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‘Ο ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρός άλλαις κοινωφελέσιν 

έργασίαις αύτοΰ ύπέρ της ένισχύσεως τές έθνικές παιδεύσεως καί τές τών 
γραμμάτων προαγωγής και διαδόσεως, ηρξατο άπδ ενός ηδη έτους έκδίδων 

καί άξιον λόγου μηνιαΐον περιοδικόν φιλολογικόν και έν γένει επιστημονικόν 
σύγγραμμα.ύπό τό ό'νομα Παρνασσός. Έκ τών άχρι τοΰδε έκδοθέντων 

τευχών αύτοΰ καί έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπι- 
θυμοΰντες νά παράσχωμεν την δυνατήν ημϊν ύποστηριξιν εις τδ προκείμενον 

κοινωφελές έ'ργον, συνιστώμεν ύμ.ϊν τε καί τοΐς παρ’ ύμΐν κκ. καθηγηταΐς 
αυτό, ϊνα γένωνται δ'σοι άν προαιρώνται συνδρομηταί αύτοΰ, ό'πως διά τούτου 

ένισχυθη ή έκδοσις αύτοΰ.

Έν Άθήναις, τη 8 ’Οκτωβρίου 1877

‘Ο ‘Υπουργός (Τ. Σ.)

Θ. Π. ΔΗΑ1Γ1ΑΝΝΗΣ
ΆΛέζανόρος Β-Ιάχος

Της έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί επιτροπή συγκείμενη έκ τών 
κκ. Ειρηναίου Άσωπίου, ’Εμμανουήλ Δ. 'Ροΐδου, Παναγιώτου I. Φερμπου, 
Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου καί προεδρευομένη ύπό τοϋ προέδρου τοϋ Συλλόγου 
κ. Εμμανουήλ Δραγούμη.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΕΡΙ ΤΟΓ «ΗΓΒΜΟΧΟΣ» ΤΟΓ ΜΑΚΙΑΒΕΑΑΗ *

Μαχια6έ22ης, Μαχιαβι.Ι.Ιισρός. Άκούομεν καί έπαναλαμβάνομεν καθ’ 
έκάστην τάς δύο ταότας λέξεις, ορούς συνωνύμους πάσης αποστροφές καί 

καταδίκης, άλλ’ άνευ βαθείας καί πραγματικές της σημασίας αύτών γνώ- 

σεως, άνευ έμβριθεστέρας έρεύνης τών αιτίων τές ηθικές καταπτώσεως τών 
δύο τούτων λέξεων. Έπικαλούμεθα αύτάς κατά παράδοσιν μόνον, κατά 

συνθήκην, ήκιστα ενδιαφερόμενοι νά μάθωμεν καί νά κατανοησωμεν τάς ά- 

φορμάς, ένεκα τών όποιων τό ό'νομα ενός τών έξοχωτάτων άνδρών της ιστο
ρίας κατέστη αντικείμενου απαίσιου μνημης, έπί τοϋ όποιου βαρύνει μέχρι 

της σήμερον άσυνειδητως η αδυσώπητος καταδίκη της ανθρώπινη; συνειδη- 

σεως, μεθ’ δλην την ιστορικήν έπανόρθωσιν τών νεωτερων χρόνων.
’Αληθώς ούδέν όνομα της ιστορίας ύπέστη έν τη φορ^ τών αιώνων τδ 

μαρτύριον τών αντινομιών καί τών συζητήσεων, είς &ς ύπεβληδη δ γραμμα- 
τεύς της φλωρεντιακές δημοκρατίας. Ή κλίνη τοΰ Προκρούστου, ό'πως πολ- 

λάκις κατέστη ή ‘Ιστορία, ούδέποτε έπ’ ούδενός αύτές υποδίκου έξετέλεσεν 
έπιτυχέστεοον τό έξαμβλωτικόν αύτές έ'ργον, δσον έπί τοΰ άνδρός, τοΰ λεγο
μένου Νιχο.Ιάου Μακια6έ22η καί τοΰ συγγράμματος αύτοΰ, τοΰ Ήγερόνος. 
*Ο,τι ειπεν άλλοτε ό Schiller περί τοΰ ηοωος αύτοΰ, τοΰ Wallenstein,τοΰτο 

δύναται νά έφαρμοσθ·η αναντίρρητος και περί τοΰ συγγραφέως τοϋ ‘Ηγε* 

ριόνος :
Von den Parteien Gunsl und Hass verwirrt, 
schwankt sein Charakterbild in der Geschiclite.l

Ή στρεβλή τοΰ δημίου, ητις ζώντος έ'τι αύτοΰ, μετά την ίίτταν τές δη" 

μοκρατικές μερίδος καί τόν θρίαμβον τοΰ οΐ'κου τών Μεδίκων έν Φλωρεντία, 
έστρέβλωσε τά μέλη τοϋ πρώην γραμματέως της δημοκρατίας, μετά τές 

αύτές σκαιότητος βραδύτερου,μετά τόν θάνατον αύτοΰ,αντικατασταθεΐσα ύπό

* ΆνεγνώσΟη ?ν τώ Συλλόγω τη 17 Νοεμβρίου 1878.
1 « II ε’κών αδτοϋ κυμαίνεται έν τη ιστορία;, συγκεχυμίνη ύιτα τ5)ί εόνοίας ·Λ®ί τοΰ μι

σού; τών φατριών". Schiller’s Wallenstein.—Prolog.
ΤΟΜΟΣ Γ', 1. - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1879. t 1
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πής στρεβλής τής Ιστορίας, έξχκολουθεΐ μέχρι τής σήμερον στρεβλοϋσζ κατά

τδ μάλλον κζί ήττον καί καταισχύνουσα την μνήμην του. Ή άπόφασις, ?
ητις άλλοτε έξηνέχθη άπδ τής άγιας έδρας, ετυμηγορία έζδικήσεως κατά

τοΰ άνδρδς, τοϋ συνεχίσαντος την πζράδοσιν τοΰ μ.εγάλου Άλιγιέρη εΐς τδν |

κατά της πζπωσύνης πόλεμον, τοΰ ποιητοΰ τοΰ Μανδραγόρον, του ίστοριο- !

γράφου της Φλωρεντίας, τοϋ συγγραφέως τών Λόγων περί τής πρώτης δε- 

κάδος τον Τίτον Λιδίον, τοϋ κηρύξαντος τήν ελευθερίαν καί την ενότητα ί

τίς ’Ιταλίας άσυμβίβαστα πράγματα μετά τίς ύπάρξεως τών Παπών έν j

‘Ρώμνι, η ετυμηγορία αυτή έπιφαίνεται αείποτε ζοφερά, άδυσώπητος κατά j
της μνήμης τοΰ Μακιαβέλλη, οστις χείρον τι ή Ήρόστρατος τίς ιστορίας, !

περιπλαναται ύπδ την παγεράν πνοήν τοΰ άναθέματος καί της καταδίκης j
τίς άνθρωπίνης συνειδησεως, οίονει κατάδικος πλανώμενος έν μέσφ τών φο· ί
βερών στοών τών άπαισίων εκείνων κύκλων της κολάσεως τοΰ Δάντου,μάτην j
ζητών τδ έλεος καί την δικαιοσύνην. |

Πονηροί της παπικής αύλίς συνήγοροι, έκτιμηταί τών πραγμάτων έπιπό- 
λαιοι, ή επιδέξιοι ύποκριταί έπί μακράν χρόνον συνεχίζουσι την ετυμηγορίαν 

ταύτην, ό δέ Μακιαβέλλης διατελεΐ αείποτε ό σκοπός τών βελών φιλεκδί- 

κου φατρίας. Ό ζίλος τών πολεμίων αύτοΰ ύπερβαίνει παν δριον. Είναι τδ :!

πονηρόν πνεύμα της νεωτέρας πολίτικης τέχνης, άφ’ οδ έξηλθον ολα εκείνα 
τά άκάθαρτα δνειρα, τά διαταράξαντα καί λαούς καί ηγεμόνας κατά τάς 

τελευταίας εκατονταετηρίδας, τά όποια μόλις κατόρθωσε νά διασκέδαση η 

φωτεινή αίγλη, ή έξελθοϋσα άπδ της σφαίρας της γαλλικής επαναστάσεων, 
ό κατ’ εξοχήν θεωρητικός τοΰ δεσποτισμοΰ, τοΰ όποιου το περί Ηγεμόνας 
έγχειρίδιον άνεκηρύχθη ή θεμελιώδης δ-ηθεν βίβλος της νεωτέρας τυραννίας, 

υπεύθυνος δι’ δ'λα τά κακουργήματα, τά τελεσθέντα κατά της ελευθερίας 

τών λαών ύπδ τών διαφόρων ηγεμόνων καί κυβερνήσεων, Τό δέ παράδοξον, 

ηγεμόνες, κατά κεραίαν άκολουθήσαντες τάς πολιτικάς ύποθήκας τοΰ Μα- 
κιαβέλλη, δέν έδίστασαν νά στιγματίσωσι τήν μνήμ.ην τοϋ διδασκάλου. Ούτω 

Φρειδερίκος ό μέγας συνέγραψε τόν ,Αντιμαχιαδόλλην, άναλαβών νά έπι- 

κρίνη καί νά άνασκευάση τδν άνδρα, τόν διαφθείραντα τήν πολιτικήν καί 

καταστρέψαντα πάσης ύγιοΰς ήθικης τά δόγματα, καί νά ύπερασπίση εναν

τίον ένδς τέρατος τά συμφέροντα τίς άνθρωπότητος '

1 «Τολμώ ν’άναλάβω την άπολογίαν της άνθρωπότητος Εναντίον τέρατος, τό όποιον προ- 
τίθεται νά διαφθείρη αύτήν» .... «Έθεώρησα αείποτε τόν Ηγεμόνα τοΰ Μακιαβέλλη 
ώς Εν τών κινδυνωδεστάτων Εργων, άτινα διεδόθησάν ποτέ Εν τώ κόσμφ' είναι βιβλίον,δφεΐ- 
λον φυσικώς νά Εμπέση ε’ς τάς χεΐρας τών ηγεμόνων και πάντων εκείνων, ε’ς ους άρέσζει 
ή πολιτική' Επειδή δέ φιλόδοξός τις νεανίας, τοΰ οποίου ή κρίσις και δ χαρακτήρ δέν Εμορ- γ
φώθησαν ε’σέτι αρκούντως πρός διάκρισιν τοΰ άγαθοΰ άπό τοΰ πονηρού, εύχερέστατα δύνα
ται νά διαφθαρή δι’ ύποθηκών, αί'τινες κολακεύουσι τά σφοδρά, αύτοΰ πάθη, τούτου τοΰ λό
γου ένεκα έκαστον βιβλίον, δυνάμενον νά σοντελε'ση πρός τοϋτο, οφείλει νά θεωρηθή απολύ
τως ολέθριου καί πολέμιον εις τήν άνθρωπίνην εύημερίαν». An t i ma chia vel (Widerlegung 
des Fursten von Machiavel)—Vorwort. *'

’Αληθώς έπέρχεται μετ’όλίγον,εΐ καί βραδέως,ή άντίδρασις’ή άνθρωπότης, 
άνανήφουσα έπί τέλους,έξεγείρεται άπδ τών άπαισίων όνείρών,ύπδ τήν έπίδρα- 

σιν τών όποιων έκαρηβάρει έπί τοσοΰτον χρόνον έν τη πνευματοκτόνφ άγ- 
κάλη τίς θεολογίας, ή δέ φιλοσοφία, ή κριτική επιστήμη, ή ελευθερία τοΰ 

πνεύματος διεκδικοΰσι τά δίκαια αύτών έν τη άνθρωπίνν) zotviovitjc. Τότε 
ύπδ τούς οιωνούς τών ιδεών τοΰ νέου άνθρωπισμοΰ ή μνήμη τοΰ συγγραφέως 

τοΰ Ήγεμόνος άρχεται έξαγνιζομένη έν τω χωνευτηρίφ της ιστορικής έρεύ- 

νης καί αλήθειας, έπανορθοϋσα άπδ τίς ίλύος της καταδίκης καί τίς άτι- 
μίας τδν επιφανή κκτάδικον. Ό άληθής πατήρ της νεωτέρας φιλοσοφίας, δ 
Σπινόζας, άποκαλεϊ τδν συγγραφέα τοΰ Ήγεμόνος όξυνούστατον Μακιαβέλ- 

λην ι, ό δέ συγγραφεύς τίς Κοινωνικής Συνθήκης έτι μάλλον πρδς τά 
πρόσω βαίνων, άνακηρύττει τό πόλυθρύλητον βιβλίον τδ έγχειρίδιον τής 

δημοκρατίας Καί ούτως άρχεται ή έπανόρθωσις διά της φιλοσοφίας, πρδς 
ήν διαμιλλωμένη ή κριτική της ιστορίας, επαναφέρει τδν συγγραφέα εΐς τά 

άληθή αύτοΰ δίκαια, τά όποια έπί τοσοΰτον χρόνον ήμφισβήτει αύτφ ή ά- 

μαθία ή ή ύποκρισία. Γουλλιέλμος ό Μύλλερος έν Γερμανί^ άποκαλεϊ τδν 
'Ηγεμόνα, κλασικόν,’όντως Αρχαιοπρεπές βιβλίον, έκ καθαρού χρνσον σν- 
νιατάμενον 3, ένφ μετ’ αύτόν ό 'Ράγκε καί ό Γερβΐνος έν ταΐς ίστορικαΐς 

αύτών έρεύναις άνακαλύπτουσι τό βιβλίον τοΰ γραμματέως τίς φλωρεντιακίς 
δημοκρατίας ώς ύψηλίς φιλοπατρίας έγχειρίδιον. Έπί τά ί'χνη δέ ταΰτα 

έβάδισε κατά τδ μάλλον καί ήττον ή νεωτέρα ιστοριογραφία έν Ίταλίιρ, 

Γερμανία, Γαλλία καί Άγγλίοε.
Πρδς τήν έπανόρθωσιν ταύτην θέλει περιστραφη, κύριοι, ή άνάγνωσις της 

εσπέρας ταύτης, μηδέν άξιοΰσα νά εΐ'πη νέον, άλλ’ έλπίζουσα ό'τι θέλει δια

τυπώσει μετ’ ειλικρίνειας καί άμεροληψίας τήν λύσιν τοΰ μεγάλου έκείνου

t Spinoza, Tractatus politicos cap. V. g 7. «Τά μέσα, άτινα δύνατας νά μεταχειρισθη 
ήγεμών τις πρός “δρυσιν καί συντήρησιν της άρχής αύτοΰ, ζατέδειξεν Εζτενώς δ δξυνούστα- 
τος Μακιαδέλλης' δεν είναι Εντούτοις εύχρινές τίνος λόγου Ενεκα έ'πραξε τοϋτο. . . “Ισως ή- 
θέλησε νά δείξη δπόσον οφείλει νά προσεχή Ελεύθερός τις λαός, "να μή Εμπιστεύηται άπολύ- 
τως τήν εύημερίαν αύτοΰ ε’ς ενα άνδρα, δστις άν δεν ήναι μάταιος, φρονών δτι δύναται νά 
άρέσκη ε’ς όλους, οφείλει νά φοβήται καθ’ έκάστην τάς Επιβουλάς, τούτου δ’ Ενεκα νά προ- 
νοη μάλλον Επιβουλευόμενος τόν λαόν, ή κηδόμενος αύτοΰ. ’Αποκλίνω μάλλον πρός τήν 
γνώμην ταύτην ύπέρ τοΰ οξυνουστάτου έκείνου άνδρός, δστις ώς γνωστόν άπέκλινε πρός τήν 
Ελευθερίαν, πρός σζέπην δέ αύτής παρέσχε τάς σωτηριωδεστάτας ύποθήκας».

2 «Ό Ήγεμών τοΰ Μακιαβέλλη είναι τό βιβλίον τώνδημοκρατικών». (J.-J. Rousseau, 
Contrat social III, 6 )

3 «’Ανέγνων πρό ολίγου έκ νέου τόν Τίτον Λίβιον καί τόν Ηγεμόνα τοΰ Μακια
βέλλη, δπερ δέν είχον πράξει άπό είκοσι τεσσάρων ήδη έτών. Ό Ήγεμών ουτος είναι 
κλασικόν, άρχαΐον μάλιστα ήδύνατό τις ε’πεϊν βιβλίον, Εκ καθαροΰ χρυσοΰ συνιστάμενον. Ή 
πείρα πεφωτισμένη ύπό τής όρθοτάτης ζρίσεως 'χαρακτηρίζει τό βιβλίον τοϋτο, ούδέν δ’ύπάρ- 
χει εν αύτώ χιμαιρικόν, ούδέν άποκλέιστικόν ή μονομερές, ούδέν άγονον, είναι άληθής πο
λιτική σοφία, άλλ’ απαιτείται γνώσις πρός κατανόησιν αύτής. 'Οποίας ύποθήκας ήδυνάμεθα 
ν’ άντλήσωμεν Εν αύτώ!» (Johannes von Mhller’s Werke VI, 3-H).
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προβλήματος, τοϋ έπασχολησαντος καί έπασχολοΰντος μέχρι τνίς σήμερον 

την επιστήμην της κριτικής ιστορίας, καί τό όποιον έν τγ; ίστορίιγ τ’ης πο
λιτικές επιστήμης φέρει τόν τίτλον ΝικόΛαος ΜακιαβέΛΛης. '

Α'

♦

I 
ί

ί

Ό δέκατος έκτος αιών παρίστησι μίαν των 'λαμπρότατων καί ωραιότατων 

εικόνων έν τγί μεγάλη πινακοθήκη της άνθρωπότητος. Μετά μαζρόν καΐ βα- 

ρύν χειμώνα η φύσις συνήθως άναθάλλει άδροτέρα και πλουσιωτέρ.α’ η βλά- 

στησις, ή'τις ύπό την ναρκωτικήν έπίδρασιν τών χειμερίων ύετών καί χιόνων 
.έφαίνετο έκλιποΰσα τελείως, αναλαμβάνει νέαν ακμήν καΐ σφρίγος, ποιζί- 

λως έν τη φύσει έξωτερικευομένη καΐ διατυπουμένη. Άνάλογόν τι συμβαίνει 
ωσαύτως καΐ έν τφ ηθικφ κόσμφ’ μετά τάς μακράς νύκτας πνευματικού 

χειμώνας έπέρχεται νέα έξέργεσις της άνθρωπίνης φύσεως, νέα βλάστησις 

τών ποικίλων τοϋ πνεύματος δυνάμεων, νέα καρποφορία. ‘Η άνθρωπίνη ιστο
ρία είναι μαζρά καΐ παρατεταμένη αλληλουχία τοϋ καθολικού τούτου φαινο
μένου, άμπωτις καΐ παλίρροια, θέσις κα’ι άντίθεσις, άλλ’ έγκυμονοϋσα αεί

ποτε έντός τών μυστικών αύτης σελίδων την σΰνθεσιν^ πρός ην τείνει στα- 
. διοδρομοΰσα έν τη ιστορική αύτές άποκαλύψει καΐ άναπτύξεί η άνθρωπότης.

Ή έγρηγορσις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, η πληρης αύτοΰ ένέργεια καί 
δράσις έν τη ίστρρί^, τοιαύτη η ύψηλη φυσιογνωμία, ήτις παρίσταται ένώ

πιον ημών έν τη μεγάλη ταύτη είκόνι τοΰ δέκατου έκτου αΐώνος. Μετά 

τόν αιώνα τοΰ Περικλέους δέν ύπάρχει έποχη εύγενεστέρα έν τη ίστορίιγ της 
άνθρωπότητος’ ύπό πολλάς δ’ επόψεις υπερβάλλει αύτόν, διότι έχει χαρα

κτήρα καθολικώτερον, κοσμοπολιτιζώτερον,‘0 αιών τοΰ Περικλέους δέν γνω
ρίζει άλλον κόσμον παρά τόν έλληνικόν, δέν σκέπτεται πέραν τοΰ Όλύμπου, 
δέν βλέπει πέραν τών Στηλών τοΰ Ήρακλέους’ η 'Ελλάς είναι ό όμφαλός 

τές γές, τό α καΐ τό ω τοΰ παντός, τό κέντρον πάσης κινησεως και ένερ- 
γείας. 'Ο αιών εκείνος έλεγεν 'ΤΓ.ώέάς·, ουτος κατά πρώτον εννοεί έν τη πλη- 

pst αύτές έννοια καΐ σημασίη την λέξιν άνθρωπότης' πνεΰμα άνησυχον, δέν 

άοκεΐται εις ένα κόσμον, είς μίαν πατρίδα, ζητεί νέους κόσμους, καΐ ανακα
λύπτει την ’Αμερικήν, ονειροπολεί την ενότητα των ανθρώπων, ους μέχρι της 

στιγμής έκείνης διεχώριζον ούριά τε σκιόεντα, θάΛασσά τε ήχήεσσα, καΐ ε
φευρίσκει την τυπογραφίαν.

Είναι μέγας ό αιών ουτος, διότι είναι ζών, ενεργών καΐ κινούμενος, κε- 
κτημένος πληρη τά στοιχεία της άτομικότητος αύτοΰ, της ζωής, ην βλέπει 

έξελισσομένην καί διατυπουμένην έν πάση σφαίρη, έν πάση έκφράσει τοΰ 

ηθικοΰ καί πνευματικού βίου τές άνθρωπότητος, καί δέν είναι τοιοΰτος μό
νον, διότι έν τοϊς σπλάγχνοις αύτοΰ έγκυμονοΰνται μεγάλαι άτομικότητες, 

έξοχοι συλλήψεις, ύψηλαί ιδεαι, δίδουσαι νέαν ώθησιν είς τό ανθρώπινον 

ί

πνεΰμα. Είναι μέγας, διότι έν τγί συνειδησει αύτοΰ κυοφορείται καί άποκα- 
λύπτεται νέα δημιουργία, καθολική έπανάστασις καί άλλοίωσις, πεπρωμένη 

νά μεταβάλη τόν ροΰν τές άνθρωπίνης ιστορίας, νά μονιμοποίηση έντός νέας 

κοίτης τό άκάθεκτον ρεΰμα τοΰ νέου πολιτισμού. Άπό της κοίτης αύτοΰ μέλ · 

λουσι νά έκρεύσωσι μεγαλοπρεπείς χείμαρροι, καταρδεύοντες τόν αγρόν της 
άνθρωπίνης φύσεως,άφ’ ού θαττον η βράδιον θέλουσιν άναβλαστησει τοσαΰτα 

άνθη, τοσαΰτα δένδρα, ύπό την ζωηφόρον τών όποιων καί ευεργετικήν σκιάν 

άρχεται ύπό νέους οιωνούς καΐ ύπό νέας έλπίδας έντελέστερον άναπαριστάμε- 
VQV τό δράμα της άνθρωπίνης ίστοοίας.

Ή εΐκών αυτή τοΰ δέκατου έκτου αΐώνος είναι η είκών της ’Αναγεννή

σεως. Ίο άνθρώπινον πνεΰμα νεζραναστάς Λάζαρος της ιστορίας, διασχίζει τά 
σάβανα αύτοΰ και άποτινάσσει την κόνιν τών.μνημείων τοΰ μεσαίωνος, ένθα 

έπί αιώνας άπέκειτο, λησμονηθέν καί ύφ’ έαυτοΰ έπί τέλους’ κατεσκληκδς, 

ύποτρέμον ύπό τοΰ ψύχους τοΰ Θανάτου, τείνει πανταχοΰ τό πεπλανημένον 

αύτοΰ βλέμμα,καί ούδέν άλλο βλέπει πανταχοΰ η σκιάς καί φάσματα μόνον. 

Έν τοιούτφ σκοτεινφ δάσει άποπλανησεως;έν οίφ εύρέθη ποτέ ό Δάντης,έξ - 

ε.Ιθων τής ευθείας όδοϋ, πριν η συναντησγΓτόν Βιργίλιον καί την Βεατρίκην 

καί άνακαλύψη τούς τρεις αύτοΰ κόσμους, έπεφάνη αύτφ η μυστική Σίβυλλα 

της άρχαιότητος, ή εύγενης,’* άγνη καί ηρωϊκη Έστιάς ημερών άρχαίων, 

προσφερουσα αύτω τόν φίλων ασπασμόν της ’Αναγεννήσεως καί όλίγας ρα
νίδας έκ τοΰ οΐ'νου έκείνου, οστις είχεν άλλοτε θερμάνει τάς φλέβας τοΰ 'Ο

μηρου, τοΰ Θουκυδίδου, τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πλάτωνος. Άπό τοΰ νέκταρος 
έκείνου έξεχύθη νέα ζωη, ό έγκεντρισμός έπέτυχε τελείως, πΰρ δέ σφρίγους 

καί άκμές διεχύθη έν τφ σώματι τοΰ'^νεκραναστάντος, νέα ύπαρξις καί ου

σία, έγκυμονοϋσα καί ύποθάλπουσα τόν νέον ιστορικόν βίον τοΰ άνθρωπίνου 
πνεύματος.

'Η άρχαώτης έπεφάνη τότε ακμαία, ύψίφρων, άποπνέουσα ολα τά θέλ

γητρα, άπασαν την μαγείαν’τέί ιδέας, όποια έπεφάνη άλλοτε κατά τάς 
ημέρας τοΰ Αισχύλου, τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πραξιτέλους, όποιαν ώνειροπό- 

λησεν αύτην καί άπεκάλυψε κατά τάς ύπεοφυεΐς αύτοΰ έκστώσεις ό μέγας 

προφήτης |της ’Αναγεννήσεως Δάντης Άλιγιέρης. Μάτην^είπεν άλλοτε η Πυ
θία είς ’Γουλιανόν τόν Παραβάτην :

Είπατε τφ βασώεΐ, χαμαί ’πέσε δαίδαλος αύλά, 
ούκέτι Φοίβος εχει καλύβαν, ού μάντιδα δάφνην, 
ού παγάν λαλέουσαν. Άπέσβετο καί λάλον ύδωρ.

η εθνική Ελλάς, έθνικη καί κατά τούς τύπους αύτης καί’κατά την ούσίαν, 

άπεκαλύπτετοζέζΆέου έν τγί ιστορία παρά τάς άκτάς της’'μεγάλης Ελλά
δος, παρά τάς ό'χθας τοΰ Τιβέρεως καί τοΰ "Αρνου, το4 αύτό πνεΰμα, τά 

αύτά ιδεώδη κυοφορούσα καί περιθάλπουσα έν τ·/; νέα αύτης^μετουσιώσει.

'Οπότε τό πνεΰμα της έκκλησίας, μυστικόν καί μισάνθρωπον, προέγραφε
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τα παντα έν τφ κόσμφ τούτφ, ή δέ γή κατέστη πράγματι κοιλάς κλαυθ- 

μώνος, σκοτεινόν νεκροταφείου, άποπνέον την μελαγχολίαν και την έρήμω- 

σιν, δποτε έγκλημα έθεωρεϊτο ή ευθυμία, αμαρτία δέ πάσα ελεύθερα σκέ
ψις, άπό τής ειρκτής αύτοΰ ό πολύς 'Ρογήρος δ Βάκων έπεφώνει εις ώτα μή 

ακουοντων η γύο-ις εξαγνίζει. Τό λόγιον τοΰτο τοϋ μεγάλου φυσιοδίφου εί

ναι δ χαιρετισμός της νέας θρησκείας, ή'τις έμελλε ν’ άποκαλυφθή έκ νέου 

εις τό ανθρώπινον πνεύμα. 'Η φυσις είχε κηρυχθή μέχρι της εποχής εκείνης 

η αμαρτωλή Ασταρτη τής άποπλανησεως, ήδη δέ κατενοεΐτο καί πάλιν 
υπο την αληθή αυτής σημασίαν ώς δ άγνωστος θεός πάσης γνώσεως και πά

σης σοφίας. To τή φνσει ζήν αναγνωρίζεται ώς τό καε’ άρετήν, ώς τό χατ’ 
άνθρωπον ζήν' ύπό τούς οιωνούς δέ τούτους ανευρίσκεται δ αληθής θεός έν 

μεσφ τών ειδωλων τοΰ μεσαίωνος, καί Γή αληθής πίστις διασκεδάζει τά 

νέφη τής άσεβειας καί τής κακοδοζίας, τά άποκρύψαντα τδ φως τοϋ αλη
θούς ήλιου απο τών άνθρωπων έπί τοσούτους αιώνας διανοητικής σκοτίας κα'ι 
άμαθίας ’.

Αυτή η επάνοδος εις τήν φύσΛ είναι ή επάνοδος είς τόν αληθή θεόν τής 

ανθρωπότητος, ον επ'ι τοσούτους χρόνους άνεζήτει αΰτη, βν μόλις κατόρθωσε 

ν ανακαλυψη κατά τούς χρόνους τής Αναγεννήσεως.

Η Αναγέννησις είναι επιστροφή είς τόν ελληνισμόν, εθνική καθ’ όλοκλη- 

ριαν* ως τοιαύτη άναμιμνήσκει ήμϊν τάς χαριεστάτας ημέρας τής άρχαίας 
Ελλάδος, κατ’ εΐκονα κα'ι δμοίωσιν τών οποίων τελείται. Ή ’Αναγέννησις 

λαμβάνει χωράν έν Ίταλίφ τό πρώτον κατ’ άναγκαϊον φιλοσοφικόν καί ιστο

ρικόν λόγον" ού μόνον διότι ή Ιταλία ήτο μάλλον τών άλλων εύρωπαϊκών 
εθνών κατα τόν πολιτισμόν προηγμένη, άλλά και διότι τό ιταλικόν πνεύμα 

κατεχει ιδίως και κατ’ έζοχήν τόν τεχνικόν θυμόν και τήν ιδεώδη φύσιν καί 

έκφρασιν τοϋ αρχαίου ελληνικού πνεύματος" λόγοι φυσικής συγγένειας λοι

πόν πρός την ηθικήν ταύτην συνέντευζιν δύο κόσμων, δύο πολιτισμών, δύο 
λαών, δυο φύσεων, συνέντευζιν διασπώσαν τά δεσμά κα'ι τά όρια τοΰ τόπου 

και του χρόνου, άποτελειουμένην έν τω χωνευτηρίω τής αύτής φυσικής και 
ηθικής συγγένειας καί ιδιοσυγκρασίας. ’Άν ό αρχαίος ελληνικός πολιτισμός 

υπήρζε καλαισθητικός ιδίως, έζοχον δέ πρόσωπον διεδραμάτισεν ή τέχνη ύφ’ 

ολας τάς επόψεις και ύποστάσεις, ύφ’ άς παρέστη έν τφ άρχαίφ βίφ, ή

1 «Μεγάλη άποκάλυψις Εγένετο Εν ετει 1 843, ή άναχάλυψι; τής βαθείας τοΟ μεσαίωνος 
άσεβειας. Το πιστεύετε; Άπό τοΰ πρώτου μέγρι τοΰ δωδεκάτου αίώνος ό Θεός 
οδδέ Ενα μόνον ναόν εσχεν! ούδέ ενα μόνον βωμόν! ’Εννοείται ότι πρόκειται δ 
λογος περί Θεοΰ τοΰ πατρός, περί ’Εκείνου, άφ’ ού πάσα ζωή. Παράδοξος Αγνωμοσύνη! 
τερατώδης αίρεσις, άπομονώσασα Επί μακρόν γ_ρόνον τήν Εύρώπην τής καθολικής τοΰ κόσμου 
κοινωνίας! Ή Παρθένος είχε τους ναούς της, όλοι οί άγιοι τοϋ Συναξαριού Επίσης’ δ Ελά
χιστος τών μοναχών δ διακρινόμενο; Εν τώ ταγματ! του μετέβαινεν ε’ς τόν ούρανόν, εΐχε 
την Εορτήν αύτοΰ, τήν Εκκλησίαν, τήν λατρείαν’ μόνος δέ δ Θεός Εστερεΐτο. Τό πδνήτο 
θειον Εκτός τοϋ Θεοΰ, ώς είπεν δ Βοσσουέτος». Μ ichelet, Rennaissance CXLV1I.
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αύτή τάσις καί τό αυτό πνεύμα δεσπόζει κα'ι έν τοΐς χρόνοις τής’Αναγεννή
σεως I" ποιηταΐ, φιλόσοφοι και καλλιτέχναι είναι τά κατ’ έζοχήν δρώντα 

πρόσωπα τής μεγάλης έκείνης τοΰ πνεύματος έζεγέρσεως, Λέων ό δέκατος, 

ό ύπέρτατος μυσταγωγός τής ’Αναγεννήσεως, άλλ’ άμα καί ύπερτατος πον- 

■τίφιζ τής εκκλησίας, είναι άρχαϊος κατ’ ουσίαν "Ελλην, ελληνικάς τάσεις 

καί ιδεώδη έγκλείων ύπό τόν μανδύαν τοΰ άκρου άρχιερεως, βεβακχευμενος 

έκ τών αναμνήσεων, έκ τής μελέτης καί λατρείας τών κλασικών τής άρ

χαίας 'Ελλάδος παραδόσεων.
Ούτως έτελέσθη ή ’Αναγέννησις έν Ίταλίρι. Μετά τήν Ελλάδα ούδεμία 

άλλη χώρ^ι έν Εύρώπή ηδύνατο νά παράσχτ; άσυλον και νά καταστή λίκνον 
τής νέας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος δημιουργίας. Έν τή συνειδησει τής 

ιστορίας ούδέποτε έ'παυσε διατελοΰσα ή μήτηρ τών μεγάλων άνδρών καί 

τών εύγενών παραδόσεων. Ούδέν άλλο έθνος δύναται νά έπιδείζτ; τάς έξοχους 

έκείνας καί άρρενωπάς ατομικότητας" καί δικαίως έν τή εποχή τής ταπει- 
νοτάτης αύτής καταπτώσεως έλεγεν ό ’Αλφιέρης«Τό ανθρώπινον δένδρου 

αείποτε έζηκολούθησεν έν Ίταλίρρ παοάγον τούς εύχυμωτάτους καί εύρωστο- 

τάτους καρπούς». Τοιαύτη παρέστη ή έπαγωγός χερσόνησος έν τή ιστορική 
αύτής αναπτύξει κατά τούς χρόνους τής ’Αναγεννήσεως, άπό τοϋ Δάντου μέ

χρι τοΰ Μακιαβέλλη, παραγωγός μεγάλων ιδεών καί γενναίων έργων έν τή 
φυσιογνωμία τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τοΰ 'Ραφαήλου, τοϋ Λεονάρδου Δα- 

βίντση καί τοΰ Βραμάντου, τοΰ Ίορδάνου Βρύνου καί τοϋ Σαβοναρόλα, τοϋ 

Κολόμβου καί τοΰ Γαλιλαίου, Αέοντος τοΰ δεκάτου καί τοΰ μεγαλοπρεπούς 
Λαυρέντιου, ων έκαστος άρκεϊ νά χαρακτηρίσν) καί νά έκπροσωπήσνι έποχην 

ολόκληρον έν τή άνθρωπίντ; ίστορίορ.
*Η ’Αναγέννησις είναι ό θρίαμβος τής άτομικότητος, άπολεσάσης τά δί

καια αύτής καί τήν σημασίαν κατά τήν ζοφεράν καί θυελλώδη νύκτα τοΰ 

μεσαίωνος. 'Η δημ-οσία συνείδησις έζεγείρεται, ψιθυρίζουσα τόν Οούριον τής 

άπολυτρώσεως άπό τής αύθεντίας, ή δέ τάσις αΰτη διατυποΰται τό πρώ

τον έν ταϊς έλευθέραις τής ’Ιταλίας πολιτείαις. Μία είναι ή άρχή, ή έξάρ- 

χουσα έν τή άνθρωπίντ; διανοίγ. έπί πολλούς αιώνας, τό θειον χνρος, ου τά 
ό'ρια είς ούδένα είναι έπιτετραμμένον νά συζητήσή καί νά διαμφισβητήσή* 

ή τέχνη, η ποίησις, ή Φιλοσοφία, ή πολιτική είναι θεραπαινίδες ψευδοΰς

1 'Η τέχνη ήτο ή θελκτική Maja, ή Εκβαλοΰσα άπό τοΰ σκοτεινοΰ πνεύματος τή; Εκκλη
σίας τήν μελαγχολίαν καί τήν μισανδρωπίαν, ώ; επραξέ ποτέ άπό τής κεφαλής τοΰ Αρχαίου 
Βράμα, ή ύποκριτική γόησσα, ή όδηγήσασα τόν άνθρωπον Επί τών ύψίστων προμα
χώνων τή; Εκκλησίας, "να παράσχη Ελευθέραν Αναπνοήν ε’ς τό εστενοχωρημένον και πε
πιεσμένου αύτοΰ στήθος, προσφέρουσα πρός άπορρόφησιν τήν δροσερ’αν οίιρανίαν πνοήν κα- 
θαρώς Ανθρωπίνων αισθημάτων καί σκέψεων, "να Ανοιξη ε’ς αύτήν τήν θελκτικήν θέαν Εν τη 
λαμπρότητι τοΰ Επιγείου κόσμου παρουσιάση δε αύτώ άλλον κόσμον, τόν κόσμον τη; Ελευ
θερίας, τοΰ κάλλους, τοΰ ανθρωπισμού καί τής Επιστήμης». Κ. Feuerbach’s Geschichte 
der neueren Philosophie. 11.
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θρησκευτικής ιδέας, άνακηρυττούσης ώς σύμβολον, ώς θεμελιώδες δόγμα, ώς 

τό α καϊ τό ω της ύπάρξεως αυτής έν τω βίω τό πίσΐενε χαΐ χιή ερεύνα" 
άλλ’ ό Ηρακλής της Ατομικότητας συντριβών τά δεσμά τοϋ Προμηθέως τοϋ 
νέου πολιτισμού, ενταφιάζει την αρχήν ταύτην έντός τών μυστικών καϊ με

λαγχολικών μητροπόλεων της γοτθικής τέχνης τοΰ άποιχομένου μεσαίωνος, 
προκηρύττων κα'ι διατυπών νέας εικόνας, νέους τύπους καί σχήματα, άπο- 

πνεοντα την χάριν, τόν ρυθρ,όν καί τό κάλλος της νέας ζωής, ή'τις διαπνέει 
τό ανθρώπινον πνεΰμα κατά τήν νέαν αύτοΰ άποκάλυψιν καϊ διατύπωσή έν 

τή ίστορί^ι. Ή τέχνη τοϋ μεσαίωνος, ή χριστιανική τέχνη, όπως διετύπωσε 
τήν ύψίστην αύτής έ'κφρασιν έν τή μητροπόλει τοΰ Στρασβούργου καί τή έκ- 

κλησί^ς τών Μεδιολάνων, αισθανόμενη ό'τι ούδέν έχει πλέον νά πρόσθεση, δτι 
απήγγειλε τό ύστατον αύτής ρήμα έν τή μητροπόλει τής Κολωνίας, κατα

νοεί τήν ανάγκην νά έπανέλθη είς τούς κλασικούς τύπους τής αρχαίας Ελ
λάδος, νά δώσγ νέαν ύπόστασιν καί έ'κφρασιν είς τό Θρησκευτικόν αίσθημα 

τής ’Αναγεννήσεως. Έν τή αρχιτεκτονική έξέφρασε τήν ιδέαν τοϋ απολύ

του, τοϋ απείρου, πρό τής οποίας κλίνει ή ανθρώπινη προσωπικότης, αδυνα

τούσα νά άνιχνεόσγ) καί νά κατανόηση τά μυστήρια τής ζωής έν τή πεπε

ρασμένη αύτής φύσει και φαντασίγ* έντεΰθεν ή αρχιτεκτονική είναι τό ά- 

κρον άωτον, τό ΰπέρτατον σημεϊον, εΐς ο ήδυνήθη νά φθάση ή χριστιανική 
τέχνη· άλλ’ έν τή γλυπτική καί τή ζωγραφίγ Αναγκάζεται νά δανεισθή 

καί νά περιβληθή τούς τόπους, τάς γραμμάς καί τήν έ'κφρασιν τής ελληνικής 
τέχνης τοΰ Φειδίο'υ και τοΰ Πραξιτέλους. Ού'τως ή Παναγία τοΰ Ραφαήλου, 

ό Μωϋσής τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τά πλεϊστα τών Αριστουργημάτων τών 

χρόνων εκείνων είναι απομιμήσεις καί έμπνεύσεις τής κλασικής τέχνης τής 
εθνικής Ελλάδος. 'Η ποίησις, άπό τής εποχής τοΰ Δάντου, εί καί διατελοΰσα 

ύπό τήν έπενέργειαν τοΰ χριστιανικού μυστικισμοΰ τοϋ μεσαίωνος, τείνει 
ήδη νά πτερυγίση πρός τόν ύποφώσκοντα νέον κόσμον, ό δέ ποιητής τής 

Θείας κωμωδίας, έν ταΐς μυστικαϊς αύτοΰ έικπνεόσεσι καί περιπλανήσεσιν, 

έκτος τής Βεατρίκης, τοΰ πνεύματος τής θεολογίας, κύριον οδηγόν καί διδά

σκαλον έ'χει τόν Βεργίλιον, τό πνεΰμα τής κλασικής ποιήσεως,

e quella fonte, i
che spande di parlar si largo fiume, t ί

‘Η φιλοσοφία, ή χθες και πρφην περιβεβλημένη τά νάματα τοϋ μυστικισμοΰ, 
ή κλίνουσα κεφαλήν εύπειθείας είς τά δόγματα τής έκκλησίας καί άναγνω- 
ρΐζουσα ώς απόλυτον αύτής δόγμα τό αύτδς ε<ρα τοΰ Σταγειρίτου, άπολούε- I

ται εΐς τά διαυγή νάματα του πανθεϊσμού τοΰ Ίορδάνου Βρύνου, τοΰ Βανίνη . (

καί τοΰ Καμπανέλλα, δπως έςέλθη αγνή καί άκτινοβόλος, οία διετυπώθη ί
βραδύτερου έν ταΐς φιλοσοφικαΐς άποκαλύψεσι τοΰ Βάκωνος, τοϋ Καρτεσίου I

1 Dante Alighieri, la Commedia—Dell’Inferno I, 79—80. «Καί την πηγην Βκείνην·, ip
τήν διαχέο'νσαν ε&ρότατον ποταμόν ποιήσεως».

και τοΰ Σπινόζα. 'Η πολιτική έπιστήμη έπί τέλους, παραλλήλως βαδίσασα 

μετά τών λοιπών τεχνών και έπιστημών, νέαν έκφρασιν λαβοΰσα έν τώ 

βίφ τών έλευθέρων πολιτειών τής ’Ιταλίας, άποσπάται τής αύθεντίας τής 

έκκλησίας, δπως τύχη τόν πρώτον αυτής μύστην καϊ θεωρητικόν παρά τώ 

ΝικοΛάφ Μακια6έ.12η, τφ γραμματεΐ τής φλωρεντιακής δημοκρατίας.

ΒΖ

Μετά τής πνευματικής ταύτης άκμής καϊ άναπτύξεως τής ’Ιταλίας έβά- 

δ.ιζε παραλλήλως καί ή υλική ευημερία, άνευ τής αρωγής τής όποιας ήτο 

αδύνατον νά λάβωσιν αί τέχναι καϊ αί έπιστήμαι τήν ίσχυράν εκείνην καϊ 

ύψηλήν ώθησιν, ής έτυχον καθ’ ό'λον τοϋτον τόν χρόνον τής πνευματικής 
παλιγγενεσίας. Ύπό πάσας τάς έπόψεις έφαίνετο ό'τι άπαξ έ'τι ή ανθρώπινη 

ιστορία έπεθύμει νά γράψη όλίγας ένδόξους αύτής σελίδας ύπό τό εΰκρατον 

κλίμα, ύπό τόν αιωνίως διαγελώντα ούρανόν τής ’Ιταλίας. Ό παράδεισος 

ουτος τής Εύρώπης είχε καταστή τό κέντρον τής συνεντεύξεως τών πνευμα

τικών καϊ ύλικών συμφερόντων ό'λου τοΰ γνωστού τότε κόσμου. Άπό τής 

εποχής ήδη τών σταυροφοριών είχον άνοιχθή νέαι οδοί, άγνωστοι τέως εις 
την ένέργειαν τής Δύσεως. Ή ’Ιταλία δέ ιδίως, ώς έκ τής γεωγραφικής αύ

τής τοποθεσίας, πρωτηγωνίστει έν τή υλική ταύτη εύημερία ύπέρ πάσαν άλ

λην χώραν τής Εύρώπης’ οί εμπορικοί αύτής λιμένες προσείλκυον πάσαν ικα
νότητα καί φιλοπονίαν, έν συγκοινωνία διατελοΰντες μεθ’ όλων τών χωρών 

τής ’Ανατολής καϊ τής Δυσεως. Τά προϊόντα χωρών ξένων, μεμακρυσμένων, 

αγνώστων τέως, είσέρρεον άθρόως είς τήν ώραίαν χερσόνησον, ής ή βιομη
χανία, ύποστηριζομένη ύπό τοΰ έκ τοΰ εμπορίου είσρέοντος πλούτου, παρήγε 

τά μεγάλα εκείνα έ'ργα, ών ή θέα μάς εκπλήττει μέχρι τής σήμερον, μεθ’ 

ολην τήν κατά τούς τελευταίους χρόνους πρόοδον τής τεχνικής βιομηχανίας. 

Τό επόμενον τεμάχιον συγχρόνου τής έποχής έκείνης ιστοριογράφου,τοϋ Γουϊκ- 
κιαρδίνη, δεικνύει μετ’ απέριττου άφελείας τήν ακμήν καί τήν άνάπτυξιν, 

είς ήν άφίκετο ή ’Ιταλία : «Άπολαμβάνουσα καθ’ ολοκληρίαν βαθείας ειρή

νης καϊ ησυχίας, έπεκτείνασα τήν καλλιέργειαν καϊ είς αύτούς τούς ορεινούς 
καϊ αγόνους τόπους, δπως καί είς τάς γονίμους αύτής πεδιάδας καϊ χώρας, 

ανεξάρτητος πάσης ξένης αύθεντίας, ού μόνον ηύμοίρει πλούτου καϊ κατοί
κων, άλλά λαμπρυνθεϊσα έξόχως ύπό τής μεγαλοπρεπείας πολλών ηγεμό

νων, ύπό τής λαμπρότητας πολλών εύγενεστάτων καί ωραιότατων πόλεων, 
ύπό τής έδρας καϊ τής μεγαλειότητας τής θρησκείας, παρήγεν άνδρας επι

φανείς καί έξοχους έν τή διευθύνσει τών δημοσίων πραγμάτων, εύγενή πνεύ
ματα, κάτοχα πασών τών έπιστημών, αύτή δέ ήτο ή επίσημος έδρα πάσης 

τέχνης καϊ βιομηχανίας» '.

1 Τδε Macaulay, Essais politicoes et philosophiques, traduction Guizot 14;
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Τοιαύτη ήτο η ’Ιταλία άπδ τής έποχής ή'δη τών σταυροφοριών μέχρι τοΰ 
τέλους τοϋ δεκάτου έκτου αΐώνος, πνευματική κοιτΐς καΐ πρωτεύουσα τής 
Εύρώπης έν τ$ί τέχνη, τή έπιστημη, τ·7ι έμπορέ καΐ τή βιομηχανί^.

Ό δέκατος έκτος αιών, δστις είναι τό κατακόρυφον σημεϊον τής άκμής 
καΐ της δόξης τής ’Ιταλίας,. είναι έπίσης η άφετηρία της έθνικής καΐ της 
πολιτικής αύτής πτώσεως. Ούτως έν Άθήναις ό Περικλής έν τφ μακρφ αύ
τοΰ πολιτικω σταδίφ, ό έπιθέσας τήν κορωνίδα τοϋ πνευματικού μεγαλείου 
τών ’Αθηνών καΐ τής ‘Ελλάδος, είδε περί τά τέλη τοΰ βίου του έν τφ άρ- 
ξαμένφ πελοποννησιακφ» πολέμφ τά δυσοίωνα ποομηνύματα τής άρχομένης 
ήδη παρακμής τοϋ λαμπρού πολιτισμού τής άρχαίας ‘Ελλάδος.

