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ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

(ΕΤΟΣ IB' ΚΑΙ ΙΓ')

Μέλλω νά δώσω λόγον έπί τών πρό διετίας Λέπραγμένων ύπδ του ήμέτέ- 
ρου Συλλόγου, καθ’ ήν είχον την τιμήν νά προΐσταμαι αύτοΰ. "Εχω δέ άπό

λυτον άνάγκην της εύμενείας τών άκροατών μου, καθ’ οσον τδ άντικείμενον 
έφ’ οδ μέλλω νά ομιλήσω ώς έκ τ'ης φύσεως του είναι λίαν ξηρόν και τί) 

άληθείφ ή σημερινή συνεδρίασις θά ήτο πολύ άχαρις, άν δέν έμελλε νά δια- 

ποικιλθη έκ τοΰ μετ’ έμέ λόγου τοΰ άξωτίμου διαδόχου μου.

. Έν γένει είπεΐν, δύναμαι νά παρατηρήσω οτι ό ήμέτερος Σύλλογος έβάδίσέ 

σταθερώς την οδόν έν ί) διεκρίθη και ήγαπήθη παρά τ'ης κοινωνίας1 ό νεό

τερος κανονισμός δστις ηρχισεν εφαρμοζόμενος άπδ τοΰ προπαρελθόντος έτους 

έλειτούργησε τακτικώς, εκτός ευαρίθμων αύτοΰ διατάξεων, αΐτινες έμειναν 

άνενέργητοι, ένεκα τοΰ άπ’ άρχής άνεφαρμόστου αύτών. Τοιαΰται. ήσαν αι 

έπί θεμάτων συζητήσεις καί δ θεσμός τών εκτάκτων μελών. Μακρά πείρα 
ού μόνον τοΰ ημετέρου Συλλόγου άλλά καί άλλων πολλών, άπέδειξεν δτι συ

ζητήσεις έπί θεμάτων είναι άδύνατοι τούλάχιστον έπί τοΰ παρόντος. Δέν θέλω 
νά έξετάσω τούς λόγους τούτου, άναφέρω μόνον τό γεγονός, καθ’ οδ ούδέν 

ισχυσαν έπανειλημμέναι πρός έπιτυχίαν τών συζητήσεων έπί θεμάτων άπό- 

πειραι. Ούχ ήττον έναυάγησε καθ’ ολοκληρίαν ό θεσμός τών έκτάκτων με
λών, διότι δπως ουτος είχε καθιεοωθη έν τώ κανονισμφ ήτο άδύνατον νά 

ζηση. Τά έκτακτα ταΰτα μέλη, άνηκοντα, ώς καί άλλοτε είπον, εις την 
τάξιν τών έμπορων, κτηματιών καί βιομηχάνων,έκ της εμπειρίας τών οποίων 
πολλά ηδύνατο νά καρπωθη δ σύλλογος είχον έν μόνον δικαίωμα καί μίαν 

ύποχρέωσιν1 άμφότερα δέ ταΰτα άνελύοντο άπλούστατα είς την πληρωμήν 

της έτησίας έκ 12 δραχμών συνδρομής των καί πλέον ου. Τοιουτοτρόπως τά 

άθρόως κατ’ άρχάς καταταχθέντα μέλη ταΰτα, άτινα κατά παραδρομήν 

ώνομάζοντο μέλη άντί νά όνομάζωνται πόροι τοΰ Συλλόγου, ή άμέσως κα

τόπιν παρητήθησαν ή ούδέν συνεισέφερον τώ Συλλόγφ.

Κατά τήν άρτι λήξασαν διετίαν έγένοντο διάφοροι μεταβολαί έν τφ μη-' 

τρώφ τοΰ Συλλόγου.

Προσετέθησαν έν δλω μέλη 112 ήτοι 42 όλιγωτερα τών έπί έν έτος μό
νον άπδ τοΰ 1875—1876 προστεθέντων’ τοϋτο δέ διότι κατά τδ έτος

1 ΆνεγνώσΟη τη 20 8βρίου 1878.
ΤΟΜΟΣ Β', it. — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ W8. 55
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έκεϊνο δπερ fao τδ πρώτον, καθ’ δ ετίθετο είς ενέργειαν ό νέος κανονισμός 

τοϋ Συλλόγου, είχε προστεθη ύϊ πολυάριθμος καί τέως άγνωστος τάξις τών 
εκτάκτων μελών, ών ή κατάταξις έγίνετο διά τδ πρωτοφανές άθροωτέρα.

Έκ τών 112 προστεθέντων τούτων μελών, 42 άνηκουσιν είς την τάξιν 
.τών τακτικών έξ ων 21 ενεργά κα'ι 15 πάρεδρα, 24 είς την τών άντεπιστελ- 

λόντων, 38 είς την τών επιτίμων και 8 είς την τών εκτάκτων.
Έπίσης και άλλαι μεταβολαί καί μεταθέσεις άπό τάξεως είς τάξιν και 

διαγραφαϊ γενναΐαι εγένοντο διαφόρων μελών μη έκπληρωσάντων τάς πρός 

τδν Σύλλογον καί ιδίως τάς πρδς τδ ταμεϊον αύτοϋ υποχρεώσεις των.

. Κατά την παρελθοϋσαν διετίαν ώς άπό συμπτώσεως, ηδύνατό τις είίίεϊν, 

επανηλθον είς τούς κόλπους τοΰ Συλλόγου καί ένίσχυσαν τάς δυνάμεις του 
πλεϊστα μέλη αύτοϋ άπελθόντα κατά καιρούς είς την Γαλλίαν κα'ι Γερμα

νίαν πρδς ένίσχυσιν τών επιστημονικών αύτών σπουδών.

Περί πασών τών μεταβολών τούτων, ών ή άφηγησις θά είναι μακρά, θέ
λετε μοί επιτρέψει κα'ι ούχ'ι μετά πολλές δυσαρέσκειας ελπίζω νάπαραπέμψω 

ύμάς είς την προσεχώς έκτυπωθησομένην λογοδοσίαν ταύτην, έν γ θά κα- 

ταχωρισθώσι μακροί περί τούτου πίνακες.1
Δέν δύναμαι δμως νά μη άναφέρω κατ’ ό'νομα τάς μεταβολάς τάς οποίας 

δ άμείλικτος θάνατος έπέφερεν έν τφ μητρφφ τοΰ Συλλόγου, αΐτινες είσ'ι το- 

σούτφ. πλειότεραι δσφ καί τδ διάστημα είς § άναφέρεται η παρούσα λογο·: 
δοσία είναι διετές. Τοιουτοτρόπως άπωλέσαμεν τά έπίτιμα μέλη Σοφοκλην 

Οίκονόμ,ου τδν έξ Οικονόμων, τδν Κωνσταντίνον Πώπ, τόν Γεώργιον Συμβου- 
λίδην, τδν Ίωάννην Καλλέργην καί τδν Δημητριον Θωμαΐδην’ έπίσης δέ 

κα'ι τδ τακτικόν και έκ τών άρχαιοτέρων μελών τοΰ Συλλόγου Κωνσταντίνον 
Μεϊμάρην, άφαρπαγέντα έκ της ζωής περί τδ τέλος τών σπουδών του έν 
ξένγι γγ μακράν της πατρίδος κα'ι τών οικείων.

Έν συνόλφ ό αριθμός τών μελών άνέρχεται είς 599 αύξηθε’ις κατά 64 
μέλη. Έκ τούτων τακτικά είσ'ιν 140 (έξ ών πάλιν ένεργά 85 κα'ι πάρεδρα 

55), έπίτιμα 173, άντεπιστέλλοντα 235 κα'ι έκτακτα 51. Κατοικοΰσι δέ 

έν Άθηναις 311, έν δέ ταϊς έπαρχίαις καί τφ έξωτερικφ 288.

Κατά την ληξασαν διετίαν δ Σύλλογος συνηλθεν είς 83 συνεδριάσεις 

ήτοι 44 μέν τδ ιβ' καί 39 τδ ιγ' έτος' έκ τούτων 35 ησκν τακτικαί ά- 

φορώσαι τάς τακτικάς έργασίας τοΰ .Συλλόγου καί 48 έκτακτοι. Ό μι

κρότερος άριθμός τών κατά τδ ιγ' έτος συνεδριάσεων οφείλεται είς την έπελ- 

θοΰσαν προσωρινήν παΰσιν τών έργασιών αύτοϋ ώς έκ τών ιδιαιτέρων περι

στάσεων, έν αΐς εύρέθη η ΙΙατρίς κατά τδ παρελθόν έτος, δι’ άς καθυστέρησε 
και η διά τδ προπαρελθδν έτος λογοδοσία.

Πριν η προβώ είς συντομωτάτην άφηγησιν τών κατά τάς συνεδριάσεις

1 Οί πίνακες ούται και τα ονόματα τών προστεθέντων μελών ώς καί δλλαι πληροφορίας 
θέλουσι δημοσιενΟί; ε’ς τδ χωριστά ίκτυπωθησόμενον τεΟχος της λογοδοσίας.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΪ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

: Ταύτας πεπραγμένων, κατά καθήκον έκφράζω τάς εύχαριστίας μου πρδς
πάντα τά μέλη τοΰ Συλλόγου διά την προθυμίαν μεθ’ ης παρέσχον πάντοτε 

τάς δυνάμεις αύτών είς προβιβασμόν τών καθ’ δλου έργασιών τοϋ Συλλόγου. 
Πάντα τά της εσωτερικής υπηρεσίας τοΰ Συλλόγου έγένοντο τακτικώς 

κατά την ληξασαν διετίαν’ ιδίως έγκαίρως έψηφίσθησαν οί προϋπολογισμοί,, 
ών δ μέν τοΰ ιβ' έτους άνηλθεν είς έσοδα μέν 15,387.63 καί είς έξοδα 

12,893.63, ό δέ τοΰ ιγ' έτους είς έσοδα δρ. 12,292 και είς έξοδα 1 1,520. 

Κατωτέρω δέ θέλω κάμει λόγον περί τών^έπελθουσών κατ’ άνάγκην μετα

βολών έν αύτοϊς.
Έπίσης κατά τάς ύπδ τοΰ κανονισμοΰ ώρισμένας συνεδριάσεις άνεγνώ- 

σθησαν αί εκθέσεις τών εξελεγκτικών έπιτροπών ού μόνον της εφορείας τοϋ 
Συλλόγου κα'ι της κοσμητείας τνίς ένταΰθα σχολής τών ’Απόρων παίδων, 

άλλά καϊ τών σχετικών κοσμητειών τών έν ταϊς έπαρχίαις τοιούτων σχο

λών. Έκ τών εκθέσεων τούτων, άναγνωσθεισών ύπδ τοΰ εΐσηγητοΰ κ. Γρηγο- 
ρίου Μάνου διά τδ ια' έτος και τοΰ κ. Ίωάννου Εύκλείδου διά τδ ιβ', καϊ άς 

έπεκύρωσεν ό Σύλλογος κατεδείχθη δ’ οτι αΐ τε δύω έφορεΐαι τών δύω τούτων 
ετών, ών εΐχον την τιμήν νά προΐσταμαι, και αί κοσμητεϊαι τών σχολών έξε- 

πληρωσαν τδ καθήκον των.
• Έν μια τών συνεδριάσεων τοΰ ιβ' έτους, άπεφασίσθη η άναβληθεΐσα έκδο-

| σις τοΰ περιοδικού τοΰ Συλλόγου. Τφ ό'ντι ό Σύλλογος, ώς έν τ^ τοΰ προπα-
! ρελθόντος έτους λογοδοσίφ εΐχον άναφέρει, μη διαθέτων άρκοϋντα χρημα-
ί τικά μέσα, εΐχεν αναβάλει την έκδοσίν του’ κατά τδ α' δμως τών έξελεγχο-

μένων δύω έτών,άνέθεσεν υπό ορούς ψηφισθέντας ύπ’αύτοϋ τούτου την έκδοσιν 

αύτοϋ είς τδν φιλόκαλον τυπογράφον κ. Σαράντην Οικονόμου. Κατά τούς ορούς 

τούτους ύπεχρεώθη ό Σύλλογος νά εκδίδη έπ'ι τετραετίαν πρδς όφελος τοΰ εκ
δότου τδ περιοδικόν του, παρέχων έτησίαν ύπδ την έγκρισιν της έπ'ι τοΰ περιο
δικού έπιτροπης πεντακοσιόδραχμον άμοιβήν διά τά δύω πρώτα έτη.

Χαίρω πολύ διότι δύναμαι ν’ αναγγείλω οτι παρά τούς -ύπό τινων μελών 
κατ’ άρχάς έκφρασθέντας φόβους, τδ περιοδικόν έκδίδοται τακτικότατα, τυγ- 
χάνον πολλές της υποδοχής παρά τφ κόσμφ τών γραμμάτων’ ό εγχώριος 
κα'ι ό εύρωπάίκδς τύπος πολλούς ύπέρ αύτοϋ γράφουσιν έπαίνους, περιοδικά 

δέ τινα, κα'ι ιδίως η Revue Arch6ologique τών Παρισίων, δημοσιεύουσι τα

κτικώς άνάλυσιν αύτοϋ.
J Έπίσης καθ’ έτέραν συνεδρίασιν ό Σύλλογος τ$ί προτάσει-τοΰ τακτικού
| αύτοϋ μέλους κ. Κωνσταντίνου Βάμβα, ένόμισεν άναγκαϊον διά συστάσεως εί-

) δικ·ης έπιτροπής συγκείμενης έκτων κκ. Κ. Βάμ,βα, Γ. Μάνου, Ε. Δραγούμη,
ί Ν. Λεβίδου και έμοΰ, νά προσέλθγ άρωγδς τών δυστυχών έν ’Ηλεί^ρ' έξ Ίτα-

y λίας μεταναστών, οΐτινες γνωστοί ύπδ τδ ονομα Έλληνοαλβανοϊ, άφησαν-

1 τες την έπ'ι τοσαΰτα έτη ξενίσασαν αύτούς ’Ιταλίαν, εΐχον έπανέλθει εις
ί την κοινήν πατρίδα ΐνα ταλαιπωρηθώσιν έπί τοσοϋτον μονονουχί ώς άγριοι
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άποδιωκόμενοι έκ τών παραχωρηθεισών αύτοϊς γαιων. Είναι τ·ρ άληθεί^ι λυ- 
πηρόταται αί πληροφορίαι, αΐτινες κατά τό διάστημα των έκεϊ ταλαιπωριών 
των έστέλλοντο ημΐν.'Η συσταθεΐσα επιτροπή, ης κύριον μέλος vjv δ τοσαύτας 
πολυτίμους πληροφορίας διά δύω ομιλιών του, δούς ημΐν περί τών Έλληνοαλ- 
βανών κ. Κωνσταντίνος Βάμβας,προέβη εις διαφόρους ένεργείας, μετέβη πολλά- 
κις παρά τφ κ. ύπουργφ τών εσωτερικών,έξέδωκε ψήφισμα πρός τούς κατοί
κους τών γειτονικών είς τάς παραχωρηθείσας πρός αυτούς γαίας χωρίων, δια- 
φωτίζον την καταγωγήν τών μεταναστών, καί έπικαλουμενον τάς ύπέρ αύτών 
προσπάθειας πάντων τών έκεΐσε μελών τοϋ Συλλόγου καί ’ιδίως της κοσμητείας 
της έν Πάτραις σχολής τών’Απόρων παίδων. Αί ένέργειαι αύται της επιτρο
πής άν καί δέν δύναμαι νά εί'πω δτι έξωμάλυναν την ύπόθεσιν τών δυστυχών 
μεταναστών, ούχ $ττον πολύ διηυκόλυναν αύτην. Θά παρέλειπον δέ καθήκον, 
έάν έπί τη περιστάσει ταύτη δέν άνέφερον ιδιαιτέρως τό δνομα τοϋ εφόρου 
της έν Πάτραις σχολής τών ’Απόρων παίδων κ. Ν. Πάνου, δστις αληθώς ύ- 
πηρξεν έκ τών ολίγων εύεργετών τών δυστυχών τούτων.

’Εκτός τών πρός έγκαθίδρυσιν τών μεταναστών τούτων ενεργειών του, δ 
Σύλλογος πιστός εις τδ πρόγραμμα αύτοΰ έφρόντισεν αμέσως καί περί της 
πρώτης πνευματικές αύτών τροφής, συστησας σχολήν παρ’ αύτοϊς καί διορί- 
σας έν αυτί) διδάσκαλον τόν ιερομόναχον Γρηγόριον Βισκόντην, δστις ώς γινώ- 
σκων την ’Ιταλικήν έγένετο καί έφημέριός των.

Κατά την ληξασαν διετίαν δ Σύλλογος ενα μόνον δραματικόν διαγωνισμόν 
έτέλεσε κατά τό έτος 1876 πρός τό 187 7, ούχί δέ καί κατά τό β' τώ.ν έξε- 
λεγχομένων έτών, ούδενός παρουσιασθέντος έ’ργου κατά την δε υτέραν 
την περίοδον. ’Αλλά καί έν τφ κατά τό προηγούμενου έ'τος τελεσθέντι τοιόύ- 
τφ, ούδέν τών ύποβληθέντων έ'ργων ηξιώθη καν μνείας ύπό τοΰ είσηγητοΰ κ. 
ΊΡο'ίδου, ού η έπί τούτου έ'κθεσις μάς' έκληροδότησεν φιλολογικόν αγώνα, δν 
μετά πολλής προσοχές ηκολούθησεν η Άθηναϊκη κοινωνία.

’Εν μιφ τών κατά την πα’ρελθοϋσαν διετίαν συνεδριάσεων τοΰ Συλλόγου 
άνεγνώσθη έ'γγραφον άνωνύμου προσφέροντος 500 δραχμάς κατά διετίαν πρός 
σύστασιν διαγωνισμού έκδόσεως βιβλίων χρησίμων ταϊς υπό τοΰ Συλλόγου 
διατηρουμέναις σχολαΐς. Ή εφορεία τοΰ Συλλόγου εύγνωμόνως δεξαμενή την 
δωρεάν τοϋ γενναίου δωρητοΰ προέτεινεν είς τόν Σύλλογον, δπως καί αυτός 
προσφέρν) κατά διετίαν 500 δραχ. καί ούτως ό διαγωνισμός γείντ) ετήσιος’ 
ό Σύλλογος έδέχθη τοΰτο καί κατάτό προσεχές έ'τος πρόκειται νά γείνγ η 
έ'ναρξις τοΰ διαγωνισμού τούτου.

Ό Σύλλογος τιμών την μνημην τοΰ πρό διετίας άποπτάντος είς τούς ου
ρανούς Θεοδώρου Καρούσου τοΰ τοσοΰτον άγαπησαντος αύτόν έτέλεσε τό πολι
τικόν αύτοΰ μνημόσυνον, καθ’ § τό τακτικόν μέλος τοΰ συλλόγου κ. Σπυρίδων 
Παπαγεωργίου άνέγνωσε την βιογραφίαν αύτοΰ, μεθ’ δ δ Σύλλογος όμοθυμαδόυ

ΛΟΓΟ3 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

έψηφίσατο την έν τίί αίθουση τών συνεδριάσεων άνάρτησιν τ·ης είκόνος τοΰ 
άοιδίμου εύεργέτου του.

Ό Σύλλογος έπίσης σύσσωμος ηκολούθησε την κηδείαν τών οστών τοϋ 
πρωτοστάτου της πνευματικές άναπτύξεως τοΰ έ'θνίυς τοΰ αοιδίμου Κοραέ, 
μετενεχθέντων ένταΰθα ύπό τών τέκνων της εύγνωμονούσης πατρίδος. Έπί 
τίί περιστάσει ταύτη ό Σύλλογος εί'περ τις καί άλλος συμμεριζόμενος την 
άγίαν συγκίνησιν,^τις κατείχε τάς καρδίας πάντων, έξέδωκε ψήφισμα άνά- 
λογον πρός την μνημην τοϋ Κοραέ, τά δέ έ'κτακτα αύτοΰ μέλη αύθορμητως 
ύπείκοντα είς αύτό έκλεισαν τά καταστήματα των καθ’ δλην την διάρκειαν 
Τές κηδείας.

’Ολίγον μετά τοΰτο χρόνον πάσα η Ελλάς έξυπνησε μίαν πρωίαν μαυρο- 
ροφορεμένη. Εΐχεν άποθάνει δ Κανάρης. Πρώτος δ Σύλλογος έναπέθεσε παρά 
τό φέρετρον τοϋ πυρπολητοΰ στέφανον έκ δάφνης* έν σώματι συνώδευσε μέχρι 
τοϋ τάφου εκείνον, οδ την γέν την καλύψασαν αύτόν ητο μετά ταΰτα πε- 
πρωμένον νά ρυπάνρ δ ποΰς ένός άγγλοτούρκου ναυάρχου. Ναί την ημέραν 
έκείνην δέν έκηδεύομεν μόνον τόν Κανάρην, έκηδεύομεν δλόκληρον τό 1821.

Μετ’ όλίγας ημέρας ό Σύλλογος πενθηφορών καί έξωτερικώς καί έν τίί καρ- 
δία αύτοΰ έτέλεσε τό πολιτικόν τοΰ Κανάρη μνημόσυνον κατά τό δποΐον δ έθνι- 
κδς ποιητης κ,’Αχιλλεύς Παράσχος δι’ έλεγείου άνυψωθέντος, δύναμαι είπεϊν, 
μέχρι τοΰ υψους τοΰ έξυμνηθέντος θέματος, άνεβίβασε τάς ταπεινάς ψυχάς 
μας άπό τοΰ μαρασμοΰ τοΰ κατατρώγοντος την πατρίδα μας, άλλά δυστυ
χώς μόνον διά την εσπέραν εκείνην.

Όλίγισται ημέραι παρηλθον καί ό Σύλλογος έν τη προσωρινώς καταλα- 
βούστ; το ’Έθνος συγκινησει έπί τοϊς παθημασι τών δούλων αύτοΰ άδελφών, 
συγκινησει ης η μικρά διάρκεια άπόδειξε πόσον άπολειπόμεθα τών μεγάλων 
άνδρών τοΰ 1821. καί οτι πραγματικώς μετ’ αύτών συνεκηδεύσαμεν τούς 
εθνικούς πόθους καί, τάς έθνικάς έλπίδας, άνέστειλε τάς εργασίας αύτοΰ έπί 
διαστηματι πλέον τοΰ μηνός, ένφ άφ’ ετέρου δέν έ'παυσε νά έπιλαμβάνηται 
πάσης περιστάσεως ΐνα άναζωπυρίί τόν ιερόν έκεϊνον ενθουσιασμόν δι’ ού καϊ 
μόνον μεγαλουργοϋσι τά έ'θνη,Ούτω έτέλεσε δημοτελέστατσν μνημόσυνον έν τφ 
Ναώ τϋς άγιας Είρηνης ύπέρ τών έν Μακρυνίτζφ πεσόντων, κατά τό δποΐον 
τη έντολί) αύτοΰ δ κ.’Ιγνάτιος Μοσχάκης τακτικόν μέλος έξεφώνησε κατάλληλον 
λόγον'ηκολούθησε παρασχών ώς κοσμήτορα τόν πρόεδρον αύ.τοΰ την κηδείαν τοΰ 
Καρόλου ’Όγγλ, τοΰ την ιδίαν ζωήν ύπέρ τών άδελφών μας θυσιάσαντος, καϊ 
έκ τών πρώτων έ'σπευσε νά έκφράση την έθνικην εύγνωμοσύνην πρός τόν με
γάτιμον της Γαλλίας πολίτην τόν Λέοντα Γαμβέταν, έπί τοϊς φιλελληνικοίς 
^ίσθημασιν α διετράνωσε καϊ λόγφ καί έ'ργφ, δ'τε ή Πατρίς έγκατελείπετο 
παρημελημένη καί παρά τών τέκνων της καϊ παρ’ έκείνων οΐτινες λησμο- 
νοΰντες τά ύποσχεθέντα, θέλουν νά πε,ίσω.σι σήμερον την Ευρώπην ότι οί δού
λος άδελφοί μας έλησμόνησαν τών εθνισμόν των.



822

'ων σχεσεις ημών ού μόνον δεν πα-·

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ύπό των αυτών αισθημάτων ωθούμενος ό Σύλλογος έτέλεσε μεγαλοπρε
πέστατα κατά την διετίαν ταύτην την τελετήν της 25 Μαρτίου, έν ταϊς 

αϊθούσαις του Δημαρχείου ’Αθηνών. Καί κατά μέν τδ α' έτος έξεφώνησε πε
ζόν λόγον ό κ. ’Αριστείδης Οικονόμος, κατά δέ τό β' ό κ. Τιμολέων Φίλη- 

μων, ποίημα δέ κατ’ άμφότερα δ δημοφιλής Άχ. Παράσχος.

Αί μετά των λοιπών ελληνικών συλλόγων σχέσεις ημών ού μόνον δέν πα- 

ρημεληθησαν, αλλά καί έπολλαπλασιάσθησαν. Ούτω συνηψαμεν σχέσεις μετά 
των έξνίς σωματείων’ 1) μετά της έν Κωνσταντινουπόλει πρδς διάδοσιν ω

φελίμων γνώσεων εταιρείας δ Μουσηγέτης'. 2) μετά της εφορείας της έν Περ$ 

σχολής των ’Απόρων κορασίων' 3) μετά τ·ης εφορείας της έν Μικρασίο: κοινό- 
τητος τών νέων Φωκών’ 4) μετά του έν Μεσολογγίφ συλλόγου τδ ΙΙαναιτώ· 

λιον' 5) μετά τοϋ έν Πάτραις '^χαϊχοϋ Συνδέσμου' 6) μετά τοϋ έν Κορθίιρ 
της ’Άνδρου δ Σύνδεσμος" 7) μετά του έν Άνδριανουπόλει Φιλεκπαιδευτι

κόν Συλλόγου' 8) μετά τών έν Κεφαλλήνιο: φιλοπροόδων συλλόγων Ήδις 

καί ’Ελπίς' 9) μετά τοϋ έν Τραπεζοϋντι συλλόγου τών φιλομαθών ό Εενο- 

φων 10) μετά τοϋ ενταύθα συλλόγου η '"Εστία' 11) μετά τοϋ Μουσείου 
Σμύρνης’ 12) μετά τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγου.

Καί αί μετά τών ξένων έπιστημονικών σωματείων σχέσεις ημών έξηκο- 
λουθησαν κρατυνόμεναι. Ούτως δ μέν Σύλλογος προς ένθάρόυνσιν τών ελληνι
κών σπουδών έν Γαλλί<£ κατέστησεν ημάς αντιπροσώπους του ενταύθα, η δέ 

αύτοκρατορικη ρωσική αρχαιολογική εταιρεία, η εν Btsvvvj Άκαδημεια τών 

επιστημών, τδ Σμιθσώνειον πανεπιστήμιου καί η Άκαδημεια Χάβαρδ έν Ά· 
μερικνί άπέστειλαν ήμϊν τάς δημοσιεύσεις των, τδ δέ Πανεπιστήμιου τοϋ'Ολ- 

λανδικοΰ Λουγδούνου άπέστειλεδιάτοΰέν Πειραιεϊ προξενείου τών Κάτω Χωρών 

τφ ημετέρφ Συλλόγω τδ έπί τη τριακοσιαετηρίδι αύτοΰ κοπέν μετάλλιον,

‘Η έφορεία τοϋ Συλλόγου συνήλθε κατά την ληξασαν διετίαν είς τάς 
κεκανονισμένας καί πλείονας τούτων συνεδριάσεις προς σύσκεψιν έπί διαφό
ρων άντικέιμένων άφορώντων τά συμφέροντα του Συλλόγου' συνέκειτο δ’ έξ 
έμοϋ ώς προέδρου, τών αντιπροέδρων κκ. Ν. Σολομού καί Ν. Χατζίσκου διά 

τδ α' και I. Βάμβα διά τδ β' έ'τος, τοϋ γενικοϋ γραμματέως κ. Μ. Π. Λάμ

πρου, τοϋ α' εϊδικοϋ κ. Α. Σουλτάνη, τοϋ β' είδικοϋ κ. Άλεξ. Α. ΊΡαγκαβη 
διά τδ α'καί Α. Τομπάζη διά τδ β'έτος, τοϋ ταμίου κ. Σ. Κωνοφάου, τοϋ 

έπιμελητοϋ τ·ης βιβλιοθήκης κ. Π. I. Φέρμπου καί τοϋ διευθυντοΰ του ανα

γνωστηρίου κ. Α. Μάνου.
’Ενταύθα δέ δ'ντος τοϋ λόγου, έκφράζω τάς ευχαριστίας μου πρδς τά αξιό

τιμα μέλη τνίς ’Εφορείας διά την μετ’ άφοσιώσεως έκπληρωσιν τών καθη

κόντων των, ίδίως δέ την ευγνωμοσύνην τοϋ Συλλόγου πρδς τδν άκάματον 
επίτιμον πρόεδρον ημών κ. Κωνσταντίνον ΓΙαπαρρηγόπουλον, τδν προθυμότα

του αρωγόν τών έργασιών μας.
Εκτός τών τακτικών αναγνωσμάτων έλειτουργησε κατά τδ παρελθόν X
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Ετος δ θεσμδς τών δημοσίων μαθημάτων, διδαξάντων τών κκ. L Μοσχάκη 
ερμηνείαν τών ιερών γραφών, Θ. Φλογαΐτου συνταγματικόν δίκαιον, Τ. Άρ- 

γυροπούλου άρχάς φυσικών έπιστημών, Α. Στούπη φυσικόν δίκαιον, I. Βάμ

βα υγιεινήν, Σπ. Π. Λάμπρου ιστορίαν καί Α.'Ραγκαβη γεωγραφίαν. Δυστυχώς 
δέν δύναμ,αι νά ομιλήσω καί περί τών άποτελεσμάτων αυτών, διότι ολίγον 
χρόνον μετά την έ'ναρξιν αυτών έπηλθον αί έκτακτοι τ$!ς πατρίδος περι

στάσεις ένεκεν τών οποίων διεκόπησαν, ούχ $ττον δύναμαι ν’ άναγγείλω 

ευχαρίστως οτι καί κατά την μικράν αυτήν διάρκειαν παρετηρηθη μεγάλη 

προθυμία έκ μέρους τών κυρίων Ακροατών.
Κατά την ληξασαν διετίαν άνεγνώσθησαν διατριβαί μελών 44 αί έξϋς:

’Επιτίμων

Τοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Ρ. 'Ραγκαβη περί έθνιχοΰ θεάτρου.
Τοϋ κ. Κ. Νέγρη, άνθρωπος πεπαιδευμένος δύναται νά είναι άθεος 

άθρησκος]
Τοϋ κ. Άριστ. Οικονόμου, περί τοϋ προσωπικού έν τή πολιτεία συνδέ

σμου τής έπιστημον ικής καί στρατιωτικής τοϋ 'Ελληνισμού ιδιοφυίας.
Τοϋ κ. ’Ιουλίου Τυπάλδου, μετάφρασις τοϋ γ' άσματος τής ’Ελευθερωμέ

νης 'Ιερουσαλήμ τοϋ Τάσσου.
Τοϋ κ, Σπυρ. Ζαμπελίου, γλωττική έπίκρισις τοϋ ρήματος Θουράω.

Τοϋ κ. Α. Λασκαράτου, Σοκίμιον ποιητικής.
Τοϋ κ. A. Ρ. 'Ραγκαβη, περί 'Ελληνικής ποιήσεως.
Τοϋ κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, περί τής νέας Ιστοριογραφίας καί ίδίω% 

περί Μακώλαιϋ.
Τοϋ κ. Γ. Σουρία, περί Μιθριδάτου.
Τοϋ κ. Α. Ρ. 'Ραγκαβί!, περί τής παρ’ ήμΐν στιχουργίας. 
Τοϋ κ. Δ. Πανταζτί, περί Ζηνοβίας βασιλίσσης τής Ανατολής.

6,’“ Τακτικών

Τοϋ κ. θ. Μπαλτη, ή κατάστασις τής 'Ελλάδος.
Τοϋ κ. Κ. Βάμβα, περί των έζ Ιταλίας μεταναστευσάντων Έλληνοαλ- 

δανων.
Τοϋ κ. Ε, Ζαλοκώστα, δ κάδων τής Άναστάσεως, αγροτική πρόληψης» 

Τοϋ κ. I. Ίσιδωρίδου Σκυλίσση, περί Ήλία Τανταλίδη.

Τοϋ κ. Χαρ. Άγγελάκη, περί των δικαιωμάτων και τοϋ τρόπου τής άντε-' 

προσώπείας των μειοψηφιών.
Τοϋ κ. Κ. 2ένου, περί Γερασίμου Λιθαδά.
Τοϋ κ. Δ. Κοκκίδου, περί κινήσεως τοϋ ήλιου έν τω χώρω.
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Τοΰ κ. Α. Μάνουσου, Μετάφρασις τοϋΑ' τής ΊΜάόος είς τήν χαθω$ιι~

Τοϋ κ. Α. Βλάχου, περί νεωτέρας έΛΛηνικής ποιήσεως καί ιδίως περί 
Γ. Ζα.Ιοκώστα.

Του κ. Α. Παράσχου, όνο ασματα τοϋ ΆΛφρέδου,
Τοΰ. κ. Α. Βερναρδάκη, περί φόρων-
Του κ. Κ. Βάμβα, περί ΆΛΘανίας καί ΆΙΘανών,

Του κ. Τ. Άργυροπούλου, περί ΛαΛοϋνζος τηλεγράφου ή τηλεφώνου,
Τοϋ κ. Έμμ. 'Ρο'ιδου, περί συγχρόνου κριτικής.
Τοϋ αυτού, περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως.

Τοϋ ζ. Ίγν. Μοσχάκη, περί ζοϋ πρώτου ανθρώπου και τής αρχής αύτοϋ,
Τοϋ κ. €>. Φλογαΐτου, περί Υπνοβασίας και ΥπνοΛογίας.
Τοϋ κ. Σπ. Π. Λάμπρου, περί Μιχαή.Ι Άκομινάτου καί τής άΐώσεως των 

'Αθηνών Υπό των Φράγκων.

Τοϋ ζ. Α. Βλάχου, περί νέας μεθόδου κριτικής.
Τοϋ κ. Α. Φραβασίλη, περί Σατύρας έν τή νέα 'Ρώμη.
Τοϋ κ. Α.Διομ. Κυριάκου, περί Ίουλιανοϋ τοϋ παραβάτου,

Τόΰ ζ. Α. Σπαθάκη, περί τών παιδαγωγικών θεωριών τοϋ ΤΙεσταΛότση,.
Τοϋ κ, Τιμ. Άργυροπούλου, περί φωνογράφου.

γ' ΆντεπιστεΛΛόντων, '

TOO κ. Σπ. Κ· Παππαγεωργίου, περί Ούϊκλεφ, Ουσου καί Ίερωνύμο^; 
τών προδρόμων τής μεταρρνθμίσεως.

Τοϋ κ. Π. Συνοδινοϋ, ό βαμιλεΥς τοϋ ε-Λλ. γένους και ή Αύσις.
Τοϋ κ. Στεφάνου Καρτούλη, περ'ι έντομο6όρων φυτών.

Τοϋ κ. Γ. Νεγκα,περί τής προρρήσεως περί καταστροφής τοϋ πλανήτου μας,
Τοϋ κ. Στ. Βλαστού, περί τής κητασζάσεως τοϋ 'Ελληνισμού κατά τάς 

παραμονάς τής εθνικής ημών έξεγέρσεως καί τής έπ' αυτής έ.πιδράσεως της. 
έμπορείας.

Τοϋ κ. Α. Παπαδοπούλομ Κεραμέως, περί τινων ιδιωτισμών ζής 'Ιωνικής 
διαλέκτου τμι περί τής τοπογραφίας καϊ τής αρχαίας ιστορίας τήςΦ>ωκαίας.

Τοϋ ζ. Ίω. Σταμκτέλου, Αί έν Πελοποννήσφ σκευωρίαι κατά τών ορθοδό
ξων Ελλήνων τώ 1789 κατ' ανέκδοτον χειρόγραφον και ανέκδοτοι έπι- 
σζολαί λογίων τοϋ ις' αϊώνος.

Τοϋ κ. Άνδρέου Δελλαπόρτα, περί τών αισθημάτων τής ανθρώπινης φιύ- 
σεως Υπό επο'όιν καλολογικήν.

Εϊς τά αναγνώσματα ταΰτα. συνέρρεε πυκνόν πλήθος στενοχωρούμενον 
εν τή στενή αιθούση του παλαιού ημών καταστήματος’ ευτυχώς ήδη ο Σύλ
λογος εύρίσζεται έν άξιοπρεπεστάτω καταστήματι, περί ου γςδη ό λόγος.

Έκ τής κατά την 2 Ίανουαρίου 1877 γενομένης έκκυβευσεως τοϋ πρδς 
Ανέγερση» σχολάς Απόρων παίδων λαχείου είσεπράχθη μετ’ άπειρους κόπους 
το ποσδν τών δραχμών 24,000, δπερ διατεθέν εις έντοκα γραμμάτια τοϋ 
δημοσίου άνήλθε κατά την στιγμήν τής άγορας τής παρούσης οικίας εις δρ. 
24,500 περίπου. Κατά τδ διάστημα τούτο ή κοσμητεία τής σχολάς τών 
Απόρων παίδων ήσχολεΐτο εις την άνεύρεσιν τοϋ καταλληλότερου πρδς Αγο
ράν οικήματος, άπορριφθείσης ευθύς έξ Αρχής της ιδέας τοϋ ν’ άναλάβη ή 
σχολή αυτή τήν ανέγερσιν τοιούτου. Έ κοσμητεία Αναλαβοδσα μετά τής 
διακρινάσης αύτήν προθυμίας τδ έ'ργον έξήτασε πλέον τών 7 0 οικιών, Ας πά
σας ευρεν ακαταλλήλους, έγνωμοδότησε δέ τέλος ύπέρ τής άγορας τής πα- 
ρουσης. Μετά γνωμοδότησιν επιτροπής έκλεχθείσης υπό τοϋ Συλλόγου ήτις 
φξήτασε καί έξετίμησεν αύτήν, προέβη δ Σύλλογος ώς έκπροσωπών την σχο
λήν κατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος έτους είς τήν Αγοράν της Αντί 62,000 
δρ. έξ ών τάς 500 έδωρήσατο ύπέρ τής Σχολής δ πωλητής κ. Δ. Καψάλης. 
Έκ τοϋ ποσοϋ τούτου κατεβλήθησαν δραχ. 31000, τδ δέ υπόλοιπον άνέ- 
λα,βεν ό Σύλλογος ως έκπροσωπών τήν Σχολήν, νά πλήρωσή τή ’Εθνική 
Τραπέζη Απέναντι του πρδς αύτήν ένυποθήκου έπΐ τής οικίας ταύτης χρέους 
αμτοΰ.

Ή πρακτιζωτέρα βεβαίως έποψις τών εργασιών τοϋ ήμετέροΰ Συλλόγου, 
είναι ή άφορώσα τήν σύστασιν καί διατήρησιν σχολών καί ιδίως σχολών Α
πόρων παίδων. Έρειδόμενος έπΐ τών ύπδ τής Βουλής κατ’ έτος δίδομε* 
νων αύτφ πρδς τδν σκοπόν τούτον 5000 δραχμών, είργάσθη καί κατά τήν, 

■ διετίαν ταυτην είς τήν έδραίωσιν ιδίως τών ύπαρχουσών, αΐτινες μεθ’ δλην 
τήν έκ τοϋ Συλλόγου πρόθυμον αρωγήν, άναλόγως τών γλίσχρων αυτού μέ
σων καί τήν κοινωνικήν συνδρομήν, όμολογητέον δτι ΐστανται πάντοτε έπΐ 
ξυροΰ Ακμής, μάλιστα δέ κατά τδ λήξαν έτος, καθ’ ο τοσαϋται έθνικαι Α- 
νάγκαι Απερρόφων ου μόνον τά περισσεύματα, έξ ών ήδύνατο νά έλπίζωσιν 
αυται, αλλά κα'ι αυτά τά Απολύτως Αναγκαία.

Μ’ ολον τούτο, καίπερ έπειγόμενος ύπδ τών Αναγκών Ας έξέθεσα, συνέ
στησε σχολήν έν Πύργφ και άνέλαβε ύπδ τήν προστασίαν του τήν έν "Αν,- 
δρω ύπδ τοϋ έκεϊσε συλλόγου ό Σύνδεσμος συσταθεϊσαν.

Έν τή σχολή τών ’Αθηνών διευθ υνομένη κατά τά δυο έτη τής εξελεγ
χόμενης διετίας ύπδ τοϋ έφορου αύτής κ. -Στεφάνου Δραγούμη καί τών. κο
σμητόρων κκ. Μ. Κατσίμπαλη, Στ. Ίωαννίδου, Κ. Ααμπαδαρίου, Μ. Ναύτη, 
Ε. Δραγούμη κα'ι Αντ'ι τούτου παραιτηθείτος τδβ' έτος ύπδ τοϋ κ. Ν. Δειζτάκη, 
κατετάχθησαιν κατά τδ α' έτος έν ολφ μαθηται 330, κατά δέ τδ β' 359’ 
έφοίτησαν δέ τακτικώς 223 τδ χ' καί 265 τδ β'. Έκ τούτων εις τδ Α 
τμήμα άνήκουσιν 120 τδ α' έτος και 162 τδ β', είς τδ Β' 59 τδ α' έ'τος 
καί 6 4 τδ β' καί εις τδ Γ' 44 τδ α' και 39 τδ β'. Έδιδάχθησαν δέ έν τώ 
Γ\ Τμ.ήματι ύπδ τοϋ διδασκάλου αυτών κ. Δημητρίου Κυβερνίδου, αντικα"
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'τοίστ-ησκντος τόν έν άρχή τοϋ έτους μεταβάντα είς Γερμανίαν ζ, Κωνοταν* 
τϊνον Τσούλκαν άνάγνωσιν μετά τεχνολογικών παρατηρήσεων καί έρμηνείας 
τοϋ κειμένου, γραμματικήν, αριθμητικήν, ελληνικήν ιστορίαν μετά γεωγρα

φικών παρατηρήσεων" έν τω Β' ύπό τοϋ κ. Σ. Οικονόμου άνάγνωσιν μεθ’ ερ
μηνείας γραφήν άριθμητικήν καϊ ίεράν ιστορίαν, τέλος έν τφ Α', ' δπερ ήν 
διγρημένον ένεκα της πληθύος τών μαθητών εις δυο τάζεις, άνάγνωσιν, γρα

φήν καϊ άρίθμησιν ύπό τών κ. Μ. Παυλίδου καϊ Ίωάννου Βάμβα.

Περί τό τέλος τοΰ λήγοντος έτους δ γνωστός μουσικοδιδάσκαλος κ. ’Ιού
λιος ’Ένιγγ έδίδαξεν άφιλοκερδέστατα κα'ι μετά πολλής προθυμίας φωνητι

κήν μουσικήν,εις ην πολύ έπέδωκαν τά πτωχά καί έγκαταλελειμμένα πλά
σματα.Είς τόν κ.’Ένιγγ, τόν τοσοϋτον αφιλοκερδώς προσενεγκόντα τάς ύπηρε 
σίας του, ώς καϊ πρός ό'λους τούς διδασκάλους τής' Σχολής, οΐτινες μετά πά

σης εύλαβείας έξεπλήρωσαν τό καθήκόν των, έκφράζω δημοσίρρ τάς ευχαρι
στίας τοϋ Συλλόγου.

Περί τό τέλος τών σχολικών έτών ύπεβλήθησαν οί μαθηταϊ είς δημοσίας 
εξετάσεις, άς έτίμησε τό λήξαν έτος ή παρουσία τοΰ Σ. Μητροπολίτου ’Αθη

νών τοΰ άντιπροσώπου τοΰ Νομάρχου, τοϋ διευθυντοΰ τής δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως καϊ πολλών άλλων φίλων τής σχολής τών ’Αθηνών.

Είς τάς εξετάσεις ταύτας γενομένας ύπό την έπιτήρησιν τής έξεταστικης 
έπιτροπής, συνισταμένης διά μέν τό α' έτος έκ τών κκ. Α. Σπαθάκη, II. 

Φέρμπου καϊ Στ. Ίωαννίδου, διά δέ τό β' έκ τών κκ. Άναστ. Διομ. Κυριά

κού, Α. Μαστοράκη και Σ. Π. Λάμπρου προσήλθον έκ μέν τοΰ άνωτάτου τμή
ματος 20 διά τό α’ έτος έξ ων έπροβιβάσθησαν 17, κα’ι διά τό β' 23 έξ ών 
έπροβιβάσθησαν 19, έκ δέ τοϋ Β' 48 καϊ διά τά δύο έ'τη έξ ών έπροβιβά- 

σθησαν 32 τό α' έτος καϊ 38 τό β',

ΊΙ ύγιεινή κατάστασις τών παίδων ύπήρξε σχετικώς καλλίτερα τής τών 
προηγουμένων έτών. Ούχ ήττον έξηκολούθησαν τά έκ της' κακής διαίτης 

προερχόμενα μάλλον νοσήματα καϊ ιδίως τά τών όφθαλμών. Κατά τό πα
ρελθόν έτος έμβολιάσθησαν ύπό τοΰ ίατροϋ κ. Ίωάννου Βάμβα δλοι οί έ- 

χοντες άνάγκην έμβολιασμοΰ μαθηταϊ, προθύμως παρασχόντος τήν αίτηθεϊ- 
σαν δαμαλίδα τοϋ ύπουργείου τών έσωτερικών. Κατά τήν διετίαν ταύ

την π αρέσχε προθυμότατα τήν συνδρομήν του ό άπ’ άρχής τής συστάσεως 

τής σχολής ιατρός κ. Άναστ. Ζίννης, ώς έπίσης οί κατά τήν διετίαν ταύτην 
έπανακάμψαντες έκ τής Εσπερίας ιατροί κκ. I. Βάμβας καϊ Τ.Άούης, οΐτι
νες σχεδόν κατά πάσαν εσπέραν προσήρχοντο είς τήν Σχολήν, παρέχοντες 

εαυτούς άρωγούς προθυμωτάτους είς πάσαν άσθένειαν τών μικρών πλασμά

των. Είς τήν ενδελεχή ταύτην πρόνοιαν οφείλεται ιδίως ή πρόληψις ασθε
νειών δυναμένων νά έ'χωσι ολέθρια αποτελέσματα. ’Επίσης κατά τήν διετίαν, 

ταύτην δ μέγας εύεργέτης τής Σχολής φαρμακοποιός κ. Δ. Βασιλείου, έξη- 

κολούθησε παρέχων δωρεάν ό'λα τά άπαιτηθέντα φάρμακα, ών ή αξία άν«’
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SaiVSi είς ύπέρογκον ποσδν κατ’ έτος. Κατά καθήκον εκφράζω δημοσίςί τήν 

ευγνωμοσύνην τοϋ Συλλόγου είς πάντας τούς’είς τήν νοσολογικήν κατάστα- 
σιν τής Σχολής παρασχόντας τάς ύπηρεσίας αυτών καϊ τάς ύλικάς θυσίας.

