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'Η ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέους, έλεγχομένη ύπό του Κρέοντος, δτι, παρά 
τούς κάθεστηκότας νόμους της πόλεως, δέν έδίστασε νά θάψν) τόν αδελφόν 
αυτές, παραβαίνουσα ειδικήν διαταγήν τοϋ τυράννου, ομολογεί μέν οτι πα- 
ρέβη τούς νόμους τούτους, άαλώς συνέιδΰια την βαρύτητα τές παραβάσεως, 
άλλ’ έ'πραξε τοΰτο άνωτέρου σκοπού χάριν, τές πληρώσεως τδν ηθικών νό
μων, τών διεπόντων την κοινωνίαν. Έν τί) όμολογίορ ταύτφ, τές άρνησεως 
υποταγής εις σκληρόν νόμον ύβρίζοντα την άνθρωπίνην φύσιν, εκπροσωπεί
ται ή άνθρωπίνη συνείδησις, έν κρισίμω στιγμή διασπώσα τά δρια τοϋ τόπου 

κα’ι του χρόνου, καί αιρόμενη εϊς την άληθέ . αιτίαν τών ό'ντων. Ή φιλό
στοργος αδελφή κωλύεται ύπό τών πολιτικών νόμων, αίθαιρέτως τεθειμένων 
ύφ’ενός τυράννου, άλλ’έν τ$ συνειδησει αύτης έξεγείρεται ό φυσικός νόμος, 
ό αιώνιος, πατάσσων πάντα δισταγμόν, κα'ι παροτρύνων αύτην εις την έκ- 
πληρωσιν τοϋ καθήκοντος, μεθ’ δλας τάς άπαγορεύσείς καί τάς άπειλάς έφη- 
μένου κοινωνικές εξουσίας’ δ θετικός νόμος άποτρέπει αύτην, άλλ’ έμπνέει 
καί έμψυχο? δ φυσικός νόμος, κατισχύων έπ'ι τέλους έν τ·7) τραγικέ) ταύτνι 
συγκρούσει τοΰ νόμου κα'ι τοϋ καθήκοντος. «’Έστι γάρ, δ μαντεύονται τι 
πάντες, φύσει κοινόν δίκαιον κα'ι άδικον, καν μηδεμία κοινωνία πρός άλλη ■ 
λους η μηδέ συνθηκη, οΐον κα'ι η Σοφοκλέουξ ’Αντιγόνη φαίνεται λέγουσα, 
οτι δίκαιον άπειρημένον θάψαι τον Πολυνείκη, ώς φύσει δν τοΰτο δίκαιον:

«Ού γάρ τι νΰν γε κάχΟες, άλλ’άείποτε 
ζή τοΰτο, κ’ούδείς οΤδεν έξ δτου’φάνη.» 1

Έν τέϊ εϊκόνι ταύτν) τοΰ ποιητοϋ ^ιετυπώθη κατά πρώτον δ προαιώνιος 
άγων τοΰ φυσικοΰ καί θετικοΰ νόμου, τών δύο τούτων άντιθέτων ρευμάτων 
τές ιστορίας, άλλ’ άμα κα'ι ή ιδέα τοΰ φυσικοΰ δικαίου, ώς προνομιούχου 
κα'ι θεμελιώδους βάσεως της κοινωνίας, κα'ι ώς αφετηρίας τοΰ καθήκοντος. 
Παρ’ άπασι τοΐς λαοϊς και καθ’ δλας τάς περιόδους τές ιστορίας, καί έν αύτί) 
τί) άτελεστάτη βαθμίδι τοΰ πολιτισμού, δ άνθρωπος γσθάνθη καί συνέλαβεν 
άείποτε τό δίκαιον ώς τινα άνωτέραν Ιδέαν, διέπουσαν τόν ηθικόν αύτοΰ 
βίον, κατ’ εικόνα τοΰ όποιου ορίζεται κα'ι άναπτύσσεται τό ύφιστάμενον θε
τικόν δίκαιον. Εί'τε άπό της θεότητος, εί'τε άπό τίνος άλλης άνωτέρας αρ
χές άπορρέον τό δίκαιον τοΰτο, εινε αιώνιον, πάσα δέ προσβολή αύτοΰ είνε 
άρνησις παντός θεμελιώδους κοινωνικού νόμου. Εί και διημφισβητηθη πολ
λάκις έν τί) ίστορίι^ ούδέποτε κυρωθέν έπισημως ύπδ λαοΰ τινός, άλλ’ η με- 

1 Άριστ. Ρητορ. Βιβλ. I, κεφ. XII.
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λέτη τίίς κοινωνίας μαρτυρεί, ότι ένστίκτως ή άνθρωπότης άείποτε έπίστευ- 

σεν εις τήν ύπαρζιν δικαιοσύνης, άνεξαρτήτου πάσης τών αιώνων έπηρείας', 
διεπούσης τόν ηθικόν κόσμον καί χειραγωγούσες την ιστορίαν.