‘Η τιθεμένη <5δε παραβολή τής πτώσεως τοϋ αΐώνος τοϋ Περικλεούς καί 
τοϋ δεκάτου έκτου αΐώνος δέν γίνεται άνευ λόγου’ άπό τών αύτών αιτιών 
παράγονται άείποτε τά αύτά άποτελέσματα. ‘Ο αυτός βάσκανος δαίμων, 
δστις έφθόνησε τήν μοίραν τής άρχαίας ‘Ελλάδος, τό αύτό δηλητήριον, τό 
όποιον προώοως κατήγαγεν εις τόν τάφον τόν ώραΐον έκεϊνον κόσμον, συνε- 
τέλεσεν ωσαύτως καΐ εις τήν πρόωρον άμαύρωσιν τής περιφανοΰς είκόνος 
τής ’Αναγεννήσεως.

‘Υπήρξε κατ’ άμφοτέρας τάς έποχάς πνευματική ακμή καΐ έξαρσις, υλική 
εύημερία καΐ ζωή, άλλ’ έν τινι ύπελείπετο μόνον πρός τελείαν συμπλήρωσή 
τοϋ έξοχου πίνακος — κοινωνική ήθικότης καΐ πολιτική φρόνησις’ άμφότε- 
ραι δ’ αυται αί ελλείψεις μοιραίως έπήνεγκον τήν οΐκτράν καταστροφήν δύο 
τών ωραιότατων περιόδων τής άνθρωπίνης ιστορίας.

Κοινωνική ήθικότης δέν ύφίστατο. ‘Ο πλούτος, ή εύμάθεια, ή ΐδιάζουσα 
ύπό τινας επόψεις είς τήν φύσιν τής χώρας ταύτης αίσθητικότης, έπήνεγκον 
βαθμηδόν τήν παραλυσίαν τών ηθών, τών αισθημάτων τήν χαλάρωσιν. Τά 
έμπόριον καΐ ή βιομηχανία, άμφότερα άγωγοΐ σπουδαιότατοι τοΰ πολιτισμοδ 
άναμφιβόλως, άποκλειστικώς ίσχύοντα έ'ν τινι κοινωνία, έπιφέρουσι τόν χυ- 
δαϊον εκείνον ατομισμόν, δστις άρνούμενος πάν ύψηλόν, άγνοών πάν δ,τι εύ- 
γενές καΐ μέγα ύφίσταται έν τή ανθρώπινη φύσει καΐ κοινωνία, ύπολογίζει 
περί πάντων άπό τής έπόψεως τοΰ στενοτάτου προσωπικοΰ συμφέροντος, as 
διαφορών περί παντός μή συνδεομένου μετά τών άμεσων αύτοΰ συμφερόντων. 
Άφ’ ετέρου ή έκκλησία τής ‘Ρώμης, ής οί πλόκαμοι έπεξετείνοντο απαν
ταχού τής Ιταλίας, δηλητηριάζοντες τό κοινωνικόν αύτής σώμ.α καΐ διά 
τής έπαφής μόνον, παρακωλύοντες τήν έλευθέραν αύτοΰ ενέργειαν καΐ άνά- 
πτυξιν, συγγινώσκουσα τά ύπό τήν σκεπήν αύτής τελούμενα κακουργήματα, 
ένθαρρύνουσα πολλάκις τοιαΰτα χάριν διαφόρων πολιτικών σκοπών καΐ συμ
φερόντων, ένέσταζεν ήρεμα, σιωπηλώς τό δηλητήριον τοΰ θανάτου είς τήν 
όσημέραι έκνευριζομένην έκείνην κοινωνίαν. Ήτο τό δηλητήριον τών Βορ- 
γιών, έγχεόμενον μετά πρωτοφανούς ύπουλότητος είς τόν έξησθενωμένον όρ- 

γανισμόν. k Ή δέ φθίσις, άπόρροια ιδίως τών δύο τούτων αιτίων, κατέ- 
στρσψεν αύτόν έξ ολοκλήρου έπΐ τέλους. ‘Η ήθική καΐ φυσική άκμή καΐ 
ρώμη τοΰ έθνους άπώλλυτο ύπό τής κοινωνικής πτώσεως καΐ τής πολιτικής 
έξαντλήσεως, ή'τις έπήνεγκεν έπΐ τέλους τήν καταστροφήν καΐ τόν θάνατον.

‘Η πολιτική έξασθένωσις έβάδιζε παραλλήλως μετά τής ήθικής καΐ κοι
νωνικής άποσυνθέσεως τών χρόνων εκείνων. ‘Υπό τήν φαινομενικήν μόνον 
πολιτικήν εύημερίαν τών έλευθέρων εκείνων πολιτειών τής ’Ιταλίας ύπε- 
θάλπετο ακατάσχετος ό σάραζ τής διαιρέσεως, συνεπείς τής οποίας καθί
στατο μοιραϊον τό προσεγγίζον τέλος τής ιταλικής έθνικότητος. ‘Υπό τήν 
πολιτικήν έποψιν ή ’Ιταλία τής Αναγεννήσεως ένόσει ύπό τής αύτής έπί
σης νόσου, ύφ’ ής ένόσουν αί έλεύθεραι πολιτεϊαι τής άρχαίας ‘Ελλάδος, 
ύπό τής νόσου τής πολιτικής διαιρέσεως έν τφ έσωτερικώ, τής άσθενείας 
καί τής αδυναμίας απέναντι τών ξένων πολεμίων. ‘Ο αρχαίος ποιητής είπε: 

δεινή τις οργή καΐ δυσίατος πέλει, 
δταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ’ εριν.

Δεν ύπάρχει άπαισιωτέρα κατάστασις έκείνης, ήν διεγείρει παρά τινι 
έθνει ή εμφύλιος ρήξις, οί άμοιβαϊοι σπαραγμοί τών φατριών, ών σκοπός 
τυγχάνει ούχί ώρισμένη τις καθολική ιδέα, σκέψεις αντίθετοι περί κυβερνή- 
σεως καί διαφόρων κοινωνικών καΐ πολιτικών ζητημάτων, άκαδημαίκώς 
συζητουμένων έντός τών ορίων τής λογικής καΐ τής έλευθερίας, άλλ’ έφή- 
μερα μόνον προσωπικά συμφέροντα, ένοχα πάθη, παρωθοΰντα μέχρι μανίας 
τάς άλληλομαχούσας μερίδας. Πολιτική ήθικότης δέν ύφίστατο έν ταϊς 
σχέσεσι τών έλευθέρων πολιτειών τής ’Ιταλίας, δπως ■ καΐ έν ταϊς σχέσεσι 
τών έσωτερικών κομμάτων έκάστης πολιτείας’ τό δηλητήριον καί ή δολο
φονία ήσαν έπίσημα, άνεγνωρισμένα θεμελιώδη άρθρα τοΰ διεθνοΰς κώδικος 
τοΰ διέποντος τά διπλωματικά έθιμα τών διαφόρων κυβερνήσεων, προσκα- 
λουσών έπΐ τέλους καΐ τόν ξένον αύτόν πρός έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής 
οικείας φατρίας. Αύτός ό Δάντης, ό αύστηρός καΐ φιλόπατρις έκεΐνος Γιβελ- 
λϊνος, έν μέσφ τής ήθικής καΐ πολιτικής συγχύσεως τής εποχής του, άπ’ 
ούδενός Ίταλοΰ άναμένων πλέον τήν σωτηρίαν τής ’Ιταλίας, άρχομ.ένου τοΰ 
δεκάτου τετάρτου αΐώνος προσεκάλει έντεΰθεν τών "Αλπεων, τόν νεωστί 
τότε άνάκηρυχθέντα αύτοκράτορα τής Γερμανίας ’Ερρίκον von Liitzelberg, 
περιβληθέντα ήδη τό σιδηροΰν βασιλικόν στέμ-μα τής ’Ιταλίας έν τφ ‘Αγίφ 
Άμβροσίφ τών Μεδιολάνων, νά σώση τήν πατρίδα του άπό τής πολιτικής 
καταπτώσεως, εις ήν περιέστη : «’Ήδη προσεγγίζει ό χρόνος τών πόθων, έ-

1 ‘Ο Γερμανός ιστορικός τής ‘Ρώμης Gregorovius, λέγει περί τών Βοργιών τα άκό- 
λουθα, λίαν έκφραστικώς άπεικονίζοντα την ηθικην κατάστασίν τής έποχής έκείνης: «Οί 
Βοργιαι άπεικόνισαν τήν άναγέννησιν τοϋ έγκλήματος, όποϊον παρεστάθη κατά τούς χρό
νους τοϋ Τιόερίου και τών άλλων αύτοκρατόρων. Πρός τοϋτο έκέκτηντο τό τολμηρότατου 
θάρρος, αύτό δέ τό έγκλημα κατέστη έν ταϊς χερσίν αύτών άριστοτέχνημα,» (Gregoro- 
vius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, VIJ, 411). 
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πεφώνει ό προγεγραμμένος ποιητής, ό χρόνος, καθ’ ον αναφαίνονται τά ση

μεία τής παρηγοριάς και της ειρήνης' ή νέα ημέρα άρχεται αληθώς ή'δη 

έξαπλοΰσα τό φως αυτής καί ύποδεικνύουσα ήμΐν τό εωθινόν τής πρωίας 

λυκόφως . . . Άγάλλου ή'δη, ώ ’Ιταλία ! θέλεις καταστή ταχέως τό άντι- 

κείμενον τοΰ φθόνου δλου τοϋ κόσμου, ώς καί αύτών τών Σαρακηνών ! Διότι 
ό νυμφίος σου, η χαρά τοϋ αίώνος κα'ι ή δόξα τοΰ λαοΰ σου, ό εύσεβής ’7?ρ· 

ρΐκος, ό έκλαμ.πρότατος Καΐσαρ και Αύγουστος, εύτρεπίζεται προσερχόμένός 

είς τους γάμους σου. Άποκάθαρον ήδη, ή καλλίστη μεταξύ τών παρθένων 
τά δάκρυα σου καί κατάλιπε πλέον την οδύνην σου! Ιδού προσεγγίζει εκεί

νος, δστις μέλλει νά σέ απολύτρωση άπό τών δεσμών τών πανούργων.»

‘Η άπελευθέρωσις της ’Ιταλίας, έστω καί διά τών ξένων, άπό του ζυγοΰ 

της παπικής εξουσίας και της ιθαγενούς ολιγαρχίας, κα'ι ή ύπό μίαν άρχην 
£νοποίησις της πατρίδος ήτο τό προσφιλές ιδεώδες τοΰ Γ ιβεΛΛιησμον, τοΰ 

οποίου ό Δάντης ύπηρξεν ό εξοχότατος τών άντιπροσώπων, ό δέ Μακια- 

βέλλης διετύπωσε πλήρη αύτοΰ την έννοιαν έν τώ Ήγεμόνι, ώς προηγου

μένως έπραξε τοΰτο ό ποιητής τής Θείας κωμωΰίας έν τφ πολιτικφ αύτοΰ 
συγγράμματι τγί Μοναρχία. ‘Ο Γιβελλινισμ,ός έσκόπει τήν άνεξαρτησίαν 

τής πολιτείας άπό τής έκκλησίας, τήν άπελευθερωσιν τοΰ λαοΰ άπό τών 
προνομιούχων, τήν νέαν πολιτικήν τής κοινωνίας όργάνωσιν, δπως ήρξατο 

ήδη πραγματουμένη άπό τοΰ δέκατου έκτου αίώνος καί έν τή πολιτική 
πράξει έν τή συνειδήσει τής εύρωπαϊκής κοινωνίας. Ταύτην δέ τήν πολιτι

κήν ύπέρ πάντα άλλον σύγχρονον αύτοΰ άπεπειράθη νά έρμηνεύση έν τφ 

Ήγεμύνι ό Μακιαβέλλης,καθ’ ήν έποχην ή άρχαία θεωρία τής ύπεροχής τής 
έκκλησιαστικής άρχής έπί τής έκκλησιαστικής έξουσίας έπνεε τά λοίσθια 

έν τή νέφ ίστορίφ, ύπό δέ τήν έπενέργειαν τών αρχών τοΰ νεωτέρου πολι

τισμού ή άληθής ιδέα τής πολιτείας έθριάμ-βευεν έν τώ βίφ τών λαών τής 

Εύρώπης.
’Έλλειψες στρατιωτικής παιδεύσεως, συνεπώς φυσική άτονία καί άπο- 

θάρρυνσις τοΰ πολίτου, άπερρόφησαν πάσαν ικμάδα καί συναίσθησιν τής 
έθνικής άξιοπρεπείας" πριν ή είσέτι ή Ιταλία καταστή τελείως δούλη τών 

ξένων, εΐχεν ύποδουλωθή είς έαυτήν, άνίκανος ν’ άποκρούση τούς πολεμίους, 

τούς έπιβουλεύοντας τό έπίφθονον αύτής κάλλος. ’Ενώ πανταχοΰ τής Εύ

ρώπης ή τέχνη τοΰ πολέμου έθεωρεϊτο άπό πολλοΰ χρόνου ώς ή εύγενε- 
στάτη τών άσχολιών, τό κατ’ εξοχήν έπιτήδευμα τής τιμαριωτικής άρι- 

στοκρατίας, μόνον έν Ίταλίιγ παρέλυε πάσας τάς φυσικάς τοΰ λαοΰ δυνά
μεις, συνεπώς πάσαν έθνικήν μεγαλοφροσύνην, ό νωχελής καί έκδεδιητη- 

μ.ένος βίος ταπεινού αισθητισμού, τό κλασικόν τοΰτο dolce far niente τής 

ιταλικής άπραγμοσύνης. ’Εντεύθεν οί έπί μισθφ στρατευόμενοι, οί πολυ
θρύλητοι condottieri τών χρόνων έκείνων, είς οΰς παρεδίδετο ή φυλακή τής 

τιμής καί τής ασφαλείας τών νωθρών κατοίκων τής χερσονήσου. Ή στρα-
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αιωτική παίδευσις τοΰ πολίτου αναπτύσσει καί κρατύνει το φιλόπατρι αύ
τοΰ αίσθημα, τήν έθνικήν καί πολιτικήν αύτοΰ συνείδησιν" ή πολιτική ά- 

ρετή αντλεί τάς ισχυροτάτας τών δυνάμεων αύτής ούχί τοσοϋτον έν τφ 

έμπορικφ γραφείφ ή έν τφ βιομηχανικώ έργαστηρίφ, ών έβριθε τότε ή 

’Ιταλία, άλλ’ έξόχως έν τφ στρατοπέδφ, έν τφ σχολείφ τούτφ τής ηθικής 

καί φυσικής ισχύος, ενώ ό πολίτης, ό άποτελών αύτό, έκδιδάσκεται τά ύ- 

ψηλά μαθήματα τής πειθαρχίας και τής πρός τούς νόμους ύπακοής, πρόθυ.- 
μος έκάστοτε νά προκινδυνεύση, χύνων τό αϊμά του ύπέρ τής πατρίδος, είς 

τήν ύπηρεσίαν τής οποίας έταξαν αύτόν τά καθήκοντα τοΰ πολίτου. Μόνος 

ό άγαθός στρατιώτης δύναται νά αίσθανθη τήν κλήσιν τοΰ πολίτου. «Αί 

άγαθαί πολιτεϊαι, λέγει ό Μακιαβέλλης έν τή περί της τέχνης τον ποΛέ- 
ριον πραγματείας του, έν γ μάτην έζήτησε ν’ άναζωπυρήση τό στρατιωτικόν 

αίσθημα τής πατρίδος του, αί άγαθαί πολιτεϊαι άνευ τής άρωγής τής στρα

τιωτικής δυνάμεως ή'θελον καταρρεύσει, ώς τά διαμερίσματα τοΰ περιφα

νούς έκείνου βασιλικού μεγάρου, άτινα, κεκοσμημένα ένδον διά μαργαριτών 

καί χρυσού, στερούνται έν τούτοις στέγης, συνεπώς ούδέν κέκτηνται μέσον 

πρδς άμυναν κατά τής βροχής. ”Αν αί δημοκρατίαι καί αί μοναρχίαι τής 

άρχαιότητος κατέβαλλαν προσοχήν τινα, ϊνα τηρήσωσι παρά τοΐς άνθρώποις 
τήν πίστιν, τήν ειρήνην καί τήν θεοφοβίαν, ή'θελον διπλασίως μεριμ.νήσει 

περί τών άναφερομένων είς τόν στρατόν' καί παρά τίνος οφείλει νά ζητήση ή 

πατρίς μείζονα πίστιν, ή παρά τοΰ όρκισθέντος ν’ άποθάνη ύπέρ αύτής;»*. Ού

τως ή έλλειψις στρατιωτικής παιδεύσεως έπήνεγκε τήν τελείαν τοΰ έθνους 
έξάντλησιν, έπικαλουμένου τήν επικουρίαν τών ξένων πρός περιφρούρησιν 

αύτοΰ καί άσφάλειαν, άκολούθως δέ καθισταμένου ύποτελοΰς έκείνων, ο'ίτινες 
έπί μισθφ άνέλαβον τήν περιφρούρησιν τής χώρας. Βαθμηδόν οί φύλακες 

τής τάξεως κατέστησαν οί δεσπόται τοΰ λαού, οί μέγιστοι τής τιμής αύ

τοΰ καί τής. άσφαλείας πολέμιοι. Καί ούτως ή ώραιοτάτη, ή μάλιστα πεπο- 
λιτισμένη χώρα τής Εύρώπης κατέστη τό άμφιθέατρον τής πάλης βαρβά

ρων μονομάχων, οϊτινες άπό πάσης εύρωπαϊκής γωνίας είσέβαλλον είς τήν 
ηδυπαθή χερσόνησον.

’Εκτός τών αιτίων τούτων ή δημοτική ελευθερία τών πολιτειών τής ’Ι

ταλίας, ή’τις τοσοϋτον άλλοτε συνετέλεσεν είς τήν πνευματικήν καί ύλικήν 

αύτών άκμήν καί άνάπτυξιν, παραγαγοΰσα τά θαυμάσια έκεϊνα τής τέ
χνης άριστουργήματα, ύποθάλψασα τό αίσθημα στενού καί άποκλειστικοΰ 

τοπικού πνεύματος, έξησθένωσε τήν έθνικήν συνείδησιν καί άπερρόφησε πά

σαν ύψηλής καθολικής φιλοπατρίας ιδέαν, ή'τις έπί τέλους έπήνεγκε τόν 

εθνικόν θάνατον τής ’Ιταλίας.

’Ενώπιον τοιαυτης καταστάσεως ό νοΰς τοΰ ιδιώτου σαλεύει ή σταματ^, 

αγνοών τι να ελπιση καί τί νά σκεφΟγ/ καί ύπάρχουσι πολλοί ίδιώται έν 

1. Machiavelli, Dell’arte della guerra.
IOMOS Γ', 1. — ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1879. ■ J 
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τοιούτοις χρόνοις ηθικές άπογοητεύσεως καί πνευματικές καρηβαρίας· η 1“ 
ξαρσις τές σκέψεως ύπέρ τά έσκαμμένα νομίζεται παραφροσύνη, η δέ τόλ

μη τές ένεργείας έ'νοχος κακουργία. ’Ολίγοι τολμώσι νά διανοηθώσιν, ελά
χιστοι δέ νά έκφράσωσι καί νά διατυπώσωσι τάς σκέψεις των. Άλλ’ έξω 

τών νεφών τών κοινωνικών προλήψεων καί της πνευματικής άδρανείας, ύ- 
περανω της ομίχλης της καλυπτούσης τόν πληρη πεζότητος καί άπραγ- 
μοσύνης καθημερινόν βίον ενός τοιούτου λαοΰ, έν τφ διαυγεΐ α’.θέρι τές ί* 
δεας, ύπέρτερον τών παθών καί τών συμφερόντων διεφθαρμένης εποχής, 

διαπερών δια τών μυστικών αύτοΰ ακτινών τά δρια τοΰ τόπου καί τοΰ 

χρόνου, μετά τόλμης προσατενίζον νέους, απώτατους,' μεμακρυσμένους ορί
ζοντας, έν μεσφ τών συγκρουομένων ρευμάτων της κοινωνίας, γρηγορεϊ τό 

ανθρώπινον πνεΰμα, έτοιμ-ον ν’ άποκαλυφθγ, νά διατύπωση την νέαν αύτοΰ 

αΐγλην καί αποστολήν έν τη σταδιοδρομίφ τές ιστορίας.
Μεγας ανηρ δεν είναι μ.όνον ό διαπρέπων έν τη πολιτείφ, ό κατέχων την 

άνωτάτην έν αύτη περιωπην, δ εύτυχης βασιλεύς, ό έκ γενετές εύγενής, ό 
επιτήδειος δημαγωγός, δ διά μυρίων μαγγανειών κατορθών νά πρωταγωνι- 

στηση· δεν είναι έκεΐνος, τόν όποιον λατρεύει καί τιμά η κοινωνία, ένώ- 

πιον τοΰ όποιου αυτή κλίνει τό γόνυ έξ ανάγκης η έξ αφροσύνης. ‘Η έμφά- 
νεια τοΰ μεγάλου άνδρός τελείται κατά μυστηριώδεις νόμους έν τη ίστορίφ’ 
και δεν συμπίπτει μόνον πρός έποχάς συνθέσεως, κατόπιν ηθικές η κοινωνι

κές τίνος επαναστάσεως καί άναγεννησεως, δπότε η άνθρωπότης, κυμαινό
μενη εν τώ λαβυρίνθφ τοΰ άγνωστου καί τοΰ αβέβαιου, αισθάνεται την 

ανάγκην συνθετικοΰ τίνος πνεύματος, δημιουργικές τίνος ιδέας, εκπροσωπού

μενης εν τφ μεγάλφ άνδρί καί δυναμένης νά τάμη νέας τρίβους έν τφ 

ιστορικφ αυτές βίφ. ‘Ο μέγας άνηρ δέν είναι πάντοτε δ καθηγεμών της 

κοινωνικές καί πολιτικές ένεργείας καί κινησεως της έποχές του, δ έκλέ- 

κτος τών λαών εν τη φαντασίφ τών όποιων απεικονίζεται ώς τό εΓδωλον 
τές εθνικές αύτών θρησκείας, εί’δωλον άπαστράπτον άπό τές περιωπές, έν 

η ισταται, την δόξαν καί την δύναμιν, αΐτινες ύπηρξαν άείποτε αί προνο

μιούχοι υπερφυσικαί δυνάμεις τές αισθητικές τών λαών άπόψεως καί φαν

τασίας. Ο μεγας άνηρ δέν είναι πάντοτε ό ηρως της έπιτυχίας, ό έκλεκτός 
τές δοζης και τές εύτυχίας, ό συγκεφαλαιών έν έαυτώ την πολιτικήν ί- 

σχυν καί άκμην τοΰ έθνους του η τοΰ αΐώνός του. ‘Ο μέγας άνηρ δέν είναι 
πάντοτε τοιοΰτος, διότι άναβιβάζει αύτόν έπί τοΰ στυλοβάτου τές δόξης 

και τές αποθεωσεως πεπλανημένη δημοσία συνείδησις η έθνικη φρεναπάτη. 
‘Ως έπί τό πλεΐστον άγνωστος, προγεγραμμένος, ξένος πρός τόν λαόν, έν 

μεσφ τοΰ όποιου ζη, έν τ·η δράσει τοΰ όποιου έπιφαίνεται ώς προφητική τις 
αποκαλυψις άπωτερου μέλλοντος, παρέρχεται άσημος καί παρεγνωρισμένος* 

τεκνον τοΰ αίώνος του, τοΰ λαοΰ του έν τφ πνεύματι τοΰ όποιου λειτουργεί 
δημιουργούσα λανθανόντως καί άσυνειδητως η έθνικη συνείδησις, δέν είναι 

πάντοτε ό εκλεκτός αύτοΰ, ό εύνοουμενος. Το ιδεώδες τού έθνους του εΐύαι τό 

πολικόν άστρον, τό όδηγοΰν αύτόν διά τών άτραπών τές σκεψεως' άλλά τό 

άστρον τούτο δέν άνατελλει πάντοτε διαυγές και ανεφελον, ορατον και κατα
ληπτόν τοΐς πάσι, κυμαίνεται ώς έπί τό πλεΐστον μεταξύ νεφών σκοτεινών 

καί άπαισίων’ καί τότε ό μεγας άνηρ, ει και σαρξ εκ της σαρκός, ει καί 

συνείδησις έκ της συνειδησεως του λαού του και του αιωνος του, ακατά- 
ληπτος, παρεγνωρισμ.ενος, λαμβάνει αντί πασης αμοιβής τό κωνειον, τόν 

σταυρόν, την πυράν η την άτίμωσιν, άντί τοΰ Καπιτωλίου την Ταρπηΐαν, 
ώσεί ητο ξένος πρός τόν άίώνά τΟυ,πρός τόν λαόν του δ άληθης αύτοΰ προφη· 

της καί άντιπρόσωπος.Πόσον είναι άληθεΐς οι στίχοι εκείνοι του Βεραγγερου.

De la croix que son sang inonde 
un foil qui meurt nous legue un Dieu. 1.

’Ενώ είναι ύπό τινας επόψεις η πίστη ηχώ καί άπεικόνισις τοΰ πνεύμα

τος τοΰ αΐώνός του, τών άρετών αύτοΰ καί τών ελλείψεων, είναι αμ.α και 

δ προφήτης καί ό μυσταγωγός τοϋ ύποφώσκοντος νέου κόσμου τές έγκυμο- 
νουμένης Θρησκείας τοΰ μ.έλλοντος. Έντεΰθεν η ρέξις αύτοΰ πρός την έπο- 

χην του, άδυνατοΰσαν νά κατανόηση καί νά αίσθανθη αύτόν, η πάλη μετά 
τών συγχρόνων του, διότι άποστολη τοΰ τοιούτου άνδρός δέν είναι μόνον νά 

καταστη άρεστός καί δημοφιλής είς την κοινωνίαν, έν μεσφ τές όποιας ζη 

θωπεύων καί θωπευόμενος ύπό τών τεθολωμένων πολλάκις κυμάτων τές 
δημοτικότητος, άλλά άδιαφορών διά τας προλήψεις και παραδόσεις πλακω

μένης γενεάς, νά είσέλθη τρομερός ώς ό Δάντης έντός τών.καταχθονίων αύ- 

τές κύκλων, νά την έξεγείρη, νά την έξαγνίση καί νά την ζφοποιησή.

‘Υπό την έποψιν ταύτην μελετώμενος ό Μακιαβέλλης είναι ό άληθης 

μέγας άνηρ τοΰ δεκάτου έκτου αίώνος ~. Εΐ καί πιπτουσα, πρωταγωνιστεί 
έ'τι έν τούτοις η ’Ιταλία έν τ$ ιστορία τές εύρωπαϊκές άνθρωπότητος. Ταύν 

της δέ τές ’Ιταλίας, μεθ’ όλων αύτης τών άρετών καί τών έλαττωμάτων, 
παρίσταται δτε μέν ό έξαγνιστης κα'ι ό έπανορθωτης,ότε δε ο αντιπρόσωπός.

Τέλειος μικρόκοσμος, πνεΰμα ποικίλον έξέφρασε τάς τάσεις τοΰ αΐώνός 
του έν ολοις αύτοΰ τοΐς έ’ργοις. ‘Η άρίστη τών κωμ.φδτών αυτού, ο Μανδύα-

1. ’Από τοϋ σταυροϋ, τόν όποιον καταβρέχει με τό αίμα του, Ονήσκων παράφρων, κληρο
δοτεί ήμΐν ένα Θεόν.

2. Οίίτω κοίνει τόν Μακιαβέλλην ό γερμανός ιστορικός Γερβΐνος (Historischo 
Sohriften—Machiavelli, 217): «’Εν τή κεφαλή τοϋ Μακιαβέλλη άνεκινήϋη σχεδόν παν 
ο,τι παρήγαγε τδ έθνος και ή έποχη αύτοΰ, ητις είναι μία τών θαυμασιωτατων και μεγί
στων, και άπεικονίσθη έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοϋ. Έάν έγίνωσκεν έκ-τοϋ σύνεγγυς τας 
άρχάς τής Μεταρρυθμίσεως καί τό πνεΰμα τοϋ έλληνικοϋ ανθρωπισμού, τοϋ αρξαμενου τότε 
νά ριζοβολή έν Γερμανία, μετά δυσκολίας ήθελεν ή νεωτέρα Εύρώπη έπιδειξει πολλούς έφα- 
μίλλους αύτφ. Ούδένα γινώσκουσι τά λατινικά είνη μεγαλήτερον αύτοϋ ανορα' παν ο,τι 
έν αύτοΐς ύφίστατο, έβλάστησεν έν τω πνεύματι του . . . Άπαντες οί πολίτικοι ανδρες 
τής Ιποχ,ής εκείνης Ιθεώρησαν τά πολιτικά αύτοϋ συγγράμματα ώς το έμβριΟέστατον σχο
λείου τής διδασκαλίας τοϋ νέου συστήματος. Έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοϋ έγκειται η πι- 
πτουσα γενεά καί ή άνυψουμένη" τό πεπαλαιωμένον καί έρριζωμένον, όπως καί το ν^ωστι 
βλαστάνον' ή δύσις όπως καί ή ανατολή.»

β
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γόρας, γεγραμμένη κατά τά πρότυπα τίς ζωμφδίας τοϋ Μενάνδρου καί 
τοϋ Πλαύτου, καυστική σάτυρα τίς χαλαρώσεως τδν ηθών της εποχής 
αύτοΰ, έλευθερωτάτη περί την έ'ζφρασιν καί ύπομιμνήσκουσα ήμϊν τά τολ
μηρότατα καί χαριέστατα των διηγημάτων τοΰ Λ εκαημίρου τοΰ Βοκκα- 
κίου, είναι μία των καλλίστων κωμφδιών της ιταλικής φιλολογίας, δυνα- 
μένη νά παραβληθή πρός τάς άρίστας τοΰ Μολιέρου, δστις καί άπεμιμήθη 
έν τω Άκουσίω Ίατρω την κωμφδίαν ταύτην.

‘Η ιστορία τής Φ}λωρεντίας, έν των Αριστουργημάτων τίς ίταλικίς ιστο
ριογραφίας καί γλώσσης, θέλει καταριθμεΐσθαι αείποτε μεταξύ των έξοχω- 
τάτων έργων τίς καθόλου ιστορικής επιστήμης* εί καί’γεγραμμένη κατά 
διαταγήν καί τί) συνδρομή τοΰ έκ τοΰ οίκου τδν Μεδίκων πάπα Κλήμεν- 
τος, διατηρεί έν τούτοις σπανίαν πνεύματος καί κρίσεως έλευθερίαν* η αυ
θεντία, ίν έξήσκει η οικογένεια των Μεδίκων κατά την έποχήν έκείνην έν 
Φλωρεντία, δέν κατέβαλε τό Ανεξάρτητον φρόνημα τοΰ πάλαι γοαμματέως 
της δημοκρατίας, έν δέ τω ίστορικφ αύτοΰ έργω, καλλίστφ ύποδείγματι 
πραγματικής ιστορίας, διαπνέει όντως αρχαϊκή αύ'ρα, ύπομιμνήσκουσα ή- 
μϊν τά κλασικότερα αριστουργήματα της άρχαίας ιστορίας.

Έν τή περί Πολεμικής Τέχνης πραγματεία αύτοΰ ό δεξιός πολιτικός 
τίς Φλωρεντίας έξέχυσεν ολην την δύναμιν καί την σζέψιν τίς ψυχής του^' 
πάσαν την πείραν, ην έπί μακράν χρόνον ηντλησεν έκ της μελέτης τίς άρ
χαίας ιστορίας,· καί ιδίως της ρωμαϊκής, πρωταγωνιστών έν ταϊς δημοσίαις 
ύποθέσεσι τίς πατρίδος του, είτε ώς εις τών αρχηγών τοΰ δημοκρατικού 
κόμματος, εί'τε ώς γραμματεύς της δημοκρατίας, εί'τε ώς πρεσβευτής παρά 
διαφόροις ξέναις αύλαϊς’ αί θεωρίαι αύτοΰ περί στρατιωτικού οργανισμού, 
περί μονίμων στρατών, μεγάλην έντύπωσιν έμποιήσασαι καθ’ δν χρόνον έ- 
δημοσιεύθησαν, κέκτηνται μέχρι της σήμερον διαρκί αξίαν, μεθ’ ό'λην τήν 
κατά τόν ένεστώτα ιδίως αιώνα άνάπτυξιν της πολεμικής τέχνης. Τό βι- 
βλίον τοϋτο έγραψε μετά τήν έκπτωσιν αύτοΰ άπό τίς Αρχής, σκεπτόμενος 
δτι ήδύνατό έτι νά έμπνεύση τό στρατιωτικόν φρόνημα καί την πολεμικήν 
ρώμην, είς τήν έκτεθηλυμένην πατρίδα του, διεγείρων τον θαυμασμόν καί 
τήν μελέτην τών στρατιωτικών άρετών τών Ρωμαίων, προβαλλων αυτους 
ύπόδειγμα είς άναξίους άπογόνους, άλλ’ ή φιλόπατρις αυτού φωνή ουδε- 
μιάς έτυχεν άκροάσεως, ή δέ Ιταλία της ’Αναγεννήσεως, δούλη τών con
dottieri, έρμαιον της φιλάρπαγος τών ξένων φιλοδοξίας, περιπίπτουσα άπό 
πλάνης είς πλάνην καί άπό καταστροφής είς καταστροφήν, δικαίως κατέ
στη έντός ολίγου ή κλασική γί τών νεκρών, πράγματι γεωγραφική έκφρα- 
σις, άνευ πολίτικης συνειδήσεως, άνευ της ελάχιστης έθνικης ενότητος καί 
άνεξαρτησίας.

(Έπιται τα τέλος). Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ, υφηγητής.
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Εισαγωγή.

Δέν υπάρχει ζήτημα ζωτικώτερον καί τά μάλιστα δέον νά ένδιαφέρη ή
μϊν διά τήν κοινωνικήν ήμών εύημερίαν καί εθνικήν εύ'κλειαν, καί ιδίως 
κατά τήν παρούσαν ήμών ήθικήν κατάπτωσιν, τοΰ παιδαγωγικόν. Πρός εύό- 
δωσιν δέ τούτου πρέπει καί πόλις καΐ οίκος νά συμπράξωσι πάση δυνάμει 
ίνα έδραιωθή τέλος καί παρ’ ήμϊν έθνική τις άγωγή καί παιδεία. ‘Ημεϊς 
άτυχώς άντί, μελετώντες τά Αθάνατα τών ευκλεών ήμών προγόνων συγ
γράμματα, ν’ άντλώμεν έν αύτοϊς θείας καί άλανθάστους Αλήθειας καί βα- 
πτίζοντες αύτάς έν τή κολυμβήθρφ τοΰ Χριστιανισμού, νά συγκερανύωμεν 
μετά τών πορισμάτων τών νεωτέρων έπιστημών, ένστερνιζόμεθα ένεκα τής 
επαράτου ξενοζηλίας είκή σήμερον μέν τό τοϋ Λαγγάστρον παιδευτικόν σύ- \ 
στημα, αύ'ριον δέ τό τοΰ Kehr, μεθαύριον δέ τό τοΰ Wttliz, μετοχετεύον- 
τες διά τών συστημάτων τούτων καί όθνείας ιδέας, ατε καρπούμενοι τά 
μεθοδικά αύτών βιβλία, έν οΐς πλεϊσται ύλιστικαί καί λοιπαι ψευδείς ύπο- 
κρύπτονται Ορησκευτικαί ίδέαι. Ουτω δέ άντί τά σχολεία ήμών νά είνε 
κέντρα ήθικής καί θρησκευτικής μορφώσεως, άποβαίνουσιν ό'ργανα επιβλα
βέστατα τή έθνική καί κοινωνική ήμών εύκλείφ καί εύημερία.

‘Ως δέ πάν άτομον ίνα οίκονομή Ασφαλώς τόν ήθικόν αύτοΰ βίον 
δεϊται Αρχών ήθικών ή έπιστημονικώτερον είπεΐν ηθικών ιδεών (ethische 
Ideen), αΐτινες χρησιμεύουσιν αύτφ οΐον πρότυποι εικόνες (Musterbilder), 
πρός Ας ρυθμίζει τά διανοήματα, τά. αισθήματα καί τάς πράξεις αύτοΰ, 
ούτω καί είς τά ειδικά κατ’ έθνη παιδαγωγικά συστήματα είνε άναγκαιό- 
τατον νά ύπάρχη πρότυπόν τι ιδεώδες σύστημα, πρδς 8 τά ειδικά νά ρυθ- 
μίζωνται άναλόγως τών ιδιαιτέρων ψυχολογικών αίτιων’ οΐον τοΰ χαρακτή- 
ρος, τών εθνικών έξεων καί τοΰ προορισμού αύτών. Τό γενικώτατον δέ τοϋτο 
σύστημα είναι τό έπιστημονικόν ή ή Θεωρία. Τό σύστημα δέ (καταχρηση- 
κώς), ό'περ κατά βούλησιν εφαρμόζει, δσα έκ τυχαίας έπορίσθη πείρας καί 
άτινα μεταβάλλει κατά τό δοκοΰν, λέγεται έμπειρικόν ή πείρα. Ούτε ή 
θεωρία δμως άνευ της πείρας δύναται νά είνε παραγωγικού τίνος αποτελέ
σματος δημιουργός ού'τε ή πείρα άνευ θεωρίας Ασφαλής καί τελεσφόρος. Έκ 
τούτων επομένως έξάγεται, δτι θεωρία καί πεϊρα Ανάγκη νά βαίνωσιν έκ 
παραλλήλου, ΐνα τά άποτελέσματα ώσιν ασφαλή, άτε έκείνης μέν παρε- 
χούσης τό τί καί διατί, ταύτης δέ πραγματούσης τό τί. Πεϊρα επομέ
νως άνευ θεωρίας ομοιάζει πρός πλοϊον άνευ πυξίδος ή πρός άνθρωπον άνευ 
φρονήματος.
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‘Η ήμετέρα δέ Κυβέρνησις αίσθομένη ή'δη τήν πρό πολλοΰ κατεπείγου- 

σαν ανάγκην τές εισαγωγές εις τά ήμέτερα δημοτικά σχολεία εθνικού 

παιδευτικοί! συστήματος, έ'γνώ διά την μόρφωσιν δημοδιδασκάλων εφάμιλ

λων τών έν Γερμανίη καί αλλαχού, νά συστήση Διδασκαλεία έν διαφόροις 

της ‘Ελλάδος πρωτευουσαις.Έπικροτούντες μετ’ ειλικρινούς χαρας τό σωτή

ριον τοΰτο της Κυβερνήσεως μέτρον, φρονοΰμεν καθήκον παντός περί τά 

παιδαγωγικά είδικώτερον ένασχοληθέντος νά παράσχη τό έφ’ έαυτφ πρός 
εύχερεστέραν κα'ι άσφαλεστέραν εύρεσιν τοΰ εισακτέου είς τά Διδασκα

λεία παιδευτικού συστήματος.
"Οθεν καγώ συναισθανόμενος τό έπιβαλλόμενον έμο'ι καθήκον έγνων νά 

παράσχω συγκριτικήν τινα περιγραφήν τών έν Γερμανί^ έπικρατούντων 

παιδευτικών συστημάτων.
Άλλά ποΰ θέλομεν ζητήσει τό κατάλληλον πρός την έθνικήν ημών άγω* 

γην παιδευτικόν σύστημα; "ίσως έν τοΐς προγονικοϊς ημών συγγράμμασιν. 
Άλλ’ έν αύτοϊς ούδέν σύστημα, άπαντ^ η μόναι άρχαι καί νύζεις, ώς πρός 

τόν σκοπόν ημών, ένεκα της παρ’ αύτοϊς έλλείψεως τών ψυχολογικών γνώ

σεων κα'ι της Ατελείας τές ’Ηθικής, έφ’ ών θεμελιοΰται ’η Παιδαγωγική.

Όφείλομεν βεβαίως νά στρέψωμεν τό βλέμμα ημών πρός τό έθνος έκεϊνο 

της ‘Εσπερίας, δπερ τά μάλιστα ένησχολήθη καί ένασχολεϊται ετι περί τά 

παιδαγωγικά, συλλέξαν μέν παν συντελούν πρός μόρφωσιν προτύπου παι
δευτικού συστήματος έκ πασών τών περιόδων της άνθρωπότητος, συστημα

τοποίησαν δέ είς σχετικως τέλειον σύστημα.

Τό έθνος τούτο, ώς πας τις εύκόλως μαντεύει, είνε τό Γερμανικόν. Άλλά 
και έν αύτη τη σοφή Γερμανίη ύπάρχουσι ποικιλίαι τινές παιδαγωγικών 
συστημάτων, άτινα ημείς αφαιρέσει τών επουσιωδών διαφορών συνοψίζομεν 

εις δύο πάντη Αλλήλων διάφορα. Τό ‘Εμπειρικόν και τό Ψυχολογικόν.
’Εκείνου μέν επισημότεροι άντιπρόσωποι είνε ό διευθυντής τοΰ έν Hal- 

herstad διδασκαλείου Kehr καϊ ό έν Βιέννη γενικός τών σχολείων επόπτης 
Dittes’ τούτου δέ θεμελιωται μέν οί ευκλεείς ημών πρόγονοι καί μάλιστα 

Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Ξενοφών, καϊ ό Χριστιανισμός, ιδρυτής δέ 

ύ τελευταίος τής Γερμανίας φιλόσοφος "Ερβαρτ, τελειωταϊ δέ οί διευθυνταϊ 

διδασκαλείων και καθηγηταϊ τής φιλοσοφίας’Τ. Ziller και Stoy.

Περί τών δύο λοιπόν τούτων συστημάτων θέλω πραγματευθη έν τοΐς έ- 

πομένοις, ϊνα φανερόν γένηται όπότερον τό λυσιτελέστερον και μάλλον προσαρ- 

μοζόμενον τφ έθνικφ ημών χαρακτήρι, βίφ καϊ προορισμφ.
"ϊνα δέ μη πλανηθώ έν τή ποικιλίιγ τών μερικοτητων, ώρισα τέσσαρα 

τών ούσιωδεστάτων ζητημάτων έν παντϊ συστηματι, έφ’ ών θέλω ένασχο- 

ληθη, τά έξης’
α' Πρώτη διδασκαλία.

β' ’Επεξεργασία του διδακτέου.

;·Α

γ’Σκοπός τές παιδείας. . .
δ' ‘Η πρός τόν σκοπόν τές παιδείας Αγουσα οδός.

Προσφέρων λοιπόν ασμενος τάς μελέτας έμοΰ ταύτας τοΐς φίλοις διδα- 

σκάλοις καϊ παιδαγωγοϊς πρωτόλεια χρονίου πείρας, έπικαλοΰμαι την αύ- 
στηράν αύτών κρίσιν, διότι αί παρούσαι δειναι τές πατρίδος ημών περιστά

σεις δέν έπιτρέπουσιν ήμΐν τουλάχιστον τό πρός χάριν, Αλλ’ άπαιτοΰσι τό 

τές αλήθειας χάριν λέγειν.

α' Εμπειρικόν σύστημα.

‘Η πρώτη διδασκαλία, ήν ό προμνησθεϊς Kehr, ο δικαίως Αντιπρόσωπος 

θεωρούμενος τοΰ εμπειρικού συστήματος, διότι ουτος έχει διατυπώσει καϊ 

ορίσει αύτήν έν τφ ύπ’ αύτοΰ έκδοθέντι οδηγώ Praxis in der Volksschule, 

εινε εποπτική, v.'i καϊ ό άνηρ ουτος έν τφ περί της πρώτης διδασκαλίας κε- 

φαλαίφ έν σελ. 167 τού Όάηγοϋ αύτοΰ διαρρήδην άποφαίνεται ορθότατα, 
δτι «μεμονωμένη έποπτικη διδασκαλία (Anschauungsunterricht) δέν αρμόζει 

τγ παιδική φύσει, ούδέ τφ σκοπφ επομένως της πρώτης διδασκαλίας». 

Φαίνεται δμως δτι έν τη εφαρμογή έγένετο έπιλησμων ταύτης τές Αλή
θειας, διό προτείνει ώς αφετηρίαν της πρώτης διδασκαλίας παρακατιών 

τεσσαράκοντα επτά κανονικάς λέξεις (Normalwoerter)' οϊον α') ίχθύν, β').ώ- 

ρολόγιον, γ')πϊλον κτλ.,ών τόν τρόπον της διδασκαλίας παραπέμπει μεταξύ 

Αλλων πολλών καϊ είς τινα 'Οδηγόν, έκδοθέντα ύπό τού δημοδιδασκάλου 

Klauwell, όμ.όφρονος κατά πάντα τφ Kehr. Είς τοιαυτην Ανακολουθίαν έμ- 

πίπτει η μη ύπό της θεωρίας καθοδηγούμενη πείρα !
"ίδωμ εν νΰν πώς τελείται ή διδασκαλία αύτη έπ'ι τοΰ ώρολογίου π· χ.

’Αφού πρώτον τά διάφορα μέρη τοΰ ώρολογίου, ώς πρός τόν σκοπόν, ποιόν 

κτλ. άναπτυχθώσι κατ’ ερωτήσεις καϊ Αποκρίσεις ύπό τών παίδων,ό διδάσκα
λος ιχνογραφεί ώρολόγιόν τι έπϊ τοΰ πίνακος, άπαιτών, ϊνα πάντες οί παϊδες 

,άπομιμηθώσι τοΰτο έπϊ τοΰ άβακίου αυτών. Μετά δέ ταΰτα ένασχολοΰνται 

οί παϊδες είς την διαίρεσιν τές λέξεως ταύτης πρώτον είς συλλαβάς καί 

έπειτα είς τούς φθόγγους, έξ ών έκάστη συλλαβή σύγκειτακ Τούτου δέ 

τελεσθέντος μεταβαίνουσιν οί παϊδες είς την γραφήν της όλης λέξεως. Είτα 

δέ εις η δύο παϊδες κατά διαδοχήν συνθέτουσιν έπϊ καταλλήλου πίνακος 

την έν λόγφ λέξιν, λαμβάνοντες έκ κιβωτίου τά αναγκαία πρός τόν σκοπόν 
γράμματα, άτινά είσι προσκεκβλλημένα έπί ξύλινων τετραγώνων σανίδων 

λεπτών 1 ή χάρτινων. Πας τις γοητευόμενος ύπό τοΰ φαινομένου τούτου, 

τής εξωτερικές τάξεως καϊ Ακρίβειας, μεθ’ ής η μηχανική αύτη τελείται

1. Daserste Schulbuch von Adolf Klauwell
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εργασία, θελει όντως έςαναστή καδ’ ήμών τολμώντων νά γνωματεύωμεν, 
δτι ή τοιαύτη διδασκαλία αντιφάσκει προς τάς ψυχολογικά; άρχάς.

Άλλ’ άτυχώς άντιφάσκει. ‘Ο παϊς ένεκα τοιαύτης διδασκαλίας υποβάλ
λεται ύπό τό βάρος πληθύος συγχρόνων και άκαταλήπτων -ήχου καί τόπου 
παραστάσεων' έτι δέ εκβιάζεται ν’ άπομιμήται τά τεχνικά έκεϊνα σημεϊα, 
άνευ προηγουμένης βαθμιαίας αύτων άντιλήψεως, παρκκολουθών την βαθ- 
μιαίαν αύτών οΐον οργανικήν μόρφωσιν. Την πληθύν δέ ταύτην τών ποικίλων 
και ξένων τούτων παραστάσεων, ούδέν τι έμμονον δυναμένων εικότως νά 
παραγάγωσιν, άτε στερουμένων ένότητος ψυχολογικής καΐ αλληλουχίας, ε
ξαναγκάζεται ή μνήμη τοϋ ταλαίπωρου παιδός έναγωνίως νά τηρή έν έαυ- 
τή' καΐ ιδού τίθεται ό πρώτος θεμέλιος τοϋ μηχανικού οικοδομήματος λίθος.