“Ένεκα του άκαταλλήλου τοΰ χώρου κατηργήθη τό έν τώ καταστήματι 

τής σχολής ιδιαίτερον νοσοκομείου, τή συνεννοήσει δέ μετά τοΰ άδελφάτου 

τοΰ δημοτικού νοσοκομείου ή 'Είπ'ίς, cvvsaTii έν τούτφ ιδιαίτερον τμήμα 
διά τούς μαθητάς τής Σχολής περιέχον τέσσαρας κλίνας. Έν τώ τμήματι 

τούτφ άπέθανεν εις παΐς έκ τών νοσηλευθέντων έκ τυφοειδούς πυρετού.
Τά έσοδα τής Σχολής κατά τό έτος 1876 — 1877 άνήλθον είς δραχ." 

9,39 5.55, τά δέ έξοδα είς δραχ. 8,390.45, μείναντος περισσεύματος δρ. 

1005.10" κατάτό έτος 1877—78 τά μέν έσοδα μετά τοϋ λαχείου άνήλ

θον είς 39,936 25/00, τά δέ έξοδα είς 39517 30/qq, ώστε έμεινε περίσ

σευμα δρ. 418 ■
Τά έσοδα ταΰτα καθ’ δ'λην τήν διετίαν προήλθον έκ συνδρομών, ών 

σπουδαιότεραι ή τής κ. Κασσαβέτη έκ δρ. 336, ή τοΰ κ. Καραβία έκ δρ. 

260· Τό κληροδότημα τοΰ Τσουκάτου έκ δρ. 1000, ή τοΰ Δήμου ’Αθηνών 

έκ δρ. 200, ή τής κ. Γεραλοπούλου έκ δρ. 560, ή τοϋ κ. Μαρίνου- έκ τοϋ 
λαχείου τοΰ παρ’ αύτοΰ δωρηθέντος τή σχολή μουσικού οργάνου δρ. 625, ή 
τής Μονής τοϋ 'Οσίου Λουκά έκ δρ. 149.45, ή έκ τών καθημερινών εισπρά

ξεων έκ τών ναών τής άγιας Ειρήνης καϊ τών άγιων Θεοδώρων έκδρ.700.40, 

ή τοΰ κ. Θ. ‘Ροδοκανάκη έκ δρ. 250, ή τοΰ κ. 'Ροδοστάμου έκ δρ. 112, ή 
τοΰ κ. 'Ροδοκανάκη έκ δρ. 112, ή έτησία τοΰ κ. Κ. Νέγρη έκ δρ, 100“ 

β') έκ μερισμάτων τής άνηκούσης αύτή μετοχής τής ’Εθνικής Τραπέζης καί 

τών είσπραχθέντων ένοικίων τής παρούσης οικίας.
Μεταξύ τών διαφόρων πρός τήν σχολήν συνδρομών, έξοχον κατέχει θέσι,ν 

ή. προσφορά τής εταιρείας τοΰ άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά σιδηροδρόμου προσε- 
νεγκούσης κατά τήν παρελθοΰσαν διετίαν δϊς τό ή'μισυ τών εισπράξεων αυ

τής έπϊ ταϊς έν τφ Φαλήρφ ύπό τοϋ Συλλόγου όργανισθείσαις μουσικαϊς 
συναυλίαις,έν αΐς πάνυ αφιλοκερδώς έλαβε μέρος ό μουσικός θίασος τοΰ ’Ορ
φανοτροφείου Χατζή Κώστα" αί δύω αύται εισπράξεις άνέβησαν διά μέν 
τό έτος 1876 -- 77 είς δρ. 827.70, διά δέ τό έτος 1877 —78 είς δρ.

879.92.
Πρός τούς γενναίους τούτους εύεργέτας καϊ ποδς πάντα έτερον δ τι δήποτε 

παρασχόντα ύπέρ τής σχολής έκφράζω δημοσϊγ τήν βαθυτάτην εύγνωμοσύ- 

νην τοΰ Συλλόγου.
Πάσαι αί ύπό τοΰ Συλλόγου έν ταϊς έπαρχίαις συσταθεϊσαι σχολαϊ, βαί- 

νουσι ποοκόπτουσαι όλονέν, τή φροντίδι τών οικείων κοσμητειών, ών αί εκ

θέσεις ώς καϊ τών σχετικών έξελεγκτικών έπιτροπών θέλουσι τυπωθή έν τώ 
προσεχώς έκδοθησομένφ φυλλαδίφ, διό και παρατρέχω αύτάς ΐνα μή βα

ρύνω ύμας διά τής ύπέρ τό δέον παραταθείσης λογοδοσίας ταύτης.
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Κατά τδ έτος 1876 ·— 77, τά μέν έσοδα τοΰ Συλλόγου ανηλθον εις 
13922.45, τά δέ έξοδα εις δρ. 13087.87, ώστε έμεινε περίσσευμα δραχ. 
834.58. Κατά τδ έτος 1877—78,τά μέν έσοδα Αν^λθον εις δρ. 10333.98, 
τά δέ έξοδα εις δρ. 9963, ήτοι περίσσευμα δρ. 370.68. Τά ευάρεστα ταΰτα 
Αποτελέσματα οφείλονται εις την επιμέλειαν τοϋ ταμίου τοϋ Συλλόγου κ. Σ· 
Κονοφάου, πρδς δν έκφράζω την ευαρέσκειαν τοϋ Συλλόγου.

Είς την βιβλιοθήκην τοϋ Συλλόγου, ης ό επιμελητής κ. Π. I. Φέρμπος ού- 
δενδς κόπου φείδεται πρδς τακτοποίησιν αύτης, έδωρηθησαν κατά την λη
ξασαν διετίαν 1650 τόμοι, φιλοτίμως προσενεγκόντών καί τών μελών καί 
πολλών έκ τών έκτος τοΰ Συλλόγου φιλομούσων. Ιδιαιτέρας μνείας άξια εΐ- 
yaj ή τοϋ συναδέλφου κ.’Αριστ|ίδου Α.'Ραγκαβη, άποστείλαντος συλλογήν και 
άλλης μέν παντοίας ύλης, μάλιστα δέ αρχαιολογικών συγγραμμάτων περι- 
λαμβάνουσαν περί τους 1000 τόμους και φυλλάδια. Τδν κ. 'Ραγκαβην ά Σύλ- 
γος άνέγραψεν ευεργέτην αυτοϋ ως ύπερβαινούσης της δωρεάς αυτοϋ τδ πο- 
σδν τών χιλίων δραχμών.

Παραλληλως τη βιβλιοθήκη βαδίζει τδ ύπδ τοϋ Συλλόγου διατηρούμενου 
Αναγνωστηριον, οπερ δύναται να καυχηθη ότι είναι τδ πλουσιότατου τών έν 
?£λλάδι τοιούτων’ τδ Αναγνωστήριου κέκτηται 60 έφημερίδας καί 36 πε
ριοδικά πασών σχεδόν τών κοινών λαλουμένων γλωσσών' διακρίνεται έπ'ι με
γάλη ευπρεπείς καί. τάζει την έπιμελεστάτην έπιτηρησιν τοϋ έπιμελη- 
τοΰ αυτοϋ κ. Α. Μάνου, πρδς δν έκφράζω τάς ευχαριστίας τοϋ Συλλόγου.

Περί τδ τέλος τοϋ ληξαντος έτος γενομένων τών Αρχαιρεσιών τοϋ Συλλό
γου έξελέχθησαν επίτιμος μέν πρόεδρος ό κ. Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός δ’ 
ό κ. Ε. Δραγούμης, αντιπρόεδροι οί κκ· Α. Σουλτάνης καί I. Βάμβας, γενικός 
γραμματεύς ό κ. Μ. Π. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οι κκ. Α. Τομπάζης καί 
Α. Φραβασίλης, ταμίας ο κ. Σ. Κωνοφάος, έπιμελητης τ·ης βιβλιοθήκης ό κ, 
Π. I. Φέρμπος καί έφορος τοϋ Αναγνωστηρίου ό κ, Άλ. Μάνος. Της Σχολής 
δέ των Απόρων πα'ιδων ’Αθηνών έφορος μέν ό κ. Α. Διομήδης Κυριακές, κο
σμήτορες δ’ οί κκ. Στ. Ίωαννίδης, Μ. Ναύτης, Κ. Λαμπαδάριος, Αρ. 'Ραγ- 
καβης καί Ν. Δεικτάκης, τών δ’ έπαρχιακών σχολών οί αότοί,

Τοιαύτη ύπηρξεν η παρελθοΰσα διετία καθ’ ην εΐχον την τιμήν νά διευ
θύνω τάς εργασίας τοϋ Συλλόγου τάς οποίας διέκρινεν η σύμπνοια τών μελών, 
καί ό εύγενης πόθος τοΰ προβιβασμού αυτοϋ. Αισθάνομαι τφ οντι ευτυχή 
έμαυτδν διότι κατά τδ διετές τούτο διάστημα καί τδ πρδ αυτοϋ μονοετές 
άπηλαυσα τ·ης εμπιστοσύνης αυτοϋ, άνευ της οποίας η το αδύνατος η έπιτέ- 
λεσις τών ανατεθειμένων μοι καθηκόντων. Παραδίδω.ν δέ ηδη την προε- 
δρείαν τοϋ Συλλόγου πρδς τδν κ. Έμμ. Δραγούμην εύχομαι Από καρδίας, οπφ,ς 
τδ έπιόν έτος άναγγείλη ουτος έρρωμενέστερα τά έργα αυτοϋ.
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zfiJo εισιτήριο/, Λόγοι, άπαγγεΜέντες έν τφ Πανεπιστήμιο) 
υπί> τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Παπαρρηγοποΰ.έον, κατά Οκτώβριον τοΰ 1878.

Α'

Πρδ ολίγων έτι δεκαετηρίδων ελάχιστα έσπούδαζον παρ’ ημϊν περί τδν 
μεσαιωνικόν ελληνισμόν. Οί λογιότεροι τών Ανδρών ώλιγώρουν περί τών 
πολλών αιώνων τών διελθόντων Από Φωκίωνος καί · Φιλοποίμ.ενος μέχρι 
Μιαούλη καί Κολοκοτρώνη" έν ούδενί δέ τών παιδευτηρίων τοΰ κράτους έδι - 
δάσκετο ιστορία τοΰ ελληνικού έθνους συνεχής από τών Αρχαίων χρόνων μέ
χρι τών νεωτέρων.

Ή τύχη τοΰ πατρίου ημών παρελθόντος ητις, δέν έμελετάτο έν Έλλάδι 
έπί της δουλείας, διά λόγους ευεξήγητους, τί παρέμεινε καί μετά την Ανά- 
κτησιν της Ανεξαρτησίας, καί μετά την 'ίδρυσιν τοϋ έν Άθηναις πανεπιστη· 
μίου, δουλεύουσα τνϊ ξένη έπιστημη καί εις την διάκρισιν αύτίίς παραδεδο- 
μένη. ’Εντεύθεν δέ ποικίλα προέκυψαν Ατοπα. ’Εάν δύςκολον πολλάκις $ναι 
τδ περί τ^ς ιδίας πατρίδος όμιλεϊν, έτι έπισφαλέστερον Αποβαίνει τδ πραγ- 
ματεύεσθαι περί έθνους έτεροφύλου, ετεροδόξου, έτεροτρόπου. Ό ομογενής 
ιστοριογράφος ομοιάζει τδν πατέρα οςτις εϊμπορεΐ μέν καθ’ εαυτόν νά κρίνη 
έν δικαιοσύνη περί τών ίδιων τέκνων, δημοσίφ δ'μως ρέπει εις τδ νά συγκα- 
λύπτη $ νά μετριάζη τά έλαττώματα αυτών. Άλλ’ οίοιδηποτε καί άν ω- 
σιν οί σκόπελοι εις ούς κινδυνεύει νά προςκρούση η εθνική περιφιλαυτία, Α
ναμφισβήτητου υπάρχει οτι έγκειται εις τάς παραδόσεις καί εις τά, αισθή
ματα παντδς λαοΰ γνησία τις Αλήθεια, ην τά κράτιστα τών πνευμάτων, τά 
έν τφ μέσφ κόσμου έτεροφυοΰς Ανατρεφόμενα καί Αναστρεφόμενα, άδυνα- 
τοΰσι πολλάκις νά διακρίνωσιν η νά έκτιμησωσι. προςηκόντως.

Ούδείς ηρνηθη τδ κάλλος της πρώτης τοΰ Ελληνισμού ηλικίας" Αλλ’ δ'σφ 
μ.αλλον έθαυμάζετο η λαμπρά αύτοΰ νεότης, τόσφ μάλλον κατεφρονηθησαν 
οί μετέπειτα χρόνοι. Κατά τούς μετέπειτα τούτους χρόνους ό βίος τοΰ Ελ
ληνικού έθνους ύπέστη τοσοΰτον Απροςδοκητους τροπάς καί τοσουτον διαφό
ρους της προτέρας χάριτος καί φαιδρότητος, ωςτε ένομίσθη ώς βίος έθνους 
έκφυλισθέντος καί Αναξίου ακριβςστέρας μελέτης. Τούς Μακεδόνας η έθνικη 
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συνείδησις ύπέλαβεν αείποτε ώς ομοφύλους, τά δέ κατορθώματα τοΰ Αλε
ξάνδρου τοΰ μεγάλου καϊ τών διαδόχων αύτοΰ, έθεώρησεν ανέκαθεν ώς μίαν 
τών καλλίστων εποχών τίίς έλληνικής ιστορίας. Οί άλλοδαποί άπεναντίας 
έχαριΧκτήρισαν τήν μακεδονικήν ηγεμονίαν ώς δορυκτησίαν,άποτερμάτίσασαν 
τό ιστορικόν τοϋ ελληνισμού στάδιον. Έτερον επιστημονικόν θϋμα τών τοιού- 
των παρεξηγήσεων έγένετο $ έν Κωνσταντινουπόλει μεσαιωνική μοναρχία. 
Ή μοναρχία αυτή, ής τήν πτώσιν τά δημώδη ημών φσματα έθρήνησαν ώς 
έθνικήν συμφοράν, παρεστάθη ώς δυναστεία ξενική, άρχουσα κράτους τό 
όποιον ή ουδόλως ή δία δεσμού χαλαροΰ συνηρμολογεϊτο πρός τόν άρχαϊον 
ελληνισμόν.

Ή δέ άλλοτριότης τής κοινωνικής, τής διανοητικής, τής ηθικής αγωγής 
καϊ διαίτης τών έσπερίων ιστορικών, δέν συνετέλεσε μόνον εις τήν διαστρο
φήν τοϋ χαρακτήρος τών διαφόρων φάσεων τοΰ παρελθόντος ημών βίου, άλλά 
πολλάκις παοέσυρεν αυτούς είς έμπαιγμ.όν καϊ χλεύην. Ό Γίββων, ό διατε- 
λέσας εις τών πρωτοστατών τής φιλοσοφίας τοΰ οκτωκαιδεκάτου αίώνος, 
δέν ή δ ύνατο νά σεβασθή τό θρησκευτικόν αίσθημα λαοΰ, βςτις ήξίου καί μέ
χρι τινός κατώρθωσε νά άναπληρώση διά τής ποικίλης πλάσεως και έκδηλώ- 
σεως τοΰ αισθήματος τούτου, τήν φιλοπατρίαν καί τά άλλα ηθικά ελατή
ρια πολλών άρχαίων και νεωτέρων πολιτειών.· Πλήν τούτου τά συμφέροντα 
τοΰ έθνους είς δ ανήκει ό Ιστορικός,δέν συμβιβάζονται πάντοτε πρός τά συμ
φέροντα τοϋ έθνους ού άφηγεϊται τάς τύχας. Κατά τούς -μέσους αιώνας ή 
εσπερία Ευρώπη έπεχείρησε νά έπιβάλν) τό κράτος αύτής, δι’ εκκλησιαστι
κής τίνος δεσποτείας, είς τό έν τή ανατολή τότε δημιουργηθέν μέγα πολι
τικόν κατασκεύασμα. Φυσικφ τφ λόγφ ό Ελληνισμός άπέκρουσε τό νέον 
τοΰτο τής δουλοσύνης είδος’ έντεϋθεν δέ προέκυψαν διενέξεις ,άπολήξασαι 
είς τάς καλουμένας Σταυροφορίας, αΐτινες δέν ήσαν πόλεμος τής χριστιανο
σύνης κατά τοϋ μ.ωαμεθανισμοϋ, άλλά μάλλον μακρύς και ολέθριος μεταξύ 
τής χριστιανικής Δύσεως καϊ τής χριστιανικής ’Ανατολής άγων. ’Εννοείται 
δτι οί καθολικοί ήτο δύςκολον νά πραγματευθώσιν απαθώς και επιεικώς τό 
μέρος τοΰτο τής ήμετέρας ιστορίας. Προςθέσατε είς ταΰτα τήν κατάχρησιν 
τής δυνάμεως είς ήν έκτρέπεται ό ισχυρός πρός τόν άσθενή, ού μόνον έν τοϊς 
έ'ργοιςάλλά καί έν τοϊς λόγοις, και θέλετε έ'χει πλήρη τήν εικόνα τών ποι
κίλων πληγών άς κατήνεγκεν ή ξένη ιστοριογραφία κατά τοΰ άναπολογήτου 
ημών έ'θνους. Τινες κατήντησαν νά ίσχυρισθώσιν δτι έθνος ελληνικόν πρό 
πολλών ήδη αιώνων δέν ύπήρχεν έν τφ κόσμφ τούτφ καϊ δτι ή έπανάστα- 
σις τοϋ 1821 διεξήχθη ύπό ασυνάρτητου τινός κράματος Σλαύων, Άλβα- - 
νών καί Βλάχων, τό όποϊον έπέθηκεν ίδιογνωμόνως έπί τής αίολοφύλου αύ
τοΰ κεφαλής τό αγλαόν τοΰ ελληνικού ονόματος στέμμα.

Άλλ’ ή παρ’ ήμΐν έπικρατήσασα έπί μακρδν χρόνον ολιγωρία περί τοϋ 
νατρίου παρελθόντος, έπήγαγε καί έτερον δεινόν, ίσως το πάντων έλεεινότε- 

ρον, Ό ’Άγγλος Φινλαίϋ, έν τφ προλόγφ τής δευτέρας έκδόσεως τοϋ πρώτου 
αύτοΰ τόμου _τοϋ έπιγεγραμμένου τά κατά τηκΈ-ΙΛάδα νπδ τους 'Ρωμαίους, 
έβεβαίου οτι «οί καθ’ ημάς "Ελληνες βδελύσσονται τήν σπουδήν τής ιδίας 
αύτδν ιστορίας». Τό παροίνημα τοΰτο ήτο έν τών πολλών δσα καθ’ ημών 
έξηκόντισεν ό αλλόκοτος ουτος φιλέλλην, βςτις ήγάπησε τήν 'Ελλάδα κατά 
τόγραφικόν παράγγελμα’ «δν άγαπφ Κύριος, παιδεύει».’Εν έτει 1856, δτε 
έγραφε ταΰτα ό Φινλαίϋ, ούκ όλίγαι καί γενναϊαι εΐχον αρχίσει νά γίνωνται 
παρ’ ήμΐν ίστορικαί έρευναι, έξ ών άραοϋμαι νά μνημονεύσω ένταΰθα τάς ά- 
ποθησαυρισθείσας έν τφ ΈΛ.Ιηνομνήμονι τοΰ επιφανούς Άνδρέου Μουστο- 
ξύδου. Άλλ’ όμολογητέον δτι ή παραδοξολογία έκείνη είχε μικράν τινα ά- 
ληθείας ύπόστασιν. Άπό τής παρελθούσης έκατο-νταετηρίδος, οί σοφώτεροι 
τών ήμετέρων, παιδευθέντες ύπό συγγραφών όθνείων, παρελάμβανον άνεξε- 
λέγκτως τάς εκούσιας ή άκουσίας αύτών πλάνας’ ιδίως δέ σαγηνευθέντες 
ύπό τής εύφυΐας τών αφηγήσεων τοΰ Τίββωνος, τοϋ Λουκιανοϋ έκείνου τής 
ιστορίας, περιεφρόνουν καί έμυκτήριζον τήν μεσαιωνικήν ημών μοναρχίαν, 
λησμονοΰντες δτι είς τήν μοναρχίαν ταύτην ώφειλον τήν γλώσσαν δι’ ής 
έξεφαύλιζον αύτήν, καί τό τών Ελλήνων ό'νομα έφ’ φ έκαυχώντο’ διότι ή 
βασιλεία έκείνη έσωσεν ημάς άπό Σλαύων, Βουλγάρων, Αράβων, Φράγκων, 
καϊ ή βασιλεία έκείνη άπεκάλεσε τήν πρωτεύουσαν αύτής «έλπίδα καί χα
ράν πάντων τών Ελλήνων».

Ούτως εΐχον τά κατά τήν πάτριον ημών ιστορίαν, οτε αυτή έδιδάχθη 
κατά πρώτον έν τφ πανεπιστημίφ, πεντεκαίδεκα άπό τής ίδρύσεώς τούτου 
έτη. 'Η φωνή τοϋ άνωτάτου έκπαιδευτηρίου άντήχησεν είς δλά τά πνεύματα 
καί είς βλας τάς καρδίας τοϋ Έθνους’ ή αίθουσα αΰτη έβριθεν άκροατών, 
τών οποίων ή πρόθυμος συρροή άνεπτέρου τήν πρόθυμον τοΰ καθηγητοϋ δι
δασκαλίαν. Μετά πολύν δέ χρόνον, καθ’ βν ή καθέδρα τής ιστορίας τοΰ ελ
ληνικού έθνους έπί μιας έσάλευεν άγκύρας, προσήλθεν έπίκουρος είς αύτήν 
νεαρός τής έπιστήμης λευΐτης, έπί χρησταϊς ταϊς έλπίσι. Συγχρόνως έπολ- 
λαπλασιάσθησαν αΐ εκτός τοΰ πανεπιστημίου μελέται, ών αί μέν άνεζήτουν 
νέαν ύ'λην, αί δέ έπεξειργάζοντο τήν προϋπάρχονταν. Πάντες δσοι ασχολούν
ται καϊ δσοι μέλλουσι ν’ άσχοληθώσιν είς τήν σπουδήν ταύτην, θέλουσιν ω- 
φελίμως συμβουλευθή τάς συλλογάς καί τάς πραγματείας τοΰ Δημητρίου 
Μαυροφρείδου, τοΰ Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, τοϋ Έρμάννου Αούντζη, τοΰ Παύ
λου Λάμπρου, τοΰ Κωνσταντίνου Σάθα. Τινά δέ τών έργων τούτων συγκα
ταλέγονται έν τοϊς καλλίστοις βοηθήμασι τής έλληνικής ιστορίας.

Άλλ’ ούτε ή έν τφ Πανεπιστημίφ διδασκαλία, ού'τε αί εκτός αύτοΰ γι- 
νόμεναι έργασίαι, ήδύναντο νά άναπληρώσωσι τήν όσημέραι έπαισθητοτέραν 
άποβαίνουσαν άνάγκην τής άνεγέρσεως άκεραίου τοϋ οικοδομήματος τών μα
κρών καί ποικίλων περιπετειών τοΰ έθνικοΰ ημών βίου. Οί άκροαταί τής δι
δασκαλίας, δσοι καί άν ήσαν, άπετέλουν έλαχίστην τινά μειονοψηφίαν σύμ- 
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παντός του ελληνικού- αί δέ ειδικά! μελέται δεν διεφώτιζον είμή μικρά 

τινα σημεία τοϋ αχανούς εκείνου παρελθόντος, καταλεί.πουσαι τδ λοιπόν έν 
σκότφ βαθεΐ. ΤΗτο άρά γε έφικτή ή κατασκευή του μεγάλου μνημείου ■ Τδ 

άναγκαϊον ύλικδν, τδ όποιον δεν έπαυσε συμφορούμενον άπδ τής έκκαιδεκά- 

της έκατονταετηρίδος, άπέβη άφθονον καί πολύτιμον, ιδίως κατά τάς τε
λευταίας δεκαετηρίδας,διά τών προμηθειών άς συνειςήνεγκον πολλοί καί δό

κιμοι διφητορες. Βεβαίως τδ κεφάλαιον τοΰΐό, δσφ πλούσιον κα! άν ivat, θέ 

λει έτι αύξήσει. ’Αλλά τδ καθ’ ημάς έύχάμεθα μάλλον ή έλπίζομεν νά προ® 

κύψωσι τοΰ λοιπού είς φως πολλα'ι ειδήσεις έξ εκείνων αϊτινες ήτοι άποκα·» 

λύπτουσιν έποχάς σχεδόν άγνωστους, οϊα λ. χ. τά ύπδ Buchon καί Χόπφ 
έκδοθέντα χειρόγραφα και τδ ύπδ τοϋ ήμετέρου Παύλου Λάμπρου άπαρτισθέν 

ταμεϊον τών Φραγκικών της ’Ανατολής νομισμάτων, ήτοι διορθοϋσι τον πρό- 
τερον ηλλοιωμέν.ον χαρακτήρα ετέρων εποχών, οϊα η ΈκΛογη τών νόμων μεθ’ 
ίς συνέδεσε τδ δ'νομα αύτοϋ ό περιφανής Έδουάρδος Ζαχαρίας. Όπωςδήποτε 

ήτο ήδη δυνατόν νά έπιληφθώμεν τοϋ έργου- κατέστη δέ και απαραίτητον, 

παρεκτδς τών άλλων, διά τδν εξής λόγον. Μέχρι τών αρχών τοϋ παρόντος 

αίώνος έγράφοντο ίστορίαι τής άρχαίας Ελλάδος καί της Μακεδονίας, ώς πρδς 
δέ τούς μετέπειτα χρόνους Ελλάς κα'ι "Ελληνες δεν έμνημονεύοντο είμή έν 
παρόδφ κα'ι ως άσυνάρτητά τινα κλάσματα, είς τάς περί τοϋ ρωμαϊκού, τοϋ 

ένετικοϋ, τοϋ όσμανικοΰ κράτους αφηγήσεις. Ή ιστορική ένότης τοϋ έλληνικοϋ 
έθνους δεν εϊχεν έτι τότε άνομολογηθή ύπδ της ξένης επιστήμης. Άλλ’ από 

» τοΰ 1830 ηρχισαν δημοσιευόμεναι έν τή έσπερίι>ι ίστορίαι της Ελλάδος άπδ 

τών αρχαίων χρόνων μέχρι τών νεωτέρων, έπ! τή βάσει μέν ενότητάς τίνος, 

ένότητος όμως ατελούς καί κεκολοβωμένης. Είς τάς κατά μέρος λοιπόν αδι

κίας τών προτέρων χρόνων, προςετέθη ήδη η μεγίστη τών αδικιών, η δια-5 

στροφή αύτοϋ τοΰ θεμελιώδους νόμου τής ιστορικής ημών συνεχείας- ώςτε 
δέν ήτο πλέον έπιτετραμμένον νά μ.ην άκουσθή τελευταϊον καί ή τής Ελ

λάδος φωνή, έν τι) περί τών δ'λων ταύτγ δίκτ) καθ’ ήν ερήμην έκρινόμεθα καί 

κατεκρινόμεθα.

Ή έννοια της ένότητος τοΰ σημερινού ελληνικού λαού μετά του μεσαιω

νικού ημών κράτους καί τών άρχαιοτέρων προγόνων, ουδέποτε έξέλιπεν έκ 
τής συνειδησεως τοΰ λαοΰ τούτου, άλλ’έπισήμως άνεκηρύχθη κατά πρώτον 

ύπδ τής μεγάλης έπαναστάσεως. Τό άρθρον 98 τοΰ ύπδ της έν Έπιδαύρφ 
εθνικές Συνελεύσεως ψηφισθέντος πολιτεύματος, διαλαμβάνει δτι, μέχρι της 
δημοσιεύσεως νέων κωδίκων «αί πολίτικα! καί εγκληματικά! διαδικασίαι 

βάσιν έχουσι τούς νόμους τών άειμνήστων χριστιανών ημών αύτοκρατόρων»- 
η δέ διακήρυξις ην η Συνέλευσις έξέδοτο μετά τδ πέρας τών έργασιών αύτής, 

έπροιμίαζε διά τών λέξεων «άπόγονοιτοΰ σοφού καί φιλάνθρωπου έθνους τών 

'Ελλήνων». Άλλ’ έάν τδ δόγμα της ιστορικής ημών ένότητος άνεκηρύχθη τδ 
πρώτον έν Έλλάδι, έν τίί Έσπερίγ ήρξατο έπιστημονικώς διασκευαζόμενου.

[ ■
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Κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν, έδημοσιεύθησαν έν Άγγλίιγ, έν 

Γερμανία και έν Γαλλία: έξ ελληνικά! ίστορίαι, ών αί πέντε άπδ της ρωμαϊ

κής κατακτησεως μέχρι του παρόντος αίώνος, μία δέ άπδ τών άρχαιοτάτων 

χρόνων μέχρι τών νΰν. Έκ τών έργων τούτων τά δύο πρώτα, τδ τοΰ "Εμερ- 
σων (1830) κα'ι τδ τοΰ Ζιγκάιζεν (1832), ώς κα! τδ πάντων νεώτάτον, τοΰ 

Herzberg (1866 —1878), δέν προςέθηκάν τι είς τάς πηγάς αϊτινες ύπαρ
χον καθ’ ην έκαστον έξεδίδετο έποχήν, έπεξειργάσθησαν δέ μόνον αύτάς κατά 

τό μάλλον κα'ι ήττον. Είναι δμως καί τά τρία άξια εύφημου μνείας. "Οσον 
όλίγον χρήσιμος και άν άπέβη νΰν ή τοϋ "Εμερσων συγγραφή, μη λησμονή- 

σωμεν δτι πρώτη έδωκε τό σύνθημα γενικής της πατρίδος ημών ιστορίας. Ό 
δέ Ζιγκάιζεν, ό μόνος έκ τών παλαιτάτων χρόνων προοιμιάσας, διέκοψέ μέν 

την άφηγησιν αύτοϋ έν τγί 1 2 έκατονταετηρίδι καί ουδέποτε συνεπληρωσεν 
αύτήν- άλλ’ δμως πρώτος κατεπολέμησεν έπιτυχώς την περί της έζοντώσεως 
τής ελληνικής φυλής αϊρείιν τοϋ Φκλλμεράυερ. Ό δέ Herzberg έν μέν τοϊς 

τρισί πρώτοις τόμοις, δι’ οικείας έρεύνης ήθροισε και ήρμήνευσε πάσας τάς 
περ! τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, ιδίως ώς πρδς τήν ένταΰθα Ελλάδα, σπορά

δην ευρισκόμενα; ειδήσεις, έν δέ τοΐς τελευταίοι; τρισίν, έν οϊς έπραγματεύθη 

τά άπδ τού βασιλέως Άρκαδίου μέχρι τής έπαναστάσεως, έσυνόψισεν εύκρι- 
νώς τά έν τώ μεταξύ ύπ’ άλλων άποκαλυφθέντα πολυάριθμα τμήματα τής 

ιστορικής ημών Πομπηίας.
' Ό πάντων πλειότερον έργασθείς είς τάς διανοητικά; ταύτας άνασκαφάς 

είναι ό Χόπφ, ό έκδούς τήν ιστορίαν αυτού τώ 1867 καί 1868. Άκαταμέ- 

τρητον είναι τό πλήθος καί ανυπολόγιστος ή σπουδαιότης τώυ ύπ’ αύτοϋ άνευ- 
ρεθέντων νέων περί τής φραγκικής έποχής γεγονότων,ά'ίδιος δέ οφείλεται τώ 
άνδρί έπ! τούτφ ευγνωμοσύνη.’Αλλ’ ούδέποτε ί'σως άπεδείχθη καταφανέστερου 

δτι άλλο εύρεσις ιστορικών ειδήσεων, και άλλο έπιστημονική και τεχνική αυ

τών διασκευή. Πρό μιας έκατονταετηρίδος, ό Γίββων έκ μόνου τοϋ τότε ύπάρ- 
χοντος υλικού ήγειρε μ.νημεϊον ές αεί, τδ όποιον θέλει θαυμάζεται ένόσω θαυ

μάζεται ή μεγαλοφυ’ία έν τώ κόσμφ τούτω. Ό δέ Χόπφ, ό τοσούτους άνα- 

καλύψας θησαυρούς, κατεσκεύασεν έξ αυτών έ'ργον άμουσου, τδ όποιον έλη- 

σμονήθη άμα παραχθέν είς τδ είναι. Άναμίξας μετά τών κυρίως ιστορικών 
πραγμάτων πλείστας γενεαλογίας και μικρολογίας, έφιλοτιμήθη ούτως εί- 
πεϊν νά δικαιώση τό τοΰ Ούολταίρου απόφθεγμα : δεινόν αί λεπτομέρειας 

ώς σκώληκες καταβιβρώσκουσι τά μέγιστα τών βιβλίων. Και έπειτα ό άνήρ 
δέν έ'χει τήν προςήκουσαν τώ άφηγηματικφ λόγω τέχνην, και ούδέποτε με

τεωρίζεται μέχρι τών υψηλών έκείνων θεωρημάτων, τά όποια είναι τδ κάλ- 

λίστον τής έπιστήμης τοΰ Θουκυδίδου καί του Μακώλαιυ κόσμημά τε κα! 

δίδαγμα’ ώςτε τό έργον αύτοϋ δέν είναι ιστορία, είναι μάλλον συλλογή ιστο

ρικών μνημείων άνεκτιμήτων τη άληθείγ, άτινα όμως όφείλουσι μέν νά με-

S6 ΤΟΜΟΣ Β’, 11. —ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1878.
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Ιέτώϊιν οί έπιστημονες, άδυνατοΰσι δέ νά διέξέλθωσιν οί ποθιλό'ι τών άν«- 

γνωστών, χάριν τών όποιων γράφεται ή κυρίως ιστορία.
’Αντίθετον ό'λως χαρακτήρα έ'χουσιν οί επτά τόμοι του Φινλαίυ, ών $ 

δοσις άρξαμένη τφ 1844 συνεπληρώθη τώ 1861. Ό συγγραφεύς-διακρίνβ- 

ται έπί εύεπείςρ κα'ι εύφυιγ κα'ι έπί ποικίλαις πολιτικαΐς καί φιλοσοφικαϊς 
σκεψεσιν- άλλά τάς σκέψεις ταύτας δέν στηρίζει πάντοτε έπί μεμαοτυρημέ- 

νων πραγμάτων, μάλιστα έν τφ περί ρωμαϊκής κυριαρχίας βιβλίφ, ένφ τά- 

ναπαλιν ε» πολλών μεμαρτυρημένων πραγμάτων δέν εξάγει πάντοτε όσα 
περιεχουσι διδάγματα, όπως ιδίως συμβαίνει εις τά περί τών καλούμενων εί- 

κονομαχων βασιλέων μέρος, καί είς την Φραγκοκρατίαν, καί εις την Τουρκο

κρατίαν. Έκ τών ολίγων αύτοΰ ευρημάτων τά μάλλον λόγου άξιον είναι τά 
Ημερολόγιον της εν έτει 1715 επί την Πελοπόννησον στρατείας τοΰ Άλί5 

Κουμουρτζ-η, Γά δ έργον τού καλού κάγαθοΰ Γάλλου Brunet de Presle, τά 

έν ετει 1860 εκδοθεν, επιμελώς πάνυ έξειργάσθη την μεσαιωνικήν ημών 

γραμματολογίαν, καί πληρέστερου καί επιεικέστερου πάντων έπραγματεύθη 
τα εκκλησιαστικά ζητήματα, ων άνευ αδύνατον νά κατανοηθΰ) καί έκτιμηθί} 

προςηκοντως ό μεσαιωνικός ημών βίος. Παρεκτάς μικρών τινων άλλων ανεκ
δότων ειδήσεων, ύπάρχουσιν έν τίί βίβλφ ταύτν) 40 εικονογραφία! διδακτι- 

καί, ληφθεϊσαι αι πλεϊσται εκ μνημείων άρχαίων, καί τινες έκ χειρογρά

φων της Θ, ΙΑ καί IB εκατονταετηριδος. ’Έχει δε η συγγραφή αυτή τοΰτο 
τά κοινόν πράς την προηγουμένην, δ'τι άμφότεοαι έπλάτυναν κατά τι την έν- 

νοιχν τίς ιστορικές του <Ελ'1λτινισ{Αθυ ένόττιτος.
Διότι υπχρχει ενότης και ενοτης. θύσεις πιστεύει σήμερον ατι το Έλλ^νι- 

κάν έθνος έξηλείφθη άπό τοΰ προςώπου τίίς γίίς. Άλλ’ ό τρόπος καθ’ δν άπε- 
δειχθη η σωτήρια και εγραφη η ιστορία αύτοΰ δέν άνταποκρίνεται καθ’ ο

λοκληρίαν ούτε εις τάς πεποιθήσεις της εθνικής συνειδησεως, ούτε είς την 

ιστορικήν αλήθειαν. Έν τφ δευτέρω κεφαλαίφ τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ μέ
ρους δευτέρου της συγγραφές αύτοΰ, ό Herzberg, συνοψίζων τάς πρός άυα- 

σκευην τοΰ Φαλλμεράυερ γενομένας εργασίας, συμπεραίνει, δτι αί έπιδρομαί 

ζαι αι εποικίσεις των Σλαύων και των ’Αλβανών, &έν άπέβχσαν τοσοΰτον 
καταστρεπτικαι όσον επι τινα χρόνον έπρεσβεύθη’ οτι.*/) γλώσσα περιεσώΘ^ 
μετά πολλών αύτίίς αρχαίων διαλεκτικών τροπολογιών- δτι επί πάσι πολλά 
διετηρηθησαν ηθη καί έθιμα τοΰ πάλαι βίου. Άλλ’ έντάς τοίούτων δρων, 

ισο>ς δ ετι όλοσχερεστερον, καί άλλα έθνη, άλλοτε άκμάσαντα, έπεπλευ- 

σαν εις πολλας τρικυμ-ΐας, ιδίως οι ’Άραβες καί οί ’Ιουδαίοι,, οΐτινες δμ.ως 
εκτοτε διηγαγον βίου ιδιώτην, ουχί δημόσιον, ούχί πολιτικόν’ βίον φυτικόν, 

ουχι ιστορικόν καί μεγαλουργόν. !ΤΑρά γε τοιαύτη τις έγένετο καί η τοΰ 
Ελληνικού έθνους σωτηρία ; Ό ρυθμός καθ’ 8ν ηρχιτεκτονηθη έν τί) Δύσει ή 
ιστορία αυτού ητο επιτήδειος νά παραγάγγ την πλάνην δτι, έπί διςχίλιαέτη, 
νίτοι μέχρι της επαναστασεως,διετελεσε πολιτικούς τούλάχιστον άπραγμον καί 
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οίονεί νεκρόν. Δέν θέλομεν ένδιατρίψει ένταΰθα περί το άτελές δοκιμίου τοΰ 

Έμερσων- άλλ’ ό Ζιγκάιζεν ούδόλως παρακολουθεί τάς τύχας τοϋ Ελληνι
σμού έν τίί ’Ανατολή έπί των μακεδονικών χρόνων. Βραδύτερον θίγει μ.εν έκ 

διαλειμμάτων τά κατά την έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχίαν, ιστορίαν, δμως 

τοΰ Ελληνικού έθνους νομίζει πάντοτε την ιστορίαν τών χωρών όπου νίκμα- 

σεν έν τη άρχαιότητι. "Ομοια δέ πάσχουσιν δ τε Χόπφ καί δ Herzberg, πα- 

ρεκτός δτι άμφότεροι άπτονται πλειότερον δπωςοΰν τών πραγμάτων της με
σαιωνικής ημών κυβερνήσεως. Μάλιστα αξιοσημείωτος έπι τοΰ προκειμενου 

εΐναι η ψυχολογική κατάστασις τοΰ Herzberg. 'Ομολογεί ότι η Κωνσταντι- 
νούπολις ητο τότε «ή πολίτικη πρωτεύουσα τοΰ ελληνικού κόσμου». Δέν 

τολμ^ έν τούτοις νά καλέση εΛΛηπκηΤ την αύτόθι μοναρχίαν. Συναισθανό

μενος δέ άφ’ ετέρου δτι ηθελεν εΐναι άτοπον νά την όνομάση /ωμαϊαήκ, επι
νοεί τρίτον άνομα τούς Romaern, τούς οποίους διά μέν τοΰ νέου τουτου τυπου 
θέλει νά διακρίντ; άπό τούς Romern, προςτιθησι δε οτι δεν ταυτίζει μετά 

τών Ελλήνων. Καί ουτω λύσας τό ζητημα, επιμένει, ως καί οί πρό αύτοΰ 

γράψαντες, άναζητών τόν νοΰν καί την καρδίαν τοΰ Ελληνισμού εν ταϊς 

άοχεγόνοις αύτοΰ χώραις. Τίτο δέ φυσικότατου νά μη ευρωσιν ούτε την καρ
δίαν, ούτε τόν νοΰν τοΰ 'Ελληνισμού όπου δεν υπηρχον, διότι απο τ*ης έν 

Χαιρωνείγ μάχης η πολίτικη αύτοΰ δύναμις μετέστη είς την μικράν Άσιαν, 

την Συρίαν, την Αίγυπτον, άπό δέ της ίδρύσεώς της Κωνσταντινουπόλεως, 

συνεπυκνώθη είς την νέαν ταύτην αύτοΰ πρωτεύουσαν, καί μόλις επί Τουρ
κοκρατίας έπαλινόστησεν αυθις είς την άρχαίαν κοιτίδα. Το τριςχιλιετες η

μών δράμα δέν έτηρησε την κλασικήν ενότητα της πραξεως και τοΰ τοπου, 

άλλά διά της ποικιλίας τών τόπων καί τών πράξεων συνετελεσε την πνευ

ματικήν, την ήθικην, την πολιτικήν αύτοΰ ενότητα.
Την ιδιότητα ταύτην της τοΰ ήμετέρου έθνους ιστορίας υπενοησαν εν με- 

ρει ό Φινλαίυ καί ό Brunet de Presle, -άλλά έν μέρει μόνον καί άμυδρώς πως. 

