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’ ΤΟ ΣΟΙ» ΓΪΜΜ *

Άπδ τοϋ βήματος τούτου ηκούσάτ® δμιλοΰνΐας πλείστους οένδ’ρας, οίτϊνές 

μετά τών βαθειών επιστημονικών γνώσεων συνηνουν την χάριν τ·?ίς έλληνι* 
κΐίς γλώσσης, ούτως ώστε αί δμιλίαι των, διεγείρουσαι τον ένθουσιασμόν έν 
ύμϊν, παοεΐχον αύτοϊς δικαιοτάτας άνευφημίας. ’Εγώ ένω δέν έχω την δύνα- 

μιν νά παραβληθώ αύτοϊς κατά τό έρρωμένον της σκέψεως, δεν κατέχω εϊ- 
σέτι την άκριβη γνώσιν τ^ς γλυκύτατης υμών γλώσσης, ώστε έλάχιστόν τι 
έσται εκείνο, δπερ θέλω δυνηθη νά παρουσιάσω ύμϊν διά της ομιλίας μου 

ταύτης, ην δεν θά έπεχείρουν, Sv τό καθήκον μου ώς εταίρου του ύμετέραυ 
σωματείου δεν ήθελε μοι τό επιβάλει' έσομαι δ’ ευτυχής Sv τοϋτο καί μόνον 

κατορθώσω, νά μη σάς κουράσω, Θέλω λοιπόν ομιλήσει περί τ^ς σημασίας 
τοϋ ρωμαϊκού μύθου τ^ς άρπαγ^ς τών Σαβίνων γυναικών.

Διηγείται δ Τίτος Δίβιος έν τώ α'. βιβλίφ τών ιστοριών δ'τι ό 'Ρωμύλος 
άφοϋ ένίκησε τον Άμούλιον καί εγκαθίδρυσήν έπί του θρόνου της Άλβας 

Λόγγας τόν πάππον του Νομίτορα μετά την κτίσιν τ^ς πόλεως ‘Ρώμης, άφοϋ 
έφόνευσε τόν αδελφόν ‘Ρώμον καταγελάσαντα τό χθαμαλόν τών τειχών, ΐνα 

κατοικίαν) αύτην ού μόνον παρέσχε καταφύγιον εις 'πάντας τούς συντρόφους 
τών τυχών του, άλλα προσέτι ηνέφξεν άσυλον εις πάντας τούς έκ τών δμ.ό- 

ρών πόλεων έπηλυδας, εις πάντας τούς κακοποιούς καί τούς κλεπτας, οΐτι- 

νες έλυμαίνοντο τά περίχωρα της ‘Ρώμης’ πάντες ουτοι ηδόναντο νά ζατα- 
. φύγωσινείς την νέαν πόλιν ήσυχοι και ασφαλείς, βέβαιοι δντες δτι ούδείς 

■ήθελε τούς παρενοχλησει. ’Έθηκε δ’ αύτοϊς νόμον ένεκα τοϋ οποίου απέ

κτησαν ίσχύν και δύναμιν τοσαύτην ώστε ού μόνον έσέβοντον αύτούς οί έξω- 

τερικοί έχθρο’ι άλλα καί έν τώ έσωτερικφ έ'ζων ήσυχοι καί εύτυχεϊς. ’Αλλά 
ταχέως ή'ρξαντο σκεπτόμενοι δτι η εύτυχία αυτή fyy εφήμερος, .καί δέν ·ηδύ- 

νατο νά διαρκέσ·/] έπί πολύ’,έστεροϋντο πράγματος σπουδαιότατου, λέγω γυ

ναικών. Προσεπάθησαν δέ νά προμηθευθώσι τοιαύτας στέλλοντες πρέσβεις εις 

πλησιόχωρα μέρη καί'έξαιτούμενοι την συναφην δεσμών φιλίας καί συγγέ
νειας' παρετηρουν δέ τοϊς γείτοσιν δτι δεν ητο περιφρονητέα ή συγγένεια μετά 

πολιτών πόλεως νεαράς έτι καί άζμαίας’ άλλα παρά ταύτας τάς ωραίας πα
ρατηρήσεις έ'τυχον τραχείας άποποιησεως καθότι οί γείτονες τοϊς άπεκρίθη- 

σαν άρνητικώς.
Παρατηρεί δ Λατίνος ιστορικός δτι η ρωμαϊκή νεολαία ύπέφερε και ακόυσα 

* ΆνεγνώσΟη έν τω συλλόγω Παρνασσώ ’ιταλιστί τη 28 Μαρτίου 1880. Μετεφράσδη 
Οπό Μ. Π. Λ.
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τήν τοιαυτην άπάντησιν, έπιστρέψασα δ’ οΐ'κοι έσκέφθη δτι δέον νά άποκτή- 
ση διά πανουργίας, δ,τι δέν κατόρθωσε διά τών πρεσβειών.

Ό 'Ρωμόλος έσκέφθη νά τελέση κατά τινας μέν είς τιμήν τοΰ Ποσειδώ- 

νος, κατά δέ άλλους είς τιμήν Ιίώνσου, τοΰ θεοΰ τής βουλής, έορτάς μεγα

λοπρεπείς καί άγώνας πρωτοφανείς. Ή φήμη τών παρασκευών τούτων τα
χεία διαδίδεται απανταχού, έλθούσης δέ τής ώρισμένης ημέρας μέγας άριθ· 

μδς Ιίρουστουμινίων καί Κενινητών, ιδίως δέ Σαβίνων, σπεύδουσιν ού μόνον 

χάριν τών περιπύστων θεαμάτων, άλλά και προς θέαν τής νέας πόλεως, ήτις 
εν τώ ουτω βραχεί διαστήματι τών τεσσάρων μηνών κατά την παράδοσιν 

ηδυνηθη νά έπισπάση έφ’ έαυτην τόν θαυμασμόν καί τόν άπόκρυφον φθόνον 

τών γειτόνων. Άλλ’ έν τφ μέσω τοϋ θεάματος, τοϋ 'Ρωμύλου δόντος τό ση- 

μεΐον, οί νέοι τής 'Ρώμης ταχείς ώσπερ κεραυνός όρμώσιν άπανταχόθεν κατά 

τών γυναικών καί άρπάζοντες αύτάς άπό της αγκάλης τών γονέων, άπό τής 

αγάπης τών συζύγων, άπό τοΰ έρωτος τών μνηστήρων τάς όδηγοΰσιν έκα
στος είς την ιδίαν οικίαν καί άφίνουσι τούς συγγενείς ν’ άναχωρήσωσεν 

«οργισμένοι καί μεστοί ιδεών έκδεκησεως, δπως μετά βραχύ- έπανέλθωσι διά 

τών δπλων ϊνα διεκδικήσωσι την οικογενειακήν των τιμήν. Έλέγετο δτι 

μεταξύ τών άρπαγεισών μία διεκρίνετο έπί καλλονή, ητις μετεκομίσθη ύπό 
δούλων 'Ρωμαίου πολίτου όνομαζομένου Ταλασίου είς τήν οικίαν του* οί δοϋ- 

λοι δέ τούτου καί ϊνα άποκρίνωνται εις τάς φορτικάς έρωτήσεις τών άλλων 
δούλων καί ΐνα έξασφαλίσωσι τήν λείαν των,καθ’ όδόν έπανελάμβανον ύψηλή 

τή φωνή τήν λέξιν ΤαΛασίω. Άπό τοΰ καιρού δ’ έκείνου είς άνάμνησιν τοΰ 

γεγονότος, παρά τοίς 'Ρωμαίοις δτε ή νύμφη κατελίμπανε τήν πατρικήν οικίαν 
ΐνα μεταβή εις τήν τοΰ συζύγου άπαν τό άκολουθοΰν πλήθος έπανελάμβανε 

μεγάλη τή φωνή τήν λέξιν Τα.Ιασΐω,

Αύτη, κύριοι, είναι ή παράδοσις ή άναφερομένη είς τήν αρπαγήν τών 
Σαβίνων είς ήν έδωκαν πίστιν οί αρχαίοι καί είς ήν μέχρι πρό ολίγων έτών 
έδιδον πίστιν καί οί νεώτεροι. Άλλ’ ή γενεά ή προηγηθεϊσα τής παρούσης 

καί ή ήμετέρα έχουσιν ώς σημαίαν τήν άνάπλασιν τοΰ άρχαίου κόσμου, ή 
δέ ιστορία τών ήμετέρων προγόνων έμελετήθη διά τρόπου πάντη διαφόρου. 

Ουτω πάντα τά ιστορικά γεγονότα ύπεβλήθησαν είς τήν σφυράν τής κριτι
κής καί δτέ μέν οδηγούμενοι ύπό τών φώτων τής φιλολογίας, ότέ δέ ύπό 

τών καθ’ έκάστην άνακαλυπτομένων νέων αρχαιολογικών μνημείων κατώρ- 
θφσαννά παράσχωσι σοβαρότερον περίβλημα είς τήν άρχαίαν ιστορίαν. Καϊ 
πρός μέν το μυθολογικόν μέρος διηυθύνθησαν συνηνωμέναι αί προσπάθειαν 
τών δεινότατων πνευμάτων, άτινα ήθέλησαν νά μετρήσωσι τάς δυνάμεις 

αύτών άπέναντι θεμάτων δυςεπ'ιλυτωτάτων. Κατόπιν δ’ ήρξαντο παρατη- 

ροΰντες τό έπισφαλές μέρος τών παραδόσεων, κατελάμβανον δήλα δή τούς 

Αρχαίους συγγραφείς έν τφ σημείφ έκείνφ καθ’ δ άντιφάσκουσι πρός άλλη- 

λους ή καί Αναιρούνται ,άμοιβαίως. Καί διά μέν τής συγκριτικής φιλολογίας 
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κκτωρθώθη νά γείνη γνωστόν πώς αί πλείονες παραδόσεις επαναλαμβάνον

ται, παρρηλαγμέναι ολίγον έν τή έξωτερική μορφή, παρ’ άπασι τοΐς λαοΐς 
τής Άριανής φυλής, διά δέ τής γλωσσολογίας προέβησαν άκόμη περαιτέρω 

κατορθόσαντες ν’ άνακαλύψωσι τήν άρχήν τών πλειστων παραδόσεων» 

Έν ταύταις δέν εύρίσκονται Ουδ’ ιστορικά γεγονότα παραμεμορφωμενα, ού'τε 
άλληγορίαι, ού'τε μεταφοραί καί σύμβολα- ούτε τέλος είναι τό εξαγόμενον 

τής εύχαριστήσεως ήν ήδύνατο νά αίσθάνηται λαός έφευρίσκων τά φαντα
στικά ταΰτα διηγήμ.ατα. ‘Η αρχή αύτών είναι συνδεδεμένη μετά τής άρ« 
χής τής γλώσσης. Καί ημείς δέ σήμερον δμιλοΰντες περί οίουδήποτε πρά

γματος όφείλομεν νά τό άναφέρωμεν είς έν γένος, είς ένα χρόνον καί 
είς ένα τόπον, δπερ σημαίνει δτι πάντα τά όντα ώς καί αί ήμέτεραι άφηρη- 

μέναι ίδέαι λαμβάνουσι ζωήν καί ψυχήν διά τήν άνάγκην τήςγλωσσης μας" 
ώστε ό'τε οί πρώτοι λαοί έμελλον νά δώσωσιν ονόματα, τά διάφορα φυσικά 

φαινόμενα παρέσχον ταΰτα έκ τής ιδίας εαυτών ζωής’»

’Έπειτα έπηκολούθησε δευτέρα τις περίοδος ότε’τά τά φαινόμετα ταΰτα: 
έγένοντο πρόσωπα, καί τοΰτο διά τό ένστικτον τής ζωής τών λαών εν οΐς 

κυριεύει ή φαντασία καί είναι ούδαμινή τις ή κρίσις- τότε ή πάλη τών φυ
σικών φαινομένων γίνεται πάλη δντων ζώντων καί νοούντων καί ή φυσις 
είναι τό θέατρον τής πάλης ταύτης» ’Εντεύθεν άρχεται ό μΰθος’ άφοϋ άπαξ 

αί φυσικαί δυνάμεις έγένοντο πρόσωπα, ή φαντασία τών νεαρών λαών περί* 
κύκλοι αύτά διά μ.υρίων χρωμάτων, τά μεταβάλλει, τά καλλωπίζει, τά κα

τατάσσει καί γέννάται έκεϊνο δπερ προέρχεται έκ τής μυθολογίας. Τρίτη 
περίοδος είναι έκείνη καθ’ ήν ή παράδοσις γίνεται ιδία ενός τόπου, λαμβά- 

νουσα τόν χρωματισμόν έξ αύτοϋ τούτου καί τών άναγκών άς αισθάνονται 
οί κάτοικοί του. Διά τοΰτο συχνάκις έπαναλαμβάνεται είς διάφορα μέρη καί 

διατηρεί μέν. πάντοτε τήν αύτήν βάσιν, άλλά διαφέρουσαν έν ταϊς λεπτομε- 

ρείαις. Ή σπουδή άρα τής μυθολογίας έχει μεγάλην σημασίαν καί είναι 
άναγκαία διά τήν γνώσιν τής νηπιακής ηλικίας τών λαών, άλλά δέν θά ήτο 

παιδικόν νά θέληση τις νά παραδεχθή ώς άληθή πάντα τά διδόμενα μιάς 

παραδόσεως ; Ιδού, κύριοι, διατί παρ’ απάντων τών φιλολόγων θεωρείται κθι· 
νώς άληθές τοϋτο, δτι ή παράδοσις είναι τό πάν καί είναι μηδέν, δέν πρέ'. 

πει νά παραμεληθή υπό τόΰ ίστορικοΰ ούδέ νά θεωρηθή ώς δνειρον νοϋ άσθε* 

νοΰς, άλλ’ άφ’ ετέρου θά πταίση, δστις θέληση νά θεώρηση άληθεΐς πάσας 
τάς λεπτομέρειας, έπι παραδείγματι τής Τρωικής παραδόσεως. “Ώστε δέν 

δύναταί τις νά άκολουθήση τήν μέθοδον ούτ’ εκείνων τών ύπερκρίτικών φιλο
λόγων, οΐτινες άρνοϋνται τό παν, ουτέ εκείνων οϊτινες βεβαιουσι ,το< πάν” έγώ 
φρονώ ότι ή παράδοσις έ'χει πάντοτε βάσιν ιστορικήν καί πρεπει νά σπουδά- 

ζωμεν αύτήν έν τφ σχηματισμφ της ολίγον κατ’ ολίγον μεχρισοϋ δυνηθή 
τις ν’ άνέλθη καί ΐ'δη τήν αρχήν- τότε δυνάμεθα νά δώσωμεν αύτη τήν δι- 

καίαν αξίαν, τότε δυνάμεθα νά τη πκράσχωμεν τήν άρμόζουσαν θεσιν.
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Ύπδ τάς Ι^Ιχς ταυτας έσπούδασα τήν παράδοσιν τής αρπαγής των Σα- 

βίνων καί πρό παντός άλλου άπέτεινα προς εμέ αύτόν την έρώτησιν ταύτην, 
υπήρξε ποτέ 'Ρωμύλος; Ή 'Ρώμη έκτίσθη άρα, ώς διηγείται ή παράδοσις, ή 

κατ’ άλλον τινά τρόπον ;
Διότι άν κατορθωθή νά άποδειχθή οτι ό 'Ρωμύλος ούδέποτε ύπήρξε καί 

δτι η ΐδρυσις τής 'Ρώμης πρέπει νά αποδοθώ είς δλως άλλας αιτίας η τάς 

άναφερομένας ύπδ τών αρχαίων συγγραφέων,τότε θά πέση άφ’ έαυτοϋ δ μύ

θος του ασύλου τών κακοποιών και επομένως ό της αρπαγής τών Σαβίνων 

γυναικών. ”Ας έξετάσωμεν λοιπδν τί λέγουσιν οί άρχαϊοι συγγραφείς περί τοϋ 

βίου τοϋ 'Ρώμύλου καί της ίδρύσεως της 'Ρώμης.

Άρκεϊ η άνάγνωσις τών πρώτων παραγράφων τοΰ βίου τοϋ 'Ρωμ,ύλου ύπό 
τοΰ Πλουτάρχου καί τδ πρώτον βιβλίον τών 'Ρωμαϊκών άρχαιοτήτων Διο

νυσίου τοΰ Άλικαρνασσέως και τδ de republics τοΰ Κικέρωνος ΐνα παραλεί- 

ψωμεν τούς Fastos τοΰ Όβιδίου, ΐνα συμπεράνν] τις δτι οί αρχαίοι ολιγώτε- 

ρον ημών έγνώριζόν τι θετικόν περί τών πρώτων χρόνων τής πόλεώς των. 

Ήρχιζον δ’ αί άντίθετοι γνώμαι άπδ τοϋ ονόματος αύτοΰ τής πόλεως 'Ρώ
μης. 'Ο Τίτος Αίβιος καί πάντες οί άκολουθοΰντες τδν χρονογράφον Φά- 
βιον Πίκτωρα ελεγον τήν 'Ρώμην ίδρυθεϊσαν ύπδ τοΰ 'Ρωμύλου παρά τοϋ 

δποίου έ'λαβε κα'ι τδ όνομα' άλλοι άπέδιδον την ΐδρυσιν εις τούς Πελασγούς,, 
οΐτινες ώνόμασαν αύτήν άπδ τής έλληνικής λέξεως ρώμη. Κατ’ άλλην πα- 

ράδοσιν ή 'Ρώμη έκλήθη ούτως άπό γυναικδς Τρφάδος, καθότι οτε οί Τρφες 

φυγάδες έφθασαν πλέοντες τδ Τυρρηνικδν πέλαγος παρά τάς δχθας τοΰ Τι- 

βέρεως, ημέραν τινά γυνή καλουμένη 'Ρώμη ΐνα θέσγι τέρμα είς τδν μακρδν 

πλοϋν επεισε τάς άλλας νά πυρπολήσωσι τάς ναΰς είς τδ πείσμα τών άν
δρών, οΐτινες ήθελον προσωτέρω- νά άκολουθήσωσι τήν πορείαν των’ και ουτοι 

μέν τδ κατ’ άρχάς ώργίσθησαν,. έ’πειτα όμως 'ίδρυσαν πάλιν ύπδ άρίστους 

οιωνούς, χάρνν ευγνωμοσύνης δέ πρός τήν γυναίκα ητις ύπήρξεν ή αφορ

μή τής ίδρύσεως ταύτης ώνόμασαν τήν πόλιν 'Ρώμην. ’Άλλοι έπίστευον 

δτι τδ όνομα έδόθη εϊς τήν πόλιν άπδ 'Ρώμης της θυγατρδςτοΰ Ίταλοΰ καί 

τής Αευκανίας, ή κατ’ άλλους τοΰ Τηλέφου τοΰ υίοΰ τοΰ 'Βρακλέους ητις 

ήτο σύζυγος τοΰ Αίνείου ή κατ’ άλλους τοΰ Άσκανίου υίοΰ τοΰ Αίνείου. Ύ- 
πήρχεν ακόμη ή παράδοσις οτι ή 'Ρώμη ίδρύθη ύπδ τοΰ 'Ρωμανοΰ υίοΰ της 

Κίρκης καί τοΰ Όδυσσέως, δστις έδωκεν αύτη καί τδ ί'διον όνομα, καί έτέρα 

καθ’ ήν ίδρύθη ύπδ 'Ρώμου του υίοΰ τοΰ Τρφός Ήμαθίωνος ή ύπδ 'Ρώμου 

τυράννου τοϋ Δατίου.
Είς τίνα έξ όλων τούτων τών παραδόσεων πρέπει νά παράσχω τις πίστιν 

Ύπάρχουσι δέ καί άλλαι υποθέσεις άλλ’ αυται είναι νεώτεραι' φιλολόγοι 

τινές πιστεύουσιν ότι τδ όνομα 'Ρώμη προέρχεται έκ τοΰ ruma δπερ πι

θανόν νά έχη σχέσιν μέ τδν ficus ruminalis πλησίον τοΰ οποίου εύρεθησαυ 

ύπδ τοΰ ποιμένος Φαυστύλου ό'Ρώμος καί δ'Ρωμύλος’ άλλοι δέ φρονοΰσινδτϊ 

εχει σχέσιν μέ τδ ό’νομα raumoni δι’ ού έν θρησκευτική γλώσση εκα

λείτο ό Τίβερις, καί θά ήτο. λέξις ληφθεϊσα έκ τής ποιμενικής, ητις ήν άνευ 

άμφιβολίας ή πρώτη καί άρχική κατάστασις τών 'Ρωμαίων. ’Άλλοι πάλιν 

πιστεύουσιν δτι ώνομάσθη 'Ρώμη ώς οικουμένη ύπδ τών 'Ραμνήτων (Ra- 

. mnes) καί προσπαθοΰσι ν’ άνεύρωσι τήν άρχήν τοΰ ονόματος τούτου έν 
τή λέξει ramus, δπερ θά ύπεδήλου τούς κατοίκους τών δασών. Τδ μό
νον πόρισμα δπερ δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν έκ πάντων τούτων είναι δτι 

ούτε οί άρχαϊοι ούτε οί νεώτεροι γινώσκουσί τι θετικόν περί τοΰ σπου- 
δαιοτάτου τούτου άντικειμένου. Άλλ’υπάρχει τι σπουδαιότερον έ'τι πρός 

έξέτασιν. Οί μΰθοι άντιφάσκουσιν, ώς ήδυνήθητε νά ί'δητε, καί άναιροΰνται 

άμοιβαίως ούτως ώστε δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν τόν μέν άν δέν δια- 

ψεύσωμεν τούς δέ. Έγώ άληθώς δέν δύναμαι νά πιστεύσω τήν ΰπαρξιν τοϋ 

‘Ρώμου ώς κτίστου τής πόλεως χωρίς νά καταστρέψω τάς παραδόσεις περί 
ίδρύσεως τής 'Ρώμης ύπό τών Πελασγών, τών Τρφων κτλ. Άλλά τίς μέ βέ

βαιοί δτι δ 'Ρωμύλος ύπήρξεν άφοΰ πολλαί άλλαι παραδόσεις ούδέ λόγον 

ποιοϋνται αύτοΰ, καί άφοΰ μανθάνομεν παρά τοϋ Πλουτάρχου δτι καί δ 
μΰθος τοϋ Νομίτορος καί Άμουλίου καί τής 'Ρέας Σιλβίας διεδόθη ύπό τοΰ 

"Ελληνος Διοκλέους τοΰ Πεπαρηθίου δν ήκολούθησεν έν τοΐς πλείστοις ό Φάβιος 

Ιΐίκτωρ ; Μή δέν παρατηρεί αύτός ό Πλούταρχος δτι έν τοΐς περί τής κτί
σεως τής 'Ρώμης «ύποπτον μέν ένίοις έστί τό δραματικόν καί πλασματώδες».

Άλλά καί περί τής καταγωγής τοΰ 'Ρωμύλου ύπάρχουσιν αί μάλλον άν- 
τιφατικαί γνώμαι' καί τινές μέν άποδίδουσιν αύτφ πατέρα τόν "Αρην, τινές 
δέ τήν σκιάν τοΰ Ταρχετίου, άλλοι δέ τόν Αινείαν και άλλοι σιωπώσιν δλως 
περί πατρός, ούχί δέ πάντες άποδίδουσιν αύτω τήν αύτήν μητέρα. Άλλά 

τοΰτο είναι τδ περιεργότερον. Ένφ ώς εΐπον ήδη τινές δέν έπίστευον τήν 
δπαρξιν, άλλοι κατώρθωσκν νά γνωρίζωσιν άκριβώς ποιαν ώραν συνελήφθη 

έν τώ μητρικφ κόλπφ καί ποίαν ώραν έγεννηθη.
Διηγείται όντως ό Πλούταρχος ότι Ταρούτιός τις είς ον προέβαλεν δ Ούάρ- 

ρων ν’ άνεύρη τήν ημέραν καί ώραν τής γεννήσεως τοΰ 'Ρωμύλου ήδυνήθη 

διά γεωμετρικών ύπολογισμών νά μάθή ειδήσεις άκριβεϊς, άς οί πρδ αύτοΰ 
δέν εΐχον. Ήδυνήθη λοιπόν νά έξεύργι δτι δ 'Ρωμύλος συνελήφθη έν τφ μη 

τρικφ κόλπφ τό πρώτον έ'τος τής δευτέρας Όλυμπιάδος τήν κγ' ημέραν τοϋ 

μηνδς, ον οί Αιγύπτιοι έκάλουν Χοιάκ καί κατώρθωσε νά μάθνι καί τήν ώραν 
ητις ήν ή γ' μετά τήν δύσιν του ήλιου. "Ωρισε δ’ έπίσης άκριβώς καί τήν 

ημέραν τής γεννήσεως τοΰ 'Ρωμύλου, ητις έγένετο τοΰ ήλιου άνατέλλοντος 

τήν κα' ήμέραν τοΰ μηνός τοΰ ύπδ τών Αιγυπτίων καλούμενου ©ώθ. Καί 

εννοείται καλώς δτι αί ειδήσεις αυται ήσαν ίστορικαί διότι τάς έμάνθανεν 

έκ τοΰ ούρανοΰ. Δεν τφ ήτο δέ τδ παράπαν δύσκολον νά όρίσνι δτι ή 'Ρώμη 
έκτίσθη τήν θ' ημέραν τοΰ μηνδς Φαρμουθί μεταξύ δευτέρας ώρας καί τρί
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της, ό δέ Δίων ό Κάσσιος μεταβιβάζει ήμϊν την εέδησιν δτι ό 'Ρωμύλος 
δεκαοκταέτης δτε ίδρυσε την 'Ρώμην.

Μένομεν έκπληκτοι, κύριοι, άπέναντι τοσαυτης άσυμφωνίας γνωμών, δέν 

θά έξεύρομεν δέ εις ποιαν τών γνωμών τούτων νά πεισθώμεν Sv δέν ηρχοντο 
εις βοήθειαν ημών τά φώτα τής γλωσσολογίας ή'τις μας διδάσκει δτι τό 
δνομα Romulus ('Ρωμύλος) είναι επίθετου παραγόμενον έξ ουσιαστικού, οδτι- 

νος σαφηνίζει την ποιότητα' τοϋτο ίσοδυν.αμεϊ μέ τό romanus (ρωμαϊκός) 
καί παρά Βιργιλίφ εΰρηται romulea gens αντί romana gens’ γλωσσολογικώς 
λοιπόν ή λέξις Roma παρήγαγε την λέξιν Romulus και ούχί τάνάπαλιν, 

άλλως ή 'Ρώμη έπρεπε νά όνομασθή, Romulia. ’Αλλά μή δέν γινώσκομεν τό 

κοινόν παρά τοϊς άρχαίοις έ'θος, ο'ίτινες σχεδόν πάντοτε έλέγοντο καταγόμε

νοι ύπό ήρωός τίνος δστις έφερε τό δνομα των ; Ούτως οί Μεσσάπιοι έλέγοντο 
καταγόμενοι άπδ τοΰ Μεσσάπου, οί Πευκέτιοι άπό του Πευκετίου, οί Σικελοί. 

άπό τοϋ Σικελοΰ, οί ’Ιταλοί άπό τοϋ Ίταλοΰ. Και είναι φυσικόν εκείνοι οί- 
τινες εις την καταγωγήν αύτών ήθελον νά άνεύρωσι ήρωϊκάς γενναίας πρά
ξεις, ώφειλον βεβαίως νά τάς άποδώσωσι εις πρόσωπον εθνικόν, δπερ νά πα- 
pwrnxCy ούτως εΐπεϊν την φυλήν, καί τοϋτο τό πρόσωπον δέν ήδύνααο νά ήναι

εκείνο δπερ έφερε τό αυτό δνομα. Διά νά καταστήσωσιν ενδοξότερου τό 

παρόν των ήθελον νά βλέπωσιν έν τφ παρελθόντι θείαν καταγωγήν, γάμους 
μεταξύ θεών καί άνθρώπων, συγγένειας μεταξύ θνητών καί αθανάτων. Τοϋτο 
είναι ί'διον πάντων τών εθνών, αλλά λέγει δ Τίτος Λίβιος έν τφ προοιμίφ 

του δτι ύπέρ πάν άλλο έ'θνος τό 'Ρωμαϊκόν είναι συγγνωστέον, καθότι διά’ 
τών μεγάλων πράξεών του έπλησίασε τάς πράξεις τών θεών. Ό 'Ρωμ-ύλος 
λοιπόν δέν είναι άλλο η ό εθνικός ήρως, ό ιδεώδης ηρως δστις έν τφ προσώ- 

πφ του περιλαμβάνει τάς άρετάς τοΰ 'Ρωμαίου, τό αγαθόν πνεύμα, δπερ 
φονεύει τό πνεΰμα τοΰ κακοϋ τόν 'Ρώμον, Άλλ’ ούδέν ήδύνατο νά τόν χα

ρακτηρίση ώς άνθρωπον.
Πλην τούτου ή συγκριτική φιλολογία έρχεται εις έπικύρωσιν τών ήμετέ- 

ρων τούτων ιδεών, διότι η γέννησις τοΰ 'Ρωμύλου καί η έκθεσίς του εις τάς 

δχθας τοϋ ποταμού καί ή αΰξησίς του έν τή έρημί^; καί αυτός άκόμ.η ό θά
νατός του ύπομιμνήσκουσι τόν μΰθον τοϋ Οίδίποδος, έν φ οί κριτικοί φιλόλο

γοι δέν ήδυνήθησαν νά ι'δωσιν άλλο τι ή έν τών φυσικών φαινομένων μετά- 

βληθέν εις μΰθον. Και δμως άπό τούτου τοΰ σημείου η σημασία τοΰ μύθου 
απλοποιείται καί εύρίσκει την έξήγησίν του έν τοϊς μύθοις άλλων λαών. Τί 

λοιπόν μένει έκ τής κτίσεως τν5ς 'Ρώμης, πώς αυτή έκτίσθη καί ύπό τίνος; 

Ό βίος τών έθνών είναι κατά πάντα όμοιος μέ τόν βίον τών ατόμων' καί 
έκεϊνα ώς ταϋτα έχουσι τάς περιόδους αύτών της παιδικής ηλικίας, τής νεα

νικής καί τοΰ γήοως, αυτά δέ τά έθνη ούδέν άλλο είναι ή τά άτομα τής άν- 

θρωπότητος. Καί λοιπόν είναι ΐ’διον τών άτόμων τών γενομ,ένων μ.εγάλων καί 

(σχυρών νά άνατρέχωσιν'είς τά έτη τής νεανικής αυτών ηλικίας καί εκεί ν® 
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άνευρίσκωσι τό δεϊνα ή δείνα παράδοξον γεγονός όπως άποδείξωσιν δτι καί 
έν τή κοιτίδι αύτών έκυμάτιζεν έπί τοϋ μετώπου αύτών ή λάμψις τής με- 

γαλοφυίας. Είναι ταϋτα άτέλειαι άς πρέπει νά συγχωρώμεν εις τούς μεγά
λους άνδρας. 'Η 'Ρώμη άφοϋ έξέτάθη πέραν τών τειχών της καί συνέτριψε 

τά σκήπτρα πάντων τών βασιλέων τοΰ κόσμου, ο'ίτινες γονυπετείς έπεκα- 
λοΰντο τόν οίκτον αύτής, τότε δέν ηύχαριστεϊτο άνευρίσκουσα την πρώτην 

αρχήν της εις ομάδα ποιμένων, ο'ίτινες έστησαν την κατοικίαν αύτών έπί τών 

υψωμάτων τοϋ Παλατίνου λόφου, όπόθεν ήδύναντο νά άμ,ύνωνται κατά τών 

νομάδων περίοικων φυλών καί όπόθεν ήδύναντο νά όδηγώσιν εις βοσκήν τά 

ποίμνιά των. Οί πρώτοι κάτοικοι τής 'Ρώμης υπήρξαν ποιμένες καί γεωργοί, 

οϊτινες όμως διά την έξαίρετον αύτών τοπογραφικήν θέσιν άνευ πολλής δυ

σκολίας άπέκτησαν πλούτη καί ίσχύν' δντες μικρόν μόνον άπφκισμ.ένοι τής 
θαλάσσης ήδύναντο νά άπολαμβάνωσι πάσας τάς έξ αύτής εύκολίας χωρίς 

νά ήναι έκτεθειμένοι εις τάς προσβολάς τών πειρατών, κατέχοντες δέ τάς 

δχθας τοϋ 'Γιβέρεως, την μεγάλην τοϋ Αατίου άρτηρίαν, ήσαν ουτω κύριοι 
τοΰ εμπορίου τής πεδιάδος καί τής θαλάσσης' έκτός δέ τούτου ήναγκασμέ- 

ν-οι νά ίστανται πάντοτε ένοπλοι έναντίον τών κατοίκων τής αντίπεραν όχθης, 

έθίσθησαν εις τό σταθερόν έκεϊνο τοϋ χαρακτήρος καί την πολεμικήν εκεί
νην σχολήν, ήτις τούς κατέστησε ουτω μεγάλους.

"Ωστε, κύριοι, άς μή άναζητώμεν τό μεγαλεΐον τών 'Ρωμαίων εις τήν 

έπέμβασιν τών θεών, ού'τε εις τό Τρφαδικόν αίμα, δπερ έρρεεν έν ταϊς φλε- 

ψίν αύτών, τό μεγαλεϊόν των έκειτο έν τή άρετή καί άνδρείι^ των* ό νόμος, 
ιδού ό θεός τοΰ 'Ρωμαίου, ή πατρίς, ιδού ό ναός του. Καί νΰν συμπεράνω- 

μεν' άν ό 'Ρωμύλος δέν έσχε ποτέ πραγματικήν ύπαρξιν, άν ή 'Ρώμη έκτί
σθη κατά πάντα άλλον τρόπον ή κατ’ έκεΪΊον θν μάς μεταδίδει ή παράδο- 
σις πλέον διαδεδομένη μεταξύ τών 'Ρωμαίων τών τελευταίων χρόνων τής 
δημοκρατίας καί τών πρώτων τής αύτοκρατορίας, πίπτει άφ’ έαυτοΰ καί ό 

περί άσύλου μ.ΰθος καί επομένως δ τής αρπαγής τών Σαβίνων, άφοΰ ή αρπα
γή αδτη δέν ήδύνατο νά συμβή άν οί πρώτοι κάτοικοι τής 'Ρώμ.ης δέν ήσαν 

όμιλος κακοποιών καταφυγόντων έκεϊ χάριν άσύλου, καί άφοΰ τό άσυλον 
τοϋτο δέν ήδύνατο νά ύπάρχη άνευ τής ύπάρξεως τοΰ 'Ρωμύλου. Ούδ’ έχει 

άξίαν ή έπιφερομένη δικαιολογία ύπό τινων μεγάλων κριτικών, ο'ίτινες κρί- 

νουσιν δτι ή αύστηρότης τών άρχαίων ρωμαϊκών νόμων έσχε τόν λόγον της 
εις τάς σχέσεις τών πολιτών ό'ντων προθύμων εις τό ύπακούειν καί άνετοίμων 
εις τό έκτελεϊν πάσαν ιδιοτροπίαν·, καθότι ή άρχαία 'Ρώμ.η ούδένα έσχε νό

μον έκτος τοΰ mos maiorum, δπερ ήτο ή Suprema lex, καί ούδεμία πόινη έκ
τός τοΰ άναθέματας έπιβαλλομένου διά τής ,λέξεως sacer' διό καθΐεροϋτο 

εις τούς καταχθονίους θεούς ό παραβάτης τών πατρίων έθίμων.
’Εν τούτοιςή κριτική, ήτις καταστρέφει, ούδέν άγαθόν προξενεί εις τήν επι

στήμην, ούδ’ εύχαριστεϊ τήν ψυχήν έφ’ οΐς καταβάλλει κόποις καί ζητεί 
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νά μετενεχθή διά τής φαντασίας εις εκείνους τούς χρόνους, οϊτινες είναι κε- 

καλυμμένοι μέ τόν μυστηριώδη πέπλον του μύθου. Δεν αρκείνά εΐ'πωμεν 
οτι ό μύθος περί τής αρπαγής τών Σαβίνων δέν έ'χει κάμμίανιστορικήν πραγ

ματικότητα, άλλά πρέπει δ φιλόλογος νά θέσγι την έρώτησι,ν ταύτην, πώς 

είναι γνωστός δ μΰθος αδτος ;

Πρό ολίγου έ'λεγον οτι αί άρχαί τοΰ μυθολογικοί κόσμου πρέπει νά άνα- 
ζητηθώσιν έν τη αρχή της γλώσσης’ ή έ'κφοασίς μου δέν ήτο πολύ ακριβής 

διότι ούχί παντες οί μύθοι πρέπει νά άναζητηθώσιν εις τάς άρχάς, ούχί πάν.· 

τες έγεννήθησαν άπό τής ανάγκης τοΰ νά παραστήσωσι φυσικόν φαινόμενο» 

μέ λέξιν, ητις εκφράξει πράξίν τινα καί ητις μετέπειτα έχρησίμευσεν είς τά. 

νά κατάδειξη πρόσωπον περί τό όποιον συνεσπειρώθησαν μυρί.α φανταστικά 

γεγονότα, μυ,ρίαι μ-ΰθοι νεώτερο,ι.
Δύναταί τις νά έ'χη δικαίαν σύλληψιν τοΰ σχηματισμού τών μύθων τού

των σπουδάζων την ιστορίαν τοΰ Μέσου Αίώνος, έν φ φαίνεται ο,τι συχνά μί® 

είκών, έν άγαλμα, μία συνήθεια ής δέν ήτο γνωστή ή χρήσι.ς έ'διδεν άφορ- 

μην είς αύθαίρετον έζηγησιν ητις μεταβαίνο,υσα άπό. στόματος είς στόμα, με

ταβιβαζόμενη άπό πατρός είς υιόν μετεβάλλετο, έτροποποιεϊτο, έκαλλύνετο, 

μετεβάλλετο τέλος εις μΰθον. Τοΰτο συνέβαινε καί έν τη άρχαιότητι διότι 

είναι ένστικτος έντη άνθρωπίνη φύσει η τά«ις τοΰ νά Θέλη νά μάθη πάν δ,τι 
δέν ήξεύρει, τοϋ νά θέλη νά έξηγηση την σημασίαν παντός δ,τι τδνπερικυ- 

κλοϊ, τοΰ νά γίνη κύριος δλων τών άλλων δντων μανθάνων αύτών την χρήσι» 
διά νά τά μεταχείρισή εις οφελός του. Τεθέντος τούτου άς ίδωμεν τί πα- 

ρατηρεΐται έν τφ ημετέρω μύθφ’ οί 'Ρωμαίοι κατφκουν έπί τοΰ ΙΙαλατίνου, 
οί Σαβϊνοι έπί τοΰ Κυριναλίου, αί πρώτοι άρπάζουσι τών δευτέρων τάς γυ

ναίκας, ϊνα τάς καταστήσωσι συζύγους των" έκ τούτου συγκρούσεις καί πό

λεμοι περατούμενοι μέ την ένωσιν τών δύο φυλών. Τώρα ίδωμεν έάν ύπήρξεν 
έν τφ βίφ της 'Ρώμης γεγονός τι δπερ ήδύνατο νά γέννηση τοιουτον μΰθον. 
Καί άνευρίσκομεν δύο τοιαϋτα, τό μέν είς τό. είδος τοΰ. θρησκευτικού γάμου τό 

λεγόμενον confarreatio,, τό δέ έν τή βεβαιότητι δτι έπαχην τιναέντφ Κυρινα- 
λίφ δρει κατώκει φυλή, ήιις δέν διέφερε της ρωμαϊκής φυλής, ού'τε κατά την 

γλώσσαν, ούτε κατά τά έ'Οιμα, ού'τε κατά την καταγωγήν, καί δτι αύτη 
■ συνεσωματώθη έν τ^ ρωμαϊκή φυλψί. Ό μΰθος περί της αρπαγής τών Σα

βίνων γυναικών παρήχθη έκ τών δύο τούτων γεγονότων.

Ό θρησκευτικός γάμος τόσον παρά τοΐς 'Ρωμαίοις οσον καί παρά τοϊς "Ελ- 
λησιν ώς πρός την μορφήν δέν ήτο η μία αρπαγή, κατ’ ουσίαν δ’ ένωσις 

άδιάλυτος, ιερά, γενομένη διά της θρησκείας, καί μολονότι έκ πρώτης οψεως 

αδύνατο νά προ'Ζύψη μεγάλη άντίφασις μεταξύ της ουσίας καί της μορφής,- 

ούχ ήττον άν σπουδάζοντες είσέλθωμεν είς τόν ιδιωτικόν βίον τών άρχαίων 

it άντίφασις εξαφανίζεται καί καθωράίζεται ένώπιον της συλλήψεως ήν οί πκ- 
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τέρες ημών ειχον περί τοϋ γάμ.ου, εύγενή την ιδέαν τής οικογένειας, υψηλόν 

τόν σεβασμόν διά την γυναίκα.
’’Οπως πάσα πόλις είχε τόν αρχηγέτην αύτης θεόν, δστις την έπροστάτευε 

καί πρός τόν όποιον άπευθύνοντο αί θυσίαι καί αί εύχαί τών πολιτών, ούτως 
έκάστη οικογένεια είχε τόν ιδιαίτερον αύτης θεόν περί τόν βωμόν τοΰ οποίου 
πρω’ίας τε καί εσπέρας ό άργηγός της οικογένειας ό paterfamilias διά την 

οικογένειαν, τά άτομα αύτής έκαστον δι’ εαυτόν, έθυσίαζον. Αί άνασκαφαί 
τής Πομπηίας έπέτρεψαν ήμΐν νά άποκτησωμεν καθαράν ιδέαν δσον άφορ^ 
την θρησκείαν έν τή οίκογενείιγ, μάς άπεκάλυψαν είς πολυπληθή παραδείγ

ματα άγαλμάτια τών έφεστίων καί πατρφων θεών καταστραφέντα ύπό τοϋ 
πυρός, διότι ϊσταντο έπί της εστίας, ήσαν δέ αρχαϊκού ρυθμοΰ διότι άνήκον 

είς τόν ιδρυτήν της οικογένειας, μετεδίδοντο δέ κληρονομικώς άπα πατρός είς 

υίόν ώς τό πολυτιμώτερον κληροδότημα. Ή δέ εστία ην τό κέντρον τίίς οι
κογένειας, ητις ήτο συνδεδεμένη ύπέρ τούς φυσικούς δεσμούς διά τών θρη

σκευτικών’ έπί παραδείγματι ηδυναντο νά άποτελέσωσι μέρος της οικογέ
νειας δσοι είσηρχοντο είς αύτην διά της adoptio, άλλ δστις δέν έθυσίαζε περί 

τόν μικρόν έκεΐνον βωμόν δέν ήδύνατο νά θεωρηθη ώς μέλος τής οικογένειας. 

Καί έπειτα αν έξετάσν) τις πάντα τά δικαιώμ.ατα δσα παρεϊχεν ή patria 

potestas, άπαντα προέρχονται έκ τούτου δτι ό paterfamilias ήτο δ άντιπρό- 

σωπος τής οικογένειας του παρά τοΐς θεοΐς, ώς δ βασιλεύς έ'χαιρε τήν regiam 
potestatem καί οί ύπατοι τήν conSularem potestatem, διότι έθυσίαζον διά τά 

κράτος ούτινος ήσαν αντιπρόσωποι πρός τούς θεούς. Ήπατήθησαν λοιπόν εκεί
νοι δσοι έσκέφθησαν δτι ή αρχή τοΰ ιδιωτικού καί δημοσίου δικαίου ένυπήρ- 

χέν έν τή ίσχύν' αύτη ένέκειτο έν τφ θρησκευτικό αίσθήματι δπερ έν τή 
νηπιώδει καταστάσει τών λαών εισδύει καί εισέρχεται άπανταχοΰ είς τά 

ήθη καί έθιμα τοϋ ίδιωτικοΰ βίου, δπως είς τά δημόσια καθιδρύματα. Ό pa

terfamilias ώς μόνος άντιπρόσωπος τής οικογένειας ήτο κύριος άπόλυτος’ αύ
τός είχε τό ius vitae et necis, ού'τε ή σύζυγος ούτε οί υίοί ούτε δ νόμος αύτός 

ήδύναντο ν’ άντιστώσιν είς τήν έκ,τέλεσιν τής θελήσεώς του, ήτις ήτο απε

ριόριστος καί υψηλή καί διήρκει καθ’ δλον τόν βίον. Μετά θάνατον τοΰ πα- 

τρδς τά άρρενα τέκνα έκληρονόμουν τήν λατρείαν τής εστίας καί τά έντεϋ- 
θεν πηγάζοντα δικαιώματα, καθότι αί γυναίκες δέν είχον ιδίαν θρησκείαν 

άλλά τήν τής οικογένειας είς ήν άνήκον. “Ώστε δταν ενεκα τοΰ γάμ-ου ήσαν 
ύποχρεωμέναι νά καταλίπωσι τόν πατρικόν οίκον, ήσαν ήναγκασμέναι νά κα- 

ταλίπωσι καί τήν λατρείαν τών οικογενειακών αύτών θεών.—-'Η στιγμή είναι 
υψηλή, δέν είναι άπλοΰς αποχαιρετισμός τόν όποιον ή άπερχομένη ώφειλε νά 

δώσρ είς τόν οίκον έν ώ έγεννήθη, είς τήν αγνήν κλίνην έν ή κοιμωμένη είδε 

τόσα παρθένα όνειρα, εις τόν πατέρα, τήν μητέρα καί τούς λοιπούς τής οι

κογένειας, άλλ’ έ'πρεπε νά καταλίπρ τόν βωμόν δν παιδίσκη έ'τι έκόσμει μέ 

στεφάνους έξ άνθέων, τόν θεόν της πρός 8ν συνεχώς έστρέφετο τό βλέμμα 
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Hal αί εγκάρδιοι αυτής έπιθυμίαι καί υπό την προστασίαν τοΰ όποιου διίλθε 
τούς ευτυχείς τίςπαιδικίς καί νεανικ-ης ηλικίας χρόνους,ύφ’ δν τέλοςηγάπησε 

καί ήγαπηθη ... Πάντα δέ ταΰτα διατί; διά νά μεταβη είς άλλην οικίαν ης 
ούδέποτε είχε διέλθει τό κατώφλιον,διά νά ύποβληθί εϊς άλλην εξουσίαν ην 

δέν έγίνωσκεν έτι άν εύ'νους η βαρεία -άίΟβλεν έπιπέσει έπί τίς κεφαλίς της, 

διά νά κάμη σπόνδάς έπι άλλου βωμοΰ, διά νά θύση είς άλλον Θεόν άγνωστον 

τέως αυτί). ”Αν πάντα ταΰτα έ'πραττεν έκουσίως, άν μέ φαιδράν καρδιάν 

ήθελε ν’ άπαρνηθη τό παρελθόν ένεκα μέλλοντος πάντη διαφόρου, βεβαίως 

θά έφαίνετο ασεβής, τοιαύτη δέ γυνή ούδόλως ίθελεν έμπνεύσει έρωτα’ άλλ’ 

εϊς τοΰτο προεΐδεν ή θρησκεία καθ’ ύπαγόρευσιν τίς οποίας ό γάμος έτελεΐτο 

ύπό τόν τόπον αρπαγής.

Την ώρισμένην ημέραν ώφειλεν η νεαρά νύμφη νά καταλίπη την πατρι
κήν εστίαν καί νά λυθη άπό τοϋ θρησκευτικού δεσμού, δστις την συνέδεε μέ 

τόν εφέστιον αύτης Θεόν. Τοΰτο δέ δέν ίδύνατο νά πράξη ή ιδία, άλλ’ ητο 
έν τγ, έξουσίιη τοΰ άρχηγοΰ της οικογένειας, διότι αύτός ·ητο ό παρά τοΐς 

θεοΐς άντιπρόσωπος. Ουτος περικυκλούμενος ύπδ των συγγενών του καί τδν 

συγγενών τοΰ νυμφίου έ'πρεπε νά προφέρη τδν καθιερωμένον τύπον καθ’ δν η 
νέα ελεύθερα άπδ της στιγμίς έκείνης ήδύνατο νά συνδεθη μέ την λατρείαν 

άλλου βωμοϋ. Λατινιστί η τελετή αυτή εκαλείτο traditio, ελληνιστί δ’ έγ- 
γύησις.