Περί δέ τοΰ άναρμόστου της εποπτικής διδασκαλίας ώς πρώτης πνευμα
τικές τροφές διά την μόρφωσιν τοϋ παιδός παραθέτομεν καϊ τήν γνώμην 
τοΰ ‘Ρουσσώ καΐ τών κορυφαίων τών ψυχολόγων παιδαγωγών. 1 «‘Ο παϊς 
ούδεμιάς μονίμου έννοιας είνε κάτοχος. Διότι ζή κυρίως έν φαντασιώδει τινι 
κόσμφ κα'ι έάν παρατεθώσιν αύτφ προώρως μόνιμοι έ'ννοιαι (ώς τοϋτο πράτ
τει ό εμπειρισμός), δέν αντιλαμβάνεται αύτών, επειδή ή άντ'ιληψις αύτών 
μόνον τή βοηθεί^ ήδη προσκεκτημένων εννοιών δύναται νά εύοδοθή». Εύκό- 
λως έκ τών ολίγων τούτων ό είδήμων τά παιδαγωγικά αναγνώστης καθορ^ 
τάς πλάνας, εις άς ύποπίπτει ή πεϊρα άνευ τοΰ φωτός τής θεωρίας. Αίρε
ται ή πλάνη αύτη έν τφ ψυχολογικφ συστήματι, ώς θέλομεν ίδεΐ παρα- 
κατιόντες, καΐ άνακουφίζεται ό παϊς έκ τοΰ περιττού φόρτου, διότι έν αύτφ 
ή πρώτη διδασκαλία αντί ν’ άρχηται άπό τής έποπτικής, έν παρατίθεν
ται τφ παιδί μόνιμοι έ'ννοιαι, δπερ επιβλαβές, άρχεται έκ παιδαγωγικών 
παραμυθιών, ών ή ύλη καΐ τό είδος εΐνε άνάλογα πρός τήν παρούσαν πνευ
ματικήν τοΰ παιδός κατάστασίν. Διότι διά μέν τής έποπτικής διδασκα
λίας παρεχομένων τφ παιδί μονίμων εννοιών, ώς εί'πομεν, αποξηραίνεται ή 
πλούσια πηγή, έξ ής πάσαι αί εύγενεϊς τοΰ άνθρώπου ορέξεις μέλλουσι ν’ά- 
πορρεύσωσι, ή φαντασία, δηλονότι" ένφ διά τών παιδαγωγικών παραμυ
θιών ύποτρέφεται αυτή καΐ βαθμιαίως ό παϊς παρασκευάζεται, ΐνα μετά 
ταΰτα εύχερώς άντιλαμβάνηται καΐ κατανοή μονίμους έννοιας. Ίδού καΐ 
περί τούτου τί γνωματεύουσιν οί κορυφαίοι τών παιδαγωγών. 2 «‘Η ελεύ
θερα τής φαντασίας κίνησις δέν πρέπει έν τφ παιδί νά έκλείψν;, τούναντίον 
έπιμελώς νά περιθάλπηται, επειδή πάσαι αί ύψηλότεραι ορέξεις τοΰ άν
θρώπου έκ ταύτης πηγάζουσιν.» Πλήν όμως τούτων δ Kehr καΐ οι οπαδοί 
καΐ οί μιμηταΐ αύτοΰ περιπίπτουσιν εις έτέραν πλάνην όντως άτοπωτάτην, 
πιστεύοντες, ώς καΐ ό Πεσταλόζης ένθουσιών έπίστευεν, οτι ή εποπτική δι
δασκαλία δύναται ν’ άποτελή ίδιον εΐδος μαθήματος. Τοϋτο δμως ψυχολο-

1. Jahrbuch fuer wisseusch. Paedag I. S, i. f.
2. Jahrbuch f. w, p. Seite 1 f.
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γικώς καΐ λογικώς εΐνε άδύνατον. Διότι έν τή έποπτίΛή διδασκαλίφ δέν 
άπαντώσιν ιδιαίτεραί τινες παραστάσεις' αί έν αύτή παραστάσεις εΐνε αί 
αύταΐ κα'ι τών λοιπών μαθημάτων.Έ έποπτική διδασκαλία κατά τούς ψυχο- 
λόγους εΐνε μόνον βοηθητικόν μέσον πάντων τών μαθημάτων.

β' ψυχοΛογικότ σύστημα.

Έν τούτφ τω συστήματι τό παιδαγωγικόν παραμύθιον εΐνε ή άφετηρία 
τής πρώτης διδασκαλίας" διότι, ώς γνωστόν, έχει ποιητικήν την ύλην ανευ 
άκριβώς ώρισμένων χρονικών καΐ τοπικών προσδιορισμών \ Έξ αύτοΰ δε 
λαμβάνουσι πάντα τά λοιπά είδη τών μαθημάτων ύλην καί περιστρέφον
ται έλκ^μενα οίονεί ύπό κεντροβαροΰς δυνάμεως περί τό κεντρικόν μάθημα 
τής ηθικολογίας (Gesinungsunterricht), δι’ ής τίθεται ό γωνιαίος λίθος τής 
πνευματικής καΐ ήθικής μορφώσεως καΐ άρχονται τά πρώτα βήματα πρός 
τό ιδεώδες τής ποοσωπικότητος, δπερ άποτελεϊ τόν υψιστον σκοπόν τής α
γωγής καΐ παιδείας. Περί τών ηθικών καΐ πνευματικών πλεονεκτημάτων 
τών παραμυθιών ώς πρός τήν ήθικήν καΐ πνευματικήν τοΰ παιδός μόρφωσιν 
άνάγκη διά τό ά'φθονον τής ύλης έν ίδιαιτέρφ νά πραγματευθώμεν πραγμα
τεία.Καθόσον δέ άναφέρεται εις τήν πρώτην γλωσσικήν διδασκαλίαν,γραφή καΐ 
άνάγνωσις άνάγκη νά βαίνωσιν έκ παραλλήλου άχώρισται άλληλων. Κατά 
πρώτον ένασχολοϋνται οί παϊδες μετά τών προτύπων λέξεων. Σημειωτεον 
δέ δτι πρότυποι λέξεις καλοΰνται έν τή παιδαγωγική γλώσσνι αί γραφόμε- 
ναι ώς καΐ προφέρονται* οΐον πρός, κατά, Λόγος' ούχί δέ αύΛός, αυτός κτλ. 
Διότι πρώτος ορθογραφικός κανών διά τούς παΐδας δέον νά εΐνε ή προφορά, 
άτε τών παίδων μή δυναμένων ν’ άντιλαμβάνωνται λογικών γραμματικών 
κανόνων. Είτα κατατάσσουσιν οί παϊδες τάς λέξεις είς οικογένειας, ΐνα εύ- 
κολώτερον διατηρώσιν αύτάς έν τή μνήμή' οΐον Λόγος, Λόγιος, Λογικός, Λο
γικός κλ. ’Εννοείται δέ οίκοθεν δτι έκάστη μικρά πρότασις δέον νά χωρίζη- 
ται σαφώς είς τάς λέξεις, έξ ών άποτελεϊται' έκάστη δέ λέξις είς συλλα- 
βάς καΐ έκάστη συλλαβή είς τά γράμματα,άτινα οί παϊδες δέον ν’ άπαγγέλ- 
λωσι καθαρώς. Καθόσον δέ άναφέρεται είς τήν γραφήν πρδς άποφυγήν τεχνι
κών σημείων, οΐα τά έν χρήσει παρ’ ήμϊν, έν τή πρώτγ διδασκαλίφ, διότι 
ταΰτα μάλλον έπισπώσι τήν προσοχήν τοϋ παιδός καΐ άποτρέπουσιν άύτην 
άπό τοΰ ούσιωδεστέρου, έλαττοΰντα ούτως άσυγγνώστως τόν κράτιστον τής 
παιδείας μοχλόν τό διάφορον (interesse), μεταχειρίζονται οί ψυχολόγοι 
ώς πρώτα παραστατικά μέσα έπΐ μέν τών βάθρων, διά μέν τήν πρότασιν 
μακράν τινα ξυλίνην ράβδον, ήν θέτουσιν οί παϊδες όριζοντίως έπ’ αύτών, 
διά δέ τάς λέξεις, μικροτέρας τοιαύτας, πρός έ'νδειξιν δέ τών συλλαβών μι-

1. οΐον' ΜΑ φορά κ»ΐ ίν». καιρό.
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κράς τινας κάθέτως ύπδ τήν όριζοντίαν’ διά δέ τά γράμματα φακ^ν, εί'τί 

έτερον παρεμφερές ταύτη’ έπϊ δέ τών άβακίων και τοΰ πίνακος ώς έξης*

* διά την πρότασιν, καϊ

. . *7 | Γ . . | . | τΡεϊί "λέξεις, ών η

πρώτη μονοσύλλαβος, ή δεύτερα δισύλλαβος, ή τρίτη τρισύλλαβος 1. 

Ούτω δέ διά της άπλοποιησεως τών παραστατικών μέσων καϊ η προσοχή 

τοΰ παιδός συγκεντροΰται έπϊ του ουσιώδους της διδασκαλίας και τδ διά

φορον αύτοΰ έπιρρωνυεται καϊ ή μνήμη απαλλάσσεται φόρτου περιττού. 
Πλην δέ τών προειρημενών παραστατικών μέσων έν τη πρώτη διδασκαλίφ 

συμβάλλουσιν ου σμικρδν, ϊνα αί χώρου παραστάσεις βαθέως έγχαράττωνται 

έν τη παιδική μνημη καϊ αί διά τ·ης κινησεως της δεξιάς χειρδς απομιμή

σεις τών μορφών τών γραμμάτων' οϊον δι’ όριζοντίας κινησεως αύτίίς έξ α
ριστερών προς τά δεξιά δηλοΰται δλη η λέξις' διά δέ καθέτων κινήσεων 

αύτης έκ τών άνω πρδς τά κάτω δηλοΰνται αί συλλαβαί' εϊτα δέ διά μι* 

μησεως της μορφής τών χαρακτήρων τοΰ αλφαβήτου τά γράμματα. Άφοΰ 
δέ οί παϊδες άποκτήσωσι πλήρη συνείδησιν τούτων, παρέχονται αύτοΐς 

γράμματα ύπδ άπλουστάτην μορφήν' οϊον τδ α διά δύο πλαγίων γραμμών 
καϊ μιας στιγμές (/ / ,)τδ 6 διά μιας πλαγίας γραμμές καϊ μιας στιγμές (/ .) 

κ.τ.λ. Κατά δέ το δεύτερον σχολικόν έ'τος είσάγεται η χρησις τών συνήθων 
αλφαβητικών χαρακτήρων καϊ της αναγνωστικής μηχανης (Lesemachine). 

Διά της άπλοποιησεως δέ ταύτης τών παραστατικών μέσων άποσοβεΐται η 
τυφλή ύπδ τοΰ παιδός άπομίμησις ακατάληπτων τεχνικών σημείων εύθύς έν 

αρχή της πρώτης διδασκαλίας. ‘Η λεπτομερής περιγραφή της πρώτης δι
δασκαλίας κατά τό ψυχολογικόν σύστημα δεΐται ιδίας μακράς πραγματείας 

ήν θέλομεν έν δέοντι δημοσιεύσει.β'’Επεξεργασία τοϋ διδακτέου.
α' Εμπειρικόν σύστημα.

Κατά την εμπειρικήν διδασκαλίαν ό διδάσκαλος επεξεργάζεται την δι- 

δακτέαν ύλην έπί δύο μόνον βαθμιδών (Stufefi), της Άναλύσεως (Analyse) 

δηλονότι καϊ τ·ης Συνθέσεως (Synthese), ώς τοϋτο καϊ έν τοΐς ημετέροις ώς 

έγγιστα ένταΰθα έπικρατεΐ σχολείοις. Καϊ έν μέν τη βαθμίδι τ·ης άναλύσεως 

άποδίδουσιν οί παϊδες ο τι περί τοΰ διδακτέου γινώσκουσιν έξ ακοής, άνα- 

γνώσεως η άλλης τινδς αφορμής. Έν δέ τη της συνθέσεως παραθέτει τοΐς 

παισϊν ό διδάσκαλος τδ νέον, άρκούμενος εις τοϋτο καϊ μόνον. Παρατηρη- 

τέον δέ ένταΰθα ό'τι πολλοί τών παρ’ ημϊν έμπειροτέρων διδασκάλων χρών- 

ται καϊ έτέραις δύο βαθμίσιν άνεπιγνώστως μέν, άλλ’ έκ μόνον του παρα-

1 Vorlesungen ueber die AUg. Paedagogik von T. Ziller, Seite 231,. ; 

γωγικοΰ αποτελέσματος έκτιμώντες την άξιολογότητα αύτών' οϊον τφ συ- 
σχετισμω, δν οί Γερμανοί Association καλοΰσι, καϊ τή μεθόδω, ην ούτοι 

Methode όνομάζουσιν. Καϊ έν εκείνη μέν οί ήμέτεροι άπαιτοΰσι παρά τών 
παίδων έπ'ι της έξηγήσεως ν’ άποδιδωσι τδ άρχαΐον κείμενον' εν ταυτη δε 

ότέ μέν φράσεις τίίς κοινής μεταφέρουσιν οί παϊδες είς αττικήν γλώσσαν, 

ότε δέ τάνάπαλιν μετά μεγίστης άκριβείας είς την εύρεσιν αντιστοίχων α
κριβώς λέξεων, έξ ου πολλαϊ περ'ι συνωνύμων γίνωνται ύπδ τοΰ διδασκάλου 

αναπτύξεις, οπερ άτυχώς τανΰν παραμελεϊται. *Η εμπειρική όμως διδασκα

λία, έν Γερμανία, άγνοοΰσα ταΰτα, περιορίζεται είς μόνην την άνάπτυξιν 

της διδακτέας ύλης έν τφ κύκλφ τών έν λόγφ βαθμιδών. Άλλα δια τής 

τοιαύτης επεξεργασίας δέν εύοδοΰται δ ποθούμενος έν τη διδασκαλίφ σκο

πός, διότι αί παραστάσεις η έ'ννοιαι, α'ίτινες ώς γνωστόν, άποτελοΰσι τδ 
κεφάΛαιον τών πνευματικών ημών γνώσεων, μεμονωμέναι καϊ οϊον έν έχ- 
θρικη πρδς άλλήλας διακείμεναι σχέσει έν τη συνειδήσει τών παίδων, ού 

μόνον δέν δύνανται έπί μακρδν νά παραμένωσιν έν αύτή σαφείς καϊ εύκρινεϊς, 
άλλά βαθμιαίως σύν τφ χρόνφ προϊόντι άποβαίνουσιν άμυδραϊ καϊ σχεδόν 

εξίτηλοι γίνονται. Πρδς δέ ένεκα της άμυδράς τών παραστάσεων καταστά- 
σεως έπικρατεΐ έπιπολαιότης έφ’ άπασών τών διανοητικών τών παίδων έ- 

νεργειών.

β’ Ψυχοάογικστ σύστημα.

Οί δέ ψυχολόγοι πρδς άποσόβησιν τοϋ κακοΰ τούτου προσέθηκαν καϊ ετε- 

ρας τρεις βαθμίδας, έφ’ ών άνάγκη την διδακτέαν ύλην μετ’ έπιμελείας νά 

έπεξεργάζηται τό σχολεϊον. Μετά την σύνθεσιν έπεται δ συσχετισμός 
(Association) τών παραστάσεων καί έννοιών, φ παρέπεται η συστηματο
ποίησες (Systeme) τών γνωστών καϊ τοΰ νεωστϊ διδαχθέντος’ περατοϊ δέ τδ 

έ'ργον η μέθοδος (Methode). "Ινα δ'μως σαφέστερά πως ταΰτα καταστώσ,ι 
τοΐς άναγνώσταις ημών θέλομεν . έπϊ παραδείγματος έκ της ιχνογραφίας 

προσπαθήσει δι’ ό'σων οϊόν τε βραχυτάτων νά έφαρμόσωμεν αύτάς. ‘Γποτε- 

θείσθω, δτι οί μαθηταί της άνωτέρας τάξεως πρόκειται νά ίχνογραφήσωσι 

τήν Άκαδήμειαν. α') ’ΑνάΛυσις. Έν ταύτη θέλουσιν οί παϊδες άποδόσει παν 

δ τι περί αύτής γινώσκουσιν’ οϊον τδν τόπον, τδ ολικόν σχήμα, τό είδος τής 

τέχνης, τόν σκοπόν κ.τ.λ. Τά ύπό τών διαφόρων μαθητών άτάκτως άποδο- 

θέντα συνοψίζει εις τών παίδων τη βοηθείγ τοΰ διδασκάλου, δστις έν κατη- 

γορίαις σημειοΐ τοϋτο έπϊ τοΰ πίνακος, ϊνα τήν προσεχή φοράν έπαναληφθη. 
—>β') Σύνθεσις. Έν ταύτη ούχί πλέον άορίστως, άλλά κατά λογικήν τάξιν 

ορίζονται τά διδακτέα καϊ διδάσκονται ούχί δογματικώς, άλλά διά της 
:εύρετικης μεθόδου' τό δέ νέον δέν εϊνε πάντη νέον, άλλ’ άπορρέει έκ τών 
ιέν τη αναλύσει έν μέρει άνηνεγμένων' οϊον τδ είδος της τέχνης, ό ρυθμός
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•των κιόνων και κιονόκρανων, ό άριθμ.δς των Ουρών καί παραθύρων, ή έζήγη- 

σις τών έν τοΐς άετώμασι συμπλεγμάτων κ.τ.λ. Άφοΰ δέ ταΰτα πάντα σα · 
φως κα'ι εύκρινώς κατανοηθώσιν ύπό τών παίδων, ίχνογραφοΰσιν ούτοι άνά 
έν έκ τών διαφόρων [Λερών τοϋ οικοδομήματος, άποδίδοντες ακριβώς δι’ ά* 

ριθμών τάς άναλογίας τών μερών πρός άλληλα κα'ι πρός τδ δλον κα'ι όνο- 
μάζοντες τά ούσιωδέστατα μέρη αύτών. Μετά δέ την άκριβή ίχνογράφησιν 

τών καθ’ εκαστα μερών μεταβαίνει ή διδασκαλία εις την τρίτην βαθμίδα.— 

γ') Συσχέτισις (Association). Έν ταύτν) άνάγκη οί παϊδες ούχί πλέον τά 
καθ’ έκαστα, άλλά τό δλον οικοδόμημα νά ίχνογραφήσωσιν, δρίζοντες τό 

σχήμα τοϋ διαγράμματος καί τάς σχέσεις τοΰ ύψους καί πλάτους αύτοΰ 

καί τών μερών αύτοΰ. "Ωστε αί παραστάσεις, αϊτινες πρότεοον έ'μενον με- 
μονωμέναι έν τή συνειδήσει τών παίδων, συνενοΰνται είς δλικήν τινα ένιαίαν 

εικόνα. Μετά δέ τό πέρας τής ίχνογραφήσεως τοΰ οικοδομήματος μεταβαί

νει ή διδασκαλία είς την τετάρτην βαθμίδα. — δ') Συστηματοποίησα (Sy- 

steme). Δέν αρκεί μόνη η ενιαία είκών η σχηματισθεΐσα έν τή πνευματική 
τοΰ παιδός συνειδησει, άνάγκη αύτη μετά έγνωσμένων νά ταχθή έν ώρι- 
σμένη τινί λογική σχέσει. ‘Η βαθμάς αύτη είνε καθαρώς επιστημονική, διότι 

έν αύτή έπιστημονικώς κατατάττονται αί γνώσεις τών παίδων. Έν αύτή 
δέον ό παϊς νά κατατάξή τούς διαφόρους ρυθμούς τών κιονοκράνων, οίκοδο- 

μών κ.τ.λ. είς κατηγορίας. Άφοϋ δέ άλανθάστως οί παϊδες άποδόσωσι παν 

ο τι έδιδάγθησαν περί τούτου, μεταβαίνουσιν είς την πέμπτην καί τελευ- 

ταίαν βαθμίδα.— ε') Μέθοδος (Methode). Σκοπός αύτίίς εινε η άσκησις της 
παραγωγικές φαντασίας κυρίως καί η έμπέδωσις τών δεδιδαγμένων έν τή 

Συνθέσει καί έν τφ Συστήματα Πρός τόν σκοπόν τοΰτον μεταβάλλουσιν οί 
παϊδες τόν ελληνικόν της Άκαδημείας ρυθμόν είς ρωμαϊκόν η βυζαντιακόν $ 
γοτθικόν* ή μεταβάλλουσι τά ιωνικά κιονόκρανα είς κορινθιακά η δωρικά 

κ.τ.λ. Ουτω δέ ού μόνον αί παραστάσεις έμ-πεδοϋνται, άλλά καί ή ίχνογρα- 

φική τών παίδων ίκανότης άσκεϊται θαυμασίως. Σημειωτέον δμως δτι ή 

παιδαγωγική διδασκαλία βραδέως μέν χωρεϊ πρός τά πρόσω πλήν άσφα- 

λώςκαί μονίμως. γ' Σκοπός τής παιδείας.
ά Έμπειρικον σύστημα

Τά διάφορα εί'δη τών μαθημάτων έν τή εμπειρική διδασκαλία στοχάζον- 

• ται έκαστον ίδιου σκοποΰ’ τελικός δέ σκοπός πάντων είνε τό είδέναα Διό 
έν αυτή τά μαθήματα διδάσκονται αύθυποστάτως άνευ τίνος ένότητος καί 
άλληλουχίας πρός άλληλα. Επειδή δέ ό τελικός τής καθόλου διδασκαλίας 

σκοπός έν αύτή είνε, ώς εΐ'πομεν, τό είδέναι ό τρόπος τής διδασκαλίας είνε

25 
λογικός, άρχομένης έκ τών γενικών έννοιών καί χωρούσης πρός τάς άτομι- 

κάς. “Ότι δέ τοιαύτη διδασκαλία τοιούτου μονομεροΰς στοχαζομένη σκοποΰ 

παράγει καρπούς άναλόγους, δύναται τις νά βεβαιωθή έκ τής ηθικής κατα- 

στάσεως τών εθνών, έν οΐς ώς έπί τό πλεΐστον τοιαΰτα συστήματα εφαρ
μόζονται. Ίδέτε τήν Γερμανίαν τήν άλλως σοφήν, σπαρασσομένην ύπό τών 
ψευδών κοινωνιστικών αρχών τής έλευθερίας(ΓΓβΐΒβίΐ) καί ίσότητος(ΟΙβϊΛΙιβίΙ), 

μονομεροΰς άγωγής καί παιδείας. Δέν αρκεί μόνη ή γνώσις τοΰ άγαθοΰ, 

άλλ’ αναγκαία καί ψυχολογικών νόμων πραγμάτωσις,ΐνα ή βούλησις ύποτάσ- 
σηται τω φρονήματι. Καί έάν μέν ό Σωκράτης έν τω ένθουσιασμφ αύτοΰ, 
κρίνων έκ τής ιδίας αύτοΰ φύσεως, έκήρυττεν δτι άρκεΐ νά μάθη τις τί είνε 

αγαθόν και θέλει γείνει άγαθός, είνε συγγνωστόν, διότι αί ψυχολογικά! 
γνώσεις έν τή έποχή έκείν/j ήσαν άτελέσταται. Τοΰτο σήμερον λεγόμενον 

είνε ασύγγνωστος άγνοια ψυχολογικών καί ηθικών γνώσεων.

β' Ψυχολογικόν σύστημα.

Πρός άποφυγήν τής μονομεροΰς τών παίδων μορφώσεως ένεκα ύπερτρο- 

φίας μέν τοϋ πνεύματος, ατροφίας δέ τοΰ ήθικοΰ φρονήματος, ή ψυχολογική 
μέθοδος τόν μέν τελικόν σκοπόν τής έμπειρικής μεθόδου μετέτρεψεν είς μέ

σον, σκοπόν δέ τελικόν έ'θετο τήν ηθικήν και θρησκευτικήν τοϋ χαρακτήρος 

μόρφωσιν, ΐνα ύψωθή ό άνθρωπος είς τδ Ιδεώδες τής προσωπικότητος. "Οπως 
δέ εύοδωθή ό σκοπός ουτος,τά καθ’ έκαστα μαθήματα διά τής συγκεντρωτι

κής μεθόδου (Concentration), περί ή; έν τή έπομένν) παραγράφω έκτιθέντες 

τό σχολικόν πρόγραμμα βραχέα τινά άναφέρομεν, τά μαθήματα άνάγκη νά 
διδάσκωνται παιδαγωγικώς. ’Αντί δηλονότι έκ τών γενικοτήτων άρχομένη 

ή διδασκαλία νά καταλήγν) είς τάς μερικότητας ή άτομικάς έννοιας,τούναν- 

τίον έκ τών άτομικών διά τής έπακτικής μεθόδου τοΰ Σωκράτους (Induction) 

άρχομένη νά καταλήγν) είς γενικάς έννοιας. Διότι μόνη ή πραγματικότης είνε 

σφαίρα, έν ή ό παϊς κατά τήν άρμοδίαν ηλικίαν δύναται νά πορίζηται α

σφαλείς, εύκρινεΐς καί καθαράς έννοιας. Ένταΰθα φαίνεται τις άντίφασις 
πρός τά έν τω ,πρώτφ κεφαλαίφ είρημένα, ή'τις δμως άντίφασις είνε δο- 
κοϋσα, διότι δ λόγος ένταΰθα δέν εινε περί τής πρώτης διδασκαλίας. “Ά

παντα δε τά εί'δη τών μαθημάτων προσαρμοζόμενα πρός κεντρικόν τι μά

θημα, δπερ οί ψυχολόγοι Gesinungsunterricht ήτοι ηθικολογίαν όνομάζουσιν, 

εζυπηρετοΰσι τόν ένιαϊον σκοπόν, δστις εινε, ώς άνωτέρω εΐ'πομεν, ή ηθική 

καϊ θρησκευτική τοϋ χαρακτήρας των παίδων μόρφωσις. Ούτω δέ τά μα
θήματα άποβάλλουσι τόν ξηρόν επιστημονικόν αύτών χαρακτήρα καί άπο- 
βαίνουσι σχολικαί έπιστήμαι (Schulwissenschaft)., Ένταΰθα παραθέ,τομεν 

την γνώμην τοΰ κορυφαίου τών παιδαγωγών καί καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας 
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κ. Τ. Ziller «Έάν τοϋτο βαθμιαίως προχωρή, θέλει έπ! τέλους κατορθωθή 
αί παροΰσαι ειδικά! έπιστήμαι της διδασκαλίας ν’ άποβάλωσι τό αύθυπό- 

στατον αύτών, ό'περ έπ! τοΰ παρόντος έν τοΐς ήμετεροις σχολικοΐς προγράμ- 
μασιν έ'χουσιν, άλλά δέν δύνανται νά διατηρώσιν. Αυται δύνανται μόνον 

μ.έσα ταύτη νά παρέχωσι κα! άνάγκη διά τοϋτο, κατά τήν έ'κφρασιν τοΰ 

Mager—ν’ άποβώσι σχολικά! έπιστημαι». Παν λοιπόν μάθημα, ώς κα! 

ποέσα έτέρα ένασχόλησις άνάγκη νά προσαρμόζηται έν άμέσω άναφορφ πρός 

τόν ολικόν της άγωγης σκοπόν. Διότι, έκαστου μαθήματος στοχαζομένου 
ίδιου σκοπού, γεννάται ποικιλία σκοπών καί σύγχυσις, κα! διασπώνται αί 
δυνάμεις άσκόπως, έξ ού ούδέν όντως καλόν δύναται νά προέλθη, ώς περ! 

τούτου όί καρποί τής έμπειρ·'. · ς διδασκαλίας έπιβεβαιοΰσιν ήμας.

δ' Ή προς τον σκοπόν τής παιδείας άγουσα οδός.
α' 'Εμπειρικόν σύστημα.

Ό Kehr έν τώ προμνημονευθέντι αύτοΰ 'Οδηγώ παρέχει ήμΐν άκριβώς τό 

δλον σχολικόν πρόγραμμα Σχολείου, έν φ μορφοΰται ό πολίτης.Έπ’αύτοΰ θέ
λομεν διασκοπήσει την οδόν, ήν ακολουθεί.

Μετά την ποώτην διδασκαλίαν, ητις εινε εποπτική, ή έμπειρική διδα

σκαλία, άφοΰ άποξηράνη την εύγενεστάτην πηγήν τοϋ παιδικού πνεύματος 

έξ ής μέλλουσιν αί εύγενέσταται και υψισται ν’ άπορρεύσωσι τοΰ ανθρώπου 
ορέξεις, άγει θαρραλέως τον ταλαίπωρον παΐδα οίονει άτμοδρομιζώς καί εγ

καταλείπει αύτόν έν τώ μέσφ άκαταλήπτου κόσμου, έν ω αί ηθικά!, κοι
νωνικά!, Θρησκευτικά! κα! πολίτικα! έ'ννοιαι ύπεράνω της παιδικής κεΐνται 

σϋνειδήσεως. Ό δέ τάλας παϊς έν τφ μέσφ τοΰ ακατανόητου τούτου κό

σμου έννοιών κα! παραστάσεων, έκβιάζεται νά μνημονεύη πασών έκείνων 

τών εννοιών, άτε αδυνάτου ού'σης πάσης ψυχολογικής άφομοιώσεως (Assimi
lation), δι’ης μόνης προσκταται ό άνθρωπος νέας έννοιας κα! δη κα! γνώσεις, 
άτε τών έννοιών πάντη άλλοτρίων ούσών τών έν τη συνειδήσει τών παίδων 

προϋπαρχουσών. Πώς πρός θεοΰ, εΐνε δυνατόν παϊς, καϊ αύτών τών στοι

χείων τής άριθμητικής άδαής νά κατανόηση διαφορικούς καί ολοκληρωτικούς 

υπολογισμούς ! Κα! έν τούτοις ή έμπειρική μέθοδος Θεωρεί τοϋτο δυνατόν, 

καθόσον έπερείδεται έπί τίνος έσφαλμένης ψυχολογικής θεωρίας, ην ό Κάν- 

τιος διώρθωσεν. Πρό τοΰ Κάντιου δηλονότι έπεκράτει η ψυχολογική άρχή 

Tantum scimus quantum memoria tenemus (τοσαΰτα γινώσκομεν, δσα έν 
τή ήμετέρα μνημη διαφυλάττομεν). 'Όθεν έπ! τή βάσει ταύτη οί παϊδες

■W
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άπεμνημόνεϋον πλείστων φιλοσοφικών κα! ηθικών άληθειών έπ’ έλπίδι έν 

ώριμωτέρη ηλικία νά κατανοήσωσι τήν διάνοιαν κα! σημασίαν αύτών! 

”Ιχνη δέ τής έσφαλμένης ταύτης θεωρίας άπαντώμεν κα’ι έν αύτφ τφ άλ

λως σπουδαίφ παιδαγωγφ Σμιθίφ έν τφ περί Μνήμης τής ’Επίτομης της 

παιδαγωγικής αύτοΰ ΈγκυκΛοπαιδεΐας.Ό δέ Κάντιος κατανοήσας τό έσφαλ- 

μένον τής θεωρίας ταύτης, άντέστρεψε τά μέρη ώς εξής' Tantum memoria 
tenemus quantum scimus (τοσαΰτα έν τή μνήμη δυνάμεθα νά διαφυλάτ-1 

τωμεν, δσα γινώσκομεν).’’Οθεν κατά τήν πρώτην έσφαλμένην ψυχολογικήν 
αρχήν φιλοτιμεΐται ή εμπειρική διδασκαλία ν’ άσκή τ,όν παΐδα γλαφυρώς 

νά διαλέγηται, έκστοικών έπιτετηδευμένας κα! σπανίας τινάς λέξεις,φράσεις 

περ! ηθικών, πολιτικών κα! θρησκευτικών σχέσεων δίκην μουσικού οργάνου, 
κα! ουτω νά έπισπάται τάς διακαεστάτας τών άπλουστέρων κα! άδαεστέρων 

έπευφημίας, άγνοούντων τήν στοιχειωδεστάτην αλήθειαν δτι: οί καρποί τής 

ύγιοΰς άγωγής κα! παιδείας δέν γίνονται φανερό! παραμορφωθέντος τοΰ χα- 

ρακτήρος, ήτοι έν τή άνδρική ηλικία. Άλλ’ επέστη ό χρόνος, καθ’ δν δίκαιον 

πάντες οί ειδήμονες περ! τά παιδαγωγικά νά ύψώσωσι φωνήν κατά τοΰ 

μηχανισμού. Έν Γερμανία ή'ρξατο ί'σως πρό δωδεκαετίας ή διαμάχη αύτη 

ύπό τών ψυχολόγων, ών προεξάρχουσιν οί επάξιοι τοΰ ονόματος τοΰ παΐδα·* 

γωγοΰ κα! φιλοσόφου κ. Τ. Ziller κα! Stoy. Εύ'χομαι και έν Έλλάδι νά κα- 

τορθωθή κατά μικρόν ή άποσόβησις τοΰ μηχανισμού.

β' ΨνχοΛογικον σύστημα.

Τό ψυχολογικόν σύστημα άπαλλάσσει τόν παΐδα τοΰ κινδύνου τής έπιπο- 

λαιότητος κα! τής ένεκα τοΰ μηχανισμού κουφότητος, ώς εξής.
Κατά τούτο ή ηθική κα! θρησκευτική τού χαρακτήρος τών παίδων μόρ- 

φωσις δέν εύοδοϋται διά τών συνήθων ήθικολογικών μακρηγοριών, άς στωμύ- 

λοι τινές διδάσκαλοι οίονει. έξ άμβωνας άπό πρωίας μέχρις εσπέρας έν δέοντι 

κα! έν ού δέοντι καιρφ έκστομοϋσι κατηχητικώς διά τοΰ αύθεντικου κύρους 

τών λεγομένων τούς ταλαιπώρους στεροΰντες παϊδας τής ατομικής έλευθε-’ 

ρίας κα! τής αύτοθυμίας. Ούδέ διά τυφλών έξεων, εΐς άς ύποβάλλουσι τούς 

παϊδας έν τή άπομιμήσει, φρονουντες δτι διά τής τυφλής άνευ έπιγνώσεως 

μιμήσεως θέλουσι μορφωθή μόνιμοι έξεις. Ένταΰθα έπιτραπητω μοι νά 
μνημονεύσω παιδαγωγικής τίνος συμβουλής τών αύτεπαγγέλτων παιδαγω

γών τής εξής. «Έάν, παϊδες, δέν δύνασθε νά γείνητε άγαθοί, τούλάχιστον 

ύποκρίνεσθε τό τοιοΰτον» Φρονώ δτι ό παιδαγωγός ουτος τήν ειλικρινέ-· 
στάτην τών άληθειών έξήνεγκεν. Κα! τίνος έκ τών πολλών τόν διδάσκαλον 

κα! παιδαγωγόν έπαγγελλομένων ό ιδιωτικός βίος διατελεϊ έν πλήρει άρ- 

μονίη πρός τά ηθικά παραγγέλματα,άτιν’άγορεύει έκ τής έδρας;Αύτή ή αρετή 

τοΰ διδασκάλου καί παιδαγωγού, ή αρμονία δηλονότι τών αρχών πρός τάς 
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πράξεις αύτοΰ εΐνε τδ {/.έγεστον εχέγγυον τ?!ς εύοδώσεως τοΰ £ργου αύτοΰ» 

Καΐ ταΰτα ώς πρός την ατομικήν τοΰ παιδαγωγού ·η διδασκάλου έπΐ τ'7ς 

ηθικές καΐ θρησκευτικής τοϋ χαρακτήρας τών παίδων μορφώσεως επιρροήν. 

Άλλά κατά τί καΐ ή διδασκαλία καΐ πώς δύναται νά συντέλεση πρδς εύό— 
δωσιν τοΰ σκοποϋ τούτου; "Όπως τοϋτο έν τγί διδασκαλία καΐ δι’ αύτ·ης 

εύοδωθη, φρονοϋσι καΐ εύλόγως οί ψυχολόγοι δτι η πνευματική τοϋ ατόμου 

μόρφωσις άνάγκη νά διανύση την οδόν τνίς πνευματικές μορφώσεως της 

όλης άνθρωπότητος, ‘Ως δηλονότι η άνθρωπότης βαθμιαίος προηχθη έκ τών 

άτελεστάτων καΐ άπλουστάτων πρδς τά τελειότερα καΐ συνθετότερα, ουτω 
καί τδ άτομον άνάγκη ν’ άναρριχάται κατά βαθμίδας την κλίμακα ταύτην 

της άνθρωπίνης άναπτύξεως.

Έπΐ της υγιέστατης καί όρθοτάτης ψυχολογικής ταύτης άρχές έπερει» 
δόμενοι οί νεώτεροι ψυχολόγοι παιδαγωγοί συνέταξαν τδ σχολικόν αύτών 

πρόγραμμα, ουτινος άναφέρομεν ένταΰθα τά τέσσαρα πρώτα έ'τη.
Πρώτον σχοΛικον έτος β Οί παϊδες διδάσκονται τά παιδαγωγικά παρα

μύθια, δι’ ους προηγουμένως ειπομεν λόγους. Λεύτερον σχο,Ιικον έτος. Οί 

παϊδες εισέρχονται είς κόσμον άπλούστατον, εις την προϊστορικήν δηλονότι 

κατάστασίν, έν η έ'ζη ό άνθρωπος.Βιβλίον σκιαγραφούν τδν βίον τόν προϊστο

ρικόν τοΰ άνθρώπου έγράφη είς ξένην γλώσσαν,μετεγλωττίσθη δέ καί είς την 
καθ’ ημάς,εΐνε δέ τοϋτο ό 'Ρόβινσων τών παιδικών ημών χρόνων. Τδ βιβλίον 
τοϋτο θεωρείται, δικαίως ώς τδ μόνον κατάλληλον νά διαδεχθη την διδα

σκαλίαν τών παραμυθιών, διότι χρησίμευαν ώς τις προεισαγωγη, άποσοβεϊ 

την άνάγκην άλματος βίαιου τοϋ παιδός έκ τοϋ?φαντασιώδους καΐ ποιητικού 

κόσμ.ου είς τόν παρόντα καΐ πραγματικόν. Πάσα βιαία μετάβασις άπό κατα- 
στάσεώς τίνος είς έτέραν έ'ν τε τω φυτικώ καΐ έν τφ ζωϊκφ κόσμφ, ώς 
γνωστόν φέρει ζημίαν άνυπολόγιστον, πολλφ δέ μάλλον είς τδν πνευματι

κόν* άλλά τό έμπειρικδν σύστημα εινε λίαν τολμηρόν καί άγει τόν παϊδα 
δι’ ηλεκτρικής ταχύτητος άπό της πρώτης αύτοΰ φαντασιώδους πνευματι

κής καταστάσεως εις την παρούσαν περιπλοκωτάτην πραγματικότητα. Έν 

τω προϊστορικώ τοΰ άνθρώπου βίφ καθοοίρ ό παϊς πώς ή άνάγκη γίνεται 
μητηρ πάσης τέχνης* πώς ό άνθρωπος διά της άτομικ-ης πείρας πορίζεται 

αλήθειας έπιστημονικάς* πώς άρχεται νά έρμηνεύν; την φύσιν τελεολογικώς 

καί τέλος πώς έκ της θεωρίας αύτ·ης ύψοΰται εις την κατάληψιν τοΰ υπέρ
τατου 'Όντος. Είτα δέ κατανοεί ό παϊς την άνάγκην τοϋ κοινωνικοΰ βίου, 
ην καί ό ‘Ρόβινσων αύτός γσθάνετο. Μετά τοιούτων δέ απλών παραστά

σεων εισέρχεται ό παϊς είς την διδασκαλίαν τοΰ επομένου έ'τους. Τρίτον 
σχο.Ιικόν έτος. ’Ήδη κομίζων δ παϊς τάς άνω παραστάσεις εύχερώς κατα

νοεί τόν νέον κόσμον, είς §ν είσάγεται, είς τόν βίον τών πατριαρχικών χρό-

1. ΈννοοΟμεν τέλειον δημοτικόν σχολεΐον, ώς τό Πρότνπον τον Συλλό γον πρό ς διά— 
δοσιν τών Ελληνικών γραμ'μάτωβ..

ί

Α 
β

νων τοΰ άνθρώπου. ’Ήδη καθορφ πώς ό άνθρωπος, δν προηγουμένως έγνώφισε 

μόνον, ηδη ένούμενος μετ’ άλλων αποτελεί κοινωνίαν, πρός ευδαιμονίαν τ*ης 
όποιας-παρίστανται άναγκαϊοι νόμοι τινές νά όρισθώσιν. "Ινα δέ τά καθ’ έ- 

καστα έργα τελειότερου τελώνται, ορίζονται τάξεις τινές άνθρώπων έκάστη 

είς ώρισμένην τινά έργασίαν. Ουτω δέ δ παϊς κατανοεί την άνάγκην της 
διαιρέσεως της εργασίας πρδς τελειοποίησιν αύτης, καΐ άπειρους άλλας πορί

ζεται ώφελείας. Ήδη δέ φέοων τάς παραστάσεις ταύτας έπιβαίνει εύχερώς 

έπί της ύπερκειμένης βαθμίδος. Τέταρτον σγοΛικόν έτος. ‘Η ιστορία τών 

Κριτών καΐ τοϋ Μω’ϋσέως. Έν ταύτ-ρ αί κοινωνικά!, ηθικαί, πολιτικαί σχέ
σεις ’είνε πολλφ ποικιλώτεραι, άλλ’ δ παϊς εύχερώς άντιλαμβάνεται αύτών, 

διότι φέρει η'δη έν τ*?! συνειδησει αύτοΰ τάς άναγκαίας παραστάσεις, ίνα 

γείνρ τελεία αύτών άφομοίωσις (Assimilation). Εννοείται δέ οί'κοθεν δ'τι 

ταΰτα άποτελοΰσι σφαίρας παιδαγωγικάς (Concentrationfragen) έν αίς τε-, 

λοϋνται αί άναπτόξεις καί τών λοιπών μαθημάτων, της ύλης λαμβανομένης 
έκ τών έν ταϊς σφαίραις ταύταις περιεχομένων* οΐον έν τφ δευτέρφ σχολι- 

κω έτι άπαντ$ δ παϊς τδ πΰρ, ό'περ ό ‘Ρόβινσων διά της προστριβές λίθων 

έξεπορίζετο* τοϋτο μεταχειρίζεται δ διδάσκαλος ώς ύλην διά τό μάθημα 

της στοιχειώδους φυσικής. Έν έτέρφ χωρίφ άπαντ^ ό'τι δ ‘Ρόβινσων διηνυσε 

4, 6, 12 ώρας έν μι^ εκδρομή* τοϋτο χρησιμεύει ώς ύλη διά την’Αριθμητικην 

κτλ. "Ωστε φαίνεται καθαρώς η σχέσις τών μαθημάτων ένταΰθα πρός άλ- 
ληλα καί ή βαθμιαία πρόοδος κατά την γενετικήν μέθοδον. Τοιαύτη δέ δι

δασκαλία άγει τδν παϊδα κατά φύσιν έκ τών άτελεστέρων πρός τά τελειό

τερα καΐ μορφόνει αύτοΰ έναρμονίως νοϋν, βούλησιν καΐ καρδίαν.
Διά τοϋτο ώς άρχην παραδεχόμεθα ότι ή διδασκαλία τών παίδων δέον νά 

εινε φυσική. ’Επειδή δέ η ψυχολογική διδασκαλία περί παντός ποιείται τδ 

αύτενεργδν καΐ αύτόθυμον τοΰ παιδός, παρέχει αύτφ πάσαν άφορμην, ΐνα 
ουτος δρών αύτενεργώς καΐ κρίνων αύτοθύμως έν τ·ρ σφαίρφ της πνευματι

κής αύτοΰ ένεργείας, μορφόνρ τδ ηθικόν αύτοΰ φρόνημα, ένισχύ·ρ την βούλη- 
σιν καί θερμαίνρ την καρδίαν αύτοΰ. Προσκτάται δέ ούτω πάντα έκεϊνα τά 

ϊβθικά προσόντα, ών ή έ'λλειψις περιάγει τδ ’Έθνος ημών όσημέοαι είς έξευ- 

τελισμόν.
Τοιαΰτά είσιν έν όλίγοις τά πλεονεκτήματα τοΰ ψυχολογικοΰ συστήμα

τος, ουτινος την έφαρμογην εύ'χομαι έν τοϊς συσταθησομένοις ύπδ της Κυ- 
βερνησεως Διδασκαλείοις.

ΕΓΣΤΡ. Α. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ Γ', 1. — ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΣ 1879. 3
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ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΑΤΤΟΓΡΑΦΟΝ

ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΓΡΕΥΓ 1 ΚΑΤΑ ΤΙΙΝ ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΩ 1769.

‘Η Αύτοκράτειρα 2 γινώσκουσα δ'τι οΐ "Ελληνες έπί τόσους $δη αιώνα; 

καταδυναστευόμενοι ύπδ τών Τούρκων έπόθουν την έκ του άφορητου τούτου 
ζυγοΰ άπελευθέρωσιν, άπεφάσισε νά παράσχη αύτοϊς τά πρδς τοΰτο μέσα. 

Τοιοϋτον τι -γόνατο νά εύδοκιμηση μάλλον έν Πελοποννησφ, ένθα δ ελλη

νικός πληθυσμός ^το άσυγκρίτως πολυπληθέστερος τοΰ οθωμανικού,και ένθα 
οί τοΰρκοι πρδ χρόνων είχον άπομάθει την στρατιωτικήν τέχνην και ^σαν 

βεβυθισμένοι έν τη χαυνότητι κα’ι τν; διαφθορά· Ταΰτα ύπολογίζουσα ή Αύ- 

τ·ης Μεγαλειότης πρδ της ένάρξεως τών έχθροπραξιών μυστικό τω τρόπφ 
διέταξε τδν στρατηγόν κόμιτα ’Αλέξιον Γρηγ. Όρλδβ διατρίβοντα έν 

Ίταλίη τότε μετά του άδελφοΰ αύτοΰ Θεοδώρου Γρηγ. Όρλδβ νά προσ- 

παθηση διά τών άποσταλέντων αύτώ πιστότατων άνθρώπων νά έκμάθη 
την έν Πελοποννησφ κατάστασιν τών ‘Ελλήνων, συγχρόνως δέ νά προτείνη. 
τοΐς Σλαύοις καί ’Αλβανοί; τοΐς οίκοΰσι κατά τάς άκτάς της Άδριατικης 

θαλάσσης, νά μετάσχωσι τοΰ άγώνος έπαναστατοΰντες, καθ’ δτι η φυσική 
κλίσις τών έθνών τούτων πρδς λεηλασίας καί είσβολάς ρφδίως ηδύνατο νά 

καταπείση αύτούς είς τοΰτο. Συγχρόνως η Α. Μεγαλειότης άνηγόρευσε τδν 
κόμιτα Όρλδβ Αρχιστράτηγον τών κατά γην κα'ι θάλασσαν δυνάμεων 
της έκστρατείας ταύτης, δοΰσα αύτώ πάσαν πληρεξουσιότητα είς παν διά

βημα αύτοΰ συμφώνως πρδς τάς περιστάσεις.
‘Ο κόμις Όρλδβ αύθωρε'ι έπιλαβόμενος της έκτελέσεως της διαταγής 

ταύτης, εύρεν απανταχού τούς "Ελληνας ετοίμους ν’ άποσείσωσι τδν ζυγόν

1 Σαμουήλ Κάρλ. Γρέυγ έξ ’Αγγλίας καταγόμενος δπηρέτησεν έν'Ρωσία έν τώναυ- 
τικφ άνελθών μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ ναυάρχου. Κατά τήν ε’ς Πελοπόννησον έκστρατείαν 
ήτο έτι άπλοϋς πλοίαρχος. Έγένετο δέ περιώνυμος έπ'ι τή κατά τοϋ στόλου τής Σουηδίας 
παρά τή Σβεαβούργη νίκη. Άπεδίωσε τφ 1788 (Υδε καί Παρνασσού τόμ. Β’, 461 σημ.Ι). 
Τό δ’ άνά χεϊρας ΤΙμερολόγ ιον έγράφη ύπ’ αύτοΰ αγγλιστί· μετά τόν θάνατον αύτοΰ οί 
κληρονόμοι του κατεχώρισαν αύτό μεταφράσαντες είς τήν ρωσικήν έν τφ περιοδικφ Μορ- 
σκοϊ Σμπόρνικ (Ναυτική Συλλογή) τοϋ 1849 έτους έξ ού άρύομαι αύτό. Έθεώρησα ns- 
ριττόν νά έξαποστείλω τήν μετάφρασιν τοϋ όλου Ημερολογίου διότι τά περαιτέρω είνε ά- 
φήγησις λεπτομερής τής παρά τφ Τζεσμέ ναυμαχίας (1770) καί περιγραφή τών κινήσεων 
τών πλοίων, τών θέσεων- άς ταΰτα κατεΐχον κτλ., ατινα ένδιαφέρουσι τή ναυτική έπιατήμη 
καί κυρίως τούς ρώσους ναυτικούς μάλλον ή τήν έθνικήν ημών ιστορίαν. Έάν δέ μή άπα- 
τώμαι τό πρώτον ήδη έν τή γλώσση ημών έκδίδοται λεπτομερής τοιαύτη Τκθεσις τών έν τή 
Πελοποννήσω τοϋ 1769 συμβάντων, περί ών Υδε και τά ρωσικά έπίσημα έγγραφα τά κατα- 
χωρισθέντα έν τώ Παρνασσώ Α', 915—919 καί Β', 459—460 (Σημ. Μεταφρ).