Ούδέτέρος αύτών έπραγματεύθη τά κατά τούς μακεδονικούς χρο;ους. Ο Φιν
λαίυ προέταξε μέν τοΰ πρώτου αύτοΰ κεφαλαίου ολιγοσέλιδου είςαγωγην 

περί των μεταΰοΛων ας επήγαγον αι τοϋ μεγάΛου ΆΛε^,ανθρου καταχτή

σεις εις την κατάστασιν τοϋ ε.12ηνικοϋ έθνους' εν τνί σκιαγραφήσει όμως 
ταύτν) δέν παρέστησε την έν τίί Άνατολγ συμβασαν μεγάλην έκείνην με

ταβολήν, ώς άνακαίνισιν τοΰ Ελληνισμού, ώς νέαν τινά αύτοΰ φώσιν, αύ- 

τοτελη καί μεγαλοπράγμονα, 5)ς απλούς άκόλουθος αποβαίνει εκτοτε η κυ

ρίως Ελλάς. ’Απεναντίας, καθάπερ έκ τών επόμενων τμημάτων τοϋ κεφα
λαίου πρώτου δηλούται, εξακολουθεί ύπολαμβάνων τόν ένταΰθα επικρατη- 
σαντα μαρασμόν ώς τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα τοΰ κατ’ έκεϊνο τοΰ χρόνου 
ιστορικού ημών βίου. Μόνος δ Δρόυζεν έπεχειρησε τώ 1836 να γρχψγι την 

ιστορίαν τίίς προκειμένης περιόδου κατά την άληθη αυτής έννοιαν και απε- 

δωκε τό όνομα τοΰ Έ22ηνισμοϋ είς πάντα τά έν τγ Άνατολγί γενομενα
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άπό ’Αλεξάνδρου μέχρι τοϋ οριστικού θριάμβου τοϋ μωαμεθανισμού. Δυςτν 

χώς έκ τών πολλών εκατονταετηρίδων άς έπεβάλετο νά περιλάβη τά ζο- 

λοσσιαΐον τούτο έργον, μίαν και μόνην ηύκαίρησε νά πραγματευθν) ό συγγρα
φεύς- καί ούδ’ η δεύτερα έκδοσις η πρό ολίγων μηνών ύπ’ αυτοϋ δημοσιευ- 

θεΐσα, προηλθεν επέκεινα τοΰ προτέρου ό'ρου, ήτοι τοΰ έτους 221 προ Χρι- 

στοϋ. Έπελθών δ’ έν τω μεταξύ ό Γρότε άπεφηνατο καί ΐσχυρίσθη αυθις,δτι 

η 'Ελλά; μετά ’Αλέξανδρον ούδόλως ούδαμώ; έπενηργησε πλέον είς την τύ

χην τοΰ κόσμου.
Ούδέτερον λοιπόν τών δύο βέλτιον τών άλλων σχεδιασθέντων έργων της 

έλλήνικη; ιστορίας, άπέβη άρτιον, διότι έξ άμφοτέρων λείπει ολόκληρο; η 

μία τοΰ οικοδομήματος πτέρυξ. ’Αλλά καϊ η έτέρα έξωτερικώς τε και έσωτε- 

ρικώς πολύ απέχει τοΰ νά είκονίζ·/) παρ’ αυτοί; την τών πραγμάτων αλή
θειαν. 'Ο Φινλαίυ παρατείνει την περίοδον τη; ρωμαϊκή; κυριαρχίας (Greece 

under the Romans) μέχρι τών αρχών της όγδοης έκατονταετηρίδος, ήτοι μέ

χρι τοΰ Λε'οντος Γ'. Δεν θέλομεν άρνηθη οτι από Λέοντος Γ' και εφεξής συνε- 
πληρώθη ή νέα κυβερνητική τοΰ άνατολικοΰ κράτους διαρρύθμισις. Τό κρά

τος τοϋτο όμως εΐχεν έξελληνισθ-η πολύ πρότερον. Τά από τών αρχών τη; 
έβδομης έκατονταετηρίδος όργανωθέντα διοικητικά και στρατιωτικά βίματα, 

ούδέν κοινόν εΐχον πρό; τούς ρωμαϊκούς .έεχεώκαί και τάς ρωμαϊκά; έπαρ- 

χίας. Ή κοινή τών μεσαιωνικών χρόνων συνείδησις, έ'ν τε τ·$ Ανατολή καί 
έν τη Δύσει, άπεκάλεσε πρώτου; ίί.1.1ηνας βασιλείς, διά μέν τοΰ Άβουλφα- 

ραγίου, τον Τιβέριον, διά δέ τοΰ Παύλου τοΰ Διακόνου, τον Μαυρίκιον, άμφο- 
τέρου; περί τά τέλη τη; έκτη; έκατονταετηρίδος άρξαντας. Τότε τωόντι 

πάντες οι νόμοι, πάντα τά αύτοκρατορικά διατάγματα καί τά άλλα δημό

σια έγγραφα συνετκσσοντο ηδη ελληνιστί. ’Έτι δέ άπό της τετάρτη; έκα
τονταετηρίδο;, αί αύτοκράτορες, ή αύλη, ή κοινωνία, τά δικαστήρια, την 

γλώσσαν ταύτην έλάλουν καί έ'γραφον- καί κατά την πέμπτην, τω <47 6, κα· 
ταλυθέντο; τοΰ δυτικοϋ ρωμαϊκού κράτους, έκόπη άναγκαίω; πά; πολιτικός 
δεσμό; της ’Ανατολής πρός τό μη ύπάρ/ον εκείνο κράτος. "Εκτοτε άρα, αλη

θεύει μέν ό'τι η έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχία έξηκολούθησεν έπί ικανόν 
χρόνον σώζουσα χροιάν τινα τοΰ προτέρο.υ ρωμαϊκού χαρακτηρος, δέν έπιτρέ-, 

πεται ό'μως νά εϊπν) τι; σπουδαίως οτι διετέλει υπό την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν.
Μεταβαίνων δέ είς τούς χρόνους τούς διηκοντας άπό τών αρχών της 

όγδοη; έκατονταετηρίδο; μέχρι τών αρχών της τριςκαιδεκάτης, νίτοι μέχρι 

τη; φραγκικής κατακτησεως, ό Φινλαίυ γράφει τά κατά την έν Κωνσταντι- 
νουπόλει μοναρχίαν ούχΐ έν παρόδω, ό'πω; ό Χόπφ και ό Herzberg, καί αύτός 
δέ ό "Αγγλο; κατά τό μάλλον και ηττον έν τοΐ; προηγουμένοις, αλλά ειδικό

τατα, και άφαιρεϊ ηδη έκ μέσου την ρωμαϊκήν κυριαρχίαν. «Τά κατά τούς 
“Έλληνας έπί της περιόδου ταύτης, λέγει, τοσοΰτον στενώ; συνυφαίνονται 

μετά τών χρονικών της αύτοκρατορ.ικη; κυβερνησεως, ώςτε ή ιστορία τζ;
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Κυβερνησεως ταύτης άποτελεϊ ολοκληρωτικόν μέρος της τοΰ ελληνικού έθνους 

ιστορία;». Ένταΰθα άδυνάμεθα νά παρατηρησωμεν οτι τά όρια τη; προκει
μένη; έποχίί; έτεθησαν αύτογνωμόνως. Έπί τών χρόνων τούτων πολλοί ρω
μαϊκοί θεσμοί, καί ιδίως οί αστικοί καί οί ποινικοί νόμοι, δέν έπαυσαν ίσχύ- 
οντες, εξαιρέσει τη; έκατονταετηρίδο; τών ε’.κονομάχων βασιλέων- οί δ’ αύ- 

τοκοάτορες ώνόμαζον έκυτούς, ό'πω; καί πρότερον καί μετέπειτα, 'Ρωμαίων 
αύτοκράτορας. Άφ’ ετέρου ή ιστορία τών Ελλήνων πολύ πρό τ·η; όγδοης 

έκατονταετηρίδο; στενότατα συνυφάνθη μετά τη; ιστορία; τών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει βασιλέων. ’Αλλά πρός τί νά ένδιατρίψωμεν περί τά δευτερεύοντα 
ταϋτα ζητήματα, άφοΰ ό συγγραφεύς, έπί τοΰ ουσιωδέστατου, μόλις ίδώντην 

αλήθειαν ύποφώσκουσαν, αμέσως έκλεισε πάλιν τούς όφθαλμούς-'χαρακτηρίζει 

την περίοδον ταύτην, ό'πω; πάσας τά; λοιπά;, άπό τών αρχαίων χρόνων μέχρι 

τ·η; έπαναστάσεως, ω; περίοδον δουλείας καί άποκαλεϊ αύτην Βυΐ,αντιακην 
(History of the Byzantine Empire, A. D. 716 to 1204).Τό δέ παροδοξότερον, 

ονομάζει τελευταιον ΈΛΛηνικην την ιστορίαν τών άπό τοΰ 1204 μέχρι τοΰ 

1453 χρόνων (History of the Greek Empire of Nicaea and Constantinople. A. 

D. 1204 to 1453),δπερ δέν εμποδίζει αύτόν τοΰ νά συγκαταλέγω καί τοϋτο 

τό μέρος είς την ύπ’ αυτοϋ πρεσβευομένην διςχιλιετη δουλείαν τοΰ ελληνικού, 
έθνους. ’Αλλά πλην τούτου, κατά τί ή έν Χικαία καί η δεύτερα έν Κων- 

σταντινουπόλει μοναρχία, ητο μάλλον έλληνικη της προτέρα; έν Κωνσταν- 

τινουπόλει μ.οναρχίας, η κατά τί η προτέρα αυτή μοναρχία ητο μάλλον 
βυζαντιακη τής έποχης τοΰ Λασκάρεως, τοΰ Βατάτση καί τών Παλαιολό- 

γων. Ό συγγραφεύς άποκρίνεται ειλικρινέστατα είς την άπορίαν ταύτην. «Τό. 
κράτος τοϋτο, λέγει, άπέβη είκών παραμεμορφωμένη τοϋ βυζαντιακοϋ, καί 

τούτου ένεκα άριστα προςηκει αύτφ η έπωνυμία τοΰ έλληνικοΰ κράτους»., 
’Ενόσω λοιπόν η μεσαιωνική ημών μοναρχία ητο ισχυρά καί ένδοξος, δέν ητο. 

πρέπον νά κληθγ έλληνικη- ευθύς ό'μως ώ; έζησθένησε καί έταπεινώθη, τότε 

προςφορώτατο.ν άπέβη νά προςτριβγί ούτως εΐπεϊν εις αύτην η τοΰ έλληνικοΰ. 
έθνους προςηγορία. Ταΰτα άναγινώσκοντε; παρά τω Φινλαίυ, πολλάκις άρω- 
τησαμεν ημάς αυτούς, τί άρα έβίασε τόν άνθρωπον νά αυμβιώσγ). πολλά; δε

καετηρίδας μετά ί.στορικοΰ υποκειμένου πρό; δ τοσοΰτον όλίγην γσθάνετο -συμ

πάθειαν ;
Ό Brunet de Presle άπεναντία; έλκλησε καί έγραψε περί Ελλάδος μετά, 

πολλής πάντοτε καί ειλικρινούς άγάπης* ούδέν ηττον περί την καθόλου άν- 

τίληψιν τών μεσαιοινικών ημών χρόνων, ολίγον διαφέρει τοΰ Φινλαίυ. “Ομο

λογεί οτι η γλώσσα, η φιλολογία, η τοΰ πνεύματος λεπτότης έμαρτύρουν 
την τοΰ έθνουν καταγωγήν- ομολογεί ότι έν τώ άνατολικω κράτει κατίσχυ

σήν έπί τέλους τό ελληνικόν στοιχεϊον, καί τούτου ένεκα γράφει την ιστο
ρίαν τοΰ κράτους τούτου, ώ; άναγκαϊον σύνδεσμον μεταξύ τών αρχαίων, καί 

τών νεωτέοων χρόνων- παραδέχεται μέν ότι η έν Κωνσταντινουπόλει μοναρ.- 
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χία δέν δύναται νά όνομασθη ρωμαϊκή, δεν πείθεται δμως νά καλέση αδ- 

τήν έΛΛηνικην καί νομίζει εύλογον την έπικρατησασαν βυζαντιακητ αυτής 

προςηγορίαν. Τούτο δέ διότι, λέγει, πάσα ή ζωη τοϋ κράτους τούτου, συνε- 
πυκνώθη εντός τοϋ Βυζαντίου, τοϋ οποίου οί κάτοικοι μικρόν έκηδοντα περί 

της τύχης τών επαρχιών καί ιδίως των χωρών βν αί,ς τό πάλαι ήκμασεν ό 

'Ελληνισμός. ’Εάν τό ιστορικόν τούτο σύστημα κατισχύση, τό συμπέρασμα 

άίθελεν είναι ό'τι τό ελληνικόν έθνος διακόψαν έπ'ι διςχίλια έτη τόν δημόσιον 

αύτοΰ β.ίον, ούδαμώς έπρωταγωνίστησε των κατά τό διάστημα τούτο τελε- 
βθεντων έν τη ’Ανατολή ποικίλων καί μεγάλων γεγονότων' απερ ού μόνον 
προςβάλλει τό ιστορικόν αύτοΰ άξίώμ», άλλα ηθελεν αντικρυς αντιβαίνει εις 

τήν Αλήθειαν τών πρ αγμάτων.

Κυρία της πλάνης ταύτης άφορμή ύπήρξεν ότι οί έσπέριοι ιστορικοί δέν, 
έμελέτησαν καί δέν έξετίμησαν άπο,χρώ,ντω.ς τήν μ,εσαιωνικήν ημών ιστο

ρίαν. Πώς είναι δυνατόν νά λέγωσιν ό'τι $ έν Κωνσταντινουπόλει μοναρχία 

μικρόν έκήδετο περί της τύχης τών επαρχιών, Αφοϋ είναι Αναμφισβήτητοι; 

οτι έπι πεντακόσια δλα έτη άγωνισαμένη διέσωσεν εν τη δεκάτη έκατον- 
ταετηρίδι, από μέν, τής σλαυικης καί τής βουλγαρικής κατακτησεως άπάτ 

σας τάς μέχρι τοϋ "Ιστρου χώρας, από δέ της αραβικής, την μικρά* ’Ασίαν 

καί τάς νήσους ; Πώς κάτακρίνουσι την μοναρχίαν εκείνην ώς όλιγω,ρησασαν 

τών χωρών έν αϊς ήκμασε τό πάλαι ό Ελληνισμός, ένφ, ΐνα είς ολίγα έκ 

τών πολλών ενταύθα περιορισθώμεν, είναι βέβαιον οτι μόνον άπό. της τέταρ
της μέχρι της δέκατης έκατονταετηρίδος, τέσσαρες έκ τών χωρών τούτων, 

καταγόμεναι δέσποιναι Ανεβιβάσθησαν είς τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπό

λεως’ οτι αί χώραι αδται πολλάκις, πρός άνακούφισιν αυτών, άπηλλάττοντα 

τής στρατιωτικής ύπηρεσίας" οτι ό Βασίλειος Β', μετά τόν τεσσαρακον- 
ταετή Αγώνα, δί ου εξέβαλε μέν τούς Βουλγάρους έκ Πελοπόννησου, καί 

της Στερεές 'Ελλάδος, και της Θεσσαλίας και της ’Ηπείρου, κατέστησε δέ 
τό κράτος αυτών είς τάς βορειοτέρας χώρας, ένόμισε καθήκον αύτοδ, πριν, 
έ'τι τελέση τόν νενομισμένον έν Κωνσταντινουπόλει θρίαμβον, νά διανύση οδόν 

μακράν μεθ’ δλου τοϋ στρατού, ϊνα θύση τά πρώτα ευχαριστήρια έν τώ Παρ- 
θενώνι; ‘· Μήπως η πόλις τών ’Αθηνών δέν έλαβε παρά της μοναρχίας εκεί
νης διοικητικά και δικαστικά προνόμια ύπερβαίνοντα τά προνόμια πάσης 

άλλης πόλεως ; μήπως χάρις είς την ίδιάζουσαν προστασίαν της μοναρχίας 

εκείνης αί Θήβαι, η Κόρινθος, αί Πάτραι, η Θεσσαλονίκη καί πλεΐσται άλ- 

λαι πόλεις, δέν ηύδοκίμησαν εΐ'περ ποτέ κατά τούς χρόνους τούτους; Πώς 
δέ άξιοΰσιν οτι πάσα ή ζωή τοϋ κράτους εντός τοϋ Βυζαντίου, περιωρίσθη, 

ένω την σήμερον είναι γνωστόν οτι ή μεγάλη εκκλησιαστική καί πολίτικη 

καί κοινωνική μ.εταρρύθμισις της όγδοης έκατονταετηρίδος, υπό της μικράς 
Ασίας έπεβληθη είς τό Βυζάντιον;

Δύο, ύ,πηρξαν τά κυριώτατκ χαρακτηριστικά τοϋ αρχαίου ελληνισμού’ έν.

ΪΙΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΠΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ 839

^.Ιν τίρ πνευματική βίφ, τό ύψος καί ή ελευθερία της διάνοιας’ έν δέ τφ πο- 

λιτικφ, ή ανεξάντλητος έκπολιτιστική ενέργεια. Κατά τούς μέσους αιώνας, 
ούδέν βεβαίως παρήχθη παρ’ ήμΐν τό δυνάμενον ν’ Αντιπαραβληθη πρός τό 
ύψος τής φιλοσοφίας τοϋ Πλάτωνος, τής τέχνης τοϋ Φειδίου, της ιστο
ρίας τον θουκυδίδου, τοϋ δράματος τοϋ Αισχύλου’ Αλλ’ ή ελευθερία της διά

νοιας η περισταλεϊσα έπι μακρόν χρόνον, έξερράγη αίφνης έν τη Έκ.Ιογη τοΰ 
Αέοντος Γ', έν ταϊς συζητησεσι τής εκκλησιαστικής άναμορφώσεως, έν τίί 
μεταστοιχειώσει των απάντων έπι Αέοντος Ε', έν τοϊς ποιήμασι δι’ ών ένε- 

παίζετο ή τών άγιων λειψάνων κατάχρησις, έν τοϊς λόγοις τοϋ Φωτίου, έν 

τοϊς νομοθετήμασι τών βασιλέων της μακεδονικής δυναστείας, έν τη φιλο

λογία ης προϊόντα τινά ήξιώθησαν της τιμής τοΰ ν’ άποδοθώσιν είς τόν Λου
κιανόν. Καί η ελευθερία εκείνη της διανοίας παρέμεινεν έκτοτε μέχρι της σή.· 

μερον,ώς έν τών καλλίστων προτερημάτων τοΰ έλληνικοϋ πνεύματος.Ή δ’εκπο

λιτιστική ένέργεια, ητις τό πάλαι κατεκάλυψε δι’ελληνικών θεσμών καί Αρι

στοτεχνημάτων άπασαν την παραλίαν τής Μεσογείου καί τοϋ Αιγαίου, ητις 

έπι τών μακεδονικών χρόνων έξελλήνισεν ’Ασίαν καί Αίγυπτον,ητις επί αύτής 

τής Τουρκοκρατίας έξέτεινε τούς πλοκάμους αυτής εις Βλαχίαν καί Μολ- 
δαυίαν καί ητις νΰν έτι Αποτελεί τό κράτιστον τοΰ Ελληνισμού δπλον, καί 

τό μάλλον άναμφισβητητον έκ τών δικαιωμάτων αύτοΰ είς τό έν τη ’Ανατολή 
πρωτείον,. ουδέποτε ίσως Απέβη δραστηριωτέρα ή κατά τούς μέσους αιώνας, 
δτε δυςαρίθμητοι φυλαι καί χώραι ύπ’ αύτής εύηργετηθησαν’ Βουλγαρία, 

'Ρωσία, Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία, α'ίτινες ού μόνον άπό τής έρημώσεως 
υπό τοϋ μεσαιωνικοϋ έλληνισμοΰ διεσώθησαν, άλλα παρ’ αύτοΰ έδέξαντο 

καί τά πρώτα της ήμερώσεως σπέρματα’ οί "Αραβες, οΐτινες είς αύτόν ώ- 

φειλον την διανοητικήν λαμπρότητα τοϋ Βαγδατίου, της Σαλέρνης καί της 
Κορδύβης’ ό γερμανικός καί 6 δυτικός κόσμος, οςτις ού μόνον άπό τής ΙΑ' 

καί τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος, ώς συνήθως πρεσβεύεται, αλλά δί όλων τών 
μέσων αιώνων ύπ’ αύτοΰ έξεπαιδεύετο. Την μεγάλην ταύτην αλήθειαν μόνος 
έκ τών έσπερίων ούτως εύκρινή καί ολοσχερή διετράνωσεν ό Γάλλος Alfred 

Sambaud. Άλλ’ ό Alfred Rambaud δέν έγραψέν είμη τά κατά το ΈΛώγνι- 
κδν κράτος έν τη άεκάτη έκατονταετηρίάι (L’ empire Grec au dixi^me siecle), 

καί Ιδίως τά περί Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου' οΐ δ’ έπιχειρησαν- 

τες ν’ άπομ.νημονεύσωσιν άπάσας τοΰ ήμετέρου έθνους τάς τύχας άπό τής 
ρωμαϊκής κατακτησεως μέχρι τοΰ νΰν, πρός μέν τούς άγώνας εκείνους, δι’ ών 

πρόδηλος καταφαίνεται ή ά'ίδιος ταύτότης τής πολιτικής τοΰ έθνους ενέρ
γειας, άμβλυωπησαντες, τό δέ δαιμόνιου πνεύμα τής μεταρρυθμίσεως ούδ’ 

ύπονοησαντες, πολυειδώς καί πολυτρόπως έκολόβωσαν τό τοΰ λόγου αυτών 

υποκείμενον.
Πολλάκις βεβαίως έξερχόμενοι τοΰ Πανεπιστημίου καί διερχόμενοι ενώπιον 

τοΰ τεμένους τών Μουσών, δπερ ήγειρεν ή μεγαλοδωρία νέου Ήρώδου Άτ.- 



840 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
-Πκοδ καί ή τέχνη νέου ’Ικτίνου, έστάθητε άποθ,αυμάζοντες τήν άομονίάν,' 
■την καλλονήν, την χά?ιν τοϋτρ,μεροϋς έκείνου άριστουργήματος. Αίτη είναί 

η αληθης είκών τής τριλογίας του άρχαίου, τοϋ μακεδονικού, τοϋ μεσαίων 

κοϋ Ελληνισμού. Κλείσατε δμως έπί στιγμήν τούς οφθαλμούς καί φα,ντάσθητε 

σωον μεν τον έν τώ μέσω αίωρούμενον εξάστυλον δόμον μετά τοϋ συμβολικού 
αύτοΰ άετώματος καί των δύο Θεών έφόρω.ν των έ'νθεν καί έ'νθεν επί γιγαν- 

τίων σκοπιών παρισταμένων άλλά τήν μέν μίαν πτέρυγα άφανισθεΐσαν, τήν 
δε άλλην ηκρωτηριασμένην αΰτη ήθελεν είναι ή είκύν της άλλοιωσεως ήν 

ειςηγαγεν ή ξένη επιστήμη εις την πάτριαν ημών ιστορίαν.

, ’Εν τίί προςεχεϊ άκροάσει Θέλομεν εί'πει τίέγένετο έν Έλλάδι προς ίπα·, 
νόρθωσιν τοϋ άδικήματος τούτου, τίνα έντύπωσιν προύξένησαν έν τή Έσπε

ρέ αίέλληνικαΐ δοξασίαι, τίνα θέματα έκερδήσαμεν όριστικώς καί περί τί, 
νων δέον νά έξακολουθησωμεν τόν αγώνα.
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δ.'*

Κάρολος Μάρξ ύπήρξεν ό επιστημονικότερου πάντων διατυπώσας τάς θεωτ 
ρίας τοϋ κοινωνισμοΰ έν Γερμανίοι. Τό βιβλίον αύτοΰ (das Capital, Kritik der 

pohtischen Qeconomie), έν $ συνεκεφαλαιώθη άπασα σχεδόν ή νεωτέρα κοινω- 
νιστικί) διδασκαλία, ύπήρξεν ή άκένωτος πηγή, άφ’ ής άντλοΰσι μέχρι τ% 

σήμερον τα κατα τοϋ κοινωνικού καθεστώτος έπιχειρήματά των οί προεξάρχον- 
τες της κοινωνιστικής αίρέσεως έν Γερμανί*. 'Ως έν των πρωτευόντων μελών 
τ·ης Λωθτοΰς υπήρξε μετά τοϋ'Ρω,σου κοινωνικού Bacunine εις τών διοργα- 

νωτων καί αποστόλων τοϋ έρυθροΰ τούτου, ιησουιτισμού έν Εύρώπη. Εί καί έν 
νεαρ^ έ'τι ήλικί^ι διεκρίθη ώς ύφηγητής τοϋ έν Βόννη πανεπιστημίου καί ώς 

υπάλληλος της πρωσσίκής κυβερνήσεως,πρού.τίμησεν έν τούτοις πάσης δημοσίας 

υπηρεσίας ν’ αφιέρωση τον βίον αύτοΰ είς την πρόοδον καί την έξάπλωσιν 
των κοινωνιστικών δογμάτων, είς ήν ούκ ολίγον συνετέλεσε, χάρις είς τήν 

^στηραν αύτο,ΰ,κριτικήν καί την αναλυτικήν δύναμιν τών επιχειρημάτων του. 
’Ιδεώδες, καί τάσις τοϋ κοινωνιστικοΰ αύτοΰ συστήματος, της μακρας αύτοΰ 

πολιτικ-ης ενεργείας, ύπηρξεν ό πόλεμος κατά τοϋ κεφαλαίου, τοϋ οποίου ά- 

ποινές κατ’ αυτόν έπί τοσοΰτρν ήδη χρόνον τελούνται τά οργιά έν τή άνθρω- 
πίνη ^ιστορία. Τδ κεφάλαιον μέχρι τής σήμερον, ένεκα τής άποκλειστικής 

αυτου υπεροχής έπί τής εργασίας, άπό κεφαλής μέχρι ποδών, άφ’ όλων αύ
τοΰ τών πόρων άποστάζει αΐματος καί ίλύος, κωλύον τόν εργάτην νά κατα, 
στή Μευθ^οα εργαζο^-η χε^>· οί δοΰλοι τής άρχαιότητος, οΐ δουλοπάροικοι

* ’Ί5ε ,σελ. 755. "

,τοϋ μέσαίωνος κατ’ούδέν ή κατά τύπους μόνον διαφέρουσι τών σημερινών, έπί 

μισθώ έργατών, άλλά κατ’ ούσίαν καί ούτοι καί εκείνοι είναι όργανα απο
λύτου έκμεταλλεύσεως τής προσωπικής έργασίας ύπό του κεφαλαίου. Προς 
πλείονα έκτίμησιν τών θεωριών τούτων τοΰ Μάρξ, παραθέτω φδε περίληψιν 

τινα έ'κ τίνος κεφαλαίου τοϋ συγγράμματος του, έν ό έκτιθεται^υπο τοϋ 

συγγραφέως ή άποψις αύτοΰ περί τής ιστορικής γενέσεως καί άναπτυζεως του 

κεφαλαίου. · * .,
«Πόθεν πηγάζει ή ιστορική γένεσις τοΰ κεφαλαίου ; Έφ’ όσον αυτή δεν 

είναι άμεσος μεταβολή δούλων καί δουλοπαροίκων είς μισθωτούς έργατας, 
τουτέστι τυπική μόνον μεταλλαγή, σημαίνει την άφαίρεσιν ,τής ιδιοκτησίας 

άπό τών αμέσων παραγόντων, τουτέστι την διάλυσιν τής έπί της ιδίας ερ

γασίας στηριζομένης" ιδιωτικής κτήσεως. Ή ιδιωτική κτήσις τοΰ εργάτου διά 

τών παραγωγικών αύτοΰ μέσων είναι ή βάσις τής μικράς έπιχειρήσεως, αΰτη 

δέ είναι άναγκαΐος όρος είς την άνάπτυξιν τής κοινωνικής παραγωγής καί 

αύτής τής έλευθέρας τοϋ έργάτου άτομικότητος. Άναμφιβόλως δ τρόπος οΰΤ 
τος τής παραγωγής ύφίσταται καί εντός τής δουλειάς, τής δουλοπαροικίας 
καί τών λοιπών τής ύποτελείας τοΰ έργάτου σχεσεων. Αλλ άκμαζει μόνον, 

άλλ’ επιταχύνει μόνον πάσαν αύτής την ενέργειαν, κατακτ? μόνον την, ,.ρο 
σήκουσαν αύτγί μορφήν, οπότε ό έργάτης είναι έλευθερος ιδιόκτητης παν.ων 
τών δρων εργασίας του, ό [/.έν -χωρικός τοΰ αγρού του, ο δε χειρωνα. 
εργαλείων του.Ό παραγωγικός ούτος τρόπος ύφίςαται την διαίρεσιν τοΰ εδα-· 

φους καί τών λοιπών παραγωγικών μέσων’ συγκεντρουμένων τών τελευταίων, 

την συνεργασίαν, την διανομήν τής εργασίας εντός τών αυτών 

τής παραγωγής, την ύπό τής κοινωνίας κατίσχυσιν καί όργανωσιν τής 
άνάπτυξιν τών παραγωγικών δυνάμεων τής κοι- 

,εγείρονται έν τγί κοινωνία, οφει/λουσνι νχ εΆίΧΆ"

αποκλείει 

δρων 
φύσεως καί την έλευθέραν 
νωνίας. ’Έκτοτε τά πάθη έξι , , , . ;
δενισθη καί έκμηδενιζομένη. Ή έκμηδένισις αύτής, ή μεταλλαγή τουτέστι 

τών ατομικών καί διεσπασμένων παραγωγικών μέσων εις συγκεντρωμένα κοι 
νωνικά, μεταβάλλει την μικροσκοπικήν περιουσίαν πολλών είς κολοσσαίαν 

περιουσίαν ολίγων., Ή άφαίρεσις τής περιουσίας τών άμεσων παραγωγών τε
λείται μετ’ απηνούς βανδαλισμού καί υπό την έπίδρασιν τής άτιμωτάτης, 

ρυπαρότατης καί μισητοτάτης άμαθείας. Ή άφ’ έαυτής άναπτυχθεϊσά, ή 

άπό τής ιδίας καί ανεξαρτήτου τοϋ άτόμου έργασίας πκραχθεϊσα. ιδιωτική 

κτήσις ύποσκελίζεται ύπό τής κτήσεως τοϋ κεφαλαίου, στηριζομένου έν τη 
έκμεταλλεύσει ξένης, κατά τύπους μόνον έλευθέρας εργασίας. Καθ όσον, δε 

ή άλλοίωσις αΰτη αρκούντως διέσπασε την άρχαίαν κοινωνίαν κατα, βάθος 

καί κατά πλάτος, καί ό μέν έργάτης είς θύτην ή δέ εργασία εις κεφαλαίου 
μ.ετεβλήθη, έπέρχεται ή περαιτέρω στέρησις τών ιδιωτικών κτήσεων. Ήδη 

στερείται τής ιδιοκτησίας αύτοΰ ούχί ό έργάτης, άλλ’ ό πολλούς έργάτας εκ

μεταλλευόμενος κεφαλαιούχος- καί τοΰτο τελείται διά τής έπί τό αύτό συγ-
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κεντρώσεως πολλών κεφαλαίων. Μετά του άκαταπαυστως έλαττουμένου ά* 

ριθμοϋ των μεγάλων κεφαλαιούχων, καταχρωμένων πάντα τά συμπαρομαρ- 

τοΰντα τ·?ί μεταβολή ταύτν) προνόμια και επωφελούμενων το μονοπώλιον αυ
τών, αυξει ή άθλιότης, ή κατσόθλιψις, ή δουλεία, -ή διαφθορά, ή εκμετάλ

λευσή, άλλ’ έπίσης καί ή έξέγερσις τής εργατικής τάξεως. Τό μονοπωλίου 

τοϋ κεφαλαίου δεσμεύει τά μέσα τής παραγωγής, μεθ’ ών άνεπτύχθη- ή δέ 
συγκέντρωσις των παραγωγικών μέσων καί ή εργασία έρχονται εις διάστα- 

σιν. Άλλ’ή ύπερτάτη-στιγμή της ιδιοκτησίας τοΰ κεφαλαίου έγγίζει. Οί δέ 

αρπαγές όφείλουσι νά στερηθώσιν αύτής πάλιν. . . . 'Η μεταβολή τής ατο

μικής κτήσεως, της άπορρεούσης από τής ιδίας εργασίας εις συγκεντρωμένου 
κεφάλαιον είναι δυσχερέστερα, τραχυτέρα καί μακροχέρα, ή ή μεταβολή της 

ύφισταμένης ή'δη του κεφαλαίου ιδιοκτησίας είς κοινωνικήν κτήσιν. Σκοπός 
της πρώτης μεταβολής ήτο η άφαίρεσις της ιδιοκτησίας τοϋ πολλοΰ πλή

θους ύπ’ ολίγων άρ πάγων, ηδη δέ πρόκειται περί της άφαιρέσεως τής ιδιο

κτησίας τών ολίγων άρπάγων ύπό τοϋ πολλοΰ πλήθους».1

I Mar?, das Capital, 791—793.

Τοιαύτη κατά τον Μάρξ η ιστορία τοϋ κεφαλαίου, οΐ θρίαμβοι αύτοϋ κατά 

της εργατικής τάξεως καί τά όργια έν τή κοινωνία, έν ·| έξκσκεϊ δεσπο- 
τικωτέραν αυθεντίαν υπέρ πάντα μέχρι, τοϋδε δεσπότην της ιστορίας. Ή 

καταστροφή λοιπόν αύτοϋ, ή άποκέττρωσις, κατά την έκφρασιν του θεωρη

τικού, και ή συγκέττρωσις της εργασίας οφείλει νά ήναι τό αντικείμενου τής 
πολιτικής κοινωνίας, ίδίικ δέ τής πολιτικής οικονομίας, ής αποστολή είναι έν 
τή νεωτέριγ κοινωνίικ ή συνδιαλλαγή τών δυο πολεμίων στοιχείων τής οι

κονομικής τών λαών άναπτύξεως, τοϋ κεφαλαίου καί τής εργασίας. Άλλ’ 
άφοϋ τό κεφάλαιον άρνεϊται νά έ'λθγ είς συνεννόησή μετά τής εργασίας, αΰτη 

οφείλει ν’ άναλάβη τήν έκτέλεσιν ταύτην, έστω και διά βιαίων μέσων. "Ο,τι 
εμμέσως, ύπούλως έπραττε μέχρι τοΰδε τό κεφάλαιον, τοΰτο αμέσως, διά τής 
έπαναστάσεως οφείλει νά πράξ·ρ ή'δη ή εργασία. Τοιαύτη ή λογική και αί. 

τάσεις τοϋ κοινωνιστικοϋ προσηλυτισμού, τοϋ οποίου Κάρολος δ Μάρξ είναι ό. 

τολμηρότατος καί επιφανέστατος προφήτης.’Έκ τίνος εγγράφου αύτοϋ, έπιγρα- 
φομένου προκήρυζις της κοινωνιστικης /ίερίόος καί χρονολογουμένου έν έτει 
1 847?έκ Λονδίνου,αντιγράφω τήν ακόλουθον προς τήν τάξιν τών θυτών προ- 

σφώνησιν : «ΤΙ πρόοδος τής βιομηχανίας,ής ακούσιος κα'ι αναντίρρητος παρά

γων είναι ή μ.έση τάξις, τίθησιν άντί τής διά τοϋ συναγωνισμ·οΰ άπομονώ- 

σεως τών εργατών τήν διά τοϋ συνεταιρισμού επαναστατικήν αυτών συνέρ
γειαν. ’Αναπτυσσόμενης τής μεγάλης βιομηχανίας, συντρίβεται ύπό τούς πό- 
δας τής τρίτης τάξεως αυτή ή βάσις, άφ’ ής αυτή παράγει, ίδιοποιουμένη. 

πάντα τά παραγόμενα. ’Αλλά πρό-παντός αύτη παράγει τούς ίδιους αύτής 

νεκοοθάπτας. ΤΙ δέ πτώσις αύτής καί ή νίκη τών θυτών είναι εξίσου, άναπά-

w 

φευκτός,. ‘Υπέρ πάσας τάς τάξεις, αίτινες σήμερον ΐστανται- άντιμέτω- - 

ποι κατά τής τρίτης τάξεως, μόνοι οί θΰται είναι πράγματι επαναστατική 

τάξις’ αΐ δέ λοιπαί τάξεις διαφθείρονται καί καταρρέουσι μετά τής μεγά

λης βιομηχανίας, μόνοι δέ οί θΰται τυγχάνουσιν ό ιδιαίτατος αύτής καρπός..., 
Αί κατώτερα» τάξεις, ό μικροβιομήχανος, ό μικρέμπορος, ό χειρώναξ, ό χω

ρικός, άπαντες ούτοι πολεμοΰσι τήν μέσην τάξιν, δπως έξασφαλίσωσι τήν δ- 

παρξιν αύτών ώς κατωτέρων τάξεων από τής καταστροφής . . . είναι .αντι

δραστικό», διότι ζητοϋσι νά άναστρέψωσι τόν τροχόν τής ιστορίας. ...»
Έν όλίγοις τοιοϋτον τό κοινωνιστικόν σύστημα τοϋ Καρόλου Μάρξ, αί πο

λίτικα! αύτοϋ τάσεις και αί θεωρίαι. Δέν τολμώμεν ν’ άποφανθώμεν, αν δ 

άνθρωπος ουτος, ό όρκισθείς τήν καταστροφήν τοϋ ύφισταμένου κοινωνικού 
καθεστώτος, χωρίς νά δυνηθή νά προτείνν] άλλο τι τελειότερον καί λογικό- 

τερον, σύμφωνον προς τήν φύσιν, τήν λογικήν καί τήν ιστορικήν τοϋ άνθρώ- 

που άνάπτυξιν, είναι μάταιός τις φιλόδοξος, ή περιεσκεμμένος δημαγωγός, 

Έρόστρατος ή Κατιλίνας. Οί έκ τοϋ πλησίον γνωρίσαντες αύτόν, οί συνερ- 
γασθέντες μετ’ ςιύτοΰ, όμολογοΰσιν οτι δ Κάρολος Μάρξ είναι πεπροικισμένος 

μέν ύπό πολλής εύφυίας καί βαθείας κρίσεως αλλά στερείται πάνττ) καρδίας. 

Ζών άνετου, λουκούλλειου σχεδόν είπεϊν.βίου έν Λονδίνω, ό'που άπό πολλοΰ 
χρόνου διατελεΐ προγεγραμμένος άπό τής πατρίδας του, δύναται νά συντάσσιρ 

επαναστατικά πρός τούς έργάτας προγράμματα, σπειρών τήν διχόνοιαν με

ταξύ τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων, ύποδαυλίζων τά πάθη, ρίπτων έ'λαιον 

επί τής πυράς τής κοινωνικής δυστυχίας. Τήν επιστημονικήν αύτοϋ εύφυ’ί’αν, 
τήν διαλεκτικήν αύτοϋ δεινότητα κατέστησεν δργανον ενόχου ματαιοδοξίας, 

προκηρύττων τήν έπανάστασιν, τήν καταστροφήν, ώς τούς μόνους όρους τής 
λύσεως τών υφισταμένων κοινωνικών προβλημάτων. Καί μεθ’ ολα ταΰτα ή 
ισχυρά αύτοϋ επιστημονική δύναμις, εκπεφρασμένη διά τών τύπων τής δια

λεκτικής τοϋ Έγέλου, ένεκα τής δυσχερείας περί τήν κατανόησιν αύτής άνά 

τά ευρύτερα στρώματα τής κοινωνίας, ήκιστα ήτο προωρισμένη νά έπιδράσν] 

είς τον σχηματισμόν πολιτικής μερίδος έν τή γερμανική κοινωνία, άναγνωρι- 
ζουσης αύτόν αρχηγόν καϊ σημαιοφόρον, δ δέ Κάρολος Μάρξ, ώς τόσοι άλλοι- 

θεωρητικοί τών νεωτέρων χρόνων, ήθελε μείνει μέ τήν δόξαν τοϋ κοινωνικού 

άποστόλου, μάτην διδάσκοντος καί έπιφωνοΰντος εις ώτα μ.ή άκουόντων τών 
θεωριών αύτοϋ, εί έτερος άνήρ, κατώτερος μέν αύτοϋ περί τά οικονομικά προ

βλήματα, άλλ’ άπείοως υπέρτερος κατά τήν εύφυίαν τοϋ πνεύματος καί τήν 
πρωτοβουλίαν τής ένεργείας, δέν μετεβίβαζε καθ’ ολοκληρίαν τήν συζήτησιν 

τών οικονομικών ζητημάτων, δ'πως ύπό τοϋ Μάρξ άνελύθησαν καί διετυπώ- 
θησαν, επί τοϋ πεδίου τής καθ’ ημέραν πολιτικής. Άπό τοϋ Φερδινάνδου 

JLassalle χρονολογείται δ σχηματισμός καί ή ένέργεια τής νέας πολιτικής με
ρίδος τών κοινωνιστών έν Γερμανίομ Έν αύτώ λοιπόν θέλομεν αναζητήσει τόν 
Αληθέστερου τόπον καί τήν έναργεστέοαν έκφρασιν τοϋ κοινωνιστικοϋ δημαγω- 
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γοϋ, οΐος έν τώ βρχχεΐ τής πολιτικής αύτοΰ δράσεως διαστήματι πρωτηγώ* νίστησεν έν Γερμανίορ.Ό Φερδινάνδος Lassalle είναι μία τών μάλλον παραδόξων καί τών μάλ
λον εκτάκτων φυσιογνωμιών τοϋ αιώνος τούτου. Ιουδαίος την καταγωγήν, 
προωρισμένος ύπ.ό τοϋ πατρός αύτοΰ είς τό εμπορικόν στάδιον, κατώρθωσε 
κρυφίως, υπό της μητρός αυτοί» ύποστηριζόμενος, νά εξακολούθηση τάς έπι- 

στημονικάς αύτοΰ μελετάς έν τώ πανεπιστημίφ τοΰ Βερολίνουβ ένθα διεκρίθη 
έπι έκτάκτφ εύφυ'ίγ καί πρωϊμότητι πνεύματος, καταθέλξας ,πάντας τούς 

έκ τοΰ πλησίον γνωρίσαντας αύτόν, μεταξύ δ’ άλλων καί τόν πολύν κατά 

την εποχήν έκείνην Αλέξανδρον τόν Ούμβόλδον. Ό ’Ερρίκος Χάινε άπε- 
θαυμαζεν αύτόν, άποκαλών τόν Μεσσίαν τοΰ δέκατου έννάτου αιώνος. Τό 

πρώτον έργου τοΰ Lassalle ήτο φιλοσοφικόν τι σύγγραμμα έν έτει 1858 δη- 
μοσιευθέν περί τοΰ έξ Εφέσου φιλοσόφου Ηρακλείτου, τοΰ σκοτεινοί) έπι- 
κληθέντος *, μελέτη μεγάλην σχοΰσα επιτυχίαν παρά τώ έπιστημονικφ κό- 

σμω τής Γερμανίας, βραδύτερου δέ έν έ'τει 1861 έτερον φιλοσοφικόν σύγ
γραμμα, έν ω αποπειράται τήν συμφιλίωσιν τοΰ φιλοσοφικού μετά τοΰ θε
τικού δικαίου 2, βιβλίον, τό όποιον μεθ’ ό'λην τήν ευφυΐαν καί πολυμάθειαν 

μεθ’ ών είναι γεγραμμένον, δέν έ'σχε μεγάλην επιτυχίαν.
Αίφνιδίως καταλείπει τήν ήρεμον γαλήνην τών φιλοσοφικών αύτοΰ μελε

τών καί έργασιών, όπως μετ’ ένθουσιασμοΰ εμπαθούς στραφγί πρός τό τότε 
«ρξάμενον ν’ άναφαίνηται έπι τής πολιτικής σκηνής έν Γερμανία κοινωνικόν . 

τών έργατών ζήτημα. Τις ή άφορμή τοϋ προσηλυτισμού τοΰ νέου τούτου 

Παύλου τοΰ κοινωνισμοΰ ; ή ανατροφή αύτοΰ, ή συμπεριφορά, αί τάσεις ή

κιστα συνεφώνουν πρός τήν αποστολήν αρχηγού τής τέταρτης τάξεως* δέν 
ήτο σκοτεινός τις άνήρ, άδυνατών ν’ άνέλθη άλλως έν τή πολιτεία καί έν τή κοινωνία ή διά μόνης τής δημαγωγίας’ ή πνευματική αύτοΰ εύφυΐα και 
τά χρηματικά μέσα, α διέθετε, ταχέως ήδύναντο ν’ άναδείξωσιν αύτον έν 
τή πατοίδι του. Ήτο τύπος ευπατρίδου κατά τήν αύστηροτάτην αύτοΰ έ'ν- 

νοιαν’ έκέκτητο πεντακισχιλίων ταλλήρων έτήσιον εισόδημα, δυνάμενος δι 

αύτοΰ νά έκτελή τάς ματαιοτάτας τών έπιθυμιών του.Ό είς τήν κοινωνικήν δημοκρατίαν προσηλυτισμός αύτοΰ κατά πάσαν πι
θανότητα προήρχετο ούχ_ΐ άπό έσωτερικής πεποιθήσεως, άλλ’ άπό απλής 
μ.αταιοδοξίας, όπως καταστή κεφαλή καί δύναμις κοινωνικής μερίδος’ ήτο 

ό Ροβεσπιέρος τοΰ κοινωνισμοΰ, άρχηγός τής έργατικής τάξεως, ήρως τών 

χυδαιότατων συναθροίσεων μέ κομψόν ευπατρίδου έπενδύτην. Ό ηθικός αύτοΰ 

βίος ήτο πλήρης ίΰ.ύος" αί μεταξύ τής κομήσσης Hatzfeld σχέσεις αύτοΰ, τά 
έπεισόδεια καί αί δίκαι, μεθ'ών συνεδέθη ή σχέσιςαύτη, προύξένησαν καθο

λικήν κατ’ αύτοΰ άηδίαν έν Γερμανίιγ· ήτο κατά τόν κ. von Treitschke

4 Die Philosophic Uerakleitos des dunkeln von Ephesos (1858).2 Das System der erworbenen Rechte (1861)3 Dei* Sosialismus uncl seine Giinuer (1874).
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τό άκαθαρτότατον πνεΰμα τοΰ αιώνος, άνήρ ουδέποτε κατορθώσας νά ερυ

θρίαση. Προσηλυτισθείς εις τά δόγματα τοϋ κοινωνισμοΰ έν Γερμανί»:, κατα- 
στάς ό άρχηγός αύτοΰ καί διοργανωτής, ή'ρξατο μετ’ άκαταδαμάστου δυνά- 

μεως, μετ’ άπαραμίλλου εύφυ’ίας σπειρών τήν διαίρεσιν μεταξύ τών κοινωνι

κών τάξεων, σύρων όπισθεν αύτοΰ μυριάδας έργατών, ών. ήτο ό προφήτης καί 

ό απόστολος., Έπετέθη άδίκως καί μετ’ έμπαθείας κατά τοΰ γνωστού οικο
νομολόγου Schulze Delitzsch,1 τοΰ ίδρυτοΰ καί όργανωτοΰ τών επί τής αύ- 
τοβοηθείας στηριζομένων τραπεζών τοΰ λαοΰ, καί συνέθεσεν επί διαφόροις εύ· 

καιρίαις χάριν τής προαγωγής τών συμφερόντων τής τάξεως τών έργατών 

διαφόρους λόγους καί προγράμματα, έν οΐς έμπεριλαμβάνεται άπασα αύτοΰ 
ή κοινωνιστική καί δημαγωγική διδασκαλία, καί έν οΐς έπιζητεΐ εκτός άλ

λων τήν κατάργησιν τών άμεσων φόρων καί τήν ΰψωσιν τών επί τής κλη
ρονομιάς φόρων. Άλλ’ ή πολιτική αύτοΰ ενέργεια δέν διήρκεσεν έπι μακράν 
χρόνον. '’Ενεκα ερωτικών σχέσεων καί μετά ταΰτα ρήξεως καί προσβολής 

κατά γυναςκός ούχί ύπερτέρας αύτοΰ κατά τήν ηθικότητα, προεκλήθη είς 

μονομαχίαν ύπό τοΰ μετά ταΰτα έραστοΰ αύτής καί συζύγου, τοΰ Ρωμούνου 

βογ’άρου Ρακοβίτσα, ύφ’ ού καί έφονεύθη έ'ν τινι μονομαχίγ παρά τήν Γε

νεύην.
Μελετήσωμεν ήδη τό κοινωνιστικόν τοΰ Lassalle σύστημα καί τά αποτε

λέσματα αύτοΰ έν Γερμανία.
Τά πάντα ρεΐ τοϋ. 'Ηρακλείτου, ή μελέτη τοΰ οποίου ύπήρξε τό πρώτον 

άντικείμενον τοΰ πνεύματος τοΰ Lassalle, ή αίωνία κίνησις και μεταβολή 

τών ό'ντων έν τή ιστορία καί έν τή κοινωνία, τοιαύτη ή ιδέα ή διήκουσοε 

δι’ όλου αύτοΰ τοΰ κοινωνιστικοΰ συστήματος. Ούδέν ύφίσταται σταθερόν καί 
άσφαλές έν τφ μεταβαλλομένφ βίω τής ανθρωπότητας, άπαντα φέρουσι τόν 

τύπον καί τήν άνάγκην τής ιστορικής μεταβολής, δυνάμενα νά τροποποιη- 
θώσιν αύθαιρετως καί κατά βούλησιν τής κοινωνίας. Άπαντες οί μεγάλοι 
θεσμοί τής κοινωνίας, έφ’ ών άπ’ αιώνων άναπαύεται ή άνθρωπότης, είναι 

Ιστορικα'ι ούχί Λογικαι κατηγορίαι, δυνάμεναι νά μεταβληθώσι κατά τάς 

προεξαρχούσας ιδέας έν τή έκάστοτε κοινωνίιγ. Ή κριτική αύτη παντός θε- 
σμοϋ άποψις, άγουσα μοιραίως είς τήν άρνησιν, ούδέν άναγνωρίζουσα ώς ά- 

πο.Ιΰτως υφιστάμενον, αιώνιον έν τή άνθρωπίνη φύσει, αλλά τά πάντα κα- 
θιστώσα παίγνια τής αυθαιρεσίας και τών συμφερόντων τής ημέρας, ανοίγει 

τήν Θύραν είς τήν αίωνίαν μεταβολήν παντός κοινωνικοί» θεσμοΰ έν τή άν- 

θρωπίνη ίστορί^, είς τήν έπανάστασιν. ’Ελάχιστη έν τούτοις μελέτη τοΰ άν- 

θρωπίνου βίου, καί ή άτελεστάτη ψυχολογική έ'ρευνα περί τοϋ άνθρώπου καί 
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ έν τή κοινωνί^ μαρτυρεί, ό'τι ό ήθικός ημών βίος δέν είναι 

αύθαίρετον παίγνιον τυχαίων τινών περιστάσεων, ότι ύπάρχουσιν αιώνιοι νό-

1 Herr Bastiat-Schultze von Delitzsch, der iikonomische Julian, Oder Capital und Ar
beit (1864).
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μοι, διέποντές τήν Ιστορικήν ημών ένά^τυξίν, 

δέν τελείται αποινεί έν τή ανθρώπινη κοινωνίορ. 