Μετά τοΰτο φαίνεται - δτι ίρχιζεν 5 η πάλη’ λέγω yalvetai, διότι όλίγας 
ειδήσεις βεβαίας έχομεν περί τοΰ ιδιαιτέρου τούτου εθίμου. Άλλά δυνάμεθα 

δμως νά τό εικάσωμεν έκ μερικών έθίμων άτινα ακόμη διατηρούνται παρά 

τοΐς χωρικοΐς καί ιδίως παρά τοΐς "Ελλησι χωρικοΐς, διότι έν ’Ιταλία καί 
κατ’ αύτάς τάς άπροσιτοτάτας άκρας τών όρέων άπέβη ριζική ένεκα της 
θρησκείας ή μεταβολή τών ηθών.

Μοί έβεβαιώθη ύπδ προσώπου αξιόπιστου παρόντος ένταΰθα δτι έν πολ- 

λοΐς τόποις τίς 'Ελλάδος της τε στερεές καί τών νήσων, την ημέραν τοΰ 
γάμου ό γαμβρός μεταβαίνει εις την οικίαν τίς νύμφης ϊνα την λάβη άκο- 

λουθούμενος ύπδ πολλών συγγενών. Εύρίσκουσι την νύμφην μεταξύ τίς οικο

γένειας καί τών συγγενών’ οί συγγενείς τοΰ γαμβροΰ όφείλουσι νά κλέψωσιν 
έκ της οικίας τίς νύμφης έν οΐονδηποτε άντικείμενον. Οί συγγενείς τίς νύμ

φης ανήσυχοι προσπαθοΰσι νά προφυλαχθώσιν. Έπί τέλους δμως κατορθούσι 
νά κλέψωσί τι, δπερ αύτοΐς μέν προξενεί χάράν καί άγαλλίασιν, εϊς δέ τούς 

συγγενείς της νύμφης λύπην, ητις δμως είναι εφήμερος. Ή σημασία τίς συ
νήθειας ταύτης είναι δτι η νύμφ?; φέρουσα μεθ’ έαυτης έν οΐόν δήποτε άντι- 

κείμενον έκ τοϋ πατρικού οίκου, μεταφέρει την εύτυχίαν, την χαράν την 

εύεστώ άπδ τίς μιάς οικογένειας είς την άλλην. Μετά την ιεροτελεστίαν ή 
νύμφη λαμβάνεται άπό τών βραχιόνων τών συγγενών καί - έν τφ μέσφ τών 

φωνών καί τών κραυγώναύτης διά νά ύποδείξη δτι άκουσίως αύτης σύρεται 

έκ τίς πατρικίς οικίας, άπάγεται έξω τίς φλιόές τοΰ πατρικοΰ οί'κου. Καί 
τοΰτο είναι λείψανον τών αρχαίων έθίμων κοινών άναμφιβόλως μεταξύ Ελ

λήνων καί 'Ρωμαίων.
Κατά δεύτερον λόγον ίρχετο η deductio in domum ί πομπή, δπως την 

ώνόμάζον οί "Ελληνες. Ή νύμφη έφ’ άμάξης η καί πεζή πολλάκις άκολου- 
θουμένη ύπδ τών συγγενών καί συχνά ύπδ ίερέως, κεκαλυμμένη μέ πέπλον 

και εστεμμένη, προηγουμένων αύτης δ^δων έφέρετο είς τδν οίκον τοΰ γαμ
βρού, έν τφ μέσφ τών κραυγών τοϋ έορτάζοντος πλήθους, δπερ μεγάλη τίί 
φωνή έπανελάμβανε την λέξιν τα.Ιασίω, δπως έν Έλλάδι ύμ/καιε, περί οδ 

θά εί'πωμεν κατωτέρω. "Οτε δ’ $ νύμφη άφικνεΐτο είς την ουδόν τίς οικίας 

τοΰ γαμβροΰ, οδτος παρουσίαζεν αύτη πΰρ καί ύδωρ, ώς άπείκασμα τών θυ

σιών αϊτινες έ'πρεπε νά προσφερθώσιν είς τδν έφέστιον θεόν, και έπειτα με- 

τέφερεν αύτην έπί τών ιδίων βραχιόνων έντός της οικίας, είς τρόπον ώστε 
οί πόδες αύτίς δέν έφηπτοντο τοΰ εδάφους’- $το δέ κα'ι τοΰτο συνέχεια τίς 

Ιδέας τίς άρπαγίς.
Μοί έλέχθη έτι δτι έν τισι χωρίοις τίς Ελλάδος, όταν η γυνή φθάση 

είς τό κατώφλιον τίς οικίας τοΰ γαμβροΰ, άκριβώς την στιγμήν καθ’ ίν· 
εισέρχεται, οφείλει νά ρίψη ύπεράνω τών ώμων της τρεις άρτους κομισθέν- 

τας παρ’ αύτης έκ τοϋ πατρικοΰ οί'κου και οφείλει νά έμπηξη εις την κορω
νίδα τίς θόρας μάχαιραν. Πιστεύω δτι αί δύο αυται πράξεις σημαίνουσιν 
δτι άπό τίς στιγμίς έκείνης δέν θά φάγη πλέον τδν άρτον δστις έώς τότε 

την είχε διαθρέψει, θά τραφη δέ τοΰ λοιπού ύπδ άλλου άρτου καί άν ηρνεΐτό 

τούτο τιμωρία είς αύτην έπέκειτο ό θάνατος.
Μόλις η 'Ρωμαία είσηρχετο είς την οικίαν καί έγίνετο η confarreatio. Ή 

νεάνις έφέρετο πρδ τίς εστίας ίν διέβρεχε μέ τδ καθάρσιον ύδωρ καί τοΰ 

πυρδς της οποίας ηπτετο τη χειρί’ οί δύο νέοι μεταξύ τών ευχών και τών 
ύμνων διενέμαντο άρτον έξ άλεόρου panis farretis, έ'τρωγον αύτόν, έπειτα δέ 

η γυνή έπρόφερε τάς διάσημους λέξεις ubi tu Caius es, ego Gaia, οΐτινες ση- 
μαίνουσι ιδού με, είμαι ση διά βίου, θά ζήσω μετά σοϋ εί'τε έν δυστυχία 

εί'τε έν εύτυχί^’ εύχονται έκ νέου καί ό γάμος έγένετο. Ό πέπλος δστις έκά- 
λυπτε την νύμφην, σημεΐον τίς παρθενίας, άπετίθετο κατά γίς δμοϋ μέ την 

άτρακτον καί την ηλακάτην. Παύει δ’ ουσα πλέον nupta καί γίνεται sponsa, 
άνήκει δ’ είς άλλην οικογένειαν, ης δ πατρφος θεδς την έλαβεν ύπδ την προ

στασίαν του* τά οστά της θά άναπαύωνται μετά θάνατον, ούχί έν τφ τάφφ 

τών γονέων της, άλλ’ έν τφ τών προγόνων τοϋ συζύγου της.
Ουτος είναι ό θρησκευτικός γάμος δστις πάντοτε παρά 'Ρωμαίόις έθεω- 

ρηθη ό άληθης και ό μόνος γάμος' άργότερα εϊσηχθη ό γάμος coemptione 

καί ό γάμος usu' άλλά τοΰτο ύπηρξεν εϊς τών πολλών νεωτερισμών τώνγε- 
νομένων ένεκα τοΰ δχλου, δτε έγένετο η πολίτικη ϊσότης, ώς έκ τοΰ οποίου 
ό νόμος ητο ανάγκη νά όφίση τά εί'δη τοΰ γάμου, φ έχρώντο οί πληβείος 
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οΐτινες δέν ήδύναντο νά κάμωσι χρήσιν τής confarreatio, διότι δέν είχον 

gentem ούδέ πενάτας τών προγόνων των.

Έκ τούτων πάντων δέν φαίνεται καθαρά ή σχέσις μεταξύ τοϋ μύθου τής 
αρπαγής τών Σαβίνων γυναικών δπόϊος μετεδόθη ήμϊν ύπό τών Ελλήνων καί 

‘Ρωμαίων συγγραφέων και τοϋ εί'δους τοΰ γάμου, τής confarreatio ; Ό μελε

τών, κύριοί μου, τούς πρώτους χρόνους τής ζωής λαοΰ τίνος, δέν δύναται 

νά παραιτήται τών εικασιών' έν τφ σκότει τόσων αιώνων, μεταξύ τοΰ με

γίστου άριθμοΰ άντιφασκουσών παραδόσεων τό νά παραιτηθώμεν τών ύπο- 

Θεσεων σημαίνει νά παραιτηθώμεν τής μελέτης αύτών τών παραδόσεων, αϊ· <

τινες έν τούτοις έχουσι πολύ τό διαφέρον. Καί όμως δέν θά σάς φανη παρά
δοξον δτι θά συμπεράνω λέγων δτι οί ρωμαίοι συγγραφείς έπλασαν τόν μΰ- 

Οον τής αρπαγής μόνον καί μόνον επειδή δέν ήξευρον νά έξηγήσωσι την ση

μασίαν τής μορφής μεθ’ ής έτελεϊτο ό γάμος. Ουτοι δέν έγνώριζον ού'τε την 

σημασίαν τής λέξεως Τα.Ιασίω, δπως οί “Έλληνες τών προηγουμένων έτών 
δέν έγνώριζον μέ τί ϊσοδυνάμει ή λέξις ‘Τ/ι/ζαιε, και δμως προσέθηκαν τό 

έπεισόδιον τής ώραιοτέρας γυναικός άρπαγείσης καί παραδοθείσης εις τόν 

ρωμαϊον πολίτην Ταλάσιον. Άλλ’ δτι ή έξήγησις αύτη δέν έγίνετο γενικώς 
παραδεκτή ύπό τών αρχαίων καΐ δτι ουτοι δέν είχον καθαράς περί τούτου 
ιδέας, τό Υποδεικνύει ή άμφιβολία ήν έκφέρει ό Πλούταρχος έν τοϊς‘Ρωμ.αϊ- 

κοϊς αύτοΰ (§ 31) «Διατί ό πολυθρύλητος φδεται Ταλάσιος έν τοϊς γάμοις; 
Πότερον άπό τής ταλασίας;» Άπδ τής συνήθειας δηλ. ήν εϊχον αί γυναίκες· 
νά νηθωσικαί έφ’ή τόσον έκαυχώντο,ώστε διά νά έπαινέση τις άρκετά γυναίκα 

ήίρκει νά τήν άποκαλέσν; lanifica ; Ύπόθεσις λίαν άπομεμακρυσμένη τφόντι, 

έπίσης άπομεμακρυσμένη ώς ή τών νεωτέρων δτι ή λέξις αυτή άνήκεν εις 

άρχαϊον άσμα, δπερ έψάλλετο έν φ χρόνφ ή νύαφη άπό τής πατρικής οικίας 
μετεβαινεν εις τήν τοϋ γαμβροϋ. Έξεύρουσιν ουτοι άν ύπήοχεν άίσμα ψαλ- 

λόμενον ύπό τής συνοδίας, καί, άν ύπήρξε, έξεύρουσιν δτι ή λέξις αύτη έμ- 

περιείχετο έν τφ $σματι;

Τό κατ’ έμέ ή λέξις ΤαΛάσιος μοί ύπενθυμίζει τήν λέξιν θάΛασσα, καί 
συγχρόνως τήν Άφροδίτην άναδυομένην τοΰ άφροΰ τής θαλάσσης, ώς διη

γείτο ό ελληνικός μΰθος, οπωσδήποτε δέ αντιπρόσωπον τοΰ ύγροΰ στοιχείου. 
Βεβαιοΰμαι δέ δτι ή Αφροδίτη έπεκαλεϊτο ύπό τό δνομα θαΛασσΙα^ ού μό

νον διότι ή έπίκλησις δέν ήδύνατο νά άπευθόνηται ή εις μίαν θεότητα,άλλ’ 

ακόμη διότι αύτη δέν ήδύνατο νά ήναι ή θεότης προστάτρια τοΰ έρωτος. Τίς 

άλλη ήδύνατο νά ήναι αύτη ή ή Αφροδίτη ; Άλλ’ έκτος τούτου άπαν- 

τάται παρά Αατίνφ τινΐ συγγράφει ή έπίκλησις εις θεάν ήτις φέρει τοιοΰτον 
ονομα ή εις τήν Άφροδίτην ής είναι έπίθετον.

Ό Κάτουλλος λέγει
Lubet jam servire Talassio

καί ό Μαρτιάλης
neo tua’defueruut verba, Talasse, fib}

Δεν θά ήτο δύσκολον ν’ άποδείξτ) τις δτι τά δύο ονόματα Τάλασσα Καί 

Αφροδίτη έχουσι τήν αύτήν άρχήν.
Έξηγουμένου λοιπόν ούτω τοΰ έθίμου τούτου, ή πρώτη δυσκολία ήτις 

προσεγένετο εις τόν νοΰν τών άρχαίων ήτο αύτη' άλλ’ ήδύνατο νά γίνγι αρ

παγή γυναικών έλευθέρων, γυναικών ‘Ρωμαίων; Καί ό νόμος δστις έπρο- 
στάτευε τήν γυναίκα, ής ύπερήσπιζέ τήν αιδώ, ή θρησκεία, ή'τις έξηγίαζδ 

τήν αγνότητά της, ή καλή άγωγή ή'τις άπηγόρευε τήν προσβολήν της; 

πάντα ταϋτα ή'θελον ανακράξει κατά τών άρπάγων και ήθελον καθιερώσει 

τήν κεφαλήν των εις τούς καταχθονίους θεούς. Άν ή αρπαγή αύτη τών γυ
ναικών δέν συνέβη έν τώ κόλπφ αύτφ τής ‘Ρώμης, θά συνέβη προς γειτο

νικήν τινα φυλήν, μάλιστα πρός τήν πλησιεστάτην, τήν τών Σαβίνων, ήτις 
κατφκει τό Κυρινάλιον. Καί ιδού πώς ό μ-ΰθος λαμβάνει ιστορικήν άποψιν. 

Καί ή άνάμιξις αύτη ευρίσκει τήν έξήγησίν της. ΤΗτο γνωστόν αληθώς δτι 

τό Κυρινάλιον κατωκεϊτο κατ’ άρχάς ύπό Σαβίνων, ήτο βέβαιον δτι οί ‘Ρω

μαίοι έλάτρευον Θεούς τινας ίδιους και τοϊς Σαβίνοις ώς έπί παραδείγματα 
τόν θεόν Κώνσον, τόν θεόν Σάγκον, τόν θεόν Φίδιον κτλ. Άλλ’ δπερ είναι έτι 

μάλλον περίεργον, τό άγαθόν αύτών πνεΰμα, ό ‘Ρωμύλος έλέγετο καί αύτός 
Κυρίνος, λέξις παραγομένη έκ τοϋ Κυριναλίοο. Πώς λοιπόν ήδύναντο ν’ άπο- 

δεχθώσι πάντα ταϋτα οί ‘Ρωμαίοι παρά λαοΰ ήττηθέντος έν πολέμφ ; Τοϋτο 
δέν τό ύπέφερεν ή ύπερηφάνειά των, άρα συνέβη έπειδή οί ‘Ρωμαίοι ήρπα- 

σαν τάς γυναίκας τών Σαβίνων. Τέλος διά ν’ άποδειχθή δτι κατ’.ανάγκην 

παρεβίασαν τό άσυλον τής φιλοξενίας κατέφυγον εις τόν μΰθον τοΰ άσύλου, 
καθ’ ον ή ‘Ρώμη μόλις ίδρυθεϊσά δέν ήτο ή συνάθροισές τις κακοποιών στε- 

ρόυμένων γυναικών, ύποβλεπομένων ύπό τών πλησίον, άλλ’ ισχυρών τινων 
καί δυνατών. ‘Ο μΰθος ούτος είναι μεταγενέστερος τοΰ πρώτου καί φαίνεται 
έπεξεργασθείς ύπό χειρός ελληνικής, καί τοϋτο καθίσταται φανερόν άμα 
ίδωμεν δτι ή λέξις asylum είναι αύτή ή ελληνική λέξις ασυάοτ' άν λοιπόν 

ελληνική είναι ή λέξις, ελληνικός δέον νά ήναι και ό μΰθος.

Και είναι παράδοξον άν εί'πη τις δτι τόν μΰθον τοΰτον έπεξειργάσθη χείρ 

έλληνική, καθότι δτε ή ‘Ρώμη ήρξατο νά έπεκτείνγ) τάς κτίσεις της και νά 

φέρη τούς νικηφόρους αύτής άετούς πέραν τών ορίων τοΰ Λατίου, σχεδόν παν- 

ταχοΰ έπέπεσε κατά τών ελληνικών αποικιών, αΐτινες άπηυδηκυϊαι έκ τών 
εμφυλίων πολέμων, έκ τής πολυτελείας καί τής διαφθοράς, δέν ήσθάνοντο 

αποστροφήν είς τό νά δεχθώσι τόν ‘Ρωμαϊκόν ζυγόν, καθότι ήσαν βέβαιαί δτι 
ήθελον δεσπόσει τών κυρίων αύτών. Καΐ ό ‘Οράτιος δίκαιον είχε νά γράψγ).

Graecia capta ferum victorem coepit et artes 
Intulit agresti Latio.

Διότι πλεϊστοι Έλληνες εΐσέρρευσαν εις ‘Ρώμην έν τή ύπηρεσίικ τών 

κατακτητών τοΰ κόσμου, κομίσαντες μεθ’εαυτών ποίησιν, διαλεκτικήν, λε

πτότητα τρόπων. Οί σκαιοί κάτοικοι τοΰ Λατίου τούς ύποδέχονται θερμώς 



270 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κα'ι τούς τιμώσιν’ αποδέχονται τούς ελληνικούς τρόπους δπως ζάτασϊώσι 
κομψοί κα'ι εύγενεϊς, άλλ’ έν τφ κυπέλλφ δπερ προσεφέρετο αύτοϊς μετά τοΰ 
επιχειλοΰς μέλιτος κατέπινον καϊ τά δηλητήριου, δπερ βαθμηδόν και κατ’ ολί
γον τούς ζατηνάλωσε. Εις μάτην ή αυστηρά φωνή Κάτωνος τοϋ Τιμ.ητοΰ 
προσεπάθησε νά τούς περιστείλη* είς μάτην άντέταξε τό μέγα αύτοϋ κύρος 
ό παραβλεπόμενος ύπό τής νέας γενεάς, άπληστου ηδονών ζαϊ γραμμάτων’ 

δέν είσηκούσθη.
’Έκτοτε άρχεται σφάλλουσα η 'Ρωμαϊκή συνείδησις, θολοΰται τά ρεύμα 

τοΰ δημοσίου βίου, καθαρά είκών τίίς διαφθοράς τοΰ ιδιωτικού βίου. ’Επα
νέρχονται τότε είς τά παρελθόν, θέλουσι νά τό ίδωσιν έξ άλλης άπόψεως, 
θέλουσι νά τά καταστήσωσιν ώραϊον, πλήρες ίπποτικών τυχών, έξέχον είς 
γεγονότα ών μετεΐχον καϊ οί θεοί, ζητοΰσι δέ νά ί'δωσιν έν αύτφ άντανά- 
κλασιν τής ελληνικής μυθολογίας. Άλλά τά παρελθόν της 'Ρώμης ητο δλως 
διάφορον’ αύτη τό είχε γράψει διά τοϋ ξίφους, ούχί δέ διά τής γραφίδος καϊ 
το είχε σφραγίσει διά τοΰ Corpus juris, δπερ διαμένει πάντοτε ΐνα βέβαιόν?) 
τόν κόσμον περί τής πολιτικής άξίας ό'χι ενός νομοθέτου άλλά τοϋ 'Ρωμαϊκού 
λαοΰ συναπαξάπαντος, δστις δέν έχάρη τήν ζωήν, άλλ’ απλώς τήν διήλθε. 
Διότι έν τφ άπείρφ ρεύματι τοϋ άνθρωπίνου βίου ή 'Ρώμη παριστ^ τήν άν- 
δρικήν ήλικίαν. Άλλά τήν ηλικίαν τής λάμψεως καϊ τών ήδέων ονείρων, 
τήν ήλικίαν καθ’ ήν επιτρέπεται τοΐς Θνητοΐς νά προσβλέπωσι δι’άναπεπτα- 
μένης οψεως τό ιδεώδες, τήν νεότητα τέλος, ώ ! τήν νεότητα τής ανθρώ
πινης ηλικίας άντιπροσωπεύει ή πατρ'ις ύμών, κύριοι, εύτυχής- δτι έγέννησε 
τόν Όμηρον, τόν Σοφοκλέα, τάν Πίνδαρον τόν Φειδίαν, τόν Πλάτωνα τάς 

ύψίστας κορυφάς τής άλύσεως τής άνθρωπότητος.
L. VIOLA.

* -
ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ*

Τό ζήτημα, περί τοΰ δποίου κατά τήν στιγμήν ταύτην άνήλθον τό βήμά 
ϊνα συνδιαλεχθώ μέθ’ ύμών, εΐνε έν τών θεμέλιωδεστάτων άμα καί ζωτικω* 
τάτων τής νεωτέρας κοινωνίας. ’Επικαλούμαι τήν προσοχήν ύμών, τήν έπιεί- 
κειαν, δν δέν κατόρθωσα ν’ άνέλθω έίς τήν προσήκουσαν αύτοΰ περιωπήν, 
άλλ’ έ'τι μάλλον άξιώ τήν ύμετέραν έπ'ι τούτου άντίληψιν καϊ συνεργασίαν. 
Άν τό ζήτημα τοϋτο έπασχολεΐ κατά τούς νέωτέρους χρόνους τήν μελέτην 
τών μάλλον πεπολιτισμένων κοινωνιών τής Εσπερίας, καθίσταται δ’ όση- 
μέραι ενδιαφέρον αντικείμενου τής επιστήμης, κατά μείζονα λόγον οφείλει 
νά ριφθή είς τήν ελληνικήν δημοσιότητα, ή'τις μόλις δόναταιν’ άξίώσ-ρ ύπέρ 
έαυτής τήν τιμ-ήν, οτι είσήλθεν ήδη είς τόν πνευματικόν βίον των λαών τής

* Άνιγνώσβη όν τφ σνλλόγω Π«ρν«σσφ 14 Μαρτίου ε. ε.
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Ευρώπης καϊ δτι άποτελεϊ πράγματι έν τών ουσιωδών στοιχείων τής εύρώ- 
παϊκής δλομελείας καϊ ένα τών παραγόντων τής Ιστορικής προόδου τής νεω
τέρας κοινωνίας. ’Επικαλούμαι τήν προσοχήν ύμών, άλλ’ ώς εΐπον ήδη, έπι* 

καλούμαι κατ’ εξοχήν τήν ύμετέραν στοργήν καϊ σκέψιν ύπέρ τοΰ αναπτυσ
σόμενου θέματος, Εΐνε σοβαροί λίαν καϊ επισφαλείς οί σημερινοί χρόνοι. ΙΙα- 
ρίστανται κατ’ άνάγκην πολλάκις έν τφ βίφ τών λαών στιγμαϊ, καθ’ άς 
μήνη ή σκέψις κα'ι άνήσυχός τις τών πνευμάτων δράσις καϊ εργασία οφείλει 

άποκλειστικώς ν’ άπασχολή τόν ιστορικόν βίον τής κοινωνίας. Έν τοιούτφ 
σημείφ παριστάμεθα σήμερον. ’Ίσως άπατώμαι, ί’σως άπαισιοδοξώ’ άλλ’ ομο
λογώ ύμ.ϊν, δτι βλέπω ήδη μέλανα σημεία έν τφ δρίζοντι τής ελληνικής 
ιστορίας’ καϊ δέν πιστεύω τό προαίσθημ,α τοΰτο νά ήνε κοΰφον τι εί'δωλον 

άργής φαντασίας, άλλά πραγματικότης, όσημέραι λαμβάνουσα άληθεστέραν 
ύπόστασιν καϊ ζωήν, όσημέραι άναπτυσσομένη ύπό φοβερωτέραν έκφρασιν. 
Κατά τής άπαισίας ταύτης πραγματικότητος έξ ής ή σύγχρονος δέσις καϊ 
αί περιπέτεια! τής έλληνικής ιδέας, προκαλών τήν προσοχήν ύμών, κύριοι, 
επικαλούμαι άμα τήν σύντονον ύμών συνεργασίαν. Μετά τήν καταστροφήν 
τής Ίένης πλήρης σκέψεως κα'ι άληθινής πίστεως περί τών μέσων τής σωτη
ρίας τής πατρίδος του ό φιλόσοφος Fichte έν τοϊς πρός τόν γερμανικόν λαόν 
Λόγοις αύτοΰ έ'λεγεν είς τήν νεότητα, είς τόν άκρογωνιαϊον τοΰτον λίθον 
πάσης έθνικής παλιγγενεσίας: «ή Νεότης ούτε νά γελφ ούτε ν’-άστειεύηται 
πρέπει, άλλ’ άείποτε νά διατελή σοβαρά κα'ι εμβριθής, σκεπτομένη μόνον 
κα'ι έργαζομένη». Τοιαΰτα τά καθήκοντα τής νέας γενεάς έν ταϊς κρισίμοις 
ταύταις στιγμαϊς τής έθνικής ιστορίας’ ύπό τά βάρος τών σκέψεων τούτων 
λάβωμεν καϊ ήμεϊς τά Εύαγγέλιον τής εργασίας καϊ χωρήσωμεν’ Οέλομεν 
διέλθει διά περιπετειών, θέλομεν βαδίσει έπ’ άκανθών, διά στενωπών καϊ 
σκοτίας’ άλλά τό ιδανικόν, τό όποιον δέον άείποτε νά ήνε ή πίστις ήμών 
καϊ ή πεποίθησις, θέλει έπιτευχθή έπϊ τέλους άποκαλυπτόμενον έν ολη τ^ 
λαμπρότητι τής άληθέίας. Ζωή εΐνε ή εργασία’ ζωή εΐνε ή πάλη’ κα'ι δέν 
βλέπω στάδιον εύγενέστερον καϊ προσφορώτερον τής έντιμου ταύτης πάλης 
άπό τό βήμα τοΰτο. Άνήλθον καϊ πάλιν έπ’ αύτοϋ μέ πίστιν . . . και μέ 
ελπίδα,ΐνα άπό τής περιωπής αύτοΰ έπιφωνήσω πρός συναθλητάς καϊ συνα- . 
δέλφους — Laboremus ! φρονών δτι ή κραυγή μου αυτή θέλει τύχει καϊ 
ήχοΰς καϊ άντιλήψεως.

* *
*

Τό έτος 1789 άποτελεϊ ουσιώδη καϊ σημαντικότατου σταθμόν τοϋ άν
θρωπίνου βίου. Έτερος μέγας παράγων άπεκαλύφθη ή'δη έν τή ίστορίφ, πλη
ρών κατά τό μάλλον καϊ ήττον τάς σελίδας αύτής’ ή ιστορία ήτο μέχρι τής 
στιγμής έκείνης ώς έπϊ το πλεΐστον τό δημιούργημα μεμονωμένων άτόμων 
ή ώρισμένων τάξεων καί έθνών’ άλλ’ ήδη άπασαι εκεϊναι αί διάφοροι, άντί- 
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θετοί πολλάκις κοινωνικαί όμάδες συνκναμίγνυνται ήδη είς μίαν ένότητα, εις 

μίαν πλήρη κοινωνικήν ιδέαν* ό λαός, ό τέως Παρίας τής ιστορίας, ή από

βλητος αυτή τάζις τών προτέρων γενεών, λαμβάνει συνείδησιν έαυτοΰ, άπο- 

καλυπτομένης κατά πρώτον τής έν τώ κόσμφ τούτφ αποστολής του καί άρ· 

χεται διατυπών την ιδίαν άτομικότητα, γράφων την ιστορίαν αυτοί), ητις 

ύσημέραι καθίσταται άνθοωπίνη ιστορία. Πολυσήμαντον, μεγαλοπρεπές θέα- 

μ.α προβάλλον νέας ιδέας, δημιουργούν πρωτοφανείς σκέψεις κα'ι άναπτύσσον 

νέα’προβλήματα είς τόν Οϊδίποδα της Ιστορίας ! ΙΙολυσήμαντον μ.υστηριον ! 
Μεταξύ τών κατωτέρων κατ’ εξοχήν κοινωνικών τάξεων ένεφώλευον τέως 

διαρκή τά σπέρματα της άμαθείας, της άγνοιας, έξ ης άείποτε άνεπτύσ- 

σοντο δ ανταγωνισμός, ή ρήξις, ό πόλεμος έν τοΐς σπλάγχνοις τής κοινωνίας’ 

πράγματι χίΛεμος ο2α>ν εναντίον οΛων. Μοιραίος πόλεμος παρακωλυων τήν 
συνεννόησιν, την συνεργασίαν, τ*ί)ν συμφιλίωσιν τών ατόμων, τών κοινωνιών, 

τών λαών’ πόλεμος άναγράφων έπι της αιμοσταγούς αύτοΰ σημαίας τό μί
σος ώς την θεμελιώδη αρχήν της ύπάρξεως καί τής προόδου τών άνθρώπων. 

Άλλ’ ήδη η κοινωνία έν τή μεγάλη ίδέ<γ τοϋ λαοΰ συνενωθεϊσα είς έν αρ

μονικόν συνολον, περιλαμβάνει έν έαυτή πλήρη την ιδέαν τοΰ ανθρωπίνου 
μικροκόσμου, έπί της ζωτικής δέ ταύτης άρχής δημιουογεΐται καί αναπτύσ

σεται τό δράμα τής ιστορίας.
Παρατηρήσατε τόν άπό τής έποχής ταύτης βίον τών καθ’ ημάς κοινω

νιών. Όποΐαι αλλοιώσεις, όπόσαι μεταβολα'ι έν ούτωσί βραχυτάτφ χρονικφ 
διαστήματι ! βά παρέλθη είς αιών μ.όλις άπό της μεγάλης έκείνης στιγμής, 
καθ’ ήν έν μέσφ άνευφημιών προεκηρύσσοντο τά δίκαια τών λαών και τών 

άνθρώπων καί ό νεώτερος αδελφός δέν θέλει άναγνωρίσει τήν μετά τοΰ προη

γουμένου κοινήν αύτοΰ καταγωγήν καί φύσιν. Μέγας ουτος αληθώς αιών, έν 
φ ζώμεν’ δ,τι ήσθάνθη καί έσκέφθη προηγουμένως ό αιών τής 'Άναγεννή’ 

σεως, δ τής Μεταρρυθμίσεως, ό τής Έγχυκ.ΙοπαιίεΙα,ς, όλα τά όνειρα, όλους 
τούς πόθους αύτών συνεχίζει ήδη καί πραγματοποιεί ό δέκατος έ'ννατος αιών, 

δ αιών Λττε.Ιευθερώσεωο, Κλίνωμεν τό γόνυ" κατόπιν δισχιλιετοΰς χειμώ

νας άνατέλλει. καί πάλιν τό έαρ έν τώ συννεφώδει όρίζοντι τής ελληνικής 

ιστορίας.
Δέν έπιχειρώ κατά τήν στιγμήν ταύτην νά διατυπώσω τά κύριά στοιχεία 

καί χαρακτηριστικά τής καθ’ ημάς έποχής’ ήθελαν άποπλανηθή τοΰ θέμα

τος, ού έπιληφθείς παρέστην ένώπιον υμών κατά τήν στιγμήν ταύτην’ άλλ’ 
δ,τι δύναμαι νά εί'πω είνε, οτι ή έ'ρευνα καί ή συζήτησις, τό πνεΰμα τής κρι

τικής καί τής γνώσεως είνε τό πνεΰμα καί ή ψυχή τής καθ’ ημάς έποχής. 

Ή επιστήμη, ή γνώσις πάντων τών περί ημάς δντων κατήλθεν άπό τών 
άνωτάτων κορυφών τής σκέψεως καί είσέδυσεν είς τήν συνείδησιν τής εύρυ- 

,τέρας κοινωνίας. * Απανταχού έν άπάσαις ταϊς κοινωνικαϊς τάξεσι τά λεπτό

τατα προβλήματα τίθενται καί άναλύονται μετά προφανούς τόλμης’ ή έπι- 
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στήμή μέ τήν ταχύτητά τοΰ άτμοϋ, άλλά καί μή τήν δύναμιν καί τάς ένίρ· 
γειας τήςάστραπής εισβάλλει άπανταχοΰ, έξεγείρει τήν κοιμωμένην συνείδησιν 

τών λαών καί αποκαλύπτει τήν άληθειαν καί τήν ιδέαν’ άποκαθαίρει τάς 
σκωρίας τών παραδόσεων τοΰ παρελθόντος καί πλήρης πίστεως άναπετάν- 

νυσι τήν σημαίαν τοΰ μέλλοντος. ‘Η κοινωνία άνεκηρύχθη ελεύθερα καί εν
τεύθεν άρύεται τό δικαίωμα νά ήνε σκεπτομένη, μελετώσα, ύποβάλλουσα 
πάντα τά περί αύτήν ζητήματα εις τήν βάσανον αύστηοάς κριτικής καί 
άναλύσεως’ μόνον ή σκέψις είναι ή έλευθερία, τούτέστιν ή συζήτησις, ή άνά- 
λυσις, ή μελέτη, ώς τά κύρια χαρακτηριστικά τής κοινωνίας τοϋ δεκάτόυ 

έννάτου αίώνος.
Άνεγίνωσκον πρό τινων ημερών τά άκόλουθα έν γερμανικφ συγγράμματι 

άρχομένου του έτους τούτου έκδοθέντι:
«Ή άνάγνωσις έπεξετάθη έπί τοσοϋτον κατά τούς τελευταίους τούτους 

χρόνους ώστε μετεβλήθη είς άληθή μανίαν’ αΰτη διαπνέει άπασαν τήν κοι

νωνίαν, άπό τών άνωτάτων μέχρι τών κατωτάτων αύτής στρωμάτων. Οί 
κολοσσαΐοι τροχοί τής κοινωνικής προόδου κεΐνται έν τή φιλολογίφ τοϋ πλή

θους. Ό καθ’ ημάς αιών είναι ή λαμπρά έποχή τής φιλολογίας, τής δποίας 
τά δόγματα κατέστησαν τά άληθή μετεωρολογικά σημεία, καί άν εϊσέτι τό 

περιε/όμενον αύτών ούδεμίαν κέκτηται άξίαν. Σύγγραμμα καί κοινωνικός 
βίος είνε βαθύτερου παρ’ άλλοτε μετ’ άλλήλών συνδεδεμένα’ καί έντεΰθεν 
άπαντα φέρουσι κατ’ έξοχήν τήν σφραγίδα τών τάσεων τής έποχής, ήν έκ- 

προσωποΰσιν. ’Αληθής Πρωτεύς ή καθ’ ημάς φιλολογία ύφίσταται άπάσας 
τάς μεταμορφώσεις τής κοινωνίας’ έν άπασι δέ τοΐς συγχρόνως συγγράμμά- 
σιν άποπνέει ή ψυχή τοΰ καθ’ ημάς αίώνος»'. Τοιαύτη ή εύρωπαϊκή κοινω

νία, άλλά τί συμβαίνει έν τή καθ’ ημάς νέα ελληνική κοινωνίφ ;
Όλίγαι παρήλθον άπό τής πρώτης άναγνώσεως ήμέραι καί άνεγίνωσκον 

μετ’ άλγους έν τή τελευταίφ πρός τό νομοθετικόν σώμα προεισαγωγική έκ- 
θέσει τών ύποβληθέντων νομοσχεδίων περί δημοτικής παιδεύσεως ύπό τοϋ 
αρμοδίου υπουργού τά έπόμενα, ειλικρινή καί εκφραστικήν εικόνα τής καθ’ 

ημάς πνευματικής καταστάσεως:
«Ούδαμοΰ άλλαχοΰ δύναται τις ν’ άπαντήσ·/) τόσην αποστροφήν πρός τήν 

άνάγνωσιν καί τό βιβλίον. Διέρχεται τις πολλάκις ολοκλήρους έπαρχίας, χω

ρίς νά άπαντήση δέκα ανθρώπους έν βιωτικοϊς έ'ργοις άσχολΟυμένους, έχον

τας έν τφ οί'κφ βιβλίον πρός άνάγνωσιν, ώστε κινδυνεύει ·νά πιστέυθή παρ’ 
ήμΐν, δτι τό βιβλίον καί ή άνάγνωσις είνε ώρισμένα τής παιδικής μόνον ηλι
κίας άσχολήματα, ώς κατήντησε νά θεωρήται καί ή μουσική ώς άναγκαία 

πρός εύθυμίαν έν τοΐς συμποσίοις καί τής μέθης ύπηρετική. Ούδαμοΰ τοσαύ- 
τη πτωχία γνώσεων μεθ’ δλην τήν φυσικήν ευφυΐαν τοΰ "Έλληνος καί τήν 

άπό πεντήκοντα έτών σύστασιν καί συντήρησιν δημοτικών σχολείων. ΟύδεΙς

I Honegger’s Lileratur nnd Cultur des Neunzehnten Jahrbunderts (1880).
ΤΟΜΟΣ Δ', 4.-ΑΠΡ1Α1ΟΣ 1880. ,18 
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έν τοϊς χωρίοις καί ταϊς ηώμαις άναγινώσκει τό Ευαγγελίαν, ούδ’ ευκόλως 

δύναταί τις νά εύρη έν άντίτυπον τούτου. ’Ελάχιστοι τών μαθόντων νά άνα- 
γινώσκωσιν, άναγκώσκουσι καί δύνανται νά έννοήσωσιν εφημερίδα η άλλα 
περιοδικά, ούδέ αισθάνονται ώς έκ τούτου λύπην τινά. Ή αργία τοϋ πνεύμα
τος κατέστη συνηθεστάτη, διακοπτόμενου μόνον τοϋ έξ αυτής οχλου διά τής 

έν τοϊς καφφενείοις καί οΐνοπωλείοις τών κωμών καί τών χωρίων πολυώρου 
ματαιολογίας ή τοΰ χαρτοπαιγνίου. Ευφάνταστος δέ καί ζωηρός ό "Ελλην εΐνε 
λίαν εύπιστος καί εύαπάτητος, εύκόλως παραγνωρίζει τό αληθές ατομικόν 
αύτοΰ' καί τό κοινωνικόν συμφέρον παρασυρόμενος άπό τά δημώδη ηθικά 
αξιώματα, δσα ή η δουλεία ή η διαστροφή τοΰ αληθούς κοινωνικού συμφέ
ροντος άχωρίστου όντας τοϋ άτομικοϋ καί ή πονηριά μετέδωκεν αύτφ, κυ- 
ρούμενα άτυχώς δι’ ούχί σπανίων κοινωνικών άνωμαλιών καί οίκτρών παρα
δειγμάτων.».

Τί εΐνε τό βιβλίον ; "Εγραψα άλλαχοΰ :
«Τό βιβλίον εΐνε ό μέγας ηλεκτρικός σπινθήρ, δ συνδέων άπασαν την αν

θρωπότητα έν ένί καί τω αύτφ σημείφ, τφ σημείφ της κοινής συνεργασίας, 
Δεν υπάρχει άνακάλυψις έν τνί ιστορία μεγαλητέρα, θαυμασιωτέρα άπδ τό 
βιβλίον, τό σύμβολον τοϋτο τοϋ εύγενεστάτου κοσμοπολιτισμοΰ, τό διαδίδον 
έν έλαχίστω διαστήματι χρόνου απανταχό» τοϋ κόσμου τας μεγίστας τών 
Ανακαλύψεων, πάνδ,τι γενναίόν καί μέγα κατεργάζεται τό ανθρώπινον πνεΰ
μα συντελεστικόν εις την καθολικήν αύτοΰ πρόοδον. Τό βιβλίον δέν εΐνε μό
νον τό προνομιοΰχον τής αριστοκρατικές αιθούσης κόσμημα, μέσον διασκεδά- 
σεως κατά της πλήξεως καί της άνοίας μηδέν ποιούσης κόρης, % όκνηροϋ 
καί φυγοπόνου νεανίου’ μεϊζον ετι κέκτηται δικαίωμα εισόδου εις την καλύ- 
βην τοϋ εργάτου καί τοϋ γεωπόνου. "Οτε περί την εσπέραν, κατόπιν της 
καθημερινής εργασίας, κατά τάς μακράς νύκτας τοΰ χειμώνος, ό έργάτης, 
είτε έν τί! πόλει, εΐ'τε έν τή έξοχή, έρχεται ν* άναπαυθή έν μέσφ τής οικο
γένειας αύτοΰ, νά λησμονήση τούς κόπους καί τάς ενοχλήσεις τής ημέρας, 
όποια διασκέδασις τότε εν καλόν βιβλίον, κατάλληλον προς την διανοητικήν 
αύτοΰ μόρφωσιν καί άνάπτυξιν, άποκαλύπτον αύτφ νέους ορίζοντας καί πα- 
ρέχον ποικίλας άπαρχάς ηθικής έποιηοδομίας" οποία άφορμή εντίμου συνδια- 
λέξεως μεταξύ δλων τών μελών τής οικογένειας ! δπόσας υπηρεσίας δύναταε 
νά προσενέγκη ήθικόν βιβλίον, ικανόν νά έξεγείρη, τά κάλλιστα τών αισθη
μάτων, νά κατευνάση άπαντα έκεϊνα τά ένστικτα, εις ά παραδίδοται συνή
θως ό στερούμενος πάσης ηθικής άνθρωπος! τό βιβλίον δέν εινε μόνον αγα
θός καί πιστός φίλος, άλλ’ άμα καί σοφός καί πολύτιμος σύμβουλος. . . .»*

Τοιαύτη ή άποστολή τοϋ βιβλίου. Δι’ αύτοΰ έμπνέονται καί δημιουργοΰν- 
ται τά γενναιότατα καί τά έξοχώτατα τών πνευμάτων’ άπ’ αύτοΰ άντλοΰσε 
πάσαν την ζωτικότητα αύτών καί την ΐσχύν, δι’ αύτοΰ διαμορφοΰνται καί

1 Δημοτική πκίδενσις καί καθολική ψηφοφορία (Άθήναι 1879)» 
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κρατύνονται. Ή άνθρωπότης βαίνει προς τά πρόσω άείποτε4 τοιοϋτος εΐνε ό 
νόμος ό διέπων την ιστορίαν’ άλλ’ η πορεία αδτη δέον νά τελίίται λελογι- 
σμένως, ύπό τό φώς τής έρεύνης καί τής σκέψεως’ παν τό έν τή ίστορίη τέ* 
λούμενον τελείται διά τοϋ άνθρώπου’ άλλά μόνον έν τω βιβλίφ άντλεϊ ού- 
τος την ηθικήν καί πνευματικήν εκείνην ΐσχύν καί καρτερίαν, δι’ ής κατα- 
βάλλων πάντα τά κατά τής πορείας του παρεντιθέμενα προσκόμματα, μετά 
πεποιθησεως βαίνει προς την πραγμάτωσιν τών ιδανικών αύτοΰ πόθων.

Τό βιβλίον δημιουργεί τόν άνθρωπον, ό δέ άνθρωπος τήν ιστορίαν’ εΐνε τό 
τελευταϊον άλλά καί τό τελειότατον στάδιον της κοινωνικής παιδεύσεως, 
Αναπόφευκτος συμπλήρωσις καί συνέχεια τοϋ δημοτικού σχολείου. ’Εν πάση 
πεπολιτισμένη καί έλευθερφ κοινωνίφ τό βιβλίον δέον νά Θεωρήται τό πρώ
τιστον έγκόλπιον παντός πολίτου δικαιουμένου νά σκέπτηται καί νά δρη έν 
τή οΐκεί$ σφαίρφ ύπέρ της καθολικές εύημερίας. Λαός μή άναγινώσκων εΐνε 
λαός άγνοών παν τό μη ύποπίπτον άπ’ εύθείας εις τόν στενόν κόσμον τών 
αισθήσεων αύτοΰ, συνεπώς λαός μη σκεπτόμενος, μη ελεύθερος, ικανός έν δε
δομένη στιγμή νά ύποστή πάσαν υβριν, αδυνατών νά κατανόηση την άξίαν 
τών έν τή κοινωνίη δικαιωμάτων του, προωρισμένος δέ νά κατάληξη επιτέ
λους εις την άναρχίαν ν! εις τήν δουλείαν.

’Απέναντι τών κεκυρωμένων τούτων άληθειών υπό τής παρατηρησεως καί 
τής ιστορίας, τί δυνάμεθα ν’ άπαντησωμεν ημείς έν τή συγχρόνφ πνευμα
τική καί κοινωνική καταστάσει ; Δέν έ'χομεν άνάγκην νά έπικαλεσθώμεν 
την επίσημον μαρτυρίαν τοϋ ύπουργείου της δημοσίας έκπαιδεύσεως, ϊνα πει- 
σθώμεν έξ αυτής, οτι έλάχιστοιοί άναγινώσκοντες καί οί μελετώντες έν Έλ- 
λάδι’ δέν εχομεν άνάγκην νά έπικαλεσθώμεν την κοινήν συνείδησιν καί κρί- 
σιν, ϊνα πεισθώμεν οτι όλίγιστα τά άξια τοΰ ονόματος διδακτικά βιβλία, ών 
τά πλεϊστα κράμα ακρισίας καί άμαθείας’ ούτε ν’ άναδράμωμεν εις την στα
τιστικήν τών έν Έλλάδι δημοσιευμάτων, ϊνα έξαγάγωμεν έξ αύτής ασφαλή 
συμπεράσματα περί τίίς καταστάσεως, έν ψ διατελεί τό ελληνικόν πνεΰμα: 
κατά τούς τελευταίους καιρούς’ βλέπομεν δυστυχώς τά άποτελέσματα τής 

καταστάσεως ταυτης άπανταχοΰ τής κοινωνικές ένεργείας, την στείρωσιν, 
την πνευματικήν άμβλύτητα, τήν λειψανδρίαν έν τή επιστήμη, έν τή πολι
τική, έν τή φιλολογία, έν τή δημοσίφ ύπηρεσί^ι. Λυπηρόν, άλλ’ αληθές" 
κατά τά πλεϊστα στάδια τής έκπαιδεύσεως τό πνεΰμα άπαμβλύνεται μάλ
λον $ όξύνεται ένεκα τής φαύλης μεθόδου, ένφ ή καρδία δηλητηριάζεται 
ακολούθως καί πωροΰται ή συνείδησις έκ της άναγνώσεως φαύλων άναγνω- 
σμάτων’ καί τοϋτο διά τούς ολίγους’ άλλ’ ή πλειονότης μόλις άποφοιτήσασα: 
τών διδασκαλείων, άπό τοΰ άνωτάτου μέχρι τοΰ κατωτάτου, κλείει άμέσως 
τό βιβλίον, κακόζηλόν τι ώς έπί τό πλεϊστον συνονθύλευμα ποικίλων, αντί
θετων ιδεών, ριπτουσών εις τήν κεφαλήν αύτής τήν ταραχήν καί τήν σύγ- 
χυσιν Αντί τοϋ φωτός καί τής εύδίας, παλαιουσών έν αυτί! ϊνα έπενέγκωσιν 
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έπί τέλους δεινήν σκοτοδίνην, δπως μή τά έπαναγνώση πλέον, διότι τό βι- 
βλίον παρέστη είς αύτην ευτελές μέσον ήμεροβίου επιτηδεύματος, ούχί os 
φωτεινή λαμπάς έξημερώσεως καί εργασίας. Άπό τίίς στιγμές ταύτης ούδέν 
υπάρχει διά τοιοΰτον λαόν ιδεώδες ή τό ένστικτον μόνον τής ιδίας αύτοσυν- 
τηρησίας, τό όποιον καθίσταται δ άξων πάσης αύτοΰ τάσεως και εργασίας’ 
ούδέν ευρίσκει θέλγητρον πρός τι ύψηλότερον, εύγενέστερον, ύπεράνω τίίς αι
σθητής αύτοΰ σφαίρας ύπάρχον. ’Ερευνήσατε έπι στιγμήν τί παράγει τό τυ
πογραφικόν έν Έλλάδι έργαστήριον, τί πληροί την σιωπλήν αίθουσαν τών 
εύαρίθμων έν Άθήναις βιβλιοπωλείων : διδακτικά βιβλία άνάξια τοΰ σκοπού 
8ν προτίθενται, άθλια μυθιστορήματα, φαϋλα άπεικονίσματα ξένων ηθών καί 
έθίμων, ταπεινοΰντα τό φρόνημα κα'ι άπολιθοΰντα την καρδίαν. Ιδού ή νεω- 
τέρα έν Έλλάδι φιλολογία, έκτός έλαχίστων έντιμων έξαιρέσεων.