2 Αΐκατερίνα ή Β'.
3 ’Εννοεί τόν ’Αλέξιον Γρ. Όρλόβ.

καί διψώντας νά ώφεληθώσιν έκ της περιστάσεως καί τύχωσι τίίς Ανεξαρ

τησίας αύτών. ‘Ο ιερός κλ-ήρος αύτών ύπεμίμνησκεν αρχαίας προρρήσεις, 
ζητών νά καταπείση αύτούς οτι έπηλθεν ή ώρα τ^ς πτώσεως τοΰ ’Οθωμα

νικοί δεσποτισμοϋ καί ό καιρός τ-ής ανεξαρτησίας τών ‘Ελλήνων. Οί μεγά

λοι καί ισχυροί ομόδοξοι αύτών Αδελφοί Αφικνοΰντο έξ άπωτάτων χωρών, 

δπως τείνωσιν αύτοϊς χεΐρα βοήθειας. Έάν δ ρωσικός στόλος ηδύνατο νά 
καταπλεύση μηνάς τινας ένωρίτερον, οτε ό ένθουσιασμδς τοΰ λαοΰ έπεκρά- 
τει ζωηρός, οί δέ Τοΰρκοι $σαν όλιγάριθμ,οι καί διεσπαρμένοι, άναμφιβόλως 

απασα η Πελοπόννησος έν βραχυτάτφ ηΟελεν έκδιώξει τούς ’Οθωμανούς 
καί περιέλθει Αφεόκτως είς χεΐρας τών ‘Ελλήνων. ‘Ο κόμις Όρλδβ τοσαύ- 

την πεποίθησιν είχε περί τούτου, ώστε άπέστειλε τδν στρατηγόν Δαραγάν 
εις Γιβραλτάρ, τδν δέ αδελφόν αύτοΰ κόμιτα Θεόδ. Γρηγ. Όρλδβ είς τδν 

λιμένα Μαχών, δπως έπισπεύσωσι τόν κατάπλουν τοΰ στόλου. Αύτός δέ ού- 
τος ού δυνάμενος νά έγκαταλείψη την Τοσκάνην, τδ κέντρον τών μυστικών 

αύτοΰ σχέσεων μέχρι της πλήρους έλεύσεως άπάσης της ναυτικής μοίρας 

καί τοΰ έπ’ αύτης στρατοΰ είς Πελοπόννησον, διέταξεν ό'πως αύθωρεί μετά 

τδν είς Μαχών κατάπλουν τοΰ στόλου άποπλεύση έκεΐθεν μέρος αύτοΰ είς 
Αιβόρνον έ'νθεν παραλαβών αύτόν καί τδ ύπ’ αύτοΰ σώμα δδηγηση δ κόμις 

είς τόν έν Πελοποννήσω τόπον τ·ής συγκεντρώσεως τών ρωσικών δυνάμεων.
Έν τούτοις αί έξ ‘Ελλάδος άφικνούμεναι ειδήσεις κατέδειξαν τφ κόμιτι 

Όρλδβ την θέσιν έφ’ ης ητο έπωφελέστερον νά έπιστηση την προσοχήν αύ

τοΰ. ‘II ορεινή χερσόνησος η αποτελούσα την νοτίαν θέσιν της αρχαίας Λκ- 
κεδαίμονος, της νΰν άποκαλουμένης Μάνης (έξ ου καί οί κάτοικοι αύτ·ης 

Μανιάται) οίκεϊται δπδ λαοΰ διακρινομένου μεταξύ πάντων τών ‘Ελλήνων 
έπί έξόχφ ανδρεία. Ποριζόμενοι τά πρδς τδ ζην κυρίως διά λεηλασιών καί 

ληστειών, ούδέποτε άνεγνώρισαν την έπ’ αύτών κυριαρχίαν τών Τούρκων. 
Έκ τών απροσίτων δέ αύτών σπηλαίων άφορμώμενοι είσέβαλλον είς τάς 
πεδιάδας, ηρπαζον κτηνη καί ζωοτροφίας, καί ουτω διηγον έπί τών αγόνων 

αυτών βράχων. Τοιούτους ανθρώπους έθεώρησεν ό κόμις Όρλδβ καταλλήλους 
πρδς έκτέλεσιν τοΰ σκοποΰ αύτοΰ, καί άπεφάσισε διά της έμφανίσεως αύτοΰ 

μόνον νά έγείρη κατά τών Τούρκων τούς Μανιάτας, οϊτινες έγίνωσκον κάλ- 

λιστα τδν πολεμικόν έκείνων χαρακτήρα. Έπί τω σκοπώ τούτφ τόπο; 
συγκεντρώσεως τοΰ στόλου ώρίσθη ό λιμην τ·ης Οίτύλου έ'νθα δ ναύαρχος 
Σπυρίδοβ ηλθεν έκ Μελίτης τη 1 8 Φεβρουαρ ίου προσεγγίσας κατά τδν διά- 

πλουν αύτοΰ τη νησφ Μαγώνη πρδς παραλαβήν πρφρέων.
Οί Μανιάται ίσαν έ'ξαλλοι ύπδ χαράς έπί τη έλεύσει τοϋ στόλου. Έχαι- 

ρετιζον την ρωσικήν σημαίαν πυροβολοΰντες διά τινων μικράς δλκης τηλεβό

λων έστημένων έπί τοΰ τείχους μονής τίνος. "Οτε δ ναύαρχος άνταπεκρίθη 
δι’ εννεα κανονοβολισμών, οί Μανιάται πρδς έ'νδειξιν της άφατου χαράς αυ

τών έπυροβόλουν δλην την ημέραν διά τών δ'πλων αύτών καί τών πιστό-
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ήίων. Έν τώ λιμένι τής Λιβόρνου 1 εύρίσκετο εμπορικόν πλοΐον φέρον ένετι- 

κήν σημαίαν, κυβερνώμενον ύπό τίνος Σλαόου, δπερ συμπεριέλαβεν ό κόμις 

Όρλόβ έν τγί ρωσική ύπηρεσίφ και άπέστειλεν είς τόν λιμένα Οίτύλου ΐνα 

άναμένγ) τόν κατάπλουν τοϋ στόλου. Έίτο δέ ώπλισμένον δι’ εί'κοσι τηλε

βόλων καί αύτό έχαιρέτισε καταπλεύσασαν την ναυαρχίδα. ‘Ο ναύαρχος 

προύβίβασε τόν κυβερνήτην τοϋτον όνομαζόμενον Πελεκούτιον, είς ύποπλοίαρ- 
χον δευτέρας τάξεως, τό δέ πλοΐον ώνόμασεν "Αγιον ΝικύΛαοτ, δπερ τγί 

έπιούσγι άνύψωσε ρωσικήν σημαίαν.

Τη 19 ή έπί τών πλοίων ξυλική καί άλλη ύλη μετεκομίσθη έπί της 

ακτής πρός κατασκευήν πλοίων καί τή 23 τρία πλοία ησαν εντελώς έ
τοιμα καί καθειλκύσθησαν είς την θάλασσαν, έφ’ έκάστου τών οποίων διω- 

ρίσθησαν 40 άνδρες" τη 25 κατέπλευσεν. έλληνικόν πλοιάριον 12 τηλεβό

λων όνόματι 'Ερρίκος Καρρών τοΰ πλοιάρχου ’Αλεξάνδρου Άλεξιανοΰ, περι- 

ληφθέν καί τοϋτο έν τή ρωσική ύπηρεσίφ καί τη έπιούση ανύψωσαν ρωσικήν 

σημαίαν.
‘Ο κόμις Θεόδωρος Γρηγ. Όρλόβ έλθών μετά τοΰ ναυάρχου Σπυρίδοβ έκ 

τοΰ λιμένος Μαχών είς ΙΙελοπόννησον, διετάχθη ύπό τοΰ αδελφού αύτοΰ, 

κόμιτος ’Αλεξίου Γρηγ. Όρλόβ νά έπιληφθή τών αναγκαίων προπαρασκευών 
είς την κατά γην έν τή Πελοποννησω έκστρατείαν. Κατά την έν τφ λιμένε 

τής Οίτύλου διαμονήν τοΰ στόλου άπεστάλησαν έπϊ τώ σκοπφ τούτφ ισχυρά 
σώματα Μανιατών ύπό τήν αρχηγίαν ρώσων αξιωματικών τοϋ πεζικοΰ συγ- 

καταριθμηθέντων έν έκάστφ άποσπάσματι και ύπαξιωματικών τινων,κατά 
τοΰ Μιστρα (αρχαίας Σπάρτης), Καλαμών, ’Αρκαδίας καί ετέρων πόλεων.

‘Ο λιμήν τής Οίτυλου εκτεθειμένος ών τοΐς W καί SW ανέμοις, εΐνε 

γενικώς κινδυνώδης καί ούχί ασφαλής είς πλοία μεγάλης χωρητικότητος. 
Έπωφεληθέντες παντός ό' τι ήδυνήθησαν νά τύχωσιν έν Μάνη άπεφάσισεν ό 
ναύαρχος Σπυρίδοβ τή συναινέσει τοΰ κόμιτος Θεοδ.Γρηγ. Όρλόβ νά πλεύση 

μετά τοΰ στόλου καί άπασών τών δυνάμεων είς Κορώνην πρός άλωσιν τοΰ 
φρουρίου καί τής πόλεως ταύτης. Ύπέρ τοΰ αύτοΰ δέ σκοποΰ άπεστάλη 

ισχυρόν άπόσπασμα Μανιατών, δπερ πορευόμενον παρά τήν ακτήν πέριξ τοΰ 

κόλπου ήλθεν είς Κορώνην ΐνα συνεννοηθή μετά τοϋ στόλου άμα τφ κατά- 

πλφ αύτοΰ.
Τή 27 Φεβρουάριου άπας ό στόλος άπέπλευσεν έκ τοΰ λιμένος τής Οί- 

τύλου πλέων πρός τήν Κορώνην ένθα κατέπλευσε τή 28 καί ήγκυροβόλησε 

περί τά τέσσαρα μίλια βορειότερον τής πόλεως Κορώνης, άναμένων ολην 

τήν ήμέραν τήν άφιξιν τών έκ τοΰ λιμένος τής Οίτύλου έκκινησάντων Μα

νιατών.
Τή 1 Μαρτίου ό στρατός καί μέρος τών άνδρών τοΰ πληρώματος άπεβι-

1 Τό πρωτότυπον εχει Οίτυλου κβτ’β λάθος βεβαίως, ώς γίνεται δηλον ?κ τής συνε
χείας.
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βάσθη είς τήν γήν καί ήοξατο τής πολιορκίας τής πόλεως. Οί Τοΰρκοι άνευ 

, αξίας λόγου άντιστάσεως κατέλιπον τά περίχωρα αύθωρεϊ καταληφθέντα

ύπό τών Μανιατών, και είσήλθον είς τό φρούριον. ’Αρχηγός τής πολιορκίας 
ώρίσθη ό λοχαγός Αέτσκιη άρχιστρατηγοΰντος τοΰ κόμιτος Όρλόβ.

Τήν νύκτα τής 1 πρός τήν 2 Μαρτίου οί ήμέτεροι στρατοί έστησαν κανο- 
νοστοιχίας σκοπόν έχοντες νά καταβομβοβολήσωσι τήν πόλιν. Περί τήν 2 

μ. μ. ώραν ό στόλος άνεπέτασε τά ιστία, δπως έπιτεθή κατά τών οχυρω
μάτων έκ θαλάσσης, καί δή τρία πλοία τής γραμμής προσήγγισαν είς τήν 

άνατολικήν πλευράν τοΰ φρουρίου καί ήρξαντο βομβοβολοΰντα αύτήν, έν φ 
ταύτοχρόνως έκ τής γής αί ήμέτεραι κανονοστοιχίαι έβομβοβόλουν τήν δυ

τικήν πλευράν τής πόλεως. ‘Η φρουρά άπεκρίνετο δι’ εύστοχου πυρός καί 

κατά τών πλοίων καί κατά τών κανονοστοιχιών. Τούτο διήρκεσε μέχρι τής 
δύσεως τοΰ ήλιου ούδεμίαν άξίαν λόγου'ζημίαν ήμΐν προξενήσαν.

Τήν έπιοΰσαν 3 Μαρτίου ό στόλος ΐστατο καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 

ημέρας αναπεπταμένα έ'χων τά ιστία απέναντι μέν τής άνατολικής πλευ- 

• ράς τοΰ φρουρίου, άλλ’ έξω βολής τηλεβόλου.

Τή 4 Μαρτίου ό στόλος έπέστρεψεν είς τήν προτέραν αύτου θέσιν ένθα 
καί ήγκυροβόλησε. Κύριος δέ σκοπός τής έπιθέσεως ταύτης ήτο νά άποτρέ- 

ψωμεν τήν προσοχήν τοΰ έχθροΰ άπό τών άνεγειρομένων κανονοστοιχιών 

ήμών.
Τή 6 τοΰ αύτοΰ μηνός τό πλοΐον 'Ερρίκος Καρρωτ, προσαράξαν κατά 

τής άκτής κατασυνετρίβη.

Τή 18 προσήλθεν ελληνικόν πλοΐον πλοιαρχούμενον ύπό τίνος Δημητρίου 
Γιάμή καί άνύψωσε ρωσικήν σημαίαν.

Τή 19 προσήλθεν έτερον έλληνικόν πλοΐον προερχόμενον έκ Ζακύνθου.
’Ανωτέρω εί'πομεν, δτι κατά τήν έν τφ λιμένε της Οίτύλου διαμονήν τοΰ 

στόλου ισχυρά τινα αποσπάσματα έξ ‘Ελλήνων συγκείμενα ύπό τήν άρχη- 
γίαν ρώσων άξιωματικών, άπεστάλησαν είς διάφορα μέρη τής Πελοπόννη

σου πρός κατάκτησιν πόλεων ή φρουρίων. Τό πρώτον άπόσπασμα ΆνατοΛικη 
Λ γεων έπονομασθέν, άρχηγόν είχε τόν λοχαγόν τοΰ πεζικοΰ Μπάρκοβ, δσ- 

τις εΐχεν ύφ’ εαυτόν τόν ύπολοχαγόν Ψαρρόν, έλληνα τό γένος, ένα δεκα- 
νεα καί εί'κοσι ρώσους στρατιώτας" τό δέ λοιπόν τοΰ σώματος συνέκειτο έκ 

; Μανιατών. Προσετάχθη δέ παρά τοϋ κόμιτος Θεοδώρου Γρηγ. Όρλόβ νά πο-

φευθή είς Πάσσοβον καί έκεΐ νά άθροίση Μανιάτας καί ετέρους έλληνας προς

* συμπλήρωσιν τών τάξεων τής λεγεώνος. Τρεις ήμέρας μετά τήν άφιξιν αύ- 

τοΰ είς Πάσσοβον ή'τοι τή 21 Φεβρουάριου προσήλθον αύτφ επτά Μανιάται 

καί έτεροι έλληνες οπλαρχηγοί, ών τά σώματα άνεβίβασαν τόν αριθμόν 
τής λεγεώνος είς 1200 άνδρας.

Τή 26 Φεβρουάριου ό λοχαγός Μπάρκοβ έπορεύθη κατ’ εύθεΐαν είς Μι-
* στρκν (άρχαίαν Σπάρτην). Μαθών καθ’ όδόν δτι έν τφ μικρφ χωρίφ Μπερτ 

ί!
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δάνι, υπήρχε τουρκικόν σώμα 1000 άνδρών, έσπευσε νά έπιπέση κατ’ αυ

τού έζ απροόπτου. Άλλ’ δτε δμως περί τδ λυκαυγές προσήγγισεν είς τά 
χωρίον, άπαντες οί Τούρκοι δσοι ήδυνήθησαν έξήλθον είς τήν πεδιάδα, οί δέ 
έναπομείναντες έ'δραμον είς προϋπάντησιν αίτοΰντες έλεος. ‘Ο Μπάρκοβ 

μετά χαράς συναινέσας είς τήν αί'τησιν αυτών ταύτην, έζήτησεν ύπόσχεσιν 
μεθ’ δρκου, δτι ουδέποτε έν τω μέλλοντι θά έπιχειρήσωσι νά βλάψωσι τούς 

ρωσους καί καταλιπών τδ χωρίον προύχώρησε πρδς τδν Μιστράν. ‘Η πρωτο- 

πορεία αύτοΰ συνέκειτο έκ 50 Μανιατών διοικουμένων ύπό τοΰ όπλαρχη- 

γοΰ αύτών Ζαννέτου δστις καταφθάσας τούς οπισθοφύλακας τοΰ τουρκικοϋ 

σώματος τοΰ έκ τοΰ’χωρίου Μπερδάνι άποδράντος αύθωρέί έπέπεσε κατά τών 

Τούρκων καί τοι ουτοι ήσαν πολυαριθμότεροι. Άμα δέ τή άφίξει τών κυ
ρίων δυνάμεων τής λεγεώνας οί Τούρκοι ήρξαντο έκ νέου φεύγοντες καί συν- 

ηνώθησαν μετά τοΰ σώματος τοΰ έστρατοπεδευμένου παρά τφ Μιστρφ έκ 

3000 άνδρών συγκειμένου.

Προσελάσας ό λαχαγδς Μπάρκοβ τφ κυρίφ σώματι τών Τούρκων διήρεσε 
τήν λεγεώνα του είς δύο άποσπάσματα. ‘Ο ύπολοχαγδς Ψαρρδς μετά 500 

Μανιατών καί έζ'Ρώσων προσετάχθη νά περιέλθη τάχιστα τήν δεξιάν πτέ
ρυγα τοΰ έχθροΰ καί νά προσβάλλγ αύτδν έκ νώτων, έν φ ταύτοχρόνως ό 

Μπάρκοβ μετά τοΰ ετέρου ώφειλε βραδέως νά προχωρήση κατά τοΰ μετώ

που τοΰ οθωμανικού στρατοπέδου. ‘Ο ύπολοχαγδς Ψαρρδς έζετέλεσε τό σχέ- 
διον τοϋτο τόσον ταχέως καί έπιτυχώς, ώστε είχε προσβάλει ήδη τά νώτα 

καί τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ έχθροΰ δτε ό λοχαγός Μπάρκοβ μόλις ήτοιμά- 
μάζετο νά έπιτεθή κατ’ αύτοΰ κατά μέτωπόν. Τοϋτο ένεποίησε τοιαύτην 

σύγχισιν έν ταϊς τάξεσι τών Τούρκων,ώστε ήοξαντο όπισθοχωροΰντες άπαντα- 

χοΰ κα'ι έπί τέλους διηυθύνθησαν πρδς τά περίχωρα τοΰ Μιστρά καταδιωκό- 

μενοι καί έκλείσθησαν έν τω φρουρίφ πολιορκηθέντες ύφ’ ήμών. Κατά τήν 

συμπλοκήν ταύτην έκ μέν τών Τούρκων έφονεύθησαν 100 έκ δέ τών ήμετέ- 

ρων έφονεύθησαν μέν 30 έτραυματίσθησαν δέ 11 πάντες Μανιάται.

Μετά έννέα ημερών πολιορκίαν οί Τοΰρκοι ήναγκάσθησαν νά παραδοθώσι 
διακοπείσης τής συγκοινωνίας τοϋ υδατος. Εύχαρίστως συνήνεσαν νά παρα- 

δώσωσι μέν άπασαν τήν περιουσίαν αύτών νά κρατήσωσι δέ τά δπλα ύπο- 

χρεωθέντες νά μή ύπηρετήσωσι κατά τδν παρόντα αγώνα, άπήτουν δέ έ- 
λευθέραν δίοδον είς Πελοπόννησον. Δυνάμει τής παραδόσεως ταύτης τή 8 

Μαρτίου 3500 ένοπλοι έξήλθον έκ τοΰ Μιστρά καί άπέθηκαν τά δπλα κα'ι 

τάς άποσκευάς αύτών. Άλλά μόλις περατωθέντος τοΰ άφοπλισμοΰ οί Μα

νιάται άγνοοΰντες τούς κανόνας τοϋ πολέμου, ίερώς τηρούμενους ύπδ τών πε

πολιτισμένων έθνών καί μεθυοντες ύπδ τής έπιτυχίας τών δπλων αύτών έπέ- 

πεσαν κατά τών άφοπλισθέντων Τούρκων άνδρών τε καί γυναικών καί παίδων 

μετά μεγίστης μανίας καί ήρξαντο σφάζοντες αύτούς. ‘Ο λοχαγός Μπάρ

κοβ κα'ι 12 ‘Ρώσοι στρατιώται μετά μεγίστης άφοσιώσεως προσεπάθουν νά 

προστατεύσωσι καί ύπερασπίσωσι τούς Τούρκους, άλλά μάτην. Οι Ελληνες 

ίσφαξαν περί τούς 1000. Έπί τέλους ό Μπάρκοβ μετά μεγίστου κόπου καί 

κινδύνου ήδυνήθη ν’ άπαγάγγ τούς λοιπούς Τούρκους είς τα περίχωρα καί να 
δώσωσιν αύτοϊς άσυλον έν ταϊς οίκίαις τών ‘Ελλήνων’ διέταζαν αυτους αυ- 

στηρώς νά κλείσωσι τάς θύρας κα'ι διέταξε τήν εύάριθμον αύτοΰ φρουράν να 
περιπολή πρός άποκατάστασιν τής τάξεως. ‘Η μανία τών Μανιατών υπήρξε 

τοσοΰτον μεγάλη, ώστε καί κατ’ αύτών τών ‘Ρωσων σκοπών ήρξαντο πυρο- 

βολοΰντες. Τφ Μπάρκοβ έναπελείπετο έν μόνον μέσον, όπως διεκφύγγ την 

οργήν τών Μανιατών του τουτέστι νά παραχώρηση αύτοϊς ελευθερως την 
πόλιν πρός λεηλασίαν. Διά τοΰ μέσου τούτου ήδυνήθη νά σώσγ τήν ζωήν 

τών δυστήνων Τούρκων, ο'ίτινες άλλως βεβαίως ήθελον άπαντες αφανισθή’

Έν τούτοις ένφ οί Μανιάται έλεηλάτουν τήν πόλιν,οί Τοΰρκοι προφθασαν- 

τες έ’φυγον, άλλά δυστυχώς δμως καί τδ μέτρον τοϋτο άπέβη άνεπαρκες’ 

άποσπάσματα Μανιατών προτιμώντα τήν έκδίκησιν καί τδ αίμα μάλλον η 

τήν πλουσίαν λείαν, έρρίφθησαν κατά τών άπερχομενων Τούρκων και τους 
πλείστους έξ αύτών κατεκρεούργησαν καθ’ οδόν. ’Ακριβής άριθμος τών φο- 

νευθέντων ένταΰθα Τούρκων εινε άγνωστος’ βέβαιον εΐνε δμως οτι πολλά ο

λίγοι έσώθησαν. ‘Ο άριθμδς άπας τών Τούρκων μετά τών γυναικών κα'ι τών 
παίδων άνήρχετο είς όκτακισχιλίας ψυχάς,.'

Τήν τοιαύτην άπάνδρωπον τών ‘Ελλήνων διαγωγήν δύναται τις ν’ άπο- 
δώση είς τήν ωμότητα μεθ' ής έφέροντο πρδς αύτούς οί δεσπόται των. "Ο

πως δήποτε τδ γεγονός τοϋτο όλέθριον καταστάν τοϊς Τουρκοις έ'βλαψεν ουχ 

ήττον καΐ τούς ‘Ρώσους κα'ι έγένετο αίτιον άπασών τών μετά ταΰτα κατά 

τήν Πελοπόννησον άποτυχιών αύτών. Έάν ή είς αιχμαλωσίαν άπαγωγή έγε- 

νετο μετά, τής δεούσης άκρςβείας, ήτο πιθανότατον δτι πάντα τα έν ταϊς 
χερσί τών Τούρκων ευρισκόμενα λοιπά οχυρώματα δέν ήθελον άντιτάξει το- 

σαύτην άντίστασιν,καθ’ δτι οί Τοΰρκοι προύτίθεντο ήδη νά έγκαταλίπωσι τήν 
Πελοπόννησον καί έπόθουν μόνον νά όπισθοχωρήσωσιν άσφαλώς. Ναί μέν ή 

Κορώνη άνθίστατο είσέτι, άλλ’ εΐνε γνωστότατον δτι ή φρουρά αύτής άνθί- 
στατο ούχί πρδς διαφύλαξιν τοϋ φρουρίου,άλλ’ έκ τοΰ φόβου,τρέμοντες νά διέλ- 

θωσιν άοπλοι χώραν μεστήν ισχυρών άποσπασμάτων τών άνηλεών ‘Ελλή

νων. "Οπως δήποτε έ’κτοτε ήρξαντο αί άποτυχίαι τών ‘Ρώσων έν Πελοπον- 

νήσφ καίτοι αί δυνάμεις αύτών έπολλαπλασιάσθησαν καταπλευσάσης μετ’ 

ού πολύ τής έτέρας ναυτικής μοίρας.
Έπανέλθωμεν νΰν είς τούς περί τδν Μπάρκοβ. Διαμένων έν Μιστρφ μέχρι 

τής 26 Μαρτίου προσεπάθει νά βελτιώση τά οχυρώματα τής πόλεως καθ’ 

δσον ήδύνατό νά πράξη τοϋτο έχων ύπό τάς οδηγίας αύτοΰ έθνος τοσαύτην 
Αντιπάθειαν είς τήν έργασίαν δσην συμπάθειαν τή λεηλασί^. Θεωρών ήδη

1 ’Ίδε χαι την ?κ Κορώνης εκθεσιν τον θ. Όρλόβ πρός την Αϊχατερίναν ίν Παρνασσού 
V, 459 (πρόλ. Β', 708 σηρι. 4).
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την πόλιν άρκούντως ώχυρωμένην πρδς άμυναν έν περιπτώσει αιφνίδιας έπί» 

θεσεως τοϋ έχθροΰ, άφείς έν αύτνί φρουράν έκ. 500 ‘Ελλήνων συγκειμένην μετά 
των λοιπών άνδρών τίς λεγεώνος, τη 26 προύχώρησε διά τίς μεστές στε

νωπών ορεινής χώρας πρός την άνόχυρον πόλιν Αεοντάρι έ'νθα εύρε μόνον 
"Ελληνας. Έκεϊ ωσαύτως πρδς μεγίστην αύτοΰ χαράν εύρεν απόσπασμα ‘Ρώ

σων στρατιωτών άποσταλεντων έκεϊσε ύπδ τοϋ κόμιτος ©εοδώρου Γρηγ. Όρ- 
λόβ πρδς ένίσχυσιν τοϋ σώματός του. Τδ απόσπασμα τοΰτο συνέκειτο έξ 

ύπολοχαγοϋ, λοχαγοΰ κα'ι εΐ'κοσι στρατιωτών, μετά δύο ελαφρών τηλεβό
λων, λοχίου τοΰ πυροβολικού, δεκανέως καί εΐ'κοσι ναυτών. Πάντα δέ ταΰτα 

έθεωροΰντο ώς πλείστου λόγου άξία ένίσχυσις.

Οΐ "Ελληνες θεωρησαντες την έν Μιστρφ σφαγήν τών Τούρκων ώς σπου- 
δαίαν τινά καί αποφασιστικήν νίκην κατενεγκοΰσαν καίριον τραΰμα τη έν 

Πελοποννησφ οθωμανική κυριαρχίφ, έ'δραμον πανταχόθεν πρός τάς ρωσικάς 

σημαίας, ώστε έν όλίγαις ήμέραις ή λεγεών τοΰ Μπάρκοβ συνέκειτο έξ όκτα- 

κισχιλίων άνδρών, καί δή μετά τών άποσπασμάτων τοϋ ρωσικοΰ στρατού 

έξελαμβάνετο ύπ’ αύτών ώς ακαταμάχητος τις κατά τών Τούρκων δύναμις. 

Τουτου ένεκα ό Μπάρκοβ ή'ρξατο προχωρών έσπευμένως διά τών όρέων καί 

στενωπών καί άνευ ούδεμιάςπαρακωλύσεωςέ'φθασεν πρότηςΤριπόλεωςκειμένης 

έν εκτεταμένη καί εύφόρφ πεδιάδι καί θεωρούμενη ώς μι^ τών πολυανθρω- 

ποτάτων πόλεων της Πελοπόννησου. Κατά τάς άκριβεστάτας πληροφορίας 
άς ηδυνηθη νά συλλέξη παρά τών ‘Ελλήνων, έ'μαθεν δτι η φρουρά της Τρι- 

πόλεω; συνέκειτο έξ ένόπλων Τούρκων έξακισχιλίων, "Αμα δέ τ·η άφίξει αύ

τοΰ άπητησε παρά τοΰ διοικητοΰ αύτης Σαλίμ πασά ΐνα καταθέση τά όπλα. 

Οί "Ελληνες μεθυσθεντες έκ τών πρώτων έπιτυχιών και βλέποντες τάς δυ

νάμεις αύτών πολλαπλασιασθείσας δέν ηλπιζον νά ευρωσιν άντίστασιν, φρο- 

νοΰντες δτι ό πασάς αυθωρεί θά συναίνεση εις τούς προταθέντας δρους. 
Οί Τοΰρκοι μαθόντες την τρομεράν τύχην της φρουράς τοϋ Μιστρά μετά την 
παραδοσιν τών δπλων αύτίς, αποφάσισαν ν’ άποθάνωσιν έχοντες τά δπλα εις 

χεΐρας καί πρ,ούτιμησαν ν’ άγωνισθώσι μέχρι εσχάτων η νά γείνωσι μάρ
τυρες τών δεινών τών γυναικών και τών παίδων. ‘Η πόλις δέν ηδύνατο νά 

άντιστί) κατά της πολιορκίας, καί τούτου ένεκα έξηλθεν η φρουρά συγκεί
μενη εκ πεζικοΰ και ΐππικοϋ. Οί "Ελληνες ένόμιζον δτι οί Τοΰρκοι έξερχον- 

ται ινα καταθεσωσι τα δπλα καί άνυπομονοΰντες ηκόνων τά γιαταγάνια αύ

τών προτιθεμενοι νά έπαναλάβωσι τάς σφαγάς. Έκ της έκθέσεως τοϋ λοχα
γού Μπάρκοβ καταφανές γίνεται δτι καί αύτός συνεμερίζετο την άνωτέρω 

γνώμην, καί τουτου ένεκα προσεπάθει μάλλον νά προκαταλάβη την έπανώ- 
ληψιν τών εν Μιστρά τρομερών σκηνών η νά παρασκευάση την κατά του 

εχθρού έπιθεσιν. Ταχέως δμως αί κινήσεις τών Τούρκων έξηγαγον πάντας 
τ^ς πλάνης, διότι η'ρξαντο ποιοΰντες έν τη πεδιάδι περιστροφήν, προσπα- 

θςΰντες ν’ άποφυγωσι την συνάντησιν τών μικρών ρωσικών άποσπασμάτων

•τών κατά τό μέτωπον παρατεταγμένων μετά τών δύο μικρών τηλεβόλων, 

, άτινα κατά διαταγήν τοϋ Μπάρκοβ η'ρξαντο πυροβολοϋντα κατα τοΰ επανερ

χόμενου έχθροΰ. Οί Τοΰρκοι έπετέθησαν μεθ’ άπάσης της μανίας και τοϋ 

άπελπισμοΰ κατά τά πλάγια τών Ελλήνων, οιτινες πτοηθέντες ένεκα της 
αιφνίδιου ταύτης έπιθέσεως έ'ρριψαν τά δπλα και έ'φυγον δρομαίως κατασφα- 

ζόμενοι. ανηλεώς ύπό τών Τούρκων. Πας δέ Τοΰρκος δυνάμενος να κράτη 

γίαταγάνιον $ ξίφος προσέδραμεν έκ της πόλεως ΐνα συμμετάσχη τίς νίκης. 
‘Ο λοχαγός Μπάρκοβ, ό ύπολοχαγός Ψαρρός καί δράζ ‘Ρώσων στρατιωτών 

ΐσταντο έν τφ μέσφ τίς πεδιάδος έγκαταλειφθεντες υπό των Ελλήνων, καί 

ταχέως πανταχόθεν περιεκυκλώθησαν ύπό τοΰ έχθροΰ. Οι Τοΰρκοι και τοι 

( ένθαρρυθέντες ύπό της νίκης, δέν έτόλμησαν δμ.ως νά προσελασωσι κατα του
! μικροΰ τούτου ρωσικοΰ άποσπάσματος ένεκα τίς εύσταθειας και τίς επι

δέξιου ένεργείας αύτοΰ. Περικυκλώσαντες δέ τούς ‘Ρώσους ίρξαντο καταπυ- 

ροβολοΰντες αύτούς πανταχόθεν προφυλαττόμενοι ύπό τών θάμνων καί τών 
λίθων. Οί ‘Ρώσοι άνθίσταντο είσέτι μέχρι ού άπώλεσαν ένα δεκανέα καί 

δέκα στρατιώτας φονευθέντας καί τραυματισθέντας. Παρατηρησαντες δέ έ

πειτα δτι οί Τοΰρκοι άμα ώς έβλεπον τούς ‘Ρώσους προχωροΰντας ένέδιδον 

όπισθοχωροΰντες, άπεφάσισαν νά διασπάσωσι την γραμμήν αύτών καί φθά- 

σωσι πρός στενωπόν τινα τίς όδοΰ έκείνης δι’ ίς είχον έ'λθει. Άλλ’ ηναγκά- 
σθησαν δμως νά έγκαταλείψωσι τά δύο τηλεβόλα δι’ ών έτρόμαζον τούς 

, Τούρκους, καί τοι οί τελευταίοι ούτοι έχορηγουν αύτοϊς άπανταχοΰ διέξοδον,

άλλ’ έξηκολούθουν έκτοξεύοντες τοσοϋτον ισχυρόν πϋρ καί εύστοχον, ώστε έ- 

τραυμάτισαν άπαντας σχεδόν τούς άνδρας τοΰ ρωσικοΰ άποσπάσματος. Μό

νος ό Μπάρκοβ, ό Ψαρρός, εις δεκανεύς καί δύο στρατιώται προφθάσαντες 

ώλθον είς την στενωπόν δι’ ώς ώπισθοχώρουν, καί έ'νθα οί Τοΰρκοι έσπευσαν 

καταδιώκοντες αύτούς ηδη. ‘Ο ύπολοχαγός Ψαρρός έστώλη εις Μιστράν πρός 
φρούρησιν αύτοΰ, τόν δέ Μπάρκοβ μετέφερον έφ’ ίππου (καθ’ δ'τι δίς έτραυ- 

ματίσθη καιρίως) εις Καλαμάκιον καί έκεΐθεν έπεβίβασαν έπί πλοίου. Ούτως 

έ'ληξεν η έκστρατεία της άνατολικης λεγεώνος.
Τόν Μιστρά κατεΐχον ηδη οί Μανιάται μέχρι της ολοσχερούς έκ Πελο

πόννησου άποχωρησεως τών ‘Ρώσων. Τότε δέ έγκαταλιπόντες την πόλιν ταύ

την έπανίλθον εις τά δρη αύτών, παραλαβόντες παν δ τι εύρον έν αύτ^, ·ην 

είχον λεηλατήσει κατά τό διάστημα της κατοχίς.
‘Η άρχηγία τοΰ δευτέρου σώματος όνομασθέντος δυτική Λεγεων άνετέθη 

τφ πρίγκιπι Πέτρφ Δολγορόϋκοβ άντισυνταγματάρχη τοΰ πεζικοΰ, μεθ’ ενός 

δεκανέως καί εΐ'κοσι στρατιωτών ‘Ρώσων. T’JJ 2 Φεβρουάριου έξεκίνησεν έκ 

τοΰ λιμένος τίς Οίτύλου ταύτοχρόνως μετά τοϋ λοχαγοΰ Μπάρκοβ, δστις 

καί αύτός εΐχεν έντολην νά προχωρηση μέχρι ’Αρκαδίας καί νά προσπαθηση 

ι νά γείνη κύριος τίς έπαρχίας ταύτης καί νά έκδιώξη τούς Τούρκους. ‘Ο
ή Δολγοροΰκοβ λίαν έπιτυχώς διεξίγε τό άνατεθέν αύτφ έ'ργον, άλλ’ έτερα»
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περιστάσεις παρεκώλυσαν τήν έπ'ι τά πρόσω πορείαν καί ήνάγκασαν αύτό·/ 
να έγκαταλίπη τήν επαρχίαν ταύτην.

Ο ναύαρχος Σπυρίδοβ λαί ό κόμις Θεόδ. Γρηγ. ’Ορλόβ ένόμισαν έπάναγ- 

κες να καταλάβωσιν ήρεμον καί ασφαλές καταφύγιον διά τδν στόλον, επειδή 
δε κατάλληλοτατον και άσφάλέστατον έθεωρεϊτο καθ’ ολην τήν Πελοπόννη

σον ο λιμην τής Πυλου, άπεφάσισαν νά κυριεύσωσι τό όμ.ώνυμον φρούριον. 
Τουτου ενεκα προσετάχθη ό πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ νά έγκαταλίπη τήν ’Αρ
καδίαν μεθ απασών αύτοϋ τών δυνάμεων κα'ι νά φθάση ταχέως εις Πόλον 

πρός αλωσιν αυτής. Άλλ’ άμα άφικόμενος·, ίδών οτι ή πόλις ήτο πληρέ

στατα ωχυρωμενη κα'ι δτι ή έξ εφόδου άλωσις αύτης καθίστατο αδύνατος, 
προς τουτοις δε μαθων δτι ό φρούραρχος προτίθεται νά άντιστή μέχρις εσχά

των, ό πρίγκιψ άνήγγειλε τφ ναυάρχφ δτι αδύνατος εϊνε ή άλωσις τοϋ 

φρουρίου άνευ πυροβολικού και τακτικής πολιορκίας. Διό ό ναύαρχος τή 24 

Μαρτίου άπεστειλεν είς Πόλον τά πλοία "Αγιοί ’Ιανουάριον, Τρεις 'Ιεράρ

χης κα'ι τήν φρεγάταν "Αγιον Νικόλαον, ής έπέβαινεν ό άξιωματικός τοϋ 
πυροβολικού Γαννιβάλ 1 πρός διεξαγωγήν της πολιορκίας. Τά πλοία ταΰτα 

εισερχόμενα είς τόν λιμένα έδέχθησαν ύπό σφοδρού τουρκικού πυρός είς 8 άντα- 

πεκριθησαν μετά τής αύτής σφοδρότητος,καί ήγκυροβόλησαν έν τφ κόλπφ έξω 

βολής τηλεβόλου. Μετά ταΰτα δ Γαννιβάλ μή χάνων καιρόν άνήγειρεν έπί 

ύψωματος κειμένου πρδς άνατολάς τής πόλεως κανονοστοιχίαν έκ δέκα τη

λεβόλων καί έτεραν έκ δύο τηλεβόλων έπί υψώματος κειμένου πρός δυσμάς 

τής εισόδου τοΰ κόλπου κυριαρχοΰντος άπώσης τής πόλεως. Αί κανονοστοι- 

χίαι ήρξαντο ταύτοχρόνως, έξερευγόμεναι κα'ι μετ’ ού πολύ άνέφξαν εύρεΐαν 

οπήν έν τφ τείχει τοΰ φρουρίου, έμποιήσαντες σπουδαίας ζημίας έν τή πόλει. 

‘Ο φρούραρχος φοβούμενος τήν έφοδον συγκατένευσεν είς τήν παράδοσιν τοΰ 

φρουρίου καί συνεφώνησε μετά τοΰ Γαννιβάλ και τοΰ πλοιάρχου Μπορίσοβ νά 

κατάθεση τά δπλα, μεθ’ β τή 10 ’Απριλίου ό ρωσικός στρατός είσήλθεν είς 
τό φρούριον. Κατά τήν διοίκησιν τοΰ στρατοΰ και τήν διεξαγωγήν τής πο

λιορκίας ταύτης, ητις ήνάγκασε τόσον ταχέως τδν έχθρδν νά κλίνη γόνυ ό 
Γαννιβάλ έδειξε μεγίστην δεξιότητα καί τέχνην. Δυνάμει δέ τοΰ δρου τής 

τών δπλων καταθέσεως οί Τούρκοι ύπεχρεοΰντο άπαντα τά δπλα κα'ι πολε- 
μεφόδια αύτών νά παραδώσωσι, καί μετά τών γυναικών δέ καί τών παίδων 

νά μεταναστεύσωσιν είς Χανία τής Κρήτης. ‘Η έκ τών πλοίων έκφόρτωσις 
τών τηλεβόλων καί ή μέχρι τών οχυρωμάτων μεταφορά αύτών διά χώρας 

βραχώδους καί ορεινής άνετέθη τφ πλοιώρχφ ‘Ροκεμβούργ δστις έξετέλεσε 

τούτο δραστηρίως καί άκριβώς.

Νΰν άναγκαζόμεθα έκ νέου νά στραφώμεν κα'ι παρατηρήσωμεν τί συνέβη

1 Πρόγονος τοΰ ποιητοΰ Α. Σ. Πουσκιν. ‘Ο πατήρ τοΰ άξιωματικοΰ τούτου ήτο μαΰρος 
’Αφρικής άγορασΟιίς ύπδ τοΰ Κωνστβντινουπόλιι ‘Ρώσου πρεοδιυΐοΰ δια τδν Πέτρον 

τδν Μέγαν.

<ν Κορώνη έν φ χρόνφ έγίνοντο έν τή άλλη Πελοποννήσφ δσα διηγήθημεν ά

νωτέρω. Εί'πομεν ήδη δτι κατά τήν νύκτα τής 1 πρδς τήν 2 Μαρτίου έστηθη 

κανονοστοιχία έλαφρών τινων τηλεβόλων καί οτι τή 2 Μαρτίου μ. μ. ο στό
λος προσέπλευσε πρδς τδ φρούριον καί ήρξατο καταπυροβολών αύτό δπως ά- 
ποτρέψη τήν προσοχήν τοΰ εχθρού άπδ τών κατασκευαζομένων κανονοστοι- 

χιών, αϊτινες σχεδόν ήσαν ήδη έτοιμαι. Παρατηρητέον δέ δτι ή οθωμανική 

φρουρά ούδόλως παρεκώλυε τδν ρωσικόν στρατόν ν’ άνεγείρη τάς κανονο- 
στοιχίας ταύτας, ούδεμίαν δέ σφαίραν έ'ρριψε κατ’ αύτών μέχρι ού πρώτοι 

ούτοι ήρξαντο πυροβολοϋντες’ τότε δέ μόνον οί Τούρκοι άντεπυροβόλησαν μετά 

μεγίστης δρμής.
Πρό δέ τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών καί τής άποπερατώσεως τής κα- 

νονοστοιχίας έλλην τις έκτελών έργα προξένου τής ’Αγγλίας εν Κορώνη, 

έστάλη πρδς τδν Πασά φρούραρχον προτείνων αύτφ τήν κατάθεσιν τών όπλων. 
‘Ο δέ Πασάς άπεκρίθη, δτι σκοπόν έχει νά άντιστή μέχρι εσχάτων. Ή 

πρώτη αύτη κανονοστοιχία άρκούντως μακράν τής πόλεως κείμενη εξωπλι- 

σθη δι’ έλαφρών πεδινών τηλεβόλων, καί τούτου ένεκεν ήδυνάτει νά έπι- 

φέρη σπουδαίαν βλάβην κατά τοΰ τείχους. “Όθεν εκριθη επαναγκες η.ανε- 
γερσις ίσχυροτέρας καί δσον οϊόν τε πλησιέστερον ταΐς επαλξεσι τοΰ φρου

ρίου κειμένης.
Τήν νύκτα τής 8 πρδς τήν 9 Μαρτίου οί ήμέτεροι κατέλαβον ύψωμα 

κείαενον είς άπόστασιν δέκα όργυιών μακράν τοΰ τείχους. Μέρος τοΰ ρωσι

κού στρατοΰ έπελάβετο τής κατασκευής προχωμάτων και ανεγερσεως κανο- 
νοστοιχιών’ επειδή δέ οί τοΰρκοι ούδεμίαν σπουδαίαν αντιστασιν εδεικνυον, 

ή κανονοστοιχία έξωπλίσθη δι’ έξ μ.ικρών τηλεβόλων και ητο ετοιμ.η τή 
πρωία τής 10 Μαρτίοο. Μετά ταΰτα ήρξαντο σφοδρώς καταβομβοβολοΰντες 

τήν πόλιν, οί δέ τοΰρκοι καθ’ δλον τδ διάστημα τής ημέρας άντεπυροβόλουν 

μετά τής αύτής ζέσεως. ‘Ο άντιπυροβολισμδς ουτος έξηκολούθει μετά τινων 
διακοπών έπί τινας ημέρας μέχρι ού τδ τουρκικόν πΰρ ηρξατο εξασθενου- 

μενον καί ελλείψει βεβαίως σφαιρών καί πυρίτιδος έρρίπτοντο μόνον 15—20 
βολαί τήν ήμέραν κα'ι τοϋτο απλώς ϊνα φανώσιν, δτι άνθίστανται. ,ΖΕβλεπον 

καλώς, δτι ή κανονοστοιχία ήμών έμελλε νά έπιφερη σπουδαίαν βλάβην τφ 

τείχει τοΰ φρουρίου. ‘Ο ρώσος άρχηγδς ό διευθύνων τήν πολιορκίαν εθεωρη- 
σεν έπ'ι τέλους έπάναγκες νά κατασκευασθή ύπόνομος, ΐνα διά της άναφλε- 

ξεως αύτής καταστραφώσιν αί έπάλξεις τοΰ φρουρίου.
Τήν κατασκευήν τής ύπονόμου ήρξαντο τή 14 καί διεξήγαγον μετ’ άκα- 

μάτου ζέσεως καί μεγίστου μ.όχθου. Κατασκευάζοντες τήν ύπόνομον έν τφ 
στερεφ καί πετρώδει στρώματι τής γής έπί τέλους τή 1 ’Απριλίου είσέδυ- 

σαν μέχρι τών θεμελίων τοΰ τείχους άτινα αύθωρεί διέσπασαν καί έπελά- 

βοντο τής κατασκευής θαλάμ.ου. Ό θάλαμος ουτος ήδη ήτο έτοιμος σχε

δόν δτε τή 2 τοϋ μηνδς παοετήρησαν δτι καί οί τοΰρκοι κατασκευάι,ουσι^
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άνθυπόνομον, μετά τινας δέ στιγμάς εις τοΰρκος κατέπεσε’ καί τοι δέ έφό* 

νευθη υπό τίνος σκαπανεως, οι ημετεροι δμως έπΐ τέλους έξεδιώχθησαν καί 

ηναγκασθησαν να εγκαταλιπωσι την ύπόνομον. Ύπό τής επιτυχίας δέ ταύ- 

της ενθαρρυνθεντες οι τοΰρκοι ετολμησαν και έποίησαν έξοδον πρός τά περί· 

χωρά, αλλα ταχέως όμως ήναγκάσθησαν νά έπιστρέψωσι πρδς την πόλιν. 
Αυτή υπήρξεν η μ.όνη εζοδος αύτών καθ’ δλον τό διάστημα της πολιορκίας. 

