον κύριοι δλων αύτοϋ τών 
πόρων. Οί Τούρκοι δέν διηγωνίζοντο,δέν ήδύναντο νά διαγωνισθώσι κατά τοϋτο 

πρός αύτούς, άρκούμενοι είς τό αξίωμα τής κυριαρχίας καί είς τήν στρατιω
τικήν έξουσίαν. Οί "Ελληνες λοιπόν μή δεκατευόμενοι καί μή καταστρεφό- 

μενοι δι’ άδιακόπων επαναστάσεων, ήθελον αυξήσει τόν πληθυσμόν αύτών καί 

ήθελον άπλωθή εις άπάσας τάς έπαρχίας, ώς ή νοημονεστέρα τοϋ Κράτους 
φυλή, καί ή μόνη έπιτηδεία νά κινη τήν διοικητικήν μηχανήν. ’Αντί δέ τοϋ 

μικροϋ Βασιλείου τής 'Ελλάδος, δπου άποθνήσκουσι τής πείνης, ήθελον νεμον- 
ται τήν σήμερον ολόκληρον τό οθωμανικόν κράτος καί εύρεθώσιν έτοιμοι ν’ άν- 

τικατασταθώσιν άντ’ αύτοϋ».
Τό ελληνικόν έθνος δέν μετανοεί ούτε διότι έτήρησεν άκριβώς τά δόγματα 

τών πατέρων αύτοϋ, ούτε διότι τοσάκις έπανέστη, οίαιδήποτε καί άν ύπήρ- 

ξαν αί εκβάσεις καί αί συμφορά! τών επαναστάσεων τούτων. Τό ελληνικόν 
έθνος κάλλιστα γινώσκει δτι ή γνησία πολιτική άναβίωσις δέν παρασκευά

ζεται δι’ άλλαξοπιστιών, καί δέν υπεξαιρείται διά δουλικών πρός, τούς κρα
τούντας συμβάσεων. Άλλα καί αυτός ό Κόσμος, άφοΰ έν τρισί φύλλοις άνέ- 

μιξε τοιαΰτά τινα άλλόκοτα είς τάς προδήλως εύμενεΐς πρός τόν Ελληνισμόν 

διαθέσεις αύτοϋ, έ'πειτα έν τφ τετάρτφ, άφίνων κατά μέρος τάς περί τοϋ 

παρελθόντος ήμών αιτιάσεις καί ένστάσεις, παντός άλλου γενναιότερον συνη
γορεί υπέρ τής ένισχύσεως τοΰ βασιλείου τής 'Ελλάδος. «Είναι πρόδηλον, : 

λέγει, δτι ούδείς πλέον πιστεύει είς τήν παράτασιν τής τουρκικής κυριαρχίας 

έν Ευρώπη. Οί Σέρβοι, οί Βόσνιοι, οί Βούλγαροι, οί 'Ρουμοΰνοι, άπηλλάγησαν 
ήδη τοΰ ’Οσμανικοΰ ζυγού. Τί θέλουσιν απογίνει ή ’Αλβανία, ή "Ηπειρος, ή 
Θεσσαλία καί ή Μακεδονία ; Ούδεμία τών μεγάλων δυνάμεων φαίνεται δια

τεθειμένη νά κυριεύση τάς χώρας ταύτας, αΐτινες άφ’ ετέρου δέν δύναντα,ι 

ούτε νά μείνωσι τουρκικαί, ούτε νά άποτελέσωσιν ή ό'λαι όμοΰ έν κράτος ή 
ρκάστη ίδιον. Δεν ύπολείπεται άρα ή νά προσαρτηθώσιν είς τήν 'Ελλάδα. 

'Η εσπερία Εύρώπη ή άπροςδοκήτως ύπό τών πραγμάτων καταληφθεϊσα, ού- 
δένα άλλον τρόπον έχει τοΰ νά πορισθή άποζημίωσίν τινα έξ αύτών».

'Η τελευταία πραγματεία, περί ής όφείλομεν νά όμιλήσωμεν ενταύθα, εί
ναι ή μία τών δύο ό'σαι κατεχωρίσθησαν είς τήν βοναπαρτικήν εφημερίδα 

le Pays. Κατ’ άρχάς ή έφημερίς αύτη έδημοσίευσε βραχεΐζν τινα, άλλ’ εύ- 
μένεστάτην περί τής 'Ιστορίας τον έΛΛηνικου ΛοΛιτίσμοϋ λογοδοσίαν τοϋ 

Η. Pellerin. "Επειτα όμως έπραγματεύθη μακρότερον καί ένδοιαστικώ- 
τερον τά περί τούτου διά τοϋ πολιτικωτέρου τών συντακτών αύτής, τοϋ Α. 
(Granier de Gassagnac. 'Ως πρός τόν άρχαΐον Ελληνισμόν δ συγγραφεύς έπα-
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ναλαμβάνει τδ μυριάκις πρεσβευθέν, δτι ηύδοκίμ.ησε πολύ μ&λλον περί τδ'/ 

"λόγον, τήν ποίησιν, τήν τέχνην καί τήν επιστήμην ή περί τήν κυβερνητι

κήν εμπειρίαν καί δεξιότητα. Κοσμεί δέ τδ όπωςοδν τετριμμένου τοΰτο θέμα 
διά κομψής τίνος παραστάοεως. «Τά φώτα, λέγει, τδ δαιμόνιου πνεύμα, ή 

ευγλωττία, οί ωραίοι λόγοι, οί ωραίοι Ανδριάντες, αί ώραϊαι εικόνες, αί ώ- 

n ραΐαι κιονοστοιχίαι, θαυμάζονται δικαίως ύπδ τών Ανθρώπων· διότι συντε-
λοΰσιν εις τδ νά εύρύνωσι τήν διάνοιαν καί είς τδ νά έξευγενίζωσι τόν χα

ρακτήρα αύτών. ’Αλλά, καθώς ή ευφυΐα καί .τά λογοπαίγνια τοΰ κατ’ Ιδίαν 
ανθρώπου, δέν εΐναι αποχρώσα έγγυησις τής περί τον βίον συνέσεως αύ

τοΰ, οΰτω τά ύπό έθνους ολου παραγόμενα αριστουργήματα δέν Αρκοϋσιν είς 
τδ νά άποδείξωσιν οτι είναι έπιτήδειον νά κυβερνφ εαυτό καί έτι όλιγώτε- 

■ί·ι ρον νά κυβερνήτη άλλους», Ταΰτα πάντα είναι μέχρι τινδς Αληθή' περί τού

του μόνον διστάζομεν, έάν, ώς οπαδός τοΰ ναπολεόντειου πολιτεύματος, δέν 
έβίασεν ολίγον τήν παραβολήν, προαιρούμενος νά Απευθύνη αυτήν είς τούς 
ίδιους μΚλλον ομογενείς ή εις τούς ήμετέρους.

Τό δέ σπουδαιότερου μέρος τής κρίσεως ταύτης είναι τδ περί τοΰ μεσαιω

νικού ήμών βίου πραγματευόμενον. εΚαί τοι, λέγει, πολλαί διά τής κλασικής 
διδασκαλίας έπεκράτησαν παρ’ ήμϊν προλήψεις κατά τού Ανατολικού κράτους, 

ώς έκ τών δυςκαταγωνίστων δμως δυσχερείων Ας έδέησε πάντοτε νβςνικήση,ή 
κυβέρνήσις αύτοΰ δικαιούται νάόνομασθή μεγάλη,(ή δέ Ιστορία κυροΐ τήν δοξα

σίαν οτι έάν οί σταυροφόροι, παρεκτρεπόμενοι τής γενναίας έντολής προς ίκ- 

πλήρωσιν τής οποίας έστράτευσαν,δέν κατέστρεφον τάς οίκονομικάς, διοικητι. 

κάς καί στρατιωτικά; αύτοΰ δυνάμεις διά τής. λεηλασίας τής Κωνσταντινουπόϊΐ 

λεως καί τών επαρχιών τής ’Ασίας καί τής Ευρώπης,ούδέποτε ό Μωχαμέτ Β 
■ήΟελεν είςέλθει είς τήν βασιλεύουσαν εκείνην. ’Αλλά, επιφέρει αμέσως, ή χυ- 
βέρνησις τοϋ κράτους τούτου, ώς έκ τών θεσμών αυτής,καί τών Αστικών νό- 

μ.ων, καί τών παραδόσεων, ήτο κυβέρνήσις ρωμαϊκή, ούχί ελληνική κυβέρ- 
νησις. Τά ουσιωδέστατα ταΰτα στοιχεία αυτής έλήφθησαν εκ τοϋ ρωμαϊκού 
πολιτισμού, ούχί έκ τοΰ ελληνικού. Οί “Έλληνες ύπεστήριξκν τδ Ανατολικόν 

■ι κράτος διά τών ύπηρεσιών αυτών, καί έκλεισαν αύτδ διά τών προτερημά

των αύτών, ανάγκη δμως νά παραδεχθώμεν δτι έν ταΐς ελληνικοί; παραδό- 
!. σεσιν ολίγα; εύρίσκομεν τάς Αρχά; έκείνας τής σταθερότητος καί τής Αταρα

ξίας, τής περί τήν πολιτείαν ομαλή; συνεχείας καί τής μετριοπάθειας, δι,’ 

ών και μόνον διαρκοΰσιν αί κυβερνήσεις».

Τοιαϋται είναι αί κρίσεις αΐτινες νομίζομεν οτι έκπροςωποΰσιν βλας τάς: 
φάσεις τών δοξασιών οσας προεκάλεσεν έν τή Έσπερί^· ή έν Έλλάδι γι

νόμενη νέα τοϋ παρελθόντος ήμών παράστασις. Έάν άφήσωμεν κατά μέ

ρος τήν κληρικήν μερίδα, ής οί πλεΐστοι οπαδοί αδύνατον φαίνεται νά μετα- 

πεισθώσι, καί πρός ήν, τούτου Ενεκα, μ.αταία αποβαίνει πΑσα συζήτησις, 
δυνάμεθα, νομίζω, νά συμπεράνωμεν δτι περί τέσσαρα κεφαλαιώδη ζητ-ή-
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ματα τού παρελθόντος ήμών, έτύχομεν τής έπιδοκιμασίας τών ‘Εσπεριών. 

Τά τέσσαρα ταΰτα ζητήματα είναι'
1) "Οτι πάντα τά γενόμενα έν τνί μικρ^ Άσίη, έν τή Χυρί^ καί έν ΑΙ- 

γύπτφ, από τοϋ μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέχρι τοϋ όριστικοϋ έν ταΐς χωραις 
ταύταις θριάμβου τοϋ μωαμεθανισμού, υπήρξαν έργα ελληνικά καί άποτε- 

λοϋσι μέρος άναπόσπαστον τοΰ ιστορικού ήμών βίου.
2) Ότι τό χριστιανικόν θρήσκευμα προίκυψεν είς μέσον, διετυπώθη δογμα- 

τικώς,ήρμηνευθη καί έστερεώθη έν τφ κόσμφ πρό πάντων διά τοϋ'Ελληνισμοδ.
3) Ότι ό ’Ελληνισμός έπεχείρησεν έν τή 8η έκατονταετηρίδι Αξιομνημό

νευτου θρησκευτικήν, κοινωνικήν καί πολιτικήν μεταρρύθμισή, καί
4) Ότι τό Ανατολικόν κράτος κατβλύθη ύπό τών Σταυροφόρων. καί ούχί 

ύπό τών Τούρκων.’
Έπιμένουσιν διζως οί ειλικρινέστεροι των άντιδοξούντων είς δύο ενστάσεις, 

άλλ’ Αντιφατικά;, διότι άξιοΰσιν οί μέν οτι ή μεταρρύθμισις τής όγδόής εκα- 

τονταετηρίδος, ή ούδόλως ή έλάχιστον κατίσχυσε τής πνευματικής, τής ή- 

θικής καί τής πολιτικής έκλύσεως, ήτις έπεκράτησεν έν αρχή τών μεσαιω
νικών χρόνων’ οί δέ δτι τό Ανατολικόν κράτος απίβη μέν μέγα καί ευκλεές, 

ύπήρξεν όμως, ώς έκ τών θεσμών αύτοΰ, τών Αστικών νόμων καί τών παρα

δόσεων, κράτος ρωμαϊκόν, ούχί ελληνικόν.
Περί τήν Ακριβεστέραν λοιπόν έξέτασιν τών δύο τούτων θεμάτων, θέλο- 

λομεν άσχοληθή κατά τό παρόν ακαδημαϊκόν έτος. Πέποιθα δέ ότι θέλετε 
παρακολουθήσει μετά τή; προςηκούσης προςοχής και έπιμελείας τήν μελέ

την ταύτην. Καθ' α πολλάκις εΐπον πρός ύμόξς, ,όίχρι τοϋδε δεν ώρίσθη Αν και 
πώς ή ιστορία δυναται νά ποδηγετήση τά έθνη καί τούς πολιτικού; αύτών 

άνδρας είς τό περί τά καθ’ έκαστα ,πρακτέον. Πολλοί μάλιστα, δι’ ους λό
γους άλλοτε έξέθηκα, φοονοϋσιν δτι ή ιστορία ούδόλως είναι περί τοΰτο όδη- . 

γό; ασφαλής. Τό βέβαιον όμως, τό Αναμφισβήτητου, τό παρά πάντων όμο- 
λογούμενον είναι, δτι τό τοιοϋτον ή τοωΰτον έν τφ παρελθόντι Αξίωμα παν
τός έθνους επιδρά ούσιωδώ; είς*  τά ενεστώτα και τά μέΰ.λοντα αύτοΰ συμφέ

ροντα, μάλιστα όταν τό έθνος τούτο περιπέση είς δυςχερείας έν αΐς πολλούς 

έχει τούς Αντιπάλους, ού μόνον έν τφ πολιτικώ αλλά και έν τφ ήθικφ κό

σμφ. Καθήκον άρα Απάντων ήμών νομίζω νά άγωνισθώμεν παντί σθενει είς 
τό νά άνορθώσωμεν τό ιστορικόν τής πατρίδο; Αξίωμα, οσάκις βλέπομεν αύτό 

Αδίκως ταπεινούμενον και έξευτελιζόμενον.

1 Ή Saturday Review τής 9 νοεμδρίου πραγμ.ατειιομίνη περί τής ιστορίας τοΰ Φινλαίι», 
συγκεφάλαιοΤ οΰτω πως τάς ίντυπώσεις αΰτής πιρι τών. Ιν Έλλάδι γενομίνων ιστορικών 
Εργασιών. The day seems at hand when, aided by the rapidly accumulating researches 
Of modern historical and literary science, and stimulated by the generous patriotism of 
such national historians as Paparrigopoulo, whose views have recently found a most able 
popular exponent in M. Demetrius Bikelas, the literary world of the West will begin to 
reconsider its accepted view of the «Byzantine» Empire as an empire of degeneracy and 
(decay.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 26*

ιδιόγραφον, άντίγριτφ&ν. ■

Πάν ο τι ΑΥΤΟΣ τις, τουτέστι ταϊς αύτοΰ η ταϊς ϊδίαις χβρσίν, έγραψε*  
ονομάζεται αύτόγραφον. Λέγεται δε καί κατ’ άρσβνικάν καί θηλυκόν γένος 

αΰτόγραφος, οΐον αΰτόγραφος εΜεγχος, αΰτόγραφος έπιστο,Ιή, ν.ι\. Καί ποό- 
§Y)7.ov μέν ΰπάρχει δτι έπίθετον κυρίως εινε τδ αύτόγραφον, οΐον αύτόγρα- 

φοΓ ψήφισμα, άλλ’ ώς πάν ουδέτερον έπίθετον καθολικώς νοούμεναν άποβαί- 
«ροσ»ι;·:ίΐΛ5» νει δνομα) ουτω καί τά προκείμενον*  ούδαμώς δ’ έπάναγκες φαίνεται νά έκ« 

λαμβάνηται ώς έλλιπώς προενηνεγμένον άντί τοϋ αύτόγραφον βιθΜον η 

σύγγραμμα.

Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 1115, γ' «καί πεπεισμένου έλέγχειν ετέρους αν- 
τόγραφον έζενεγκεΐν άμαθίας ί^εγχον καθ’ αύτοΰ καί θρασύ-τητοζ». Σερτωρ. 

27 «άλλά τών Σερτωρίου γραμμάτων κύριος γεγονώς ύπισχνεϊτο Πομπη’ί'φ 
. δείξειν ύ-ατικών άνδρών καί μέγιστον έν 'Ρώμγι δυναμένων αύτογράφονς ί^ι~ 

στοΛάς καλούντων Σερτώριον εις Ιταλίαν».

Διονύσ. Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 857 «ώσθ’ ύπέμειναν επιστοΛάς γρά|« 

πρδς τόν τύραννον αύτογράφους- δηλοϋντες αύτώ. κτέ.» και σελ. 858 «και τά 
δόζαντα εις επιστοΛάς κατεχώριζον αύτογράφουςτι.-

Εύσέβ. Κωνστ, Β', μζ', 2 «καί ταύτην δέ την γραφήν αύτόγραφον οδ- 

σαν αύτοΰ έκ τίίς ‘Ρωμαίων φωνής άπολαβεΐν άναγκαΐον.τω παρόντι λόγφ».
Ποσειδών. παρ’Άθην. σελ. 214, ε' «τά τε έκ τοΰΜητρφου τών παλαιών 

αντίγραφα ψηφίσματα ύφαιρούμενος εκτατό καί έκ τών άλλων πόλεων εΐ τι. 

παλαιόν εί'η καί άπόθετον».
Πορφύρ. περί Πλωτ. βίου 20 «έδόκει δέ άέκτησατο έκ τών Άμελίου λα

βών ήμαοτησθαι διά τά μ.η νοεϊν τοϋ άνδρός την συνηθη ερμηνείαν*  εί γάρ 

τινα καί άλλα καί τά παρ’ Άμελίφ διώρθωτο ώς άν έκ τών αντογράφων με- 
τειλημμένα ».

Συνώνυμον τφ αντόγραφος καί αύτόγραφον άΚίά νεώτερον αύτοΰ εΐνε τό 
Ιδιόγραφος καί ιδιόγραφον, οΐον Ζωναρ. Έπιτ. Ίστορ. ΙΗ', 15 «κομίζεται δέ 

καί ιδιόγραφος εκείνου επιστοΛή», κτλ. (Πρβ. καί Αυλ. Γελλ. IX, 14). Εύ- 
ρίσκεται δ’ έν τφ Βυζαντιακφ έλληνίσμφ καί ιδιόχειρος καί ιδιόχειρον, εγ- 

* "18. σελ. 34, 189, 339, 449, 677, 748, 839.
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γραφον ιδιόχειρον (Ζωναρ. Έπιτ. Ίστ. ΙΛ', 3), κτλ., ώ ΐσοδυναμεΐ τό, οί~ 

χειόχειρος καί οίκειόχειρον, οίκειόχειρος γραφή, οίκειόχειρον γράμμα, κτλ. 
(Πρβ. Λοβέκκιον Φρυν. σελ. 121). Λέγεται δέ και έπιρρηματικώς ίδιοχεί- 

ρως καί οΐκειοχείρως, οΐον Άρμενόπουλ. Β', β', 1 «όταν τις γράψας οίκειο- 

χείρως καί όμολογησας λαβεΐν κτέ.», κτλ.

Καί τό άντίγραφον εΐνε κυρίως έπίθετον, ώς σαφώς μηνύεται έκ της τοΰ 

θηλυκού χρησεως έν τφ διαθήκαι άντίγραφοι καί έν άλλοις. Άλλ’ έπεκράτη- 
σεν η άντ’ ονόματος χρησις αύτοΰ παραλαμβανομένου πρός δηλωσιν παντός 

άντιγεγραμ,μένου $ μετειλημμένου έ'κ τίνος, οΐον άντίγραφον διαθήκης ν) τό 

άντίγραφον τής διαθήκης, κτλ, καί καθόλου άντίγραφον η τό άντίγραφον 
(βιβλίου η συγγράμματος), λατιν. exemplar, γαλλ. exemplaire η copie.

Δημοσθεν. σελ. 468, 36 « τούτων δ’ απάντων στή.Ιαι; άντιγράφους έστη- 
σαθ*  ύμεϊς κάκεϊνος». σελ. 1104, 10 «είναι δέ άς αύτοί μεμαρτυρηκασι δια- 

θήκας άντιγράφους έκεινων».
Διονύσ. Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 1674 «αυταιδ’ ησαν (αί όμοίογίαί) άν 

τίγραφοι τών πρός Λατίνους γενομένων». ’Ίσως δέ καί τό παρά Διογένει τφ 
Λαερτίφ Ε', 57 «αί διαθήκαι κεϊνται αντίγραφα τφ Θεοφράστου δακτυλίφ 

σεσημασμέναι» μεταγραπτέον άντίγραφΟΙ.
Άνδοκίδ. π. Μυστηρ. 76 «έψηφίσασθε έξαλεϊψαι πάντα τά ψηφίσματα, 

καί αυτά καί εί' πού τι άντίγραφον ην» (Πρβ. καί 79). ■

Αυσ. κ. Διογείτ, 7 «ταΰτα δέ πράξας καί οί'κοι αντίγραφα ηατοιλιπων φ- 

χετο στρατευσόμενος μετά θρασύλλου».
Δημοσθέν. σελ. 1034, 21 «άμφότεροι παρόντες άνοίζαντες άντιγραφά τ’ 

έλάβομέν κάκεϊνα πάλιν κατασημηνάμενοι παρ’ Άριστογένει κατεθέμεθα». 

σελ. 1136, 25 «ώς άντίγραφα έστι τής διαθήκης της Πασίωνος». σελ. 
1137, 28 «άξιον τοίνυν — καί τόδε ένθυμηθηναι, δτι διαθηκών ούδείς πώ- 

ποτε άντίγραφα έποιησατο — πώς ούν υμείς ΐ'στε δτι αντίγραφά έστι τών 
διαθηκών τών Πασίωνος τά έν τφ γραμματείφ γεγραμμένα ; ». Πρβ. καί 

σελ. 784, 47 καί σελ. 1104, 8.
Δελφ. Έπιγρ. σελ. 88, 99 Ούεσχ. καί Φουκ. «τό άντίγραφον φυλάσ-' 

σει Καλλίερος» καί σελ. 203, 291 «τό άντίγραφον τάς ώνας φυλάσσει 

Μόνης».
Φιλημ. παρά Πορφυρ. Ζητημ. Όμηρ. Η' «καί γέγραπται ηδη κατά πάντα 

απλώς τά άντίγραφα τό ΤΗΣ αρθρον συν τφ ιώτα» καί «διερευνώμενος τάς 

έν τοΐς άντιγράφοις έμ.μ.εμενηκυίας ημαρτημένας γραφάς».
Πλούτ. Σύλλ. 26 «τόν 'Ρόδιον Ανδρόνικον εύπορησαντα τών αντιγράφων 

εις'μέσον Θεΐναι καί άναγράψαι τούς νΰν φερομένους πίνακας». Κίμ. 13 «έν 
δέ τοΐς ψηφίσμασιν ά συνηγαγε Κρατερός αντίγραφα συνθηκών ώς γενομέ

νων κατατέτακται». Πρβ. και Εύμέν. 2 καί Άλέξ. 7.
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Στράβ. σελ. 374 «παρά Θουκυδίδη δέ <ν τισιν άντίγράφοις Μεθώνη φί-> 

ρετ«ι». σελ. 609 «διά καί ζητών έπανόρθωσιν τών διαβρωμάτων εις άντΐ- 

yoctya καινά μετηνεγκε την γραφήν».
Ίώσηπ. Άρχαιολ. ΙΓ, β', 8 «διαμένει δ’ Κχβι τ·ης σήμερον τά των ίπι- 

στοίων τούτων άντίγραφα ούκ έν τοΐς ήμετέροις μόνον σωζόμενα βιβλίοις 

άλλά καί παρά Τυρίοις». κατ’ Άπίων. Α', ιδ', 10 «έν δ’ άλλφ άντιγράφφ 

ού βασιλείς σημαίνεσθαι κτέ.» (’Ίδε Κ. Μυλλ·ηρον Άποσπ. Ίστορ. ΈΛΕ 

Τόμ. Β', σελ. 514. Σφάλλεται ό Ί. Μυλληρος’/ωο-. κατ' Άπίων. σελ. 123).

Ωριγεν. ίομ. Ιθ , σελ. 258 «κατα μεν τα κοινά των άντιγράφων — 
κατά δέ τό Εβραϊκόν αύτό». Πρβ. καί Τόμ. Α', σελ. 238 «τό μέντοι γε 

ημαρτησθαι έν τοΐς Έλληνικοΐς άντιγράφοις τά περί τών ονομάτων πολλα- 
χοΰ καί από τούτων άν τις πεισθείη» καί σελ. 240 «τό δ’ ομοιον περί τά 

ονόματα σφάλμα πολλαχοΰ τοΰ Νόμου καί τών Προφητών έ'στιν ιδεϊν, ώς 
ηκριβώσαμεν από Εβραίων μαθόντες καί τοΐς άντιγράφοις αύτών τά ήμέ- 

τέρα; συγκρίναντες». ' .
Εύσέβ. Προπ. Εύαγγ. ΙΓ, β', 5 «τ-ης δέ,ε\Μ™ώ<· έστιν άντΐγραφον τόδε». 

H', γ', 5 «ώς δν τά τών επιστολών arri;-/)iiya διέλθωμεν». Έκκλ. Ίστορ. 

Δ', η', 7 «ύπετάξαμεν καί της επιστοΑης Άδριανοΰ το άντΐγραφον».
Σωκράτ. Έκκλ. Ίστορ. Ζ', 32 «αύτίκα γοΰν ήγνόησεν (ό. Νεστόριος) δτι 

«ν τ-ρ καθολικνί Ίωάννου γέγραπτο έν τοΐς παλαιοϊς άντιγράφοις».
ΊΙρφδιαν. περί Μον. Λέξ. σελ. 37,1 «ούτως έν τοΐς άντιγράφοις εύρηται».

Σχολ. Ίλ. Β, 497 «ην έν τοΐς άντιγράφόις τιθέναι ούκ έπείγει». Ο, 645 
«κατ’ έ'νια τών άντιγράφων χωρίς τοΰ Π άλτο». Ψ, 111 «κατά δέ πολλά 

τών άντιγράφων ούρηας ώτρυνεν έξω τοΰ ΤΕ», κτλ.
Φώτ. Βιβλ. σελ. 282, 14 «πλην καί τό παρ’ ημΐν άντΐγραφον ούχ ώς 

τό άποσταλέν παρά σοΰ περιέχει».

Μυριάκις άπαντ^ τό όνομά άντΐγραφον κατά τόν πληθυντικόν μάλιστ’ α
ριθμόν έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Γαληνού, οϊον ενΐτέρω αντιγράφω, tv &.Μω 

άντιγράφω, ΐν άπασι τοΐς άντιγράφοις, er τισιν άντιγράφοις η er τισι 

τ&ν άντιγράφων, er ενίοις άντιγράφοις η εν ivloiq, των αντιγράφων, κατά 

τινα των άντιγράφων, εν πο.ΙΛοις των αντιγράφων, er τοΐς π.Ιείστοις των 
αντιγράφων, κατά τά πΛεΐστα των αντιγράφων, κτλ. Λέγεται δ’ ύπ’ αύτοϋ 
καί «έν μέν τοΐς ΚΑΤΑ Διοσκορίδην άντιγράφοις ού μόνον ούτως απλώς γέ

γραπται κατάστασις» καί «γέγραπται μέν ούν τοϋτο κατά πολλά των άν 
τιγράφων, όρθώς δέ έν τοΐς ΚΑΤΑ Διοσκορίδην ού γέγραπται» (Τόμ. ΙΖ', β', 

σελ. 648 καί 909) καί «αύτη μέν η γραφή τ·ης ρήσεως έν άλλοις τέ τισίν 

εστι και τοΐς ΚΑΤΑ τον Αρτεμιόωρον τε και Διοσκορίδην άντιγράφοις» 
(Τόμ. Ill , β, σελ. 227). Πρβ. 'ΜΐΧήκατά Αιοσκορίδην εκάοσις (Ύόρ. ΙΖ', α’, 

σελ. 559. Ίόε καί σελ. 732 καί Άθην. σελ. 12, εζ).
Συχνόν εΐνε τό περί ου δ λόγος ονομα καί έν ταΐς είς 'Όμηρον Παρεκβα- 
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λδΐϊς τοϋ Ευσταθίου, οϊον πο.ΙΛά των αντιγράφων, τά π.Ιείω των Αντιγρά

φων (σελ. 488, 38), τινά αντίγραφα (σελ. 341, 49), σπάνιά τινατων αντι
γράφων (σελ. 333, 1 6), κτλ. (’Ίδε Ααρώχην Hom. Textkr. σελ. 157 .

Horn. UnUn. σελ. 303). Αξίαν δέ παρατηρησεως νομίζομεν την χρ^σιν 
$ν πολλάκις ο Ευστάθιος έν ταΐς Παρεκβολαΐς ταύταις ποιείται λέγων ποΛΛά 

των Αντιγράφων ΓΡΑΦΟΥΣΙ, τινα των άντιγράφων ΓΡΑΦ>ΟΥΣΙ, κτλ., 

οΐον σελ. 3 3, 44 «πολλά δέ τών άντιγράφων τό Κίλλας Κίλλος γράφουσιν», 
σελ. 122, 30 «τ^ά δέ τών αντιγράφων άντί τοΰ καί Παλλάς Άθηνη γρά- 

φουσι καί Φοίβος ’Απόλλων», σελ. 156, 33 «δηλοϋσι καί παρά Σοφοκλεΐ
πολλά τών αντιγράφων οδόν δίχα τοΰ 1 γραφοντα τον ουδον». σελ. 

172,12 «τινά δέ τών άντιγράφων βουλή γράφονσι δίχα τοΰ Ν». σελ. 287, 
19 «τινα τών παλαιών αντιγράφων Τροίζηνα προπαροξυτόνως ε'γραψαν». 

σελ. 294, 21 «τά πλείω τών αντιγράφων διά τοΰ Η γράφονσι». σελ. 337, 
17 «κάν άντί τοΰ "Ατρακας λύκους — άρπαγας λύκους γράφωσι τά τών αν

τιγράφων κοινότερα», σελ. 577, 6 «τά πλείω τών αντιγράφων ούκ άγεΐραι 
γράφουσιν». σελ. 629, 37 «το δέ Διόνυσος ενταύθα πολλά τών αντιγράφων 

διάμ.εγάλου τον Ω γράφονσι» (Πρβ.καί σελ. 653,42. σελ. 974,89. σελ.1039, 
11). σελ. 727, 57 «σπάνια τών αντιγράφων γράφονσι πρωϊ δ’ ΰπ’ηοΐ». σελ. 

1357, 21 «τινά δέ γε τών αντιγράφων έτόΛρησαν γράψαι διδοΰναι». Πρβ. 

καί σελ. 1346,6 «αί κοιναί ηγουν πλείους εκδύσεις γράφονσιν». Εύρίσκεται 
δέ καί χρησις τοΰ αντίγραφα ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΙ καί ΦζίΣΖ, οΐον σελ. 1719, 

16 «τό δέ μεΐζον έπι κακόν τινά μέν άντίγραφα κατά ρήμα προσφέρουσι» 
καί σελ. 1316, 41 «τά δέ πλείω καί ακριβέστερα τών αντιγράφων α.1 δ’ 

άγε φασίν». Καί έν ταΐς εϊς Διονύσιον Παρεκβολαΐς τοΰ ΕύσταΟίου παρα- 
λαμβάνεται ού μόνον τό εχουσι σελ. 346, 12 Διδ. «ούτω γάρ πολλά τών 

άντιγράφων Ιχουσι» καί σελ. 398, 44 «ώς πολλά τών αντιγράφων εχουσι» 

υάλλά καί τό γράφονσι σελ. 288, 41 «τό δέ Ύλληων — πολλά τών άντι- 
γράφων διά διφθόγγου γράφονσι» καί σελ. 291/48 «διό καί γράφονσι τά 
τών αντιγράφων ορθότερα». Πρβ. καί Ώριγεν. Ίομ. ΙΕ, σελ. 95 «αντί δε 

τοϋ επάλξεις έντολάς έκάεδωκεν η πέμπτη έ'κάοσις». Ώς δ’ έν ταΐς εϊς Ό
μηρον Παρεκβολαΐς εΐπεν ό Ευστάθιος τινά δε γε των άντιγράφων ΈΤΟΛ- 
ΜίΙΣΑΝ γράι/αι, ούτως έν ταΐς εϊς Διονύσιον σελ. 381, 42 «τυχόν δέ άν- 

τιγράφων ΑΥΘΑΑΕΙΑ την τοΰ Ρ διπλόην έξ αύτονομίας παρεισήπγκτν».

Έν τη ’Εκλογή Θωμά τοΰ Μαγίστρου σελ. 10, 3 άναγινώσκεται «’Χκ- 
τίγραφα κάλλιον η άντΐγραφον. Αιβάνίος . έν έπιστολγί· έμοί μέν ούν συνε- 
ροΰντα ηκοι τά της έπιστολης άντίγραφα». Όμοια τγ Μαγίστρω διδάσκει 

καί δ Μοΐρις λέγων σελ. 7 «.'Αντίγραφα πληθυντικώς ’Αττικώς, άντΐγραφον 
ένικώς Έλληνικώς». Πρβ. καί Πολυδεύκ. Η', 27 «τών δέ δικαστικών ονο

μάτων γραμματεία, διαμαρτυρία, διαθήκαι, αντίγραφα, κατασεσημασμενα».
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Άλλ’ ο[χως ού μόνον παρ’ ’Ανδοκίδη άπαντφ τό ενικόν έν τφ προμνημο- 

νευθέντι χωρίω άλλά καί παρά Δημοσθένει σελ. 946, 7 «λαβέ της διαθή

κης τό άπτόχμα^οζ» κα'ι σελ. 978, 42 «ούδέν ούτ’ άχτίγραφο? ούτ’ άλλο 
ούδέν έποιησάμην τοιοΰτον» (Πρβ. και Πείρσώνα Μοίρ. οζΚ.Ί κέξν).

§27

*Λπόγραφο?, αρχέτυπο?, πρωτότυπο?, άττίτυπο?.

Συνώνυμον τω αντίγραφο? είνε τό άπόγραφον ούδέτερον τοϋ επιθέτου ά- 

πόγραφος, ου γίνεται χρησις καί κατ’ άντίθεσιν πρός τό αρχέτυπος. Καλεί
ται δ’ άρχέτυπος ό έν άρχ-η τετυπωμένος ή πρώτο; κατεσκευασμένος (Πρβ. 

apj^’oroc).
Διογ. Λαέρτ. 84 «καίτ$ έρμηνείγ δέ παραπλήσιος, πλήν δτι ώς άπό- 

γραφος έξ άρχετύπου δευτερεύει».

Διον. 'Αλικαρν. περί Ίσαί. 11 «τίς Sv ούκ δν όμολογήσειε τόν ιζέν Αυ- 
σίου νέον καί ιδιώτην καί άπράγμονα αρχέτυπό? πυη*  είναι της αλήθειας 

διαφέροντα εκείνης ούδ’ ότιοΰν, τόν έτερον δέ άπόγραφό? τινα καί ού λανθά- 

νοντα δτι πέπλασται ρητορική τέχνη Πρβ. και 20 «τούτων δη φηυ.ι των 

άνδρών καί των παραπλήσιων τούτοι;, διαφέρειν οίόμενος Αυσίαν και ώσπερ 

d£|’«rwror υπογράφω? (ρ^όΛΠΟγράφων) ύπερέχειν εκείνων τόν άνδρα, κτέ.» 
καί περί Δεινάρχ. 7 «πάσι μέν τοΐς άρχετύποις αύτοφυής τις έπιπρέπει χά
ρις και ώρα, τοϊς δ’από τούτων κατεσκευασρ.ένοις, κάν έπ’ άκρον μιμήσεως 

έλθωσι, πρόσεστιν δμως τό έπιτετηδευμένόν καί ούκ έκ φύσεως ύπαρχον».

Κικερ. πρός Άττ. XII, 52, 3 «άπόγραφαsunt, minore labore fiunt».

Τοϋ επιθέτου άρχέτυπος και κατ’ούδέτερον γένος άρχέτυπον και μετά 

τοϋ άρθρου τό άρχέτυπον καταλέγομεν καί άλλα παραδείγματα, ΐν’ άκριβέ- 

στερον τά κατά την χρήσιν αύτσΰ γνωσθώσιν.
Άνθολ. Παλ. IT', 151 «-αρχέτυπο? Διδοϋς έρικυδέος, ώ ξένε, λεύσσεις 

εικόνα θεσπεσίφ κάλλέι λαμπομένην». Πρβ. καί 204.
Διονύσ. Άλικ. 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 175 «εικόνα δ’ εκείνου κατεσκευασμένην , 

ώς μηδέν της άρχετύπου διαφέρειν».

Αουκια,ν. Προμ. 3 «άλλα τό καινουργόν τοΰτο επαίνων και μη πρός τι άλλο 
αρχέτυπον μεμιμημένον». Άλεξ. 21 «έπιθείς τόν κηρόν άπετύπου ώσπερέκ 

λίθου την αυτήν σφραγίδα ευ μάλα τω άρχετύπω έοικυϊαν». περί τοϋ Οί'κ. 
23 «εξής δέ μετά τήνδε την εικόνα έτερον δράμα γέγραπται δικαιότατον,ου 

τό άρχέτυπον δ γραφεύς παρ’ Εύριπίδου η Σοφοκλέους δοκεϊ μοι λαβεΐν».Πρβ. 

και Ζεϋξ. 3. πώς δεϊίστορ. συγγρ. 15. Είκόν. 3 καί 15. υπέρ των Εΐκόν. 10.

Πλούτ. Ήθικ. σελ. 890, β'«’Εμπεδοκλής δύο ήλιους, τόν μέν αρχέτυπο?!

κτέ.». σελ. 966, βζ «τά δ’ αράχνης έργα κοινόν ιστών γυναιξί καί Θήρας 

σαγηνευταΐς αρχέτυπον». .
Φίλων Τόμ. Α', σελ. 9 «δήλον δέ δτι καί ή άρχέτυπος σφραγίς, ον φα- 

μεν είναι κόσμον νοητόν, αύτός &ν εί'η τό άρχέτυπον παράδειγμα, ιδέα τών 

ιδεών, ό θεοϋ λόγος».
’Εν ταϊς εις "Ομ-ηρον Παρεκβολαΐ; τοϋ Εύσταθίου σελ. 931, 22 κεϊται 

«ό δέ πλάτυσμά; αύτοΰ. έν στίχοις έκκαίδεκα διείληπται, διασκευάσαντος 

τοϋ ποιητοϋ άρχετυπιχως ώς έν τύπφ χαρακτήρος, οποίους δή τινας ύστερον 

καί Θεόφραστος. έξετυπώσατο».
Φανερόν έξ ών παρεθέμεθα μαρτυρίων γίνεται δτι τό αρχέτυπο? σημαίνον 

έτύμ.ως τό έν αρχή τετυπωμενον ή πρώτον πεπλασμενον παραλαμβανεται 

προσφυέστατα αντί τοϋ προκειμένου πρός μίμησιν παραδείγματος ή υποδείγ
ματος (ή προκεντήματος). Παρατηρητέον δ’ δτι άγνωστον τοϊς δοκίμοις 

ήτο τό προκείμενον όνομα. Έλλάδ. παρα Φωτ. Βιβλ. σελ. 532, 22 «Ότι το 
άρχέτυπον, φασίν, ούδενί τών αρχαίων συγγραφέων ούδε ρητόρων ουδέ τών 

Μούσαις κατόχων εί'ρηται, ώς Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς ίστορεϊ».

Έμφεροϋς τω έπιθέτιρ αρχέτυπος έννοιας έχεται τό πρωτότυπος, οΐον 

πρωτότυπος γραφή, κτλ. Υπάρχει δε καί πρότυπος. 'Ως δ’ ο πρώτος τετυ- 

πωμένος καλείται πρωτότυπος, ούτως ό έκ τίνος ή άπό τίνος τετυπωμενος 
ονομάζεται έκτυπος ('έκτυπο?, έχτύπωμα] ή άπότυπος. Ουδενι δ’ άγνωστος 

υπάρχει ή συνήθης τοΐς γραμματικοί; χρησις, καθ’ ήν άντιτιθενται αλληλοις 

τό πρωτότυπος καί παραγωγός ή παρηγμένος.
Πολυδεύκ. Ε', 102 «είκών άντί πρωτοτύπου γίνεται».
Εύσέβ. Έκκλ. 'Ιστ. ^',πς·', 1 «τάς τε παρά τοΐς’Ιουδαίοι; φερομένας. πρω

τοτύπους αύτοϊς Εβραίων στοιχείοις γραφάς».
Λογγΐν. Άποσπ. Γ', 11 «διαφέρει δέ είδος καί γένος, η γένος μέν έστι 

τό πρωτότυπο? εις εί'δη διαιρεθήναι δυνάμενον, είδος δέ τό άπό τοϋ γένους 

διηρημένον».
Γαλήν. Τόμ. ΙΗ', β', σελ. 167 «ώς γνωρίζεσθαι τό τε πρωτότυπο? ύπό 

γραμματικών όνομκζόμενον καί τό παρηγμένο? άπ’ αύτοΰ». ’Απόλλων, π. 
Συντάξ. σελ. 109, 24 «άπό παντός αρσενικού πρωτοτύπου ή παραγωγού 
τοϋ.,εις 02 λήγοντας κτέ.». σελ. 231, 26 «εί'γε καί τά πρωτότυπα ·τΰ>ν 
λέξεων έν έλάττονι καταγίνεται ύλη τών παραγωγών», κτλ. Λέγεται δέ 

καί πρωτότυπος - κτητικός, οΐον Άπ ολλών. π. Άντων. σελ. 128, β' «έχο- 

μένως καί ύπέρ τών κτητικών ρητέον, ών και διαφοράς έξεθέμεθα ώς 

πρός τάς πρωτοτύπους έν τοΐς κατ’ αρχήν». π. Συντ. σελ. 62, 15 «καί 
φαίνεται δτι αί μέν πρωτότυποι ού κλίνονται εις τάς πτώσεις, αί δέ κτητι- 

χαι οόν. εις άλλο τι ή εις πτώσεις, εις γένη καί είς άριθμοός». Πρβ. καί 

Έτυυ.. Μέγ. σελ. 29, 52, κτλ. ’Αλλά πάς τις γινώσκει οτι τά κτητικά&ϊ- 
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δος τών παραγωγών εΐνε. Παρά τοΐς 'Ρωμαίοις τά μέν πρωτότυπα καλόίν*  

ται primitiva η principalia, τά δέ παράγωγα derivata η derivativafllfa 

Φισχηρον Παρατηρ. είς Ούε.1.1. Γραμμ. 'Γομ. Β', σελ· 1).
Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 42 «καί παρά τάς γωνίας έζοχάς τινας παρα- 

τεταγμένας εις φύλλων πρότυπα». Πρβ. καί προτύπωμα έκ τοϋ προτυποϋ- 

σθαι. Σιμπλίκ. Έζηγ. εις τό Έπικτ. Έγχειρ. ΛΓ', 12 «προτύπωμα μέν 

έαυτφ χρη προτιθέναι Σωκράτην και Ζήνωνα», κτλ.
Έπιφάν. Τόμ. Γ', σελ. 275, 2 αθεΐς οδν ταΰτα καί δυσχεραίνων πρός 

την εικόνα την άπαράλλακτόν, τουτέστι τό έκτυπον καί τρανές έκμαγεϊον 

τοϋ θεοΰ της ουσίας, κτέ.». Πρβ. καί έκτύπωμα έκ τοϋ έκτυποϋσθαι. Πο- 
λυδεύκ. Θ', 130 «άλλά μην καί εικόνα άν τις εί'ποι καί σφραγίδα καί τύ

πον καί μίμημα καί έκτύπωμα καί τύπωμα καί έκμαγεϊον καί έκμεμαγμέ- 

νον». 'Ησύχ. «Έκτύπωμα: ομοίωμα» καί «Έκμαγεϊον: έκτύπωμα, υπο
γραμμός, σφραγίς» (’Ίδε Έμστερρούσιον Πο.Ιυό. Τόμ. Ε', σελ. 1212 Δινδ.). 

Λέγεται καί έκτυπος - πρόστυπος (Διόδ. Σικελ. ΙΗ', ν.ς', 5. Άθην. σελ. 
185, α' καί σελ. 199, ε', κτλ.). Πρβ. καί τύπωσις κατ’ έζοχήν - τύπωσις 

κατ’ είσοχην (Σέζτ. Έμπειρ. σελ. 72, 29. σελ. 240, 29. σελ. 271, 7. 
σελ. 374, 27. σελ. 375, 2). Περί τοϋ προστυπής ΐδε Έρμερίνσιον Σωραν- 

σελ. CYI.
Ίώσηπ. Άρχαιολ. Κ', θ', 4 «καί την πάσαν δέ πόλιν ανδριάντων άναθέ- 

σεσι καί ταϊς τών άρχαίων άποτύποις είκόσιν έκόσμει». Πρβ. καί άποτύπωμα 
έκ τοϋ άποτυποΰσθαι, οπερ έκφέρεται καί μετά της ΕΝ προθέσεως, οΐον έχα- 

ποτυποϋσθαι. _

Ήαρατηρητέον δ’ oTt λέγεται ένίοτε καί άντίτυπον καί ισότοπον, οΐον 
Συνέσ. Έπιστ. ΕΖ', σελ. 217, α' «καί τοΐς ταχυγράφοις τά αντίτυπα δοΰ. 

vat τών τότε γραφέντων έπέταζεν, ινα, εί μη τυγχάνεις δεζάμενος την έπι- 

στολην, έ'χοις παραναγνούς διαιτησαί τε καί πρός εμέ διαπέμψασθαι τά- 

μοιβαΐα». Έπιφάν. Τόμ. Γ', σελ. 273, 12 «καί άζιώ τό άντίτυπόν σε τού

του τί) πρός τούς έπισκόπους έπιστολνί έγγράψαι». σελ·. 285, 26 «ών τά 

αντίτυπα ύπετάζαμεν». Τόμ. Δ', α', σελ. 9, 5 «καί τριάκοντα έζ άναγνώ- 
σται έ'χοντες έκάστης βίβλου τά τριάκοντα έζ ισότοπα». Πρβ. καί Τόμ. Β', 
σελ. 248, 21 «ίσοτύπως ταϊς προε,ιρημέναις». Καί παρ’ άλλοις δ’ άπαντ^ 

τό βνομζ άντίτυπον καί τό ισότοπον, άτινα κυρίως ουδέτερα τών επιθέτων 

άντίτυπος καί ισότοπος εΐνε.

’Άζια παραθέσεως ημϊν φαίνονται τά υπό του Βυττεμβαχίου έν ταϊς εις 

Εύνάπιον σημειώσεσι παρατετηρημ.ένα περί τοΰ αύτόγραφον καί αρχέτυπον 
καί τοϋ άντίγραφον καί άπόγραφον ίγοντα. ουτω (Τόμ. Β', σελ. 142): 

«Graeci commodius, ut locupletiore lingua utentes, id quod hodie vulgo dici- 
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Sius originate et copiam, dixerunt illud αύτόγραφον, αρχέτυπον, hoc άντί

γραφον et άπόγραφον : Latiiii illud exemplum, hoc descriptum, imaginem^ 

saepius etiam exemplum. Conferatur Brissonius De Verborum Significatidne ♦ 

p. 306, a: Ruhnkenius ad Rutilium Lupum p. 108, ab eoque laudata Ges- 
neri expositio, prodita in Thesauro L. L. Voce Exemplum»,

Τούτοις προστίθέμεν τά ύπό τόΰ Κοραη γεγραμμένα έν τ·ρ έκδόσει τών 

Παραλλήλων Βίων τοΰ Πλουτάρχου (Μέρ. Γ', σέλ. 364): «Άνδριάς εικο

νικός λέγεται ό πανόμοιος τφ είκονιζομένφ, ό καί τό ποιόν καί τό ποσόν 

έκάστου τών μελών τοϋ σώματος άκριβώς παριστάς’ φ ρηματι καί 'Ρωμαίοι 
έχρώντο Iconicas slatuaS (Πλίν. λδ', 4) -ιούς τοιούτους άνδριάντας καλοϋν- 

τες. Εντεύθεν καί, Εικονικόν άντίγραφον φαίη τις άν τό τοΐς Γσσλλοις κα- 
λούμενον copie figurde, τουτέστιν έν φ η τοΰ πρωτοτύπου μίμησις τοιαύτη 

έστίν, ώστε καί τά διαγεγραμμένα, εΐ' τι που έν έκείνφ, διά τό μη όρθώς 

γεγράφθαι, διαγέγραπται, είκονίζειν». Πρβ. καί Καλλίξ. παρ’ Άθην. σέλ. 
205, ς·' «άγάΛματα εικονικά λίθου λυχνέως».

Σελ. 751,18 γραπτέον αύτοΰ (ΤΟΥ 'Ιεποκράτους)».

Ο ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μάθημα έναρκτήριον διδαχθέν έν τω ΙΙανεπιστημίφ 

τη 24 Νοεμβρίου 1878 ύπό τοϋ ύφηγητοο

ΣΠ1Τ. Π. ΛΑΜΠΡΟΪ Δ. Φ.