Άλλ’ όχι’ λαλών περί βιβλίου έν γένει έν Έλλάδι θά ητο άδικον άν δέν 
έχαρακτήριζον προσηκόντως έτερόν τι, άνάλογον προϊόν της καθ’ ημάς πνευ
ματικές κινήσεως. "Αν στερούμεθα επιστημονικών όντως συγγραφών, δυνα- 
μένων ν’ άναπτύξωσι τόν νουν καί νά κρατύνωσι τό φρόνημα τοΰ έθνους, αν 
ή παρ’ ήμϊν τυπογραφική βιομηχανία σπανιότατα ειργάσθη πρός την διοχέ- 
τευσιν μεγάλης τινός άρχές ή άληθείας, ητις συνταράσσει τόν εύρωπαϊκόν 
κόσμον, άγαθη τύχη! δυνάμεθα νά έπιδείξωμεν καρπόν τινα τοΰ ελληνικού 
πνεύμ,ατος, έν τίί παραγωγή τοΰ όποιου έπαρκώς έπασχολεϊται ή τυπογρα
φική έν Έλλάδι δραστηριότης—δηλα δη κατά ποσόν μόνον. Εΐνε ή έφημε- 
ρίς ! Άλλά καί αύτη όπόσον διατελεΐ δυστυχώς ξένη καί μεμακρυσμένη παν
τός έθνικοΰ, κοινωνικού καί πολιτικοΰ ιδεώδους, σπανιότατα αίσθανθεΐσα τόν 
σφυγμόν τές εθνικές ζωές, δστις καθ’ έκάστην ώφειλε νά διαδίδηται δι* 
αύτές εις τό δημόσιον πνεΰμα ! Οϊα η πολίτικη ημών κατάστασις, τοιαύτη 
καί ή πιστοτάτη αύτές έκφρασις, η δημοσιογραφία—έκτός έλαχίστων καί 
πάλιν έξαιρέσεων . . . Κρίνω περιττόν καί ίσως μέ καταλαμβάνει καί τις 
άηδία ν’ άναπτυχθώ έπί τοΰ άντικειμένου τούτου περισσότερον’ επιθεωρήσατε 
δι* ενός μόνου βλέμματος τό πλεΐστον τοΰ έλληνικοΰ τύπου καί άρνηθητε, 
Sv δύνασθε, δτι ύπό πολλάς έπόψεις δέν ύπερέβη ούτος καί την άρχαίαν Συ
κοφαντίαν καί δν δέν άποτελεϊ μοναδικόν ίσως φαινόμενον έν τή ιστορίας 
τές δημοσιογραφίας, άξιον μόνον νά παραβληθώ πρός τάς ρυπαρωτάτας του 
Ρέεβ Duchesne σελίδας. Αισχρόν άλλ’ άληθές δυστυχώς. "Έλλειψις παντός 
πνεύματος, ταπεινή άπαψις τών συμβαινόντων έν τώ ήθικφ, κοινωνικφ 
καί πολιτική βίφ τοΰ έθνους, άναγοαφη. σκανδαλωδών άνεκδότων, μωρολό- 
γων ειδήσεων, διαστροφή τές άληθείας, υβρις καί έκπόμπευσις πάσης άρετέζ 

καί χρηστότητας. Τοιαύτη κατά μέγα μέρος ή έφημερίς έν. Έλλάδι ύπό την 
ένοχον άνοχην πασών τών πεφωτισμένων τάξεων τές κοινωνίας’ καί τοιοΰ- 
τον τό άνάγνωμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, οσάκις ουτος άναγινώσκει . . .

Τη^ λυπηράν ταύτην εικόνα, την οποίαν δπως καί εγώ άπαντες καί 
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σθάνεσθε καί κατανοείτε, δέν άνέπτυξα ένώπιον ύμών, κύριοι, τυχαίως, ΐνα 
πληρώσω κεχηνός τι της σημερινές ομιλίας μου, λόγφ διαλεκτικές έπιδεί- 
ξεως ή σοφιστικοΰ προσηλυτισμού. Έζήτησα μόνον νά σάς ύποδείξω την έπι- 
σφαλέ πνευματικήν κρίσιν κοινωνίας έλευθέρας μέν κατ’ επιφάνειαν,χειραφετη- 
θείσης ηδη άπό ημίσεως αίώνος, άλλ’ άγνοούσης την χρήσιν τές έλευθερίας, 
αύτοκτονούσης καθ’ έκάστην ηθικώς καί πνευματικώς καί νά προκαλέσω την 
προσοχήν ύμών, την κρίσιν καί την ένέργειαν έπί τών μέσων, δι’ ών δύναται 
νά καταστή κατορθωτή ή; άληθης αύτης χειραφεσία καί η άνόρθωσις.

* *
*

Εΐπον δτι τό βιβλίον έν τίί εύρείφ αύτοΰ έννοίφ είνε τό ύπέρτατον σχο- 
λεϊον έλευθέρας κοινωνίας. Άλλά τίνι τρόπφ θέλει καταστέ κοινότερον είς 
άπαντα τά στρώματα αύτές, διαδίδον τόν φωτισμόν, άπελευθεροΰν τό άτο- 
μον, καθιστών αύτό έν συνειδήσει κύριον πάσης σκέψεως καί εργασίας ; Σπου- 
δαΐον ζήτημα έπασχολοΰν σήμερον ύπέρποτε την κοινωνικήν επιστήμην έν 
Ευρώπη κα'ι τό όποιον δέον ν’ άνησυχήση πάντα μεριμνώντα περί τές προό
δου καί προαγωγές τές έλληνικές κοινωνίας.

Έν έλευθέρφ κοινωνίφ τό άτομον, είς οΐανδηποτε καί Sv άνήκει τάξιν, δέν 
μένει ξένον τές κινήσεως αύτές’ παρίσταται άείποτε ενεργός μοχλός συντε- 
λών τό έπ’ αύτφ είς την καθολικήν ενέργειαν καί δράσιν. Έλατήριον πάσης 
προόδου εΐνε τό άτομον’ η άτομική σκέψις δέν εΐνε ξένη τοΰ καθολικού σκο
πού, δν έπιδιώκει πάσα πεπολύισμένη κοινωνία. ’Εντεύθεν κατεπείγουσα 
άνάγκη έν τη νεωτέρ£ ίστορίφ, έν ή τό άτομον έχειραφετήθη άπό της κοι
νωνικές κηδεμονίας, άφεθέν ελεύθερον έν ίδί^ ένεργείας σφαίρφ, ή εύρεΐα άνα- 
τροφή καί ή διαπαιδαγώγησή τοϋ άτόμου, παρεπομένων αύτφ πάντων τών 
καταλλήλων μέσων. Ούτως ή καθολική άνατροφή έλευθέρου λαοΰ οφείλει νά 
ήνε τό ύπέρτατον μέλημα ού μόνον τοΰ κοινωνικού συνόλου, άλλά καί παντός 
φιλοπόλιδος. Ούχί μία τάξις προνομιούχος, άλλά σύμπας δ λαός προση
κόντως άνατρεφόμενος καί παιδαγωγούμενος δύναται νά έπιτελέση έν τίί εθνι
κή δράσει τήν αποστολήν, ήτις προωρίσθη αύτφ ύπό της Ιστορίας.

‘Η πολιτεία έν τίί εύρείφ αύτές έποπείφ καί δικαιοδοσία, ό δήμος, τά 
άτομα ύπέρ τές αύτών συντηρήσεως και προαγωγές μεριμνώντα καί διά τού 
συνεταιρισμού καί τής άπό κοινού συνεργασίας έπιζητοΰντα τό κοινωνικόν 
ιδεώδες, συνετέλεσαν ή'δη κατά τό μάλλον καί ήττον εις τήν άνάπτυξιν τής 
νεωτέρας κοινωνίας,διά τές συστάσεως σχολείων. Άλλ’ ή άνατροφή δέν πα
ρέχεται έπαρκώς έν μόνφ τφ σχολείφ, παρεχομένων έν αύτφ τών πρώτων 
μόνον τής παιδεύσεώς στοιχείων. 'Ο έξερχόμ.ενος τού σχολείου δέν εξέρχεται 
τελειοδίδακτος’ αί έν αύτφ κτώμεναι έλάχισται προκαταρκτικαί γνώσεις 
πόρρω άπέχουσι της τελείας έκείνης μορφώσεως, ής άνευ ό άνθρωπός άδυνα- 
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τεϊ νά σκεφθή ανεξαρτήτως πάσης ύπουλου πολλάκις και φθοροποιού άλλο- 
τρίας έπιδράσεως.

’Εντεύθεν ή άνάγκη εύρυτέρας διδασκαλικής μαρφώσεως συνεχιζούσης τήν 
διδασκαλίαν τοϋ σχολείου έν τή κοινωνία, έν η θάσσον ή βράδιον θέλει έξέλ- 
Οει ό άνθρωπος εργαζόμενος καί παλαιών. Φιλολογία δημοτική καί πρόσφο
ρος νά διαδώστ) πάσας τάς αναγκαίας γνώσεις είς τάς διαφόρους τάξεις της 

κοινωνίας είνε το εύρύτερον πεπολιτισμένου λαοΰ παιδευτήριον. Ούτω κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, έν τγ εποχή ταύτρ τών καθολικωτέρων κοινωνικών 
ϊδεών, διακεκριμένοι άνδρες άνέλαβον την συγγραφήν δημοτικών βιβλίων, δυ- 
ναμένων νά μαντεύσωσι και νά ύποτυπώσωσι τό αληθές τοϋ λαοϋ πνεΰμα,, 
την μυχίαν αύτοΰ συνείδησιν και σκέψιν, νά έξεγείρωσι τό φρόνημα αύτοΰ 
καί νά ύποθάλψωσιν έν τώ ίστορικφ αύτοΰ βίφ τά υψηλότατα αισθήματα 
καί τά εύγενέστατα ιδεώδη. "Οπως δέ ό τέλειος άνθρωπος οφείλει νά ήνε 
ποικίλος, άληθής μικρόκοσμος, ούτω καί η, άνατροφή δέον νά συντελώ είς την 
ποικιλίαν ταύτην, άναπτύσσουσα άπάσας τής ψυχής τάς δυνάμεις καί τά 
συναισθήματα τοΰ πνεύματος: αισθητική άνατροφή. Φαντάζομαι όποια αι
σθήματα κατελάμβανον τόν άρχαΐον Έλληνα έ'κθαμβον ίστάμεναν πρό τών 
Προπυλαίων, μετά λατρείας άτενιζοντα την άστράπτουσαν έκ κάλλους μορ
φήν τής Πολιάδος ’Αθήνας, η πρό τοΰ έν ’Ολυμπία Διδς όνειοοπολοΰντα τό. 
θειον μεγαλεΐον' ή έκ της τέχνης έντύπωσις δέν είναι μόνον αισθητική τέρ— 
ψις άλλά καί πνευματική διδασκαλία· διότι ή τέχνη δημιουργεί τό ιδεώδες καί 
τδ τέλειον, πρός 8 δέον νά τείνν] ή άνθρωπότης, τό τέλειον οίον άποκαλύπτε- 
ται έν τή κεφαλή τοΰ τεχνίτου, δστις δίδει εις αύτό ύπάστασιν και σάρκα. 
’Οποία διδασκαλία καί όποιος έξαγνισμός έν τω καθαρτηοίω της τραγικής 
μούσης διά λαόν βλέποντα έν τώ θεάτρφ τό υψηλόν πάθος τοΰ Προμηθέως, 
ή την φοβεράν τριλογίαν τής Όρεστείας ! άκροαζόμενον της δημοτικής διη- 
γήσεως τοΰ 'Ηροδότου! ωσαύτως ηθική ανατροφή, φιλοσοφική ανατροφής 
κοινωνική ανατροφή, πολιτική ανατροφή διδάσκουσα είς τό άτομον τά έν 
τή πολιτείφ αύτοΰ καθήκοντα καί δικαιώματα κ.τ.λ. άπαντες έν γένει οι 
κλάδοι τοΰ έπιστητοΰ δέον νά άντιπροσωπεύώνται καί νά καλλιεργώντας 
διά τοΰ βιβλίου, τό όποιον καταληπτόν είς άπάσας τάς τάξεις τής κοινω
νίας δέν είνε μόνον τό έγκόλπιον άλλά καί τό παλλάδιον άμα κοινωνίας σώ- 

■ φρονος καί εύημερ^ύσης.
, Τοιοϋτον βιβλίον άπαντώμεν έν τή άρχαία Έλλάδι κατ’ εξοχήν τόν "Ομη
ρον' ήτο ή) Βίβλος τοΰ λαοΰ, έν ίί έξεπροσωπηθη έπί πολλούς αιώνας κατ’ 
εξοχήν τό ελληνικόν πνεΰμα" ό Αισχύλος, άν δέν άπατώμαι, άπεκάλει τάς 
τραγφδίας αύτοΰ ψιχία έκ τών ομηρικών δείπνων, ό Φειδίας ένεπνέετο λα- 
ξεύων τόν Όλύμπιον Δία του, έπί δε τών σελίδων αύτοΰ ώνειροπόλει καθ’ 
εκάστην καί έ'δρεπε τάς νίκας καί τά τρόπαια αύτοΰ δ νεαρός έκεϊνος κα- 
τακτητής τής Μακεδονίας. Γινώσκετε τδν κόνδυλον, δν έφηβος ήδη ό Άλ-, 
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κιβιάδης έδωκεν είς γραμματοδιδάσκαλον, παρ’ ώ δέν εδρε τόν 'Όμηρον' ήτο 
τό βιβλίον τοΰ λαοΰ ά ψαλτης της Ίλιάδος καί ό μυθολόγος τής Όδυσσείας, 
βιβλίον, τό όποιον πάς πεπολιτισμένος λαός1 θεωρεί μέχρι ,φής σήμερον τι 
μαλφές έγκόλπιον, καί παράδειγμα αί έν άπάσαιςταϊς γλώσσαις πολυπλη
θείς αύτοΰ μεταφράσεις ! Έκαστον ωσαύτως τών πεπολιτισμένων νεωτερων 
έθνών κέκτηται τοιοϋτον τινά τής πνευματικής αύτοΰ αγωγής καί μορφώ- 
«εως ιεροφάντην. Ούτως ή Ιταλία έ'χει τόν Δάντην, ή Ισπανία τόν Χερβάν- 
την, ή ’Αγγλία τόν Σεξπήρον, ή Γερμανία την ξυνωρίδα τοϋ Γκαίτου καί 
Σχιλλέρου. Άλλά δέν έξαρκεϊ μόνον μονομερής τις τοιαύτη παίδευσις, ύψοΰ- 
σα μέν την φαντασίαν, έξαγνίζουσα την καρδίαν καί διαμορφοΰσα τό ήθος, 
άλλά μη μεταδίδουσα πλήρη κατά τό μάλλον καί ήττον τά πορίσματα τής 
επιστήμης είς τόν λαόν. Έντεΰθεν ή άνάγκη εύρυτέρας δημοσιεύσεως πάσης 
γνώσεως καί παντοδαπής παιδεύσεως είς άπάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας.

Τοΰτο έπετεύχθη κατά τούς νεωτέρους χρόνους εν Εύρωπν) καί εν ’Αμε
ρική διά τής συστάσεως συνεταιρισμών, δι’ ών σκοπεΐται το μ.εν η έκδοσις 
κοινωφελών συγγραμμάτων, ή εύθηνή αύτών διάδοσις ύπ’ άνδρών ούδαμώς 

σκοπούντων τό ί'διον συμφέρον, άλλ’ άποβλεπόντων καθ’ όλοκληριαν εις τό 
κοινωνικόν ό'φελος, τό δέ ή ϊδρυσις καί ή όργάνωσις βιβλιοθηκών, αντί ελά
χιστου τιμήματος καθισταμένων προσιτών είς τόν λαόν συγγραμμάτων, χα- 
ριν αύτοΰ κυρίως ποιηθέντων, σκοπούντων την πνευματικήν αύτοΰ άνάπτυ- 
ξιν καί τήν διάδοσιν γνώσεων ού μ.όνον κοινωφελών, άλλά καί δυναμενων 

νά εϋρύνωσι τόν ήθικόν αύτοΰ δρίζοντα.

* 

¥ ¥

Τό άτομον μεμονωμένον ούδέν δύναται νά κατορθώσ/ι γενναΐον καί μέγα 
έν μέσφ τής κοινωνικής πάλης’ ό συναγωνισμός, δστις δέν είνε ξένος κατά 

τδ μάλλον καί ήττον έγω’ίστικής τίνος τάσεως, είνε μέν ό άκμων, έφ’ ού σφυ- 
ρηλατεΐται ή δραστηριότης τοΰ άνθρώπου, άλλ’ άμα καί πρόσκομμα είς τήν 
ταχυτέραν δσον έ'νεστι τής κοινωνίας κίνησιν καί τήν πρόοδον τών άτόμων. 
Έντεΰθεν ή ιδέα τοΰ συνεταιρισμού, πανσθενής άρχή έν τή νεωτέρφ κοινω
νία, άρυομένη τήν ίσχύν αύτής άπδ τής έν τή άνθρωπίνγ( φύσει έδραζούσης 
τάσεως τής κοινωνικότητος, ητις έκφράζεται σήμερον διά πάσης τής ποικί
λης έργασίας τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Ό,τι τά άτομον άδυνατεϊ νά κα- 
τορθώση μόνον καί διεσπασμένον, ή συνένωσις, ό συνεταιρισμός δημιουργεί 
ταχύτερον καί εύχερέστερον. Έντεΰθεν παρατηροΰμεν δτι έ'ργα καθολικωτε- 
ρον έπιδιώκοντα σκοπόν δέν είνε άντικείμενα τής ένεργείας μεμονωμένων άτό
μων, άλλά μάλλον καί κατ’ έξοχήν άπαστολή καί κλήσις τών διαφόρων έν 

τή κοινωνία συνενώσεων, τών συνεταιρισμών, τών συλλόγων. Τ’ αύτό λοιπόν

J Έκτος ίσως τοϋ έλληνικοΰ.
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δέον νά τελεσθίί καί έν τί! έκδόσει βιβλίων πρός διαφωτισμόν τοΰ λαοΰ καΐ 
διάπλασιν' όπως δκκ πάσαν εύρεϊαν κοινωνικήν ιδέαν ούτω καί διά τήν σύ- 
στασιν βιβλιοθηκών, διά τήν εύχερεστέραν αύτών διάδοσιν δέν ύπάρχουσι κα
ταλληλότερα όργανα, ή όί συνεταιρισμοί, αί συνηνωμέναι αυται έπί το αυτό 
κοινωνικά! δυνάμεις, εύχερέστατα κατορθοϋσαι, δ, -ct λίαν δυσχερώς ήθελεν 
εΐνε εφικτόν εις την μεμονωμένην ατομικότητα.

Πρός κοινωφελή τοΰ βιβλίου διάδοσιν δέν έπαρκεϊ μόνον ή δραστηριότης 
καί ή εργασία τόΰ συγγραφέως η τοΰ βιβλιοπώλου. Εΐνε αληθές δτι ό συγγρα- 
φεύς, εκτός δταν ουτος τυγχάνει ών βάναυσός τις βιβλιοκάπηλος, γράφων, 
έκπέμπων τό έν αύτφ ένοικοϋν ιερόν πΰρ εις τόν έξω κόσμον, κατέχεται ύπό 
ΰψηλοτέρας τινός κλήσεως καί άπό περιωπής άνωτέρας μεταδίδει τάς σκέ
ψεις αύτοΰ καί τάς έμπνεύσεις, φλέγόμενος νά καταστήση αύτάς κοινόν άπά- 
σης τίίς άνθρωπότητος κτίίμα' άλλ’ εΐνε άμα ουτος καί άνηρ άναγκών, μη 
δύνάμενος άνευ άμοιβής νά παρέχη δ,τι διά μακροΰ χρόνου καί πόνου έκτή- 
σατο* άφ’ ετέρου ό βιβλιοπώλης, εμπορικός άνηρ ιδίως, αποβλέπει είς την 
ιδίαν μάλλον ή είς την καθολικήν ωφέλειαν. Τούτου ένεκα έπιβάλλεται είς 

τά έν τή κοινωνία σωματεία, άνώτερα παντός άτομικοΰ κέρδους, τό καθή
κον ταχυτέρας διοχετεύσεως πάσης κτήσεως τοΰ πνεύματος είς τάς εύρείας 
έκείνας ομάδας, αϊτινες καί έκ τίίς άλλοτρίας αύτών κλησεως καί έξ άλλων 
ποικίλων λόγων δέν δύνανται νά μεταλάχωσιν εύχερώς άνωτέρας τινός παι- 
δεύσεως. Καί ούτω διά τίίς τοιαυτης εργασίας δόναται νά συντελεσθή ή διά 
τοΰ βιβλίου άνατροφή καί διαπαιδαγώγησή, η διάδοσις κοινωφελών γνώσεων 
είς τάς μεγάλας έκείνας κοινωνικάς ομάδας, αΐτινες έν πάση κοινωνία δέν 
δύνανται νά θεωρηθώσιν άδιάφορα μέλη τοΰ όργανισμόΰ αύτής, άλλά τούναν- 
τίον δέον νά ήνε ή εύρεϊα καί στερεά βάσις παντός καλλιτέχνου κοινωνικού 

. οικοδομήματος.
Χωρίς ν’ άποξενώσω παντάπασι την μεμονωμένην τοΰ άτόμου συνδρομήν 

έν τή κατ’ έξοχήν κοινωνική ταύτη έργασίορ, φρονώ δτι η έκδοσις βιβλίων 
καταλλήλων διά τόν λαόν καί ή σύστασις βιβλιοθηκών χάριν τών εύρυτέρων 
κοινωνικών στρωμάτων, διά τά όποια εΐνε άδύνατος καί δυσέφικτος ή είσο
δος είς άκαδημαϊκάς βιβλιοθήκας, .οφείλει κυρίως νά τελεσθή ύπό τών δια
φόρων σωματείων, ών ή ύπαρξις καί η ενέργεια είναι προφανής έκδήλωσις 
τής έν τή κοινωνία ζωής καΐ τών άνωτέρων αύτής τάσεων, ού μόνον δέ άπο- 
κλείεται, άλλά μάλιστα καί καθίσταται άναγκαία ή ύποστήριξις τής πολι
τείας καί τών δήμων, ετέρων τούτων ωσαύτως σωματείων, άλλ’ εύρύτερον 
καί καθολικώτερον έπιδιωκόντων σκοπόν έν τή πολιτική κοινωνία.

Τό βιβλίον εΐνε τό τελευταϊον στάδιον τής παιδεύσεως. “Όταν δέ ή πο
λιτεία εΐνε υποχρεωμένη έκ λόγων κοινωνικής άνάγκης είς τήν σύστασιν καί 
τήν διατήρησιν παντοίων σχολείων, σκοπούντων τήν μόρφωσιν καί τήν άνά-’ 
πτνξιν τοΰ λαοϋ, οφείλει έπίσης άν ούχί ν’ αναλαμβάνη τήν πρωτοβουλίαν, 
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διότι ούτως ήθελεν αύτοκτονήσει τό άτομον έν άναξία έαυτοΰ άπραγμοσύντ], 
άλλά τούλάχιστον νά συντρέχη είς τήν έ'κδοσιν βιβλίων χάριν τοΰ λαοΰ καί 
τήν δι’αύτόν σύστασιν βιβλιοθηκών. ’Εν τφ προϋπολογισμέ έκάστου έτους 
άναγράφεται χρηματικόν τι ποσόν πρός πλουτισμόν τής άκαδημαϊκής βιβλίο? 
θήκης· τίνος λόγου ένεκα νά μή άναγράφηται άνάλογόν τι ποσδν έπίσης πρός 
ύποστήριξιν βιβλιοθηκών τοΰ λαοΰ, ή μή δέν παρίσταται κατεπείγουσα ηθι
κή άνάγκη τής μορφώσεως τών κατωτέρων, όσον καί τών έκ τύχης άνωτε- 

ρων κοινωνικών τάξεων ;
Ή νεωτέρα κοινωνία εΐνε δημοκρατική κατ’ έξοχήν* πάντα τά άρχαϊα 

συστήματα τών τάξεων έξέλιπον πρό τοΰ νεωτέρου πνεύματος τής έλευθε- 
ρίας, άπασα δέ ή κοινωνία άφομοιώθη έν μιγ ιδέα, έν τή ίδέφ τής ένότη- 
τος τών άνθρώπων, ώς καθολικής ιδέας έν τή ιστορία· "Εκαστος άνθρωπος 
ήδη άναλόγως τής ίκανότητος καί τοΰ κλήρου αύτοΰ έν τή κοινωνική έρ- 
γασία κέκτηται καί άξιοϊ άνάλογα δικαιώματα’ ή μείζων δέ καί δικαιότε
ρα αύτοΰ άξίωσις εΐνε ή καθολική συμμετοχή είς τήν παίδευσιν, είς τό κοι
νωνικόν τοϋτο φώς, τό όποιον εΐνε προωρισμένον νά φωτίζη τούς έν σκότει 
καί σκιή πλανωμένους. 'Η παίδευσις λοιπόν τοΰ λαοΰ, ή συμμετοχή αύτοΰ 
καί ή μύησις είς τά μυστήρια τής έπιστήμης καί τής άληθείας εΐνε όχι μό
νον άναπαλλοτρίωτον τοΰ πολίτου δικαίωμα, άλλά καί καθήκον τής κοινω
νίας καί τής πολιτείας.

Ούτως άπασαι σχεδόν άί νεώτεραι πολιτεϊαι, αί έπαξίως φέοουσαι τό όνο
μα πεπολιτισμένων, ήρξαντο ήδη προσφέρουσαι διά τών κυβερνήσεων αύτών 
χρηματικάς χορηγίας πρός ύποστήριξιν ιδιωτικών συλλόγων σκοπούντων τήν 
σύστασιν βιβλιοθηκών τοϋ λαοΰ, μολονότι έν ταϊς χώραις ταύταις ή ιδιωτική 
συνδρομή καί ένέργεια ούδέποτε μένει κατωτέρα τών κοινωνικών άναγκών" 
έχω πρόχειρον παράδειγμα τήν σαξωνικήν κυβέρνησιν, ήτις έν έ'τει 1875 
άνέγραφεν έν τφ προϋπολογισμφ αύτής 15,000 (20,000 φράγκα) πρός ύπο- 
στήριξιν καί 'ίδρυσιν βιβλιοθηκών τοΰ λαοϋ. Έν χώρα, τής όποιας ό πληθυ
σμός δέν ύπερβαίνει τά 2,500,000, ύφίσταντο έν έ'τει 1875 196 βιβλιο- 
θήκαι, άπασαι περιλαμβάνουσαι όμου 72,475 τόμους, ών έκαστος άναλογεϊ 
έν τισι διαμερίσμασι πρός 30—31 κατοίκους· ή σμικροτάτη δέ τών βιβλιο
θηκών άγροτικοΰ τινός χωρίου περιλαμβάνει 6 τόμους.

Τό μικρόν δουκάτον τής Βαίμάρης (300,000 κατ.) άριθμεϊ υπέρ τάς 50 
βιβλιοθήκας. Τό Άμβοΰργον, πολιτεία άποτελουμένη έκ μιάς πόλεως, κέ
κτηται 5 βιβλιοθήκας μετά 5——6,000 τόμων, ύπέρ πάσας δέ τάς γερμα- 
νικάς χώρας ή Βυρτεμβέργη διά τής πεφωτισμένης κυβερνήσεώς της έν τών 
πρωτίστων αύτής μελημάτων έθεώρησεν αείποτε καί τήν συνδρομήν καί τήν 

ύποστήριξιν τών βιβλιοθηκών τοϋ λαοΰ.
*0 αύτός πυρετώδης ζήλος περί τήν έκδοσιν δημοτικών βιβλίων καί τήν 

όργάνωσιν βιβλιοθηκών καταφαίνεται έν άπάσαις ταϊς χώραις τής Εύρώπη; 
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καί τής Αμερικής' γινώσκομεν ήδη τήν δραστηρίαν και ευεργετικήν ενερ

γειών πλείστων βιβλ ικών εταιριών τίίς τελευταίας ταύτης χώρας άπανταχοδ 
τοϋ κόσμου ένθα διαδίδεται ή Βίβλος έν.πάσγι γλώσσν). Έν Έλβετίφ, κατά 
τινα περί τών δημοσίων βιβλιοθηκών αύτης δημοσιευθεϊσαν άπογραφήν έν 

έτει 1866, ύφίσταντο 780 βιβλιοθήκαι τοϋ λαοΰ καί 823 τής νεότητος’ου
τω 363 τόμοι άναλογοΰσιν έπί 100 κατοίκων τής χώρας. Έν Άγγλίφ επί

σης ύπάρχουσι πλεΐσται βιβλιοθήκαι ύπο τών δήμων ώς έπί τό πολύ ύπο- 
στηριζόμεναι, αί δέ έν Μαγχεστρίφ βιβλιοθηκαι τοϋ λαοΰ δέν έ'χουσιν έφα- 

μίλλους πανταχοϋ τίίς Ευρώπης, περιλαμβάνουσαι έν έ'τει 187 5 132,887 

τόμ. συγγραμμάτων διαφόρου ύλης, 53 δέ τόμους διά τούς τυφλούς καί 240 
περιοδικά. Τό αυτό φαινόμενον παρατηροϋμεν έν Νορβηγέ, ενώ έν τή μικρ^ 

Δανία ύπάρχουσι 900 βιβλιοθήκαι τοΰ λαοΰ.'

*Η αύτη τάσις πρός διάδοσιν της επιστήμης άνά πάσας τάς τάξεις κατα

φαίνεται δραστηριωτάτη έν Γαλλία καί ιδίως κατά τά τελευταία ταΰτα 

έτη* σύλλογοι πρός έ'κδοσιν βιβλίων τοΰ λαοΰ, συνεταιρισμοί πρός ΐδρυσιν βι

βλιοθηκών, πρωταγωνιστούσης έν τή εύρείφ ταύτνι κοινωνική σταδιοδρομία 

τίίς κυβερνησεως, εΐνε αναντίρρητος οιωνός άριστος, οτι ή τοιαύτη πολιτεία 
ήρξατο νά κατανοή, δτι ή άληθής έλευθερία δέν έγκειται μόνον έν τή έώλφ 

καθιερώσει καί άνακηρύξει ματαίων τινών πολιτειακών τύπων, άλλ’ έν τγί 
χειραφεσίφ καί άπελευθερώσει του άτόμου διά τίίς πνευματικής καί ηθικές 
αύτοΰ μορφώσεως καί άνεξαρτησίας.

Κυβερνήσεις καί δημοτικαί άρχαί δέν μένουσι ξέναι τής πνευματικής ταύ

της κινήσεως τίίς τελούμενης σήμερον έν Εύρώπνι καί σκοπούσης την μόρ- 
φωσιν τοΰ λαοΰ καί την άνάπτυξιν. Έξαίρεσιν μόνον καί έν τούτφ παρατη- 
ροϋμεν δυστυχώς έν Έλλάδι, έ'νθα ή πολίτικη αγροικία έπί τοσοΰτον έθριάμ- 

βευσε κατά τούς τελευταίους τούτους καιρούς, ώστε καί αύτη ή δημοσία 

βιβλιοθήκη ύπαχθεϊσα εις την άρχουσαν ίσοπέδωσιν, ρυθμιζομένη δέ κατά τά 

συμφέροντα τίίς έκάστοτε κυβερνώσης φατρίας, ήκιστα άντιπροσωπεύει την 

αποστολήν, έφ’ ή ορίζεται' αγαθή τύχ·/)' η φιλοτιμία καί ό ζήλος διακεκρι
μένου συμπολίτου άποζημιοϊ ήμάς κατά τό μάλλον καί ήττον κατά τής ένά- 
χου άδρανείας καί νωθρότητος τών έν Έλλάδι κυβερνήσεων, ή δ’ άπό τριε

τίας ήδη άρξαμένη δραστηριότης αύτοΰ καί ένέργεια πρός σχηματισμόν τε
λείας βιβλιοθήκης έν τφ νομοθετικώ σώματι παρέχει ήμϊν τό ένδόσιμον καί 

τήν ελπίδα, δτι θέλει τύχει καί ετέρων ζηλωτών καί μιμητών περί τήν όρ- 

γάνωσιν βιβλιοθηκών, τοΰ λαοΰ κατ’ εξοχήν, καί τήν χάριν αύτοΰ έ'κδοσιν 

καταλλήλων βιβλίων. Έν τή πόλει έκείντ), έν ή πάλαι ά ’Αλκιβιάδης έκο- 
λάφιζε τόν γραμματοδιδάσκαλον εκείνον τόν μή διδάσκοντα τοϊς παισί τόν 

/Ομηρον, μετά μείζονος δικαίου δυνάμεθα νά πατάξωμεν μετά τόλμης πάσαν

1 Deutsche Zeit und Streit Frauen—Die Yolks Bibliotheken, ihre Aufgabe und 
thre Organisation;
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κμβέρνησιν, ήτις.άναξία τοΰ ονόματος αύτής καί τής Αποστολής, σπατάλη 
μέν ματαίως τό χρήμα τοΰ. λαοΰ πρός έξώνησιν διεφθαρμένων συνειδήσεων 

καί χαρακτήρων, άλλ’ ούδεμίαν ύπέρ αύτοΰ άληθή πρόνοιαν λαμβάνει, νομ.ί- 

ζουσα μόνον δτι πράττει τό καθήκον της άνακηρύττουσα ενώπιον τών αντι
προσώπων του διά τοΰ στόματος τοΰ ύπουργοΰ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, 

«δτι ούδαμοΰ άλλαχοΰ πλήν τής Ελλάδος δύναταί τις ν’ άπαντήσ-ρ τόσην 

αποστροφήν πρός τήν άνάγνωσιν».
' Κατέδειξα φρονώ έπαρκώς ούχί τήν σημασίαν τοΰ βιβλίου, διότι δεν ειχον

άνάγκην νά πράξω τοΰτο ένώπιον ύμών, άλλ’ απλώς κρείττονα τον τρόπον και 

τά προσφαρώτέρα μέσα, δι’ ών δύναται νά καταστή προσιτή είς τάς αγνοου- 

σας τοΰ λαοΰ τάζεις καί κοινόν κτήμα πάσα γνώσις, πάσα άληθεια και πάσα 
άποκάλυψις τής έπιστήμης. Δέν απαιτώ τοϋτο άπό τής πρωτοβουλίας τής. 
κυβερνήσεως, φρονώ μάλιστα δτι δέν τιμά έλεύθερον λαόν ή προσδοκία τών 

πάντων άπό τοϋ έλέους τής πολιτείας. 'Η πρωτοβουλία τής έργασίας ταύτης 
δέον νά ληφθή ύπό τών διαφόρων σωματείων καί συλλόγων, ή δέ πολιτεία 

καί ό δήμος, καθό αντιπρόσωποι σπουδαιοτάτων ηθικών οργανισμών ενδια - 

φερομένων εις τήν άνάπτυξιν καί τήν μόρφωσιν τής κοινωνίας, να χορηγησωσ1 
πάσαν αύτών τήν συνδρομήν καί τά μέσα εις τά διάφορα σωματεία πρός 

δημιουργίαν δημοτικών βιβλιοθηκών καί βιβλίων. Λάλων κατά τήν στιγμήν 

ταύτην περί τοσοΰτον πρακτικοΰ ζητήματος δέν πιστεύω νά έκληφθώ ώς μα- 
ταιός τις ίδεολόγος, αδύνατα έπιζητών καί ευχόμενος' ύποστηρίζων τήν θε- 

σιν μου προέταζα ύμΐν τήν εικόνα τής πεφωτισμένης Εύρωπης, ώς τόν άμε- 
ροληπτότερον τών λόγων μου συνήγορον' μελετήσατε τό παρελθόν, ερευνή

σατε τό παρόν, σκέφθητε, έργάσθητε, ΐνα λάβητε τάς άποκαλύψεις τοΰ μέλ

λοντος’ αί Αποκαλύψεις αυται έ'σονται πιστή άνατύπωσις καί άναπαραγω- 
γή, οίονεί θεσπεσία τις προφητεία τής άληθείας, ή'τις δέν διδάσκεται εις 

τούς λαούς άπόνως καί τυχαίως, άλλ’ ή'τις Αποκαλύπτεται μόνον κατόπιν 

έργασίας, κατόπιν προσευχής και νηστείας, δι’ ής άποκαθαίρεται τό πνεΰμα 
καί άφικνεϊται είς τόν άληθή αύτοϋ προορισμόν έν τή πραγματοποιήσει, τής 

Ιστορικής αύτοϋ Αποστολής. "Οσφ ή γνώσις καί ή μάθησις εύρύνεται έν τή 
κοινωνία, έπί τοσοΰτον καί ό λαός λαμβάνων συνείδησιν έκυτοϋ έλευθεροϋ- 

ται καί εκπολιτίζεται,
Έν βιβλίον εινε κεραυνός ένσκήπτων καί έκρηγνύμενος διαλύων τά νέφή 

βεβαρημένης κοινωνικής ατμόσφαιρας. Έν βιβλίον φέρει ό Τησοΰς άνατρέπων 

τά κοινωνικά καθεστώτα τοσούτων γενεών, τοσούτων αιώνων. 'Έν βιβλίον 
στέλλει ό Λούθηρος άπό τοΰ έν Wartburg καταφυγίου του, δι’ ου μεταδίδει 

είς τήν Γερμανίαν άσβεστον τόν πόθον τής έλευθερίας τής σκέψεως καί τής 

συνειδήσεως' έπί ενός βιβλίου κλίνει καί μελετφ ή γαλλική έπανάστασις' κα
ταβεβλημένος δ Γερμανός έξεγείρεται αίφνης σφριγών καί νεάζων έξ ολίγων 

λόγων τοΰ Fichte' καί τοιοΰτον φέρει έγκόλπιον ό δοΰλος Έλλην έν τή άνη-
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βύχφ παραμονή τίς έξεγέργεσεως αύτοΰ — βιβλίον πίστεως κα'ι έλπίδων —· 
όλίγας σελίδας τοΰ Κοραί καί τόν θούριον τοΰ 'Ρήγα ...

Διότι τό βιβλίον είνε σκέψις καί η σκέψις είνε άπελευθέρωσις.

* *
*

Δέν σκοπώ ν’ άναλύσω ώδε τά καθέκαστα τίς συστάσεως βιβλιοθηκών 
καί τίς υπέρ τοϋ λαοΰ έκδόσεως βιβλίων. Άπεπειράθην μόνον νά υποδείξω 
τά aupta στοιχεία τοΰ θέματος τούτου, την κατεπείγουσαν άνάγκην τίς 
μελέτης καί τίς πραγματοποιησεως αύτοΰ καί έν τ$ ελληνική κοινωνί^, ητις 
έναβρύνεται καλούμενη ελεύθερα, άλλ’ ητις άμαθης καί άγνοοΰσα ύφίστα- 
ται την μεγίστην πασών τών δουλειών, την δουλείαν τοΰ πνεύματος. Άλλά 
περί ενός μόνου φρονώ άναγκαϊον νά ποιήσω ιδιαιτέραν μνείαν έν ταϊς σκέ- 
ψεσι ταύταις, άς λαμβάνω την τιμήν νά ύποβάλω ένώπιον ύμών σήμερον* 
ΐνα καταστ·ρ η δημοτική βιβλιοθήκη επωφελής, δέον νά ηνε κατάλληλος, 
λαμβανομένης κατά πρώτον λόγον ύπ’ δψιν τίς ποικίλης καταστάσεως τοϋ 
λαοΰ, χάρ« τοΰ όποιου δημιουργεϊται, τίς πνευματικίς αύτοΰ άναπτύξεως, 
τοΰ έθνικαΰ αύτοΰ ιδεώδους, τίς γεωγραφικίς αύτοΰ θέσεως, τοΰ ψυχολο
γικού αύτοΰ χαρακτίρος, τών διαφόρων αύτοΰ έν τ^ κοινωνίγ καί έν τίί 
ιστορία τάσεων, τοΰ παρελθόντος αύτοΰ, της κοινωνικίς, πολιτιζίς κα'ι ίδιω- 
τικίς αύτοΰ φύσεως καί ιδιορρυθμίας, τών προτερημάτων αύτοΰ καί τών ελατ
τωμάτων,κα'ι έν γένει παντός τοΰ ιδιαιτέρως χαρακτηρίζοντος τδν λαόν τούτον 
ώς μέλος ένεργόν έν τ·ρ μεγάλη τών λαών οίκογενείρρ. Τό δημοτικόν βιβλίον 
έπίσης, ΐνα 3) αληθώς τοιοϋτον, έκπληροΰν την άποστολην αύτοΰ, δέν δύνα
ται ού'τε οφείλει νά ηνε έργον πειθοΰς μόνον καί ξηράς διδασκαλίας, άλλ’ 

■ιδίως δέον νά σκοπνί καί νά έπιδιώκη την έξέγερσιν τοΰ εθνικού ένθουσια- 
σμοΰ, την άνύψωσιν τοΰ πνεύματος, ούχ'ι δέ την νάρκην αύτοΰ, εύχερώς δυ- 
ναμένου νά καταβληθώ έξ ακούσιας κοπώσεως, ητις έ’σται άφευκτος κατόπιν 
τίς λοιπίς τοΰ καθ’ ημέραν βίου εργασίας. Τό βιβλίον τοΰ λαοΰ δέν σκοπεί 
νά δημιουργηση τόν έπιστημονα, αλλά νά διδάξη μόνον τάς άρχάς πάσης 
γνώσεως καί έπιστημης όφειλούσης νά καταστ*η καταληπτή εις τάς κάτω- 
τέρας τάξεις τίς κοινωνίας. "Οταν έργα σοβαρά καί έμβριθί, άλλά κατα
ληπτά ύπό τών πολλών, διαδεδομένα εις τά ευρύτατα κοινωνικά στρώματα, 
άτινα διατελοΰσιν ερμαιον ώς έπί τό πλεϊστον τών έπιπολαίων και χυδαίων 
προϊόντων τίς έφημέρου φιλολογίας* όταν η έπιστημη, η τέχνη, η φιλολο
γία, παν γενναϊον έν γένει τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος δημιούργημα διατυ- 
ποΰται ούτως έν τώ βιβλίφ, ώστε τοΰτο καθίσταται κοινόν κτίμα καί άντί- 
ληψις πάσης καί κατ’ έλάχιστον άνεπτυγμένης διανοίας, ούχί δέ terra inco
gnita, άπαιτοΰσα μυθικούς αγώνας καί περιπλανήσεις πρός κτησιν αύτίς, 
τότε μόνον τό βιβλίον κατορθοϊ την άποστολην αύτοΰ, νά διδάξη την κοινω- 
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νίαν, νά έξημερώση αύτην και νά έξευγενίση.'Η έπίδρασις αύτοΰ έσται τότε 
αληθώς κολοσσαία. Μόνον παρά τοΐς λαοΐς έκείνοις, παρ’ ης η έπιστημη, ί 
ακριβής τουτέστι γνώσις πάντων τών φαινομένων τοΰ φυσικοΰ καί τοϋ -ηθικού 
κόσμου, δέν είνε άποκλειστικόν τι μέλημα ώρισμένων πνευμάτων, άλλ’ απα
σχολεί κατά τό μάλλον καί ίττον καί ένδιαφέρει άπάσας τάς κοινωνικάς δυ- 

■ νάμεις, μόνον παρ’ αύτοϊς Θέλομεν συναντήσει εύσυνείδητον κοινωνικήν καί
ιστορικήν δημιουργίαν, άπορρέουσαν άπό τοΰ λόγου καί τίς σκέψεως, ούχ'ι δέ 
άπό της τύχης καί τών περιστάσεων. Έν τφ σημείφ τούτφ έγκειται η σκέ- 
ψις κα'ι ή αποστολή παντός λαοΰ άξιοΰντος νά σταδιοδρομηση έρρωμένως καί 
έπιφανώς έν τφ σταδίφ τίς ιστορίας, έν τη δημοκρατίαν) ταύτη κονίστρα, 
παρ’ η δέν ύπάρχουσιν άνωθεν κλητοί καί προνομιούχοι, άλλ’ έν νί έκαστος 
διεκδικεϊ την προσηκουσαν εις την εύφυιαν αύτοΰ καί έργασίαν θέσιν ύπό την 
άρχην της ΰψηλίς έκείνης άληθείας τίς ίμετέρας άρχαιότητος — οί ά.το- 

Λιπόμενοι ού στεφατίϋκίαι ! . . .
Μία τών πρωτίστων — καί τών μεγίστων άμα άνακαλύψεων καί κατα- 

κτησεων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος έν τνί νεωτέρη ίστορίη είνε η τυπογρα
φία* είνε τό πρώτον δώρον, τό όποιον έλάμβανε παρά της ίστορικίς προνοίας 
μετά την ’Αναγέννησιν. Άν άλλοτε η ένότης τίς άνθρωπότητος έπραγμα- 

ί! τοποιεϊτο διά τίς κατακτησεως, διά τοΰ πολέμου, σήμερον τελείται διά
τών ειρηνικών οπλών της έπιστημης — διά τοΰ βιβλίου. Ούδεμία άπόστασις 
πλέον, ούδέν κώλυμα χρόνου καί τόπου, φυλίς ί έθνους, τά πάντα άδελφο- 
ποιοΰνται καί συνενοΰνται ύπδ την σημαίαν τίς έπιστημης, ητις δέν άντι- 
προσωπεύεται ύπό μιάς τάξεως, ύφ’ ενός λαοΰ, άλλ’ ίτις κοσμοπολίτικη και 
ενιαία άνήκει είς άπασαν την άνθρωπότητα. Ύπό την σημαίαν ταύτην τε
λείται σήμερον η ειρηνική τών λαών έργασία καί δημιουργεϊται η νεωτέρα 
ιστορία. «Δέν είνε η ύπό τοΰ άνθρώπου κατεχομένη άληθεια, ίτις αποτελεί 
την άξίαν αύτοΰ, έλεγεν ό Λεσσιγγ, είνε ή νόμιμος προσπάθεια πρ'ός άναζη- 
τησιν τίς άληθείας* διότι ούχί διά τίς κατοχής, άλλά διά τίς άγαζητήσιως 
τίς άληθείας εύρύνονται αί δυνάμεις τοΰ άνθρώπου, παρ’ αΐς άπόκειται μό
νον η τελειότης αύτοΰ άείποτε έπαυξανομένη». "Ο,τι είνε άληθές διά τό 

ί άτομον έφαρμόζεται έπίσης διά τδν λαόν* λαός άναζητών την άληθειαν άνα-
| ζητεϊ την τελειότητα αύτοΰ* έχει ιδεώδες, πρός 8 οίονεί έξ ένστικτου τεί-
[ νει* η δέ άληθεια αύτη έξελίσσεται διά τοΰ χρόνου καί άποκαλύπτεται έν

τη ίστορί^ αύτοΰ μόνον διά τίς έπιστημης — διά τοΰ βιβλίου.
Τοιοϋτον τό πρόγραμμα τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, τίς νεωτέρας ιστορίας, 

είς την πραγμάτωσιν τόΰ όποιου δέον νά συντελέσν) πάσα κοινωνία διά τών 
έκπροσωπούντων αύτην οργανισμών, τίς πολιτείας, τοΰ δήμου, τών συλλό
γων καί πάσης ίθικίς έν γένει έν αύτνί προσωπικότητος. Άπαιτοΰμεν τό σχο- 

. λεϊον καί παρά τών κυβερνήσεων κάί παρά τών ιδιωτών ώς ένα τών παρα-
’ γόντων τίς κοινωνικίς προόδου, τίνος λόγου ένεκα νά μη άπαιτησωμεν ηδη
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και τό βιβλίον εύρύτερον έχον κύκλον έξημερώσεως καΐ ένεργείας καΐ νά μή 
άναγράψωμδν έν τή ήμερησί<£ διατάξει τής κοινωνικής εργασίας καί τήν βι
βλιοθήκην, άάηθες ψυχής iarpstor, ένα τών απαραίτητων ορών τής πνευ
ματικής ενός λαοϋ έξεγέρσεως και δημιουργίας;

Σκοπών νά υποβάλω έν τή πρώτη τακτική τοϋ Συλλόγου συνεδριάσει πρό- 
τασιν περί εκλογές επιτροπές μελλούσης νά σκεφθή και νά έξεύρη τά προσ
φορότατα τών μέσων, δι’ ών εΐνε δυνατόν νά έπιτευχθή ώς τάχιστα η έκ- 
δόσις δημοτικών βιβλίων κα'ι ή σύστασις βιβλιοθηκών ένταΰθα τε καΐ έν 
ταϊς έπαρχίαις, εί δυνατόν δέ καΐ έν τφ έξωτερικφ, κρίνω περιττόν νά ανα
πτύξω λεπτομερώς καΐ έν έκτάσει κατά την στιγμήν ταύτην όποια τις πρέ
πει νά ήνε η δημοτική βιβλιοθήκη’ ή τοιαύτη άνάπτυξις άφορή είς τά κα
θέκαστα τοϋ ύπό σκέψιν αντικειμένου, το όποιον δέον νά λάβη ύπ’ δψιν τάς 

πρώτιστας άνάγκας τοΰ ελληνικού λαού, πρός έξέγερσιν έν αύτφ τές ανάγ
κης τές άναγνώσεως .καΐ τές μελέτης, κατά συνέπειαν έμβριθεστέρας καΐ 
ύψηλοτέρας τινός άσχολίας έ'ξω τοϋ ψευδούς κύκλου της έφημέρου πολιτικής, 
ήτις άπερρόφησεν ώς μη ώφελε κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους τούς 
ζωτικωτάτους χυμούς πάσης εθνικές σκέψεως καΐ ένεργείας. Πρέπει εξά
παντος δ ελληνικός λαός, ό τοσοΰτον ευφυής καΐ νοημων, διά τές καθολι
κές δε ψηφοφορίας κυβερνώμενος νά κατανόηση έπί τέλους, δτι ύπάρχουσι 
»αΐ ετερα στάδια εύγενέ έπίσης έ'ξω τές πολίτικης ατμόσφαιρας κείμενα, 
διαυγέστεροι καΐ φωτεινότεροι κόσμοι, έν οΐς δύναται έπίσης ή άνθοωπίνη 
διάνοια νά εύρη καταφυγήν καΐ άνάπαυσιν άπό τών περιπετειών τοΰ καθ’ 
ήμέοαν βίου, μετεωριζομένη είς την αίωνίαν γαλήνην τοϋ αληθούς, τοΰ αγα
θού, τοΰ καλού. Κατά μείζονα δ’ δτι λόγον η δημοτική βιβλιοθήκη δύναται 
νά έκτελέση έπιτυχέστερον τόν ύπ' αύτης έπιδιωκόμενον σκοπόν, δταν έκτος 
τοΰ βιβλίου τοΰ λαοϋ άναγνώματα χάριν αύτοΰ γινόμενα διεγείρουσι μεΐζον 
έτι ενδιαφέρον διά της ζώσης φωνής, άποπνεούσης τό πΰρ εκείνο’ καΐ τήν 
θερμότητα τοΰ αισθήματος τοΰ λαλοΰντος, τό όποιον αδύνατον ν’ άποτυπωθέ 
έπί τοΰ εντύπου βιβλίου. Κρίνω περιττόν νά εύχηθώ τό τοιοΰτον, διότι ό 
ήμέτερος Σύλλογος ή'ρξατο ήδη της τοιαύτης διδασκαλίας, ήτις διά τοΰ χρό
νου άναμφιβόλως καΐ διά της ύποστηρίξεως τοΰ δημοσίου ενδιαφέροντος θέ
λει κατάστή ,εύρυτέρα καΐ καθολικωτέρα.