Ουτω μέχρι της 1 3 πλην άσημάντου άντίπυροβολισμοΰ μεταξύ τής πόλεως 
και τής κανονοστοιχιας, ουδεν άζιον σημ.ειωσεως έγενετο. Κατά τό διάστημα 

τούτο ο ναύαρχος καΐ ο Θεόδ. Γρηγ. Όρλόβ άπεφκσισαν μη χρονοτριβοΰντες 
να αρωσι την πολιορκίαν και διευθυνθώσι πρός την Πόλον, ής η ύπό τοϋ ρω- 

σικοϋ στρατού άλωσις, ώς εΐ'πομεν άνωτέρω, έγένετο τή 10 τοΰ αύτοΰ μηνός.
Είχον λαοει ωσαύτως ειδήσεις περί τοϋ δτι ό άνώτατος πασάς τής Πε

λοπόννησου μετά ΐσχυροΰ στρατοΰ Τούρκων και ’Αλβανών πορεύεται δπως 
βοηθηση την φρουράν τής Κορώνης’ τοϋτο δέ έ’τι μάλλον συνέτεινεν εις την 

ταχεϊαν εκτελεσιν τοΰ σκοπού αύτών. "Οθεν διετάχθησαν νά παραλάβωσι 
το πυροβολικόν καί τας κονονοστοιχίας είς τά πλοία, τδ όποιον αύθήμερον 
εξετελεσθη. Κατά τόν αύτόν χρόνον ήτοι τή 14 ’Απριλίου ό κόμις ’Αλέξιος 

Γρηγ. Όρλόβ άρχιστράτηγος της έκστρατείας καΐ αρχηγός τών κατά γην 

καί θαλασσαν δυνάμεων άφίκετο έξ ’Ιταλίας είς Κορώνην έπιβαίνων τοΰ 

πλοίου τών Tpc&r Ιεραρχών, συνοδευομένου ύπό τής φρεγάτας ΈΛπίδος 
τοΰ καταδρομικού Ταχυδρομείου καί τίνος έλληνικοΰ προσληφθέντος έν τή 

ρωσική υπηρεσίφ’ και τή προτάσει τοΰ άδελφοΰ αύτοΰ κόμιτος Θεοδ. Γρηγ. 
Ορλόβ συνηνεσεν είς την άρσιν της πολιορκίας και την μετάβασιν άπασών 

τών δυνάμεων είς Πυλον, ΐνα όχυρώσωσι τήν θέσιν ταύτην ώς άσφαλές δρ- 

μητήριον κυρίως διά τόν στόλον ένεκα τοΰ λαμπροΰ λιμένος αύτης, μάλιστ» 
δέ "ΐνα επιφερωσι τάξιν και πειθαρχίαν έν ταϊς τάξεσι τών Μανιατών καΐ 

λοιπών ‘Ελλήνων, και διδάξωσιν αύτούς τήν στρατιωτικήν τέχνην και τόν 

χειρισμόν τών πυροβόλων, ένΐ λόγφ ΐνα δοκιμάσωσιν έάν εινε δυνατόν νά 

σχηματίσωσιν έξ αύτών σώμα τακτικοΰ στρατοΰ, καθ’ δτι μέχρι τοΰδε ού
δεμίαν γνώσιν τής πειθαρχίας έγίνωσκον, έκαστοι διάγοντες κατά βούλησιν.

‘Ο κόμις Όρλόβ προύτίθετο ώσαύτως διά τών μετά τών ‘Ρώσων συνα- 
φθεισών ήδη σχεσεων νά υπόδειξη τοϊς "Ελλησι τήν στρατιωτικήν άνδρείαν 

καΐ εξάλειψη τήν τοϊς δούλοις άρμόζουσαν δειλίαν ήν έδείκνυον ένώπιον 

παντός Τουρκου κα'ι δή κα'ι αιχμαλώτου. Οί αιχμάλωτοι ουτοι άείποτε φέ

ρονται τοϊς "Ελλησι μετά τίνος υπεροπτικής καταφρονήσεως οί δέ "Ελληνες 

ύποφερουσι τοϋτο καί κλίνουσιν ένώπιον αύτών τόν αύχένα. Άλλ’ όφείλομεν 
όμως να ομολογήσωμεν δτι μεταξύ τών ‘Ελλήνων ύπήρχον έξαιρέσεις καΐ 
διεκρίθησαν άνδρες δείξαντες άκοαν καί παραδειγματικήν άνδρείαν έπαξίαν 

τών διάσημων προγόνων αύτών ο’ίτινες έπόθουν τήν δόξαν άψηφοΰντες τούς 

κινδύνους.

Τή 13’Απριλίου άπαν τδ πυροβολικόν μετά τών άποσκευών έπεβιβάσθη 

έπΐ τοΰ στόλου. Ό κόμις Όρλόβ διέταξεν ΐνα παραλάβωσιν είς τά πλοϊα 

άπαντας τούς γέροντας καΐ τάς γυναίκας καΐ τά παιδία τών έν Κορώνη ‘Ελ
λήνων, φοβούμενος τήν έκδίκησιν τών Τούρκων, καΐ διότι δέν ήδύναντο 

ν’ άκολουθήσωσι τόν στρατόν κατά τήν έκ Κορώνης είς Πόλον διά ξηράς 

μετάβασιν αύτοΰ.
Τή πρωί? τής 16 ό στρατός έξεκίνησε συγχρόνως δέ καΐ ό στόλος ήρε 

τάς άγκύρας καΐ τή έπιούση αισίως άφίκετο είς Πόλον. Τό φρούριον τοϋτο τή 
έπιμελεία τοΰ αξιωματικού τοΰ πυροβολικού Γαννιβάλ διορισθεντος φρουράρ

χου έκαθαρίσθη καΐ παρεσκευάσθη είς άμυναν. ‘Ο κόμις Όρλόβ έξετάσας 

λεπτομερώς τήν κατάστασίν τοΰ φρουρίου, έπιθεωρησε τόν στρατόν τόν ά- 
θροισθέντα παρά τή Πύλφ ‘Ρώσους τε καί "Ελληνας, καΐ μετά προηγουμέ- 

νην έξέτασιν τής θέσεως εύρεν οτι εΐνε δύσκολον κα'ι δή αδύνατον νά έκτε- 

λέση τό σχέδιόν του περί συγκροτήσεως έξ ‘Ελλήνων τακτικού στρατοΰ, έφ’ 
δσον ή πόλις Μεθώνη κειμένη είς άπόστασιν μόλις δέκα μιλίων ήθελεν ύ' 

πάρχει είς χεϊρας τών Τούρκων, διότι οί ‘Ρώσοι άείποτε θά ήνωχλοΰντο ύπδ 

τοΰ έχθροΰ έ'χοντος έν τή πόλει ταύτη ίσχυράς δυνάμεις. Τούτου ένεκεν ό 

κόμις Όρλόβ συνεκάλεσε στρατιωτικόν συμβούλιον έκ τών στρατηγών, ση

μαιοφόρων ίχΛαγ adroS) καΐ ίλαρχων. Συζητήσαντες έν τφ συμβουλίφ τάς 

προμνημονευθείσας περιστάσεις άπεφάσισαν νά γείνη έπίθεσις κατά τής Με
θώνης καΐ εί δυνατόν ή άλωσις αύτής. Πρός τοϋτο δέ προσετάχθησαν πεντα

κόσιοι 'Ρώσοι καΐ δισχίλιοι "Ελληνες ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ άντιστρατήγου 

πρίγκιπος Γεωργ. Βλαδιμήρου Δολγοροΰκοβ, έλθόντος έξ ’Ιταλίας μετά τοΰ 

κόμιτος Όρλόβ. Τό σώμα τοϋτο άπήλθε νύκτωρ τή 18.
‘Ο πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ προύτίθετο νά έπιπέση κατά τής πόλεως έξ ά- 

προόπτου καΐ νά καταλάβη αύτήν έξ έφόδου. "Αμ.’ άφικόμενος περί τδ λυ
καυγές ευρε τούς Τούρκους ετοίμους πρός ίσχυράν άντίστασιν, διότι έγίνω

σκον ήδη τό κατ’ αύτών τεκταινόμενον σχέδιόν. Είς τοϋτο δ’ έχρησίμευσαν 

αύτοϊς "Ελληνες κατάσκοποι έπιβλέποντες τάς κινήσεις τοΰ Δολγοροΰκοβ 

καΐ δίδοντες άκριβεϊς πληροφορίας. Διά τοϋτο ήναγκάσθη ν’ άναβάλη τήν έ

φοδον, καΐ τή έπαύριον κατασκοπήσας τήν θέσιν, ευρεν έπάναγκες νά πο- 

λιορκήσωσι τό φρούριον τακτικώς. Αύθωρεΐ άνήγγειλε τούτφ τφ κόμιτι Όρ
λόβ δστις διώρισε τόν πλοίαρχον Γρέυγ * έπιβαίνοντα τοΰ πλοίου Τρεις 

Ίεράρχαι, καΐ συνοδευόμενον ύπό τής φρεγάτας Άγιου Νιχο.Ιάου, νά σπευση 

είς Μεθώνην καΐ χορηγήσας τφ πολιορκοΰντι σώματι πυροβολικόν καΐ σφαϊ- 

/ ρας μετάσχη καΐ αύτός κατά Θάλασσαν τής πολιορκίας.
Τή πρωία τής 26 ό πλοίαρχος Γρέυγ ήρε τάς άγκύρας καΐ περί τήν με- 

σημ.βρίαν κατέπλευσεν είς Μεθώνην. Οί Τοΰρκοι ήρξαντο έκπέμποντες κατ’

1 Τόν συντάκτην τοϋ 'Ημερολογίου τούτου γενόμενον επειτα ναύαρχον. "Ιδε άνωτέρω σελ. 
** 34 σημ. 1.
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αύτοΰ πΰρ είς 8 άνταπηντησεν ουτος διά δύο 9) τριών βολών καί ^γζυροβό» 

λησεν έ'ξω βολ·ης τηλεβόλου. Συσκεφθείς δέ μετά τοΰ πρίγκιπος Δολγοροΰ- 

κοβ τη αύτ^ νυκτί άπεβίβασεν έπί τ·ης άκτης τόν άπαιτούμενον αριθμόν 
τών τηλεβόλων και σφαιρών' τό πυροβολικόν συνίστατο έξ οκτώ και δ£κα 

μεγάλων τηλεβόλων και δύο μικρών (άνηκόντων τοΐς πλοίοις) και δύο μεγά

λης όλκης όλμων μετά 50 βλημάτων δι’ έκαστον.

‘Ο πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ άμ’ άφικόμενος παρά τν) Μεθώνη έπελάβετο της 

κατασκευές κανονοστοιχιών κα'ι μέχρι τοϋ κατάπλου της ναυτικής μ,οίρας 
παρεσκεύασε σχεδόν δύο, μίαν όκτώ καί έτέραν 5 τηλεβόλων άμφοτέρας ά- 

πεχούσας βολήν πιστολιού άπό τών προχωμάτων τοϋ φρουρίου. Κατά την 
κατασκευήν τών κανονοστοιχιών οί Τοΰρκοι ούδεμίαν έ'δειζαν άντίστασιν, 
άλλά καθημενοι έπ'ι τών επάλξεων κα'ι καπνίζοντες μετά μεγίστης άδιαφο- 

ρίας έθεώντο τούς ‘Ρώσους εργαζομένους, έν ω αναμφισβήτητος ηδύναντο νά 

παρακωλύσωσιν αύτούς καί δι’ άπλοΰ όπλου πυροβολοϋντες. ’Ακατανόητος η 

άδιαφορία καί καταφρόνησις αύτών αυτή πρός τάς καταστρεπτικάς έκείνας 

παρασκευάς.
Οί ‘Ρώσοι έν τούτοις είργάζοντο νυχθημερόν μετ’ άκρας έπιμελείας καί 

επίμονης. Τό πολιορκητικόν πυροβολικόν κα'ι αί σφαϊραι μετηνέχθησαν ύπό 
τών ναυτών βοηθούντων καί τινων ‘Ελλήνων, δι’ άποτόμων καί βραχωδών 

στενωπών, καθ’ οτι ή άπόκρημνος άκτη παρεκώλυε την μεταφοράν τών τη

λεβόλων πλησιέστερον πρός την πολιορκητικήν εργασίαν. Τη 28 άπαντα τά 
τηλεβόλα έτέθησαν έπί τών οικείων θέσεων. Έν ω δ’ έγίνοντο ταΰτα έπί 

της άκτης, τό λοιπόν πλήρωμα τοϋ πλοίου κα'ι της φρεγάτας κατεσκεύα- 

ζον κανονοστοιχίαν όκτώ τηλεβόλων έπί της μικρας νήσου της κείμενης 

πρός άνατολάς τοΰ φρουρίου.
Τη δέ πρω’ίιρ της 29 ό κόμις Όρλόβ μαθών παρά τοϋ πρίγκιπος Δολγοροΰ

κοβ οτι τά πάντα ησαν έτοιμα, ν)λθεν έκ Πύλου δπως παραστη κατά την 
έναρξιν τοΰ κανονοβολισμοΰ ος καί έγένετο μετά μεγίστης σφοδρότητος και 

εύστοχίας. Οί Τοΰρκοι τέως δεικνυοντες πληρη άπάθειαν πρός τάς παρα
σκευάς της άποφασιστικης ταύτης κατ’ αύτών έπιθέσεως, άφυπνισθεντες 

τρόπον τινά αίφνης έκ βαθέως υπνου, έδραμον πρός τά τηλεβόλα αύτών καί 

μετά σφοδρότητος ηρξαντο άπαντώντες ημϊν έξ άπασών τών πλευρών τοΰ 

φρουρίου έξ ών ηδύναντο νά προσβάλλωσι τάς κανονοστοιχίας ημών. Άλλ’έ- 
νεκα της μικράς άποστάσεως έν 7) έκειντο αί ήμέτεραι κανονοστοιχίαι έξ ών 

η της νήσου προύξένει σπουδαίαν θραϋσιν, καί της δεξιότητος τοϋ ρωσικοΰ 

πυροβολικού, άπαντα ανεξαιρέτως τά τηλεβόλα τών ’Οθωμανών πλην τριών, 
μ.όνον μέχρι τές δυσεως τοΰ ηλίου έθραυσθησαν. Την δ’ επιοϋσαν πρωίαν 

καταστοαφέντων καί τών τριών τούτων αί της ξηρας κανονοστοιχίαι ηρζαντο 

άνοίγουσαι όπην έν τφ τείχει καί τόσον έπιτυχώς ώστε ττί 4 Μαίου η όπη 

ητο ηδη έτοιμη.

Τΐί 3 Μαίου δ πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ έ'λαβεν άγγελίαν, ότι ισχυρόν σώμα 

Τούρκων καί ’Αλβανών ύπό την άρχηγίαν τοΰ άνωτάτου πασά της Πελο

πόννησου οδεύει πρός βοήθειαν τές Μεθώνης. Τούτου ένεκα άπέστειλεν ισχυ

ρόν σώμα ‘Ελλήνων, ό'πως καταλάβωσι στενωπόν τινα, ην οί Τοΰρκοι ·ηδυ- 

νάτουν νά διέλθωσι καί νά παρακωλύσωσι την διάβασιν τοΰ έχθροΰ. Καίτοι 
στερουμεθα άκριβών ειδήσεων περί τών συμ,βάντων έν τγί στενωπώ ταύτη, 

καθ’ δτι έν τώ άποσπάσματι τφ άποσταλέντι έκεϊ ούδείς ύπηρχε ρώσος εί'τε 
στρατιώτης εί'τε άξιωματικός, άναγκαζόμεθα νά ύποθέσωμεν, οτι οί ‘Έλλη

νες άμα έμφανισθέντων τών Τούρκων έγκαταλιπόντες τάς θέσεις αύτών 
διεσκορπίσθησαν, χωρίς κάν νά ύποχωρησωσιν ϊνα ένωθώσι μετά τοΰ πρίγκι- 

πος Δολγοροΰκοβ $ τούλάχιστον νά άναγγείλωσιν αύτώ την ύπό τών Τούρ
κων κατάλειψιν της διόδου. Μόλις τ^ πρωία της 4 τοΰ μηνός ό πρίγκιψ 

Δολγοροΰκοβ έμαθεν, οτι οί Τοΰρκοι διηλθον ηδη την δίοδον καί ού μακράν 

άπέχοντες όδεύουσι κατ’αύτοΰ. Έπί τούτφ έποίησε τάς δεούσας παρασκευάς 

δπως ύποδεχθγί τούς Τούρκους δεόντως. Περί ώραν 1 μ. μ. οί Τοΰρκοι ένε* 

φανίζοντο ηδη, άπετέλουν δέ τρία σώματα έκ πεντακισχιλίων $ έξακισχι- 

λίων άνδρών πεζών τε καί ιππέων. "Εν δέ τών σωμάτων τούτων έπορεύθη 

κατ’ εύθεϊαν κατά τοϋ στρατοπέδου τών ‘Ρώσων, οϊτινες ούτε καιρόν εϊχον 

ούτε ηδύναντο νά τό όχυρώσωσι, καθ’ δτι αί πολιορκητικαί έργασίαι καί 

άνευ τούτου άπγτουν πολλάς χεΐρας. “Έτερον σώμα κατηυθύνθη πρός τά 

περίχωρα σκοπόν έχον νά τά καταλάβγ καί έκδιώξν) τούς ‘Ρώσους. Τό τρί

τον άποτελούμενον κυρίως έξ ιππέων διηυθύνθη κατ’ εύθεϊαν πρός την πόλιν 

ό'πως είσελάσν) είς τό φρούριον. Περί την 2 μ. μ. ηρξατο η κατά τοΰ στρα
τοπέδου έ'φοδος, έ'νθα ύπηοχον ούχί πλείονες τών διακοσίων άνδρών ύπό 

την άρχηγίαν αύτοΰ τοϋ πρίγκιπος. Τό τρίτον τοΰτο σώμα ύπερεΐχε μεγά
λως τών λοιπών καί άπετελεϊτο έκ τρισχιλίων περίπου άνδρών. Ταχέως 
περιεκύκλωσε τό στρατόπεδον πανταχόθεν καί νίρξατο σφοδροΰ πυροβολισμοΰ 
άπό τών δένδροιν καί τών θάμ.νων. ’Ένθα δέ οί 'Ρώσοι προύχώρουν, οί’Ο

θωμανοί αύθωρεί ένέδιδον, ταύτοχρόνως δμως η'ρξαντο πιέζοντες τούς πρώ

τους έκ τών όπισθεν. Αύτός δέ ό πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ τραυματισθείς την 

χεΐρα καί τόν πόδα ύπό δύο σφαιρών, άπολέσας μέγαν αριθμόν τών οπαδών 

αύτοΰ φονευθεντων καί τραυματισθέντων κατά τόν άνισον τοΰτον άγώνα 

ηναγκάσθη νά όπισθοχωρήση διασπών τάς τάξεις τοϋ έχθροΰ πρός την Πύ· 

λον μετά τών έναπομεινάντων άνδρών αύτοΰ.
Τούτων δέ γινομένων έν τώ στρατοπέδφ, τά δύο έτερα τουρκικά σώματα 

επεπεσαν κατά τών περιχώρων καί τών κανονοστοιχιών. Ταύτοχρόνως δέ ή 
ες οκτακόσιων άνδρών φρουρά έποίησεν έ'ξοδον. Οί ‘Ρώσοι ύπερησπιζον τάς 

κανονοστοιχίας μετ’ άπεγνωσμένης άνδρείας άπολέσαντες πολλούς φονευθέν- 

τας καί τραυματισθέντας καί έπί τέλους ηναγκάσθησαν νά έγκαταλίπωσιν 
αύτάς καί διασπώντες τάς τάξεις νά ένωθώσι μετά τοΰ πρίγκιπος Δολγοροΰ · 
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κοβ κατευθυνομένου πρδς την Πύλον, ένθα οί Τοΰρκοι δέν έσκόπουν νά ζαΐα- 

διώξωσιν αύτούς θριαμβεύοντες έπί τή νίκη καί καταλαβόντες τό στρατό· 

πεδον ήμών κα'ι τάς κανονοστοιχίας. Κατά την μάχην ταύτην άπωλέσαμεν 

εκατόν πεντήκοντα άνδρας φονευθέντας, έν οις τόν συνταγματάρχην τοϋ πυ
ροβολικού Βνοΰκοβ διοικητήν τών κανονοστοιχιών, διαζοσίους πεντηκοντα 

τραυματισθέντας, άπαν τό πυροβολικόν πλήν ενός τηλεβόλου καί τό στρα- 
τόπεδον δλον.

Ό πρίγκιψ Δολγοροΰκοβ συνενωθείς τφ λοιπφ στρατφ τώ διασωθέντι έν 

ταΐς ζανονοστοιχίαις κα'ι τοΐς περιχώροις, άφίζετο άνευ μειζόνων απωλειών 
είς Πύλον μετά του ήττηθέντος αύτοϋ αποσπάσματος. Αυτή ή μάχη ύπήρ- 
ξεν η μάλιστα πασών άτυχης καθ’ δ'λην την διάρκειαν τοΰ άγώνος. Έν 

τουτοις έχρησίμευσεν ώς πρόλογος τρόπον τινά, πιθανόν δέ κατέστη καί ή 

κυρία αιτία έτέρας μάχης έκ τών ένδοξοτάτων, έφ’ ή δύνανται νά ύπερη- 

φανεύωνται οί ιστοριογράφοι τής ‘Ρωσικής Αύτοκρατορίας καί δη απάντων 
τών έθνών της Εύρώπης, ώς θά ί'δωμεν προσεχώς

Οί Τούρκοι μετά τό κατενεχθέν τοϋτο καθ’ ημών καίριον τραϋμα, ένε- 
πλήσθησαν άφάτου χαράς. "Αμα δέ καταλαβόντες τάς κανονοστοιχίας ημών 

αύθωρεί άπετέφρωσαν τά πάντα καί αύτά τά περίχωρα. Ό πλοίαρχος Γρέυγ 

παρέλαβεν έκ της νήσου τά έπ’ αύτης εύρισκόμενα τηλεβόλα καί άπέπλευσε 

μετά τοΰ άποσπάσματος πρός την Πόλον έ'νθα άφίζετο την 1 Μαίου.
Νϋν ί'δωαεν τί έγένετο έν Πύλφ μετά την αποτυχίαν ταύτην. ‘Ο κόμις 

Όρλόβ πάραυτα προσέταξε νά μεταφέρωσι τούς τραυματίας συμποσουμένους 

είς 250 άνδρας έπί της νήσου έν τ-zj δυτική πλευρφ τοϋ κόλπου της.Πύλου 

κείμενης.Έκεΐ έστηθησαν σζηναί καί πρός νοσηλείαν τών τραυματιών έστά- 
λησαν ιατροί. Ταύτοχρόνως μεγίστην προσπάθειαν κατέβαλε πρός ένίσχυσιν 

τών αμυντικών έργων τοΰ φρουρίου, καθ’ ό'τι έφρόνει δτι οί Τοΰρκοι ένθαρρυν- 
θέντες ύπό της νίκης δέν θέλουσι παραμείνει έν Μεθώνη) έπί πολύ αργοί, ένθα 

αί δυνάμεις αύτών καθ’ έκάστην έπολλαπλασιάζοντο.

Έν τουτοις ό ύπολοχαγός Ψαορός όρισθείς νά διοική τόν Μιστράν έκρινεν 

άδύνατον μετά τάς έν Τριπόλει καί Μεθώνη μάχας καί μετά την άρσιν της 

πολιορκίας της Κορώνης νά μένη έν Μιστρά. Τούτου ένεκα έγκατέλιπε τήν 
πόλιν ταύτην καί μετ’ εύαρίθμου σώματος Ελλήνων λίαν καταλλήλως άφί

κετο συνενωθείς μετά τών ‘Ρώσων εις Πόλον. Ταύτοχρόνως δέ οί Μανιάται 

λεηλατήσαντες έξ ολοκλήρου τά περίχωρα τοΰ Μιστρά έπέστρεψαν μετά 

της λείας αύτών είς τά άπρόσιτα αύτών οοη καί ούτω ουτοι μόνοι ώφελήθη- 

σαν μεγαλως έκ της είς Πελοπόννησον έκστρατείας.
Οί "Ελληνες, κυρίως δέ οί Μανιάται οΐτινες μετά τοσαύτης προθυμίας 

προσηλθον τοΐς ‘Ρώσοις κατά τήν πρώτην αύτών έμφάνισιν καί έπιτυχίαν

1 Εννοεί τήν παρα τώ Τζεσρ,ε ναυμαχίαν,’Ί3ε καί τήν ίν άρχη τον ημερολογίου τού
του σημείωσιν 1, άνωτέρω σελ. 3 ί. · 
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έν Πελοποννήσφ, βλέποντες δτι τά πράγματα έλαβον άλλοίαν τροπήν, άπιη- 

δουσαν είς τάς ελπίδας αύτών, κύριον μέλημα είχον νϋν τήν σωτηρίαν καί 
προσωπικήν ασφάλειαν καί τούτου ένεκεν ή παρεδίδοντο τοΐς Τούρκοις ή ά- 

πήρχοντο είς τά ορη. Έν Πυλφ αί τάξεις αύτών καθ’ έκάστην ήραιοϋντο, 

καί τοι οί "Ελληνες όπλαρχηγοί πάσαν κατέβαλλον προσπάθειαν, δπως άνα- 
χαιτίζωσιν αύτούς. Αύτοί δέ οί οπλαρχηγοί ένεκα τοΰ σπουδαίου μέρους, δ
περ έλαβον κατά τήν διάρκειαν της έπαναστάσεως, ούδόλως ήδύναντο νά 

σκέπτωνται περί της επιστροφής αύτών είς τήν τουρκικήν κυριαρχίαν, καί 

επομένως παρέμενον παρά τη ρωσική στρατιά μετά τών συγγενών καί οπα
δών αύτών. Όφείλομεν δ’ όμως νά όμολογήσωμεν δτι οί πλεϊστοι αύτών ε

πειδή ήνώθησαν μετά τών ‘Ρώσων άπώλεσαν άπασαν τήν περιουσίαν αύτών. 

Έν τοΐς πρωτίστοις δυνάμεθα νά μ.νημονεύσωμεν τοΰ Μπενάκη (Benadhey) 

δστις ύπήρξεν ό άρχηγός τών Μανιατών καί έκέκτητο έν τνί πατρφα αύτοϋ 

γή άπειρα πλοότη, καί τοΰ Ζαίμη δστις έκέκτητο ωσαύτως μεγάλα πλούτη 
καί κτήματα έν Ήλείη, 2 πρό τής άφίξεως δέ τών ‘Ρώσων παρασκεύα- 

σεν ίδίοις άναλώμασι μεγάλας παοακαταθήκας διπύρων καί λοιπών τροφίμων 

άτινα έξήρκεσαν πρός διατροφήν τοϋ στρατοΰ έν διαστήματι πολλών μηνών; 

Παραλείπομεν πολλούς ετέρους. "Απαντες ουτοι μετά τό πέρας τοΰ άγώνος 

τή προτάσει τοΰ κόμιτος Όρλόβ άντημείφθησαν ύπό τής Αύτής Μεγαλειό- 
τητος διά μισθοδοσίας άναλόγως τών ύπ’ αύτών ύπέρ τών ‘Ρώσων χορηγη- 

θέντων. Ούτω δέ έν διαστήματι δύο μηνών καί ήμίσεως άπό τής πρώτης έν 

Πελοποννήσφ αύτών έμφανίσεως οί ‘Ρώσοι κατέλαβον τά δύο τρίτα τής 

χερσονήσου ταύτης' άλλ’ αί έπελθοϋσαι άποτυχίαι πάλιν ήνάγκασαν αύτούς 
νά πεοιορισθώσιν έν τή κατοχή τής πόλεως καί τοΰ λιμένος τής Πύλου. ‘Ο 
κόμις Όρλόβ βλέπων δτι μετά τοΰ άσθενοΰς ύπολοίπου του στρατοΰ τής ξη- 
ράς δέν ηδύνατο νά προβή εί'ς τι άξιον λόγου έν Πελοποννήσφ διάβημα, ήρ- 

ξατο σκεπτόμενος περί τής έκ Πύλου άποχωρήσεως καί τής όλοσχεροΰς έκ- 

κενώσεως τής χερσονήσου. Πρός τοϋτο διέταξε νά έτοιμασθώσι τρία φορτη

γά πλοία πρός μεταφοράν τών ασθενών καί τραυματιών είς τόν λιμένα Μα- 
ώνα συνοδευόμενα ύπό τής φρεγάτας ίΕΛ2άδος. ‘II άρχηγία τής ναυτικής 

ταύτης μοίρας άνετέθη τφ ύποναυάρχφ Έλμάνοβ.

Τή 9 Μαίου "Ελλην τις άνήγγειλεν δτι ό τουρκικός στόλος συγκείμενος 
έκ 12 πλοίων τής γραμμής,μιας φρεγάτας καί ετέρων μικρών πλοίων κατέ" 

πλευσεν είς Ναυπλιον καί προτίθεται νά περιέλθη τήν Πελοπόννησον δπως έ- 
πιτεθή κατά τών ‘Ρώσων έν τφ δρμφ τής Πύλου, έν ώ συγχρόνως οί Τούρ
κοι λαβόντες επικουρίας έν Μεθώνη ήθελον ποιήσει έφοδον κατά τής πόλεως· 

Πράγματι οί Τοΰρκοι ήρξαντο έμφανιζόμενοι έν ίσχυροϊς σώμασιν ούδεμιάς δ. 

μως έχθροπραξίας έπιλαμβανόμενοι.
Εκτός τούτων πάντων μετά τήν ολοσχερή διακοπήν τής συγκοινωνίας

1 Τό πρωτότυπον λέγει ’Αρκαδία κατά λάθος βέβαια.
ΤΟΜΟΣ Γ', -I. — ΙΔΝΟΙΑΡΙΟΣ 1879. 4
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μετά του εσωτερικοί» τνίς χερσονήσου, ή έλλειψις τροφών, ,ήν ήδη ήσΟάνοντΟ, 

έν μέοει έν τφ στόλφ, καθίστατο λίαν έπαχθής τοϊς έν τφ φρουρίφ διαμέ- 
νουσι,καθ’ δτι 'fi ρωσική στρατιά ήτο σχεδόν άποκεκλεισμένη. Οί Τοΰρκοι διέ

κοψαν την συγκοινωνίαν τοϋ υδατος δπερ ή'ρχετο έκ τών δρέων δι’ ύδραγω- 

γείου. Τούτου ένεκεν έπάναγκες ήτο ή τάχιστη έκκενωσις της πόλεως καί 
τοι ή μόνη τνίς επιτυχίας έγγύησις συνίστατο έν τή άποστολή τών άσθενών 

κα'ι τραυματιών καί η κατά τοΰ τουρκικού στόλου έπίθεσις έν άναπεπτα- 

μένφ πεδίφ.
Έν φ δέ προέβαινον είς την έκπλήρωσιν τούτου, άφίκετο τίί 15 έκ 

τών όρέων "Ελλην άγγέλλων δτι ό υποναύαρχος Έλμάνοβ ήγκυροβόλησεν έν 
τω ορμφ Κολοκύνθης, άπεβίβασεν έκεϊ τόν έπί της ναυτικής αύτοΰ μοίρας 

στρατόν της ζηράς καί παραχρήμα άπέπλευσε πρός άνεύρεσιν τοΰ οθωμανικού 

στόλου, ‘Ο ύποναύαρχος "Ελφινστον άπεβίβασεν ωσαύτως έν τνί κωμοπόλει 
Ήλάφ ή'Ραπύλου(;) παρά τφ Μιστρά τόν στρατόν της ξηράς καί τούς θωρα
κοφόρους ους εφερεν έν τοϊς πλοίοις διατάξας αύτούς δπως πορευθέντες ένω- 

Οώσι μετά τοΰ κόμιτος Όρλόβ έν Πύλφ. Μαθών δέ παρά τών Ελλήνων, δτι 

ό Οθωμανός ναύαρχος μετά τοΰ στόλου ήτο άπό της 12 τοϋ μηνός έν Ναυ- 

πλίφ άπέπλευσε μεθ’ δλης της ναυτικής αύτοΰμοίρας πρός συνάντησιν αύτοΰ,

Έν Όδησσφ (Έχ τής ‘Ρωσικής)

Κ. Α. ΠΑΛΑΙΟ ΛΟΓΟΣ.

Σελ, 37, στΐχ. 3ί και 36 γραπτ. Πασσαβα αντί Πάσσοβον.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
τπο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ Σ. ΚΟΝΤΟΓ.

§ 28/

Βιβλίον άντί τοϋ άντίγραφον.

Πολλάκις ύπό τών συγγραφέων τοΰ μεταγενεστέρου ελληνισμού γίνεται 

χρήσις τοϋ ονόματος βιβλίον καί πληθυντικώς βιβλία έπί της αύτής έν
νοιας, έφ’ ής παρά τοϊς παλαιοτέροις παραλαμβάνεται τό άντίγραφον καί 

άντίγραφα.
Γαλήν. Τόμ. ΙΕ', σελ. 679 « νυνί δέ βούλομαι περί τής γραφής τής έν 

πολλοϊς τών βιβλίων είπεΐν». Τόμ. ΙΖ', β', σελ. 25 «καίτοι την γραφήν 
ταύτην ού'τε βιβλίον τι παλαιόν ούτ’έξηγητης οίδεν». Πρβ. καί Τόμ. ΙΕ', 

σελ. 569 α ού μην έν άπασί γε τοϊς άντιγράφοίς εύρήσεις την τοιαύτην

* Συνέχεια ίχ τοϋ Β’ τόμον.

γφκφην, άλλ’ έναντίως μέν καί άλλήλοις, έτέρως δέ έν άπασι σχεδόν τι τοϊς 

βιβλίοις έστίν εύρεΐν γεγραμμένην τήν ρήσιν ταύτην.
Πολυδεύκ. Θ', 156 «καί ούτως έγέγραπτο έν πλείοσι βιβλίοις».
Στέφ. Βυζάντ. σελ. 26,19 « καί τάμοΰ βιβλία ’Άδουλι δίχα τοΰ Σ’ 

σφάλμα δέέστιν». σελ. 159,20 «τινά τών βιβλίων Βανίσαι εχουσι τρι- 

συλλάβως».
"ίππαρχ. είς Άρατ. σελ. 181,δ' Πεταβ. «έν πάσι τοϊς βιβλίοις γράφε

ται». Πρβ. σελ. 224,δ' « έν πασι τοϊς .άντιγράφοίς».
*Ρήτ. Ούαλζ. Τόμ. Β', σελ. 366,22 «τινά τών βιβλίων νοσήσασαν έ'χει,. 

τίνά δέ νοσήσαντα, άλλά κρείττων ή πρώτη γραφή», σελ. 393,30 «τών 
δέ βιβλίων τά πλείω τήν τοΰ πράξαντος διάνοιαν έ'χει, καί έ'σττ κρείττων 

ή τοιαύτη γραφή» (Πρβ. καί σελ. 451, 22. σελ. 462, 25 καί 28. σελ., 

469, 10. σελ. 531, 9. σελ. 550,6 καί 20. σελ. 556, 12). Τόμ. Τ', σελ. 
83, 23 «δθεν οιμαι μή είναι τοΰ τεχνικού τήν Θέσιν αύτοΰ άλλά τίνος τών 

τά βιβλία άνατρεπόντων».
Βεκκ. ’Αν. σελ. 677, 17 «έν πολλοϊς δέ βιβλίοις εύρίσκεται καί ύγιής, 

ϊνα πρός τήν τάσιν άναφέρηται».
Σχολ. Αίσχύλ. σελ. 404, 12 «εύρηται δέ καί έν παλαιφ βιβλία». σελ. 

438, 30 «ούτως γάρ έν πάσι τοϊς παλαιοϊς βιβλίοις εύρηται διά τής Ο καί Γ 

διφθόγγου γραφόμενου» (Πρβ. καί σελ. 448, 33). σελ. 475,30 «εύρηται 

δέ έν πολλοϊς καί καλοϊς βιβλίοις ούτω».
Σχολ. Άριστοφ. σελ. 95, 3 Δυβν. «τοϋτο δέ έν ούδενί τών άρχαίων βι

βλίων εύρηται».
Σχολ. Δημοσθ. σελ. 442, 13 Δινδ. « έν δέ τοϊς άρχαωτέροις βιβλίοις- 

εύρίσκεται τό πρόσωπον».
Σχολ. Ίπποκρ. καί Γαλ. Τόμ. Β', σελ. 81 «άλλά πολλά βιβλία εχουσι 

πιτυρώδεσι» (Πρβ. καί σελ. 82,5). σελ. 163 «πολλά τών βιβλίων τοΰτον 

εχουσι τόν λόγον πρό τοϋ προειρημένου» (Πρβ. καί σελ. 187, 10. σελ. 193,

3. σελ. 439, 8. σελ. 447, 29).
Σχολ. Άριστείδ. σελ. 115, 12 «τά πάντα σχεδόν τών βιβλίων άλλη-, 

λους έ'χουσιν, δπερ έστί σόλοικου κατά σύνταζιν καί μοι δοκεΐ σφάλμα είναι 

τών άντιγράφων (Γρ. άντιγραφέων)' εύρηται γάρ έν τινι βιβλία παλαιφ κτέ.».

Κατ’έ'λλειψιν τής ενικής δοτικής άντιγράφω ή βιβλία καί τής πληθυν

τικής άντιγράφοίς ή βιβλίοις εύρίσκεται γεγραμμενον έν άλλα ή έν άλλοις, 

ev τιοιν ή έν ένίοις, κτλ.
Γαλήν. Τόμ. ΙΓ', σελ. 102 «έν αλλα καί οπίου καί μανδραγορου».

Στέφ. Βυζ. σελ. 463, 1 «έν τισι δέ τών ‘ΙΙρωδιανοΰ γράφεται διά Γ Γυρ- 
γετών κακώς», σελ. 471, 4 «εν τισι Λέανδρος γράφεται διά τοΰ Λ κακώς».

Άρποκρατ. σελ. 54,2 Δινδ. «ί? τισι δέ γέγραπται ώστΕεα παρνόπων», σελ.
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109, 9 «ρητέον δτι βέλτιον έν ενίοις γέγραπται δζά τοΰ Ρ Έλάτρδια9 
(Πρβ. καί σελ. 164, 10. σελ. 198, Ι.σελ. 248, 3 και 9. σελ. 271, 9). 

Άλλά σελ. 296, 14 «έζ Ινίοις μέντοι ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ παρά τφ ρη- 
τορι γέγραπται ύπόκοιλοι».

Άλέξ. Άφροδισ. είς Άριστοτ. τά μετά τά Φυσ. σελ. 34, 29 Βον. «γρά

φεται ε'ν τισιν άντί τοϋ μοναχώτερον μορυχώτερον». σελ. 44, 17 «φέρεται 
εν τισι γραφγ) τοιαύτη» (Πρβ. και σελ. 66, 30. σελ. 149, 25. σελ. 230, 9. 

σελ. 300, 18). Άλλά σελ. 56, 19 «γράφεται δέ εν τισιν ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΙΣ 
άντί τοϋ αδικίαν άνικίαν» καί σελ. 107, 2 «γράφεται δέ er τισιν ΑΝΤΙ- 

ΓΡΑΦΟΙΣ κτέ.».
‘Ηρφδιαν. π. Μον. Αεζ. σελ. 39, 25 «εισ'ι μέντοι οΐ καί διά τοϋ Γ γρά- 

φουσιν’ e'r τισιν έν Μαλθακοϊς Κρατίνου παρεφύλαζε Σύμμαχος» (Πρβ. Λέρ- 

σιον Ήρωδ. σελ. 138 καί Ίλληρον Ερατοσθ. σελ. 29).

Σχολ. Ίλ. Β, 141 «ουτος ό στίχος αναιρεί την αμφιβολίαν" διό εν τισιν 
ού φέρεται». Ζ, 241 «η διπλή δη εν τισι γράφεται πάσι μάλ’ έζείης» 

(Πρβ. κα'ι Ε, 786. Μ, 435. Σ, 441). Ν, 480 «έζ ποΛΙοΐς ού φέρεται». Τ 

269 «έζ ενίοις δέ ούδέ έφέροντο». I, 246 «έζ αΕΙοις φθεϊσθαι». Υ, 451 

«εν άΙΛοις ό στίχος ουτος ού κεΐται», κτλ. Πρβ. καί Ν, 224 «εν τισι 

ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ διά τοΰ ΔΕ» καί Θ, 131 «έζ τισι ΤΩΝ ΠΑΑ.ΑΙΩΝ 
φέρονται δύο στίχοι», κτλ. (’Ίδε καί -Σμιδίτιον Αιδν/ι. σελ. 212 καί Αα- 

ρώχην Hom. Texlkr. σελ. 50). Κατά τινας των φιλολόγων τό μέν ενικόν 

er άΛ.Ιω, άνθ’ ού κακώς ένίοτ’ άνεγνώσθη er 8ΑΑοις, δηλοϊ εν α.Ι.Ιω άντι- 

τιγράφω η βιόΛίω, τό δέ πληθυντικόν er άΛΙοις σημαίνει εν ά.ΙΛοις τόποις 
•η χωρίοις (’Ίδε Όφμαννόν Einundzw. und zweiundzw. Such der Ilias 
σελ. 162 καί Δινδόρφιον Σχο.Ι. ΤΙ. Τόμ. Α', σελ. IX).

Σχολ. Σοφοκλ. Τόμ. Α', σελ. 313 «er τισιν ύπόκειται αντί τοΰ αδίκως 
άεικώς». σελ. 319 «εν τισι κεΐται άνάνομος—κεΐται δέ καί άνηριθμος» 
(Πρβ. καί Δινδόρφιον Σχο.Ι. Σοφ. Τόμ. Β', σελ. LI).

Σχολ. Θεοκρ. σελ. 217, 11 Άρ. «έζ ετέροις δέ ροδάκισσος γράφεται έν 
μέρος λόγου».

Σχολ. Πλάτ. Νόμ. σελ. 888, ε' «έζ α.Ι.Ιω δέ τέχνην». Πρβ. σελ. 885,γ' 
«εν άΐΐω βιόΛίω θεούς ού θεούς».

ρύ'καιρον δ’ είνε, νομίζομεν, νά ελεγχθώ η γνώμη ην ό μακαρίτης Οικο

νόμος προηνέγκατο έν τφ περί Έβδομηκοντα συγγράμματι (Τόμ. Β', σελ. 

792) περί της χρησεως τοΰ er ΆΛΛοις σημειούμενος δ'τι κατ’ έ'λλειψιν τοϋ 

χειρογράφοις είνε είρημένον’ έ'χει δ’ ούτως ο λόγος τοΰ Οίκονόμ.ου" «’Έπειτα 
δέ τούτοις προσετέθη καί τό τεσσαράκοντα, καί τό τεσσαρακοστή, ώς δ-ηλον 

έκ τοΰ παρένθετου σημειώματος, τοΰ, Έν άλλοις τεσσαράκοντα γράφεται. 

.Άλλα τοΰτ’ αύτό πάλιν τό εν άλλοις (έλλειπτ. χειρογράφοις) δείκνυσιν, δτι 

ΐζσαν καί άλλα χειρόγραφα τοϋ ’Ιουστίνου ?χοντα τεσσαράκοντα τρεις, καί 

τεσσαρακοστή τρίτη».
Έν τνί καθ’ ημάς γλώσσγ είνε σύνηθες τό χειρόγραφον κατ’ άντίθεσιν πρός 

τό τύποις έκδεδομένον καί ούτως εΐπεϊν τυ.τόγραφον. Άλλά παρά τοΐς πα- 
λαιοΐς, παρ’ οΐς ή τυπογραφία $το άγνωστος, δέν ηδύνατο νά έ'χν) τοιαύτην 

έννοιαν, μεγάλως δ’, ώς εΐκός, σφάλλεται άν τις έν ρησει παλαιού προσυπα- 
κούγ την προκειμένην λέξιν κατά την παρ’ ημϊν συνήθειαν αντί της μόνης 
άρμοζούσης άντίγραφον ϊ) βιβ.Ιίον. Τό ό'νομα χειρόγραφο?, ούδέτερον κυ
ρίως δν τοϋ επιθέτου χειρόγραφος, παρελαμβάνετο έν τγ ΈλληνικΤί γλώσσ·/] 

πρός δηλωσιν τοΰ γεγραμμένου τη χειρί ητθι τγ ίδίαρ χειρί, ου εναντίον 

νοείται τό μεταγεγραμμένον ό) καθ’ ύπαγόρευσιν γεγραμμένον. Ίκανώς την 
δύναμιν τοΰ περί ού ό λόγος ονόματος παριστ^ ό Πολυδεύκης λέγων Β', 152 
«Υπερείδης δέ έν τφ ύπέρ Λυκόφρονος καί τό ύπό τών πολλών όνομαζόμε- 
νον χειρόγραφο? χεϊρα ώνόμασεν είπών" ού'τε γάρ την έαυτοϋ χεϊρα δυνα

τόν άρνησασθαι». Φέρεται δέ καί παρά Σουίδιρ «Χεϊρα : τό χειρόγραφον. 
"Υπερείδης» (Πρβ. καί Βαχμ. Άν. Τόμ. Α', σελ. 414, 24). Καί έν τοΐς 
Όνειροκριτικοϊς τοΰ Άρτεμιδώρου άναγινώσκεται Α', 42 «χειρόγραφα δέ 

οτι καί αύτά χεϊρες λέγονται». Τοΐς δοκίμοις ητο η λέξις χειρόγραφον 'λ 

χειρόγραφα άγνωστος, εύρίσκειαι δ’ό'μως παρά τε τφ Πολυβίω Λ', η', 4 

«έλεγχόμενοι γάρ κατά πρόσωπον ύπό τών ιδίων χειρογράφων καί τών 
υπουργών κτέ.» καί παρά Διονυσίφ τφ Άλικαρνασσεϊ 'Ρωμ. Άρχ. σελ. 860 
«ώς ευρε τάς ύπό τών υιών γραφείσας ταϊς σφραγϊσιν έκατέραν γνωρίσας 

καί μετά τό λΰσαι τά σημεία τοΐς χειρογράφοις».
Σημαίνει δ’ η προκειμένη λέζις καί τό συμβόλαιον, κυρίως δέ την ίδίΐ£ 

χειρί γεγραμμένην ομολογίαν περί χρέους η όφειληματος. 'Ησυχ. «Χειρόγρα
φον. συμβόλαιον, γραμματεΐον». Κόριλλ. Αεξ. «Χειρόγραφον· συμβόλαιον 

γραμματεϊον χρέους όμ.ολογητικόν». Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 829, α' «παρα- 
πλησίως ούτοι τών χειρογράφων καί συμβολαίων, ώσπερ πεδών, έπί την 

'Ελλάδα κομίζοντες αγγεία μεστά κτέ.» (Πρβ. Βυττεμβάχιον Εύναπ. Τόμ. 