Προύκηρυζα δτι θά διδάζω την ιστορίαν τοΰ αίώνος τοΰ Περικλεούς, διότ’ 

φρονώ δτι η τμηματική καί ούτως είπεΐν μονογραφικη παράστασις τ·ης ιστο
ρίας εΐνε η μόνη άομόζουσα είς την πανεπιστημιακήν διδασκαλίαν. Καί περί 

μέν τ·ης γενικής ιστορίας δύναταί τις νά εί'πη, δτι πρέπει νά διδάσκηται 

παρ’ ημϊν ολόκληρος συστηματικώς, καθ’ δσον εΐνέ ποτέ τοΰτο δυνατόν, 

ένεκα της άτελείας, τών γυμνασίων, άλλά περί της πατρίου ιστορίας ύπό- 
τίθεται η τούλάχιστον πρέπει νά ύποτεθνί, δτι έκ τοΰ γυμνασίου καί έζ ιδίων 

άναγνώσεων άποκομίζουσιν οί εις τό πανεπιστημιον φοιτώντες την . εικόνα 
τών κυριωτάτων τυχών τοΰ έ'θνους κατά τούς μακρούς αιώνας. Ουτω δέ κα
θίσταται δυνατός ό έν τφ πανεπιστημίφ περιορισμός τίίς διδασκαλίας τίίς 

ελληνικής ιστορίας είς έκλεκτάς τινας καί άζίας λόγου περιόδους. Λέγων δέ 

έκλεκτάς καί άζίας λόγου δέν έννοώ μόνας τάς περιόδους τίίς λαμπρότατης 

ακμής καί της μεγίστης δόζης τοΰ έλληνικοΰ έθνους, άλλά καί άλλας τινας, 
•ηττον μέν ευκλεείς, άλλά περί την μελέτην τών οποίων ένδιατρίβοντες καί 

τύχας περιέργους τοϋ έ'θνους Θά μάθωμεν καί γεγονότα άζια γνώσεως θάνα- 

κκλύψωμεν καί ιδιότητας διακριτικά; τοΰ Έλληνισμοΰ θά διίδωμεν. Καί εΐνε
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μέν άληθές ότι κατά τμήματα τοιαΰτα διδασκομένη η έλληνικη ιστορία δέν 

θά δυνηθη νά παράσχη εικόνα τοΰ 'Ελληνισμού ένιαίαν καί νά έξετάση φι- 

,λοσοφικώς τάς τύχας αύτοΰ, τά αί'τιχ της άκμης καί τούς τρόπους της πα
ρακμής, τον ολον προορισμών, την ιδέαν ην ύπεδύθη. Άλλ’ εκτός τούτου, ότι 
δύναται νάμφισβητηθϊ) άν καί μέχρι τίνος βαθμοΰ η ακραιφνής ιστορία δύνα

ται νά περιλάβη έν τη παραστάσει αύτ^ς την Θεωρητικήν ταύτην έρευναν, 
η μελέτη αυτή γίνεται ού μόνον έν τφ μαθηματι της φιλοσοφίας της ιστο
ρίας,άλλα διεξάγεται καί έν τοΐς μαθημασι τοϋ σεβαστού καθηγητοΰ της ελ

ληνικής ιστορίας. "Ωστε δεν εΐνε άκαιρον καί αδικαιολόγητον νά περιορισθώμεν 

ημείς εις την μονογραφικήν έ'ρευναν ητις έχει απέναντι της μνημονευθείσης 
έλλείψεως δύο σπουδαίας άρετάς. Καί πρώτον μέν περιορίζοντες την έρευναν 

εις μίαν μόνην περίοδον της εθνικής Ιστορίας Θά δυνηΘώμεν νά μελετησωμεν 

αυτήν έπ’ άκριβείικ καί κατά πάντα αύτ^ς τά σημεία. Τό δέ κυριώτατον, θά 

έπιτευχθη η μελέτη της ιστορικής ταύτης περιόδου κατά τάς πηγάς’ δεν 
θά περιλάβωμεν δηλα δη τά τελευταία μόνον πορίσματα της έρεύνης ο'ία 

έγένετο ύφ’ ημών η άλλων κατά μόνας έν τώ γραφείφ, αλλά θάποβ·η οίονεί 
μελετητηριον ή έδρα αΰτη καί Θά έκτυλιχθ·η η έρευνα ενώπιον υμών. Δεν θάρ- 

κεσθώμεν νά μάθωμεν τί έ'γεινε, αλλά θά έργάσθώμεν ούτως είπεΐν έν φα· 
νερφ διά νά εΰρωμεν τό πώς μανθάνομεν τί έγεινε, θά άναπλάσωμεν την ει

κόνα τοϋ παρελθόντος έκ των μέχρις ημών σωζομένων αύτοΰ λειψάνων, άνεο- 

χόμενοι εις εκείνο.
Τό ιστορικόν πόρισμα περιέχει έν έαυτφ δύο τινά, τά έν τφ παρόντι σω- 

ζόμενα λείψανα τοΰ παρελθόντος, τά μνημεία, τάς πηγάς, άφ’ ών άφορ- 

μώμεθα εις την παράστασιν την ιστορικήν, καί την συλλογιστικήν εργα
σίαν ημών αυτών δι’ ης ποικίλως έρευνώντες, συναρμολογοΰντες, συμπλη» 

ροϋντες τάς πηγάς άναπλάσσομεν την εικόνα τοΰ παρελθόντος. Μεταξύ των 
δύο τούτων στοιχείων τ·ης ιστορικής γνώσεως ύπάρχει σχέσις συγγένειας' 

διότι καί η σκέψις ημών εΐνε σκέψις κατ’ άνθρωπον καί αί πηγαί έκεϊναι, 
τό έν έρειπίοις εκείνο σωζόμενον παρελθόν,σύγκεινται η έξ έργων πνευματικών 

ανθρώπων οΐοι ημείς η έξ έργων χειρών άνθρωπίνων’ διά τοϋτο δέ εΐνε νοηταί 

εις τήν ημετεραν σκέψιν. Τά στοιχεία ταΰτα της γνώσεως τοϋ ίστορικοΰ πα
ρελθόντος οΐα σώζονται δεν εΐνε αυτά τά παρελθόντα γεγονότα, δεν εΐνε αύτη 

ή ιστορία, Εΐνε μόνον στοιχεία, ή δέ ιστορία εΐνε κατά τό μέγιστον μέρος 
γέννημα τοΰ ΐδίου ημών νοΰ, συλλέγοντος έκεϊνα τά στοιχεία, έννοοΰντος και 

έρμηνεύοντος αυτά, συναρμολογοΰντος. Έντεΰθεν η σπουδαιότης της ψυχολο

γίας καί της αναλογίας έν τη ίστορικΐ) έρεύνη, διότι πρόκειται διά τών μέ
σων τούτων, άτινα εΐνε χρησιμώτατα προς έξέτασιν τών κατ’ άνθρωπον, νά 
έρμηνεύσωμεν διανοήματα καί πράξεις άνθρωπίνας έν τφ παρελθόντι, έχον- 

τες έν τώ παρόντι άτελνί τινα μόνον αυτών διδόμενα. Κατά ταΰτα τό ιστο

ρικόν πόρισμα θά εΐνε άλλοΐον άν άλλοϊαι εΐνε «ί πηγαί ας έχει τις ιστορικός 
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δπ’ δψιν, διαφερουσας τών άς άλλος πς έξητασε, θά εΐνε δέ άλλοΐον και άν 

αί μέν πηγαί εΐνε αί αύταί, διαφέρει όμως δ τρόπος της,εςεοευνησεως αυτών, 
η συλλογιστική ένέργεια τοΰ ίστοροΰντος. Πολλάκις δυναται νά επενεγκη ολως 

διάφορον η παρά τοϊς προγενεστέροις παράστασιν εποχής τίνος παρελθουσης 
η ευρεσις νέας τινός πηγ-7ϊς, νέου μ,νημείου η έπιγραφης η διπλώματος $ εξι- , 

στορησεως άρχαίου ιστοριογράφου. ΓΙολλάκις δ’ επιφερει το αλλοΐον τοϋτο 
πόρισμα, τών αυτών καί τέως ύπαρχουσών πηγών, άλλοια ψυχική διαθεσις, 

άλλοϊος χαρακτηρ, άλλοϊος τρόπος έρεύνης τοϋ ιστοριογράφου. Έν τοιαύτη δέ 

ποικιλία νοητικης δυνάμεως καί ψυχικών διαθέσεων εΐνε επαγωγός τε καί 

αναγκαία ή γνώσις ού μόνον τών ιστορικών πορισμάτων, άλλά καί τών πη
γών, άφ’ ών άφωρμηθη ό ιστοριογράφος, καί τοΰ τρόπου καθ’ δν έμελέ- 

τησεν αύτάς καί έπεξειργάσθη. Εΐνε δέ τοϋτο πολλφ μάλλον άναγκαϊον 
ένθα δέν πρόκειται περί της άλλοιώσεως ενός μόνου τών όρων έξ ών προ

ήλθε τό -ιστορικόν πόρισμα, τνίς άλλοίας δηλα δη νοητικης εργασίας τοΰ 
ιστοριογράφου, αλλά καί περί της αλλαγής τοΰ πρώτου ορού, περί μεταβο

λής δηλα δη τών πηγών, μάλιστα της έπελθούσης δι’ αύξησεως τνίς υπαρ- 

χούσής ύλης, τοΰθ’ οπερ συμβαίνει, ώς θά ΐ’δωμ.εν, και περί τον αιώνα του 

Περικλέους.
*Η έποχη περί ης θά λαλησω ουδέποτε ώνομάσθη παρά τών άρχαίων αιών 

τον ΠερικΛέονζ.'® Θουκυδίδης, δςτις έγραψε περί ταύτης της περιόδου ολίγα 

τινα έπεισοδιακώς έν τφ πρώτφ βιβλίφ της συγγραφής αύτοΰ, λεγει (ϊ, 118) 

οτι «.ταΰτα ζύιιπαντα δσα επραζαν οΙ*ΕΛΛηνες  πρόζ τε άΛΛήΛονς χαΐ τον 
βάρβαρον έγένετο έν ετεσι πεντήχοντα ιιά.Ιιστα μεταζυ τήζ Ξέρζον άνα- 

'γωρέισεοίς χαΐ τήζ αρχής τονάε τον Λο.ΐέιιον, έν οίζ Αθηναίοι τήν τε αρ

χήν έγχρατεστέραν χατεστήσαντο χαΐ αύτοι έπι μέγα έχώρηααν άννάριεωζ. 

Έκ δέ τοΰ χρονικού τούτου προσδιορισμού άφορμώμενοι οί σχολιασταί τοΰ Θου- 

κυδίδου ώνόμασαν τήν περίοδον ταύτην πεντηκονταετίαν ή πεντηχονταε- 

τηρίθα.
Περιλαμβάνει δέ η περίοδος αύτη τούς χρόνους μεταξύ τών μαχών τών έν 

Πλαταιαϊς καί Μυκάλη μέχρι τών άρχών τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου. Εΐνε 
έποχη βραχεία, μόλις που μιας γενεάς βίος. Τί εΐνε πεντηκοντα έτη διά την 

ζωήν τών βραχύβιων άνθρώπων; Διά μυριάδας μυριάδων ανθρώπων πέντε ετών 

δεκάδες εΐνε χρόνος μόλις επαρκών ϊνα λευκάνη τόν κόσμον τών τριχών, άλλά 

μ.η έπαρκών νά συνετίση τούς άσυνέτους, νά έμβάλη φρόνημα εις την ψυχήν,, 
νά γέννηση τό αίσθημα τ·?ς τιμής, πάλλω δέ ήττον νά έμπαιήση την δύναμιν 

της δημιουργικής μεγαλοφυ’ιας. "Αν δέ ημίσυς αιών παρέρχεται μονονού άνό- 
νητος διά τούς πλείστους τών ανθρώπων, τί εΐνε πεντηκοντα έτών ήμέραι διά 
τόν βίον τών λαών; Τί εΐνε ούχί πεντηκοντα, αλλά πεντακόσια ολα έτη διά 

τάς κατά φύσιν ζώσας παμπληθείς έκείνας άγριας φυλάς αΐτινες ζώσιν άμνη- 

μονες μέν της χθές,άφρόντιδες δέ περί της αΰριον καί μόλις που περί εφήμερου. 
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τινές παρόντος επιεικώς μέριμνώσαι; Άλλ’ άφέντες τά ανώνυμα ταδτα διά 

τήν Ιστορίαν τέκνα των δασών καί τών έρημων, μετά στητε διά τ% φαντα

σίας εις τάς δχθας τοϋ Νείλου καί τοϋ Εΰφράτόυ, εις τάς άκτάς τίς Συρίας 

καί τοϋ περσικού κόλπου καί άναμετρήσατε πόσοι αιώνες, πόσαι χιλιάδες ετών 
έχρειάσθη νά παρέλθωσιν "να καθέξωσι θέσιν τινά οίανδήποτε εν τη ίστορίφ οί 
Αιγύπτιοι και οί Βαβυλώνιοι, οί Φοίνικες καί οί Πέρσαι. Άλλά μή ή αυξη- 

σις καί μεγαλοποίησις τίς ρωμαϊκής αρχής δεν εΐνε έπ’ ί'σης έργον γενεών 
ολοκλήρων; Μελετών δέ τις την ιστορίαν τών κατά την Ευρώπην νεωτέρων 
εθνών, δεν ευρίσκει την δύναμιν αυτών καί δόξαν οίονεί κατατετμημένην καί 
διεσκορπισμένην διά τών αιώνων όταν θέληση νά παραβάλη αυτήν πρός την 

ταχεϊαν έπίδοσιν, την συμπαγή δόξαν, τήν ένιαίαν άναλαμπήν τοϋ έλλη- 

νικοϋ έ'θνους κατά τόν αιώνα τοϋ Περικλεούς; Καί όμως τών νεώτέρων τού

των πολιτισμόν είχε προηγηθή ό πολιτισμός ό ελληνικός, ή ποίησις ή πάν
τοτε νεαρά, τό δρόίμα τό ές αεί περικαλλές, η φιλολογία ή διά παντός πρός 
διάκρισιν όνομαζομένη κλασική καί εκκριτος, ή τέχνη εκείνων η ούδεπώποτε 
ύπερευδοκιμηθεϊσα. Εϊνε μέν άληθές ότι καί τοϋ έλλήνικοΰ πολιτισμού προη- 

γηθησαν άλλοι κόσμοι, ών τινες τά μέγιστα έπέδρασαν επ’ αυτόν, Ιδίως ή 
Βαβυλών, η Αίγυπτος, η Φοινίκη. Παρά τών προδρόμων αύτοΰ τούτων ο "Ελ" 

λην παρέλαβε πολλάς ιδέας, πολλάς εφευρέσεις, πολλά τών κατά τόν βίον; 
χρειωδών, πολλάς τών επιστημών καί τεχνών δσαι παρέχόυσιν εις τόν άνθρω- 

πον αξίαν, ε’ις δέ τόν βίον χαρμονάς καί α'ίτινες, εξαιρούσα άμα καί διάκο,- 

σμοϋσι την βραχεϊαν επί τίς γής πορείαν. Άλλά διά τοϋ πνεύματος αύτοΰ 
τοϋ ζωογόνου ό "Ελλην έξευγένισεν, εξύψωσε τά δανεισθέντα, έδωκε πνεϋμ-α 

εις τά γράμματα, έπέθηκε σφραγίδα, σύμβολον της πίστεως τίς πόλεως, εις 

τούς μετάλλινους οβελούς, ένεφύσησε ζωήν εις τούς μ-ύθους, έπέγλυψεν ελευ

θερίαν εις τάκινητοΰντα μέλη τών άγαλμάτων, εις τούς θεούς της Ασίας 
προσέθηκε την Θέμιν καί τήν’Ελευθερίαν, ένεποίησε κόσμον εις τά έργα τοϋ. 

νοΰ καί ένέσπειρε κάλλος εις τά δημιουργήματα της χειρός καί τά πλάσματα 

τίς φαντασίας. Θέλουσί τινες τό,ν δώριον ρυθμόν έν τή ελληνική αρχιτε

κτονική προελθόντα έξ Αίγύπτου, άλλ’ούδείς έτόλμησε νά εί'πη δτι εις τών 

στύλων τοϋ μεγάρου έν, Καρνάκ δύναται νάντικαταστήση ένα κίονα τοϋ 

Παρθενώνος. Σιδώνιος δέ τις λάτρης τίς Άστάρτης θά έδυσχέρανε νά καύση 
λιβανωτόν πρό της φιλομειδοΰς Αφροδίτης τίς Πάφου ή τής, Κυθερείας. Ό· 
πόσον δέ κατ’ ολίγον άπέβη διάφορος ή βίος τών 'Ελλήνων τοϋ τών λαών 
τίς Ασίας δεικνύουσιν οί λόγοι τοϋ Ηέρξόυ δτε ήρώτησε ποιον εϊνε το κατά 

τά ’Ολύμπια-άθλον περί ου αγωνίζονται οί "Ελληνες, οί ό’ εϊπον τής ίΛαίας 

χον $ι$όμεγον στέφανον. Δέν ήνέσχετό τότε ό μέγας βασιλεύς σιγών, ειπέ 

τε εις π&ντας τάφε' «παπαΐ, Μαρδόνιε, κοίους επ’ ανδρας ήγαγες μαχί- 

σομένους ήμέας, οί ον περί χρημάτων τόζ «νώνα ποιεννται, ά.Ι.Ιά περί 
άρδ?ης».’Ενφ δέ οί Άσιαται ε'πιπτον αγεληδόν δίκην κτηνών ύπέρ τοϋ δεσπό 
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του, οί Έλληνες έκτενίζοντο τάς κόμας, μέλλοντες νά κινδυνεύσωσιν ύπέρ 
πατρίδος. 'Η 'Ελλάς δέν ήτο ’Ασία, ήδη ένωρίς δέν ήδύνατο νά εϊνε πλέον 

Άσία.’Εντεύθεν έπήλθε δεινή ή σύγκρουσις ή πεπρωμένη.
Εϊνε γνωστά εις υμάς τά κατά τούς περσικούς πολέμους. Τά πεδία τών 

νικών εϊνε ουτω περιλάλητα, ώςτε περιττόν νά ύπομνήσω τά ονόματα , αύ·’ 
τών εις άκροατάς "Ελληνας. Άλλά μή τά πεδία της ήττης εϊνε ήττον γνω

στά; Καί εϊνε ήττον ένδοξος ή ήττα τών Θερμοπυλών καί ή ναυμαχία ή επ’ 

Άρτεμισίφ; 'Η 'Ελλάς έσώθη διά θαυμάτων ανδρείας καί άρετής άπό της 

κατακτήσεως τών βαρβάρων, οί δέ Αθηναίοι,οίονεί δεικνύοντες εις τούς υπερ

φιάλους Μήδους δτι ύπάρχει Νέμεσις, έξ αύτοΰ έκείνου τοϋ παρίου λίθου 
ον ήγαγον οί βάρβαροι εις τον Μαραθώνα εις τροπαίου ποίησιν κατεσκευά- 

σαντο, ως λέγεται, τό άγαλμα της θεάς της έν 'Ραμνοΰντι. *

'Ο βάρβαρος ήττήθη. Ή θεία Σαλαμίς άπώ.Ιεσε τέκνα γυναικών Άχτχ 
παν χρησμόν, άλλ’ ήσαν τέκνα γυναικών Περσίδων, καί τό γένος τών Περσών 
έξηλέγχθη ονςπόΛεμον^ κατά τήν ώραίαν έκφρασιν τοϋ Αισχύλου.^ Όποια 

δόξα διά τούς νικητάς, άλλ’ όποιον αίσχος διά τούς μ.ή μετασχόντας τών 

αγώνων. ’Επί τοϋ τρίποδος τοϋ έν Δελφοϊς, ον ανέθεσαν οί "Ελληνες άπό τών 
Μηδων άκροθίνιον, καί έφ’ ου έπεγράφησαν όνομαστί αί πόλεις δσαι ξυγκα- 

θελοϋσαι τόν βάρβαρον έστησαν τό άνάθημα, μετ’ άλγους έβλεπεν ό "Ελλην 

ότι τά ονόματα ταΰτα ήσαν μόνον τριάκοντα καί έν. Ποΰ εϊνε αί πολλαί άλ- 
λαι πόλεις α'ίτινες έφιλοτιμοΰντο νά έχωσιν έκάστη ίδιον άρχοντα καί νά 

κόπτωσιν Ιδιον νόμισμα καί νά έρίζωσι περί γης πρός τούς γείτονας; Τί έ'γει- 

νεν ή Ελλάς ή άλλη άπό τοϋ Όλύμπου μέχρι τοϋ Ταϋγέτου, άπό τής Έπι- 

δάμνου μέχρι τής Αίολίδος ; Πώς δέν ξυγκαθεϊλον τόν βάρβαρον οί λοιποί 

ομαιμοι καί ομόγλωσσοι, οί κατοικοϋντες τάς πόλεις δσαι έξεφύοντο ώς τά 
δένδρα έντός δάσους ύλομανοΰντος πανταχοΰ τής ελληνικής γής ένθα άκτή, 

ένθα πεδιάς, ένθα κοιλάς, ένθα άκρώρεια ; Τινές μέν συνηγωνίζοντο μετά τών 
βαρβάρων, τινές δέ δειλώς μηδίσαντες εϊχον δώσει γήν καί ύδωρ, τινές δέ, 

άδιαφόρως έχοντες πρός τόν αγώνα τόν κοινόν, μωρώς έκλείοντο εντός τών 
τειχών τής πόλεως αύτών φιλοψυχοϋντες. Καί δέν είχε λοιπόν άδικον ό 

Πλάτων λέγων δτι θά ήδύνατό τις νά κατηγορήση τής Ελλάδος πολλάς ά- 

σχημοσύνκς περί εκείνον τόν πόλεμον, καί δτι «εί μή τό τε Αθηναίων καί τό 
«Λακεδαιμονίων κοινή διανόημα ήμυνε τήν έπιοΰσαν δουλείαν, σχεδόν άν 

«ήδη πάντ’ ήν μεμιγμένα τά τών 'Ελλήνων γένη έν άλλήλόις καί βάρβαρα 

«έν, "Ελλησι καί ελληνικά έν βαρβάροις, καθάπερ ών Πέρσαι τυραννοΰσι τά 

«νΰν, διαπεφορημένα καί ξυμπεφορημένα κακώς έσπαρμένα κατοικεϊται»

; Άλλά καί έν αύτοϊς έτι τοϊς Πελοποννησίοις καί Άθηναίοις οποία έρις, όποϊαι 
δυσχέρειαι πρός έπιτέλεσιν τών κοινή δεδογμένων. Οί μέν Σπαρτιάται δέν 

μετέσχον τής ένΜαραθώνι δόξης, έπί δέ τφ Άρτεμισίφ κατέμειναν οί "Ελ-

1 Π«ι>σ. I,. 33, 2. — 2 Έν Πίρσαι; 1013. — 3 Πλάτων Ιν Νήυοις III, 693.
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ληνες πληγέντ’ες ύπό τών δώρων τών Εύβοέων, έν δέ Σαλαμΐνι ^νάγκασβ 

τούς Πελοποννησίους νά ναυμαχησωσι τά στρατήγημα τοϋ Θεμιστοκλέους. 
Άνευ υπερβολές δύναται νά ρηθγί δτι οί ’Αθηναίοι Ισωσαν την 'Ελλάδα 

άπότών Περσών. Καί δικαίως λοιπόν εψαλλεν ά Πίνδαρος δτι παΐδες Α

θηναίων έβάλοντο ιραεννάν κρηπϊδ’ έλευθερίας έν Άρτεμισίφ' καί δικαίως 
εΐπεν ό 'Ηρόδοτος δτι νϋν δέ ’Αθηναίους αν τις λέγων σωτήρας γενέσθαι 

της Ελλάδος ούκ άν άμαρτάνοι τάληθέοςλ Καί όρθώς άπεκρίθησαν οί Α
θηναίοι πρός τούς πρέσβεις τών Λακεδαιμονίων δτι οϋτε χρυσός έστι γής 

ούδαμόθι τοσοΰτος οϋτε χωρη κάλλεϊ και αρετή μέγα ύπερφέρουσα, τά ημείς 
δεζάμενοι έθέλοιμεν άν μηδίσανεες καταδουλωσαι τήν 'Ελλάδα. Θά ητο 

άτιμον διά τούς ’Αθηναίους νά προδώσωσΐ τδ ελληνικόν έόν δμαιμόν τε καί 

ομόγλωσσων και θεών ιδρύματα τε κοινά και θυσίας ήθεά τε ύμότροπα. 
Καί προσέθηκαν μετά φρονήματος μακαριστού οί ’Αθηναίοι· «έπίστασθέ τε. 

οϋτω, είμή πρότερον έτυγχάνετε έπισζάμενοι, έςτ άν και είς περιή Αθη
ναίων, μηδαμά όμολογήσοντας ήμέας Ξέρζηλ·τ>

Οί ’Αθηναίοι έσωσαν κατά τά Περσικά την 'Ελλάδα. "Οτε δ’ ό επικείμε
νος κίνδυνος παρ·?)λθε -καί οί εταίροι της ελληνικής όμαιχμίας άπενόστησαν 

εις τάς ιδία ς έκαστος πόλεις, οί ’Αθηναίοι κατηλθον είς τά πάτρια εδάφη 

ούχί έσ τεμμένοι διά τών πρώτων στεφάνων, οδς είχον εύγενώς παραχωρήσει 

εις άλλους φιλοπρώτους συναγωνιστάς, ούδέ θριαμβικώς, άλλά πτωχοί καί 
δίκην ναυαγών, διακομιζόμενοι τά ύπολειφθέντα σκεύη καί εύρίσκοντες κε- 

καυμένα τά έδη τών θεών, άπ οτετεφρωμένον τόν Έκατόμπεδον, κατεσκαμ- 

μενους τούς ο ί'κους, πλην τών ολίγων έν οίς έσκήνησαν οί δυνατοι των Περ- 

σων, καί απανταχού, της πατρίου γης την ερημίαν καί τά ί'χνη τ^ς προσ
φάτου πυρκαϊάς. Άλλ’ οί πένητες εκείνοι καί οίκοφθορημένοι νικηταί είχον 

πλούτον επαρκή τάπυρπόλητα άργυρεΐα τοϋ Λαυρίου καί μάλλον εκείνων της 
άρετίίς αύτών τούς θησαυρούς καί τρεις άνδρας, οΐτινες εκαλούντο Θεμιστο

κλής, Αριστείδης, Κίμων' είς τούτους δέ προσετέθη μετά τινα χρόνον καί δ 

υίάς τοϋ Εανθίππου. Διά δέ τοΰ φρονήματος τών ’Αθηναίων καί τ·ης αοιδί

μου φιλοπατρίας τούτων τών άνδρών αί Άθηναι ού μόνον έπανηλθον είς ην 

θεσιν εύρίσκον.το πρό τοΰ πολέμου, άλλά καί ύπερακοντίσασαι ταύτην οίονεί 
δι’αλμάτων έ'φθασαν είς τοσοΰτον άκμης καί δυνάμεως, ώστε νά καταστη 

περιώνυμος ό κληθείς αιών τοΰ Περικλεούς, θεωρούμενος ώς η ύψίστη άκμη 

της ελληνικές ιστορίας καί ό κολοφών της έλληνίδος δόξης,
*Ότε κατηλθον είς τάς ’Αθήνας οί καθελόντες τόν Μηδον, η πόλις ^το ά- 

νίσχυρος καί άνυπεράσπιστος. Πώς νά Ιχρ τείχη ή πόλις ητις δέν ειχεν οι
κίας ; Της πόλεως δέ ταύτης ης τά τείχη έ'πρεπε νάνεγείρωσιν οχυρά οί άλ 

λοι "Ελληνες συναπαξάπαντες, έκαστος συνεισκομίζων ένα. λίθον ιδία χειρί, 

της γεραράς ταύτης πόλεως οί κάτοικοι ηναγκάσθησαν διά τόν φθόνον τών

1 VII, 139. — 2 Ήρό8. νπΐί 144.
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συμμάχων τΐϊς χθές καί άντιπάλων τίίς αυριον νά οίκοδομησωσι τα τείχη αύ· 

τών έν σπουδή δίκην, ενόχων, πανδημεί παντες και αυτοί καί αι γυναίκες 

καί οί παΐδες, άφειδοΰντες τών τε νεόδμητων αύτών οίκων καί τών μνη- 

.,— μάτων των ιδίων πατέρων.

Την τείχισιν δέ ταύτην η πόλις τών ’Αθηνών χρεωστεΐ εις την πανουργίαν 
τοΰ Θεμιστοκλέους, οφείλει είς τόν αύτόν εκείνον ανδρα, οςτις τοσαΰτα ηδη 

είχε διαπράξει υπέρ τίίς πόλεως. Εΐνε γνωσταί αι κατα τα περσικά υπηρε- 
σίαι αύτοΰ πρός την πατρίδα, άλλά τό κυριωτατον αύτοΰ κατόρθωμα και τό 

ΰψιστον εργον ύπ^ρζεν η άναγνώρισις τοΰ προορισμού της πόλεως. Εις τόν 

Θεμιστοκλέα πρώτον όφείλουσιν αί Άθηναι τόν ναυτικόν χαρακτήρα καί την 
κατά θάλασσαν δύναμιν, εις αύτοΰ τό προορατικόν βλέμμα οφείλει η πόλις 

τούς λαμπρούς λιμένας τού Πειραιώς καί την οικοδομήν καί όχύρωσιν τοΰ έπι- 

νείου έκείνου. ’Εκείνος εΐνε τέλος οςτις κατά μικρόν ΰπάγων καί καταβιβά- 
ζων τήν πόλιν πρός τήν θάλασσαν αντί μονίμων οπλιτών ναύβάτας καί 
θαλασσίους έποίησενλ Ή δέ μ,ελλουσα δόζα τών’Αθηναίων θα ητο ίσως αδύ

νατος άνευ της τροπής ταύτης. άνευ της διευθυνσεως ταύτης πρός την θά
λασσαν, ητις χρεωστεΐται είς τόν Θεμιστοκλέα. Καί άπέθανε μέν έν Άσί^ ό 

Θεμιστοκλής μακράν της πατρίου γης, ζητών νάποφυγν) την αδοζιαν εκστρα

τείας κατά τών έαυτοϋ συμπολιτών, άλλα τα οστά αύτοΰ φαίνεται οτι Οι 
οικείοι κατέθηκαν κρυφά έν τί) Άττικγ κατά τό κελευσμα εκείνου. Και δη 

έδεικνύετο έπί τών χρόνων τού Πλουτάρχου, και δεικνύεται ετι καί νϋν, περί 
τονμέγαν λιμένα τοΰ Πειραιώς, κατά την είσοδον, βωμοειδης τάφος οςτις λέ

γεται ών ό τοΰ Θεμιστοκλέους. Τό άπό τής Σαλαμΐνος είσρέον γνώριμον κΰμα 

τό περιβρέχον την χθαμαλήν έκείνην άκτην θα γνωριζγι καλλΐον ημών άν 

η κρηπίς εκείνη καλύπτει άληθώς τά ιερά οστά τοΰ μεγάλου ναυμάχου.
■ Αί Άθηναι έ'γειναν ίσχυραί, γενόμεναι δύναμις ναυτική. Μέγα γάρ τότής 

θαλάσσης κράτος, ελεγεν ό Περικλής πρός τους ’Αθηναίους όλιγας ημέρας 
πρό τίίς ένάρζεως τοΰ πολεμ.ου, έχων σαφή ιδέαν τών δυνάμεων της πόλεως. 

"Οτι δέ ό Θεμιστοκλής, τρέπων τούς ’Αθηναίους έπί την θαλασσαν, εζήλεγ- 
χθη των μελλόντων τοϋ γενησομένου άριστος είκαστής, άποδεικνύουσιν αΐ 

νϊκαι κατά τούς περσικούς πολέμους καί η έπειτα ηγεμονία της πόλεως. 

'Ο Θεμιστοκλής άπέθανε μακράν της πατρίδας, άλλα ταποτελεσματα τίίς 
πολιτικές αύτοΰ περινοίας είχον ηδη φανί), 'Ο Πειραιευς εκείνος δν είχε κτί

σει καί οχυρώσει κατέστη έντός βραχέος χρόνου σπουδαΐον έμπορικόν κεντρον, 

εστία τών μετοίκων έκείνων είς οΰς ούχ ηττον τών πολιτών ωφειλον αι Α- 
θηναι την άκμην αύτών. Αί δέ νΐκαι της Σαλαμΐνος και της Μυκαλης καί 

οί θριαμβευτικοί άνά τάς έλληνικάς θαλάσσας πλόες τών Αθηναίων είχον έμ>- 

ποιησει είς τόν ναυτικόν όχλον φρόνημα καί έζαρσιν. Οι επιβαται τών τριη- 

ρων οΐτινες έπολιόρκησαν την Σηστόν, οί θρανϊται τών νηών αιτινες ενοςυλο-

• ί Πλουτ. Θεμιστ. 4.
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χησαν πρό τοΰ Βυζαντίου εΐχον ήδη πολλάκις ύπόστή γένναίώς τόν βορράν 
καί τό κϋμα, ώστε να ρινί δεχθώσιν, έπιστρέφοντες εις, τάς ’Αθήνας μετά τήν 
πάροδον τοϋ κινδύνου, νά ταχθώσι κατώτεροι τοϋ εύπατρίδου, οςτις ·εΐχεν έτη- 
σίαν πρόσοδον πεντακοσίων ή τριακοσίων μεδίμνων, ή τοϋ ίππέως τοΰ δια-© 
κοσιομεδίμνου. Τίς λόγος υπήρχε τά εξής ίνα μετέχωσι τών κοινών κατά τούς 
τέως ύφισταμένους νάνους μόνον εκείνοι ; διά τί νά μή έχωσι πρόσοδον είς 
τάς άρχάς καί οί θήτες, έξ ής τάξεως μάλιστα ήσαν οί ύπηρετοϋντες έν τφ 
εύδοκιμήσαντι στάλω; Διά τίνα λόγον νά μή ύπάρχτ) τελεία ισονομία μεταξύ 
τών ελευθέρων πολιτών, δτε τών μέν πολυμεδίμνων καί τής ίππάδος τάξεως 
τήν ακίνητον ούσίαν είχε παραβλάψει καί έλλατώσει ή δήωσις τίς άττι- 
κίς γης ύπό τοΰ Πέρσου, τοΰ δέ θητικοΰ τήν θέσιν εΐχον υψώσει αί κατά 
θάλασσαν ήτται τών βαρβάρων καί τό κράτος τό έκ τίς θαλάσσης ; Διεσώθη 
διήγημα τά μάλιστα χαρακτηριστικόν της νέας τροπής τών αθηναϊκών πρα
γμάτων, τοΰ νέου πνεύματος δπερ εΐχεν άρχίσει επικρατούν έν τί πολιτεία. 
Λέγεται ότι ό υίός τοϋ Μιλτιάδού, δτε ό Θεμιστοκλής έ'πειθε τούς’Αθηναίους 
νά κατέλθωσιν είς την θάλασσαν, άνελθών διά τοΰ Κεραμεικοϋ φαιδρός είς 
τήν Άκρόπολιν, άνέθηκεν έπιδεικτικώς είς την θεάν ίππου τινα χαλινόν ως- 
οΰδέκ ώτ,πικφ; άΑκής, ά.ί.ίά ναυμάχων άκδρώκ ri?c »ώ·?εω< δεόμενης.'' *Ο  
τελών είς τούς γεωμόρους άνέθηκε τόν χαλινόν τοϋ ίππου είς την θεάν' τό 
ύπηρέσιον καί η κώπη ένίκησε τό δόρυ καί την άσπίδα’ ό θής άνυψώθη μέ
χρι τοΰ πεντάκοσιομεδίμνου" ή τετάρτη τάξις τών ελευθέρων κατέστη ισό
τιμος τών τριών πρώτων. Τό γεγονός έτελέσθη, τό γεγονός ήτο φυσικόν νά 
τελεσθν) μετά την ήμέραν καθ’ ήν ό Θεμιστοκλής, κατανοών όρθώς τά θέ
σφατα τίς Πυθίας, κατεβίβασε την πόλιν πρός την θάλασσαν καί ήνέφξε τά 
υγρά κέλευθα είς την δόξαν τών ’Αθηνών.

“Όταν ιδέα τις ώριμάσγι άληθώς, δταν παραστ·ίί προφανής η άνάγκη τίς 
έκτελέσεως αύτίς, δέν εΐνε πλέον δυσχερές νά εύρεθί :.ό άνήρ δςτις μέλλει νά 
έπιτελέσγ) αυτήν. Ό δέ άνηρ οστις άνέλαβε ταύτην την άναμόρφωσιν τοΰ 
άθηναϊκοΰ πολιτεύματος ύπίρξεν δ ’Αριστείδης. Εΐνε δέ άξιον σημειώσεως 
δτι ό υίός ούτος τοΰ Λυσιμάχου, δςτις έκ παίδων ήδη άντεπολιτεύετο, κατε- 

βτααίαζε, κατά την άθηναϊκήν φράσιν, τόν θεμιστοκλέα, ύπήρξεν αυτός εκεί
νος οςτις έδέησε νά γείνη δ εισηγητής άναμορφώσεως ητϊς εΐνε τό φυσικόν . 
προϊόν τίς έπί την θάλασσαν τροπής τών Αθηναίων, ήτίς χρεωστεϊται είς 
τόν υιόν τοϋ Νεοκλέους.

Ό ’Αριστείδης δέν είχε την ευχερή και ααράβϋΛον καί πανϋΰργογ καί 
μετ' οζντητος επί πάντα ραδίως φερομέγην φύσιν τοϋ Θεμιστοκλέους, ουδέ 
τόν πλούτον και τήν γενναιοδωρίαν τοϋ Κίμωνος. 'Ο ’Αριστείδης γεννηθείς έκ 
πατρός τών μετρίων διεβίωσεν έν συντόνφ πενία και άπέθανε πένης. ’Ητα τέ-

4 Πλουτ. Κ'μων 5.

κνον άληθές τοΰ άθηναϊκοΰ λαοΰ καί έγένετο μέγας διά τό σταθερόν αύτοΰ 
ήθος καί τόν πρός τό δίκαιον άτενή χαρακτήρα.

Ό’Αριστείδης είχε ψυχήν αρμονικήν, ούδ’ έπαθαίνετο εύχερώς*  άλλ’ ή 
-ά- τό δίκαιον άγάπη αύτοΰ προέβαινε μέχρι πάθους. Είς σπανίας δέ ποτέ

μόνον περιστάοΐις κατέπνιξεν έν τγ ψυχί! αύτοΰ τήν φωνήν τοΰ δικαίου, προ- 
τιμήσας'τό συμφέρον τή πατρίδι. Στοργή πρός τήν πατρίδα καί αγάπη πρός 
τό δίκαιον εΐνε τά δύο φίλτρα τά έξαίροντα καί μεγαλοποιοϋντα τήν ψυχήν 
τοΰ Άριστείδόυ. Είς τάς δύο δέ ταύτας άρετάς χρεωστοΰσιν αί Άθήναι πλεί- 
στας αύτοΰ υπηρεσίας καί πρό τών περσικών καί κατά τάς μάχας τίς Σα- 
λαμϊνος καί τών Πλαταιών και μετά ταΰτα. Αί ύπηρεσίαι δέ αύτοΰ εΐνε 
στρατιωτικαί τε και πολίτικα!, διότι έν τη πολιτεία τών άρχαίων, ώς έν 
τ$ί γραμματολογίιφ αύτών καί καθ’ δλον αύτών τόν βίον, δέν ύπάρχει ό μέ
γας έκεϊνος καταμερισμός τής ένεργείας καί τίς σκέψεως, δςτις τήν σήμερον 
πολλά μέν τών άνθρωπίνων πραγμάτων προοδοποιεϊ, άλλά καί πολλά κολούει 
καί παραβλάπτει.

Τοιοϋτος ών δ ’Αριστείδης ύπήρξεν εΐς τών χρησιμωτάτων εις τήν αθη
ναϊκήν πολιτείαν άνδρών, άγαπηθείς ού μόνον ύπό τών έαυτοΰ πολιτών, άλλά 
καί τών άλλων Ελλήνων ελκύσας τήν αγάπην. ’Ητο άνήρ τοϋ καθήκοντος, 
ώς λέγομεν σήμερον, δτε άποβαλόντες τά πράγματα εύρίσκομεν προχείρως 
τάς λέξεις. ’Αλλά μεγαλότολμος άνήρ, δημιουργός πολιτική διάνοια δέν ύπήρ
ξεν ό Αριστείδης, τά δέ δύο μέγιστα τών έ’ργων αύτοΰ, ή παροχή τίς ίσο- 
πολιτείας εΐς τούς θήτας καί ή ίδρυσις τίς αθηναϊκής ηγεμονίας, εΐνε φυσι- 
καί σΰνέπε,ιαι της πολίτικης τοϋ Θεμιστοκλέους. Ή έκ της θαλάσσης δύνα- 
μις ανύψωσε τό θητικόν, ή έκ τίς θαλάσσης δύναμις έδωκεν είς τάς χεϊρας 
τών ’Αθηναίων τήν ηγεμονίαν, δτε ό Παυσανίας παραπαίων και λησμονών 
καί Σπάρτην και Πλαταιάς έμολύνετο έν Βυζαντίφ ύπό της τρυφηλής αύρας 
ητις διεπεραιοΰτο έκ τών άκτών της βαρβαρικης Άσίας.Άλλά βεβαίως συνέ- 
τεινε νά κερδήση τήν ύπέρ τών ’Αθηνών εύνοιαν τών Ίώνων, βεβαρημένων 
ύπό τίς αλαζονείας τοΰ Παυσανίου, ό απέριττος υίός τοϋ Λυσιμάχου, άνήρ 
ρςτις ών πέγης και δημοτικός εκτήσατο τήν βασι.Ιικωτάτην και θειοτάτην 

προσηγορίαν TON ΑΙΚΑΙΟΝ' δ των βασιΛέων καί τυράννων. ονδείς έί,ή- 

Λωσεν, ά.Ι.ίίιΠοΑιορκηται και Κεραυνοί καί Νικάτορες, ενιοι ά’ ‘‘Αετοί καί 
Τβρακες έ'χαιρον προσαγορευόμενοι, τήν άπδ τής βίας καί της δυνάμεως, 

ώς ένοικε, μαΤΙον ή την άπό τής άρετής δόζαν άγαπωντες, ώς λέγει περίτοΰ 
Άριστείδρυ άνήρ συγγενείς έ'χων τάς ψυχικάς διαθέσεις, ό ήθικός φιλόσοφος 
Πλούταρχος ό Χαιρωνεύς.1

Είς τό πλευράν τοΰ Αικαίον εύρίσκετο επί τοΰ άθηναϊκοΰ στόλου άνήρ ή'δη 
πρότερον γνωστός είς τούς ’Αθηναίους διά τε τήν πατραγαθίαν καί έξ άν-, 
δραγαθίας. Εΐνε ό άφιερώσας εΐς τήν θεάν τόν χαλινόν τοΰ ίππου καί έπιβάς

J Πλοντ. Άριστ. 6.
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δνευ δισταγμοί τίίς τριήρεος ήν ώριζεν αύτφ ή πόλις. 'Ο Κίμων, καίπβρ 

άνήκων είς οίκον διαπρεπή, ητο προσηνής καί φιλόδωρος, θεραπεύων τδν δή

μον’ μη λησμονών δέ τάς οίκογενειακάς αύτοΰ 'παραδόσεις έζήτει νάποτε-, 

λειωσγ τό έ’ργον τών καθελόντων τδν βάρβαρον. Άλλ’ είς ταύτας αύτοΰ τάς 
κατά, τών Περσών διαθέσεις προσετίθετο μεγάλη αγάπη πρός την Σπάρτην, 
ώστε δύναται ούκ άδίκως νά ρηθή περί αύτοΰ δ'τι ήτο μάλλον φιλέλλην καί 

φΛολάκων ή φιλαθήναιος. Ό δέ φιλολακωνισμός αύτοΰ ούτος καί η άντίστα 

σις πρδς την τελείαν έπικράτησιν τοΰ δήμου έπήνεγκον την διαφοράν αύτοΰ 
πρός Περικλέα τόν υιόν τοΰ Εανθίππου. 'Η εταιρεία τών φιλοδήμων καί φι- 
λαθηναίων ένίκησε καί δ Κίμων έξωστρακίσθη, άλλ’ ή' φιλόπολις διαγωγή 

αύτοΰ καί τών περί αύτόν κατά την μάχην την έν Τανάγρα έπήνεγκε την 
κάθοδον τοΰ χρηστοΰ, Κίμωνος. Καί δη ό Περικλής τό ψήφισμα γράψας αύ- 

τάς, έκάλει τόν όίνδρα. Τότε δ' έπήλθε συνεννόησις καθ’ ήν δ μέν Κίμων, λπ3 
βών τάς ναΰς, άνελάμβανε την έξω στρατηγίαν καί τήν καταπολέμησήν των 

.βαρβάρων, είς δέ τόν Περικλέα έ'μενεν ή δύναμις ή έν τώ άστει. Νεον στά- 
διον δόζης ηνοίγετο τότε είς τόν νικητήν της Σκύρου καί τής Ή'ίονος καί 

τών μαχών τών έπ’ Εύρυμέδοντι, άλλά πρόωρος έπήλθεν δ θάνατος, άρπά- 
ζων τόν άνδρα πρό τοϋ Κιτίου τής Κύπρου. .

Καί έ'μεινεν δ Περικλής τό εξής ούχί μέν άνευ αντιπάλων, άλλ’ έχων άν- 
ταγωνιστάς οΐτινες δέν είχον ού'τε τό μεγαλείο*  τοΰ Κίμωνος ούτε την δό
ξαν. Τεσσαράκοντα δλα έτη προέστη τής πόλεωςδ υίός τοΰ Εανθίππου,στη- 

ρίζων την δύναμιν αύτοΰ είς τά αυτά δικαιώματα καί τά αυτά άξιώματα 

ών ηδύνατο πας εύφυής ’Αθηναίος νά μετάσχγ, κατόρθωσε δέ διά της εκτά

κτου δυνάμεως τοϋ λόγου καί τοϋ μεγίστου ήθικοϋ κράτους νά φθάσγ είς το- 

σοΰτον ισχύος, ώστε νά ρηθή δικαίως ύπό τοϋ Θουκυδίδου δτι η άθηναϊκή 

πολιτεία κατά τούς εκείνου χρόνους ητο λόγω μέν δημοκρατία, έργφ δ’ ύπό 
τοΰ πρώτου άνδρός αρχή. ’Αλλά δέν ήτο αρχή μόνον τοΰ πρώτου, άλλ’ άμα 

καί τοΰ άρίστού, άνδρός έξ ού δικαίως ώνομάσθη παρά τοΐς νεωτέροις δλος δ 

αιών. Εΐνε μέν άληθές δ'τι δ Περικλής παρέλαβε την πόλιν όχυράν καί γεν- 

ναίαν οϊαν άπετέλεσεν αύτήν ό Θεμιστοκλής, άλλ’ αύτδς εΐνε δ συμπληρώ.- 

σας τό οχυρόν ’αύτής καί φρονηματίσας έτι μάλλον τούς ’Αθηναίους. Εΐνε ά
ληθές δτι παρέλαβε παρά τοΰ Άριστείδου ήγεμονεύουσαν την πόλιν, άλλ,’ 

αύτός εΐνε ό άριστα διευθύνας καί συμπληρώσας καί κρατύνας την ηγεμο
νίαν ταύτην. Εΐνε άληθές δτι ό ’Αριστείδης κατέστησε*  ισονόμους τούς πο<- 

λίτας" άλλ’ δ Περικλής εΐνε δ έπεκτείνας τά δίκαια τοΰ δήμου καί έπιθέσας 

τόν κολοφώνα τής δημοκρατίας. Εΐνε άληθές δτι δ Κίμων έδιωξε τους βαρ

βάρους πέραν τών Κυανέών καί πέραν τών Χελιδονίων, άλλ’ ό Περικλής εΐνε 

δ συνεργήσας είς τοΰτο, καί δ Περικλής εΐνε δ θελησας νά μεταχειρισθή τήν 

καταπολέμησιν^τώνζβαρβάρων ούχί ώς τέλος, άλλ' ώς μέσον ινα άδεης και 

ενιαία ή Ελλάς συνέλθγι ’Αθήνχζε είς σύλλογον βουλευσόμεναν κοινή περί 
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τών πραγμάτων μιδς 'Ελλάδος. ’Άν δέ δ υίός τοΰ Μιλτιάδου έκόσμησε πρό 

τοΰ Περικλεούς τάς Αθήνας μέ στοάς καί οικοδομάς, άλλ’ ό Περικλής εΐνε 

εκείνος οςτις άφ’ ού κατεσκεύασε τήν πόλιν ίκανώς τοΐς άναγκαίοις πρός τδν 
πόλεμον, «έτρεψε τήν ευπορίαν, αύτής είς ταΰτα, άφ’ ών δόξα μέν γενομέ-' 

»νων άΐδιος, εύπορία δέ γινομένων έτοιμη παρέσται, παντοδαπής εργασίας 

«φανείσης καί ποικίλων χρειών, αί πάσαν μέν τέχνην έγείρουσαι, πάσαν δέ 

» χείρα κινοΰσαι, σχεδόν δλην ποιοΰσιν έμμισθον τήν πόλιν, έξ αύτής άμ» 

»κοσμούμε νην καί τρεφομένην». Καί έγεννήθησαν τότε τά λαμπρότατα έκεϊνα 
έργα τής τέχνης, ών έκαστος λίθος εΐνε οίονεί εύκλεές τροπαϊον τής αττι
κής μεγαλοφυΐας. Μάτην παρήλθεν έπ’ αύτών ό χρόνος έπιφέρων τάς είμαρ- 

μένας ρυτίδας. Τά έργα έκεϊνα. μένουσιν έςαεί άγήρω, κατά τήν έκφρασιν τοΰ 
Πλουτάρχου, ή μάλλον δμ.οιάζουσι πρός τάς ποτνίας έκείνας πρεσβύτιδας, αΐ- 
τινες διασώζουσί προφανή τά ίχνη τής πάλαι καλλονής, μόνον δέ προσεπι- 

γεννώσιν είς τήν ψυχήν τοΰ θεωμένου και τόν έκ τοΰ γήρως σεβασμόν. Ένφ 

δέ φκοδομοΰντο τά περιφανή έκεϊνα κτίρια, μουσεία ολόκληρα εύγενοΰς τέ
χνης, είς τούς πρόποδας τής αύτής Άκροπόλεως ένθα είργάζετο δ Φειδίας 

καί ό Καλλικράτης καί δ Ικτίνος, έκεϊ έν τφ θεάτρφ τοΰ Διονύσου έστεφα- 
νοΰτο δ Σοφοκλής. Καί έν φ έν τη άγορ^ έφιλοσόφει δ Σωκράτης, έδίδασκεν 

έν τώ οΐκφ τοΰ ΙΙερικλέους δ ’Αναξαγόρας καί γλαφυρά συνωμίλει ή ’Ασπα
σία, καί ό Μέτων έξήταζε τόν ούρανόν τών διαστέρων τής ’Αττικής νυκτών, 

έν φ δ Θουκυδίδης, ό σοβαρός έταστής, έμελέτα τήν ιστορίαν τοΰ παρελθόν
τος καί παρεσκευάζετο νά γράψη τήν ιστορίαν έπαπειλουμένού δεινοϋ πολέ

μου. Άλλ’ δ Θουκυδίδης ήτο σοφός μελετητής καί διά τοΰτο δέν έζήτησε νά 

έπιρρίψή τήν ενοχήν τοΰ πολέμου, πολέμου αναγκαίου τό εξής καί αναπόφευ

κτου, είς τόν Περικλέα, ώς έποίησε σχεδόν πάσα ή άρχαιότης, ιστοριογρά
φοι καί κωμφδοί, ζητήσαντες νά μειώσωσι παντοδαπώς καί πολυτρόπωςπήν 
δόξαν τοΰ μεγάλου Αθηναίου. Άλλ’ ημείς θά ώμεν δικαιότεροι, χωρίς διά 

τοΰτο νά θελήσωμεν νά δικαιώσωμεν τά κακώς πεπραγμένα. Θά ώμεν δι

καιότεροι έχονπες άπέναντι τοΰ Κρατίνου καί τοΰ Δούριδος καί τοΰ Πλου

τάρχου τόν Παρθενώνα καί τόν Θουκυδίδην. Θαυμάζοντες δέ τάξια θαυμα

σμού θά μεταχειρισθώμεν ένίοτε έπί δόξ·ρ ταύτά έπίθετα όσων ή άρχαία κω- 

μφδία έποιήσατο χρήσιν έπί σαρκασμφ.
Ό ’Ολύμπιος, ναί δ ’Ολύμπιος άπέθανε πριν ή τελείωσή δ πόλεμος δ άναγ- 

καίως έπελθών καί ον μάτην έζήτησε νάναβάλγ. Δέν έξεύρομεν όποιον θά ήτο 
τό τέλος τοΰ πολέμου, όποϊαι θά ήσαν αί τύχαι τής 'Ελλάδος,ά ν έπέζη. Τοΰτο 

μόνον δυνάμεθα νά εΐ'πωμεν οτι ή συμφορά υπήρξε βαρεία διά τάς Αθήνας.Δέν 
εΐ'μεθα έξ έκείνων οΐτινες άναζητοΰσιν άπανταχοΰ έν τή ιστορία τόν δάκτυλον 

θείας προνοίας*  άν δέ πρόκειται πάντως νά εΰρωμεν θείαν ένέργειαν έν τφ 

θανάτφ τοΰ Περικλέους, άποροΰμεν ποΰ νά ζητήσωμεν αύτήν. ’Ίσως ήτο έργον 

τοϋ ’Ιεχωβά, ίσως έπενήργησεν ό Ζεύς Αακεδαίμων' άλλά τοΰ Έλλανίου Διός 
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έργον δέν ήτο ό θάνατος ουτΟς, δςΐις θά εϊνε τό τέρμά ΐΟΰ ήμετέρού μαθή
ματος.

Θά περιλάβη λοιπόν ιό ήμέτέρον μάθημα την βραχέΐαν, άλλ’ ένδοξον πεν
τηκονταετίαν άπό της μάχης τίς έν Πλαταιαΐς μέχρι τίς ημέράς, καθ’ ην 
τοΰ Περικλέους πρδς τω τε,Ιευταν ΰντος, περικαθήριένοι των ποΛιτων οί 
βέλτιστοι και των φίΛων οί περιόντες, Λόγον έποιοϋντο τής άρετής καί 

τής δυνάμεως, οση γένοιΐο, καί τάς πράξεις άνεμετροϋντο καί των τρο

παίου τδ π.Ιήθος’ εννέα γάρ ήν ά στρατηγών και νικών ιστησεν νπερ τής 

πόλεως» ’. Ώς εϊκός ή ιστορία τίς πεντηκονταετίας ταύτης περιστρέφεται 
μάλιστα ή σχεδόν μόνον περί τάς ’Αθήνας. Θά παραλάβωμεν τήν πόλιν τέ
φραν κα'ι κόνιν έκ τών χειρών τοϋ Πέρσου κα'ι θά παραδώσωμεν αυτήν ώ
ραίαν ώς νύμφην καί ίσχυράν ώς ηρωίνην εις τόν Κλέωνα καί τόν Νικίαν κα'ι 
τόν Άλκιβιάδην. Ή πόλις θά πέσν) διά νά έγερθή καί πάλιν, άλλά εις την 
έ'γερσιν έκείνην θά έπακολουθήσν] δεινοτέρα πτώσις, καί εις ταύτην πάλιν 
άλλη δεινοτάτη μετά καί πάσης τίς άλλης 'Ελλάδος. "Οταν δ’έπέλθη διά 
την 'Ελλάδα τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, θά συντείν?) ούκ ολίγον εις τό νά άνα- 
στώσιν αί Άθίναι ώς μητρόπολις τίς νέας 'Ελλάδος ύπό τήν σκιάν τίς γε- 
ραράς Άκροπόλεως η έκ τών χρόνων τοΰ Περικλεούς μεγάλη δόξα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΥΛΙΣΜΟΥ t

Δέν διαφιλονεικοΰνται τό πρώτον ήδη αί θεμελιώδεις άλήθειαι περί θεοΰ, 
περί ψυχής καί περί μελλούσης ζωής. Άλλ’ ούδέποτε αί άλήθειαι αύται κα- 
τεπολεμήθησαν τοσοϋτον λυσσωδώς, οσον σήμερον. Ούδέποτε οί πολέμιοι τών 
άληθειών τούτων μετηλθον γλώσσαν τοσοϋτον τραχεϊαν, ύφος τοσοϋτον βά- 
ναυσον καί χυδαϊον, δσον έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις. Δριμύτεροι, εΐ'περ ποτέ, 
έξεγείρονται οί ύλισταί σήμερον, ίσχυριζόμενοι δτι δέν έ'χομεν χρείαν Θεοΰ 
εις έξήγησιν τοΰ κόσμου. ’Αναφανδόν, μετ’ έγκαυχήσεως μάλιστα άνακη- 
ρύττουσιν δτι δέν ύπάρχει Θεός, δέν ύπάρχει πνεύμα, δέν υπάρχει οργανική 
ζωή. Ύλη, ύλη μόνον καί ούδέν πλέον ύπάρχει. Μόνη η ύλη είναι αίωνία. 
Μόνη η ύλη παρήγαγε πάντα τά ό'ντα. Έν τή ύλν) μόνον καί διά τίς ύλης 
ύπάρχουσι πάντα. Παν τό ύπάρχον σύγκειται κατά τούς νεωτέρους τοΰ ύλι- 
σμοΰ άντιπροσώπους έξ άπειρων μερών καί έκ τών μερών τούτων, άτόμων 
καλουμένων, προέρχονται πάντα. Ούτως η άλλως συντιθέμενα τά άτομα πα- 
ράγουσι τά φυτά, τά ζώα, τόν άνθρωπον. Αποσυντιθέμενα αυθις μεταποιοΰν- 
ται αιωνίως καί μετασχηματίζονται εις νέας μορφάς ζωίς. Μόνα τά άτομα

1 Πλοντ. Περ. 38.
* ΆπηγγίλΟη ?ν τφ Σνλλόγφ tjj 3 Νοέμβριον.