<
* *
*

Εΐπον καΐ διεσάλπισαν κατά τούς τελευταίους τούτους καιρούς τής παρ’ 
ήμϊν έπικρατόύσης τοσαύτης πνευματικής συγχύσεως καΐ σκοτοδίνης σοφοί 
καΐ άσοφοι, κλητοί καΐ άκλητοι, άλλ’ άπαντες ύπό τοΰ αύτοΰ έλαυνόμενοι 
πονηρού πνεύματος : Νά σιγήσωσιν οί σύλλογοι, νά κλείσωμεν τά βιβλία, νά 
δπλισθώμεν καΐ έν σπουδή νά έκδράμωμεν κατά τοϋ εχθρού. ’Αληθώς νά 

όπλισθώμεν άλλά νά δπλισθώμεν συγχρόνως έίμή κατά πρώτον μέ τά δπλα 
τοΰ λόγου, τής γνώσεως, τής άληθοΰς έπιστήμης, ήτις μόνη άποτέλεϊ τήν 
υγείαν καΐ ευζωίαν τών λαών καΐ τών ατόμων. ’Επιτρέψατε μοι έν όνόματι 
τοΰ ήμετέρου συλλόγου, έν όνόματι τές εθνικές συνειδήσεως, έν όνόματι τοΰ 
μέλλοντος τοΰ ελληνισμού νά διαμαρτυρηθώ κατά τών τοιούτων ιδεών, τει- 
νουσών κατ’ εμέ εις μείζονα έτι άπονάρκωσιν τοΰ ελληνικού πνεύματος, άπό 
τοΰ βήματος τούτου καΐ νά ζητήσω τούναντίον περισσότερον φώς. Περισσότε
ρον φώς άπό τό πανεπιστήμιον, περισσότερον φώς άπό τό γυμνάσιον, περισ
σότερον φώς άπό τό δημοτικόν σχολεΐον’ διότι τό φώς εΐνε θερμότης, καΐ 
ή θερμότης εΐνε κίνησις, ζωή, ύγεία’ θερμαίνει καΐ κρατύνει? φωτίζει 
καΐ καθοδηγεί. "Ας άπειλώσιν οί απαισιόδοξοι προφήται’ τό σχολεΐον δέν 
παραλύει, τό βιβλίον δέν άπονωθροϊ ούτε τό πνεΰμα, ούτε τό σώμα, έξ έναν- 
τίας μόνον διά τοΰ μέσου τούτου ό μέν άνθρωπος λαμβάνει τελείαν έαυτοΰ 
συνείδησιν, ό δέ λαός τές κλήσεως αύτοΰ έν. τή ίστορίη γνώσιν’καΐ ούτωδη- 
μιουργοΰνται τά γενναία έ'ργα καΐ προσφέρονται τά μεγάλα παραδείγματα, 
περιφανείς εικόνες έν τφ πανθέφ τής ιστορίας. Μόνον ή παίδευσις τοΰ λαοΰ, 
φωτίζουσα κα'ι ήθικοποιοΰσα αύτον, εΐνε ή άληθής έγγύησις τής έλευθερίας 
κα'ι ή άσφαλεστάτη αύτές βάσις’ ένταΰθα λοιπόν άς ζητήσωμεν τήν λύσιν 
πάντων τών προβλημάτων τά όποια άπασχολοΰσι καΐ ταράττουσιν ημάς. Τά 
κοινωνικά ζητήματα, τά πολιτικά ζητήματα εΐνε ώς έπί τό πλεϊστον ζη
τήματα άνατροφές καΐ παιδεύσεως, διότι μόνον άληθοΰς ταύτης καθιστάμε
νης δύναται νά έπέλθγ ή άναγέννησις και ή άνόρθωσις τού ατόμου καΐ της 

κοινωνίας.
'Λναπτύζαϊε zcr laiy’ έλεγεν ό Penn, ό πρώτος καταβαλών τόν θεμέ

λιον λίθον της άμερικανικής έλευθερίας’ άταπτύζατε τον Λαών, εΐπεν άκο- 
λούθως ό Ούάσιγκτων, ό πρώτος διοργανωτής τές αμερικανικές πολιτείας. 
Ωραίοι, προφητικοί λόγοι έξοχα παοαγαγόντες έργα έν τή μεγάλγι τοϋ νέου 
κόσμου δημοκρατίγ, άξιοι αιώνιας μελέτης καΐ σκέψεως.

Δεν έ'χω νά προσθέσω τι περιπλέον, ούτε καταλήγων τόν λόγον νά σάς 
έπιδείξω εύγενέστερον καΐ ώραιότερον παράδειγμα. Μετά πόθου άλλά καί 
μετά πεποιθήσέως ύπετύπωσα έν όλίγοις πρό ύμών τό ζήτημα τούτο, ούχί 
ϊνα παροτρύνω ή νά καταπείσω δυστροποΰντας, άλλ’ απλώς ϊνα ύπομνήσω 
βραδύναν όλίγφ καθήκον. Δέν άμφιβάλλω δτι ό άπο»τοΰ βήματος τούτου άνα- 
πτυχθεΐς πόθος θέλει καταστή μετ’ ολίγον πραγματικότης, τό δέ ήμέτερον 
σωματεϊον θέλει άναλάβει ώς τάχιστα τήν πρωτοβουλίαν τής έκδόσεως δη
μοτικών βιβλίων καΐ τής συστάσεως βιβλιοθηκών τοΰ λαού, ένα έτι λίθον 
καταβάλλον έν τφ οίκοδομήματι τής συγχρόνου ελληνικής κοινωνίας. Μέγας 
κλήρος έκληροδοτήθη ήμΐν —- ό τής έργασίας’ όφείλομεν νά έπανορθώσωμεν 
έν σπουδή τά σφάλματα ολοκλήρου γενεάς ούδέν σχούσης πηδάλιον έν τή 
ποντοπορίφ αύτής κατά τούς τελευταίους τούτους καιρούς. Άνεγείρωμεν- λοι
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πόν καί έξευγενίσωμεν την έθνικην παίδευσιν, βέβαιοι ό'ντες δτι ουτω μ.όνον 
έξευγενίζομεν την έλληνΛην ιδέαν καί κρατύνομεν τά εθνικόν φρόνημα.

Διότι μη λησμονείτε, κύριοι, οτι καθά εΐπον ηδη καί προηγουμένως, τό 
βιβλίον είνε άείποτε τό δημιουργούν τόν άνθρωπον, ό δέ άνθρωπος την ίστο- 
fiav. Ν. KAZAZHS

ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

rno

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΚΟΝΤΟΥ.

§ 10.*

3Κ.ορεοεεδής χετών, ούχί χοροεεδής. ■

Ό μακαρίτης Βάμβας γράφει έν τοϊς Στοιχείοις τίίς Φιλοσοφίας σελ. 22 
«Μετά τόν δεύτερον χιτώνα είναι άλλος τρίτος, λεγόμενος χοροί ιό ής η μα- 
γοειόής, δστις είναι ώς τάπης μαλλωτός καί περιβρεχόμενος άπό υγρόν μέ- 
λαν κατασταίνει τόν οφθαλμ-δν ώς σκοτεινήν καμάραν». Λέγει δέ καί δ 
Σκαρλάτος έν τφ Λεξικφ σελ. 1551 «ΑΓοροειδί}<;==Ύμενοειδης. Χιτών χο- 
ροειδης, ό δεύτερος ύμην τοϋ βολβοΰ τοϋ οφθαλμού, ό άλλως 'Ραγοειδής, 
Γαλλ. ιινέθ». Μνημονεύει δ’ ουτος καί τύπον χοριώδης, οίον αΧοριάόης, 
δμοιος μέ τό χόριον. Ύμην χοριώδης, ’Αριστοτ.». Άλλ’ επειδή κεΐται μεταξύ 
τοϋ χορικός καί χόριον, είκάζομεν δτι είνε αβλέπτημα αντί τοϋ χοριοειόής.

Υπάρχει έν τι) 'Ελληνική γλώσση όνομα χόριον, ού ποιούνται χρνίσιν μά
λιστα ό ’Αριστοτέλης καί οί ιατροί’ σημαίνει δέ τόν χιτώνα τόν περιέχοντκ 
τό έμβρυον, οστις κοινώς ονομάζεται ύστερο -J) κνττάρι. Σχολ. θεοκρ. σελ. 
306, 16 Άρ. ν,Χόρια δέ τά κυττάρια, έν οΐς είσί τά έμβρυα». Σουίδ. «Χα· 
λεπόν χορίου κύνα γεύεεν : τό έλυτρον τοΰ εμβρύου χόριον καλείται, οί δέ 

κύνες γευσάμενοι τούτου καί τοΐς έμβρύοις έπιβουλεύουσι διά τό λίχνον». 
Πρβ. Θεόφραστ. Άποσπ. 175 «καθάπερ αί κύνες καί αί δες καί σχεδόν τά 
τετράποδα πάντα’ κατεσθίει γάρ τά χόρια, μετά τούς τόκους» καί Δεύτερον. 
ΚΗ', 57 «καί τό χόριον αύτϋς τό έξελθόν διά τών μηρών αύτνίς», κτλ. 
Άκριβέστερον δ’ είπεΐν δ μέν ένδοθεν χιτών ό αύτφ τώ έμβρύφ περικείμενος 
έλέγετο ά ανιόν $ άμνειός, άνθ’ ού εύρίσκεται γεγραμμένον κα'ι άιινεϊος καί 
άμνειος η α,μνιος, ό δ’ έξωθεν δ πρός τη μητρφ ών προσηγορεύετο χόριον. 
Πολυδεύκ. Β', 222 «Δύο δέ περί τφ έμβρύφ χιτώνές είσιν, ών τόν μέν έν
δοθεν λεπτότερον οντα καί μαλακώτερον άανίον ’Εμπεδοκλής καλεΐ, δ δέ 
έξωθεν έπ’ αύτφ δ πρός τν| μήτριγ χόριον ονομάζεται, ού καί ό όμφαλός έκ- 

ί Ίδι σελ. 185. ’
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πέφυκεν. Καί Άντιφών δέ εί'ρηκεν’ έν ώ τό έμβρυον αύξάνεταί τε κάί τρέ
φεται, καλείται χόριον». 'Ροϋφ. Έφέσ. σελ. 166 «Τό δέ βρέφος περιέχεται 
χιτώσι τφ μέν λεπτφ καί μαλακφ' αρινιον αύτόν ’Εμπεδοκλής καλεΐ —* 
Άλλά δ μέν άανιος ένδοθεν ην καί περί τφ βρέφει, το δέ χορίον (Γρ. χό· 

ριον) Ιξω καί περί τί| υστέρα τραχύς καί φλεβώδης χιτών». Παρά τφ Γα- 
ληνφ άναγινώσκεται Τόμ. Β', σελ. 902 «Πρώτον μέν τό χορίον (Γρ. χόριον) 
τη μητριγ προσφυές, μετά δέ τόδε ύμένες οί τό έμβρυον συνέχοντες — Εί
δος δέ έκάστου τη φύσει τοιόνδέ έστίν. Τό μέν χορίον (Γρ. χόριον) άγγεΐα 
πολλά έστι, φλέβες τί καί άρτηρίαι, εγγύς άλλήλων κείμενα καί τά με
ταξύ διαστήματα ύμέσιν άναπληρούμενα’ οί δέ ύμένες δ μέν ολφ περίκειτάι 
τφ έμβρύφ, ό δέ έτερος έπίκειται διπλούς κατά τά ύπερέχοντα αύτου, κε
φαλήν τε καί γλουτούς καί πόδας’ καί έστιν ονόματα αύτών τφ μέν ιιμνειός, 
τφ δέ ά-ί.Ιαντοειόής' άλλάντί γάρ έοικεν, ώστε άπό τ'ίς κατά τό σχήμα 
δμοιότητος τοόνομα αύτφ’άμφω δέ λευκοί καί λεπτοί, εγγύς άράχνης τό 
είδος» καί σελ. 907 «Καί μην καί ύγρόν ούκ ολίγον έν έκατέρω τών υμέ
νων περιέχεται διαφέρον του ετέρου τό έτερον καί τη χροι^ καί τφ πληθει* 
ξανθόν μέν γάρ τό έν τφ άΛΛα,ντοειό εΐ, λευκότερον δέ πως τό έν τφ άγίΓειφ» 

καί Τόμ. Δ*, σελ. 224 «"Ολω μέν γάρ αύτφ πανταχόθεν ύμην περιβέβλη- 
ται λεπτός, 8ν ά ανιόν όνομάζουσιν, έκδεχόμενος τόν οίον ιδρώτα τοϋ κυου- 
μένου. Τούτφ δ’ έξωθεν έτερος έπίκειται λεπτότερος, 8ν αΛΛανΐοειόή προσα- 
γορεύουσιν, είς την κύστιν αύτοϋ συντετρημένος, άθροίζων έν έαυτφ καί ού- 
τος άχρι τ^ς άποκυησεως τό οίον ουρον τοϋ κυουμένου. Τούτφ δ’ έ'ξωθεν έν 
κύκλω περιβέβληται τό χορίον (Γρ. χόριον) άπασαν ύπαλεΐφον ένδον την 
μήτραν ώς μηδαμόθι ψαύειν αύτ·^ς τό ύποκείμενον, καί διά τούτου μέσου 
συνάπτεται τη μητρί (Γρ. τή μήτρα} τό κυούμενον». Πρβ. καί σελ. 232 
«όλον αύτό περιείληφεν δ α,μνιος ονομαζόμενος ύμην» καί σελ. 233 «τό 
μέν- ουν έν ίδρώτος λόγφ κατά τόν αμνιον άθροιζόμενον έν κύκλφ περικέχυ- 
ται τφ κυουμένφ» καί σελ. 234 «εί μη νηχόμενον έν τφ κατά τόν αμνιον 
ΰγρφ τό κύημα κουφότερον έγίνετο» καί «κουφότερόν φασι γίνεσθαι τό έμ
βρυον έννηχον τφ κατά τόν άμνιον ύγρφ» καί σελ. 547 «καί δη καί γέ- 
γονεν ό αμνειος ονομαζόμενος ό'λον έν κύκλφ περιλαμβάνων τό κύημα’ τφ 
γάρ άΐ.ΐαντοειόεΐ, καίτοι προτέρω τοΰ άμνείου γεγονότι, συγχρ^σασθαι πρός 
την τοιαύτην ύπηρεσίαν ούκ έδικαίωσεν η.φύσις» καί σελ. 549 «ά στέγειν 
έ'μελλεν δ α,μνειος». Έν τοΐς είς Ιπποκράτη καί Γαληνόν Σχολίοις εύρίσκε
ται δ διφθογγογραφούμενος τύπος έχων τόν τόνον έν τί! ληγούση, οΐον Τόμ. 
Α', σελ. 314 «Χρη γινώσκειν οτι περί τό έμβρυόν είσι τρεις ύμένες’ δ μέν 
καλούμενος άμνειός, δ δέ άλλαντοειδης’ έστι δέ καί τρίτος άλλος, δν κα- 
λοϋσι χόριον» καί Τόμ. Β', σελ. 220 «Έπειδή άνωτέρω άπέδειξε πώς γίνε
ται δ έσω (Γρ. εζω) ύμην, τό χορίον (Γρ. χόριον), βούλεται άποδεΐξαι πώς 
οί άλλοι δύο ύμένες γίνονται, δτε άμνειός καί ό άλλαντοειδης» (Πρβ. καί

ΤΟΜΟΣ Δ', 4.—ΑΠΡΙΛΙΟΣ; 1880. ' 20 
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σ*λ. 220, 13 καί 19 καί 33). Τήν μετά περισπωμένες έν τή παραληγούσ^ 
εκφοράν βλέπει τις παρά Θεοφίλφ τφ Πρωτοσπαθαρίφ περί τίς τοΰ άνθρω
πον κατασκευές Ε', ιθ', 2 «υμένα λεπτόν άποτελεοθήναι, τόν καθούμενον 
άμνεϊον». Άλλ’ έν κεφ. κ', 3 κεϊται «ό μέν ούν άμνειός άμέσως περιέχων 
τό έ'μβρυον υποδέχεται τόν έκ τοΰ εμβρύου συναγόμενο» ίδρωτα» (Τδε Λοβέκ- 
κιον ΠαραΛειπ. σελ. 323. Πρβ. καί ©ησ. Έρρ. Στεφ. Τόμ. Α', β', σελ. 133 
Hap.). Ουχί δ’ άπίθανΟν ήμ,εΐς νομίζομ,εν δτι τό ούδέτεοΟν αμνίον είνε αυτί 
τδ παρ’ Όμήοφ άπαντών Όδυσσ. Γ, 444 «Περσεύς δ’ αμνίον είχε», δπερ 
άγγεϊον δεκτικόν αίματος σεμαϊνον παρελήφθη ύπό τοΰ Έμπεδοκλέους εις δή- 
λωσιν τοΰ χιτώνος τοΰ πρώτου περιέχοντος τό έ'μβρυον. Πρβ. Ψελλόν έν Βοισσ. 
Άνεκδότοις Τόμ. Α', σελ. 239 «"Άμνιον. χιτών περικείμενος τω έμβρύφ». 
Άλλ’ άρθότερος ύπάρχει δ τονισμός αμνίον (“ΐδε Θησ. Έρρ. Στεφ. Τόμ. 
Α', β' σελ. 133 και Ήρφδ. Αεντζ. Τόμ. Α', σελ. 360).

Παρατηρητέον δ’ δτι τριφτήν διαφθοράν διαφθείρεται ύπό τών βιβλιογρά- 
φων τό δνομα χόριον, άλλοτε μέν έκφερόμενον παροξυτόνως χορίον, άλλοτε 
δε διφθογγογραφούμενον χορεϊον, άλλοτε δέ μεταβαλλόμενον είς τό χωρίον.

Γαλήν. Τόμ. Β', σελ. 906 «διαπλέκει τε τό χορίον» και Τόμ. Δ', σελ. 
232 «ονομάζεται δέ χορίον ή ρίζωσις αύτη πλήθος άγγείων ούσα μηδ’άριθ- 
μηθηναι ρ^δίως δυναμένων ύμένι λεπτφ συναπτομένων» καί «διά μέσου γάρ 
αύτοΰ φέρεται πάντα τά κατά τό χορίον αγγεία» καί σελ. 538 «καίσοι 
πάρεστι Οεάσασθαι — τόν έ'ξωθεν υμένα τών εμβρύων" ονομάζεται δέ χο
ρίον ό ύμήν οδτος δ έξωθεν, 8ν διοδεύουσιν αί άρτηρίαι καί αί φλέβες ύλας 
έκ τίς μήτρας είς τό κυούμενον άγουσαι» καί σελ. 655 «τόν μέν περιέχοντα 
τήν γονήν ύμένα, τό καλούμενον χορίον» καί 'Ροΰφ. Έφέσ. σελ. 167 «τό δέ 
διά τοΰ ούραχοΰ ώσπερ ουρον είς τό χορίον έκδιδόναι» καί «άπδ τοΰ πυθμέ- 
νος τίς κυστεως εις χορίον έμβάλλον». ’Ey τοΐς άντιγράφοις εδρίσκεται καί 
σκαφίον γεγραμμένον άντί τοϋ σκάφιοκ καί γΛεδίον αντί τοΰ φΛέβιον, κτλ. 
περί ών άλλαχοΰ.

Βεκκ. Άν. σελ. 316,19 «Χόρειον: άγγος ή ασκός». Μεταγραπτέον άνεν- 
δοιάστως χόριον. Πρβ. Σχολ. Θεοκρ. σελ. 306,19 «Χόρια δέ τά τών έμ- 
βρύων αγγεία» κα'ι Ήσύχ. «Χόρια: τά τών άρνών καί έρίφων άχχεϊα». Α[ 
καταλήξεις ΙΟΝ καί ΕΙΟΝ συχνάκις ύπό τών βιβλιογράφων συγχέονται. Πρβ. 
§ 4, Παρν. Τόμ. Γ', σελ. 821.

Άρτεμίδ. Όνειροκρ. Ε', 12 «τοιγάρτοι ένί χωρίω, ώς λέγουσιν ιατρών 
παϊδες, περιείχετο τά βρέφη», κτλ. (Πρβ. Πολυδεύκ. Τόμ. Δ', σελ. 490 
Δινδ. καί ©ησ. Έρρ. Στεφ. Τόμ. Η', σελ. 1593). Κατά τόν αυτόν τρόπον 
γίνεται έν τοΐς άντιγράφοις σύγχυσις τών λέξεων:

σσρός — σωρός,
; κό.ίον —- κωΛον,

.κόμη — κώμη,
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κτλ. τουναντίον τών λέξεων :
ψωρών — ψόρων, 
π&Λος — πόΛος, 
πώρος — πόρος,

ΐιτλ. Πρβ. καί κιχόρίον—κιχώριον, έμπο.Ιή— έμπωΛή, ρόρον—ρώρον^ 
μορεα — μωρέα, προσόδιον — προσώδιον, κομμοΐς —· κώμοις, πώρινον ·— 
πόρινον, κρώπιον — κρ'όπιον, ώμό.1ινον — όμόΑινον, κτλ. Έν τω κώδικι 
τοΰ 'Ησυχίου φέρεται «Χορεΐον : διδασκαλεϊον καί βωμός τις καί αύλημά τ€ 
καί μέρος τι χωρίον καί τό κάλυμμα τό συγγενόμενον έκ τίς κοιλίας», φαί
νεται δέ πιθανώτατον δτι τό χωρίον είνε πλημμελής άνάγνωσις τοϋ χόριον 
καί δτι έκειτο κατ’ άρχάς παρά τφ Ήσυχίφ «Χορεϊον : —"Χόριον δέ τό κά- 
λυμμ.α τό σνγγεννώμενον έκ της κοιλίας». Πρβ. Σουιδ. «Χόριον : τό κάλυμ
μα τό συγγενόμενον έκ τίς κοιλίας τοΐς βρέφεσι». Άλλ’ άναγνωστέον καί 
παρά τφ Σου'ί’δφ σνγγεννώμενον άντί τοϋ συγγενόμενον. Ούδενός λόγου 
άξια είνε τά γεγραμμένα ύπό τοΰ Ψευδογαληνοΰ (Τόμ. I©', σελ. 454) 
«Πρώτον συνίσταται τοΰ έμβρύου τό χόριον, είτα τά λοιπά. Τό χόριον συνέ- 
στηκεν έκ δύο φλεβών καί δύο άρτηριών καί πέμπτου τοΰ καλούμενου ούρα
χοΰ· ήτοι έπειδή χώρημά έστι τοϋ έμβρύου οίονεί χωρίον ή επειδή χορηγεί
ται (Γρ. χορηγεί) τήν τροφήν αυτφ». Στέφανος ό φιλόσοφος καί ιατρός λέ
γει (ΣγοΛ. εις Ίπποκρ. καί ΓαΛ. Τόμ. Α', σελ. 314) «Χρή γινώσκειν δτι 
περί τό έ'μβρυον είσι τρεις ύμένες, δ μέν καλούμενος άμνειός, δ δέ άλλαν- 
τοειδής" έ'στι δέ καί τρίτος άλλος, 8ν καλοϋσι χόριον’ ώνόμασται δέ ούτως, 
επειδή πολλαί καί φλέβες καί άρτηρίαι κατ’ αύτόν εΐσιν ώσπερ έν χορώ τινι 
συνεληλυθυΐαι, καί δι’ αύτοΰ τρέφεται τό έ'μβρυον. Τούτο τοίνυν τό χόριον 
πολλάκις μέν συν τοΐς βρέφεσι κατάγεται, πολλάκις δέ καί μετά τήν άπο- 
κύησιν κατασπάται». Άλλ’ ώς παντελώς άτοπος και άπόβλητος είνε ή έκ 
τοΰ χωρεΐν ή χορηγεϊν ετυμολογία τοϋ χόριον, ούτως άπίθανος καί δυσπα- 
ράδεκτος φαίνεται ή έκ τοΰχορός (Πρβ. Κούρτιον ΈτυμοΛ. σελ. 508 έκδ. ε').

Ώνομάζετο δέ τό χόριον και ύστερον και δεύτερον, οΐον Γαλήν. Τόμ. ΙΖ', 
β', σελ. 841 «ού περισπώντας χρή τήν ύστάτην συλλαβήν άναγινώσκειν 
υστερών άλλά βαρύνοντας ύστερων" ού γάρ δή αύτάς τάς ύστέρας έκπεσεϊν 
βούλεται διά τής γινόμενης έντάσεως διά τών πταρμικών φαρμάκων άλλά τά 
καλούμενα χόριά, τε καί νστερα» καί Διοσκορίδ. Τόμ. Α', σελ. 61 «έμμη
νά τε δεύτερα καί έμβρυα έπισπάται» καί σελ. 90 «έ'μβρυά τε καί δεύτερα 
υστέρα θυμιαθείς εκβάλλει» καί σελ. 416 «άγει δέ καί έμμηνα καί δεύτερα». 
Πρβ. καί σελ. 495 «πρός εκβολήν χορίου καί έμμήνων καί έμβρύου». Παρά 
Παύλφ τφ Αιγινήτη Τ', 75 κεϊται «πολλάκις δέ μετά τήν τοΰ έμβρύου κο- 
μιδήν έγκατέχεται κατά τήν υστέραν τό χορίον, 8 δή καί δευτέριον καλεί
ται», άλλά μετ’ ολίγα φέρεται «ύποπεσόν τό δεύτερον έκβαλεΐν». Σκαρλ. 
Βυζάντιος z/εξ. σελ. 274 «Δευτέριον, τό ύστερον (άκλουθον) τής γέννας, κοί- 
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νώς κατά παραφθοράν λευτέρι». Έν τ$ καθ?ήμάς γλώσσγ λέγεται κα'ι κυτ· 

τάρι καΐ τζουττάρι (=κυττάριον).
Έκ τοϋ ονόματος χάριον εσχημάτίσθή τό έπίθετον χοριοειδής δηλοΰν τον 

δμοιον οντα τω χορίφ' δλως δέ γελοίος εΐνε ό τύπος _γομοειδ4?> ύφ’ ου ούδέν 
άλλο δύναται νά σημαίνηται ή ό έμφερώς έ'χων τφ χορω.

Έν τοϊς τοΰ Γαληνού εύρίσκεται και ή ορθή εκφορά χοριοειδής, χοριοειδής . 
μήνιγζ, χοριοειδής χιτών, καΐ ή εσφαλμένη χοροειδής, χοροειάής μήνιγζ, 
χ·οροειόή πράγματα ή συντρίμματα.

Τόμ. Γ', σελ. 660 «ή μέν ούν χοριοειδής μήνιγξ σύμφυτόν έστιν εγκε
φάλου σκέπασμα, καθάπερ τι δέρμα (Γρ. τδ δέρμα} ζώου» καΐ σελ. 762 
«συναποφύεταί τις μοίρα τής χοριοειδονς μηνιγγος» καί σελ. 763 «καΐ μέν 
γε και τοΰ χοριοειδονς χιτώνος τοϋ περιέχοντος- αυτό λεπταΐ καΐ άραχνώ- 
δεις διαφύσεις» καΐ «πάμπολλα γάρ ουν καΐ ουτος αυτός δ χοριοειδής ίγ- 
γιϊχ φαίνεται καθ’ δλον εαυτόν έχων' τοϋτο δέ δήλον κάξ αύτοΰ τοΰ ονό
ματος' ού γάρ Sv οΰτ’ έκάλεσαν αύτόν ούτε ώνόμασαν ούτως, εί μή σύνδε
σμός τις άγγείων ήν παμπόλλων, ώσπερ τό χορίον (Γρ. ^δγιοχ)». Πρβ. καΐ 
σελ. 765,4 καΐ σελ. 767,2 καΐ 17 καΐ σελ. 77,8,2 καΐ Όρειβάσ. Τόμ. Γ", 
σελ. 296,3 καΐ 6 καΐ σελ. 297,6 καΐ σελ. 298,3 καΐ σελ. 300,6. Παρά
δοξον ήμϊν προσπίπτει τό «ού γάρ Sv οντ’ εκάΛεσαν αύτόν οΰ'εε ώνόμασαν ού
τως», ί'σως δ’ έ'γραψεν ό Γαληνός «ού γάρ αν ποτ' έκάλεσαν αύτόν οι ο’χο- 

μάσαντες ούτως».
Τόμ. Β', σελ. 719 «αψει δέ καΐ τά καλούμενα χοροειδή πλέγματα κατά 

ταύτας" όνοαάζουσι δ’ οί περί τόν Ήρόφιλον αύτά χοροειδή συστρέμματα 
παρονομάσαντες δηλονότι τών χορίων, α τοϊς κυουμένοις έ'ζωθεν έν κύκλφ 
περιβέβληται φλεβών'δντα καΐ αρτηριών πλέγματα λεπ τοϊς ύμέσι συνεχο
μένων» καΐ Τόμ. ΙΑ', σελ. 710 «ή (μήνιγξ) καλείται χοροειδής καί έστι 
φλεβωδεστέρα». Παρατηρητέον δ’ έν παρόδφ δτι όμοίοις τφ παμοχομάσαχ- 
τες των χορίων λέγεται έν Τόμ. Α', σελ. 669 «τά δ’ ώς άκραν έχοντα ής· 
παρονομάζεται ποιότητας» (=»τήν ποιότητα ής παρονομάζεται): καΐ έν Τόμ. 
U', σελ. 693 «άλλά παρονομάζεται δηλονότι τοϋ σχΛηροϋ σώματος ό σκλη
ρός σφυγμός». Έν Τόμ. ΙΑ', σελ. 704 φέρεται «άπερ ένιοι παρονομάζοντες 
ΆΠΟ των ποιοτήτων υγρόν καΐ ξηρόν καΐ θερμόν καΐ ψυχρόν είναι φασιν» 
καΐ σελ. 705 «τά δ’ ΆΠ' αυτών παρανομαζόμενα πρόσωπα κτέ.» (Πρβ. 
καΐ Τόμ. 17', σελ. 423). Άλλ’ εύρίσκεται καΐ η μετά δοτικές σύνταξις,, 
οΐον Τόμ. Η', σελ. 693 «έκεΐνο δέ μόνον ούκ α.Ι.Ιω τινί παρονομάζοντες — 
προσαγορεύομεν σκληρόν άλλά κυρίως τε καΐ πρωτως» και Τομ. θ', σελ. 
506 «τρεις γάρ τούτους σφυγμούς οί προ ημών παρωνόμασαν ζφοις». Πρβ. 
καΐ Πλούταρχ. Ήθικ. σελ. 318 γ’ καΐ άλλ. Περί της συντάξεως τοΰ παρο
νομάζω, ου ή μετά γενικής έκφορά άνευ προθέσεως δύναται ν’ άμφιβληθ^ 

καΐ της τοϋ επονομάζω θά γράψωμεν τά δέοντα εν οίκειοτερφ τοπφ.
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Καΐ παρά τφ Άριστοτέλει άπαντ^ ού μόνον ό άμεμπτος τύπος χοριοει- 
δής άλλά καΐ ό πλημμελώς έ'χων χοροειδής, οίον Τόμ. Γ', σελ. 107,47 Διδ. 
«δ τε χοριοειδής ύμήν» καΐ σελ. 1 07,50 «ό έτερος ύμήν χοριοειδής ών» κα^ 
σελ. 377,29 «δ δ’ έτερος ε’.ς τόν υμένα τονχοροειδή, 8ς κύκλφ περιέχει τό 
ζφον».

Έν τφ Όνομαστικφ τοΰ Πολυδεύκους βιβλ. Β', 70 (σελ. 71 Βεκκ.) άνα- 
γινώσκεται «Τά δέ μέρη τών οφθαλμών χιτώνας έκάλεσαν οί ιατροί* τέσ- 
σαρες δ’ εισΐ τόν άριθμόν, καΐ τούτοις προσηγορίας έθεντο τφ μέν έξωτάτω 
κερατοειδεϊ, δς έστι λευκός, στερεός, δυσδιαίρετος, νευρώδης, χονδρώδης, 
παχύς, διαφανής, τφ δ’ ύπ’ αύτόν δευτέρφ ραγοειδεϊ, δς έστι δασύς, αιμα
τώδης, χοροειδής, έκτετρημένος, τφ δέ τρίτφ φακοειδεϊ καΐ κρυσταλλοειδεϊ 
καΐ ύαλοειδεΐ, τφ δέ τετάρτφ άραχνοειδεΐ καΐ άμφιβληστροειδεϊ». Άλλ’ 
υπάρχει καΐ γραφή χωριοειδή, έν γ έσώθη δ γνήσιος τύπος χοριοειδής. Εΐνε 
δέ καΐ άλλως ημαρτημένη ή ρήσις, πρός έπανόρθωσιν δ’ αύτής όφείλομεν 
τάς δοτικάς κερατοειδεϊ καΐ φαγοειδεΐ καΐ γαχοειδεΐ καΐ χρυστα.ΙΛοειδεϊ καί 

ϋαΛοειδεΐ καΐ άραχνοειδεϊ καΐ άμφιβΛηστροειδεΐ νά τρέψωμεν είς αίτιατι- 
κάς. Δέν λέγεται έλληνιστΐ τίθεμαι τω χιτώνι προσηγορΐαν κερατοειδεϊ 

άλλά τίθεμαι τω χιτώνι προσηγορΐαν κερατοειδή, ώς συμφανέστατα θά πα- 
ραστησωμεν έν άλλφ τόπφ.

Όρθώς φέρεται παρ’ Έφεσίφ τφ 'Ρούφφ κατ’ άποκατάστασιν τής ύγιοΰς 
εκφοράς σελ. 153 «ό δέ καλύπτων τάς κοιλίας έ'νδοθεν χιτών χοριοειδής' 
Ώρόφιλος δέ καΐ μήνιγγα χοριοειδή καλεϊ» καΐ σελ. 1 54 «οί δέ άλλοι, ό 
μέν δεύτερος ραγοειδής καΐ χοριοειδής» καΐ «τό δέ ύπό τφ λευκφ χοριοει- 
δής, δτι κατάφλεβόν έστι τφ περί τφ έμβρύφ περικειμένφ χοριοειδεΐ (Γρ. 
χορίω} εοικός» καΐ σελ. 171 «καί χοριοειδής ώς δμ.οίως χοοίφ κατηγγειω- 
μένος».

Ώς δέ τό χόριον πλημμελώς άναγινωσκόμενον γίνεται χωρίον, ούτω καί 
πδ χοριοειδής ή καθ’ ήμαρτημένην γραφήν χοροειδής μεταβάλλεται εις τό 
χωροειδής, δπερ ούδέποτε μέν ύπήρξεν έν τγί Έλληνικγ γλώσσν], Sv δ’ ύπαρχε, 
Θά έσήμαινε τόν δμοιον-ό'ντα χώρφ ή χώρο:. Θεόφιλ. Πρωτοσπαθ. Ε', ιθ', 3 
«Τούτοις δέ έξωθεν έν κύκλφ περιβέβληται τό χωρίον, χιτών τις καΐ αυτός 
υπάρχων τρίτος, διά τίνος πόρου δέ συντέτρηται πρός τήν τοϋ κυουμένου κύ- 
στιν. Ούτως αί κατά τδ χωρίον άρτηρίαι καί φλέβες άπασαι κτέ.» καΐ Ε', 
κ', 6 «Τρίτος δέ χιτών τό χωρίον κατεσκευάσθη, έντός μέν τής μήτρας κεί
μενος, πόρρω δέ τοϋ έμβρύου» καΐ Δ', ε', 11 «’Ονομάζεται δέ ή λεπτή μή- 
νιγξ χωροειδής, ώς χωρίον άμέσως τοΰ εγκεφάλου ύπάρχουσα» κάΐ Δ', ς·', 
2 «Ιίεριέχουσα δέ ή λεπτή μ.ήνιγξ ού μ.όνον τόν έγκέφαλον άλλά καΐ τό 
χωροειδες πλέγμα, δπερ καΐ δικτυοειδές ονομάζεται, διά τοϋτο έκλήθη χω
νοειδής. Έχει δέ τό χωροειδες πλέγμα τήν γένεσιν τοιάνδε» καΐ Δ', ζ', 4 
«Τοϋτο τό δίκτυον ονομάζεται δικτυοειδές πλέγμα καί χωροειδες’ καΐ διά 
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τοΰτο και ή λεπτή μίίνιγξ τίίς αύτίίς προσωνυμίας τετύχηκεν, ώς περιεκτική 
ούσα τοΰ αύτοΰ πλέγματος άμα κα'ι τοϋ σώματος τοΰ εγκεφάλου» (Πρβ. 
Greenhill Θεοψί.Ι. Πρωτοσπαθ· σελ. 303 κα'ι 332).

Πάς τις έπεζερχόμενος τά ύφ’ τιμών γεγραμ,μένκ ίκανώς μέν διδάσκεται 
τά περί τίίς λέζεως χόριον, άδιστάκτως δέ πείθεται δτι μόνος ό τύπος χο^ 
ριοειόής ’έγζι όρθώς σημαίνων τόν έμφερίί τω χορίφ δντα, ούχί δέ κα'ι ό χο- 
ροειόής, δστις άτοπωτάτην παρέχει έ'ννοιαν.

Εύκόλως δ* έζ ών λεγει ό Πολυδεύκης βιβλ. Β', 70 «Τώ δ* ύπ’ αύτόν 
δευτέρφ 'ραγοειδή, δς έστι δασύς, αιματώδης, χοριοειόής, έκτετρημένος» 

συμπεραίνεται δτι ό αύτός χιτών εκαλείτο χοριοειόής καί 'ραγοειδής. Πρβ. 
καί 'Ροϋφ. Έφέσ. σελ. 171 «Τό δέ τετρημένον σώμα λεϊον μέν έστιν έζω- 
θεν, κατά S προσπίπτει τω κερατοειδεΐ, δασύ δέ άπό τών άπεστραμμένων, 
ώ; φησιν Ήρόφιλος, δορ^ ραγός.σταφυλής δμοιον καταπεπλεγμένον άγγείοις. 
Καλείται δέ δεύτερος μέν τγ τάζει, τετρημένος δέ άπό τίίς κατασκευές καί 
'ραγοειδής άπό της έμφερείας και χοριοειόής ώς ομοίως χορίφ κατηγγειω- 
μένος» καί σελ. 154,3. Γράφει δέ καί ό Γαληνός Τόμ. Γ', σελ. 778 «Πρού· 

νοησατο τόν άπό της λεπτής μηνιγγος φυόμενον χιτώνα τόν χοριοειόή, πολ- 
λαχόθεν μέν μέλανα, πολλαχόθεν δέ φαιόν τε καί κυανόν (Γρ. χνανοϋν) έρ- 
γασαμένη. Τούτον ουν αύτόν άπό τές ΐ'ριδος άμα τώ κερατοειδεΐ προήγαγε 
τάς προειρημένας τρεις χρείας παρέζοντα, θρέψοντα τίί παραθέσει τόν κερά- 
τοειδέ, κωλύσοντα προσπίπτειν τω κρυσταλλοειδεϊ τι βλαβερόν, θέαμα γενη- 

βόμενον ΐατηριον πονούσης δψεωτ» καί σελ. 779 «Άλλ’ ούκ άρ’ έ'μελλεν η φύ
σις αύτό, καθάπερ ούδ’ άλλο τι, παρόψεσθαι" διέτρησε δ’ ένταΰθα τόν κυανόν 
(Γρ. κΐ’α»'οΐ>·) χιτώνα τοΰταν τόν 'ραγοειδή’ καλοΰσι γάρ ούτως αύτόν είκά- 
σαντες, οίμαι, ραγί σταφυλές την τ’ έκτος λειότητα καί την έντός δασύτη
τα». Πρβ. καί σελ. 788 «Τό μέν γάρ σύμφυτον αύτφ σκέπασμα λεϊον καί 
λαμπρόν καί στίλβον έστίν, οίον κάτοπτρον' τό δ’ επί τφδε φλεβώδες τε καί 
μαλακόν καί μέλαν καί διατετρημένον —— τό δ’ έ'ζωθεν απάντων στέγασμά τε 
καί πρόβλημα λεπτόν καί λευκόν καί σκληρόν έστιν, οίον κέρας» καί Τόμ. Ίί, 
σελ. 92 «Έδείχθη γάρ ήμϊν ώς ούχ οιόν τέ έστι λαμπρού φωτός άλύπως άνέ- 
χεσθαι τό της οψεως δργανον καί ώς διά τοΰτο καί ό ραγοειδής αύτοΰ χιτών 
προβέβληται μέλας τε άμα καί κυανοΰς υπάρχων, επειδή ταΰτα μάλιστα τά 
χρώματα παράμυθεΐται την ό'ψιν ύπό λαμπροΰ κάμνουσαν φωτός» καί Τόμ. 
ΙΑ', σελ. 711 «'Ο δέ οφθαλμός συνέστηκε μέν καθ’'Ιπποκράτην έκ χιτώνων 
δύο, οΰς μηνιγγας [ό 'Ιπποκράτης] καλεΐ, έπειδή έκ τών μηνίγγων έκπεφύ’ 
κασι" κατά δέ τούς νεωτέρους έκ τριών, κατ’ ένίους δέ έκ τεσσάρων. Πρώ
τος μέν οδν έ'ζωθέν έστιν ό κερατοειδης, λευκός μέν κατά τά άλλα, κατά δέ 
την Ιριν λεπτυνόμενος διαφαίνει τό ύποκείμενον χρώμα, καθ’ θ μέλας ή γλαυ
κότερος η χαροπός φαίνεται" δεύτεροςδέ έστιν ό ραγοειδής ραγί σταφυλής 
έοικώί τά ένδον, τετρημένος κατά τήν κόρην" τρίτος δέ δ αμφιβληστροειδής
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έγκολπούμενος ώσπερ καί δεχόμενος έπ’ άκρφ τόν ύπό τινων εΐσαγόμενον τέ· 
ταρτον χιτώνα, δν κα’ι άδηλον προσαγορεύουσι». Πολλάκις δ’ έν τοΐς τοΰ Γα
ληνού γίνεται μνεία τοΰ 'ραγοειδούς χιτωνος, οΐον Τόμ, Γ', σελ. 781 καί
782 καί 783 καί 785 καί 787 καί Τόμ. Δ', σελ. 380 καί Τόμ. Τ', σελ.
877 καί Τόμ. Ζ', σελ. 87 και 88 καί 89 καί άλλ. καί Τόμ. I',σελ.47 καί
Τόμ. Ιθ', σελ. 358. Φέρεται δέ καί παρά Θεοφίλφ τφ ΙΙρωτοσπαθαρίφ Δ',
ιθ', 5 «έπεκτεινόμενος δέ δ άμφιβληστροειδής χιτών περιέχων καί τό ύελοει- 
δές υγρόν συμπαραλαμβάνει (Γρ. συμπερι.Ιαρβάνει) τόν 'ραγοειδή χιτώνα 
περιέχοντα τό κρυσταλλοειδές ύγρόν καί μέρος τι τοΰ ύελοειδοϋς έίς τροφήν 

τοΰ κρυσταλλοειδοΰς» καί Δ', κ', 4 «’Έστι δέ η τάζις τών χιτώνων αδτη’ 
πρώτος δ κερατοειδης, δεύτερος δ 'ραγοειδής, τρίτος δ άμφιβληστροειδης καί 
τέταρτος δ έπιπεφυκώς, δ λευκός. Ό δεύτερος ουν, δ 'ραγοειδής, σφαιροειδής 
μέν τφ σχήματι (ραγί γάρ σταφυλής έοικε), μέλας δέ την χροιάν διά τό πε
ριέχει τό κρυσταλλοειδές ύγρόν" τοϊς γάρ όφθαλμοΐς ήδισία χρώματα τά 
προσεγγίζοντα τφμέλανι [χρώματι], καθάπερ είσί τά τε φαιά καί τά κυανά» 
καί παρά τφ Μελετίφ έν Κραμ. Άν. Όζ. Τόμ. Γ', σελ. 63 «μετά τούτον 
δέ τόν χιτώνα ε'στι δεύτερος χιτών λεγόμενος 'ραγοειδής, δτι ραγί σταφυλής 
έοικε κατά τό σχήμα’ καί καθάπερ έπί τίίς σταφυλής δρώμεν τά μέν έ'σω 
δασύτερα, τά δέ έ'ζω λεία, ουτω καί έπί τοϋ 'ραγοειδούς έστιν ΐδεΐν» (Πρβ. 
καί σελ. 63,27 καί 29) καί παρά Σου ί δα σελ. 618 Βεκκ. «Κόρη ουν τό 
τρίίμα τοΰ 'ραγοειδούς καί τό διά τοΰ νεύρου προϊόν οπτικόν πνεΰμα" τό δέ 
έπί ταύτιρ δέρμα κερατοειδης χιτών». Πρβ. καί Κέλσ. VII, 7.

Ού μόνον δέ τοΰ χοροειδής ποιείται χρήσιν ό Βάμβας άλλά καί τοΰ σκ-έη- 
ρωτιχός (sclerotique) γραφών (Στοιχ. ΦιΛοσ. σελ. 22) «Μετά τοΰτον είναι 
άλλως χιτών σχΛηρ&τιχδς λεγόμενος, δστις έχει τρύπαν (Γρ. τρύπαν) στρογ- 
γύλην, κόρην λεγομένην, κτέ.». Πρβ. καί Δημ. Άλ. Μαυροκορδ. Άνατορ. 
τοΰ Άνθρωπ. Σώρ. <sz~k. 523. Ούδέποτε ύπ’ ούδενός τών Ελλήνων έλέχθη 
σχ,ΐηρωτιχδς χιτών’ δθεν, άν τις έπιθυμή νά μη βαρβαρίζφ, οφείλει νά πα- 
ραλαμβάνν) τό σχΛηρδς χιτών, δπερ κάλλιστα καί άμεμπτότατ’ έχει. Πρβ. 
Γαλήν. Τόμ. Γ', σελ. 768,7 καί σελ. 771,8" έτι δέ σελ. 767,17.