Ή έκδήλωσις της ηθικές έν τή κοινωνίφ τάξεως παρίσταται κατ’ εξοχήν 
διά τοϋ δικαίου, ώς τοΰ κυριωτάτου μοχλοΰ τής' κοινωνικές εύκοσμίας’ τδ 

δίκαιον τοΰτο δέν εΐνε ορισμένος τύπος, αυθαίρετος καϊ κατά συνθήκην τε

θειμένος, άλλ’ άπορρέει άπό της νομοθεσίας τοϋ λόγου, άπόλυτον καθ’ εαυτός 

ελεύθερον δέ πάσης αύθαιρεσίας τών άνθρώπων καί τών καιρών* η νομοθε
σία δ’ αυτή εΐνε αΐωνία, ή αύτη έν πάση περιόδφ της ιστορίας.

Τό άπόλυτον τοϋτο δίκαιον ύφίσταται απανταχού και αείποτε, διεκδι- 

κοϋν κΰρος ύπέρτατον’ καθ’ ασον δέ θριαμβεύει, κατά τοσοΰτον % άνθρω- 
πότης προσεγγίζει εις άνωτέραν περιωπην.’Αλλά τό δίκαιον δέν πραγματο

ποιείται εύχερώς, άνωδύνως, άνευ προσκομμάτων* άπό τών πρώτων ημε

ρών τές άνθρωπότητος τεραστία τελείται πάλη μεταξύ φύσεως καϊ ίστο.- 
ρίας, έκδηλουμένη κατ’εξοχήν έν τώ δικαίφ*. ό άνθρωπος, ώς απόλυ

τον δν, ζητεί νά πραγματοποίηση πάν τό ύπό τοΰ λόγου επιτασσόμενου 

αύτφ* άλλ’άμα εινε καϊ ον ιστορικόν, πεπερασμένου, έν τόπφ καϊ χρόνφ» 
δρών καϊ ύφιστάμενον την επιρροήν τούτων* εντεύθεν η πάλή μεταξύ τών 

δύο τούτων σημείων τής ανθρώπινης δράσεως ·. πάλη έκδηλοΰσα την κοινω

νικήν ζωήν, δι’ ής, καθ’ δ'σον θριαμβεύει ό λόγος καϊ τό πνεΰμα, κατά τα- 

σοΰτον η άνθρωπότης καθίσταται έλευθέρα, διεκφεύγουσα τά δεσμά τής« 
ύλης, καϊ πραγματοποιούσα την υψηλήν αύτης αποστολήν έν τή ίστορίφ.

Έν τή .πάλη ταύτη τοΰ δικαίου, τείνοντος νά πραγματοποιηθη έν τή άπα· 
λύτφ αύτοΰ ούσίφ κατά τών παρεντιθέμενων ποικίλων προσκομμάτων, τό 

λεγόμενον θετικόν δίκαιον εΐνε ή έν τή κοινωνίας ποικίλη έκδήλωσις αύτοϋ 
καϊ διατύπωσις. Έν τόπφ και χρόνφ δεδομένου, εΐνε εύμετάβολον, υποκεί

μενον είς τάς ποικίλας περιπετείας και αλλοιώσεις τής ιστορίας, άφορών εις 
ώρισμένας σχέσεις καί περιστάσεις τής ανθρώπινης κοινωνίας, ής άλλοιουμέ- 

νης ή θνησκούσης, άλλοιοΰται και τοΰτο ή θνήσκει* άλλήλοις παραβαλλό

μενα τό φυσικόν καϊ τό θετικόν δίκαιον, τό μέν εΐνε άπόλυτον, αναλλοίωτου 
καϊ αμετάβλητον, τό δέ σχετικόν, πεπερασμένου καϊ μεταβλητόν* τό μέν 
καθαρώς άνθρώπινον, τό δέ έθνικόν, φυλετικόν, τότε μ.όνον περιβαλλόμενου 
ύπό σχετικής άληθείας, όπόταν άπορρέει άπό τών άϊδίων αργών τοΰ απο
λύτου δικαίου, οίον συλλαμβάνει έν τή καθαρφ και άληθεϊ αύτοΰ φύσει τό 
άνθρώπινον πνεΰμα* ούτω τό Θετικόν δίκαιον εΐνε αληθές καϊ δύναται νά 