ταϋτα είναι άφθαρτα καί αιώνια. Πάντα τά λοιπά επί γης άπό τών άπλου- 
στάτων καί άτελεστάτων μέχρι τών συνθετωτάτων καί τελειοτάτων είναι 
έπλοΰν φαενόμενον, τυφλή παιδιά τύχης, ητις τά άτομα ότέ μέν ούτως, ότέ 
δ’ άλλως μετασχηματίζει.

'Οποία φρικώδης διδασκαλία, ής οί άντιπρόσωποι τείνουσιν ούχί νά κα- 
ταπολεμήσωσι ταύτην η έκείνην την πρόληψιν καί δεισιδαιμονίαν, ούχί νά 
μεταποιησωσι ταύτας ή έκείνας τάς παχυλάς|θρησκευτικάςβίδεας,ουχί ν’ αρνη- 
θώσι τό κΰρος τών χριστιανικών άληθειών, άλλά ν’ άπαλείψωσι άπό τίς άν- 
θρωπίνης φύσεως τάς εύγενεστάτας καί θετικωτάτας ιδέας, την ιδέαν περί 
θεοΰ καί τήν ιδέαν περί άθανασίας ψυχής, ήτοι ν’ άπογυμνωσωσι τόν άν
θρωπον παντός ύψηλοΰ καί γενναίου αισθήματος, ν’ άποκόψωσι ριζηδόν τάς 
πτέρυγας της φαντασίας, νά ύποβιβάσωσι τόν άνθρωπον εις τήν τάξινβτών ά- 
λόγων ζφων καί νά έπενέγκωσι τελείαν άποσύνθεσιν καί νάρκην εΐ'ς τε τόν 
πνευματικόν, ηθικόν και κοινωνικόν κόσμον.

'Η φοβερωτάτη της καθ’ ημάς έποχης νόσος είναι δ υλισμός. Έν τώ βίφ 
αύτών χιλιάδες καί μυριάδες έφαρμόζουσι τόν ύλισμόν, διό εύκόλως άσπάζον- 
ται τάς θεωρίας τοΰ τερατώδους τούτου συστήματος. '11 καθ’ ημάς εποχή 
είναι έποχή τίς ύλης. "Απας αύτης ό βίος καταναλίσκεται έν τή ύλη. Χρήμα 
καί άπόλαυσις, ιδού ό μόνος τοϋ άνθρώπου σκοπός ! Ούδέν άρα θαΰμα δτι αί 
ύλιστικαί θεωρίαι διαδίδονται τοσοϋτον ταχέως. "Ο,τι ό άνθρωπος εύχεται 
καί ποθεί, τοΰτο καί πιστεύει άσμένως. "Ο,τι ή καρδία άγαπιγ, περί τούτου 
ό νοΰς πείθεται εύκόλως. ’Άπειρα δημώδη συγγράμματα μεταδίδουσι τάς 
ιδέας ταύτας, άς ή ύλιστικώς φρονούσα έποχή άσπάζεται πρός άκαταλόγι- 
στον αύτίς ηθικήν βλάβην.

Δέν έ'λειψαν, δέν λείπουσι μ,οίρφ κακή οί παντοιοτρόπως ζητοΰντες νά εί- 
σαγάγωσι καί παρ’ ήμΐν, έν τή άρτισυστάτφ καί στερεάς τροφίς χρείαν 
έχούσγ) κοινωνία ημών, τάς ύλιστικάς ταύτας ιδέας, α'ίτινες άρδην άνέτρεψαν 
ή άπειλοΰσι ν’ άνατρέψωσιν έ'θνη προ αιώνων καταβαλόντα Θεμέλια άκλό- 
νητα τής πολίτικης καί κοινωνικής αύτών ύπάρξεως. Ένταϋθα έγκειται ή 
αιτία ή παρορμήσασά με ν’ άναπτύξω σήμερον ένώπιόν ύμών τά κατά τόν 
ύλισμόν. Περιττόν νά προσθέσω δτι καί τό δυσχερές τοΰ θέματος καί τά 
στενά δρια μιάς ομιλίας δέν μοί έπέτρεψαν νά παραθέσω πρό ύμών σκιαγρά^- 
φημά τι τέλειον κατά τό έφικτόν καί εις τόν ύψηλόν τοΰ θέματος σκοπόν 
οπωσδήποτε άνταποκρϊνόμενον. Έπειράθην έν τούτοις νά πραγματευθώ τό 
θέμα ώς οίόν τε πληρέστερον καί εύληπτότερον’ διό έλπίζω δτι μετά τής 
συντόνου προσοχίς θά τύχω καί της έπιεικοϋς ημών κρίσεως καί έπί τή έλ- 
πίδι τάύτη μεταβαίνω εις τήν άνάπτυξίν τοϋ θέματός μου.

Κατά τούς ύλιστάς λοιπόν δέν ύπάρχει Θεός, δέν ύπάρχει πνεϋμα έν τφ 
,άνθρώπω, δέν ύπάρχει οργανική ζωή έν τή φύσει’ ύλη μόνον ύπάρχει καί
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°ύδέν πλέον. Υπάρχει μόνον πληθύς άτόμων, άτινα άπ’ αιώνων ύφιστάμενας 

ποικιλοτρόπως δέ συντιθέμενα παράγουσι πάντα τά δντα. Τά άτομα ταΰτα 
; είναι άφθαρτα, αδιαίρετα, άναλλοίωτα, άποια καί αδιαχώρητα.

Έν πρώτοις έρωτώμεν, πόθεν οίδεν ό υλισμός δτι ύπάρχουσιν άτ'ομα; Αυτοί 

" οί ύλισταί ισχυρίζονται δτι τά άτομα ταΰτα δέν ύποπίπτουσιν είς τάς αισθή

σεις, δτι είναι αόρατα! Άν τω δντι ύπήρχον οντα τοιαΰτα, μόνον διά του 
νοΰ, μόνον διά συλλογισμών θά είχομεν γνώσιν αύτών. 'Αλλά τοΰτο είναι α

δύνατον κατά τούς ύλιστάς, καθ’ οΰς νοΰς, πνεΰμα καί τά παρόμοια είναι 

φληναφήματα. Μόνη ή αίσθητη παρατηρησις, μόνον δ,τι διά τών οφθαλμών 
δυνάμεθα νά ίδωμεν και διά τών χειρών νά ψηλαφησωμεν είναι, κατά τούς 

ύλιστάς, πραγματικόν και μόνιμον. Πώς λοιπόν λαλοΰσι περί ατόμων, άτινα 
δέν βλέπουσιν, άτινα δμως ύφίστανται πράγματι καί παράγουσι τό σόμπαν; 

’ Πώς λαλοΰ σι περί άρχής τών οντων μη ύποπιπτούσης είς τάς αισθήσεις ; Αυ
τός ό Virchow λέγει" «Καί ταΰτα τά φυσικά φαινόμ-ενα άγουσιν έν τέλει 

είς γενικώς τινας άρχάς, αΐτινες έ'ν μέρει μόνον άποδείκνυνται θετικώς, άλλά 
κατά μέγα μέρος είναι τόσον ύποθετικαί, ώστε αμφίβολον, άν δυνανται αύ- 

ται νά ύφίστανται έπί μακράν. Ούτως έχει ώς πρός την περί άτόμων διδα

σκαλίαν . . . περί ών ούδείς άπεδειξεν δτι άποτελοϋσιν άποχρώσαν βάσιν 

θεωρίας τών οντων» (Archiv fur pathol. Anatomie. Bd. IX. I. s. 12).
Έν τούτοις, λέγουσιν οί ύλισταί, άν δέν άποδεχθώμεν τά άτομα ταΰτα, 

δέν δυνάμεθα νά έξηγησωμεν τόν κόσμον. Άλλά τίς δύναται ν’ άποδεχθ^ 

διδασκαλίαν ούτως αύθαίρετον καί άναπόδεικτον ;

’Έπειτα ό ισχυρισμός ουτος εγγύτερον εξεταζόμενος δέν δύναται νά σταθή. 
Άν σπουδαίος μελετησωμεν αυτόν, θ’ άνακαλύψωμεν πληθύν άντιφάσεων.

Οί ύλισταί αποδέχονται άπειρον άτόμων ,πληθυν" άλλ’ άπειρος πληθύς εί

ναι τι αδύνατον" διότι έκαστος άριθμός ώς τοιοϋτος δύναται ν’ αύξηθή, είς 

έκαστον ποσόν δύναται νά προστεθγ νέον ποσόν" άλλ’ δ,τι δύναται ν’ αύξηθή 

δέν είναι άπειρον. Τά άτομα δυνάμεθα διά τοΰτο ν’ άποδεχθώμεν τό πολύ 

ώς πολλότητα, πολλότητα άναγκαίων, απολύτων, αιωνίων οντων. Άλλά καί 
' λογικώς είναι τοΰτο άπαράδεκτον, διότι ό νοΰς πρός έξηγησιν τοΰ παντός

φθάνει είς έν άναγκαϊον δν, είς πρώτην τινά άρχην, ούχί δέ είς πολλότητα 
πρώτων άρχών. Διότι η πολλότης αύτη Θά ύπηοχε μόνον έν ώρισμένφ τινί 

άριθμφ" πώς δμως θά ήτιολογεΐτο η άποδοχη ώρισμένου τινός άριθμοΰ άτό

μων ; Διατί ακριβώς τόσα, διατί ούχί περισσότερα η όλιγώτερα ; Αύτη η 
, πολλότης, έκφαινομένη διά τοΰ άριθμοΰ, άποδεικνΰει δτι τά άτομα έ'λαβον

άρχην.
.’Έπειτα, άν ηναι άληθές δτι ούδέν έτερον ύπάρχει ά η άπειρος αυτή τών 

άτόμων πληθύς καί δτι ταΰτα πολυειδώς συγκροτούμενα άποτελοΰσι τό 

συμπαν, πόθεν τά άτομα ταΰτα ; Τίς παρηγαγεν αύτά έν τή άπειρία αύτών · 
Τίς έθηκε τάς. ιδιότητας είς τά άμετάβλητα ταΰτα καί αδιάφθορα όντα ς
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Τίς συντίθησιν αύτά ούτως, ώστε σήμερον νά σχηματίζωσι δένδρον, αυριον 

λίθον καί έ'πειτα άνθρωπον; Τίς συγκρατέΐ αύτά έν τάξει πρός άλληλα, 
ώστε νά μη άποσυντίθενται πάλιν μετά wa χρόνον; Ούδεμία είς ταΰτα ά- 

πόκρισις.
Ουτω, λέγουσιν οί ύλισταί, φανταζόμεθα τόν κόσμον παραχθέντα καί 

όυτω πρέπει νά ηναι. ”Η, λέγουσι, τά άτομα ταΰτα είναι αιώνια καί κατά 

τούς έν αύτοΐς ύπάρχοντας νόμους συντίθενται καί άποσυντίθενται. Πώς τοΰτο 
συμβαίνει είναι άκατάληπτον. Και άναγκαζόμεθα μέν νά πιστεύωμεν έ'στιν 

δτε τά ακατάληπτα, άλλά τάς αντιφάσεις, τά άδύνατα δέν δυνάμεθα νά 

πιστεύωμεν. Καί άντιφάσε,ις, άδύνατα προβάλλουσιν ημϊν οί ύλισταί λέγόν- 

τες δτι δέν ύπάρχει θεός, πνεΰμα, οργανική ζωη, άλλ’ άτομα μόνον αιώνια, 
τοΰθ’ δπερ πρέπει ν’ άποδεχθώμεν, διότι ύπήρξαν καί ύπάρχουσιν οί τοΰτο 

ίσχυριζόμενοι.
Άν τά άτομα δέν έπλάσθησαν, άλλ’ είναι αιώνια, τότε είναι αύτη η ά

πειρος ούσία καί πρέπει κατ’ ανάγκην νά έχωσι τάς ιδιότητας τής αιωνίου 

καί άτελευτητου ουσίας. Άλλ’ είναι τοΰτο δυνατόν ;

Ή απόλυτος ούσία είναι μία. Δύο η πλειότεραι. άπόλυτοι ούσίαι θά άπέ- 
κλειον άλληλας. Καί δμως κατά τούς ύλιστάς δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν 

άπειρον πληθύν ούσιών άπολυτων !
‘Η άπειρος ούσία είναι κατ’ άνάγκην αμετάβλητος. Πάσα μεταβολή άπο- 

κλείεται άπ’ αυτής" διότι ούδέν ού'τε ν’ άφαιρεθη ούτε νά προστεθνί είς αύ- 
την δύναται. Άλλ’ ένταΰθα βλέπομεν άκατάπαυστον μεταβολήν, νέα πάν
τοτε συμπλέγματα καί μορφάς άτόμων, άτινα συγκροτούνται, διαλυομένων 

τών παλαιών. Ή ούσιώδης ίδιότης πάντων τών σωμάτων τών έκ τών άτό

μων τούτων παραγομένων είναι τό μετα,β.Ιητύτ.
Ή απόλυτος ούσία ύφίσταται καθ’ έαυτην, είναιΑνεξάρτητος" διότι άλλως 

δέν θά ητο άπόλυτος. Άλλ’ ένταΰθα τό έν άτομον ορίζει τό έτερον, έξαρτά- 

ται έκ τοΰ ετέρου, έ'χει άναφοράν πρός τό έτερον.
Ή άπόλυτος ούσία είναι έν τέλει απλή καί άδιαίρετος" άλλως δέν θά ήδύ- 

νατο νά ύπάρχν) άπ’ αιώνων" δέν έπιτρέπεται δέ σύνθεσίς τις μετ’ άλλων 

ον των. Ένταΰθα δμως τά άτομα συντίθενται πρός άλληλα καί άποτελοΰσι 

σύνθετον καί διαιρέτην ούσίαν.
Έξετάσωμεν τόν ύλισμόν καί άλλως, ινα νέας άνακαλύψωμεν άντιφάσεις. 

Τά άτομα, λέγουσιν οί ύλισταί, τά αιώνια ταΰτα άτομα είναι άποια, δέν 

έ’χουσιν ώρισμένας ιδιότητας καί δμως διαφερουσιν άλληλων καί δμως έζ αύ
τών άπέροευσεν ή ποικιλία τών οντων. Χαρακτηρίζονται τά άτομα ώς άσυ- 

νείδητα, ώς σωματικά δντα, καί δμως έξ αύτών παρηχθη ή συνείδησις. Χα

ρακτηρίζονται ώς νεκρά καί άψυχα, ώς μη έλευθερα, καί δμως έκ τής συν- 
θέσεως αύτών παρηχθη ή ζωη, τό πνεΰμα, η έλευθερα κίνησις. Συνέρχον

ται, καί συντίθενται έν ώρισμένγ τάξει καί δμως ούδείς ούτε έν αύτοΐς ούτε 
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’ έκτδς αύτών ύπάρχει νόμος, καβ*  Sv ταΰτα συντίθενται καί άποσυντίθεντάέ,

,: «Δυσκόλως, λέγει ό Hoffmann, δυσκόλως ύπόθεσίς τις εις έξήγησιν τών δν
των περιέχει τοσαύτας άντιφάσεϊς, δσας ή ύήιστική. Έκ τοΰ άμεταβλήτου 

παράγεται ή μεταβολή, έκ του άφθαρτου τό φθαρτόν, έκ τής απολύτου /ηρε

μίας ή κίνησις, έκ του θανάτου ή ζωή, έκ τοΰ αναίσθητου τό αισθητόν, έκ

< της τυφλώς ένεργούσης αιτίας ό σκοπός, έκ τοΰ αλόγου τό λογικόν, έκ του

? σωματικού τό πνευματικόν» (Hoffmann, Zftr Widedlegung der absoluten η.
bedingten Atomistifc. s. 22).

Ό υλισμός ού μόνον δέν δύναται. ν’ άποδείξγ τάς άρχάς αύτοΰ, άλλά καί 
; άδυνατεΐ νά έζηγησν) τόν κόσμ.ον έν ταΐς έκφάνσεσιν αύτοΰ.

: Δεν έξετάζομεν τά ανόργανα δντα, τό καλούμενον άνόργανον της φύσεως

βασιλείαν, εί καί ή κίνησις καί ή ζωή, απερ έν. αύτφ παρατηροΰμεν, δέν δύ» 
νανται νά έξηγηθώσιν έκ της ύλης. Βλέπομέν πάντα της φύσεως τά συστα

τικά άπό τών αστέρων μέχρι τών έν τοΐς κόλποις της γής μετάλλων διηνε- 

·.: κώς κινούμενα, καίτοι δέ η ζωη έ'ν τισι τών δντων τούτων έκφαίνεται άσθε-
νής λίαν, ανάγκη έν τούτοις νά παραδεχθώμεν ότι έ'λαβόν ποτέ αρχήν τινα 

καί ή αρχή αυτή δέν δύναται νά προέρχηται έκ τής ύλης, ητις καθ’ έαυτήν 

είναι νεκρά καί ακίνητος. Μεταβαίνομεν εις την οργανικήν ζωήν, ην βλέπο- 

μεν έν τοΐς φυτοΐς καί τοϊς ζώοις, ώς έν τφ άνθρώπφ.

Ένταΰθα βλέπομέν τι πλέον η απλήν σύνθεσιν ατόμων διαφόρων. Παρα-
' . τηροϋμεν ζωήν, ητις κατά νόμον έσωτερικόν καί μορφήν ώρισμένην αναπτύσ

σεται βαθμηδόν καί αΰξει.Έν τφ φυτώ έκαστον σπέρμα άναπτύσσεται εις ώ- 
ρισμένην. μορφήν καί χρώμα άφ’ έαυτοΰ. Τό ρόδον γίνεται ρόδον καί δυνάμεθα 

νά ί'δωμεν πώς τό άνθος τοΰτο βραδέως, άλλ’ ασφαλώς αυξει άφ’ έαυτοΰ.

1 Τοΰτ’ αύτό παρατηροΰμεν εις τά σώματα τών τε ζώων καί τοϋ άνθρώπου.
Ούδέν προστίθεται έξωθεν εις πάντα ταΰτα τά οργανικά πλάσματα, άλλά 

πάντα άναπτύσσονται έ'σωθεν. Πώς εξηγείται η ζωη αΰτη κατά τούς ύλι- 
στάς; "Αν ή δημιουργία είναι απλή συνέλευσις άτόμων, τυχαίως συντιθέμε

νων καί άποσυντιθεμένων, πώς είναι δυνατόν νά ύπάρξνι εί'ς τινα δντα ζωη, 
άφ’ έαυτης άναπτυσσομένη κατ’ ίδιον νόμον; ”Αν κατά τούς ΰλιστάς ό κό
σμος ήτο είδος ψαμμιοθήκης, ένθα άπειρα άτομα ύπό τής τύχης τήδε κα- 

κεϊσε άνατινάσσονται, ήδύναντο ίσως τινά έξ αύτών νά μένωσι μετ’ άλλή- 

λων ποοσηρτημένα, άλλ’ αδύνατον ν’ αναφανή έν αύτοϊς ζωη.

Παρατηροΰμεν έπειτα, μετά πόσης σκοπιμότητας .είναι διατεθειμένα πάντα 
τά οργανικά σώμ.ατα, άπό τής έλαχίστης καλάμ.ης μέχρι τοϋ άνθρωπίνου 
σώματος. Πάντα άρμόζουσι πρός άλληλα. Ούτε παρά τοΐς φυτοΐς ούτε παρά 
ζφοις ούτε έν τφ άνθρωπίνφ σώματι βλέπομέν μέλος τι πλειότερον η όλιγώ- 

τεοαν. Έκαστον μέλος προσαρμόζεται εντελώς πρός τό δλον καί ούδέν δυνά- 
μεθα ν’ άφαιρέσωμεν η ν’ άνταλλάξωμεν χωρίς νά προκύψη έντεΰθεν έ'κτρωμά 

τι. ΙΙολλφ ηττον δυνάμεθα μέρη οντος τίνος- ιιά προσθέσωμεν εί'ς τι άλλο
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χωρίς νά συλήσωμεν εκείνο καί νά παραμορφώσωμέν τοΰτο. ‘'Εκαστον δργα- 

νικόν σώμα παράγει έξ έάυτόΰ πάντα αύτοΰ τά μέλη καί παράγει άύτά 

προσφορώτατα. Τό οργανικόν σώμα κάταστρέφεται μάλλον η προσλάμ-βάνει 

ξένα στοιχεία. Πώς εξηγούνται ταΰτα πάντα, άν πάντα τά ό'ντα προέρχων- 

ΐαι έξ απλής συνελεύσεως άτόμων; ”Αν ό οργανισμός ήτο τό προϊόν ύλικών 
δυνάμεων, θά ήδύνατό τις νά παράγν) ζών σώμα διά τής καταλλήλου αυ

τών ένότητος. Άλλά και μεθ’ ολάς τάς προόδους τώό φυσικών επιστημών 

ούδείς ούδ’ έφαντάσθη νά παραγάγτ) ζών τι σώμα, άλλ’ ούδέ άπλοϋν φυτόν, 

άλλ’ ούδέ άπλοΰν φύλλον φυτοϋ. Τά στοιχεία, τά χημικά συστατικά τοΰ 

ζωΐκοΰ σώματος έινάι γνωστά καί αί σχέσεις αύτών σαφέσταται, καί δμως 
ούδέποτε κατώρθωσεν η έπϊστημη νά παραγάγη οργανισμόν τινα. ‘Η αιτία 
τοΰ φαινομένου τούτου είναι πρόδηλος. ’Ελλείπει η άρχη, ητις δέν έδόθη τή 

έπιστημγ, ελλείπει ή ζωτική αρχή, ή ψυχή, ήν ό δημιουργός ένεφύτευσεν 

είς τά ό'ντα, ενώ ή επιστήμη άσχολεΐται μόνον περί τάς φυσικάς καί χημικά; 

ιδιότητας τής οργανικής κάί άνοογάνου φύσεως.
Σαφέστερα δείκνυται ή άσθένεια τοΰ υλισμού είς έξήγησιν τών φαινομέ

νων, άν έξετάσωμεν τά είδη καί γένη τών οργανικών δντων. Κοινή άρχίκή 

μορφή, τύπος ό αυτός άει παραμένων είναι έγκεχαραγμένος είς πάντα τά 

φυτά, τά ζώα καί τόν άνθρωπον. ’Εν παντί γένει κάί εί'δει έκφαίνεται ώρι- 

σμένη τις ιδέα. Τά εί'δη ταΰτα και γένη παρέμειναν τά αύτά δι’ δλων τών 

αιώνων. Τό βασίλειον τών φυτών καί τών ζώων είναι τδ αύτό, άφ’ δτου ύπήρ- 
ξέν άνθρωπος. Ήφανίσθησαν ίσως είδη τινά καί γένη, άλλ’ ούδέν μετεβλήθη 

άπ’ αιώνων τοσοϋτον, ώστε νά μετατραπή είς έτερόν τι. Ούδείς άνθρωπος, 

ούδέν ζφον προσέλαβε νέον δογανον ή νέον μέλος. Πόθεν ή διαρκής αύτη τά- 
ξις καί κανονικότής, άν πάν έν τφ κόσμφ ήτο παιδιά άτόμων, άτινα σή

μερον ούτως καί αυριον άλλως άνατινάσσονται; Πώς δύναται νά έξήγηθή τό 

φαινόμένΟν τοΰτο άνευ τής διατακτικής τοΰ Έψίστου δεξιάς;
’Έτι πλέον. Πάν είδος καί γένος τών οργανικών δντων αποτελεί τι καθ’ 

εαυτό ύπάρχον, τό αύτό άει. παραμένον, πάντοτε εαυτό μόνον γεννών,, συν · 
τηρούν καί διαιωνίζον. “Έκαστος οργανισμός παράγει δμ-οιον οργανισμόν. Πάντα 
γεννώνται έξ ενός σπέρματος, δπερ δέν αποβαίνει άλλο τι ή έκεΐνο, έξ ου 

παρήχθη. ’Επί τοϋ ρόδου ούδέποτε βλαστάνεί κρόμμυον. ’Επί τοΰ κρομμύου 

ούδέποτε φύεται άνθος. Ζφόν τι δέν γεννάται τοιοΰτον έξ άνομοίου γένους ή 
εί'δους. Πάν τό υφιστάμενον προέρχεται έκ σπέρματος όμοιάζοντος έντελώς 
πρός τό δν, έξ ου έλήφθη. Ίσχυρίσθησαν πολλοί, δτι οργανισμοί τινες δύναν- 

ται νά προέλθωσιν έξ οργανισμών άνομοίων ή καί άνευ σπέρματος’ άλλ’ ό 
ισχυρισμός ούτος άπεδείχθη άβάσιμος ύπό τών ερευνών διάσημων φυσιοδι

φών. ”Αν λοιπόν πάντα τά δντα ήσαν απλή άτόμων συνέλευσις, πόθεν αί μυ

ριάδες τών οργανικών σωμάτων, άτινα ούδέποτε γεννώσιν έξ εαυτών άλ- 
λοϊόν τινα οργανισμόν ; Πώς τα τυχαίως συνελθόντα άτομα έτήρησαν τήν
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αυτήν πάντοτε τάςιν ; Ποιος δάκτυλος ήνάγκάσεν αυτά πρός τοΰτό ; Διαΐί 
δεν παραγουσι πάντοτε νεα οντα, νεα είδη καί γένη;

Αλλα τοΰ ολισμού ή γυμνότης καταδείκνυται πασιφανέσταταΓ δταν πρό- 

κηται να εζηγηθγ ή ύπαρςις τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Και λέγουσι μέν οί 
υλισται, οτι δέν έχομεν ψυχήν, άλλά τό λεγόμενον δέν είναι ευκολον ν’άπο- 
δειχθγ. Έχομεν αύτοσυνειδησίαν, ήτοι νοοϋμεν ήμας αύτούς ώς άδιαίρετον 

ενότητα, ως τό κεντρον τής ίδιας ημών ένεργείας, ώς αυθύπαρκτου προσω

πικόν όν απέναντι τών λοιπών δντων' καί τήν αύτοσυνειδησίαν ταύτην ούδέν 
ζωον ούδ’ έτερόν τι έπΐ γης δημιούργημα φέρει έν έαυτω. Σκεπτόμεθα, ήτοι 

επιγινωσκομεν άληθείας, α'ίτινες είναι άναγκαΐαι καί καθολικαί, α'ίτινες δέν 

εκφαινονται έν τφ αίσθητφ κόσμο) ώς τοιαϋται. Λαλοΰμεν καί ή γλώσσα 
είναι ή έ'κφανσις τής. διανοίας. Εί'μεθζ ελεύθεροι καί τής έλευθερίας ήμων 
συνείδησιν έχομεν έν πάση ήμων πρήξει. Ταΰτα πάντα δέν είναι άπατη' 

πας άνθρωπος αισθάνεται τοϋτο, καί άνευ τής παραδοχής ούσίας τίνος διά

φορου τοΰ σώματος, ουσίας αυθύπαρκτου, πάντα ταΰτα τά φαινόμενα δέν 
δύνανται νά έξηγηθώσιν.

Η αποκρίνονται οί ύλισταί’ δ,τι ήμεΐς ενέργειαν τής ψυχής όνομάζομεν, 
είναι άπλουν τοϋ εγκεφάλου προϊόν. ΤΙ αυτή, λέγουσι, δύναμις ή πέπτουσα 
διά τοΰ στομάχου, σκέπτεται διά τοΰ εγκεφάλου’ ή ούτωσί καλούμενη τής 

ψυχής ένεργεια είναι απλώς τό προϊόν τής εγκεφαλικής ούσίας. Πρός τοϋτο ■ 
ισχυρίζονται τα εςής· «όπου έγκεφαλος, έκεϊ καί διάνοια, έκεϊ και νόησις’ 
οπού δεν υπάρχει έγκεφαλος, εκεί ούδέ διάνοια ούδέ νόησις υπάρχει. Έκ τής 

κατασκευής και τής τελειότατος τοϋ έγκεφάλου έξήρτηται τό πνεύμα, ή 
εύφυί'α, ή δεξιότης τής φυλής, τοΰ λαοΰ καί τοϋ ατόμου. Ή ήλικία, τό γέ

νος και αι διάφοροι ασθενειαι έπιδρώσιν εξίσου επί τόν έγκέφαλον καί τήν 

νόησιν. Ιό μεγεθος τοΰ έγκεφάλου, ή τελειότης τοΰ εί'δους καί τής μορφής, 

τό ειόος τής κατασκευής αυτοϋ διατελοΰσιν έν άμέσφ συναφείς πρός τήν 
διανοητικήν ένεργειαν. Μετά τοϋ έγκεφάλου αΰξει ή ψυχή τοΰ παιδός' φθί- 

νοντος καί μαραινόμενου τοΰ έγκεφάλου συμφθίνει καί συμμαραίνεται παρά 
τφ γέροντι ή πνευματική δύναμις καί ενέργεια. Αί γυναίκες έχουσι σχετικώς 

μικροτερον η οι ανδοες εγκέφαλον, εντεύθεν δέ καί ή μικρότερα αύτών κρί- 

σις και ευφυΐα. Οξυδερκή πνεύματα, διάσημοι λόγιοι έ'χουσι μέγαν καί εύσχη- 

μάτιστον έγκέφαλον,μικρόνοεςέ'χουσι μικρόν καί ατελή, άμβλεϊς δέ καί φρε- 

νόληπτοι έχουσι νοσώδη καί παραμεμορφωμένον. Ναρκωτικαί υλαι έπιδρώσιν 
εξίσου επι τε τον εγκέφαλον καί τήν ψυχήν. Ή ψυχή συμμετέχει έσωτερι- 

κώς και κατ αναγκην τών διάφορων τοΰ σώματος καταστάσεων κτλ.» (Λ/ε- 
2ιται χαζά τοΰ ύ.1ιογοΰ ύπό Κ. Σχαϊδεμάχερ έξελληνισθεΐσαι ύφ’ήμων σ. 1.)

Αλλ έζηγεΐται άρα γε οΰτω, πώς ό έγκεφαλος δύναται νά παραγάγγ 
ιδέας; Εδείχθη άρά γε ουτώ, ότι δέν έχομεν ψυχήν, καί δτι αυτή είναι ί- 

πλοϋν προϊόν τών διαφόρων τοΰ έγκεφάλου μερών; Καί πώς δύναται ό έγκέ-
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ψχλόζ νά παραγάγνΐ ιδέαν; Ποια είναι η ενεργεια τοΰ εγκεφάλου; Δενδυ- 

ναται νά ήναι άλλη ή εκείνη, ήν τά διάφορα τοΰ έγκεφάλου μέρη παράγουσι 

κινοΰντα έαυτά καί άμοιβαίως έπ’ άλληλά επενεργοϋντα. Και η ενεργεια 

αύτη θά παραγάγγ έννοιαν ; ”Αν τά διάφορα μεοη τής εγκεφαλικής ύλης 
προστρίβωνται πρός άλληλα, δύνανται νά προέλθωσιν εντεύθεν ρευστά ή άέ- 

ρια, άλλ’ δτι έκ τής κινήσεως ταύτης τοϋ έγκεφάλου παράγεται ιδέα, πνευ

ματικόν τι, ψυχή αύτοσυνείδητος, τοϋτο είναι αδύνατον. Εκ του σωματικού 

άδύνατον νά παραχθή τό πνευματικόν.
”Αν άπας ό ψυχικός ημών βίος είναι άπλοϋν χημικόν προϊόν, απλή φυσική 

έν ήυ.ϊν ενέργεια, πόθεν προέρχεται, δτι παράγω εν εμαυτφ κατ αρεσκειαν 
ταύτην ή εκείνην τήν έννοιαν ; Πόθεν προέρχεται, οτι ό πνευματικός βιος 
μου καί ιδίως ή αύτοσυνειδησία μου μένει ή αύτή έν άπάσαις. ταΐς μεταβο- 

λαΤς τοϋ σωματικού μου βίου; Πόθεν προέρχεται, οτι άς απαξ προσεκτησαμην 
ιδέας παραμένουσιν έν έμοί καί διατηρούνται; "Αν ή ψυχή καί ό νους ήσαν 

ενέργεια τοΰ έγκεφάλου, τότε έ'πρεπεν άναγκαίως νά έπαναλαμβάνηται έν 

ήυ.ΐν πλήν όλιγίστων παραλλαγών άπας ό ψυχικός βιος ανα πάσαν ημέραν, 
άνά πασαν ώοαν, καθ’ όν τρόπον τά αύτά αέρια καί ρευστά εκκρίνονται πάν

τοτε έκ τόϋ έγκεφάλου, δεν θα ειχον δε την ουναμιν να σκεφθω ο,τι ηθε 

λον, άλλ’ έπρεπε νά σκέπτωμαι καθ’ ένα καί τόν αυτόν τρόπον. Δεν θά ή- 

δυνάμην νά μεταβώ άπό τής μιας είς τήν άλλην έννοιαν. Δεν θα ηόυνπμην 
ν’ άναπαραστήσω έν έμ.οί προτέρας έννοιας, άν ή έγκεφαλική ύλη δεν σι>νε- 

τίθετο κατά τόν πρότερον τρόπον. Δεν θά ήδυνάμην νά συνδέσω προτέραν μέ 

παρούσαν έννοιαν. Ό υλισμός ναυαγεί άδυνατών ν’ άποδείξ-/) δτι πνευματι
κόν τι δύναται νά παραχθή έκ τοΰ ύλικοϋ καί μη δυναμενος να διαφιλονει- 

κήση τό ακαταμάχητου γεγονός τής έσωτερικής ημών έλευθερας ζωής.

Καί είναι μέν ό πνευματικός ημών βίος προσδεδεμενος εις τον σωματικόν. 
Καί δ έγκεφαλος καί ό σωματικός βίος άσκοϋσιν έπιρροήν έπΐ τήν ψυχήν. 
Άλλ’ έπειδή ή ψυχή έξαρταται έν τή ένεργείιρ αύτής έκ ,τοΰ έγκεφάλου, δέν 

δπεται εντεύθεν δτι. εγκέφαλος καί ψυχή είναι ταυτόσημα. Δύο άπ’ άλλη- 

λων έξαρτώμενα αντικείμενα δέν είναι άναγκαίως ταυτόσημα. Άν εκ τής 

εξαοτΤί'τεως τνίς ψυχίΐς ά~·ό του· έγχεφχ'λου θελησωΐλεν νζ συυ.τνερχνοψ-εν οτς 
εγκέφαλος καί ψυχή είναι ταυτόσημα, τότε μετά τοΰ αύτοΰ λόγου καί κατ 
ανάγκην τό παίζειν μουσικού τίνος έπΐ τοΰ οργάνου δέον να έκληφθγί απλή 

τοϋ οργάνου ενέργεια καί, φρικτόν είπεϊν, τό οργανον νά ταυτισθγ μετά τοΰ

|λουσικου.
«Τό άνθοώπινον πνεύμα, λέγει δ Σχαϊδεμαχερ, εζαρτάται πολλαχμος εν 

ταΐς ένεργείαις αύτοΰ έκ τοϋ σωματικού οργανισμού καί ιδίως τοΰ έγκεφάλου, 
καθόσον'τά σωματικά όργανα καί τό δλον νευρικόν σύστημα προωρίσθησαν 

νά χρησιμεύσωσιν ώς μέσα είς τήν έκτέλεσιν πολλών ψυχικών ένεργειών. 
Καί άπας δέ ό οργανισμός τοϋ σώματος ημών είς ούδέν άλλο χρησιμεύει ή.
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είς μέσα, δι’ Sv at τε εντυπώσεις των έκτος συγκεντροδνται έν τή ψυχή καί 

αί ψυχικαί ενέργεια ι είς τά εκτός έκφαίνονται καί εκτελοΰνται. ’Εάν /λοιπόν 

τά σωματικά όργανα, άναπτυχθώσι καί ένεργώσι κανονικως, κανονικως τε

λούνται καί αί ψυχικαί ενέργειαν έάν τουναντίον δ σωματικός οργανισμός 

πάσχν;, χωλαίνουσι καθόλου καί αί ψυχικαί λειτουργίαι. Καθώς εις Μότσαρτ 
δεν δύναται νά παίξη κανονικως έπί πάραχόρδου κλειδοκύμβαλού, καθώς εις 

Παγανίνη, χαλασθείσης χορδής τίνος, δέν δύναται νά παίξη έπί τοϋ τετρα
χόρδου και εις Άρίων δέν δύναταινά ήναι έπί τοΰ βαρβίτου %ΰριος τών τό

νων, αύτω καί ή ψυχή δέν δύναται ώς έπί τό πολύ,νά τελέση τό έργον αυ

τής έν διεφθαρμένα) όργάνφ, ουτω καί αί διαταράξεις τοΰ οργανισμού συνε
πάγονται συχνότατα διατάραξιν τής Αρμονικής αλληλεπιδράσεως σώματος 

καί ψυχνίς» (Μελέται κατά τοϋ 'Υλισμοΰ. σ. 42).

Άλλ’ 'ίνα π.ασιφανέστατα καταδειχθ·?) τό ανυπόστατου τής ύλιστικής θεω
ρίας, έξετάσωμεν έν τέλει τάς συνεπείας αύτής διά τόν βίον. Είναι τφ οντι 
φοβεοαί, είναι Αποτρόπαιοι αΐ συνέπειαι τοΰ ύλισμοΰ διά τόν βίον.

Ό ύλισμ,δς, άρνούμενος Θεόν καί ψυχήν, Αρνούμενος πάν πνευματικόν καί 

υπερφυσικόν, είναι ή φιλοσοφία αλόγων καί ούχί λογικών ό'ντων. Παν ο,τι 
εχει δ άνθρωπος εύγενές καί ιερόν πίπτει μετά τοϋ ύλισμοΰ’ παν δ',τι ύψο'ξ 
καί έξωρα'ίζει τόν έπί γής βίον άπόλλυται ύπό τοΰ ύλισμοΰ και εξαφανίζεται.

Άν δ υλισμός ήναι αληθής, τότε δ άνθρωπος'ούδένα έχει προορισμόν. Είναι 
κονιορτός, ούδέν πλέον ή κονιορτός πρός στιγμήν έξεγειρόμενος καί μεταπλατ- 

τόμενος είς ανθρωπίνων εικόνα, ητις ταχέως καί πάλιν αποσυντίθεται καί 
διασκεδάζεται είς τόν αέρα. ’Έχει τήν αύτήν αρχζ,ν, έχει τό αύτό τέλος καί 

τό ζφον. Δέν ύπάρχει δι’ αύτόν ανώτερος καί εύγενέστερος σκοπός. Πληθύς 

άτόμων συνελθοΰσά ποτέ επλασεν ήμάς, θ’ άποσυντεθώσί ποτέ τά άτομα 

ταΰτα καί ημείς μετ’ αύτών. 'Ο άνθρωπος έξ δλης γεννώμενος ζή έν τή 

ρλη καί επανέρχεται είς τήν ύλην. «Κατά τοΰτο μόνον, λέγει ό Feuerbach, 
διακρίνε ται ό άνθρωπος τοΰ ζφου, δ'τι είναι τό ζών υπερθετικόν τοϋ αισθη

τισμού, τό δν τό μάλλον εύαίσθητον έν τω κόσμφ. Θέλετε νά καταστήσατε 

τόν άνθρωπον εύτυχή, ανατρέξατε είς τήν πηγήν τής φύτυχίας, εις τήν πη- 
γήν πάσης χαράς, εις τάς αισθήσεις». (Saerptl. Werke. II 371). Άλλ’Sv 

αί αισθήσεις, αν ή ηδονή ήναι δ υψιστος καί μόνος τοΰ Ανθρώπου σκοπός, 

τότε πάσα Αρετή καταρρέει Αφ’ έαυτής. Ή πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον 

Αγάπη, ή μέλλουσα ζωή, αί ίδέαι αύται, έφ’ ών εδράζεται καί δι’ ών έκτε- 

λεΐται πάν εν τφ κόσμφ αγαθόν, είναι Απλά ό'νειρα. Ακράτητος ήδυπκθεια 
καί Αμέτρητος εγωισμός είναι ή.μόνη τής ζωής σοφία. Δίκαιον έ'χει μόνον ό 
λέγων’ φάγωμεν και ηΐωμεν, αυριον γάρ ,άποθνήσκομεν. Ό βίος τότε δέν 

γίνεται άλλως ανεκτός ή αν άνά πάσαν στιγμήν _ καί ώραν νέας προσπορι- 
ζωμεθα ήδονάς. Ό μή ποιών τοΰτο είναι μωρός’ καί δ μ.ή δυνάμενος είναι 
Αξιοθρήνητος. ■ ' ;-·■<.-·
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’Αν ήμεθα άπλή υλη, απλή άτόμων συνέλευσις, ών ό σκοπός έγκειται έν 

τή αίσθητη Απολαύσει, τότε ή ιδέα τοΰ Θεοΰ, ή υψίστη αυτή καί εύγενε- 
στάτη τών ανθρωπίνων ιδεών, καταντφ Λέζις κενή, ή δέ θρησκεία, τό έξαί- 

φετο-y τοΰτο καί ΐδιάζον τοΰ Ανθρώπου πλεονέκτημα, έλέγχεται απατηλή 
#ύζα έπί χιλιετηρίδας ολας, ζυγού δίκην έπιβαρύνασα καί είσέτι έπιβαρύνουσά . 

τδν Ανθρώπινον τράχηλον, Τότε μωρός είναι δ πιστεύων είς Θεόν, δ Ακολου
θών θρησκευτικά wa παραγγέλματα. Ή αληθής καί μόνη θρησκεία είναι 
διαρκής ήδονφν απόλαυσις. Καί αυτός ό ζών κατά τινα τοΰ λογικού Αξιώ

ματα είναι μωρός, Αφού πάν τι λέγομεν περί Θεού καί περί λογικού είναι 

Απλή δόξα καί ούδέν πλέον. «"Υπαρξις Θεοΰ, λέγει δ Vogt, είναι μωρία’ ήθΓ 

κός καταλογισμός τών πράξεων ήμών είναι μωρία’ αθανασία ψυχής είναι μω" 
ρία». (Bildey aus dem Thierleben. s. 366). «Δέν θέλομεν αύταπάρνη<ήν, λέγει 

έτερός τις, απολαύσεις θέλομεν, νυμφών χορούς, νέκταρ καί αμβροσίαν θέλο

μεν. ”Ω ! Sv ό κόσμος ουδέποτε έπίστευεν είς Θεόν, πόσον θά ήτο , ευτυχέ
στερος» (Η. Heine). Μετά τής Θρησκείας καί Αρετής εξαφανίζεται πάν §,τι 
τό Ανθρώπινον πνεΰμα έπενόησέ ποτέ μέγα καί ωραίο ν καί έξετέλεσε. Ούδε- 

μάα πλέον τάσις είς εύγενέστερόν τι, ύψηλότερον καί ίδανικώτερον. Ή ηδονή 
εναπολείπεται ή μόνη Αξία τοΰ Ανθρώπου έπασχόλησις. Ό άλλο τι ή ηδονήν 

Ιπιδιώκων είναι ή φαντασιόπληκτος ή μωρός,
"Αν ό υλισμός ήναι Αληθής, τότε παν φαινόμενου έν τε τώ φυσικφ καί 

πνευματικω κόσμφ πρέπει νά καθυπαχθή ύπό τον αμετάτρεπτον και απαραί

τητον τής Ανάγκης νόμον. Τότε πρέπει πάντες νά δοξάζωμεν μετά τοΰ,Vogt, 

δ'τι «ό άνθρωπος είναι επίσης ώ; τό ζφον άπλή μηχανή, τό λογικόν αύτοΰ 
είναι τό προϊόν ώρισμένου τίνος οργανισμού καί ή έλευθέρα βούλησις επομέ

νως Αναιρείται. . . . Ή έλευθέρα βούλησις δέν υπάρχει, μετ’ αύτής δ’ αίρε

ται καί τό υπεύθυνον καί δ ηθικός καταλογισμός» (Bilder aus dem Thierleben). 

Τότε-πρέπει νά δικαιώσωμεν τόν. Sfoleschott είπόντα’ «Ό άνθρωπος είναι τό 

άθροισμα γονέων καί τροφού, χώρου καί χρόνου., άέρος καί άνεμου, ήχου και 
φωτός, τροφής καί ενδυμασίας. ΤΙ βο,ύλησις αύτοΰ είναι ή Αναγκαία συνέ- 
πεια τών αιτίων τούτων δεδεσμευμένη είς φυσικόν τινα νόμον, ώ,ς δ πλάνή- 

: της είς τήν τροχιάν αύτοΰ, ώς τό φυτόν είς τό έδαφος» (Kreisl. d. Leb. 64). 
Τότε πρέπει νά έπικροτήσωμεν εις τούς λόγους τοΰ Buechner’ «Ή αύτή δύ- 

ναμις ή διά τοΰ στομάχου πέπτουσα σκέπτεται διά τοΰ εγκεφάλου. Πάντα 

τά φλυαρήματα περί τοΰ. αυθυποστάτου τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος είναι έστε*  

ρημένα πάσης αξίας» (Kraft, ιι. Stoff. 122).
Άλλά μετά τής ελευθερίας τής βουλήσεως ανάγκη ν’ Αρνηθώμεν καί τήν, 

ηθικήν’ διότι ελευθερία βουλήσεως καί ηθική είναι ίδέαι αχώριστοι, είναι 
ίδέαι θέτουσαι καί άναιροΰσαι Αλλήλας’. 'Όπου δέν υπάρχει ελευθερία βουλή

σεως, έκεΐ εκλείπει καί ή ηθική, μετά τής ελευθερίας τής βουλήσεως αίρε

σαι και τό ,ύπεύθυνον και ύ ηθικός καχαλογιαμός. Τίς πταίει) α,ν έν. τι.«, 
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στιγμ-'ΐ] τά άτομά εινοίι ουτω πως διατεθειμένα έν τω άνθρώπφ, ώστε πα- 
ράγουσι κλοπήν ή φόνον, Ή φωνή της συνειδήσεως άποδείκνυται άπατηλή, 

Ό.κακός δέν είναι άξιος ελέγχων διά τάς κακάς αύτοΰ πράξεις’ αί περι

στάσεις, ή διάφορος τών άτόμων θέσις παράγουσι ταύτας. *0  αγαθός καί ό 
δίκαιος πρέπει νά παύσωσι χαίροντες επί άγαθΐί τινι πράξει. Τά άτομα διε- 

τέθησαν έν αύτώ ούτως, ώστε δέν ήδύναντο νά πράξωσιν άλλως.

Κατά τάς ύλιστικάς λοιπόν άρχάς, ούδείς πλέον πρέπει νά γίνηται λόγος 

περί αρετής καί κακίας, ούδείς δύναται νά έπαινγ ή ψέγγ), πολλφ δ’ ήττον 
ν’ άνταμείβϊ) ή νά τιμωρώ πράξίν τινα. Τά φοβερότατα λοιπόν τών κακουρ

γημάτων και αΐ γενναιόταται τών άρετών άνάγκη κατά τάς ύλιστικάς άρ

χάς νά συνταυτισθώσι καί διά τοϋ αύτοΰ μετρηθώσι πήχεως, ό κακούργος 
νά θεωρήται ώς ατυχής τις, οίκτου μάλλον ή τιμωρίας άξιος, ό εγωισμός δέ 

καί ή σωματικέ) άπόλαυσις νά έκληφθώσιν ώς τά μόνα νόμιμα καί φυσικά 
πάσης πράξεως ελατήρια, ώς ό μόνος τοΰ άνθρωπίνου βίου προορισμός. Ή 
δπαρξις λοιπόν τοΰ Θεοΰ, ή άθανασία της ψυχής, ό άπαράγραπτος ήθικός 

νόμος, πάσα καθόλου εύγενης καί ύψηλή ιδέα άνάγκη κατά τάς ύλιστικάς 

άρχάς ν’ άπαλειφθώσιν έκ τής βίβλου της ζωής, ό δέ άνθρωπος, ή κορωνίς 
αύτη της δημιουργίας, νά ύποβιβασθή εις βαθμίδα κατωτέραν τής τοΰ ζώου, 

παντός γενναίου αισθήματος άποστερηθείς, πάσης παρηγόρου έλπίδος άπορ- 
φανισθείς καί έρμαιον γενόμενος άκαθέκτων παθών καί ορέξεων. Τά υψιστα 

τής άνθρωπότητος ιδεώδη, άτινα μέχρι τοΰδε δίκην άσβεστων καί φωτεινών 
αστέρων διέχεον φώς καί θερμότητα είς την καρδίαν ημών καί έχρησίμευον 

ώς άριάδνειος μίτος έν τω άδιεξόδφ τοΰ βίου λαβυρίνθφ άνάγκη κατά τάς 

άρχάς ταύτας νά σβεσθώσι διά παντός. "Ο, τι μέχρι τοΰδε έναπέκειτο έν τί) 

ίστορίςρ υψηλόν, μέγα καί μιμήσεως άςιον, προσφορά της ιδίας ζωής ύπέρ 

τοϋ πλησίον, έρως καί πίστις πρός την πατρίδα, αύταπάρνησις καί εί τι έτε- 

> ρον, άνάγκη νά καταχλευασθή ώς προϊόν μωράς θργσκομανίας καί πυρεσσού- 

σης κεφαλής. Χριστός έπί τοΰ σταυροΰ είναι, κατά τάς ύλιστικάς άρχάς, ού
δέν όλιγώτερον ή φαντασιόπληκτος! Σωκράτης πίνων τό κώνειον ούδέν όλι

γώτερον 9) μωρός 1 Ή τέχνη, τό έξαίσιον τοΰτο τόΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
δημιούργημα, άνάγκη νά μετατραπή εις γαργάλισμά τι τοΰ ουρανίσκου, είς 

τραχύν τών αισθήσεων έρεθισμον, καί την θέσιν τών θείων Μουσών νά κατα- 
λάβωσιν αί προσηνείς καί εύπρόσοδοι της φύσεως θυγατέρες. Θά παρελύοντο 

εντελώς καί άποσυνετίθεντο οί δεσμοί παντός ίεροΰ καί ύψηλοΰ αισθήματος. 
Ό κερδώος μόνος καί δισήμαντος Ερμής θά όπελείπετο έκ τών άοχαίων καί 

νεωτέρων θεών. "Εκαστος θά έσπευδε νά κοπιγ μέν ώς οΐόν τε όλιγώτερον, 

ν’ άπολαύη δέ ώς οΐόν τε άφθονώτερον, έστω καί έπί βλάβη τών λοιπών 

πάντων. Τό σόμπαν, συντόμως είπεΐν, θά ώμοίαζε πρός λιθίνην αίγυπτίαν 
σφίγγα έπί της ψάμμου εκτάδην κειμένην, θά παρίστα πελώριον πτώμα την 

γενικήν κατήφειαν καί τόνμαρασμόν έξεγεϊρον. Πανταχοΰ θά έξηπλοΰτο πνευ-

r

«Φεΰγε τούς ύλιστάς, 
τήν φύσιν, διαδίδουσιν 

άναστατοϋσι καί κα- 
άφαρπάζουσιν άπό τοϋ 

αύτοΰ/ άπό τών πλου-

ΟΜΠΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ
ματική νάρκη καί ψυχρότής φρικαλέα’ πανταχοΰ θά έξηπλοϋτο ή φρίκη τοΰ 

"Λδου έν τη μορφή άγώνος περί την νπαρζιν. Ή ιστορία της ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας, η ιστορία της γαλλικής έπαναστάσεως, η ιστορία καθόλου πρό
κειται τρανή τών λεγομένων μαρτυρία. Είχες λοιπόν δίκαιον, είχες πληρέ- 

στατον δίκαιον, σοφέ της Γενεύης πολΐτα, νά εί'πης' ' ~ ‘ ~~
α'ίτινες ύπό τό πρόσχημα, δτι ϊθέλουσι νά έξηγήσωσι 

άπελπιστικάς διδασκαλίας . . . οΐτινες άνατρέπουσιν, 

ταλακτίζουσι πάν δ,τι ό άνθρωπος έχει ίερόν, οίτινες 
δυστυχούς την τελευταίαν παραμυθίαν έν τί) θλίψει 
σίων καί δυνατών τόν μόνον χαλινόν τών παθών αύτών, οίτινες καταπνίγόυ- 

σιν έν τη καρδίρι την φωνήν τής συνειδήσεως και την έλπίδα τής άρετής 
καταστρέφουσι καί καυχώνται έν τοότοις, οτι είναι οί εύεργέται τής άνθρω- , 

πότητος. Ή αλήθεια, λέγουσιν, ούδέποτε είναι επιβλαβής τφ άνθρώπφ' άλλ’. 
αύτό δη τοΰτο άποδεικνύει κατ’ έμέ, δτι ή (ΜασκαΜα, των ν.Ιιστ&ν όεν 

είναι άΛ,ηθήςν (J.— J. Rousseau. Emile, ΓΖ).
I. ΜΟΣΧΑΚΗΣ ύφηγητής.

ΟΜΗΡΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ *

Τών δέ λοιπών επικών ποιητών, τών έπί Κικέρωνος άκμασάντων μνημο- 
νευτέος ό Γάιος ’Έίβιος Κίννας, δςτις κατά τόν Fuhrmann : Anleitung zur 
Geschichte der Klassischen Literatur Β. Il σ. 117» συνέθεσε ποιήματα περί 
Άχιλλέως, Τηλέφου καί Εέρξου. Ό Weichert δμως έξηγεϊται τί τό όριστέον 

περί ταύτης τής γνώμ.ης του Fuhrmann άποφαινόμενος «περί τοΰ’Αχιλλέως 

καί τοΰ Εέρξου, τών επικών δηλ. τοΰ Κίννα ποιημάτων, δπόθεν ήρύσατο τά 

έαυτοΰ ό Fuhrmann με διαφεύγει’ περί δέ τοΰ έπους, ού ή επιγραφή ΤήΛε~ 

yoc, άρκείτω μοι είπεΐν, δτι τό άθλιον αύτό ποιημάτιον έγράφη έν έλεγειοις».
Καί τοΰ ΚατονΛΊον έπί πάσι τό έπιθαλάαιον Πηλέως καί θέτιδος * έν- 

θάδε κρίνεται άνενεκτέον. Καίτοι ό Κάτουλλος έν τή συνθέσει τοΰ άσματος 
τούτου έσχε προ όμμάτων κατ’ έξοχήν ’Αλεξανδρινούς ποιητάς, ούδέν ήττον 

καί τόν "Ομηρον αύτόν πολλαχοϋ έζήλωσεν. Ούδ’ όλιγώτερον τά λοιπά τοΰ 
Ιίατούλλου ποιήματα έμφαίνουσι τά ίχνη τής ομηρικής άναγνώσεως, ώςπερ 

ό Haupt κατέδειξεν έν τοϊς άκαδημαϊκοϊς προγράμμασιν, έν οίς έπραγμα*  
τεόθη τάς τοΰ Κατοόλλου ποιήσεις. Ούδέ τοΰ Haupt όλιγώτερον ό Δαιρίγκιος

* Συνέχιιχ και τέλος, "ίδε σελ. 506 ζαί 776.
1 "Οπερ ΐν δοκιμωτάτη εμμέτρω έλληνική μεΟερμηνείφ 

γραμμάτων κ. Φιλίππου Ίωάννου, συνεξιτυπώΟη έν τοΐς 
γοιςεκδ, 6’άπα σ. 158—183. 

δπο τοδ πρύτανεως τών Ελληνικών 
Φ ιλολογικοΐς αύτοΰ Παρέρ -
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έν τΐί ιδία έκδρσει τοϋ προκειμ.ένου ΈπιΟλλαμίου υπο®ϊ![Λ«ίν6ΐ υλείονκς στί

χους, έξ ών πιστοϋται ή δμηρικη μ.ίμήσις*  οίον δ μέν 164 στίχος (κατφτην 
εκδοσιν τοϋ Λαχμάννσυ).

Purpureaye tuutn consternens yeste cnbile
αντιστοιχεί πως πρός τον τνίς ’Οδυσσείας γ, 493: 

τώ 3’ άλοχος δέσποινα λέχος πόραυνε καί εύνήι;
;wci ποδς τον έν 9, 337:

πορφύρε’ Ιμξαλέειν, στορέσαι τ’ έφύπερδε τάπητας’ .
μι δέ στ. 204—206 :

Annuit invjcio caelestum nomine yeo.toy, 
Quo tunc et tellus atque borrida contremuerun^ 
Aeguora concussitque micanlia sidera mundus

(=’Επένευσε διά τοΰ άηττήτου νεύματος δ τών ούρανίων κυβερνήτης,?? ού τότε καί η γ^ 
.yal τά φρικάζοντα πελάγη ^περίτρομα ?γένοντο και τούς στίλβοντας άστέρας διέσετσεν ρ ουρανός).
εΐσιν οί γνωστότατοι εκείνοι τ·?;ς Όμ-^ρουΊλιάδος Α, 528—530 : 

ή, και κυανέησιν ?π’ όφρύσι νεΰσε ΚρΟνίων’ 
άμβρόσιαι δ’ αρα χαΐται Ιπερρώσαντο άνακτος 
κράτος άπ’άδανάτοιο" μέγαν δ’έλέλιξεν ’Όλυμπον.Ό στίχος 224:

canitiein terra atque infuse pulvere curas
παρεμφερής προς τόν της ’{λιάδ. Σ, 23 κ. έ.

άμφοτέρησι δέ χερσιν Ιλών κόνιν α’δαλάεσσαν 
χεύειτο ζάκ κεφαλής, χαρίεν δ' ήσγυνε πρόσωπον.Ό στίχος 250:

Multiplices anitno voivebat saucia curas
πρός τόν έν Όδυσσ. υ, 10 :

πολλά δε μερμήριζε κατά φρένα καί κατά θυμόν,.
και οί στίχοι 269—275 :

Hie gualis fiatu placidum mare matutino 
Horrificans Zephvrus proclivas incitat v.ndas 
Aurora exoriente vagi sub Sumina Solis, -
Quae tarde primum dementi flamine pulsae. 
Procedunt (leni resonant plangore cachinhi) 
Post vento crescenle magis magis increbescunt 
Purpureaequs procu.l nantes a luce, refulgent. I

4 ’Ενθάδε παραΟέτομεν τήν ίμμετρον μεδ,ερμήνευσιν τοΰ κ. Φιλίππου ’Γωάννου ένΟ’ιήνω,τ. σ. 175. ■
'Ως δέ γαληναίΐ) δπιχεόων φρίζα θαλάσση 
ορθρινή ζέφυρος πνοή θόά κύματ’ έγείρει ' ήοϊ φαινομένηφιν ύπ’ ήελίοιο δύρησ.ι, 
τά πνοιή πρώτον λιαρή προκυλίνδεται ήζα 
πρός τ’ ακτή μαλακιξί καγλάζει ήρέμα φλο’σβω, εΐτα δέ πυκνοΰται σφοδρυνομένου άνίμοιο
τήλέ τε πορφυρέη άντηύγασεν ήλιου αίγλη,

«κι τήν ε’ς τήν καϋωμιλημένην μετάφρασ.ν τών λατινικών τούτων στίχων, «'Ως δ’ υπό τής.

J

ΟΜΗΡΙΚΑ! ΜΕΑΚΤΑΤ ΠΑΡΑ ΡΩΜΑΙΟΙΣ 939

®δς δ Haupt έν άκαδημ. προγράμμασι μνηιν.ονευων καί ύπολαμβάνων παρα

πλήσιους πρός τούς έν Ίλτάδι Δ, 422 κ. έ.

'Ως δ’ ότ’ έν α’γιαλφ πολυηχέι κΰμχ θαλάσσης 
ύ'ονυτ’ έπασσύτερον Ζέφυρου ίίπο κινίσαντος- 
πόντω μέτ τε πρώτα /.ορύσσεται, αύτάρ έπειτα 
χίρσω βηγύμενον μεγάλα βρέμέι, άμφι δέ τ’ ακρας 
κυρτόν ιόν κορυφοΰται, άποπτύει δ’ άλός άχνην κτλ.

άναγράφει τάδε «είναι μέν η είκών καθ’ έζυτχν εξεταζόμενη φυσική, άλλ*  

δπου περί δμηρικων δ λόγος ύπόκειται, η πιθανότης είναι πολύ μεγάλη, δ'τι 
δ "Ομηρος έγένετο τό πρότυπον»’ πρβ. καί Mitscherlich: Lectiones in Catul- 

lum καί Propertium σ. 1 1 6 στ. 339 κ. ε. Παρεκτός τούτου καί έν άλλαις 

των Κατούλλου ωδαϊς ούχΐ σπανίως άπαντώσι χωρία, τεκμηριουντα τηνδμη- 
ρικην ζηλωσιν, ως τά έν ΑΧΧ ωδ-^ ’τ· 11:

Nee facta impia fallacum hominum coelicolis placent
(= ού§’ άρέσκουσι τοΐς ούρανίοις τάσεβή ?ργα τών δρλερών ανθρώπων).

πρβ. ’Οδυσσ. ω, 83 καί Κατοόλλ. ωδ. LXII στίχ. 24,παραβλητέον πρός τόν 

'Ομηρου Ίλιάδ. X, 318 καί αύθις τόν στ. 16 της LXIIl ωδ·?ίς πρός τόν 267 
^Ιλιάδ. Ω κτλ., ίδε και ωδήν LXVIII, 73 περί Πρωτεσιλάου, οπού δ Σαντη- 

vto; γνωματεύει,, δ'τι έν τ·ρ συγκρίσει ταύτη ηγηΟη ό "Ομηρος έν Ίλιάδ. Η, 
στ. 4—7 :
' 'Ως δέ Θεό; ναύτησιν έελδομένοισιν ?δωκεν

ούρον, έπεί κε κάμωσιν έΰξέστης έλάτησιν 
πόντον έλαύνοντες, καμάτω δ’ύπό γυΐα λέλυνται ■>
ώς αρα τώ Τριόεσσιν εελδομένοισι φανήτην.

|ζαι ταυτα μέν έκ τοϋ Κατούλλου (ΐνα μη παρά τό ποέπον μηκόνωμεν τόν 

λόγον) προςεπιβεβαιοΟσιν, δ'τι ό ποιητης ούτος έζηλωσε μάλιστα τόν "Ομηρον. 
??ΰν δέ ρητέον κα'ι περί των ποιητών τών σατυρών η σατυρογράφων, 6ν η

γείται δ Αουκίλιος δ κατά τόν Όράτιον sat. I, 10, 66 :

Graecis intacti carminis auctor, 1
4ξ ού των περισωζομένων αποσπασμάτων δαψιλώς καταδείκνυται, δ'τι καί 

Εωθινής πνοής τήν γαληνια'αν θάλασσαν ταράσσων ό Ζέ®υρος ?γε'ρει τά έπ'φορα κύματα 
της περιφερόμένη'ς ήους άνατελλούσης ύπό τάς Ούρας τοΰ Ήλιου, ατινα βραδέως το πρώτον 
ύπό τοΰ ήρεμου πνεύματος έξωΟούμενα προχωροΰσιν (ύπό τοΰ βραδέως φλοίσβου άντηχοΟσιν 
οί καχλάσμοι), μετά ταΰτα τοΰ ανέμου σφοδρυνομένου μάλλον καί μάλλον έπιπολάζουσι καί 
πορφυρά πόρρωδεν νηχόμενα ύπό τοΰ φωτός άναλάμπουσιν, ουτω τύτ’ άφήσαντες τόν πρό
δομον : . . διεσκορπίζοντο».ί ,Τουτε’στι: «δημιουργός φσματος, οπερ δέν Ιπραγματεύθησαν οί'Έλληνες». Σύμφημι'λέ- 
γει ο Όράτιος, ότι ό Λουκίλιος μάλλον έξωνυηισμένος έγε'νετο, ή οσον έδΰνατό τις νά περι- μένη παρ’ άνΟρώπου, οστις άξεστον τέως ποιητικόν είδος και παρά τών Ελλήνων άνεξέτα- 
στον, πρώτος ϊτόλμησε νά πραγματεϋΒή. Οί δέ μή ανεχόμενοι τόν Λουκίλιον ποιητήν είδους, 
όύ ούκ έ'ψαυσα’ΐ οί 'Έλληνες, προτιμώσι νά ύπολαμ,βάνωσιν ήτοι τόν ’Έννιον, ώςεί πρώτον ίτοιητήν σατυρών, ή αύτόν εκείνον, τόν τώ Όρατίω καί ήμΐν άγνωστον άνθρωπον, οςτις πρώ
τος έτόλμησε νά γράψη σατύράς. Τώ άποφαινομενιρ τάδε περί Λουκιλίου, διαπρεπεϊ έκδόττ) 
τοΰ Όρατίου Dillenburger, προςε'δετό καί ο Berbnardy-.Grund der R. L. 11 Abth. σ. 551 
μνημονεύων τό όλον χωρίον τοΰ 'Ορατίου αύτόΟι : . . . fuerit limatior idem (= Lucilius) 
^natn rudis et Graecis intacti carminis a act o r, ένθα εξηγείται «αΐ λέξεις αύται Ιπιτρέ- 
ίτουσι διπλήν έρμηνείαν, ή ύποσημαίνόυσι τόν ’Έννιον ώς τόν ε’ςηγησάμενον διά τοΰ έαυτοϋ 
ύποδείγματος τήν σάτυραν ε’ς τήν Γραμματολογίαν, ή άφηρημένως ύποδηλοΰσι πάντ’ άρχη- 
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αυτός παρά τούς άλλους "Έλληνας συγγραφείς όύ μόνον \0ν. "Ομηρον άνέγνώ· 

καί περί πολλοϋ έποιεΐτο, άλλά καί σημειώσεις άνέγραψεν, είς άς πάντως 
άνάγεται καί τό χωρίον de Homeri enthymematis. ’Άλλα δέ χωρία, έν οΐς 

ό Αουκίλιος ήτοι μνημονεύει τόν "Ομηρον, ή στίχους αύτοΰ υπαινίσσεται, εί
ναι τά έξης’ έ$ μέν τοΰ I, βιβλ. στ. 15 :

ut contendere possem -
Thestiados Ledae atque Ίξιονίης άλόχοιο

άπερ κατά την τοϋ Μερκερ εικασίαν προςπελάζουσι πρός τά έν Ίλιάδος Ω, 
317. 327 συμπληρούμενα έκ διορθώσεως τοϋ Γέρλαχ διά τοϋ coitum, η άλ·- 

λου τοότφ παραπλήσιου.
Έκ δέ τοΰ IX, 2:

A primum longa brevi’ syllaba : nos deinde tamen ununi
Hoc faciemus, et uno eodem, ut dicimu’, panto
Scribemug, PACEM, PLAC1DE, JANUM, ARIDUM, ACETUM, 
"Αρες, "ίρις, Graeci ut faciunt

έκ τοΰ αύτοΰ στίχος 25 :

Ut discrepat hac quern rapuit Apollo fiat ergo,.
έκ τοΰ XV, 1:

Τό δ’ άφορ^ πρός την Πη-

ιυσ-
οειας λ,

Multa homines portents in Homero versificata Monslra putant.
To δ’ έν βιβλ. XVII άριθ. 4 άπόσπασμα φανερώς c'r-,--,- -r-, ·.,· · 

νελόπην καί το έ.ν XIV άριθ. 5 παραβλητέον πρός τόν τίς 'Όμηρου Όδ' 
σείας λ, 491 :

ή πάσιν νεκόεσσι καταφΟιμένοισιν άνάσσειν
Καί το έζ αβέβαιων βιβλίων aptO. 155 απόσπασμα «Poneren έξετάζων a 
Σέρβως είς Ούεργιλίου Αΐνειάδος X, 623, λέγει, δ'τι όρθώς τό ponere κεϊται 

αντί τού facere, καΟάπερ μετεχειρίσθη αυτό ό Αουκίλιος τφ Όμηρφ επόμε
νος λέγοντι «άλγε’ έθηκεν» = έποίησεν (jfecit), πρβ. καί άρΛ. 165 ιιΒο- 

merus alter» οπερ διαλευκαίνει ό 'Ιερώνυμος Comment. in Micham k. 7 Vol, 

V σ. 167 κάλλά- καί ό ποιητής (τουτέστιν ό Ούεργίλιός) είναι ύπέροχος, 
ούχί Homerus alter, άλλος δηλ. "Όμηρος, ωςπερ ό Αουκίλιος ύποπτεύει περί 

τοϋ Έννίου». ’Ασφαλώς δέ τόδε τό χωρίον εμφαίνει, o'rt ό Αουκίλιος ού μό

νον περί τοϋ Έννίου, άλλά καί περί τοΰ Όμηρου έξα-ίρετον έ'σχε γνώμην, άτ© 
δή έκατέρους άντιπαρατιθείς.

'Ο Μάρκος Τερίντιος Ούάρων ’ μετά ταΰτα καί έν τοΐς τών Μενιππείωη 

γον εϊδου; τίνος Hep’ δε του Λουκιλιου τούτου, (οστις εγεννήθη μέν Συίσση πόλει τή£ 
Καμπανίας τω 1 34, έπιφανοδς και Λλουσίου οίκου όρμώμενος, Ιτελεύτηαε δ’ Ιν Νεαπό- 
λ<ί £τει 103 77. Χ.\ καί μάλιστα περ'. τής σατύρας αύτου πολλά καί σπουδαία άνέγνωμεν καί 
?ν τώ περισπούδαστα) «ΆΒηναιω» φιλοπονηΟ^ντα. δπο τοΰ σοφού ημών καθηγητοΰ κ. ΕύΟ. Καστόρχου.

1 Ό έν *Ρεατ'<ρ  πόλει τής Σαβινης χώρας (τανΰν ’Ριέτι) ίτεϋ 116 π.. X. γεννηθείς, ού' 
δ’αφερόντως ΙΟαυμάζετο τδ πολυμαθές, ζαθάπερ τεκμήριο” μάλιστα τδ διεξοδί/.ώτατον και 
έπιφανέστατον τών φιλοπονημάτων αύτοΰ antiquilates return btuna'narum et divinarum, πε*  ',ριέχ,ον 41 βιβλία, οπερ κατέστη ή κρηπ'ις πάσης ιστορικής πολύμαθίας ώς πρδς την ^ωμαι~ κήν αρχαιογνωσίαν.
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Σατυρών ύπολείμμασε καί έν άλλων έ'ργων άπόσπάσμασιν ένδείκνυται τά 

μάλιστα περί Όμηρου επαΐων. Έκ τών λειψάνων λοιπόν τών Μενιππείων 

Σατυρών, τών ύπό τοΰ F r. Oehler έκδεδομένων XI, 40 λαμβάνομεν τά 

«Ebrius es Marcel Odysseam enim Homeri ruminari incipis,cum περί τρόπων 

scripturum te scio, reperis», όπου άξία προσοχής καί η παρά Νόνω σ. 480 
ερμηνεία της λ. Ruminatur διά τών recipete, promittere, polliceri. Πρβ. καί 

LXXXI (Sesquiulixes) καί την αύτόθι διαλέυκάνσιν τοΰ Oehler*  καί έν τοΐς 

άπόσπάσμασιν 11 καί 1 5 τής αύτής σατόρας παρατηρεΐται ή όμοιότης πρός 

τά έν Όδυσσείας ι, 346 περί Πολυφήμου κτλ. Καί έκ τών de re rustica I, 

1 4 καί II, 7 άποσπώμεν τά An Phrygia magis vitibus cooperta quam Ho
merus appellat άρπεάόεσσακ Ίλιάδ. Γ, 184 qiiarn haec ? aut Argos, quod 

idem poeta * πολύπυρον Ίλιάδ. Ο, 372 «Ζεΰ πάτερ, εΐ ποτέ τις τοι έν "Αρ

γεί περ ποΛυπύρ.ω Ί» Έκ τών άρχαίων ενδοξότατος ήτο έκαστος τών ποι
μένων, ώς πιστοΰται έ'κ τε της ελληνικής καί λατινικής γλωσσης καί έκ τών 
παλαιών ποιητών, οΐτινες άλλους μέν καλοΰσι πο.Ιϋαρνας άλλους δέ πο- 

Λνρ,ήίους καί άλλους πονΛυβότας κ. έ.
Έκ τοϋ αύτοΰ συγγραφέως De lingua latina (έ'κδ. Ot. Mueller) VII, §74 

άρυόμεθα τά έξης . . . has Stellas Graeci, ut Homerus, vocant άραζατ’ πρβ. 

Ίλιάδ. Σ, 487 : -
άρκτον δ’, ήν και αμαζαν έπίκλησιν καλέουσιν

καί Όδυσσ. ε, 273 (όπου αύταϊς λέξεσι κεΐται ό ε’ν Ίλιάδι προειρημένος 

στίχος) καί τό πλησίον σημεϊον Βοώτην Όδυσσ. έ'νΟ’άνωτ. 272:

Πληιάδας τ’»?ςορώντι και όψέ δύοντα Βοώτην
άνΟ’ ών παρά Ούάρρωνι VII § 85 λέγονται Numina*  έν δέ τοΐς Antiquit· 
rerum humanar. βιβλ. XXV σ. 201 , άναγινώσκομεν τόν Όμηρου Ίλιάδ,

Β, 135 : καί δή δοΟρα σέσηπε νεών καί σπάρτα λέλυνται.
Έν τω de gente populi Romani τοΰ αύτοΰ III σ. 235, μνημονεύει τόν της

1 *Η  ή Φρυγία είναι μάλλον σογκεκαλνμμένη ύπ’ αμπέλων, ή ύπό τοθ ’Ομήρου άμπε- 
λίεσσα προςωνυμουμένη, ή αδτη, ή τό "Αργος, οπερ ό αύτδς ποιητής Επονομάζει πολύ
πυρον (πλούσιον τά σιτηρά καί καθόλου κάρπιμον).

2 Ίλιάδ. Β, 106:
Άτρεύς δέ θνήσκων έ'λιπεν πολύαρνι Θυέστη

(= άπέλιπε δηλ. τό σκήπτρον).
3 Αύτόθ. 605: οΐ Φένεόν τ’ ένέμοντο καί Όρχομενόν πολύμηλον

(— πολυθρέμμοναΐ) ενβα καλώς σημειοϋται ό La Bocbe, δτι ή νοτιοδυτικώς τής Κυλλήνης 
κειμένη πόλις Φενεός ούδ’ επί 2-ξράβωνος ύπήρχεν, ώς καί αί Όρχομενός, Μαντίνεια καί 
Στύμφαλος.

4 Αύτό9. I, 154:
έν δ’ άνδρε; vaiouat πολύρρηνες πουλυδόται

πολυδρέμμονες).
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’Αφροδίτης ύστερά . . θν ό "Ομηρος *ΕσπϊβοΓ  άποκαλεϊ’ίλιάδ. X, 3 ί 8:

"Εσπερος, δς κέλλεστος έν οδοανω Γσταται άστήρ.
Έν τφ Hebdomaduin συγγράμματι βιβλ. ϊ, σ. 258 πραγματεύεται τό_περί 

χρόνου ζητημα, άν δηλ, ο 'Ησίοδος, ό "Ομβρος έίνάι πρεσβυγενέστερος. 

Τελευταϊον ό αυτός οδτος Ούάρρων συνέγραψε καί ιδιαιτέραν βίβλον «de fa- 
ftiiliis Trojanisii (==■ περί τών τρωϊκών οίκων) περί Sv πρβ. καί Σέρβιον είς 

Ούεργιλ. V, 704, ώς μετά ταΰτα πάλιν ό 'ί’γΐνος, πρβ. τον αυτόν Σέρβιον 

αύτόθι στ. 389, καί περί τοΰ Κατωνείου πόνηματίου,άξιοσπούδαστός ή. τοϋ 

‘Ριτσχελίου πραγματεία «Die Schriftstellerei des Μ. Terentius Yarro έν τφ 
fihein. Mus. N. F b, 1848.

Λείπεται ημϊν ό ΟύαΛ^ιος Κάτωΐ (Γαλάτης την πατρίδα), περί ου σώ
ζεται τό έξης επίγραμμα 1 παρά Συετφνιφ de illustr. gr. XI.

Cato grammaticus, Latina Siren 
Qui solus legit ac facit poetas 2. ■

Τούτου ποιήματα είναι at Dirae (==£= Άραί, Έρίνύές) καί ύ\ Λυδία, περί ών 

παρά τόν Βερνχάρδυν,(ένθ’άνωτ. σ. 496 καί 500),ίδε καί Putsch (έκδ.Ίένης) 
καί Schopen (έκδ. Βόννης 1847). Πρώτος δ’ό Σκαλίγηρος διεϊδεν, ότι ό 65 

στίχος τοϋ ειδυλλίου Λυδίας άναφέρεται είς τόν 295 της'Ομηρου Ίλιάδος Ω.

Τω πίσυνος έπί νηας ϊης Δαναών ταχυπώλων 
καί οί στίχοι επίσης 66 καί 67 σχέσιν έχουσι πρός τούς της Ίλιάδος έν τ$ 
αύτνί ραψφδίρι 347 κ. έ.

βη δ’ΐέναικούρω, αΐσυμνητήρι έοιχώς, . 
πρώτον ύπηνήτη, τοϋ περ χαριεστάτη ήβη. 3

Τοσαϋτα μέν τό γε νΰν περί τών παρά 'Ρωμαίόις 'Ομηρικών μελετών, ές 
άλλοτε δέ πλείονα.

Έ» Ζακύνθφ κατά Δεκέμβριον ληγοντα 1878.

Ν. ΠΕΤΡΗΣ γυμνασιάρχης.

1 Ού συντάκτην ό μέν Βερνχάρδυς Β. L. σ. 214 και ό Burmann έν ΆνΟολ. Αατ. II, 240 
Οέλουσι τον Φοΰριον Βιβάκουλον, ό δέ Weichert έν Poet, lat σ. 359 και -Meyer έν Άνθολ. 
Έπικη έπέχουσι γνώμην άποφήναοόαι.

2 Τουτέστιν : ό Κάτων ό γραμματικός ή Λατίνη Σειρην, δςτις μόνος άναγινώσκει καί δημιουργεί ποιητάς.
3 ’Εκίνησε δέ νά ύπάγη όμοιος πρός αίσυμνητηρα, ζτοι νεώτερον άρχοντα (κατά τόν 

Παραφραστήν), πρός πρίγκιπα δηλ. άρτι γενειάσκοντα, ου τίνος ή νεότης άναμφιβόλως είναι χαριεστάτη.

ΤΓΙΕΙΝΗ - ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΩΝ *
ΕΙΔΙΚΗ ΕΕΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΟίΣΙΩΝ

Α’ ΤΡΟΦΑΙ ΣΤΕΡΕΑΙ

β' Κξ>ία<ί

Τό τρόφημά ^ουτο ζά-τέ-χει την πρώτην θέσίν έν τ·?ί θρεπτική σειρφ τών 

τροφών, είναι η κατ’ εξοχήν άζωτοϋχος ούσία, είναι εκείνο δι’ ου Αντικα

θίστανται πολλά τών καταστρεφομένων υλικών τΐίς ανθρώπινης- οικονομίας, 

καί εκείνο ό'περ διατηρεί καί επαυξάνει την μυϊκήν ίσχύν τοΰ Ανθρώπου 

διασώζον την υγείαν κάί προφυλάττον τό σώμα αύτοΰ έκ τν-ς έπηρείας τών 

παραλλαγών τοΰ περιβάλλοντος κόσμου. Τό κρέας προέρχεται έκ πολλών 

της ζφολογικ·ης κλίμακος ειδών" τά φυΐοφάγα όμως έξ αύτών είναι τά πα-r 

ρέχοντα έάυτά πρός ωφέλειαν τοϋ Ανθρώπου, καί προτιμώμενα ύπ’ αύτοΰ, 

πρώτον μέν διότι τό κρέας αύτών sivat εύαρεστότερον είς την γεΰσιν, οσμήν 
καί οράσιν, καί δεύτερον διότι έξ εμφύτου, δυνατόν νά εΐπη τις, ό άνθρωπος 
ό πολετιζόμενος άποστρέφεται τό τών κρεωφάγων ζώων διά την ιδίαν αύτοΰ 
διάθρεψιν. Άλλ’ εκτός τών λόγων τούτων, τό κρέας τών ποηφάγων ζώων 

τρεφόμενων δι’ ούσιών εύχυμων, θρεπτικών καί πλουσίων είς οργανικά συ

στατικά, είναι καί τό θρεπτικώτατον καί εύπεπΐότατον όλων τών λοιπών. 
"Απαντες οί άνθρωποι οΐουδηποτε κλίματος καί οϊαςδηποτε κοινωνικές- 

τάξεως μεταχειρίζονται κατά τό μ Αλλον καί νίττον πρός τροφήν αύτών 
κρέας. Άναλόγως δέ τοϋ βαθμοΰ τοΰ πολιτισμού έν ώ εύρίσκονται, καταφεύ- 
γουσιν ότέ μέν έξ ανάγκης ότέ δέ έθελουσίως είς τοΰτο η έκεϊνο τό είδος 

τών ζώων. Έν τοϊς εύκράτοις κλίμασι προτιμΑται διά την συνηθη χρήσιν, 
τό κρέας τών μηρυζαστικών, τών παχυδέρμων καί τών κατοικίδιων έν γένει 

ζφων. Είδικώτερον δέ, είναι γνωστόν, πόσον ή χρΐίσις τοΰ κρέατος τοΰ βοός, 

τοϋ προβάτου, τοϋ χοίρου καί της αίγός είναι η κοινότερα.
Επίσης δέ είναι γνωστόν ότι εις τινας κοινωνίας είσηχθησαν έν χρησει καί 

τά κρέατα τοΰ ίππου καί όνου. Τά ζώα ταΰτα νεαρά όντα παρέχουσι κρέας 

έπίσης καλόν καί θρεπτικόν καί της αύτ-ης γεύσεως, σχεδόν δέ τών αύτών 

συστατικφν τών λοιπών έν τοϊς κρεωπωλείοις κρεάτων.
Τό Υρέ.ας τοΰ χοίρου, ένεκα τ-ης ύπερβαλούσης ποσότητος τοΰ λίπους πρδ 

πάντων, είναι άνάγκη νά λαμβάνηται ύπ’ οψιν, προκειμένης τ?ίς χρησεως 

αύτοΰ ύπ’άτόμων, άτινα έ'χουσιν εύπαθη τά πεπτικά αύτών όργανα.
Τό έκ τών μυών τών διαφόρων ζώων κρέας ύπό έποψιν χημικην περιέχει. 

τά έξης συστατικά : Ιον ώς πρωτεύοντα την μυίνην καί την κρεατίνην κατ’

* Μαθήματα έσπερινά έν τφ Συλλόγω παραδιδόμενα ύπό τοΐτύφηγητοϋ τη» Υγιεινές κ. 
’Ιωάννοο X. Βάμό». — Συνέχεια ϊδ. σελ. 452, 523, 782.
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έξοχην άζωτουχους ούσίας" 2ον τό λεύκωμα καί τά έξ αύτοΰ παραγόμεν®’ 

3ον τό λίπος καί 4ον τά διάφορα άλατα, δν αφθονότερα είναι τό έγχλώ- 

ριαν νάτριον, ή φωσφορική, καί ή ανθρακική πάτασσα, καί το χλωροΰχον 
κάλι. Ή μυΐνη τι κατ’άλλους συντονίνη είναι ουσία εύκόλως διάλυομένη'έν 
τώ γλωρυδρικώ όζει: τοϋτο δέ δεικνύει διά ποιαν λόγον αυτή πέπτεται έν 

τώ στομάχφ ευκόλως ', κα'ι έκ τούτου κατανοεϊται έν όποιοι απάτη 

εύρίσκονται οί νομίζοντες ότι έν τω ζωμφ τ$ διά κρέατος, η έν τφ χυμω 
αύτοΰ έυ.περιέχονται αί θρεπτικώτεραι ούσίαι τοΰ κρέατος, έν φ αύται άδιά- 

λυτοί ουσαι έν τω ΰδατι μένουσι καί ύπάρχουσι μετά τοΰ στερεού μέρους 

μετά τοΰ κυρίως κρέατος.
Πρός έπιβεβαίωσιν τών καλών καί απαραίτητων θρεπτικών ιδιοτήτων 

τοϋ κρέατος, ανάγκη νά έξετασθώσι Ιον τά κτηνη (σφακτά) καί 2ον τό 

κρέας αύτών έν τφ κρεωπωλείφ.2 -

Ιον Ή έξέτασις τών κτηνών πρέπει νά γίνηται έν μεν τοίς εύκράτοις 

κλίμασι 24 ώρας πρό τ·ης σφαγές αύτών, έν δέ τοϊς Οερμοϊς όλίγας μόνον 

ώρας. Έν ώρ<£ έπιζφοτιών όμως έν οίφδηποτε . τόπφ ή έξέτασις τοΰ ζώου 

πρέπει νά γίνηται έλάχιστον προ της σφαγής" τοϋτο δέ προ πάντων όπως 
έφησυχάζηται η συνείδησις τών καταναλωτών τοΰ κρέατος.

Τό ζωον όπως παρέχη καλόν κρέας πρέπει νά γίνε ηύξημένον εις ηλικίαν 

ώριμον' τό κρέας τών νεαρών ζώων περιέχει έλάχιστον ποσόν λίπους, αλά

των καί συντΟνίνης, διά της βράσεως δέ τό βάρος αύτοΰ έλαττοΰται έπαι- 

σθητώς, από 40—70 τοϊς 100' ένεκα τούτου ‘λοιπόν ύπό έ'ποψιν θρεπτικήν 
έΰρίσκεται πολύ κατωτέρω του κρέατος τών ωρίμων ζώων. — Εΐς τό βάρος 
τοΰ ζώου πρέπει νά δίδηται μέγάλη προσοχή. Έν Γαλλίγι ό βοΰς πρέπει νά 

έ'χ·/) ώς έλάχιστον βάρος 250 χιλιόγραμμα" τό μέσον βάρος πρέπει νά ηνε 

350 χιλιόγραμμα. Ή άγελάς παρέχει μέσον βάρος 250 χιλιόγραμμα, τό δέ 
έλάχιστον διά τών διατάξεων ώρίσθη εΐς 150 χιλιόγραμμα. Ό μέσος όρος 
τοΰ βάρους διά μέν τό πρόβατον ώρίσθη είς 30—40 χιλιόγραμμα, διά δέ 

τόν χοίρον 50—-1 00. Ό'βοΰς και τό πρόβατον παρέχουσιν 60 τοϊς 100 
κρέατος, ό δέ χοίρος 70—80 τοϊς 400.

Πρέπει νά άπαγορεύηται ή χρηστς τών ζορων, άττνα έ'χουσι τάς τρίχας

1 ΣπουδΛΪον συστατικόν του γαστρικού χυμου, δι’ού λαμβάνει χώραν ή πέψις τών τρο
φών, είναι και τδ χλωρυδρικον οξύ, οπερ μετά της πεψίνης ύπδ τών πλειοτερων φυσιολόγων 
θεωρείται τδ σπουδαώταταν και τδ μάλιστα“συντεΐνον πρδς την πέψιν' κατά τούςίαύτούς τδ . 
γαλακτικόν οξύ είναι ένεργείας μετριωτ^ρας, ένώ κατά τινας τών πάλαιοτέρων φυσιολόγων 
τούτο είναι τδ πρωτεύον εν τη πεψει όδίιος τών λευκωματούχων ούσιών·

2 Παρ’ ήμιν έν ταΐς πλείσταις πόλεσι της 'Ελλάδος ούτε περί τού ίνδς ούτε περί του 
άλλου λαμβάνεται φροντίς. Έν Άθήναις μόνον κατά περιόδους νοσημάτων έπιδημικών τών 
ζιδων λαμβάνεται φροντίς όπως πριν σφαγώσι τά ζώα προηγηθη Ιξέτασις αύτών ύπό τοδ 
κτηνιάτρου. Ό κρεωπώλης όμως καί έν ΆΟηναις άφίεται έλεύΟερος νά πράττη οσας άσχη- 
μίας καθ’ έκάστην 'βλέπομεν, περιοριζομένων τών αρμόδιων είς έπιπολαίαν παρελασιν τών 
κρεωπωλείων κατά περιόδους έξαρτωμένας έκ της καλής αύτών 0ελ4σεω>· 
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άνωρθωμένας κα’ι σκληράς, τούς οφθαλμούς θολερούς, τους μυκτίίρας ξηρούς 

η κεκαλυμιιένους υπό άφρών, τά όποια άναπνέουσι μετά κόπου, κινούνται 

δυσκόλως καί χαύνως, και πάσχουσιν ύπό διάρροιας αιματουρίας. 'Οπόταν 
δέ ·}} γλώσσα κρέμαται έ'ξω τών χειλέων, είναι κάκιστον σημεϊον της υγείας 

τοΰ ζφου. -
2ον Χαρακτηριστικά νγιοϋς κρόατοη. Ό Mauchfere περιγράφει ταΰτα ως 

έξ-ης: a Τό κρέας γενικώς πρέπει νά έ'χγ ζωηρόν ερυθρόν χρώμα' διά τ’ης 

απλής ψαύσεως αύτοΰ νά αΐσθάνηταί τις στερεότητα ηνωμένην μετά μα- 
λακότητος η μάλλον ελαστικότητας’ πιέζων τις αυτό διά τοΰ δακτύλου νά 

άπαντφ πυκνότητα και άντίστασιν συνελκομένην, νά μη παρέχγ τόπον είς 
άποοροην ύγροΰ τίνος έκ τών μ.υών, καί νά μη αΐσθάνηταί έξ αύτοΰ ψυ
χρότητα, λιπαρότητα καί υγρασίαν...... Ή ύγρότης καί τό ιξώδες τοΰ λίπους

είσι σηαεϊα δι’ ών τό κρέας δυνατόν νά θεωρ'ηται κακής ποιότητος».
Κατά, τόν Letheby κρέας υγιεινόν τιθέμενον έν θερμοκρασία 1Ό4θ απο

βάλλει 69—74 τοϊς 100 ΰδατος, έν ώ τό κακής ποιότητος αποβάλλει 

75-—80 τοϊς 100.
Νόσοι τ&ν ζωωχ και έπιζωωτίαι.

Τοιαϋται είναι η έπιδημακη πλευροπνευμονία,η αφθώδης νόσος -η στοματΐτις, 
ό λιμός τών βοών, ό ,τΰφος αύτών, ό άνθραξ, η κακοήθης φλύκταινα'^ η άπλη 

βρογχϊτις καί πνευμονία, η φθίσις' τά νοσήματα της καρδίας καί τών νεφρών 

παράγοντα τόν υδρωπα' ή εύφλογία τών προβάτων, καί τέλος τά έκ παρα

σίτων, τών όποιων συνηθέστερα είναι η ταινία, ή κυστίκερκος τοΰ βοός καί 
τοΰ χοίρου, αί ύδατίδες τοΰ έγκεφάλου άπαντώσαι κυρίως παρά τοϊς προ- 
βάτοις, η λεγομένη strongylus filaria η έπιφέοουσα ειδικήν τινα φθίσιν τών 

κτηνών, και επί τέλους αί τρίχινες.
Κατά την γνώμην τοΰ Proust είναι κινδυνώδης η χρησις του κρέατος 

ζφων προσβεβλημένων ύπό παρασίτων. Πολλοί ιδίως τών Γερμανών υγιεινό- 

λόγων άποφαίνονται τό έναντίον υποστηρίζοντες ότι τά παράσιτα ταΰτα 
η τά ωάρια αύτών καταστρέφονται και άποβάλουσι πασαν ζωικήν δυναμιν, 

όπόταν τό κρέας τεθγ έν θερμοκρασία ύψηλί) καί παρατεταμένγ, επομένως 

η χρησις αύτοΰ καθίσταται καί πάντγ ακίνδυνος είς τόν άνθρωπον. Ό 
Proust υποστηρίζει την ανωτέρω γνώμην του έκ πειραμάτων καθ’ ά κρέα-

1 ΠαραδεχόμεΟα πληρέστατα τήν ύπό τοϋ Proust έκφερομένην γνώμην, ότι ή φρόνησις 
Απαγορεύει νά άπέχωμεν τής χρήσεως κρέατος ζώων πασχόντων τοιαΰτα νοσήματα. 'Η 
γνώμη αΰτη έπεβεβαιώΟη εσχάτως ύπό πολλών παρατηρητών, έναντίον τής ιδέας ήν όλίγι- 
στοι άλλοι Ικφέρουσιν ύποστηρίζοντες ότι ούδεμία βλάβη δυνατόν νά έπέλΟή ?κ τής χρήσεως. 
’Εσχάτως δε τό έν Παρισίοις συνελΟόν διεθνές τής Υγιεινής Συνέδρων άπεφάσισε νά συστήση 
ε’ς τάς διαφόρους κυβερνήσεις όπως λάβωσιν αύται τά κατάλληλα μέτρα νά παρεμποδίζηται 
ή χρήσις κρέατος ζώου, παθόντος οίανδήποτε τών μνημονευομένων νόσων. Έκ τών σοφών 
δέ συζητήσεων αϊτινες ϊλαβον χώραν, έγένετο κατάδηλος ή αλήθεια τής άνω τεθειμένης άρ- 

. Χίί, πΡ0 πάντων όσον άναφέρεται ε’ς ζώα παΟόντα έπιζωοτίαν τινά.
ΤΟΜΟΣ Β’, 12 —ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 65
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τος προσβεβλημένου ύπό τρίχινων καί άλλων παρασίτων έψηθέντος έν θε'^ί'·*  
μ.οκρασίφ 100° μέχρις 120° καί 130°, μόνον κατά τήν εξωτερικήν επιφά

νειαν κατεστράφησαν ,τά παράσιτα, έν φ έν τφ έσωτερικώ όπου ή .θερμο
κρασία έ'φθασεν 60® αί τρίχινες δέν κατεστράφησαν' άλλα δέ παράσιτα 

ύποστάντα θερμοκρασίαν 75® διετηρήθησαν έν ζωή.

Μαγειρία τοΰ κρέατος. "Απαντες οί άνθρωποι μεταχειρίζονται τό κρέας 

ώς τροφήν άφ’ ου τοΰτο ύποστή προπαρασκευήν τινα. ’Ολίγιστοι δέ λαοί εύ- 
ρισκόμενοι είς άγρίαν σχεδόν κατάστασιν μεταχειρίζονται αύτό καί ωμόν.*

Έ μαγειρία τοΰ κρέατος συντείνει εις τό νά ηαταστήστ) αύτό εύαρεστό- 

τερον είς τήν γεΰσιν καί εύκολώτερον είς τήν μάσσησιν τοσοϋτον άναγκαίαν 
πρός καλήν καί σκόπιμον πέψιν.Τό κρέας μαγειρεύεται εΐ'τέ έψηνόμενον ένώπιον 
εστίας τινός πυράς (έψητδκ ή μάλλον όπτirείτε έν ΰδατι (βραστδ>·),τ’έτ& 
δι’ άτμοΰ, είτε διά λιπαρών ούσιών (βουτύρου, έλαίου) μετά τροφών άλλων 
άναμιγνυόμενον ιδίως προερχομένων έκ τοΰ φυτικού βασιλείου. "Εκαστος 

λαός καί έκαστον έ'θνος έχει καί ίδιον τρόπον τοΰ παρασκευάζει» τάς πρός 
βρώσιν τροφάς αύτοΰ" βέβαιον δέ είναι δτι ό άνθρωπος ώς έπί τό πολύ πα- 
ρεδέχθη όρμεμφύτως ώς συνήθη μαγειριάν των τροφών αύτοΰ έκείνην τήν 

όποιαν έπιτρέπει αύτφ τό κλίμα καί ό τόπος έν οΐς κατοικεί. Ό γενικός 
ούτος κανών φαίνεται ιδίως έν ταϊς μεγαλοπόλεσι τής Ευρώπης παραβαινό- 

μενος ώς πρός τήν χρήσιν τροφών μαγειρευμενων κατά τρόπον μή κοινόν έν 
αύταΐς παρά τώ λαώ, τοΰτο όμως δέν δύναται νά παραλλάξη τήν αληθή 

αύτοΰ έφαρμ.ογήν.
Τό έψητόκ κρέας παρασκευάζεται πολυειδώς καί πολυτρόπως. Δεν θεω- 

ροΰμεν ενταύθα άναγκαίαν τήν έξέτασιν τούτου, άφίνοντες είς τήν μαγειρι

κήν τέχνην τήν καλήν καί κατά τούς κατωτέρω κανόνας έψησιν. Γενικώς δ-ε 

λέγομεν δτι κατά τήν επιφάνειαν τοΰ. έψηνομένου κρέατος εκτεθειμένη» άμε- 

σφς είς τήν έπήρειαν υψηλής . θερμοκρασίας αί μέν λευκωματώδεις ούσίαι 
πήγνυνται, αύτή δέ καθ’ έαυτήν σκληρύνεται. Έν τοιούτφ δέ σάκκφ τρόπον 

τινά έγκεκλεισμεναι αί έσωτερικαί σάρκες έν θερμοκρασίας περίπου 60® έψή- 
νονται διατηροΰσαι δλα τά θρεπτικά αύτών στοιχεία. Σπουδαίως πρέπει 

■ νά έφιστάται ή προσοχή όπως ή έψησις μή προχωρήση πρός τήν καΰσιν τοΰ 
κρέατος, διότι έν τοιαότνι καταστάσει ούχί μόνον ανεπαρκής καί άτελε- 

στώτη τροφή καθίσταται, άλλά είς πολλάς περιστάσεις καί βλαβερά. Τό 

έψητόν κρέας είναι τροφή ύγιεινοτάτη, ευάρεστος καί λίαν θρεπτική, όπως

1 ΏμοΟ κρέατος γίνεται χρ^σις καί παρά τοΐς πεπολιτισμένοις ε’ς περιστάσεις τινας καθ’ 
&ς ό οργανισμός ?χει ανάγκην νά έπωφιληθη όλης τής θρεπτικής δυνάμεως αύτοΰ, καί εις 
περιστάσεις καθ’άς τά πεπτικά όργανα εδρίσκονται ε’ις τοιαμτην ίδιότροπον κατάστασιν 
ώστε δέν ανέχονται ούδεμίαν άλλην τροφήν. Παρασκευάζεται δε καί παρατίθεται προς, βρώ
σιν έν λειοτριδημένη καταστάσει άναμεμιγμένον μετά διαφόρων ήδνσμάτων.

έξάγεταί έξ αναλύσεων &ς έκαμε» ό Playfair συγκριτικός πρός ώμόν κρέας1

ούτος ευρεν’
Έν ώμφ κρέατι. Έν έψητφ κρέατι.

"Ανθρακα 51,83 52,59

'Τδρογόνον 7,57 7,89

’Άζωτον 15,00 15,21

’Οξυγόνο» καί άλατα 25,60 ■ 24,31

Αί δέ έμπυρευματικαί ούσίαι αί αναπτυσσόμενα^ έπί τής έπιφανείας δίδουσίν 

έίς αύτό γεΰσιν και οσμήν εύάρεστον καί λίαν ορεκτικήν.

Τό έν κλιβάνφ παρασκευαζόμενο» έψητόν κρέας εύρίσκεται είς κατωτέραν 
θρεπτικήν μοίραν τοΰ δι’ έσχάρας καί δΓ όβελοΰ, διότι ή ξηρά θερμότης 

επηρεάζει εύκολώτερον τά έσωτερικά τών σαρκών καί επομένως εύκολώτε

ρον άλλοιοϊ τήν ποιοτικήν αυτών συστασιν.
Τό βραστδκ κρέας θρεπτικώς είναι κατώτερον τοϋ έψητοϋ. Τό θερμότα- 

τον υδωο έπί μακρόν μετά τοΰ κρέατος ευρισκόμενον άλλοιοϊ αύτό βαθύτατα 

διαλΰον δλας τάς ευδιάλυτους αύτοΰ ούσίας, καί πηγνΰον τό λεύκωμα. Τό 
βραστόν έν υδάτι κρέας είναι κατά τό μάλλον καί ήττον άηδές καί τραχύ, 

περιέχει δ'μως τό πλεΐστον μέρος τής μυ’ινης, τοΰ θρεπτικωτάτου δηλ. τών
συστατικών.

Ό κάλλιστος τρόπος τοΰ παρασκευάζειν καλής θρεπτικής άξίας βραστόν 
κοέας είναι ό έξης : εντός κοχλάζοντος υδατος έρρίπτεται αίφνιδίως τό κρέας 

τοΰ οποίου τό έπί τής έπιφανείας λεύκωμα πήγνυται ώς έκ τής ύψηλής. 
θερμοκρασίας ήν τό ύδωρ έχει. Έ ,έπιφάνεια αυτή καθίσταται ούτω άδικ- 

χώρητος είς τό ύδωρ καί τό κρέας διατηρεί είς τό έσωτερικόν αύΐοϋ άπάσας \ 
τάς ούσίας τάς θρεπτικάς νοστίμ.ους. Ή μέθοδος αυτή λέγεται τής 'Ολλαν

δικής οικιακής οικονομίας (manages hollandais.)
Έν επίσης καλόν μέσον όπως καθίσταται τό βραστόν κρέας εύπεπτον κα'ι 

θρεπτικόν είναι τό εξής : έντός καταλλήλως κεκλεισμένου άγγείου τίθεται 

τό κρέας.μετ’ ολίγου υδατος’ ή ένεργοΰσα θερμότης είναι συνήθης, ή έψησις 
γίνεται βραδεία ύπό τήν έπήρειαν άτμοΰ πιέσεως ολίγον άνωτέρας τής μιας 

ατμόσφαιρας.
Ή άπώλεια ούσίας έκ τοΰ βραστού κρέατος είναι μεταξύ 20 καί 40 τοϊς 

100. Ή διαφορά δ’ αΰτη εξηγείται έκ τής μείζονος ή έλάσσονος προσοχής 

περί τήν παρασκευήν καλοΰ ζωμοΰ. Είναι λοιπόν άδύνατον νά έ'χωμεν ταύ- 

τοχρόνως καλών καί θρεπτικόν βραστόν κρέας καί καλόν καί θρεπτικόν ζωμόν. 

Πρέπει νά θυσιάσωμεν τό έν άντί τοΰ έτερου.

'Η δΓ άτμών θερμοκρασίας 100® μαγειρία ή έψησις τοΰ κρέατος είναι ή 
καλλίστη, διότι δέν άπόλλυταί ούδέν τών συστατικών αύτοΰ. Είναι όμως 
δυσεφάρμοστος κάί διά τούτο δέν έτέθη είς χρήσιν ούδ’ είς σπανίας περι

στάσεις.
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Κατά τήν μετά ουσιών έζ τοΰ βασιλείου τών φυτών παρασκευήν τοΰ 

κρέατος άνάγκη νά λαμβάνωνται ύπ’ ό'ψιν οί άνω έκτεθέντες κανόνες? 
ιδίως πρεπει νά άποφεύγηται ό παρ’ ήρ,ϊν έν χρήσει μάκρος τοΰ κρέατος τη- 

γανισμός (τό τσιγάγισμα), διότι δι’ αύτοΰ ούχί μόνον όλόζ. λήρον τό λεύκωμα 
τοϋ κρέατος πήγνυται, άλλά καί τά κλειστά τών λοιπών συστατικών άλ- 

λοιοΰνται ή καταστρέφονται.

Ζωμός. Ή έζ τής βράσεως τοΰ κρέατος μεθ’ ύδατος και άλλων ούσιών^ 
απολειπόμενη υδαρής ούσία λέγεται ζωμός. Περιέχει δέ κυρίως διαφόρους 
έκχυλισματικάς ουσίας τοΰ κρέατος, ων σπουδαιοτέρα είναι ή κρεατίνη, διά

φορα οργανικά οξέα ώς τό γαλακτικόν και βουτυριζόν όξύ, περιέχει ζωϊκην 

κόλλαν (gelatine), διάφορα άλατα ών τά σπουδαιότερα είναι τό έγχλώριον 

νάτριον ή τό μαγειρικόν άλας καί διάφορα φωσφορικά*  κατά τινας δέ ανα
λύσεις περιέχει και μόρια σίδηρου*  αί λευκωματοΰχοι ούσίαι μεταβεβλημέ- 

vat άποτελοΰσιν άσήμαντον μέρος τών συστατικών τοΰ ζωμοΰ, ένω αί λι- 

παρα'ι εισέρχονται έν αύτφ είς αρκετόν, ποσόν.

Τάς πρώτας άναλύσεις τοΰ ζωμοΰ εκαμεν ό Chevreul.- Ουτος έδεσε πρός 

βράσιν 1000 γραμμάρια κρέατος, 300 γραμμάρια οστών, 28,3 μαγειρικού 

άλατος καί 230 γραμμάρια χορταρικών έν 3490 γραμ. ύδατος. Μετά την 
βράσιν όλων τούτων τών ούσιών έναπέμεινε ζωμός 2792 γραμ., πυκνότητας 

1,013, συνιστάμενος έξ 985,6 γραμ. ύδατος 16,91 οργανικών εύδιαλύτων 

ούσιών, έκ 10,72 διαλυτών αλάτων και 0,54 άδιαλύτων.
Τάς διαλυτάς όργανικάς ούσία; εκτός της ζωϊκης κόλλας θά έπανεύρωμεν 

κατωτέρω εις τά περί έκχυλίσματος τοΰ κρέατος, έν ώ ύπάρχουσιν είς τάς 

αύτάς σχετικάς ποσότητας. Μεταξύ αύτών ούδεμία άνάγεται μεταξύ τών 
κατ’ εξοχήν θρεπτικών πρωτεϊνούχων ούσιών. Έκτος δέ τούτου είναι γνω

στόν την σήμερον δτι αί λοιπαΐ άζωτοΰχοι ούσίαι τοΰ ζωμοΰ δέν ανάγονται 
μεταξύ τών πλαστικών. Ή κρεατίνη και η κρεατινίνη τείνουσι μάλλον είς 

την διατήρησιν τών ιδιοτήτων τών μυών και ούχί είς την πλαστικότητα 

αύτών. "Ετι όλιγώτερον δέ συντείνει πρός τοΰτο ή σειρά τών ΰ.οιπών άζω- 
τούχων ούσιών δσαι είς ελάχιστα ποσά περιέχοντας είς τόν.ζωμόν καί περί 

ών είδικώτερον καταγίνεται η οργανική χημεία.