άπορρέουσαι απα τής ένδοτάτης ημών < 

νον κατά τύπους, κατά την έξωτερικήν αύτών ύπόστασιν άλλοιοΰνται, συνφδά 
_ * .. . 5 ’ ·» t - A*

ή καταπάτησις τώνδποίων 

γ. Άπασαι αί ήθικαί ίδέαι, αί 
φύσεως καί ουσίας είναι απόλυτοι, μό-

βίου ημών προόδου και Αναπτύξεως, 

αί αύταί, αιώνιοι, Αμετάβλητοι έν τή

κα'ι κατ’ αναλογίαν της καθ’ δλου τοϋ 
άλλά κατ’ ουσίαν διατελοΰσιν αείποτε 

αίωνία μεταβολή τών δντων»

Ό γάμος, ή ιδιοκτησία, ή είς τάξεις διαίρεσις καί διοργάνωσις τής' κοι
νωνίας δέν είναι αυθαίρετα δημιουργήματα ιστορικής τίνος έποχής, άτελοϋς 

τίνος καταστάσεως της άνθρωπίνης κοινωνίας, ώς διισχυρίζεται ό κοινωνισμός 
κατά τό μάλλον καί ήττον,ζητών νά καθοποβάλη αύτά είς την κριτικήν αύτοϋ 

βάσανον, δπως δι’ αυτής έξαγάγη αρνητικά συμπεράσματα, θεσμούς, ών άνευ 
δέν δύναται νά ζήση ι^θικως, την έκπολιτιστικήν αύτής Αποστολήν έκτε- 

λοΰσα ή άνθρωπότης. Κατ’ ούσίαν οί ηθικοί ουτοι δροι τοΰ άνθρωπίνου βίου, 

αί λογικαί αύται κατηγορίαι είναι και όφείλουσι νά διατελώσιν αναλλοίωτοι, 
μόνον δέ κατά τόπους, κατά τήν έξωτερικήν αύτών μορφήν δύνανται νά ύ· 

φίστανται έλαφράς πίνας αλλοιώσεις, τοιαύτας, αϊτινες ουδέποτε δύνανται 

νά παραβλάψωσι τήν έσωτερικήν αύτών ύπόστασιν. Ούδεμία αληθής, πεπο- 

λιτισμένη κοινωνία έν τη ίστορίη δέν άνεγνώρισε τήν ιδιοκτησίαν ώς ένα τών 

. δρων της κοινωνικής ύπάρξεως κα'ι προόδου’ σπάνιά τινα φαινόμενα, τά όποια 
άρέσκεται νά έπικαλήται ό κοινωνισμός, είναι έ'κτακτα φαινόμενα παρά 

λαοϊς βαρβάροις, ουδέποτε άνελθοΰσιν είς άνωτέραν τινά βαθμίδα πολιτισμού 

τερατώδεις έκφύσεις έν τφ ήθικφ βίφ τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος, εξαιρέσεις 

ούδέποτε δυνάμεναι νά διεκδικήσωσι τήν τιμήν, δπως άποτελέσωσι κανόνα’ 

ή μονογαμία έν τφ γάμφ είναι ή έκφράζουσα τό υπέρτατου ιδεώδες τοΰ 

φίλτρου, τοΰ έ'ρωτος έν τή οικογένεια, ή κρατύνουσα τήν ιδέαν τής οικογέ

νειας έν τη κοινωνία,ή συμβάλλουσα είς τόν ηθικόν βίον τής κοινωνίας. Λαοί, 
παρ’ οΤς ό ηθικός δρος τής οικογένειας ούδέποτε έξετιμήθη, διετέλεσαν άεί- 

ποτε έν ταπεινή πολιτισμοΰ βαθμίδι, ταχέως τοΰ συνδέοντας αύτούς κοινωνι
κού δεσμοΰ διαλυθέντος καί καταστραφέντος. Ό ελεύθερος ερως, τόν όποιον 

ονειροπολεί έν τοΐς φανταστικόϊς . αύτοϋ λήροις δ κοινωνισμ.ός, είναι τι χείρον 
τής πολυγαμίας τών ανατολικών λαών, είναι ή κατάπτωσις τοϋ ήμίσεος άν
θρωπίνου γένους, καθιστάμενου έκ τής φύσεως αύτοϋ, έκ τής κράσεώς του 

οργάνου τών επιθυμιών τοΰ ετέρου ίσχυροϋ ήμίσεος. ’Αγνοώ αν καθ’ δλην 

τήν μέχρι τοΰδε ιστορικήν περίοδον τής άνθρωπότητος έξήλθε, διετυπώθη 

καί άνυψώθη είς ηθικόν, δόγμα βδελυρωτέρα καί άσεβεστέρα ιδέα τής τοϋ 

λεγομένου τούτου ελευθέρου έρωτος. Ούδέποτε ό ύλισμός κατήγαγεν ένδοξό- 

τερον θρίαμβον’ άρνηθεις τήν πνευματικότητα τοϋ ανθρώπου, άνακηούξας αύ

τόν αισθητικόν δν, έ'νστικτα μ.όνον έ'χοντα νά έκτελέση, ούχί δέ άνωτέρας 
ιδέας νά πραγματοποίηση, κατεβίβασε τό Ανθρώπινον γένος επί τού ήθικοΰ

ίκέίν&υ σημείου, έπί τοϋ όποιου συνανΐώμεν αύτό έν τή πρώτη στιγμή τής 
Ιστορικής αύτοϋ έμφανίσέως. Ύπό τοιαύτην έ'ποψιν ό έ'ρως δέν είναι πλέον 

ή σεμνή 'Εστιάς, ή κρατούσα τό άσβεστου πϋρ τοΰ οικογενειακού δεσμού, 

τής κοινωνικής ήθικότητος, άλλ’ ή ίερόδουλος τής Φρυγίας, ή Ασελγής Ά- 

στάρτη τής ’Ανατολής, τείνουσα τήν παρειάν εις τόν πρώτον προσελθόντα... 
Δέν ήτο βεβαίως νήφουσα διάνοια, μελετήσασα τόν άνθρωπον έν. τοΐς άθα- 
νάτοις νόμοις τοϋ Αληθούς, τοΰ αγαθού, τοΰ καλού, ή διατυπώσασα τήν Α

σεβή ταύτην αρχήν τοϋ έλευθέρου έ'ρωτος, ήτο παραληρούσα φαντασία, έμ- 
πνευσθεΐσα ύπό τών όργίων χαμαιτυπείου καί έκβαλοΰσα τήν Απαίσιον ταύ

την ώρυγήν έν στιγμαΐς υπέρτατης ηθικής καί πνευματικής έζαντλήσεως 

καί σκοτοδίνης................
Ή κοινωνία δέν δημιουργεΐται αύθαιρέτως,τή βοηθείη τυχαίων τινών κανόνων 

καί. Αξιωμάτων.Ύπάρχει άνωτέρα τις Αρχή, διέπουσα τόν ήθικόν κόσμον, έν φ 

ζή καί δρα ή Ανθρωπότης’ ή δέ κριτική οφείλει ν’ Αναγνώριση αυτήν έν τή 
έξαγωγή τών συμπερασμάτων της’ άλλως υποπίπτει είς πλάνην,ήτις δέν δύ

ναται ή να όδηγήση αυτήν είς τά τολμηρότατα καί επισφαλέστατα δόγματα.

Μέχρι τών τελευταίων χρόνων—μέχρι τής έπαναστάσεως τού 1848 — 
τής ιστορίας ό ιστός ύφαίνεται μονομερώς, άποκλειστικώς μόνον έκ τίνος τά

ξεως τής κοινωνίας — ώς έπί τό πλεΐστον τής εύαριθμοτερας. Ή ανθρώπινη 
ιστορία κατά τόν Lassalle είναι ιστορία μιας μόνον τάξεως, δρώσης μέχρι τής 

σήμερον ώς αποκλειστικού παράγοντος έν τή έκπολιτιστική τών εθνών στα- 

διοδρομίη. ΤΗσαν οί ιερείς, οί εύγενεΐς, μετά δέ τήν έπανάστασιν τοΰ 1793 
ή τρίτη τάξις οί έκπροσωπουντες τήν ιστορίαν παράγοντες. Άλλ’ ήδη άπό 

τοϋ 1848 άρχεται επιφαινομένη έπί τοΰ θεάτρου τού" κόσμου έτέρα τάξις 

ίσχυροτέρα, πολυαριθμοτέρα, δικκιοτέρας διατυπαΰσα αξιώσεις. Είναι ή τε- 

τάρτη τάξις, ή τάξις τών εργατών, ή άξιοΰσα ή'δη νά διευθύνη τό άρμα τής 

ιστορίας.Ή κοινωνική έπανάςασις, ής τά προανακρούσματα ήκούσθησαν κατά 
πρώτον έν τή έπαναστάσει τοΰ 1848, απαιτεί νέον στοιχεΐον’ τούτο δέ τό 

στοιχεΐον είναι ή τέταρτη τάξις, ό τέως Παρίας ουτος τής ιστορίας, άνα- 

κράζων ήδη μετά τοΰ Φερδινάνδου Lassalle, τοΰ Μεσσίου αύτής, τό πολυ- 

θρύλλητον έκεϊνο l’etat c’est moi Λουδοβίκου τού δεκάτου τετάρτου. "Εν τινι 
φυλλαδίφ αύτοϋ, τφ προγράμματα των ίργατ&ν (Arbeiterprogramm) ούτωσΐ 
διατυποΐ ό Θεωρητικός τής-τέταρτης τάξεως τήν Αρχομένην ταύτην νέαν 

ιστορικήν έπανάστασιν.
. «Μέχρι τοΰδε έγένοντο δύο ιστορικά! πεοίοδοι, έκαστη τών όποιων ΐστα- 

ται ύπό τήν έξάρχουσαν ιδέαν ώρισμένης τινός κοινωνικής τάξεως, άποτυ- 

πούσης τής Αρχήν αύτής έφ’ όλων τών Θεσμών τής εποχής ταύτης.
«Κατά πρώτον ή ιδέα τής εύγενείας, τούτέστιν ή έγγειος ιδιοκτησία, ή 

Αποτελούσα τήν θεμελιώδη αρχήν τού μεσαίωνος καί ολους τούς θεσμούς αυ

τού διαπνέουσα.
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»Ή περίοδος αυτή παρήλθε μ,ετά τής γαλλικής έπαναστάσέώς, μολονότ 

έν Γερμανία, οπού ή μεταβολή αυτή έτελέσθη ούχί διά τοϋ λαοΰ, άλλα διά 

τών κυβερνήσεων αύτοΰ διά λίαν μακρών καί άτελών μεταρρυθμίσεων, ύφί- 

στανται ακόμη πολυαριθμοτατα και σπουδαιότατα λείψανα τής ποώτης εκεί4 
νης ιστορικής περιόδου κατά μέγα μέρος κωλύοντα άνά παν βήυ,α τήν τά- 

ζ ςιν των αστών μέχρι της σηαερον.
» Η δευτέρα ιστορική περίοδος, ή άρχομένη άπό τής περί τά τέλη τοϋ 

παρελθόντος αιώνος γαλλικής επαναστασεως, και εχουσα ώς αρχήν αυτής 

ί ■ την γιεγά2ητ αστικήν κτήσιν, τουτέστι τό κεφάλαιον, εις προνόμιον δ’ αύτό
, μεταβαλοϋσα, διαπνεει παντας τους κοινωνικούς θεσμούς καί ορίζει την συμ

μετοχήν αύτοΰ εις την έκφρασιν τής βουλησεως καί τοΰ σκοποΰ τής πολι
τείας.

» Αλλα και η δεύτερα αυτή περίοδος, καθ’ όσον έςωτεοικώς καταφαίνε

ται, έσωτερικώς ήδη παρήλθεν.

»Ίγ 24 Φεβρουάριου 1848 ανετειλε τό πρώτον λυκαυγές νέας ιστορικής 
περιόδου.

»Κατα την ημέραν εκείνην εν Γαλλία, έν τή χώρρ: ταυτγ), εις τούς ισχυ

ρούς τής όποιας εσωτερικούς αγώνας αί νίκαι όπως και αί ήτται τής ελευθε
ρίας ε'χουσι καθολικήν.διά τήν ανθρωπότητα σημασίαν, έξερράγη έπανάστα- 

« σις, καλεσασα ενα εργάτην έν τή προσωρινή κυβερνήσει, έκφράσασα ώς τόν 
σκοπόν τής πολιτείας την βελτιωσιν του κλήρου τών εργατικών τάξεων, προ- 

κηρυςασα την άμεσον καθολικήν ψηφοφορίαν, δι’ ής έκαστος πολίτης, φθά- 

σας τό εικοστόν πρώτον έτος τής ηλικίας του, μηδαμώς . λαμβανομένων ύπ’ 
οψιν τών κτηματικών αυτόΰ σχεσεων, λαμβάνει άνάλογον κυριαρχικόν μέρος 

έν τή πολιτεία, όρίζων τόν σκοπόν αύτής καί τήν βούλησιν.

8 "Αν ή έπανάστασις τοΰ 1789 είναι ή έπανάστασις τής τρίτης τάξεως, 
ηδη η τέταρτη τάξις, ητις εν έτει 1789 ήτο κεκρυμμένη έν ταϊς πτυχαϊς 

τής τρίτης τάξεως και εφάνη μετ’ αύτής συμπίπτουσα, άνακηρύττει τήν 

αρχήν αυτής ως κυριαρχικήν αρχήν εν τή κοινωνία, ζητούσα τήν ύπ’ αύτής 
διαπνοήν παντός κοινωνικοΰ καθεστώτος.

»Άλλ’ ήδη, έν τή αρχή τής τέταρτης τάξεως, λαμβάνει αμέσως χώραν ή 

άπειρος διαφορά, καθ’ ήν ή τέταρτη τάξις, ή ύστάτη και άκροτάτη, ή α

πόκληρός τάξις.της κοινωνίας, ουδενα άνακηρύττει ούτε δύναται ν’ ανακή
ρυξή αποκλειστικόν ορον είτε εκ του δικαίου εί’τε έκ τών πραγμάτων άπορ- 

ρεοντα, είτε εκ τής εγγείου κτήσεως, εΐ'τε έκ τοΰ κεφαλαίου τόν όποιον νά 
διατυποΐ ώς νέον τι' π/wcyMor, δι’ ου νά δυναται νά διαπνέή τούς θεσμούς 

τής κοινωνίας.

υ Λπαντες. ειμεθά εργαται, ενόσω έχομεν τήν βού2ησιν μόνον νά καθι
στάμεθα καθ’ οίονδήποτε τρόπον ωφέλιμοι είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν.

”'11 Τετάρτη αυτή τάξις, έν τή κκρδία τής όποιας ούδεΐς βλαστός ένυπο- 

λανθάνει νέας τίνος προνομίας, είναι τούτου ένεκα ταυτόσημος τώ 82<ύ αν
θρώπινα γ&ει. Κατά συνέπειαν τό ζήτημα αύτής είναι πράγματι ζήτημα 

τής 82ης άνθρωπότητος, ή έλευθερία αύτης είναι ή ελευθερία αύτης της άν

θρωπότητος, ή κυριαρχία αύτής είναι ή κυριαρχία άπαντων.
»Ό επικαλούμενος λοιπόν τήν ιδέαν τής εργατικής τάξεως ώς τήν θεμε

λιώδη άρχήν τής κοινωνίας, έν τή ύπ’ έμοϋ άναπτυχθείσή έννοια, ούδεμίαν 

εκβάλλει κραυγήν διασπάσεως και διαιρέσεως μεταξύ τών κοινωνικών τά

ξεων έκβάλλει μάλλον κραυγήν συνδια22αγής, κραυγήν περιλαμβάνουσαν 

άπασαν τήν κοινωνίαν, κραυγήν έξισώσεως όλων τών αντιθέσεων έν τοϊς κοι
νωνικούς κύκλοις, κραυγήν συνενάσεως, έν ή όλοι ώφειλον νά συμφωνώσιν οί 
άποδοκιμάζοντες τάς προνομίας καί τήν καταπιεσιν τοΰ λαοΰ δια τών προ
νομιούχων τάξεων, κραυγήν άγάπης, ητις άφοϋ κατά ποώτην φοράν εξήλθεν 

άπό τής καρδίας τοΰ λκοϋ, θέλει 8ιατε2εΐ αείποτε ή ά2ηθής κραυγή τοΰ 

2αοΰ, ένεκα δέ τής ύλης αύτής θέλει είναι πάντοτε κραυγή αγάπης, τονι

ζόμενη ώς πολεμικόν τοΰ λαοΰ έμβατηριον.
»'Η αρχή τής εργατικής τάξεως και ή Θεμελιώδης αρχή τής κοινωνίας 

ύπό τριπλήν άκόμη άποψιν οφείλει να εςετασθή υφ ημών .
1) ύπό τήν άποψιν τών τυπικών τής πραγματοποιήσεως αύτής μέσων.

2) ύπό τήν άποψιν της ηθικής αυτής ουσίας και
3) ύπό τήν άποψιν τής έν αύτή ύπαρχούσης συλλήψεως τοϋ σκοπού τής 

πολιτείας.
»Τό τυπικόν μέσον τής πραγματοποιήσεως τής αρχής ταυτης είναι η κα

θολική καί άμεσος ψηφοφορία, ούχί ή έμμεσος, οϊαν έσχομεν αυτήν έν έτει 
1848. Ή εισαγωγή δύο βαθμών παρά τή έκλογή, πρώτων καί δεύτερων εκλο

γέων, είναι τεχνικόν τι μόνον μέσον, έπι σκοπφ είσαχθεν πρός την οσον ένε- 

στι νόθευσιν τής βουλησεως τοΰ λαοΰ παρα τή εκλογική πραξει. . . .
»Ή τετάρτη τάξις ού μόνον πρεσβεύει έτέραν πολιτικήν άρχην, διάφορον 

τή αρχή τής τρίτης τάξεως, τουτέστι τήν άμεσον καθολικήν ψηφοφορίαν, 

άλλα συλλαμβάνει πάνυ διαφόρως καί τόν ηθικόν σκοπόν τής πο2ιτειας.
«Κατά τήν ηθικήν ιδέαν τής τρίτης τάξεως τό άτομον άποκλειστικώς καί 

απολύτως οφείλει νά έξασκή τάς δυνάμεις αύτοΰ έν τή κοινωνία. Και άν 
μέν άπαντες ήμεθα έξίσου ισχυροί, εξίσου ικανοί, εξίσου ανεπτυγμένοι καί 

πλούσιοι, τότε ή ιδέα αύ'τη ήδύνατο νά θεωρηθή ηθική καί επαρκής. Άλλ’ 
έπειδή δ εν εΐμεθα τοιοΰτοι, ούτε δυνάμεθα νά εί'μεθα, ή σκέψις αυτή δεν 

είναι έπαρκής, κατ’ άνάγκην δέ έν ταϊς συνεπείαις αύτής άγει πρός βαθεϊαν 

άνηθικότητα. ’Εκ τούτου προέρχεται ότι ό ισχυρότερος, ό ίκανωτερος και 

ό πλουσιώτερος εκμεταλλεύονται τόν άσθενεστερον.
«Τουναντίον ή ηθική ιδέα τής εργατικής τάξεως είναι ούχί ή ακώλυτος 

καί έλευθέρα έξάσκησις τών άτομικών δυνάμεων διά τοΰ ατομου, αλλα η διά 

τής κοινότητος ηθική αύτών όργάνωσις ; τουτεστιν η κοινοτης και αμοίβαιό- 
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Ίτνις αυτών έν τίΐ αναπτύξει. . . . Σκοπός της πολιτείας λοιπόν δεν είναι 
εζ,άσφάΐιονς τ'ης προσωπικής ελευθερίας καί τνίς ιδιοκτησίας τοΰ άτόμ.ου, 

καθά φρονεί 'h τρίτη τάξις, άλλ’ όπως διά της κοινωνικές ένώσεως ύπό την 
αιγίδα της πολιτείας τό άτομ.ον έπιτύχγ τοιαιΤγκ τιαά βαθμίδα ΰπάρζεως, 
Αν δεν ητο δυνατόν νά έπιτύχγ ώς άτομον μόνον. . . ·»^

Έν τοΐς όλίγοις τούτοις συγκεφαλαιοΰται τό πρόγραμμα της εργατικής 
τάξεως, η άρχη του κοινωνισμοϋ, αί αξιώσεις αύτοΰ έν τί) κοινωνία. Σπανίως 
δημαγωγός έν οΰτωσί βραχεί χρόνου διαστηματι κατόρθωσε νά προσεταιρί- 

σθη ολόκληρον μερίδα κοινωνικήν, νά είσδύσγ εις τό πνεύμα αυτές καί εις 
τά ένστικτα, νά μαντεύσγ) καί νά διατύπωσή τους απόκρυφους αύτης πόθους, 

νά κηουχθγ ό προφήτης αύτης καί ό. άπόστολος. Ό Φερδινάνδος Lassalle έκέ- 

κτητο πάντα ταϋτα τά προσόντα εις βαθαόν έ'ξοχον. Άπό της 12 Απριλίου 

τοϋ 1862, οπότε . έξεφωνηθη ενώπιον σωματείου τινός εργατών έν Βερολίνφ 

ό λόγος, ου τεμάχια άνωτέρω κατεχωρίσθησαν, μέχρι της 31 Αύγουστου τοΰ 

1864, καθ’ ην έπεσεν έν μονομαχία, ό βίος αύτοΰ ύπηρξεν άκατάπαυστος 
αγών ύπέρ τ·ης διαδόσεως τοϋ εργατικού εύαγγελίου, της νέας ταύτης κοι

νωνικής θρησκείας, της μελλούσης ν’ ανακαίνιση την φθίνουσαν άρχαίαν κοι
νωνίαν. Αί καταδιώξεις της εξουσίας δίδουσιν αύτώ νέας δυνάμεις, νέαν ευ

καιρίαν έπί τ·ρ αναπτύξει των Θεωριών αύτοΰ ενώπιον τών ποινικών δικα
στηρίων. Ή ιδέα της τετάρτης τάξεως, ώς κοινωνικοΰ καί ηθικοϋ έν τη 

πολιτείγ παράγοντος, λαμβάνει βαθμηδόν σάρκα καί ύπόστασιν. Έν έτει 

1863 προκηρύττει τον σχηματισμόν γενικοΰ γερμανικού τών εργατών συνε
δρίου πρός διάσκεψιν περί τών συμφερόντων,τών άναφερομένων εις την εργατικήν 

τάξιν. Κύριος σκοπός τοΰ εγγράφου έκείνου είναι νά καταπολέμηση την ύπό 

της προοδευτικής μερίδος υίοθετηθεΐσαν, ύφ’ ενός δέ τών έπιφανεστάτων αύ

της μελών, τοΰ Schultze Delitsch, διατυπωθεΐσαν αρχήν της αύτοβοηθείας 
τών έργατικών τάξεων διά τών διαφόρων τραπεζών τοΰ λαοΰ, αί πρός πραγ- 
μάτωσιν τών οποίων άπόπειραι. είχον έπενεγκει αγλαούς καρπούς. Ό Las

salle προσβάλλει τόν τρόπον τοΰτον της άνυψώσεως τές εργατικής τάξεως 
διά της φειδοΰς καί της εγκράτειας, άξιων ό'τι ούδέν δύναται νά επιτευχθώ 
διά της οικονομίας μόνον τών εργατών, άλλ’ δτι πρέπει νά προσέλθγ επίκου

ρος αυτών η πολιτεία, καί τοΰτο δύναται νά κατορθωθώ μόνον διά τ·ης κα
θολικής ψηφοφορίας, δυνάμει της οποίας ό εργάτης λαμβάνων μέρος είς την 

κυβέρνησιν τ·ης πολιτείας, θέλει φροντίσει περί τών συμφερόντων της ιδίας 

αύτοΰ τάξεως. Ό ελεύθερος συνεταιρισμός τών άτόμων ούδέν δύναται νά κα- 
τορΟώτρ επαρκές καί γενναΐον, έξασφαλίζον αύτόν, οφείλει νά προσέλθν) η 

πολιτεία, δυναμένη ώς έκ τών μέσων αύτης νά διαπράξγ δ,τι αδυνατεί η με

μονωμένη συμβολή τοΰ εργάτου. Ύπό την σημαίαν ταύτην τοΰ Lassalle 

προσηλθεν άπασα ή εργατική τάξις,συνελεύσεις δέ καί σύλλογοι συνεκροτηθη- 

•1 L assa 11 e’s Arbeiter programm. 29—31.
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σαν πρός διάδοσιν τών ιδεών τούτων, όσημέραι ίσχυρότεραι καθιστάμενοι έν 

τγί γερμανική κοινωνίγ. Ύπό τοιούτους οιωνούς, έν διαστηματι μιάς τριετίας 

έσχηματίσθη καί άνεπτύχθη είς κοινωνικήν καί πολιτικήν μερίδα η τάξις τών 

εργατών, έπιζητοΰσα νά διατυπώσνι την νέαν αύτνίς αρχήν έν τγ πολιτεία·.
‘Ο Lassalle άπέθανεν αίφνιδίως έν μέσφ τοΰ τοσοΰτον δεξιώς ύπ’ αύτοΰ διε- 

ξαγομένου άγώνος' άλλ’ ή ιδέα δεν άπέθανε μετ’ αύτοΰ. Οϊ μαθηταί αύτοΰ 
Ακολούθησαν τά ί'χνη τοϋ διδασκάλου, διά θαυμασίας εσωτερικής διοργανώ- 

σεως ένισχύσαντες την μερίδα, καταστησαντες αύτην έπίφοβον καί έπικίν- 

δυνον έν τρ πολιτεί^. ’Αλλά καί μεθ’ δλα ταΰτα η έργατικη μερίς, στερού
μενη πάσης ισχύος έν τη πολιτείγ, διά καταλλήλων μέσων πολερ.ουμένη, η- 

θελεν άπολέσει πάσαν σημασίαν καί έν τγ ιοοινωνίςσ, εί μη παρίστατο αίφνης 

ακούσιός τις επίκουρος αύτης έν τη γερμανική πολιτικγ. ΤΗτο ό Βίσμαρκ, δ 
άρχιγραμματεύς της Βορείου Γερμανικής 'Ομοσπονδίας, ό δούς πολιτικήν ζωήν 

είς την εργατικήν τάξιν έν Γερμανία, προκηρύξας· την α,μεβον καθο.Ιιχην βη- 

(ροφορίαν, τό ιδεώδες τοΰτο τοΰ Lassalle, κατά τάς έκλογάς τοϋ βορείου γερ- 

μανικοΰ κοινοβουλίου' έζητησε νά πολεμηστ) την τρίτήν τάξιν, τούς φιλελευ

θέρους, επισείων κατ’ αύτών τό φάσμα της τετάρτης τάξεως, τών εργατών.
Τό πολιτικόν μηχάνημα έθριάμβευσεν έπί τινα χρόνον* άλλ’ ηδη . . . ό 

άρχιγραμματεύς της αυτοκρατορίας’, ό Μεφιστοφελης της γερμανικής πολίτι
κης έν τφ νέφ άγώνι, §ν διεξάγει κατά της κοινωνικής μερίδος, ην αύτός 

προηγαγεν είς την πολιτικήν ζωήν, δύναται ν’ άναμνησθγί άρχαίαν τινά γερ

μανικήν παροιμίαν.
Ό σπειρών άνεμον θερίζει τρικυμίας! . . .

Ε'

Ή άποτυχία της έπαναστάσεως τοΰ 1848 έπηνεγκε τόν θρίαμβον της 

πολιτικές άντιδράσεως καί έν Γερμανί^, ώς έν τγ λοιττγί Εύρώπ?). Τό φιλε

λεύθερον κόμμα, μάτην άγωνισθέν νά καθιερώσ-ρ τά δόγματα αύτοΰ καί τάς 
θεωρίας έν τγί κυβερνήσει τΑς πολιτείας, κατατροπωθέν ύπό τοΰ θριαμβεύ- 

σαντος όπισθοδρομικοϋ κόμματος, εύρέθη είς την δυσχερή ανάγκην νά έξα- 

κολουθησ·/} μετά μείζονος πείσματος, μετά ζωηροτέρας εύσταθείας την πά

λην ύπέρ τών συνταγματικών έλευθεριών, ύπέρ της εισαγωγής πραγματι
κού άντιπροσωπικοΰ πολιτεύματος ιδίως έν Πρωσσί^, ητις καθό η μεγίστη 

τών γερμανικών πολιτειών, έ'διδε τόν τόνον καί την ώθησιν είς τόν πολιτι

κόν βίον τών άλλων χωρών της Γερμανίας. Έπί μακράν χρόνον η πολίτικη 
πάλη υπήρξε ζωηρά, αμείλικτος μεταξύ της κυβερνησεως καί τοΰ φιλελευ
θέρου κόμματος έν Πρωσσίγ. 'Η μέν έξεπροσώπει τό άρχαϊον καθεστώς, την 

τιμαριωτικήν εύγένειαν έν τγ πεισμονή αύτΑς περί την τηρησιν πάσης κοι

νωνικής καί πολίτικης παραδόσεως. Τίτο η σχολή τοΰ Stahl, η σχολή τοΰ
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πάσης πολιτικής προόδου, κατά πάσης άπΟπείρας πρός πολιτογράφησιν τής 

ελευθερίας έν τώ πολιτικφ βίφ τής πρωσσικής μοναρχίας. Ή αντιπολίτευσή 

άπετελεΐτο έκ τών προοδευτικών και πεφωτισμένων στοιχείων τοΰ έθνους,· 
ύπεστηρίζετο δέ ύπό τής γραφίδόςτών έξοχωτάτων δημοσιογράφων τής Γερμα- 

■ νιας.Ύπό τοιούτους οιωνούς κα'ι μεταξύ τοιούτων αντιπάλων έτελεϊτο έν Πρωσ- 
σίορ ή πάλη περί τής πολίτικης ελευθερίας. Ή άνάβασις τοϋ ηδη αύτοκρά- 

τορος της Γερμανίας εις τόν βασιλικόν θρόνον της Πρωσσίαςέφάνη Αληθώς 
έγκαινίζουσα νέαν έλευθερίας περίοδον έν τφ πολιτικω βίφ της Πρωσσίας" 

φιλελευθερώτατα στοιχεία, έν οις ό πρίγκιψ Βίσμαρκ, έκλήθησαν εις την κυ- 
βέρνησιν, άλλ’αί παραχωρήσεις αύται της βασιλικής γενναιοδωρίας τοϋ Γου- 

λιέλμου ήσαν έλάχισται, ό'πως εύχαριστήσωσι τάς αξιώσεις τοΰ φιλελευθέ-· 

ρου κόμματος, εντεύθεν η πάλη συνεχίσθη κα'ι έπί της βασιλείας τοΰ Γουλ- 
λιέλμου μεταξύ τής κυβερνήσεως κα'ι της εθνικής αντιπροσωπείας, αποτέλε

σμα έχουσα τάς Αλλεπαλλήλους διαλύσεις τοϋ νομοθετικοΰ σώματος, δυστρα- 

ποϋντος νά ύποταχθγί εις τάς αύταρχικάς τάσεις της πρωσσικής κυβερνήσεως,
Άλλ’ οί κατά της Δανίας καί της Αυστρίας επιτυχείς θρίαμβοι της κυβερ

νησεως έπηνεγκον συνδιαλλαγήν τινα μεταξύ αυτής κα'ι της εθνικής αντιπρο
σωπείας. 'Η φιλελεύθερα μερίς, ύπείκουσα είς τάς όρμάς τοϋ έ'θνους, άπεδέχθη 

και υποστήριξε την πολιτικήν τής κυβερνησεως. Ό δέ Βίσμαρκ, ή ψυχή καί 

ό νοϋς της κυβερνησεως, οίονεί ανταμοιβών τήν είς αυτόν άφοσίωσιν τοΰ γερ- 
μανικού έθνους, έθέσπισε τήν εισαγωγήν τής καθολικής ψηφοφορίας διά τάς 
έκλογάς τοΰ νέου κοινοβουλίου τής μετά τόν κατά τής Αυστρίας θρίαμβον 

έν έτει 18 66 σχηματισθείσης Βόρειόν γερμαηχης'ΟμοσΛοτ^ΐας.

'Η παραχώρησις τής καθολικής ψηφοφορίας είς τόν λαόν τής βορείου Γερ
μανίας δέν ήτο ή αποδοχή τών φιλελευθέρων ιδεών έν τή πολιτική τής πρωσ- 

σικής κυβερνησεως. *Ητο καταχθόνιον πολιτικόν μηχάνημα, σκοποΰν νά εύ- 
ρύνη έπί μάλλον τήν διάστασιν, ή'τις ήρξατο υποφαινόμενη ζώντας ήδη τοϋ 

Lassalle μεταξύ τών φιλελεύθερων καί τών εργατών, τής τρίτης καί τής τέ

ταρτης τάξεως, κατά τήν νέαν πολιτικήν φρασεολογίαν. Ό Βίσμαρκ κατε- 
νόει δ'τι διά τής εισαγωγής τοΰ νέου τούτου συστήματος έμελλε νά παρα- 

γάγη τό χάος, τήν σύγχυσιν μεταξύ τών διαφόρων τοΰ λαοΰ τάξεων, ήσθάνθη 
ήδη ό'τι τό ύπολανθάνον μίσος μεταξύ κεφαλαίου καί εργασίας, τό ύποδαυ- 

λισθέν τοσοϋτον έπιτυχώς ύπό τής τελευταίας τοΰ Lassalle δημαγωγίας, έ

μελλε θαττον ή βράδιον νά έπενέγκτρ τά προσδοκώμενα αύτοϋ αποτελέσματα 

έν τοΐς κόλποις τών δυσηρεστημένων κατά τής κυβερνησεως φιλελευθέρων 
τάξεων. Ή καθολική ψηφοφορία έμελλε νά προαγάγγ) είς τήν ζωήν έτέοαν 

πολιτικήν μερίδα, έχουσαν αντίθετα συμφέροντα καί αντίθετα ιδεώδη τής 

πολιτικής εκείνης μερίδος, ή'τις μέχρι τής έποχής ταύτης στηριζομένη έπγ 

τής πεφωτισμένης τάξεως τοΰ γερμανικοΰ έθνους, διεξεδίκει διά τής συν- 

•τκγματικής όδοΰ τήν διεύθυνσιν τής πολιτείας κατά τάς άρχάς καί τά ά- 

ξιώυ,ατα τής νέας πολιτικής έλευθερίας. Τά τελεσθέντα πολιτικά κρόνια έν 

Γαλλία μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1848 διά τής καθολικής ψηφοφορίας, δ 

εξ αύτής άπορρεόσας θρίαμβος τοϋ πολιτικού τολμήματος τοΰ Ναπολέοντο? 

ήσαν άρκοΰντα καί έποικοδομητικά διδάγματα διά τόν άρχιγραμματέα τής 

Βορείου γερμανικής 'Ομοσπονδίας. Έν τώ νέφ έκλογικω συστήματι παράλαφ 
έστερημένφ πάσης πολιτικής ανατροφής, μέχρι τής χθες διαβίοΰντι ύπό τήν 

άπολυτωτάτην αύθεντίαν τής κυβερνησεως, έμελλε νά θριαμβεύσή καί νά 

κατισχύσγι έν τφ πολιτικω βίφ τοΰ γερμανικοΰ έθνους ούχί ή σώφρων πολι

τική συνείδησις, άλλα τά ένστικτα καί τά πάθη τής κλάσεως. Έν τφ συ- 
στήματι τούτφ ό άνθρωπος άπόλλυται έν τφ πολίτγ, λαμβάνεται ύπ’ οψιν 

τό ποσόν καί ούχί τό ποιόν’ αναντίρρητος θριαμβεύει ούχί ή διάνοια καί ή 

πεφωτισμένη γνώμη τών ολίγων, άλλά τά χυδαία πάθη καί τά συμφέροντα 
τοΰ πλήθους, τό όποιον άγόμενον ύπό τών δημαγωγών, πράττει αύθαΊρέτως 

καί δεσπόζει μέν κατ’ επιφάνειαν, άλλά πράγματι δεσπόζεταί.
"Οτι ταϋτα δέν είναι αυθαίρετος καί απλή εικασία, άρκοΰσιν ολίγα πα

ραδείγματα έκ τής συγχρόνου πολιτικής ιστορίας έν Γερμανί^. Ζώντος ήδη 

τοΰ Lassalle ή συντηρητική μερίς τής κυβερνησεως ήλθε μετ’ αύτοϋ είς μυ
στικά; σχέσεις καί συνεννοήσεις, κατόπιν τής γνωστής ρήξεως αύτοϋ μεθ’ 

ενός τών ηγετών τής προοδευτικής μερίδος, τοΰ Schultze Delitsch, σκοποϋσα 
άναμφιβόλως διά τοϋ γνωστού άξιώματος' διαΙρει χαΐ βασΐ.Ιευε νά έπενέγκή 

παντελή ρήξιν μεταξύ τών αντιπάλων της, ό'πως έκμεταλλευθγί αύτήν πρός 

ί'διον θρίαμβον. Ό διαδεχθείς τόν Lassalle έν τή άρχηγίιρ τής κοινωνιστικής 
μερίδος, άποθανών δέ πρό τίνος χρόνου δραματικός συγγραφεύς von Schwei
tzer, κατηγορήθη επίσης και ύπό πολλών τών δμοφρόνων του, ώς διατελέσας 

είς μυστικάς συνεννοήσεις μετά τής μερίδος τών όπισθοδρομικών πρός κατα- 
πολέμησιν τών· φιλελεύθερων. Πόσης έν γένει ύποστηρίςεως τυγχάνει ύπό, 

τής μερίδος τών όπισθοδρομικών δ κοινωνισμός, ό'πως καταπολεμηθή ό κοι
νός άμφοτέρων εχθρός, ή μερίς τών προοδευτικών (Fortschritts partei) καί ή 
μ,ερίς τών φιλελευθέρων έθνικών (Nationalliberalismus) είναι πασίγνωστου έν, 

Γερμανίάς. Μετά πείσματος άκατονομάστου δ συντηρητικός τύπος, δ έκπρο- 

σωπών τάς άρχάς καί τά συμφέροντα τής κυβερνησεως έν Σαξωνί<γ, τή φω·- 

λεα ταύτή σήμερον τής κοινωνιστικής δημοκρατίας έν Γερμανία, πολεμώη. 
κατά τάς δύο τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς τοϋ γερμανικοΰ κοινοβουλίου^ 

τούς ύποψηφίους τών δύο φιλελευθέρων πολιτικών μερίδων, έν αποτυχία τών 

συντηρητικών υποψηφίων συνηγορεί ύπέρ τών κοινωνιστών, προκρίνων τόν- 
θρίαμβον τούτων τοΰ τών φιλελευθέρων καί προοδευτικών. Μετά βεβαιότατος, 
διεδίδετο πρό έτους κατά τάς βουλευτικά; έκλογάς έν Δρέσδή, δ'τι κατά τήν. 

μεταξύ τοΰ προοδευτικού Crause καί τοΰ κοινωνιστοΰ Bebel εκλογικήν πάλην, 

ή βασιλική αυλή, καί όνομαστί ό αύλάρχης, έψήφισεν υπέρ τοΰ Bebel, γεγορ-
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νός τό- όποιον δέν έδίστασε νά ύπαινίχθ·?) Από του βήματος του γερμανικοί 
κοινοβουλίου ό γνωστός ρ’ητωρ Lasker έν τί? συζητήσει τοΰ κατά τών κοι- 

νωνιστών νομοσχεδίου της κυβερνησεως. Ύπό την αιγίδα τοΰ πρίγκιπος Βί- 

σμαρκ ό έμπεπιστευμένος αύτφ μυστικοσύμβουλος Wagener, τοΰ όποιου 'δ Αμ
φίβολος πολίτικη χρηστότης μετά μεγίστης ζωηρότητος έστιγματίσθη άλ

λοτε άπό τοΰ βήματος τοΰ κοινοβουλίου, είργάζετο πρό τίνος χρόνου πρός 

σχηματισμόν νέας πολιτικές μερίδος, μη άποκλειούσης άπό τοΰ προγράμμα

τος αυτές τό πρόγραμμα τοΰ κοινωνισμοΰ. Ούτως απασαι αί όπισθοδρομικαί 
τάξεις έν Γερμανίιη, ύπό παραδόξου καταληφθεΐσαι φόβου και αντιπαθείας 

κατά τών αρχών καί τών τάσεων τών φιλελευθέρων μερίδων, ύπεστηριξαν 

την πολιτικήν πρόοδον της τέταρτης τάξεως, όπως ύποδαυλίσωσιν εις μίσος 
έλαφράν τινκ αυτές Αντιπάθειαν κατά τών φιλελευθέρων, ών ό θρίαμβος 

παρά τφ λαφ ήθελε θέσει τους όπισθοδρομικούς εις εντελή άπομαχίαν έν 

τί) πολιτεί<γ« . .

Οζ Ακόλουθοι καταστατικοί αριθμοί δεικνύουσι τάς καταπληκτικάς προό- 
δους της κοινωνιστικης μερίδος έν Γερμανίά κατά την τελευταίαν δεκαετίαν, 

μετά την εισαγωγήν τές καθολικής ψηφοφορίας διά τάς εκλογάς τοΰ πρώτου 
κοινοβουλίου τές βορείου γερμανικής ομοσπονδίας. ’Εν μέν τώ πρώτω βορειο- 

γερμανικφ κοινοβουλίφ έν ετει 1867 ·ησαν Απεσταλμένοι δύο αντιπρόσωποι 

τές κοινών ιστικές μερίδος’ έ'κτοτε δέ ό Αριθμός αυτών αυξάνει κατά πάσαν 
νέαν εκλογήν’ έν τώ δευτέρφ κοινοβουλίφ τοΰ έτους 1868 συνεδριάζουσι πέντε 

κοινωνισταί αντιπρόσωποι’ έν τώ πρωτφπαγγερμανικφ κοινοβουλίφ έν έτει 
1871, τώ συγκληθέντι μετά την ΐδρυσιν της νέας γερμανικές ομοσπονδίας, 
έξελέγησαν δύο αντιπρόσωποιτοΰ κοινωνισμοΰ, έν τφ δευτέρφ τοϋ έτους 1874 

εννέα, έν δέ τφ τρίτφ, τοΰ 1877, τφ έσχάτως διαλυθέντι, δώδεκα,.

Καί δέν αυξάνει σπουδαίως μόνον ό αριθμός τών αντιπροσώπων, τέρα- 

στιωτέραν δεικνύει αύξησιν ό αριθμός τών εκλογέων. Ούτως έν ετει 1874 
έδόθησαν ύπέρ τών Αντιπροσώπων τές κοινωνιστικές δημοκρατίας 350,000 

ψήφοι, έν έτει δέ 1877 ό αριθμός αυτών ηύξηθη είς 485,000. Συγγραφείς, 

μελετησαντες κατά τά τελευταία ταΰτα έτη τό. φαινόμενου της καθ’ έκά
στην άναπτύξεως τοΰ κοινωνισμοΰ έν Γερμανίά, παρέχουσι καταπληκτικάς 

λεπτομέρειας περί τοΰ κοινωνιστικοϋ προσηλυτισμού τών κατωτέρων τάξεων, 
περί τοΰ εσωτερικού τές μερίδος ταυτης οργανισμού, περί τές πειθαρχίας 

της ύφισταμένης παρά τοϊς διαφόροις κοινωνιστικοϊς συλλόγοις. ‘Η άκόλουθος 
δηλοποίησις έκλογικοΰ τίνος συλλόγου, δήμοσιευθεΐσα διά τές έπισημου κοι- 

νωνιστικης έφημερίδος, δεικνύει την αύστηράν πειθαρχίαν, την συνέχουσαν 
τούς οπαδούς τές μερίδος ταυτης:

«’Επειδή έν τη συνελεύσει Απέστησαν Ασυγγνωστφς καί πάλιν τινές τών, 
εταίρων, άπεφασίσθη όπως ά,Λ,όκΛεισθ&>αιν έν γένει τά μέλη έκεΐνα τοϋ 

σμλλόγου, τά όποια δέν ζητησωσι παρά τοϋ προεδρεύοντος έγγραφον η προ- 
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φορικην άδειαν Απουσίας».· Βεβαίως τοιαύτη πειθαρχία, άποκλείουσα π-άσης 

συμμετοχές τά ραθυμοΰντα είς τά καθήκοντα αυτών μέλη, δεικνύει την με
γάλην ενέργειαν τοΰ προσηλυτισμού καί την ζωηράν πίστιν τών μελών είς 

τάς Αρχάς, τάς οποίας Αντιπροσωπεύουσιν οί σύλλογοι.
Έν Σαξωνίη ιδίως, τ-Jj βιομηχανικωτάτη χώρη της Γερμανίας, δ κοινωνι- 

σμός κατηγαγε τούς μεγίστους τών θριάμβων του. Οί ακόλουθοι καταστα
τικοί αριθμοί δεικνύουσι τούς έπικειμένους έξ αύτοΰ λίαν προσεχώς κινδύνους^ 

Έν ταϊς διά τό γερμανικόν κοινοβούλιον έκλογαϊς τοϋ 1874 έδόθησαν αί 

ακόλουθοι ψήφοι είς τούς υποψηφίους τών διαφόρων πολιτικών κομμάτων έν 

τφ βασιλείφ της Σαξωνίας ΐ
20,000 ψήφοι ύπέρ τές συντηρητικές μερίδος, 39,000 ύπέρ της γερμα

νικές, 43,000 ύπέρ τές προοδευτικής, 62,000 ύπέρ της φιλελεύθερα; εθνι

κές, 96,000 ύπέρ τές κοινωνιστικές.
Κολοσσαίαν λαμβάνει ωσαύτως έπίτασιν ό κοινωνιστικός τύπος. Τη 29 

Σεπτεμβρίου" 1876 έξεδίδοντο έν Γερμανίη 28 γερμανικαϊ κοινωνιστικαί εφη
μερίδες, 1 εβδομαδιαία εικονογραφημένη, 3 σατυρικά φύλλα, 13 διαφόρου 

όλης κοινωνιστικά όργανα, 14 κοινωνιστικά όργανα, έκδιδόμενα γερμανιστί 

εκτός τοΰ γερμανικού κράτους.
Παραβαλλόμενος ό αριθμός ουτος πρός τόν έν έτει 18 76 τών διαφόρων κοι- 

νωνιστικών οργάνων, τών έκδιδομένων παρ’άλλοις λαοϊς, τουτέστιν 11 γαλ
λικών εφημερίδων, 2 Αγγλικών, 3 ολλανδικών, 4 δανικών, 6 ιταλικών, 3 

σερβικών, 3 ρωσικών, 2 τσεχικών, 1 ισπανικές, πορτογαλλικές, ελληνικές 
καί ουγγρικές έφημερίδος, παράγει τό ενδεικτικόν αποτέλεσμα, βτι 55 εφη
μερίδες δημοσιεύονται έν γερμανική γλώσση, 36 δέ έν Απάσαις ταϊς ξέναις 

γλώσσαις τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. Καί έν ταύτοις τό πρώτον κοινωνιστι- 
κόν φύλλον έδημοσιεύθη έν Γερμανίη έν ετει 1865. Πολυάριθμα ωσαύτως 

κοινωνιστικά φυλλάδια, λόγοι έκφωνούμενοι έν δημοσίαις συνελεύσεσι, πραγ- 
ματεϊαι έπιστημονικαί, Ημερολόγια, δράματα καί κωμφδίαι συντελοϋσι καθ’ 

έκάστην εις την εξάπλωσα τών κοινωνιστικών ’ιδεών μεταξύ τών έργατικών 

τάξεων,
Καί ταΰτα έν μια μόνη δεκαετίικ !
Δέν είναι ηθικη ιδέα, απόλυτός τις Αρχή, έφ’ ης μέχρι τοΰδε έβασίζετο 

τό κοινωνικόν καθεστώς, ητις νά μη συζητηται, νά μη αναλύηται, νά μη 

προγράφηται μετά φανατισμού καί μετ’ έμπαθείας ύπό τοϋ κοινωνιστικοϋ 

τούτου τύπου. Μίσος κατά τές θρησκείας, πόλεμος κατά τοϋ χριστιανισμού, 

προγραφή της θεότητος, τοιαύτη ή πνευματική καί ηθικη τροφή, ην η κοι- 
νωνιστικη δημοσιογραφία προσφέρει καθ’ έκάστην είς τούς Αναγνώσ.τας της. 