έκτελέση τήν αποστολήν αύτοΰ, έπϊ>· τφ δρφ μ.όνον τής διαπλάσεως καϊ 
διαμορφώσεως αύτοΰ, συνφδά τοϊς αίωνίοις καϊ άναλλοιώτοις νόμοις τοΰ απο

λύτου δικαίου.

. Τοιαύτη ή πορεία έν γένει τής ιστορικής αύτοΰ άναπτόξεως* ζωηράν, άκα- 

τάπαυστον έ'χον έπίδρασιν έπί τής άναπτύξεως τών κοινωνιών, παρέχει τήν 

πρώτίστην ώθησιν εις τήν πνευματικήν αύτών τελειότητα’ άν ή νομοθεσία 

έόός έ'θνους εΐνε τό διδακτικώτατον τής ιστορίας αύτοΰ κεφάλαιον, τό θετι

κόν δίκαιον, τό ύπό νομοθέτου τινός τιθέμενον, ϊνα έκπληρή τόν σκοπόν του-, 

δέον νά ή όσον τό δυνατόν τέλειον άπείκασμα τοΰ άπολύτου δικαίου, άλλως 
εινε διαστροφή αύτοϋ καϊ άρνησις’ τούτου ένεκα ό νομοθέτης — έν συνειδή- 

σει επιτελών τήν άποστολήν αύτοΰ — δέον νά έχη ύπ’ βψει τάς αιώνιας τοϋ 

δικαίου άργάς, μή παραγνωρίζων άμα τήν κατάστασιν καϊ τό πνεΰμα τής 
κοινωνίας. Έκαστος λαός, άναλόγως τοϋ κλίματος έν $ ζή, και ύπό τήν 

έπίδρασιν τοΰ όποιου διατελεϊ, έ'χει διάφορον φυσικήν, πνευματικήν καϊ 

ηθικήν ιδιοφυίαν καϊ χαρακτήρα, άναλόγως τών όποιων διαμορφοϋνται καϊ 
άναπτύσσονται ποικίλως τό ήθος αύτοϋ, ή θρησκεία, ή πολιτεία, ό καθόλου 
βίος* και ού μόνον ποικίλως διαμορφοΰται τό δίκαιον, άναλόγως πρός τήν 

κοινωνικήν, καϊ ιστορικήν ιδιορρυθμίαν τοΰ λαοΰ, άλλά καϊ στοιχεία τινά 
αύτοΰ. μορφόΰνται διαφόρως, ποΰ μέν τελειότεραν, ποΰ δ’ άτελέστερον, κατά 

τάς ποικίλας περιστάσεις, ύφ’ άς διατελεϊ, και τήν ιστορικήν αύτοΰ άνά- 
πτυξιν και ζωήν: ούτως άλλως μέν διαμορφοΰται ή πολιτεία, ό γάμος, ή 
ιδιοκτησία, ή κληρονομιά έν τή ’Ανατολή, και άλλως έν Έλλάδι, 'Ρώμη, 

Γερμανίιγ κ.τ.λ. Πρός άκριβή ωσαύτως τοΰ θετικοϋ δικαίου κατανόησιν, α

παιτείται ή σπουδή τών φυσικών καϊ ηθικών τοΰ λαοΰ προσόντων, τής 
ιστορικής αύτοΰ ζωής, τής κοινωνικής συστάσεως* τότε δέ μόνον δυνάμεθα 

νά έξαγάγωμεν ασφαλή και βέβαια περί αύτοΰ συμπεράσματα.
Ή ιστορική καϊ θετική άνάπτυξις τοΰ δικαίρυ δέον νά διατελή σύμ.φω- 