Ένεκα λοιπόν τών ανωτέρω έκτεδέντων λόγων ό ζωμός ούδεμίαν η έλα- 
χίστην πλαστικήν ιδιότητα έ'χει ύπό έ'ποψιν θρεπτικήν, ουδέποτε κατά τόν 

Bouchardat, είναι ωφέλιμος είμη όπόταν είναι εύαρεστότατος την γεΰσιν. 
Είναι έξαίρετον έρεθιστικόν της όρέξεως καί της πέψεως προκαλοΰν έν μέν 

τω στομάχω την έ'κκρισιν της πεψίνης, έκ δέ τοΰ παγκρέατος την π.αγκρεα- 
τίνην, δι’ ών προπαρασκευάζει την άφομοίωσιν τών τροφών. ’Έχει δέ συ-

1 ΤοιαΟται δε είναι ώς γνωστόν, τό μαγειρικόν άλας, ενίοτε τό πεπερι, διάφοροι φυτικά! 
Ο&σίαι, καί ιδίως χορταρικά ών κοινότερα είναι ή δαυκος καί τό σίλινον.
- 1 Journal de Pharmacie, Τομ. XXI, 1835,
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νάμα άναληπτικάς ιδιότητας προκειμένου περί άρρωστων έξησθενωμένων ή 
άτόμων λίαν λεπτής ιδιοσυγκρασίας, ένεργών ουτω διά τοϋ έν αύτφ ιδιάζον

τας αρώματος καί τών αλάτων, δι’ ών πρό πάντων έ'χει θρεπτικήν τινα 
άξίαν είς την δίαιταν αρρώστων ύποστάντων άφθόνους έκκρίσεις άνοργάνων 

ούσιών τοσοϋτον σπουδαίων είς την σύστασιν τών ίστών,
Ύπάρχουσι καί άλλαι μέθοδοι παρασκευής ζωμοΰ καί τινες συστηθεϊσαι 

ύπό τοΰ Liebig*  άλλά κατά αναλύσεις άς περιγράφει ό Bitter1 καί ό διά 

τούτων ζωμός μηδαμινήν σχεδόν πλαστικήν ιδιότητα έν τφ όργανισμώ 
έχει. Τόν ζωμόν τόν διά τινων τών μεθόδων τοΰτον παρασκευασθέντα 

ωνόμασαν τέΐοκ τοΰ βοός κατ’ άπομίμησιν της παρασκευής τούτου. Κατά 

τόν Parkes ό διά κρέατος προβάτου ζωμός περιέχει θρεπτικώτερα στοιχεία 
$ ό διά κρέατος βοός. Ό δέ ζωμός της όρνιθας κατά τόν ί'διον δυνατόν νά 

ήνε ό θρεπτικότατος πάντων.
Έν γένει λοιπόν περί τοΰ ζωμοΰ δυνατόν νά συμπεράνγι τις τά έξης, δτι 

συντείνει μέν πρός Ορέψιν τοΰ όργανισμοΰ καί πρός άναπλήρωσιν απωλειών 
αύτοΰ, ούχί όμως διά τών έν αύτφ άζωτουχων ούσιών, διότι αύται έμπεριέ- 

χονται έν εί'δει έκκρισίμων έκχυλισματικών υλών, άλλά πρό πάντων διά τών 
έν αύτφ αλάτων. Ταύτοχρόνως δμως έπιρρωνύει τά φαινόμενα της πέψεως 

διά της συνεργεία; αύτοΰ πρός έ'κκρισιν τοΰ γαστρικού καί παγκρεατικαΰ 

χυμοϋ.
ΈχχνΖίσματα τοΰ κρέατος. Έν γένει ταΰτα είσίν ούδέν άλλο εΐμη συγ

κεντρωμένος ζωμός έστερημένος ζωϊκης κόλλας καί λιπαρών ούσιών ένεκα 
της άλλοιωτικης αύτών ίδιότητος. Άπό τινων έτών, άφ’ δτου δηλαδή ανα

λύσεις μετά προσοχής γενόμεναι άπέδειξαν την γυμνότητα τών εκχυλισμάτων 

έκ πάσης θρεπτικής ούσίας, έπαυσε νά ύπκρχν) καί νά άποδίδηται ή άλλοτε 

είς αύτά άποδιδομένη σπουδαία θρεπτική ίδιότης. Τήν έμπιστοσύνην πρός 
τήν θρεπτικήν άξίαν της ούσίας ταύτης απέκτησαν οί άνθρωποι, έπειδή αυτή 

έπεκυρώθη διά της υπογραφής τοΰ μεγάλου Liebig, δστις βεβαίως καλνί τνί 
πίστει έπί τής θρεπτικής αξίας αύτοΰ τοΰ κρέατος πεποιθώς, έ'δωκε τήν 
άδειαν νά παρασυρθή τό σεβαστόν αύτοΰ ό'νομα είς κερδισμόν, δστις τήν σήτ 

μερον τουλάχιστον, όπως έ'χωσι τά διά τοϋ ονόματος αύτοΰ περιβαλλόμενα 

άτεχνα καί άνοστα ειδεχθή δέ κατασκευάσματα, πλησιάζει πρός τόν ούχί 

καλή τή πίστει. Είναι δέ ανάγκη νά μάθωσιν οί κάτοικοι καί διά τής έπι- 

σήμου όδοΰ δτι τά πινάκια έκεϊνα ούχί μόνον ούδεμίαν τροφήν περιέχουσι, 
άλλά δυνατόν ενίοτε νά κατασταθώσι καί αι'τια δηλητηριασμοΰ λαμβανόμενα 

είς μεγάλας δόσειςΤοΰτο άπεδείχθη δέ καί διά πειραμάτων έπί ζώων, ά-

1 Manuel de chimie pratique, Paris, 1874.
1 Την σύστασιν ταύτην κάμνομεν ιδιαιτέρως πρδς τά καταστήματα δζεϊνα ?ν Άθήναις καί 

τάς φιλανδρώπους καί φιλοπτώχους έταιρείας, αί'τινες Ιν άγνοια Γσως Οόλουσι γέίνει ποτέ 
αίτια δηλητηριασμοΟ ανθρώπου, ού τήν ζωήν πάσαν μέριμναν καταβάλλουσ.ι νά σώσωσι,. 
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τινα λαμβάνοντα 20 γραμμάρια εκχυλίσματος τοΰ Liebig μετά άλλων τρ^« 

φών άπέθνησκον τήν 9ην ημέραν τής χρήσεως' τρεφόμενα δε άποκλειστικώς 
δι’εκχυλίσματος άπέθνησκον πολύ ένωρίτερον.

Τά άποτελέσματα ταΰτα οφείλονται είς τδ άφθονον ποσδν τοϋ χλωρούχου, 

καλιού ό'περ περιέχει τδ εκχύλισμα τοΰ Liebig. Είναι δέ γνωστόν κατά τά 
πειράματα τοΰ Boucharcjat κα'ι Stuart Cooper καί άλλων πειραματιστών, 

οτι τδ χλωροΰχον κάλιον έγχυνόμενον είς τάς. φλέβας ξίναι δηλητηριώδες είς 

ποσδν 1 γραμμαρίου.

Έκ τούτων κατανοεί τις εύκόλως οτι τά εκχυλίσματα τοϋ κρέατος ιδίως 

τδ λεγόμενον τοΰ L'ebig ούχί μόνον δέν έχουσι θρεπτικήν άξίαν ούτε ως 
ήδυσμα άκόμη, άλλά καί δυνατόν νά καθίστανται επιβλαβή διά τών έν. 

αύτοϊς έν άφθονίορ ευρισκομένων ούσιών.

"ΆΛΛοιώσεις τοϋ κράτος. Τδ κρέας τών μαστοφόρων, τών πτηνών και 
ιχθύων μετά ώρας τινάς μάλιστα έν ώρ<γ θερμή τοϋ έτους, καθίσταται τρυ- 
φερώτερον, οπερ είναι πρόδρομον σημεϊον της σήψεως αύτοΰ, Ό Pasteur παρα
δέχεται δτι τοΰτο οφείλεται είς ζύμην τινά τοΰ όρροϋ τοΰ κρέατος διαλυτήν 

καί είς άμοιβαίαν τινά χημικήν άντίδρασιν τών υγρών καί στερεών συστα

τικών αύτοΰ.
, Τδ σεσηπδς κρέας είναι επιβλαβές κα'ι όπόταν ήνε καλώς έψημένον, ‘Q 

Davaine άπέδειξεν δ'τι ή έψησις καί έν θερμοκρασία 10(Ρ δέν εμποδίζει την 

καταστροφήν τών συστατικών αύτοΰ καί τήν παραγωγήν αιφνίδιας σήψεως 
τών πρωτεϊνούχων ούσιών.

Τά ήλλοιωμένα κρέατα κακώς έψημένα ή ωμά προκαλοΰσιν εμετόν, κέτ 

φαλαλγίαν, διαταράξεις τών έντέρων, συνάμα δέ καί τυφώδεις έπεξεργασίας 

λίαν βαρείας, Όφείλουσι τήν επιβλαβή ενέργειαν των είτε είς ειδικήν τινα 

ουσίαν ήν έξεμεΐ έπ’ αύτών ή μ,υΐα τοΰ κρέατος, είτε είς άνάπτυξιν κατω

τέρων οργανισμών (δονακίων, βακτηριδίων),τούς όποιους γεννώσιν άφθόν.ως τά 

έν σήψει ευρισκόμενα κρέατα, και τών όποιων τινές είσίν επιβλαβέστατοι. .

Περί τών έκ παρασίτων προερχομένω,ν άλλοιώσεων τοϋ κρέατος άνεφέρομεν 
ολίγα τινά ανωτέρω είς τά περί νόσων καί έπιζφωτιών τών κτηνών.

γ' Ώά. ,

Μόνον τά ώά της δρνιθος είναι πρδ πάντων έν χρήσεί ώς τροφή κοινή. 'Α
πάντων δέ τών πτηνών τά ώά έχουσιν άναλόγως τήν αύτήν σύνθεσιν. >

Έκ τοΰ ώοΰ μέρη χρησιμεύοντα πρός τροφήν είναι τδ λευκόν όπερ. κα’6, 
λεύκωμα άπο καλείται, καί το κίτρινον δπερ άλλως λέκιθος ονομάζεται.

Τδ λευκόν τοΰ ώοΰ περιέχει έν 100 μέρεσι πλέον τών % ύδωρ, τά λοιπά 
άποτελοϋνται κατά τδ πλεϊστον μέν έκ λευκώματος,, περιέχει δέ καί όλίγς- 
$τον λίπος καί αλλας όργανικάς καί άνοργάνους ούσίας, [ών κυριώτερα είναι 
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*ίά άλατα (φωσφορικά). Ή λέκιθος κατά τόν Gobley περιέχει έν 100 μέρεσι, 

τδ ήμισυ σχεδόν ύδωρ, όλιγώτερον τοΰ '/j λεκιθίνην (ούσιωδεστάτην άζω- 

τοΰχον ουσίαν), καί τά λοιπά μέρη κατά τδ πλεϊστον μέν λιπαράς ιδίως καί 

«λλας όργανικάς ούσίας, περί τά δέ άλατα, ών σπουδαιότερα είναι τά 

φωσφορικά, χλωροϋχα καί θειούχα. Κατά δέ τόν Dareste έν τή λεκίθφ τοΰ 
ώοΰ δπάρχουσι καί ψεκάδες τινές έχουσαι τάς ιδιότητας καί τήν κατασκευήν 

τών τοΰ αμύλου.
Κατά τάς άναλύσεις ταύτας λοιπόν τδ ώδν είναι θρεπτικωτάτη καί λίαν 

πλαστική τροφή, πρός πέψιν δέ δέν παρέχει ούδεμίαν δυσκολίαν όπόταν περί 
τήν παρασκευήν δίδεται ή άπαιτουμένη προσοχή Πρέπει δηλαδή νά έψήνε- 
ται ολίγον ούτως ώστε νά μή πηγνύηται τό λεύκωμα καθιστάμενον δυσδιά- 

λυτον είς τδν γαστρικόν χυμόν. Τδ ώδν καλώς παρεσκευασμένον είναι εύπε- 
πτοτέρα τροφή τοϋ κρέατος, διότι τδ λεύκωμα αύτοΰ διαλύεται εύκολώτερον 

διά τοΰ γαστρικού χυροΰ ή ή ίνική τοΰ κρέατος.
Αί διάφοραι παρασκευαί τών ώών μεταβάλλουσι τήν εύπεψίαν αύτών. 

Εύπεπτότεραι παρασκευαί είναι, τά ώμά ώά, τά ταρακτά μετά ζακχάρου . 

καί υδατος ψυχροΰ, τά ταρακτά μετά ζακχάρου καί εγχύματος καφφέ ή 
τείου ή άλλου τινδς άρωματικοΰ φυτοΰ, ή γάλακτος, τά βραστά ώά ι, τά 

έψημένα έπί πινακίου καί τά καλούμενα έν τή κοινή, μαγειρική παρ’ ήμϊν 
σφογγάτα. Δύσπεπτοι παρασκευαί τών ώών είναι τά πηκτά έν γένει ώά καί 

τά έψημένα έπί πολλήν ώραν μετά λιπαρών ούσιών.
Τδ ώδν στερείται ύδρανθρακούχων ούσιών' δταν λοιπόν προστεθή έν τή 

διατροφή καί άρτος, άποτελεϊται τροφή πλήρης καί αθώα.
. Τά ώά δ'πως ήναι υγιεινή τροφή πρέπει νά ήναι πρόσφατα. Μέσον πρός 
άνακάλυψιν της νωπότητος αύτών είναι τδ έξης: ’Εντός υδατος περιέχοντας 

έν διαλύσει 10 τοΐς 100 άλατος έμβυθίζεται τδ ώόν. ’Επειδή ή πυκνότης 

τοΰ ώοΰ είναι.σχεδόν ή αύτή πρός τήν τοΰ ύγοοΰ τούτου, έάν μέν τδ ώδν 

είναι τής αυτής ημέρας θά κατέλθή είς τδν βυθόν τοϋ άγγείου, έάν ήνα1 
δύο ημερών μέχρι τοΰ μέσου, κα'ι έάν τριών θά άρχίσή νά έπιπλεή, άπό.πέντε 

ήμερων δέ καί επέκεινα μένει έν τή επιφανείς τοΰ ύγοοΰ. Ή αιτία τοΰ φαι

νομένου τούτου έγκειται εις τήν άπιόλειαν τοϋ υδατος ήν ύφίσταται τό ώδν 

καθ’ έκάστην καί ήτις ύπελογίσθη είς 3—4 εκατοστά τοΰ γραμμαρίου. 
Ταύτοχρόνως δ'μως έν τώ ώφ λαμβάνει χώραν άνάπτυξις κατωτέρων οργανι

σμών οί τινες γίνονται αίτιοι τής άλλοιώσεως αύτοΰ.
"Έτερον μέσον πρός άνπγνώρισιν τής άλλοιώσεως τοΰ ώοΰ προχειρότερον 

είναι τδ έν χρή-ει, καθ’ δ τδ ο>δν τίθεται πρδ τοΰ φωτός, όσον δέ διαφανέ- 

στερον καί πεπληρωμένον είναι τοσοϋτον κα'ι νώπότερον.
"Οπως προλαμβάνηται ή άλλοίωσις αυτή καί διατηρήται το ώον:έπι-

1 Η ίν βράζοντι υδατι Ιριόύ&ισις τοΰ ώοΰ δίν πρέπει νά διαρκεΐ πλέον τών τριών πρώτων 
λεπτών τής ώρας.
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χρίεται δι’ ουσίας άδιαχωρητου. Έπροτάθησαν πολλαί μέθοδοι, ·η άπλουστάτΉ 

όμως καί εύθηνοτάτη καί έν χρησει 1)δη καθ’ δλην την Εύρώπην είναι ή έμ~ 
βάπτισις τοϋ ώου εντός πυκνής διαλύσεως τιτάνου' διά της μεθόδου ταύτης, 

κατά τόν Parkes, τό λεύκωμα καθίσταται ύδαρέστερον. Μόνον κακόν αυτής 
είναι ή ίδιάζουσα τφ τιτάνφ όσμη, ην παρέχει τό διά ταύτης διατηρηθέν 

φόν' πρός τοΰτο όμως αρωγός έρχεται η τά πάντα καταβάλλουσα συνηθξία.»

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ *
Ή Μήΐηρ καί τό δωμάτιο- zS>r παιδων

Τιμ·ης άξιος εΐνε ό επιστήμων, ό έξευρών τούς νόμους της φύσεως, ό έξε- 
τάσας την ζωήν τών ζώων καί την αύξησιν τών φυτών, ό έξερευνησας ^τάς 

πορείας τών κόσμων και πρααναγγείλας την επάνοδον άφανισθέντων έκ της 
ημετέρας δψεως άστέρων. Βραβείου δέ άξιος ό τεχνίτης,δστις σμίλην και γρα
φίδα φέρει καί άπό τών εικόνων αύτοΰ χαίρουσι χιλιάδες άνθρώπων, δστις 
διά της δυνάμεως τών τόνων τέρπει τάς ψυχάς, η διά τών λέξεων άνυψοΐ 

καί ένθουσι<^. ’Αλλά τοΰ πολυτίμου και λαμπρού στεφάνου άξιοι εΐνε μόνον 

οί ηρωες της άνθρωπότητος, οΐτινες ανύψωσαν καί έβελτίωσαν τούς αδελ
φούς των, άνδρες οΐος ό Πυθαγόρας κα'ι Σωκράτης, και προφηται οιος δ βα

πτιστής ’Ιωάννης, οί ιερείς της αρετής. ,
"Οταν δέ όμιλώμεν περί τών εύεργετών της άνθρωπότητος, άς μη λησμο- 

νώμεν την μητέρα, ητις άνευ αξιώσεων καί μετά μετριότητος διατρίβει έν 

τω κύκλω τών παίδων της και θέτει τά θεμέλια παντός άγαθοΰ καί ωραίου, 

παντός μέλλοντος σπουδαίου έν τγί καοδίγ τών αγαπητών της. Καί ταύτη 

πρός τούτοις άς άποδοθγ δ στέφανος προθύμως καί εύχαρίστως, διότι ό'ντως 
εΐνε άξια αύτοΰ.

Ή γυνή παρά τόν έαυτ'ης άνδρα, άν έκ τών οφθαλμών άμφοτέρων έκλάμ- 
πει η ευτυχία, εινε ώραιοτάτη είκών' εινε τερπνόν καί παραμυθητικόν τό νά 
βλέπτ) τις την έργαζομένην οικοδέσποιναν πώς διοικεί τά εις την φύλαξίν της 

έμπιστευθέντα, ινα τά πάντα εύαρέστως καί καλώς έχωσιν' άλλά η άγα- 

πώσα μητηρ περιβεβλημένη ύπό τών τέκνων της, παίζουσα καί εύφραίνουσα, 
διδάσκουσα καί παραινούσα, ευδαιμονούσα καί εύδαιμονίζουσα, είνέ τι άξιο- 

σέβαστον, εινε τό ώραιότατον δ,τι δ ανθρώπινος οφθαλμός δύναται νά ΐ'δη.

Πολυειδεϊς εινε αί σχέσεις, έν αις η γυνή εόρίσκεται έν τώ βίω' εινε θυ- 

γάτηρ καί αδελφή, έχει νά έκτελέση καθήκοντα τέκνου καί δέν δύναται νά

* Έ·λ τοΰ Βιβλίου τών γονέων τοΰ διδάκτορος Karl Oppel οπερ μεταφράσας έκδίδωφ 
αζιτας.ο κ. Χαρίσης ϋίόλθος 7.α$ηγητη$ χοΰ 1'-γομνασίου, 
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’λησμονηστ; β,τι άπαιτεϊ η άδελφικά άγάπη' εΐνε συγγενής, φίλη, γείτων, 

όφείλει λόγφ καί έργω . νά βοηθη άλλους, ένταΰθα νά παρηγορ·?ί, εκεί νά 

βοηθη, περαιτέρω νά συμμετέχγι τ·ης χαράς' οφείλει πίστη νά παρίσταται 
τφ άνδρί, αύτώ — δστις έν τώ τραχεϊ βίω άγωνίζεται, παλαίει πρός τάς 

τών υποθέσεων δυσχερείας, ινα προσφέργι είς τούς έν τί! οικία του ο,τι την 
δπαρξιν καθιστφ εύκολωτέραν καί ώραιοτέραν, οστις άναγκάζεται νά άντι- 

τάσσηται είς τάς καταιγίδας, καί νά παρέχη τό μέτωπον εις τάς θυέλλας—· 
νά παρέχν) την οικίαν φιλικήν καί άγαπητην, νά άνακουφίζη τάς φροντίδας, 

νά καθίστε^ αυθις εύφρόσυνον την καρδίαν. Οί διδάσκαλοι πολλάκΐς όνομά- 
ζονται «οί μορφωταί της έπερχομένης γενεάς», καί δστις αύτών άποβλέπει 

πρδς τό ιδεώδες τοΰ άξιώματός του καί δέν δαπαν^ μόνον τάς ώρισμένας ώ

ρας δπως ό μισθοφόρος, εΐνε άξιος βεβαίως μεγίστου σεβασμοΰ καί πλείονος 
τ·ης συνήθους ανταμοιβής. Άλλά τόν θεμέλιον λίθον παντός ωραίου, άγαθοΰ 
καί εύγενοΰς θέτει η μητηρ έν τη τών παίδων'καρδί^' ναί ή μητηρ οφείλει νά 
θέτγ. Αύτη οφείλει νά διαφωτίζη την αί'σθησιν τοΰ παιδός, νά διδάσκγι τδ 
παιδίον νά βλέπη, νά άκούγι καί νά όμιλγ, πρέπει νά διαπλάσση την καρδίαν 

του πραεϊαν καί μαλακην, νά έθίζγι τδν μικρόν της γης τοΰτον πολίτην είς 
ωφέλιμον δραστηριότητα, νά άδηγ·?; είς την οδόν της αλήθειας καί τοΰ δι

καίου’ αυτή οφείλει νά διευθόνη τό τέκνον είς την νέαν ζωήν.
Άναμφιβόλως τοΰτο εινε υψηλόν, σπουδαία κλησις,καί διά φωνής σάλπιγ- 

γος έπεθύμουν νά έξεγείρω τούς μηπω ταύτην άναγνωρίσαντας, καί διά γλώσ- 
σης άγγέλου νά ομιλήσω είς την καρδίαν των «'Υμείς έστε, οΐτινες δύνασθε 

νά κατορθώσητε την βελτίωσιν τών έπί της γης ’ έξ υμών έξαρτάται κυρίως 

η εύδαιμονία καί η §υσ τυχία, η τύχη καί σωτηρία, η ηθικη καί αρετή τών, 
επομένων γενεών. Πρό πάντων έν ημϊν κεΐται τδ νά κατορθώσητε, ώστε ή 

γη νά γείνη ούρανός.
Ποιαν δέ δντως οψιν παρέχει η έκπληρωσις της ύψηλης ταύτης κλησεως 

τ·ης μητρός ;
'Υπάρχουσι κατά πρώτον γυναίκες, αΐτινες πορίζονται τόν άρτον μετά 

επιπόνου εργασίας εκτός τοΰ οί'κου*  αί τοιαΰται δέν δύνανται νά άναθρέψωσι 

τά τέκνα των, διότι εινε ήναγκασμέναι νά δαπανώσι τδν χρόνον καί τάς 

δυνάμεις των είς την διατηρησιν της φυσικής ΰπάρξεως,Ένταΰθα πάσα μομφή 
θά ητο άδικος, πάσα συμβουλή περιττή, πάσα παρόντρυνσις γελοία' η χήρα, 

άναγκάζεται νά κερδηση τόν άρτον της διά πλύσεως, καθαρίσεως καί τών 
τοιούτων, δέν δύναται νά ε’ί'πτι «Οχ μενίύ έν τη oinisf μου ΐνα αναθρέψω τό 

παιδίον μου καλώς», διότι σπουδαιότερου καί αναγκαιότερου τ·ΐίς άνατροφίς 
εΐνε τό νά έχτ) τδ παιδίον νά φάγη καί τόν χειμώνα θερμόν δωμάτιον καί 
ένδυμα. Ένταΰθα άνάγκη οί πλούσιοι, αί εύτυχέστεραι άδελφα’ι νά προσέλ- 

θωσιν αρωγοί, νά κατασκευάσωσι νηπιαγωγεία καί άλλα όμοια εύεργετικά 

- καταστήματα, δ'πως άφαιρέσωσιν άπό τ·?ίς δυστυχούς μητρός την περί τών
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Επιτήδειων τοϊς τεκνοίς τών φροντίδα. Καί &ν ·η επικουρία αύτη πολύ άπο- 

μαζρυνηται του τελείου, εΐνε όμως πολλώ καλλίτερα ιό όσον θά η~ο $ 

τύχη της μητρδς καί τοΰ παιδός άνευ ταύτης.
Δεν δύναται ίκανώς νά παρασταθη «οστις αδυνατεί νά έπιτύχη το άρι- 

στον, άς εύχαριστίίται μέ τό καλόν, καί όστις Απολείπεται και τούτου, άς 
επιδίωξη τό μέτριον! » Έν τί) ανατροφή εΐνε έν ΐδιαιτέραις περιστάσεσι 

αδύνατον τά πολύ, ,δπερ κυρίως εΐνετό άναγκαϊον' δέν δύναται τις νά α

παίτηση ϊνα άναβώσι πάντες την ύψίστην βαθμίδα τίς κλίμαζος, διότι δέν 
εΐνε δυνατόν' άλλά εκείνο εΐνε δυνατόν, καί τοϋτο πρέπει τις νά άπαιτίί, τά 

να μη ϊσταταί τις’Επί της δευτέρας βαθμΐδος,δταν δύναται νά φθάση εΐς την 

ανωτεραν, άλλά καί άφ’ ετέρου νά μη μεμφώμεθα εκείνον αί σχέσεις τοϋ 
οποίου δεν τώ έπιτρέπουσι νά άνέλθη τοσοΰτον υψηλά.

Καλλίτερα εΐνε η ζατάστασις των πολλών γυναικών, αΐτινες δέν Εργάζον

ται άπ’ ευθείας χάριν τοϋ έπιουσίου άρτου, άλλ’ α'ίτινες εΐνε ·δναγκασμεναι 

άνευ βοήθειας και επικουρίας, νά φροντίζωσι περί τών τίίς οικίας. Καί εΐς 
ταυτας ολίγος μόνον μένει χρόνος ΐνα ζώσι μετά τών παίδων των' δύνανται 
όμως τούλάχιστον νά χαίρωσι βλέπουσαι την δψιν τών παιδιών των, δυναν- 

ται νά έχωσιν αύτά πλησίον των, νά συνοδεΰωνται ΰπ’ αύτών εΐς τό μαγει- 

ρεϊον, εΐς την άποθάκην, νά λέγωσι πρός αυτά ίκανάς φιλιζάς και άγαπητάς 
λέξεις και έκ τίνος σχολής ώρας καί τρυφερότερου μετ’ αύτών νά άναστρέ- 

φωνται. Άλλ’ό'μως άν καί ταΰτα ούτως έχωσι, δεν πρέπει νά περιμ.ενη τις 
πολύ ούδ’ εντεύθεν. "Οταν η μητηρ έχει άπειρους εργασίας, τα παιδίον εΐνε 

είς αύτην εμπόδιον, αί ερωτήσεις καί άπαιτησεις του εΐνε ένόχλησις καί βά

ρος*  είς το υπόγειον, είς την άποθηκην δέν δύναται νά λαμβάνη μεθ’ εαυτης 
τό μικρόν καί άν ακόμη υποθέσω μεγίστην την φυσικήν φιλοστοργίαν, - 

πολύ καλή ενταύθα άνατροφη δέν επιτυγχάνεται, ή μητηρ ενίοτε γίνεται α

νυπόμονος, όταν τό βάρος γείνγ μέγιστον, —r- τό άνατρέφειν απαιτεί χρόνον 

καί έλευθέραν καί εύθυμον διάθεσιν. '

Περί άνατροφης μόνον εκεί δύναται νά γείνη λόγος, οπού η μητηρ η άλλα 
άντ’ αύτ·ης πρός τοϋτο όοισθεν πράσωπον έχει καιρόν, νά άσχολ^ται μετά 

τών παίδων’ έν τγ μεσαίγ τάξει μέγα μέρος τ'?ίς οικιακές Εργασίας άναλαμ- 
βάνουσιν ύπηρέταΓ οί δέ πλούσιοι δύνανται πάσας τάς εργασίας νά έκτε· 

λώσι δι’ υπηρετών καί τοιουτοτρόπως νά. κερδίζωσι χρόνον πρός εύγε.νεστερα 

καί καλλίτερα.

Παρ’ αύτοΐς λοιπόν μέρος τ?!ς τών παίδων έπιμελείας καί άνατροφης εκ«- 
τελείται ύπό εμμίσθων, ίσως είδικώς πρός τοϋτο ειλημμένων προσώπων, και 

περί τούτων θέλω νά προσθέσω ένταΰθα λέξεις τινάς· 

., α') Καθόλου δύναται τις νά εί’πη ότι είς τούς ύπηρετας πρεπει τά παιδία 
νά έμπιστεύωνται όσον τό δυνατόν έλάχιστον' διότι πολλακίζ οδτοι ουδαμώς- 

περί τών παιδιών φροντίζουσι, το παιδίον έρωτίί τρις, τετράκις, πεντακις
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χαΐ ούδέμίκν λαμβάνει άπόκρισιν, τέλος Επιπληττουσίν αυτό βαρβάρως καί 

άποκρούουσι σφοδρώς. ”Αν έξ άγνοιας περιπέση είς σφάλμα τι δέν συμβου- 
λεύαυσιν αυτό φιλικώς, άλλ’επιπληττουσι δεινώς, θέλει νά εξηγηθί! τι καί 

καταγελώσι «την άνοησίαν αύτοΰ»' πίπτει, κτυπ^ καί ή πρώτη λεξις—= 

άνευ λόγου καί σκέψεως εΐνε «καλά έπαθες».
’Άλλοτε πάλιν αί διά. τά μικρά παιδία ύπηρέτριαι λέγουσι μωράς καί 

«νοητούς φλυαρίας πρός τά μικρά, άκαίρους άστε’ΐσμούς, ένίοτε μάλιστα δι- 

δάσκουσι τά παιδία επίτηδες άτοπά τινα καί νομίζουσι θαϋμα ότι κατόρ

θωσαν μίαν τοιαύτην ευφυΐαν. Παρά γηραιάς τίνος τοιαύτης τροφοϋ ηκουσα 
τά επόμενα: «Ματθίλδη, είπε είς τόν κύριον ιατρόν πόσα σκέλη έχεις ! —~ 
Πόσα σκέλη έχεις; » Τό δέ παιδίον όπερ $το μόνον ενός έ'τους καί Εφέρέτο, 

επί τών βραχιόνων καί τότε μόλις άρχιζε νά άρθρώνη συλλαβάς τινας, καί 

δέν έγνώριζε ούτε τί εΐνε ιατρός ούτε τί εΐνε σκέλος, άπηντησε «τρία», 
καί η τροφός έκάγχασε, διότι υπήρξε τοσοΰτον εύφυης νά ύπαγοοεύστ) καί. 

Εντύπωση είς τό παιδίον λάθος τι.
Της δέ Ματθίλδης η μεγαλητέρα θεία, ητις καί αύτη -/ττο μικρά, έμαθε 

παρά τ^ς τροφοϋ της καί τι άλλο ν’Ελενάκι, είπέ τφ κυρίφ Καρόλφ την 
ώραίαν σου φράσιν' «Ά,-τί-», καί τό παιδίον εΐπεν «ά, τί φλυαρώ εντούτοις 

διά πέταλον; » καί φυσικά ούδέν ένόει έξ ών έλεγεν, άλλ’ή τροφός ΰπερη-. 

φανεύθη πολύ διά την εύφυΐαν της ταύτην.
β') Επειδή όμως δέν δύναται τις νά έκτελη ΐδιοχείρως πάντα, πρέπει νά 

έπιτρέπη την επιμέλειαν άλλων πραγμάτων είς τούς μισθωτούς, αυτός δέ 

νά μένη πλησίον τών τέκνων του.
Μητηρ τις έλεγεν «Δεν θά άφησω εΐς άλλον την κλίνην τοϋ παιδιού μου*  

στρώνω η ιδία, ούτως έποίουν μέχρι σήμερον καί ούτω θέλω Εξακολουθήσει 

φιαί τοϋ λοιποΰ. ’Αφού τό παιδίον έγεννηθη, ούδείς ξένος -ηψατο τίίς κλίνης».

«Κάλλιστα σκέπτεσθε, άγαπητη μητηρ, άλλ’ ούχί καί φρονίμως' άκρι- 
βώς τουναντίον θά ητο τό’όρθόν' άς στρώνη η ύπηρέτρια την κλίνην τοϋ παι
διού καί σύ παίζε μετ’ αύτοΰ. Μη πλύνε τάς περικνημίδας καί μί) σιδέ

ρωνε τά ενδύματα αύτοΰ, έν ω χρόνφ η υπηρέτρια παίζει έν τφ κηπω μετά 

τοϋ κορασιού σου' μάλλον δέ άς κάμνη έκείνη τάς οΐκιακάς εργασίας, καί 
σύ μετά τίίς κόρης σου χόρευε, τρέχε, πήδα, ψάλλε, κόπτε δι’ αύτην άνθη, 

πλέκε δι’αύτην στέφανον έκ τούτων.

Πάσαν άλλην Εργασίαν προτιμότερον νά εγκαταλείπγς τί την τών παίδων 

ανατροφήν.
γ') Άλλ’ εν όμως κατ’ έξοχην έπεθύμουν νά παρατηρήσω' η κυρία,. ·η μη

τηρ έχει (συνηθφς) καί άλλας Εργασίας καί ό'χι μόνον την ανατροφήν παίδων, 

καί τάς άλλας ταύτας Εργασίας δέν πρέπει νά παραμελη. Εύκόλως λέγεται, 
«η μητηρ δέν δύναται νά άφίνη τά παιδία της μακράν αυτής» φαίνεται, δέ 

,όρθότατον τοϋτο «ό προορισμός της μητρός εΐνε νά άφοσιωθη εΐς τά παιδία
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τϊ)ζ, να θυσιαση εαυτήν χάριν r
'ήτο παράδοξός τις προορισμός ! 

ταΰτα χαριν τών έγγόνων, καί 
■ητο ό βίος τής άνθρωπότητος

Τίτο ουχί πλέον χαρά, άπόλαυσις, ευτυχία άλλά -συνεχής θυσί.
Οι πλούσιοι, δυνάμενοι νά κανονίσωσι τόν βίον 

τουσι κάλλιστα παραλαμβάνοντες παρ’ έαυτοϊς μεμορφωμένην τροφόν. 
Αναλαμβάνει μέρος τής έπιμελείας,—προβεβηκυϊάν τινα ή καί χήραν νέαν, 

^'τις εϊνε πραεος καί ίλαροΰ χαρακτήρος, συνδέει απλότητα και καθαρόν 

βλέμμα, καί, έν τοϊς έαυτής τρόποις έχει τι ήσυχον καί καθεστηκός. Ποτέ 
ομως^ δεν πρέπει νά μεταχειρίζεται τις πρός τοΰτο1 νέα κοράσια, ών ή Ανα

τροφή δέν συνεπληρώθη. "Οταν ευρης τοιαύτην καλήν τροφόν, παραχωρεί 

εις αύτήν σεβαστήν θέσιν έν τή οίκόγενεί? Ίενιαχοϋ μεταχειρίζονται αύτήν 
ώς θείαν) καί Αντάμειβε πλουσίως, διότι αύτη άνέλαβε μέρος της σπουδαιό

τατης έργασίας σου.

Εκαστος άνθρωπος τελικόν σκοπόν έχει τό ί’διόν του άτομον, έκαστος 
επλασθη όπως Απόλαυση τοϋ βίου άνέτως καί εύθύμως' τ-Ζς δ’ Απολαύσεως 
τούτης δεν πρεπει ούδ’ η μήτηρ νά στερηθή. "Αν περί τών παιδίων της φοον- 
τιζη τροφος, δύναται δι’ αναγνώσεων νά μορφώνη τό πνεϋμά της καί νά θερ- 

μαινη τήν καρδίαν της, νά ύψοΰται διά της μουσικής, μετά του άνδρός εν 

τφ κυκλφ τών φίλων καί συγγενών,.νά έ'χη εύγενή συναναστροφήν, νά έπι- 
θεωρ·η τα της οικίας, καί υπολείπεται αύτή άκόμη άρκε τός χρόνος ίνα εξέρ

χεται,είς περίπατον μετά τών παίδων της, παίζει μετ’ αύτών, διηγήται 
πρός αύτά, Αποκρίνεται είς τάς έρωτήσεις των, καί έν ένί λόγφ ζή προσφι

λέστατα μετ’ αύτών, ενεργεί έπί τής καρδίας των πρός έξευγένισιν αύτών, 

και επί τοΰ πνεύματος πρός διδασκαλίαν καί μόρφωσίν των.
' Λέγουσι πρός τουτοις: «Τό δωμάτιον τών παίδων πρέπει νά εϊνε ή διηνε

κής, διαμονή τής μητρός, τό ί'διον αύτης δωμάτιον.» Μάλιστα, εκεί αυτή 

οφείλει νά αισθάνεται έαυτήν εύτυχή, έκεϊ νά διάγη τάς εύδαιμονεστάτας 

ώρας της, ,έκεϊ νά τελή τό τρισόλβιον αύτης έ'ργον. Έν τοΐς τέκνοις αύτής θά 
εζακολουθήση ζώσα έπί της γης. Πάν αγαθόν, πάν εύγενές, δπερ ταΰτα 

παρ αυτής μανθάνουσι, θά μεταφυτεύσωσιν αύτό έπί τούς άπογόνους των, 
τό δωμάτιον τών παίδων εϊνε ό κάλλιστος της έργασίας της μητρός Αγρός, 

αλλά η ιδία αυτής διαμονή;—ούχί δέν πρέπει νά εϊνε τό τών παίδων 
δωμάτιον! Η παρουσία τών μικρών παίδων, όταν οί γονείς έ'χωσιν έπίσκε- 

ψιν, εχει πολλά τα άτοπα. Οι ξένοι ενοχλούνται διά τών ερωτήσεων καί 

παιγνίων τών μικρών, συστέλλονται πολλάκις νά έκφράσωσι τοΰτο ή εκείνο, 
δυσαρεσ τοΰνται έκ τής Ανησυχίας καί διατίθενται άηδώς. Εξαιρώ βεβαίως 

εκείνους, οίτινες θεωροϋσιν άπρεπες τό νά μή αφιέρωση τις χάριν αύτών ήμί- 
**s.tav τουλάχιστον ώραν. Προσέτι άς μή «πατώμεθα, ό'ταν οί έπισκεπτόμε-

αυτών», ά,'/j.x δέν εϊνε καί σοφόν. Τοΰτο θά 

Ή μητηρ θυσιάζεται χάριν τών παίδων της, 

ουτοι χάριν τών έπειτα έγγόνων, καί ού'τω Θά 
αλυσος θυσιών' ή δέ Ανθρώπινος ύπαρξις θά 

σία.
'•των κατά βουλησιν πράτ- 

>, ήτις

νοι λέγωσιν «Α, Αφετε ήσυχου τό προσφιλές παιδίον ! μή θέλετε νά άπομα- 
κρύνητε αύτό έντεΰθεν ! Άοεσκόμεθα πολύ είς τόν μικρόν τών παίδων θόρυ

βον». Ταΰτα εϊνε ώραϊαι εκφράσεις, άλλ’ ούδείς έν τη συνδιαλεξει ταράσσε

ται εύχαρίστως. < r
Καί ή μήτηρ· εδρίσκεται είς λίαν δυσάρεστου θέσιν. Συνεχώς η προσοχή 

της εϊνε διηρημένη, καί κατά τό ήμισυ μέν εϊναι έστραμμένη πρός τά παι- 

δία, κατά δέ τό άλλο ήμισυ πρός τούς ξένους' έκεϊνα πρεπει νά καθησυ- 

χάζη, νά προφυλάττη πάσαν μεγαλόφωναν έκφρασιν, νά άποκριυηται εις 
έρωτήσεις, ένδεχομένας έριδας καί φιλουεικίας αύτών νά προλαμβάνη έν τη 
γενέσει των καί δμως νά στρέφη καί τήν προσοχήν της πρός τούς ξένους, 

τήν οποίαν ουτοι βεβαίως δικαιούνται νά άπαιτώσι. Πώς λοιπόν ή μήτηρ 

Θά δυνηθή νά συμβιβάση τάς Απαιτήσεις τών παιδίων της πρός τό καθήκον 

τ οΰ εύπρεποϋς; Τέλος τά παιδία,—καί αύτά — δυσχεραίνουσιν έπί τουτφ. 
Είς τάς έρωτήσεις των Απαντ? ή μήτηρ μόνον κατά τό ήμισυ' νά γελώσι, 
νά πηδώσι, νά φωνάζωσι δέν έπιτρέπεται είς αύτά, όφείλουσι νά εϊνε Απο-. 

λύτως ήσυχα κα'ι νά διάγωσι κοσμίως*  καί δμως παραβλεπονται, τότε αρ- 
κεταί άταξίαι αύτών, άς ή μήτηρ έπ’ ούδενί ορφ μέχρι τοΰδε έπετρεψεν, 

καί τοΰτο Αναγκάζεται ήδη νά πράττη, ΐνα μένωσιν ήσυχα, ϊνα μή με- 

γάλαι κραυγαί έγερθώσι. Κα'ι όταν μεγαλώσωσι καί ήδη άρχωνται να έν- 
νοώσί τινα των λεγομένων, καί τοΰτο δέν τά ωφελεί. Τις δύναται να από
δειξη πόσων έσφαλμένων παραστάσεων κα'ι βλαβερών γνωμών ή πηγή εϊνε 
ή άκρόασις κακώς έννοηθέντων διαλόγων; ’Άφινε λοιπόν τά παιδία εύθυμα 

καί περιχαρή νά παίζωσιν έν τώ δωματίφ αύτών καί πορευθητι μετά τών 
έπισκεπτομένων είς τήν αίθουσαν' έν τουτοις Αμφότερα τά μέρη θά εύχαρι- 

στηθώσι περισσότερον.
δ') Τό άνατρέφειν δέν εϊνε είίκολον, απαιτεί εντασιν τών δυνάμεων, κα

ταπονεί αύτάς, διά τοΰτο Ανάγκη καί ή μήτηρ νά έ'χη τας ώρας τής ησυχίας 
καί Ανέσεώς της' δέν πρέπει νά καταναλώση τάχιστα τάς δυνάμεις της, 

άλλά νά προφυλάττη αύτάς διά τά μέλλοντα καί τας ημέρας καί τας νύ
κτας, οτε θά εϊνε Αναγκαιότερα! καί μείζονος ώφελειας ή έν τφ καθ ημέ
ραν βίω, "Αν καταναλώση τάς δυνάμεις της, οτε τα παιδία υγιαινουσιν, τι 

θά κάμνη, όταν ασθενήσωσ!; όταν θά όφείλη νά άγρυπνή παρά τήν κλίνην 

αύτών; ’Άν καταστή τοσοϋτον εύερέθιστος τά νεύρα, ώστε νά προσβάλλη- 

ται διά τοΰ έλαχίστου, στενοχωρήται, έρεθίζηται, τί έκ τούτων θά ώφελη- 
Θώσι τά παιδία; τίς θά έπιμεληθή άπό τοΰδε αύτών, Αν ή μήτηρ δεν δύ

ναται ούδαμώς πλέον νά εϊνε πέριξ τών άγαπητών της ; Λοιπόν φειδώ ! Ού 

μόνον έν τφ συμφέροντι τών παίδων, άλλα καί εν τφ τοΰ ανδρος, τών συγ
γενών, τών φίλων καί έν τφ ίδίφ αύτης κεΐται τοΰτο ’ Καί ή μήτηρ ζή 

χάριν έαυτής έν τφ κόσμφ.
ε') Γενική αρχή έστω: οφείλει νά άνατρέφη, δστις κάλλιστα εννοεί τοΰτο, 
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’Άν η μητηρ έννωη ότι έΐνέ λίαν οξησθενημένη $ έντιμος φίλος δηλοι αύτ^Γ 
τοΰτο), ότι δέν δ ύναται νά έκτελέσή τά καθήκοντα αύτ^ς, νά άντισταθη 

εις τάς πάρακλητικάς, % στενοχωρρυσάς $ κολακευτικάς πιέσεις τών .τέκνων 

της, $ άν δέν δύναται νά ύπόφέρη τόν ζωηρόν τών Λαίδών βίον, αν εινε νευ

ρικοί πάσχει κεφαλαλγίαν, καρδιακόν νόσημα, τότε άς ά<μησν):τό έργον της 

άνατροφίίς είς άλλας χεΐράς. Έν τόιαύταις περιστάσέσο πρέπει η μητηρ νά 
εύχαριστηται έ'χουσα παρ’έαυτ'ί] τά Λαιδία είς τό πρόγευμα*  τό άριστον 
καί τό δεϊπνον (οπότε ταΰτα εΐνε δλως άπησχολημένα περί τό έσθίειν), 

νά πηγαίνη ένίοτε μετ’ αύτών είς περίπατον, νά όμιλ·ρ πρός αύτά, νά παίζη 

μετ’ αύτών, και νά παρέχ-ρ αύτοΐς ταύτην 0 εκείνην την^δονην’ άλλά δέν 
πρέπει νά μένη πλησίον των παίδων έπί τοσοΰτον, έως ού ταΰτα άποβώσιν 

έίς αύτην οχληρά, και την κυρίως ανατροφήν άνάγκη νά άναλάβη έτερός τις*
Γνωρίζω κυρίαν τινά, ·ητις όταν τό κοράσιόν της έγελα μεγάλως, η (παΐ- 

ζον μέ την κούκλαν του) έφώναζε πολύ, έκλειεν αύτό είς άποκεχωρισμέ- 

νον, στενόν γραφεϊον, οπού άλλως ούδείς διέμενέ πλειότερον τοΰ άπολύτως 
αναγκαίου χρόνου’ έποίει δέ τοΰτο ά κυρία, διότι δέν ηδύνατο νά ύποφέρνί 
Θόρυβον, καί δέν ηξευρε διά τίνος άλλου μέσου ηδύνατο ν’ άπαλλαγη. Τοΰτο 

όμως ?)το σκληρόν, και έβλαψε πολύ τό δυστυχές παιδίον. /Οστις δέν δύ
ναται νά άναλάβη καί έκτελη την άνατροφην τών παίδων του μετά χαρας 
καί ηδονές και μόνον πιεζόμενος άνέχηται περί εαυτόν παιδία, δέν πρέπει 

νά περιμένη ούδέποτε χρυσοΰς καρπούς. Άλλ’ άν η μητηρ εΰθυμ-ον καί παι
δικήν φύσιν έχη, δέν ενοχλείται δέ ούτε ύπό κεφαλαλγίας, ούτε καρδιακοΰ 

νοσήματος, καί άν εΐνε ύγιης, τότε πρεπει νά είσέρχηται είς τό τών παίδων 
δωμάχιον, είς τό βασιλείαν της, είς τόν της . καλλιέργειας άγρόν της, είς 

τόν ούρανόν της.

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΓΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥΑΜΠΟΥ

IB'*

Τδ πρώτον. δεϊπνον τοΰ άναστάντος.

'Ο άγγελος δν ό Αέων έξαπέστειλεν είς την εξοχήν ινα καλέστ) την Κλη· 
μεντίναν καί την θείαν της, δέν ηδύνατο νά φθάση πρό-τ^ς έβδομης ώρας. 
Έάν δ’ ύποθέσωμεν οτι εδρεν αύτάς περί την τράπεζαν, καί ότι έπετάχυναν 

*Ίδ.«λ. 549, 613, 712, 97, 8SS. ■ 
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τδ δεϊπνον άμα μαθοΰσαι την χαρμόσυνου τν,ς άνα.στάσεως τοΰ Φουγκ έί'δη- 

σιν, καί ότι κατόρθωσαν νά εύρωσιν εύθύς άμαξαν, θά άφικνοΰντό είς Φον- 
ταινεβλώ πιθανότατα μεταξύ τίς δεκάτης καί τίίς ένδεκάτης. Ό υιός τοΰ 

κ. ‘Ρενάλτου έφαντάζετο μετ’ εύφροσύνης τάν χαράν ην έμελλε νά αισθανθώ 

η μνηστη του την στιγμήν καθ’ ην θά έπαρουσίαζέν ,έίς αύτήν τόν θαυμα

στόν άνδρα, βν εκείνη μέν έσωσε τοΰ φρικαλέου τάφου, ούτος δέ άνέστησέ 

κατά παράκλησίν της.
Έν τούτφ δέ ‘η γηραίά Γοθώ η πριν μέν άνησυχουσα καί σκανδαλιζομένη, 

•ηδη δέ πληρης μακαριότητος καί γάυριώσα, παρέτασσεν έπι της τραπέζης 

δωδεκάδα πινακίων, βοηθουμένη ύπό τοΰ συνδούλου αύτης νέου όκτωκαιδέ- 

καετοΰς, οστις διεσκέδαζεν αύτην διά τών λόγων του.

«Καλέ είδες εκεί, άμια Γοθώ, έλεγεν αποθετών έπί τ^ς τραπέζης στή

λην βαθέων πινακίων, είδες πώς πετάχτηκε ’ς άν τόν πειρασμό κ’ έξεκούμ- 

πησε και άστρόνόμο καί έπραχο ;
— Άίγα τά λόγια σου, όταν ’μιλίίς γιά τάφεντικά !
— Νά δά ή ώρα νά μας γείνη καί αφεντικό η αφεντιά του. Δίς την ώρα 

μ^ς ξεφυτρόνουν καί καινούργια αφεντικά. Νά σου ’πώ κάλλια τώχω νάρ- 

χούντανε δούλοι νά μας μεταπιάνουν’ μάς φτάνουν Λιά τάφεντικά.
•— Περίδρομος ! "Οταν δίνουν χαρίσματα εΐνε καλά τάφεντικά. Αί';
— Κι*  άμμε! πενήντα κάπου κουβάδες άνέσερνα τόσαις ώραις γιά νά τόν 

σιγοβράσωμε τό συνταγματάρχη, κι’ανάθεμα ’ς τό τσακισμένο πού θά ’δώ 

άφ’ τό χέρι του. Άγκαλά καί ποΰ νά ταύρη ό κακορρίζικος; Έγώ λέω πώς 
θάρχεται άφ’ της άναπαραδιάς τόν τόπο. Τί λές, άμια Γοθώ ;

—— Δέν είξέρεις τί λές. Αυτός θά κληρονομηση δέν είξέρω πόσα, άπό 'νά 

συγγενή του πού τον ηδίκησε καί τούφαγε τό έχειν του.
— Νάχομαι καλό ’ρώτημα, άμια Γοθώ, σύ πού έχεις τη Σύναψι δίς την 

ώρα ’ς τό χέρι σου, δέν μου λές ποΰ νάταν άρά ες ή ψυχή τοΰ συνταγματάρ- < 

χη τόσους χρόνους πούλειπεν άφ’τό κορμί του;

— Ποΰ άλλοΰ, παρά ’ς τόν Ούρανό.
— Καί δέν τον άρωτφς μην εΐδε τόν Μπατίστα σου, τό σκορδόπιστο 

πούχες ’ς τά τριανταεφτά, πού ’γκρεμνοβολίστηκεν άπάν’ άφ’ τό δώμα; Δέν 

εΐνε τρόπος νά μην άνταμωθηκαν’ έκεϊ άπάνω.
— Μπρε καλά λές καμμένε μου ! Θάνηβω άπόψε ’ς την κάμερη του νά 

τον άρωτηξω τό συνταγματάρχη, καί άν είξέρη θά μου ’πη, γιατί εΐν’ άν

θρωπος άπερηφάνευτος. Μά δέ φοβάσαι τό Θεό; τί τρίψιμο έκαμες τών άση- 

μένιω μαχαιριώ ; Κακορριζικιά! »

Έν φ δ’έλέγοντο ταΰτα έν τω έστιατορίω, οί προσκεκλημένοι ηρχοντο 

είς την αίθουσαν, ένθα έκάθηντο η οικογένεια 'Ρενάλτου, μετά τοΰ ιατροί» 
Νιμπόρ καί τοΰ συνταγματάρχου. Παρέστησαν δ’ έκ διαδοχές εις τόν Φου- 

γαν ό δήμαρχος, ό ιατρός Μαρτοϋ, ό συμβολαιογράφος Βοννιβέτος, ό άρχι-
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τεκτων Ώδρέτης καί, τριΒ μόνον τών μελών τνϊς έκ Παρισίων έϊθοϋσης έπι- 

τΡ°π^5’ TWV T?t“V έτεΡων ^ναγκασθέντων νάπέλθωσίν εΐς Παρισίους προ 
τοΰ δείπνου. Πάντες δ’οί συνδαιτυμόνες ήσάνπως συνεσταλμένοι,,διότι-αί 

πλευραι των αι ύπό τών πρώτων κινήσεων τοΰ Φουγα καταμεμωλωπισμέναι 

μονονουχΐ έλεγον είς αυτούς δτι έμελλον νά συμφάγωσι μετά παράφρονος 
ίσως ανθρώπου. Άλλ’ ή περιεργία ύπερίσχυσε τοϋ φόβου’ δ δέ συνταγμα

τάρχης μετ’ ού πολύ ένεθάρρυνεν αύτούς φιλοφρόνως δεξιούμενος τούς πάντας, 
και αίτών συγγνώμην διότι προσηνέχθη την πρωίαν ώς άνθρωπος άκαταλό

γιστος. Ελαλησε πολύ, πέρα ίσως τοΰ δέοντος, άλλά μετά τοσαύτης εύ- 
φροσυνης πάντες ήκροώντο, καί οί λόγοι του τοσαύτην είχον αξίαν ενεκα 
τοΰ παραδόξου τών περιπετειών τής ήμέρας εκείνης, ώστε ό συνταγματάο- 
χης ηύδοκίμησε τά μάλιστα. Τω είπαν δέ δτι έκ τών πρωτίστων οργάνων 

καί αιτίων, τής άναστάσεώς του ήτο ό ιατρός Μαρτοΰ καί άλλος τις,δ'ν ύπε- 

σχεθησαν οτι θά τω συστήσωσι βραδύτερου. Εύχαριστήσας δέ τφ Μαρτοΰ 
ήρώτησε πότε θα δυνηθή νά έκδηλώσν) την ευγνωμοσύνην του καί πρδς τόν 

ετερον, ό δέ Λέων άπεζρίυατο «’Ελπίζω δτι θά τον ί'δητε απόψε».