*0 ύλισμδς καί αί θεωρίαν αύτοΰ καταφαίνονται κατά πάσαν γραμμήν, κατά 
πάσαν περίοδον οίαςδηποτε κοινωνιστικης δημοσιεύσεως: «Ό Αφαιρών Από 

ΐΟΰ λαοΰ τον ουρανόν, λέγει κοινωνιστικόν τι φύλλον5 οφείλει νά δώση.αύ.τφ 
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τήν γ.ήν τούλάχιστον. 'Οπότε κατά τους τιμαριωτικούς χρόνους δ δεσποτί» 

σμός τοΰ κλήρου έπεβάρυνε την ανθρωπότητα, παρείχε τουλάχιστον εις τί 

Τίάσχον τέκνον τοΰ κόσμου τούτου την γλυκερά* ελπίδα ετέρου κόσμου κρείτπ 

τονος. Άλλ’ οί προνομιούχοι τής συγχρόνου άνθρωπίνης κοινωνίας τί δύναν- 
ται νά παράσχωσιν είς τά εκατομμύρια εκείνα, διά τής εργασίας καί των 

πόνων των οποίων άπολαμβάνουσιν ουτοι τάς εύτυχίας τοϋ κόσμου τούτου; 
Σείς, ελεεινοί Φαρισαίοι, οί άποσπάσαντες τόν λαόν από τής παραμυθίας 

τής εύσεβείας καί τής πίστεως, ποϋ έ'χετε την λογικήν σας ; Άλλ’ ή λογική 

τής ανθρώπινης ιστορίας ?ϊναι αύστηροτέρα τής ίδικής σας· Λοιπόν ! άφοΰ 
ό ούρανός δεν υπάρχει πλέον, δικαιούται δ λαός ν’ απαίτησή την γην παρ’ 

ύμών» ! ! ! Καί άλλοτε πάλιν τό πρώην επίσημον τοϋ κοινωνισμοϋ όργανον, ή 

εν Λειψία: έκδιδομένη έφημερίς Volksstaat, άνέγραφεν ώς άρθρον πίστεως τής 

’κοινωνιστικής διδασκαλίας την ακόλουθον περίοδον : Άφοΰ δεν ύπάρχει πλέον 

άληθής θεός, δυνάμεθα νά μεταβάλωμεν, κατ’ άρέσκειαν. ημών τό,ν ήδη 
υπάρχοντα ! . ..

Καί τίνες οί υπόλογοι επί τή πνευματική ταύτν) εξαγριώσει τής Γερμα^ 
νίας, τίνες οί προαγαγόντες την βαθεϊαν ταύτην άνηθικότητα τών κατω,- 
τέρων τάξεων ; Μόνοι άρα οί δημαγωγοί τοΰ κοινωνισμοϋ, οί σπεύ.δο.ντες νά 

δρέψωσι τάς δάφνπς τής εργασίας αυτών έν ενδεχόμενη τινί μεταβολή τοΰ, 

κοινωνικού καθεστώτος; Οί σοφ,ισταί, οί από τής έδρας τών πανεπιστημίων^ 
οί διά τών συγγραφών αύτών άνακράζοντες καθ’ έκάστην Har ό μι'γας τέ- 

&rqxer καί δημιουργοΰντες αύθαιρέτως νέους κόσμους, υφισταμένους έν τή 

φαντασί^ αύτών μόνον, οί διεκδικαΰντες τό προ.νόμιον τής πρωτοτυπίας διά 
πάσαν παράδοξον ιδέαν καί θεωρίαν, δυναμένην νά πλανήση τούς άπλου- 
στέρους, οί αύτοκαλουμενοι ξιηζικέ.Ιευθα, πνεύματα διά πάσαν αύτών επι

στημονικήν αρνησιν, ουτοι είναι οί αληθείς υπόλογοι έπί τή καταστάσει 
παύτη ένώπιον τής ανθρώπινης συνειδήσεως, ένώπιον τής ιστορίας. Ό xoirar 

νισμδς elrai ό ΰΛισμδς er τω πρακτιχω βίω, ό άρνούμενος την πνευματικό

τητα τοϋ ανθρώπου, ό άγνοών υφιστάμενόν τι πέραν τών αισθήσεων. Εις τόν 
υλισμόν λοιπόν καί τάς θεωρίας αύτοΰ οφείλει νά καταλογισθή τό χάος καί 
ή σύγχυ σις, ή ταράττουσα σήμερον τόν πνευματικόν καί ηθικόν βίον τοΰ 

γερμανικού έθνους. Ό Bebel, δ Most, ό Hasencklever - καί οί λοιποί τοΰ κοι- 

νωνισμοϋ άπ όστολοι ούδέν πράττουσιν, ή νά ζητώσι την εφαρμογήν έν τφ 
κοινωνικό βίφ τών θεωριών τοΰ Haeckel, τοΰ Vogt, τοΰ Moleschott, τοϋ 
Biichner. Τό φαινόμενον τοΰτο δεν παρίσταται κατά πρώτην φοράν έν τή 

ιστορίγ τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Ή ταπεινή εκείνη πτώσις τοΰ αρχαίου 

πολιτισμού, άποτέλεσμα ιδίως ύπερμέτρου αισθητικότητας, καταφρονήσεως 
πάσης πνευματικής αρχής, παντός ήθικοΰ ιδεώδους έν τφ βίφ τής κοινωνίας 

Sivat ή αληθέστατη ει ιών,προ τών σκιών τής οποίας ή νεωτέρα κοινωνία οφεί
λει νά μελετήση και νά σωφρονισθή. Καί τότε, όπως και σήμερον, άνεζψ 

τοΰντο καθ’ έκάστην νέοι θεοί καί άνεστηλοϋντο νέα εί'δωλα, σκόπιμος δέ 

Λρνησις παντός υφιστάμενου έν τή κοινωνίφ καί άποτελοΰντος τόν ηθικόν 

τοΰ ανθρώπου διάκοσμον, άνεκηρύττετο ως τό άκρον άωτον τής ανθρώπινης 

τάσεως ύπό τών διαφόρων σχολών καί αιρέσεων. Άπό’τής θεωρίας ή άρνησις 
καί ή ειρωνεία κατήλθεν είς τήν πραγματικότητα. Ό άνθρωπος άρνηθείς 

πάσαν άνωτέραν ηθικήν ιδέαν διέπουσαν τόν βίον αύτοΰ έν τή ίστορίγ, ά- 

πεκαρτέρησεν έπί τέλους.
Ό ηθικός αύτοΰ κόσμος,περωρισΟείς εντός τών ορίων παχυλής αίσθητικότητος, 

άπώλεσεν έπί τέλους τούς πνευματικούς εκείνους ορίζοντας, τά υπέρτατα έκεϊνα 
,έν τω βίφ ιδεώδη, ών ή επιδίωξις είναι ή ύψίστη τοΰ ανθρώπου αποστολή 

έν τή ίστορίφ. ·Καί μετά ταΰτα τί έπήλθεν ; Ή άμφισβήτησις τής ανθρώπι
νης προσωπικότητος καί άξιοπρεπείας έπήνεγκ,εν άναγκαίως τήν ηθικήν σύγ- 

χυσιν έν τή πολιτική κοινωνίγ, έπί τέλους τήν ήθικήν αύτοκτονίαν. ’Εντεύ

θεν τά ό'ργια έκεϊνα, τά τελεσθέντα κατά τήν πτώσιν τοΰ αρχαίου πολιτι
σμού, τά άποτελοΰντα μίαν τών λυπηροτάτω.ν σελίδων τής άνθρωπίνης ιστο

ρίας. Φάγωψεχ και πιωμεκ, avpior γάρ άηοθχησκομεν..... Κοινωνία, άναγο- 
ρεύσασα ώς ηθικόν αύτής^δόγμα τής κραυγήν ταύτην τής Μαινάδος τοΰ ύλι- 
σμοΰ/άναντιρρήτως πνέει τά λοίσθια έν τφ ίστορικφ αύτής βίφ. Τοιαύτη δέ 

ήτο ή κοινωνία έκείνη τής πτώσεως τοΰ άρχαίου πολιτισμού, ής ύψίστη'ίερου 

σαλήμ ήτο ή Ρώμη,ή Ρώμη έκείνη τών αύστηρών’ήθών άλλοτε, μεταπεσοΰσα 
βραδύτερον είς τελειοτάτην ηθικήν καί πνευματικήν νάρκην έν τή άπορρο- 
φήσει τοΰ δηλητηρίου τής φιλοσοφίας τών ’Επικούρειων. Δεν έπ εκτείνομαι* 
ή Ρώμη έκείνη, κατ’ επιφάνειαν μέν ή πατρίς του ελευθέρου Ρωμαίου πολί
του, άλλ’' όπισθεν τοΰ όποιου έκούπτοντο αί άπαίσιοε φυσιογνωμίαι τοΰ Τιβε-- 

ρίου καί τοΰ Καλιγούλα, τοΰ Νέρωνος καί τοΰ Βιτελλίου, όρχούμεναι μετά 

τών Πραιτωριανών τόν άπαίσιον κόρδακα τής πνευματικής αύτοκτονίας, είναι 

τό κάλλιστον υπόδειγμα, τό δυνάμενον νά τεθή πρό τών οφθαλμών τών 
νεωτερων αποστόλων τής υλιστικής καί κοινωνιστικής θρησκείας, ών τά αξιώ

ματα πραγματούμενα σήμερον έν τή συγχρόνφ κοινωνία, θέλουσιν έπενεγκει 

τά αυτά αποτελέσματα. Λαός, πιστεύων εις τοιαϋτα δόγματα, άπόλλυσι 
πάσαν ύψηλοτέραν αρχήν περί τής ιστορικής αποστολής τοΰ ανθρώπου έν τή 
κοινωνία, προσπαθών διά τής φαινομενικής αύτοΰ κυριαρχίας νά κορέσγ τα

πεινά πάθη, αδιαφορών δέ πρός πάν ύψηλόν καί γενναϊον, μή θεραπεΰον τά 

ένστικα τοΰ αισθητισμού του. Καί διατί όχι, άφοΰ ή ΰπαρξις τής ανθρώπι
νης είναι μοιραϊόν τι γεγονός, άνευ πραγματικού σκοπού καί τέλους, άπαί- 

σιον ό'νειρον παραληροϋντος πνεύματος καί σατανική ειρωνεία καταχθονίων 

.δυνάμεων ;
Τοιαΰτα τά αποτελέσματα τής προώρου, τής αποτόμου χειραφεσίας τοΰ 

πλήθους, τής αιφνίδιου αύτοΰ μεταβάσεως άπό τής ύποταγής είς τήν άκραν 
ελευθερίαν. "Ο, τι ζητ?ΐ, ό,τι δογματίζει σήμερον ό κοινωνισμός, είναι συνεπέί



858 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πρός τάς άρχάς, άς έδιδάχθη νά πρεσβεύφ ώς άρθρα πίστεως παρά πίνων ιε

ροφάντων της συγχρόνου γερμανικές επιστήμης. Τίνος λόγου ένεκα νά μη 
ζητγ την κατάργησιν πάσης κοινωνικές διακρίσεως, πάσης πολίτικης υπέρο

χης, νά μη άνατρέψη έν μια στιγμή έκ θεμελίων το υφιστάμενον κοινωνι
κόν οικοδόμημα, άφοΰ αυτοδικαίως κέκτηται πλήρες τό προς τοϋτο δικαίω

μα ; Τίνος λόγου ένεκα νά μη διεκδικη την μεταβολήν της πολιτείας κατά 
τάς ιδίας αξιώσεις, άφοΰ αποτελεί την μεγίστην των κοινωνικών μερίδων ; 

Ή άμεσος καθολική ψηφοφορία, τό άδωρο,ν τοϋτο δώρον τοΰ Βίσμαρκ εις τόν 

γερμανικόν λαόν, ή άνακηρύττουσα την αρχήν της άπολύτου ί.σότητος έν τη 

συμμετοχή) των πάντων είς τά της πολιτείας, τοΰ ευφυέστατου των άνδρών 
μέχρι τοΰ τελευταίου των ηλιθίων, είναι ή έξεγείρουσα παρά τώ λαώ, ά-> 

παντα τά έ'νστικτα εκείνα, τά παρορμώντα αύτόν εις τάς τολμηροτάτας καί 
παραβολωτάτας σκέψεις καί απόπειρας, ών καθ’ έκάστην έκφαίνονται τά α

ποτελέσματα έν τη γερμανική κοινωνίας : «‘Η καθολική ψηφοφορία, λέγει ά 

κ. von Treitschke, ,συγγραφεύς έργασθείς υπέρ πάντα άλλον δίάτηνπαγίω- 

σιν. της γερμανικές ελευθερίας και ένότητος, υπέρ πάντα δ’ άλλον άγωνισθείς 
διά τοΰ καλάμου καί διά τοΰ λόγου κατά των κ,οινω,νιστικών δογμάτων, η 

καθολική ψηφοφορία έ'χει έμμεσον αποτέλεσμα την πολιτικήν τοΰ πλήθους 

άνηθικότητα . . . Δεν υπάρχει αμφιβολία’ καθολική ψηφοφορία προηγα-. 

γεν άπεριγράπτως παρά τω πληθει "W φανταστικήν υπερτίμησιν της ιδίας 
δυνάμεως καί τής ιδίας άξίχς , , , , Ή καθοδική ψηφοφορία κατέστη έν

τή πολιτεία, τής εύγεν-ονς παιδεύσεως ή. ώργαν<ύ,μ.έν·η ακολασία, ή: άγεγνωρτ- 

σγιενη. έχαρσις τής κυριαρχικής αφροσύνης, ή έζέγερσις τοΰ στρατιώτου κατά 
τοΰ άζιωριατικοΰ, τοΰ ριαθητον κατά ϊοΰ άιδ.ασχάΛον, τοΰ εργάτου κατά τοΰ 

εργο.Ιάβουυ . . . *

Πόσοι λαοί, ά'ττονα κεκτημένοι πνευματικήν μόρφωσιν, δυναντοςι ν’ άτενίσωσι 
την ιδίαν μορφήν έν τγΐ αυστηρά ταύτφ εΐκόνι τοΰ επιφανούς πολιτειολόγου !...

Τούτων των λόγων ένεκα κατέστη σημεφον η Γερμανία η κλασική 

πατρΐς τοϋ κοινωνισμοΰ, άφ’ ίς εξέρχονται άπασαι αί άνατρεπτικαΐ ιδέαν 
και θεωρίαι, αί άζιοδσαι ν’ άνακαινίσωσι την ευρωπαϊκήν κοινωνίαν. ’Εν Γαλ 
λί<γ τουναντίον μετά την δυστυχή άπόπειραν καί τάς καταστροφής τοϋ Δη. 

μου των Παρισίων, ό κ.οινω,νισμός άπώλεσε παν κϋρος μεταξύ τών εργατικών, 
τάξεων’ ούτως άνκγινώσκομεν έν τινι ένκρκτηρίω, λόγω τοϋ προέδρου εργα

τικής τίνος έν Λυώνι συνελεΰσεως : «*Η συνέλευσις θέλει αποδείξει διά τ·ής 

συμπεριφοράς αύτνίς, δτι ούδέν εμπνέει αυτήν μίσος κατά τ^ς ιδιοκτησίας, 
ήκιστα δέ σκέπτεται περί αιφνίδιας μεταβολές τώ,ν κοινωνικών σχέσεων». 

’Αλλά διά τόν Γερμανόν καινω,νιστην η βιαία μεταβολή τοΰ ύφισταμένου κοι

νωνικού καθεστώτος είναι το α καί τό ω της πίστεως αύτοΰ, αί δε κόσμο,-, 

πολιτικαί αύτοΰ τάσεις συντελοϋσιν εις την διάδοσιν των θεωριών τούτων καί

1 Η. y on Τ r eitsohke’s, der SoclaUsmus und seine Giner.
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■'πέραν των δρίων τ·ης γερμανικές πατρίδος. Βλέπομεν διά τόν λόγον τοϋτον 

Γερμανούς πρωταγωνιστοΰντας έν άπασι τοϊς διεθνέσι κοινωνιστικοϊς συνε- 
δρίοις καί έν Εύρώπφ καί έν ’Αμερική), μετά σφοδρότατης έμπαθείας άγο- 

ρεύοντας ύπέρ τών ιδεών τοΰ κοινωνισμοΰ, ύπέρ της καταστροφές τ·ης πα- 
λαιάς Ευρώπης! Γερμανός άνηρ, Κάρολος ό Μάρξ, ύπηρξεν ό μέγας τή)ς Διε
θνούς Δαλαϊλάμας, ό δέ συμπολίτης αύτοΰ Φρειδερίκος ,’Έγγελς είναι δ έξ 

απορρήτων, τό alter ego τοΰ μεγάλου αίρεσιάρχου’ άπαντα τά προγράμματα 
καί τά καταστατικά της Διεθνούς είναι άποκλειστικόν τοΰ Μάρξ έργον’ αί 

καταστροφαί καί τά κακουργήματα τοΰ Δήμου τών Παρισίων διεπράχθησαν 
ιδίως ύπό των επιφανέστατων μελών της Διεθνοϋς, ούδαμοϋ δ’ άλλοθι η έν 

Γερμανία μόνον τελείται κατ’ έτος εορτή εις την μνημην τοΰ Δήμου τών Πα- 
ρισίων ! Συγγραφεύς πραγματευθείς τελευταίως τά κατά τόν έν Γερμανίά κοι- 
νωνισμόν, συμπεραίνει τά ακόλουθα περί τ·ης διαδόσεως τοϋ κοινωνισμοΰ έν 

Ευρώπη καί ’Αμερική έκ Γερμανίας :
«Ή Γερμανία είναι τό φυτώρίον της έξαπλώσεως καί τνίς άντιπροσωπείας 

τών διδασκαλιών τούτων είς τόν λοιπόν κόσμον, είναι ή άποστολικη έδρα 

της νέας πίστεως, άφ’ ης πέμπονται ιεραπόστολοι καθ’ άπάσας τάς χώρας, 

έν άπάσαις ταϊς γλώσσαις λαλοΰντες, Πανταχοϋ έν Εύρώπφ η έν ’Αμερική^ 
ένθα συνέρχεται κοινωνιστικόν τι συνέδριον η έπίκειται έπανάστασις, ευρί- 

σκονται Γερμανοί επί κεφαλές, η έξασκοΰσι. την μείζονα έπίδρασιν επί της 

διευθύνσεως. Παρ’ άπασι τοϊς μεγάλοις διεθνέσι συνεδρίοις, άτινα άπό τοϋ 
1866 έλαβον χώραν έν Γενεύγ,'Άγη, Βρυξέλλαις, προεξάρχουσιν άείποτε οί 

Γερμανοί. Οί’Άγγλοι κοινωνισταί άντεπροσωπεύοντο ένΓενεύφ κατά τό 1873. 

ύπό τοΰ γερμανοΰ ράπτου Eccarius’ παρά τούτον δε προεξήίρχον ιδίως έν Γε- 

νεύγ) έτεροι Γερμανοί, δ Becker καί δ Gogg. Τοΰ έν ^Αγη συνεδρίου (1872) 
προηδρευεν αυτός δ Μάρξ. Παρόμοια συμβαίνουσι καί έν ’Αμερική: 'Η ισχυρά 

στάσις τών έργατών τοΰ σιδηροδρόμου, η έπισκεφθεϊσα κατά τό θέρος τοΰ 
1877 πολλάς πόλεις τήίς Συμπολιτείας, έσχεν έν έτει 1873 έτερον προανά

κρουσμα, άπαρατηρητον διελθόν. Είγον λάβει χώραν καί τότε κοινωνιστικαί 
τών έργατών συνελεύσεις, ό πρόεδρος τών οποίων έλάλησεν άγγλιστί κατά 

πρώτον μετά ταΰτα δέ γερμανιστί. . . “Άπασαι δέ αί έν Αμερική κοινωνι · 
στικαί τών έργατών συναθροίσεις έχουσι την άρχην έκ Γερμανίας.

»'Η «Διεθνής εργατική 'Ομοσπονδία» ίδρύθη ύπό τίνος Γερμανοΰ, άποστό- 

λου τοΰ Μάρξ’ τό Χικάγον, γερμανική κατά τό μάλλον καί ^ττον πόλις, κα

τέστη κατά προτίμησιν τό γενικόν συνεντευκτηριον τών έκ Γερμανίας κοι- 
νωνιστών. ?Εν τη μεγάλγι καταστροφή) τοΰ ’Ιουλίου 1877 διαπρέπουσι καί πά

λιν γερμανικά ονόματα’ έν δέ τφ μεγώλφ συλλαλητηρίφ, τό όποιον προσε- 
κάλεσεν ή Διεθνής την 25 ’Ιουλίου 1877 έν Νέα 'Ι’όρκν) άνηγέρθήσαν δυο 

βήματα, έν διά τούς ’Άγγλους καί έτερον διά τούς Γερμανούς ρήτορας. . . . 
?Εν Έλβετίρι τό διεθνές στοιχεϊον είναι ίσχυρότατον εκεί ό'που εξέχει η γεθ·- 
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έπίδρασις, έπί παραδείγματι ίν τίρ διαμερίσματι τής Ζυρίχης, 

ολοις οε εν γενει τοϊς συνεδρίοις Διεθνοΰς προεξάρχουσιν οί Γερμανοί, άντι- 

προσωπευοντες πολλάκις καί ξένας έθνικότητας. Οίίτω μεταξύ των 65 με- 
>ων τοϋ εν 'Αγη διεθνοΰς συνεδρίου συναντώμεν 25 Γερμανούς·' $ U Νέα 
Ιόρκη κα'ι η Ζυρίχη έξεπροσωποΰντο εν αύτώ διά Γερμανών».1 

,Εις την άνάπτυξιν των κοινωνιστικών δογμάτων άνά τάς πόλεις καί τάς 

κωμας της Γερμανίας δέν συντελεί μόνον ή διδασκαλία, η άποορέουσα άπό 
των θεωριών τοϋ Μάρξ καί τοϋ Lassalle, ή τών άρχαιοτέρων Γάλλων κοινω- 

νιστων, του Σα'ιν Σίμωνος καί τοϋ Φ-ουριέρου, τοϋ-Λουδοβίκου Βλάγκ καί τοϋ 
Προυύώνος. Νεωτέρα σχολή οικονομολόγων, τών καλουμένων ακαδημαϊκών 

κοινωνιστών (Catheder Socialisten), παρέχει ούκ όλίγην τροφήν είς τάς τάσεις 

ταυτας της καινώνιστικής δημαγωγίας. Άναμφιβόλως $ πανεπιστημιακή δι- 
ασκαλια καθηγητών τινων της πολιτικές οικονομίας, οίοι ό SchAfle κα'ι ό 

Lorenz von Stein, oHildebrandt κα'ι ό Schmoller ήκιστα σκοπεί εις την έ'ξαψιν 

των κοινωνικών παθών της ημέρας, άπό κακής πίστεως ρίπτουσα έ'λαιον έπί 
πυράς, άλλ’ άκουσίως συντελεί έν τούτοις διά. της αύθεντίας αύτής είς 

την δικαιολογίαν τών παραβολών τάσεων τοϋ κοινωνισμοΰ. Ευσυνείδητος επι
στήμη δέν δύναται βεβαίως νά τυφλώττη ενώπιον πασιφανών φαινομένων, ένο

χον κρατούσα σιγήν, δπως μη ταράξη κατ’ έλάχιστον τόν ύφιστάμενον κοινωνι
κόν διάκοσμον· άλλ’ η φωνή αύτης, έπικρινούσης. τάς ύφισταμένας ελλείψεις, 

ύικαιολογούσης αλήθειας τινάς έν.ταϊς- άξιώσεσι τοϋ κοινωνισμοΰ, άπόλλυται 

εν μέσφ τών άγριων παθών, τών δεσποζόντων τά πολέμια στρατόπεδα, τά 

όιεκδικοΰντα τάν θρίαμβον κα'ι κατίσχυσιν τών τάσεων αύτών έν τή 

νεωτεργ κοινωνία, καθίσταται δέ ασθενής, άνίκανος νά συμβιβάση κα'ι νά συν- 
ιαλλαξγ τας αντιθέσεις- σήμερον παρέχουσα τροφήν εις την κοινωνιστικήν 

δημαγωγίαν, κέκληται ί'σως έν τφ μέλλοντι, ύπό αίσιωτέρους οιωνούς, νά 

λύση κα'ι νά διεξαγάγη ευτυχέστερου προβληματά τινα τής νεωτέρας κοινω

νίας, κατελθόντα προώρως από της σφαίρας τής επιστήμης κα'ι καταστάντας ' 
αντικείμενου τών εμπαθών παθών καί τών συμφερόντων της ημέρας, . ,

Ζ'

' 'Ο κοινωνισμός, οΐος έπιφαίνεται σήμερον έν ταΐς άξιώσεσι καί ταϊς θεω- 

ριαις^τής εργατικής τάξεως ού μόνον έν Γερμανία, αλλά κατά τό μάλλον 
καϊ ήττον κα'ι έν τη λοιπή Εύρώπη κα'ι τή Αμερική, είναι εν τών πολλών- 

συμπτωμάτων τής μεταβατικής καταστάσεως τοϋ ήμετέρου αίώνος. Ή με
γάλη έπανάστασις, $ άνατρέψασα τό άρχαΐον καθεστώς, ή λαβοΰσα κατά 

πρώτον χώραν έν Γαλλία περί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος, έ'κτοτε δέ, 
εξακολουθοΰσα άκαταπαύστως έν τή ήθική συνείδήσει της νεωτέρας κοινω-
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α<κς, ή καταστρέψασα τό οικοδόμημα τοϋ παρελθόντος, γρηγορεϊ άείποτε 

εις τήν-άπεργασίαν νέου, τελειότερου κόσμου.
Άλλ’ ή κοινωνική δημιουργία δέν τελείται εύχερώς, άνευ προσκομμάτων 

έν τή Ιστορώ- Όσω μεϊζον τό οικοδόμημα, έπί τοσοΰτον καί η εργασία επί
πονος’ κα'ι εντεύθεν* τό χάος, η σύγχυσις, ή ταράττουσα καί παρακωλύόυσα 

τίΐν εργασίαν τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος έν τή εκπολιτιστική αύτοΰ σταδιο

δρομώ· Ό ισχυρότατος τών άνδρών της άρχαιότητος, ό Ηρακλής, έγεννήθη 

μετά τριήμερον εγκυμοσύνην* έν δέ κοινωνικόν οικοδόμημα, όφεϊλον νά περί- 
λάβη ολην την άνθρωπότητα ύπό τήν αιγίδα αύτοΰ, δύναται νά δημιουργηθη 

καί "νά συντελεσθή έν βραχεί μόνον διαστήματι χρόνου ; Καί τί είναι μία η 

δύο γενεαΐ, η εις αιών έν τφ αίωνίω βίω της άνθρωπότητος; ...
‘Η έπανάστασις τοϋ 1789 προεκήρυξέ καί καθιέρωσε τά δικαιώματα τοϋ 

άτόμου έπισήμως έν τή κοινωνία' άνέγραψεν έπί της σημαίας αυτής την 
- έλευθερίαν και την ισότητα τοϋ ανθρώπου έν τη κοινωνίγ καί ^έν τ·^πολι

τεία* άλλ’ η άτομικότης, άναλαβοΰσα τά έν τη φθρ? τών αιώνων άπολε- 

σθέντα αύτης δίκαια, δέν ηδυνηθη νά ποίηση έξ ολοκλήρου λογικήν, έναρ- 

μόνιον αύτών χρήσιν έν τή κοινωνία- Ό άνθρωπος κακώς κατενόησε καί, κα
κώς ζητεί νά έφαρμόση την πολυθρύλητον ισότητα, τό ιδεώδες τοΰτο τοϋ 

Ρουσσώ κα'ι της ύπ’ αύτοΰ κατά τό μάλλον καί ηττον έμπνευσθείσης γαλ

λικής έπαναστάσεως. Οί άνθρωποι είναι μέν Ισοι ποός άλληλους, έν τη αν
θρώπινη αύτών ιδέα, άλλ’ είναι ar ίσοι ώς άτομα, ώς ενεργά μέλη πολιτι
κής κοινωνίας- αυτή δέ ήάνισότης αναπτύσσεται έπί μάλλον διά τής προό

δου τοϋ πολιτισμοΰ, καθιστάμενη έκφανεστέρα, ή έν τη φυσική τών άνθρώ- 

πων καταστάσει, οπότε αϊ ήθικαί καί φυσικαί τών ανθρώπων ιδιότητες πα· 

ρίστανται όμοιότεραι, ένώ τοϋ πολιτισμοΰ προβαίνοντος, τών διαφόρων ηθι
κών τοϋ άνθρώπου ιδιοτήτων άναπτυσσομένων, έπέρχεται ήθική τις μεταξύ 

αύτών άνισότης, άναγκαία άλλως τε πρός την προαγωγήν καί τήν άνάπτυ- 

ξιν τοϋ πολιτισμοΰ. Χαρακτηρ ούσιώδης τοϋ άνθρώπου έν τφ κοινωνικφ αύ
τοΰ βίω είναι ή άτομικότης. Αύτη είναι ή πηγή, άφ’ ης άπορρέουσιν άπασαι 
αύτοΰ *αί ήθικαί πράξεις, ή έλευθερία και ή άνεξαρτησία τής κοινωνικής αύ

τοΰ ένεργείας, έν γένει ή ιδιοφυία, ε’ις την ύ'παρξιν τής ύποίας όφείλομεν τά 

κάλλιστα τών προϊόντων τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Έαν άπο τής ατομικο- 
τητος άπορρέει ή άνθρωπίνη έλευθερία, άπο ταύτης ωσαύτως άναπτύσσεται 

καί ή άνισότης. Ό άνθρωπος, ώς ό'λον καί ώς μέρος, ώς άνθρωπότης και ώς 

άτομον, έχει ποικίλας, άνομοίους ιδιότητας, αϊτινες διαφόρως έκπληρουνται 
έν τη ήθικη καί πνευματική αύτοΰ έργασίγ’ έκ τής διαφοράς δε ταυτης ά
πορρέει καί *ή άνισότης. Καθολική ίσότης,άπολύτως πραγματοποιούμενη έν τή 

κοινωνία, ούδέν έτερον είναι ή ό θρίαμβος τής ήθικής ϊσοπεδώσεως, η βαθμιαία 

καταστροφή τής άτομικότητος, ής έκλειπούσης, έξαντλοΰνται τά ζωηρότατα 

καί τά ισχυρότατα-στοιχεία έκαστου πολιτισμοΰ, δστις είναι ιδίως τό παρα- 
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γομένον της ελευθέρας ατομικοτητος, ελευθερως δρώσης έν τη ίστορίγ. ’Από

λυτος ίσότης οίνευ ορών, εζει αποτελεσμ.α την aJiayopZar, την αυτοκτονίαν 
ταύτην τ·ης παραγνωρισθείσης άτομικότητος. Έκαστος άνθρωπος είναι διά

φορος υπο της φυσέως πεπροικισμενος, η δε πνευματική αύτη άνισότης απο

τελεί την αρμονίαν εν τφ ιίιθικφ αυτοΰ βιφ* η δέ άνισότης αυτή δεν είναι προ
νομιούχος, δεν είναι παραγόμενον τ^ς'. ιστορικής παραδόσεως, είναι αποτέλε

σμα της ποικίλης αυτοΰ ευφυΐας και άναπτυξεως, ητις ύπ’ αυτοΰ εκπροσω
πείται έν τφ κοινωνικφ διακοσμώ.

Απατώνται οι φρονοΰντες,· δτι τό ιδεώδες τ·ης νεωτέράς κοινωνίας εσται 
τελεία, άνευ ορών κοινωνικλ κα'ι πολίτικη ίσότης. Έν δσφ οί άνθρωποι γεν- 

νωνται τοιοΰτοι, oiot ύπάρχουσι σήμερον φυσικώς και ψυχικώς, η αύτη άνι- 
σοτης θελει διεπει την κοινωνίαν. *Εχαοτον ζ<ί avtov ηράτΐειΈ έκαστος ά- 

ναλογως της φυσικής και ψυχικές αύτοΰ ιδιοφυίας νά έκτελνί την λειτουρ

γίαν αυτοΰ εν τη κοινωνία, τοΰτο τδ αξίωμα θελει είναι αείποτε τό ίσχύον 
δόγμα παντός κοινωνικού όργανισμοΰ. Ό Πλάτων δεν ηπατάτο, δτε είχε 

θεμελιώσει την Πολιτείαν αυτοΰ επ'ι τοΰ ανωτέρω δόγματος’ μόνον έπηρεα- 

σθεις υπο άρχουσών τινων θεωριών της εποχής αύτοΰ, έξηγαγε ψευδή εν τ·η 
άναπτυξει τοΰ δόγματος τούτου συμπεράσματα. Ή κοινωνία έν πάση έποχη 

θελει έπικυροΐ την μεγάλην ταύτην αλήθειαν’ ό οργανισμός αυτής θέλει είναι 

συγκείμενος έκ διαφόρων τάξεων, ώς διηρει αύτάς ό Πλάτων, ένεκα της κα- 

τισχυσεως παρα τισιν ανθρωποις μιάς των κυριωτέρων ιδιοτήτων η αρετών 
τνίς ανθρώπινης φύσεως. ’Ονομάσατε τάς τάξεις ταύτας, δπως άρέσκεσθε, η 

έν τη κοινωνίη σημασία αυτών θέλει είναι αείποτε η αύτη’ μόνον αύται 

αναπαραγονται και νεον λαμβάνουσι τόπον, σύμφωνον πρύς την έκάστοτε 
πρόοδον της κοινωνίας. Άλλ’ επειδή ή έντη κοινωνίφ άρχη, η δεσπόζουσα 

σήμερον, είναι ή ελευθερία, η άνισότης διαπνέεται επίσης ύπδ της ελευθε

ρίας έκαστος λαμ,βανει την εν τη κοινωνιφ θεσιν του, καθίσταται μέλος 
ιδιαιτέρας τίνος τάξεως, συνφδά τη άτομικότητί του, έλευθέρως σχηματι
σμένη και αναπτυσσόμενη’ καί έν τφ σημείω τούτω έ’γκειται η ύπεροχη 

της νεωτερας κοινωνίας.-Παραβάλετε τάς σημερινάς τάξεις προς τάς προηγη- 
θείσας έν τη ιστορία της άνθρωπότητος: Βραχνές, Ξατρύαι κα'ι Σοϋδραι 

Ίνδικ-η’ Ιερείς, πολεμισταϊ και γεωργοί έν Αίγύπτφ. Ελεύθε
ροι καί δοΰλοι έν Έλλάδι κα'ι Ρώμη’ ίερατεΐον, εύγενεΐς κα'ι τρίτη τάξις έν 

τώ μεσαιωνΓ η ουσία είναι ή αύτη: η άνομοιότης και ·ή άνισότης τών ηθι

κών και πνευματικών δυνάμεων της άνθρωπότητος’ μόνον οί τύποι μεταβάλ
λονται άναλόγως της ηθικης αύτης προόδου. Ποία δέ αύτη ή πρόοδος; ’Άλλοτε 
αι τάξεις αυται $σαν κοινωνικά! κλάσεις,αύστηρώς άλληλων διακεχωρισμέναΓ 
ούδείς, επ'ι ποινή θανάτου πολλάκις, ηδύνατο νά μεταβη άπό μιας τάξεως εις 

άλλην’ μόνον δέ η θεότης,η ό κυριάρχης ηδύναντο νά συντελέσωσι κα'ι νά έπι- 
τρεψωσι την μετάβασιν ταύτην’ σήμερον έν τούτοις ή διαφορά τών τάξεων 
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felvai διαφορά λειτουργίας, ην έκαστος δικαιούται νά Λροσφέρη διά την εργα

σίαν τοΰ κοινωνικού οργανισμού. “Όρια διαχωρίζοντα τας διαφόρους τάξεις 

δέν ύφίστανται πλέον σήμερον’ έκαστος δέ άναλόγως τών ηθικών καί πνευ
ματικών αύτοΰ δυνάμεων δόναται αύτοδικαίως να καταλαβη θεσιν εν οια- 

δηποτε κοινωνική τάξει’ ενταύθα έγκειται ή πρόοδος της νεωτερας κοι

νωνίας.
’Απόλυτος ίσότης, δπως έννοοϋσιν αύτην οί νεωτεροι κοινωνίσται, είναι 

προφανές σημειον ηθικης πτώσεως της κοινωνίας, άναμφίβολον προανάκρουσμα 

άρχομένης δουλείας. Μόνοι οί δοΰλοι λαοί άπολαμβάνουσι πλήρους ίσότητος. 
Έν τη ’Ανατολή, δπου οί πάντες είναι δοΰλοι, εκεί υπάρχει πραγματική ισό- 

της, απάντων οντων ίσων ποό τοΰ κυρίου των δούλων, 'ϊπάρχουσιν επίσης 
λαοί, οίτινες έν τφ δημοκρατικφ αύτών ζηλφ προκρινουσι την ισότητα της 
έλευθερίας. Τοιοΰτοι δέ είναι οί Γάλλοι, παρ’ οίς τό αίσθημα της άπολύτου δη

μοκρατικής ίσότητος υπερβάλλει τοϋ της έλευθερίας’ άλλά τίνα τά άποτε- 

λέσματα της τάσεως ταύτης, δεικνύει έπαρκώς η κατά τάς τελευταίας 

δεκαετηρίδας πολιτικ,η αύτών ιστορία....
Άπατάται ό κοινωνισμός φρονών, δτι άνακηρύττων ώς άπόλυτον αυτοΰ 

δόγμα την κοινωνικήν ισότητα, προτιμών αύτην της έλευθερίας, ώς έπρα- 
ξεν'ηδη ό Λουδοβίκος Βλάγκ καί ή έπανάστασις τοΰ 1848 έν Γαλλία, έξά- 

γων δέ άναμφίβολον αύτης συμπέρασμα έν τ’ή πολιτείφ την καθολικήν ψη
φοφορίαν, θέλει βελτιώσει τά κακώς έν τη κοινωνίφ κείμενα ούχί διά της 

ψύχρας καί άμεροληπτου σκέψεως, ούχί διά της ιστορικής προόδου καί ανα- 

πτύξεως της άνθρωπότητος, άλλ’ απλώς διά της στιγμιαίας άποφάσεως της 
άπολύτου τών πολλών βουλησεως υπό την έπίδρασιν έφημέρων παθών καί 
συμφερόντων διατυπουμένης διά της καθολικής ψηφοφορίας. Ία θεμελιώδη 

ηθικά καί κοινωνικά ζητήματα δέν λύονται και δεν διατυποΰνται αυθαι- 

ρέτως εντός τοΰ βουλευτηρίου η επί τών δημοσίων άγορών καί τών πλατειών 

της πόλεως υπό τον στιγμιαϊον ενθουσιασμόν, υπο τας επευφημίας μικρας η 
μεγάλης πλειονοψηφίας. 'Ο κοινωνισμος απαιτών δια της καθολικής ψηφο

φορίας, διά της συνημμένης τών πολλών βουλησεως να διοργάνωση εκ νέου 
κατά τάς ιδίας άρχάς καί τά άξιώματα την πολιτικήν κοινωνίαν, θέλει 

αναγορεύσει νέαν άρχην έν τώ πολιτικω βιφ της κοινωνίας, την επαναστα- 
σιν, ύποκύπτουσαν άείποτε εις τάς κυμαινομένας, εις τάς άμφιβόλους τάσεις 

πάσης έκάστοτε πλειονοψηφίας, μεταβαλλομένης κατά τάς περιστάσεις καί 

τά συμφέροντα της ημέρας. Γνωριζομεν τα αποτελέσματα τών τοιουτων 
μεταβολών’ η γαλλική έπανάστασις παρέχει τά διδακτικώτατα παραδείγ

ματα της αύθαιρέτου, έξ ύποκειμένου καθ’ ολοκληρίαν, δημιουργίας τοΰ κοι

νωνικού καθεστώτος.
Ό λαός έκεΐνος, τη επινεύσει καί ύπό τά χειροκροτήματα τοΰ όποιου δι’ 

ενός λόγου αύτοΰ ό Ροβεσπιέρρος κατηργει τόν ύπάρχοντα θεόν τοϋ καθολι-
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κισμοΰ, ό'πως άνακηρύξη άντ’ αύτοΰ τδν Λόγον., τη ύποστηρίξει τοΰ όποίο» 
οί θεωρητικοί της γαλλικής έπαναστάσεως νατέστρεφον παν τδ υφιστάμενον 

έν τη ζοινωνίφ, αποπειρώμενοι την δημιουργίαν νέου κόσμου, συνφδά πρδς 
τήν φιλοδοξίαν αύτών χαί τά συμφέροντα, ό λαός εκείνος, ό βάψας τάς χεϊρας 

αύτοΰ εις τδ αΐμα τοϋ Τρόμου, ·ητο έπίσης ό συντελέσας εις τά πολιτικά 

τολμήματα τοΰ Ναπολέοντος, δ προσκυνησας αύτδν ώς δεσπότην, βραδύτερον 
δέ αποδεχθείς καί πάλιν τον θρίαμβον της Παλινορθώσεως. Τοιοϋτος άπο- 

κλειστικός κοινωνικός παράγων, δίκην Πρωτέως έκάστοτε μεταβαλλόμενος, 
ούδέν δύναται νά δημιουργησγ) σταθερόν καί διαρκές, συντελών μάλλον εις 

την στασιμότητα, η εις την πρόοδον της άνθρωπότητος. Τδ εί'δομεν πολλά- 
κις έν τη ιστορία. Μία δέ έπανάληψις καί πάλιν της απόπειρας ταύτης έν 
Γερμανία ούδέν τι νέον θέλει προσθέσει έν τφ ίστορικφ ημών βίφ, θέλει συν- 

τελεσει μόνον εις νέαν έκ τών παθημάτων διδασκαλίαν, αύξάνουσα τά δι
δάγματα της πείρας, άλλ’ ούχί ί'σως καί την φρόνησιν τών ανθρώπων !

Η'

Ή κοινωνική κίνησις άν δέν μελετηθγί άπαθώς παρ’ άπασών τών ζοινω- 
νικών μερίδων, ού μόνον έν Γερμανία, άλλα καί έν τη λοιπή Εύρώπη, Θέλει 

άποληξει θάττον η βράδιον εις κοινωνικήν έπανάστασιν, ης αί καταστροφαί 

εσονται άνυπολόγιστοι. 'Η έπανάστασις τοΰ δήμου τών Παρισίων έν Γαλλία 
κατέδειξεν εις ποιον σημεΐον δύναται νά φθάση κοινωνική τάξις, ύπ’ ούδε- 

νδς άγομένη αισθήματος, η ύπδ θηριώδους μόνον ένστικτου γάλβανιζομένη* 

η Έπανάστασις έκείνη θέλει μείνει έντη ίστορίφ .περιφανές μνημεΐον θηριώ
δους έκδικησεως καί παραφροσύνης, άνικάνου νά συλλαβή εύγενη τινα ιδέαν, 

έναμίλλου έν τη ιστορία πρδς την πυρπόλησιν της Ρώμης ύπδ τοΰ Νερωνος. 