Πλημμελές πάντως εΐνε καί τό λεγόμενον ύπό τινων χεράτιος χιτών ή 
χεράτιος νρήν, ώς κεΐται παρά τφ Μαυροκορδάτφ Άνατορ. σελ. 524. Όρ- 
θώς φέρεται παρά τφ Βάμβφ έν τφ προειρημένφ βιβλίφ (σελ. 22) «Ό έζω- 
τερικός χιτών ονομάζεται χερατοειόής, τοΰ οποίου τό μέρος τά έζέχον ώς 
τμ.ίίμα μικρά; σφαίρας έ'χει ολην τήν διαφάνειαν λεπτού φύλλου κέρατος, 
δθεν έλαβε καί τό δνομα». Πρβ. Γαλήν. Τόμ. Γ', σελ. 771 «Καί σοι δόζει 
δεινώς έοικέναι τοΰτο τοΐς κέρασι τοΐς εις λεπτά τετμημένοι;" δθεν αύτοΰ 
(Γρ. αύτφ) καί τήν προσηγορίαν πρέπειν ήγησάμενοι τοΰ χερατοειδονς οί περί
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τάς άνατομάς δεινοί αυτοί τε ούτως έκάλουν καί μένει τουνομα μέχρι δεύρο 

άεί. Ουτος ουν ό κτρατοοιΰής χιτών λεπτός κα'ι σκληρός καί πυκνός γενόμενος 
εύθύς άρ’ έμελλεν έσεσθαι καί λαμπρός, οίος έπιπέμπειν αυγήν έπιτηδειό- 
τατος είναι παραπλησίως τοΐς άκριβώς διεξεσμένοις τε καί λελεπτυσμένοις 
κέρασιν» καί 'Ρουφ. Έφέσ. σελ. 170 «’’Ων ό πρό πάντων τεταγμένο,ς άπό 
μέν τής τάξεως ώνάμασται πρώτος, άπό δέ της χροιάς λευκός* καλείται δέ 

καί κερατοειδής ήτοι διά την ευτονίαν ή διά τά λάμπειν τά παρακείμε
νον υγρόν ένδοθεν ώς διά κέρατος ή διά τό κέρατι παραπλησίως είς κτηδόνας 
κναλύεσθαι» καί σελ. 13 δ, 13 καί Θεόφιλ. Πρωτοσπ. Δ', κ', 2 καί Μελέτ» 
Κραμ. Άν Όξ. Τόμ.Τ', σελ. 63,16 καί Εύστάθ. σελ. 1862,59, κλπ.
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Ούδείς αγνοεί την ύλικήν διανοητικήν καί ηθικήν άθλιότητα πλείστου μέ
ρους έκ τών εργατικών τάξεων. ’Απέναντι πλούτου άμέτρου και έν μέσφ πο
λυτελείας άχαλίνου έν τή έπί πολιτισμφ έναβρυνομένη Εύρώπγι, πολλαί μυ
ριάδες άνδρών, γυναικών καί παιδιών παρουσιάζουσιν οίκτρόν θέαμα έκ τών 

αποτελεσμάτων παντοίων στερήσεων καί κακουχιών" τό κακόν είναι μέγα’ ή. 
νόσος αυτή τών νεωτέρων κοινωνιών ένδημική, διηνεκής, δεινή αείποτε προ
χωρεί* τό δέ χείριστον, ούδέν έκ τών μέχρι τοϋδε προταθέντων ή καί δοκι« 
μασθέντων κατ’ αύτίς θεραπευτικών μέσων δύναται νά θεραπεύσω; ριζικώς 
την νόσον, καί τοι τινών έξ αύτών άναντιρρρήτως χρησίμων άπαδειχθέντωυ 
είς μερικήν τοΰ κακού έλάττωσιν. Καί όμως είναι ανάγκη θεραπείας. Ή ζη- 
τησις δ’ αύτη τίς θεραπείας, είναι τό καλούμενον κοινωνικόν ζήτημα τά 
όποιον δικαίως προσομοιοΰσι τινές τή ήφαιστείφ ύλγ, διότι καθώς έκείνη ούτω 
καί αύτό φλεγμαίνον είς τάς κρύπτας τίς κοινωνίας, συνταράσσει περιοδικώς 
αύτην διά τρομερών έκρήξεων άπειλουσών την έκ βάθρων άνατροπην αύτίς.

Ό έργάτης έκ τίς γλίσχρου άμοιβής του άποζών τόν τελευταΐόν του δέ 
όβολόν είς μεθυστικά ποτά δαπανών ούδέν αποταμιεύει διά τάς ημέρας τάς 
πονηράς. Αδται δυστυχώς δέν βραδύνουσι νά έπέλθωσι, τυχαία δυστυχή
ματα, νόσος, γήρας, έλαττόνουσιν ή κατάστρέφουσι την έργατικήν αύτοΰ 
Ικανότητα, ή δυστυχία του φθάνει εις τό έ'πακρον, ή δέ τελεία αύτοΰ ύλική 
κατάπτωσις έπαυξάνει τήν ήθικήν αύτοΰ έξαχρείωσιν συμπαρασύρουσα καί 
τήν οικογένειαν καί δι’ αύτίς πολλαπλασιάζαυσα είς τάς έπερχομένας γε
νεάς, σπέρματα φυσικής καί πνευματικής άθλιότητος.

Τούτων ούτως έχόντων ούδέν πρέπει νά μέν·/) ήμΐν άλλότριον τών τε προ- 
τεινομένων καί πραττομένων έν τή λοιπή Εύρώπη ύπέρ της βελτιώσεως τής 
τύχης τών έργατών. "Εν δέ καί έκ τών σπουδαιότερων είναι ή έπινόησις
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τών Ταμιευτηρίων (Caisses d’ 6pargne) ήτοι ό διά τής συσσωρεύσεως τών μι
κρών οικονομιών τοϋ γεωργού, τοϋ βιομηχάνου, τοϋ ύπηρέτου καί έν γένει τοϋ 
εργάτου, σχηματισμός παραγωγικού κεφαλαίου, πρός όφελος αύτοΰ τοΰ ίδιου.

"Οταν τό εθνικόν κεφάλαιον έρχεται έλαττούμενον καί φόβος έπίκειται 
τής έντελοΰς έξαντλήσεώς του,δ,τί μέσον μεταχειρισθή τις πρός άναζωογόνησίν 
του είναι δημόσιος εύεργεσία, καί έν έκ τών προσφοροτέρων καί καλητέρων 
μέσων είναι αί είς μικρόν οίκονομίαι, τά μικρά αύτά ρυάκια τά όποια σχημα- 
τίζουσι τούς μεγάλους ποταμούς* αΐ είς μικρόν οίκονομίαι καί αί έκ της δαπά
νης έναποταμιεύσεις έκτος οτι φέρουσι τήν εύημερίαν είς τάς έργατικάς τά
ξεις, τάς ήθικοποιοΰσι συγχρόνως, διά τοΰτο πολύς γίνεται λόγος περί Ταμιευ
τηρίων καί πολλά έγράφησαν πρός ύποστήριξιν καί άνάπτυξιν τοΰ ευεργε
τικού τούτου θεσμού.

Ό Άδάμ Smith πρώτος μελετήσας τήν έκ τής δαπάνης οικονομίαν ώς οι
κονομολόγος, πολιτικός καί φιλόσοφος, διακρίνει αύτήν άπό τής οικονομίας 
ώς εξής. Έ οικονομία είναι ή διευθέτησις της εργασίας πρός τά έ'ξοδα, ή οι
κονομία έπαγρυπνεΐ ώστε ούδέν ωφέλιμον νά χάνεται ή νά φθείρεται* ό οί- 
κονομών όμως έκ της δαπάνης είναι έξ ανάγκης οικονόμος, άλλ’ έάν άποτα- 
μιεύν) διαφυλάττει ο,τι ήδύνατο νά έξοδεύσ·/] χωρίς νά παραβνί τούς όρους 

της οικονομίας. Ό Smith χαιρετφ μετά σεβασμοΰ τόν οίκονόμον άνθρωπον 
όστις άποταμιεύει, ώς ευεργέτην τής κοινωνίας, ώς τόν θεμελιωτήν δημοσίου 
έργ'οστασίου τό όποιον προμηθεύει εργασίαν είς άριθμόν τινα μέγαν ή μικρόν 
παραγωγών. Τήν σταθεράν, όμοειδη και διηνεκή προσπάθειαν τής προσωπι
κής έκ τής δαπάνης οικονομίας, τήν άνυψόνει είς τήν τάξιν τών άρχών, καί 
είς τήν αρχήν αύτήν διαβλέπει τήν πρώτην πηγήν τοϋ εθνικού πλούτου. 
Κατά τόν έξοχον οικονομολόγον, ή αρχική αιτία τής αύξήσεως τοΰ έθνικοΰ 
κεφαλαίου είναι ή έκ τής δαπάνης οικονομία ήτοι ή άποταμίευσις, καί όχι 
ή βιομ.ηχανία. Ή βιομηχανία βεβαίως παρέχει τήν ύλην πρός άποταμίευσιν, 
άλλ’ ή εκ τής δαπάνης οικονομία πραγματοποιεί τήν άποταμίευσιν καί άνευ 
αύτής τό κεφάλαιον κατασπατάλώμενον όλόκληρον καθ’ όσον παράγει ού
δέποτε θά γείνη μεγαλείτερον.

Έκ μ.όνης τής οικονομίας έκ τής δαπάνης δέν είναι δυνατόν νά σχηματι- 
σθώσι βεβαίως κεφάλαια, άλλ’ αύτη συλλέγει τά στοιχεία, τά μόρια ούτως 
είπεϊν τά συντελοΰντα είς.τόν σχηματισμόν τών σπουδαίων ποσοτήτων τών 
μετ’ ώφελείας διατιθεμένων.

Τά ταμιευτήρια (Caisses d’ £pargne) τών Γάλλων, τό κατ’ άρχάς απο
λύτως φιλελεύθερα σωματεία ή πολιτικαί έταιρίαι όντα, ύπό ιδιωτών δέ γεν- 
ναίως προσενεγκόντων τήν διάνοιάν των καί τήν έγγύησίν των διά νά κα- 
ταστήσωσι παραγωγικής τάς μικράς οικονομίας τοΰ λαοΰ συστηθέντα, προϊόν
τος τοΰ χρόνου ώργανίσθησαν είς πιστωτικά καταστήματα έπί τφ σκοπώ 
τού νά έμπνεύσωσι, εύοδώσωσι καί ύποστηρίξωσιν ή ένθαρρύνωσι τήν έκ τής 
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δαπανης οικονομίαν. Έν τοϊς ταμιευτηρίοις κατατιθέμεναι κα'ι αί εύτελε- 

στεραι οικονομίαι τοϋ πτωχού μέχρι καί της δραχμές διατηροϋντα-ι καί αυ
ξάνονται, σώζονται δέ άπό στιγμιαίας έπιθυμίας η διασκεδάσεις, συνήθεις είς 

τους ημερόβιους έργάτας κα'ι άπό άλλας έπιβλαβεϊς κερδοσκοπίας* τιθέμεναι 
δε είς τα ταμιευτήρια άπό άγονοι κα'ι έν τοϊς βυθοϊς τών συρτών η παντοει
δών κρυψώνων όπου ^σαν, καθιστώνται παοαγωγικαΐ κα'ι αύξάνονται άπό μή

να είς μ.ένα καί κατ’ έτος, άποδίδονται δέ η κατά τό δλον $ μέρος αυτών 
κατά την διάθεσή τοϋ καταθέτου έπί τνί άπλγ μόνον αιτήσει του.

Τά ταμιευτήρια είναι έφεύρεσις δλως νεωτάτη* έμπνευσθεϊσα ύπό της κα- 
θαρωτέρας φιλανθρωπικές ιδέας, πραγματοποιηθεϊσα μετά ζέσεως κα'ι γεν
ναιότατος ύπό τών άξιοσεβαστοτέρων ανθρώπων καΐ διευθυνομένη μετ’ άφι- 
λοκερδείας κα'ι σπάνιάς εϊδικότητος, ύπεστηρίχθέ έν τγ, ευεργετική ενεργείς 

της παρ’ άπάσης τές κοινές γνώμης. Τά ταμιευτήρια βοηθούμενα παρά τές 
άκαμάτου έργασίας πληθύος νοημόνων άνδρών καΐ τές πιστές ύποστηρί- 

' ξεως ίσχυράς δημοσιογραφίας, έντελέστατα έξεπληρωσαν τόν σκοπόν των, 

δποϊον τουλάχιστον είχεν η έμπνευσθεϊσα ιδέα, ιδέα άποκλειστικώς ευεργε
τική καΐ *ηθικη. Ό οικονομολόγος ύπό τών τόσων εύεργετημάτων συγκιναύ- 
μενος, ουδέποτε ηρνηθη τάς μεγάλας καΐ εύγενεϊς εκδουλεύσεις τάς όποιας 

τά ταμιευτήρια προσηνεγκον άπό τές συστάσεώς των, χαίρει μετ’ ευχάριστη- 
σεως, άλλ’ επιφυλάσσεται ελευθερίαν έξετάσεως καΐ κρίσεως ως πρός την νο- 
μοθετησιν, τόν οργανισμόν καΐ την ενέργειαν τών καταστημάτων τούτων, τών 
οποίων ο προορισμός θά ίτο ύψηλότερος ίσως καΐ τά αποτελέσματα ευτυχέ
στερα άκόμη, άν η καλοκάγαθία ητις τά έγέννησεν εύρίσκετο στενώτερον συν- 
δεδεμενα μετά τές επιστήμης, ·ητις θά τοϊς έ'διδεν ώς βάσιν την έλευθερίαν·

Μικρός τις άριθμός άντιδοξούντων ύπάρχει καΐ ώς πρός αυτήν την άρχην τές 
συστάσεώς των την όποιαν ψέγουν* άλλ’ η άδυναμία τών ένστάσεών των, τό 
«βάσιμου η η έλαφρότης τών κατηγοριών των, δέν δύνανται νά ληφθώσιν 
ύπό σπουδαίαν έποψιν. ’Ανεξαρτήτως δέ τοϋ σεβασμίου αισθήματος τό όποϊον 
ένέπνευσαν τά ταμιευτήρια ώς καθ’ εαυτό καλόν, έκτος τές λίαν ηθικές έξεως 

τές οικονομίας την όποιαν πολλαχώς έξέτειναν καΐ ανέπτυξαν, έ'χουν δύο 
σπουδαία οικονομικά άποτελέσμκτα, τά όποια καΐ κατά την γνώμην σοφών 

οικονομολόγων είναι έκτος πάσης άμφιβολίας* τό έν θίγει τό προσωπικόν καΐ 
κατ’ εύθεϊαν συμφέρον τοΰ καταθέτου, τδ δ’ έτερον $ττον καταφανές, στρέ
φει πρός γενικόν όφελος τές κοινωνίας. Καΐ α') η πρόνοια, ητις κατά την 
έ'κφρασιν τοΰ I. Β. Say θυσιάζει τάς παρούσας βρέξεις διά ν’ άσφαλίση τό 
μέλλον, δέν είναι μόνον ηθικόν προτέρημα, άλλ’ επιβάλλεται αύθεντικώς καί 
ύπό τές άνάγκης. ‘Η έργασία την οποίαν καθιστώσι παραγωγόν η δύνα- 
.μις καΐ ή ύγεία, καθίσταται αδύνατος είς τό γέρας, κατά: την άσθένειαν, 
κατά τάς πολιτικάς καΐ κοινωνικάς κρίσεις, τάς αργίας καΐ μυρίας άλλας 
^εριπετείάς αΐτινες τκράττουν καΐ συγκινοϋν καΐ τάς εύδαιμονεστέρας ύπάρ-
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ξεις’ δ προνοητικός άνθρωπος, ισχυρός διά νά στερηθώ έν τ$ ανάγκη, προτιμά 
τών παρερχομένων ορέξεων την σταθεράν επιθυμίαν τοΰ ν’άσφαλίση την 
δπάρξίν του έν ταϊς κακαϊς ήμέραις, την σκληράν εποχήν τοΰ γήρατος* άλ
λως τε την παραγωγόν δύναμίν ταυ αύξάνει βασιζόμενος έπί κεφαλαίου τοΰ 
όποιου τό εισόδημα όποιονδηποτε καΐ άν ηνα> αυξάνει τό καθημερινόν κέρ
δος’ μάλλον ελεύθερος τότε, έργάζεται όλιγώτερον καΐ δέν έξαντλεϊ προώρως 
τάς δυνάμεις του. β') Ή κοινωνική ωφέλεια είναι διπλέ. Όλιγώτεροι δυστυ
χείς πίπτουν είς βάρος τές κοινωνίας ητις αύτη καθ’ έαυτην σύγκειται έκ 
περισσοτέρων πτωχών παρά πλουσίων. Πρός δέ, καΐ τοϋτο είναι μεγίστη έκ- 
δούλευσις τών ταμιευτηρίων τά δποϊα έγέννησαν είς πολλά πνεύματα καΐ 
εύόδωσαν την επιθυμίαν τές έκ τές δαπάνης οικονομίας, τά ταμιευτήρια 
χρησιμοποιούν έν κεφάλαιον, τό όποϊον άνευ τές ένεργείας των θά έμενεν εν
τελώς άκαρπου. Αί μικρόταται οικονομίαι ποτέ δέν τοποθετούνται άν δέν 

«ύξησωσι μέχρι ποσού τίνος άναλόγου πρός τά πρόσωπα, τούς τόπους καΐ τόν 
χρόνον. Πόσαι εβδομάδες, μένες καΐ έ'τη πολλάκις παρέρχονται διά νά φθά- 
σωσι τόν άκριβη αύτόν βαθμόν τές σπουδαιότητος, είς πόσους δέ πειρασμούς 
καΐ πρόσκαιρους έπιθυμίας ύπόκεινται διά νά γένουν προσοδοφόροι % πρός άγο- 
ράν η πρός κερδοσκοπίαν; ΠροσεκτικαΙ παρατηρήσεις, πολλαπλαϊ έ'ρευναι είς 
πολλούς τόπους, αΐτινες μάς είναι προσωπικά}, η φύσις αύτη τών πραγμά
των άλλως τε μάς πείθουν μετά βεβαιότητος δτι αι τοιούτου εΐ'δους οίκονο- 
μίαι άσημαντοι λίαν δταν άναλογισθώσίν έπί τοΰ άτόμου, έ/ούμεναι λαμβά- 
νουσι σημαντικάς διαστάσεις, τών οποίων οι έπίσημοι λογαριασμοί τών τα
μιευτηρίων φανερόνουσι την μεγάλην σπουδαιότητα, άν καΐ αί έκ τές δα-1 
πάνης οικονομίαι δέν τοϊς είναι δλαι έμπεπιστευμέναι. Ή κοινωνία λοιπόν 
οφείλει είς τά ταμιευτήρια την άπόλαυσιν ενός κεφαλαίου σπουδαίου τό 
όποϊόν άνευ αύτών δέν θά ύπέρχε.

Τά ταμιευτήρια κατά πάσαν πιθανότητα είναι οί δισέγγονοι τού κατας·η- 
ματος τοΰ κατά τό 1653 ύπό τού Νεαπολιτανοΰ Tonti συσταθέντος* τό πρώ
τον δέ τούτων έσυστηθη κατά τό 1798 άν καΐ πρό τές έποχές αύτοΰ ύπέρ-' 
χον τοιαΰτα είς Άμβοΰργον καΐ την Ελβετίαν* άλλά κατά τάς παρατηρή
σεις άνδρός λίαν νοημονος καΐ επιφανούς τοΰ Prevost Pavadol δστις έλαβε 
σπουδαιότατου ενεργόν μέρος είς την σύστασιν τών ταμιευτηρίων καΐ έθεμε- 
λίωσε την θαυμάσιου αύτην λογιστικότητα ώς πρός την διαχείρισίν τωυ, η 
’Αγγλία ητο ηναγκασμένη περισσότερου παυτός έ'θνους νάένασχοληθη είς ταϋτα 
ένεκα τές μεγάλης πτωχείας καΐ τών έκ ταύτης κακών, είς την ’Αγγλίαν 
λοιπόν κατά φυσικόν λόγον, είς τόν τόπον τούτον άλλως τε τοϋ Self-acting, 
είσηχθησαν τό πρώτον τά ταμιευτήρια κάΐ έθεμελιώθησαν* Κυρία δέ τις η 
Priscilla Wakefield έσύστησε τό πρώτον ταμιευτήριου είς Tottenheim διά 

τούς παϊδας κατά τό 1798. ’Αργότερα δέ ίερεύς τις έσύστησεν έν τοιοΰτΟν 
$ττον ατελές είς την Σκωτίαν.’Από τοΰ 1810 δμως έπολλαπλασιάσθησαν
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ίις την Αγγλίαν καί μέχρι τοΰ 1817 ήρίθμουν έν κεφάλαιον έκ 360 έκατ. 
φράγκων. Διάφορά νομοσχέδια τοϋ ’Αγγλικού Κοινοβουλίου περί ταμιευτή
ριων δεικνυουσι τάς συμπάθειας τάς οποίας ή άγγλική κυβέρνησις έδειξεν ώς 

πρός την συστασιν των, τό 3’ δθνος θεώρησαν την σύστασιν αύτών ώς πρώ
της τάξεως δημόσιον ωφέλειαν, ήσφάλισε την ενέργειαν των μετά λεπτομε

ρούς πρόνοιας παραχωρούσα πολλάς εγγυήσεις κα'ι επαχθείς μάλιστα όρους 
ως πρός τό δημόσιόν ταμ,εϊον’ ένεκα δέ παρεκτροπών περί την διαχείρισιν 

υπεχρεωσε τα ταμιευτήρια νά παραδώσουν τά κεφάλαιά των εις δημοσίαν 
διαχείρισιν, εις την επιτροπήν πρός έξόφλησιν τοϋ δημοσίου χρέους, και κατά 

τα 1844 περιωρισε τόν εις αύτά πληρονόμενον ετήσιον τόκον είς 3 θ/®
ένφ τά ταμιευτήρια έδιδον 3 τ"δς διαφοράς καλυπτούσης τά έξοδα τές 
διοικήσεως.

Εν Γαλλιιγ κατά τό 1816 τίί προτροπή δυο συγγραφέων τοϋ EusebeSal- 
verte και Charles Malo υποδεικνυόντων τάς ώφελείας άς έσχεν η ’Αγγλία έκ 
τών ταμιευτηρίων, ήρχισε νά γίνηται σκέψις περί αύτών’ την δέ 15 Νοεμ
βρίου τό 1 8 1 8 εσυστηθη τό πρώτον παρά της θαλασσίου Βασιλικής ’Ασφα

λιστικές Εταιρίας, εν αύτφ τφ καταστηματι της ασφαλείας ύπό την προε- 
δρείαν τοϋ Larochefoucauld Liancourf μετά δυο δέ έτη η Τράπεζα ·,ές Γαλ

λίας προσεφερεγραφεία πλέον εκτεταμένα καί καταλληλότερα’ κατά τό 1844 
δε το ταμιευτηριον τοϋτο ένεκαθιδρύετο είς ιδιόκτητον κατάστημα έν τ^ 
όδφ Coq-Hdron. Κατά την συστασιν του οί ίδρυτα'ι συνηγωνίζοντο μεταξύ 

των ως πρός την γενναιότητα διά νά ύποστηρίξωσι τά πρώτα βήματα ταϋ 
τοσον φιλανθρωπικοϋ τουτου έ'ργου. Αί συνδρομαί των δέ τό κατ’ άρχάς προ- 
σεφερον πρόσοδον έτησίαν χιλίων φράγκων, άλλ’ αμέσως διάφοροι φιλάνθρω
ποι καθώς καί η Τράπεζα διά σπουδαίων ποσών έλθόντές είς άρρωγην ηυξη- 
σαν τά κεφάλαια καί την πίστιν τοϋ καταστήματος, καί διέσωσαν αύτό άπό 
κλονισμούς επικείμενους ώς έκ τών πολιτικών καί κονωνικών σάλων.

, Τό κατ’ άρχάς τά μέλη τές εταιρίας αύτές διηόθυνον αυτοπροσώπως καί 
υπ’ ευθυνην των τά κατατιθέμενα κεφάλαια, άλλ’ η αύξουσα σπουΐδαιότης 
τών καταθέσεων έφόβισε την ευθύνην τών φιλάνθρωπων τούτων, οϊτινες δω
ρεάν ε'θετον είς την ύπηρεσίαν τών οικονόμων εργατών την διοικητικήν των 
διάνοιαν καί την κοινωνικήν των άφοσίωσιν, τοϊς έπεβάλλετο κατά συνέπειαν 

τό καθέκον ν’ άνατρέξωσιν εις εγγυητήν πλουσιώτερον καί άσφαλέστερον τών 
απλών ιδιωτών’ συνηντηθησαν άλλως τε είς τοϋτο, μέ την έπιθυμίαν τοϋ δη
μοσίου ταμείου τό όποϊον εύρισκεν έξαίρετον τήν οικονομικήν αύτήν πρόσο
δον" οι διευθυνοντες διετάχθησαν τό κατ’ άρχάς νά μεταφέρωσι τά κεφά
λαιά των είς τό δημόσιον ταμεΐον, άργότερα δέ τό δημόσιον ταμεΐον έγένε
το ό πραγματικός θεματοφύλαξ τών ταμιευτηρίων’ έκτοτε τά ταμιευτήρια 
έν Γαλλία υπό ιδιωτικών εταιριών ή ύπό τών κοινοτήτων συστηθέντα, είναι 
’’δρύματα δημοσίου ώφελςίας, . υπαγόμενα είς ιδιαιτέραν προνομιοϋχον διαδι-
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κασίαν, αυτόνομα μέν ώς πρός τήν διοίκησιν, άλλ’ επιβλεπόμένα ύπό τές 
κυβερνήσεως διά τών οικονομικών επιθεωρητών, τά δέ κεφάλαιά των συγ- 
κεντρόνει έν έαυτφ τό έθνος καίτά καθιστά παοαγωγά. Πράγματι λοιπόν σή
μερον τά ταμιευτήρια τές Γαλλίας είναι διαχειριστικά πρακτωρεΐα μεσάζοντα 
μεταξύ τών καταθετών κάί τοϋ έθνους’ μεταξύ τών καταθετών οϊτινες κα- 
ταβάλλουσιν ή άποσύρουσι τάς έκ τές δαπάνης οίκονομίας’των καί τοϋ έθνους 
τό όποϊον έναποταμιεύει καί χρησιμοποιεί τάκατατεθέντα κεφάλαια. 'Ο πραγ
ματικός λοιπόν θεματοφύλαξ έκεΐ είναι τό έθνος.

Δύναταί τις έν τούτοις νά έρωτήσ-ρ διατί ή συγκέντρωσις τών κεφαλαίων 
αύτών είς τό δημόσιον ταμεΐον; Δέν θά ήτο προτιμότερον νά ήτο άνεξάρτη- 
τόν τι ταμεΐον παρά ύπαλλήλων τοΰ δημοσίου διοικούμενον; ”Η δέν θά ήτο 
μάλλον καλλίτερον έκαστον ταμιευτήριον νά διευθύνηται μόνον του καί νά 
τοποθετη καί διαχειρίζηται κατά βούλησιν τά κατατιθέμενα έν αύτφ κεφά
λαια ; Πρός τί ή μικτή αυτή διοίκησις είς τά ταμιευτήρια ;

Τά ταμιευτήρια, ώς είπομεν, κατά τά πρώτα έτη τές συστάσεώς των 
έκ τές έλευθέρας επιθυμίας απλών φιλάνθρωπων ιδιωτών συσταθέντα, παρά 
τούτων καί μόνων διευθόνοντο’ άλλ’ έπειδή ώς έκ τές μεγάλης έπιτάσεώς 
των δέν κατεβάλλετο παρά πάσιν ή αύτη έπαγρύπνησις ούτε ή αυτή άκρί» 
βεια, καί ή νόμιμος δημοτικότης τές συστάσεώς των ήδύνατο νά προσβληθώ 
ύπό σκανδάλου τίνος καταχρήσεως, προξενηθείσης παρά τινων έκ τών ριψο
κίνδυνων διαχειριστών, οϊτινες έν τοΐς ταμιευτηρίοις ήλπιζον νά έκμεταλλευ- 
θώσι τάς οικονομίας τοΰ πτωχοϋ λαοΰ, παίζοντες είς τά χρηματιστήρια ή έπι- 
χειροΰντες άλλας κερδοσκοπικάς έργασίας, ώς τοΰτο έγένετο έν Γαλλίορ όπου 
εύρέθησαν ελλείμματα 50, 60 καί 80,000 φρ. είς τρία ταμιευτήρια, έν’Ιρ
λανδία όπου λυπηρά αταξία επικρατεί, έν Rochdale πλησίον τοΰ Manchester 
δπου έλλειμμα 1,800,000 φρ. παρουσιάζεται άπό δεκατεσσάρων ετών καί οί 
αίτιοι τές καταστροφές δραπετεύουσιν ή είναι φυλακισμένοι- ή αύτοχειριάζον- 
ται, διά ταΰτα ή έπίβλεψις τές κυβερνήσεως έθεωρήθη άναγκαιοτάτη πρός 
πρόληψιν δεινών έκ πλημμελούς διαχειρίσεως προερχομένων’ έπί τέλους πα- 
ραβλέπομεν τάς ’Εθνικάς Τραπέζας, αΐτινες οφείλουν νά μένουν είς τήν ειδικήν 
των έργασίαν, διότι τήν τών ταμιευτηρίων ή άτελώς ή μετ’ ολιγωρίας διαχει
ρίζονται, καί λέγομεν δτι τό έθνος μόνον είναι εκείνο τό όποϊον δύναται νά 
έμπνεύσρ καί εμπνέει τήν μεγαλειτέραν -εμπιστοσύνην. Άφοΰ λοιπόν τό έθνος 
είναι δφυσικός καί μόνος δυνατός θεματοφύλαξ τών οικονομιών τοΰ λαοΰ, 
διατί νά μή ήναι καί ό γενικός διοικητής δλων τών ταμιευτήριών;

Τό ζήτημα αύτό συζητηθέν σπουδαίως κατά τό 1869 ύπό επισήμου έπί- 
τροπές προεδρευομένης ύπό τοΰ κ. Parieu μέ εισηγητήν τόν κόμητα de Ger
many πρώην διοικητήν τές Τραπέζης τές Γαλλίας έλύθη ώς έξές’ δτι είναε 
έργον φρονήσεως διά τό’έθνος, καί συμφέρον διά τήν δημοσίαν πίστιν τών τα
μιευτηρίων, ή ενωσις τής ευθύνης τοΰ έθνους μετά τών εντίμων άνθρώπων
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τών άμισθί καί τίτλω μόνον διευθυνόντων τά ταμιευτήρια, διότι οδτοι άνή- 
κοντες είς τούς εξέχοντας έν ταϊς πόλεσι, γνωστοί κα'ι ύποληπτόμενοι παρά 
τών καταθετών, παρέχοντες δέ κα'ι τήν συνδρομήν των αφιλοκερδώς, φέρουσι 
τόν χαρακτήρα τών προστατών καί ένισχύουσι την εμπιστοσύνην, τόσον άναγ- 
καίαν είς την λίαν λεπτήν αύτην έπιχείρησιν' ή αφιλοκερδής αύτη έπέμ- 
βασις τών φίλων τούτων τοϋ εργατικού καί οικονόμου εργάτου, ώς καί ή 
ένωσις τών εύτυχουσών τάξεων πρός έκείνας αΐτινες διά τής εργασίας καί 
τής τάξεως άνυύοΰνται είς τήν ευημερίαν, και φθάνουσιν ενίοτε είς τούς ευτυ
χείς, ή έπέμβασις, λέγω, αύτη, έχει τόν χαρακτήρα φιλοστόργου προστασίας, 
διότι τίθεται μεταξύ τού έ'θνους καί τών καταθετών ώς κηδεμών δστις πολ
λάκις συνέπεσε νά ύπερασπίσ·/) τό γενικόν συμφέρον τών καταθετών άπέναντι 
κακοβούλων καϊ άπερισκέπτων υπουργών έπ'ι τέλους. Τά ταμιευτήρια συστα- 
θέντα έν Γαλλί^ε κατά τό 1818 έσυστήθησαν άπό τήν έλευθέραν πρωτοβου
λίαν απλών ιδιωτών, καί ή έλευθέρα αύτη πρωτοβουλία είς τά έργα τοΰ δη
μοσίου συμφέροντος πρέπει και πρέπει δι’ ό'λων τών μέσων, νά ένισχύηται 
μάλλον παρά νά πολεμήται. Όρθώς λοιπόν ή διοίκησις τών ταμιευτηρίων 
άνετέθη είς άνθρώπους έπί τιμιότητι διακρινομένους μεταξύ τών μεγάλων 
Τραπεζιτών, τοϋ ’Εμπορίου, τής Διοικήσεως καί τής Οικονομικής επιστήμης, 
διότι διά τών ενεργειών τούτων καί τών μετά τών έν τή έξουσί^ σχέσεων 
των, επιτυγχάνονται τά σπουδαιότατα νομοθετήματα πρός εύόδωσιν τοϋ πο
λυτίμου τούτου θεσμού. Άλλά τά κεφάλαια αύτών τόσον έν Γαλλία: οσον 
καί έν Αγγλία μεταβαίνουσιν είς τό δημόσιον καί μέρος μέν αύτών διατί
θεται είς χρεόγραφα εθνικά, μέρος δέ είναι διαθέσιμον, πάντοτε πρός πλη
ρωμήν άποφέρον όμως τόκον, ένφ έξ έναντίας είς τήν Γερμανίαν καί ’Αμε
ρικήν τά κεφάλαια τών ταμιευτηρίων είναι ιδιαιτέρα περιουσία τήν οποίαν 
διαθέτει ή Διοίκησις αύτών δπως έγκρίνγ)' άκολουθοΰσι δέ πρός τοΰτο τήν 

. δοξασίαν τοΰ Say «Toute participation de Γ autoriti pnblique at Γ admini
stration des caisses d’ dpargne qui impose ή Γ 6tat un peu de responsabilit6 
m6me purement morale, est nuisible.» ότι πάσα δηλ. άνάμιξις τοΰ'δημοσίου 
είς τήν διοίκησιν τών ταμιευτηρίων έξ ής έπέρχεται είς αύτό εύθύνη έστω 
καί ηθική μόνον, είναι επιβλαβής.

Μία δραχμή καθ’ εβδομάδα κατατιθεμένη είς τ.ά ταμιευτήρια μετά 32 
έτη αποτελεί κεφάλαιον ώς έγγιστα 3,000 δραχμών' ούτω λοιπόν έργάτης 
τις δστις κατά τό εικοστόν έτος ήθελεν αποφασίσει οίκονομών μίαν δραχμήν 
καθ’ εβδομάδα έκ τών ημερομισθίων του, νά καταθέσν; αύτήν είς τά ταμιευ
τήρια, ήθελεν έχει περί τά τέλη τοΰ 53 έτους τής ηλικίας του έν κεφάλαιον 
έκ 3,000 δρ. Καί δέν είναι τοΰτο μόνον, έξακολουθών τήν άπόφασίν του τοΰ 
νά οίκονομή μίαν δρ. καθ' έκάστην εβδομάδα ό άνθρωπος αύτός, ήδύνατο νά 
σωθή άπό πολλάς έπιθυμίας έξόδων ματαίων καί βλαβερών, διά τοΰτο δι
καίως οί "Αγγλοι ώνόμασαν τά ταμιευτήρια Caisses d’ Epargnes τών, Γάλ-
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λων, Saving-banks σωτηρίους Τραπέζας. Οί πολιτικοί δέ τής ’Αγγλίας οί*- 
τινες είναι συγχρόνως καί οί σπουδαιότεροι οικονομολόγοι τοΰ κόσμ,ου, καί οί 
σοφότεροι χειραγωγοί τών λαών, καταγίνονται νά πολλαπλασιάσωσιν είς ολας 
τάς τάξεις τής Βρεττανικής κοινωνίας τά ταμιευτήρια ώς τά καλλίτερα μέσα 
τής τάξεως, ώς τά εύεργετικότερα βοηθήματα τής προνοίας, τής οικονομίας 
τήν οποίαν θεωροΰσι δικαίως ώς τήν πρότην άρετήν τοΰ πολιτισμού.

Αί Saving-banks έχουν δύναμιν καί άνάπτυξιν πολύ πλέον έκτεταμένην 
ή αί Caisses d’ Epargne τής Γαλλίας' τό σύνολον τών έν αύταϊς καταθέσεων 
φθάνει σήμερον τό 1,600,000,000 φράγκων ένω έκεϊναι τών έν ταϊς Caisses 
d’ Epargne τής Γαλλίας μ,όλις φθάνουν τά 8 0 0,0 0 0,0 0 Οφρ. Πόθεν λοιπόν ή δια
φορά αύτη είς τά δύο έθνη ; δώτι ό "Αγγλος έργάτης ούδέποτε διαθέτει 
περισσεύματά του είς κτήσεις, ένφ οί Γάλλοι μέχρις υπερβολής είς τινας επαρ
χίας έχουν τό πάθος τής γαιοκτημοσύνης. Οί ’Άγγλοι δμως έχουν διά τώ 
περισσεύμάτά των δύο λίαν σπουδαίας ιδρύσεις τάς οποίας ακόμη ή λίαν 
ελαφρώς έμιμήθησαν είς Γαλλίαν τάς friendly societies (τάς φιλικάς δηλ, 
εταιρίας), καί τάς ανθρωπίνους ασφαλείας αΐτινες μάλιστα μεγάλως έξωκειώ» 
θησαν πλέον μέ τά ήθη των. Τό μέγα λοιπόν κεφάλαιον τό έν αύτοϊς συ®« 
σωρευόμενον καί δι’ αύτών είς τό έκτεταμένον βρεττανικόν έμπόριον χρησι- 
μοποιούμενον αντιστοιχεί πρός τό κεφάλαιον τό όποιον οί χωρικοί τής Γαλ
λίας διαθέτουν είς γαίας.

Αί Saving-banks άπό τής συστάσεώς των έξακολουθοϋσι προαγόμεναι ένφ 
αί Caisses d’ Epargne τής Γαλλίας ένεκα τών πολιτικών άνωμαλιών ύπέστη- 
σαν διαφόρους κλονισμούς, ους διά διαφόρων νομ-οθετημάτων προσπαθοΰσ·. ν’ 
άποσοβήσωσιν έν τφ μέλλοντι, άλλ’ ούχ ήττον γνώμονα λαμβάνουν τήν Αγ
γλίαν, άν καί έν ταύτρ ή υπερβολική ελευθερία πρός σύστασιν αύτών έπέ·> 
φερε καταχρήσεις ένεκα τών όποιων τό Κοινοβούλιον διέταξεν άνακρίσει,ς,, 
άποτέλεσμα τών δποίων ύπήρξεν ό περιορισμός τής έλευθερίας διά τής συγ» 
κεντρώσεως.

Έξετάζων τις έν τούτοις τά άπό τριακονταετίας έν τε τή Άγγλίφ κκ» 
Γαλλίγ έπ'ι τούτφ νομοθετηθέντα, εκπλήττεται διά τήν διάφορον τάσιν των 
δύο κρατών. Έν Άγγλίςρ τό Κοινοβούλιον θέλει τήν συγκέντρωσιν, ζητεί-τήν 
διόρθωσιν είς τάς ύπερβολάς τοΰ άντεπερισπασμοΰ τών οικονομικών δυνάμεων, 
διά τής συγκεντρόσεως. Έν Γαλλία οί πολιτικοί θέλουσι νά διορθώσωσι τάς 

» ύπερβολάς τής συγκεντρόσεως διά μεγαλητέρας έλευθερίας παραχωρουμένης είς
“ τάς τοπικάς άρχάς καί είς τούς ελευθέρους συνεταιρισμούς. Έν τούτοις τά δύο 

έθνη τακτοποιοΰντα τήν πορείαν των τείνουν ημέραν τινα νά συναντηθώσιν 
έπ'ι κοινής όδοΰ, ητις είναι τών μεγάλων πεπολιτισμένων λαών. Έν Γαλλί^ 
δμως δέν βαδίζουσι μετά τής αύτής φρονήσεως ώς έν Άγγλίφ' διότι έν Γαλ
λία συχνότατα καταστρέφουν τδ παν όπως τό άντικαταστήσωσι, έκριζόνού- 
σιν έκουσίως παμμέγιστά δένδρα διά νά φυτεύσωσιν άλλα έπί τοΰ αύτοΰ έδά-
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φηυς, άλλά τοΰτο εκτός δτι επιφέρει διαφόρους βλάβας, ύπόκειται καί εις τήν 
αμφιβολίαν τ^ς επιτυχίας η αποτυχίας τοϋ νέου πειράματος. Εις την Άγ« 
γλίαν διατηρούν τούς παλαιούς κορμούς καί εύχαριστοΰνται νά κόπτωσι κλά
δους τινας διά νά τοΐς δίδωσι νέαν ζωήν, κα'ι ούτως έκ των πρώτων ριζών 
αίτινες είναι βυθισμέναι εις τά έγκατα τοϋ εθνικού εδάφους άναδίδεται δ 
χυμός είς κλάδους ρωμαλέους και νεωτάτους.

Ύπό τοιαύτας'σκέψεις ένήργησε καί έ'πραζε κατά τό 1861 το Κοινο
βουλίου διά τάς Saving-banks. Έσεβάσθη καί διετήρησε τά ιδιωτικά ταμιευ
τήρια, άλλά πρός ταΰτα έσύστησεν έν είδος ταμιευτηρίου νέον, έν ταμιευ- 
τηριον τρόπον τινα δημόσιον τοΰ οποίου ή διεύθυνσις ένεπιστεύθη είς τόν γε
νικόν διευθυντήν τών Ταχυδρομείων καί ή υπηρεσία είς τούς ταχυδρομικούς 
ύπαλλήλους* ώνόμασαν δέ την δημοσίαν ταύτην υπηρεσίαν Post-office Saving
banks. Τί δέ προέκυψεν άπό της συστάσεως τών ταχυδρομικών τούτων τα
μιευτηρίων ; Εις τάς πόλεις καί τά χωρία δπου οί έργάται δέν ειχον πλη
σίον τά ιδιωτικά ταμιευτήρια παρεκινοΰντο είς την οικονομίαν έκ τ·ης δα
πάνης, έκ τών ευκολιών τάς όποιας τοϊς παρεϊχον τά ταχυδρομικά γραφεία* 
είς τάς πόλεις έν αΐς τά ιδιωτικά ταμιευτήρια δέν παρεϊχον μεγάλην εμπι
στοσύνην, τά ταχυδρομικά γραφεία τ’ άντικαθίστων. Ούτω λοιπόν άπό τοΰ 
1 861 περί τά 200 ιδιωτικά ταμιευτήρια έπαυσαν τάς εργασίας των καί με· 
τέφερον τά κεφάλαιά των 60 περίπου εκατομμύρια φράγκων είς τά ταχυδρο. 
μικά ταμιευτήρια. Πρός δέ απανταχού καθ’ ολον τό κράτος τά καλά ιδιω
τικά ταμιευτήρια ημιλλώντο πρός τά ταχυδρομικά, ό'πως άποκτήσωσι την 
έμπιστοσύνην, καί ή άμιλλα αύτη έπενήργησεν έπί της δημοσίας ήθικής δχι 
όλιγώτερον $ έπί της άοετης τ^ς οικονομίας τών έργατικών τάςεων. Άπό 
τοϋ 1861—1870 τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια ήνοιξαν 4047 γραφεία άριθ· 

• μουντά καταθέσεις 377,747,500 φρ. καί 1,183,153 καταθέτας· τό σύνο- 
λον τών καταθέσεων έκτοτε ηΰξησεν έπαισθητώς καί ένφ κατά τό 1860 τό 
έπί τών Saving-banks κεφάλαιον ητο 1 δισεκατ. καί 31 έκατομ. φράγκων, 
κατά τό 1872 έφθασεν είς 1 δισεκατομ. καί 400 έκατ. έκ τών. όποιων 

: 400 έκατ. άνήκον είς τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια, σήμερον δέ ύπερβαίνει 
τό I δισεκατομ. καί 700 έκατομ. φράγκων.

Ή πρόοδος προκαλεϊ την πρόοδον, καί ιδού μέλος τι της Society of arts, 
τής πρακτικής αύτής ακαδημίας τών ηθικών καί οικονομικών έπιστημών της 
μεγάλης Βρε-ττανίας ητις άπό ενός αίώνος καί πλέον είναι εις την ’Αγγλίαν ή 
έστία τίίς προπαρασκευής τών περισσοτέρων νόμων, τών μεταρρυθμίσεων καί 
τών προόδων, έν είδος προεισαγωγικοΰ γραφείου τοΰ άγγλικοΰ Κοινοβουλίου, 
ιδού ό Γεώργιος Bartley άπέτεινεν έν όνόματι τίίς Society of arts πρός τόν 
Postmaster general τοϋ Τίνωμένου βασιλείου έν σχέδιον δυνάμενον νά χρησί
μευαν) ώς βάσις είς νέον τι bill πρός τόν σκοπόν της άναπτύξεως τοϋ όργα- 
νικοΰ νόμου των Post office Saving-banks* ό κ. Bartley προτείνει ν’ άνοίγωσς
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τά ταμιευτήρια τό έσπέρας έκάστης Παρασκευές καί Σαββάτου τακτικών ήμε. 
ρών τών πληρωμών τών εργατών, διά νά εύκολύνωσι τήν καλήν θέλησιν τών 
οικονόμων έργατών κατά την αύτην ώραν καθ’ ήν λαμβάνουσι τά ημερομίσθιά 
των.——Νά καταβιβασθί) τό έλάχιστον τίίς καταθέσεως κάτω τοΰ ενός σελι
νιού, δηλ. νά έπιτραπή είς τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια νά προσφέρωσι τάς 
αύτάς έκδουλεύσεις τών penny-banks όπου κατατίθενται καί τά έλάχιστα 
ποσά καί τά όποϊα είναι καθιδρυματα πρό εικοσαετίας είς Derby τό πρώτον 
συσταθέντα, μεγάλως δέ είς πολλούς άλλους τόπους πολλαπλασιασθέντα καί 
θεωρούμενα τρόπον τινά ώς αί πρώται ρίζαι τίίς οικονομίας.— Νά έπιτραπίί 
είς τούς καταθέτας καί πλέον τών 750 φρ. κατ’ έτος νά καταθέτωσι, καί έν 
τοϊς βιβλιαρίοις των άνώτερον ποσόν τών 3750 φρ. νά δύνανται νά Ιχωσιν.— 
’Επί τέλους νά γείνωσι ταχυδρομικά ταμιευτήρια εις όλα τά ταχυδρομικά 
γραφεία, καί έν τοϊς χωρίοις μάλιστα τοϊς έστερημένοις μέχρι σήμερον τής 
εύεργεσίας αύτης. Ούτως έν Άγγλίφ ή γνώμη τών σπουδαιοτέρων πολιτικών 
καί οικονομολόγων είναι ευνους υπέρ της έπεκτάσεως τών καταθέσεων πα
ρεχόμενων τοϊς καταθέταις τών μεγαλειτέρων εύκολιών* καί τοΰτο κατόπιν 
ενός κεφαλαίου τό όποϊον έντός ολίγου θέλει φθάσει τά δύο δισεκατομμύρια 
φράγκων, αύξάνον κατ’ έτος κατά 40—50 έκατομ. φράγκων.

Τό παράδειγμα της συστάσεως τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων τίίς πρα
κτικές Αγγλίας, μετ’ άπαραμίλλου δραστηριότητος έμιμήθη ή πρός πάν κα
λόν όργωσα ’Ιταλία καί άπό τό 1876 είσήγαγε τόν θεσμόν αύτόν άναθέ- 
σασα είς 1989 ταχυδρομικά γραφεία νά δέχωνται τάς έκ της δαπάνης οι
κονομίας τοϋ λαοΰ, τό 1877 ό αριθμός αύτών ηύξήθη είς 3019 καί κατά 
τό 1878 είς 3194, ολίγα δέ ταχυδρομικά γραφεία μόλις 7 ύπελείποντο, 
όπως ή λειτουργία τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων περιλάβ·ρ ολόκληρον την 
ταχυδρομικήν υπηρεσίαν* είς Ιταλίαν δμως η ταχυδρομική υπηρεσία καθώς 
καί η τηλεγραφική διευθύνεται καί διεξάγεται παρ’ υπάλληλων μονίμων 
ώργανισμένων στρατιωτικώς καί ύπ’ άνθρώπων πολλάς τάς έγγυήσεις παρε- 
χόντων.