Εις μονος άνεμενετο πλέον,ό συνταγματάρχης τοϋ 23ου.συντάγματος τοΰ 
πεζικού, ό κ. 'Ρολλών. ΤΙλθε δέ ούχί άνευ πολλής δυσχερείας διασχίζων 

τα κύματα τοΰ λαοΰ τοϋ συνωθουμένου έξω κατά την οδόν. *Ητο  δέ άνηρ 

πεντεκαιτεσσαρακοντουτης, βραχυλόγος, ειλικρινές έχων τό πρόσωπον, την 
κόμην ολίγον τι πολιαν, άλλά τόν μύστακα καστανόχρουν καί πυκνόν καί 
άνεστραμμένον καί εδ ε'χοντα. Έλάλει ολίγα μέν άλλ’’όρθά, έγίνωσκε πολ

λά αλλά δέν έμεγαλαύχει1 συντόμως είπεϊν ήτο λαμπρόν παράδειγμα καί 

πρότυπον συνταγματάρχου. Έλθών κατ’ ευθείαν πρός τόν Φουγάν έ'τεινε την 
δεξιάν ω.ς προς αρχαίου φίλον καί, είπεν1 «’Αγαπητέ μοι συνάδελφε, η άνά- 

στασις σου πολύ συνεκίνησε καί εμέ καί τό σύνταγμά μου. Τό εικοστόν τρί
τον σύνταγμα, ού σεμνύνομαι ών άρχηγός, χθες μέν σέ έσέβετο ώς τινα τών 

προγονών του, από της σήμερον δέ θά σέ άγαπ£ ώς έπιστήθιον φίλον». 
Ουδεν είπεν, ώς βλέπετε, ό συνταγματάρχης 'Ρολλών περί της πρωινής 

σκηνης, καθ’ ην κατεπατηθη καί αύτός μετά τών άλλων.
Ό δέ Φουγας άπεκρίθη πρεπόντως μέν άλλά μετά τίνος ψυχρότητος : 

«’Αγαπητέ μοι συνάδελφε, είπε, σ’ εύχαριστώ διά ,τάγαθά σου αισθήματα. 
Είνε πολύ παράξενον δτι ή ειμαρμένη μέ φέρει καταντικρύ τοϋ διαδόχου μου 

ισα ίσα την πρωτην στιγμήν,καθ’ ην άνοίγω τούς οφθαλμούς μου και βλέπω 

τδ φώς της ημέρας. Διότι τέλος πάντων ούτε άπέθανα, ούτε στρατηγός 

εγεινα, ού'τε μετετέθην, ούτε άπόστρατος είμαι, καί δμως βλέπω άλλον 
αξιωματικόν, αζιωτερόν μου άναμφιβόλως,|άρχηγόν τοΰ λαμπρού μου εικοστού 

τρίτου συντάγμ.ατος. Άλλ’ εάν, ώς πέποιθα, τό σύνθημά σου είνε «Τιμή 
καί άνδρεία» ούδέν δικαίωμα έχω νά παραπονοΰμαι, και τό σύνταγμα είνδ 

είς καλάς χεϊρας».
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ίίαρετέθη ή τράπεζα καί ή κυρία 'Ρενάλτου \αβουσα τον βραχίονα τοϋ 

Φουγα μετέβη είς τό έστιατόριον παρακολουθούντων πάντων τών προσκε
κλημένων1 και τόν μέν συνταγματάρχην έκάθισε δεξιά της, τον δε ιατρόν 

Νιμπόρ άριστερά, εκατέρωθεν δέ τοΰ κ.'Ρενάλτου έκαθέσθησαν δ συνταγ

ματάρχης 'Ρολλών καί δ δήμαρχος, οί δέ άλλοι συνδαιτυμόνες όπου ετυχεν 

έκαστος καί άνευ πολλών φιλοφρονήσεων. _
'Ο Φουγας κατεβρόχθιζε τά πάντα μετ’ άνηκούστου όρεζεως, έπινε δέ α- 

ναλόγως. «Αξιότιμε κύριε 'Ρενάλτε, έλεγε, μή τρομάζης βλέπων με έπι- 

πίπτοντα κατά τών φαγητών. ’Απαράλλακτα πάντοτε έτρωγαν1 εκτός μό- 

νον κατά τήν άναχώρησιν έκ τής 'Ρωσίας. Άλλά πρέπει καί νά σκεφθήτε 

δτι χθες έκόιμήθην νήστις έν Λιμπεμφελδ». ,
Παρεκάλεσε δέ τόν ιατρόν Νιμπόρ νά τφ διηγηθή διά τίνων περιπετειών

. κατήντησε νά έλθη άπό Αίμπεμφελδ είς Φονταινεβλώ.
α’Ενθυμεϊσαι, είπεν ό ιατρός, γέροντά τινα Γερμανόν,«στις έχρησίμευσεν 

ώς διερμηνεύς σου έν τω πολεμικφ συμβουλίφ δπερ σ’ εδίκασε ;
’—Ιόν ένθυμοϋμαι πολύ καλά. Λαμπρός γέρων ! είχε καί φενάκην χρώ

ματος μελιτζάνας. Καί δέν θά τον λησμονήσω ποτέ μου, διότι δέν ύπάρχουν 

δυο δμοιαι φενάκαι τοΰ χρώματος της ίδικης του.
— Λοιπόν ό γέρων έκεϊνός μέ τήν, πώς την είπες, μελιτζανόχρουν φε

νάκην, ή άλλαις. λέξεσιν ό διάσημος ιατρός Μάιζερ αύτός σε διετηρησε.

___  Rai ποο είνε ; Θέλω νά τον ί'δω νά ριφθώ εΐς τας άγκαλας του, να 

τφ εΐπω. ... „ , „
' — Είχεν ύπερβή τό εξηκοστόν όγδοον έτος της ηλικίας του δτε σ εκαμε 

τήν μικράν ταύτην έκδούλευσιν. Θά ήτο σήμερον εκατόν δεκαπέντε έτών,έάν 

ήθελε νά περιμένρ τάς ευχαριστίας σου. ■
— "Ωστε δέν ύπάρχει. πλέον ! Ό θάνατος μοϋ τον έκλεψε.

— Δέν έμαθες ακόμη ό' τι τφ οφείλεις. Έκληροδότησεν εις σε τώ 1824 
τριακοσίας έβδομήκοντα πέντε χιλιάδας φράγκων, ών είσαι νόμιμος κτήτωρ. 
’Επειδή δέ κεφάλαιον τοκιζόμενον πρός πέντε τοϊς εκατόν διπλασιάζεται 

μετά δεκατέσσαρα έτη τ? βοηθείφ τοΰ άνατοκισμοΰ, είχες τώ 1838 το ευ
τελέστατου ποσόν επτακοσίων πεντηκοντα χιλιάδων φράγκων, τφ δε 1852 

έν εκατομμύριου καί ήμισυ. Τέλος έάν έχγς διάθεσιν νάφήσγις τά κεφάλαια 

σου εΐς τήν κατοχήν τοΰ έκ Δανσίκης Νικολάου Μάιζερ, ό έντιμος αυτός κύ
ριος Θά σοι όφείλγι τρία εκατομμύρια άρχομένου τοΰ 1866 τουτέστι μετά 

έπταετίαν. Απόψε θά σοι δώσωμεν άντίγραφον τής διαθήκης τοΰ, εύεργετου 
σου, ήτις είνε έγγραφον διδακτικώτατον, οπερ δύνασαι νά μελετήσγς αφ ου 

κατακλιθής. , , ~
___  Μετά χαρκς θά το άναγνώσω άπεκρίθη ό Φουγάς. Άλλα το χρήμ» 

δέν μου θαμβόνει τούς οφθαλμούς, διότι ό πλούτος είνε πατήρ τής μαλθακό- 

■ Άητος. ’Εγώ ! νά σήπωμαι έν τή χαυνότητι καί τ·ρ άργίγ. ώς Συβαρίτης! 
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Νά έζ.θτ)^ύνω τάς αισθήσεις μού κατακείμένος έπί στρώματος ^5ων, ποτέ f 

Ή όσμη τ^ς πυρίτιδος μο'ι εϊνε προσφιλέστερα πάντων των αρωμάτων της 
’Αραβίας. Ή ζωη θά μ’ εϊνε άχαρις καί ανούσιος, έάν παραιτησω τόν μεθυ

στικόν θόρυβον τών οπλών. Καί την ημέραν καθ’ ftv θά σας εΐπωσιν οτι ό 
Φουγας δέν βαδίζει πλέον εις τάς τάξεις τοϋ στρατού, δύνασθε νά άποκοι- 

θϋτε μετά θάρρους δτι: «Ό Φουγας δέν ύπάρχει πλέον!»

Και στραφείς πρός τόν συνταγματάρχην τοΰ εικοστού τρίτου συντάγμα
τος κ. 'Ρολλών τφ είπε :

«ΤΩ σύ, προσφιλέστατέ μοι συνάδελφε, είπε εις αυτούς δτι ό αυθάδης τύ

φος τρΰ πλούτου εϊνε μυριάκις όλιγώτερον γλυκύς της αύστηράς άπλότητος 
τοϋ στρατιώτου ! τοϋ συνταγματάρχου μάλιστα ! Οί συνταγματάρχαι εινε 

βασιλείς τοΰ στρατού. Καί ό συνταγματάρχης εινε μέν κατώτερος τοΰ στρα- 

τηγοΰ, άλλ’ δμως έχει τι άνώτερον καί ύψηλότερον. Διότι συζγ πλειότερον 
χρόνον μετά τοΰ στρατιώτου κα'ι οίκειότερον- εινε πατήρ, κριτής, φίλος τοΰ 

συντάγματος του. Ιο μέλλον έκαστου τών άνδρών του κεΐται εις τάς χεϊρας 
αύτοΰ, ή σημαία φυλάσσεται έν τ·ρ σκην-ρ του η έν τφ δωματίφ του, ούτως 
ώστε συνταγματάρχης και σημαία εϊνε συνηνωμένα, καί εκείνος μέν εϊνε τό 
σώμα, αύτη δέ εϊνε η ψυχή!»

Παρεκάλεσε δέ τόν συνταγματάρχην 'Ρολλών νά τφ συγχώρηση) νά ύπάγγ) 
να επανιδη και ασπασθγ την σημαίαν τοΰ εικοστού τρίτου συντάγμ.ατος.

«Θά την ίδγς αΰριον τό πρωί, άπεζρίθη ό 'Ρολλών, έάν τύχω της τιμής 
να δεχθνίς την πρόσκλησίν μου νά συγγευματίσωμεν έν τγί κατοικία μου 

μετά τινων τών αξιωματικών μου».
Την πρότασιν τοΰ ‘Ρολλών άπεδέξατο ό Φουγας ένθουσιών, μυρίας δ’ ά- 

πετεινεν ερωτήσεις περί πάντων τών εις τά στρατιωτικά άναφεροαένων ζη

τημάτων και εφευρεσεων" καί τινας μέν αύτών, κατενόησεν εύκόλως, άλλά 
μάτην προσεπάθησαν νά τφ έξηγησωσι τό ραβδωτόν τηλεβόλον, διότι δέν 
ητο δεινός περί τα τοΰ πυροοολικου αλλ όμως ωμολογει δτι ό Ναπολέων 

πλειστας τών νικών του ώφειλεν εις τό λαμπρόν αύτοΰ πυροβολικόν.
Έν φ δέ τά άπειράριθμα οπτά κρέατα τ·ης κυρίας 'Ρενάλτου διεδέχοντο 

άλληλα έπί της τραπέζης, ό Φουγας ηρώτησε, χωρίς δμως καί νά παύση 
ούδ επί στιγμήν ή συνεχής τών όδόντων του εργασία, τίνες $σαν οί άξιοι 

λογου τοΰ έτους εκείνου πολεμοι, πόσα έθνη εϊχεν ή Γαλλία υποχείρια καί 

εαν τέλος έσκεπτετο νά έπαναλάβη τούς πρός καθυπόταξιν της οικουμένης 
διακοπεντας πολέμους. Αι περί πάντων τούτων πληροφορίαν δέν ησαν μέν 

πολύ εύάρεστοι, άλλά δέν άπηλπισαν όμως τόν Φουγάν.

«Καλά έκαμα καί ήλθα, άνεφώνησε, διότι υπάρχει ώς βλέπω έργασία».

Οι κατα την ’Αφρικήν πόλεμοι ούδόλως τόν έψυχαγώγησαν, καί τοι τό 
εικοστόν, τρίτον σύνταγμα έδρεψεν έκεϊ κάτω δάφνας καί δόξαν ούκ όλίγην.

« Ως σχολεϊον εϊνε καλή ή ’Αφρική, ύπέλαβεν ό Φουγάς, Διότι έκεϊ άλλως 
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«ως μορφουται 0 στρατιώτης η έν τοΐς κηποις του Τίβολι όπισθεν τών με· 
σοφορίων τών ύπηρετριών. Άλλά τί διάβολον περιμένουν καί δέν απολύουν 

εκατό χιλιάδας στρατιωτών εις τά νώτα τ·ης Αγγλίας ; Ή ’Αγγλία εϊνε η 

ψυχή της συμμαχίας, τών φρονίμων όλιγα !»
ΓΙόσας δέ δικαιολογίας ηναγκάσθησαν νά τφ εί'πωσιν ΐνα εννοηση τα κατα 

τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, καθ’ θν Άγγλοι καί Γάλλοι συμμαχησαντες συνε- 

πολέμησαν κατά τών 'Ρώσων.
«’Εννοώ, έλεγε, νά κτυπησωμεν τούς 'Ρώσους, διότι μ.’ έκαμαν να φαγω 

τόν λαμπρότατου μου 'ίππον. Άλλά οί Άγγλοι εϊνε μυριάκις χειρότεροι,, καί 

Sv ό νέος έκεϊνος (Ναπολέων ό Γ') δέν το είξεύργ, έγώ νά του το εΐπώ. Με 
τούς ’Άγγλους δέν είμποροΰμεν πλέον “ημείς νά κάριωμεν χωριό μεθ’ δσχ 

έ'πραζαν είς την Αγίαν 'Ελένην! Έάν έγώ η'μην έν Κριμαία άρχιστράτη- 

γος, θά κατασυνέτριβον βεβαίως τούς 'Ρώσους, άλλ’ έ'πειτα δμως θά έστρε- 
φόμην κατά τών Άγγλων καί θά τους κατεπόντιζα είς την Θάλασσαν, ή'τις 

εϊνε καί τό στοιχεϊόν των».
Τώ διηγηθησαν λεπτομέρειας τινάς περί τ“ης ιταλικές έκστρατειας και 

μετ’ άγαλλιάσεως έ'μαθεν δτι τό εικοστόν τρίτον σύνταγμα έγένετο κύριον 

προβόλου τινός, παρόντος και τοΰ στρατάρχου δουκός τοΰ Σολφερίνου.

«Τοιοΰτο πάντοτε άνεδείχθη, εϊπε κλαιων και καλυπτων το πρόσωπον 

διά τοΰ χειρομάκτρου, τό άρειμάνιόν μου εικοστόν τρίτον σύνταγμα! Ή 

θεά Νίκη τό έσκίασε διά τών πτερύγων της».
Άλλά τό μάλιστα έκπλ-ηξαν τόν Φουγάν, ητο δτι τοσοϋτον σπουδαίος 

πόλεμος έ'ληξεν έν τοσούτφ βραχεί διαστάίματι. Έδέησε δέ νάτον διδάξωσιν 

δτι πρό τινων ετών, έφευρέθη τδ μυστήριον τοϋ νά μεταφέρη τις έκατοντα- 
κισχιλίους άνδρας έντός τεσσάρων ημερών άπό τοΰ ενός άκρου της Εύρώπόις 

εις τό έτερον.
«Καλά, έλεγε, τό παραδέχομαι. Άλλά άπορώ πώς ο αυτοκρατωρ δεν το 

έπενόησε τώ 1810, διότι έκεϊνος εϊχεν δλα τά μέσα. Άλλά όπως δήποτε 

οί Αύστριακοί ύπερησπίσθησαν καί δέν εϊνε δυνατόν να εφθασατε εις Βιέννην 

είς όλιγώτερον τών τριών μηνών.
— Τφ δντι δέν έπηγαμεν τόσον μακράν,

— Δέν προεχωρησατε μέχρι Βιέννης ;

~”θ/Λ
•—· Καί ποΰ λοιπόν ύπεγράφη η είρηνη ;

Έν Βιλλαφράγκφ·
— Έν Βιλλαφράγκγ; Ή Βιλλαφράγκα λοιπόν εϊνε πρωτεύουσα της Αύ- 

στρίας ;
— "Οχι, εϊνε χωρίον τ·ης ’Ιταλίας.
— Κύριε, δέν παραδέχομαι νά ύπογράφωνται αί συνθηκαι πουθενά άλλου 

παρά μόνον έίς τάς πρωτεύουσας. Τοιαύτη ητο ή άρχη ημών, τό άλφα, ή
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πρώτη παράγραφος τής Θεωρίας. 'Ως φαίνεται 6 κόβμος μετεβλήθη πόλί 

άφ’δτου έγώ λείπω. Υπομονή!»

Ένταΰθα χάριν της αλήθειας οφείλω νά είπω οτι δ Φουγας ηΜεν, ώς λέ- 

γομεν, είς ευδυιιιαν κατα τα επιδόρπια. Είχε πιει καί φάγει ώς 'Ομηρικός 
ηρως καί είχε δημηγορήσει πλειότερον καί του Κικέρωνος κατά τάς καλάς 

αύτοΰ ημέρας. Οί καπνοί τοΰ οίνου, τοΰ κρέατος καί.τής εύφραδείας άνέβη- 

σαν εις τον εγκέφαλον του και εγεινεν οικειότατος, όμιλ.ητικώτατος καί τόσας 
εξεστομισε φλυαρίας, ώστε δι αυτών τεσσαράκοντα άνεμόμ-υλοι θά ήδύναντό 

να κινηθώσιν. Η μέθη του ουδεν είχε το ζιρώδες καί βάναυσον, ούδέν τδ 
Αναξιοπρεπές, ήτο απλώς έκχύλισις πνεύματος νεαροΰ, άγαπώντος, μεγαλαυ- 

χοΰντος καί άτακτου. Προέπιε δέ πεντάκις ή έξάκις ύπέρ τής δόξης, υπέρ 

της ε^εκτασεως των ορίων, υπέρ του εςολοθρευμοΰ καί τοΰ τελευταίου ’’Αγ
γλου, ύπέρ της άοιδοΰ Μάρς της έλπίδος της γαλλικής σκηνής, ύπέρ τής 

εύαισθησίας καί συμπάθειας, δεσμών εύθραυστων μέν, άλλά πολυτίμων καθ’ δ 
συνδεόντων τδν άγαπώντα πρός τό ύποκείμενον της άγάπης του, τόν πατέρα 

πρός τόν υιόν, τόν συνταγματάρχην πρός τό σύνταγμά του !

Τό ύφος αύτοΰ μίγμα άλλόκοτον οικειότητας καί έμφάσεως προύκάλεσεν 
ούχί άπαξ τό μειδίαμα τών άκροατών του. Τοΰτο δέ παρατηρήσας εκείνος 

ήσθάνθη έν τώ μυχώ της καρδίας του γεννώμενον σπέρμα δυσπιστίας καί 

υποψίας. Ενίοτε δε καί ηρωτα εαυτόν γεγωνυιγ τή φωνή μήπως οί παρόντες 

κατεχρώντο της άφελείας καί απλότητάς του.
«’Αλλοίμονον, έλεγεν, άλλοίμονον είς εκείνους οί όποιοι θά τους έλθη οοε- 

ξις νά μου πουλήσουν τδν κοΰκκο γΐ.αηδόνι! Ό κοΰκκο; θά γείνγ) βόμβα καί 

θά σκάσγ καί θά κατερημώσγ τά πέριξ!»

Μετά τοιουτους λόγους τό μόνον ύπολειπόμενον είς αύτόν ήτο νά κατα- 
κυλισθή ύπό τήν τράπεζαν καί τήν τοιαύτην λύσιν, τοΰ δράματος οί πάντες 

προέβλεπον. Άλλ’ ό συνταγματάρχης ήτο έκ τοΰ γένους τών ρωμαλέων εκεί
νων άνδρών, τών συνειθισμένων είς πλείστας δσας ύπερβολάς καί παραφοράς, 

τών ωσαύτως απτόητων καί προ τής ηδονής καί πρό τοΰ κινδύνου καί προ 
τών πόνων. "Οτε δέ ή οικοδέσποινα έκίνησε τήν καθέδραν της ύποδηλοΰσα 

δτι τό δεϊπνον έληξεν, ό Φουγας άνηγέρθη άνευ τινός δυσκολίας, έκαμψε τόν 

βραχίονα χαριέντως καί ώδήγησε τήν γείτονα του. είς τήν αίθουσαν. Τό'βά
δισμά του ήτο πως δύσκαμπτου καί άλύγιστον,άλλ’έβάδιζε κατ’εύθεΐαν, ούδ’ 

ελάχιστου προσπταίωυ.Έπιε δύο κυαθίσκους καφέ καί ούκ ολίγα πνευματώδη 

ποτά, μεθ’ § ή’ρξατο συνδιαλεγόμενος λογικότατα καί ορθότατα. Περί τήν 
δεκ άτην δέ ώραν, τοΰ ίατροΰ Μαρτοϋ δηλώσαντος δτι έπιθυμεϊ νάκούση τήν 

ιστορίαν τοΰ συνταγματάρχου, ούτος προθύμως ύπήκουσε, καί άφ’ ού είπε καί 
τω έφερον ποτηριού σακχαρώδους ύδατος καί πάντες έκάθησαν κύκλφ αύτοΰ, 

εζεφωνησε τόν επόμενον λόγον, ού τόΑπηρχαιωμένου πως ύφος επικαλείται 
τήν ύμετεραν έπιείκειαν.

■ r

ΙΓ'

Ό Φουγας διηγείται την Ιστορίαν του·

κ Μή προσμένετε δτι θά στολίσω τήν διήγησίν μου διά τών άνθεων εκεί

νων άτινα εΐνε μάλλον εύάρεστα ή διαρκή, δι’ ών ή φαντασία κοσμείται' 

ένίοτε Οέλουσα νά ψιμμυθιώσν) τήν άλήθειαν. Γάλλος καί στρατιώτης αγνοώ 
κατά διπλοΰν λόγον τήν ύπόκρισιν. 'Η φιλία μ.’ ερωτίρ και η ειλικρίνεια θα- 

ποκριθή.
» Έγεννήθην έκ γονέων πτωχών μ.εν άλλ’ έντιμων, παρα το κατωφλιού 

τοΰ γονίμου καί, ένδοξου έκείνου ε’τους 1789, οπερ εφωτισε την Εθνικήν Συ 
νελευσιν δι’ αύγής έλευθερίας. ΙΙατρις μου υπήρξεν η Μεσημβρία και εψελ-, 

λισα έν τή κοιτίδι τήν φιλτάτην τών τρουβαδουρων γλώσσαν. Η ζωη μ.ου 

ήγοράσθη διά τής ζωής τής μητρός μου. Ό πατήρ μου έχων μικρόν τινα 

άγρόν έβρεχε τόν άρτον του διά τοΰ ιδρώτος της εργασίας του. Γα πρώτα μ.ου 
παιγνίδια δέν ήσαν παιγνίδια πλουσιοπαίδων" τά παρδαλα χαλίκια τοΰ πο
ταμού καί τό γνωστότατον έκεϊνο έντομον, τό όποιον οί παΐδες άφινούσιν 

ελεύθερον νά πετ£ δεδεμένον είς τό άκοον κλωστής, ταΰτα ήσαν τά μόνα, 

μου παιγνίδια.
«'Ιερεύς γηραλέος, άνήρ σεβάσμιος και άπηλλαγμένος τών καταχθονίων 

δεσμών τοΰ φανατισμού ύπήρξεν δ Χείρων μου καί δ Μέντωρ μου, Με εθρεψε 

διά τοΰ δυνατοΰ μυελοΰ τών λεόντων τής 'Ρώμης καί τών ’Αθηνών, καί τά 

χείλη του έσταξαν είς τά ώτά μου τό εύώδες τής φρονήσεως μέλι. Είρηνη 
είς τόν ύπνον σου, σοφέ καί σεβάσμιε γέρον, δστις μ.’έδίδαξες τά πρώτα 

μαθήματα τής έπιστήμης καί . μ’ύπέδειξες τά πρώτα παραδείγματα τής 

άρετής!
» Άλλ’ ήδη ή ένδοξος έκείνη ατμόσφαιρα τήν οποίαν έπέχυσεν έπι τής - 

πατρίδος ή μεγαλοφυ'ία ενός μόνου άνδρός καί ή άνδρεία ενός λαοΰ, έμεθυε. > 
. τάς αισθήσεις μου πάσας καί έκίνει είς παλμούς τήν νέαν μου ψυχήν. Ή 

Γαλλία τήν έπαύριον τοΰ ηφαιστείου τοϋ έμφυλίου πολέμου συνάψασα τάς 
δυνάμεις της παρεσκευάζετο νά τας έκσφενδονίστ) κατά τής Ευρώπης, ή δέ 

οικουμένη έκπληκτος, άν μή ύποτεταγμένη, ύπεχώρει πρό τής ορμής τοϋ 
άκοατήτου χειμ.άρρου. Τίς άνθρωπος, τίς Γάλλος Θα εβλεπε μετ αδιαφορίας 

τήν ηχώ έκείνην τής νίκης τήν άντανακλωμένην ύπό μυριάδων καρδιών!:

» Μόλις έξελθών τής παιδικής ηλικίας, ήσθάνθην δτι ή τιμή εΐνε πολυ.- 
τίμωτέρα τής ζωής. 'Η πολεμική τών τυμπάνων μελωδία άπέσπα άπό τών 

οφθαλμών μου δάκρυα άρρενωπά καί γενναία. «Καί έγώ, έλεγαν παρακο.- 
λουθών τήν μουσικήν τών συνταγμάτων είς τά; οδούς τής Θολώσης, καί έγω 
θέλω νά δρέψω δάφνας καί άς τας ποτίσω διά τοΰ αίματός μου.! » Τήν 



966 ΠΑΡΝΑΣΣΟΎ

ώχράν ελαίαν τής ειρήνης τήν περιεφρόνουν. Μάτην μ*  έλεγον εγκώμια τών 
ειρηνικών Θριάμβων τοϋ δικηγορικού βήματος, τών τρυφηλών απολαύσεων 

τοϋ εμπορίου και της χρηματιστικής επιστήμης. ’Εγώ πραετίμων την σπά

θην μάλλον η την τήβεννον τών Κικερώνων μας, τόν επενδυτήν τών μεγι

στάνων μας, τόν έλεφάντινον δίφρον τών νομοθετών μας, τόν πλοΰτον τών 

'Ομογενών μας. ©ά έ'λεγες ό'τι έθήλασα γάλα τής Έννυαΰς. «Νίκη ή θάνα
τος» ήτο τό σύνθημά μου καί ή'μην δεκαέξ μόλις ετών!

«Μετά πόσης εύγενοϋς περιφρονήσεως ή'κουον τήν ιστορίαν τών πολιτικών 
μας πρωτέων! Διά τίνος περιφρονητικού μειδιάματος βξηυτέλιζο,ν τούς σκαιούς 

καί αισχροκερδείς οικονομολόγους,οίτινες έγκυλιόμενοι επί τών προσκεφαλαίων 

μεγαλοπρεπούς άρματος οδηγούνται υπό ηνιόχου''χρυσοστόλιστου είς τό ιδιαί
τερον δωμάτιον τίς οίδε τίνος ’Ασπασίας ! Άλλ’ εάν ήκουον έπαναλαμβα- 

νομένας τάς ανδραγαθίας τών ιπποτών τής Στρογγυλής τραπέζης, ή έξυμνου- 
μένην διά στίχων κομψών τήν ανδρείαν τώγ σταυροφόρων, ποό τών νεαρών 

οφθαλμών μου ή'ναπτε φλόξ πρόδρομος τοϋ πυράς τών μαχών..

» "Α! παρά πολύ έμαραννόμην καί ό χμλινός μου καταφαγωθείς ύπό τής 
άνυπομονησίας εμελλεν ίσως νά συντριβή, δτε ή πατρική φρόνησις τόν έλυσε.

» Φύγε, μ’ είπε, προσπαθών άλλά μάτην νά κράτησή τά δάκρυα. Δεν 
σ’έγέννησε τύραννος, καί δέν θέλω νά δηλητηριάσω τήν ζωήν τήν οποίαν 
εγώ σ’ έ'δωκα. ’Ήλπιζον ό'τι ή χειρ σου θά έ'μενεν έν τή καλύβη μας νά μου 

κλείσή τούς οφθαλμούς, άλλ’ όμως ό εγωισμός πρέπει νά σιωπ^ ενώπιον τής 

φιλοπατρίας. Αΐ εύχαί μου θά σ’άκολουθώσιν είς τά πεδία οπού ό ’Άρης θε
ρίζει τούς ή'ρωας. Εύχομαι νάξιωθής του βραβείου τής ανδρείας καινά φαν^ς 

καλός πολίτης ώς έφάνης καλός υιός J
» Και ταΰτα λέγων μ’ ήνοιξε τάς άγκάλας του. ’Εγώ δέ έρρίφθην είς 

αύτάς καί άμφότεροι έκλαίομεν, καί εγώ ύπεσχέθην ότι θά έπανέλθω είς 
τήν εστίαν μας εύθύς ώς τό άστρον τής τιμής προσηλωθή επί τοΰ στήθους 

μου. Άλλ’ οί'μοι! ό τάλας δέν έπέπρωτο νά μ’ έπανίδγ. Ή Μοίρα ή'τις ήδη 
έχρύσονε τό νήμα τής ζωής μου άπέκοψεν άσπλάγχνως τό ίδικόν του. Χειρ 
ξένου έκλειε τά βλέφαρά του, εν φ εγώ έκέρδαινον τήν πρώτην έπωμίδα 

κατά τήν έν Ίένν) μάχην.

» Άνθυπολοχαγός έν Έϋλώ, λοχαγός έν Βαγράμη καί τιμηθείς ύπ’ αύτοΰ 

τοΰ αύτοκράτορος διά παρασήμου έπΐ τοΰ πεδίου τής μάχης, ταγματάρχης 

κατά τήν μάχην τοΰ Άλμέιδα, άντισυνταγματάρχης έν Βαδαγιός, συν

ταγματάρχης έν Μοσκόβιζ; έ'πιον μέχρι στεφάνης τό ποτήριον τής νίκης. 
Άλλά έδοκίμασα όμως καί τό ποτήριον τής πικρίας καί τής δυστυχίας. Αί 

παγωμέναι πεδιάδες τής 'Ρωσίας μέ είδον μόνον μεθ’ ενός ούλαμοΰ άν- 
δρείων τοΰ τελευταίου λειψάνου τοΰ σώματός μου, τρώγοντα τό θνητόν σκή

νωμα έκείνιυ, δστις τοσάκις μ’έ'φερεν είς τό μέσον τών. έχθρικών ταγμάτων, ' 
Αγαπητός καί πιστός συγκοινωνός τών κινδύνων μου, χάσας τυχαίας τά 
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πέταλά του πλησίον τής Σμολένσκης, άφιέρωσε καί αυτήν τήν σκιάν του 

εις τήν σωτηρίαν τοΰ κυρίου του καί έκαμε τό δέρμα του προπύργιον καί προ

στασίαν τών παγωμ-ένων καί πληγωμένων ποδών μου.
» Ή γλώσσα μου αδυνατεί νά παραστήση τάς περιπέτειας τής ολέθριας 

εκείνης έκστρατείας. ’Ίσως ημέραν τινά τάς περιγράψω βάπτων τήν γραφίδα 

.εις τά δάκρυα...... τά δάκρυα τόν φόρον τής άσθενοϋς άνθρωπότητος. Κατα- 
ληφθέντες ύπό τοϋ παγετού κατά τήν κατεψυγμένην εκείνην ζώνην, άνευ 

πυρός, άνευ άρτου, άνευ ύποδημάτων, άνευ μέσων μεταφοράς, έστερημένοι . 

τής βοήθειας τής τέχνης τοΰ Άσκληπιοΰ, παρενοχλούμενοι ύπό τών Κοζά

κων, άπογυμνούμενοι ύπό τών χωρικών τών αύτόχρημα έχιδνών, έβλέπομεν 
άναύδους τούς κεραυνούς μας, είς τών έχθρών τάς χεϊρας, έξερεύγοντας 

τόν θάνατον έναντίον ημών αύτών. Τί άλλο νά σας είπω ; Τήν διάβασιν τοΰ 

Βερεζίνα, καί ολον εκείνον τον χαλασμόν...... άλλά αισθάνομαι ότι ή λύπη

μ’ άποπλαν^ καί ό λόγος μου θά προσλάβη τήν πικρίαν τών άναμνησεων 

τούτων.
» Ή φύσις καί ό έρως μ’ έπεφύλαττον βραχεϊαν μέν άλλά πολύτιμον πα

ραμυθίαν. Άναλαβών έκ τών κόπων μου έβλεπον ήρέμα διερχομένας τάς ή
μέρας μου εύτυχεΐς έπΐ τοΰ έδάφους τής πατρίδας είς τάς ήσύχους κοιλάδας 

τής Νανσή. ’Ενώ δ’ αί φάλαγγες ημών παρεσκευάζοντο είς νέας μάχας, ένφ 

συνήθροιζον περί τήν σημαίαν μου τρισχιλίους νέους μαχητάς, πάντας άπό- 
φασιν έχοντας νάνοίξωσιν είς τούς απογόνους των τήν οδόν τής δόξης, νέον τι 

αίσθημα οπερ ήγνόον έως τότε είσέδυσε λαθραίως είς τήν ψυχήν μου.

» Πεπροικισμένη διά πάντων τών δώρων τής φύσεως, καί τών καρπών 
έξαιρέτου άνατροφης, ή νέα καί συμπαθής Κλημεντίνα μόλις έξήρχετο έκ 

τοΰ σκότους τής παιδικής ηλικίας καί ήτοιμάζετο νά είσέλθη είς τά τερπνά 

όνειρα τής νεότητας. Δεκαοκτώ ανοίξεις άπετέλουν τήν ηλικίαν της. Οί 
γεννήτορες αυτής έξένιζον άρχηγούς τινας τοΰ στρατοΰ καί ή φιλοξενία αυτή 
καί τοι δέν ήτο δωρεάν, δέν ήτο όμως διά τοϋτο καί όλιγώτερον έγκάρδιος. 

Τήν αύτήν ημέραν είδον τήν κόρην των καί την ήγάπησα. Ή πρωτόπειρος 
καρδία της έμειδίασεν είς τήν φλόγα μου, καί κατά τάς πρώτας μου έκδη- 

λώσεις, άς μοι ύπηγόρευσε τό πάθος μου, είδον τό μέτωπόν της χρωματιζό- 

μενον ύπό έπαφροδίτου αίδοϋς. Άντηλλάξαμεν τούς όρκους λαμπράν τινα 
εσπέραν τοΰ ’Ιουνίου ύπό τήν σκιάδα τοϋ κήπου, έν ή ό μακάριος πατήρ της 
έδρόσιζεν ενίοτε τούς διψώντας αξιωματικούς, "βμοσα ότι θά γείνν; σύζυγός, 

μου καί εκείνη ύπεσχέθη οτι θά είνε ίδική μου, έκαμε δέ καί τι πλειότερον. 
Ή ευτυχία μας είς πάντας άγνωστος διήρχετο ώς ρύαξ, ούτινος τό διαυγές 

νάμα ούδεμία καταιγίς έτάραξε, καί δστις ρέων ήσύχως έν μέσφ ήνθισμέ- 

νων οχθών διαχέει εύάρεστον δρόσον είς δλον τό άλσος δπερ σκέπει τό σεμνόν 

ρεϊθρόν του,
» Κεραυνός αίφνης μάς άπεχώρισεν έν ώ δ νόμος καί ή θρησκεία πάρε- 
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σκευάζόντο νά συναρμόσωσι τούς γλυκυτάτου.ς ημών δεσμούς. Άπίλθον πριν 

τϊ δυνηθώ νά δώσω τό όνομά μου εις εκείνην ητις μ’ είχε δώσει την ζαρ- 
δίαν της. Ύπεσχέθην ότι θά έπανέλθω καί ύπεσχέθη ότι θά με περιμένη’ 

άπαλλαχθείς τών αγκαλών της καταβεβρεγμένος υπό τών δακρύων της, 
έδραμον εις τάς δάφνας της Δρέσδης καί τάς κυπαρίσσους τη; Λειψίας. Γραμ- 

-μαί τινες ύπό τίς χειρός της γεγραμμέναι ηλθον μέχρις έμοΰ κατά τό διχ- 
λειμμα δύο μαχών: «Μετ’ ολίγον θά είσαι πατήρ» μ.’ έγραφεν. Είμαι.άρά γε; 

Κύρως,οΐδε ! Με περιμένει; Τό πιστεύω. Βεβαίως πολύ θά ύπέφερε περιμέ- 

νουσά με παρά την κοιτίδα τοϋ βρέφους έκείνου, οπερ σήμερον θά εΐνε τεσ
σαράκοντα έξ έτών και οπερ ηδύνατο καί αύτά νά εινε πατηο μου !

«Συγγνώμην διότι τόσον πολύ λαλώ περί της δυστυχίας.’Ήθελον νά διη- 

γηθώ συντόμως τά κατά την αξιοθρήνητου ταύτην ιστορίαν, άλλ’ η δυστυχία 

τίς άρετης έχει τι τό γλυκύθυμον οπερ μετριάζει την πικρίαν της λύπης } 
»ΤΙμέρας τινάς μετά την έν Λειψί^ καταστροφήν ό γίγας τοϋ αίώνός μα§ 

καλέσας με είς την σκηνην του μ.’ είπε :

»—- Συνταγματάρχη, δύνασαι νά διέλθζις διά τεσσάρων στρατών;

»— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

»— Μόνος καί άνευ συνοδείας ;
»— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

»— ©ά κομίσης επιστολήν είς Δανσίκην.

»— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

)).— έγχειρίσ-ρς είς τόν στρατηγόν 'Ράπ.
»— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
»— ’Ενδεχόμενον νά συλληφθ^ς η καί νά φονευθγς.

»-— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

»-— Διά τοΰτο αποστέλλω και άλλους δύο αξιωματικούς έχοντας άντί

γραφον της αυτής επιστολές. Εΐσθε τρεις, οί εχθροί θά φονεύσουν τούς δύο, 
ό τρίτος θά φθάση -.αισίως καί ή Γαλλία θά σωθνί.

»— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.

»—"Οστις έκ τών τριών έπανέλθη θά εινε υποστράτηγος.

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
» Τοϋ διαλόγου τούτου ένθυμοϋμαι ό'λας τάς λεπτομέρειας, τούς λόγους 

όλους τοϋ αύτοζράτορος καί τάς αποκρίσεις μου. Καί οί τρεις έξεκινησαμεν 
κατά διαφόρους διευθύνσεις. Άλλ’οί'μοι! ούδείς επέτυχε, καί σήμερον μαν

θάνω οτι ή Γαλλία, φεΰ, δέν έσώθη.Άλλά δέν έιξεΰρετε πόσον δαιμονίζομαι 
βλέπων ιστορικούς, οΐτινες άγνοοΰντες τί έστι καπνός πυρίτιδος, διηγοΰνται 

ότι ό αύτοκράτωρ έλησμόνησε νάποστείλη οδηγίας είς τόν στρατηγόν 'Ράπ, 

μ.’ έρχεται δρεξις νά τους κόψω· . ..τουλάχιστον τόν λόγον.

» Αιχμάλωτος τών 'Ρώσων έν Γερμανικώ χωρίφ ηύτύχησα νά εύρω γέ

ροντα σοφόν οστις μ.’ απέδειξε σπανιωτάτην φιλίαν καί άγάπην. Τίς θά μ’ §- 
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'λεγεν δ'τι άπεναρκούθην ύπό τοϋ ψύχους έν τώ πΰργω τοϋ λίμπεμφελδ οτι 

ό ύπνος εκείνος δέν $το ό τελευταίος; Μάρτυς μου ό Κύριος οτι άπευθύνων 
έκ βάθους καρδίας τό όστατον χαιρε είς την Κλημεντίναν ούδόλως ηλπιζον 

ότι θά την έπανίδω ποτέ. Θά σε έπανίδω λοιπόν, ώ γλυκύτατη καί πίστη μ.ου 
Κλημεντίνα, ώ σύ η άρίστη πασών τών συζύγων καί πασών πιθανώς τών 
μητέρων ! Άλλά τί λέγω; Την έπαναβλέπω ! Οί οφθαλμοί μ.ου δέν με άπα- 

τώσιν ! ’Εκείνη εΐνε, έκείνη! “Όπως την είχον άφήσει ! Κλημεντίνα! έ'λά 

είς την άγκάλην μου, είς την καρδίαν μου ! Καλέ σείς, τί μ’ έλέγετε τόσην, 

ώραν ; Ό Ναπολέων δέν άπέθανε καί δ κόσμος δέν έγηρασε τεσσαράκοντα 

εζ ετη, αφ ου η Κλημεντίνα εινε η αυτή ! »
Ή μνηστη τοϋ Λέοντος είσηρχετο ηδη είς την αί'θουσαν καί βλέπουσα. 

μετά πόσης οίκειότητος καί τρυφερότητας την ύπεδέχετο ό συνταγματάρχης^, 

άπεμεινεν ώς άπολελιθωμένη.

ΙΔ' 

,'Εξ>ως Χαι σπάθη.

Και επειδή η Κλημεντίνα έδίσταζε προφανώς νά ριφθγ είς τάς άγκάλας 

τοΰ Φουγά, ούτος μιμούμενος τόν Μωάμεθ έδραμεν αύτός εις τό βουνόν.
«ΤΩ Κλημεντίνα! είπε καταφιλών αύτην, ή καλή μου τύχη σ’άποδίδει 

σήμερον είς την άγάπην μου ! Ανευρίσκω την σύντροφον τοϋ βίου μου καί 

την μητέρα τοϋ τέκνου μου !»
Ή νεανις έκπληκτος ούδ’έσκέφθη κάν νά ύπεοασπισθγ. Εύτυχώς ό Λέων 

την άπέσπασεν άπό τών χειρών τοΰ συνταγματάρχου, παρεμβαίνων ώς άν

θρωπος άπόφασιν έχων νά ύπερασπίση τό πράγμά του.
«Κύριε ! άνεφώνησε σφιγγών τάς πυγμάς, άπατάσαι καί πολύ, έάν πι- 

στεύγς ότι γνωρίζεις την νέαν. Ή νέα δέν εΐνε τοΰ καιροΰ σου, άλλά τοΰ 
καιροϋ μας. Δεν εΐνε η μνηστη σου, άλλά μνηστη μου, ποτέ δέν υπήρξε μη-, 

τηρ τοΰ τέκνου σου καί έλπίζω ότι θά γείνη μητηρ τών τέκνων μου !»

Άλλ’ό Φουγας ήτο σιδηροΰς άνηρ.Άρπάξας τόν άντιπαλόν του άπό τοΰ βοα- 
χίονος τόν περίέστρεψεν ώς άνέμην καί αύτός εύρέθη άπέναντι της νεάνιδος.

«Είσαι ή Κλημεντίνα; την ηρώτησε.

— Μάλιστα, κύριε.
— Εΐσθε μάρτυρες ότι εΐνε ή Κλημεντίνα'μου!»
Ό Λέων έπανέλαβε την έφοδον καί δράξας τόν συνταγματάρχην άπό τοΰ 

περιλαίμιου τοΰ φορέματος του :
«Άρκοΰν αί άστειότητες, τφ είπε. Δέν έχεις βεβαίως την άξίωσιν νά διεκ- 

δικγς δλας τάς Κλημεντίνας της γης. 'Η κυρία ονομάζεται Κλημεντίνα 
Σαμπούκκου, έγεννηθη είς την Μαρτινίκαν, όπου σύ ποτέ δέν έπάτησες, 

ώς εικάζω έξ όσων μας διηγηθης πρό ολίγου. Εΐνε δεκαοκτώ έτών. ....
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•— Καί έκείνη!
— Άμ’ ; έκείνη εϊνε σήμερον, κύριέ μου, εξήκοντα καί τεσσάρων έτών, 

διότι ήτο δεκαοκτώ ετών τά 1813.'Η κυρία Σαμπούκκου εϊνε γνωστές καί 

έντίρ.ου οικογένειας. Ό πατήρ της, κ. Σαμποϋκκος ήτο δημόσιος υπάλληλος, 
ό δέ ,πάππος της ητο είς στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Βλέπεις λοιπόν δτι ούτε 

έκ τοϋ πλησίον ούτε μακρόθεν υπάρχει η έλαχίστη σχέσις μεταξύ σοϋ καί 

αύτής. "Ωστε καί ό ορθός λόγος καί ή κοσμιότης, άφίνω πλέον την ευγνωμο
σύνην, σοί έπιβάλλουσι τά καθήκον νά την άφήσης ήσυχον!»

Καί άπωθησας τάν συνταγματάρχην τάν έ'ρριψε μεταξύ τών βραχιόνων τι- 
νός καθέδρας. Ό δέ Φουγάς άνεπήδησεν ώς έάν είχε πέσει έπί μυρίων έλα- 

τηρίων' άλλ’ η Κλημεντίνα τόν άνεχαίτισε διά νεύματος καί μειδιάματος.

«Κύριε, τώ είπε διά φωνής θωπευτικωτάτης, μή παραφέρεσθε κατ’ αύτοΰ, 
διότι^μ’ άγαπ^.

— Ίσα ίσα, διά τοΰτο δά!»

’Αλλά κατεπρα’ύνθη, καί καθίσας την νεάνιδα πλησίον του την παρετή- 

ρησεν άπά κεφαλής μέχρι ποδών μετά ευνόητου προσοχές'
«Καλέ, αυτή εϊνε, εϊπε. Ή μνήμη μου, οί οφθαλμοί μου, ή καρδία μου, 

δλαι μου αί αισθήσεις την άναγνωρίζουσι καί λέγουσιν δτι εϊνε αύτη ! Καί 

δμως η μαρτυρία τών ανθρώπων, ά υπολογισμός τών έτών καί τών αποστά

σεων, ένί λόγφ αύτά τά πράγματα φαίνονται συντείνοντα νά με πείσωσιν οτι 

πλανώμαι. Εϊνε λοιπόν δυνατόν δύο γυναίκες νά όμοιάζωσι τόσον πολύ ; Μή
πως εϊμαι παίγνιον πλάνης τών αισθήσεων ; ή μήπως άνεϋρον την ζωήν διά 

νά χάσω τάν νοΰν μ,ου ; ’Όχι. Έγώ αισθάνομαι τόν εαυτόν μου έν άρίστη 

καταστάσει. Άλλά τούτο μόνον ταοάττει τάν νοϋν μου: Κλημεντίνα ! έγώ 
νομίζω οτι σ’ έπαναβλέπω καί σύ δέν είσαι σύ ! Αί'! καί τέλος πάντων τί 

πειράζει; Έάν η τύχη ητις μέ σώζει άπά τοΰ τάφου έφρόντισε νά μοι προσ

φέρω την εικόνα έκείνης, ήν άγάπων, βεβαίως έ'γεινε τοΰτο διότι άπεφάσισε 

νά μ’άποδώση κατ’ολίγον πάντα τάγαθά άτινα εϊχον άλλοτε. Μετ’όλίγας 

ημέρας θά μ’ αποδώση ίσως τάς έπωμίδας μου, μεθαύριον τήν σημαίαν τοϋ 

εικοστού τρίτου συντάγματος,' σήμερον τά αξιολάτρευτου άν, ού ένεκα ή 
καρδία μου ήσθάνθη τούς πρώτους παλμούς ! ΤΩ ζώσα είκών τοΰ θελκτι- 

κωτάτου καί προσφιλέστατου παρελθόντος; πίπτω προ τών ποδών σου, γενοϋ 
σύζυγός μου ■ »

Καί ό διαβολάνθρωπος ούτος άμ’έ'πος άμ’ ίίργον έξετέλεσεν δ τι εϊπεν, οί 
δέ αύτόπται της άνελπίστου ταύτης σκηνής άνέφξαν ύπό θάμβους τούς 

οφθαλμούς. Άλλ’ ή θεία τής Κλημεντίνης ή γηραιά καί αυστηρά παρθένος 

ΙΚργινία Σαμπούκκου έ'κρινε δτι καιρός ήδη νά έπέμβη καί απόδειξη τήν 

αυστηρότητα της. Έξέτεινε πρός τάν Φουγαν τάς μακράς καί κατεσκλ.ηκυίας 

χεΐράς της, άνωρθώθη μετά ζωηρότητος καί τφ εϊπε διά φωνής τραχυτάτης;

« Αί, φθάνει, κύριε. "Ωρα εινε νά παύσή τά σκανδαλώδες τοΰτο παιγνν

τήν άνάστασίν σας,

σας, ναί,
— Φίλησέ με, εϊπεν ό Φουγάς. Υποχωρείς ; συγχωρώ».

Ο ΑΠΕΞ.ΗΡΑΜΕΝΌΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

διον Ή ανεψιά μου δέν εϊνε διά τήν ευγενίαν σου. Τήν ύπεσχέθην άλλοΰ 

καί την έ'δωκα. Μάθε δτι μεθαύριον, τήν 19 τοΰ μηνάς καί ώραν 10 π. μ. 

θά στεφανωθή τάν κύριον λέοντα ‘Ρενάλτον, τόν ευεργέτην σου !

— Καί έγώ δέν θάφήσω' εννοείς, κυρά θειά ; Καί άν την ίδώ δτι έχει
δρεξιν νά τον στεφανωθώ, θά...... ,

·— Τί θά κάμω;
— Θά τήν καταρασθώ 1 » Καί ό μέν Λέων δέν ήδυνήθη νά μή γελάση. 

Διότι ή κατάρα τοϋ είκοσιτετραετοϋς τούτου συνταγματάρχου τώ έφαίνετο,

κωμ κή μάλλον ή φοβερά. Άλλ’ ή Κλημεντίνα ώχριάσασα έ'κλαυσε πικρώς * 

καί κατέπεσε καί αύτη πρό τών ποδών τοΰ Φουγά.
« Κύριε, άνεφώνησε καταφιλοΰσα τάς χεΐράς του, μή καταράσθε τάλαί- 

ναν νεάνιδα ητις σας σέβεται, σάς αγαπά καί προθύμως θά θυσιάσω είς ύμας 
τήν εύδαιμονίαν της άν το άπαιτήσητε. Ναί, μά τά δείγματα τής άγάπης 

τά όποια άπέδειξα ύπέρ ύμών έπί ένα ήδη μήνα, μά τά δάκρυα τά όποια 
έχυσα έπί το ΰ φερέτρου σας, μά τόν ζήλον τόν όποιον έδειξα έπισπεύδουσα 

σάς έξορκίζω νά μας συγχωρήσητε. Δέν υπανδρεύομαι 
τόν Λέοντα άν ύμεΐς μ’ έμποδίσητε, δέν θά κάμω τίποτε άνευ τής άδειας 

άλλά πρός θεοΰ μή με καταράσθε!

— νίκησε με, εϊπεν δ Φουγάς. Υποχωρείς ; συγχωρώ».
Ή Κλημεντίνα άνηγέρθη άκτινοβολοΰσα ύπό χαράς καί έτεινε τό μέτωπόν 

της είς τόν συνταγματάρχην. Ή έκπληξις καί τά Θάμβος τών παρόντων καί 

μάλιστα τών διαφερομένων εύκολώτερον εϊνε νά έννοηθή ή νά περιγραφή. 
Ποΰ ήκούσθη παλαιά μομία νά έπινοή νόμους διαλύουσα γάμους καί έπιβάλ- 

λουσα τήν θέλησίν της έν ξένη οίκίφ! 'Η εύ'μορφος καί κομψή Κλημεντίνα ή 
τόσον φρόνιμος, εύπειθής καί ευδαίμων διότι έμελλε νά λάβη άνδρα τάν 

λέοντα 'Ρενάλτον, άπολακτίζουσα αίφνης τήν άγάπην της, τήν ευτυχίαν της 
καί σχεδόν τό καθήκον αύτης χάριν τής ιδιοτροπίας παρεισάκτου άνδρός ! Ό 

ιατρός Νιμπόρ ώμολόγησεν οτι τό πράγμα ήτο άνεξήγητον καί δυσχερέστατου. 