Έπί τά ΐ'χνη τοϋ παρισινού Δήμου έβάδισεν ωσαύτως ή έπανάστασις της 
Καρθαγένης έν 'Ισπανίφ. Έν 'Ολλανδίφ, Βελγική, Δανίφ, Σουηδίφ, Νορβη- 

γίφ, έν μέρει δέ καί έν 'Ολλανδίφ, ό κοινωνισμδς κατέστη σήμερον ζητημα 

ημερησίας διατάξεως έν τφ πολιτικφ κόσμφ. Δεινός καί άρρηκτος τελείται 
άγων μεταξύ τών δύο πολυαριθμοτέρων της κοινωνίας τάξεων" ενθεν μέν 

παρίσταται τδ κεφάΛαιον, έκποοσωπούμενον ύπδ της τρίτης τάξεως, έκεΐθεν 
δέ ή εργασία της μετά την έπανάστασιν τοϋ 1 848 δημιουργηθείσης τετάρ · 

της. 'Η συμφιλίωσις ούδαμοϋ έπιφαίνεται, ώσεί ήτο πεπρωμένον η άνθρωπό- 
της νά λύη τά διαφέροντα αύτην ζητήματα ούχί έν πεφωτισμένη συνειδη- 

σει καί γαληνη, άλλ’ ύπδ τδν κρότον τοΰ πυροβόλου, καί έν τη πάλη τοΰ 
θανάτου καί της καταστροφής νά κατακτη πάντα νέον σταθμόν έν τη ιστο

ρική αύτΐίς σταδιοδρομίφ.
Έν τοιαύτη αγωνία διατελεϊ τδ νεώτερον κοινωνικόν πνεϋμα. Πάλη παν- 

τικχόθεν ιδεών, συστημάτων, άντιθέτων τάσεων καί συμφερόντων. ’Αλλά τό 

έγκυμονεΐ η ισχυρά αύτη ήθικη άγωνία καί ζύμωσις τοΰ ανθρωπίνου πνεύμα

τος ; 'Οποία νέα ιδέα, ένοπλος Άθηνά, θέλει έκπηδησει άπδ τ^ς κεφαλής 

τοΰ νέου τούτου Διός, τοϋ καλούμενου άνθρωπότης;
'Υπάρχει αιώνιος, άναντίρρήτος νόμος, εις ούδεμίαν ύποκέίμενος αμφιβο

λίαν έν τώ ίστορικφ βίφ της άνθρωπότητος. Πάσα νέα ιδέα, ύπισχνουμένη 

άλλοίωσίν τινα τοϋ ύφισταμένου ηθικού κόσμου, οφείλει νά διέλθη διά μυρίων 
δοκιμασιών, πριν η καταστ'η καθολική ιδέα της άνθρωπότητος’ πάσα νέα 

κατάκτησις τοϋ ανθρωπίνου "πνεύματος έν τώ ηθικφ αύτοΰ βίφ δέν τελείται 

άνευ οδύνης, άνευ πάλης καί καταστροφών" εύκταϊον άν εις τό μέλλον πάσα 
νέα ιδέα, άξιοΰσα την άρμην έν τφ ηθικφ κόσμφ, δοκιμάζεται καί έπικυ- 
ροΰται διά λογικής καί εύσυνειδητου συζητησεως, ούχί δέ ύπδ την έπίδρά- 

σιν τών παθών καί τών συμφερόντων της ημέρας. Ενταύθα έ'γκειται ούχί 
τδ μυστήριον, άλλ’ η μεγάλη αλήθεια τ^ς άνθρωπίνης προόδου. Έάν είναι 

άληθης καθ’ ολοκληρίαν ή σκέψις αύτη τοϋ Φαύστου :

»Wir sind geivohnt, dass die Mensshen verhohnen,
Was sie nicht verstehn, 
dass sis vor dem Guten und Schaneii, 
das ihnen oft beschwerlich ist, murren». 1

είναι επίσης άληθές, οτι πάσα νέα ιδέα δέν δύναται νά κυρωθη καί κάτα- 

στη αποδέκτη αμέσως, πριν η μελετηθ?) ύφ’ δλας αύτης τάς απόψεις καί 

σχέσεις, ύφ’ άς παρουσιάζεται έν τ'7| ανθρώπινη κοινωνίφ. Ό άριστος άρα 
τρόπος είναι ό μέσος" καί τούτο άπέδειξεν ή ιστορία τοΰ άνθρωπίνου πνεύ

ματος.
Καθολική, δημιουργική ιδέα πάσης κοινωνίας είναι η ελευθερία" ταύτης 

η πραγμάτωσις είναι η πραγμάτωσις της ηθικότητος έν τη ανθρώπινη ίστο- 
ρίςρ" ύπέρ πάσαν δ’ άλλην εποχήν η πραγμάτωσις της έλευθερίας είναι σήμε

ρον τδ ζητημα, τό μάλλον ενδιαφέρον τδν άνθρωπον έν τη ιστορική αύτοΰ α

ναπτύξει" αντίθετοι περί αύτης άπόψεις καί θεωρίαι παράγουσι καταστρο- 
φάς, πληροΰσαι την άνθρωπίνην συνείδησιν δισταγμού καί συγχύσεως καί 

σπείρουσαι έν τφ κοινωνικφ ημών βίφ ερείπια.
Ό Μακώλαιυ διατυποϊ κατά τδν άκόλουθον τρόπον την εικόνα της έλευ

θερίας :
«Διηγείται ό Άριόστος την ιστορίαν ωραίας νύμφης, καταδικασθείσης νά 

έπαραίνηται κατά τινας έποχάς ύπό την μορφήν δηλητηριώδους καί άπεχθοδς 

όφεως. Οί βλάψαντες αύτην κατά τόν χρόνον τ·ης μεταμορφώσεώς της, άπε- 

κληροϋντο ές αεί πάσης συμμέτοχης τών ύπ’ αύτης διατιθέμενων αγαθών. 

.Άλλ’αυτη άπεκαλύπτετο ύπό την φυσικήν αύτης εύγενη καί Θείαν μορφήν εις 

τούς έλεησαντας και προστατεύσαντας αύτην, μεθ’ δ'λην την απεχθή αύτης

1 «ΕφεΟκ συνετισμένοι ναβλέπωμεν τούς άνΟρώπους ν’α χλευάζωσι παν ο,τι δεν έννοοΰσι, 
να γογγύζωσι προ τοΰ επαχθούς εις αύτούς φαινομένου αγαθοί καί καλοδ». Go lhe’s Faust.
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θέαν’ παρηκολουθει τά διαβήματά των, έπλήρου πάντας τους πόθους των, 

έπλουτιζε τάς κατοικίας αυτών, καθιστώσα κύτους εύτυχεΐς έν τφ έρωτι καί 

ενδόξους έν τγί νίκη. Ή ελευθερία είναι παοόμ,οιόν τι πνεύμα’ λαμβάνει ενίοτε 

την μορφήν ειδεχθούς έρπετοΰ. ''Ερπει, συρίζει, δάκνει. Άλλα δυστυχείς οί 
τολμήσαντες νά συντρίψωσιν αύτήν έζ άτ,^ίχς! Ευτυχείς δέ οί άποδεχθέντες 

αύτήν ύπό τήν ειδεχθή καί άθλίαν αυτής μορφήν, διότι αυτή θέλει τούς αν

ταμείψει έπί τέλους έν τή εποχή τής ώραιότητος αύτής καί τής δόζης!

«'Έν μόνον υπάρχει άντιφάρμακον των δεινών των παρεπομένων τή ελευ
θερία, το δέ άντιφάρμακον τοΰτο είναι ή ελευθερία. Όπόταν ό δεσμώτης εγ

καταλείπει κατά πρώτην φοράν τή ν ειρκτήν αύτοΰ, δεν δύναται νά ύπομείνρ 
τό φως τής ημέρας, δεν δύναται νά διακρίνγι τά χρώματα, ή ν’ άναγνωρίση 
τά σχήματα. Άλλα δεν είναι άντιφάρμακον νά έπανασταλή εις τά κελλίον 

αύτοΰ, πρέπει νά συνειθίση μέ τάς ακτίνας τοΰ ήλιου. 'Η λαμπηδών τής α
λήθειας καί τής ελευθερίας δύναται νά έκθαμβώσγ καί νά ταράξγ κατά 

πρώτον τά έθνη, τά καταστάντα έζ ήμισείας τυφλά έν τω οί'κφ τής δου
λείας. Άλλ’ έξακολουθοΰντα ν’ άτενίζωσιν αύτήν κατά πρόσωπον, θέλουσιν 

έίλθει ταχέως είς κατάστασιν νά ύπομένωσιν αυτήν. Έν διαστήματι ολίγου 

χρόνου οί άνθρωποι διδάσκονται την λογικήν. 'Η άκρα περί τάς γνώμας βιαιό- 

της καταπραύνεται. Αί αντίθετοι θεωρίαι διορθοϋνται άμοιβαίως" τά διε
σπαρμένα τής αλήθειας στοιχεία παύουσι παλαίοντα καί «ρχο,νται συντιθέ
μενα" έκ δέ τοΰ χάους τούτου εξέρχεται έπί τέλους σύστημα τάξεως καί δι

καιοσύνης» \

‘Γπό την άπαισίαν ταυτην μορφήν τής νύμφης τοΰ Άριόστου παρίσταται 
σήμερον έν Γερμανίγ ή ελευθερία. Ό Γερμανικός λαός, μόλις έξεγερθείς άπό 

τοΰ υπνου τής δουλείας,παρίσταται σήμερον έπί τής σκηνής τής ιστορικής αύτοΰ 
δράσεως έννεός, εμβρόντητος, παραπαίων, ούδεμίαν κεκτημένος συνείδησιν τής 

δέσεως αύτοΰ, των καθηκόντων έν τή κοινωνία καί έν τή πολιτεία. Έν άπά- 

σαις ταϊς κοινωνικαϊς άποχρώσεσι. τοΰ γερμανικού έθνους ύποβόσκει ακράτη
τος κρατήρ μίσους, άντιπαθείας’ ή δέ συμφιλίωσις ούδαμοϋ έπιφαίνεται έπί 
τοΰ όρίζοντος’ ούδεμία κοινωνική μερις εννοεί, νά ύποχωρήση είς την έτέραν’ 

άπασαι προσφέρονται άπειλητικαί προς άλλήλας, μετά δέ τάς εσχάτως, συνε

πείς τής δολοφόνου κατά τοΰ αύτοκράτορος απόπειρας, γενομένας νέας 
έκλογάς διά τό γερμανικόν κοινοβουλιον, ή πάλη ά'ρχεται βιαιότερα καί πει- 

σματωδεστέρα. ’Άδηλον έπί τίνα θέλει κλίνει ή νίκη" τό άληθές μόνον εί

ναι, οτι οίανδήποτε των κοινωνικών μερίδων εύνοήσ·ρ ή πολιτική επιτυχία 
έπί τέλους, ή έπί ταύτνι νίκη έσται Καδμεία διά την Γερμανίαν, ένόσφ ή λο

γική ηρεμία, ή ψυχρά συζήτησις δεν κατίσχυση των κοινωνικών παθών καί 

συμφερόντων.
"Οσον ό κοινωνισμος άπατάται φρονών, ort διά τής πανακείας τών θεω-

1 Macaulay’s Essais sur Γ histoire d’ Angleterre traduction Guizot.

ο Κοινωνισμος εν γερμάνιά mt

ριών του θέλει θεραπεύσει καί ζωογονήσει την πάσχουσαν γερμανικήν κοι

νωνίαν, έπί τοσοΰτον καί ή κυβέρνησις άπατάται νομίζουσκ,δτι διά τής βιαίας 
καυτηριάσεως τοΰ έλκους τοΰ κοινωνισμοΰ θέλει σώσει τήν Γερμανίαν, άποδί- 

δουσα εις αυτήν τήν ζωήν καί τήν ευημερίαν. Μεταξύ τής κυβερνήσεως καί 
τοΰ κοινωνισμοΰ, τής μέν έκπροσωπούσης τήν μοναρχικήν, τοΰ δέ τήν αναρ
χικήν ιδέαν, ύπάρχουσιν άλλαι πολιτικαί μερίδες, λογικώταται και ζωτικώ- 

ταται" μόνον τή έπικουρί^ καί τή.άρρωγή τούτων δύναται νά σωθή τό γερ
μανικόν έθνος άπό τοΰ έπαπειλοΰντος αύτό κινδύνου τοΰ δεσποτισμοΰ ή τής 

άναρχίας. Ό θρίαμβος τής ελευθερίας θέλει θέσει τέρμα είς τάς τάσεις τών 
άντιθέτων κομμάτων, ή δέ ελευθερία αύτη εκπροσωπείται σήμερον έν τ$ 

γερμανική πολιτεία ύπό τών φιΛεάευθepar έθνικαν καί rar προοδευτικών.
Ό κατά τό μάλλον καί ήττον δημιουργός τής γερμανικής ένότητος,- ό άρ- 

χιγοαμματεύς τής γερμανικής αυτοκρατορίας, τότε μόνον δύναται νά σώσν) 
τήν πατρίδα του άπό τής κοινωνικής άποσυνθέσεως, καταλείπων τό στάδιον 

τής περί τήν διεόθυνσιν τής πολιτείας διαπάλης είς τήν ελευθερίαν τής πο
λιτικής ένεργείας τοΰ έθνους, ή'τις μόνη δύναται νά προφυλάξν) αύτό άπό 

τών' κινδύνων τοΰ κοινωνισμοΰ. Καθολική ψηφοφορία μόνη, διδόμενη είς λαόν 
πολιτικώς άνηβον, δεσποτικώς ίτι διευθυνόμενον, είναι παιδιά επικίνδυνος, 

δυναμένη ίσως νά παραπλανήσ-ρ τούς Φιλισταίους τών ζυθοπωλείων έπί τινκ 

χρόνον, άλλ’ άμεσον έ'χουσα αποτέλεσμα τήν κοινωνικήν άποσύνθεσιν, τό η
θικόν χάος, τό όποιον τοσοΰτον φαίνεται σήμερον διακυβεΰον τό πολιτικόν 

μέλλον, είμή τήν εθνικήν υπαρξιν τής Γερμανίας.
Καιρός όπως ή γερμανική επιστήμη καί ή γερμανική φιλοπατρία άνανή-’ 

ψωσι τής πλάνης καί έξεγερθώσι τοΰ λήθαργου, έν ώ άπό τίνος χρόνου δια- 

τελοΰσιν.Ή γερμανική επιστήμη, έν τών περιφανεστάτων προϊόντων τοΰ νεω- 
τέρου πνεύματος, άφ’ ής τοσαΰτα έλαβε διδάγματα ή σύγχρονος εύρωπαϊκή 

κοινωνία, καιρός όπως παραιτηθώ τής σοφιστικής καί σκολιάς τρίβου, έν ή 

άπό τίνος χρόνου περιεπλανήθη. Καιρός όπως μελετήση απαθώς καί ελευ

θέριος τά θεμελιώδη εκείνα ζητήματα, τά έφαπτόμενα τοΰ βίου τής κοινω
νίας, άναλύση δ’ αυτά καί διατυπώση άνευ τής ελάχιστης προκαταλήψεως, 
sine-ira et studio. Παρά τήν επιστήμην οφείλει νά συμβαδίσγ] παραλλήλως 

καί ή γερμανική φιλοπατρία. Τό άπασχολοϋν σήμερον τό γερμανικόν έθνος 

κοινωνικόν ζήτημα, δεν είναι απλώς ζήτημα θεωρίας, σχολής, αίρέσεως" εί
ναι ζήτημα θετικόν, ζήτημα δημοσίας τάξεως, άφορών τήν τιμήν καί τήν 

ηθικότητα τής κοινωνίας. “ Περιεσκεμμένη καί προσήκουσα, άνευ έμπαθείας 

καί συμφέροντος λύσις αύτοΰ, άναλαμβανοόσης τήν πρωτοβουλίαν τής άρχού- 

σης σήμερον τάξεως, δύναται νά έπαναγάγη τήν άπολεσθεΐσαν αρμονίαν με

ταξύ τών διαφόρων αποχρώσεων, . έφ’ ών στηρίζεται ή κοινωνία καί άνευ 

τών οποίων δέν δύναται ούδ’ έπί στιγμήν νά ύπάρξϊ].
Άπεπειράθην διά τής μελέτης ταύτης νά δώσω άμυδράν τινα νύξιν τοΰ
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πολυθρύλητου ζητήματος, του σαλεύοντας σήμερον τάς βάσεις τής γερμα

νικής κοινωνίας, τοϋ Απασχολοΰντος κατά τό μάλλον καί ήττον τόν ευρω

παϊκόν τύπον έν τγ εποχή ταύτη τών μεγάλων .ζητημάτων, τών κατεπει- 
γουσών λύσεων. . . . Έζήτησα νά διατυπώσω τό ζήτημα ύπό την ηθικήν καί 

πολιτικήν αύτοΰ σημασίαν έν τγ γερμανική κοινωνίιρ, άπέχων έκ συστήμα
τος νά συζητήσω τά διάφορα οικονομικά ζητήματα, τά συνδεόμενα μετά 

τοΰ κοινωνισμοΰ, τάς διαφόρους αυτών λύσεις, φρονών οτι ήκιστα ένδιαφέ- 

ρουσι κατά τήν στιγμήν ταύτην τό ελληνικόν δημόσιον ξένα αύτω ζητήματα, 
έν άλλη κοινωνί^ ύπό διαφόρους περιστάσεις αναπτυχθέντα, περί ών εύτυ- 
χώς ούδένα έχει λόγον νά μεριμνήσφ δ κοινωνικός καί πολιτικός ημών βίος.

Ή ζωηρά ζυμωσις, ή τελουμ.ένη από τίνος χρόνου έν τω ήθικω καί τφ 

πνευματικοί βίφ τής Γερμανίας, ή αμείλικτος πάλη τών διαφόρων μερίδων 
τοΰ Γερμανικού έθνους, τό όσημέραι εύρυτερον καθιστάμενον χάσμα μεταξύ 
κυβερνήσεως κα'ι λαοϋ, είναι τοσαΰτα δυσοίωνα σημεία έν τω όρίζοντι του 

μέλλοντος τής γερμανικής ιστορίας.. Ή συμπεριφορά τής κυβερνήσεως κατά 

τάς έκλογάς τοϋ γερμανικού κοινοβουλίου, ό ύπό τούτου ψηφισθείς δρακόντειος 

νόμος κατά τής κοινωνιστικής μερίδος, αί αύθαιρεσίαι, αί ύπό τής εκτελεστι
κής εξουσίας τελουμεναι σήμερον κατά τών πρωταγωνιστούντων έν τή κοι- 

νωνιστική κινήσει, ύποδηλοΰσιν οτι τά μέχρι τοΰδε λαβόντα χώραν έν Γερ

μανίά ήσαν άμυδρά μόνον προανακρούσματα τής ζωηρας πάλης, ήτις κατά 

πάσαν πιθανότητα άρχεται Από τοΰδε έν τφ ίστορικω βίφ τής Γερμανίας.
Δεν έπεκτείνομαι έπί πλέον’ μεθ’ όλα τά δυσοίωνα προμηνύματα προσε

χούς καταστροφής,άρέσκομαι είσέτι νά πιστεύω εις τήν σώφρονα κα'ι γενναίαν 
φύσιν τοΰ γερμανικού πνεύματος, εις τήν εύγενή αύτοΰ ίδανικότητα, είς τάς 
ύψηλάς αύτοΰ όρμάς κα'ι τάσεις, αΐτινες πολλάκις διετρανώθησαν έν τή άν- 

θρωπίνν) ίστοοία. Τούτους τούς εφεστίους αυτής δαίμονας επικαλούμενη ή 

Γερμανία, οφείλει νά έξακολουθήσ·/), βαδίζουσα πρός τά πρόσω καί συνεχί- 
ζουσα τήν έκπολιτευτικήν αύτής αποστολήν, τιθέμενη έκποδών τά κακώς 

κείμενα έν τή κοινωνική τάξει και ρίπτουσα ασφαλή τά θεμέλια τοϋ μέλ

λοντος αύτής βίου έν τή ευρωπαϊκή κοινωνίγ, ής αποτελεί έν τών ισχυρότα

των στοιχείων. Ή φιλελεύθερα Γερμανία, ή Γερμανία τής επιστήμης καί τής 
προόδου, οφείλει νά σκεφθή ήδη, Αν θέλει εξακολουθεί διατελοΰσα καί έν τφ 

μέλλοντι τό στάδιον τής ένοχου φιλοδοξίας φατριών αντεθνικών καί απαί

σιων, οφείλει ν’ Απόδειξή άν θέλει νά παραδοθή έν τω μέλλοντι εις τά; 

πλεκτάνας τοϋ κοινωνισμοΰ, τοΰ ιησουιτισμού, τοΰ τιμαριωτισμού, τών τριών 
τούτων παραγόντων τής διαλύσεώς της, ή ζωηρά καί περίφρων θέλει Αντλή

σει νέαν ζωτικότητα, νέον σφρίγος άπό τής αύ'ρας τής Αληθοϋς έλευθερίας. 
Αί πολεμικαϊ δάφναι, έφ’ αΐς τοσοϋτον έναβρύνεται σήμερον, μαραίνονται, έκ- 

λείπουσιν άπό τοΰ όρίζοντος ώς ό καπνός τών πυροβόλων, ύπό τών κρότον τών 

όποιων αύται έβλάστησαν, ενώπιον τής αύστηράς έτυμηγορίας τής άνθρωπί-
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Μης συνειδήσεως, ένώπιον τής Αδιαφορίας τής ιστορίας' αλλ’ αί δάφναι τής 

ειρήνης και τής ελευθερίας είναι αμάραντοι’ ριζοβολοΰσι διά τής έπιστήμης 

καί κρατύνονται διά τής εργασίας. Τόν θρίαμβον τής πολεμικής δόξης ένόη- 

σεν ήδη ή Γερμανία, τήν πικρίαν τών δαφνών αύτής μόνον άπορροφήσασα, 

ήκιστα δέ άπολαύσασα τήν έκ τής νίκης ηδονήν’ αισθάνεται ΐ'σως τήν συνεί- 
δησιν αύτής πιεζομένην ύπό του βάρους τελεσθείσης αδικίας. . . Έν τούτοις 

σώφρων καί ελεύθερα δύναται νά έπανορθώσγ τά διαπραχθέντα αδικήματα 

τότε μόνον, όπόταν αύτή ή δοϋσα είς τόν νεώτεοον ευρωπαϊκόν κόσμον τοσ
αΰτα μεγάλα ονόματα, Από τοΰ Λουθήρου μέχρι τοΰ Έγέλου, ή διατυπώ- 

σασα έν τή Ιστορία τής άνθρωπότητος τοσαύτας μεγάλας σκέψεις, τοσαΰτα 
έξοχα ιδεώδη, αποσείουσα τόν πιέζοντα αύτήν Εφιάλτην τών απαίσιων ονεί
ρων καί πόθων, ύφ’ ών σήμερον περιβάλλεται, παράσχη είς τήν εύρωπαϊκήν 

κοινωνίαν αληθές κοινωνικού οργανισμού ύπόδειγμα κατά τά συμπεράσματα 
τής αύστηράς γερμανικής επιστήμης,'σύμφωνον πρός τούς πόθους καί τά ιδεώ

δη, πρός τάς άνάγκας και τάς απαιτήσεις τής ανθρώπινης ήθικότητος καί 

Ελευθερίας!
Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ύφηγητ/,ς.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ Σ. ΚΟΝΤΟΙ,

§23*

Σημειογράφος, σημειογραφεϊον, σημειογραφική τεχνή.

Σημειογράφος είνε δ σημείοις γράφων ήτοι ό σημείων έν τή γραφή ποιού

μενος χρήσιν, ίνα συντομώτερον τό έργον γίνηται καί ταχύτερον έπιτελήται.
Πλούτ. Κάτ. Νεωτ. ΚΓΖ «Τούτον μόνον ών είπε διασώζεσθαί φασι τόν 

λόγον, Κικέρωνος τοΰ ύπατου τούς διαφέροντας όξύτητι τών γραφέων σημεία 
προδιδάξαντος έν μικροϊς καί βραχέσι τύποις πολλών γραμμάτων ‘έχοντα δυ- 

ναμιν, ειτα άλλον αλλαχόσε του βουλευτηρίου σποράδην έμβαλόντος’ ουπω 
γάρ ήσκουν ούδ’ έκέκτηντο τούς καλούμενους σημειογράφονς αλλά τότε 

πρώτον είς ίχνος τι καταστήναι λέγουσιν η.
Έπιγρ. 3902, δΖ άσημειογράφος φυλής Άθηναΐδος».
Μόσχ. Α'ειμων, κ. 197 «παρά τοΰ σημειογράφον τελείως καί παρά τού' 

γραμματικού αύτάρκως ’Αθανάσιος έπαιδεύθη».
Ό Φιλόστρατος είπε σημείων γραφέας αντί τοϋ σημειογράφονς σελ. 574,.

* ”Ιδ. σελ. S4, 189, 3.39, 449, 677, 748.
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Μνημονεύεται δ’ ή διά σημείων γραφή καί ύπδ τοΰ Γαληνού Τόμ. Ιθ', σεΤ.. 
14 «έδεήθη μου τις φίλος επαχθώς έχων πρδς αύτδν ύπαγορεΰσαι τά ρηθέντα 

τφ πεμφθησομένφ παρ’ αύτοΰ πρός με διά σημείων βίς τάχος ήσκημένφ γρά- 

φειν» καί ύπδ Δίωνος τοΰ Κασσίαυ ΝΕ', ζ', 6 «καί πρώτος (ό Μαικήνας) ση

μεία τινα γραμμάτων πρδς τάχος έξεΰρε καί αύτά διά Άκύλου απελεύθερου 
συχνούς έξεδίδαξε». Έν τοΐς Ήθικοΐς τοΰ Πλουτάρχου σελ. 1011, δ' άναγι-> 
νώσκεται «ώσπερ γραμμάτων σπαράγμασι καί κεραίαις οί σπεΰδοντες γρά- 

φουσι». ”ΐδε 'Ρείμαρον /Η, Κασσ. σελ. 778. Πρβ. καί Βοισσονάδην Εύναπ, 

Τόμ. Α', σελ. 369 καί Βυττεμβάχιον Τόμ. Β', σελ, 306 καί Σμίτζιον ΒβϊίΓ. 
aur Latein etc, σελ. 209 κέξ. καί Κόβητον Miscell, Grit. σελ. 159.

Έκ τοΰ σημειογράφος έσχηματίσθη,.τδ σημειογραφεΐον, ου ή σημασία πρό
δηλος. Λέγεται δέ καί ή σημειογραφική τέχνη,

Άναστάσ. Όδηγ; σελ. 203 «συγκαθεζομένων υμών έν τφ σημειογραφία 
Καισαρίου».

Ψευδοβασίλ. Τόμ. Γ', σελ. 618, α! «ό την σημειογραφικήν τέχνην μα- 

θών πάντων τών σημείων τά σχήματα καί τά ονόματα αλλά καί τούς τό

πους τών οκτάδων φέρει καί τετράδων εν τή ψυχή τυπωσάμενος καί πρδς 

την χρείαν τών υπαγορευόμενων διά της χειρδς τά έν ταΐς μνήμαις εγγε
γραμμένα έπί τής δέλτου δεικνύει καί ά μέν έδειξε σημεία τ«ρ· γραφείφ χα- 
ράξας, & δέ μηδέπω διά χειρδς δειχθέντα έν τγ ψυχή δμως Υπογεγραμμένα 

άπόκειται».

Έν τή Κριτική Παλαιογραφία τοΰ Κοππίου Τόμ. Α', σελ. 18 άναγινώ- 

σκεται «Graecorum ταχύγραφοι et όξόγραφοι, notissimi sunt (§ 498), eo- 

rumque vestigia exstant in vita Xenophontis, in qua Diogenes Laertius (L. 
II. Segm. 48) anno* circiter CXL post Christum natum καί πρώτος inquit 
ύποσημειωσάμενας τά λεγόμενα, εις ανθρώπους η'γαγεν, i. e. et primus na.· 
tis excipiens dicta (Sacralis). in lucen hominesque protulit». Περί τοΰ το

νισμού ταχύγραφοι καί όζύγραφοι ούδέν λέγομεν. Παρατηρούμε» δέ μ.όνον δτι 
κακή έκδοχή έγένετο της λέξεως υποσημειωσάμενος, ητις κατ’ ούδένα τρόπον 

σημαίνει διά σημείων παραλαβών. Ώς έν τώ προκειμένφ χωρίφ εΐπεν ό 
Λαέρτιος «Καί πρώτος ύποσημειωσάμενος τά λεγόμενα εις ανθρώπους ήγα- 

γεν ’Απομνημονεύματα έπιγράψας», ουτω; έν βιβ. Β', 122 «Σίμων ’Α
θηναίος σκυτοτόμος. Οδτος, έρχομένου Σωκράτους έπί τδ έργαστήριον καί 
διαλεγομένου τινά, ών έμνημόνευεν υποσημειώσεις έποιεΐτο* δθεν σκυτι- 

κούς αύτοΰ τούς διαλόγους καλοΰσιν». Νομίζομεν δ’ ατι ούχί άπεικότως δύ

ναται νά έκληφθή τδ ΰποσημειωσάμενος αντί τοΰ νποτυπωσάμενος καί τδ 

υποσημειώσεις αντί τοΰ υποτυπώσεις.

Περί συμβολικής τίνος χρησεως τών γραμμάτων η χαρακτήρων πρδς δή- 

λωσιν λέξεων πολλά τοΐς έξηγηταϊς πράγματα παρασχούσης έποιησατο μα-> 

χρύνλόγον δ Γαληνδς έν Τόμ. ΙΖ', α', σελ. 600 κέξ. Πρβ. καί σέλ. 525. 

σελ. 559. σελ. 730. σελ. 765. Έτι δέ Τόμ. ΙΟ', σελ. 749.
Περί τής καλούμενης μονοκονάυ,Εας έ'γραψεν ό Κοραής έν Άτάκτ. Τόμ.

Β', σελ. 252 κέξ.
§ 24

Κα.Ι,Ιιγράφος, καΕΙιγραφία, κτλ.

Ώς δ ταχέως γραφών καλείται ταχογράφος, ούτως ό καλώς ή εις κάλλος 

γράφων ονομάζεται χα,ΙΜγράφος.
θεοφύλ. Τστορ. σελ. 215, γ' «άνδρα τινά τών εις κάλλος γραφόντων, βν 

έν συνθέσει φωνής κα.Ι.ίιγράφον ονομάζει τά πλήθη». - .
Εύσέβ. Κωνστ. Δ', λς“', 2 «εύανάγνωστά τε καί πρδς την χρήσιν εύμε- 

τακόμιστα ύπδ τεχνιτών χαΛΙιγράφων καί άκριβώς τήν τέχνην έπισταμέ- 

νων γραφήναι».
Έπιφάν. Τόμ. Γ',σελ. 125 «εως τής ημέρας ής έτελεύτα έκαλλιγράφεΓ χαΛ- 

Ιιγράφος γάρ ήν». Πρβ. καί Τόμ. Α', σελ. 7, 20, σελ. 60, 23. σελ. 61, 11.
Κεδρην. Τόμ. Α', σελ. 444 «8ν ό προλεχθείς ’Αμβρόσιος ίκετεύσας πολλά 

καί παραβιασάμενος έν Καισαρείγ καί ταχογράφους μέν αύτφ παραστήσας 

επτά, πλείους δέ,χαΛΙιγράφους έρμηνεΰσαι τάς θείας γραφάς αύτδν πεποίη- 

κε1 καί ό μέν τήν δέουσαν χρείαν αύτφ παρεΐχεν, ό δέ έπί σχολής γενόμε- 

νος ύπηγόρευε τοΐς ταχυγράφοις, καί οί βιβλιογράφοι σύν γυναιξίν έγραφαν 

καλλιγράφεΐν έξησκημέναις».
Φώτ. Βιβλ. σελ. 287, 43 «Sv καί δυσχεραίνω» καί διαπληκτιζόμενος δ 

δυσσεβής καΛ.Ιιγράφον h κακογράφος οΐα δή ένυβρίζων ώνόμαζεν».

Τζέτζ. Σχολ. Θουκυδ. Γ', 2 : Φ ■
τριτεξάδελφε, χρυσέ μου καΛΜγράφε, 
αντίστροφον ποίησαν εις γραφής τόπον.

Κραμ. Άν. Όζ. Τόμ. Γ', σελ. 365, 14 : 
τοΰ χοιριώντος τούτου καί κοπρογράφου' 

ουτω χρεών καλεϊν γάρ ή καΕέιγράφον,
Ό Τζέτζης σφόδρ’ όργιζόμενος καί χαλεπαίνων τφ βιβλιογράφφ τφ κακώς 
μεταγράψαντι καί πολλαχώς παραφθείρκντι τήν βίβλον αύτοΰ έξοκέλλει εις 
ύβρεις άγεννεστάτας καί άπρεπεστάτας, οιον «ώ μιαρέ παμμίαρε καί κοπρωτά 

βιβλίων« (σελ. 370, 16) καί «τδ βουβάλιον τήν βίβλον άχρειοΐ μου» (σελ. 
371, 10) καί «κούρβας υίέ» (σελ. 371, 21) καί «κέρατα μιαροΰ υιέ» καί 

«τοΰ τράγου ό υιός ούδέν άνόθευτον έκ» (σελ. 372, 1 6 καί 24) καί «μίαν 

σελίδα άπταιστον καν, τέκνον τράγου, πάρες» (σελ. 373, 26), κτλ.
* Λέγεται καί πρωτοχαΛΛιγράφος παρά θεοδώρφ τφ Στουδίτγ έν Έλλην. 

ΙΙατρολ. Τόμ. σελ. 1740, δ'. Πλημμελώς έν τοΐς εις 'Ιπποκράτη καί 
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Γαληνόν Σχολίοις Τόμ. Β', σελ. 102 άναγινώσζεταζ «Καί, φνισίν, ό πρώτος 

καλλιγράφος ήπατηθη’ οί γάρ ’Ιταλοί (Γρ. παλαιοί} -λ Ε Ο γράφουσι και τό 
καί τό Η δνίλον (Γρ. «τό Ώ Ο γράφουσι καί τό Ε και τό Η δϊ/^οι»)' άλλ5 

εΐ μεν οΰτως απλώς γράφοι (Γρ. γράφεται}, τό Ε δηλοϊ, εΐ δέ και ·γραμμ.ην 
(έχει) επικειμένων, τό Η. ‘Ομοίως καί τό Ο απλώς μέν ουτω κείμενον (τό) Ο 
δηλοϊ, έ'χον δέ άνω γραμμών τό Ο, Ευρών ουν ό πρωτοκαλλιγράφος τό Ε 

και νομίσας κτέ.». Ή όρθη γράφω εινε ό πρώτος καλλιγράφος.

’Εκ τοϋ καλλιγράφος έσχηματίσθη τό όνομα καλλιγραφία και τό ρ·ημα 
καλλιγραφώ. Λέγεται δέ και καλλιγραφικόν εργαλείο? καί καλλιγραφικόν 

αφαλμα.

Πλουτ. ’Ηθικ. σελ, 397, γ' «καί γάρ εΐ γράφειν έδει, μά λέγειν τούς 
χρησμούς, ούκ άν, οιμαι, τοϋ Θεοΰ τά γράμματα νομίζοντες έψέγομεν ό'τι 
λείπεται καλλιγραφίφ τΐω» βασιλικών»,

Βασίλ. Τόμ. Β', σελ. 1116 «ούτε τών καλλιγραφονντων ούτε τών τοι
χογράφων». Πρβ. Εύσέβ. Έκκλ. Ίστορ. ξ', κγ', 2, κτλ.

Πολύβ. Βί. Έπιφαν. Τόμ. Λ', σελ. 61, 1 «άπελθε, τέκνον, καλλιγραφεί 

και μ.νωμ,ων έ'χων τών θείων γραφών γίνου τέλειος περί την δίκην».
Σου’ίδ. «Κανονίς: έργαλεϊον καλλιγραφικόν».

Οίκουμέν. παρά Κόραν) Συνεκδ. σελ. 141 «ούκ έστι σφάλμα καλλιγραφία 

κόν τό άπέχεσθαι βρωμάτων».

Παρατηρητέον δ’ ότι τό όνομα καλλιγραφία άναφέρεται ου μόνον είς των 

εύμορφίαν της γραφής διά κομψών χαρακτήρων γινόμενης άλλα καί' είς την 
της λέξεως ήτοι της έρμ.ηνείας, οπερ καί συχνότερον, Ώς λέγεται καλλιλο

γία καί καλλιρρημοσύνη καί καλλιέπεια (καί εύέπεια καί εϋστομία}, ουτω 
καί καλλιγραφία, p^chritudo η elegantta stili el sermonis. Πλούτ. ’Ηθικ. 

οελ. 145, ς' «εΐ γάρ ή Σαπφω διά την εν τοϊς μελεοι καλλιγραφίαν εφρό- 

Vet τηλικουτον» (Πρβ. καί σελ. 464, ς·'). σελ. 683, δ' «και μάλιστα του 
άνδρός ού καλλιγραφίας ένεκα τοϊς εύπροσωποτάτοις τών επιθέτων, ώσπερ 

άνθηροΐς χρώμασι, τά πράγματα γανοϋν εΐωθότος, άλλ’ έκαστον ουσίας τίνος 
% δυνάμεως δηλωμα ποιοΰντος». Διογέν. Λαέρτ. Γ', 66 «πρός τάς έκλογάς 

καί καλλιγραφίας'». Καί τό ρίϊμα δ’ εύρίσκεται επί τοιαύτης έννοιας κείμε
νον, οΐον Ίώσηπ. κ. Άπίων. Β',31 «αλλά τά μέν Πλάτωνος λόγους τινάς ειναί 

κενούς νομίζουσι κατά πολλών εξουσίαν κεκαλλιγραφημένους». λ.ογγϊν. π, 
‘Ύψ. ΛΓ', 5 «επειδή οί μέν αδιάπτωτοι καί έν τφ γλαουρφ πάντη χεκαλ- 

λιγραφημένοι». Διογέν. Λαέρτ. Ζ', 18 «καθέλκειν μέντοι πολλάκις τάς κε· 

καλλιγραφςμένα ς λέξεις». Πρβ. Πλάτ,Άπολ. σελ. 17, & «ού μέντοι μά Δί’, 
ώ άνδρες ’Αθηναίοι, κεκαλλιεπημένονς γζ λόγους — ρημασί τε καί όνόμασιν 

θύδέ κεκοσμημένους, άλλ’άκούσεσθε εΐκ·?) λεγάμενα τοϊς έπιτυχουσιν όνόμασι»,

Παρά Πολυδευκει άναγινώσκεται βιβλ. Ε', 102 «τό πρόσωπον περιχρίει, 

έπεύτρίβει, καλλιγραφεί, φύκει πυρσαίνει», έν δέ τη πλάστη επιστολή τνϊ 

προτεταγμένη τν;ς πρός ’Αλέξανδρον ‘Ρητορικές τοΰ Ψευδαριστοτέλους κεϊται 
«ινα την —- άπομίμωσιν — τοϊς τνίς αρετής στοιχείοις καλλιγραφούμενοι 
μω πρός τά φαϋλα σφάς αυτούς άγωσιν», δπερ μεθερμηνεύεται ρωμαϊστί; 

«imitationem virtutis exemplis pulchre exornantes».
Παρά τοϊς ένδόξοις ούτε τοϋ καλλιγραφώ γίνεται χρησις ού'τε τοΰ καλλι

γράφος. Τούτο παρετωρωθη καί ύπό παλαιών γραμματικών άποφηναμένων 

δτι 7.ζ~ά την δόκιμον συνήθειαν λέγεται είς άλλος γράφω.
Φρύνιχ. Έκλ. σελ. 122 «Καλλιγραφεί?: διαλελυμένως λέγουσιν έκεϊνοι 

είς κάλλος γράφειν». Πρβ, καί Σοφιστ. Ιίροπαρ. σελ. 48, 3 «Καλλιγραφη- 

σαι: είς κάλλος γράψαι»,
θωμ. Μάγιστρ. σελ. 136, 17 ιιΕίς τάχος γράφει λέγε καί εις κάλλος 

γράφει, μω ταχογράφος έστί μηδέ καλλιγράφος».
Σοϋίδ. ε'Ες τάχος γράφει·, Ούτω λέγεται Άττικώς’ καί ές κάλλος γρά

φει καί ές τάχος παίει, άλλ’ ού καλλιγραφεί». Πρβ. και Ζωναρ. σελ. 881 

καί Ψευδηρφδ. Πειρσ. σελ. 477.
■ Φέρεται δέ καί παρ’ Ήσυχίφ ιλΕς κάλλος γράφειν : κάλλιγραψεϊν»; 

ΪΙρβ. καί «Είς κάλλος: τό καλλιγραφεϊν».

Τό είς τάχος καί τό εις κάλλος κατ’ επιρρηματικήν έννοιαν παραλαμβα- 

νόμενα ΐσοδυναμοΰσι τφ ταχέως καί τφ καλώς, ώς τό είς εντέλειαν τω εν
τελώς. “Οθεν λέγεται είς τάχος γράφω, είς τάχος παίω, κτλ. καί είς κάλλος 

γράφω, είς κάλλος ζω, κτλ,
Σου’ίδ. «Γράφει? ές τάχος : Οΰτω λέγεται κατά διαστολήν, Προκόπιος, 

την ές τάχος γράφουσαν μοίραν».
Σχολ, Άριστοφ, Άχαρν. 686 ΓΕς τάχος παίει: — Τό δέ ές τάχος άπό 

μεταφοράς τών έν τοϊς διδασκαλείοις παίδων, έφ’ ών οΰτως έλέγετο’ ές τά

χος γράφει, ές κάλλος»,
Φιλόστρατ. σελ. 23 «ταυτα είπών έξελαύνει της ’Αντιόχειας μετά δυοϊν 

θεραπόντοιν, ώπερ αύτφ πατρίκιο ηστην, ό μέν ές τάχος γράφων, ό δέ ές 

κάλλος». Πρβ. Εύνάπ. σελ. 83 Βοισσ. «άξιώ δοθηναί μοι τούς ταχέως γρά

φοντας». ’Ίδε καί Αοβέκκιον Φρυν. σελ. 123.
Λουκιαν. πρός Άπαίδ. 2 κΐνα δέ σοι δώ αυτά έκεϊνα κεκρικέναι, όσα ό 

Καλλϊνος ές κάλλος ν) ό αοίδιμος ’Αττικός σύν επιμελείς τη πάση γρά- 

§ 25

Χρονογράφος, χρυσογραφία.

Χρονογράφος εινε ό χρυσοϊς γράμμασι γράφων ω ό χρυσούς χαρακτήρας, 

<ίυπών. Πρβ. χρυοΌγράμριατος»
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Κεδρην. Ίόμ. Α', σελ. 787, 22 «ουτος ·ην καί χρυσογράφοςη. Ίω. Λυ§ζ 

βε\169 Τεϋβν. «σχόλιον άπό φων^ς Συμεών μοναχοΰ τοΰ χρυσογράγου 

εις τα προκείμενα δύο κανόνια περί σεισμών». Λέγεται δέ καί κατά την πε
ριττοσύλλαβον κλίσιν «τοΰτόν φασιν οί ιστοριογράφοι καί χρυσογραρέα είναι». 

, Γου χρονογραφία παρέχει ημϊν παράδειγμα ό Άριστέας η Ψευδαριστέας 
λς,γων Κθ , σελ. 286 «έν αΐς (διφΘεραις) η νομ.οθεσία γεγραμμένη χρυσο- 

γραφί^ τοϊς Ίουδαϊκοϊς γράμμασι θαυμασίως είργασμένου τοϋ ύμένος καί τ·ης 

προς αλληλα συμβολής ανεπαίσθητου κατεσκευασμένης». Πρβ. καί Έπιφάν. 
Τομ.^Δ', α', σελ. 14., 18. ’Ίδε Οικονόμου περί τών θ' Τόμ. Α', σελ. 629.

Το είς ΗΣ περατούμενον έπίθετον χρυσογρα^ς έχει, ώς είπομεν έν § 22 
σελ. 755, παθητικήν έ'ννοιαν, ίσοδυναμεΐ δέ τφ χρυσά, γεγραμριένος η π«- 

οΐον Καλλίξ. παρ’ Άθην. σελ. 200,’δ' «ύπεδέδετο δ’ έμβάδας 

χρονογραφείς»., Ευρισκεται δε καί ρήμα χρονογραφώ σημαίνον χρυσ& γράφω, 
η ποικΙΧΧω, οίον Ίω. Χρυσόστ, παρά Φωτ. Βιβλ. σελ. .522, 33 «εάν ιατρός 
είς οικίαν τοΰ άρρωστουντος είσέλθη, καί τοΰ μέν ούδεμίαν πρόνοιαν λάβη, 

λευκαινγ) δέ τούς τοίχους καί χρυσογραφη τόν οροφον

Ί^ς λεξεως χρυσογραφία καί ό Ευστάθιος χρΑσιν έν ταϊς είς
Διονύσιον Παρεκβολα?ς στίχ. 689 «καίτοι δ Χάραξ τό χρυσοΰν δέρμα μέθο

δον είναι λέγει χρονογραφίας μεμβράναις έμπεριειλημμένην, δι’ Αν ώς λόγου, 

αξίαν καταρτισθηναι, στόλον φησί». Πρβ. καί Σουίδ. λ. δέρας «Τοΰτο δέ ζν 

0JX ως ποιητικώς φ&ρεται, αλλα βιβλιον Αν έν δέρμ,ασι γεγραμμένον περιέ- 
χον όπως δεϊ γίνεσθαι δια χημείας χρυσόν. Εικότως οδν οί τότε χρυσοΰν ώνό.·’ 

μα^ον αυτό δέρας διά την ένέργειαν την έξ αύτοΰ».