νος άείποτε πρός τήν φιλοσοφικήν κα'ι κοινωνικήν τοΰ λαοΰ μόρφωσιν καϊ 

άνάπτυξιν, έν γένει πρός τόν πολιτισμόν αύτοΰ* λαο'ι πνευματικοί ή υλιστι

κοί άναπτύσσουσΐ τό δίκαιον αύτών άναλόγως, έπιβάλλοντες ούτως είπεΐν 
τόν τύπον τών ιδίων ένστικτων καϊ τάσεων* άλλ’άείποτε τό φυσικόν δίκαιον 
δέον νά ήνε ό γνώμων έν πάση περιπτώσει τοΰ ίστορικοΰ, τοΰ θετικού δι

καίου, συντελοΰν είς τήν αποβολήν πάντων τών παρεισάκτων καϊ εσφαλμέ

νων αύτοΰ.στοιχείων, προάγον δέ τά λογικά καϊ κοινωφελή, καθότι δυνατόν 

δίκαιόν τι νά φαίνηται ορθόν μέν καϊ δεδικαιολογημένον,ψευδές δν έν τοΰτοις’ 
πότε δ’έν γένει εΐνε τέλειον, όπόταν ίστορικώς τε καϊ φιλοσοφικώς δύναται 

νά συμβιβασθη, έπερχομένης συνεννοήσεως καϊ έξισώσεως τών δύο τούτων 
δημιουργικών αύτοΰ στοιχείων. .Ποσάκις δέν έξεδηλώθη έν τω βίφ, δι’όλης 

τής βίας τών παθών καϊ τών άντιθέτων συγκρούσεων τής κοινωνικής τά

ξεως, ή τοιαύτη πάλη τοΰ άπολύτου καί τοϋ θετικοϋ δικαίου, τοΰ φιλοσοφι
κού καϊ τοΰ ίστορικοΰ ! αί στιγμαϊ αύται εΐνε άληθώς τά τραγικά σημεία 
τής ιστορίας, άλλ’άμα καϊ τά δημιουργικά* ή ιστορική ζωή τών λαών εΐνε ή 

έκδήλωσις συγκρούσεως άντιθέτων δυνάμεων,ή πάλη αύτη εΐνε συνέπεια ιστο

ρικής άνάγκης* ή έλλειψις πάσης επαναστατικής πνοής έν τφ βίφ τών λαών 
εΐνε κοιωνικός Θάνατος* τοΰτο δέ βλέπομεν επαναλαμβανόμενον καθ’ έκά- 
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στην’ μία ιδέα ζητεί νά κατισχύση τίς έτέρας* αισθάνεται έαυτην αρκούν
τως ίσχυράν διά νά την άντικαταστήση' άλλ’ ή μεταβολή αυτή ούτε άνω- 
δύνως ούτε άναιμάκτως τελείται' αί δύο αντιθέσεις δέον νά παλαίσωσι, νά 

καταγωνισθώσιν άλλήλας, £χέχρις ού έπέλθη η συνδιαλλαγή, η σύνθεσις, η 
κοινωνική αρμονία. Ή πάλη αύτη διετυπώθη πλέον ή άπαξ έν τγί ίστορίιη: 
έν τί άκμη της αρχαίας Ελλάδος βλέπομεν αύτην κατ’ εξοχήν μεταξύ 
Άριστοφάνους, Σωκράτους και τών Σοφιστών* τά ίστορικάν δίκαιον διεκδι- 
κεΐται ύπό τοΰ μεγίστου τών αρχαίων κωμικών, κεραυνοβολοΰντος άπό τοΰ 
βήματος της εθνικές σκηνίς τούς περί τόν Σωκράτη, καί τούς σοφιστάς, 
άμφισβητοΰντας τό ιστορικόν δίκαιον, δημιουργοΰντας δέ την πολιτικήν κοι
νωνικήν α priori' καί πάλιν τον μέν Σωκράτη εφεκτικόν κατά τό μάλ
λον καί ήττον, οίονεί έκπροσωποΰντα την δεξιάν πτέρυγα τίς σχολάς, κατά 
τινα νεωτερικωτέραν φρασεολογίαν, τούς δέ την άκραν άριστεράν, απολύ
τως, χάριν τίς καταστροφής, καταστρέφοντας καί έκτου προγείρου δημιουρ- 
γοΰντας τόν ηθικόν κόσμον. Ουτω, κατά την αύτην άναλογίαν, έν τη άκμη 
τίς έπιστημης τοΰ δικαίου έν ’Ρώμη, συγκρούονται άλλήλοις οί περί τόν 
CapitO καί Labeo, ή ιστορική παράδοσις, ή συντήρησις, καί ή ελεύθερα φι
λοσοφική τοΰ δικαίου άποψις' όλίγφ δέ βραδύτερον τό ρωμαϊκόν δίκαιον 