Ό δέ λέων τά πάντα ήθελεν ανατρέψει έάν μή άνεχαίτιζεν αύτόν ή μήτηρ 

του. «Ά ! τέκνον μου δύσμοιρου, τφ έλεγε, τί ήθελες καί μάς τον έ'φερες 

εδώ;—Έγώ πταίω, άνεφώνει ό κ. 'Ρενάλτος.—Όχι, άντέλεγεν ό ιατρός 

Μαρτοΰ, έγώ πταίω καί όχι άλλος». Τά μέλη τής έκ Παρισίων επιστημο
νικής έπιτροπής συνεζήτουν μετά τοϋ συνταγματάρχου ‘Ρολλών «Μήπως άνέ- 
στησαν παράφρονα άνθρωπον; ή μήπως ή άνάστασις έπήνεγκε διαταράξει^ 

τινάς τοϋ νευρικού συστήματος; ή μήπως ή κκτά τό δει πνον κατάχρησις τοΰ' 
οίνου καί τών πνευματωδών ποτών διετάραξε τόν εγκέφαλόν του ; Τί περίερ

γος αύτοψία έάν ήτο δυνατόν, νά άνατάμωσιν εύθύς τότε ενώπιον πάντων τάν 

Φουγαν ί — Είς ούδέν Θά ώφελήση, ή αύτοψία, έ'λεγεν ό συνταγματάρχης 

τοϋ εικοστού τρίτου συντάγματος, διότι ναι μέν θά δείξη ίσως τήν αιτίαν 

τής παραφροσύνης τοΰ άτυχούς τούτου,άλλ’ ούδόλως Οά έξηγήση τό πάθος τής 
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νεάνιδος καί τήν συγκίνησιν. Τίτο άρά γε βασκανία, μαγνητισμός ·, τίςοίδε».’

Έν ω δέ οί φίλοι καί οί συγγενείς έκλαιον καί ώδύροντο, συνεζήτουν καί 

έψιθύριζόν ττεριζ τοϋ Φουγά, ουτος μειδιών και γαλήνιος κατωπτιζετο εις 

τα όμματα της Κλημεντίνας, ήτις καί αύτη τόν έθεώρει μετά τρυφερότατος.
«Ά! μά τέλος πάντων πρέπει νά παύση τό, σκάνδαλον ! άνεφώνησεν ή 

Βιργινία Σαμπούκου ή αυστηρά. ’Έλα, Κλημεντίνα ! »

Άλλ’ ό Φουγά; μετ’ απορίας ήρώτησε ;
«Δέν κατοικεί λοιπόν έδω ;

— ’Όχι, κύριε, κατοικεί μαζί μου !

— Τότε λοιπόν θά την συνοδεύσω εγώ. Άγγελέ μου ! θέλεις νά λάβης 
ιόν βραχίονά μου ;

— ’Ώ ! μάλιστα, κύριε ! μετά χαράς».
'Ο Δέων έβρυχε τούς όδόντας ψιθυρίζων :

«Περίφημα! όμιλεϊ είς αύτην μετά τόσης οίκειότητος καί εκείνη τό θεω

ρεί φυσικώτατον ! »
Άναζητήσας δέ τόν πίλον του ΐνα έζέλθη τουλάχιστον μετά τνίς θείας, 

δέν τον άνευρε, διότι ό Φαυγάς ώς μη έ'χων πίλον τόν είχε λάβει αύτός ά- 

διαφορών εάν ήτο ΐδικός του ή μ.ή. “Ωστε ό τάλας εραστής καλύψας την 

κεφαλήν διά κασκεττον, ήκολούθησε τόν Φουγάν καί την Κλημεντίναν, έ'χων 

πλησίον του την σεβασμίαν Βιργινίαν,ής ό βραχίων ήτο κοπτερός ώς δρέπαναν.
Κατά τινα δέ τύχην άνανεουμένην σχεδόν καθ’ έζάστην, εύρέθη καθ’ 

οδόν ό συνταγματάρχης των θωρακοφόρων, ή δέ Κλημεντίνα τόν έ'δειξεν 

είς τόν Φουγάν λέγουσα.
«Είνε ό κύριος Καρνέ- θαρρώ ό'τι μέ καλοβλέπει, άλλά ποτέ δέν μ’ήρεσε» 

‘Ο μόνος διά τόν όποιον ή καρδία μ,ου πάλλει είνβ ό Λέων..

— Καί άμ.’έγώ; ήρώτησεν ό Φουγάς.
—^’Ώ! ύμείς διαφέρετε. Έγώ σάς σέβομαι κάί σας φοβούμαι. Σας θεωρώ 

ώς καλόν και σεβαστόν συγγενή.

— Εύχαριστώ ! 1
— Σας λέγω την αλήθειαν, καθ’όσον δύναμαι νά έξηγήσω τί αισθάνεται, 

ή καρδία μου. Διότι, πρέπει νά το ομολογήσω, καί έγώ δέν το εννοώ καλά 

καλά' καί ό'χι μόνον τό αίσθημά μ.ου δέν εννοώ, άλλ’ ούδέ τόν εαυτόν μου.
— ΤΩ άνθος άγνόν τής άθωότητος, λατρεύω τήν έρασμίαν σου αμηχανίαν. 

Άφες τόν έ'ρωτα νά έργασθή καί εκείνος θά καθαρίστ] τά πράγματα.

— Έεύρω κ’ έγώ ; . . . ’Ίσως .. . Άλλ’ ιδού έφθάσαμεν. Καληνύκτα, κύ
ριε, φιλήσατέ με ! . . . Καληνύκτα, Δέον. Μή μαλλώσετε μέ τόν κ. Φουγάν, 
διότι τόν άγαπώ πάρα πολύ, άλλά ή πρός σέ άγάπη μου είνε άλλο πράγμα».

Καί ή θεία καί ή ανεψιά είσήλθον είς τήν οικίαν των χωρίς ή κ. Βιργν 
νία νάποκριθή εις τήν καΛηκνκτα τοΰ συνταγματάρχου.

("Επεται συνέχεια) Μετάφρασις Π. 1. Φ.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ
Συνεδρία τής 21 Νοεμβρίου.

Ό κ. Κιιΐ.Ιερ, περί τών έρειπίων καί τής ιστορίας τοΰ έν Δωδώνη ίέροΰ.

Ό κ. ΜιΛγαΐφερ, περί τής τοπογραφίας τής αθηναϊκής Αγοράς.

Συνεδρία τής 7 Δεκεμβρίου.
'Ο κ. ΚαιΛερ, περί τών τελευταίων άνακαλύψεων έν Όλυμπίρρ.

Ό αύτός, περί τής έκ Δωδώνης επιγραφής τοΰ βασιλεως Πύρρου.

Ό κ. ΜιΛχαΐφερ, περί δύο αναγλύφων έκ Σπάρτης.

Ό αύτός, περί τινων αθηναϊκών άρχαιοτήτων.

Συνεδρία τής 21 Δεκεμβρίου.
'Ο κ. Καΐ.Ιεο, περί τής συγγραφής τοϋ καθηγ. "Οθωνος Βένδορφ τής έπι- 

γραφομένης «άρχαΐα κράνη καί έπιτάφια προσωπεία».
Ό αύτός, περί τίνος αττικού ψηφίσματος τοΰ πέμπτου αίώνος,
Ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος, περί τίνος ψηφίσματος έκ Χαλκίδος.

'Ο κ. Καϊρτε,. περί νέων εύρημ.άτων έν Όλυμπίρρ.
'Ο κ. Μι.Ιχαΰρερ, περί τίνος τέρατος είκονιζομένου έπί τίνος άγγείου έκ 

Μυκηνών.
Ό αύτός, περί τίνος τύπου έκ οπτής γής εύρεθέντος έν Πειραιεϊ.

ΕΙΔΗίΕΙβ
Έν τή πρός νότον τοϋ διονυσιακού θεάτρου ύπεράνω τής λεωφόρου τής 

Άκροπόλεως γενομένη μικργ συμπληρωτική άνασκαφή, παρά τήν τετράγω

νον στήλην τήν λεγομένην τών τεχνιτών, εύρέθη προ ήμερων ύπερμεγέθης 

κεφαλή άνδρός νέου γενειοφόρου, ρωμαϊκών χρόνων, μετά τοϋ τραχήλου άπο- 

λήγοντος είς σφήνα, δι’ ου προσηρμόζετο έπί ώμων άγάλματος έζ άλλου 

τμήματος λίθου κατεσκευασμένου. Κατά τήν αύτήν θέσιν, άνεκαλύφθη καλ- 

λίστης έργασίας κεφαλή άνδριάντος Νέρωνος τοϋ αύτοκράτορος ώς Απόλ
λωνος Κιθαρφδοϋ έστεμμένη ταινία καί στεφάνιο πλεκτφ. Άμφοτέρων τών 
κεφαλών αί ρϊνές είσι κατά τό μάλλον ή ήττον έφθαρμέναι" άμφότεραι δέ 

μετακομισθεΐσαι άπετέθησαν έν τώ τοϋ Βαρβακείου προσωρινφ μουσείφ τής 

αρχαιολογικής εταιρίας.
— Ό «Φίλος τοΰ Λαοΰ» τών Πατρών αναφέρει ότι έν τή θέσει «Φραγκο- 

κλήσς» τοΰ χωρίου Καρνεσίου τοϋ δήμου Κλειτορίας τών Καλαβρύτων, άνα- 

σκαπτόντων χωρικών τινων πρός εξαγωγήν λίθων, άνευρέθη ώραϊον καί σφον 

έκ μαρμάρου άγαλμα κατά πάσαν πιθανότητα άρχαίας εποχής. Περί τής 
άνευρεσεως τούτου αί έν Κάλαβρύτοις άρχαί έτηλεγράφησαν είς τήν κυβέρ · 
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νησιν, ή’τις αμέσως διέταξε νά μεταβή στρατιωτικόν άπόσπασμα κα'ι φυ- 

λάξη τδ άνωτέρω άγαλμα μέχρι νεωτέρων διαταγών,

Έν τή θέσει ταύτη, οπού έκειτο ή αρχαία Κλέιτορία, ποΧΚχ έκάστοτε 

άνευρίσκονται αρχαία νομίσματα κα'ι άγάλματα.

— Διευθυντής της ένταΰθα γαλλικής σχολής διωρίσθη ύπό τής γαλλι
κής κυβερνήσεως προτάσει της Άκαδημείας τών επιστημών καί γραμμάτων 

άντί τοϋ κ. Δουμδν διορισθέντος πρύτανεως έν Μονπελλιέ, ό κ. Παύλος Φου- 

ζάρ, τέω: καθηγητής της επιγραφικής και αρχαιολογίας έν τφ College de 

France.O κ. Φουκάρ εΐνε γνωστός διά τάς πολλάς αξίας λόγου δημοσιεύσεις 
επιγραφών, α'ίτινες έξεδόθησαν έν τή ’Αρχαιολογική. Έφημερίδι τών Παρισίων, 

τφ Δελτίφ της ελληνικής άλληλογραφίας, τή Έπετηρίδι τοϋ έν Παρισίοις 
Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων καί άλλαχοϋ. Συνειργά- 

σθη μετά τοϋ κ. Wescher περί τήν έκδοσιν τών έπιγραφών τών Δελφών, 
συνέγραψε δέ πλήν άλλων καί άξωσπούδαστον έργον περί τών θιάσων τών 

περί τόν Διόνυσον τεχνιτών.

— Οί καθηγηταί τοΰ έν Όξωνία της ’Αγγλίας πανεπιστημίου έξέφρασαν 

πρδς τήν κυβέρνησιν της Άνάσσής τήν εύχήν τής συστάσεως ’Αρχαιολογικής 

σχολής έν Άθήναις κατά τό πρότυπον της ένταΰθα γαλλικής. Περί τοιαύτης 
τινός σχολής πολλά ήδη έμόχθησε καί έγραψεν ό καθηγητής τοϋ έν Καντα- 

,βριγίη πανεπιστημίου Jebb, ό γνωστός διά τε τάς άλλας αύτοΰ συγγραφάς 

καί μάλιστα τάς άναφερομένας περί τούς άττικούς ρήτορας. Περί της συστά

σεως σχολής αρχαιολογικής ύπό ’’Αγγλων έν ’Αθήναις έγραψεν ό Jebb εσχάτως 
καί ιδίαν πραγματείαν έν τφ άγγλικώ περιοδικώ συγγράμματι Contemporary 

Review.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΈΐΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1878 975

Λής συναυλίας ταύτης συνήχθησαν δραχ. 1909,60. ’Επί τη ευκαιρία δέ 
ΐαύτη άπέστειλε καί ό αύλάρχης κ. Ά. ’Ροδόσταμος τή σχολή δρ. 112.

Ό Σύλλογος παρεδέξατο τήν γενομένην πρότασιν περί συγκαλέσεως έν’Αθή

ναις τή 25 Μαρτίου συνεδρίου τών απανταχού ελληνικών Συλλόγων καί σκοπόν 
έ'χοντος νά σκεφθή περί τών διαφόρων τρόπων καθ' οΐ>ς δύνανται οί άπαν- 

ταχοΰ έΛΛηνιχοί σύΛΛογοι ώς ώφε.Ιιμώτατα νά σννεργασθώσιν ύπέρ τοΰ 

σκοπού or έκαστος αύτών προτίθεται. Άνέθηκε δέ τόν κανονισμόν αύτοΰ είς 
επιτροπήν συγκειμένην έκ τών κκ. ί. X. Βάμβα, Τιμ. Άργυρο σούλου, Μ. Π. 
Λάμπρου, Ν. Γ. Φιλιππίδου, Μ. Ναύτη καί Σ. Π. Λάμπρου καί προφδρευο- 
μ.ένην ύπό τοΰ προέδρου κ.’Εμμ. Δραγουμη. Ή έπιτροπή αύτη διά τοΰ είση- 

γητοϋ αυτής κ. Σ. Π. Λάμ-πρου ύπέβαλε σχέδιον προσκλήσεως πρός τόν Σύλ
λογον, οστις παρεδέξατο αύτό ώς καί τάς λεπτομεοείας, περί ών προσεχώς.

Ό Σύλλογος τί) προτάσει της επιτροπής τών ΛέοεΛΛηνιχών άναΛέκτων 
ήγόρασε παρά τοΰ τελειόφοιτου της φιλολογίας κ. Πέταλα άξιόλογον συλλο
γήν δημοτικών όίσμάτων, παραμ,υθίων, παροιμιών κτλ. της νήσου Θήρας.

'Ομοίως έγένετο δεκτή πρότασις δ’πως παραχωρηθώσιν έκ τών έφημερίδων 

τοΰ άναγνωστηρίου είς τήν Βιβλιοθήκην της Βουλής ό'σας αύτη δέν κέκτηται 
έπ’ ανταλλαγή διπλών βιβλίων.

Έψηφίσθησαν μέλη τακτικά ένεργά οί λοχαγοί κζ. Μιλτιάδης Δόξας καί 
Δημήτριος Φωτόπουλος καί οί κκ. Στ. Άντωνόπουλυς καί Βίκτωρ Μελάς. 

Αντεπιστέλλοντα έν Νεαπόλει οί κκ. Ε. Γράσσης, Π. Κρισπΐνος καί I. Μώνα 

καί έν Μονάχφ ό κ. Ε. Αούγκλμάγιερ.’Επίτιμα δ’ οί κκ. Λεωνίδας Παλάσκας 

καί Σταμάτιος Κρίνος ένταΰθα, Δημήτριος Βουδούρης έν Πόρφ καί Φραγκί
σκος Χόλτζενδορφ έν Μονάχφ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1878
Τόν λήξαντα μήνα έγένοντο δυο τακτικαί συνεδρίαι, τέσσαρες δ’ άνεγνώ- 

σθησαν διατριβαί.

Νικολάου Γ. Φιλιππίδου τακτ, ένεργ. μέλους ύπηρεσΐαι τής Μακεδονίας 

κατά τδ 1821.

Κωνστ. Ξένου ομοίως μεΜτη έπι της ΚοΛάσεως τον τ/άντον.

Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως άντεπιστέλλοντός έν Σμύρνη μέλους ’Λχ/λ:- 
δοτά έγγραφα περί τον εν. Σμύρνη διδασχά,Λον Διαμαντή 'Ρυσίον.

Μιχ. Δέφνερ τακτικού ενεργού μέλους περί της γΛώσσης ώς μέσον προς 

γνώσιν τον χαραχτήρος τών Λαών.
Τή 2 Δεκεμβρίου έγένετο έν τη αιθούση τοΰ καταστήματος τοΰ Συλλό

γου μουσική έσπερίς πρός ό'φελος της Σχολής τών άπορων παίδων εύγενώς 

μετασχόντων πολλών κυρίων καί κυριών έκ τών φιλομούσων της πόλεως. Έκ

Τό μετεωρολογικόν έτος, όπως όρθώς έπραξεν ένταΰθα ό Διευθυντής τοΰ 
’Αστεροσκοπείου κ. Σμίθ λογίζεται άπό της 1 Δεκεμβρίου τοϋ προηγουμένου 
έτους κατά τό νέον ημερολόγιου, καί τοΰτο όπως διαιρείται ειτα φυσικώτερον 

είς ώρας τοΰ έ’τους. Ούτως δ χειμών περιλαμβάνει τούς μ.ηνας Δεκέμ.βριον, 

’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον, τό έαρ τούς μήνας Μάρτιον,’Απρίλιον, καί Μάιον 

καί ούτω καθεξής. Κατά τό μετεωρολογικόν λοιπόν έτος τό άρχόμενον τήν 
Ι1)7 Δεκεμβρίου 1877 καί ληγον τήν 300*  Νοεμβρίου 1878 (ε. ν.), έχομεν 
ώς γενικόν εξαγόμενον τών ένταΰθα μετεωρολογικών παρατηρήσεων τά έξης'

Ά μέση βαρομετρική θλΐψις ήτο είς χμ.

τοΰ χειμώνος 734,Οί τοΰ θέρους 749,55
, τοΰ εαρας 750,75 τοΰ φθινοποιρου 753,19
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δέ δλου έτους 781,88. 'Η μεγίστη θλΐψιξ ητο 764,30 χμ. την -^Φε

βρουάριου, η δ’ έλαχίστη 736,74 τήν 27Ίν ’Ιανουάριου.

'Η μέση θερμοκρασία ήτο ; εις βαθμούς της εκατοντάβαθμου ,διαίρέσεως 

(Κελσίου)
τοϋ χειμώνος 9,01 ΐόϋ θέρους 27,78
τοΰ εαρος 16,74 τοΰ φθινοπώρου 24,27

τοϋ δέ δλου έτους 18,27. Ή μεγίστη 38,6 τήν 13 Ιουλίου, ή δ’ έλαχίστη 

—2,5 τήν 21 Ίανουαρίου.
Ήμέραι καταπτώσεως υδατος είτε ώς βροχής, είτε ώς ομίχλης, εΐ'τε ώς 

χιόνος ήσαν έν συνόλω 83' τό δέ ποσόν τοΰ έν δλφ καταπεσόντος υδατος 

276,25 χμ.
Ήμέραι αστραπών ήσαν 26, βροντών 10.

"Ανεμοι έπνευσαν κατά 168 ημέρας ΝΔ, 13Δ, 1 1ΒΔ, 14Β, 113ΒΑ, 4Α, 

4ΝΑ, 38Ν.
Ή μέση θερμοκρασία τοΰ έτους εινε ή συνήθης μέση θερμοκρασία, οί δέ 

θερμότεροι μήνες δπως συνήθως δ ’Ιούλιος καί Αύ'γουστος μέ τήν συνήθη 

αύτών μέσην θερμοκρασίαν τών 28 περίπου βαθμών, διότι τοΰ μέν ’Ιουλίου 
ήτο 28,57 τοΰ δέ Αύγουστου 28,53. 'Ο ψυχρότερος μήν ήτο ό ’Ιανουάριος 

μέ Θερμοκρασίαν 7,88. Μάλλον δμως ψυχρός σχετικώς πρός τήν συνήθη άύ- 
"τοϋ θερμοκρασίαν, ήτο ό Φεβρουάριος μέ μέσην θερμοκρασίαν 8,51. Ή με
γίστη θερμοκρασία τών 38,6 δέν είχέ τι τό έκτακτον, δπως και ή έλαχίστη 

—2,5.
Τό ποσόν τοΰ υδατος ήτο ολίγον, δπως και αί ήμέραι άστραπών καί 

βροντών.
"Οπως πάντοτε οί έπικοατέστεροι άνεμοι ήσαν ό ΝΔ κα'ι ό ΒΑ, ύπερισχυ- 

σαντος δμως του ΝΔ καίπερ τοΰ έτους μή πολυόμβρου.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1878 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)

Θερμόμετρον έκ. 
Μέση θερμοκρασία 17,21 

» 24,6 (τήν 6θν)
8,6 (τήν 26θν)

761,80 (τήν 11 V') Μεγίστη
. Έλαχίστη

Βαρόμετροτ
Μέση θλΐψις 754,49 χμ..
Μεγίστη »
Έλαχίςη ο 74 5,63 (τήν 3 ν')
'Ημέραι βροχής 7 (ποσόν τοϋ καταπεσόντος υδατος 63,21 χμ.), αστραπών 
2, βροντών 1. "Ανεμοι έπνευσαν κατά 16 ημέρας ΝΔ, 6ΒΑ, INA, 7Ν.

1878 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)
Βαρόμετρον

Μέση θλΐψις 750,23 χμ.
Μεγίστη » 763,54 (τήν 26’5ν)
Έλαχίστη » 7 39,56 (τήν 16Ίν)

Ήμέραι βροχής 21 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος υδατης 123,65 χμ.), α
στραπών 4, βροντών 2. ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 20 ήμερα; ΝΔ, 1Δ, 8ΒΑ, 
INA, 1Ν.

Θερμόμεΐροτ έκ.
Μέση θερμοκρασία 1 3,24
Μεγίστη » 21,5 (τήν 12θν)

ι’Ελαχίστη » 2,4 (τήν 26’1*)
ά-

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β' ΤΟΜΟΥ

HINAS ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Α' ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΑΟΑΟΓΙΑ

ΐΙοικίΛα φιΛοΛογικά. § 11 Κεχαρισμένος— κεχαρισμενώτερος — κεχαρι- 

σμενώτατος, άνειμένος— άνειμενώτερος, πεπερασμένος —πεπερασμενώτερος, 

εκτεταμένος—-έκτεταμενώτέρος, συνεσταλμένος— συνεσταλμενώτερος, ήγα- 

πημένος—ήγαπημενώτερος. Έρρωμένος—έστερος—έστατος, είδοπεποιημ.ένος 

—έστερος σ. 35. § 12 Εϊκ.ός (εϊκώς)—είκότερον, άραρό; (άραρώς)—άραρό- 

τερον σ. 37. § 13 Συμφερώτερος (συμφορώτέρος)-—μάλλον συμφέρων σ. 189. 

§ 14 Έγρηγορώς μάλλον, μάλλον άφεστηκώς, κτλ. άπηλλαγμένΟς μάλλον, 
μάλλον γεγυμνασμένος, μάλλον απονενοημένος, . κτλ. μάλιστα πεπαιδευμέ

νος, κτλ. σ. 193. § 15 Γράμμα άντί τοϋ σύγγραμμα ή ποίημα σ. 339. 
§16 Γραφεύς άντ’ι τοϋ συγγραφευς και γραφή αντί τοϋ συγγραφή σ. 345. 
§ 17 Γραφεύς αντί τοϋ βιβλιογράφος σ. 677. § 18 Άντιγραφεύς έκ τοϋ άν- 

τιγράφω. Έκγράφω, άπογράφω σ. 679. § 19 Μεταγραφεύς έκ τοΰ μετα
γράφω σ. 683. § 20 Ύπογραφεύς έκ τοϋ ύπογράφω σ. 748. §21 Βιβλιο- 
γράφος, βιβλιογραφία, βιβλιογραφώ σ, 7 50. § 22 Ταχογράφος, όςυγράφος 

σ. 753. § 23 Σημειογράφος, σημειογραφεΐον, σημειογραφική τέχνη σ. 869. 

§24 Καλλιγράφος, καλλιγραφία κτλ. σ. 871. § 25 Χρυσογράφος, χρυσο- 
γραφία σ. 873. § 26. Αύτόγραφον, ιδιόγραφον, άντίγραφον σ. 908. § 27 

Άπόγραφον, άρχέτυπον, πρωτότυπον, άντίτυπον σ. 912.—Γραμματικά 

Τριηκόντων άντι τοϋ τριήκοντα ή'τοι τριάκοντα σ. 449. Τάοτα αντί τοϋ 
ταΰτα, κτλ. καί έοεργέτης άντι τοΰ ευεργέτης, κτλ. σ. 451 ύπό Κωνσταν

τίνου Σ. Κόντου καθηγητοΰ.
Βερί τινων ιδιωτισμών τής έν Χίω και έν Έρυθραΐς ’Ιωνικής διαλέκτου 

κατ’ επιγραφικά μνημεία τοΰ ε', δ' καί γ' π. X. αϊώνος μετά πινάκων ύπό 

Α. Παπαδοπούλου Κεραμέω; σ. 141 (πρβ. 223 και 451).

Μικρά συμβολή είς τά περί ιδιωτισμών τής έν Χίφ καί έν Έρυθραΐς ’Ιωνι

κής διαλέκτου ύπό’Ι. Ν. Σταματέλου σχολάρχου σ. 223 (πρβ. 141 καί 451).

Όμηρικαί μελέται παρά'Ρωμαίοι; ύπό Ν. Πετρή γυμνασιάρχου 506,776, 

937.

Αί [Λ3ΐοχαΐ τοϋ ένεστώτος (σ. 189 § ’13) και τοϋ παρακειμένου αί' τε ένεργητι- 
και (σ.· 37 § 4 2) κα’ι αί παθητιζαί (σ. 193 § 14) πλήν δλιγίστων (σ. 34 | 11) κατά περί- 
φρασιν έν τοϊς παραθετικοΐς έσχηματίζοντο. Περιεστ;κός=σώττίριον έκ τοϋ περιεΐναι σ 39. 
Τριηκόντων, δέκ,ων κλπ. άντ'ϊ τριάκοντα, δέκα κλπ. 137, 224, 449. Χρήσις τοϋ ΑΟ άντι τοϋ 
ΑΓ και τοϋ ΕΟ αντί τοϋ ΕΓ έν Ίωνικαΐ; έπιγραφαΐς 134, 223, 451. ’Ιδιωτισμοί γιακοί: 

ΤΟΜΟΣ ΙΓ, 12.—ΔΕΚΕχΜΒΡΙΟΣ 1878. 65
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^ρηχμα^πρήγ'μα, τρες=^τρεΐς, άποδεχνύντες, εξς’ -χέλλΐοι’ αΐολί'κ'^ς ===== χίλιοι 139. Το εύ
θετον νουνεχής (=νοΰν £χων) ή^το άγνωστον τοΐς δοκίμ,οις. ,Όντως=άληθώς, μάλλον 
ο·ντως=άληΟεστέρως 193. ‘Π λέξις γράμμα σημαίνει παν τδ γέγραμμένον, οπερ δύναταν 
vi είνε σύγγραμμα (*εζον)  ή. ποίημα ή. Ιπιστολή ή νόμος ή: ψήφισμα ή έπίγραμμα κτλ, 
315. Ως δε δια της λέξεως β’.βλίον η λόγος ονομάζεται πολλάκις τδ μέρος ’κτενους συγ
γράμματος ή πραγματείας, ό-περ· τόμος ύπό τινων προσαγορεύεται, ουτω κα'ι διά τής συνω
νύμου γράμμα 339. Γραφεύ-ς, σπαν·ίως=±±συγγραφεύς, συχνότερου δε=-βιδλιογράφος 677y 
οπερ είνε παλαιότερον και δοκιμώτερον τώντε συνθέτων ά-ντιγραφεύς και μεταγραφευς και 
τοΰ άπλοΰ γραφευς 750*  είνε δε τδ βιβλιογράφο,ς ή. βιβλιαγράφος τδ μόνον όρθδν 751, το 
δέ βιδλογράφος είνε μοχθηρός τύπος 753. Γραφή=συγγραφή==σύγγραμμα 345. Σύνταγμα- 
πολλάκις Ισοδυναμει τώ σύγγραμμα κατ σύνταξις τώ συγγραφή 347, άλλ’ούδέποτε παρά 
τοις δοκίμαις 350. Δέν είνε ορθά τά ύπδ· ’Αμμωνίάν περί τής διαφοράς τοΰ σύνταγμα καί 
σύγγραμμα και σύνθεσις και σύνταξις διδασκόμενα 349. Έκ λόΧων τάγμα’ οΰτω τρέπει 5 
Κόντος τδ τοΰ ’Ησυχίου: Σύνταγμα 1κ λόγων τάγμα, 349. Τά έν τοϊς ε’ς Αισχίνην σχο- 
λίοις: τοΰδε τοΰ αρχαίου, άνθ’ού 5 Σαύπιος έγραψε: παρά τοϊς άρχαίοις, 
κατά Κόντον οφείλει νά μετατυπωθή είς τδ : ύ π*  οΰδενδς άρχαίου 350. ‘Ο Ωριγένης 
έπεκαλεΐτο συντακτικός ή συντάκτης διά τδ πεποιηκέναι πολλά βιδλία 350. Τδ ύπο τοΰ γρα- 
φέως γενόμενον άμάρτημα ή σφάλμα ή πταίσμα λέγεται γραφικόν αμάρτημα η. 
σφάλμα ή, πταίσμα 679. Τδ αντιγράφω = ξεσηκώνω καί τδ άντιγραφευς έν τή πα- 
λαιά γλώσση είνε άμφότερα σπαν-ιώτατα 079, συνώνυμον δέ τφ αντιγράφω εΐνε τδ έπτ 
γράφω κατά μέσην φωνήν άπαντών συνήθως 631 καί τδ άπογράφω Υπογράφομαι, ενίοτε 
δέ καί τδ μεταγράφω εξ ού μεταγραφευς 683. Τδ παρά Γαληνώ : ούτος μ|ν ούν 
έξέγραψε βιβλία, κατά Κόντον σημαίνει μετέγραψε καί ο&χί άπεπλήρωσε· 683. Άντι- 
γραφευς σημαίνει καί τον έπιστάτην τών άνπγραφέων τον ύπαγορεύοντα . αδτοΐς τάς πρδς 
Αντιγραφήν παρεσκευασμένας έπιστολάς’ Επειδή, δέ ούτος dicta bat (ήτοι δπηγόρευε) διά 
τούτο παραδόξωςπως τδ ^ωμαϊκον δνομα dictator (δικτάτωρ) μετεφράσθη άντιγραφευς 
680. 4Ο μέλλων τοΰ υπαγορεύω είνε ύπερώ, τοΰ δέ προαγορεύω προερώ 749 Ύπογραφεύς. 
εΐνε δ γράφωνπά υπό τίνος υπαγορευόμενα 749, δ ^ωμαϊστί λεγόμενος νοτάριος 750. Παρ*  
δλίγοις τών μεταγενεστέρων εύρίσκεται ή λέξις ταγμγράφος 753, ή συνώνυμος ύπάρχεξ 
το όξυγράφος έν μόνη τή παρηκμακυία γλώσση άπαντών 754. Τά ύπδ Κοππίου πρός έξη-· 
γησιν τοΰ οξυγράφος γεγραμμένα δτι ή λέξις σημαίνει τον γρχφοντα οξείς καί λεπτούς χα
ρακτήρας έχει άτοπώτατα, διότι σημαίνει τον γρχφοντα δξέως ήτοι ταχέως 754. Τά παρά 
τδ γράφω Ινεργητικά μέν παροξύνονται, άλλά τά έπί πάθους τιθέμενα προπαροξύνονταε 
754. Τδ παράγραφος είνε έκ του γραφή 754, Έπί παθητικής έννοιας παραλαμβάνονται καί οί 
εις ΗΣ λήγοντες τύποι’ άλλά τδ εύγραφής εύρίσκεται καί παθητικώς καί ένεργητικώς 755. 
"Οθεν τδ επ’ ένεργείας συνήθως λεγόμενον τηλέγραφος καί ανορθόγραφος οφείλει νά τονίζη- 
ται τηλέγραφος καί αν ο ρ θ ογρ άφος?1 έκ τοΰ ορθογράφος 755. Ούτω λέγεται καί έργα- 
λάβος συνεργολάβος, κληρονόμος συγκληρονόμος, κισσοφόρος φΐλοκισσοφόρος. Τουναντίον δέ 
λέγεται κυνηγός φιλοκύνηγος κτλ. 755. Σημειογράφος δ σημείοις γράφων, δ σημείων έν τή, 
γραφή ποιούμενος χρήσιν, Γνα συντομώτερον τδ £ργον γίνηται καί ταχύτερου έπιτελήται 809 
σημειογραφεΐον καί σημειογραφική τέχνη 870. Τδ τοΰ Διογένους τοΰ Λαερτίου έν τώ βίω; 
Ξενοοώντος «ύποσημειωσάμενος τά λεγάμενα»κατά Κόντον δέν σημαίνει διά σημείων 
παραλαβών ή ώς λέγει δ Κόππιος notis excipiens, άλλά ύπο τυ πω σάμεν ο ς 870. Περί 
συμβολικής γραφής μακρόν λόγον έποιήσατο δ Γαληνός 870. Περί δέ τής μον-οκονδυλιάς 
εγραψεν δ Κοραής 871. *Ο  καλώς γράφων λέγεται καλλιγράφος 871. Οι ένδοξοι ουδέποτε 
λέγουσι καλλιγραφώ ούδέ καλλιγράφος άλλά εί ς κάλλος γράφω, ούτε ταχυγραφώ άλλά 
είς τάχος γράφω, εις εύτέλειαν γράφω κτλ. 873. Τδ ό'νομα καλλιγραφία δέν- 
σημαίνει μόνον τήν εύμορφίαν τής γραφής άλλα καί τήν καλλιέπειαν, δπερ καί συχνότερον. 
872. Χρυσογράφος δ χρυσοΐς γράμμασι γράφων 873 χρυσογραφής δ χρυσώ γεγραμμένος ή. 
πεποικιλμένος (πρβ. σ. 755) 874. ·ύτόγραφον νεώτερον τούτου είνε τδ ιδιόγραφον καί έν τω 
βυζαντιακώ Έλληνισμώ τδ ιδιόχειρον 908’ ταΰτα δέ ώς καί τδ άντίγραφον εΐνε κυρίως Ιπί- 
θετα άλλ’ έπεκράτησεν ή .άντ’ ονόματος χρησις αύτών 909. Άν-τίγραφον καί άπόγραφον εΙν&
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Λίνώνυμα κατ’ IvtiietHV προς το αρχέτυπον 912, irjroi τό έν άρχη τετυπωμίνόν ή πρώτον 
«ατεσκευασμένον, όπερ διά τοϋτο παραλαμβάνεται καί άντε τοϋ ύπόδειγμα, παράδειγμα, προ- 
Λέντημα 91:3. Έ λέξις άρχέτυπον. ήν άγνωστος τοϊς δοκίμοις 913. Πρωτότυπος (πρότυπος) 
δ πρώτος τέτυπωμένος, ίκτυπος (έ'κτυπον, έκτΰπωμα) ή άπότυπος δ 6ε τίνος ή από τίνος τε- 
τυπωμένος 913. "Εκτυπος - πρόστυπος, τύπωσις κατ’ έξοχων - τύπωσες κατ’ ε’σοχήν 91 4. 
Λέγεται και άντίτυπον καί ισότοπον 914. Άνδριάς εΐκονικός δ πανόμοιος τω εΐκονιζο- 
μένω λατ. Iconica statua. Εικονικόν άντίγραφον = copie figuree 915.

Μετάφρασις γαλλική Μεταφυσικής’Λριστοτέλους ύπό Barth. Saint-Hilaire 240, Μέτάφρα·*  
σις έκ τών τοΰ Άνακρέοντος και τής ’Ανθολογίας ύπό τοΰ γερμανοΰ Σάνδερς 406. Διαγω
νισμός έν Όδηόσώ πρός μετάφρασιν ε’ς τήν έλληνικήν ή λατινικήν τών άρι'δτων £ώσων συγ
γραφέων 896. Μιχαήλ δ Τραυλός δωρεϊται Λοδοβίκφ τφ Είσεδεϊ τά έργα Διονυσίου τοΰ 
’Αρεοπαγίτου 365. Έπί φραγκοκρατίας έν Πελοποννήσώ ή γαλλική γλώσσα έλαλεΐτο ώς έν 
Παρισίοις, νέοι δ’ "Ελληνες άπεστέλλοντο ανατροφής χάριν εΐς Γαλλίαν 366. Οί Λομινικανοΐ 
άνιδρύουσιν έν Παρισίοις σχολήν πρός διδασκαλίαν τής ’Αραβικής, τής 'Εβραϊκής, τής'Ελλη- 
νικής και έτέρων βαρβάρων γλωσσών 366.

’Ανέκδοτοι ΐταλικαι μεταφράσεις σανσκριτικών χειρογράφων 566, περσικόν χειρόγραφον 33 
δραμάτων έν Παρισίοις ων 5 μετεφράσΟησαν εΐς τήν γαλλικήν 816. Λέξεις ’Αθιγγάνων 537. 
"Ιδρυσις ’Αρμενικής Άκαδημείας 895, Άβγανιστανορρωσικόν λεξικόν 896.

Παράδοξος ισχυρισμός ότι τά τοϋ Τακίτου Χρονικά έγράφησαν ύπό τοΰ Ρ. Bracciolini 
ΐταλοΰ λογίου τοΰ ιε' αίώνος 561. 'Εταιρεία τής Λατινικής ’Ανατολής έν Παρισίοις 565.

Β' ΝΕΟΕΑΑΠΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Περί τνίς Έλλ^νιζης έν Εύρώπτ) μοίΟ-ησέως άπό'ΐοΰ μ, X. οίιώνος μ.εχρέ 
ΐνίς. άλώσεως τ^ς Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τών Τούρκων (άνάλυσις τίίς 

οδτοις έπΐγραφομ.ένν)ς πραγματείας τοΰ γάλλου Gidel) ύπό'Δ. Βικέλα σ. 362.
Περί της καθ’ ημάς στιχουργίας ύπδ A. Ρ. 'Ραγκαβη σ. 569.

Παγκάσΐη, δράμα εις πράξεις τρεις ύπδ Δ. Α. Κορόμηλά σ. 582.

Ποιήματα δημοτικά Καστέλλορρίζου σ. 883, 884, 885. Περί γερμανικής μετάφράσείος 
δημοτικών φσμάτων ύπό Σάνδερς 406. —'Ο γυ ι ός τής γρηδς παραμύθιον σχέσιν έ'χον 
πρός τόν μΰθον τής Σκύλλης 269, 270. Τό παραμύθι τής μονοβύζας , ίν Ήπείρω 
273. Παραικύθιον εξεταζόμενου έν τή νεοελληνική ιταλική καί βοημική φιλολογία 562.—Περί 
τοΰ ονόματος Γοργόνα261 Οημ. 2.’Επιθετική χρησις τοΰ ονόματος Γοργόνα 262. Γοργόνα 
λέγεται έν Κεφαλληνία πάσα άσχημος γυνή, έν 'Ρόδω πάσα μεγαλόσωμος και άγριωπή, έν 
Κύθνω πάσα κακή και διεστραμμένη, έν δέ Άραχώβη Γοργόνα και γοργόνι λέγονται τά φι
λόπονα κοράσια και οί νέοι 262. Μέδουσα λέγετχι έν Κεφαλληνία πάσα δυσειδής γυνή. 
Ήνήσος Μεγίστη τουρκιστί λέγεται Μεϊς κατά παραφθοράν δέ ύπό τών μεσαιωνικών συγγραφέων 
Yse 263σημ. 3. Καστελλοορίζω βοΰλα—ονλα=όλα 884 σημ. 3. κυρά Σελένη ήι’Ίρις,τό 
οόράνιον τόξον 884 σημ, 4 (ώσαύτως δέ καί έν Χίω).—’Αποσπάσματα ανεκδότων έπςστολών 
τοΰ αγνώστου τέως μητροπολίτου’Εφέσου Γεωργίου τοΰΤορνίιιη 876, 8.77, 878. Ντώσά καί 
δώσα = ίταίρα (έκ τοΰ δόνω=δίδωμι) 270 σημ. 1.—■ ’Σ άν ’Αμαζόνα έν Κεφαλληνίοε 
έπί εύσωμου κάί βωμαλέας γυναικός 272. ’Σ άν ’Αμ αζόνες κρούετε έν Μάνη 273. Φο
βάται ’ς αν τόν γύφτο έπί δειλών 538. Είνε γύφτος έπί τών άγαν φειδωλών 538. 
’Από τόν χαλασμόν τής Μ ονοβύζας 274. Ό γυιός τής χήρας (τής γρηάς, τής 
καλόγρηας) συνήθεις επικλήσεις τών Ανδρειωμένων ?ν τε τοϊς έλληνικοΐς καί τοϊς ρω- 
βικοϊς ποιήμασι καί έξήγησις τής έπικλήσεως ταύτης 269 σημ. 3.— Περί τής έν Λεμ'ρ 'Ισ- 
αάρ καί Μελενίκω διαλέκτου 539. Κρίσεις Βάγνερ περί τών Βυζαντινών συγγραφέων 487. 
Κρίσις Αεγράνδ έν τή Revue Archeologique περί τής έν σ. 259 πραγματείας τοΰ Ν. Γ. Πο
λίτου περί Γοργόνας 735. Περί τής νεοελληνικής γλώσσης ύπό τοΰ γερμανοΰ Βδλτζ 563 
"Εκδοσις έργων Μ. Άκομινάτου 486. — Βιβλία τυπωθέντα έν τω τυπογραφείο) τών Κυδω-
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νιών 519, εν τω τής Χίο» 521. Έπιστολαι Κοραή περί τών τυπογραφείων Κυδωνιών κ»1 
Χίου 521, 522.

Σύλλογοι κα'ι Έταιρεϊαι ένΈλλάδι τή τε έλευθέρςι και τή δούλη σ. 156, 235,1303, 
304, 546, 656, 822. — Βιβλιοθήκαι και Μουσεία 304.

Φιλολογικός ούλλογος Παρνασσός σ. 79, 156, 234, 317, 403, 734, §08, 893, 
974. — "Εχθεσις τών έν τφ Συλλόγφ γενομένων κατά τά ετη 1Β' και ΙΓ' σ. 817. 
Αριθμός τών μελών 848 (προ. 79, 235, 3'18, 406, 809, 894, 976). ’Έσοδα καί 
ϊξοδα 828 (πρβ. 819). ’Εφορεία καί διάφοροι έπιτροπαί 403, 828. Άναγνωσθεΐσαι 
όιατριβαι 823, 8'24 (πρβ. ;9, 234, 317, 403, 808, 893, 974). Δημόσια μαδήματα 
734, 808, 823, 893. Επιστημονικά! έσπερίδες 734, 808, 893. Δραματικός άγών 
820. Βιβλιοθήκη καί Άναγνιοστήριον 828. Ένέργειαι τού συλλόγου ύπέρ τών έν Η
λεία Έλληναλβανών 819. Τελετή τής ΚΕ'Μαρτίου 235. Μνημόσυνου τών έν Μακρυ- 
νίτσα και άλλαχοΰ τής δούλης Ελλάδος πεσόντων 436 (πρβ. 821). Βραβείου τοϋ 
Συλλόγου έν τή Παγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων 809. Μεταλλίου άποσταλέν τώ 
Συλλόγώ παρά τοϋ πανεπιστημίου του Παταυικοϋ Λουγδούνου εις άνάμνησιν τής τρια- 
κοσιετηρίοος αύτοΰ 822. Άπόφασις περί συγκαλέσεως έν Άθήναις συνεδρίου τών άπαν- 
ταχοΰ‘Ελληνικών συλλόγων τή κε' Μαρτίου 974. Περί τοϋ λαχείου πρδςαγοράν οι
κίας 825 (πρβ. 156, 318, 404).

Περί τή ς έκοοσεως τοΰ περιοοικοϋ τοΰ Συλλόγου 8! 9. Εγκύκλιος τοϋ ‘Τπουργείου 
πρδς τούς γυμνζσιάρχας συνιστώντος τδν Παρνασσόν 4. Ή έπί τής έκδόσεως τοϋ 
Παρνασσό ΰ έπιτροπή 4.'

Ί Βιογραφικαί σημειώνεις των κατά τδ 1878 άποδανόντων μελών τοϋ Συλλόγου: 
’Επιτίμων μέν Κ. Πώπ 156 Δ. Θωμαΐδου 235 Ε. Α. Σίμου 809 έν Άθηναι.-, Π. 
Ααζαρα 235 καί Γ. Μαρκορα 810 έν Κερκύρα, Γ. Συμβουλίδου 235 έν Όδησσφ καί 
Ί. Καλλέργη 235 έν Κωνσταντινουπόλει*  άντεπιστελλόντων δέ Ί. Χατζοπούλου 735 
έν Μεσολογγίφ καί Ε. Μαρσάλα 735 έν Νεαπόλει, τοΰ έκτάκτου Π. Πανουργία 233 
καί τοΰ τακτικού ένεργοΰ Άρ. Ρ. ’’Ραγκαβή 804 έν Άθήναις.

Σ χ ο λ α ι των Απορων Παίδων ϋπο τοΰ Συλλόγου ίδρυμέυαι έν Άθήναις, 
έν Σόρφ, έν Καλάμαιε, έν Χαλκίδι, έν Ζακύνθφ, έν Πάτραις 404, έν Κορθίω ’Άνδρου 
456.— Κοσμητεΐαι τών σχολών 404, 734, 8'25, 894.— Τής σχολής Αθηνών έσοδα 
καί έξοδα 8'27. Εξετάσεις τών μαθητών καί υγιεινή κατάστασις αυτών 826. Συμπο
σίου 318. Μουσική έσπερίς έν τω Συλλόγω ύπέρ τής Σχολής 974. Περί συγκροτήσεως 
μουσικού θιάσου έκ τών μαθητών τής ί/Σύρφ Σχολής 894 (πρβ. σ. 734).

Γ' ΚΕΩΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Περί σατυρα; έν τνί νέγ. 'Ρώμγ ύπό Άντ. Φρπβκσίλη σ. 39.

Πεζή μετάφρασις ποιήματος τοΰ Μακώλαιυ σ. 31. "Εμμετρος μετάφρασις τοϋποιή- 
ματος «'Η Κυβέρνησις» I. Belli, τοΰ αύτοΰ 11 oavaliere enciclopedioo 48. Περί έκδό
σεως ποιημάτων τοΰ γερμανοΰ Σάνδερς 406. Αγορά χειρογράφου Σιλ. Πελλίκου 8,000 
φρ. 407. Χειρόγραφον τής εποχής τών Καρολιδών 566. Πασκουΐνος καί άνέκδοτα 
περί αύτοΰ 42. Μαρφόριος 43. Βίος σατυρικού Belli 45. Βοηθητικά συγγράμματα περί 
πής σατυρας έν νεφ Ρώμη 50. 'Εκατονταετηρις Βολταίρου 407. Γαλλική Άκαδήμειβ 
566. ’Ακαδημαϊκοί Βικτωριανός Σαρδοϋ 407, 'Ρενάν καί Μαρτέν 566.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Σημείωσις περί της έν Άθηνκις εκκλησίας των άγιων θεοδώρων ύπό 

Σπ. Π. Λάμπρου σ. 70.
Περί ΊΘώμης καί (Μεσσήνης ύπό Ν. Πετρή γυμνασιάρχου σ. 124.
'Ρωμαϊκά άρχαιολογήματα ύπό Σ. Κ. Σ, σ. 153.
Νεκρική στηλη μετ’ αναγλύφου Σειρήνας ύπό Κ. ΜυλωνΚ ύφηγητρϋ σ.3 1 3. ■
Περί τών ύπό τών Φράγκων κοπέντων έν τγ ’Ανατολή κατά τούς μέσους 

βίώνας νομισμάτων άνάλυσις τοΰ ύπό Schlumberger : Numismatique ,de Γ 0- 
rient Latin ύπό Σ· Κ. Σκκελλαροπούλου καθηγητοΰ σ. 3 ί 0 (πρβ. 232).

Περί τής τοπογραφίας καί της αρχαίας ιστορίας τής Φωκαίας (μετά πι- 
νακος) ύπό Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως σ. 350.

Τά Β έπί τών νομισμάτων τών Παλαιολόγων ύπό Π. Λάμπρου σ. 396. 

Δωδώνη ύπό Α,Ρ. Ρ. σ, 399.

Σκάλα καί Βασιλική όδός, ήτοι άνακάλυψις τής παρά τάς πτ,γάς τοΰ Πα
μίσου μεσαιωνικής κωμοπόλεως Σκάλας καί τής πρός αύτήν άγουσης έκ 
^ουρίας αρχαίας όδοΰ, τής κατά τόν Μεσαίωνα ύπό τών Βυζαντινών Βασι

λικής όάοΰ καλούμενης ύπό Άθ. Πετρίδου σχολάρχου Θούριας σ. 442.

Περί τής αρχαίας πόλεως Αυκίας (Αυκοΰρσι νΰν) καί τοΰ λιμενος αυτής 
“Ογχησμου (νΰν Αγίων Σαράντα) ύπόΆΘ.Πετρίδου σχολάρχου Θουρίαςσ. 636;.

'Ο έν ΜαραΟ.ώνι ναός τοΰ Διονύσου ύπό Σπ. Π. Λάμπρου ύφηγητοΰ σ. 727. 
Άρχαιολογικαί έν'Ρωμν; αποκαλύψεις ύπό Σ. Κ. Σακελλαραπούλου σ.789. 

Περί της έν Έφέσω ’Εκκλησίας τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου (μετ’ 
επιγραφή:) ύπό Σπ. Π. Λάμπρου ύφ·ηγ·ητοΰ σ. 87 4 .

’Αρχαιολογική έν Άθήναις'Εταιρεία σ. 76.
’Αρχαιολογική Εταιρεία έν Δο^άτφ τής Μακεδονίας σ. 733. 

Γερμανική Σχολή σ. 76, 1 52, 230, 315, 484, 973. 

Γαλλικά Σχολή σ. 78, 229, 315, 400, 484,97.4..
Άρχαιολογικαί ειδήσεις σ. 77, 152, 231, 316, 401, 483, 733, 973.

Άνασκαφαί.'Γπό τήν’Αχρόπολιν. σ. 152, 313.Περί τδ Λυσιζράτειον μνημεΤον 231,973? 
Ιν.Έλευσΐνι 317’ έν Μυχήναις 77, 152, 733' έν "Αργεί (ένθα καί χρυσά κοσμήματα) 317- 
έν Ναυπλίω 733’ έν’Ολυμπία 231, 31 4, 401, 483’ έν Δελφοΐς 733" έν Δήλω 402' έν ’Ιθάκη 
733, έν Δωδώνη 399. Έν Τ’ώμη (έν Κυριναλίω, Ήσκυλίνω, Campo Verano 155, έν Παλα- 
τ-ίνψ 789). Έν Παλεστρίνη 233.

’Αρχαιότητες. Εδρήματα έν ’Ολυμπίας: Ταύρος 231, Ακέφαλος. άνδριάς αύτοχράτορός 
315, Ζευς ό'ρθιος 483, Κεφαλή Κλαυδίου 315, χεφαλή Άδριανοϋ 483, μέρος τοθ συμπλέγ
ματος τοϋ Πραξιτέλους 315, άγαλμα Τύχης 483, δύο χαλκαΐ χεφαλα'ι γρυπών 315, χολοσ-: 
σαϊος άστράγαλος 315, έπιγραφή έ'χουσα τδ όνομα Γλαυχία τοϋ έξ Αΐγίνης καλλιτέχνου 315, 
μέρος τοΰ Πρυτανείου και θεμέλια πάντων τών θησαυρών 315.—’Ανέκδοτον άνάγλυφον, έν 
τφ έν Άθήναις Μουσείω βνζαντιακής έποχής παριστών γυναίκα ε’ς ΐχΟύν, άπολήγουσαν καί 
σαγηνεύονταν άνδρα διά μούσικοϋ οργάνου 265. Κορμός ανθρώπινος έκ λίθου Παρίου έ,ν 
’Αθήναις 402. Έπιγραφή περί τό Λυσικράτειον μνημεϊον περιέχουσα ό'νομα κουρέως 231. 
Σώον άγαλμα μαρμάρινου άνευρεθέν έν τώ έν Καλαβρύτοις δήμω τής Κλειτορίας κατά τήν 
θέσιν έν, ή έκειτο ή άρ.χαία Κλέιτορία ένθα έκάστοτε άνευρίσκονται άρχαΐα νομίσματα κτλ.



982; ΠΑΡΝΑΣΣΟ!

07H Έν τώ Βαρβσκείιρ Μουσε'ιρ: Δίωτος ύδρίβμετ’ Ανσγλύφου καί έπιγρβφής έδρεθεΐσ3 ?u 
Άθήναις, πλάξ Ανάγλυφος έζ Πελοποννήσου, ιθυφαλλική Ακέφαλος μορφή έχ Πελοποννη'σου» 
’Έρως Μ κιονίσκου έζ Σπάρτης πάντα ταΰτα ζάλής έργασίας 316, ύπερμεγέθης κεφαλή νέου 
γενειοφόρου μετά τραχήλου καταλήγοντος εις σφήνα $ωμ. χρόνων, και κεφαλή Νέρωνος ώς 
’ Απόλλωνος κιθαρωδού καλλίστης έργασίας εδρεθέντα παρά τδ Διονυσιαζδν θέατρον 973. Περί 
τοΰ ένΑυζουρσίω ναοΰ τών«Άγΐων 40», 642.Κίονες,εόραι λίθιναι,έπιγραφή καί Ανάγλυφονέντή 
παράτδν Δομοχδν μονή τής’Αβαρίτσης'Αγία Τριάδι 483.Στοιχεία Μ Π X δι’έρυθρώνπλίνθων έπί 
τοίχου πύργου έν Δεμίρ Ίσσάρ 533. 'Ελλήνιζα! έπιγραφαι έν Κέρτς 733. Βάθρον ανάγλυ
φο·; έν τή έν 'Ρώμη Piazza di Pietra 403. Κεφαλή φαύνου έξ έρυΟροΰ μαρμάρου έν 'Ρώμη 
155. ’Ογκώδεις λίθοι τής έποχής τών βασιλέων ϊχαντες γράμματα 4 αιώνας παλαιότερα 

τών αρχαιότατων έπιγραφικών μνημείων τής λατινικής γλώσσης ήτοι τών έπιγραφών τοΰ 
μνήματος τών Σκηπιώνων 793. ’Εσφαλμένα τά περί αποκαλύψεως τής πόλεως Σιποΰντος 
154 (πρβ. 77). Ερείπια τοϋ ναοΰ τοϋ Ποσειδώνος έν 'Ρώμη καί στοά τών ’Αργοναυτών 403. 
Άποκάλυψις τής κρυπτής στοάς τών Άαυιδίων, ζαί τής οδοϋ . τής άγούσης εις τήν Κολλίνην 
πύλην 155. ’Εκκλησία έν Δεμίρ Ίσσάρ θολωτή λελατομημένη έν βράχοι έν ή καίτινες εικό
νες 533. Τάφος έν Φωζαία λελαξευμένος έν τώ βουνω λουτρδν νΰν καλούμενος 353. Ό 
παρά τήν Φώζαιαν μονόλιθος τάφος Πελεκητή μνημεϊον προϊστορικής έποχής 353. —- 
Κυκλώπεια έρείπια παρά τάς πηγάς τοϋ Παμίσου 443. Κυκλώπεια.τείχη, έν Θεσσαλία παρά 
τδν Λομοκδν 483.—Αί πήγα! τοΰ Παμίσου εϊνε δύο λίμναι καλούμεναι κοινώς μάτια 443, 

* αί δέ πηγαι τοϋ έκεϊ πλησίον ’Άριός λέγονται τδ πήδημα τής λυγερής 444. Χώρος τής 
Γρηας 448 σημ. 2. Θεσσαλική πόλις Μελΐταία 483.