Β', σελ. 143). Άρτεμίδωρ. Γ', 40 «δάνειον προαγορευει καί την έπί χει- 
ρογράφω λύπην». Τωβίτ Ε', 1 κέζ. «Καί άποκριθείς Τωβίας εΐπεν αύτφ 

·— άλλά πώς δυνησομαι λαβεϊν ,τό άργύριον, καί ού γινώσκω αύτόν ; Καί 
έδωκεν αύτφ τό χειρόγραφον» (Πρβ. καί θ', 5). Λέγεται δέ καί χειρο- 
γράφη/ια, οΐον Φώτ. Βιβλ. σελ. 31, 17 «καί περί τών έκδανεισθέντων 

αύτφ χρημάτων ύπό Μαυρίκιου καί περί τοΰ έν τγ ομολογία χειρογραφή- 
ριατος». Περί τοϋ έν τη έπιστολΐ; τοϋ Παύλου πρδς Κολοσσαεϊς Β', 14 «έζα- 

λείψας τό καθ’ ημών χειρόγραφον τοΐς δόγμασιν» ί'δε Meyer Krit. exeg. 

Komm. u. d. Neue Testam. Τόμ. Θ', σελ. 328 έκδ. δ'.
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Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΙΙΣ ΨΥΧΗΣ
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Άναδιφών τις τάς σοφάς συγγραφάς τών πρώτων μυθολόγων και κη~ 

χνεύων τά χρονικά και τάς παραδόσεις τών χρόνων εκείνων, θέλει άναμφη-' 
ρίστως πεισθή, δτι ύπήρξε χρόνος καθ’ δν άπαντα άνεξαιρέτως τά ζφα ελοί- 

λουν, άπό τοΰ ό'φεως τοϋ έπιγείου παραδείσου μέχρι τής όνου τοϋ Βαλαάμ.

'Υπό τοιούτων κατεχόμενος σκέψεων, εύρέθην αίφνης έντός πυκνοϋ καί 
σκιεροΰ δάσους. Καταπεπονημένος έκ τοϋ καμάτου καί του υπερβολικού καό- 

σωνος, έξηπλώθην έπ'ι δροσεράς χλόης ύπό τούς πόδας γηραιάς δρυός, ένθα 
ό ύπνος δέν έβράδυνε νά έπικαθήση τών βλεφάρων μου. Ειδον τότε συρρέοντα 

πανταχόθεν ζώα παντός είδους, άτινα άφ’ ου κατέλαβον έκαστον τήν 
οΐκείαν αύτφ Οεσιν, προελθών ό έλεφας, πρόεδρος δικαιώματι ηλικίας, ανέ
πτυξε διά βραχέων τούς λόγους τούς συναθροίσαντας έν συμβουλίω τά πλά

σματα τοϋ θεοΰ.
«Ζώα, αδελφοί μου, είπε' συνήλθομεν ενταύθα δπως συζητήσωμεν καί ά- 

ποφασίσωμεν περί τοϋ μεγάλου ζητήματος τής άθανασίας της ψυχής. Ό 
άπηνέστατος, ό. άφρονέστατος, ό μάλιστα πάντων ήμών αιμοδιψής, ό άν

θρωπος διατείνεται λέγων, δτι τό παν μεθ’ ήμών άπόλλυται, ενώ αύτός 

έπιζή τοΐς πάσιν.

«Λέγει ό'τι ή ψυχή του είναι άϋλος εκ φύσεως καί μοιραίως αθάνατος. 

Τό πιστεύω, διότι άλλως θά ήτο μέγα αδίκημα ό δεσπότης ουτος τής πλά
σεως νά μή δίδγ λόγον τών κακουργιών καί καταχρήσεων του έν άλλνϊ 
τινά ζωήν.

«Ό κενοδοξώτατος τών συγγραφέων του ανθρωπίνου γένους, δ Φενελών, 
λέγει ό'τι τό ένστικτον καθοδηγεί τά ζώα, είναι δέ τοϋτο δύναμις μή ένυ- 

πάρχουσα έν τώ ζώω, άλλ’ έν τή ύπερτάτν) σοφίφ ητις τό διέπει.
«Ούτω δέ ο άνθρωπος άρνούμενος εΐς ημάς ψυχήν, αναγνωρίζει τήν ύπε- 

ροχήν μας παραδεχόμενος οτι πάντοτε όδηγούμεθα ύπό ύπερτάτης τινός 

σοφίας.

«Είρήσθω δ’ εν παρόδφ ό'τι οί άνθρωποι θέλοντες ν’ άποδώσωσιν ένδοξόν 

τι έπίθετον εΐς τόν Φενελώνα, άπεκάλεσαν αύτόν Κύκνον. ’Ονόματα δέ 
ζώων δίδουσι πάντοτε εΐς τούς διακρινομένους μεταξύ αύτών. Ούτως «ονόμα

σαν τόν Βουσουέτον αετόν, τόν 'Ριχάρδον Λεοντόκαρδον. Όμιλοΰντες περί 

αγνής καί ασπίλου παρθένου λέγουσιν «αθώα ώς ή περιστερά». Συνελόντι 
δ’ είπεΐν έξ ήμών πάντοτε λαμβάνουσι τά κάλλιστα τών παραδειγμάτων.

»"Ινα δε μή περιττολογοΰντες άπομακρυνόμεθα τοϋ θέματος τής συνε·
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f -'··■· .λεύσεώς μας, άς έκθέσν) καθαρώς καί σαφώς, δστις πιστεύει εΐς τήν άθανα- 

σίαν τής ψυχής, τούς λόγους οΐτινες τόν πείθουσιν εΐς τοϋτο.
ΜεΛισσα. Ημείς μόναι άποτελοϋμεν βλην κοινωνίαν. Ή έργάτις μέλισσα 

είναι ό λαός, ή ζώσα αύτη δύναμις τοϋ έθνους. ’Έχομεν βασίλισσαν ητις μό
νον πρός ωοτοκίαν χρησιμεύει' τήν περιποιούμεθα προσηκόντως' γνωρίζει καί 
έκτελεϊ τά καθήκοντα της' ουδέποτε συνομολογεί δάνεια' δι’ ούδένα δέ λό

γον άποπνίγεται. Άπό πρω'ί'ας μέχρι εσπέρας τό παν εργάζεται περί τήν κυ
ψέλην. Εκατοντάδες έργατίδων εισέρχονται φέρουσαι λείαν, άλλαι δέ τόσαι 
έξέρχονται πρός τόν αύτόν σκοπόν. Φρουροί έξετάζουσι πάσαν είσερχομένην, 

ολίγον δ’ άπωτέρω φύλακες άπομακρύνουσι παν τό παρακωλύον τήν κυκλοφο- 
ρίαν.Γνωρίζομεν νά οΐκοδομώμεν'εΐ'μεθα οικονόμοι καί προβλεπτικαί.Καί επειδή 

πρέπει τό πάν νά σάς είπω, μάθετε δτι έχομεν καί ήμεϊς τάς μονομαχίας 

'μας καί τούς εμφυλίους πολέμους. Έν τούτοις ύπερέχωμεν τών άνθρώπων, 

διότι οσάκις ύπάρχει έπαύξησις κατοίκων εΐ'ς τινας τών πόλεών μας, σώμα 

ήμών απέρχεται δπως ΐδρύσν] αποικίαν θαλεράν. . . .
Μύρρηζ. Εΐς τάς άπαραμίλλους δημοκρατίας μας έκαστος έχει ώρι- 

σμένα καθήκοντα τά όποια τφ υπαγορεύει τό αίσθημα καί ούχί ή βία. 
ΙΙρός πάντας τούς πολίτας έμπιστευθεϊσα ή έξουσία ενεργεί ύπέρ ό'λων έξ 

έσου.Τί είναι έν συγκρίσει τής σμικρότητος τών έργατών μας τά μέγαρα τών 
άνθρώπων παραβαλλόμενα πρός τάς κατοικίας μας; Αί'θουσαι καί δωμάτια 

διατεθειμένα κατά πατώματα, λαβύρινθος πανταχόθεν έσκαμμένος, πρό

δρομοι καί προαύλια υποβασταζόμενα ύπό κιόνων. Δεν είναι γελοϊον; Ό 
άνθρωπος έχρειάσθη έξακισχίλια έτη ΐνα εύρη τήν τέχνην του οΐκοδομεϊν. 

"Εχομεν τροφούς, αΐτινες φροντίζουσι διά τήν άνάπτυξιν τών τέκνων μας. 
"Όταν κίνδυνός τις έπαπειλνί τήν φωλεάν μας, άπερχόμεθα άποκομιζόμενοι 

τά ώά μας, τάς νύμφας μας, τούς ασθενείς καί τούς γέροντας.
Ψιττακός. Είμαι διδάκτωρ τής νομικής’ αύδέποτε δικομαχώ διότι ή 

'δικαιοσύνη παρ’ ήμΐν άποδίδεται μόνη· τοϋ ήλιου μόνον έχει άνάγκην δπως 

φωτισθή.
Αηδών. “Ήκουσα δτι οί άνθρωποι πληρόνουσιν έως διακοσίας χιλιάδας 

■φράγκων τούς φδοντας ώς εμέ.
Κύραζ. Οί ίερεϊς άκολουθοΰσι τά σώματα τών άνθρώπων μέχρι τής τε

λευταίας κατοικίας. Είμαι ό ιπτάμενος κλήρος, καθαρίζω τάς πεδιάδας και 

χρησιμεύω άμα ώς τάφος, ώς τυμβωρύχος καί ώς ψάλτης τών νεκρών.
ΧεΛιδών. Διηγούνται τά ταξείδια τοϋ Κούκ, τοϋ Χριστοφόρου Κολόμ- 

βου, τοϋ Αιβιγκστώνος, εΐς Αυστραλίαν, ’Αφρικήν κα'ι ’Αμερικήν. Ούδείς όμως 

αυτών έταξείδευσεν ώς έγώ, ούδ’ είδε τά πράγματα έκ τοσούτου ύψους ώς 

«γώ.
Πίθηκος. Ό άνθρωπος μάς άποκαλεϊ πιθήκους ήμεϊς δέ τόν άποκαλοϋ- 

μεν άνθρωπον, ιδού ποΰ έγκειται πάσα ή διαφορά. Ό Θεός μάς έπλασεν
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όμοιους. 'Υπάρχουσιν άνθρωποι ειδεχθέστεροι των πιθήκων, ωσαύτως δέ 
καΐ πίθηκοι ειδεχθέστεροι τών ανθρώπων. Τί το παράξενου; Τό τριχωτόν 
μόνον δέρμα τοϋ λείπει όπως είναι καθ’ όλα όμοιος ημών. Ήναγκασμένος νά 

ύπερνιζ^ την έ'λλειψίν του ταύτην έφεϋρε τά ενδύματα, τών όποιων τό 

σχήμα τόν καθιστά γελοιωδέστατου, Δέν έ’χει ούτε την ευκινησίαν ούτε την 
.δεξιότητά μας. Πάν δ,τι κατασκευάζομεν άνευ εργασίας αύτάς μόνον δι’ 

αύτών και τών μηχανισμών του κατορθοϊ. Εύχαριστούμεθα είς τόν άνετου 
βίον, είς τόν καθαρόν αέρα, είς την ελευθερίαν. Οί άνθρωποι έπισωρευθέντες 

έντός τών πόλεων, ένθα ό μέν άήρ είναι διεφθαρμένος, ό δέ χώρος περιωρισμέ- 

νος. Ό άνθρωπος έφεΰρεν ήχους τινας έξ ών παρήγαγε γλώσσαν. Ή γλώσσα 
δέ αύτη δέν είναι πάντοτε ή αύτη. Έξ εναντίας ημεϊς έ'χομεν τό ένιαϊον 

της έκφράσεως, όπου δέ συναντώμεθα εύκολος είναι πάσα ημών συνάντησις. 

Έλησμόνησα ν’ αναφέρω ότι υπάρχει καΐ μικρά τις διαφορά μεταξύ ήμών. 
Είναι δηλαδή ύψηλότερος τό ανάστημα και ισχύος άνωτέρας της ίδιζής μας. 

Ή ονομασία ζωα, την οποίαν παρεδέχθημεν είναι ή μόνη ητις μάς σώζει 
τοϋ δεσποτισμοΰ του. Οί πίθηκοι δέν λαλοΰσι κα'ι τοϋτο ίνα άποφεύγωσι την 

εργασίαν. Θεωρώ άσκοπον πάσαν περαιτέρω συζήτησιν. Έάν ό άνθρωπος έχει 
ψυχήν έ'χει βεβαίως καΐ ό πίθηκος.

Κάστωρ. Νζν εί'μεθα εχθροί τής κοινωνίας. Τά χωρία μας έναργώς μαρτυ- 

ροΰσι περί τοΰτο.Συνερχόμεθα περί τούς διακοσίους η τριακοσίους καΐ σχημα- 
τίζομεν χωρίον. Μετά την εκλογήν καταλλήλου θέσεως άρχόμεθα τοΰ έρ

γου. Προτιμώμεν ώς έπΐ τό πολύ τάς δχθας τών ποταμών, τάς λίμνας καΐ 
τά ρυάκια, ΐνα δ’ άποφεύγωμεν τά έκ της πλημμύρας δεινά, άνεγείρομεν στε

ρεά προχώματα δυνάμενα εύκόλως ν’ άντιστώσι κατά πάσης τοΰ υδατος ορ

μής.Πρός τοϋτο λαμβάνομεν μεγάλους κλάδους δένδρων, τούς οποίους τοποθδτ 
τοΰμεν παραλλήλως τοϋ ρεύματος. Τούτου γενομένου, έμπήγομεν πασσάλους 

εις την κοίτην τοΰ ποταμοΰ καΐ έφαρμόζομεν αύτούς έπΐ τών κλάδων ούτως 
ώστε δι’ αύτών σχηματίζομεν ίσχυρότατον κα'ι άδιάσπαστον σύμπλεγμα. 

Εύθύς ώς οί ξυλουργοί παύονται τοϋ έργου, άρχονται οί κτϊσται τής άπο- 

περατώσεως αύτοΰ. Μεταφέρουσι δηλονότι ικανήν ποσότητα λίθων δι’ ών έμ- 

φράσσουσι πάσαν τυχόν οπήν μεταξύ τών πασσάλων ύπάρχουσαν" σκάπτουσι 
μετέπειτα την γην και κωνοποιοΰντες αύτην διά της ιδίας ουράς, με- 

,ταφέρουσιν έπΐ τοϋ προχώματος καΐ έπιστρωνυουσι τό ξύλινον έδαφος’. 

Έκάστη τότε οικογένεια επιδίδεται εις την κατασκευήν τής ιδίας καλύ- 
βης. Οί οΐκίσκοι, πλησίον πάντοτε τοϋ προχώματος, ύψοϋνται έπΐ πασσάλων, 

συνίστανται δέ έκ δύο ή τριών ορόφων. Τό κάτω μέρος χρησιμεύει ώς άποθήκη. 

ΤΙ καλύβη μας καταλήγει εις στέγην σχήμα έχουσαν ύέλου. Οί τοίχοι 

μετά προσοχής κτισθέντες καθίστανται αδιάβροχοι. Πάσα οικογένεια έ'χει 
ίδιον ενδιαίτημα. 'Ομόνοια πλήρης καΐ αρμονία επικρατεί καθ’άπασαν την 

κοινότητα, Τί κλοπή, η μοιχεία, ή δολοφονία είναι πράγματα άγνωστα παρ’
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•ημϊν. Άφοΰ οί 'Ολλανδοί εχουσι ψυχήν, πώς είναι δυνατόν οί κάστορες νά μη 

έχωσιν ; .
Φάλαινα. Περιπλέομεν την γήν εις τεσσαράκοντα επτά ημέρας" ό άνθρω

πος ομολογεί ότι τφ χρειάζονται όγδοήκοντα. Παρ’ήμϊν συνοικέσια δέν ύπάρ- 

χουσιν, αμοιβαία συμπάθεια ένόνει /τά δύο ζεύγη. Όπόταν πλήρης συνεννόη- 
σις ύπάρχγ; μεταξύ τοϋ θήλεος και τοϋ άρρενος, αποχωρίζονται τών λοιπών 

συντρόφων, καΐ μακράν παντός βασκάνου οφθαλμού έορτάζουσι τούς γάμους . 

αύτων.'Η φάλαινα μήτηρ δύναται νά δώσγ μαθήματα της μητρικής στοργής 
είς τάς άρίστας τών μητέρων τοΰ ανθρωπίνου γένους. Λαμβάνει ένίοτε θανά

σιμου πληγήν, δπως σώσγι τό τέκνον της προσβαλλόμενου ύπό τών άνθρώπων.

Λέων. Ό άνθρωπος τιτλοφορείται ένίοτε ό βασιλεύς των ζωώζ. ’Άλλοτε 

δμως είς στιγμάς ειλικρίνειας,είς μόνον τόν λέοντα αποδίδει τόν τίτλον τοΰ- 

τον. Έάν ό άνθρωπος ήτο δ βασιλεύς τών ζώων, ό βασιλεύς μου θά ητο λίαν 

δειλός ένώπιον μου, διότι μόλις μέ βλέπει καΐ αμέσως τρέπεται είς αίσχρο- 
τάτην φυγήν. Έάν δέ πρός διασκέδασίν μου ένα μόνον μυκηθμόν άφήσω, 

τρόμος τόν καταλαμβάνει καθ’ όλα τά μέλη. Κατ’ έμήν γνώμην ό άνθρωπος 

είναι πίθηκος κενοδοξώτερος τών άλλων" διά μόνης δέ της πλεκτάνης καί 
της άπάτης κατορθοϊ ν’ άρχφ τών λοιπών ζώων, τά όποια έγώ θεωρώ ανώ

τερα αύτοϋ.
Έλέφας. Νομίζω ότι αρκετά ηκούσαμεν περί τοΰ ζητήματος τούτου. 

"Ινα δέ μη τις ημών δυσανασχετήσει λέγων ότι δέν έξηντλήθη καθ’ όλα τό 
ζήτημα, δίδω άκόμη τόν λόγον είς εκείνους, οίτινες έ'χουσί τι νά προσθέσωσι.

Νήσσα, (είρωνικώς). Οί άνθρωποι προσπαθοϋσι νά έφεύρωσι τόν έν τφ αί- 
θέρι πλοΰν. 'Ημεϊς τόν εύρομεν.

Πούβατον. "Οταν έ'χγι άνάγκην συμβόλου άθωότητος, ούδέποτε μετα
χειρίζεται παρθένον άλλ’ ήμάς.

’Αετός. 'Ομιλεΐ περί τοϋ ούρανοΰ, τόν όποιον μακρόθεν μόνον βλέπει, έ# 

ώ έγώ ζώ έν αύτφ.
Κόραζ. ’Έχει ιατρούς καί φαρμακοποιούς, δ μέσος δέ ορος τής ζωής 

του είναι τριάκοντα έξ έ'τη. Ζώ έκατόν καί επέκεινα, ούδέποτε δέ προστρέχω 

εις φάρμακα.
Ό μεταζοσκώληζ. Δι’ έμοΰ αί γυναίκες ένδύονται τόσον πλουσίως.

Τό μα,ργαριτοφόρον οστςακον. Συγγνώμην ! μετ’ έμέ, παρακαλώ.
Έλέφα,ς, Ή συνεδρίασις έ'ληξεν. Ό άνθρωπος άνευ τών άλλων ζώων 

δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξγι, ένφ πάντα τά ζώα δύνανται νά ύπάρξωσι 

καΐ άνευ αύτοΰ. Οί πάντες έκ τής αύτής ύλης έπλάσθημεν, δέν εννοώ 

δέ διατί τό πνεϋρά μας νά μή έπιζή ώς ή ψυχή τοϋ σώματός του. 
"Ινα κολάσγ) τήν ωμότητα του ό άνθρωπος, ήμάς μέν θέλει νά κρατήσγι 

έπΐ τής γής ταύτης ένφ αύτός πρός τά νέφη πετφ. Μή δυνάμενος νά έπι- 
βάλ'/] τήν υπεροχήν του έπί τοϋ κόσμου τούτου, ήθέλησε νά μεταφέργι αύτή#' 
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εις άλλην τινά ζωήν, την όποιαν ού'τε ημείς ούτε αύτός ό ίδιος γνωρίζει; 
’Ας έμπιστευθώμεν είς τόν Πλάστην μας, αδελφοί μου, καί άς άναθέσω- 

μεν είς αύτόν την ιδίαν μας έκδίκησιν. Και επειδή εΐνε αδύνατον νά άπολέ- 

σωμεν την μέλλουσαν ζωήν, άς προσπαθήσωμεν νά καταστήσωμεν δσον οϊον · 

τε εύχάριστον την παρούσαν».

Μετά τούς λόγους τούτους τοϋ προέδρου τά ζώα άπεχωρίσθησαν μυριά

κις μετ’ άλλαλαγμών έπαναλαμβάνοντα : Κάτω δ Φενε-Ιώΐ.

(Έχ τής άγγλιχής) ΙΩ. Δ. ΜΔΡΙΝΑΚΠΣ.

ΚΑΤΑΑΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΚΟΜΗΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ *

Έν'Ρωσία; άπό τίνος ή'ρξατο διωγμός κατά της μακρΚς κόμης τοϋ ιερα
τείου κα'ι έν γένει τής εξωτερικής μορφής τών ρώσων ιερέων. ’Αρκούντως πε

ρίεργον εΐνε τό κατωτέρω άρθρίδιον τοϋ ’ Εκκ.Ιησια^τικοΰ κοιγωηκοϋ Άγγε~ 
Ιιαφόρου (Τζερειόβνο-’Οπσέστβεννοϊ Βέστνικ) δι’ ου ζητεί ν’ απόδειξη τό δυ

νατόν τίς βραχείας κόμης τών ιερέων. «Ό απόστολος Παύλος, λέγει, άπαγο- 
ραύει είς τούς άνδρας νά έ'χωσι μακράν κόμην, καθότι ατιμάζει την γυναίκα. 

'Κατά τό διάστημα τών πρώτων έξ αιώνων τοϋ Χριστιανισμού ό κλήρος ού- 
δαμώς είχε μακράν κόμην. Οί άγιοι Πατέρες της έκκλησίας τών πρώτων αιώ

νων μέχρι τοΰδε άπεικονίζονται φέροντες ούχί μακράν κόμην. Αί Οικουμενι

κά! Σύνοδοι συνφδά ταΐς διατάξεσι τοϋ ’Αποστόλου Παύλου άπηγόρευσεν είς 
τούς ίερεϊς νά φέρωσι μακράν κόμην και διέταττε αύτούς νά κείρωσιν αύτην, 
'και δη περισσότερον καί τών λαϊκών. Μακράν κόμην ούδ’ αύτοι οί μοναχοί 

έ'φερον. Ό δεύτερος κανών της έν Κωνσταντινουπόλει δευτέρας Συνόδου, κα
ταδεικνύει ό'τι οί μοναχοί έ'κειρον την κόμην πλέον καί αύτών τών λαϊκών. 

*0 MB' κανών της Τ' Οικουμενικής Συνόδου διατάσσει νά έκδιώκωσι είς την 
έξοχην τούς μακράν την κόμην φέροντας μακράν τίς κοινωνίας τών πεπολι- 

τισμενων ανθρώπων. Γνωστόν δτι ή^ν Τρούλλφ Τ' Οικουμενική Σύνοδος άπη- 
γόρευσε την χειροτονίαν επισκόπων λαμβανομένων έκ τοϋ λαϊκού κλήρου, 
διατάξασα δπως χειροτονώνται επίσκοποι μόνον οί άνήκοντες είς μοναχικά 

τάγματα, ούχί δέ καί οί έρημϊται οί έ'χοντες μακράν κόμην, άλλ’ οί μοναχοί 

οί έχοντες αύτην βραχεϊαν. Μεταγενέστερον οτε επίσκοποι έχειροτονοΰντο 

καί έκ τών έρημιτών τών φερόντων μακράν κόμην, οί τελευταίοι ταχέως κα- 
τώρθωσαν νά καταλάβωσιν άπάσας σχεδόν τάς έπισκοπικάς έδρας τίς Ανα

τολές καί ήνάγκασαν ούχί μόνον τούς μοναχούς άλλά καί τόν λαϊκόν κλή
ρου νά φέρωσι κόμην μακράν. "Ωστε ό κλήρος έχει πλήρες δικαίωμα νά κείρη

* "Ομοιον καταδιωγριον ?ν 'Ρωσία κατα τον γενεών τών λαϊκών ϊδε ιν Παρνασσό? 
τόμ. Α', σελ. 779.

5D

■^Γην κόμην. Ούχί μόνον συγχωροϋσιν αύτοΐς τοϋτο άλλά καί διατάσσουσιν ό 

’Απόστολος Παύλος καί αί Σύνοδοι. ’Ή μήπως αί έντολαί τοϋ ’Αποστόλου 
'καί οί κανόνες τής οικουμενικής Συνόδου δύνανται νά ώσιν αύτοΐς μή υπο

χρεωτικά! ; Πώς λοιπόν κηρύσσουσιν ήμΐν δτι έν πασι όφείλομεν ν’ άκολου- 

δώμεν ταΐς γραφαϊς τών ’Αποστόλων καί τούς κανόνας τών Οικουμενικών Συ
νόδων;» Κ. Α. Π.

Ο ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
MYOISTOPIA

ΕΔΜΟΝΔΟΥΑΜΠΟΥ

ΙΑ' *

’Έρως και σιΐάθη.

(συνέχεια).

Άφ’ ού ή μέν Κλημεντίνα μετά τής θείας Βιργινίας εισήλθον είς τήν οι
κίαν, οί δέ δύο νέοι άπέμειναν μόνοι έν τή όδφ, ό Αέων χωρίς νά εί'πγι τί

ποτε προύχώρησε μέχρι τοΰ πλησίον φανοϋ καί έκεΐ έστάθη, καί άποταθείς 

πρός τόν Φουγάν ειπεν εύτόλμως.
«Αί1, κύριε συνταγματάρχα, άς έξηγηθώμεν τώρα οπού εΐ'μεθα μόνοι. Δεν 

είξεύρω ούδ’ έξετάζω διά τίνος φίλτρου ή μαγείας κατορθόνεις νά έχγς έπί 
τής μνηστής μου τόσην έξουσίαν, τοϋτο μόνον είξεύρω δτι τήν άγαπώ καί 
μ’ άγαπα πρό τεσσάρων έτών, καί δέν θά υποχωρήσω ένώπιον οιου δήποτε 

κινδύνου διά νά την διατηρήσω καί την ύπερασπίσω.
— Φίλε μου, άπεκρίθη ό ΦουγΧς, δσον θέλεις δυνασαι νά με περιφρονής' 

ή χειρ μου εΐνε δεσμευμένη ύπό τής ευγνωμοσύνης. Ουδέποτε θά γράψγι ή* 

ιστορία : ό Φονγας νπηρζεν αχάριστος.1
—- Καί περισσότερα άχαριστία εΐνε νά με σφάξγς καί νά σε σφάξω παρά 

νά μου κλεψγις τήν γυναϊκά μου ;
— Ώ, εύεργέτα μου ! μάθε νάκούγς καί νά συγχωρής! Μή γένοιτο νά 

στεφανωθώ τήν Κλημεντίναν παρά τήν θέλησίν σου καϊ παρά τήν θέλησίν 

της. ’Εκείνη καί σύ θέλω νά μού την δώσετε, Σκέφθητι δτι μ’ εΐνε π^οσιρι- 
λής ούχί δπως είς σέ πρό τετραετίας, άλλά σχεδόν πρό ήμίσεως αίώνος. Ίδέ 

οτι είμαι μόνος έπί τής γής καί ό'τι μόνη μου παραμυθία εΐνε τό γλυκύ πρό- 

σωπόν της. Σύ δστις μ.’ έ'δωκες τήν ζωήν, μ’ άπαγορεύεις νά ζήσω ευτυχής; 

Μ’ άνέστησες μόνον καί μόνον διά νά με λυπήσ-ρς ; . . , Τίγρις ! λάβε λοι-

* Τδε Παρνασσού τορι. Β’ σιλ. 549, 613, 712, 797, 886, 958.
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πύν όπίσω τήν ήμέραν οποίαν μ’ έδωκες, άφ’ οδ δέν θεΧγκ νά την άφίβ- 

ρωσω είς τήν άξιολάτρευτον Κλημεντίναν!

,Ά μά τό ναί, άγαπητέ μου, είσαι θαυμάσιος άνθρωπος! 'Ως φαίνεται 
η συνήθεια τών καταχτήσεων διέστρεψεν εντελώς τόν νοϋν σου. Ό πϊλός μου 
είνε έπί τές,κεφαλές σου, τόν έπέρες μόνος σου, έστω! Άλλ’ επειδή vj μνη

στή μου σ’ ενθυμίζει άορίστως πως νεάνιδά τινα έκ Νανσέ, πρέπει έγώ νά 

σου την παραχωρήσω ; 'βς έδω χαΐ μή παρέχει!
λ~~ Φ^ε ίΛΟυ> σ’ άποδώσω τόν πίλόν σου άν μ’ άγοράσης άλλον, άλλά 

μη έπιμένν)ς νά παραιτήσω την Κλημεντίναν. Καί είξεύρείς τάχα έάν καί 
έκείνη θέλγ;

— Είμαι βέβαιος!

—’Αλλά μέ άγαπ^.
— Είσαι τρελός!

Την είδες πώς έπεσεν είς τούς πόδας μου.

— Τί σημαίνει; Τό έκαμεν έκ φόβου, έκ σεβασμού, έκ δεισιδαιμονίας, έκ. 
διαβολικές συνεργίας, άλλ’ όχι όμως έξ έ'ρωτος !

Ο καιρός θά το δείξν). Άς παρέλθωσιν έξ μήνες μετά τόν γάμον καί 
έπειτα βλέπομεν.

Αλλα, ανεφωνησεν ό Λέων, τίνι δικαιώματι ορίζεις τά πράγματα μό

νος σου, Υπάρχει άλλη Κλημεντίνα, ή άληθης, ητις τά πάντα έθυσίασεν είς 
. σε. Ο συνταγματάρχης Φουγάς είνε λοιπόν κωφός είς την φωνήν τές τιμές;

— Περιπαίζεις; ... Εγω να νυμφευθώ γραίαν έβδομηκοντα τεσσάρων έτώνί 

~~ ’Οφείλεις' νά την νυμφευθής άν μή χάριν αύτές, άλλά τούλάχιστου 

χαριν τοϋ υίοϋ σου.

ί__  Ό πατήρ σου είνε έντιμος άνθρωπος, καί δέν θά φανή τόσον χαμερ-

ίιής ώστε νά μού την άρνηθή.
__ Άλλά τουλάχιστον θά σ’ έρωτήση ποια είνε ή θέσις σου, ποιον τό 

αξίωμά σου, ποία ή περιουσία σου τήν δποίαν έχεις νά προσφεργς εις την 

κηδεμονευομένην του ;
— Θέσις ; είμαι συνταγματάρχης, αξίωμα ; συνταγματάρχης, περιου

σία ‘, 6 μισθός τοΰ συνταγματάρχου. Καί τά εκατομμύρια τές Δανσίκης ! 

μή τα λησμονώμεν.... Δός μοι τήν διαθήκην τοϋ καλοϋ έκείνου γέροντος με 
τήν μελιτζανόχρουν φενάκην, δός μοι καί διάφορά ιστορικά βιβλία πολλά 

βιβλία, ολα δ'σα πραγματεύονται περί τοϋ Ναπολεοντος ! »

Ό νέος 'Ρενάλτος ύπήκουσε περίλυπος είς τόν αύτοχειροτονητον κύριον του. 
Ώδήγησε τόν Φουγάν είς καλόν δωμάτιον, τφ έδωκε την διαθήκην τοϋ 

Μάιζερ καί μίαν ολην σειράν τές βιβλιοθήκης καί άπέλθεν εύχόμενος τφ 
θανασίμφ έχθρω του καλήν νύκτα. Άλλ’ ό συνταγματάρχης όρμήσας κατε- 

φίλησεν αύτόν διά της βίας και τφ είπεν .
« Ούδέποτε θά λησμονήσω δτι είς σέ οφείλω τήν ζωήν καί τήν Κλημεν

τίναν. Καλή σου νύκτα ! εύγενές καί γενναίον τέκνον τές πατρίδος μου ! Κα

λή σου νύκτα ! »
Ό Λέων καταβάς είς τό ίσόγαιον διήλθε τδ έστιατόριον, έν ω ή Γοθώ 

έσπόγγιζε τά ποτήρια καί έταξιθέτει τά αργυρά σκεύη, καί ήλθεν είς την 

αίθουσαν ένθα άνέμενον αύτόν ό πατήρ καί ή μητηρ του. Οί προσκεκλημέ
νοι πάντες είχον άποχωρήσει καί τά κηρία ήσαν έσβεσμενα, μια δε μονή 

λυχνία έφώτιζε τήν έρημίαν της αιθούσης, καί οί δύο γύψινοι μανδαρίνοι οί 

άκίνητοι ίστάμενοι έν τή σκοτεινή γωνίιγ των, έφαίνοντο συμμελετώντες 
μετ’ έμβριθείας τάς άπροσδοκήτους μεταβολάς τές τύχης.

«Αί', τί καλά μάς φέρεις; ήρώτησεν ή μήτηρ.
Τόν άφησα είς τό δωμάτιόν του τρελωτερον καί αυθαδεστερον παρ 

άλλοτε. Έσκέφθην δμως κάτι τι.
__ Τόσφ- καλλίτερα ! εϊπεν ό πατήρ, διότι ημείς δέν είμποροΰμεν πλέον 

τίποτε νά σκεφθώμεν.Ή λύπη μάς άπεμώρανε.Άλλά πρόσεχε πρδ πάντων μή 

λογομαχίας, άκούεις; Είξεύρεις τί θηρία ήσαν οί στρατιωται τοΰ Ναπο- 

λέοντος. λ ,
___>Ώ t δέν τον φοβοΰμαι ! Ή Κλημεντίνα μέ τρομάζει. Μετά πόσης ευ

φροσύνης καί υποταγής ή'κουε τας φλυαρίας τοΰ αχρείου !,
— Άβυσσος ανεξιχνίαστος της γυναικός ή καρδία ! Τέλος πάντων τί σκο

πεύεις νά κάμγς; »
Ό Λέων ανέπτυξε διά μακρών τί έσκέφθη καθ’ όδδν συνδιαλεγόμενος 

μετά τοΰ Φουγά. , ■
«Τδ μάλιστα κατεπείγον είνε, είπε, νά λυτρώσωμεν την Κλημεντίναν 

άπό τές επιρροής τοΰ συνταγματάρχου. Άς φύγγι έκεϊνος αυριον, νά έΛθη

* ' θ !ΛΟυ ε*νε παλληκάρι τώρα’ είνε τεσσαράκοντα έξ έτών κα’ι δέν
εχει πλέον άνάγκην τές προστασίας μου.

Εχει άνάγκην τοΰ όνόματός σου.
— Θά τον υιοθετήσω.

( όνόμος άπαγοοευει! σύ δέν είσαι πεντηκοντούτης, ό δέ υιός σου
δεν είνε δεκαπέντε έτη νεώτερός σου, τούναντίον μάλιστα!

Αοιπον θα τον νομιμοποιήσω νυμφευόμενος τήν νέαν Κλημεντίναν!

Καί πώς θελεις νάναγνωρίση ή Κλημεντίνα τέκνον έ'χον ηλικίαν δι
πλάσιάν τές ηλικίας της;

—— Αλλα τότε δεν δύναμαι ούχ ήττον νά τον άναγνωρίσω καί δέν έχω 
άνάγκην νά νυμφευθώ τήν γραίαν ! Καί έπειτα δρεξιν έχω καί έγώ νά 
σκάζω τόν νοϋν μου διά ένα υιόν, δστις είνε ί'σως άποθαμμένος . . . τί λέγω; 

δστις ί'σως δέν έγεννήθη καί καθόλου. ’Αγαπώ καί άγαπώμαι τοΰτο είνε τό 

ασφαλές και βέβαιον καί σύ θά γείνγς παράνυμφός μου !
θχι δα ! Η Κλημεντίνα εινε ανέλιξ καί ό πατήρ μ.ου είνε κηδε·* 

μών της.
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είς zbr rovr της και εκείνη, κα'ι μεθαύριον γίνονται οί γάμοι. Τούτου γενό·" 
μενού άναδέχομαι έγώ τά λοιπά.

— Άλλά πώς νάπομακρύνωμεν τδν λυσσαλέον τούτον άνθρωπον ;

•— “Ένα μόνον τρόπον βλέπω, δστις δ'μως εΐνε καΐ σχεδόν δ ασφαλέστα
τος, τουτέστι νά καλ-λιεργήσωμεν τδ πάθος τδ όποιον τδν κυριεύει. Οί τοιοΰ- 

τοι άνθρωποι φαντάζονται ένίοτε δτι άγαπώσιν, αλλά κατά βάθος μόνον 
την πυρίτιδα άγαπώσι. Πρόκειται λοιπόν νά στρέψωμεν την προσοχήν καΐ 

τδν νοϋν τοΰ Φουγά εις τά πολεμικά. Καΐ καλή προπαρασκευή είς τοϋτο 
θά εΐνε τδ γεύμα τδ όποιον θά τω προσφέρη αύ’ριον ό συνταγματάρχης τοϋ 

23ου συντάγματος. Σήμερον τώ υπέδειξα δτι πρέπει πρδ πάντων νάπαιτήσ-ρ 
τδν βαθμόν του καΐ τάς έπωμίδας του κα'ι έ'πεσεν είς την παγίδα. Κατ’ αύ
τάς λοιπόν απέρχεται εις Παρισίους καί εκεί ίσως εύρη τί ποτέ φαύλους πα
λαιούς γνωρίμους μου. "Οπως δήποτε θά καταταχθή πάλιν εις τδν στρατόν, 

ό νους του θά πέση εις την υπηρεσίαν καΐ θά λησμονήση την Κλημεντίναν, 

την οποίαν έγώ θά έχω έξησφαλισμένην. Ημεϊς πρέπει νά τφ δώσωμεν τά 
μ.έσα νά φυγή άπ’ εδώ. Άλλά πάσα οΐα δήποτε χρηματική θυσία εΐνε μηδέν 

πρδς την ευτυχίαν μου ήν θέλω νά διασώσω.»

‘Η κυρία 'Ρενάλτου καθ’ ο γυνή της τάξεως δέν έπεδοκίμαζε την ελευ
θεριότητα τοΰ υίοΰ της.

«Ό συνταγματάρχης εΐνε αχάριστος, έλεγε. Εΐνε καΐ πολύ του δτι τδν 
άνεστήσαμεν, άς χά^ιη κα,Ιά έκεϊ,ος πλέον.

——■ "Οχι, ύπέλαβεν ό πατήρ. Δεν έχομεν δικαίωμα νά τον άποπέμψωμεν 

όλόγυμνον. Άφ’ ού τδν εύηργετήσαμεν εί'μεθα ηναγκασμένοι καί νά φροντί- 

σωμεν περί αύτοΰ.»
'Η συνδικσκεψις αυτή διαρκέσασα πέντε δλα τέταρτα τνίς ώρας, διεκόπη 

αΐ'φνης ύπδ φοβεροΰ τίνος κρότου, ώς έάν ή οικία δλη κατεκρημνίζετο.

«Έκεϊνος εΐνε πάλιν ! άνεφώνησεν ό Λέων. Άναμφιβόλως zor ετιιασε τδ 

daifi&rib τον ! »
Ιίαΐ ακολουθούμενος ύπό τών γονέων του έ'δραμεν έξω τής αιθούσης καΐ 

άνέβη τάς βαθμίδας της κλίμακος άνά τέσσαρας. Παρά τδν ούδόν τοΰ δω

ματίου έ’καιε κηοίον, ό'περ λαβών δ Λέων άπώθησε την ήμιάνοικτον θυραν 
καΐ είσώρμησεν εις τδ δωμάτιον.

Νά το δμολογήσωμεν; ‘Η ελπίς καΐ η χαρά έλάλουν εις αύτδν μάλλον ή 
δ φόβος. Ένόμιζε δέ ό'τι άπηλλάγη πλέον τοΰ συνταγματάρχου διά παντός.- 

Άλλά τδ θέαμα δπερ παρέστη πρό τών οφθαλμών του άπέτρεψεν αίφνιδίως 

την φοράν τών σκέψεων του, καΐ δ άπαρηγόρητος ούτος έρωτόληπτος ήρξατα. 

γελών ώς παράφρων" διότι ή'κουσε πάταγον λακτισμάτων, γρονθοκοπημάτων 

καΐ ραπισμάτων καΐ εΐδεν άμορφόν τινα ό'γκον κατακυλιόμενον έν τω δωμα

τίφ κατά γνίς μετά σπασμωδικών κινήσεων απεγνωσμένης πάλης. Παρευθύς 
δέ δ Φουγάς φωτισθεΐς ύπδ τοϋ ύπερύθρου φωτός τοΰ κηρίου παρετήρησε*

6τι έπάλαιε μετά της γηραιάς ΓοΟοΰς ώς ό ’Ιακώβ μετά τοΰ άγγέλου, καΐ 

κατγσχυμένος καΐ οίκτρός έχώθη ταχέως είς την κλίνην του. ,
Ίδού δέ τί συνέβη. Ό συνταγματάρχης άναγινώσκων την ιστορίαν τοΰ 

Ναπολέοντος άπεκοιμήθη στηρίξας την κεφαλήν έπΐ τοΰ βιβλίου χωρίς νά 
σβέση τό φώς. *Η δέ Γοθώ άποπερατώσασα την εργασίαν της εΐδεν δτι έφεγγε 

τδ δωμάτιον τοϋ συνταγματάρχου καΐ ένθυμηθεΐσα τόν Μπατίσταν της άνέβη 

είς τό δωμάτιον τοϋ Φουγά νά τον ερώτηση περί τοϋ χα.Ιοΰ της. Καί 
εκρουσε την θυραν έπανειλημμένως πρώτον μέν ελαφρώς, έπειτα δέ ίσχυρό- 

τερον. Έκ της σιωπής δέ τοΰ συνταγματάρχου καΐ τοΰ άνημμένου κηρίου 

ύπώπτευσεν Ά θεράπαινα κίνδυνόν τινα, διότι τδ πΰρ ήδύνατό κάλλιστα νά 

μεταδοθή εις τά παραπετάσματα καΐ έκεΐθεν είς δλην τήν οικίαν. Άπέθηκε 

λοιπόν κατά γής τό φώς της, καΐ άνοίξασα τήν θυραν είσέδυσεν ακροποδητί 
καΐ έσβεσε τό κηοίον του συνταγματάρχου. Ούτος δέ, εί'τε επειδή ήσθάνθη 

σκιάν διελθοΰσαν πρδ τών κεκλεισμένων οφθαλμών του, εί'τε επειδή ή Γοθώ 

ώς ήτο παχεϊα καΐ άξεστος παρεπάτησε καΐ τούτου ένεκα έτριξε τδ έδαφος, 

άφυπνίσθη αΐ'φνης καΐ άκούσας τδν θροΰν γυναικείας έσθήτος «ονειροπόλησε 

τίς οΐδεν δποΐόν τι συμβάν έξ έκείνων άτινα ένεψύχουν τόν στρατιωτικόν βίον 

έπΐ Βοναπάρτου, έξέτεινε τούς βραχίονας καΐ ψηλαφών έκάλει τήν Κλη- 

μεντίναν ! Έ Γοθώ συλληφθεϊσα ύπδ τοΰ Φουγά άπδ τής κόμης καΐ τοϋ 
στήθους, άπεκρίθη διά ραπίσματος τοσοΰτον άρρενωποΰ, ώστε ό έχθρδςένό- 

μισεν δτι προσεβλήθη ύπδ άνδρός. Αμυνόμενοι δέ κατά μικρόν κατόρθωσαν 

μετ’ού πολύ νά συμπλακώσι καΐ τέλος κατεκυλίσθησαν άμφότεροι εις τό. 

έδαφος τοΰ δωματίου.
Τίς τών δυο ήρυθρίασεν ύπδ αισχύνης; Βεβαίως δ κύρ Φουγάς. Καΐ ή μέν 

Γοθώ άπήλθεν είς τδν θάλαμόν της νά κοιμηθγ, ή δέ οικογένεια ‘Ρενάλτου 

έλάλησεν είς τόν συνταγματάρχην μετά τοσαύτης πειθοΰς, ώστε ούτος ύπε- 

σχέθη νάπέλγ τήν έπιοΰσαν, λαμβάνων ώς δάνειον τδ προσφερόμενον αύτώ 
άργυριον. "Ωμοσε δέ ότι δέν θά έπανέλθγ έάν μή πρώτον άναλάβν) τάς έπω

μίδας του καί άποταμιεύση τήν έκ Δανσίκης κληρονομιάν.

«Καί τότε πλέον, είπε, θά νυμφευθώ τήν Κλημεντίναν».
"Ητο περιττόν νά συζητήσωσι τήν προκατάληψιν ταύτην τοΰ συνταγμα

τάρχου. Διά τοϋτο ούδέν είπόντες άπήλθον έκαστος είς τά ι'δια καί μετ’ ού 
πολύ τήν οικίαν 'Ρενάλτου κατέλαβεν ύπνος βαθύτατος. Καΐ οί μέν οίκοδε- 

σπόται άμα κατακλιθέντες άπεκοιμήθησαν, διότι τρεις δλας νύκτας διενυ- 

κτερευσαν, ό δέ Φουγάς καί ή Γοθώ διότι τά σώματά των ήσαν έλεεινά 
ένεκα τών νυκτερινών λακτισμάτων καΐ τών γρονθοκοπημάτων, ό δέ ύπηρέ- 

της διότι έπιε πάντων τών ποτηρίων τά ύπολείμματα.

Τήν έπιοΰσαν ό συνταγματάρχης 'Ρολλών έλθών ήρώτησεν έάν δ Φουγάς 
ήδύνατό νά προγευματίσει παρ’ αύτώ, δέν ή'λπιζε δέ ό'τι θά τον εύρη καλώς 

έχοντα μετά τά χθεσινά, Άλλά ό τής χθές παράφρων ήτο σήμερον φρονι- 
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μ.ωτατος καί ευθυμωτατος. Κατεγίνετο δέ ξυρών τδ γένειον διά τών ξυρα
φιών τοϋ Λεοντος και τερετιζων παμπάλαιόν τι <£σμάτιον. Προσηνέχθη δέ 
αξιόλογα πρδς τούς ξενίζοντας αύτδν και εϊπεν εΐς τήν Γοθώ δτι θά τη κλη

ροδοτήσει ποσόν τι έκ τίίς κληρονομιάς τοϋ Μάιζερ.

Αμ απελθοντος τοΰ Φουγά εις τδ πρόγευμα, ό Λέων έδραμεν εις τίς 

μνηστές του καί είπε :

«Τα πραγματα βαινουσι κατ ευχήν. 'Ο συνταγματ άρχης ήΛθε χάπίύς 
ajtb %ωρα, καί υπεσχεθη σήμερον εύθυς νάπέλθνι εΐς Παρισίους,” ώστε γίνεται 

ό γάμος αύ'ριον».

'Η γηραια παρθένος, ύι Βιργινία Σαμπούκκου ύπερεπγνεσε τδ σχέδιον τοϋ 
Αεοντος, ου μόνον διότι πάντα τά τοΰ γάμου ήσαν ήδη παρεσκευασμένα 

μετά πολλής λαμπρότατος, άλλά καί διότι ή αναβολή τοϋ γάμου ιδίως θά 

εγινετο ο γελως τής πόλεως όλης. Και μάλιστα άφ’ού ό γάμ.ος έγένετο 
γνωστός εις την δημαρχίαν, τά προσκλητήρια διενεμήθησαν κα'ι ό ένοριακός 

ναδς τής Παναγίας παρηγγέλθη νά παρασκευασθη εις την τελετήν. Έ δέ 

άναστολη τών παρασκευών χαριν ανθρώπου παράφρονος, θά ητο προσβολή με* 
γάλη κατά παντδς θείου τε καί άνθρωπίνου.