καί τό χριστίανογερμανικόν πνεΰμα' άλλά προ παντός βλέπομεν την πάλην 
ταύτην ,ίστορικ&ΰ καί φιλοσοφικού δικαίου περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος καί 
κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ ένεστώτος αίώνος, μετά την άναστά- 
τωσιν τίς γαλλικίς έπαναστάσεως' τό φιλοσοφικόν δίκαιον ηξίου ν’ απορ
ρόφηση πάσαν ιστορικήν έν τ·η κοινωνίιη παράδοσιν καί ϊσχύν, καθυποτάσ- 
σον αύτην ύπό τούς κανόνας του' ή τάσις δ’αυτή διεφαίνετο έν τη άνα- 
τροπ·η παντός καί έν τί) έπιστημη καί έν τη κοινωνίφ καθεστώτος. Σόμ
πας ό ήθικός έν τ·η κοινωνίη κόσμος έ'δει νά καταστραφί, έκ θεμελίων κατά 
τάς άρχάς ταύτας, τάς μετά τοσαύτης ευγλωττίας καί διαλεκτικής άνα- 
πτυχθείσας ύπό τών περί τόν Ρουσσώ, έτερον δέ ν’ άνεγερθί οικοδόμημα, 
συνφδά τοΐς έπιτάγμασι τοΰ άπολύτου λόγου* άλλά ταχέως κατεδείχθη, δτι 
είνε μέν δυνατή η ανατροπή, άλλ’ούχ'ι καί εύχερής η δημιουργία' ή γαλλι
κή έπανάστασις, έν ταϊς κρισιμωτάταις στιγμαϊς τοΰ πνευματικού αύτης 
ιλίγγου, ζητήσασα ν’ άνακαινίση τόν άρχαϊον κόσμον αύτοσχεδίως, έν μιφ 
στιγμίί, καί νά διαγράψη τό παρελθόν άπό τών δέλτων τίς ιστορίας, ώς 
μάταιον ιστορικόν δνειρον, άλλά παραπλανηθεϊσα ταχέως εϊς άδιεξίτητον 
λαβύρινθον, κατεφωράθη έν'ολη τη άδυναμίφ καί τη ούτοπίφ τών σκέψεων 
αύτίς' ό καταστρέφων τόν ναόν έντός πέντε ημερών, δέν δύναται έν άλλφ 
τόσφ χρόνφ καί ν’ανοικοδόμηση αύτόν' πάσα κοινωνική η ιστορική δημιουρ
γία δεϊται χρόνου καί έργασίας ολοκλήρων γενεών, ούδ’ είνε έργου ενός η 
εύαρίθμων άτόμων* ή δ’ αύτοσχέδιος σύλληψις καί πραγμάτωσις αύτης είνε 
έπιχείρησις, ύπερβαίνουσα τάς δυνάμεις τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος. Ούδεΐς 

λαός έδημιούργησεν αυθαιρετώ; τά κοινωνικά καί πολιτικά αύτοΰ καθεστώ
τα, άτινα υπήρξαν άποτελέσματα τοΰ ϊδίου αύτοΰ χαρακτηρος, ιστορικών 
παραδόσεων καί έθνικίς δοκιμασίας. Ούτως άνεγνωρίσθη μετ’ ολίγον καί 
διετυπώθη σαφέστερου, κατόπιν τών οϊκτρών άποτυχιών τίς έπαναστάσεως, 
ζητησάσης έν τη στιγμή ν’ άνακαινίση, άναδημιουργοΰσα τά πάντα, η άνω- 
τέοα έκείνη, οίονεί ασυνείδητος καί απόκρυφος δύναμις, η έν τη συνειδησει 
τών λαών έδραζουσα, ποικίλως δ’ έπιδρώσα έπί τών ιστορικών περιστάσεων 
και περιπετειών αύτών, τό δέ δίκαιον διεξεδικηθη ύπό τών περί την ιστο
ρικήν σχολήν, άπό τοΰ Burke μέχρι τοΰ Savignyt ούχί πλέον ώς άπόλυτον 
παραγόμενον τών νόμων τίς σκέψεως, άλλ’ όπως η γλώσσα, ζωηρός παρά
γων, παρακολουθών αείποτε την κοινωνικήν πρόοδον τών λαών,συνδεόμενος δέ 