"Οπως δέ καταστήσω γνωστήν τήν καταπληκτικήν υποδοχήν τοΰ ευεργε
τικού τούτου Οεσμοΰ, παραθέτω έν συνόψει στατιστικήν έξ ής φαίνεται 
όποιων ωφελειών είναι πάροχα τά ευεργετικά ταΰτα ιδρύματα διαφυλάτ- 
τοντα καί χρήσιμοποιοΰντα τούς ιδρώτας τοΰ έργατικοΰ λαοΰ. — Κατά τό 
πρώτον έτος έγένοντο είς τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια τής ’Ιταλίας 141, 
736 πράξεις, δηλ. 123,246 καταθέσεις καί 18,490 έπιστροφαί* κατετέ- 
θησαν δέ 3,709,35.7 λίραι ίταλικαί καί έλήφθησαν 1,296,453, ώστε ύπε- 
λήφθησαν καταθέσεις μή ζητηθεϊσαι 2,412,904* κατά τό δεύτερον έτος έγέ
νοντο 273,453 πράξεις δηλ. 208,652 καταθέσεις καί 64,801 έπιστροφαί* 
κατετέθησαν δέ 9,458,648 λίραι καί έπεστράφησαν 5,453,117 λίραι ώστε 
ύπελήφθησαν 3,905,531* τό 1878 έγένοντο 346,560 πράξεις δηλ. 243, 
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251 καταθέσεις κα'ι 103,309 έπιστροφαΐ, κατετέθησαν δέ 14,648,88$ 
λίραι καΐ έπεστράφησαν 9,984,876* ώς εξάγεται αί έπιστροφαΐ ώς έπί τό 
πλεϊστον είναι τό ’/s των καταθέσεων, οπερ δηλοϊ τήν διά τής άποταμιεύ- 
σεως συγκέντρωσιν τών χρημάτων ώς λίαν συμφέρουσαν.

Ό άπδ τοΰ δημοσίου θησαυροΰ εις Sv συγκεντροΰνται τά έν τοϊς ταχυδρο- 
μικοϊς ταμιευτηρίοις κεφάλαια καί δστις καθίσταται Οφειλέτης αύτών, πλη- 
ρονόμενος τόκος όρισθεΐς κάτ’ άρχάς εις 3 °/θ άνεβιβάσθη εσχάτως εις 3 ’/g 
θ/θ* τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια της ’Ιταλίας εκτός του τόκου δν δίδουν 
πρός τούς καταθέτοντας τάς οικονομίας των έργάτας, άναλαμβάνουσι την 
προμήθειαν μετοχών τοΰ δημοσίου χρέους πρός τούς βουλομένους έκ τών παρ’ 
αύτοϊς συγκεντρούντων τάς άποταμιεύσεις των, άφίεται δέ εις τήν διεύθυν- 
ctv τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων, όπως συνεναήται μετά τοϋ δημοσίου 

περί τοϋ ποσοΰ τών δόσεων.
Εις τδ Βέλγων έν τγ μεταβολή τών ταμιευτηρίων ήκολούθησάν τον αύτόν 

τρόπον της ’Αγγλίας* διά νόμου δέ της 1 5 Μαρτίου τοϋ 1 865 έγκαθίδρυ» 
σαν παρά τά ιδιωτικά ταμιευτήρια, Γενικόν Ταμεϊον τών οικονομιών καί 
τών συντάξεων εχον ύποβοηθητικά τααεϊα καΐ παραρτήματα εις δλα τά 
μέρη δπου ήδύνατο νά έχτ) την συνδρομήν τών κοινοτήτων, τών· δημοσίων 
καταστημάτων, % τών εύεργετικών προσώπων, καΐ άπό τοΰ 1870 τδ δημό
σιον αυτό ταμιευτήριον προσέλαβεν ώς πρακτορεία άρκεςιδν άριθμδν ταχυδρο
μικών γραφείων* σήμερον άπερρόφησεν δλα σχεδόν τά ιδιωτικά ταμιευτήρια 
έκτος τεσσάρων μόνον τών σπουδαιοτέρων ύπολειφθεντων καΐ έχόντων 28, 
951 καταθέτας καΐ 16,274,270 φρ. καταθέσεις, ενώ τό δημόσιον ταμιευ- 
τήριον εχει 63,510 καταθέτας καΐ 34,650,963 φρ. καταθέσεις.

Εις τήν Αυστρίαν τά ταμιευτήρια είσαχθέντα άπδ τοϋ 1816 ύπό έλευ- 
θέρων άγαθοεργών εταιριών έσχον προϊόντος τοΰ χρόνου ώς πρόσθετον σκοπόν 
τήν ευεργεσίαν, ώς κύριον δέ, τδ όφελος της καρπωσεως. 'Η έπεμβασις της 
κυβερνήσεως θεωρηθεϊσα καΐ έκεϊ ώς άναγκαία, ένεργεΐται διά τοϋ διορισμού 
ώς μονίμου συνδιευθυντοϋ εις τήν διαχείρησιν δημοσίου ύπαλλήλου τοϋ οποίου 
ή ύπογραφή μετά τής τοϋ διευθυντοϋ άποτελεϊ τδ νόμιμον της εταιρικές 
υπογραφές. Κατά τάς τελευταίας έκθέσεις ή Αυστρία άριθμεϊ σήμερον εις τά 
ταμιευτήριά της 1 δισεκατομύριον καΐ 95 έκατομ. φρ. καΐ ή Ουγγαρία 415 
έκατομ. φρ. τδ δλον 1 δισεκατομύριον, ένφ κατά τό 1850 μ.όλις έφθανε 

τδ ποσδν τών 76,432,000 φρ.
Είς τήν Γαλλίαν έπικειμένης της κρίσεως τοϋ 1848 καθ’ ήν πολλά κυ

βερνητικά νομ.οθετήματα διέσωσαν τά ταμιευτήρια άπδ τίίς χρεωκοπίας, 
έτέθησαν ταϋτα υπό τήν έγγύησιν της εθνικής τιμής καΐ. τδ δημόσιον άνέ- 
λαβεν δλας τάς υποχρεώσεις των, κήρυξαν διά διατάγματος τής 7 Μαρτίου 
τοϋ έ'τους εκείνου δτι έξ όλων τών ιδιοκτησιών ή ίερωτέρα καΐ απαραβίαστος 
ήτο ή οικονομία τοΰ πτωχοϋ λαοΰ. ’Απδ τοΰ 1850 δέ ήρχισε πλέον ή τα-
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κτική εργασία τών ταμιευτηρίων καΐ ή συσσώρευσις τών κεφαλαίων ύπερέβηι 
πάσαν προσδοκίαν* διότι ένφ 455 έκατομ. φρ. είχον τά ταμιευτήρια κατά 
τό 1 845, καί εΐχον καταντήσει εις 74 έκατομ. μόνον κατά τδ 1848, 
κατά τδ 1854 ύπερέβησαν εκείνα τοΰ 1845 καί μέχρι τοΰ 1870 έφθασαν 
εις τδ ποσδν τών 720 έκατομ, φρ. έξ ών 54 έκατομ. άνήκον εις τά ταμιευ
τήρια τών Παρισίων, τών οποίων τά κεφάλαια κατά τδ 1848 μόλις έ'φθανον 
εις 2,649,714 φρ. Άλλά τόν έκτων περιοδικών τούτων πολιτικών σεισμών 
προερχόμενον κλονισμόν άνησυχοΰντα πάντα οικονομολόγον φοβούμενος ό νο- 
μοθέτης, κατέφυγεν είς μέτρα καΐ προφυλάξεις διά νόμων λαμβάνων ώς γνώ
μονα τήν πείραν ή'τις εφάμιλλος τής έπιστήμης ώς έκ τής γνώσεως τών γε
γονότων ώδήγησεν αύτόν* καΐ όρίσας τόν άπδ του δημοσίου πληρονόμενον τό
κον είς 4 ’/ά θ/ο έπεκύρωσε κανονισμόν ώς πρός τήν ακριβή έπίβλεψιν τοΰ λο
γιστηρίου τών ταμιευτηρίων παρά τής κυβερνήσεως. Ούδόλως δέ θελήσας νά 
έμποδίσφ τήν έλευθέραν πρωτοβουλίαν απλών ιδιωτών, παρεδέχθη τήν συμ
μετοχήν τούτων είς τήν διεύθυνσίν των.

Καΐ είς τήν Γαλλίαν λοιπόν τό έ'θνος φρονίμως άπεποιήθη τήν κατάργη- 
σιν τών ιδιωτικών ταμιευτηρίων ού'τε ήλθεν είς συναγωνισμόν δι’ ίδρύσεως 
δημοσίων ταμιευτηρίων τά όποια εντός ολίγου ήθελον καταπιεί τά άλλα 
κατά τά ήθη τοΰ λαοΰ τόσον εύκολα είς τήν συγκέντρωσιν, παρέσχεν όμως 
εύκολίας είς τάς έργασίας τών ταμιευτηρίων διά τής παραχωρήσεως τοΰ δη
μοσίου είσπράκτορος διά τήν παραλαβήν καΐ πληρωμήν τών καταθέσεων, 
καΐ διά τής παραχωρήσεως τών ταμείων τών ταχυδρομείων ό'πως καθ’ ολον 
τδ κράτος άναπτύξωσι τάς έργασίας των καΐ αύξήσωσιν έπαισθητώς τά κε
φάλαιά των.

Ή ιστορική μελέτη καΐ ή πείρα έβεβαίωσαν άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας, 
ότι ή εργατική λέγομενη τάξις άποτελεϊ έν συνόλφ τήν πελατείαν τών τα
μιευτηρίων’ διά νά πεισθή δέ τις άρκεϊ μόνον νά ρίψνι έν βλέμμα έπί τών 
δημοσιευθεισών στατιστικών. Αί εύποροΰσαι τάξεις ποτέ δέν κατέφυγον είς 
τά ταμιευτήρια ή έκτάκτως ποτέ, έκ τούτου λοιπόν άριδήλως φαίνεται ότι 
άποκλειστικώς είναι ή τράπεζα τοΰ πτωχοϋ, τδ ταμεϊον τών μικρών οικονο
μιών" τδ κεφάλαιον τδ έναποταμιευόμενον ύπό τών άνεξαρτήτων λεγομένων 
τάξεων, οπερ δέν θά εί'πφ πάλιν τών εύπορούντων, είναι σχεδόν άσήμαντον. 
Ό άριθμδς π. χ. τών δικαστικών καΐ ιατρών έν Παρισίοις κατά τδ 1850 
μεταξύ 26,000 καταθετών τοΰ έ'τους έκείνου έσημειοΰτο διά τοΰ μικροϋ 
άριθμ.οΰ τών 400* ή δημόσιος έκπαίδευσις καΐ ή καλλιτεχνία όμοΰ ήρίθμουν 
μ.όλις 700* οί κτηματίαι ούχί περισσότεροι τών 1150* ένφ οί έργάται κα
θαυτό, οί μικροί τεχ.νϊται, οί ύπηρέται οί διάφοροι ύπάλληλοι καΐ οί στρα
τιωτικοί είχον 23,000 τρεχουμένους λογαριασμούς* μόνοι δέ οί έργάται με
ταξύ τών 26,000 καταθετών ήριθμοϋντο είς 15,000. Κατά δέ τδ τέλος 

τοΰ 1877 εκ 2j863j283 καταθετών άντιπροσωπευόντων 769^000^000 φρ^
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108,354 ήσαν κοινοί έργάται, 49,684 ύπηρέται, 17,265 υπάλληλοι, 8, 
397 στρατιώται $ ναΰται, 109,462 άνήκον εί; διάφορα έπαγγέλματα, 156, 
537 ήσαν Ανήλικες, οί δε λοιποί ήσαν γεωργοί, βιομήχανοι κλπ.

Μελετώντε; δέ μετά προσοχής τάς στατιστικά; τών εύέργετικών καί εθνω
φελών τούτων καταστημάτων, βλέπομεν γεγονότα Απροσδόκητα κα'ι κατα
πληκτικά άξια νά προσελκύσωσι τήν προσοχήν τού ήθικολόγου καί δλων 
εκείνων οΐτινες ζητούν μετά ζέσεω; δ,τι δύνανται νά συντελέσωσιν είς τήν 
λόσιν τών δυσκολότερων προβλημάτων τής εποχής μας. Βεβαίως τό κατόρ
θωμα τής οικονομίας καί ή δύναμ.ις τού χαρακτήρας ή ή ισχύς τού αισθή
ματος τνίς προνοίας ητις τήν πραγματοποιεί, δέν είναι χείμαιραι, διότι άπό 
τριακονταετίας καί επέκεινα έβεβαιώθησαν. Τό ζήτημα σήμερον ποοιορίζεταΐ 
είς τοΰτο μόνον πώς δυνάμεθα καί ήμεΐς νά ίδρύσωμεν καί άναπτύξωμεν τοιαΰ· 
τα ευεργετικά καταστήματα καί διά τίνων μέσων δυνάμεθα νά γενικεύσωμεν 
τά εύτυχή αισθήματα τή; προνοίας καί τό σπάνιον Ακόμη θάρρος. Τό πρώ
τον είναι έργον τών παρ’ ήμΐν πλουσίων φιλάνθρωπων τών πολλά δείγματα 
τής καλοκάγαθίας των παρασχόντων καί τών εύγενών εκείνων ψυχών τών 
τήν κοινωνικήν καί ηθικήν πρόοδον τοϋ έθνους μετά ζέσεως έπιζητουσών. Με- 
κραί τινες θυσίαε καί προσωπική ένασχόλησι; πρός διασκέδασιν είς τήν διεύ- 
θυνσιν τών τοιούτων ευεργετικών καταστημάτων, θέλουσιν άναδείξει εύεργέ- 
τας τοϋ έθνους εκείνους, οίτινες διά τοϋ μέσου τούτου τήν ήθικοποίησιν καί 
εύημερίαν τοϋ ελληνικού λαού έπιζητήσωσι" τόν ήμέτερον Σύλλογον παντού 
καί πάντοτε θέλουν εύρει πρόθυμον είς πασαν ηθικήν συνδρομήν.

Ή γενίκευσις δμως τοΰ αισθήματος τής προνοίας είναι καθήκον τής ανα
τροφής καί τής διδαχής. "Αν έκ τής νεαρά; ηλικίας, καί έν τοιαύτη συνιστώ- 
μεν τήν εις όλα τά σχολεία σύστασιν μικρών ταμιευτηρίων, υπαγόμενων 
είς τήν έπίβλεψιν τών προϊσταμένων, Αν λοιπόν έκ τή; νεαρά; ηλικία; ή οι
κονομία μεθοδικώ; διδαχθώ καί έμπνευσθή, αί πρώται αδταε εντυπώσει; θά 
έπενέγκωσι τοιούτου; καρπούς, ώστε εί; όλίγιστον χρόνον πολλά κακά θέλουσιν 
έλαττωθή καί σχετική τι; εύπορία θά ελάττωση παρευθύ; τήν πληθύν 
τών Αθλιοτήτων, αΐτινες γεννώσι πάντοτε κατά μέγα μέρος τά; κακά; έξεις 
καί τήν Ανόητον σπατάλην. Είναι Αληθές δτι ή υπερβολή αυτή τή; φρονή- 
σεως καί τή; έμπιστοσύνη; εγέννησεν ενίοτε δυσάρεστα διά τόν πτωχόν ερ
γάτην, Αλλά βεβαίως διά τούτο είναι Αναγκαία ή αύστηρά έπίβλεψι; τή; κυ- 
βερνήσεωςήτι; έπιτρέπει μέν τήν σύστασιν τοιούτων καταςτημάτων ώργανισμέ- 
νων μετά τάξεως καί μεθόδου, έν οί; ό πτωχό; δύναται νά καταθέση μετ’ 
έμπιστοσύνη; τό περίσσευμα τή; οικονομία; του, άλλ’ οφείλει ώ; μόνον αύτφ 
καθ’ ημάς καθήκον έπιβαλλόμενον, έποπτείαν Αγρυπνον καί αύστηράν, Αφί- 
νουσα τήν διαχείρισιν καί τήν διοίκησιν τών ευεργετικών τούτων καταστη
μάτων εΐ; αύτά ταΰτα, τά όποια καί καλλίτερον θέλουσι διαθέσει τά κεφάλαια 
Αναλογώ; τών Αναγκών τών καταθετών, καί συστηματικώτερον* πρέπει νά 

διαιρεθώσιν αί καταθέσεις εί; κατηγορίας συμφώνους πρός τό πνεΰμα τής κα- 
ταθέσεω; δέν είναι δέ μακράν ή ημέρα καθ’ήν ή πείρα καί ή επιστήμη οδηγού- 
σαι τά καλά πνεύματα καί καθαρίζουσαι αυτά άπό προλήψεις παλαιάς, θέλουσι 
τοΐς Ανοίξει οδόν πρό; τήν ριζικήν Αλήθειαν, δτι τό έθνος πρέπει μόνον τό μέρος 
τή; δημοσίου περιουσία; τό εΐ; αύτό έμπιστευθέν νά διαχειρίζηται διά ν’ Ασφά
λιση τήν ειρηνικήν πορείαν τή; κοινωνίας, κακώς δ’ έκτελεϊ τήν μεγάλην 
αύτήν εργασίαν μεταμορφούμενον είς διαχειριστήν ή επίτροπον οίασδήπΟτε 
τάξεως ή ιδιώτου. Όσον μεγαλητέρα Ανεξαρτησία είς τά ταμιευτήρια, δσον 
μεγαλήτέρα έλευθερία είς τά; έργασίας τή; πίστεως τόσον όλιγώτερα προ
νόμια εί; τά; έγγειου; ιδιοκτησίας, προνόμια τά όποια ύπό τήν πρόφασιν τής 
διατηρήσεω; τήν περικλείουν καί τήν σφίγγουν μέχρι πνιγμού. Ή βαθμιαία 
χειραφεσία τή; εργασία; διά τή; έξαφανίσεω; τών δεσμών οΐτινε; τήν δε
σμεύουν Ακόμη, θ’ άνοιξη κατά .τά; ημέρα; μα; εύρεϊαν καί μεγαλοπρεπή 
όδόν είς τά ταμιευτήρια έν οί; θά είναι έναποταμιευμέναι αί εύτελέστεραι 
οίκονομίαι Ανεΰ Αλλου κινδύνου, εΐμή τών συνήθων, οΐτινες είναι ενδεχόμενοι 
έπί πάσης Ανθρώπινη; ιδιοκτησίας, καί Αν αύτη είναι εί; τά; χεΐρας τοΰ 
έθνους καί παρ’ αύτοΰ εγγυημένη.

Ή σύστασις λοιπόν τοιούτων ταμιευτηρίων καί ή δι’οργανικών νόμων προ
στασία των είναι έθνικόν συμφέρον, δσον καί κοινωνικόν εί; τά; σημερινά; 
μάλιστα περιστάσεις καθ’ Ας μεγίστη παρατηρεϊται^ ή έξάντλησις τοΰ έθνι- 
κοΰ κεφαλαίου, είναι πράξις ητις θ’ Α'νυψώση τήν'Ελλάδα εΐ; τήν τάξιν τών 
εύνομουμένων κρατών, εί; τά όποια οί έργάται έχουν εί; τήν διάθεσιν τής 
οικονομική; αρετή; των μέγαν Αριθμόν ταμιευτηρίων πεπροικισμένων μέ λίαν 
έκτεταμένα; νομίμου; εύκολίας. "Α; σπεύσωμεν λοιπόν καί ημείς είς τήν συ- 
στάσιν τών εύεργετικών τούτων ιδρυμάτων, τόσον ωφελίμων διά τόν σχη
ματισμόν εθνικού κεφαλαίου καί συγχρόνως τόσον ωφελίμων διά τά ήθη, Ας 
βοηθήσωμεν τδν πτωχόν καί εργατικόν λαόν νά ήθικοποιηθή καί νά εύημε- 
ρήση, Α; ένισχύσωμεν τού; δυναμένου; εί; τήν πρωτοβουλίαν τοΰ εύγενοΰς 
τούτου θεσμού διά τή; προσωπική; αύτών έργασίας, ητις έπισύρει τήν έμπι- 
στοσύνην, καί μετ’ ού πολύ ού μόνον έπαινον θέλομεν έπισύρει, άλλά καί 
είς τήν χορείαν τών πεπολιτισμένων εθνών αύτοδικαίω; θέλομεν κατα- 
ταχθή.1 Κ. X. BAMBAS.

ΑΕΕΙΑΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

Παντός έθνους ή γλώσσα διαιρείται εϊς δημοτικήν, καί εί; λογίαν, 'Η δη
μοτική υποδιαιρείται εί; Κοινήν, ήν απαν σχεδόν τό έθνο; μεταχειρίζεται,

1 Άνεγνώσθη ίν τί> σνλλόγφ τη 15 Μαρτίον ε. ε·
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καλ είς διαλέκτους, τουτέστιν είς κατά τύπους γλωσσάρια. Τά γλωσσάρια 
τής καθ’ ·ή[Λό6ς 'Ελλάδος είσί πολλά καί διάφορα, ών σπουδαιότερα κρίνον- 
τχι τά Κρητικόν, τά Κύπριον, τά Τσακωνικόν καί τά Τραπεζουντιον. Τά 
τρία πρώτα έτυχον κατά καιρούς τούς έρευνητάς των, καί απέκτησαν Λε
ξιλόγια, τά δέ Τραπεζούντιον έμεινε μέχρι τοΰδε Απαρατήρητο,ν.

Τά γνωστά κείμενά τής Τραπεζουντίας διαλέκτου είσί τοσοΰτον εύάριθμα> 
ώστε δέν ύπερβαίνουσι τά δέκα εννέα ^σματα. Έξ αύτών δέκα τρία μέν 
έξέδωκεν δ Passow, έν τή γνωστή συλλογή του, πέντε ά Legrand, έν τή» 
αύτοϋ Recueil dechans, popul. Grecques. Paris 1874, καί έν ό Τριανταφυλ- 
λίδης έν τφ αύτοΰ δράματι οί «Φυγάδες». Άθήνησι 1870·. Πλήν τούτων άλλα 
κείμενα τής Τραπεζουντίας διαλέκτου δέν γνωρίζομεν. Ταΰτα λαβόντες πρά 
οφθαλμών, καί μετ’ έπιστασίας μελετήσαντες ήδυνήθημεν νά φέρωμεν είς 
φώς τά ακόλουθον Αεξιλόγιον.

Σημ. Διά τοΰ συμβόλου § δηλοΰμεν τά διάφορα τών λέξεων σημαΐνόμενα. 
Ένταΰθα κατελέξαμεν καί τά καλούμενα άπηχήματα, ήτοι φθόγγους, ού- 
δεμίαν μέν σημασίαν έχοντας, τιθέμενους δ’ έν τή σειρί£ τοΰ λόγου χάριν 
άπλης εύφωνίας. Τούτους πράς διαστολήν σημειοϋμεν δ’ άστερίσκου.

>άδα: έδά, εδώ.
«Άδά ’ς τής ,κάρδιας τήν γεράν, άδα γιατρός ’κ έμπαίνει.» [L« 143].

Σημ. Ή τροπή τοΰ Ε, είς Α, έγένετο κατά τά άλλα Τραπεζούντι.α άκεΐ 
άντί έκεΐ, διαρμηνευω αντί διερμηνεύω κ.τ.λ. Ούτω καί ή Κοινή λέγει άλάφι» 
άλαφρός, κατά τά αρχαία Δωρ. άτερος, ίαράς, τράχω κλ.

*Αθε: Τά άπηχημα τοΰτο. ευρηται είς μόνους τούς άκολούθους στίχους* 
"Καί τ’εναν τό φτεροΰλν. ΑΘΕ ’ς τ’ αΐμαν ίταν βαμμένον.. 
Και ’ς τ’ άλλο τί» φτερ,οΰλν ΑΘΕ χαρτίν περιγρ,αμμένον». [Ρ. 198].

Σημ. 'Ο Passow εκλαμβάνει τοΰτο ώς πρόσθεμα, σχετιζόμενον τω άμ ■ 
χαίω ΘΕΝ, καί έχον κτητικήν σημασίαν (vim possesivam)* ερμηνεύει δέ διά 
τίίς κτητικές άντωνυμίας Αύτοΰ, οΐον ή μάνν’ αθε=«ή μάννα αύτοΰ, τά φτε- 
ροΰλν αθε=τό πτεράν αύτοΰ κ.τ.λ. [Ίδ. Ind. verb. σελ. 699],. "Οτι^δέ & 
φθόγγος ούτος είναι πάντη άσήμαντος, τιθέμενος λόγφ απλής εύφωνίας, $ 
καί κατά συνήθειαν, μαρτυρεί μοι άλλο <^σμα, έκδοθέν ύπά Legrand, ένθα 
άναγινώσκομεν,

«Πάραδόσου τό λοιπόν ΕΘΕΣ, κβί άφης το δακτυλίδι». [3.] 
ό'που τά ΕΘΕΣ είναι αύτά τά Τραπεζούντιον ΑΘΕ, τροπή τοΰ Ε, εις Α,κατά 
τά είρημένα [Λ. Άδα], καί ούδεμίαν έχει σημασίαν.

α/χ/οζ’: μόν’, μ,όνον.
«Κή άμόν’ έσίν το κδρασιον ’ςτήν οικουμένην κή’ ευρα».[Ρ. 198].

Σημ. Έγένετο έκ τοΰ μόνον προσλήψει τοΰ Α, καί αποκοπή της συλλα
βής ΟΝ. Ή μέν πρόσληψις τοΰ Α, εύοηται καί έν άλλαις Τραπεζουντίαις λέ- 
ξεσιν, οίον ά-τώρα, ά-πόθεν, άντί τώρα, πόθον κ.τ.λ. Παρομοίως καί η KW& 

λέγει ά-μασκάλη, ά-σκέλι, ά βδέλλα, κατά τά αρχαία ά-σταφίς, 5-στα- 
χυς κ.τ.λ. 'Η δέ άποκοπή της καταλήξεως- ΟΝ, Ακολούθησε τά ιδίωμα τής 
Κοινής, λεγούσης μόν’ άντί μόνον, καί ζώ’ άντί ζώον, οίον

«Μόν’ έλαλοΰσε λυγερά». [Ζαμπ. σ. 652].
«Καί κάθε ζώ’ νά κοιμηθήτόπον νά ’δρή γυρεύει». [Έρωτ. σ. 17]· 

Ό Passow, ούκ οίδαμεν ποΰ στήριζόμενος, ερμηνεύει την λέξιν διά τοΰ ομοιος 
(similis).

*Άν: Τά άπηχημα τοΰτο εύχρηστεΐ μόνον μετά τινας άντωνυμίας, οΐον
• Έλέπ’ άτόν το κόρασιον, κή άτόν ΑΝ διαρμενεόει». [Ρ. 486]. 
«Έμάγεψαν την άγαπώ, κ* έπήραν την ΑΝ θέλω». [Ρ. 527].

‘‘Αγΐ.-ζ,&ξον : έτερον? Ή. λέξις ευρηται είς μόνον τον στίχον, 
«Άςτήνψύ’μ’, ’κι άνότερον, δνταν θέλης επαρ’με». [Ρ. 481].

Σημ. ‘Ο Passow άνενδοιάστως ερμηνεύει την λέξιν διά τοΰ έτερον. "Αν 
©δτως έχνι τά άληθές, η λέξις φαίνεται σχηματισθεΐσα τίί προσλήψει τοΰ 
άρκτικοΰ ΑΝ, κατά τά άλλα της Κοινής, άν-αφαγιά, άν «δουλειά, άν αδεια
νός, άν-άρν)« (=αραιά) κλ. Ουτω καί οι αρχαίοι έλεγον άν-άπας, άν-αρμόζω, 
άν-αρπαγή, άντί τοΰ άπας, αρμόζω, άρπαγη κ.τ.λ.

,Απε^ά1ιν: πορδαλέον?—§ παρδαλάν, πεποικιλμένον.
• Παπλώματ’ άπερδάλια μου». [Ρ. 544]·

Σημ. ΙΙερί τής προσληψεως τοΰ Α, ίδ. άνωτ. [Λ. ’Αμάν*].
*ΑπόχΛωσμαν : δύσις (τοΰ ήλιου).

«Καί 5ς τοϋ ήλιου τ’ άπόκλωσμαν». [Ρ. 505].
Σημ. Έκ τίίς Άπά καί κλώσμα. Κλώσμα δ’ έλεγον οί άρχαΐοι την στρο

φήν έν γένει (Φαβορ, έν Α. κλώθειν]' δ'Οεν Άπόκλωσμα σημαίνει τά τέλος 
τής περί την γήν στροφής τοΰ ήλιου, ήτοι την δύσιν αύτοΰ.

Βααιίοσχάμνιν : βασιλικός θρόνος.
Βουρδοχΐντ{Λα : ή τούς ήμιόνους (Αατ. burdones) κεντώσα ράβδος, συνεκ- 

δοχικώς δέ καί ή κεντώσα τούς βόας, ήτις έν τή Κοινή βουκέντρα λέγεται.
Γίνομαι: γίνομαι.— § παραγίνομαι, πορεύομαι, ύπάγω.

«Οί πεντε ’γένταν ’ς τήν φιλήν, κ’ οί τρεΐος ’ς τήν έγάπην». [Ρ. 505].
Σημ. Ό στίχος ουτος εύρηται Ερμηνευμένος έν τινι $σματι τής Καρπά

θου, ούτω.
«Οί πεντε ’πάαιναν γιά φιλί, οί τρεις γιά τήν άγάπη.» [Ρ. 525].

Γνεφίζΐύ’· έξυπνώ. .
«Έκτυπησεν ή μαστράπα κ’ έγνεφιζεν ό δράκων». [Ρ. 510]. 
«Τό δάκρυν άτής Ι'σταξεν κ’ έγνίφιζεν ’Ακρίτας». [Ρ. 440].

Σημ. ’Ίσως έκ τοΰ έκνήφω. Είναι άξιον πάρατηρήσεως δτι ή Τραπεζουν- 
τί« διάλεκτος χρήται πολλάκις τφ παρατατικώ άντί τοϋ Αορίστου, ώς δει
κνύει τά Έκνέφιζεν, αντί Έκνέφισεν. Ουτω καί άλλαχοϋ άναγινώσκομεν 

«Ό Γιάννες έπεπύρνιζεν, καί ’ς τό πεγάδ’ έπήγεν». [Ρ. 510].
Αντί Έπεπύρνισεν [’Ίδ. τήν Λ. Έπιπυρνίζω].

4/]’® ·' δίδω.
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ζατ’ αποκοπήν έκ τοϋ κοινοϋ δίδουνε, διδοϋσι.
Στιμ. Ουτω λέγει καί τρώγνε, παϊζνε, κλαΐγνε, ’πΑγνε κ.τ.λ. ’Αλλά καί 

ή Κοινή φιλεϊτήν αποκοπήν ταυτιην λέγουσα τρώνε, κλαΐνε, λένε, ’πάνε κτλ.
ΛίχΛοπος'. άπαταιών.
• «Είχεν πορτάρους δίζλοπους». [Ρ. 198].
Σ·ημ. Έκ τής Διά καί κλέπτω (διάκλοπος)ϊ έξ ου καί τδ τής Αρχαίας 

ρήμα διακλοπάω (διακλέπτω).
diet (to) : τάξιμον, κοινώς τάμμα.
*Ε: Τδ Απήχημα τοϋτο μεταχειρίζεται ή Τραπεζουντίζ διάλεκτος είς 

τάς Ακολούθους περιστάσεις.
1) Μετά τήν αντωνυμίαν Τον (αυτόν), λέγουσα,

«Κλώσκεται κ’έρωτα τον Ε.» [L. 443].
Παρομοίως καί ή Κοινή λέγει,

«Τοϋ στρώνει μέσα *ς τη σπηληδ, και τδν Ε ρήχνει έπάνω». [Βαλ. Δ. σ. 1IΘ].
2) Εις τδ γ' πλνιθ. πρόσωπον τών βημάτων, καθώς καί εί*ς τινα πρόσωπ® 

τοϋ Είμαι, οΐον
“’Άκουσ’ ντο λέγνΕ τα πουλιά, άκους’ ντο ζελαϊοοϋνΕ». [L. 89].
«’Εγώ έμνΕ πραγματευτής». [U 443].

Παρομοίως καί ή Κοινή λέγει,
«Μα ’κεΐ ’ποϋ τδ ’μαζόνανΕ, και τδ χεροδιαλέγανΕ»· [Ρ. 575].
«ΉτανΕ ’μέρα βροχερή». [Ρ. 233*.

Έθερωθεν: έθηριώθη·
«Έπήγεν Γιάννες κ’ δ'ργεψεν, δ δράκων έδερώδεν». [Ρ. 510].

Σημ. ‘Η πρόσθεσις τελικοϋ Ν, εις τδ γ' πρόσωπον τοϋ παθ. Αορίστου ή,υ 
έν χρήσει καί κατά τούς χρόνους τοϋ Πτωχοπροδρόμου, οστις λέγει 

«Αύτδς ονταν έμάΟανεν ποτέ δεν έκτενίσδηΝ». [Δ’· 71]·
'EJUaot βλέπω.

«Έλέπ’ άτδν τδ κάρασιον». [Pass. 4&6J.
Στομ. Ουτω προτάσσει τδ Ε, καί εις τά έ-φτάνω, έ-σοϋν (=σοϋ), έ-σέν, 

κατά τά κοινά έ-σύ, έ-τοΰτο, έ-σήμερζ, έ-τότες, έ-βλέπω, έ-γνωρίζω κ.τ.λ.. 
Ουτω καί ή Αρχαία λέγει έ-χθές, έ είκοσι, έ-δάπεδον κ.τ.λ. Ή δέ τοϋ-Β, 
άφαίρεσις είναι ιδιοτροπία τών Τραπεζουντίων.

Έμηαιδος: έγκυος.
«Έπήραν καί τήν μάνναν μου ςτ’ έμεν εμπαιδος ετον». [Ρ. 482].

Σνιμ. ’Εκ τοϋ Αρχαίου έμπαις=ή έν γαστρί έ'χουσα.
Έΐτόκεν: έκτύπνισεν.

«"Εσυρεν τδ χαντσάριν του, ’ς τήν κάρδιαν άτ’ έντόκεν»· |L. 143].
Σνιμ. 'Ο Passow παράγει έκ τοϋ εντείνω?
ΈπιχυρΉζω : εγείρομαι πολλά πρωί.
Σημ. Έκ τής Έπί καί πυρνόν=πουρνόν.
’■Επροσ/ζοιράγακ: διεμοιράσθησκν.

«Μάννα, έρράγεν ούρανδν, κ’ έπροσμοιράγαν τ’ άστρα». [Ρ, 552].
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Σημ. Έκ τοϋ προσμοιράζω=διαμοιράζω.
"Ερται: κατ’ αποκοπήν Αντί έρχεται.

«Κ’έναν πουλίν, καλόν πουλίν κι άπδ την πάλιν ερται». ]Ρ. 198].
Σημ. Ουτω λέγει καί έ'ρτουν Αντί ήρχετουν (ήρχετο), καί έτερνα Αντί έτή- 

ρουνα (παρετήρουν), καί έφάνθαν Αντί έφάνησαν, καί ’ποινές.Αντί έποίουνες 
(έποίετς), καί χΑται Αντί χάνεται, καί ’τσακοϋνταν Αντί έτσακίζουνταν κ.τ.λ. 
[’ίδ, καί Α. Δίγνε].

ΈτραΛΙγεχ: έζαλίσθη, έσκοτίσθη.
«Έγώ χίλιους έσκότωσα, κ’ή κάρδια μ’’κ έτραλίγεν,
Άτώρ έσεν έσκότωσα, κ’ ή κάρδια μ’ έτραλίγεν». [L. 443].

Σημ. Ή λέξις ευρηται καί παρά Πτωχοπροδρόμω, οΐον
«Και μόνον έασον μικρόν μή τραλισθή τδ φως μου». [Α'. 198].

"'Αλλά καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος Ακούεται Άντραλίζομαι^ζαλίζομαί, οΐον 
«"Α! μή κυρδ, τδ σάκκο, κή άντραλίζομαι». [Ρ. 485].

•'Ο Κοραής παράγει τήν λέξιν έκ τοϋ τραυλός. ["Ατ. Α'. σ. 186].
Έχπαγετ: έζέπιηξεν, Απέσπασεν.

«Άπδ κορφής έπίασεν, κή άπόρριζα έχπαγεν». [Ρ. 440].
Σ·ημ. Έκ τής προθέσεως Έκ καί πήγω (πήγνυμι). Καθώς ή Κοινή έκ του 

’πάγω (—υπάγω) έσχημάτησεν αόριστον έπάγνισα, οΐον
• Ήάγησ* δ καιρός ’ποϋ ’ξέραμε, ’πάγησαν τδ καλοκαίρια». [Χασ. σ. 217]. 

ουτω καί ή Τραπεζουντίζ έκ τοϋ πήγω, έσχημάτισε τδ έπάγησεν, καί Απο
κοπή έπαγεν, καί έν συνθέσει έχπΑγεν (Αντί έξεπΑγεν).

Ζυγοηάτης : ζυγδς (μέρος τοϋ αρότρου).
*Ζ: Τδ Απήχημα τούτο μεταχειρίζεται ή Τραπεζουντίζ διάλεκτος εις μό

νον τδ μόριον ούκ, λέγουσα ούζί, καί κατ’ Αποκοπήν ’κί, οΐον
«’κι ’παίρ’ τδ χίλια φοόλυρά, ’κί’παίρ’ τδ δυδ μουλάρια». [L. 143]·

Κά': κατ’ Αποκοπήν Αντί κάτω, οΐον
«Κάθημαι κά’ καί ζλαίγω». [Ρ. 527].

Σημ. Ουτω λέγει καί ψύ’ αντί ψυχή, καί φΑ’ αντί φΑγε, καί αΰρ’ Αντί 
κύριον κ.τ.λ.

*Κε: Τδ Απήχημα τοϋτο, καθώς καί τά άλλα Κεκ, Κι, εύχρηστουσιν 
Αδιαφόρως μετά οίανδήποτε λέξιν, οΐον

«Καλόγρηα γηδν έγέννησε ΚΕ άπάνω’ς τδ πορφόριν». [Ρ. 482]. 
«Έπήγενκαί ν έκόνεψεν ΚΕ’ς τοϋ Ήλιου τδ ζάστρον». [L. 49]. 
«Άς ’πάγω ΚΕ νδ κυνηγώ, ΚΕ ’ς τδ κυνηγοτόπια». ]l. 89]· 
«Καί τδ καλδ τδ κύματα θέλει ΚΕΝ γειτονίαν». [Ρ. 527]. 
«Κ’ έναν πουλίν, καλόν πουλίν ΚΙ άπδ την πάλιν ερται». [Ρ. 498].

Κή-lor: ξήρόν.
«Τδ χέριν άτοϋ εσυρεν ζήλον ραοδιν έποΐζεν». [Ρ. 440].

Σημ. Ή λέζις είναι Αρχαία. Κακώς 6 Passow γράφει κοιλόν.
ΚΊώΰχομαι: στρέφομαι.

«Κλώσζετε, έρωτα τόνε». [L. 443].

■· ' ■ ' ■ ι ' . ··
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Σημ. Έκ τοΰ κυκλώσκομαι=κυκλόομαι.
’Λάρνω : άροτριώ.

“Ακρίτας όντας ϊλαμνεν ’ς τδ μέγαν τδ χωράφιν». [Ρ. 440]·

Σημ. Έκ τον ελαύνω.
ΜΙβας·. πηγή (ύδατος).

«Τα γονικά μ’ V τούς ούρανούς, κ’ ή μάννα μ’ άπ’τάς λίβας». [Ρ. 51 0].

Σημ. Έκ τοΰ λιβάς (πηγή)·
Λύκον 3 ας: λυκιδεύς.
Μάραντοκ : τδ εναντίον τοΰ άμάραντον.

«’Εσύ μαραίνεις μάραντα καί παλαλά χορτάρια». [Ρ. 838].
‘ΜατοχώοηαρΜν: όμματοκατέβασμα, κρύψιμον τδν όφθαλμών.

«Κή αύτδ τδ’ματοχώσιαμαν σκοτόν’ έμέν’, κή άλλ’έναν». [Ρ. 198].

Σημ. Έκ τοϋ ό'μμα και χόω (χώννυμι). Χώνω δέ καί οί Κρήτες λέγουσι τζ 
κρύπτω, οΐον

«Γιατί χωστόν, ή τί κρυφόν τδν Κύριον δεν κομπόνει». [Θυσ. Άβρ.σ· 33].
»’Άς πάσχη πουρί ό’σον ’μπορεί άνθρωπος νά τά χώνγι,
«Τά ’μάτια καί τδ πρόσωπον όλα τά φανερώνει». [Έρωτ. σ. 69].

ΜαχαΛύ.τος : κατ’ άποκοπήν άντί μαχαλάτοπος.
«’Σ τ’άπάν’ τδ μαχαλόπον». [Ρ. 505].

Σημ. Ουτω λέγει καί νεράπον άντί νεράτοπον, και χορόπον άντί χορότο- 
,πον κ.τ.λ. Ένταΰθα άνακτέα καί τά πρόβαν άντί πρόβατον, καί πουλόπα 
άντί πουλόπουλα κλ.

’Μέρος (ό): ημέρα.
Σημ. Ούτω λέγει καί ό νυκτδς άντί ή νύκτα. Την άλλαγήν τοϋ γένους με

ταχειρίζεται καί είς άλλας λέξεις, οΐον ή φίλη άντί τδ φιλί, τά πόνια άντί 
οί πόνοι, τά σπόρα άντί οί σπόροι, ή μαστραπά άντί ό μαστραπάς, ή πυρνά 
άντί τδ πουρνδν κ.τ.λ. Αξιοσημείωτος είναι καί ή φράσις πολλά χιλιάδες, 
ςςάμποσα ’μέραις, πολλά καρπδν, δυνατός καί μέγας κάστρον κ.τ.λ,

Μοναχέσσα : μονάχη, μόνη.
*7V: Τδ άπηχημα τοΰτο μεταχειρίζεται εις τάς άκολούθους περιστάσεις.
1) Μετά τά εις Α, καί Υ, ουδέτερα ονόματα, οΐον

«’Έσειξεν τ’ ενα Ν τδ φτερδν ’ς τδ αίμα Ν βουτεμένον». [L. 49]·
«Έγάπη’ς τδν άνέφορον βαρύ Ν φορτίον ενι». ]Ρ. 527]·

%) Μετά τινας άντωνυμίας, οΐον
»Κή άμόν’ ίσε Ν τδ κόρασιον». [Ρ. 198].
« . . . . σκοτόν’ έμε Ν κή άλλ’Ηναν». ΙΑύτ.].
«’Σ τδν θειον έσοΰ Ν, νε μαΰρέ μου». [Ρ· 440].

3) Μετά τά είς Α, επιρρήματα, οΐον
«Κή άκόμα Ν ’κ ξεκαμπάτησαν»..[Ρ· 440]·
«Κ’ έ’λα καί σύ έντάμα Ν». [Αύτ·].

£ημ. Καί παρά Έρμονιακφ άναγινόσκομεν,
«Τώρα Ν νυν έάσατέ με». [Μεταφρ. Ίλιαό. 256].

4) Μετά τδ γ' πρόσωπον χρόνων τινων της παθητικής φωνής, οΐον
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«ΈπάρθεΝ κ’ ή Άγιασοφιά»· [Ρ. 198,].
«Πενταήμερος έγένετο Ν, κ’ έκαυχέθεΝ». [Ρ. 486].

«Νά ’κεΐντ,α Ν ν’αποκοιμηθούν». [Ρ. 543]· 
«Οί πε'ντε ’γένταΝ ’ς την φίλην». [Ρ. 505].

Σημ. Ίδ. καί Α. έΟερώθεν.
5) Έν μέσφ δύο λέξεων, της μέν τελευτώσης, τής δέ άρχομένης άπδ φω

νήεντος, οΐον
«Πέρνησόν με Ν εταίρε». (Ρ. 481).
«Έπηγαν και Ν έκόνεψαν»· (Ρ. 440). 
«Έρθανε καί Ν έντόκανε σπαθιά». (Ρ. 482).

Σημ. Ούτω καί ή Κοινή λέγει,
«Τη νύφη του Ν έφώναξε», (Ρ. 466).
«’Που θά τδ μάθη Ν ή Τουρκιά». (Μαν· Β’· σ. 79).
«Μέσα Ν άπδ τδ Βάλτο»· (Ζαμ,π· σ· 663)· 
«Και με Ν ο νειδς ’που μ’ αγαπά». (Faur. IV. 24).

*2Va : Τδ άπηχημα τοΰτο εύχρηστε! πρό οιασδήποτε λέξεως, οΐον
«Ν άοιλοΐ έμας, ΝΑ βάϊ έμας». (Ρ. 41).
«’Εμπρός περνούν οί πράσινοί, ΝΑ είν’ τ’ έμά τ’ άδέλφια». (Ρ. 440). 

Σημ. Καί ή Κοινή λέγει,
«Έσέ ΝΑ πρέπει, μωρέ Άιά»· (Ρ. 41).
«Μή ΝΑ ’σε γάμο πέφτουνε, μή ΝΑ ’σε πανηγύρι». (Ρ. 2).

Τδ άπηχημα τοΰτο εΐχον καί οί άρχαϊοι ύπδ την μορφήν ΝΗ, λέγοντες εγώ 
ΝΗ, εμέ ΝΗ, τδ ΝΗ κ.τ.λ. ύπδ δέ τήν σημερινήν μορφήν ΝΑ, εδρηται έν 

χρήσει καί είς τούς. χρόνους τοΰ Πτωχοπραδρόμου, λέγοντος
«Καί μήΝαπλήςη νά σφαγή, μή ΝΑ τδν πιάση ό. στρόφος»· (Β'. 532).

*Nar: Τδ άπηχημα τοΰτο εύχρηστε! μόνον μετά τάς προσωπικής άντω

νυμίας, οΐον
«Έμέ ΝΑΝ δς τ’ έσκότωσες». (L. 443).

Σημ. Ουτω καί παρά Πτωχοπροδρόμφ,
«...........................είς τδ σκολειδν έμέ NAN»· (Α'. 88).
«Έσέ ΝΑΝ καί ’πουκάμισου». (V. στιχ· 365).

Νε, ή Ναι: μόριον κλητικόν άντί τών κοινών Έ, ή Αί', παρά δέ τοΐς άρ- 

χαίοις Τί, οΐον -
«Όπίσ’, δπίσ’, νε Ξάνθινε». (Ρ. 482).

Ξεκα,ρΜαγΐζοψ,αΐ' ξεκαμπίζω, τουτέστιν εξέρχομαι είς τήν πεδιάδα.

Σημ. Λεξις μιξοβάρβαρος έκ τής Έλλην. προΟέσεως Έκ, καί τοΰ Ίταλ. 

Campagna (πεδιάς).

"Οροpar: όραμα.
Σημ. Έκ τοΰ σπανιωτέρου τύπου δράω—δράω.

Τδ άπηχημα τοΰτο εύχρηστε! άδιαφόρως μετά οίανδήποτε λέξιν,οΐον 

«Κάνεις αύτό ΠΑΑ ’κί άναγνώθ’»· (Ρ· 198).
«"Ηλιε μ’ κ’ εσύ ΠΑΑ ντδ είσαι καί άπ’ έμε καλλίων». (Ρ· 538)· 

Σημ. Τδ άπηχημα τοΰτο φρονοΰμεν ό'τι δέν είναι άλλο, εί μή τδ έπανα- 
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ληπτικόν πάλε»=>πάλιν. Ευρηται δέ έν χρήσει καί εΐ'ς τινας φράσεις τής Κοι
νής, οίον δταν λέγωμεν—κ’Ήρτες καί σύ HAAE νά [λέ σκοτίσης».—«’Έτσι 
ΠΑΛΕ θέλω’γώ».—«"Ήθελες ΠΑΛΕ η αφεντιά σου νά τόν άφήσω νά ρ-έ. δεί- 
ρη;»—«Τί σούρτε ΠΑΑ’ εσένα καί φωνάζεις;» κ.τ.λ. Εις τάς φράσεις ταύ- 
τας τό ΠΑΛ(Ε) ούδεμίαν έ'χει έπαναληπτικήν σημασίαν, άλλά τίθεται απλώς 
ώς πλεονάζον φθόγγος, τουτέστιν ως άπηχημα. Τοιοΰτον τι φαίνεται καί τό 
παρά Πτωχοπροδρόμφ έν τοϊς στίχοις τοΰτοις,

«Και τώρα μόνον άφες με, δτιψωμιν ούκ ?χω, 
«ΠΔΔ ώς να ’πάρω δανεικό». (Α\ 314).