Ή Κλημεντίνα άπεκρίθη δακρύουσα, δτι ναί μέν άνευ τοϋ Λεοντος ούδό- 
λως δύναται νά εϊνε εύτυχής, άλλ’ δμως προετίμα, έλεγε, τδν θάνατον μάλ

λον ή νά δώσν) την χεϊρά της άνευ τής άδειας τοΰ κυρίου Φουγά. Ύπέσχετο 

δε οτι θα τον καθικετευσγ γονυκλινής ϊνα τον πείση νά δώση την ποθητήν 

άδειαν.

«Καί ε’άν εί'πη δχι! δπερ καί πιθανώτατον ;
— Θά τον παρακαλέσω, έως δτου τόν καταπείσω νά εί'πη τό ναί.»
Πάντες δ’ όμοθυμως συνελθόντες την έλεγον παράφρονα, καί η θεία της 

καί ό Λέων καί ό κύριος καί η κυρία 'Ρενάλτου, καί ό ιατρός Μαρτοΰ καί ό 

συμβολαιογράφος Βονιβέτος καί πάντες οΐ τών δύο οικογενειών φίλοι. Καί πως 

εΐχε καταπεισθή, δτε ό άρχιτέκτων Ώδρέτης είσώρμησεν εΐς την αίθουσαν 

άναφωνών. ■
«’Κμάθετε τά νέα ! Αύ'ριον μονομαχεί δ Φουγάς καί ό Μαρνέ».

Ή νεάνις άμ’ άκούσασα την θλιβεράν άγγελίαν κατέπεσεν ώς κεραυνό

πληκτος εΐς τάς άγκάλας τοΰ Λεοντος.

«Ό θεός μέ τιμωρεί ! άνεφώνησε. Τά βλέπετε ; επιμένετε άκόμη βιά- 
ζοντές με νά σας ύπακούσω; θά με σύρετε λοιπόν εΐς τόν ναόν παρά την 

θέλησίν του, καθ’ ήν ώραν έκεΐνος θά κινδυνεύη την ζωήν του ; »
Ούδείς έτόλμησε νάποκριθή τί ποτέ βλέπων αύτην έν ούτως ελεεινή κα- 

ταστάσει. Άλλ’ ό Λέων ηύχήθη είλικρινώς ύπέρ της νίκης τοΰ συνταγμα

τάρχου τών Θωρακοφόρων. Καί ναί μέν εϊχεν άδικον, τό παραδέχομαι, άλλά 

τίς εραστής θά εΐνε ποτέ τοσοΰτον ένάρετος ώστε νά βάλη κατ’ αύτοΰ λίθον j
’Ίδωμεν νϋν πώς ό καλός Φουγάς μετεχειρίσθη την ήμέραν του.

Τήν 10 π.μ., έλθόντες έν στολή οΐ δύο νεώτκτοι λοχαγοί τοΰ 23ου συντά

γματος παρέλαβον αύτόν καί τον συνώδευσαν εΐς τήν οικίαν τοΰ συνταγμα

τάρχου 'Ρολλών,δστις μετά τοΰ άντισυνταγματάρχου, τοΰ ταγματάρχου, τών 
τριών διοικητών τών ταγμάτων, τοΰ ΐατροΰ καί δέκα ή δώδεκα άξιωματι- 
κών, άνέμενε κατά τά πρόθυρα τής οικίας έν ύπαίθρφ την άφιξιν τοΰ ένδο

ξου έκ νεκρών άναστάντος. Ή σημαία ΐστατο όρθία έν τφ μέσω τής αύλής 
πεοιεστοιχισμένη ύπό τοΰ σημαιοφόρου καί άποσπάσματος ύπαξιωματικών 

εξεπίτηδες έκλεχθέντων. Έν τφ άκρφ δέ τής εΐκόνος ταύτης ήτο ή μου
σική τοΰ συντάγματος παρά τήν εί'σοδον τοΰ κήπου. ’Οκτώ δέ τρόπαια έξ 

οπλών τήν πρωίαν έκείνην παρασκευασθέντα ύπό τών τεχνιτών τοΰ συντά- 
γματος, κ.ατεκόσμ.ουν τούς τοίχους καί τάς κιγκλίδας. Αόχος δε γρεναδιέρων 

«παρά πόδα» έχόντων τά δπλα ήτο παρατεταγμένος καί περιέμενε.

Εισερχομένου τοΰ Φουγά ή μουσική έπαιάνισε τον περίφημον τής είς Συ
ρίαν άναχωρήσεως θούριον, οΐ γρεναδιέροι «έπαρουσίασαν» δπλα, τά τύμ
πανα έκοουσαν τδ έικβατήριον, όπαξιωματικοί τε καί στρατιώται άνεφώνη- 

σαν «Ζήτω ό συνταγματάρχης Φουγάς! » καϊ οΐ άξιωμ-ατικοϊ προσήλθον έν 
σώματι ύποδεξόμενοι τόν παλαιόν τοΰ συντάγματος των. Ταΰτα δέ πάντα 

δέν ήσαν μέν πολύ σύμφωνα πρδς τήν στρατιωτικήν τάξιν καί πειθαρχίαν, 
άλλ’ όφείλομεν νά συγχωρήσωμεν καί τινας παρατυπίας είς ανδρείους στρα- 

τιώτας άνευρίσκοντας ένα τών προγόνων των. Έγένετο καί ένταΰθα τρόπον 

τινά άσωτεία δόξης.
Ό ή'ρως τής πανηγύρεως έσφιγξε τήν δεξιάν τοΰ συνταγματάρχου καί τών 

αξιωματικών μετά πλείστης δσης προθυμίας ώς έάν έπανέβλεπεν άρχαίους 

συναδέλφους. Έχαιρέτισε φιλοφρόνως τούς ύπαξιωματικούς καί τούς στρατιώ- 

τας,έλθών δέ πλησίον τής σημαίας έ'κλινε τό γόνυ καί άνεγερθείς έπειτα μετά 

μεγαλοπρεπείας έλαβε τό δόρυ αύτής καί στραφείς πρός τούς περιεστώτας 

είπε"
«Φίλοι, ύπό τήν σκιάν τής σημαίας έπανευρίσκει σήμερον τήν οΐκογενειάν 

του στρατιώτης τής Γαλλίας μετά έξ καί τεσσαράκοντα έτών έξορίαν. 
Χαϊρε, ώ ένδοξον σύμβολον τής Πατρίδος,παλαιά σύντροφος τών. άνδραγαθιών 

μας, ηρωικόν τών δυστυχιών μας στήριγμα! Ό άετός σου άκτινοβολών 

ύπερίπτατο τοσοΰτον χρόνον ύπεράνω τής κκτεπτοημ.ένης καί τρεμουσης Ευ
ρώπης ! Ό άετός σου καί καταβληθείς έξηκολούθει παλαιών μετά καρτερίας 
κατά τής τύχης καί κατά τών δυνατών τής γής 1 Χαϊρε, ώ ένδοξε όδηγε, ή 

όδηγήσασα ημάς είς τήν δόξαν καί παραμυθήσασα έν ήμέραις δυσθυμίας καί 

άπογνώσεως! Σέ εΐδον άείποτε όρθουμένην έν τοΐς έσχάτοις κινδύνοις,ώ μεγαλο

πρεπής τής Πατρίδος μου σημαία ! Οί άνδρες έπιπτον πέριξ σοΰ ώς οΐ στά- 

χυς οί ύπό τοΰ Θεριστοΰ θεριζόμενοι, μόνη δέ σύ είχες πρό τών έχθρών ύψω- 

μένον τό άκαμπτον καί ύπερήφανον μέτωπόν σου ! Αί σφαϊραι σέ κατεσπά- 

ραξαν καί σε μετέβαλον είς κόσκινον, άλλ’ ούδέποτε ό θρασύς ξένος ήπλωσε 
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είς σέ την χεϊρά του? Εί'θε τό μέλλον νά περιβάλη την κορυφήν σου διά 
δαφνών νέων ’ Εί'θε νά κατακτήσεις νέα και απέραντα βασίλεια, άτινα δέν 

θά μας άφαιρέστ) ή Μοίρα πλέον ! Ή μεγάλη εποχή θάναγεννηθγ, ναί! πί- 

στευσον την φωνήν στρατιώτου έξελθόντος τοϋ τάφου καί λέγοντος' .«’Εμ
πρός!» Ναι μά την ψυχήν τοΰ διοικοΰντος ήμάς έν Βαγράμγ ! Ή Γαλλία θά 

ε/νι καλάς ημέρας έφ’ δσον σύ διά τών ενδόξων πτυχών σου θά έπισκιάζγς 
τήν τύχην τοΰ Ανδρείου εικοστού τρίτου συντάγματος!»

Ή στρατιωτική αύτη καϊ φιλόπατρις ευγλωττία ένεθουσίασε τάς καρδίας 
πάντων, οϊτινες έπευφημοϋντες κατεφίλησαν τον Φουγάν και σχεδόν έκόμι- 

σαν αύτόν άνάρπαστον καί θρκκμβεύοντα είς τήν αίθουσαν.
Κατά τό πρόγευμα ό Φουγάς καθήμενος απέναντι του ‘Ρολλών ώς άλλος 

οικοδεσπότης, έφαγε καλώς, έλάλ.ησε πολύ και έπιε περισσότερον. Θά ευρητε 

μεταξύ τών ανθρώπων πολλούς ουδόλως πίνοντας κα'ι μεθύοντας. Άλλ’ ό 

Φουγάς δέν ήτο έκ τών τοιούτων. Τρεις φιάλας έπινε καί μόλις έμέθυε' πολ- 

λάκις δέ έβαινε καϊ περαιτέρω χωρίς νά καταπέσγ.

Αί διάφοροι προπόσεις ήσαν μεσταϊ ζωηρότητος καϊ φιλοφροσύνης. Έπεθύ- 

μουν νά τας παρατάξω ένταΰθα πάσας, άλλά καϊ τόπον πολύν προβλέπω οτι 

θά καταλάβωσι, καί τινες τούτων, μάλιστα δέ αί τελευταϊαι αί κα’ι συγκι- 

νητικώταται,δέν διεκρίνοντο έπϊ καθαρότητι ύφους.

Περί τήν 2 μ. μ. κατέλιπον τήν τράπεζαν καϊ πάντες όμοϋ μετέβησαν είς 

τδ στρατιωτικόν καφενεΐον ένθα οί άξιοίματικοϊ τοΰ 23 ου συντάγματος προσ- 
ήνεγκον xcriraior είς τούς δύο συνταγματάρχας. Φυλάσσοντες δέ τό πρέπον 

προσεκάλεσαν καϊ τούς ανώτερους αξιωματικούς τοϋ συντάγματος τών θω

ρακοφόρων.
Ό Φουγάς αύτός μόνος μεθύων δσον τάγμα δλον Ελβετών, έδεξιοϋτο 

έπανειλημμένως τούς πάντας λίαν φιλοφρόνως. Άλλά διά τοΰ νέφους τοϋ 
σκιάζοντος τόν νοϋν του διέκρινε τό πρόσωπον και τό ό'νομα τοϋ Μαρνέ καϊ 
διέστρεψε τό πρόσωπόν του. Μεταξύ αξιωματικών καϊ μάλιστα διαφόρων 

δπλων ή φιλοφροσύνη εΐνέ πως ύπερβολική, ή έθυμοτυπία αύστηρά κα'ι ό έγω- 
ισμός οξύθυμος κα’ι εύερέθιστος. "Οθεν ό Μαρνέ, άνήρ άξιολογώτατος, κατε- 

νόησεν έκ τών τρόπων τοϋ Φουγά δτι απέναντι του εΐχεν άνδρα ούχί φίλον.

Τό πούτσιοτ ένεφανίσθη, άνεφλέχθη κα· έκενώθη διά μεγάλων κοχλια
ρίων είς έξηκοστύν ποτηρίων. Ό Φουγάς συνέκρουσε τό ποτήριόν του μετά 

πάντων πλήν του Μαρνέ. 'Π δέ συνδιάλεξις ποικίλη και θορυβώδης περιήλ- 

θεν άφρόνως είς τό ζήτημα περί διαφοράς έπαγγέλματος. Διοικητής τις τοϋ 

ιππικού ήρώτησε τόν Φουγάν έάν είδε τήν θαυμαστήν έκείνην έφοδον τοϋ 
Βορδεσούλη, δστις διά τοΰ ίππικοΰ κατεκρήμνισε τούς Αύστριακούς είς τήν 

κοιλάδα Πλάουεν. Ό Φουγάς έγίνωσκε κάλλιστα τόν στρατηγόν Βσρδεσού- 

λην καϊ έγένετο μ,άρτυς αύτόπτης τής λαμ.πρας έκείνης ανδραγαθίας τοϋ 

'ίππικοΰ, ήτις έκρινε τήν μάχην τής Δρέσδης. Άλλά θέλων νά δυσαρε- 

στήσν] τόν Μαρνέ ύπεκρίθη άγνοιαν ή αδιαφορίαν καϊ εΐπεν"
«Είς τόν καιρόν μας τό ιππικόν έχρησίμευε προ πάντων μετά τήν μά

χην, διότι τό μετεχειριζόμεθα νά συλλαμβάνη τούς έχθρούς τούς όποιους 

ήμεϊς εΐχομεν διασκορπίσει».
Κραυγαϊ ήκούσθησαν πανταχόθεν ύπέρ τοΰ ίππικοΰ καϊ ώς άπόδειξις πρού- 

τάθη τό ένδοξον ό'νομα τοΰ Μυρά.
«Άναμφιβόλως, κύριοί μου, άπεκρίθη δ Φουγάς κινών τήν κεφαλήν. Ό 

Μυρά ήτο καλός στρατηγός έν τή περιωρισμένη σφαίρα του καϊ άριστα συνε- 
τέλει είς παν δ τι έπρεπε. Άλλ’ έάν τό ιππικόν είχε τδν Μυρά, τό πεζικόν 

όμως είχε τόν Ναπολεοντα.»
Ό συνταγματάρχης Μαρνέ παρετήρησε λίαν όρθώς οτι, έάν θελήσγ τις νά 

ειπγι δτι ό Ναπολέων ανήκει είς έν μόνον δπλον, οφείλει νά τον κατατάξτι 

είς τό πυροβολικόν.
«Άδιάφορον, άπεκρίθη ό Φουγάς, δπως δήποτε έγώ έάν ή'μην αρχιστρά

τηγος ήθελον αφήσει τό ιππικόν κατά μέρος ώς άχρηστον.»
Πολλοί τών Αξιωματικών έσπευσαν νά άναμιχθώσιν είς τήν συζήτησιν, 

&.W ό Μαρνέ τούς άνεχαίτισε νεύσας οτι θέλει νά άποκριθί; είς τόν Φουγάν.
«Καϊ διατί λοιπόν, σάς παρακαλώ, ήθέλετε αφήσει τό ιππικόν κατά μέ

ρος ώς άχρηστον ; ’ '
•— Διότι ό ίππεύς είνε στρατιώτης ατελής.

—— Ατελής !
•—Μάλιστα, 'κύριε, καϊ άπόδειξις οτι τό Κράτος ύποχρεοΰτάι νάγοράσν) 

άντί τετοακοσίων ή πεντακοσίων φράγκων ίππον πρός συμπληρωσιν τοϋ ίπ- 
πέως. Καί έάν ό ίππος πάθη τι ύπό σφαίρας ή ύπό λόγχης, τετέλεσται, ό 
ίππεύς δέν αξίζει τίποτε. Έΐ'δετέ ποτέ ιππέα άνευ ίππου ; Τί εύμορφον 

πράγμα !
— ’Εγώ καθ’ ημέραν περιπατώ πεζός καϊ δμως ούδέν γελοϊον βλέπω ε

πάνω μου.
— Ή εύγένεια δέν μ.’ επιτρέπει νά σας άντικρούσω.
— Καϊ έγώ, κύριε, χάριν τής δικαιοσύνης δέν άντιτάττω παραδοξολογίαν 

είς παραδοξολογίαν.Άλλά τί θά έλέγετε περί τής λογικής μου,έάν σας έλεγον 

(καϊ ή γνώμη αύτη δέν εινε ίδική μου τήν άνέγνωσα είς βιβλίον),έάν σας έλε

γον «Τιμώ τό πεζικόν, άλλ’ ό πεζός στρατιώτης εινε ατελής, είνε Απόκλη

ρος, εινε ανάπηρος καϊ έστερημένος τοΰ φυσικού συμπληρώματος τοΰ πολε
μικού άνδρός δπερ καλείται ίππος, θαυμάζω τήν ανδρείαν του, αναγνωρί

ζω δτι είνε χρήσιμος είς τάς μάχας, άλλά τι τα θέλετε, ό ταλαίπωρος έχει 
μόνον δύο πόδας είς τήν διάθεσίν του, ενώ ημείς έχομεν τέσσαρας. Λέγετε 

δτι ίππεύς πεζός εΐνέ τι γελοϊον, άλλά μήπως ό πεζός εινε καλλίτερος δταν 
τοΰ- χώνουν τδν ίππον μεταξύ των σκελών του ; Είδον εξαίρετους λοχαγούς 
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τοΰ πεζικοΰ, τούς όποιους ό υπουργός ένέβαλεν είς τήν έσχάτην άμηχανίαν 
διορίσας αύτούς διοικητάς τάγματος. Οί δύσμοιροι έλεγον άμηχανοΰντες: «Δεν 

άρκεϊ νά άναβής είς τόν βαθμόν, ά'λ'λά πρέπει νά άναβής κα'ι είς τόν ίππον !» 

*11 απηρχαιωμένη αυτή άστεώτης διεσκέδασεν όπωσοΰν τό άκροατήριον, 
ό'περ άπό καρδίας έγέλασε πρός μεγίστων δυσαρέσκειαν τοΰ Φουγά, δστις 

πληρης οργής είπε.

«Είς τόν καιρόν μου δ πεζός έγίνετο ίππεύς είς είκοσιτέσσαρας ώρας, καί 
δστις θέλει νά μου δείξη την τέχνην του έφιππος καΐ μέ γυμνήν την σπά

θην, άς κοπιάσν) νά του δείξω έγώ τί έστι πεζικόν !

—— Κύριε, άπεκρίθη άτάραχος ό Μαρνέ, έλπίζω ό'τι τοιαϋται εύκαιρίαι 
δέν θά μας λείψωσιν έν ώρφ πολέμου. Έκεϊ ό αληθής στρατιώτης δεικνύει 

την τέχνην καί την άνδρείαν του. Πεζοί τε καΐ ιππείς άνηκομεν δλοι είς την 
Πατρίδα καΐ ύπέρ αύτης προπίνω, κύριε, έλπίζων δτι δέν θάρνηθήτε νά συγ- 

κροόσωμεν τά ποτηριά μας. Προπίνω ύπέρ της Πατρίδος!»

"Οτι ό Μαρνέ καΐ έλάλησε καλώς καΐ συνεπέρανε καλώς, άπέδειξαν αί 

συγκρούσεις τών ποτηρίων. Καΐ αύτός δέ ό Φουγάς έλθών πρός τόν άντίπα- 

λόν του συνέκρουσε τό ποτήριόν του μετ’ ειλικρίνειας, άλλά κΰψας τφ ειπεν 

είς τό ους τραυλίζων.

«Καΐ έγώ έλπίζω, κύριε, δτι δέν θάποποιηθήτε τό παιγνίδιον δπερ έσχον 

την τιμήν νά σας προτείνω πρό ολίγου.

— "Οπως θελετε» άπεκρίθη ό συνταγματάρχης τών Θωρακοφόρων.
‘Ο Φουγάς είπέρ ποτέ μεθύων έξήλθε λαβών κατά τύχην δύο αξιωματι

κούς. Έδηλωσεν είς αύτούς δτι έθεώρει εαυτόν προσβεβλημένον ύπό τοϋ 

Μαρνέ, δστις καΐ συνρνεσε νά δώση την αίτηθεΐσαν ίκανοποίησιν.

«Καθ’ δσον μάλιστα, προσέθηκε μετά έχεμυθίας, υπάρχει μεταξύ ημών 
γυνή ! Ίδού δέ οί δροι μου, ο'ίτινες είνε ύπέρ τής τιμής καί τοΰ πεζικοΰ καί 

τοΰ στρατοΰ έν γένει καΐ τής Πατρίδος. ©ά μονομαχήσωμεν έφιπποι, γυ- 
μ.νοΐ μέχρι τής όσφύος καΐ έπί ίππου γυμνοΰ άνευ έφιππίου. "Οπλον ; σπάθη 

τοΰ ίππικοΰ ! Είς τό πρώτον αίμα ! Θέλω άπλώς νά σωφρονίσω ένα ούτι- 
δανόν, δέν θέλω νά στερήσω την Πατρίδα καλοΰ στρατιώτου!»

Τούς όρους τούτους έθεώρησαν παραλόγους οί μάρτυρες τοΰ Μαρνέ’ άλλ’ 
δμως συνήνεσαν, διότι ή στρατιωτική τιμή θέλει ίνα καταφρονώμεν πάντων 
τών κινδύνων καΐ αύτών τών παραλόγων.

Ό Φουγάς διήλθε τό ύπόλοιπον της ημέρας βασανίζων τούς δύσμοιρους 

'Ρενάλτους. Έπαιρόμενος έπΐ τή εξουσία; ην είχεν έπΐ της Κλημεντίνας, έ- 
ξεδηλωσε φανερά τάς θελήσεις του, ώμοσεν δτι θά την λάβ-ρ γυναίκα άφ’ 

ού άνεύργι τόν βαθμόν του, τήν οίκογένειάν του καί τήν περιουσίαν του, καί 

τη ειπεν δτι δέν έχει τήν άδειαν νά άποφασίσν) τίποτε κατά τήν απουσίαν 

του. Ήλθε δέ είς φανεράν ρηξιν πρός τόν Λέοντα και τούς γονείς του, άπερ- 

ριψε τάς εύκολίας άς τφ παρείχαν καΐ άπήλθε τής οικίας, άφ’ ού έπισημως 

Μντήλλαξε λαμπράς ύβρεις καί άπειλάς. 'Ο Λέων ώς συμπέρασμα τών ύ

βρεων καΐ τών άπειλών έδηλωσεν δτι συγχρόνως Οάπαρνηθή καί τήν γυναί

κα του καί τήν ζωήν του. Ό δέ συνταγματάρχης ΰψώσας τούς ώμους άπήλ- 
θεν ώς λιποτάκτης παραλαβών, χωρίς νά σκεφθή, καί τά ένδύματα τοΰ 

πατρός καί τόν πϊλον τοΰ υίοΰ. Λαβών δέ παρά τοΰ συνταγματάρχου 'Ρολ- 
λών πεντακόσια φράγκα, έμίσθωσε δωμάτιον έ'ν τινι ξενοδοχείφ, καΐ κατα- 

κλιθείς νήστις έκοιμήθη κατά συνέχειαν μέχρι τής έλεύσεως τών μαρτύρων.
Δέν ήτο άνάγκη νά τφ διηγηθώσι τά συμ,βάντα τής προτεραίας, διότι 

οί άτμ.οΐ τοΰ πουνσίου καΐ τοΰ ύπνου διεσκεδάσθησαν παραχρήμα.Ένεβάπτι- 

σε τήν κεφαλήν καΐ τάς χεΐρας έν κάδφ δροσεροΰ υδατος καί ειπεν :
«Ίδού έστολίσθην’ζήτω δ Αύτοκράτωρ! Καΐ τώρα λοιπόν είς γραμμήν!»

Τόπος τής μονομαχίας ώρίσθη έκ συμφώνου τό πεδίον τών στρατιωτικών 

άσκήσεων. Εινε δέ τοϋτο περιοχή άμμώδης έντός τοΰ δάσους ίκανώς μακράν 
τής πόλεως κείμενον. Πάντες δ’ οί άξιωματικοί τής φρουράς μετέβησαν άνευ 

τινός προσκλήσεως. Καί στρατιώται δέ πολλοί έδραμον καταχρηστικώς. Καί 

ή χωροφυλακή έκόσμει διά τής παρουσίας της τήν μικράν ταύτην οικογε
νειακήν πανήγυριν. Διότι έμελλον νά ί'δωσιν έν ήρωϊκώ ίπποδρομίφ συγκρουό- 

μενα πρός άλληλα ού μόνον τό ιππικόν καί τό πεζικόν, άλλά καί τόν πα
λαιόν στρατόν πρός τόν νέον. Καί τό θέαμα έγένετο κατά τάς προσδοκίας 

τοΰ εύγενοϋς κοινοΰ, ώστε ούδείς ήσθάνθη τήν άνάγκην νά συρίξη τό δρά

μα καί πάντες άπήλθον λαβόντες, ούτως είπεΐν, όπίσω τό άργύριόν των.
Τή ένάτνι άκριβώς ώρφ οί μαχηταί είσήλθον είς τό στάδιον μετά τών 

τεσσάρων μαρτύρων καί τοΰ ελλανοδίκου. Ό Φουγάς γυμνός μέχρι τής ό

σφύος ήτο εύ'μορφος ώς νεαρός θεός. Τό ραδινόν καΐ νευρώδες σώμά του, ή 
μειδιώσα καΐ μεγαλοπρεπής κεφαλή του, τό άρρενωπόν άμα δέ καί κομψόν 

τών τρόπων του προσείλκυσε τήν προσοχήν πάντων, οίτινες έθαύμασαν αύτόν 
είσερχόμενον έπί τοΰ καμαρωτού άγγλικοΰ ίππου του καί χαιρετίζοντα τούς 

περιεστώτας διά τής σπάθης του.
Ό συνταγματάρχης Μαρνέ ξανθός, ισχυρός, λάσιον έ'χων τό σώμα καΐ 

δμοιον κατά τόν τύπον πρός τό τοΰ ίνδικοΰ Βάκχου καί ούχί πρός τό τοΰ 
Άχιλλέως, είσήλθε καί αύτός, άλλά τδ μέτωπόν του έφαίνετο σκιαζόμενον 

ύπό νέφους ανίας. Διότι δέν είνε έπάναγκες νά είνέ τις μάντις ΐνα έννοήσν) 

δτι ή άλλόκοτος αύτη μονομαχία γινομένη πρό τών οφθαλμών μάλιστα τών 
ιδίων του άξιωματικών, τώ έφαίνετο άκαιρος καί πρό πάντων γελοία. Ό ίπ

πος δ’ αύτοΰ ήτο ρωμαλέος καΐ ζωηρός.
Οί μάρτυρες τοΰ Φουγά ΐππευον πολύ άσχημα, διότι ήναγκάζοντο νά 

διανέμωσι τήν προσοχήν των μεταξύ τής πάλης καΐ τών άναβολέων των. 'Ο 

Μαρνέ είχεν έκλέξει δυο τούς άρίστους ίππεϊς τοΰ συντάγματός του. 'Ελλα
νοδίκης δέ ήτο ό συνταγματάρχης 'Ρολλών έξαίρετος ίππεύς.

Δοθέντος τοΰ σημείου ό Φουγάς έδραμε κατ’ εύθεϊαν πρός τόν άντίπαλόν 
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του προτείνων τήν αιχμήν τής σπάθης του ώς ίππεύς στρατιώτης ποιώι( 
έφοδον κατά πεζικοΰ έν τετραγώνφ τεταγμένου. Άλλά δτε έ'φθασε πλη

σίον τοΰ Μαρνέ άπέχων άπ’ αύτοΰ τρία άλματα τοΰ ίππου, έ'στη καί 
διέγραψε πέριξ τοΰ άντιπάλου του επτά- ή οκτώ κύκλους ταχύτατους 

εύστροφος ώς "Αραψ ίππεύς. Ό Μαρνέ αναγκασμένος ών νά στρέφηται 

περί εαυτόν και πανταχόθεν νάποκρούη τάς προσβολάς τοΰ Φουγά, ώρ- 
μ,ησε καϊ αυτός καϊ διαρρήξας τδν κύκλον τοΰ Φουγά καϊ έξελθών εΐς τό 
πεδίον έπεχείρησε και αύτός νά περικύκλωση τδν Φουγάν ώς εκείνος. Άλλ’ 

ό Φουγάς δέν τον περιέμεινε καϊ έ'φυγεν είς τά τε'σσαρα, περιτρέχων ώς έν 
ίπποδρομίφ και καταδιωκόμενος ύπό τοΰ Μαρνέ, οστις ό'μως βαρύτερος ών 

καϊ έχων 'ίππον όλιγώτερον ταχύν έμεινεν όπίσώ. ’Εκδικούμενος δέ ανέκραξε 

πρδς τδν Φουγάν. «Αΐ', κύριε, έπρεπε νά μ’ ειπητε δτι έμέλλομεν νά τρέξω- 
μεν και δχι νά μονομαχήσωμεν! Καί τότε Θά έλάμβανον τήν μάστιγά μου 

καϊ όχι τήν σπάθην.»

Άλλ’δ Φουγάς έπηρχετο ηδη κατ’αύτοΰ άκράτητος άσθμαίνων και κράζων'
«Στάσου αύτοΰ και περίμενέ με. Σ’ έ'δειξα τόν ιππέα, τώρα θά σε δείξω 

καϊ τδν στρατιώτην !»

Καϊ προσελθών προσέβαλε τδν Μαρνέ διά τής αΐχμ,ής τής σπάθης καϊ θά 
τον διεπέρα, έάν μή έκεΐνος τόν άπέκρουεν εγκαίρως, άποκριθείς συγχρόνως 
διά λαμπράς τέταρτης ικανής νά διχοτόμηση τόν άήττητον Φουγάν. Άλλά 

ποΰ ! ό Φουγάς ητο και πίθηκου εύκινητότερος' ώλίσθησεν άπό του ίππου καϊ 
παρευθύς εύρέθη πάλιν επ’ αύτοϋ, αποφυγών ούτω την έπίθεσιν τοϋ Μαρνέ, 
δστις τώ είπε.

«Σάς συγχαίρω ! Εις τά ιπποδρόμια δέν το κάμνουν καλλίτερα!»
■— Ούτε εΐς τδν πόλεμον, άπεκρίθη ό Φουγάς. Ά ! κακούργε! Σύ ύβρί- 

ζεις τδν παλαιόν στρατόν ; Λάβε την. Δέν έπέτυχε 1 Εύχαριστώ, άλλ’ αύτη 
δέν εΐνε τίποτε. Λάβε ! λάβε ! λάβε! ’Ά ! λέγεις ότι ό πεζός εΐνε άν

θρωπος άτελης! Τώρα βλέπεις τί έστι άτελης! Λάβε την ! Την άντέκρουσε ! 

Αί', και νομίζει ίσως οτι απόψε θά περιπατη ύπό τά παράθυρα της Κλη- 
μεντίνης ! Νά ! μίαν διά την Κλημεντίναν, νά κ’ έκείνην διά τό πεζικόν ! 

Θά την άντικρούσης πάλιν ! Ναί, άθλιε ! Και αύτην ; Πάλιν ! ’Ά, μά σύ εί
σαι άκατάβλητος ! Νίκη ! Ά ! κύριε ! 'Ρέει τό αΐμά σου ! Τί έκαμα ; Εΐς 
τόν διάβολον καϊ ά) σπάθη καϊ ό ίππος καϊ τά πάντα ! Ταγματάρχα ! ταγ- 

μ.ατάρχα ! τρέξε γρήγορα ! Κύριε, πέσε εΐς τάς άγκάλας μου ! Τί ζφον εί

μαι ! ‘Ως νά μη ήσαν άδελφοϊ οί στρατιώται πάντες ! Φίλε, συγγνώμην 1 
Έπεθύμουν νά έξαγοράσω πάσαν ρανίδα τοΰ αίματός σου δι’ όλου του ίδικοΰ 

μου ! Ελεεινέ Φουγά, δέν εΐμπορεϊς νά γείνης κύριος τών αγρίων παθών σου ! 
ΓΩ σύ, Ασκληπιέ τοΰ ’Άρεως ! εϊπέ μοι ό'τι τό νήμα τών ημερών του δέν θά 

κοπή f Άν πάθη τίποτε έγώ δέν την θέλω την ζωήν μου, διότι εΐνε ανδρείος 
στρατιώτης I»

*0 συνταγματάρχης Μαρνέ εΐχεν εντομήν λαμπράν άπό τοϋ βραχίονος μέ

χρι τής άριστεράς πλευράς καί τό αίμα έ'ρρεε φοβερόν ίδεϊν. Ό χειρουργός 

σπεύσας έπέσχε τό αίμα. Ήτο δέ τό τραϋμα μάλλον μακρόν ή βαθύ καί 
ήδύνατο νά θεραπευθη έν όλίγαις ήμέραις. Ό Φουγάς έφερε τδν άντίπαλόν 

του μέχρι τής άμάξης, ού μ.όνον δέ τοϋτο, άλλά ήθέλησε καί νά εϊσέλθη 

εΐς τήν άμαξαν μετά τών δύο αξιωματικών, οΐτινες έπανήγαγον τόν Μαρνέ 
εΐς τήν οικίαν του. Καθ’ οδόν δέ έν τή άμάξη διά μυρίων τρόπων έξεδήλου 

πρός τόν τραυματίαν τήν διά βίου άγάπην του και τήν φιλίαν. “Οτε δέ άφί- 

κοντο εΐς τήν οικίαν, αύτός ό Φουγάς τόν κατέκλινεν εΐς τήν κλίνην του, τόν 

κατεφίλησε, τόν κατέβρεξε διά τών δακρύων του και άπήλθε μόνον δτε τόν 

εΐδεν άποκοιμηθέντα.
Περϊ τήν έκτην δέ ώραν ήλθεν εΐς τδ ξενοδοχείου μετά τών μαρτύρων του 

καϊ τοΰ ελλανοδίκου, ού; μετά τήν μάχην είχε καλέσει εΐς γεύμα. Περιβ— 

ποιήθη δέ αύτούς μεγαλοπρεπέστατα καϊ έπιεν ωσαύτως.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καθ’ άς ημέρας μέγας δικαίως γίνεται λόγος περϊ Ίωαννίνων, δέν εΐνε 

ΐ'σως πάντη περιττόν νά γραφώσιν ολίγα Ttva περϊ τοϋ τρόπου, καθ’ 8ν ή 

έλληνικωτάτη αύτη καϊ κατά τούς μέσους ήδη αιώνας άξια λόγου πόλις πε- 
ριήλθεν εΐς τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων.Τόσω δέ μάλλον πρέπει νά γνωσθή τό 

έπεισόδιον τοϋτο τής ηπειρωτικής ιστορίας, δσφ εΐνε βέβαιον καί μεμαρτυ- 
ρημένον γεγονός, οτι τά Ιωάννινα δέν έξεπολεμήθησαν, άλλά παρεδόθησαν 

εΐς τούς Τούρκους δι’. ιδίας συνθήκης.
Τή 29 Μαρτίου τοΰ 1430 έπιπτεν εις τάς χεϊρας τών Τούρκων, μάτην 

αντιστάτης μετά τών εγχωρίων τής έν τή πόλει βενετικής φρουράς, ή Θεσ
σαλονίκη' τό έργον τής δηώσεως και καταστροφής ύπήρξε πλήρες. Αύτός δ 
σουλτάνος Μουράτ ό Β' έφριξεν ίδών τήν γενομένην έρήμωσιν. ‘Η δέ Βενε

τία, μεριμνώσα περϊ διατηρήσεως τών λοιπών έν Έλλάδι κτήσεων αυτής, 
παρεχώρησε τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1430 όριστικώς τήν άλλοτε λαμπράν πά
λιν εΐς τάς χεϊρας τών κατακτητών. Άλλ’ ή άπόκτησις τής Θεσσαλονίκης 
δέν έπέφερε τό πέρας τών κατακτητικών διαθέσεων τοΰ Μουράτ. Διαιρέσας 

οδτος τήν στρατιάν αύτοϋ εΐς δύο μέρη, τό μέν αύτών παρέλαβε μεθ’ έαυ- 

τοϋ εΐς Άδριανούπολιν, τό δέ άλλο ύπό τον Σινκνην έ'στείλε κατά τής ’Αλ

βανίας καϊ τής ’Ηπείρου.
Ήρχε δέ τότε τής χώρας ταύτης δ ιταλικός οίκος τών Τόκκων, κομη

τών τής Κεφαλληνίας. Κάρολος Τόκκος ό Α' άνακηρυχθεϊς δεπότης τής ’Η
πείρου καϊ άοΰζ των Ίωαννίνων, ώς ονομάζει αύτόν ό Δούκας, διοικήσας
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την χώραν άπό τοΰ 1413 εΐχεν άποθάνει έν έτος πρό τίίς πτώσεως τίίς ©εσ» 

σαλονίκης. Μη έχων δέ γνήσια τέκνα έκ της βασι.Ιίσσης, της συζύγου αύ

τοΰ Φραγκίσκας Άτζαγιόλη, άφηκε την κυριαρχίαν τών χωρών αύτοΰ, ήτοι, 

τ·ης Ζακύνθου καϊ Κεφαλληνίας, της ’Άρτας κα'ι τών Ίωαννίνων, εις τόν &- 
νεψιόν του Κάρολον Β', υιόν τοϋ αδελφού αύτοΰ Δεονάρδου.

Άλλ’ ό Κάρολος Α' είχε τρεις νόθους υιούς, οΐτινες έζητησαν νάντιστώ- 

σιν είς την παραχώρησιν της ’Ηπείρου είς Κάρολον τον Κ'. Ό δέ μεγαλε- 
πηβολώτατος τούτων τών άδελφών Μέμ.νων, προςχωρησας είς τον σουλτά

ναν, έζητησε παρ’ αύτοΰ βοήθειαν κατά τοΰ Καρόλου καϊ παρεκάλεσεν αυ

τόν νά καταγάγη εις την ’Ήπειρον εαυτόν καϊ τούς άδελφούς.

Ούτως είχον τά πράγματα, οτε ό Μουράτ, κατακτησας την Θεσσαλονί
κην, έπεμψε την δυτικήν στρατιάν κατά τ·ης Ηπείρου.'Ο αρχηγός της στρα

τιάς ταύτης ονομάζεται ύπό τών χρονογράφων Σινάνης, μόνος δέ ό Χαλκό- 
κονδύλης καλεϊ αύτόν Καρατζίαν h

Πρό δέ της έπελεύσεως τοΰ στρατοΰ ό Μουράτ λέγεται πέμψας πρός τούς 

Ίωαννίτας γράμματα, άτινα διασώζει ημϊν τό ηπειρωτικόν χρονικόν, οπερ 
πρώτος μέν έδημοσίευσεν ό Pouqueville, είτα δέ ό Bekker έν τ·β σειρ^ τίίς 

Βυζαντίδος. ’Έχουσι δέ τά γράμματα ταΰτα ώδε”

«Μουράτ βασιλεύς της ανατολές καϊ δύσεως πρός τούς Ίωαννίτας. Έβε- 
«βαιωθητε άκριβώς άπό τάς νίκας -καί έμ.οϋ κα'ι τών προγόνων μ.ου, οτι ά 

«Θεός δέν έ'βαλεν είς τό βασίλειόν μου σύνορα καϊ μέ την βοηθειάν του 

«ύπέταξα δ'λην την άνατολην καϊ αύτην σχεδόν την δύσιν, οτι έξω άπό τά 

«βουνά σας ολοι μ.’ «προσκύνησαν. Σάς παρακινώ λοιπόν, πρϊν δοκιμάσητε 
«τά ολέθρια τοΰ πολέμου τέλη, πρϊν ίδητε τό αίμα πολλών άναιτίων χυνό- 
«μενον αδίκως, νά με παραχωρησητε την πόλιν σας, άν θέλετε νάποφυγητε 

«τδν άφανισμόν αύτης καϊ δσα άλλοι άπειθεϊς καϊ. σκληροτράχηλοι έ'παθον, 
«κατακοπέντες άπό τό σπαθί μου η πωληθέντες άπό τους στρατιώτας μου 

«αιχμάλωτοι είς άνατολην καϊ δύσιν. Σάς ύπόσχαμαι, άν με προσκυνησητε, 

«πίστεις ενόρκους, έγώ μέν νά μη σας έβγάλω ποτέ άπό τό κάστρον σας, 
«έσεΐς δέ νά μη φαν^τε επίβουλοι καϊ απειθείς τ·ης βασιλείας μου. Προσέ

ξατε μη πως άποβάλλοντες τό ζητημά μου δέν έχητε πλέον ούδέ καιρόν 

*·»νά μετανοησητε».
Ούδέν παράδοξον άν έπέμφθησαν αληθώς ταΰτα τά γράμματα ύπό τοΰ 

Μουράτ’ ίσως δ’ έ'χομεν σωζόμενον έν τοΐς άνωτέρω ύπό τοΰ αφελούς Ήπει- 

ρώτου χρονογράφου αύτό τό αυθεντικόν κείμενον τοΰ σουλτανικοΰ εγγράφου, 

οϊον έγράφη κατά πρώτον, διότι πολλάκις οί σουλτάνοι δέν άπηξίουν νά 

στέλλωσι γράμματα ελληνικά, όποια καϊ σώζονται άλλαχοΰ τε καϊ έν τοΐς 

άρχείοις της Βενετίας.
Ό Σινάνης, διαβάς άβλαβώς μ.ετά της στρατιάς και τοϋ Μέμ-νονος, ον συνε-

1 Σελ. 237 &δ. Βόννης.
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πηγετο, τά στενά τοΰ Πίνδου έτράπη κατ’ άρχάς έπϊ την Αιτωλίαν, είτα 
δ’ έστράφη κατά τών Ίωαννίνων και ηρξατο πολιορκών την πόλιν. Διαρκού- 

σης δέ της πολιορκίας έσχηματίσθη έν τη πόλει φατρία φρονοΰσα τά τών 
Τούρκων καϊ έχθαίρουσα τούς Ιταλούς άρχοντας τίίς ’Ηπείρου. Μετά τούτων 

συνεννοηθεΐς ό Σινάνης κατώρθωσε νά κυριεύσ-ρ την πόλιν διά συνθήκης. Καϊ 

ό μέν Κάρολος Τόκκος άπεχώρησε διατηρησας μέν την δεσποτείαν τ·ης ’Άρ

τας καϊ την κυριαρχίαν τών κατά τό ίόνιον πέλαγος νήσων, άλλά γενόμε- 

νος ύπόφορος είς τούς Τούρκους. Πρός δέ τόν μητροπολίτην τών Ίωαννίνων 
καϊ τούς άρχοντας της πόλεως ώς αντιπροσώπους τών Ίωαννιτών, άνέλαβεν 

δ Σινάνης ρητάς ύποχρεώσεις, περιεχομένας έν τίί κοινοποιήσει, ην έκ τοϋ 

στρατοπέδου διηύθυνε πρός τούς πολιορκαυμ-ένους Ίωαννίτας.
Ή συνθηκη αύτη, δημοσιευόμενη ολόκληρος έν τγ άξιολόγω Χρονογραφώ 

ΐης 'Ηπείρου ύπό τοϋ Άραβαντινοΰ * έχει αύτολεξε'ι ώς έξ^ς.
«Της κεφαλές τών κεφαλάδων καϊ αύθέντου πάσης Δύσεως τοΰ Σινάν 

«Πασσά ορισμός καϊ χαιρετισμός είς τδν πανιερώτατον μ,ητροπολίτην τών 
«Ίωαννίνων καί εις τούς έντιμ.οτάτους άρχοντας, τδν καπετάν Στρατηγό- 

«πουλον καϊ τδν υιόν τοΰ Καπετάνου κύρ Παΰλον καϊ εις τόν πρωτομαί’στορα · 
«τόν Βουΐσαβον καί είς τόν πρωτασηκρητιν Στανίτζην καϊ είς τούς λοιπούς 

«άρχοντας τών ’ίωαννίνων μικρούς τε καϊ μεγάλους. ·—· Νά ηξεύρητε, ότι 

«μάς έ'στειλεν δ μέγας Αύθέντης νά παραλάβωμεν τοΰ Δούκα τόν τόπον κα’ι 
«τά κάστρα του, καί ώρισέ μας γουν ούτως, δ'τι όποιον κάστρον κα'ι χώρα 

«προσκυνήσει μέ τδ καλόν νά μην έχη κανένα φόβον αύ'τε κακίαν ού'τε 
«κούρσευμα, άλλ’ ούτε κανένα χαλασμόν, καϊ ό'ποιον κάστρον καϊ χώρα δέν 

«προσκυνήσει, ώρισε νά καταλύσω και νά τα χαλάσω έκ θεμ.ελίων ώς περ 
«έποίησα καί την Θεσσαλονίκην. Διά τοΰτο γράφω σας καϊ λέγω, δτι νά 
«προσκυνησητε μέ τά καλόν καϊ νά μη πλανήστε είς τών Φράγκων τά 

«λόγια, δτι τίποτε δέν σάς θέλουν ωφελήσει, πλην θέλουν σάς χαλάσει, 

«καθώς έχάλασαν καϊ τούς Θεσσαλονικεΐς, και ένεκα τούτου όμ.νύω σας είς 
«τόν θεόν τοϋ ούρανοϋ καϊ τνίς γης και τδν προφήτην Μωάμεθ καϊ είς τά 

«επτά μουσάφια και είς τούς ρ,κ,δ/ προφητας τοΰ θεοΰ καϊ είς την ψυχήν 

«μου καϊ είς την κεφαλήν μου καϊ είς τό σπαθί δπου ζώνομαι, δτι νά μην 
«έχητε κανένα φόβον, μήτε αίχμαλωτισμδν, μήτε πιασμδν, μ.ητε μασγίδι 

«νά ποιησωμεν,άλλά και η έκκλησίαις σας νά σημαίνουν καθώς έχουν συνη- 
»θειαν. Ό δεσπότης νά έχη την κρίσιν την ρωμαϊκήν καϊ δλα του τά 

«εκκλησιαστικά δικαιώματα, οί άρχοντες δσοι έχουν τιμάρια πάλιν νά τα 

«έχωσι, τά γονικά τους, τά ύποστατικά τους καϊ τά πράγματά τους ολα 
«νά τα έχουν χωρίς τίνος λόγου καί άλλο δ τι ζητείτε νά σας τό δώσωμεν.
«Εί δέ καϊ σπαθάτε πεισματικοί καί δέν προσκυνησητε μέ τό καλόν νά

1 Τόμ. Β’. σ. 315 ζ. ί.
2 Παιδομάζωμα.
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«ήξευρητε, οτι ώς περ έδιαγουμίσαμεν την Θεσσαλονίκην καΐ έχαλάσαμε^ 

«ταϊς έκκλησίαις κα'ι έρημώσαμεν καΐ άφανίσαμεν τά πάντα ούτω θέλομεν 
«χαλάσει καϊ εσόες καΐ τά πράγματά σας καΐ τδ κρίμα νά το γυρεύσγι ό 

«Θεός άπδ σάς.»
Οί Ίωαννϊται, ώς έρρέθη άνωτέρω, dir εστάθησατ πεισματικοί, Ά’ ε· 

προσκύνησαν με τδ xaJ.br καΐ εις τοϋτο οφείλεται ή περίστασις, δ'τι τά 
’Ιωάννινα δέν έδιαγουμίσθησαν, ούδ’ έχαάάσθησιντ καΐ εμημώθησαν ώς η 

Θεσσαλονίκη. Οί Ίωαννϊται άπ·ρτησαν νά έπικυρωθώσιν αύτοϊς διά σουλ- 

τανικοΰ φιρμανίου τά ύπεσχημένα προνόμια έφ’ φ έστειλαν πρεσβείαν πρδς 
τόν Σουλτάνον, «άνδρας λογίους καΐ φρονίμους, παραγγέίλαντες νά τοΰ προσ- 
«φέρουν τοϋ κάστρου τά κλειδιά, άν τούς δώση μέ χρυσόβουλλον δ'σα τδν 
«ζητησωσιν. Ουτοι δέ έξελθόντες εις Θεσσαλονίκην ευρον τδν βασιλέα έξω 

«της πόλεως εις τόπον δ'στις Κλειδί τώρα λέγεται. Καΐ έκεϊ τελειώσαντες 
«τάς συμφωνίας έδωσαν καΐ έ'λαβον δρκους, καΐ δεχθέντες τδ χάτι σερίφι 
«παρέδωσαν είς χεΐράς του τά κλειδία, καΐ βασιλέα τοϋ κάστρου αύτδν 

«έπροσκύνησαν. Καΐ διά τοϋτο δ τόπος εκείνος άπδ τότε ώνομάσθη Κλειδί».