μετά τών ποικίλων αύτών σχέσεων καί έκπροσωπών την κίνησιν τίς ιστο
ρίας' άλλά δυστυχώς καί ή άντίδρασις ύπερέβη τά έσκαμμένα : αί παρεκτρο- 
παί της έπαναστάσεως έπήνεγκον ζωηράν κατ’ αύτης έξέγερσιν καί έν τη 
έπιστημη καί έν τί) κοινωνία, τό δέ τέως μίσος κατά παντός άρχοντος έν 
τω βίφ ιστορικού καθεστώτος, μετεβλήθη αίφνης εϊς άποστροφήν πάσης 
έλευθέρας και άνεξαρτητου τοΰ πνεύματος συλλήψεως και δημιουργίας* ούτω 
κατίσχυσαν μετ’ολίγον κατά την έποχήν έκείνην ή ιστορική καί ή θεολο- 
γικη σχολή, οί περί τόν Δεμαϊτρον καί τόν Γκέντζ, μηδέν ανεχόμενοι έν τφ 
βίφ, έξω τίς αύθεντείας καί τίς παραδόσεως. Έντεΰθεν πάλη μεταξύ λαών 

καί κυβερνήσεων, αγών τίς προόδου κατά τίς στασιμότητος καί της συν- 
τηοήσεως, άγων διεξαγόμενος καθ’ έκάστην έν τη ίστορί^, ητις είνε τό δη
μιούργημα τών δύο τούτων άντιθέτων τάσεων τοΰ πνεύματος, άλλ’ δστις 
άγων ποτέ μέν σφοδρότερου, ποτέ δ’ ηρεμότερου διεξαγόμενος, άποτελεΐ την 
κίνησιν καί την πρόοδον της κοινωνίας. Μόνον δτε η σχολή τοΰ Έγέλου 
κατά πρώτον, έν τη άκμ·η έτι αύτης καί τ·η δημοτικότητι, βραδύτερον δέ 
ή τοΰ Crause, καί οί κατ’ άνάλογον πνεΰμα περί τοΰ δικαίου φιλοσοφησαν- 
τες, έπίλθον συμβιβαστικοί τών δύο τούτων άντιθέτων ροπών τίς ιστορικής 
κινησεως, έφάνη δτι γαλήνη τις έμελλε νά διαδεχθη την καταιγίδα, καί ηρε
μία σκέψεως τόν παροξυσμόν της συζητησεως καί τίς πάλης’ άπασαι αδται 
αί σχολαί έσεβάσθησαν κατά τό μάλλον καί ήττον την ιστορίαν, ούδ’ ήρνή- 
θησαν τά δίκαια αύτης, άλλ’άμα άνεγνώρισαν καί τό έξ ύποκειμένου στοι- 
χεΐον, τόν άνθρώπινον λόγον, έν πάση ιστορική δημιουργίφ' η δέ θεωρία αύ
τών καταλήγει εϊς τό συμπέρασμα, δτι διά της διαδοχικίς μάλλον έξελίξεφς 
καί προόδου, ή διά της έπαναστάσεως, κατορθοΰται εύχερέστερον καί σκοπι- 
μώτερον η έν τη ίστορίιη σκοπουμένη πληρέστερα κατά τό μάλλον καί ηττον 

έντελέχεια ταΰ άνθρωπίνου πνεύματος.
Άλλ’ή πάλη εξακολουθεί εϊσέτι, άν ούχί μετά τίς αύτίς βίας καί σφο- 

δρότητος, άλλά μετά της αύτης άφοσιώσεως* ύπέρ πάσαν άλλην έποχήν η 
ήμετέρα είνε εποχή κριτικής καί άναλύσεως, τεινούσης νά ύποβάλη τά πάν-
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tx ύπδ τδν δοκιμαστηρίου "λίθον τές έρεύνης. "Ας άναπτύξωμεν λοιπόν ευρύ' 
τερον τδ ζητημκ :