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΓ ΑΓΙΟΥ IQANNOY ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Α'

Ή σπουδαιότης της ’Εφέσου έν τ·η ιστορώ της χριστιανικές έκκλησίας είν® 

μεγίστη. Ένταΰθα οί λόγοι τών πιστών έ'θετον τό σπηλαιον τών επτά παί- 
δων, την φυλακήν τοΰ Παύλου, τον τάφον τοϋ Λουκά καί Ίωάννου, τό/ζαμ- 

τνριον τοΰ Τιμοθέου. Ή Έφεσος Ατο η μητρόπολις τών ασιατικών εκκλη
σιών, καί ενταύθα συνηλθον οί πατέρες είς την γνωστήν σύνοδον τοΰ 431. 
Αλλ’ ιδίως έκαυχώντο οί φιλόχριστοι Έφέσιοι έπί ταϊς τιμαϊς ών είχεν ά- 

ξιωσει την^πόλιν αύτών δ άγιος Ιωάννης δ Θεολόγος. Είς άνάμνησιν δέ τές 
ε/-εϊ διαβιωσεως, τών θρυλουμένων θαυμάτων καί της λεγομένης μεταστά

σεις του Αγαπημένου τώ Χριστώ μαθητή, είχεν οίκοδομηθη έν ’Εφέσφ έν

ΪΙΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

παλαιοΐς χρόνοις εκκλησία ούχ δ'λως άναζία λόγου. Έκειτο δ’ αδτη έν 

χώρφ τινί προ της πόλεως έπί λόφου πετρώδους καί δυσπρόσιτου, 8ν δ Προ

κόπιος 1 άποκαλεϊ ού γήλοφον οϋδέ δυνατύν άφεϊναι καρπούς, ε’ί τις πει- 
ρωτο, άΧΙα σκληρόν τε καί τραχίν δ.Ιως’ τά δέ συναξάρια όνομάζουσι τον 

τόπον ή.Ιίβατον. ,
Άλλ’δ ναός ούτος Ατο δπωςδΑποτε μικρός, σύν τφ χρόνφ δε προϊοντι κα- 

τεπονηθη έπί τοσοΰτον, ώστε δ βασΛεύς Ιουστινιανός, δ γνωστός διά την περί 

τά κτίσματα αύτοΰ λαμπρότητα, κατεδαφίσας αύτόν άνηγειρε νεον αντ 
αύτοΰ μέγιστον καί κάλλιστον, ένάμιλλον τ? έν Κωνσταντινουπόλει περι- 

φανεϊ έκκλησίφ τών άγίων ’Αποστόλων 2. ’Αλλά περί της κτίσεως ταυτης 
της έκκλησίας δέν διδάσκει ημάς δ Προκόπιος άκριβέστερά τινα, δποϊον.δηλα 

δη υπήρξε τό μνημονευόμενου αύτης μέγεθος καί αά.Πος. Στερούμεθα δε 
περί αύτης τών ακριβών έκείνων σοφιστικών περιγραφών τών ονομαζόμενων 

εκφράσεων, α'ίτινες είνε μία τών κυριωτάτων πηγών πρός W ιστορίαν της 

βυζαντιακης τέ/νης. ’Αλλά καί περί τοϋ πλουτισμού καί τών κτήσεων της 
έκκλησίας ταύτης δέν μανθάνομέν τι, μη διασωθέντων, οσον μοι γνωστόν, ■ 

αύτοκρατορικών χρυσοβούλλων άναφερομένων είς αύτΑν,, δι’ ών συνήθως πα- 
ραχωροϋνται καί έπικυροΰνται κτήσεις καί δωρεαί. Άπέβη δέ όμως όπωςδη- 

ποτε η έκκλησία αβτ.η κέντρον συνεντεύξεων θρησκευτικών τε καί εμπορικών, 
ώς ε’ικός έν πόλει τών έμπορικωτάτων κατά την ’Ανατολήν. Καί δη ετε- 

λεϊτο πανηγόριον, πιθανώς τη 26 Σεπτεμβρίου, δτε εορτάζεται.ή μετάστα

σή τοΰ Θεολόγου, η κυριωτάτη τών αύτοΰ εορτών. Εις δε τό πανηγυριον 
τοΰτο πιθανότατα συνηρχοντο πληθη έκ πασών τών περικειμένων χωρών. 

Τοιαύτη δέ Ατο η συρροΑ τών προσερχομένων έμπόρων, ώστε τελευτώντος 
τοΰ ογδόου αίώνος τό κομμέρκιον τοΰ πανηγυριού, ήτοι τά τέλη των δια 

τό πανηγύριον τοΰ θεολόγου είσαγομένων είς ’Έφεσον έμπορευμάτων, άνηρ- 
χετο έτησίως είς έκατόν λίτρας χρυσίου 3,. α'ίτινες άντιστοιχοϋσι κατά την 
τότε άξίαν τοΰ νομίσματοςπρός 11 1,500 φράγκων,τοΰ δέ χρυσοίέ'χοντος τότε 

τετραπλασίαν περίπου αξίαν της σημερινής ύπολογιστέον τά τέλη ταΰτα εις 

450,000 φράγκων. Άλλ’ δ φόρος οδτος φαίνεται δτι Ατο βαρύς, καί δη οτε 
Κωνσταντίνος ό νικησας· τούς ’Άραβας έν' Άνουσάν τη όγδόη Μαϊου τοΰ 

795, άπηλθεν είς Έφεσον ίνα εύχηθη είς τον θεολόγον, ηλάττωσε τα τέλη 
τοΰ πανηγυριού, άνακουφίζων ουτω την έκκλησίαν 4. Έποίησε δέ τοΰτο προ

φανώς ευχαριστών τώ άγίφ έπί τη κατά τών Αράβων νίκη, ητις επετελε- 
σθη τΑν αύτΑν ημέραν καθ’ Αν Α Αμετέρα έκκλησία πανηγυρίζει τΑν συνα- 
ξιν της κόνεως τοΰ Θεολόγου. Άλλα, ώς φαίνεται, καί μετά την σεισάχθειαν.

1 Περί των τοϊί δεστότου Ίουστ'.ν.ανοΟ χτισμάτων V, I.
2 Προχόπ ιος ενθ’ άν.
3 Θ εοφάνους συνέχ. 1,727.
4 θεοφάνους συνίχ.. ϊνό’ άν.
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ταύτην τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου τά βάρη δέν έγένοντο όλιγώτερα. Τοΰτΐί 
δέ πιστεύω δτι εξάγεται έκ τοϋ έξης χωρίου τοϋ Κέδρινου, έκτος άν αΐ 'λέ

ξεις έν ΐω διιέται Οεωρηθώσι δηλοΰσαι τάς κακώσεις τών χωρών μεταξύ 

Κωνσταντινουπόλεως καί ’Εφέσου. «Μα'ίφ δέ μηνί τοΰ ς*φμη' έ'τους ίνδικτιώ- 
»νος ή άδελφή τοϋ βασιλέως Μαρία, μ-ήτηρ δέ τοΰ Καίσαρος, άπει- 

»σιν έν Έφέσφ εις προσκύνησιν τοΰ ’Αγαπημένου. Καί έν τφ διιέναι πολ- 
»λά τών παραλόγως πραττομένων μαθοϋσα, ύποστρέψασα εις τδ Βυζάν·* 

»τιον απήγγειλε πάντα τώ άδελφφ ’Ιωάννη και παρεκάλει αναστολήν τινα 
«γενέσθαι τής πονηριάς’ ό δέ μετά γέλωτος αυτήν άπεπέμψατο, γυναικεία 

»φρονεϊν εΐπών καί άγνοεΐν όσων ή πολιτεία δεϊται 'Ρωμαίων ι». Λέγονται 
δέταΰταπερΐ Μαρίας, τής αδελφής Μιχαήλ Δ'τοΰ Παφλαγόνος, έπισκεφθεί- 

βης την'Έφεσον τφ 1039.

Ή εκκλησία τοϋ αγίου Ίωάννου έγένετο περίπυστας οΰ μόνον παρά τοΐς 
ΐ' υζαντίνοις, άλλα και παρά τοΐς φράγκοις, πολλοί δέ τών τε βυζαντινών 

αρχόντων καί μεγιστάνων καί τών έκ τής Εσπερίας έπί προσκυνήσει τοΰ 
Παναγίου Τάφου όδοιπορουντων ή'ρ.χοντο εις 'Έφεσον ϊνα προσκυνήσωσι τδν 

Θεολόγον. ’Επειδή δ’ έλατρεύετο ώς ό Αγαπημένος τφ Χριστώ μαθητής, 
έμεινε καί εις την εκκλησίαν τδ όνομα τοϋ Ήγαπημένου καί πολλάκις εύρί- 

σκομεν αύτην διά μόνης ταύτης της κλήσεως όνομαζομένην παρά τοΐς Βυ- 
ζαντίνοις, οϊτινες συνεχώς ποιούνται μνείαν τής εκκλησίας ταύτης ’Αλλά 

καί τών έξ Εσπερία; περιηγητών πολλοί άναφέρουσιν αύτην, τινές ποιούμε

νοι μνείαν καί τοΰ θαύματος της κόνεως τοΰ Θεολόγου. Ουτω δη ποιούνται 
λόγον περί της εκκλησίας ταύτης ό άγιος Βιλλιβάλδος (Willibald) έν τφ 

αύτοΰ Όάοιπορ.ιχω, δςτις έπεσκέφθη την "Εφεσον τώ 722, ανώνυμός τις πε

ριηγητής τοϋ ογδόου αιώνος, δ Ίσλανδός προσκυνητής Saewulf τω 1102, ό 
"Αγγλνς John Maundeville τφ 1322 καί άλλοι.®

Άλλ’ ή άκμή τοΰ ναοΰ τούτου δέν διήρκεσε μέχρι τέλους τής βυζαντια- 

κής αρχής. Ή εκκλησία κατ’ ολίγον ήμελήθη, ΐ’σως ενεκα τών υπέρμετρων 
τελών τοΰ πανηγυριού. "Ηδη κατά τά τέλη τοΰ δωδεκάτου αιώνος άκούο- 
μεν σφοδρά παράπονα περί τής κακής καταστάσεως του ναοΰ’ μανθάνομεν 
δέ ταΰτα έκ τών ανεκδότων επιστολών τοϋ μέχρι τοϋ νϋν αγνώστου μητρο

πολίτου ’Εφέσου Γεωργίου τοΰ Τορνίκη, Τάς έπισταλάς ταύτας ευρον έν τινι 
κώδικι τής βιενναίας αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης, δ'ςτις άτελέστατα περι

γράφεται έν τώ καταλόγφ τοΰ Nessel, τφ ύπ’ άρ. Gr. Philol. CGCXXI, 

από τοΰ φ. 9,β έως τοΰ 19,β. ’Απευθύνονται δέ πρδς διαφόρους τών έν 
Κωνσταντινουπόλει μεγιστάνων καί τδν μητροπολίτην ’Αθηνών Μιχαήλ τδν

1 Κεδρην. II, 526,
2 Κεδρην. ϊν0’ άν. —Παχυμϊρης Π, 589 « . . , σκεύη μεν Ικεΐνα τω ναοί άφιερω· 

μίνα του ήγαπημένου τω Χριστώ και παρθένου».
3 Τα ονόματα τών δυτικών τούτων συγγραφέων παραλσμβάνω 6κ της διατριδ^ς τοϋ ίί:- 

chter έν τη Academy περί ής δ λόγος κατωτέρω..
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:Ακομ··νάτον, πολλάκις δέ δεικνύεται έν αύταΐς μεμ.ψιμοιρών ό Τορνίκης έπί 
τή κακή καταστάσει τοϋ πνευματικού αύτοΰ. ποιμνίου καί τή καταπτώσει 

τής εκκλησίας τοΰ άγιου. Έκ τών επιστολών δέ τούτων, περί ών άλλοτε θά 

γράψω διά μακροτέρων, αποσπώ ενταύθα εκείνα τά χωρία, έν οΐς γίνεται 

λόγος περί τοΰ περιπύστου ναοΰ,
Μ. κΤί άν σοι γράφοιμεν τά τοΰ περιπύστου ναοΰ; ’ Ώς τερέβιν

θος έ'στηκεν’ άποβεβλημένα τά φύλλα αύτής. Άναμνήσθητι τών περί 
»τής τερεβίνθου, όποιον αναγράφει τοΰτο τδ δένδρον ό πολύς τά θεία Βα- 

Βσίλειος ώς έ'στι πολυστέλεχόν τε καί μακροστέλεχον, τοσοΰτον άκαλ- 
»λές τήν κόμην άποβαλδν όπόσον ώραϊον οπότε κομά. Μάλλον δέ, ϊνα 

«τήν εικόνα έναργέστερόν σοι διατυπώσαιμι, άναλόγισαί μ.οι ζώον τών 

»ήμΐν γνωρίμων εύμέγεθες, πάσι μέλεσιν άναλόγως άρμοζόμενον, δθεν ή 
»ώρα καί τδ κάλλος τοΐς ζφοις έμπρέπειν 3 πέφυκεν’ ειτα, λιμώ συντακέν 

»καί οί τά μέλη ά μέν έξεστηκότα οσα όστώδη κατά τά άρθρα, ά δέ συγ- 

. «κοιλανθέντα ό'σα σαρκώδη κατά τάς λαγάνας καί τά τών εγκάτων κοι- 
κλώματα, τόσην φέρει τήν άμορφίαν όσην τδ πρότερον εύμορφίαν. Γράφω 

»σοι καί έτέραν εικόνα έκδηλότέραν, αλλά δέδοικα μή σου τών οφθαλμών 

«άνακινήσω τό δάκρυον. Έμβλεψον εις πρόσωπον μείρακος ευχρουν, εύτρα- 
»φας, άστεϊον, μετά λευκότητος συμμέτρως έρυθραινόμενον, εϊτα δή τραύμασι 

Βκατεστιγμέ'/σν καί τάς παρειάς ίχώρσι περιρραινόμενον καί τούς καλούς 

μ οφθαλμούς έξφδηκδς 4, έ'στι δ’ού καί έρυθήματι λάμπον ϊνα καί τδ πρώην 
»κάλλος έμφαίνοιτο. Τις ούκ άν έπί τοιούτφ προσώπφ, κάν άτεγκτότερος 
»ε”η λίθου, δακρύσειε, τήν μέν παροΰσαν όρων άμορφίαν, τό δέ πρώην κάλ- 

»λος έκ τοΰ λειψάνου, συλλογιζόμε.νος; Τοιαϋτα τά τοΰ ήμετέρου περιπύστου 
»ναοϋ, Τούτοις ένδον έγκλειόμενοι σκυθρωπάζομεν. Άν δέ βαδίσαι δεήσειεν, 

»ϊνα λαθηκηδές 5 ήμΐν ή πορεία γένηται φάρμακον οποία τε ταΐς ψυχαϊς 
ϊδιάχυσις έκ τών τής γης χαρίτων έμφύεται, άνθοβαφοΰς δρώμενης καί οψιν 

»ήδυνούσης καί οσφρησιν, ένταΰθα ήμΐν ό Πανόπτης έπιζητεΐται καί ό Αυγ- 
»γεύς καί τάς αιωνίους άνακαλούμεθα δυνάμεις, τά Πολυόμματα, ϊν’ ήμΐν 

«όξυδερκοϊεν 6 καί τά μετάφρενα. Καί ϊππου γάρ φριμαγμδς έπίτρομος καί 
«τοΐς δειλοτέροις καί σκιά δένδρου τρόμον έντίθησιν. Ούτως ήμΐν καί τά έ'ν- 
»δον σκυθρωπά καί τά έκτδς φοβερά. Μία μόνη παραψυχή, ό τοΰ ζώντος τά- 

»φος, ή τοΰ μή λυθέντος κόνις, τδ τοΰ Αγαπημένου Θεολόγου, ΐν’ ούτως εί'πω, 
«κενήριον. ’Αλλά καί τοΰτο φοβερόν ήμΐν’ δεδοίκαμεν γάρ και ψαϋσαι τοϋ 
«καθαρού οί άκάθαρτοι. Έν τούτοι; τά ήμέτερα, κτλ.» 7

! Κώδ. γράφωμεν τοι περιπύστου.
2 Κώδ. άναλ ογ ίσαίμι ζωή ν.
3 Κώδ. ίκπρέπειν.’
4 Κώδ. I ξ ωδ ικό ς.
5 Κώδ. λ α θ ι κ ι δ έ ς.
6 Κώδ. όξυδερκεΐεν.7 Έκ της έπιστολης της γρϊφε'σης τω μητροπολίτη Άδήνών Ιν κώδ. φ. 9,6.
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. «Τα περί τόν θειον ναόν τί Sv είδότι σοι γράφοιμι; Άναλόγισαι ·?νρδ 

«χρόνων όσων εωράκεις αυτόν, όπως έώρακας έχοντα καί συλλόγισαί μοι τήν 

»«Ρτι τούτου-κατάστασιν. Ούκ έστιν γάρ ήμέρα μία 1 ζοίθ’ τών αύ_
«τοΰ 2 σφκφω[λάτων, ώςπερ έξ ούρανοϋ πάλαι 'Ροδίοις, [ού] χρυσοΰ καταρ

ρέει ψήγματα, ούκ είς εύπραγίαν, άλλ’ είς δυσπραγίαν των έν αύτώ. Δε- 
«δοικό’τες γοΰν την θείαν εμπεριπατοΰμεν αύλήν, ΐνα μή θλασθώμεν την 

«κεφαλήν τω 3 μετά.τών ψηφίδων καταφερομένφ 4 τιτάνφ, ού τά τών 

«καρήνωνάμενηνά καταθραΰσαι δεδυνημένφ, άλλα δί κάί τά ίσχυρά. Τοι-' 
«αΰτα τα έ'νδον ά κα'ι συνθρύπτει μου την ψυχήν και ούδέ όργν ήδέως έα τόν 

«ήλιον. Όποια δέ τά εκτός κτλ. 5».

3? «Τά της καθ’ ημάς έκκλησίας 'Ιερεμίας μόνος προσηκόντως Sv έτοα- 
»γφδησε; Μόνον γάρ ούχ, δ φασιν Έσαΐας, έμπεπύρισται πυρί καί άνέσκα- 

«πται, τα δ’ άλλα μικροϋ τά τής Βαβυλώνος πέπονθε. Νοσοποιοΰσι γάρ έχϊ- 

«νοι κα'ι σειρήνες έν αύτή άναπαύονται, οί δέ ποιμένες έν αύτή ού μή άνα- 

«παυσονται. Τά ωραία της έκκλησίας γέγονεν ειδεχθή-ονθοις ορνίθων κατά
στικτα κοά τά έκ δωμάτων, κατά την παροιμίαν, φυόμενα έν άλλοις ούτε 

«πληρούν την χεΐρα τοΰ τέμνοντος έ'χουσι θ τάχιον αύαινόμενα ?, έν ήμϊν 
«δε και θαλλουσιν και θέρος Sv συστήσαιεν πολυάνθρωπον. Τά ύπερφα 

«γαρ,τής εκκλησίας ώς έλος γέγονε. Ταϋτα έμερίσατό με, - κατέφαγέ με’ 
«κατέλαβέ με σκότος ληπτόν(;) «, δτι έγένετο είς συριγμόν ό όίκος θεοϋ κα'ι 

«ήχου τών σειρήνων έμπέπλησται. Τά μέν οδν έ'νδον ο3τω μετατίθησιν έ'ν- 
«ΰον μενοντα, τα δ εκτός, έπάν ανοίξω τάς θύρας, αφόρητα κτλ. 9».

Έκ τών επιστολών τούτων μανθάνομεν την κακήν κατάστασιν. τοϋ ναοϋ 
περί τά τέλη τοϋ δωδεκάτου αίώνος καί τήν κατάπτωσιν έκ τοϋ ορόφου τών 
ψηφίδων, βεβαίως εκείνων δί έξ.ών συνέκειντο αί ψηφιδωτά! είκόνες τοϋ 

Σωτηρος καί τών αγίων. Τά δέ λεγόμενα παρά τοΰ Τορνίκη, οτι κατώκει 
έν τώ ναω πρέπει νά έκληφθώσιν ούτως, δτι δηλα δί ή κατοικία τοΰ μη

τροπολίτου υπήρχε παρά την εκκλησίαν επί τοϋ αύτοΰ λόφου. ’Ίσως δέ συγ- 

κατφκουν καί τών λειτουργών της έκκλησίας οί προύχοντες, εί μή καί πάν- 
τες, έν οίκήμασιν έκτισμένοις ί'σως έν τή αύλγ της μεγάλης ταύτης έκκλησίας.

1 Κώδ. μή.
2 Κώδ. αύ ιώ ν.
3 Κώδ. περιπατοϋμεν «Ιλήν ί'να μή Θλασθώμεν ,’ας κεφαλή τών.
4 Κωο. ζαταφερομένων.
5 Έκ τής ^στολής τή; γραφείση; τφ ? πί τών ο’ικε.ακών Χα1 νομοφύλαζιζυρώ 

ϋεοδωρφ τω Παντεχνη έν κώδ. φ, 11,α.
χτέο^άρκοοίΓ ™Ρά™υσα τόν νοΰν τοΰ χωρίου. Ίσως γρα-

7 Κώδ. ά να ιν ί μ εν qj,
8 Κώδ. λεπτώς.

σα9ρ!σσ/?κί?’Ι0λί Ρ^Ρογεννήτοο καί και-
βαρισσης κυρας Αννα; κόρα Ειρήνη ίν ζώδ. φ. 11,6—12,».

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

’Αν οί έν Κωναταντινουπόλει μεγάλοι είσήκουσαν τών δεήσεων του Τορ
νίκη περί της έκκλησίας καί έσωσαν αύτήν άπό τοΰ έπκπειλουμενου κινδύ

νου, μένει άγνωστον ήμϊν., "Ισως μέν έπήλθεν άρωγί τις, δυνατόν δέ~δμως 

καί νά μη έπήλθε μηδεμία καί νά έξηκολούθησεν ό ναός, ώς πολλά,των βυ- 
ζαντιακών πραγμάτων, εν παρακμή καί έπιεικώς υφιστάμενος μέχρι τοϋ , 

μοιραίου τέλους. Τώ δέ 1308, δτε οί Τοΰρκοι ύπό τόν Σασάν κατέλαβαν την 

-Εφεσον καί έδγωσαν την πόλιν, ένσπείροντες τόν φόβον απανταχού, ελαφυ- 
Ραγώγησαν καί την έκκλησίαν τοΰ Θεολόγου, «Σκεύη μέν έκεϊνα, λέγει δ 

Παχυμέοης,1 τά τφ ναφ αφιερωμένα τοΰ Ήγαπημένου τώ Χριστώ καί παρ
θένου χρημάτων τε άπιστον πλήθος διεφορεϊτο». Έκ τών λέξεων δέ τούτων 
τοΰ βυζαντινού ιστοριογράφου δέν γίνεται δήλον Sv μόνα τά άρπαγέντα σκεύη 

άνηκον είς τήν έκκλησίαν τοΰ Θεολόγου, τά δέ χρίματα ήσαν τών πολι
τών τής Εφέσου· φαίνεται δέ μάλλον δτι καί ταϋτα τά πλούτη έκεϊθεν 

προήρχοντο. * , , _ ,
Εϊνε δ’ αυτή η τελευταία παρά Βυζαντίνοις γινόμενη μνεία του περιπυ- 

στου ναοΰ. Πότε δ’ ούτος τελέως ήφανίσθη καταπεσών ή κατεδαφισθεις, ά- 

γνοοϋμεν. ’Ίσως δέ κατερρίφθη ύπό τοΰ Όμοϋρ, τοΰ υίοϋ τοϋ Άτην, οτε ου- 
τος μετά τοΰ θείου αύτοΰ Μανταχία Έλιέζπεγη, άγων έξακιςχιλίους άν- 
δρας, έπήλθε κατά τής Εφέσου τφ 1404. Επειδή δ’ οί Έφέσιοι άντέτειναν 

νά ύποκύψωσι καί ύφίσταντο καρτερικώς την πολιορκίαν, οί πολέμιοι έξεπεμψαν 

πΰρ κατά τής πόλεως, άνάψαντες αύτήν έκ τών τεσσάρων αύτής μερών. Και 
ήκ ή πανα πόΛις tfypa και κόπς er tvair ή^αις. Ουτω δέ μονον ηναγ- 

κάσθησαν οί Έφέσιοι είς ύποταγήν Λ Τότε λοιπόν ίσως επυρποληθη η κ,α- 
τηδαφίσθη καί ή εκκλησία τοΰ Θεολόγου. ’Ανακριβής δ’ εϊνε ή εικασία τοΰ 
Richter, καθ’ ήν ό ναός κατεστράφη τφ 1402 ύπό τοΰ Ταμερλανου , διότι 

ό κατακτητής ούτος μόνον έδ-^ωσε τήν πόλιν διερχόμενος έξ αύτής , εί όε 
τις ύπό τών περί «ύτόν έγένετο πυρπόλησις 5, ύπήρξε πάντως άναξία λόγου.

Β'

Τοιαύτη ή ιστορία τής έκκλησίας ταύτης, οσον δυνάμεθα έκ τών σώζομε- 

νων ολίγων είδήσεων νάποκαταστήσωμεν αυτήν. ’Αλλά καί άν ύποθεσωμεν 

δτι ή έκκλησία επυρποληθη καί κατηδαφίσθη, ύπήρξεν άρα ή καταστροφή 
ουτω τελεία, ώστε νά μή δυνάμεθα ούδέ κάν νά δρίσωμεν τόν τόπον έ'νθαε 

άλλοτε ύψοΰτο μ.εγαλοπρεπης και πλούσια ,

1 Παχύ μέρη; Π, 589.
2 Δούκας, 8ϊ.
3 Έν τη Academy τής 27 Ίονλ'ου 1878 σ. 98.
4 Δούκας, 78.
5 Δούκας, 81. ,
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Εινε γνωστά! at μαζραί καί μετ’ εκτάκτου επιμονές έπί δέκαέτίάν δλή^ 
άπό τοϋ 1864 έως τοϋ 1874 έπιχειρηθεϊσαι έν Έφέσφ ανασκαφαί ύπό τοϋ 

’Άγγλου J. Τ. Wood, μέλους τής βασιλικής άκαδημείας τών Αγγλων άρχι- 

τεκτόνων. Ταποτελέσματα αύτών υπήρξαν σπουδαιότατα. Έν τφ μεγάλφ 
έλει τφ έκτεινομένφ έγγύς τοϋ Άγιασουλούζ, οπερ τέως ήτο έρημον και 
έχρησίμευε μόνον ώς τόπος Αγρας καί κυνηγεσίων τών έζ Σμύρνης θηρευτών, 

Απεκαλύφθησαν τά ερείπια τοϋ ’Ωδείου, τοϋ Πρυτανείου, τοΰ Θεάτρου τής 
’Εφέσου· ίνκ δέ παραλίπωμεν την άλλην πληθύν τών έζ της άρχαιότητός 

λειψάνων, τών γέγλυμμένων έργων καί τών επιγραφών, κυριώτατον αποτέ

λεσμα τών άνασκαφών τούτων ύπήρξεν ή άποκώλυψις τών ερειπίων τοϋ θαυ

μάσιου ναοϋ της Άρτέμιδος μετά τών ωραίων έκείνων columnae caelatae, ών 
ποιείται μνείαν‘ό Πλίνιος. 'Ο Wood, καίπερ έζπεπληγμένος ύπό τοϋ μεγα
λείου τής αρχαίας τέχνης, ής έξέσκαπτε θησαυρούς ζηλωτούς,δέν ημέλησεν ό

μως τελέως καί. τών χριστιανικών αρχαιοτήτων* και δή πλήν άλλων άπεκάλυψε 

τό ώραϊον εκείνο οικοδόμημα, δπερ έθεώρησεν ώς τόν τάφον τοΰ αποστόλου 

Λουκά και περί ού Αμφισβητήσεις έγεννήθησαν καί σπουδαία συζήτησις προε- 
κλήθή έπ’ εσχάτων έν Άγγλίφ Εις ταότας δέ τάς χριστιανικάς Αρχαιό

τητας συγκαταριθμητέοι και οί βυζαντιακοί τάφοι οδς εύρεν ό Wood κατά 
τό πρώτον έτος τών άνασκαφών έπί τοΰ λόφου τοϋ Άγιασουλούζ, ών εις ενε
πίγραφος. Εύρε δ’ έπί τοϋ αύτοΰ λόφου, κατά τήν ανατολικήν αύτοΰ κλιτύν, 

παρά τούς τάφους, και λείψανα άτεχνων, άλλ’ έξόχως λείων ψηφίδων μετά 
κονιάματος τοίχου άνερχομένου πιθανώς είς τόν πέμπτον αιώνα. Αί Ανασκα
φαί προεμήνυον ήδη και ενταύθα αίσια Αποτελέσματα, άλλ’ ό άκάματος 

Αρχαιοδίφης ήναγκάσθη νά διακόψνι αύτάς, έμποδισθείς ύπό τών γαιοκτημό

νων, οΐτινες άπγτουν νάγορασθώσιν υπ’ αύτοΰ τά γήπεδα αυτών %. ’Αλλά 

καί είς ταΰτα μόνα περιορισθεϊσα ή άνασκαφη έπ'ι τοΰ λόφου, Αποβαίνει ούχ 
ήττον σπουδαία διά τούς διατρίβοντας περί τήν χριστιανικήν αρχαιολογίαν, 
επειδή ή αυτόθι εύρεθεΐσα ενεπίγραφος πλαζ, συνδεόμενη μετά τών έν τώ 

πρώτφ μέρει τής παρούσης πραγματείας έκτεθεισών μαρτυριών, άγει είς τήν 

βεβαίαν, νομίζω, εικασίαν, ότι έπί τοΰ λόφου εκείνου έκειτο ή περιώνυμος 

εκκλησία τοΰ θεολόγου, έξ ής παρά μέν τοΐς φράγκοις ώνομάσθη κατά τούς 
μέσους αιώνας ή ’Έφεσος κατά παραφθοράν Alto Luogo, παρά δέ τοϊς Τούρ- 

κοις Άγιασουλούκ.

Τής ένεπιγρώφου ταύτης πλακάς έδημοσίευσεν ό Wood έν τη 36 σελίδι 

τής συγγραφής αύτοΰ τήν εικόνα, ήν έκεΐθεν παραλαβόντες Αναδημοσιεύομεν 
καί ημείς ενταύθα. Ά7λά περιορισθεις είς μόνην τήν δημοσίευσιν ταύτην, 
δέν άπεπειράθη τήν ερμηνείαν τής έπιγραφής’ έγχειρήσας δ’ είς τοΰτο έγώ,

1 ”1δ. Academy τής 27 Ιουλίου ο. 97, τής 3 Αΰγούστου σ. 117, τής 10 Αόγοΰστου σ.
1 43 κ. ε'. ·

2 J. Τ. Wood, Discoveries at Ephesos. London. 1877. σ. 33.
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ύπέβαλον, έζ τής άναγνώσεως αύτής όρμώμενος, τάς Ανωτέρω έκτεθείσας ει
κασίας καί σκέψεις είς τήν ένταϋθα γερμανικήν σχολήν κατά τήν όυνεδρία- 

σιν τής 23 ’Απριλίου τοϋ παρόντος έτους. Κατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν 

μετά τινας μήνας, τγ 15/27 ’Ιουλίου, έδημοσίευσεν ό Γερμανός Jean Paul 

Richter έν τγ λονδινεέγ Άζαδημείιγ (Academy) διατριβήν περί τοΰ αύτοΰ 
Θέματος, όρμώμενος έζ τής αύτής επιγραφής καί συνδυάζων αύτήν τό μέν 

μετά τών μαρτυριών τών έζ τοΰ Βορρά καί τής Εσπερίας κατά τούς μέσους 

αιώνας προσκυνητών, τό δέ μετά τών έζ τής αυτοψίας εντυπώσεων. Διότι 
ό Γερμανός ουτος λόγιος, άποσταλείς είς τήν ’Ανατολήν ύπό τής σαξονικής 
κυβερνήσεως πρός μελέτην τών χριστιανικών Αρχαιοτήτων, ηύτύχησε νά ιδη 

και ίδίοις δμμασι τήν Έφεσον καί τά αύτόθι ανασκαφέντα. Άνέγνωσε δέ 

τήν προζειμένην έπιγραφήν ώς εξής ό δοϋλος τοϋ θεόν ‘Θεόδωρος

Μ

δεσποτικδς των · ... τον ήγαπημένου Θεολόγου ψ ετει δχλ' . . . .» Άλλ’’ 
ή άνάγνωσις αύτη εινε ελλιπής τε καί Ανεπαρκής. Έχουσι δέ μάλλον τά 

γράμματα, άρχόμενα άνωθεν έξ Αριστερών καί χωροϋντα πρός τά δεξιά, περι- 
λαμβάνοντα δέ καί τήν δεξιόθεν στενήν στήλην, ώς εξής' « ψ·Έχοίμήθη 

δ δούλος τοΰ θεοϋ Θεόδωρος δομόστικος των ψαλτών τοΰ ήγαπημένου Θεο
λόγου + ». Τής δέ Αριστερόθεν στήλης τά γράμματα εινε κακώς έσχεδια- 

σμένα, ώστε εϊνέ πως καί άδιάγνωστα' Αναγνωρίζεται δέ βεβαίως μέν ή ση- 
μείωσις τοΰ έτους ετει £χλ! ■, ειτα δε τά έν τέλει βραχυγραφικώς δεδηλω

μένα μηνδς Σεπτεμβρίου,?,' (;), τά δ’ έν μέσφ κείμενα καταλαμβάνουσι τήν 

θέσιν έ'νθα συνήθως τίθεται τό όνομα καί ό Αριθμός τής ίνδικτιωνος, ής προ

φανώς παρεγνώρισεν ό σχεδιογράφος τοϋ κ. Wood τήν ίδιάζουσαν σημειο

γραφίαν.
ΤΟΜΟΣ Β', 11.— ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 58
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Κατά ταΰτα η πλάζ έπέκειτο επ'ι του τάφου τοΰ δομεστίκου -έων ψάλτδΜ 

τοϋ Θεολόγου, όνομκζομένου Θεόδωρου, δανόντας δέ ημέραν τινά τοΰ Σε
πτεμβρίου τοϋ έτους 6630 άπό κτίσεως κόσμου, ήτοι τοΰ 1022 ,1. Ώνομώ- 

ζετο δέ παρά τοΐς βυζαντινοί; ΰομΐατιχος x&y ψαΛτωκ ό παρά τοΐς έπειτα 

"Ελλησι καί σήμερον καλούμενος πρωτοψάλτης^ αλλά μετά τής υπουργίας 
ταύτης συνεδέετο παρ’ έκείνοις μέγα αξίωμα καί τιμή μείζων η καθ’ήμας®. 
"Αξιόν δέ σημειώσεως έν ταύτγι τγί επιγραφή είνε καί τό σχήμα τοϋ κεφα
λαιώδους Δ, όμοιάζον προς τό σύνηΟες Α μέ μόνην την διαφοράν, οτι η εγ

κάρσιά διά μέσου γραμμή προβαίνει έξω τών συμπιπτόντων επικλινών σκε

λών. Είνε δέ τό Ά τοΰτο ούκ άσύνηθες εν τή παρακμαζούσγι τών Βυζαντινών 

μεγαλογραμμ.άτφ γραφή), άπό τοϋ η' περίπου αιώνος, περιήλδε δ’ έπειτα 
κατά μίμησιν κα'ι εις νεωτερας τινάς έπιγραφάς τών παρελθόντων αιώνων. 

Τοιοϋτον Α εύρίσκομ.εν έν τγ παρά Γρηγορίω τώ Ιΐλακεντινίφ έπιγραφγ τής 

Κρυπτοφεράς έκ τοϋ έτους 1 132 3. Τοιοϋτον τό Α έν τή) ύπ’άρ. 200 βυ- 
ζαντιακγ έπιγραφνί τοϋ Αούβρου, τοϋ έτους 1301, τγ διά μικρών γραμμά

των έκδεδομένγ ύπό τοΰ Frohner, ώς έσημείωσα αυτός ίδών Τοιοϋτον τέ

λος έχει σχήμα τό Α έπί τινων βυζαντιακών μολυβδοβούλλων και έν τισι 

τών έπιγραφών τής αγιογραφίας 5.
Τοικΰτα διά βραχέων τά κατά την άξιολογωτάτην ταύτην επιγραφήν, 

ητις έδωκε την πρώτην άφορμ,ην εις την προκειμένήν μελέτην.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΪ ΓΑΜΟΥ
ΕΝ ΜΕΓΙΕΤΗι (ΚASTEAAOFPXZΑ)

Περιγράφοντες τόν παρά Καστελλορριζίοις γάμον παραλέίπομεν πάντα τά 
όμοια πρός πολλάς τοιαύτας περιγραφάς γάμων διαφόρων μερών, καταχωρί- 
ζοντες τά ούσιούδη καί ίδιάζοντα παρά τοΐς Καστελλορριζίοις, ούδένα περί 

τής προμνηστείας λόγον ποιούμενοι.
Ό χρόνος καθ’ δν τελούνται οί γάμοι έν Καστελλορρίζω εινε ώρισμένος’ 

Θεωρείται δέ κανών απαράβατος όπως τελώνται τόν χειμώνα, κατά μήνα

1 Ό Richter γράφει άνακριξώς 1021.
2 Du Cange, glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis σελ. 321-322.
3 Epitome graecae palaeographiae . . . auctore r. p. D. Gregorio Placentinio. Romae, 

MDCCXXV. σελ. 33.
4 Music national du Louvre. Inscriptions grecques interpret6es. Paris 1873 σ. 321 x. ε.
5 ΣΓΝΟΑΟΝ ΠΑΡΕΑΩΚΕΝ=ΣΥΛ’ΟΔΟΝ ΗΑΡΕΛΩΚΕΝ άναγινώσκομεν 1z.tos άλλων έπί 

τίνος παλαιας άγιογραφίας παριστώσης τά Θαύματα τοΰ αγίου Σπυρίδωνος Χαΐ άποχειμένης 
έν τφ πλουσίω γραμματείω της ?ν Βενετία ορθοδόξου Ικκλησίας τοΰ άγιου Γεωργίου.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΈΝ ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΑΑΟίΦΪΖΩ) ; β&ί 

$τρό πάντων ’Ιανουάριον, ώς και παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησι κατά τόν Γ.α- 
μηλιώνα. Τελείται δέ τό μυστήριον τοΰ. γάμου πάντοτε έν τω ναώ τοϋ 
άγιου Κωνσταντίνου καί ούδέποτε έν τώ οί'κφ, πλην τών ερχομένων εις δεύ

τερον γάμον, Αάντοτέ δέ Κυριακήν.
Άπό της Παρασκευής άρχονται αί εις τόν γάμον επισκέψεις τών συγγε

νών καί φίλων, οτε έκθέτουσι τήν προίκα τοΰ γαμβρού καί της νύμφης,όπως 
βλέπωσιν αύτην οί έπισκεπτόμενοι. Τό Σάββατον άπό πρωίας παΐδες πο

ρεύονται εις τούς βουνού; καί συνάζουσιν ευώδη βότανα, φινά τών οποίων 
χρησιμεύουσιν είς τό λουτρόν τοΰ γαμβρού κά'ι της νύμφης, τινά δέ ραίνου- 

σιν είς τόν οίκον περί τό μεσονύκτιον, μεθ' δ Θυμιώσι την στάλην τοϋ γαμ
βρού καί της νύμφης διά διαφόρων άρωματικών καί διά βα’ίων διά την βα- 

σκανίαν. Μετά ταΰτα στρώννουσι τράπεζαν έν γ κάθηνται ύπέρ τούς τριά

κοντα καί τρώγουσι καί πίνουσι μέχρι της άνατολής τοΰ ήλιου, ότε οί φίλοι, 

στολίζουσι τόν γαμβρόν.
Άφοϋ ό γαμβρός στολισθή) καί έλδν; ό καιρός της εις τόν ναόν Πομπής, 

στέλλέι τάς πλησιεστάτας αύτοΰ συγγενείς είς τόν οίκον της νύμφης μετά 

τετραχόρδου ινα στολίσωσιν αύτην, ένφ αύτός πορεύεται αργώ βηματι είς τόν 
ναόν. Την έκ της οικίας έξοδον τοΰ γαμ-βροΰ μηνυούσι πλεΐστοι πυροβολισμοί. 

Άφοϋ δέ αί συγγενείς τοΰ γαμβρού φθάσωσιν εις τόν οϊκον της νύμφης, μετά 
τάς εύχάς καί περιποιήσεις άρχονται τοΰ χοροϋ, αδουσαι έκάστη άνά έν δί- 

στιχον κατ’ ερωτήσεις καί άποκρίσεις έκ μέρους τοϋ γαμβροΰ καί της νύμφης 

ώς ακολούθως'
"Ωρα καλή σας, άρχοντες, δν εΐνε ορισμός σας 
νά ’πάρουμεν τήν κόρην σας άπού τ’ αρχοντικό σας.
—Καλώς τής συμπεθέραις μας 'σαν τόν καλόν τό χρόνο 
'σάν τήν μεάλην Πασχαλιά, 'σαν τό X ρ ι σ τός άνέστη·
Ήρθεν ή ώρα ή καλή κ’ ή 'περευλοζγ)ημένη 
νά βάλουσιν τήν κόρη μας όλόχρουσο στεφάνι· 
Τήν κόρη μας τήν κανελλοΰ τήν κανελλοθρεμένη 
καλά νά την ήγλέπετε ώς ήτα μαθημένη.
'Η κόρη 'ποϋ σας δίουμεν δεν εϊνεν άφ’ τή στρατα 
μόν’ εΐνεν άπ’ τ’ άγάδικα κι’ άποό τά κουσουλατα.
— Τήν κόρην 'ποϋ μας δίετε άποϋ τά κουσουλατα 
έμείς 6έ νά τη βάλουμε μέσα ’ς τά πριντσιπατα.
Μαργαριτάρι στρογγυλό με[γ]άλο 'σάν τό βρύΘι 
χαρά ’ς τά ’μμάτια τοΰ γαμπρού πού διάλεξε τή νύφη.
Αυτά τά σπίτια τά'ψηλά 'ποϋ φαίνεται τό κάστρο 
έμεΐς γαμπρός π’ άπάρουμεν τής Τραμουντάνας τάστρο. .
’Ανοίξετε τής ’Εκκλησία!; κι’ άψετε τής λαμπάδες 
‘ποϋ θάνηβή[ν] έ νύφη μας με δυό χρουσαΐς κουμπάραις.
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Καί &\\χ ποΚ'Κχ μεθ’ 8 διαλύσασαι τόν χορόν άλλαι μέν στολίζουσι 
νύμφην, άλλαι δέ γύρω αύτής κροτοΰσαι τάς χεϊρας άίδουσι τά εξής" 

"Ελα εύχή τής μάνας σου, ε/.α και τοΰ τσουροϋ 1 σου, 
"Ελα καί τοΰ προππάπου σου έλα και τοΰ ταττα 2 σου.

"Οντα σ’έγέννα ή μάνα σου βούλα 3 τα δέντρ’άθθοΰσαν 
και τά πουλάκια τ’ ουρανού κ’ εκείνα κελαλοΰσαν.

"Εντά τρω[γ]εν ή μάνα σου 'σαν ήταν γκαστρωμένη 
κ’ έγέννήσεν τόν ήλιον και τήν κερά Σελένη. 4 

Πο’ας μάνας γέννημάν είσαι τούνοις 5 τσουροϋ κλωνάρι 
και πο’ός ταττας σ’ έδάφτισεν κ’ έδωκέ σε τή χάρι.

Άφοΰ στολίσωσι την νύμφην δι’ άλλοκότων καί δλως ιδίων παρ’ αύτο?ς 
ένδυμάτων, περί ών άλλοτε, σύρουσι καί αύτήν είς τόν χορόν καί άδουσι τό 
επόμενον άσμα"

Άρχοντοποΰλλά μου χρουσή 
άψε καί σβύσε μουναχή 
— Πώς ν’ αψω σβόσω μουναχή 
ποΰ μ’ έχει μάνα μ’ άκριβή 
καί κύρις μου καλίούτερη, 
κι* άφ’ τήν άκριβωσύνη μου 
χρουσόν κλουβί μ’ έκάμασι 
’ς τή Βενετ’ά μ’ έστείλασι

• · · · · · » -

Μετά ταυτα φέρουσιν αύτήν είς τόν ναόν, τών νέων άδόντων καθ’ οδόν τό 
επόμενον άσμα μεγαλοφώνως καί δι’ ίδιου μέλους"

Φυ[γ]’ άπού ’μπρος μου βρε παλληκάρι 
όπου τή στράταν ποΰ θά δίαβώ 
κΐ’άμε ν’αυρης νά μπαλλάρης 
πλούσίαν κόρην νά πα ναόρής νά πάρης· 

έβώ θά σέ τόν κάμω 
τόν έδικό σου γάμο, 

τώρα πούβραμεν τόν καιρό.

Ξαναστρέφομαι καί θωρώ τη 
’πάω κοντά της καί τής ’μιλώ 
καί τής λέγω σοόκου ’πάνω 
μή με κάμης τόν ξένον ν’ άπαιθάνω 

σκλάβος σου χαμμένος 
βρίσκομαι γραμμένος 

άπού τήν τόση σου ώμορφ’ά.

Πρό ολίγων ετών υπήρχε συνήθεια νά φέρωσι τήν νύμφην είς τόν ναόν 
έσκεπασμένην διά χρυσοϋφάντου σκέπης άπό κεφαλής μέχρι ποδών" άλλ’ ήδη

1 ό κύρις, γεν. τοϋ τσουροϋ —ό κύριος=ό πατήρ.
2 τ*ττ8ς ό^άνάδοχος,
3 βοΰλα= ούλα = όλα.
4 κερά Σελένη, ή ’Ίρις, τό οόράνιον το'ξον.
5 τούνους —τίνος.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΝ ΜΕΓΙΣΤΗ (KASTEAAOPPIZii) SS5' 

*ϊων εθίμων τούτων τά πλεϊστα άντικαΘίστανται ύπό τοϋ βίσρέοντος μονοτό- 
νου πολιτισμού. Τήν είς τόν ναόν εΐ'σοδον καί έξοδον τών μελλονύμφων μη- 
νύουσι πυροβολισμοί.

Μετά τό πέρας τοϋ μυστηρίου φέρει δ γαμβρός μετά τών συγγενών καί 
φίλων του τήν νύμφην είς τόν οίκόν του, πριν δέ είσέλθη κλείουσι τάς θύρας 
λέγοντες αύτή τάζε, εκείνη δέ τάζει, ήτοι ύπόσχεται διάφορα γλυκίσματα 
ή εδέσματα καί λοιπά. Είσελθοϋσαν δέ τοποθετοϋσιν είς τήν γωνίαν τοϋ οί
κου (είς τό xarTourc ές ού καί παροιμία «ντρέπεται *σά νύφη ’ς τό καντοδνι), 
ένθα διανέμει τεμάχια σακχάρου. Οί γονείς καί φίλοι αύτής δέν έ'ρχονται 
μετ’ αύτής είς τόν οίκον τοϋ γαμβρού, άλλα είς τόν οίκον, ένθα έγεινεν δ 
γάμ,ος τής νύμφης καί χορεύοντες $δουσε τά επόμενα δίστιχα"

Έπήρά μας τήν κόρη μας κ>’έκάβην ή καρδ’ά μας 
κι’ άπόμεινεν τό χαρανι πάνω ’ς τήν πυροστ’ά μας. 
Έπήρά μας τόν ήλιον καί τήν κερά Σελένη 
κ’ έπόμεινεν τό σπήτί μας σά χώρα κουρσεμένη

καί άλλα διάφορα, δι’ ών παριστώσι τήν λύπην των διότι έφυγεν ή κόρη 
των. Έν τφ οί'κφ τού γαμβρού χορεύοντες $δουσι τά εξής"

’Ελάτε νά χορέψουμε ’ς τοΰ γάμο> μας τό σπήτι 
δπ’ όχει τόν Αύγερινόν καί τόν’Αποσπερίτη.

οτε χορεύει δ γαμβρός καί ή νύμφη"
Τί ’μόρφα ποΰ 'ταιργίάξετε τά δυό σας Ινα μπόι 
'σαν τά τσυπαρισσόμηλα μέσα ’ς τό περιβόλι. 
Τ’ άντρόγυνο ποΰ’γείνηκε ’ς τόν άγιον Κωνσταντίνα 
νά το βλαήση ό Χριστός κ’ έ Παναγ’ά τής Τήνο.