Τοΰτο μη έννοήσας ό-μακαρίτης Μαυροφρύδης, διόρθωσε τόν στίχον διά 
τοΰ.—'«Π άλλ’ ώς νά πάρω δανεικόν»-—λέγων δτι τό— πάλλ’ ώς — κεΐται 
ίσως άντί τοΰ—-πά (ύπαγε), άλλον (άλλαχοΰ) ως (εως) νά πάρω δανεικόν.8 
(Έκλ. μνημ. σ. 511].

ϋομπίδες : οπαδοί, συνοδοιπόροι.
«Εδρεν και τσοι πομπίδες τον, κάθουν καί λογαριάζουν». (Ρ. 44β)«

Χημ. Έκ τοϋ άρχαίου πομπεύς (συνοδοιπόρος).
ΊΙουΙόνω: γεννώ πουλία.
’Ρακάπν : ραχίδεον, κοινώς ραχοΰλι.

•Κή άκόμαν κ’ ξεκαμπάτισεν, ^αζάνια έπιδέδεν». (Ρ· 440)·
Χημ. Την ύποκοριστικήν κατάληξιν—ΑΝΙ, καί ή Κοινή μεταχειρίζεται 

8ις τό φουτάνι άντί φουντάρι (φυτάριον).
'Paolr: ράχις

«Ένας έγευταν τερετής, έξέδεν ς’ τα ρασία». (L. 443).
Χημ. Ή τροπή τοϋ X είς Σ, εύχρηστεϊ καί είς άλλας Τραπεζουντίας λέ

ξεις, οϊον σέρα άντί χήρα κλ.
•Σέρα έκλαιεν τό πουρνόν, σέρα τό μεσημέριν»· (L- 443).

Συνεζάγαριεν : συνετάγημεν, συνεφωνήσαμεν, άμοιβαίως έτάξαμεν ό εις 
Οίρός τόν άλλον.

Σύρκομα,ι: σύρομαι. .
«Νό σόρ’ άτό ’κί σύρκεται». (Ρ· 527)·

Σημ. Ή έπένθεσις τοΰ Κ, ευρηται καί είς τά αρχαία βρύκω, έρύκω αντί 
βρύω, έρύω κ.τ.λ.

Tarταγίζω: φρίσσω, τρέμω.
Σημ. Έκ τοϋ παρ’Ήσυχίω Τανταλίζομαι^σαλευομαι [έν Α], % έκ τοϋ 

παρά Πλουτάρχω Ταρταρίζω, περί οδ λέγει. «Καί τό ριγαϋντα πάλλεσθαί 
καί τρέμειν, ταρταρίζείν κέκληται.» [Πρ. τοΰ πρωτ. ψυχρ. § 9.]. *Η Κοινή 
λέγει Τθυρτουρίζω==τρέμω ύπό τοϋ ψύχους.

Φζάγωσυγκατατάσσω, καθίστημι.
«Έσέν σύντεκνον φτάγω»· (L. 51).

Σημ. Έκ του τάγω, τάσσω.
ΦζουΛιγρίγος: μαδισμένος.
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«Τό γένεια φτουλιγμένος». (Ρ. 540).
Χημ. Έκ τοϋ τετιλωμένος. Ό Passovv. ού καλώς παρατηρεί. «Rectivis 

videtur derivandum ad Έπί—τυλησσω (cfr. Dion. Laert. 9, 114), explica
tes, solutes».

Χαρερ&ος: χαρούμενος, χαίρωv.
’.βμ/τσιπ : υποκοριστικόν τοϋ ώμος.
Ώριάζω : συνενόνω, συντροφιάζω.

«Έννηα τσοπάν’ώρίασαν έννηα κοπάδι’ άρνία». (Ρ· 505).
Χημ. Έκ τοϋ άρχαίου ώρίζω, έπενθέσει τοΰ Α, κατά τά κοινά λογιλζω,' 

ζυγιΑζω, χρονιΑζω κλ. άκολουθοϋντα τά άρχαϊα άπαντιΑζω, άνακογχιλιΑ- 
ζω, άγκαλιΑζω κ.τ.λ.

Έν Αενκάδι ί. ΣϊΑΜΑΤΕΛΟΣ Σχολάρχης

Ή* ZMXKIPuA.
Ύπό ΟΚΤΑΒ1ΟΓ FEUILLET

ΕΠΙΣΤΟΛΗ A',Γεώργιος Λ . . . τώ Παύλφ Β . . .’
Είς ΙΓαρισίους.,

Έν’Ροζελ τήν 15 Σεπτεμβρίου 184 . . 7

Φαντάζομαι τήν έ'κπληξίν σου δταν έπιστρέφων έκ Γερμανίάς λάβης περί 
την έννάτην τής εσπέρας τήν παρούσαν, καί δδης άμέσως έκ τής ταχυδρο
μικής σφραγΐδος δτι δέν σέ περιμένω έν Παρισίοις. Τοϋτο ενδέχεται νά σοί 
προξενήση δυσαρέσκειάν τινα, ήτις έξ άπαντος θέλει μεταβληθή είς άπορίαν, 
δταν άνοίξας τήν έπιστολήν πληροφορηθής έξ αύτής οτι είμαι έγκατεστη* 
μένος άπό πέντε ήδη ημερών έντός μύλου τής Κάτω Νορμανδίας— «Έντός 
μύλου ;» θ’ άνακράξης, «Τί ζητεί είς αύτόν τόν τόν μύλον ;»— Καταθετών 
τότε πρός στιγμήν τήν έπιστολήν μου θέλεις συσπάσει τάς όφρϋς, άγωνιζό- 
μενος νά λύσης τό αί'νιγμα διά μόνης τής μαντικής σου δυνάμεως. ’Αλλ’ αί
φνης τά χείλη σου θέλουσι διασταλή είς μειδίαμα φιλοσοφικής είρωνίας καί 
φιλικής συγκαταβάσεως, προκληθέν έκ τής έπιφανείσης είς τό πνεϋμά σου 
λύσεως, ύπό τό σχήμα ωραίας μυλωθρού, οΐαι αί τοϋ κωμικοΰ μελοδράμα
τος, πεπασμένης ρύχί δι’ αλεύρου άλλ’ όρυζοκόνεως, ταινιοστόλιστον έχού- 
σης περιστήθιον, κομψήν έσθήτα καί κάτωθεν αύτής μικρούς πόδας έντός κεν
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τητών κνημίδων, έν Ινί λόγω μιας τών μυλωθρίδων εκείνων, αΐτινες έκφρά- 
ζουσι τά αισθήματα αύτών συνηχούσης τής ορχήστρας. Δυστυχώς δμως ή 

χαριτόβρυτος αύτη οπτασία ομοιάζει τή πραγματικότητι οσον έγώ τφ Ναρ- 
κίσσφ. 'II ίδική μου μυλωθρός φέρει έπί τής κεφαλής, αγνοώ άπδ πόσων εβδο

μάδων, τρισμέγιστον βαμβακερόν σκούφον, εις τδν όποιον παχύ στρώμα άνευ
ρου δέν αρκεί ν’ άποδώσγ τδ πριν Λευκόν χρώμα, τδ δέ υπό τδ σκούφωμα 

τοϋτο πρόσωπον τοσοϋτον δμοιάζει τφ τοϋ συζύγου αύτής, ώστε πολλάκις 
ετυχε νά έκλάβω τήν μυλωθρόν άντί τοϋ μυλωνά. "Ολως περιττόν νομίζω 

νά προσθέσω μετά ταΰτα, ό'τι ,ούδεμίαν έχω περιέργειαν νά εξετάσω δν πε- 
ριέχεται και καρδία εις τδν σάκκον τδν περιέχοντα τά κάλλη τής οίκοδε- 

σποίνης μου.
Ή άλήθεια είναι ότι, μή γνωρίζων πώς νά σπαταλήσω τδν καιρόν κατά 

την διάρκειαν τής τριακονθημέοου απουσίας σου, έζήτησα μίαν οίαν δήποτε 

άποστολήν παρά τοϋ ύπουργείου. Κατ’ εύτυχή σύμπτωσιν τδ ε’παρχιακδν 
συμβούλιου τοϋ Είίρου είχεν υποβάλει εύσεβάστως τή κυβερνήσει την εύχήν, 

δπως τά ερείπια τής Μονής τοϋ 'Ροζέλ προβιβασθώσιν εις την τάξιν ίστο- 
ρικοϋ μνημείου, ό δέ ύπουργδς άνέθεσεν εις εμέ την έξέτασιν τών δικαιούν- 

των την άξίωσιν ταύτην τίτλων. Μεταβάς αμέσως είς την πρωτεύουσαν τοϋ. 

φιλάρχαιου νομυϋ, έπαρουσιάσθην εκεί μετά σοβαράς αξιοπρέπειας, ώς άνήρ 
έξ ου έξαρτάται ή ιστορική υπαρξις προσφιλέστατου είς τους αύτόχθονας 

μνημείου. Μεγάλη όμως ύπήρξεν η απορία μου, δ'τε ζητήσας πληροφορίας 
έν τφ ξεναδοχείφ, ούδένα ηδυνηθην νά ευρώ γνωρίζοντα καν την ύπαρξιν 

τοιούτου ιστορικού μοναστηριού έν τοΐς περιχώροις. “Όπως δήποτε έσπευσα 

νά μεταβώ πρδς τδν νομάρχην, τδν γνωστόν ήμΐν Β**, δστις πολλάς μέν μοί 
έπεδαψίλευσε φιλοφρονήσεις, άλλ’ εις τάς ερωτήσεις μου περί τοϋ λαοφι- 

λοϋς μνημείου, ούδέν άλλο ήδυνήθη ν’ άπαντήση εΐμη μόνον, ό'τι πολύ κάλ- 

λιον αύτοΰ ήθελε μέ πληροφορήσει περί τών ερειπίων τούτων η κυρία του, 
Sv έστεργον νά γευματίσω παρ’ αύτφ.

Ίο εσπέρας μετά τδ γεϋμα ή Κυρία Β**, ένδώσασα μετά τίνος μετριό- 
φρονος δισταγμού εις τάς επιμόνους παρακλήσεις μου, έ'στερξε νά μοί δείξν] 

έν τώ λευκώματι αύτής άποψιν της Μονής, ήν είχε σχεδιάσει μετά πολλές 

φιλοκαλίας. Κατά την ξενίζουσάν μετά ερείπια ταΰτα ύψοϋντο έν μέσφ όν

τως μαγικές σκηνογραφίας, ής περιγράφουσα την μεγαλοπρέπειαν κατελαμ- 
βάνετο βαθμηδόν η Κυρία Β** ύπδ ένθουσιώδους συγκινήσεως, ώς επίλογον 
δέ ερριψεν έπ’ εμέ ίκετικδν βλέμμα ΐσοδυναμοΰν δωροδοκίγ. ’Εκ τούτων 

έπείσθην ό'τι ή νέα αύτη γυνή ήτο η μόνη έν τή έπαρχίγ κηδομένη τών 

ερειπίων τούτων, ή δέ πρδς την κυβέρνησιν αναφορά τών μελών τοϋ γενικού 
συμβουλίου προηρχετο έξ απλής επιθυμίας νά εύχαριστήσωσι την κυρίαν 

νομαρχίναν. Ουδόλως εννοώ νά μεμφθώ διά τοϋτο τούς άξιοτίμους κυρίους 
συμβούλους, άλλάμονον νά ει'πω ότι οΐ οφθαλμοί τής Κυρίας Β** ώραϊο^ 

και ώς έκ τούτου έπρεπε και κατ’ έμήν γνώμην η άρέσκουσα είς τοιόύτους 

οφθαλμούς Μονή νά καταταχθή έξ άπαντος μεταξύ τών ιστορικών της Γαλ
λίας μνημείων. 'Π ουτω σχηματισθεΐσα περί της άξίας τών ερειπίων πεποί- 

θησίς μου είχεν έν τούτοις άνάγκην νά ύποστηριχθή παρά τφ κ. ύπουργφ 
καί δι’ άλλων τινών ίστορικωτέρων έπιχειρημάτων. Δυστυχώς όμως ούδέν 

σχεδόν 'ηδυνηθην ν’ άνεύρω άξιον λόγου έν τοΐς άρχείοις, τδ δέ προϊόν επι
πόνου επί δύο όλας ημέρας έν τή νομαρχιακή βιβλιοθήκη άνασκαφής ύπήρξβ 

τοϋτο μόνον, «οτι έν τή Μονή τοϋ 'Ροζέλ κατώκουν πρίν καλόγηροι, οιτινες 
ύπήγον νά κατοικήσωσιν άλλαχοΰ, άφοϋ αύτη κατέστη άκατοίκητος».

Τούτων ούτως έχόντων, άπεφάσισα νά μ,εταβώ αμελλητί εις έπίσκεψιν 

τών μυστηριωδών έρειπίων, όπως λύσω έπί τοϋ τόπου τδ ιστορικόν πρόβλη

μα, έν άνάγκγ δέ άναπληρώσω διά σχεδιασμάτων δπωσοϋν κολακευτικών 

τδν έξ άνωτέρας βίας λακωνισμόν της ιστορικής μου έκθέσεως. Την Τετάρ
την λοιπόν τδ πρωί άνεχώρησα έφ’ άμάξης εις την κωμόπολιν Ν**, εγγύς 

κειμένην της Μονής. Τδ εσπέρας ειχον διανύσει δώδεκα λεύγας, ό δέ ηνίοχός 

μου έχώνευε τδ δωδέκατον αύτοϋ γεϋμα. 'Η χώρα είναι χαρίεσσα καίτος 

δπωσοϋν μονότονος. 'Υπό φύλλωμα άειπράσινον άπλοΰται παχύχλοος τάπης, 

δν νέμονται εύδαίμονες βόες, ούχ ηττον τοϋ ηνιόχου μου πολυφάγοι. Περί 
λύχνων άφάς ή σκηνογραφία μετεβϋ.ήθη έπαισθητώς, τάς βοσκάς διεδέχθη- 

σαν βαλτώδεις πεδιάδες, γυμναί καί άχλοοι ώς στέπαι ρωσικαί. 'Η έπιφά- 
νεια τοϋ έλους έφαίνετο σχεδόν μαύρη καί έπ’ αύτής έφύοντο λιμναίοι μόνον 
σγ οίνοι καί άλλα νοσηρές δψεως φυτά. Έγγίζων ήδη είς τδ τέρμα της δδοι- 

πορίας διέκρινα είς μεγάλην άφ’ ημών άπόστασιν ιππείς τινας, διατρέχοντας 

την άπέραντον έ'κτασιν άπδ 'ρυτηρος, καί δτε μέν άφ.ανιζομένους είς χαμηλό
τερων τοϋ έδάφους πτυχήν, δ'τε δέ άναφαινομέν'ους αίφνης καί τρέχοντας 
μετά τής αύτής πάντοτε φρενητιώδους ταχύτητος. Ήδυνάτουν νά μαντεύσω 

τίνα έδίωκον οι Κένταυροι οδτοι αόρατον σκοπόν, ούδ’ ήθέλησα νά έρωτησω 

περί τούτου, ποιητικώτερον πάσης άποκαλύψεως εύρίσκων τδ μ.υστήριον.

Διανυκτερεύσας έν τφ ξενοδοχείφ μετέβην την έπιοϋσαν τδ πρωί εις τά 
ερείπια, άτινα κεΐνται εις την άκραν τοϋ δάσους. Τά λείψανα της Μονής εί
ναι μικροϋ λόγου άξια, Ούδέν άλλο άπέμεινεν έξ αυτών είμη δ πρδ της αυ

λής μεγαλοπρεπής πυλών, πτέρυξ οικοδομήματος Αναγόμενου πιθανώς είς 

τδν δωδέκατον αιώνα, έ'νθα κατοικεί σήμερον δ ξενίζων με μυλωνάς, ή αί
θουσα τοϋ συνεδρίου, ής έθαύμασα τάς αψίδας, καί δύο ή τρία κελλία, ών 

τδ έν έχρησίμευε πιθανώς ώς δεσμωτήριον, καθ’ οσον υπέθεσα έκ τοϋ πά

χους τής θύρας καί τοϋ όγκου τών κλείθρων. Τά λοιπά κατέπεσαν ή κατε- 
σκάφησαν ύπδ τών χωρικών, προμηθευομένων έκεΐθεν υλικόν πρδς άνέγερσιν 

τών πέριξ οΐκίσκων. ‘Η εκκλησία άπ’ εναντίας είναι σχεδόν ακέραια καί ώς 
μητρόπολις μεγάλη. Μόνος ό πυλών καί ό οπισθόδομος κατέπεσαν, τά δέ 

ένδον τοϋ ναοϋ, οί υψηλοί κίονες καί οί Οόλοι έμειναν ανέπαφα και ώς 'χθεσινά.
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Το έργον τές καταστροφές φαίνεται έκτελεσθέν ύπό έξόχου τεχνίτου, άνοί* 
ξαντός είς τάς δύο άκρας τοΰ οίκοδομήματος, τόν πυλώνα καί την θέσιν του 
θυσιαστηρίου, δύο γιγαντιαίας όπάς, όπως έπιτρέψη τφ εϊσερχομένφ νά δια- 
κρίνφ τό όπισθεν δάσος ώς διά βαθύτατης θριαμβευτικές άψίδος. Ή άπροσ- 
δόκητος αύτη οπτασία είναι έν τφ έρήμφ τούτφ τόπφ όντως καταπληκτική»

'■— «Κύριε,» είπον εις τόν μυλωνάν οστις άπό της άφίξεώς μου κατεσκό- 
■πευε μακρόθεν πάσαν (/.ου κίνησιν ριετά τές χαρακτηριζαύσης τούς αύτόχθο- 
νας θηριώδους δυσπιστίας, «έ'χω εντολήν νά περιγράφω και νά σχεδιάσω τά 

έρείπια ταΰτα, καί πρός τοΰτο άπαιτεΐται πολυήμερος εργασία. Δέν είναι άοα 
δυνατόν νά μοί προσφέρετε έν οίόν δήποτε κατάλυμα ένταΰθα διά μίαν η δύο 
έβδομάδας, δ'πως απαλλαχθώ καθημερινού δρόμου άπό τής κωμοπόλεως είς 

την Μονήν ;»
Ό μυλωνάς, άκραιφνής τύπος Νορμανδοΰ, μ’ έξήτασεν άπό κορυφές. μέχρι 

ποδών, μέ κατεμέτρησε καί μ’ έζύγισε χωρίς νά εϊ'πνι ούδέ γρυ, ώς άνθρωπος 
κάλλιστα γνωρίζων ότι η έχεμύθεια είναι ή αρχή της νορμανδικές σοφίας, 
είτα δέ ή'νοιξε τέλος πάντων τ’ άλευρωμένα χείλη του, ούχί όπως μοί άπαν- 
τήση, άλλ’ δπως κράξν) την γυναΐκά του, εϊς ήν ηναγκάσθην νά ύποβάλω 
καί έκ δευτέρου την αι'τησίν μου. Χάρις εϊς την υπεροχήν τοΰ γυναικείου έν
στικτου η σιωπηλή άνάκρισις τές μυλωθρού ύπηρξε πολύ συντομωτέρα τές 
τοΰ συζύγου της καί άπέληξεν εις άμεσον έκδοσιν άποφάσεως ευνοϊκές. Ό 

μυλωνάς ένόμισε τότε πρέπον ν’ άφαιρέση τόν πίλον του μετά γλυκεροΰ μει
διάματος- άμφότεροι δέ μοί έπεδαψίλευσαν έ'κτοτε παντοίας περιποιήσεις, 
δπως λησμονήσω την ψυχρότητα τές πρώτης ύποδοχές, έπιμένοντες μάλι
στα νά μοί παραχωρησωσι τδν ίδιον αύτών κοιτώνα, κεκοσμημένον δι’ ει
κόνων έκ τοΰ Τηλεμάχου. Τούτου δμως προετίμησα κελλίον, γυμνόν μέν καί 
στενόχωρον, έ'χον δμως μεσαιωνικόν παράθορον, δι’ ού έ'βλεπον τά έρείπια 
τοΰ ναοΰ καί τόν πράσινον ορίζοντα τοΰ δάσους.

"Αν ήμην έ'τη Ttva νεώτερος, ήθελον καταθελχθ^ έκ τοΰ ποιητικωτάτου 
τούτου καταλύματος. Άλλ’ αΐ τρίχες μου, φίλε Παΰλε, ήρχισαν ■)’ άσπρί- 
ζωσι, καίτοι έπιμένω πολλάκις θεωρών ώς άπλοΰν άποτέλεσμα άντανακλά- 
σεως τοΰ φωτός τό άμφίβολον αυτών ύπό τόν ήλιον χρώμα. Τά νεανικά μου 
όνειρα παρέλθον άνεπιστρεπτεί. Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι έ'παυσα νά 
ρεμβάζω- πιστεύω μάλιστα αΐ ονειροπολήσεις μου άνυψώθησαν μεταβαλοΰ- 
σαι διεύθυνσιν, άφοΰ ή είκών γυναικδς δέν είναι πλέον άπαραίτητον αύτών 
στοιχεϊον καί η καρδία μου άφίνει ήσυχώτερον τόν νοΰν. Άλη'θές είναι δτι 
ουδέ σήμερον τέρπομαι είς ξηράς καί άφγρημένας Θεωρίας και άδυνατώ νά 
σκεφθώ περί πραγμάτων, άτινα δέν μέ συγκινοΰσιν. 'Ομολογώ δτι ρωμαντι- 
κός έγεννήθην καί’τοιοΰτος θ’ άποθάνω. Τό μόνον πράγμα, δπερ δύναται ό 
κόσμος ν’ άπαιτήσν) έκ τές ώριμωτέρας ηλικίας μου, καί απαιτώ ό ΐ'διος παρ’ 
έμαυτοΰ, είναι ή έξοβέλισις τοΰ έρωτος έκ τών ποιητικών μου ονείρων.
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Τοιοΰτος διαμένων δέν ένθουσιάζομαι πλέον, άλλ’ ούδέ βασανίζομαι έκ 
πλήξεως συζών μετά τών άναμνήσεων τοΰ παρελθόντος καί πειρώμενος ν’ 
άναστήσω διά τές φαντασίας τούς πρώτους οϊκιστάς τών ερειπίων τούτων. 
Άνερυθριάστως δέ ομολογώ ό'τι άγαπώ τούς καλογήρους, ούχί τούς οκνηρούς 
εκείνους, παχυσάρκους καί λάγνους ρασοφόρους τές παρακμές, άλλά τούς έν 
μέσφ της κτηνώδους μεσαιωνικές κοινωνίας μόνους σώσαντας τδ ένστικτον τών 
πνευματικών απολαύσεων, καί ότέ μέν διανυκτερεύοντας γονυπετείς έπί ψυ- 
χράς πλακός, ότέ δέ άκαμάτως έργαζομένους πρός διάσωσή τών κειμηλίων 
τοΰ άρχαίου πολιτισμού. Καί αυτοί τοΰ Βολταίρου οί άναγνώσται δέν δύναν- 
τάι ν’ άρνηθώσιν, άν έ'χωσιν νοΰν καί καρδίαν, δτι καθ’ δλην την διάρκειαν 
τές μακράς μεσαιωνικές νυκτδς έ μόνη παραμένουσα άκτίς διανοητικού φω
τός έ'λαμπεν έπί τού ωχρού μετώπου τού καλογήρου. Ούδόλως λοιπόν απο
ρίας άξιον είναι τδ νά τέρπωμαι άποτίων είς την μνήμην αύτών φόρον εύ- 
γνωμοσύνης καί συμπαθούς σεβασμού. "Αν εΐχον γεννηθέ πρό δέκα αιώνων 

ήθελον βεβαίως ζητήσει παρ’ αύτοΐς την ησυχίαν τού κελλίου, μεχρες ου 
απολαύσω την ειρήνην τοΰ ουρανού. Ούδέν γνωρίζω έπάγγελμα συμφωνότε- 
ρον τγ διαθέσει μου τοϋ μοναχικού, καί άπό πέντε ημερών ούδέν άλλο σκέ
πτομαι είμή μόνον δτι, άν ημην καλόγηρος, ήθελον διάγει άφρόντιδας ημέ
ρας γράφων μετ’ αφελούς πίστεως θαυμαστά συναξάρια έπί στιλπνές μεμ
βράνης, λύων τούς γρίφους αγνώστων χειρογράφων καί άνευρίσκων έν αύτοΐς 
μετά παλμών άνεκφράστόυ χαράς την Ίλιάδα, σχεδιάζων γοτθικάς έκκλη- 
σίας ώς ονειρον ώοαίας, κατασκοπεύων τδν δρόμον τών άστερων, θερμαίνων 
χημικούς άμβικας, άνακαλύπτων ίσως την πυρίτιδα καί πλήν τές άνακαλύ- 
ψεως ταύτης ούδέν άλλο πράττων καθ’ δλην την διάρκειαν τοΰ βίου μου κα
κόν έργον. Άλλ’είναι ήδη μεσονύκτιον: «Ιίαληνύκτα λοιπόν, αδελφέ μου,» 

ώς έ'λεγον οί μοναχοί.
Ύπάρχουσιν έδώ φαντάσματα! Ένφ έ/.λειον την επιστο

λήν μου έν σιωπή μεσονυκτίφ, τά ώτά μου έπλήσθησαν αίφνης μυστηριώ
δους καί συγκεχυμένου θορύβου, ώς πλήθους λαλοΰντος γεγωνυία τγί φωνίί. 
Σπεύσας εϊς τδ παράθυρου είδον μετ’ άπεριγράπτου συγκινήσεως τά έρείπια 
καταυγαζόμενα ύπδ άπλετου φωτός, τοϋ οποίου τά . νάματα έξορμώντα έκ 
τού πυλώνος καί τού χάσματος τοϋ καταρρεύσαντος όπισθοδόμου έφώτιζον 
ζωηρώς τδ δάσος. Αδύνατον ήτο ν’ αποδώσω τδ φαινόμενου τοΰτο εις πυρ- 
καϊάν- άλλως δέ έ'βλεπον διά τών οπών τού τοίχου γιγαντιαίας σκιάς, 
αΐτινες έκινούντο μετά τίνος ^υθμοΰ ώς τελοΰσαι άλλόκοτόν τινα λειτουρ
γίαν. Καθ’ ήν στιγμήν ήνοιγον τό παράθυρον, άντήχησεν έν τοΐς έρει- 
πίοις καί έπανελήφθη ύπδ πάσης ήχοΰς τές κοιλάδας οξύς ήχος σαλπίγγων. 
Εύθύς έ'πειτα είδον έξερχόμενον της έκκλησίας διπλοΰν στίχον λαμπαδηφο
ρίαν ιππέων, ών οί μέν έ'φερον ερυθρούς οί δέ μέλανας μανδύας καί πτερά έπί 
τές κεφαλές. Ή παράδοξος αύτη λιτάΥδίά ήκολοόθησε τήν όρίζουσαν τήν 
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κοιλάδα σύδενδρον στενωπόν μέχρι τ'ί; μικράς γέφυρας, δπου έσταμάτησβ 
βείουσα τάς σπινθηριζούσας λαμπάδας καί όξύτερον εις τάς σάλπιγγας φυ- 
σώσα. Παν φως τότε έσβέσθη, έσίγησε πας ήχος και. τό σιωπηλόν μεσονύ
κτιον έπεκράτησε κα'ι πάλιν έπί τής κοιλάδος. Ταΰτα είδον καί Ακόυσα χω
ρίς νά έξέλθω τίίς Γαλλίας" σύ δέ ό μεταβάς είς την Γερμανίαν πρός άγραν 
ύπερφυσικοϋ κατόρθωσες άρα νά ί'δφς τόν Mavpor Κυτηγοκ; "Αν δέν τόν 
είδες είσαι άξιος αγχόνης.

ί ’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'.

Τό πριν μοναστηριακόν δάσος άνήκει σήμερον έίς πλούσιον αύτόχθονα 
κτηματίαν καί άκούραστον κυνηγόν, τόν μαρκήσιον Μαλουέ, τοϋ όποιου ή 
έπαυλις φαίνεται οδσα τό κοινωνικόν κέντρον της όλης επαρχίας. Ό άξιος 
ουτος διάδοχος τοΰ Νεμρώδ οδηγεί καθ’ έκάστην είς τό δάσος πολυάριθμον 
ί'λην εφίππων κυνηγών, είς ούς παρετέθη χθές δεϊπνον έπί τίίς χ"λόης, μετά 
τό όποϊον έπέστρεψαν είς την έπαυλιν σαλπίζοντες καί λαμπαδηφοροΰντες. 
Ταΰτα πληροφορηθείς τό πρωί παρά τοΰ άγαθοΰ μυλωνά, ωρέχθην νά πνίξω 
«ύτόν έξηγήσαντα μετά τοσαύτης πεζότητος την φανταστικήν οπτασίαν μου. 
Τό δέ χείριστον είναι οτι τά κυνηγέσια καί πάσαι αί θορυβώδεις κοσμικοί 
ματαιότητες έπελαύνουσιν εις τό έρημητήριόν μου. Τάς καταρώμαι, Παΰλε, 
έξ όλης καρδίας, διότι άν μοΐ παρέσχον χθές ρωμαντικήν οπτασίαν μέ κα
τέστησαν σήμερον ηοωα επεισοδίου γελοιωδεστάτου.

Κακώς ών διατεθειμένος άπό τίίς έγέρσεώς μου μόλις κατόρθωσα νά ζω
γραφίσω μέχρι μεσημβρίας, δτε ήναγκάσθην νά παυσω, βαρεΐαν αισθανόμε
νος την κεφαλήν καί πλήν τούτου πλήρη απαίσιων προαισθημάτων. Είσελ- 
θών πρός στιγμήν είς τόν μύλον δπως καταθέσω τά γραφικά μ.ου σκεύη επέ- 
πληξα την δυστυχή μυλωθρόν διά τόν παρατεθέντα μοι είς τό πρόγευμα 
ύπέρ τό μέτρον σπαρτιατικόν ζωμόν, απώθησα άποτόμως τά έγγίζοντα τάς 
γραφίδας μου παιδία καί έλάκτισα τόν ταλαίπωρου σκύλον. Αίσχυνόμενος καί 
Ανάξιον νομίζων έμαυτόν τοΰ φωτός τοΰ ήλιου μ.ετά τά τρία ταΰτα κακουρ
γήματα, ύπήγα νά κρυβώ είς τό πυκνότερου μέρος τοΰ δάσους, δπόυ έπλανή- 
θην έφ’ ικανήν ώραν ματαίως άγωνιζόμενος ν’ άποσείσω τά κατέχοντά με 
άπό πρωίας μαΰρα προαισθήματα. Άλλ’ άνευρων έπί τέλους εΐ'ς τινα άκραν 
άναδενδράδος Αναπαυτικόν στρώμα βρύων σκιαζόμενον ύπό μεγαλοπρεπούς φη- 
γοϋ κατεκλίθην έπ’ αύτοΰ, συνεύνους έχων τοϋ συνειδότος μου τάς τύψεις, 
μέχρις οΰ κατεσίγασεν αύτάς βαθύτατος ύπνος. Είθε νά ήτο ούτος δ ύπνος 

τοΰ θανάτου !
’Αγνοώ άπό πόσης ώρας έκοιμώμην, δτε άφυπνίσθην αίφνιδίως υπό έγγυ- 

τάτης έμοί διασείσεως τοΰ έδάφους. Άνεγερθείς παραχρήμα ειδον είς πεσσό- 
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φων βημάτων άπόστασιν νεαράν έφιππον γυναίκα. *Η αιφνίδια μου έμφάνι- 
σις είχε φοβίσει τόν ίππον παρεκτραπέντα τής όδοΰ. Ή άμαζών, ήτις δέν μέ 
είχεν Ακόμη ίδεΐ και κατεγίνετο νά τόν καθησυχάσνι διά θωπειών, μοι έφά- 
νη εΰ'μορφος καί κομψή, έπρόφθασα δέ μάλιστα νά διακρίνω ξανθούς πλο
κάμους, όφρϋς χρώματος βαθυτέρου, ζωηρόν βλέμμα καί κυανόπτερον πίλον 
κατά τι θρασύτερον τοΰ δέοντος έπϊ τό ους κεκλιμένου. Πρός πλήρη κατα- 
νόησιν τών μετά ταΰτα πρέπει νά σοί εί'πω δτι έφόρουν ένδυμα ζωγράφου, 
κατάστικτου έξ έρυθρώυ κηλίδων, και είχαν πιθαυώς τό άγριωπόυ καί έπτοη- 
μένον έκεϊνο βλέμμα, δπερ καθιστ^ τήυ δψιυ τοϋ αίφυιδίως άφυπνιζομένου 
κωμικήυ άμα καί φοβεράυ. "Αν είς ταΰτα προσθέσφς κόμην άκτένιστον καί 
πώγωνα πλήρη ξηρών χόρτων, θέλεις εύκόλως έννοήσετ όποιος κατέλαβε τήν 
νέαν κυνηγέτιδα τρόμος, άμα μ.έ είδεν. Άφεϊσα μικράν κραυγήν, έστρεψε τά 

νώτα καί έφυγεν άπό ρυτήρος.
Αδύνατος ήτο είς τήν φιλαυτίαν μου ή ελάχιστη κολακευτική άπατη 

περί τής έντυπωσεως ήν έπροξένησα είς τήν κυρίαν ταύτην. Άλλ’ είμι ήδη 
τριακονταπενταετής καί ή γαλήνη τής ψυχής μου δέν έξαρτάται πλέον, δόξρρ 
τώ Θεώ, έξ εύνοϊκοΰ ή δυσμενούς βλέμματος γυναικός. Άκολουθήσας δι’ ήσύ- 
χου βλέμματος τήν φυγαδευθεϊσαν ύπό τής άπαισίας μου μορφής αμαζόνα, 
ειδον αύτήν στρεφομενην πρός άριστεράν, δπως είσέλθ-ρ είς άλλην τινα πα
ράλληλον Ατραπόν τοΰ δάσους. Είσδύσας τότε είς γείτονα λόχμην τήν έπα- 
νεΐδον τρεχουσαν πρός έντάμωσιν δώδεκάδος περίπου ιππέων, οίτινες έφαί- 
νοντο άναμένοντες αύτήν, καί κράζουσαν μακρόθεν διά φωνής διακεκομμέ
νης: — «Κύριοι, αγριάνθρωπος! Υπάρχει είς τό δάσος Αγριάνθρωπος !»

Εύρίσκων τό προοιμίου τοΰτο ενδιαφέρον έτοποθετήθην έν Αναπαυτική σκό- 
πι^ δπισθεν θάμνου καί ήνοιξα τούς οφθαλμούς καί τά ώτα. Πάντες περιε- 
κυκλουν ήδη τήν ξανθήν κυρίαν, πεισθέντ’ες έκ τής συγκινήσεως αύτής δτι 
δέν ήστειεύετο" αύτη δέ έξηκολούθει ίσχυριζομένη δτι είδεν έκ τοΰ σύνεγ
γυς, άν ούχί Ακριβώς αγριάνθρωπον, Ανδρα τούλάχιστον ρακενδύτην, τοϋ 
όποιου ό χιτών έφαίνετο αιμοσταγής, τό πρόσωπον καί αί χεϊρες βδελυράς 
ρυπαρότητες, δ πώγων στυγνός καί θηριώδες τό βλέμμα, άνθρωπον τέλος 
πάντων πρός δν’ παραβαλλόμενος δ φοβερότερος ληστής τοΰ Σαλβατώρ ‘Ρό- 
ζα, ήθελε φανή ήμερος, καθάριος καί κομψός. Καί ώς εί μή ήρκει ή τοιαύτη 

τοΰ ύποκειμένου μου περιγραφή, ή αξιέραστος κυρία προσέθετεν δτι τήν ήπεί* 
λησα, ορθωθείς πρό τοΰ ίππου της ώς βρυκόλαξ. Είς τήν θαυμαστήν ταύτην 
διηγησιν άπεκρίθη δ όμιλος τών κυνηγών μεθ’ δμοφώνου ένθουσιασμοΰ : —— 
«"Ας κυνηγήσωμεν τόν Αγριάνθρωπον, άς τόν κυκλώσωμεν, άς τόν συλλάβω- 
μεν, Ούρρά!» καί ολόκληρον τό ιππικόν έκινήθη καλπάζον ύπό τήν οδηγίαν 
τής ξανθής άμαζόνος. ’

"Οπως καταστήσω αδύνατον τήν άνεύρεσίν μου, ήρκει νά μ,είνω ήσυχος 
έκεΐ οπού ήμην’θελήσας δμως πρός μείζονα ασφάλειαν νά μετοικήσω είς τήν
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αντίκρυ λόχμην, ηκουσα αίφνης, ενφ διέβαινον [Λεν’ έπιφυλάξεως την άτρά'» 
πόν, άγρίαν φωνήν θριάμβου, άγγέλλουσάν μοι οτι άνεκαλύφθην υπό τώνιπ
πέων, οϊτινες έπηρχοντο κατ’ έμοΰ μετά χειμαρρώδους δρμ·ης. Άν ημ.ην φρό
νιμος, επρεπε τότε νά σταματήσω, καί νά ύποκριθώ την άπορίαν ήσυχου 
διαβάτου μ.ή γνωρίζοντας τί ζητοϋσιν οί ουτω διακόπτοντες τον περίπατον 
αύτοΰ. ’Αντί τούτου όμως, καταληφθείς υπό αδικαιολογήτου τινός επιθυμίας 
ν’ άποφύγω πάσαν έξηγησιν καί πιστεύων ότι ηρκει πρός τοϋτο ολίγη ευκι
νησία, διέπραξα τά ασυγχώρητου σφάλμα νά ταχύνω τό βήμα η μάλλον, 
όπως εΐ'πω την αλήθειαν, νά τρέξω ώς διωκόμενη έλαφος πρός μεγάλην χα
ράν τών ένθουσιωδώς άλαλαζόντων κυνηγών. ’Από της στιγμής εκείνης πάσα 
έντιμος έξηγησις άπέβαινεν δλως αδύνατος και έπρεπε έκών άκων νά υπο
βληθώ είς τάς περιπετείας του άνίσου άγώνος.

Κατορθώσας έν τούτοις νά κρυβώ καί πάλιν είς απρόσιτον τοΐς ϊπποις 
λόχμην έλπισα ό'τι ηθελον δυνηθη νά διανύσω άοράτως ικανόν δρόμον καί 
νά ματαιώσω ουτω την καταδίωξιν. ’Αλλά καί ή τελευταία αυτή ελπίς τα
χέως έξέλιπεν, δτε είδον τούς διώκτας μου διαιρούμενους εις δύο συμμορίας 
φυλασσούσας τάς έξόδους τοΰ θαμνώνος. Ή έμφάνισίς μου ποούκάλεσε νέαν 
έκρηξιν κραυγών, γέλωτος παταγώδους και κυνηγετικών σαλπισμάτων. Κα
ταληφθείς τότε υπό σκοτοδίνης καί βλέπων περιστρεφόμενου περί εμέ τό δά
σος έρρίφθην είς την πρωτην τυχοϋσαν ατραπόν καί ή φυγή μου κατέστη έτι 
ταχυτέρα. Άλλ’ οί αδιάλλακτοι κυνηγοί μέ παρηκολούθουν μετ’ αύξούσης 
δρμό5ς καί κτηνώδους ευθυμίας. Ηγείτο δέ πάντοτε αύτών η γαλανόπτερος 
κυρία, είς ό^,ν κατηυχόμην τά φοβερώτερα τ'^ς ιππασίας δυστυχήματα. Αυτή 
ένεθάρρυνε τούς άπηνεϊς μου διώκτας καί, οσάκις κατώρθαυν νά κρύψω πρός 
στιγμήν τά ί’χνη μου, μέ άνεύρισκε πάντοτε μετά σατανικές όξυδερκείας, 
δείκνύουσά με διά 4ης άκρας τοϋ μαστιγίου καί άσπλάγχνως γελώσα, δταν 
ηναγκαζόμην νά τρέξω καί πάλιν διά θάμνων καί έρεικώνων, πνευστιών, 
έξεστηκώς καί άσθμαίνων. Αδύνατον μοί είναι νά εί'πω έπί πόσον χρόνον έκυ- 
νηγηθην ουτω, έκτελών άνηκουστα γυμναστικά κατορθώματα, διασχίζων 
συμφύτους άκάνθας, βυθιζόμενος είς χαράδρας, ύπερπηδών βαθεις λάκκους, 
άνορθούμενος ώς θηρίον μετά πάσαν πτώσιν καί τρέχων άνευ λόγου, άνευ 

' σκοποΰ καί άνευ άλλης έλπίδος είμη νά ί'δω την γην άνοιγομένην, δπως μέ 
καταπίγ. '

Έπί τέλους καί έκ τυχαίας μόνον συμπτώσεως, καθότι είχον άπολέσει πρό 
πολλοϋ πασαν τοπογραφικην άντίληψιν, εύρέθην απέναντι τών ερειπίων της 
Μονής. Ύπερπηδησας τότε δι’ άπηλπισμένου άλματος τό χωρίζον αύτην από 
τοϋ δάσους άδενδρον διάστημα καί διαβάς ώς αναθεματισμένος την έκκλη- 
σίκν έφθασα καταπόρφυρος προ της θύρ'ας τοϋ μύλου. Ό μυλωνάς καί η σύ
ζυγός του, οίτινες ϊσταντο περιμένοντες την διάβασιν τών ιππέων, έθεώραυν 

την κατάστασίν μου^ιετ’ άπεριγράπτου άπορίας. Μόλις καί μετά κόπου κα- 

τορθώσκς νά είπφ αύτοΐς, —- «Άν μέ ζητήσουν, άποκριθ-^τε δτι δέν είμαι 
έδώ 4 —- άνέβην άνά τρεις της κλίμακος τάς βαθμίδας, καί έ'πεσα έπί τ?ίς 

κλίνης μου ελεεινός καί έξηντλημένος.
Οί κυνηγοί έν τούτοις είσώρμων έν άταξίιιρ είς την αυλήν τοΰ μοναστηριού, 

οί ίπποι έκάλπαζον έπί τοΰ λιθοστρώτου καί, οπερ φοβερόν, ίίκουον κρότον 
πτερνιστήρων, προμηνύοντα δτι τινές τούτων άφιππεύσαντες προύτίθεντο νά 
μέ καταδιώξωσι καί πεζοί. ’Ανεγερθείς τότε έπί τ-ης κλίνης έ'τεινα την χεΐρα; 
πρός τό πολύκροτόν μου’ άλλ’ ευτυχώς οί διώκταί μου, άρκεσθέντες είς τάς 
εξηγήσεις τοϋ μυλωνά έσπευσαν ν’ άποσυρθώσιν. ’Αποσπάσματα δμως τινά 
τοΰ διαλόγου φθάσαντα είς τάς άκοάς μου ούδεμίαν μοί άφ’Ζκαν αμφιβολίαν 
περί δτι οί κύριοι ούτοι, αν δέν μ’ ένόμιζον πλέον λγστην καί άνθρωποφά- 
γον, μ’ έθεώρουν εί'πέρ ποτ® άλλοτε ώς τον κορυφαϊον τών ίδιοτρόπων.

Ταιαύτη είναι, φίλε μου, ή πίστη άφηγησις τών συμβάντων της άποφρά- 
δος ταύτης Ημέρας, καθ’ ην κατέστην δ γελοιωδέστατος τών ανθρώπων, δυ- 
στύχημα καί αύτ^ς της ατιμίας φοβερώτερον έν Γαλλία. Τά κατορθώματα 
μου παρέχουσιν ^δη έν γειτονικώ μεγάρφ άνεξάντλητον ύλην σκωμμάτων 
είς δμιλον φαιδρών ιπποτών καί ώραίων δεσποινών. Πλην τούτου αισθάνο
μαι δτι διά της άτάκτου έκέίνης φυγής άπώλεσα μέγα μέρος της πρός έμαυ- 
τόν ύποληψεως καί τά τρία τουλάχιστον τέταρτα τίς τοΰ μυλωνά καί τΐίς 
άξιεράστου αύτοΰ συζύγου. Έν τοιαύτη δεινή θέσει διενοηθην πρός στιγ
μήν νά χρησιμοποιήσω καί πάλιν την ώκυποδίαν μου, φεύγων οσον τά
χιστα έκ τοΰ μ,ύλου καί της επαρχίας’ αλλά μετά ώριμωτέραν σκεψιν τοϋτο 
μοί έφάνη ανανδρία καί ,άπεφάσισα νά εξακολουθήσω ησύχως τό έ'ργον μου, 
παρέχων εις τάς άμαζόνας, τούς κυνηγούς καί τούς άλεστάς της Κάτω Νορ - 
μανδίας τό θέαμα στωϊκοϋ φιλοσόφου άκαταβλητου υπό της δυστυχίας. .

(Ή συνέχεια είς τό επόμενον φύλλον)

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΜΙΧΑΗΑ ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

1260 — 1261

Θεόδωρος ό Αάσκαρις, ό αύτοκράτωρ της Νίκαιας, τελευτών κατ’ Αύγου
στον τοΰ έτους 1259 κατέλιπε διάδοχον τόν υιόν Ίωάννην τόν Αάσκαριν, 
εχοντα ηλικίαν οκτώ ετών' άνέθηκε δέ την κηδεμονίαν αύτοΰ είς τόν πα
τριάρχην ’Αρσένιον καί τόν πρωτοβεστιάριον Γεώργιον Μουζάλωνα. Άλλ’ δ 

Μιχαήλ Παλαιολόγος, έποφθαλμιών προ πολλοϋ την άνωτάτην αρχήν, υπο
κίνησε τόν στρατόν, δστις καί έφόνευσε τόν Μουζάλωνα εννέα ημέρας μετά 
την τελευτήν τοΰ αύτοκράτορος. Τότε δέ ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, ΰποκρινό- 
μενος εαυτόν άμέτοχον τοϋ έκτελεσθεντος φόνου, άνεδείχθη ώς προστάτης τοΰ 
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νεαροϋ βασιλεως, προσοικειωθεις δε τον πατριάρχην καί τους μεγιστάνας κατ’ 
άρχάς μέν άνελαβε τήν κυβέρνησιν τών πραγμάτων κα'ι προσέλαβε τό τοϋ 
μεγάλου δουκός αξίωμα, είτα δέ άνηγορεύθη δεσπότες καί μετά τέσσαρας 
μ.ηνας, ύποσκελισας τόν κηδεμονευόμενου, έστέφθη αύτοκράτωρ τή 1τ) ’Ια
νουάριου 1260, σφετερισθεΐς τόν θρόνον των Λασκάρεων. Άφοΰ δέ δ Καϊσαρ 
Στρατηγόπουλος ανέκτησε την Κωνσταντινούπολιν τή 26 ’Ιουλίου 1261, ό 
Μιχαήλ Παλαιολόγος, μετέφερε την έδραν τής αυτοκρατορίας είς την βασι
λεύουσαν πόλιν, έ'νθα έστέφθη έκ νέου έν τφ ναζί τίς τοϋ ©εου Σοφίας, βα- 
σιλεύσας μέχρι τοΰ Θανάτου αύτοΰ συμβάντος τή 11 Δεκεμβρίου 1282.

Γνωστά είναι τα υπό του Sabatier περιγραφέντα χρυσοί και χαλκά νομί
σματα ατινα ο Μιχαήλ Παλαιολογος έκοψεν έν Κωνσταντινουπόλει άπό τίς 
ανακτησέως αυτής μ.εχρι τέλους τίς βασιλείας. Άλλ’ ούδέν νόμισμα έγνω- 
ριζομεν αχρι τοΰδε κοπεν καθ’ δν χρόνον ό Μιχαήλ Παλαιολόγος έβασίλευ- 
σεν έν Νικαιγ. Αλλ όμως έκ τίνος νομίσματος δπερ έπ’ έσχάτων ηύτύχησα 
ν ανακαλυψω αποδεικνυεται δτι 6 φιλόδοξος άνήρ έσπευσε καί κατά τό διά
στημα τ^ς εν Νικαί^ε βασιλείας νά κόψνι νομίσματα. Ιδού δέ τοϋ έν λόγι^ 
πρωτοφανοΰς νομίσματος τό τε άπεικόνισμα καί ή περιγραφή*

Μ — ©V. Λ\ ■■■“ Ο ΠΑΑ6 ΟΑΟΓ(Ο)0. Ή Θεοτόκος όρθία περιβαλλόμενη 
τήν κεφαλήν ύπό στεφάνης κα'ι ευλογούσα τόν δεξιόθεν αύτίς ίστάμενον αύ
τοκράτορα δστις κρατεί έν μέν τγί δεξι^ σταυρόν, έν δέ τή άριστερ^ είλη- 
τάριον.