Έκ τών τοϋ Νικολάου τοϋ Ααμασκηνοϋ συμπλήρωσις τών περί Φωκα'ας τοϋ Παυσα- 
νίου 355. 'Ρίχτερ περί τών έν Έφέσω χριστιανικών μνημείων 563 (πρδ. 874). Μελέτη 
περί τοϋ πίνακας τής Aljustrel 733 (πρβ. Π α ρ νι τ. Α, 552). Περί τοΰ ’Ολυμπίου Διος 
τοϋ Φειδίου καί τών ομηρικών στίχων 65,3.. Παράστασις Σειρήνων έπί τάφων 313. 
Σύγγραμμα Σειρήνων 314. ’Εφαρμογή τοϋ μικροσκοπίου είς τήν Αρχαιολογίαν 231. 
Διατί ο' παναθηναϊκοί Αμφορείς πάντοτε τεθραυσμένοι Ανευρίσκονται έν τοΐς τάφοις τών 
’Αθηνών 401. Έν τω Αρχείω Πανόρμου χειρόγραφα 2000 έν οίς διπλώματα τών λατίνων βα
σιλέων τής 'Ιερουσαλήμ έπί περγαμηνής, τά πλεΐστα τών χειρογράφων τούτων έλληνικά καί 
λατινικά 406. Πίνακες γραφογνωσίας Βάτεμπαχ 80. Γνώμη περί τών Αρχαιοτήτων τών Μυ
κηνών 77. Περιγραφή Αρχαίας κηδείας 60, 68. Σύγγραμμα πρώην πρέσβεως ’Αγγλίας 
Οΰάης Impressions of Greece τω 1 874, 880. Σύνοψις καταλόγου τοϋ έν Άθήναις έθν. νομι- 
σματικοϋ μουσείου. 238. "Ελληνες μέλη τοϋ έν Βερολίνω Αρχαιολογικού ινστιτούτου. 402, 
483. Δι’ άνευρέσεως έπιγραφών έν 'Ρώμη κυροϋται καί πάλιν ή Απόφανσις Διονυσίου το,ϋ 
’Αλικαρνασσέως, τοϋ Κίρχοφ καί τοϋ Μόμσεν ότι ή γραφή ήλθεν εις τούς 'Ρωμαίους έκ τής 
έπιμιξίας αύτών. προς τάς έλληνικάς τής μεσημβρινής ’Ιταλίας Αποικίας 793. Πρώτος ό Αύ
γουστος κατέστησε τήν 'Ρώμην λιθίνην 796. Πώς έκόμίζοντο εις 'Ρώμην τά πολύτιμα μάρ
μαρα 796. Περί ίδρύσεως έν Άθήναις ’Αγγλικής Αρχαιολογικής σχολής 974. Παύλος Φουκάρ, 
διευθυντής τής έν Άθήναις Γαλλικής σχολής αντί τοϋ κ. Δουμ,ών 974.

Περιεχόμενα τοΰ β'έτους τοΰ περιοδικού τής έν Άθήναις Γαλλικής Σχολής 78, 153,230, 
400, 484, τής Γερμανικής Σχολής 484.

Έπιγραφαι σ. 70, 71, 153, 233, 316, 399, 400, 483, 532, 639, 729, 881 (ε’ικών τής 
έν Έφέσω ύπδ Wood Ανευρεθείσης έπιγραφής). Πανομοιότυπα τών έν σ. 134 καί 140 έρυ- 
θραϊκών έπιγραφών καί τών έν σ. 1 37 χιακών έν παραρτήματι,ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

Νεοελληνική Μυθαλογίρς. ’Ενάλιοι δαίμονες, Γοργόνα, ύπό Ν. Γ, Πολίτου

6. 259 (πρβ. σ. 735).

Περί τοΰ μύθου τοϋ Χάρωνος ύπδ I. Πίου σ. 80. Παραδόσεις περί Γοργόνων 260. 
Σχέσις τών Γοργόνων προς τήν Μέδουσαν 263. Παράδοσις έν τή νήσφ Μεγίστη περί
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ϊίεδοόσης 96,3. Διήγησίς Γεωργίου 'Αμαρτωλού περί έμφανίσεως ζεύγους θαλασσίων 
Ανθρώπων έν Αΐγύπτιρ 264 σημ. 6» Περί ΐχθυομόρφων Σειρήνων και Γοργ. 265. Π ερί 
Ορνιθόμορφων Σειρήνων 264 σημ. 6. Έξήγησις τοΰ περί Σειρήνων μύθου 264 σημ.1· 
Παραδόσεις περί ’Αλεξάνδρου καί Γοργ. ζαί σχέσεις αύτών 260, 266, 268, 269. Με
ταξύ Κύπρου καί 'Ρόδου έν τώ κόλπω τής ’Ατταλείας ήσαν σύρτεις προελθοΰσαι έκ 
τής κεφαλής τής Γοργόνης ριφθείσης έκεϊ 263. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος θέλων νά τιμω- 
ρήση τδν μάγειρόν του Άνδρέαν ονομαζόμενου, ϊρριψεν αύτδν είς τήν θάλασσαν, ό δέ 
τόπος εις 3ν έρρίφθη ώνομάσθη έ'κτοτε ’Ανδρεατικδς κόλπος 268 δστις ίσως εινε 
κατ’ Αμαθή σύγχυσιν ή ’Αδριατική θάλασσα 268 σημ. 4. Περί τής καταδύσεως τοΰ 
’Αλεξάνδρου διά μηχανής κατά την «Φυλλάδα τοΰ ’Αλεξάνδρου» και κατ’ ’Αραβικήν 
παράδοσιν 274. Περί αναβάσεως ’Αλεξάνδρου καν Σολομώντος εις τούς αιθέρας έν κα- 
λάθφ φερομένω ύπδ πτηνών και καταβάσεως αύτών εις τήν θάλασσαν κατά δημοτικά 
βωσικά φσματα 274, 275. .ΕΘΙΜΑ

*Ε9ιμα του γάμου έν Μεγίστη (Καστελλορρίζφ) ύπο Α. Σπυρίδου σ. 882.

Έν Καστελλορρίζω οί γάμοι τελούνται χειμώνα πρδ πάντων τδν ’Ιανουάριον 832, 
πάντοτε δέ Κυριακήν και έν τω ναφ πλήν τών ερχομένων είς δεύτερον γάμον 883. 
Φέρουσι δε τήν νύμφην εις τδν ναόν άδόντων μεγαλοφώνως τών νέων 884 καί πυρΟ- 
δολούντων κατά τήν είσοδον και έξοδον αύτης 885. Κατηργήθη ή συνήθεια τοΰ νά εϊνε 
ή νύμφη κεκαλυμμένη διά χρυσοϋφάντου σκεπής 884. Τήν Δευτέραν δίδονται τή νύμφη 
τά χαρίσματα, δτινα καταγράφονται, καί τήν Τετάρτην φέρουσι τήν προίκα εις τήν οικίαν 
τοΰ γαμβρού 886.— Περί τής συνήθειας τοϋ στίζειν τδ σώμα έν Έλλάδι και Γερμα- 
,νίγ. και πσρατήρησις ποινικολόγου 261 σημ. 6.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Δημώδους επιστήμης σειρά S' Περί Θεού υπό Π. Βραΐλα ’Αρμένη σ. 5, 321. 

Λόγος εισαγωγικός είς τό μάθημα τοϋ Φυσικού Δικαίου ύπό Ν. Καζάζη 
ύφηγητοϋ σ. 161.

Περί τοϋ Ευαγγελικού κηρύγματος, λόγος εισαγωγικός εις τήν ’Εκκλησία- ν 
στικήν 'Ρητορικήν ύπό ’Ιγνατίου Μοσχάκη ύφηγητοϋ σ. 241,

Περί Πίστεως καί θρησκείας,διάλογος ύπό Ε. Α. Σίμου σ. 409.

Αί έν Πελοποννήσω σκευωρίαι κατά τών όοθοδόξων Ελλήνων τω 1705 
χειρόγραφον ανέκδοτον έκδιδ. ύπό Ίω. Ν. Σταματέλου σχολάρχου Λευκάδός 

σ. 465. Επιγραφή του χειρογράφου α’Επιστολή συμβουλευτική διά τούς έν 
Πελοποννήσφ Γραικούς, συντεθεΐσα παρά τοϋ σοφωτάτου Λατίνου Άρχιεπι- 

σκόπου Καρλίνη τοϋ έν Ναυπλίω. Γεγονε δέ κατά τό αψε’, κα'ι έπέμφθη τω 

μακαριωτατω Πάπα 'Ρώμης, και τη γαληνοτάτν) τών 'Ενετών ’Αριστοκρά· 
τίκ» σ. 467.

Περί έργασίας ύπό Δ. I. Οίκονομοπουλου ϊατροΰ σ. 737.

Ό κοινωνισμός έν Γερμανία ύπό Ν. Καζάζη ύφηγητοϋ σ. 755, 840.

Περί ύλισμοϋ ύπό Ίγν. Μοσχάκη ύφηγητοϋ σ. 926.
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Σχολαί περί τΙ}ς άρχής καί τοΰ σχοποΰ τοϋ δικαίου, καί τής πολιτείας: 'Ιστορική σχολή 
179, φιλοσοφική 181, Οεολογική 183, κοινωνιστική 184. Πολιτεία τοθ Πλάτωνο*  
έχρησ'μευσεν ιδίως ώς πρότυπον και ύπόδειγμα πάσης κοινωνιστικής χίμαιρας, έν τοΐς νεωτ 
τέροις χρόνοις 760, 862, Κοινωνική κατάστασις κατά, τήν έμάνισιν τοΰ Χριστιανισμοί) 76!. 
*Β Οδτοπία σύγγραμμα μυθιστορικόν τοΰ θωμά Μώρου ύπήρξεν ή πρώτη κοινωνιστική 
σύλλνψις τοϋ νεωτέρου πνεύματος, τό δ’ όνομα αύτής κατήντησεν έπειτα να σημαινη πάσαν 
πολιτικήν χίμαιρα» 763. Προφήτης τοϋ νεωτέρρυ κοινωνισμοΰ ό 'Ρουσώ 764, και θεμελιώ
δης βίβλος τυϋ νεωτέρου κοινωνωμόϋ τό Contrat social 765. Χαρακτηρισμός τοΰ γάλλου Σμ'ιν 
Σιμών 768. Πρώτος έν Γερμανία πραγματευθε'ις τάς κοινωνιστικάς θεωρίας ύπήρξε /άπτης 
τις 775, δ δέ Κάρολος Μάρξ διετύπωσεν έπιστημονικώτατα πάντων τάς θεωρίας τοΰ κοινωνι- 
σμοΰ 840, κοινωνιστικός δέ δημαγωγός έγένετο δ ’Ιουδαίος Λασάλλε 843, σύστημα αύτοΰ 
845. ’Ακούσιος έπίκουρος τοΰ Λασάλλε έγένετο δ Βίσμαρκ 851 διά τής παραχωρήσεως της 
καθολικής ψηφοφορίας, ητις ήτο καταχθόνιον πολιτικόν μηχάνημα 852. Κατά τήν νέαν πο
λιτικήν φρασεολογίαν τρίτη τάξις λέγεται ή τών φιλελευθέρων και τέταρτη τάξις ή 
τών έργατών 852. Οΐ δπισθοδρομικοι έν Γερμανία ύποστηρίζουσι τόν κοινωνισμόν πρός κα
ταπολέμησή τοΰ κοινοΰ αύτών έχθροΰ ήτοι τής μερίδας τών προοδευτικών-και τών φιλελευ
θέρων έθνικών 853. Φωλεά τής κοινωνιστικής δημοκρατίας έν Γερμανία εΐνε ή Σαξωνία 853. 
’Αριθμός βουλευτών και.έκλογέων κρινωνιστών έν Γερμανία 854, και ιύιως έν Σαξωνια 855’ 
Αριθμός κοινωνιστικών έφημερίδων και χαρακτηρισμός τής κοινωνιστικής οημοσιογραφιας 855. 
0 ύλισμός εΐνε ή αιτία τοΰ χάους και τής συγχύσεως τής ταραττούσης τόν πνευματικόν 
κα'ι ηθικόν βίον τοϋ γερμανικού ’έθνους 856. ’Αποτελέσματα τής προώρου κα'ι άποτόμου χει- 
ραφεοίας τοϋ πλήθους 857 και 866. Κατά τόν έξοχον συγγραφέα Τράιτσκε, ή καθολική ψη
φοφορία έχει έμμεσον άποτέλεσμα τήν πολιτικήν τοϋ πλήθους άνηθικότητα 858 (πρβ. 863). 
Μετά τά κακουργήματα καί τάς καταστροφάς τοϋ Δήμου τών Παρισίων δ κοινωνισμός άπώ- 
^.εσε πάν κϋρος μεταξύ τών έργατικών τάξεων 858. Μόνον έν Γερμανιφ τελείται έορτη ε’ς 
μνήμην τοΰ Δήμου τών Παρισίων 859. Έν τοΐς διςθνέσι συνεδρίοις προεξάρχουσι Γερμανοί 
δπασαι δέ αΐ έν Αμερική κοινωνιστικαι συναθροίσεις τών έργατών έ'χουσι τήν αρχήν των έκ 
Γερμανίας 859. Διατύπωσες τής εΐκόνος τής’Ελευθερίας ύπό Μακώλαιυ 865.—Ιατροί καί σο
σιαλισμός έν 'Ρωσία 814. — 'Η περί τών άτόμων θεωρία τών ύλιστών 927, βρίθει άντιφά- 
σεων 928, 929, και δέν δύναται νά άποδείξη τάς άρχάςτοΰ ύλισμοΰ, καί νά έξηγήση τόν κό
σμον 930, καί τήν δ παρξιν τής ψυχής, ήτις όμως κατά τούς ύλιστάς εΐνε άπλοϋν προϊόν τών 
διαφόρων μερών τοϋ έγκεφάλου 932. Άναίρεσις τής δοξασίας ταύτης 932, 933, ής αί συνέ- 
πειαι εΐνε αποτρόπαιοι καί φοβέρα! ε’ς τόν βίον τοϋ άνθρώπου 934. Γνώμη τοϋ'Ρουσώ κατά 
τών ύλιστών 937.—Χαρακτηρισμός τών ’Αποστόλων ’Ιωάννου, Πέτρου καί Παύλου 250—· 
256.— Γνώμη Λατίνου αρχιεπισκόπου Ναυπλίας περί τοϋ. πώς νά έξαρπασθή δ ανατολι
κός κλήρος άπό τών χειρών τοΰ Πατριάρχου 465.—Περί τής Μονής τοϋ Βουλκάνου 132. 
Τίνες μοι’αί καλούνται Σταυροπήγια 132. Καρλίνης λατΐνος αρχιεπίσκοπος Ναυπλίας 467.ΕΠ^ΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

■Ρευσποποίησις τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος ύπό Τ. Α. Άργυροπούλου ύφ^- 

γητοΰ σ. 73.
Περί φωνογράφου (μετά δύο εικόνων) ύπό τοϋ αύτοΰ σ. 306.

Περί μικροφώνου ύπό τοϋ αύτοΰ σ. 378 (πρβ. 567).
Σεισμοί έν Κεφαλληνία (12/24 ’Ιανουάριου 1878—15/27 ’Απριλίου) ύπό 

II. Τσιτσέλη σ. 319.
Νεώτεραί πίνες πληροφορία! περί τών μαστιζουσών τάς λεμονοπορτοκαλέας 

γόσω·ν ύπό I. Ν. Ε. Τομπάζη σ. 367..

'Ιστορική πραγματεία περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν 
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*Ελλάδ*  μέχρι τοΰ 1821. Τυπογραφία Κυδωνιών σ. 517. Τυπογραφία Χίου 

θ’. 521 ύπό Π. Λάμπρου.

Μετεωρολογικόν Δελτίον σ. 80, 160, 320, 408, 488, 568, 896, 976. 
Μετεωρολογική άποψις τοΰ έτους 1878 σ. 975,

Σχολή τών Τεχνών έν Άθήναις σ. 302 (πρβ. 238). Ναυτικαί αχολαί έν Έλλάδι 302 
Στρατιωτική Σχολή έν Πειραιεϊ 302. Σχολή πρακτική νεανίδων έν Βρυξέλλαις 735,— Συ
σκευή τοϋ Pictet πρός βευστοπ. τοϋ άτμοσφ. άέρος 75. Άερόστατον Τισσανδιέ έν τή παγ- 
κοσμίφ έκθέσει 157. Σιδηρόδρομος πρός τό κέντρον τής ’Αφρικής 240. Έκρηξις Βε
ζούβιού 736. Πρόληψις συγκρούσεων σιδηροδρόμων 407. Γεωγραφ. πίνακες τοϋ έν Άθήναις 
προς οιαδ. τών έλλην. γραμμ. Συλλόγου 158. Στρατιωτικοί χάρται τοΰ έλλην. γεν. έπιτε- 
λείου 158. ’Ανέκδοτον περί τών περί Μακεδονίας γνώσεων τοΰ Κεΐπερτ 318. Νέα_έκδρομή 
ε’ς πόλον 80. Νορβηγική θάλασσα 80. θάνατος τοΰ διασήμου γεωγράφου Πέτερμαν 736. 
-Γεωλογική σύστασις τοϋ έδάφους τής Ελλάδος 295. Νέος κρατήρ τής Σελήνης 408. Νέος 
■κομήτης Tempel 568. Νέον μέταλλον μόζενδρον 568. Περί τών έν τή διώρυγι τοϋ Σουέζ 
βευματων 567. Ο έν Ελλάδι χρυσός 4Q5. 'U αλιεία έν 'Ελλάδι 812. Σύγγραμμα Δάρβιν 
περί κοραλλίων 568. Κυτταρικά! ψυχαι και ψυχικά κύτταρα 565. ’Ασθένεια τοματών 568. 
Νέα άσθένεια τών αμπέλων coecus vitis έν Αλσατία 408.—θέρμανσις όλης πόλεως έν ’Αμε
ρική δι’ άτμοϋ 407, "Έδαφος οικιών έκ γουταπέρκης έν ’Αγγλία 408. Περί μεγάφωνου χά
ριν τών κωφών 567. Εφαρμογή τοϋ μικροφώνου (σ. 373) ε’ς τήν ιατρικήν 567. Εφίππων 
προς διαβασιν ποταμών 656. Βαρέλια, θερμάστρα·., μαντήλια κλπ. έκ χά.ρτου 736 Έκπυρ- 
σοκροτησις έξ·άναφλέξεως τών άλεύρων 568. Φάρμακου λύσσης 812. θάνατος τοϋ έν Βιέννη 
ιατρού Ροκιτανσκη 568. — Βολωνάκης έλλην ζωγράφος έν Μονάχω 157. Κυρία Στίλμεν 
το γένος Σπάρταλη ζωγράφος 240. 'Ελληνικά καλλιτεχνήματα έν τή παγκοσμίφ έκθέσει τών 
Παρισίων 238. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ

Γενικού όδηγίαι πρός την κατ’ οίκον ύπό τών γονέων διδασκαλίαν τών 

μαθημάτων της Φυσικής 'Ιστορίας ύπό Εύστρ. Α. Κεχαγια παιδαγωγού σ. 50. 

Ζωολογία (μετά 4 σχημάτων) σ. 275.

Πνευματική άγωγη.'Η μητηρ και τό δωμάτων τών παίδων, μετάφρασις 
ίκ τών τοΰ Karl Oppel ύπό Χαρίση Πούλιου σ. 952.

’Ασκήσεις τών αισθήσεων σ. 51, σύγκρισις ίππου καί Βοός 278, κυνός καί γαλής/ 
κριού και τράγου 279, λαγωοΰ, σκούρου καί μυός 280, γλαυκός καί περιστεράς, 
χηνος και νησσης, στρουθιού καί καναρίου 282, κυπρίνου καί άνθίου 283, έλαψο- 

-, κανθάρου καί μηλολόνΟης 284. — Δημοτικά σχολεία έν 'Ελλάδι, 'Ελλην. σχολ.εία καί 
Γυμνάσιά και Πανεπιστήμιον, άριθμός τών μαθητών, καθηγητών κλπ. 301. Φιλεκ
παιδευτική Εταιρεία, Αρσάκειου 302, Κληροδοτήματα υπέρ τής έκπαιδεύσεως έν'Ελ- 
λαόι 305. Σχολεία καί μαθηταί έν τή δούλη Έλλάδι 305 (πρβ. 236). Διδάσκαλοι τοΰ 
γυμνασίου τών Κυδωνιών 517. Δεμίρ 'Ισσάρ Σχολεία καί Διδάσκαλοι 543, πόροι κάί 
περιουσία τοΰ κοινού υπέρ τών σχολείιον 545, Φιλοπρόοδος αδελφότης, σκοπός καί ερ- 
γον αυτής 548. — Θάνατος τής νηπιαγωγού Πάπ Καρπαντιέ 735, Σχολή απόρων Παί
δων έν Παρισίοις 735, Γυναικεία Πανεπιστήμια έν 'Ρώμη καί Φλωρεντία 846. "Ιδρυ- 
σις ελλην. σχολής eV Νάςφ ύπό Μ. Αικατερίνης 463, τύχη τών μαθητών τής σχο
λής ταύτης κατα πληροφορίας τοΰ μητροπολίτου Χερσώνος Ευγενίου τοϋ Βουλγάρεως 
463, 464. '.
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ΥΓΙΕΙΝΗ

Περί τροφών. Γενικόν μέρος σ. 452, 503. — Ειδική έξέτασις τδνκοινο- 
τέρων πρός διζτροφην ουσιών. Α' τροφαί στερεαί, «! "Αρτος σ. 782, β' Κρέας 
σ. 943, γ' Ώζ σ. 950 ύπό I. X. Βάμβα ύφη γητου.

Τι ε^νε τροφή σ. 452. Διαίρεσή τών τροφών κατά τον Voit 454, κατά τούς νεω*  
τερους 455. Ποοον μαγειρικόν αλας είτε έγχλώριον νάτριον περιεχεται έν τφ σώ- 
ματι 455. Διαίρεσις τών εκ του φυτικου βασιλείου τροφών κατά Proust 457. Διαίρεσις 
τών καρπών κατά Gauti^^i. Περί άλεΰρων 782. Περί του στρατιωτικού άρτου 784. 
Θρεπτικωτερος εινε ο άρτος ο περιεχων καί πίτσρα 783 σημ. 1· Τρόπος παρασκευής 
προζυμίου εν Γερμανι^ και εν Παρισίοις 785. Νέα έν Δονδίνφ μέθοδος τής ζυμώσεως 
786. Χαρακτηριστικά τοΰ καλού άρτου 787. Εϊδη άρτου 787. Διάτι δεν πρέπει νά 
καλυπτωνται οι μόλις τοΰ κλιβάνου έςαχΟέντες άρτοι 787 σημ. 4 . Αλλοιώσεις του 
άρτου 788. .Αρτος δια τους πάσχοντας διαβήτην 788. Ίδιότης του κρέατος, το τών 
ποηφαγων εινδ το θρεπτικώτατον καί εύπεπτότατον, χημική αύτοΰ σύστασις 943. Α- 
πατώνται οί νομιζοντες. οτι ό ζωμός τού κρέατος περιέχει τάς θρεπτικωτάτας ούσίας 
του κρέατος. Εςέτασις τών κτηνών, προσοχή είς τδ βάρος 944. Χαρακτηριστικά 
υγιούς κρέατος, νοσοι τών ζώων, γνώμαι επιστημόνων περί τής νόσου 945 καί σημ. I. 
Κανόνες κατασκευής τού ψητού, τδ έν κλιβάνφ εΐνε κατώτερον τού δι’ οβελού ή έσχά**  
ρας 946. Ποτέ γίνεται χρησις ώμου κρέατος 946 σημ. 1. Σύγκρισις χημικώς του 
ωμού και έψητού κρέατος, τδ βραστόν κρέας εΐνε θρεπτικώς κατώτερον τού έψητού. 
Ολλανδική μεΟοόος τού κατασκευάζειν έςαίρετον βραστόν εΰπεπτον καί θρεπτικόν, εΐν*  

άόυνατον νά εχωμεν ταύτοχρόνως καλόν βραστόν καί καλδν ζωμόν 947. Τδ πολύ 
τσιγαρισμα καταστρέφει τά συστατικά τού κρέατος. Τί λέγεται ζωμός καί. τί περιέ-’. 
χει. Αναλυσις αυτού καί ιδιότητες 948. Τί λέγεται τέιον βοός. Τά εκχυλίσματα 
τού κρέατος, ιόιως το λεγόμενον του’Liebig, ού μόνον ούδεμΐαν τροφήν περιέχουσιν, 
αλλα δύνανται να κατασταθώσι καί αίτια δηλητηριασμοΰ 949, 950. Αλλοιώσεις τού 
κρέατος και έπιβλαβεις ένέργειαι αύτών 950. Τά ώά πότε εΐνε ευπεπτα καί πότε δύσ*  
πεπτα, πώς οιακρίνονται τά' πρόσφατα ·ώά καί πώς προλαμβάνεται ή άλλοίωσις αύ^ 
τών 951. ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περί Κυβερνησεως καί έζουσίοίς, διάλογος υπό Ε.-Α. Σίμου σ. 8f.
Περί τών δικαιωμάτων καί τού τρόπου τής έκπροσωπησεως τών μειοψη^*  

φιών ύπό Χκριλώου Άγγελάκη ύφηγητού σ. 686.

*Οτι ή έν Έλλάδι βασιλική άρχή εΐνε έζ τών ισχυρότατων, έν τώ κόσμω έξουσιών 
92, 96, ουόεποτε πολεμηθείσα κατά μέτωπον καί διά νομοταγών οπλών 94. Λόγοι 
δι ους πάσα κυβερνητική έπέμβασις εις τάς έκλογάς εΐνε μωρία 95. Δύο μεγάλαι αλή- 
θειαι περί Ελλάδος 99. Περί τής αγονίας τής 'Ελλάδος έν τώ συνταγματικοί βίφ 101. 
Αστειον ανέκδοτον- περί άποζεντρώσεως 403. Περί τών έν 'Ελλάδι- κομμάτων 105. 

Γνώμη περί δημοκρατίας έν Έλλάδι 407. Περί τού συντάγματος 411. Περί διαλύ--· 
σέων τής Βουλής 1 I 5, 123. Κανών τών μεταξύ- βασιλέως καί υπουργών .σχέσεων Ί 19.-— 

.Συστήματα έκλογών: ψηφοφορία ατελής 693, ψηφοφορία έπισωρευτική 693, σύστημα

1

■ί

του Εκλογικού ποσοστού 694, λόγοι δπέρ αύτοΰ 695, λογοι κατ άυτου 700, δεν δυ- 
ναται νά έφαρμοσθή έν 'Ελλάδι Ενεκα των σφαιριδίων 702. Τό σύστημα τοΰ Ενιαίοι) 
της ψήφου 703, ατέλειαι αύτοΰ 704,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

‘Ολίγα τινά περί της νεωτέρας ιστοριογραφίας καί ιδίως περί Μακωλαιυ 

ύπό Κ. Παπαρρηγοπούλου κζθηγητοΰ σ. 21.
Περί τών κατά τόν Μεσαίωνα γελωτοποιών ύπό I. Περβανόγλου σ. 141.

'Ιστορική μελέτη περί τοϋ πάπα 'Ρώμης Λεοντος τοΰ Ε εκ της γαλλικές 

ύπό Σ, Α. Βλαστού σ. 196.
Πινακογράφος Κεΐπερτ ύπό Ίω. Πρωτοδίκου καΟηγητοϋ σ. 318.

'Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα νΰν το πρώτον εις την Ελληνικήν 

|ΛεδερΐΛ7)νευόριενα ύπό Κ. Α Παλαιολογου σ, 459,708.
Μάχοννπερ Πίΰτεωζ χαίΠατρίδος προκηρυζις'Τψηλκντου τιρ 1 821 σ.476. 

Τά κατά Μιθριδάτην ύπό Γ. Σουρία γυμνασίαρχου Χίου σ. 489, 657.

Ύπόρινήριατικαί τινες σημειώσεις περί Δεμιρ Ίσσαρίου ύπό Σωτ. Δημη- 

τριάδου σ. 529.
Περί τών περιπετειών της ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού έθνους εν τοϊς καθ 

ιημ.όίς χρόνοις, δύο εισιτήριο: λόγοι άπαγγελθεντες εν τώ Πανεπιστήμιο) υπό 

<τοΰ κκθηγητοΰ Κ. Παπαρρηγοπουλου σ. 829, 897.
Ό’αίών τοΰ Περικλεούς, μάθημα έναρκτάριον διδαχθέν έν τω Πανεπιστη- 

μίω ύπό τοΰ ύφηγητοΰ Σπυρ. Π. Λάμπρου σ. 915.
Ή ‘Ελλάς έν τγί π/γκοσμίω ’Εκθέσει, ανάλυσις τοΰ ύπό Α. Μανσόλα βι

βλίου La Gr0ce a l’exposition universelle de Paris en 1878 ύπό ’Εμμ. Δρα- 

γουμη σ. 293, 369.

Πεντεκαίδεκα Ετη άπο της ίδρύσεως (4837) τοΰ’Εθνικοΰ Πανεπιστημίου έόιοαχθη Εν 
αύτω κατά πρώτον ή ελληνική Ιστορία διδάσκοντος τοΰ καθηγητοΰ Κ. Παπαρρηγοπου
λου 831. Πώς δει Ιστορίαν συγγράφειν κατά Λουκιανόν και κατά Θιερσον σ. 22. Βιος 
Μαζώλαιυ 26. Χαρακτηρισμός Θεμιστοκλέους 921 , Άριστείδου 922, Κίμωνος 923, 
Περικλεούς 924. Περί τής μέταφράσεως εΐς . τήν γαλλικήν τοΰ’Επιλογου τοΰ Παπαρ- 
ρηγοποόλου 1 57.Κρίσεις διαφόρων εύρωπαίων περί τοΰ’Επιλογου καΟ’όλου μεν 897—907, 
Ιδία δε τοΰ Burnouf 898,τοΰ Duniont 900, τοΰ Η. Houssaye 904, τοΰ G. Perrot, τοΰ Ε. 
Miller και A. Gasky 902, τοΰ A. Lefevre 903, τοΰ Cassagnac 905, τών κληρικοφρόνων 
Εφημερίδων 897, μάλιστα δέ τοΰ Κόσμου 904 καί 905. Εκ πάντων δε τούτων δυ- 
νάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι περί τέσσαρα κεφαλαιώδη ζητήματα έτύχομεν τής έπιδο- 
μασίας τών 'Εσπεοίων -907. Δοςασίαι ιστορικών αλλοδαπών περί τής Ιστορίας τής Ελλάδος 
καθ’όλου μέν 829,’.δία δέ τοΰ’ζΕρσμπεργ 834, 835,Φινλαίυ 834, 835, Βρυνε δε Πρελ 837, 
Άλφρ.'Ραμπώ 839, Δρόυζεν 835, Γρώτε 836.Ή τοΰ "Εμερσων συγγραφή ( I 830) πρώτη 
Εδωκε τό σύνθημα γενικής τής 'Ελλάδος 'ιστορίας 833. Πρώτος ό Ιστορικός Ζιγκάϊζεν 
(1832) κατεπολέμησεν έπιτυχώς τήν αΐρεσιν τοϋ Φαλμεράυερ 833. ‘Η συγγραφή τοϋ 
Χόπφ (1867-καί 4 868) δέν εΐνε ιστορία εΐνε μάλλον συλλογή Ιστορικών μνημείων 
Ανεκτίμητων 833. Γίββων Λουκιανός τής Ιστορίας 831, 833. —Περί β έκοοσεως τής 
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Ιστορίας τοϋ Φινλαίυ 456*  —* ’Ανέκδοτόν μολύβδόβουλόν τοΰ Πβτριάρχου’ΓρηγόρΓου το5 
Έ' 237. Ειδήσεις τινές περί της προκηρύξεως τοΰ 'Υψηλάντου 476 σημ. Χαρακτη
ρισμός των Δεμιρισσαρηνών, τών Μελενικίων και τών Βουλγάρων 539. Διαγωνισμός 
έν Παρισίοις περί 'ιστορίας τών Παριστρίων ηγεμονιών 566. Σύνοδος’Ανατολιστών 240. 
—’Έζθεσις Θεοδώρου’Ορλδβ έκ Κορώνης- τφ 1770 περί τοΰ εις Αελοπόννησον κατάπλοι) 
τοΰ δωσιζοΰ στόλου 459.Έπιστολή Άλ.’Ορλδβ έκ Χίου άναγγέλλοντος δτι έγκατέλιπον 
οί'Ρώσοι τήν Πελοπόννησον 708. Ειδήσεις περί Λάμπρου Κατσώνη 711.Ειδήσεις περί 
Παπάζογλου 709 (πρβ. Π αρ ν. Α’, 916). Πασκαδόρος καί Μπητσίλλης "Ελληνες οπλαρ
χηγοί?'! 1. Μνεία περί παραχωρήσεως τής Κρήτης είς τήν’Αγγλίαν7Τ4.Περί Μαυροβουνίων 
καί Άλή Πασα 741. Μνεία τής είς τδν Βόσπορον άγούσης όδοϋ 742. Γαβριήλ 
μητροπολίτης Πετρουπόλεως 460 σημ. 2. ’Αλέξανδρος Σουξόροβ άοχιστράτηγος ρώσος 
711 σημ. 2. Φραγκίσκος Παύλου Δεβαλλαν μηχανικός 71! σημ. 6. ’Ιωσήφ Ί’ιοας 
ναύαρχος ίταλδς τδ γένος 712. Σχέδια ρωσικά καί ΐδρυσις «Συλλόγου πρδς Ανεξαρτη
σίαν τών 'Ελλήνων» 709. 'Ο ’Αλέξιος Όρλδβ επιμόνων ΰπ'ερ άνιδρύσεως τοΰ ελληνι
κού βασιλείου, κατηγορεΐται δτι έπιΟυμεΐ νά γείνη βασιλεύς τών 'Ελλήνων 710, δω- 
ρεΐται δέ πρδς έξοπλισμδν τοΰ είς Μεσόγειον στόλου τριάκοντα τηλεβόλα 710. Συνά- 
.πτονται ΰπδ τήςρωσικής κυβερνήσεως δάνεια έξωτερικά υπέρ τής διεξαγωγής του έλ - 
ληνικοΰ σχεδίου 7*0.  Διάταγμα Αικατερίνης δι’ου έ·ψβάλλεται εις τούς ρώ,σους 
ιερείς ή έκμάθησις τής 'Ελληνικής γλώσσης διά λόγους πολιτικούς 460 σημ. 4 καί 
461. "Ορια Ηπείρου καί Θεσσαλίας 485. Πίναξ τών ελληνικών χωρών κατά σύστημα 
νρωματισμοΰ έΟνοκρατικδν 485. Βιογραφικαί σημειώσεις περί εύρωπαίων πεπαιδευ-» 
μένω^ 198, 201,204. 208, 209.ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Άπογραφικαί σημειώσεις ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας κατ’ εκθεσιν τοΰ. έν 

Ίωαννίνοις γάλλου ύποτροξένου σ. 150 (πρβ. σ. 485)7
Περί τών πληθυσμών Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας σ. 224.

Πληθυσμός τής επαρχίας Δελβί-νου σ. 393.

Πληθυσμοί Μακεδονίας σ. 405.
"Ελληνες καί Σλαΰοι έν Μακεδονία σ. 813·.

Συνέδριου τής Δημογραφίας 654.

Πληθυσμός καί έπιφάνεια τής 'Ελλάδος σ. 296. Διαίρεσις τών κατοίκων κατά γέ*  
.νος, έπαγγέλματα, 297, καί θρησκεύματα 298. Κίνησις τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλά'-» 
δος 298. "Εκτασις τών καλλιεργούμενων γαιών πρδ τοΰ'Ιερού Άγώνος καί σήμερον 
371. Παραγωγή δημητριακών καρπών 371, ελαίου 372, βάμβακος καί λοιπών βιο
μηχανικών φυτών 372, Συκαί, μωρέαι, άμπελοι, νομαί, δάση, κτήνη 373 (προ. 814!)-, 
κυψέλαι 374, βιομηχανικά έργαστήρια 375. Κίνησις έμπορίου 376. ’Εμπορική ναυτι
λία, Ανώνυμοι έταιρεΐαι καί τράπεζαι 377. Οικονομικά τής'Ελλάδος 377. Πανήγυρις 
έν Μισθρα. άριθμδς τών προσελθόντων, ποσδν τοΰ κυκλοφορήσαντος νομίσματος 
καί εισπράξεις 813. Εισπράξεις τοϋ βιλαετιού Ίωαννίνών. 1 οί. Προϊόντα Λυκουρσίου, 
643. Πληθυσμός Δεμίρ 'Ισσάρ 530. Κάτοικοι Αυστρίας 158. Περί τών' έν Γερμανία 
ξανθών καί μελαγχροινών 157. ’Αριθμός τυφλών, βλάκων κλπ. 458. Τά έκ τού ατ
μού δυστυχήματα εΐν’ έλάχιστα 159. Καπνός έν 'Ρωσία 815- ’Εφημερίδες καί: πέ·“ 
ριοδικά έν ’Αγγλία 846. Έργαστήοιον τού έν Παρισίοις εκδότου Hacbette 81θ.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.
Έστιάς, ρωμαϊκά σκηνογραφήματα, 

ύπδ Π. I. Φ.

διήγημα C. Guenot

Συνέχεια άπδ τοΰ Α' τόμου καί τέλος. Ε' ’Απαγωγή σ. 59. τ’ Συνδιάσκεψις σ. 
215. Ζ' ’Αποκαλύψεις σ. 380. Η' Έπί τοΰ Ίανίκλου σ. 384. Θ’ Έν τή Γερουσία 
σ. 389. Γ Έλευθέρωσις σ. 479.

Ό άπεζηραμίνος συνταγματάρχης μυθιστορία Έδμόνδου-ί’Αμποϋ (Edmond 

About : L’homme it Foreille cass4e) μεταφραζόμενη ύπδ Π.’Ι. Φ.

Κεφάλαιον Α' "Ενθα θύουσι τδν μόσχον τδν σιτευτόν ϊνα πανηγυρίσωσι τήν έπά- 
νοδον φρονίμου υιού σ. 549. Β' ’Ανοίγονται τά κιβώτια ύπδ τδ φώς τών λαμπάδων σ. 
555. Γ' Τδ έγκλημα τοΰ σοφού καθηγητοΰ Μάιζερ. σ. 558. Δ’ Τδ θύμα σ. 643. 
Ε'’Ερωτικά καί άλλα όνειρα σ. 648. 7 Ιδιοτροπία νεάνιδος σ. 712. Ζ’ Διαθήκη 
τοΰ καθηγητοΰ Μάιζερ ύπέρ τοΰ άπεξηραμένου συνταγματάρχου σ. 715. Η' Πώς δ 
Νικόλαος Μάιζερ «κνεψτδς τοΰ Ίωάννου Μάιζερ έξετέλεσε τήν διαθήκην τού θείου του 
σ. 723. Θ’ Πολύς Θόρυβος έν Φονταινεβλφ σ. 797. 1' Χαράς εύαγγέλια σ. 803. ΙΑ’ 
'Ο συνταγματάρχης Φουγας μανθάνει ειδήσεις τινάς, α'ίτινες θά φανώσι παλαιαί είς 
τούς άναγνώστας μου σ. 886. 1Β’ Τδ πρώτον δεϊπνον τοΰ άναστάντος σ. 958. 1Γ' 'Ο 
Φουγας διηγείται τήν ιστορίαν του σ. 965. ΙΔ’ ’Έρως καί σπάθη σ. 969.ΔΙΑΦΟΡΑ

Εκθέσεις και πανηγΰρείς, Παγκόσμιος έν Παρισίοις τώ 1878. Ελληνικά 
καλλιτεχνήματα 238, καί σχέδια διαφόρων οικοδομών 240. "Ελληνες έπί- 

τροποι, ορκωτοί κριταί 488. ’Έκθεσις χοίρτου έν Βερολίνφ 736. ’Εμπορική 

πανήγυρις έν Μισθρίρ πανήγυρις 813.
Συνέδρια έν Παρισίοις. Ταχυδρομικόν, τής φιλολογικής ιδιοκτησίας κτλ. 

κτλ. 488. Συνέδριου Δημογραφίας 654.

Σΰμμικτα σ. 236, 318, 405,485, 562, 653, 656, 811.
Χρονικά σ. 80, 156, 240, 406, 566, 735, 816, 895.
Ποικίλα. Σύλληψις ζώσης φαλαίνης σ. 159. Οί πάπαι Λέοντες 160. 

Λάθη πεπαιδευμένων 266 σημ. 3. ’Αποστολή ιερών σκευών καί βιβλίων ρω
σικών ΐνα διανεμηθώσιν είς τούς "Ελληνας 461. Άδικοι κρίσεις ρώσου αξιω

ματικού περί τοϋ χαρακτήρος τών Ελλήνων έξαίροντος όμως τήν άνδρείαν 

καί τό θάρρος αύτών 462. Τί λέγεται δημογραφία 654. "Οπου σπάνιον τό 

..γένναν δίδυμα έκεϊ καί συχνότεραι αίάποβολαί 655. Αιτία τοϋ έκφυλισμοϋ 

τών πεπολιτισμένων έθνών ή στρατολογία κατά τόν ρώσον Τσουριλόφ 655. 

Ελληνικόν τό έν Μόσχα πρώτον καφενεϊον 815.
Πίνακες και σχήματα. Πανομοιότυπα τών έν σ. 134 καί 140 έρυθραϊ- 

κών επιγραφών καί τών έν σ. 137 χιακών έν παραρτήματι. Χάρτης τής πα- 
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ϊαιΧς Φωκαίας (σ. 650) έν πχρχρτ. φάσσα 281. κυπρίνος 282. μηλολόνθη 

χχι κάνθαρος 284. Ό φωνογράφος έναποταμιεύων την φωνήν 308. 'Ο φωνο

γράφος λαλών 309. Είκών της έν Έφέσφ ύπό Wood εύρεθείσης επιγρα

φής 881.

Σελ. 137 αντί I, 2, 3, 4 γραπτέον α', β', γ', δ' 433, 3 κάτ. γ ρ α π τ. · καλλο
νές. — 776, 3 δπΟδηλοΰται —, 5 Berichtigungen. — 779, 2 έν τω.—922, 4 Stop- 
θούσΟω τδ κακώς τυπωθέν 1 π π έ.ω ς τ ο 5 διακοσιο μεδίμνου είς ζευγίτου 
κΐλ.—”1δε καί σελ. 460, 568, 816.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1878

Άγγε.Ιάχης (Χαρίλαος).— Περί τών δικαιωμάτων καί τοΰ τρόπου τίς εκ,· 

προσωπήσεως τών μειοψηφιών σ. 686—-707.

'Αθάνατος (Θρασύβουλος Άγγελόπουλος). — Λόγος περί τών έν τώ συλ- 
λόγφ κατά τήν προεδρίαν αύτοΰ γενομένων.Έτος 1 Β' καί ΙΓ' σ„ 817—828«

ΆργυρόπουΛος (Τιμ.ολέων).—— 'Ρευστοποίησις τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος σ. 

73—76. Περί φωνογράφου σ. 307—310. Περί μικροφώνου σ. 378—380.

Βόμβας (’Ιωάννης X.),—'Υγιεινή. Περί τροφών. Γενικόν μέρος σ. 452 —■ 
458, 523 528. Ειδική εξετασις των κοινότερων πρός διατροφήν ούσιών.

Α' Τροφαί στερεαί, α' ’Άρτος σ. 784— 788. β' Κρέας,σ. 943—950. γ' 
Ώά σ.950—952.

ΒιχέΛας (Δημητριος). — Περί τίς έλληνικής έν Εύρώπγ μαθήσεως άπά 
τοΰ Δ' μ. X. αίώνος μέχρι της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 

Τούρκων (Άνάλυσις τίς ούτως έπιγραφομένης πραγματείας τοΰ γάλλου Gi- 

del) σ. 362—367.

ΒΛαστος (Σ. Α.).— 'Ιστορική μελετη περί τοΰ Πάπα 'Ρώμης Δέοντος τοΰ 

Γ (1475—1521) σ. 196—214.

Βράϊ.Ιας Άρμένης (Πέτρος). -—Δημώδους έπιστήμης σειρά & Περί Θεοΰ 

σ. 5—20, 321—339.

Αραγούμης (Εμμανουήλ).—'Η Ελλάς έν τή παγκοσμίφ ’Εκθέσει ί’Ανά- 
λυσις τοΰ βιβλίου La GiAce a Γ Exposition Universelle de Paris en 1878 

ύπό Α. Μανσόλα) σ. 293—306, 369—378.

Καζάζης (Νεοκλής). — Λόγος εισαγωγικός είς τό μάθημα τοϋ Φυσικοί 

Δικαίου έν τώ Πανεπίστημίφ σ. 161—188. 'Ο κοινωνισμός έν Γερμανίγ σ. 

755—776,840—869.

Κεραμεύς (Α. Παπαδόπουλος).— Περί τινων ιδιωτισμών της έν Χίφ καί 

έν Έρυθραϊς ιωνικής διαλέκτου κατ’ επιγραφικά μνημεία τοΰ Ε'; Δ' καί Γ 

π. X. αίώνος (μετά τριών πινάκων έν παραρτηματι) σ. 134 —141. Περί της 
τοπογραφίας καί της αρχαίας ιστορίας της Φωκαίας (μετά τοπογραφικοΰ πί- 

νακος έν παραρτηματι) σ. 350—-361.

Κεχαγιάς (Εύστράτιος Α.). —Γενικαί όδηγίαι πρός την κατ’οίκον ύπό 

τών γονέων διδασκαλίαν τών μαθημάτων της Φυσικής'Ιστορίας σ. 50—58. 

Ζωολογία (μετά 4 σχημάτων) σ. 275—293

Κοχκίδης (Δημητριος).—Μετεωρολογική άποψις τοϋ έτους 1878 σ. 975 

—976.

Κόντος (Κωνσταντίνος Σ.). — Ποικίλα φιλολογικά σ. 34—39, 189’—· 

195, 339 — 350, 677—686,748—755, 869—874, 908—909.—. 

Γραμματικά σ. 449—451.

ΚορομηΛας (Δημητριος Α.). — Παγκάστη δράμα είς πράξεις τρεις δι- 

δαχθέν άπό της έν Άθήναις σκηνής τοϋ θερινού θεάτρου ΆπόΛΛωνος τή.29 

’Ιουλίου 1878 σ. 582—635.

Λάμπρος (Παΰλος). — Τά Β έπί τών νομισμάτων τών Παλαιολόγων σ. 
396—398. 'Ιστορική πραγματεία περί της αρχής καί προόδου τής τυπο

γραφίας έν Έλλάδι. Τυπογραφία Κυδωνιών σ. 517—521. Τυπογραφία Χίου 

λ. 521—523.

Λάμπρος (Σπυρ. Π.). — Σημείωσις περί τής έν Άθήναις ’Εκκλησίας τών 

'Αγίων Θεοδώρων σ. 70—73. 'Ο έν Μαραθώνι ναός τοΰ Διονύσου σ. 727— 

731. Περί τής έν Έφέσφ εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου (μετ’ 
εϊκόνος έπιγραφής) σ. 874—-882. Ό Αιών τοΰ Περικλέους σ. 915—926.

Μοσχάχης (’Ιγνάτιος).—Περί τοϋ Εύαγγελικοΰ κηρύγματος, λόγος εισα

γωγικός είς τήν Εκκλησιαστικήν 'Ρητορικήν απαγγελθείς έν τφ Πανεπιστη- 

μίφ σ. 241—258. Περί ύλισμοΰ σ. 926 —937.

Οίπονομόπονίος (Δ. I.).—Περί ’Εργασίας, μέρος Α' σ. 737—748.

ΏαάάΜ.Ιόγος (Κ. Α.).—'Ρωσικά περί Ελλάδος έγγραφα νΰν τό πρώτον 

είς τήν Ελληνικήν μεθερμηνευόμενα σ. 459—464, 708—712.

Παπαρρηγόπου.Ιος (Κωνσταντίνος).·—’Ολίγα τινά περί τής νεωτέρας ιστο

ριογραφίας καί ιδίως περί Μακώλαιυ σ. 21—33. Περί τών περιπετειών τής 

ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις. Δύο είσιτήριος 

λόγοι άπαγγελθέντες έν τώ Πανεπίστημίφ κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1878. ΑΖ 

σ. 829—840, Β' σ. 897—907.
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Πεγδάνογ.Ιους (Ίωάννης)ι — Περ'ι των κατά τον Μεσαίωνα γελωτοποιών 

σ. 141 — 150.

Πετρής (Νικόλαός). — Πέρ'ι Ίθώμης καί Μεσσήνης σ. 124—134. 'Ομη

ρικά! μελέται παρά 'Ρωμαίύις Α< σ. 506—516, Β' σ. 776—7'82, καί 

937—942; .

ΓΓετρΙδης (’Αθανάσιος).—Σκάλα καί βασιλική όδός, ήτοι άνακάλυψις τής 

παρά τάς πηγάς τοΰ Παμίσου μεσαιωνικής κωμοπόλεως Σκάλας κα'ι τής 
πρός αύτην άγούσης έκ ©ουρίας αρχαίας όδοϋ της κατά τόν Μεσαίωνα ύπό 

τών Βυζαντινών βασιλικής όδον καλούμενης σ. 442—448. Περί της άο- 

χαίας πόλεως Αυκίας (Λνκούβαίου. νυν) καί τοΰ λιμένος αύτής Όγχήσμου 
(νυν Άγιων Σαράντα) σ. 636—643.

Πο.ΙΙτης (Νικόλαος Γ.).—Νεοελληνική μυθολογία. Ένάλιοι δαίμονες. Γορ

γόνα σ. 259 — 275.

ΠούΛιος (Χαρίσης).—Πνευματική άγωγή. *Β  μητηρ κα'ι τδ δωμάτιον τών 

παίδων (έκ τοΰ ΒιδΛίον των γονέων τοΰ Karl Oppel) σ. 952—958.

Σακε.12αρ0Λου.Ιος (Σπ. Κ.).— Περί τών ύπό τών Φράγκων κοπέντων έν, 
τή ’Ανατολή κατά τούς μέσους αιώνας νομισμάτων (άνάλυσις τοΰ συγγράμ

ματος τοϋ Schlumberger: Numismatique de I’Orient Latin) σ. 310—313. 
Άρχαιολογικαί έν 'Ρώμνι αποκαλύψεις Γ' σ. 7§9—797.

’Ραγκαβης (A. Ρ.).—Δωδώνη 399.—Δανιήλ Σάνδερς ποιήματα 406.-- 

Περί τής καθ’ ήμας στιχουργίας σ. 569— 581.

•f ΣΙμυς (Ευστάθιος Α.). — Περί Κυβερνήσεως καί Εξουσίας διάλογος σ. 
81—424. Περί Πίστεως καί Θρησκείας διάλογος σ. 409—442.

Σουγιάς (Γεώργιος).—Τά κατά Μιθριδάτην σ. 489 — 506, 657—677.

Σπυρίάης (Α.). — Έθιμα τοΰ γάμου έν Μεγίστη,(Καστελλορρίζω) σ. 882 

—886.

Σταματΐ-Ιος (’Ιωάννης Ν.).—Μικρά συμβολή εις τά περί ιδιωτισμών τής 
έν Χίω και έν Έρυθραϊς ’Ιωνικής διαλέκτου σ. 223—224 (πρβ. σ. 134). Αί 

έν Πελοποννήσω σκευωρίαι κατά τών ’Ορθοδόξων 'Ελλήνων τφ 1705 σ. 

465—476.

Το/ιπάζης (Ίάκ. Ν. Ε.).—Νεώτεραί τινες πληροφορίαι περί τών μαστιζου- 

σών τάς λεμονοπορτοκαλέας νόσων σ. 367—369.

ΦραδασΐΛης (’Αντώνιος).—-Περί σατύρας έν τή νέ<^ 'Ρωμνι σ. 39—50.