δτε σύρε., τόν χορόν άγαμος λέγουσιν’
Αυτός ποΰ σύρνει τό χορό με ’γειά του με. χαρά του 
καί γάμος καλορ,ρίζικος νανεν κ^’ ά<ρ’ τά ’δικά του.

Καί άλλα πολλά, άτινα θά δημοσιεύσωμεν άλλοτε μετά εκλογής δημωδών 
φσμάτων. Οί χοροί καί τά ι^σματα διαρκοϋσι μέχρι τής εσπέρας, οπότε λε- 
γοντες τό εξής"

Χατέστέ νά πηαίνουμε γ’ατί γαμπρός νυστάζει, 
καί νύφ’ άφ’ τό καντούνι ν της κλαίει κ>’ αναστενάζει.

άποχωρουσιν άφίνοντες τούτον μέν νυστά.ζοντα, εκείνην δέ στενάζουσαν κατά 
τό δίστιχον. Πρό πολλών ετών δ γαμβρός έμήνυε διά πυροβολισμόν τήν αγνό
τητα τής νύμφης" ήδη τό έθιμον τοΰτο έπαύθη, άντίδέ τούτου έπεκράτησε τα 
καί πολλαχοϋ τής άλλης Ελλάδος επικρατούν πρός άπόδειξιν τής παρθενίας 
γνωστόν έθιμ.ον. Τήν δ’ έπομένην ημέραν Δευτέραν οί συγγενείς καί φίλοι τώη 
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βτεφθε'ντων ύπάγουσι καί ξίίπτουσι χάρισμα ζΐς ^ νύμφην. Εινε δέ τοδτ§ 

πάντοτε χρυσοδν νόμισμα διαφόρων ειδών, τό όποιον ρίπτουσιν είς τό ποτηριον 
δι’ου κερνά αύτούς η νύμφη. Τά χαρίσματα ταϋτα γράφονται, διότι ό γαμ

βρός εινε ύπόχρεως νά τά άποδώση εις τούς ρίψαντας δταν στεφθώσιν άν είνε 

άγαμοι, άλλως είς τόν γάμον τών τέκνων των. .

Τηντετάρτην φέρουσι την προίκα της νύμφης είς τόν οίκον τοϋ γαμβρού 

και ουτω λαμβάνει πέρας ά τελετή των γάμων διαρκοϋσα πολλάκις μέχρι 
*ε^ς επομένης Κυριακές.

Α. ΣΠΓΡΙΔΠΣ.

■■ ....1 --·:

Ο ΑΠΕ2ΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΧΘΙΕΤΟΡΙΑ

ΕΔΜΟΝΔΟΥ ΑΜΠΟΥ

ΙΑ' * ' "

Ό συνταγματάρχης Φουφας μανθάνει είάήσεις τιτάς, αιτιν&ϊ 
θα φανωαι ηαΛαιαι είς ΐους αναγνωστας μου.

, Μεταξύ των παρόντων κατά την σκηνήν τ^ς άναστάσεως τοΰ σύνταγμα-, 

ταρχου, ουδέ εις υπηρχεν ίδών ποτέ άνάστασιν νεκρού. "Οθεν ευνόητος εινε 

$ τε έκπληξις καί ά χαρά η έν τφ έργαστηρίω έκδηλωθεϊσα, Τρις επευφή

μησαν κροτοΰντες τάς χεϊρας καί πανηγυρίζοντες τόν θρίαμβον του δόκτορος 
Νιμπόρ. Έκ τοϋ θορύβου δε τούτου πάντες οί έν τίί αιθούση, έν τοϊς δια- 
δρομοις, εν τί) αύλίί καί έν αυτί) τίί όδω συνωθούμενοι κατενόησαν δτι τό 

θαϋμα έξετελέσθη. Παρευθύς δέ ακράτητου είσώρμησε τό πλήθος διαρρ-ηξαν, 

τας Θυρας, καταβαλόν πάν κώλυμα καί άνατρέψαν τούς επιστήμονας πάντας, 

ματην πειρωμενους νά το άναχαιτίσωσι.
«Μά, Κύριοι! άνεκραύγαζεν ό ιατρός Νιμπόρ, θέλετε λοιπόν νά τον θανα

τώσετε ;»

’Αλλά τίς τον ηκουε; Τό άγριώτατον πάντων των παθών, τ) περίεργία 
παρωξυνε το πλήθος καί έκαστος ήθελε νά ΐδη καί καταπατών τούς άλλους. 

Καί ό μέν Νιμπόρ κατέπεσε κατά γίίς, δ δέ κ.Έενάλτος καί ό υιός του σπεύ- 

σαντες είς βοήθειαν τοϋ ίατροϋ άνετράπησαν πεσόντες έπ’ αύτοΰ, η δέ κυρία 

Ρεναλτου ανατραπεϊσα καί αύτη κατέπεσεν έπί τών γονάτων τοΰ συνταγ-τ 
ματάρχου δεινόν βοώσα.

«Αϊ, αί'! άνεφώνησεν αγρίως ό συνταγματάρχης, άνορθωθείς αίφνης ώς 
» *1®. ®λ. 5’49, 643, 742, 797. ’ ' 

0 ΑΠΕΕΙΙΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ

Ιπό ελατηρίου, θά μας πνίξουν αυτοί οί άχρεϊοι άν δέν τους πεταξωμεν απ 

εδώ μέσα!»
Ή στάσις τοΰ Φουγά, η λάμψις τών οφθαλμών καί μάλιστα τό θαυμαστόν 

της άναστάσεώς του, έποίησαν περί αύτόν κύκλον κενόν, ώς εάν οί τοίχοι 

ύπεχώρησαν ?η οί περιεστώτες είσηλθον είς τά σώματα άλληλων.
αΈξ’ άπ’ έδφ ολοι σας !» άνεφώνησε διά φωνής λαμπράς, ώς έάν απάγ

γελλε στρατιωτικόν πρόσταγμα.
'Ως άπόκρισις δέ άντηχησε περί αυτόν βοη κραυγών, έξηγησεων, δικαιο

λογιών' ένόμ,ισε δέ ό συνταγματάρχης οτι νίκουσε και άπειλάς πίνας. Αρ- 
πάξας δέ παρευθύς έδραν τινά έκεϊ πλησίον κειμένην, κραδαίνει αύτην ώς 

δπλον, άπωθών, πληττων, άνατρέπων πολίτας, στρατιωτικούς, ύπαλληλους, 
επιστήμονας, φίλους, περιέργους, τόν ύπαστυνόμον, καί τόν άνθρώπινον τού
τον χείμαρρον καταχέει δλον είς την οδόν μετά φοβερού πατάγου. Τούτου δέ 

γενομένόυ κλείει διά τοΰ μοχλού την θύραν καί έπανελθών είς τό εργαστη
ρών βλέπει τρεις άνδρας ίσταμένους παρά τίί κυρί^ι 'Ρενάλτου. Πραύνας δε 

την φωνήν του έρωτα αυτήν
«Τί λέγεις, κυρά, νά τους πετάξωμεν καί τούτους τούς τρεις;

__  θεός φυλάξοι! τόν άνδρα μου, τόν υιόν μ.ου καί τόν κ. Νιμπόρ τον ια

τρόν, δστις σ’ άνέστησε ;
-— Τότε λοιπόν, κυρά, άς έχουν χάρον! Ό Φουγάς ουδέποτε παρεβιασε 

τούς νόμους της ευγνωμοσύνης καί τνίς ξενίας. Καί σύ, ’Ασκληπιέ μ.ου, δος μοι 

την χεΐρά σουο. .
Έν τούτω δέ δέκα η δώδεκα περίεργοι είχον άναρριχηθίί άπό τοΰ πεζο

δρομίου τίίς όδοΰ μέχρι, τοΰ παραθύρου τοΰ εργαστηρίου, ίδων τουτους δ 

Φουγάς έσπευσε πρός τό παράθυρον καί άνοίξας αύ.τό μεθ’ δομής, ηναγκασε 
τούς περιέργους νά πηδησωσι μεταξύ τοΰ έξω της οικίας συνωθουμένου λαού.

«Ααέ ! άνεφώνησεν έπειτα, αιματοκύλισα μίαν έκατοστΰν βασιβοζούκων 

οί όποιοι ούτε την γυναίκα έσεβάσθησαν ούτε την άνθρωπίνην αδυναμίαν. 

Καί άν δέν σας άρέσω, με λέγουν συνταγματάρχην Φουγάν τοΰ εικοστού τρι- 

του συντάγματος, καί ζτιτω ο Αυτοκρατωθ»·
Μετά τ·ην παράξενον ταύτνιν προσλαλιάν αντήχησαν ως άπόκρισις κραυ- 

γαί, έπευφημ.ίαι, γέλωτες καί λοιδοριαι. Ό δε Λέων σπευσας εξηλθεν εις 
τόν λαόν αϊτών συγγνώμην παρά τών .άξιων τοιαυτης. ΙΙροσεκαλεσε δε φί

λους τινάς νά συνδειπνησωσι την εσπέραν μετά τοΰ άλλοκότου συνταγμα
τάρχου, μάλιστα δέ δέν έλησμ.όνησε νάποστείλ-ρ είς την εξοχήν έπίτηδες 

άνθρωπον νά καλέσν) την Κλημεντίναν.
Ό δέ Φουγάς μετά την προσλαλιάν του έπανηλθε προς τους ξένους του 

άβρά βαίνων καί άλαζονευόμενος καί ίππεύσας την έδραν ην προ μικροϋ είχε 

μεταχειρισθη, άνηγειρε τάς άγκιστρώδεις άκρας τοΰ μύστακός του καί είπε S 

«Δεν λέγομεν καί τίποτε ; Αοιπον ημην άρρωστος ;■
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—· Κα'ι πολύ.
, Παραμυθία. ’Εγώ αισθάνομαι τδν εαυτόν μου άξιόλογα, καί πεινώ, 

μάλιστα εως νά στρωθή ή τράπεζα μετά χαρας θά έπινα εν ορεκτικόν».
Η κυρία 'Ρενάλτου έξελθοΰσα καί παραγγείλασά τι επανήλθε παρευθύς.
« Αλλ είπατε μοι λοιπόν ποϋ είμαι! εΐπεν ό συνταγματάρχης. ’Εκ τοϋ 

εργαστηρίου τουτου καί των έν αύτφ οργάνων άναγνωρίζω δτι οπαδός τής 
Μούσας Ουρανίας κατοικεί ένταΰθα, ίσως δέ καί φίλος τοϋ Μόγγη κα'ι Βερ- 
θολλετου. Άλλ’ όμως ή ειλικρίνεια ή έπί τοΰ προσώπου σας έντετυπωμένη' 
υποδεικνύει δτι δέν εΐσθε γέννημα τοΰ λαχανοτόπου τούτου. Ναί, πιστεύω είς 
τούς παλμούς τής καρδίας μου. Φίλοι, τήν αύτήν έχομεν πατρίδα. Κα'ι μόνη 
ί συμπαθής ύποδοχή σας, έν έλλείψει άλλων αποδείξεων, θά μ’ έπειθεν δτι 
εΐσθε συμπολΐταί μου. Ποία τύχη σας έφερεν έδφ τόσον μακράν τοΰ πατρίου 
εδάφους; Τέκνα τής πατρίδος μου, ποία τρικυμία σας έρριψεν είς την άξενου 
ταύτην άκτήν ; '

— ^Αγαπητέ μοι συνταγματάρχα, άπεκρίθη δ Νιμπόρ, εάν θέλγς νά εί
σαι φρόνιμος, μή έρωτγς συγχρόνως πολλά πράγματα. Άφες είς ήμάς τήυ 
ευχαριστησιν νά σε διδάξωμεν βαθμηδόν και κατά τάξιν, διότι πολλά υπο
λείπονται νά μάθγς»,

Ό συνταγματάρχης έζοκκίνησεν ύπ’ οργής κα'ι άπεκρίθη μετ’ όξύτητος.
«Άς λείπουν, παρακαλώ, αί παρατηρήσεις καί δέν περιμένω άπό σέ νά...»
Αλλα «ταγών αίματος πεσοΰσα επ'ι τής χειρός του άνέκοψε τόν ροΰν τώ» 

σκεψεών του.
«Τι εΐνε τοΰτο πάλιν ; εΐπεν, αίμα ;
— Τίποτε, τίποτε, εγεινεν ή κυκλοφορία τοΰ αίματος καί τδ κομμένου 

σας ώτίον ...
— ’Αλήθεια, είπε φόρων τήν χεΐρα είς τδ ο3ς. ’Αλλά άνάθεμά με άν έν- 

θυμοϋμαι πότε το έπαθα.
Τώρα έγώ θά το δέσω ολίγον κα'ι μετά δύο ημέρας δέν θά διακρίνεται.

— Μή λάβγς τδν κόπον, άγαπητέ Τπποζράΐα, ολίγη πυρΐτις. εΐνε era 
era.

Άλλ’ ό ιατρός ή'ρξατο επιδένω ν τήν πληγήν τοΰ συνταγματάρχου διά τρό
που ήττον στρατιωτικού. Έν τφ μεταξύ δέ είσήλθεν ό Λέων καί ίδών τδν 
ιατρόν εΐπεν:

« Α, α, διορθονετε τήν ζημίαν τήν όποιαν έκαμα.
■ Στάσου νά ίδής ! άνεφώνησεν ό Φουγας άποσπώμενος τών χειρων τοΰ 

ιατροΰ καί δράττων τόν Λέοντα από τοΰ τραχήλου. Σύ, κουζουλοχέρη, μοϋ 
έκοψες τό αυτί μου ; »

Ό Λέων ήτο μέν πραότατος, αλλά έχασεν, άς λέγομεν, τήν ύπομονήν 
του χκι ατνωθη^ας βιαιως τόν συντ(ζγ[Λ<ζτάρχτ)ν είπε*

«Μάλιστα, κύριε, έγώ σοΰ έκοψα τδ αύτί καί άνευ τοΰ άσημάντου του- 
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του δυστυχήματος σήμερον θά ήσο έξ πόδας υπδ την γήν. Εγω σ ^σωσα 
τήν ζωήν καί σε ήγόρασα διά τών χρημάτων μου, έν φ δεν ήξιζες ουδέ εί- 
κοσιπέντε λουδοβίκεια.'Έγώ έκοπίασα τρεις ημέρας καί δύονύκτας ριπτων 
άνθρακας ύπδ τδν λέβητά σου. ‘Ο πατήρ μου σ’ έδωκε τά ενδύματα τα 
όποια τώρα φορείς, είσαι έν τί! οίκί¥ μας, πίνεις τδ δρεκτικδν τδ όποιον σου 
φέρει ή Γοθώ. Αλλά, πρδς ©εοϋ σέ παρακαλώ, μη μ ε λέγεις κουζουλοχερην 
μή λέγεις κνρά τήν μητέρα μου καί μή ρίπτεις τούς φίλους μας εις την 
όδόν ώς έάν ήσαν άνθρωποι του δρόμου !»

Ό συνταγματάρχης κατγσχυμένος έτεινε τήν χεΐρα πρδς τδν Λέοντα, τδν 
κ. 'Ρενάλτον καί τόν ιατρόν, έφίλησεν εύγενώς τήν χεΐρα τής κυρίας Ρεναλ- 
του, κατέπιε ποτήριον οί'νου πλήρες ρακής καί είπε μετά φωνής συγκεζινη- 
μένης. , , ,

«’Ενάρετοι κάτοικοι, λησμονήσατε τάς παρεκτροπές ζωηράς μεν. άλλα 
γενναίας ψυχής. Μόνη μου μέριμνα θά εΐνε τοΰ λοιπού τδ να δαμαζω τα 
πάθη μου. Ό νικήσας σύμπαντας τούς λαούς τής γής καλόν εΐνε νά νικ? 
καί αύτδς εαυτόν».

Καί ταΰτα λέγων παρέδωκε τδ ούς αύτοΰ είς τδν Ιατρόν, οστις τδ εδεσε> 
«Άλλ’ ό'μως, είπε, προσπαθών νά ένθυμηθ^ί, δέν μ’ έτουφέζισαν ;
— ’Όχι.
•— Καί δέν έπάγωσα έν τφ πύργφ;
— Ούχί έντελώς.
— Διατί μ.’ έπήραν τήν στολήν μου; Ά, τδ μαντεύω ! είμαι αιχμάλωτος 
—- Είσαι ελεύθερος.
— Ελεύθερος! ζήτω λοιπόν δ αύτοκράτωρ. Άλλ’άς μ.η χανωμεν λοιπο/ 

καιρόν ! Πόσον άπέχει ή Δανσίκη
— Εΐνε πολύ μακράν άπ’ έδώ.
—— Και πώς το λέγετε τοΰτο εδώ το χαλασμ.α ;
-— Φονταινεβλώ.
— φονταινεβλώ ; Γαλλία ; .
— Βέβαια. Έν $ έμέλλομεν νά σου παρουσιάσωμεν τδν έπαρχόν μας σύ 

τδν έρριψες είς τήν οδόν.
— "Α, ναί, είδες σπουδαΐον ύποκείμενον ! Τί έπαρχον και ξεπαρχον; Εγω 

έχω εντολήν τοΰ αύτοκράτορος πρδς τον στρατηγόν 'Ραπ καί πρέπει σήμε
ρον εύθύς νάπέλθω είς Δανσίκην. Κύριος οΐδεν άν θά προφθάσω έν καιρώ !

— Συνταγματάρχα μου, θά φθάσνις πάρα πολύ άργά, διότι η Δανσικη 
παρεδόθη.

— Αδύνατον. Και πότε ;
— Πρδ έξ καί τεσσαράκοντα έτών.
— 'Ύπαγε όπίσω μου Σατανά ! Άς λείπουν, παρακαλώ, τά σκώμματος 

§ιότι...»
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Οχ. Νιμπόρ έόωκεν αΰτφ ήμερολόγιόν τι λέγων :
«Ίδέ καί μόνος σου ! Σήμερον εινε 17 Αύγουστου 1859, έκοιμήθης δέ έν 

τω πύργφ Αίμπενφελδ τήν ■ 11 Νοεμβρίου 1813, ώστε δ κόσμος βαδίζει 

ανευ σοΰ ες καί τεσσαράκοντα έτη.
, — Εικοσιτέσσαρα και τεσσαράκοντα έξ, άλλά τότε λοιπόν πρέπει, κατά 

το λεγειν σας, νά είμαι εβδομηκοντούτης.
“ζ Άλλ’ ζωηρότης σου Υποδεικνύει ό'τι έξακαλουθεϊς ών είκοσιτεσσά- 

ρων ετών».
Ύψώσας δέ τούς ώμους έσχισε τά ήμερολόγιον καί πλήττων διά τοδ πα- 

ούς τό έδαφος είπε:

^Τό ήμερολόγιόν σας, κύριοί μου, εινε πλαστογραφημένον».
'Ο ^ΡενάλτΟς βιβλιοθήκην του έπανήλθε φέρων ήμί,

σειαν δωδεκάδα τόμων καί έδειξεν είς τόν συνταγματάρχην τά έτη τής έκ- 
δόσεώς των 1826, 1833, 1847, 1858.

«Συγγνώμην, είπεν δ Φουγδίς κρύπτων τό πρόσωπόν διά τών χειρών. Πρω

τοφανές καί τοΰτο πάλιν ! Δέν πιστεύω νά έδοκίμασεν άνθρωπος την σημε* 

ριντίν ^/.όυ αγωνίαν. ,-E?jAat εβδομηκοντούτης !»
'Η 'PeV^T0U ^ελθο0σίΖ Μμισεν έκ τοϋ λουτροϋ κάτοπτρον καί το. 

εδωκεν είς τόν συνταγματάρχην λέγουσα :

«Κυττάξατε τό πρόσωπόν σας».

, Έν ώ δέ είχεν άνά χεϊρας τό κάτοπτρον καί προσεπάθει νά Υναγνωρίση 

αυτός,εαυτόν, είσηλθεν είς τήν αύλην της οικίας παϊς έχων ό'ργανον και παί- 
ζων το ασμα της είς Συρίαν εκστρατείας τών γάλλων.

Ό Φουγας παρευθύς έρριψε κατά γής τό κάτοπτρον Υνακράξας :

«Τί κάθεσθε καί με λέγετε τόσην ώραν ! Έγώ Υκούω τό <|σμα της βα- 
σιλίσσης Όρτησίας ! »

Άλλ’ ό κ. 'Ρενάλτος τφ έξήγησε μεθ’ ύπομονής : συλλέγων άμα καί τώ 
συντρίμματα τοϋ κατόπτρου, ό'τι τό άσμα της βασιλίσσης Όρτησίας έγένετα 

έθνικον άσμα καί έπίσημον μάλιστα, ότι αί μουσικαί τών συνταγμάτων 

έπαιάνιζον τήν γλυκεϊαν ταύτην μελωδίαν άντί της Υγρίας Μασσαλιώτιδας, 

καί ό'τι οί ήμέτεροι στρατιώται πραγμα. παράδοξον ! δέν έμάχοντο ένεκα 
τούτου χειρότερον. Άλλ’ ό συνταγματάρχης άνοίξας ή'δη τό παράθυρον έφώ· 

νεζ προς τον εκ Σαβοΐας μ.ικρόν μουσουργόν : ,
«Αί', καλό παιδί! Έν ναπολεόνι, άν μ’ είπγς τί’έτος Υναπνέω !»

Ο μικρός μουσουργός ή'ρςατο χορέύων ελαφρότατα καί περιστρόφων τόν 

μουσικόν μύλον του.

«Κυτταζε tgv εκεί ’πού δέν ακούει!?)
Ο παις εφαινετο ώς μη έννοών την έρώτησιν τοϋ συνταγματάρχου καί 

ε^ητησε παρ’ αύτοΰ πεντάλεπτον.

«Μιαν πεντάραν!»
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— Βρέ τί κάθεσαι καί μου ψάλλεις; τί πεντάρα, εν ναπολεόνι θά σου 

δώσω άν μ’ είπγς τί έτος εχομεν.

Ό παϊς έξηκολούθει γελών. ,
«’Ακούεις ; καί ών δέν μού το είπής γρήγορα θά σου κόψω ταύτϊά». ;

Ό παϊς τά έχρειάσθη unit; τό δη λεγόμενον καί άπηλθε δρομαίως, άλλ’ 

έν τώ τρέχειν ένθυμηθείς, φαίνεται, ό'τι ούδέν άποκτΥται άνευ κόπων καί 

κινδύνων επανήλθε καί διά φωνής γλυκυτάτης και αίμύλης :

«Κύριε, Υνεφώνησεν,έ'χομεν χίλια οκτακόσια πενήντα έννεα. , ,
— Καλά, είπεν ό Φουγας, άναζητών έν τοϊς Θυλακίοις του τό εις τόν 

παϊδα ύποσχεθέν ναπολεόνιον. Αλλά τά Θυλάκια ήσαν κενά. , Την αμηχα
νίαν τοΰ συνταγματάρχου ίδών δ Λέων έρριψεν είς την αύλην είκοσι φράγκα. 
Πριν ή δέ κλείση τό παράθυρον, έδειξε διά τοϋ δακτύλου τήν άντικρύ κομ- 

ψοτάτην οικίαν πρό μικροΰ ώκοδομημένην, έφ’ ίς ύπηρχεν έπιγραφή μεγάλοι;
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σαφέστατα δηλοΰσα τό έτος καί άνευ δαπάνης είκοσι φράγκων. , '

Ό Φουγας άναγνούς την επιγραφήν έ'σφιγξε την χεΐρα του Αεοντος τρό

πον τινά αίσχυνόμενος και είπε, .
«Φίλε, ούδέποτε θά λησμονήσω ό'τι ή εμπιστοσύνη εινε τό πρώτιστον 

καθήκον της πρός την εύεργεσίαν εύγνωμοσύνης. Άλλ’ είπε μοι περί της πα·> 

πρίδος! Πατώ τό ιερόν έδαφος αύτης καί όμως δέν είξεύρω,τά κατ’ αυτήν. 

Ό Γαλλία εινε πάντοτε ή βασίλισσα τοϋ κόσμου, δεν εΐν αλήθεια ·,

— Βεβαίως, άπεκρίθη δ Αεων,
?—Πώς έχει δ αύτοκράτωρ |

■— Πολύ καλά.
—- Καί ή αύτοκράτειρα ;

— Κάλλιστα.
— Καί δ βασιλεύς της 'Ρώμης;
— Ό διάδοχος· εινε παιδίον εύμορφότατον.
.— Πώς ! παιδίον ! Καί έπειτα έχεις πρόσωπόν καί μοι λεγεις ότι έχομεν 

1859!» ..
Ό ιατρός Νιμπόρ δπολαβών έξηγησε διά βραχέων δτι δ αύτοκράτωρ τής 

Γαλλίας ήτο όύχί Ναπολέων δ Α', αλλα Ναπολέων ό Γ . , .
«Αλλά τότε λοιπόν, Υνεφώνησεν δ Φουγας, δ αύτοκράτωρ μου άπέθανε ! 

-— Μάλιστα.
— Τών αδυνάτων ! Ό τι άλλο θέλετε λέγετέ μου, τοΰτο μόνον μη μου 

λέγετε ! Ό αύτοκράτωρ μου εινε αθάνατος».
Ό ιατρός καί οί 'Ρενάλτοι καί τοι δέν ήσαν ιστορικοί έξ επαγγέλματος 

^ναγκάσθησαν όμως νά τφ διηγηθώσιν έν συνάψει τήν ιστορίαν τοΰ Υαθ’ ήμ*ς
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αιώνος. Έδε ιξαν εις αυτόν μέγα- βιβλίον γεγραμμένον ύπδ Δενορβένου καί ζε- 

κοσμημένον Sta λαμπρών εικόνων ύπδ 'Ραφφέτου. ’Αλλά και πάλιν έδίστα- 
ζεν ό συνταγματάρχης και δέν -ήθελε νά πιστευσρ. Κατά πασαν δέ σελίδα 

άνεφώνει: «Αδύνατον ! Δέν εΐνε ιστορία τδ βιβλίον τοΰτο, εΐνε μυθιστορία 

καί την έγραψαν έπίτηδες διά νά κάμνουν τούς στρατιωτας νά κλαίουν !»

’Έπρεπεν όντως ό νέος ούτος νά εΐνε φύσεως γενναίας καί- ίσχυράς, διότι 
έν διαστήμ,ατι τεσσαράκοντα λεπτών τ·ης ώρας έμαθεν άπάσας τάς συμφο

ράς, άς ή τύχη διεσκόρπισεν είς δεκαοκταετίαν όλην άπό τ'Ζς πρώτης παράν- 
τήσεως τοΰ Βοναπάρτου μ.έχρι τοΰ θανάτου τοΰ βασιλέως της 'Ρώμης. ΤΗτ- 

τον εύτυχής τών παλαιών συστρατιωτών του, αλλεπαλλήλους έλάμβανε τάς 

πληγάς ταύτας,αΐτινες τό αύτό μέρος’της καρδίας του πασαι έ'πληττον.'Υπηρχε 
δέ φόβος μη ό τάλας Φουγόίς άποθάνρ ύπό της συγκινησεως έν τγί πρώτη 

τίίς ζωής του. Άλλ’ ό διαβολάνθρωπος ούτος έκάμπτετο καί άνεπήδα 
ώς έλατήριον. Άνεφώνησεν ύπό θαυμασμού άκούων τάς ενδόξους μάχας τ·ης 

Γαλλίας, έβρυχηθη ύπό λύπης παρασταθείς κατά τόν έν Φονταινεβλφ Απο- 

χαιρετισμόν τοΰ Ναπολέοντος καί της γηραιας αύτοΰ φρουράς. 'Ή έκ της ’Έλ
βας επάνοδος τοΰ Ναπολέοντος έφώτισε τό εύμορφον καί εύγενές πρόσωπόν 

του, η καρδία του έδραμεν εις Ούατερλώ μετά τοΰ τελευταίου στρατού τνίς 

Αύτοκρατορίας καί συνετρίβη έκεϊ. ’Έπειτα δέ συστέλλων τάς πυγμάς έγρυ- 
ζεν : «Έάν έγώ ήμην έκεϊ οδηγών τό εικοστόν τρίτον, θά έβλεπεν ό Βλύχερ 

καί ό Ούέλιγκτων». 'Η εισβολή, ή λευκή σημαία, τό έν Άγί? Ελένη μαρ
τύριαν, ή τοΰ 1815 έν Εύρώπη τρομοκρατία, ό φόνος τοΰ Μυράτου, έκείνου 

τοΰ θεοΰ τοΰ ίππικοΰ, ό θάνατος τοΰ Νευ καί ετέρων γενναιοψύχων Ανδρών, 
οδςπάντας εΐχε γνωρίσει, θαυμάσει καί αγαπήσει, ταΰτα πάντα άκούων κα- 
τελήφθη μέν ύπό λυσσώδους όργνίς, αλλά δέν κατεβληθη. Άκούων δέ τά 

κατά τόν θάνατον τοΰ Ναπολέοντος, ώμνυεν ότι θά φάγη την καρδίαν της 

Αγγλίας’ η δέ βραδεία αγωνία τοΰ ώχροΰ καί θελκτικού διαδόχου τόν εξε
ρέθισε τοσοΰτον, ώστε τώ ήλθεν δρεξις νά χύση τά έ’ντερα της Αυστρίας. Αή.- 
ξαντος δέ τοΰ δράματος καί τ·ης αύλαίας καταπετασθείσης έπί της έν Αύ- 

στρίιγ Καλλιρρόης (Schonbrunn), έσπόγγισε τά δάκρυα του καί είπε: «Καλά, 
μίαν στιγμήν έζησα ολόκληρον ζωήν. Τώρα δείξατε μοι τόν χάρτην τ·ης 

Γαλλίας!»
Ό Λέων ή’ρξατο φυλλολογών άτλαντά τινα, έν φ ό κ. 'Ρενάλτος προσε- 

πάθει νά διηγηθή έν συνόψει την ιστορίαν της Παλινορθώσεως καί τ-ης μοναρ

χίας τοΰ 1830. Άλλ’ ό νοΰς τοΰ Φουγά έπλανάτο άλλοΰ.

"Οτε δέ έ’θηκαν ύπ’ δψιν του τόν χάρτην, πρώτον μέν άνεφώνησε μετ’ άρ

ρητου περιφρονησεως : «Αύτη εΐν’ή Γαλλία!», αλλά παρευθύς δύο δάκρυα, 
άγάπης διαφυγόντα τούς οφθαλμούς του καθύγραναν την Άρδέχην καί την 
Γιρόνδην. Έφΐλησε τόν χάρτην καί μετά συγκινησεως ή'τις μετεδόθη καί εις 

ίτάντας τούς πάρόντας, είπε :
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ρ «“Ήμαρτον, αγαπητή μου γραϊα, ύβρίσας είς την συμφοράν σου. Οί άθλιο^

f εκείνοι τούς όποιους παντοΰ κατετροπώσαμ.εν, ώφεληθησαν έκ τοΰ ύπνου μου 

καί κατέφαγαν τά όριά σου. Άλλα είτε μικρά εί'τε μεγάλη, εί'τε πτωχή 
εί'τε πλούσια, σύ είσαι ή μητηρ μου,καί σέ Αγαπώ ώς φιλόστοργος υιός. Ιδού 

η Κορσική η γεννησασα τόν γίγαντα τοΰ αιώνος, ιδού ή Θόλωσα όπου έγεν- 

νήθην, ιδού ή Νανσή όπου πρώτον ήσθάνθην πάλλουσαν τήν καρδίαν μου καί 

οπού έκείνη τήν οποίαν ώνόμαζον Αίγλην μου μέ περιμένει ί'σως. Πατρίς μου! 
έχεις ναόν έν τη καρδίη μ.ου! Ό βραχίων όυτος ανήκει είς σέ. Πάντοτε θά 
μ’ εόρρς έτοιμον νά χύσω μέχρι τελευταίας ρανίδος τό αΐμά μου προς ύπερά- 

σπισίν σου καί έκδίκησιν !»

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Τόν λήξαντα μήνα έγένοντο δύο τακτικαί συνεδρίαι καί πέντε Αναγνώ

σματα τά έξ^ς'
Π. Βεργωτης άντεπιστέλλον μέλος, παρεπιδημών ένταΰθα, άνέγνω διατρι

βήν έπιγραφομένην ό κόσμος της ΈΛΛηνικής γΛύσσης, ,

’Ιγνάτιος Μοσχάκης τακτικόν μέλος, περί ΰ.Ιισμοϋ.
Άχιλλεύς Παράσχος τακτ, μέλος φσματα τοΰ ανεκδότου αύτοΰ ποιήματος 

ή επιορκία.
Νεοκλ·ης Καζάζης τακτ, μέλος, σκέψεις περί τοΰ ήγεμόκος τοΰ Μακια- 

βέ.1η.
Κωνσταντίνος Βάμβας τακτ, μέλος, περί τής Άάβακικής γΛώσσης.
Τήν 8 Νοεμβρίου ήρξαντο τακτικώς τά εσπερινά δημόσια μαθήματα συμ-, 

φώνως προς τό έκδοθέν πρόγραμμα, τήν δέ 1 6 αί έπιστημοκικαί εσπερίδες 

ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Ά. Χρηστομάνου.
Τών φοιτώντων είς τάς έπιστημονικάς εσπερίδας δηλωσάντων δτι έπιθυ- 

μοΰσιν όπως αύται γείνωσιν έβδομαδιαΐαι, ό Σύλλογος παρεδέξατο τήν αί'τη- 
σιν, άποφασίσας ταύτοχρόνως ΐνα αί τακτικαί αύτοΰ συνεδρίαι γίνωνται του 

λοιποΰ τήν Τετάρτην κατά δεκαπενθημερίαν.
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά άναλάβη είς βάρος τοΰ άνακτορικοΰ 

ταμείου τήν χορηγίαν φαρμάκων είς τούς άσθενοΰντας μαθητάς της έν Ά- 

θήναις Σχολής τών άπορων παίδων.
Άνεγνώσθη ή έκθεσις της έξελεγκτικ-ης επιτροπές τ·ης σχολάς Καλαμών, 

καθ’ ήν τά της αύτόθι σχολάς διατελοΰσιν έν τάξει καί Ακριβείς, έφ’ φ ό 

Σύλλογος έξέφρασε τάς εύχαριστίας αύτοΰ.
- Ό Σύλλογος ένέκρινε τήν αί'τησιν τ-ης έν Σύρφ κοσμητείας τ?1ς Σχολής τών
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άπόρών παίδων όπως έκ τών μαθητών αύτής συγκροτηθή θίασος οργανικής 

μουσικής.
Βαρύ δυστύχημα έ'πληξε τον Σύλλογον άποθανόντός τοϋ Άριστείδου Α. 

Ρ. Ψαγκαβή [/.έλους τακτικού κα'ι ταμίου της έν Άθηναις Σχολής. Τήν κη
δείαν του. παρακολούθησαν πενθοϋντα τά μέλη. τοϋ. Συλλόγου καί οί μα- 

θηταί της Σχολής, οΐτινες καί κάτέθηκαν στέφανον έπί.τοΰ φερέτοου^ εν
τολή δέ της κοσμητείας της Σχολής ό έ'φορος αυτής κ> Ά. Διομήδης Κυριά

κός προσεφώνησε τόν νεκρόν κατατιθέμενου έν τφ τάφφ. Ό Σύλλογος καί ή. 
Σχολή άπέστειλαν συλλυπητήρια, πρός την άτυχη χήραν ψηφισάμενοι βπως 
ή είκών τοΰ συναδέλφου άναρτηθή έν ταϊς αιδούσαις τών συνεδριών καί 

των μαθημάτων.
Έξελέχθη ταμίας τής Σχολάς αντί τοΰ άποβιώσαντοι συναδέλφου ό κ, 

Γεώργιος Δουρούτης, κοσμήτωρ δ’ό κ. Κωνσταντίνος Βάύ.βας.
Έξελέχθησαν μέλη τακτικά ενεργά οί κκ. Φρειδερίκος Φράγκ, Γεώργιος 

Βικέλας, Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ε. ’Όβεργ? 

Johnstone Cownie. Τακτικά πάρεδρα οί κκ. Δημήτριος Σκυλίτσης και Ξε

νοφών Κυριαζης. ’Επίτιμον ό κ. Τερέντιος Μαμιάνης έν 'Ρώμη. Άντεπιστέλ- 

λοντα οί κκ. ’Αλέξανδρος Φωκάς καί Κωνσταντίνος Άποστολίδης έν Σέρραις, 

Κωνσταντίνος Άποστολίδης καί Βασίλειος Παπαϊωαννίδης έν .Μηλοβίστη τής 
Μακεδονίας κα'ι Νικόλαος Καραπάντσιος έν 'Ρέσνη ωσαύτως.
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Wv, τοΰ Άριστείδου, τοΰ λοχαγού αύτοΰ καί ετέρου τινός. Ό ’Αριστείδης 

παραλαβών τόν λοχαγόν αύτοΰ τετραυματισμένον όντα έ'σωσεν αύτόν. Μετά 

τετραετίαν έκραγέντος τοΰ μεταξύ Γερμανίας καί Γαλλίας πολεμ.ου συνεπο- 
λέμησε μετά τοΰ γερμανικού στρατού διακριθείς έν τη πολιορκία τοΰ Μέτς 

καί τη τών Παρισίων καί προβιβασθείς είς ύπολοχαγόν. Άλλ’ ένεκα τών κα

κουχιών τοΰ πολέμου παθών την ύγίειαν παρητήθη τοΰ βαθμοΰ του καί έλ- 

θών είς Ελλάδα κατετάχθη είς τόν Ελληνικόν στρατόν κατά τόν νόμον ώς . 

άνθυπολοχαγός, είς τό σώμα τών Σκαπανέων, αλλά καί αύθις ήναγκάσθη νά 
παραιτηθή δεινωθείσης τής ύγιείας αύτοΰ. Κατά τόν χρόνον δέ τοΰτον ό Α

ριστείδης συνειργάσθη μετά της ένταΰθα Γερμανικές Σχολής εις την σύντα
ξιν τοϋ χάρτου της Αττικής κατά σύστασιν τοΰ Γερμανικοΰ έπιτελείου, διό 

ή Γερμανική Κυβέρνησις έτίμησεν αύτόν διά τοΰ παρασήμου τοΰ σιδηροΰ 

Σταυροΰ. Έξέδοτο δέ καί φυλλάδιον περί οργανισμού τοΰ Ελληνικού στρα
τού κατά τό πρωσσικόν σύστημα μετά τινων άναγκαίων μεταρρυθμίσεων. 
Άδιαλείπτως δέ μέχρι της ύστάτης αύτοΰ πνοής κατεγίνετο σπουδάζων περί 

στρατιωτικά ζητήματα καί έργαζόμενος ύπέρ τοΰ Συλλόγου ύφ’ ού καί αν

τιπρόεδρος αύτοΰ, ώς προερρήθη, έξελέχθη καί ταμίας της Σχολής τών’Α
πόρων Παίδων. Ό Αριστείδης 'Ραγκαβης κατέλιπεν άτυχη χήραν το γένος 

Σπ. Βαλτατζή καί. δύο θυγάτρια.

X POM 1 Κ ΑΑΡΙξΤΕίΔΗξ A. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗξ

Ό ’Αριστείδης 'Ραγκαβης υιός τοΰ έν Βερολίνφ πρεαβευτοΰ της Ελλάδος 

κ. Άλ. 'Ρ. 'Σαγκαβη έγεννηθη τφ 1847 έν Άθηναις ένθα καί άπέθανε τή

Νοεμβρίου 1878. Διατελών μέλος τοΰ Συλλόγου άπό τοΰ 1875, έγένετο 
καί αντιπρόεδρος αύτοΰ καί ταμίας της έν Άθηναις Σχολής τών Απόρων 
Παίδων.

Μέχρι τοΰ δέκατου τετάρτου έτους τής ηλικίας αύτοΰ διεμενεν έν Άθη
ναις σπουδάζων, μετά δέ ταϋτα άπελθών είς Γερμανίαν καί .καταταχθείς εις 

την στρατιωτικήν τοΰ Βερολίνου σχολήν άπεφοίτησε τφ 1866 τυχών κατά τάς 
εξετάσεις τοΰ βαθμοΰ άριστα. Τότε άκριβώς έξερράγη ό μεταξύ Πρωσσίας 

καί Αύσιρίας πόλεμος, καί ό Αριστείδης άνθυπασπιστής τού μηχανικού, έτί- 

μησε τό Ελληνικόν όνομα έν τοϊς πολεμικοί; πεδίοις προβιβασθείς .είς άνθυ- 
πολοχαγόν. Κατά την άξιομ.νημόνευτον έν Σαδόβίκ μάχην τό σύνταγμα έν 
φ ύπηρέτει ό ’Αριστείδης προσετάχθη νά καταλάβη διά πάσης θυσίας θέσιν 

τινά όχυράν. Τό σύνταγμα έξελθόν έκ τίνος δάσους έφώρμησε κατά της θέ- 

σεως, άλλα τό αυστριακόν πυροβολικόν κατεκερμάτισεν αύτό τοσοΰτον, ώστε 
ξάντες οί αξιωματικοί τοΰ συντάγματος έφονεύθησαν σωθέντων τριών μό-

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-----Αί έν τφ 'Ρωσικφ Καυκάσφ έκδιδόμεναι Άρμενικαί εφη
μερίδες άγγέλλουσιν δτι οί ’Αρμένιοι συνέλλεξαν 70,000 ρουβλ. δπως ίδρύσω- 

σιν έν τινι τών Αρμενικών επαρχιών της Τουρκίας Άχαάήμειαν’ ώσαύτως 

άθροίζουσι κεφάλαιον πρός έκδοσιν αρμενικών βιβλίων.
•—Κατά τινα τών τελευταίων συνεδριάσεων της έν Πετρουπόλει έδρευού- 

σης φιΛοΛογικής εταιρείας (’Όμπσεστβο λίουμπίτελέϊ πήσμενοστι) έγένετο 
γνωστόν δτι τό ιστορικόν τμήμα τής έταιρείας ταύτης έπελάβετο της έκδό- 

σεως χειρογράφου έπιγραφομένου Χρονογράφος Γεωργίου τοΰ ’Λμαρτω.Ιοϋ 
της ΙΔ' έκατονταετηρίδος γεγραμμένου σερβιστί. ’Εν τφ χειρογράφφ τούτφ 

εύρισκομένφ έν τη έν Μόσχφ Συνοδική Βιβλιοθήκη περιέχεται η σλαβική με- 

τάφρασις τής χρονογραφίας τοΰ Αμαρτωλού έκ τοΰ Έλληνικοΰ χειρογράφου 

επί περγαμηνής τής IB' έκατονταετηρίδος.'Η γλώσσα τής μεταφράσεως εινε 

αρχαιότατη'μετά τό τέλος τοΰ χρονογράφου έπεται ή άφήγησις τοΰ μονα

χού Γεωργίου (Georgii monachi vitae imperatorum recentiorum), ή έκτυπω- 
θεϊσα έν Παρισίοις καί άναδημοσιευθεϊσα έν τη έκδόσει τών Βυζαντινών τής 

Βόννης.
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— Κατ’ αύτάς έν Πετρουπόλει ηρξατο ·η έκδοσις Άφγανιστανορρωσικοΰ' 

λεξικού ύπό τοϋ καθηγητοϋ Χταρτζέβσκιν. Αί άφγανιστατικαί "λέξεις εινε γε- 
γραμμέναι διά στοιχείων ρωσικών. Τό δ"λον σύγγραμμα θά δύγκηται έξ είκοσι 

τυπογραφικών φύλλων περιέχον καί γραμματικήν τνίς άφγανιστανικής γλώσσης.
Έν Όδησσω η ρωσικά κυβέρνησις προτίθεται νά ίδρύσγ δυο διαγωνι

σμούς κατ’ έτος όρίζουσα γέρας 500 ρουβλίων εις εκείνους άποκλειστικώς 

τούς διδασκάλους τών γυμνασίων ο'ίτινες θέλουσιν ύποβάλει τό καλλίτερον 

σύγγραμμα συνιστάμενον α') έκ. σημειώσεων εις τά συγγράμματα τών έγ- 
κριτοτέρων αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, πρός ,χρ'ησιν τών μαθητών τών 
γυμνασίων ·η β') έκ μεταφράσεων τών καλλιτέρων ψώσων συγγραφέων είς 

την λατινικήν καί άρχαίαν ελληνικήν. Κ. Α. ΓΙ.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
1878 ΑΓΓΟΓΣΤΟΣ (Ε. Ν.)

Βαρόμετρο?

Μέση θλΐψις 749,05 χμ.
Μεγίστη » 752,96 (την 29αν)
’Ελάχιστη » 738,68 (την 1Ίν)

Θεμγζδμεζγοχ έκ.

Μέση θερμοκρασία 28,53
Μεγίστη » 3Έ,9 (την 31Ίν)
/Ελάχιστη a . 19,4 (την 3ην)

'Ημέραι βροχής 2 (ποσόν τοϋ καταπεσόντος ΰδατος 4,32 χμ.), άστραπών

2, βροντών 2.’Άνεμοι έπνευσαν κατά 18 ημέρας ΝΔ, 1Δ, 10ΒΑ, INA, IX.

1878 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (Ε. Ν.)

Βαρόμετρο?

Μέση θλϊψις 750,48 χμ.
Μεγίστη » 755,14 (την 3 Ον)
»Ελαχίς·η » 744,93 (την 3ν)

Θερμόμετρο? έκ.

Μέση θερμοκρασία 25,54
Μεγίστη » 37,2 (την 1ν)
’Ελάχιστη » 14,6 (την 19ν)

Ημέραι βροχής 4 (ποσόν τοΰ καταπεσόντος ύδατος 19,50 χμ.), άστραπών 

4, βροντών 1. ’Άνεμοι έπνευσαν κατά 12 ημέρας ΝΔ, 17ΒΑ, ΙΑ.

1878 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ,(Ε. Ν.)

Βαρόμετρο? Θερμόμετρο? έκ.

Μέση θλϊψις 754,60 χμ.
Μεγίστη » 758,58 (την 14ν)
Ελάχιστη » 750,63 (την 23V)

Μέση θερμοκρασία 21,02
Μεγίστη » 27,4 (την 21ν)
’Ελάχιστη » 12,0 (την 14ν)

'Ημέραι βροχης^2 (ποσόν τοϋ καταπεσόντος ύδατης 1,54 χμ.), ομίχλης 

1 (ποσόν τοϋ υδατος 0,30 χμ.), αστραπών 1, βροντών 1. ’Άνεμοι έπνευσαν 

κατά 20 ημέρας ΝΔ, 9Β, 2Ν.