Όπ. ΤΡΥ — ΦΟΝ.Ό άγιος Τρύφων άντωπδς κα'ι δρθιος’πεμιβαλλόμε- 
νος τήν κεφαλήν ύπό στεφάνης καί κρατών τή δεξιζί σταυρόν.—Χαλκός.

Τά νομίσματα τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου τά κοπέντα έν Κωνσταντινου- 
πόλει φέρουσιν έν τφ δπισθεν ή τήν Θεοτόκον έντός τών τειχών τίς πόλεως 
ή τόν τοϋ αύτοκράτορος όμώνυμον αρχάγγελον Μιχαήλ. Άλλά τό νόμισμα 
τοΰτο φέρει τόν άγιον Τρύφωνα δστις έν ούδεν'ι νομίσματι τίς Κωνσταντινου
πόλεως απαντάται, τοϋθ’ δπερ έπιβεβαιοϊ δτι τό ήμέτερον νόμισμα έκόπη έν 
Νικαίρρ, διότι ό άγιος Τρύφων, μαρτυρήσας έπί τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού 
Δεκίου τω 249 έν Νικαίφ ήτο καί δ πάτρων τίς πόλεως ταύτης. "Οπως 
λοιπόν οί άγιοι Δημήτριος καί Εύγένειος πάτρωνες τίς Θεσσαλονίκης καί: 
Τραπεζοΰντος έχαράττοντο έπί τών νομισμάτων τών κοπτομένων έν ταϊς δυσί 
ταύταις πόλεσιν, οδτω καί έπί τών έν Νικαίιχ: κοπτομένων νομισμάτων έχα-

ράττετο ό άγιος Τρύφων. Ούδέ είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν παρουσιάζεται δ 
άγιος ουτος έν νομίσματι τίς Νίκαιας, απαντάται δέ καί έπί νομίσματος τοϋ 
αύτοκράτορος ©εοδώρου τοΰ Αασκαρεως, περιγραφομενου καί άπεικονιζομενου 
έν τφ συγγράμματι τοϋ Sabatier' δστις μή έννοήσας δτι τό έν τφ πεδίφ 
μονόγραμμα, έπρεπε ν’ άναγνωσθή ΤΡΥΦΩΝ περιέγραψέν έσφαλμένως τόν 
άγιον Τρύφωνα ώς άγιον Δημήτριον. Σημειοΰμεν έν τελεί δτι έκ τών νομι
σμάτων τών άποδιδομένων παρά τοΰ Sabatier είς Θεόδωρον Γ' τόν Λάσκαριν 
μόνον τά δύο χρυσά τοΰ πίνακος LX.V άριθ. 2 καί 3 κα'ι τό χαλκοϋν το3 
πίνακος LXVI άριθ. 1 άνήκουσιν είς τόν ρηθέντα αύτοκράτορα, πάντα δέ 
τά λοιπά έκόπησαν κατά τήν έμήν γνώμην άναντιρρήτως ύπό ©εοδώρου του 
Αγγέλου αύτοκράτορος τής Θεσσαλονίκης. Δ ΕΜΠΡΟΣ

Η ΠΑΝΩΑΗΣ ΕΝ ΓΙΟΡΩ ΤΩ 1837.

Τζ> 1837 ένέσκηψεν ή πανώλης έν Πόρφ, μεταδοθεϊσα έ'κ τίνος πλοίου 
τουρκικής προελεύσεως. "Ενεκα μέτρων άσυνέτων άπεβίωσαν πολλοί δχι μόνον 
έκ της πανώλους, άλλά καί έξ άλλων νόσων τάς οποίας παρήγαγον ή συσ- 
σώρευσις έν ώρα θέρους εις μέρη νοσηρά, καί παντοϊαι στερήσεις. Μεγαλας δε 
κατά τήν περίστασιν έκείνην προσήνεγκεν υπηρεσίας ό τότε ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως άποσταλείς είς Πόρον ώς πληρεξούσιος αύτίς ιατρός Πέτρος Κ. Ήπί- 
της, διδάκτωρ της ίατρικίς σχολίς τίς Βιέννης, άνήρ πολυμαθής, εμβριθής, 
έντιμος καί είς άκρον φιλάνθρωπος. 'Ο Ήπίτης έδιόρθωσε τό κατά δύναμιν 
τά πρό αύτοΰ γενόμενα σφάλματα,καίτοι προσκόψας είς πολλάς άντιπράξεις. 
Έδημοσίευσε δέ περιγραφήν τίς νόσου λίαν ένδιαφέρουσαν καί έπιγραφομενην ; 
a'H πανώ^ης είς Πόρον η ηρεροΛόγιον των είς ταύτην την νήσον κατά τόν 
ΆπρΐΛιον, Μάϊον καί 'Ιούνιον τον 1837 όιατρεζάντων, pi τοπογραφικόν 
γάρτην τον Πόρον, παρά τον Π. Κ,Ήπίτον ιατρόν, έν Άθήναις 1837».

Κατά τήν 19 Μαρτίου 1837, έλλιμενίσθη είς Πόρον πλοΐον ελληνικόν ερ
χόμενον έκ Καραγατζίου και Μεγαλολίμνης, κειμένων δχι μακράν τοϋ Άγιου 
’Όρους. Ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου άνήγγειλεν είς τόν ύγειονόμον, δτι κατά 
τόν διάπλουν έπνίγη είς ναύτης πεσών άπό τοΰ ίστοϋ είς τήν θάλασσαν έν 
καιρφ νυκτός πνέοντος σφοδροτάτου ανέμου. Ό κυβερνήτης καί τό πλήρωμα 
έβεβαιωσανγταϋτα ένόρκως. Τό πλοϊον έτέθη ύπό κάθαρσιν. Μετ’ όλίγας ημέ
ρας ήσθένησε καί άπεβίωσεν εις τών ναυτών αύτοΰ. Ούδε'ις ύπίρχεν έπιστή- 
μων ιατρός έν Πόρφ. Ή άσθένεια τοΰ άποθανόντος ναύτου δέν έθεωρήθη πα·

I Description gGnGrale des monuaies byzantines. Τόμ. Β’. σελ. 298, άριθ. 13 κ«ί Πίν. 
XXVI, 4ρι9. h .
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νωλης, καί μετά την λήξιν της κάθάρσεως τδ πλήρωμα ήλθεν είς συγκοινω

νίαν μετά τών κατοίκων. ’Εντός ολίγων ημερών έπήλθον διάφοροι αιφνίδιο1 

θάνατοι, οί όποιοι επίσης δέν άπεδόθησαν εις την πανώλην, Ταΰτα δέ έγέ

νοντο κατά την τελευταίαν εβδομάδα της τεσσαρακοστής καί την πρώτην έβδο" 
μάδα τοΰ Πάσχα, ημέρας καθ’ άς κατά τά χριστιανικά έ'θιμα έσυσσωρεύοντο 

πολλοί εις τάς εκκλησίας καί. άλληλασπάζοντο. Τέλος το κακόν έβεβαιώθη^ 

καί την 24 ’Απριλίου άπεκλείσθησαν ό λιμην καί ό ναύσταθμος, άπεσύρθη-. 
σαν δε πάντες εις τάς οικίας των καί οΐ ευπορότεροι εις τάς έπαύλεις καί 

τους κήπους των. 'Η πρώτη σκηνή τοΰ πένθιμου δράματος κατετρόμ.αξε τούς 
Βοριωτας. «Την αύτην ημέραν (24 ’Απριλίου), διηγείται ό; Ήπίτης, άπέθα- 
νεν η γυνή τοΰ Τζελιαυ άπό πανώλην, τής οποίας τον ά.νδρα έβίασαν. νά τήν 
δεσν) με μακρύ σχοινίον άπό τόν λαιμόν καί νά την σύρ·ρ άπό τά ύψη τοϋ όρει- 

νοΰ καί βραχώδους Πόρου είς τόν αίγιαλόν. Τό αΐμα, ό ίχώρ καί ό έγκέφα* 
λος εξελθων άπό τό είς τό τράβιγμα κτυπούμενον είς τούς λίθους κρανίον* 

έσημάδευσαν δλην σχεδόν την οδόν έως είς τόν αίγιαλόν. Φθάσαν ούτω κα- 

ταξεσχισμένον καί καθφματωμένον τό πτώμα τής άθλιας Τζελίου είς την- 

θάλασσαν, παρέλαβεν αύτό είς την λέμβον του ό ύπόλοιμος (μόρτης) Νικόλαος 

Κουκουλης, διά νά τό παραδώση είς ταφήν. Οί ύπόλοιμοι ου,τοι έξετέλουν έπί 

μΛσθφ πάσας τάς υπηρεσίας τάς άφορωσας είς τούς κραυσθέντας ύπ.δ τής 
πανώλους».

Πληροφορηθείς περί τών διατρεχόντων ό είς "Ύδραν ευρισκόμενος Διοικητής 

κ. Πάκμωρ, έσπευσε νά έλθ·/) είς Πόρον συνοδευόμε.νος ύπό τοΰ Διοικητικοί 
ίατροΰ κ. Ηανθοϋ, καί συνέστησεν εύθύς ύγειονομικήν επιτροπήν έζ εί'κοσιν. 

οίκοκυραίων τοΰ Πόρου. Ή επιτροπή αύτη διευθυνομένη ύπό τών κ. κ. Πάκ- 

μορος καί Εανθοΰ, ή'θελεν ίσως περιορίσει τό κακόν, έάν ό πρόεδρος τοϋ έν, 
?Αθήναις ίατροσυνεδρίου κ. Βίτμερ δέν έ'πεμπεν είς Πόρον δι’ αυτόν τοϋτον τόν, 

σκοπόν άποστόλους, οίτινες δυστυχώς διά τών λίαν άκαταλλήλων μέτρων 

των έγένοντο πρόξενοι πολλών θανάτων καί ζημιών καί ολίγον έλειψε νά 

γίνωσιν άφορμή νά διαδοθή τό κακόν καθ’ ολην την έπικράτειαν. Μετά την, 

άφιξιν τών άποστόλων τοϋ ίατροσυνεδρίου ό Διοικητής καί ό Διοικητικός ια

τρός έπανήλθον εις "Ύδραν.

Συνέβη τότε είς Πόρον, δ,τι συνέβη είς παρομοίας περιστάσεις είς πάσαν, 

έποχήν καί είς πάντα τόπον, δηλαδή φόβος καί συγχυσις, κακά επιτεινό

μενα έτι μάλλον δτε είς τοιαύτας κρίσιμους στιγμάς οί’ διέποντες τά πράγ

ματα είναι άμαθεΐς καί άλιγόνοες. Τά ύπό τών απεσταλμένων ληφθέντα μέ
τρα ύπήοξαν μωρότατα, έξετελοΰντο δέ μετά πολλής άπανθρωπίας. 'Υπάρ

χει είς την πελοπονησιακήν παραλίαν τοϋ Πόρου μέρος 'Αλικη όνομαζόμε- 
V0V. "Όλον τό πελοπονησιακόν μέρος τοΰ Πόρου ητο κατά την εποχήν εκεί
νην νοσώδες ένεκα διαφόρων νοσηρών άναθυμιάσεων, η 'Αλικη δμως ήτο τό 

νοσωδέσταταν πάντων. Εις τό μέρος τοΰτο έκομίζοντο, καίτοι ύγιείς, οί συγ- 

γενεϊς, οί σύνοικοι καί αυτοί οί γείτονες τών ύφ’ οίουδηποτε θανάτου άπο- 

δανόντων, έξαιρέτως δέ οί συγγενείς, οί σύνοικοι κα'ι οί γείτονες τών ύπό, 

πανώλους άσθενησάντων η άποθανόντων. Οι δυστυχείς ουτοι εμενον έν τίί 
• Αλικγ άστεγοι κατά τόν θερινόν καύσωνα, έστεροΰντο καί τοΰ άναγκαίου ύδα- 

τος, καθαρδίς καί όπωσοϋν έπαρκοϋς τροφής, κατά συνέπειαν δέ τών κακου

χιών τούτων πολλοί έζ αύτών ησθένουν καί τινες άπέθνησκον. Αί άσθενεια1. 
καί οί θάνατοι ούτοι άπεδίδοντο παρά τών αμαθών απεσταλμένων ανεξαι

ρέτως είς την πανώλην, ώς νά μή ή'ρκουν τόσαι αί.τίαι. δπως προκαλέσωσί. 

θανατηφόρους άσθενείας. Καί οί μέν ύγιεϊς ύποπτοι έρρίπτοντο είς την "Αλι- 
κην, οί δέ κρουσθέντες ή υποτιθέμενοι ώς τοιοΰτοι, έστέλλοντο εΐ'ς τι έρημον, 
άσκιον καί άνυδρον νησίδιον, την Σφακτηρίαν, είς βέβαιον σχεδόν θάνατον,, 

διότι ούδευία έχορηγεϊτο αύτοϊς αυτόθι ιατρική θεραπεία ή κάν περίθαλψις, 
Ή διάγνωσις δήθεν της πανώλους έγίνετο παρ’ ιατρών άμαθών διά τρόπου 

γελοίου άμα καί βαρβάρου. Ταύτην την διάγνωσιν καλόν είναι ν’ άπομνημο’ 
νεύσωμεν μεταφέροντες την λίαν παραστατικήν περιγραφήν τοΰ Ήπίτου. 'Ο 

ηρως τής περιγραφές ταύτης είναι εις έκ τών δύο άπεσταλμενων τοΰ ιατρό- 
συνεδρίου, Γάλλος τις όνόματι Dumont. «Εύθύς δτε ηρχετο εί'δησις περί της 
άσθενείας τινός,. διηγείται ό Ήπίτης, δ Δουμών μεγαλογενης τότε, ρακένδυ

τος, άπλυτος, άκάθαρτος (ποτέ δέν ήλλαζεν), ώπλισμενος με δυο πιστόλια,, 

φέρων είς την δεξιάν βακτηρίαν σουβλεράν, έπαρουσιάζετο ούτω είς την τρε- 

μουσαν καί ημιθανή άπό τόν φόβον οικογένειαν τοΰ άσθενοΰς καί γυμνόνων 
όλους καί δλας μέ την άράδαν έψαυε τάς μασχάλας καί τούς βουβώνας με 

την άκραν τίίς ράβδου του καί άλλοίμονον είς δντινα ειχεν έπάνω είς τό σώμα 
του κοιλίδα, ελαίαν, δοθηνα, χελονάκια είς τόν λαιμόν ή άλλοΰ, άστρακιάν, 

κοκκινάδαν ή τι τοιοΰτον. Είς τοιαύτην περίπτωσή άμέσως ηκουετο η φωνή 

«τοΰτο είναι φοβερό πανοΰκλα», καί άμέσως έσύροντο οί άθλιοι είς την Σφα
κτηρίαν ύδυρόμενοι καί καταξεσχίζοντες τάς παρειάς καί τάς σάρκας των, αί 

γυναίκες μάλιστα, φωνάζουσαι, μοιρολογούσαν καί παρηγορούμεναι μόνον άπό 
την μεγαλόφωνον ηχώ τών άντικρυνών βουνών, ήτις μέ τήν ταχύτητα τής 
άστραπής διέδιδε τήν ειδησιν τοΰ νέου κρούσματος είς δλους σχεδόν τούς 
κατοίκους τοΰ Πόρου, οίτινες καί άνευ τοιούτων ειδήσεων έκαρδιοκτυπων άκα- 

τάπαυστα καί ήσαν ημιθανείς άπό τόν φόβον καί τρόμον, έσύροντο, λέγω, οί 
μέν άρρωστοι είς τδ νησίδιον, οί δέ ύγιεϊς είς τήν Άλικην' τα δε πραγματα 

των δλα έρρίπτοντο άνευ έξαιρέσεως είς τήν φωτίαν. Αύτό τοϋτο έγίνετο καί 
είς τούς γείτονας τών άληθώς ή μή κρουσθέντων, διότι καί ουτοι έσύροντο είς 
τήν Άλικήν καί τούτων οχι μόνον έκαίοντο τά στρώματα και τά ενδύματα 
άλλά καί τά πρό πολλών μηνών είς κιβώτια έσφαλισμενα πραγματα καί 

προίκα τών θυγατέρων των. Σιμά τούτων έρρίπτετο είς τάς φλόγας τοΰ πυ
ρές τοΰ καιομένου καί ζάκχαρι καί καφφές καί όρύζιον καί χαβιαρι και σαρ- 

δέλλαις καί κριθάριον καί σιτάριον. Μίαν φοράν έρριψαν είς τήν φωτιάν καί
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έν τουφέκι έπί λόγο», ό'τι τδ κοντάκιόν του είναι ξύλινον’ έρριψαν επίσης είς 
τήν φωτίαν καί μερικών τεχητών τά έργαλεΐα». Αναντίρρητου είναι, οτι καί 
κατά τήν περίστασιν ταύτην διετρανώθη τδ φύσει εύάγωγον τοΰ ελληνικού 
χαρακτήρος, διότι ούδεμίαν οί ατυχείς Ποριώται άντέταξαν Αντίστασιν κατά 
μέτρων τόσον σκληρών και προφανώς μωρών.

Ευτυχώς ή Κυβέρνησις πληροφορηθεΐσα περί τής έλεεινής ταύτης τών 
πραγμάτων καταστάσεως, έ'πεμψεν ώς πληρεξούσιον αύτής τδν διακεκριμέ- 
νονίατρδν Πέτρον Ήπίτην, συνοδευόμενον ύπδ τοΰ κ. Ξ. Λάνδερερ, άρχιφαρμα- 
ζοπαιοΰ τοϋ αειμνήστου βασιλέως ’Όθωνος κα'ι καθηγητοϋ της χημείας. ‘'Αμα 
άφίχθη είς Πόρον τήν 28 ’Ιουνίου δ Ήπίτης, μετεβλήθη ή φάσις τών πραγ
μάτων. Τούς είς τήν Άλικήν συγκεντρωμένους μετέφερεν εις τά περίχωρα 
τοΰ Μοναστηριού είς μέρος τερπνόν, κατάσκιον και έ'νυδρον. Έγένετο δ’ εγ
καίρως ή μεταφορά αύτη, διότι έκ τών έν τη Άλική έμελέτων τινές νά 
δραπετεύσωσιν είς Πελοπόνησον, δπερ ήδύνατο νά έ'χη ολέθριας συνεπείας* 
Έφρόντισε δέ περί καταλλήλου έγκαταστάσεως, νοσηλείας καί μεθοδικής 
θεραπείας τών κρουσθέντων, καί έ'λαβεν έν γένει ολα τά κατάλληλα μέτρα, 
τά όποια ταχέως έπέφερον τήν κατάπαυσιν τής νόσου, σβεσθεΐσαν εντελώς 
μέχρι τής 13 ’Ιουλίου. Τδ τελευταΐον τής πανώλους θΰμα έν Πόρφ έγένετο 
είς διακεκριμένος στρατιωτικός ιατρός, ό γερμανός ,‘Ροτλάουφ, οστις πρδ ολί
γου είχεν έ'λθει έπί τοΰ θεάτρου τής επιδημίας. Ό Ήπίτης δέν άναφέρε1 
τδν άριθμδν τών καθ’ όλον τδ διάστημα τής έπιδημίας άποθανόντων.

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, οτι δ Ήπίτης δέν έβραβεύθη διά τήν σπου· 
δαίαν υπηρεσίαν, τήν δποίαν κατά τήν περίστασιν εκείνην έπί ίδίφ κινδύνφ 
προσήνεγκεν είς τδ Κράτος καί είς τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα, άπ’ εναν
τίας μάλιστα εύρε σπουδαίαν άντίπραξιν είς τά σωτήρια μέτρα του έν Πόρφ 
καί ήκουσε συκοφαντίας κατ’ αύτοΰ έν Άθήναις. Πλήν αί Αφιλοκερδείς καί 
πραγματικαι ύπηρεσίαι σπανίως αμείβονται άλλως ή ύπδ τής συναισθήσεως 
τοΰ έκπληρωθέντος καθήκοντος.

Ή έν Πόρφ πανώλης ύπήρξεν ή τελευταία έμφάνισίς έν Έλλάδι τής νό
σου ταύτης, ήτις βεβαίως πολλάκις έπεσκέφθη αυτήν κατά τε τήν. Αρχαιό
τητα καί κατά τδν μεσαιώνα. ‘Ο έπί τοΰ πελοπονησιακοϋ πολέμου κατά 
τδν πέμπτον πρδ Χρίστου αιώνα ένσκήψας έν Άθήναις φοβερός λοιμός, τδν 
όποιον τόσον ζωηρώς άπεικόνισεν ή γραφΐς τοΰ Θουκυδίδου, Θεωρείται ώς 
πανώλης παρά πλείστων έξοχων ιατρών. Έπί Καποδιστρίου ένεφανίσθ.η είς 
διάφορα τής ‘Ελλάδος μέρη διαδοθεΐσα έκ τοϋ στρατοπέδου τοΰ Ίβραήμ 
πασα, κατεστάλη δέ χάρις είς τά συνετά μέτρα τοΰ Κυβερνήτου και τοϋ 
Γάλλου στρατηγού ΗϊξοηεΙ.Άποδεικνύουσι δέ ταΰτα, οτι τδ ώραϊον τής Ελ
λάδος κλίμα δέν άπαλλάττει αυτήν από τών κινδύνων μεγάλων επιδημιών, 
άν μή λαμβάνηται ή δέουσα υγιεινή κοει προφυλακτική πρόνοια. Είδικώς δέ 
τά ένΉόρφ συμβάντα «ιποδεικνύουσιν όπόσον δυσχερές τυγχάνει τόέ'ργον-
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τής διοικήσεως και τής καταλλήλου τών προσώπων έκλογής, διότι έάν άπ’ 
αρχής έλαμβάνοντο παρ’ άνδρών πρακτικών εμφρονα μέτρα πλεϊστα έπρο- 
λαμβάνοντο δτστυχήματα.

Γ. Κ, Τ.

ψ ΓΟΓΛΙΕΛΜΟΪ ΒΛΓΛίΕΙ*.

θλιβερά Αγγελία διεβιβάσθη έκ Νεαπόλεως, ή Αγγελία τοϋ θανάτου τοδ 
Γουλιέλμου Βάγνερ, Ανδρος εί'περ τις καί άλλος άγαπήσαντος τήν ‘Ελλάδα 
καί διατρίψαντός μετά ζήλου άξιου μιμήσεως περί κλάδον τής ήμετέρας φι
λολογίας, δςτις καί παρ’ ήμϊν αύτοΐς δεινώς ήμελήθη, λέγομεν τήν μεσαιω
νικήν ημών ποίησιν.

Ό Βάγνερ ήτο καθηγητής τοΰ έν Άμβούργφ Ίωαννείου, περιώδευε δ’ έπ’ 
εσχάτων τήν ’Ιταλίαν ΐνα μελετήση έν ταϊς βιβλίοθήκαις τά ελληνικά χει
ρόγραφα τά περιέχοντα τά προςφιλή αύτω μεσαιωνικά ποιήματα’ έσκόπει 
δέ, ώς έγραφεν είς φίλους αύτοΰ καί συνεργάτας έν Άθήναις, νά κατέλθη 
ποτέ καί είς τήν προσφιλή αύτφ Ελλάδα, τδ πρώτον ήδη. Αλλά τδ νήμα τών 
ημερών αύτοΰ έκόπη πολύ πρότερον ή δ' τι έπεθυμοΰμεν οί φίλοι τής μεσαιω
νικής φιλολογίας καί παρ’ δτι έχρειάζετο ή Ελλάς, ής θερμός φίλος ήτο ό 
θανών.

Ό Βάγνερ καίπερ ών ήναγκασμένος νά διδάσκη τήν κλασικήν φιλολογίαν, 
ής ήτο κάτοχος εμβριθής, έξ άγάπης έφέρετο ιδίως πρός τήν μεσαιωνικήν 
ποίησιν τής Αγγλίας καί τής ‘Ελλάδος. Ήτο άριστος γνώστης τοΰ Σαικσπή4 
ρου, πολλά γράψας περί τοΰ δαιμόνιου ποιητοΰ καί μετέχων ένεργητικώτατα 
τής τών Γερμανών περί τδν ’Άγγλον Αισχύλον τιτανολατρείας. Είνε δέ πε
ρίεργον δτι δ αυτός άνήρ δ πελαγοδρόμων έν τφ βαθυρρόφ ώκεανφ τής σαικ- 
σπηρείου Μούσης κατεδέχθη νά στρέψη έκ τών πρώτων 'ίλεων βλέμμα πρός 
τήν τέως περιφρονουμένην μεσαιωνικήν ποίησιν τής ‘Ελλάδος. Δέν ύπάρχει 
έν τη συμπτώσει ταύτη ψυχολογική τις άπάδειξις δτι ή μεσαιωνική ημών 
ποίησις, ή πάντη αυτή άκαλλής πρός τούς άμυήτους, ένέχει διά τούς έννοοδν* 
τας τά μυστήρια τής άληθοϋς ποιήσεως γόητρον καί καλλονήν;

Δέν έννοοΰμεν ταΰτα λέγοντες τήν αυτόχρημα δημοτικήν ποίησιν, έκείνην 
ήν άριστα χαρακτηρίζει ή εξής διήγησις Γερμανοΰ περιηγητοϋ. Ήρώτα ποτέ 
κόρην τών άγρών φσάσαν $σμά τι δημώδες, άν αύτή είνε ή ποιήσασα. Πρδς 
δέ τήν έρώτησιν γελάσασα ή κόρη άπεκρίθη «Τά τοιαϋτα τραγούδια δέν τα 
κάμνει κανείς, τά τοιαυτα τά έξεύρουν ολοι». ’Εκτός τής καθαρές ταύτης 
δημώδους ποιήσεως υπάρχει οίονεΐ μεσαίος τις Αναβαθμός πρός τήν Αρχαί-
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ζουσαν βυζαντιακην ποίησιν τίς Εκκλησίας κα'ι τών λογίων τάζις ποίημά- 

των ποικίλων καί περιέργων, ών η μελέτη είνε απολύτως αναγκαία πρός 
τελείαν γνώσιν τίς καδόλου μεσαιωνικής ποιησεως τοΰ Ελληνισμού, Τά τοιαΰ- 
τα ποιήματα πρός μέν την στιχουργίαν την άρχα'ίζουσαν έ'χουσι τοΰτο το 
κοινόν δτι καί ταΰτα συνετάχθησαν και κατεγράφησαν έν κώδιξιν ύπδ άν
δρών τυχόντων παιδείας οίαςδηποτε, μετά δέ τίς ποιησεως της δημώδους 

εχουσι κοινήν την λαϊκήν γλώσσαν, την δύναμιν τίς φαντασίας, την ζωη
ρότητα τών εικόνων, την άληθειαν της παραστάσεως. Τά ποιήματα ταΰτα 
έχουσι την ύλην ποικίλην* ότέ μέν είνε ηθικαί παραινέσεις, ότέ δέ θρίνοι 
έπί συμφοραΐς πόλεων καί άλώσεσιν, άλλοτε μέν δημώδεις μύθοι % μυθιστο- 
ρικαί παραστάσεις ιστορικών συμβάντων, άλλοτε δέ έρωτικαί διηγήσεις κατά 
μίμησιν τίς φραγκικής ποιησεως τών μέσων αιώνων. Σώζονται δέ τά τοιαΰτα 

ποιήματα έν χειρογράφοις άποκειμένοις έν διαφόροις τών ευρωπαϊκών βιβλιο- 
θηκών, άλλ’ έπ'ι μακρδν χρόνον ούδεμία κατεβληθη φροντίς περί την μελέ- 
την αύτών κα'ι δημοσίευσιν.

Καί κατέδειξε μέν την σημασίαν αύτών δ πολύς Fauriel δι’ ολίγων έν 
τξ> προλόγφ της έκδόσεως τών Δημοτικών ’Ασμάτων της 'Ελλάδος, άλλ’ η 
πρώτη τιμή της δημοσιεύσεως τοιούτων έργων,σπουδαιότατων διά την ιστο
ρίαν τίς τε γλώσσης καί τίς φιλολογίας τοΰ έ'θνους κατά την μακραίωνα 
εποχήν τών μέσων αιώνων, οφείλεται είς τδν Κοραην, έκδόντα μετά περί-· 
φανών σχολίων έν τοΐς Άτάκτοις τά δύο γνωστά τοΰ Πτωχοπροδρόμου στι
χουργήματα. Έκτοτε σποράδην, έν μακροις διαλείμμασιν έτών πολλών καί 
άνευ συστήματος, ησχοληθησαν πέρί τδ είδος τοΰτο τίς μεσαιωνικίς ημών 
ποιησεως ξένοι λόγιοι, ό Grimm, Bekker, Ellissen, Ε. Miller, Gidel. ’Εκ δέ. 
τών ημ,ετέρων έν μέν παλαιοτέροις χρόνοις ό Ζαμπέλιος, κατά δέ την τελευ- 
ταίαν εικοσαετίαν ό Μαυροφρύδης καί δ Σάθας. Είς τδν τελευταϊον μάλιστα 
τοΰτον οφείλεται η οίονεί εϊπεΐν είς νέαν ζωήν κλίσις τοΰ τοΐς περί .ταΰτα 
άσχολουμένοις γνωστοΰ β^ενναίου κώδικος τοΰ IT' αίώνος, οςτις πλεϊστα με
σαιωνικά ποιήματα περιέχει.

Άλλά τίς συστηματικής περί την τοιαύτην μεσαιωνικήν ποίησιν διατρι
βής έπεληφθησαν κατά τά τελευταία έ'τη μάλιστα δύο άλλογενεϊς, δ Γάλ

λος Legrand καί ό προώρως θανών Βάγνερ, οςτις καί έδημοσίευσεν έν τέταρσι 
συγγραφαΐς, Medieval Greek texts (London. 1870), Carolina Graeea w- 
dii aevi (Lipsiae. 1874), Histoire de Imberios et Margarona (Paris, 

1874) καί '^Λγάδητος τής Άγάπης (Leipzig. 1879) πλεϊστα μεσαιωνικά 

στιχουργηματα και έπη μετά κριτικών καί γλωσσολογικών σημειώσεων. Έν 
τγ μεγάλη κινήσει ητις κατά τά τελευταία έ'τη παρατηρεϊται περί την με
σαιωνικήν ημών ποίησιν δυνάμεθα θαρρούντώς νά εί'πωμεν οτι προεστάτει δ 
Βάγνερ. Εκείνος κατώρθωσε νά είςαγάγν) είς την μελέτην της μεσαιωνικίς 

ημών ποιησεως την κριτικήν ητις στηρίζεται ςίς την «ντιβολην τδν χεφα· 

γράφών κωδίκων καί την αύστηοότητα μεθ’ ης συνήθως έκδίδονται οί κλα·* 

σικοί συγγράφεις και τά προϊόντα τίς μεσαιωνικής φιλολογίας τίς Δύσεως^ 
άλλ’ η'τις ύπδ τών πολλών έθεωρηθη, καί δυςτυχώς έξακολουθεϊ άκόμη νά 
θεωρηται, ώς περιττή πολυτέλεια διά την βυζαντιακην φιλολογίαν. Καί διά 
τοΰτο είνε άξιος πάσης τιμής ό Βάγνερ, δτι αλλογενής ών ήσθάνθη εαυτόν 
διαπνεόμενον ύπδ άληθοΰς στοργής ποδς την μεσοχρόνιον ημών φιλολογίαν 
καί δέν έφείσθη κόπων ίνα έφαρμόσγι εις αύτην την μέθοδον τίς αύστηράς 
κριτικής. Εϊς ούδένα έχοντα άζιώσεις έπιστημονος έπιτρέπεται ί περιφρόνη- 
σις δλων αιώνων της εθνικής ιστορίας καί φιλολογίας. Άλλά δ τοιαΰτα φρο- 
νών είνε έπί τέλους έλεύθερος νάσχοληται περί τι άλλο, δ' τι θέλφ, έ'στω καί 
συνεπαγόμενος τόν κίνδυνονλά νομισθ·^ παραδόξως μονομερης.Άλλ’ούδέν έ'χουσι 
δικαίωμα οι τοιουτοι νά κατηγορώσι τών περί την βυζαντιακην φιλολογίαν 
σπουδαζόντων ό'τι κατατρίβουσιν είς μάτην τδν πολύτιμον χρόνον έπιμόνως 
έμμελώντες πράγμασι μικροΐς. Καί άν άληθώς ούτως έ'χει τδ πράγμα, διά 
την έπιστημην δμως ούδέν ύπάρχει τδ μικρόν η τό μέγα, ούδεμία διάκρισις 
πρέπει νά ύφίσταται περί την δικπραγμάτευσιν τών ύπό τίνος νομιζομένων 
μικρών άπ’ έκείνων άτινα άτόπως ϊ'σως άλλοι νομίζουσι μεγάλα. 'Η βυζαν- 
τιακη φιλολογία έχει διά τούς περί ταύτην διατρίβοντας την αύτην σημα
σίαν καί άξίαν ην έχει η κλασική παιδεία διά τούς άρχαιολογοϋντας, ην 
έχουσιν οί ενεπίγραφοι λίθοι διά τούς στηΰ,οκόπας. Ή περί τά βυζαντιακά 
έ'ργα ακρίβεια δέν πρέπει νά θεωρηθώ ώς τις μικρολογία, άλλά πρέπει νά έκ- 

ληφθ?ί ώς καθίκον.
Έκ τοιαύτης. άπόψεως εξεταζόμενη η φιλολογική ακρίβεια ην εϊςηγαγε 

μάλιστα δ Βάγνερ περί την έ'κδοσιν τίς μεσαιωνικής ημών ποιησεως πρέπει 
νά θεωρηθη ώς νέα όδδς ην έ'ταμεν δ προώρως θανών φιλόπονος άνηρ. Είς 
ταύτην την μέθοδον επόμενοι καί ταύτην προάγοντες θά δυνηθώμεν νά καυ- 
χηθώμεν δτι κατεβάλομεν τούς όφειλομένους αγώνας πρός την έμπρέπουσαν 
είς την εθνικήν ημών ποίησιν μελέτην. Μόνον δταν έχωμεν έκδεδομένα κατά 
τοιοϋτον τρόπον τά μεσαιωνικά ημών ποιήματα καί δυνώμεθα νάναγινώσκω - 
μεν αύτά κεκαθαρμένα άπδ τών άμαρτάδων άμαθών βιβλιογράφων, θά έ'χω- 
μεν τδ δικαίωμα νάτενίσωμεν δι’ οφθαλμού διαυγούς την μεσοχρόνιον ποίη- 
σίν, νά μελετησωμεν τάς τάσεις αύτίς »άί την πορείαν, τδ ύψος η την έκ- 
πτωσιν. Τότε μόνον θά έπιτρέπηται ήμΐν κρίσις οίαδηποτε αισθητική* έπί 
δέ τοΰ παρόντος άς άφεθνί τδ έ'ργον εϊς μόνους τούς φιλολόγους καί την εν

συνείδητον αύτών έργασίαν.
Λέγοντες ταΰτα περί τίς όρθίς κριτικίς μεθόδου περί την έκδοσιν τών 

μεσαιωνικών ποιημάτων, ής εϊςηγητής έγένετο έν τοΐς πρώτοις ό Βάγνερ, δέν 

άποκρύπτομεν δτι δέν ήτο έντελώς κάτοχος τών μυστηρίων τίς γλώσσης έν 
ή έγράφησαν τά ποιήματα έκεϊνα. Εϊνε δ’ άλλως η γλώσσα αύτη δυςνόη- 
τός τις καί δεόμενη πολλάκις κολυμβητοΰ δηλίου* μόνον δέ μακρά έγγύμνα. 
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σις δύναται νά έπιφέρη την τελείαν γνώσιν. Διά τοϋτο ό θάνατος τοϋ Βάγνερ 
εΐνε αληθές δυςτύχημα, επειδή συν τφ χρόνφ άπετελείου τήν γνώσιν αύτοϋ, 
τά δέ τελευταία των έργων αύτοϋ καϊ αί κατά τά τελευταία έ'τη ελληνι
στί γεγραμμέναι πρός τούς “Έλληνας αύτοΰ φίλους έπιστολαϊ μαρτυροΰσι περί 
τελειότατης έλληνομαθείας, ’Άλλως δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ούδέποτε 
οί άλλόθροοι θά γείνωσιν οί καταλληλότατοι τών τοιούτων έκδόταΓ τό έ'ργον 
εΐνε ήμετέρα υποχρέωσις, διότι καϊ ή ποίησις εκείνη καϊ ή γλώσσα εΐνε σαρξ 
έκ τών σαρκών ήμών καϊ όστοΰν έκ τών όστέων. Είς τούς “Έλληνας μάλιστα 
έπιοάλλεται ή μελέτη τών μεσαιωνικών ήμών πραγμάτων, ούδ’εΐνε δίκαιον? 
ώς συμβαίνει ενίοτε, έξ ύπερβαλλούσης λατρείας πρός τούς προπάππους νά 
λησμονώμεν τούς πατέρας.

Τό έ'ργον πρός δ μάλιστα κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ έν Ίταλίφ περιο
δείαν παρεσκευκζετο ό Βάγνερ ήτο ή έ'κδοσις μεγάλης τινός συλλογής τών 
μεσαιωνικών επών έν δημοτική γλώσση τών έχόντων θέμ.α ερωτικόν. Ή συλ
λογή αυτή έμελλε νά εΐνε πολύτιμος συμπλήρωσις τών ’Ερωτικών Συγγρα
φέων. Άλλά δυστυχώς τό έ'ργον μένει άτελές. “Ο Βάγνερ ειχεν ήδη πολλά 

χειρόγραφα αντιγράψει και άντιβάλει πρός τοΰτον τόν σκοπόν καϊ πολλά- 
χώς συνεννοηθή μετά τών περί τά τοιαϋτα άσχολουμένων. “Ο γράφων ταΰτα 
λυπεϊται ιδιαζόντως ό'τι άκουσίως συνέτεινέ πώς και αύτός είς τό νά μή έκ- 
δοθή μέχρι τοΰδε ή συλλογή τοΰ Βάγνερ. ’Επειδή ό φιλέλλην έκδότης, εύ- 

γενώς φερόμενος πρός με, ανέμενε πρότερον τήν δημοσίευσιν τών ύπ’ έμοϋ 
εν ΙΙαρισιοις εκδοθεντων Romans Grocs, άτινα έδημοσιευθησαν μόλις εσχά
τως, πολλω βραδύτερον ή οτι καί εγώ έπεθύμουν καϊ οί φίλοι τής μεσαιω
νικής ήμών ποιησεως άνέμενον. Άς εύχηθώμεν τούλάχιστον ΐνα τό ημιτε
λές μεϊναν έ'ργον τοΰ Βάγνερ άναλάβη καί άγάγη είς πέρας άλλος τις τών 
έπαϊόντων.

Ό Βάγνερ έγεννήθη κατά Μάϊον τοϋ 1843 έν Steinau τής "Εσσης* μετά 
δ’ επιτυχείς σπουδάς έν τφ γυμνασίφ τής Φραγκφουρτης καί τοϊς πανεπιστη- 
μίοις τοΰ Βερολίνου καϊ τής Βόννης άνηγορεόθη διδάκτωρ τής φιλολογίας τφ 
1864. Έκτοτε διέτριψεν έπί τινα χρόνον έν Άγγλί^, άπό δέ τοΰ 1870 
εδιδασκεν έν Άμβούργφ ώς καθηγητής τοΰ αύτόθι Ίωαννείου. Άποθανόντα 

έν ήλικίη έτών τριάκοντα και επτά έν Νεαπόλει τή 3/15 Απριλίου έθρή- 
νησε μεν και η τεκοΰσα Γερμανία, μ.κλιστα δε θρηνοϋμεν ήμ,εΐ'ς, άπολέσαν- 
τες φίλον ειλικρινή τής Έλλαόος καί τής μεσαιωνικής ήμών φιλολογίας καϊ 
ιδιαίτερον φίλον καί συναντιλήπτορχ έν τοΐς πνευματικοί; άγώσι.

ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τόν λήξαντα μήνα δυο συνεκροτήθησαν τακτικαϊ συνεδρίαι, μία δέ άνε- 
γνώσθη διατριβή τοΰ άντεπιστέλλοντος μέλους κ, Ν. Πετρή γυμνασιάρχου, 

.πεγί’Λντιγύνης.
Άπεπερατώθη ή συζήτησις τών τροποποιήσεων τοϋ κανονισμού καϊ έψη- 

φίσθη τό συνολον αύτου. Ό τροποποιηθείς κανονισμός θ’άρχίση ισχύων άπό 
τής πρώτης τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Έπϊ τή νίκη έν ταϊς έκλογαΐς τοΰ φιλελεύθεροι» έν Άγγλί^ κόμματος, δ 
Σύλλογος συνέχαρη τηλεγραφικώς τόν κ. Γλάδστωνα, έπίτιμον αύτοΰ μέλος. 

. Ή έπϊ τής προτύπου δημοτικής σχολής συστάσα έπιτροπεία ύπέβαλε διά 
τοΰ είσηγητοΰ αυτής κ. Βλ, Σκορδέλη σχέδιον οργανισμού,8ν ό Σύλλογος έπε- 
ψήφισεν άνευ άντιρρήσεως; Ιίατά. τόν οργανισμόν τοΰτον σκοπός τής σχολής 
είναι ή ήθική, θρησκευτική καϊ έθνική μόρφωσις τών είς αύτήν φοϊτών- 
των παίδων. 'Ο κύρως ούτος σκοπός έπιδιώκεται διά τής παιδαγωγήσεως, 
τής μεθοδικής διδασκαλίας και τής γυμναστικής. 'Η παιδαγώγησις τών νέων 
άποτελεϊ τό σπουδαιότατου μέλημα καϊ έ'ργον τής διευθόνσεως καί τών δι
δασκάλων τής σχολής. Δι’ αύτής έπιδιώκεται ή τοιαύτη τοΰ ήθους τών παί
δων μόρφωσις, ώστε νάναπτυχθή έν αύτοϊς αίσθημα εύγενές καί φρόνημά 
γενναϊον, νά καλλιεργηθώ τό άληθές θρησκευτικόν αίσθημα καϊ έν γένει ή 
μέν αρετή νά καταστή έξις είς τούς παϊδας, αί δέ θρησκευτικαί καί ήθικαί 
άιχαι νά καταβάλλωσι βαθείας ρίζας έν ταϊς καρδίαις τών παιδευομένων. 
Τήν σχολήν θέλει διοικεί διευθυντής καί τριμελής έφορία έκλεγομένη ύπό τοδ 

Συλλόγου.
Προτάσει τοΰ κ. Ν. Καζάζη δ Σύλλογος παρεδέξατο κατ’άρχήν τήν συ- 

στασιν βιβλιοθήκης τοΰ λαοΰ, άνέθηκε δ’ είς επιτροπείαν συγκειμένην έκ τοδ 
έπιτίμου μέλους κ. Δημ. Πετρίδου και τών τακτικών μελών κκ. Έμ. Δρα - 
γούμη, Ν. Καζάζη, Τιμ. Άργυροπούλου, Σπυρ. Π. Λάμπρου, Ίγν. Μοσχάκη, 
Ίω. Βάμβα, Ίω. Ιίωνσταντινίδου καί Βλ. Σκορδέλη τήν μελέτην τοΰ θέματος 
τούτου. 'II έπιτροπεία αυτή συνήλθεν ήδη δϊς και θελει υποβάλει προσεχώς 
είς τόν Σύλλογον τό άποτέλεσμα τών μελετών της. Είς τήν έπιτροπείαν 

ταύτην άνετέθη καϊ ή μελέτη προτάσεωνέπϊ όμοιου αντικείμενου ύποβληθει 

σών ύπό τοΰ έν Θεσσαλονίκη Συλλόγου. .
Ό Σύλλογος παρεδέξατο συμφώνως μέ τούς ύπό τοΰ Μουσικοΰ καϊ Δραμα

τικού Συλλόγου προταθέντας όρους τήν σύστασιν μουσικού θιάσου τοϋ Ωδείου 
έκ παίδων τής σχολής τών άπόρων. Άνέθηκε δ’ είς τήν κοσμητείαν τής σχο
λής Αθηνών ΐνα κανονίση τάς λεπτομέρειας συνεννοούμενη μετά τοΰ προε
δρείου τοΰ Μουσικού καϊ Δραμ.ατικοΟ Συλλόγου.
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Χυν^φθτισαν tvi αιτήσει αύτοΰ σχέσεις πρός τόν έν Βιτωλίοις Φιλεκπαι

δευτικόν Σύλλογον η Πρόνοια.

Έν τίί συνεδριάσει της Βουλές της 17 άπριλίου συζητουμένου τοΰ προΰ- 

πολογισμοΰ τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών έν τφ «κβφ. ς' άρθρφ 13, συν
δρομή είς τόν Σύλλογον Παρνασσόν διά τάς ύπ’ αύτοΰ συντηρουμένάς σχο

λάς τών άπορων παίδων δρ. 5,000» έψηφίσθη αυζησις δρ. 3,000. Ιδού τά 

περί τούτου έπ τών στενογραφικών πρακτικών τ^ς Βουλής.

«Λ. Κ.ο·υμ.ουνΒοΰρος.Νομίζω, κύριοι, καλόν νά αύςηθνί ή βοήθεια είς 
τόν Σύλλογον Παρνασσόν είς δρ. 8,000, διότι οδτος χρησιμεύει πολύ, δια· 

πράττων πολλά πράγματα ωφέλιμα.

X.· Τρεχούπϊ}ς πρωθυπουργός. Ό Σύλλογος Παρνασσός άπεδείχθη άρι- 
στον κατάστημα και νομίζω οτι δύναται νά αύζηθ?! τό χορήγημα κατά τρεις 
χιλιάδες δρ. ώστε είς δρ. 8,000 νά γίνν) τό διά τόν Σύλλογον Παρνασσόν 

κονδύλων τών 5,000.
— Ή Βουλή παραδέχεται όμοφώνως».

Την 25 ’Απριλίου έωρτάσθη ή ις' επέτειος του Συλλόγου δΓ άγροτικοΰ γεύ. 

ματος τών μελών έν τ·ρ θέσει Μοσχάτο. Τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών προσ- 

ηνεγκεν εύμενώς την μουσικήν τοϋ εύδρόμου ό Ναύαρχος ΜιαούΛης·

Υπέρ της σχολής τών άπόρων παίδων Σύρου προσηνεγκεν ό κ. Γ. Κο- 
ρωνιός δρ. 560, ύπέρ δέ της σχολής ’Αθηνών ή δεσποινίς Σοφία Πώλ δρ. 112.

Έςελέγησαν άντεπιστέλλοντα μέλη έν Πάτραις οί κ. κ. Α. Γιάκος καί 

X. Πρινάρης, έν δέ Μασσαλία οί κκ. Έμ. Πρασακάκης, ί. Νικολόπουλος και 
Ν. Σαλβάγος,

Τόν ληξαντα μ·ηνα αί έγγραφαι τών μαθητών έν τ$) έν Άθήναις σχολί; τών 

άπόρων παίδων άνηλθον είς 4 64 μαθητάς. Έν δέ τφ ύπνωτηρίφ της Σχο

λής κατά μέν τόν μήνα Μάρτιον έκοιμηθησαν 1659 παΐδες άπέναντι 1286 
κοιμηθέντων τόν Φεβρουάριον, τόν δ’ ’Απρίλιον άπό της 1ης μέχρι τν;ς 26ης 

Μαι ταύτης συμπεριλαμβανομένης 1553 παΐδες' την 26’Απριλίου ησανκα- 
τειλημμέναι 62 κλΐναι τοϋ καταστήματος, οί δ’ άπ’ άρχ·ης τΐίς συστάσεως 

τοϋ υπνωτηρίου κοιμηθέντες παΐδες άνέρχονται είς 6515.

ΤΙ κοσμητεία της σχολ'ης ’Αθηνών διένειμεν είς τούς έπιμελεστέρους τών 
φοιτώντων παίδων πίλους φέροντας τά διακριτικά γράμματα τις σχολάς.

Άπεβίωσεν έν Νεαπόλει παρεπιδημών δ έν Άμβούργφ καθηγητης Γου- 
λε£λμ.ος Βάγνερ ά'ριστος τν;ς Ελλάδος φίλος, έπίτιμον τοϋ Συλλόγου μέ

λος άπό τοϋ 1874.'Υπέρ τοΰ Συλλόγου και τοΰ άνά χεΐρας περιοδικοΰ πολ- 

λάκις έ'γραψεν ό Βάγνερ εύμενεΐς κρίσεις έν περιοδικούς της Γερμανίας. Περί 
αύτοΰ εκτενέστερα δημοσιεύονται έν τφδε τφ φυλλαδίω.