Τοιαύτη ή διηγησις τοΰ ηπειρωτικού χρονικού, έζ ίς γίνεται καταφανές 
μετά πόσης συνέσεως καΐ πόσου θάρρους έπέμειναν οί πρεσβευταί τών Ίωαν- 

νιτών εις την παραχώρησιν τών προνομιών εκείνων, αΐτινες καθίστων την 
θέσιν της πόλεως αύτών εξαιρετικήν έπΐ τουρκοκρατίας τούλάχιστον κατά 

τούς πρώτους αιώνας.

Περί δέ τοΰ χρόνου καθ’ δν έγένετο ή εις τούς Τούρκους έκχώρησις αύτη 

τών Ίωαννίνων ύπάρχει μικρά τις διχογνωμία.
Ό μέν Μελέτιος αναφέρει ό'τι παρεδόθησαν τά ’Ιωάννινα τώ 1424, μ,ετά 

την τής Θεσσαλονίκης υποταγήν, άλλα προφανώς δ αριθμός ούτος εινε λε- 
λανθασμένος.

Ό δέ Άραβαντινδς1 άποδέχεται την έτέραν τών χρονολογιών τών άνα- 

φερομένων έν τφ ηπειρωτική χρονικφ, την 10 ’Οκτωβρίου 1431. Αυτή δέ 

εινε καΐ ή ύπδ τοϋ Φραντζή2 καΐ Zinkeisen 3 δέκτη γινομένη χρονολογία. 
Άλλ’ ό Hopf 4 καΐ τούτφ επόμενος δ Hertzberg5 δέχονται ώς ημέραν παρα- 
δόσεως τών Ίωαννίνων την 9 ’Οκτωβρίου 1430. Καΐ αγνοώ μέν ποΰ στη

ρίζεται ό Hopf τοϋτο ίσχυριζόμενος, άλλά φαίνεται όπωςδηποτε δτι όρθά 

φρονεϊ. Διότι τδ ηπειρωτικόν χρονικόν περιέχει καΐ δευτέραν γνώμην- «άλ
λοι δέ λέγουν ό'τι τά έκυρίευσαν συγχρόνως μέ την Θεσσαλονίκην, έπΐ έ'τους 

6938, άπό δέ Χριστοΰ 1430». ”Αν δέ θελησωμεν νά δώσωμεν πίστιν είς

4 Τόμ.. α! σ. 164 κ. έ.
2 ’Έκδ. Βόννης σ. 157.
3 Geschichte des osmanischen Reiches τόμ.. α' σ. 572.
4 Παρα Ersch καΐ Gruber, τόμ. 86, σ. 107.
5 Geschichte Griechenlands τόμ. β' σ. 456.

την άνω παρατεθεϊσαν διηγησιν περί τίς αποστολής τών πρέσβεων, φερόμεθα 

άναγκαίως εις την χρονολογίαν 1430, διότι τότε μόνον, αμέσως μετά την 

άλωσιν της Θεσσαλονίκης, εύρίσκετο ό Μουράτ πρδ τών τειχών της πόλεως 
ταύτης, μετά τινα δέ χρόνον ού μακρδν άνεχώρησεν εις Άδριανούπολιν.

Παραλαβόντες δ’ό'πωςδηποτε οί Τοΰρκοι τά Ιωάννινα έγκαθίδρυσαν δεκα

οκτώ φρουρούς έν τφ φρουρίφ, οί δέ λοιποί Τοΰρκοι κατφκησαν κατά την, 

συνθήκην έξω τής πόλεως έν θέσει κληθείση Τουρκοπάλουκον. Έζητησαν 

δέ νά λάβωσι, κατά τόν χρονογράφον, καί γυναίκας άπό τάς θυγατέρας τών, 
χριστιανών- άρνουμένων δ’ εκείνων κατόρθωσαν τό πράγμα διά βίας, ώς 

ακριβώς διηγείται τά πράγματα τδ χρονικόν.
Άλλά τά προνόμια τής πόλεως ούχ ^ττον διετηρηθησαν έπΐ χρόνον μα- 

κρόν, οί δέ Ίωαννϊται έζων μετά τών Τούρκων έν ήσυχίιγ καΐ εΐρήνγ. ’Έχαι- 

ρον δέ, «ένοικοϋντες είς τό φρούριον τής πόλεως, έ'χοντες την επιστασίαν τών 
τηλεβόλων τοΰ φρουρίου, είςπράττοντες αύτοΐ ουτοι τάς βασιλικάς προσόδους, 

τής χώρας έκείνης και νεμόμενοι άκωλύτως τά δέκατα τής επικαρπίας τών 

γαιών, έφ’ ών έκαστος κατείχε τιμαριωτικά δίκαια, ώς καΐ έν τγί έποχγί τής 

αύτονομίας τά ένέμοντο οί πρόγονοί των»
Άλλ’ ή επιεικώς ειρηνική εκείνη συμβίωσές τών Ίωαννιτών μετά τών δε

σποτών αύτών διεσπάσθη βιαίως, δ'τε οί κάτοικοι τών Ίωαννίνων, πειθόμε- 

νοι είς τάς φιλοπάτριδας είςηγησεις Διονυσίου τοΰ έπικληθεντος Σκυλλοσό-, 

φου, έπανέστησαν τφ 1612 έπΐ τοΰ σουλτάνου Άχμέτου τοΰ Α' κατά τών 

Τούρκων. Τό οίκτρόν τέλος τής έπαναστάσεως έκείνης παρέβλαψεν ούσιω- 
δώς τούς Ίωαννίτας, στερηθέντας τών προνομίων αύτών, καΐ έβύθισε τούς 
Ήπειρώτας είς λαβύρινθον δουλείας όσημέραι πονηροτέρας, έως έπε'λθν) τδ ήδη 

ύπαυγάζον ποθητόν πλήρωμα τοϋ χρόνου.
ΣΠΠ>. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΑΡΧ Αίθ ΑΟΓ IK Α

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Την 21 ’Ιανουάριου συνήλθον έν μιδί τών αιθουσών τοΰ Έθνικοΰ Πανεπι
στημίου οί εταίροι τής ’Αρχαιολογικής Έταιρίας είς πρώτην έτησίαν συνε- 
λευσιν ώς έθος. Μετά βραχεϊαν προσλαλιάν τοΰ προέδρου κ. Φιλίππου Ίωάν- 

νου ό γραμματεύς τής Έταιρίας κ. Στέφανος Α. Κουμανούδης άνέγνω έκτε- 

ταμένην έκθεσιν περί τών έργων τής Έταιρίας κατά τδ λήξαν έτος- έργα 

τοιαΰτα τά μάλλον άξια λόγου υπήρξαν έν Άθήναις μέν ή έξακολούθησις 

έπί τινα χρόνον τής μεταξύ τών δύο θεάτρων, ιδίως δέ πρός νότον καΐ άνα-

1 Άραβαντινοΰ, χρονογρ. τόμ. Α'. σ, 220.
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τολάς του Θεάτρου τοΰ Διονυσου'άνασκαφής καί $ σπουδαία ύπό την έποπτείαν 

τοΰ άρχιτέκτονος κ. Λυσάνδρου Καυταντζόγλου επισκευή τής βορειοδυτικής 

ύπό την Πινακοθήκην γωνίας τής Άκροπόλεως κατά τόν άρχαϊον τρόπον διά 

παλαιών πωρίνων λίθων, τηρηθεισών της τε γραμμής κα'ι της κλίσεως .τοΰ 
άρχαίου τοίχου, ώς δεικνύουσιν οί έπι τόπου δπου ήτο δυνατόν άμετακίνη- 

Tot καί άθικτοι μείναντες άρχαϊοι λίθοι- έν δέ ταΐς έπαρχίαις άνασκαφή έν 
Μυκήναις καί ιδίως έν τφ τοϋ Άτρέως τάφφ ή θησαυρφ πολλά νέα είς φώς 

παραγαγοΰσα, άνασκαφή μεγάλου παναρχαίου τάφου έν τφ Ήραίφ, άρχή 
άνασκαφής τών παναρχαίων έν σπηλαίοις τάφων τές Ναυπλίας,άνακάθαρσις 
τελεία της άπό τοΰ 1870 κεχωσμένης Κασταλίας έν Δελφοΐς κα'ι άλλα τινά.

Μετά την άνάγνωσιν τές έκθέσεως τοϋ ταμίου κ. Π. Γιαννοπούλου καί 
την έκλογην τών έλεγκτών, η συνέλευσις λαβοΰσα τό ένδόσιμον έκ της έκ
θέσεως τοϋ κυρίου γραμματέως συνέστησεν ιδιαζόντως τω συμβουλίφ ΐνα 

συνεννοούμενον μετά τοϋ έπ'ι της Παιδείας Υπουργείου προκαταβάλη αύτφ 

χρήματα έκ τές είς 350,000 δραχμών άναβαινούσης περιουσίας τές Εται
ρίας κα'ι πρός άνέγερσιν ταχίστην έτέρας τοΰ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μου

σείου πτέρυγος αναγκαιότατης πρός έκθεσιν τών τε ένταΰθα μεγάλων συλ

λογών της ‘Εταιρίας καί τών έν ’Ολυμπίά αρχαιοτήτων, καί πρός ταχεΐαυ 

περάτωσιν τές άγοράς τών έπί του ναοΰ τές Έλευσϊνος καί τοΰ ίεροΰ χώρου 

τών Δελφών οικιών.

ΓΑΛΛΙΚΗ (ΧΟΛΗ

Κατά την συνεδρίαν τές γαλλικές’ΛκαδημεΙας των Επιγραφών καί Γραμ

μάτων την γενομένην τή 6 Δεκεμβρίου 1878 έν τή έκθέσει τοΰ προέδρου κ. 
Λαβουλαί άνεκοινώθησαν αί κατά τό λήξαν έτος γενόμεναι ύπό τές ένταΰ

θα Γαλλικές σχολής έργασίαι. Τούτων περίληψιν παρατιθέμεθα ένταΰθα.

Επτά μαθητάς εΐχεν η Γαλλική σχολή κατά τό έτος τοϋτο ένα μέν 

τριτοετή τόν κ. ‘Ομόλ (Homolle), ού παρετάθη ό χρόνος τές διαμονές, δυο 
δευτεροετείς τούς κκ. Μαρτά καί Γιράρδ (Martha, Girard) καί τρεις πρωτοε

τείς τούς κκ. Βωδουέν, 'Ωσσουλιέ καί Ποττιέ (Beaudouin, Haussoullier, Pot
tier). Κατηργήθη δέ συγχρόνως τό’μέτρον τοΰ ,νά διαμένωσιν οί μαθηταί της 

γαλλικές σχολής ’Αθηνών έπί έν έτος έν 'Ρώμη.

Ό κ. 'Ομόλ έξηκολούθησε τάς άνασκαφάς του έν Δήλω, άπεκάθηρεν έν- 

τελώς τόν ναόν τοΰ ’Απόλλωνος ώς καί τόν παρακείμενον ναόν τόν εΐς τήν 
Άρτέμιδα άποδιδόμενον. Έν ταΐς άνασκαφαΐς ταύταις άνεκάλυψε διάφορα 

γλυπτικά τεμάχια καί πλέον τών εκατόν έπιγραφών, έν αΐς μία περιέχουσα 
τούς απολογισμούς τών είς τήν διοίκησιν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος ώρισμέ- 

νων αρχόντων. Ό κ. 'Ομόλ κατέλιπε τήν σχολήν μεταβάς είς Γαλλίαν 
μετά τετραετέ έν Άθήναις εύδόκιμον διαμονήν.

*0 κ. Μαρτά άπέστειλεν είς τήν Άκαδήμειαν όγδοήκοντα άνεκδότους έπι-· 
γραφάς έκ Σπάρτης, Άχαΐας καί Άργολίδος. Πλήν τούτων δ’ άπέστειλε καί 

δυο κεφάλαια συγγράμματος περί τές τοπογραφίας τών μερών τές Πελο- 

ποννήσου άτινα έπεσκέφθη καί τήν αρχήν μεγάλου υπομνήματος περί τών 

Αθηναίων ιερέων.
'Ο κ. Γιράρδ αντέγραψε καί άπέστειλε εξήκοντα επτά έπιγραφάς άνεκ- 

δότους έξ Εύβοιας καί Βοιωτίας. Συνέταξε δέ και δυο υπομνήματα περί της 
Όπουντίας Λοκρίδος καί τών βορείων Σποραδών. Εύχάριστον ιδίως εμποιεί 

αίσθησιν, ώς λέγει ό κ. Λαβουλαί, ή έπίσκεψις τές Σκύρου τές νήσου τοΰ 
Άχιλλέως καί τές Δηϊδαμείας. ‘Η άρχαιότης άφέκεν είς τήν μυθολογικήν 

ταύτην νήσον ολίγα ίχνη, βυζαντιακά όμως μνημεία πολλά ποιοϋσι εύκολου 

τήν σπουδήν τές χριστιανικής έν αύτή τέχνης κατά τούς μέσους αιώνας.

Ό κ. Βωδουέν, καταγινόμενος κυρίως περϊ τήν σπουδήν τές νεοελληνικής, 
ύπέβαλε σχέδιον γραμματικές τές νεοελληνικές γλώσσης. 'Ο κ. Βωδουέν 

πρός τοϋτο διέμεινεν έτος' δλον έν Βενετία, ένθα έν τοΐς πλουσίοις άρχείοις 

καί ταΐς βιβλιοθήκαις περισυνήγαγε παν τό συντελούν είς τόν σκοπόν του.

Ό κ.'Ωσσουλιέ άπέστειλε κατάλογον τών μουσείων τές Βοιωτίας. Ταΰτα 

νεωστί ίδρυθέντα εΐνε τρία,τό έν Θήβαις,τό έν ©εσπιαϊς καί τό έν Τανάγρα,ίσης 
δ’άξίας πάντα.Έν τφ καταλόγφ τών άρχαιοτήτων τών μουσείων τούτων επι
συνήψε καί 1150 έπιγραφάς ών 706 άνέκδοτοι, συνέταξε δέ καί χάρτην 

τές νεκροπόλεως τές Τανάγρας έν ή ευρίσκονται τά εύμορφα εκείνα καί χα- 
ρίεντα άγαλμάτια τά κοσμοΰντα πάσαν συλλογήν άρχαιοτήτων.

'Ο κ. Ποττιέ τέλος κατέγεινε περί τά χορηγικά μνημεία, ιδίως δέ περί 

τήν μελέτην τοΰ Λυσικρατείου μνημείου, ού συμπλήρωσιν τελείαν ύπέβαλε 
τή βοηθεί^ι καί τοΰ άρχιτέκτονος κ. Λόβιό, (Loviot). Πλήν τούτου δ’ άπέ- 

στείλε καί κατάλογον τών χάλκινων άντικειμένων τοϋ έν Βαρβακείφ μουσείου 

τές ’Αρχαιολογικές Εταιρίας.
Τοιαΰτα τά έργα τών μαθητών της Γαλλικής σχολής κατά τό λήξαν έ- 

τος.'Ο κ. Λαβουλαί δικαίως μέγα μέρος τών έπαίνων άποδίδει είς τόν διευ

θυντήν τής σχολής κ. Δουμών (Dumont), λυπεΐται δέ καί μετ’ αύτοΰ καί 
ημείς ότι οικογενειακοί λόγοι ήνάγκασαν αύτόν νά καταλίπν) τάς ’Αθήνας.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ (ΧΟΛΗ

Συνεδρία της 1 Ίανουαρίου.
€Ο κ. ΚαϊΛερ (Kohler), περί αναθηματικών αναγλύφων χορηγών. 

Ό αντόϊ, περί νεωστί ευρεθεισών άττικών έπιγραφών.
Ό κ. ’Όβεργ (Oberg), επιδεικνύει χρυσά τινα αρχαία κοσμήματα.
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Ο κ. Καΐρτε (Korte) επιδεικνύει σειράν τινα κυπριακών αρχαιοτήτων έξ 
άθηναϊκής συλλογές.

'Οκ.Λόλλιγκ (Lolling), περί τίίς θέσεως καί τών ερειπίων τής πόλεως 
Άταρνεως. ■

Συνεδρία τη; 18 ’Ιανουάριου.

'Ο κ. Καϊλερ, περί αθηναϊκών εύθυνών τών ταμιών έκ τοϋ δ' αίώνος.
*0 κ. Καίριε, περί αγγείων έξ Αίγίνης έχόντων σχήμα σφιγγός -η σειρήνος. 
Ό κ. Λόλλιγκ, περί τής θέσεως τών Καρυών καί τοΰ Οίνοΰντος.

ΕΙΔΗίΕΙί

’Ένδον τοΰ Θησείου, οπού πρίν ήσαν έστοιβασμένα επάλληλα καί έν άτα- 
ξίοε διάφορα αρχαιολογικά αντικείμενα, υπήρχε καί στήλη τις επιτύμβια, 

ή'τις έμενεν έκεϊ που έν τινι γωνίφ δλως απαρατήρητος, καί ούδόλως έφελ- 
κύουσα τήν περιεργίαν η τήν προσοχήν κάν τών έπισκεπτομένων τά μικρόν 

εκείνο μουσεΐον. ’Εσχάτως δμως, οτε πολλαί τών έν τφ ναφ έκείνων ευ
ρισκομένων αρχαιοτήτων μετεκομίσθησαν είς τά νέον αρχαιολογικόν μου

σεϊον καί ή περί ής ό λόγος στήλη έστήθη έν άπόπτφ τόπφ καί άρ- 
κοόντως φωτιζομένφ, παρετηρήθη ύπό τίνος οτι έπί τής λείας έκείνης επι

φάνειας ύπήρχον ί'χνη δυςδιάκριτα γραφής τίνος. Έκτοτε ή περιεργία έκι- 
νήθη καί ήρευνηθη κάλλιαν ό λίθος, άλλ’ άλλοι μέν ίσχυρίζοντο δτι ύπάρχει 

ό λίθος γεγραμμένος, ετεροι δ’ ήρνοϋντο τοΰτο. Έν τούτοις ούδεμία αμφι
βολία ύπάρχει, δτι ό λίθος ουτος περιέχει δυο γραφάς κάλλιστα διακρινομέ- 

νας αμα ριφθή επ’ αύτοΰ ολίγον ύδωρ. Ή επιτύμβια στήλη είνε ί'ση τή τοϋ 
Άριστίωνος καί είνε παρ’ αύτήν έστημένη, στερείται δέ έντελώς οίουδήποτε 

γλυπτικού κόσμου. Είς τό κατώτατον μέρος αύτής φαίνεται εύκρινώς καί 
άνευ τής έπιχύσεως ύδατος ίππεύς έλαύνων άπό ρυτήρος. 'Ο ίππος εινε κάλ- 

λιστα ' σχεδιασμένος, καί ό αναβάτης αύτοΰ, κυρτούμενος πρός τά εμπρός, 
εχει θεσιν φυσικήν, και οιαν λαμβανουσιν οί άριστοι τών ιππέων έν τοιαύτή 

περιπτωσει. Ό χρωματισμός φαίνεται άπλοΰς, έλλείπει δ’ όλοτελώς οίαδή- 

ποτε φωτασκιασις. Και τοιαύτη μεν είνε ή μικρά αύτη γραφή ή κατέχουσα 

το κατώτατον τής στηλης μέρος, 'Ολόκληρον δέ τήν επιφάνειαν τής ίκανώς 
μεγάλης ταύτης στηλης καλύπτει έτερα γραφή, παριστώσα έν καταγραφή 
άνδρα φυσικοΰ μεγέθους ποδήρη χιτώνα άναβεβλημένον, καί βαστάζοντα διά 

μέν τής δεξιάς άγγεΐον, τοΰ σχήματος τών κανθάρων, δι’ ου σπένδει, διά δέ 

τής αριστεράς, ην υψώνει μέχρι τοΰ προσώπου, κλάδους μυρσίνης ή ελαίας. 
Οί βραχίονες τοΰ παριστωμένου είσί γυμνοί, αί πτυχαί τοΰ ίματίου κατέρ
χονται δια παραλλήλων γραμμών ώς φαίνονται εις τά διασωθέντα γλυ

πτικά έργα τοΰ αιγηνιτικοΰ εργαστηρίου, καί καταλήγουσιν έπί τών ποδών 
καί αλλαχού τοΰ σώματος, κατά τόν σπειοοειδή τρόπον. ‘Ο ρυθμός τής άνω- 
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τέρω γραφής είναι αρχαϊκός καί κατά πάντα όμοιος τω ρυθμφ. τού γνωστού 
άναγλύφου τοΰ Άριστίωνος· καί αύτή δέ ή στάσις τοΰ είκονιζομένου, ή'τις 

ήτο συνηθεστάτη κατά τήν νηπιότητα τής τέχνης, εινε παρεμφερής τής του 

άναγλύφου.
Είνε δέ λίαν δυςδιάκριτος καί απαιτείται έξησκημένος οφθαλμός δπως 

έννοήση τό παριστώμενον άντικείμενον, διότι μόνα ί'χνη χρωμάτων, μένουσιν, 

ούχί δέ καί άληθή χρώματα. Ιδίως τό διάγραμμα ολόκληρον καθίσταται 

δήλον έκ λευκής τίνος γραμμής, ή'τις είναι ό λίθος αύτός άπηλλαγμενος του 

πρφην χρώματος. Ιδού δέ τί συνέβη ώς ύποθέτομεν. Τό χρώμα τής λεπτής 
γραμμής," δι’ ής δ ζωγράφος έσχεδίασε τό διάγραμμα τής είκόνος του έξη- 

λείφθη καθ’ ολοκληρίαν ένεκα τής ιδιαιτέρας φύσεως τοΰ χρώματος, καί έ

μεινε γυμνός ό λίθος’ ούτως διετυπώθη ή λευκή γραμμή ήν βλέπομεν καί 

ή'τις καθίσταται έτι μάλλον κατάδηλος έκ τών έν τή λοιπή επιφανείς τη- 
ρηθέντων όπωςδήποτε λοιπών τής γραφής χρωμάτων. *Η στήλη περί ής λα- 

λουμεν, στηρίζεται έπί βάσεως τετραγώνου μέλανος λίθου, έν η ύπάρχει κε- 

γαραγμένη ή επόμενη σύντομος επιγραφή.

AYCEAi ΕΝΘΑΔΕ CHMA ΠΑΤΗΡ <ΕΜΩΝ ΕΠΕΘΗΚΕΝ.

Κατά πάσαν πιθανότητα άρα δ Αυσέας ουτος ήν δ ίππεύς δ νικησας εν 
τινι ίπποδρομικώ άγώνι, και είς ού τήν μνήμην δ πατήρ άνήγειρε τήν στή

λην ταύτην, ήν έκόσμησε καί διά γραφών. Καλόν θεωροΰμεν ν’ αντιγραφή 
ύπό τίνος έπιτηδείου ζωγράφου ή περί ής δ λόγος γραφή, πρίν ή τελεον έ- 
ξαλειφθώσι καί τά τελευταία αύτής ίχνη. Τό έ'ργον. καθίσταται μεν δυςχε- 

ρές, άλλ’ ούχί καί άδύνατον είς ικανόν καλλιτέχνην.

Ταΰτα κατά τήν Παλιγγενεσίαν τής 19 Ίανουαρίου 1879.
— Περί τοΰ έν τφ δήμφ Κλειτορίγ τών Καλαβρύτων άνευρεθεντος αγάλμα

τος περί ού έγράφη έν ταϊς αρχαιολογικούς είύήσεσι τοΰ ΙΒ τευχους τοΰ 

Β' έτους τοΰ Παρνασσού (σελ. 973), δ Φορολογούμενος ·τΰν) Πατρών κατε- 
χώρισεν έν τφ φύλλφ τής 15 Ίανουαρίου 1879 τήν επομέν.ην έκθεσιν άν- 

δρός είδήμ.ονος έξ ής καταφαίνεται ή αξία τοϋ αγάλματος. «Τό άγαλμα 

παρίστησιν άνδρα, έν ακμή τής ηλικίας ευρισκόμενον, καί κεΐται έπί πλα- 

κός μαρμάρου πεντελησίου έκτάδην. ΊΙ κεφαλή φαίνεται οτι είναι ούτως 
πεπλασμένη, ώς νά ήθελεν δ τεχνίτης ν’ άπεικονίσή τήν τελευταιαν τοϋ 
βίου στιγμήν. Κοιμάται τόν αιώνιον ίσως νηδυμον ύπνον επι τής δεζιάς πα

ρειάς, έκφραζούσης λύπην καί οίονεί διαμαρτυρίαν επί τφ προωρφ Οανατφ 

τοϋ άνδρός. Οί δάκτυλοί είσι φυσικώτατα έξειργασμένοι, δ άντίχειρ όμως 

τής δεξιάς χειρός είναι τεθλασμένος καί έν μερει εφθαρμενος, η αριστερά χειρ 
κατά τόν αγκώνα διευθύνεται πρός μεσημβρίαν, κρατοΰσα δόρυ και ασπίδα 

κυκλοτερή. Οί πόδες φαίνονται άπό τών γονάτων γυμ.νοι, δεικνυοντες τέχνην 
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λεπτήν καΐ μαρτυρούντες τήν σπουδαιότητα τοΰ καλλιτέχνου. Παρ’ αυτοΐς 
δέ ύπάρχει ή περικεφαλαία. 'Ο δεξιός μαστός έστι γυμνός, ό δε άριστερός 

καλύπτεται ύπό χλαμύδος. Έκ τας άρίστης εργασίας τοΰ άγάλματος εικά

ζει ό παρατηρητής δτι ανήκει είς εποχήν καθ’ ην άτεχνη άκμαζε.

»’Εν τώ άνω μερει τάς πλακάς άναγινώσκεται ά έξης έφθαρμένη ύπό τοΰ 
πανδαμάτορος χρόνου έπιγραφή : ΑΝΤΙ, έπονται δέ γράμματα μή δυνάμενα 

νά άναγνωσθώσι.
«’Αριστερόθεν τφ άνίοντι είς Καρνέσιον σώζονται ημιτελείς στάλαι άρχαίων 

ναών, περί ών λέγει τά εξής ό Παυσανίας (Άρκαδ. 21. 2): Τά δέ Κλειτο- 
ρίων πόλει τό μέν δνομα άπό τοϋ παιδός έτέθα τοϋ Άζάνος, οίκεϊται δ’ έν 

όμαλω, κύκλφ δέ ορη περιέχοντά έστιν ού μεγάλα. Κλειτορίοις δ’ ιερά τά 

επιφανέστατα Δημητρος, τό δέ ’Ασκληπιού, τρίτον δέ έστιν Είλειθυίας .... 
Κλειτορίοις δέ καί Διόσκουρων, καλούμενων δέ θεών μεγάλων, έστιν ιερόν δ

σον τέσσαρα άπέχον στάδια άπό τάς πόλεως καΐ άγάλματά έστιν αύτοϊς 

χαλκά. Πεποίαται δέ καΐ έπι όρους κορυφάς σταδίοις τριάκοντα άπωτέρω 

τάς πόλεως ναός καΐ άγαλμα Άθανάς Κυρίας».

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τόν λάξαντα μάνα δύο έγένοντο συνεδρίαι, τρία δ’ άναγνώματα τάδε ’

Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου έπιτίμου μέλους περί τής εύρέσεως νέου Κωνσταν

τίνου αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου.
Κ. Α. Παλαιολόγου άντεπιστέλλοντος έν Όδησσω μέλους ό 'Ρώσος ποιητής 

Πούσκιν εξεταζόμενος ώς φιλέλλην.

Θ. Βενιζέλου έπιτίμου μέλους ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό 

τών Λατίνων.
Τά δημόσια μαθήματα έξηκολούθησαν τακτικώς, έπεράτωσε δέ τήν 

σειράν τών μαθημάτων του περί τής νεωτέρας ιστορίας τών ’Αθηνών ό κ. 
Σπυρ. Π. Λάμπρος, ήρζαντο δέ τών εαυτών μαθημάτων ό μέν κ. Α. Φρα- 

βασίλης περί τής νεωτέρας ιταλικής φιλολογίας, ό δέ κ. Έμμ. Δραγούμης 

περί τών αρωγών τής μετεωρολογίας.
Τό προεδρεϊον τοΰ Συλλόγου ήρζατο άποστέλλον τά προσκλητήρια διά 

τό συνέδρϊον τών άπανταχοΰ Ελληνικών Συλλόγων, δπερ τγ προσκλήσει 

τοΰ ήμετέρου Συλλόγου θά συγκροτηθώ έν Άθήναις τγ 25 Μαρτίου (’Ίδε 

Παρνασσού Β, 975). Κατά τά άποφασισθέντα την εναρξιν τών συνε
δριών θά κήρυξη τό προεδρεϊον τοΰ Παρνασσού, μεθ’θ τό συνέδρϊον έκλέ- 

ξαν τό οριστικόν αύτοϋ προεδρεϊον θά προβγ είς τάς συζητήσεις και 

άποφάσεις δσαι θά κριθώσιν άναγκαϊαι καΐ λυσιτελείς, έκαστου τών Συλ

λόγων έ'χοντος έν συνόλω μίαν ψήφον. Κατά τάς προκαταρκτικής συνε
δρίας καλόν έθεωρήθη [χέχρι τοΰ άπαρτισμοΰ τοΰ δριστικοΰ οργανισμού τοϋ 

Συνεδρίου ώς βάσεις νά χρησιμεύσωσιν οί Θεσμοί τοΰ Παρνασσού.

Τ·ρ αιτήσει αυτών ό Σύλλογος συνάψε σχέσεις μετά τοΰ έν Κωνσταντι- 

νουπόλει «Ελληνικού συλλόγου Έρμοι'» καΐ μετά τοϋ έν Άθήναις (ιδεολο

γικού ΐίό απόστολος Παύλος».
Τό ύπουργεϊον τών έσωτερικών διά τοΰ ύπ’ άριθ. 889 έγγράφου αύτοΰ 

άνέθηκεν είς τόν ήμέτερον Σύλλογον τήν άπογραφήν τών κατοίκων Αθηνών, 
ήτις, διαιρουμένης τάς πόλεως είς πολλά άπογραφικά τμήματα,θά διεξαχθώ 

έντός μιας καΐ μόνης ήμέρας. Ό Σύλ.λογος άναδεξάμενος προθύμως τήν ύπό 
τού Ύπουργείου ά-νατεθεϊσαν αύτώ έργασίαν άνέθηκε είς τό προεδρεϊον ΐνα δι’ 

εγκυκλίου καλέστ) ώς πλεϊστα μέλη είς τό προκείμενον έργον καΐ φανγ ούτως 
άξιος της έμ.πιστοσύνης τής Κυβερνήσεως.

Ό έν Μονάχω καθηγητής Φραγκίσκος Λοίχερος έπίτιμον τοΰ Συλλόγου 
μέλος ό τοσαΰτα καλά βιβλία περί' Ελλάδος γράψας άγγέλλει τώ προε- 
δρείω *τοΰ Συλ.λόγου δτι όσονούπφ έκδίδει καΐ νέον βιβλίον Aussichten im 

Orient έπιγραφόμενον.
Τοΰ ετέρου τών άντιπροέδρων κ.Αναστασίου Σουλτάνη καΐ τοϋ διευθυντοΰ 

τοϋ άναγνωστηρίου κ. Αλεξάνδρου Μάνου διορισθέντων πρωτοδικών, έκείνου 

μέν είς Σπάρτην, τούτου δέ είς Λευκάδα καΐ άπελθόντων τών Αθηνών,έξε- 

λέχθησαν άντιπρόεδρος μέν δ κ. Τιμολέων Άργυρόπουλος, διευθυντής δέ του 

αναγνωστηρίου ό κ. Αντώνιος Φραβασίλης τέως ειδικός γραμματεύς καί ει

δικός γραμματεύς δ κ. Άνδρέας Φαρσής.

. Μέλη τής έπΐ τής έκδόσεως τοΰ Παρνασσού έπιτροπής κατά τήν άπό 
τής 1 ’Ιανουάριου 1879 άρχομένην διετίαν έξελέχθησαν ύπό τοΰ Συλλόγου 

οί κκ. Ειρηναίος Άσώπιος, ’Εμμανουήλ Δ. ΊΡο'ίδης, Παναγιώτης, I. Φέρμπος 
καΐ Σπυρίδων Π. Λάμπρος.

Τήν 20Ίανουαρίου έτελέσθη έν τγ οίκίφ Σίνα εύμενώς παραχωρηθείσγ εύερ- 
γετικός χορός ύπέρ τής Σχολής τών άπορων παίδων ύπό τήν εύγενή προστα
σίαν τών κυριών Εύθυμίας Α. Κουμουνδούρου, Ελένης Ν. Μαυροκορδάτου 

καΐ’Ιφιγενείας Α.Συγγροΰ. Κέρδος άπέμεινεν ύπέρ τοΰ χορού τούτου 2560.61 

περίπου δραχμαί. Έπ’ εύκαιρίφ τοΰ χοροΰ τούτου ό κ. Λέων Γρ. Νοταράς 
προσήνεγκε τη σχολώ δραχ. 112.

Ύπό τοϋ είσηγητοΰ τής εξελεγκτικής επιτροπής κ. Ίω. Εύκλείδου άνε- 

γνώσθη ή έ'κθεσις τής έξελέγξεως τής τοΰ παρελθόντος έτους Εφορείας καί 

τής Κοσμητείας τής Σχολής Αθηνών. Ή έξελεγκτική έπιτροπή ευρε τά 
πάντα έν πλήρει τάξει, έφ’ ω ό Σύλλογος έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του τνί 

τε Εφορία καΐ τη Κοσμητεία.

’Εν Κεφαλληνίγ τη πατρίδι του άπεβίωσεν ό7. Σ. Κρασσας μέλος άντεπι- 



82 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ 83

στέλλον.’Εκλεχθείς μέλος τακτικόν τί; 12’0κτωβρίου 1869 ην έν τών δρα- 

στηριωτέρων και ένεργητικωτέρων μελών, διηύθυνε δέ έπι ίκανάς περιόδους 

έπιτυχώς τά οικονομικά τοΰ Συλλόγου ώς ταμίας. Πολλάκις άνέγνω διατρι- 
βάς καϊ άπετέλεσε μέρος τών συντακτικών επιτροπών τοΰ κανονισμοΰ; Ε’ις 

τά άντεπιστέλλοντα μέλη μετετέθη τφ 1873.
Έξελέχθησαν τακτικά ενεργά μέλη οί κκ. Ν. Χλωρός, Μίνως Σαπουντζά- 

κης, Εύγ. Εύγενειάδης,Δ. Μακκάς και Σπ. Δουρούτης, επίτιμα ό κ. Σ. Σπη- 
λιωτάκης, Άν. Θεοφιλάς, Λ. ’Άμιρος και ό άγιος πρώην Ααρίσσης Δωρό
θεος, τακτικόν πάρεδρον ό κ. Ά. Κορδέλλας κα'ι άντεπιστέλλοντα οί έν ’Ι

ταλία καθηγηταΐ Άλφόνσος Λιγγουΐτης, Φραγκίσκος' Λιγγουΐτης καί Ίωσηφ 
Όλιβιέρης.

ΧΡΟ^ ΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΚΑΙ ΕΓΛΛΟΓΟΙ. — Έν Πετρουπόλει ιδρύεται κατ’ αύτάς 
Ασιατική ΦιΛοΛογικη 'Εταιρία, μεταξύ τών ιδρυτών τ*ης οποίας άριθμοΰν- 

ται οί έν Σιβηρία: και Τουρκεστάν έγκριτώτατοι τών 'Ρώσων. Σκοπός αύτών 
έ'σται η άρχαιολογικη έ'ρευνα της ’Ασίας. Έν Μόσχορ δέ καϊ Τουρκεστάν 

προτίθενται νά ίδρύσωσι παραρτήματα της Εταιρίας ταύτης.

— Έν τη πόλει της Βορείου 'Ρωσίας Σαράτοβ τίί 5 Νοεμβρίου έτελέ- 
σθησαν πανηγυρικώς τά εγκαίνια τοΰ Πνευματικόν και εκπαιδευτικόν επαρ

χιακού Συνδέσμου, mm έχοντος τόν άγώνα κατά τών σοσιαλιστικών και 

κομουνιστικών μαθήσεων.
— Τί! 8 Δεκεμβρίου έγένετο γενική συνέλευσις έν Πετρουπόλει της 'Ρω

σικής'Εταιρίας πρδς διάδοσιν τής Άγιας Γραφής εν 'Ρωσία. Έκ της λο
γοδοσίας βλέπομεν δτι έν διαστήματι έξ μηνών έπωληθησαν 21,337 σώμα

τα 'Αγίας Γραφ-ης έξ ών 7,348 έπωληθησαν ύπό ιδιαιτέρων πρακτόρων της 
εταιρίας ταύτης, τά δέ λοιπά ύπό ξένων. Άπαντα τά κεφάλαια της εται
ρίας εΐνε 12,439 ρούβλια. 'Η έταιρία αυτή ίδρύθη τίί συμπράξει της ρωσι
κής Συνόδου πρός αντιπερισπασμόν τίίς τών Προτεσταντών.

■— Κατά τάς κυκλοφορούσας έν Πετρουπόλει φημας η ρωσική κυβέρνησις 

προτίθεται νά έκδώση ίδιον πρόγραμμα απάντων τών έν 'Ρωσίικ φιλολογι

κών Συλλόγων, καθ’ 0 οί Σύλλογοι ουτοι θέλουσι στενώς συνδεθη μετά της 
Άκαδημείας. Προσέτι δέ προτίθενται νά ίδρύσωσι κεντρικήν διεύθυνσίν τών 

φιλολογικών Συλλόγων. Σκοπός της διευθύνσεως ταύτης έσται η έξετασις 
διαφόρων ζητημάτων, άναφερομένων είς τούς ρωσικούς Συλλόγους.

Λ *
¥

ΤΕΧΝΑΙ και EHISTHMAI. ■-— Περί τάς άρχάς της Μεγάλης Τεσσαρακα’ 

στης έν Μόσχα γενησεται η έναρξις τίίς άνθρωπο.ΐογικής ΈκΉσεως. Ανα

μένονται πολλοί επίσημοι άνδρες έκ της άλλης Εύρώπης.
— 'Ρώσος τις παρασκευάζει αρκούντως ιδιόρρυθμον σύγγραμμα. Συχνάκις, 

ώς γνωστόν, εκπλήσσει ημάς η μεγίστη εκείνη δμοιότης της φυσιογνωμίας 

τοΰ ανθρώπου' πρός τό έμπρόσθιον' μέρος της κεφαλής τών ζώων. 'Η ποικιλία 

τών ανθρωπίνων φυσιογνωμιών εινε άπειρος,κυρίως δ’είπεϊν εινε δυσκολώτατον 

ν’ απαντησ-p τις δύο πρόσωπα δμοιάζοντα καθ’ ολα. Και όμως η επιμελής 
έξέτασις τών φυσιογνωμιών καταπείθει ημάς περϊ τοΰ αναμφισβήτητου τίίς 

Ομοιότητας. 'Η ταξινόμησις τών άνθρωπίνων μορφών καί ή σύγκρισις αύτών 
πρός τάς φυσιογνωμίας τών ζώων άποτελοΰσι τό θέμα τοϋ συγγράμματος 

περί ού ό λόγος.
-— Πρό τινων έτών εις τό ζφολογικόν μουσεϊον της έν Πετρουπόλει Άκα

δημείας ύπεβληθη ώόν μέγιστον εύρεθέν παρά τη Χερσώνι έν τη κοίτη άπο- 

ξηραθέντος τινός ρυακίου. Τό ώόν τοϋτο εινε χρώματος ύποκιτρίνου καί ίσον 
τόν ογκον πρός τεσσαράκοντα [ώά ό'ρνιθος. ‘Ο κτηματίας ΔοβροβόλσκΑη ό 

εύρετής τοϋ ώοϋ άπητει παρά τ·ης Άκαδημείας 1,000 ρούβλια, άλλ’αύτη 

όμως δέν τα έ'δωκε. Κατ’αύτάς έπωληθη είς τό Βρεττανικόν μουσεϊον.
— Ώς γνωστόν πολλά εί'δη ιχθύων δύνανται νά έπισωρεύσωσιν είς τά 

σώματα αύτών ποσότητα ηλεκτρισμού, ωπερ κατά θέλησίν χρώνται. Εσχά

τως έγένοντο ιδίως λεπτομερείς παρατηρήσεις έπϊ τοϋ λεγομένου Ή.Ηκτρικοϋ 

έγχέΛυος. Ό έ'γχελυς ουτος εΰρίσκεται ιδίως κατά τά θερμότερα τίίς νοτίου 

’Αμερικής, έ'χει δέ μήκος 5—6 ποδών’ τό δέρμα του εΐνε λεϊον, τό χρώμά 

του μελανοπράσινον.’Εάν ζών τι σώμα πλησιάση αύτόν εκπέμπει παραχρημα 

ηλεκτρισμόν ίσοδυναμοΰντα πρός τόν ηλεκτρισμόν συνήθους ηλεκτρικές λα- 
γηνου ικανόν πολλάκις ίππον νά καταστηση χωλόν και άνθρωπον άναίσθη- 

τον κα'ι ακίνητον. Έξ ικανής άπαστάσεως φονεύει διά τίίς ηλεκτρικής του 
δυνάμεως μικρότερους ιχθύς, έξ ών τρέφεται."Οταν δέ ί'δη τινά αύτών πλη- 
σιάζοντα, τίθεται είς κατάλληλον θέσιν, ώς στρατηγός, παρασκευαζόμενος 

νά καταφέρη τό καίριον κτύπημα. "Ετερος ιχθύς έ'χων τοιαυτην ηλεκτρικήν 
δύναμιν εΐνε ή γνωστή Νάρκη, ευρισκόμενη συνήθως κατά τάς παραλίας τίίς

Μεσογείου καϊ τοϋ Ατλαντικού.
* *

*
ΑΠΟΓΡΑΦικα. —Καίτοι τά πολεμικά όργανα έτελειοποιηθησαν τανϋν οί 

πόλεμοι δέν εΐνε τόσον φονικοί ώς άλλοτε. Έπί τοϋ κριμαϊκού πολέμου (1854

— 56) οί γάλλοι άπώλεσαν 30, 8 τοΐς θ/θ' έπι τοϋ γαλλογεομανικοΰ 
(1870—71) οί Γερμανοί άπώλεσαν έν Γαλλίη 4, 4 τοΐς θ/θ. Άποδοτέον 

δέ τοϋτο ού μόνον είς την τελειοποίησιν τίίς στρατηγικής, άλλά καϊ είς 

την έλάττωσιν τών έξ ασθενειών άποθνησκόντων διά την τελειοποίησιν 
τών έν πολέμφ νοσοκομείων. Ένω έν Κριμαία 6,5 τοΐς θ/θ ησαν τραυμα

τία: καί 24,3 τοΐς °/θ ασθενείς έκ μιασματικών νόσων, έν Γαλλίη τούναν-
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τίον η αναλογία είνε αντίστροφος σχεδόν δηλ. ως 3,1 πρός 1,3. Έν Κρί- 

μαίί£ έζ 100 Γάλλων νεκρών 79 ησαν έζ ασθενειών· έν Ίταλί^ Γάλλοι ησαν 
νεκροί έζ ασθενειών 71 τοΐς θ/θ’ έν ’Αμερική (1861—-65) 81 τοΐς °/θ. 

Πρώσσοι (τώ 1866) 59 τοΐς θ/θ’ Γερμανοί (1870 — 71) 30 τοΐς °/q. 
"Ίΐστε καί έν χειμεριν·/} εκστρατεία ό αριθμός τών νεκρών έπαισθητώς ηλατ- 
τώθη. Είς τοΰτο δέ συντελεί ού μόνον η ύγιης τροφή τών ασθενών, άλλά 

και η άπομάκρυνσις αύτών αμέσως έκ του πεδίου τ·ης μάχης, έζ ού ού μ.όνον 

μείζων εύκολία έν ταϊς κινησεσι τοϋ πολεμοϋντος στοατοϋ προσγίνεται, άλλά 
καί οΐ τραυματίαι καί(οί ασθενείς μείζονος περιποιησεως τυγχάνουσιν.Είς τοΰτο 
δέ ιδίως συντελεί ή χρήσις του σιδηροδρόμου πρός ύγειονομικόν σκοπόν ιδίως 

καί εύκολωτέραν συγκοινωνίαν τών νοσοκομείων.
— Έν ταϊς ΊΙνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής οί έρυθρόδερμοι ’Ινδοί, 

καίτοι πάσα προσπάθεια κατεβλήθη πρός έζάλειψιν αύτών, συμποσοϋνται 

είς 250 χιλιάδας. Ένφ 1822 τώ ·ησαν 457 χιλ. Ιδίως τινές τών Φυλών, 

οί Κομάνχαι, Κοόβς και Σιόν πολλαπλασιάζονται ταχέως. Ούκ ολίγα δέ δα- 

πανώσιν αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι είς τόν κατά τών έρυθροδέρμων πόλε
μον' ούτως έπί παραδείγματι κατά τόν έν Φλωρίδι πόλεμον, καθ’ δν μ,όνον 

4 00 Ινδοί έφονεύθησαν, έδαπανήθησαν έν 7 ό'λοις έ'τεσι καθ’ ά διηρκεσε,ΒΟ 

έκατομμ. δολλαρίων, ήτοι καθ’ έκαστον φονευθέντα 7 5 χιλ. δολλαρίων.

•— Έν Ίνδίαις έκ τών αμέσως τ·ρ Άγγλί^ ύποκειμένων κατοίκων περί 

τούς 140,500,000 άνηκουσιν είς τό θρήσκευμα τών βοαχμάνων Χινδοϋ, περί 
τά 3 έκατ. εινε Βουδδισταί καί Τσάιναι, μόνον 869,658 ^ριστιακοί, ων 

595,800 ιθαγενείς, οί δέ λοιποί εύρωπαΐοι. Τέλος δέ 5,000,000 δ ιαφόρων 

θρησκευτικών αιρέσεων καί 500,000 αγνώστου θρησκείας.

— Εξαγωγή πετρελαίου έζ ’Αμερικής έγένετο τό πρώτον τω 186 1' 
έξηχθησαν δέ 27,000 βαρελίων άξίας 1 έκατ. δολλαρίων. Τω δέ 1877 

τό έζαχθέν ποσόν άνήλθε μέχρι άζίας 62 έκατομμ. δολλαρίων. ’Από τοϋ 
1861 —1877 έζηχθη έζ’Αμερικής πετρέλαιον άξίας 442,698,968 δολλαρ. 

Νΰν δέ ύπάρχουσιν έν Αμερική 10,000 πηγαί πετρελαίου, είς άς έδαπανη
θησαν πρό τής ένάρζεως τών εργασιών 50 έκατομ. δολλαρ. Εκατόν εκατομ

μυρίων δολλαρίων κεφάλαιον καθόλου αποτελεί τό τοΰ ελαίου έμπόριον έν 

’Αμερική.

Είς τήν κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον δημοσιευθεισαν διατριβήν τοΰ κ. Σπυρ. 
Π. Λάμπρου περί τής έν Έφέσω έκκλησίας τοΰ άγιου Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου παρεισέφρησαν τά έξης δυο παροράματα περί τούς αριθμούς.

Έν σελ, 882, ς. 3 γράφε 1122 άντί τοΰ 4022.
» » » » 14 » ύπ’ άρ. 290 άντί τοΰ 200.