Τό φιλοσοφικόν δίκαιον, τό έξ ύποκειμένου τούτο τοϋ άνθρωπίνου πνεύμ.ά- 
τος κατασκεύασμα, άπόλυτον διεκδικοϋν κϋρος κα'ι παραγνώριζαν τά όρια 
καί τό κϋρος τοϋ ιστορικού δικαίου, άξιοι νά μεταβάλφ δι’ ενός συλλογι- 
σμοΰ, διά τές διαλεκτικές, πάν τό ύφιστάμενον έν τί? κοινωνία, καί νά δη- 
μιουργησφ έτερον απολύτως, έν τγ ύπερφροσύνφ αύτοΰ φαντασιογραφοϋν κοι
νωνικόν τι Eldorado, μεγαλοπρεπή ϊ'σως ούτοπίαν, άλλά μόνον έν τί? σκέ- 
ψει ύπάρχουσαν, ούδεμίαν δ’ έ'χουσαν αντικειμενικήν ύπόστασιν" οδτως, ό 

κοινωνισμδς, αρχαίος τε και νεώτερος, εινε μία τδν εκδηλώσεων τές τά- . 
σεως ταύτης, ίτις έπεφάνη ϊδί^ αείποτε έν χρόνοις κοινωνικών κρίσεων, 
προοιμίων δέ νέας ιστορικής συνθέσεως καί δημιουργίας" άδιαφορών έπί τΐ| 
άθικφ η πνευματική λαοΰ τίνος έ κοινωνίας μορφώσει καί συνειδησει, λαμ
βάνει την άνθρωπίνην φύσιν in abstracts, ώς κατ’ ιδίαν βούλησιν άποκλει- 

στικώς ύφισταμένην κα'ι δρώσαν έν τ^ κοινωνία, ούχ'ι δ’ώς - κατ’ ανάγ
κην παραγόμενον κοινωνικού βίου καί άγώνος, καθά πρεσβεύει, τδ ιστο
ρικόν δίκαιον, αποδεχόμενου την ιδέαν βαθμολογικές τοϋ δικαίου προόδου, 
έλαχίστην $ ούδεμίαν έξασκοΰντος έπ’ αύτοΰ έπίδρασιν τοΰ άνθρωπίνου λό
γου. Άλλά καί τδ ιστορικόν δίκαιον ύπερβάλλει τά διαγεγραμμένα αύτω 
δρια, άρνούμενον 'ΛαΙ άξιοΰν νά έξοστρακίσφ πάσανέκ τοΰ προτέραυ δημιουρ
γικήν έπίδρασιν έπί τοΰ σχηματισμοΰ καί της άναπτύξεως τοϋ δικαίου, φρο- 
νοΰν ό'τι δέν είνε άπείκασμα καί άντίτυπον αιωνίου τινός νόμου» άλλά τυ
χαία τις έκδηλωσις τές ιστορικές τδν λαών προόδου, άσυνειδητως άναπτυσ- 
σομένη, οίονεί έν φυτική τινι διαδοχικό? μεταμορφώσει, ούχί δέ κατά φυσι
κούς νόμους λελογισμένης διαλεκτικής έξελίξεως, η δέ φιλοσοφία, ό άνθρώ- 
πινος τουτέστι λόγος, ζητούσα άπόλυτον τι, επιζητεί τό δυσπραγματοποίη- 
τον, την χίμαιραν. Άλλά μη η φιλοσοφία δέν ζ·ρ, δέν συγκινεΐται καί δέν. 
δημιουργεί έντός.τές αύτές κοινωνίας, τά δέ πορίσματα αύτές δέν είνε πο
ρίσματα τές ιστορικές τδν λαών άναπτύξεως, ών έκπροσωπεϊ αυτή την άνω- 
τάτην άνάπτυξιν καί βαθμίδα ; βεβαίως πολλάκις αυτή πτερυγίσασα επέκεινα 
τδν ορίων τοϋ δυνατοϋ καί τοΰ προσήκοντος, καί έμπιστευθεϊσα πέρα τοΰ δέ
οντος εις έαυτην, παρεγνώρισε την αύτης.,άποστολήν, συλλαβουσα φαντά
σματα καί έκλαβοϋσα αύτά ώς πραγματικότητα: τοΰτο έ'πραξεν ό Πλάτων έν 
τό? ϋο.ΙιτεΙα, τοΰτο Θωμάς ό Μδρος έν τφ Ουτοπία, τοΰτο ό ’Ιωάννης Ίάκω 
βος Ρουσσώ έν τοΐς λαμπροϊς άλλά παραδόξοις αύτοΰ περί κοινωνίας βιβλίοις* 
άλλά καί τά τοιαΰτα κατασκευάσματα τοΰ πνεύματος, εϊόωΛα σκιώόους κό
σμου, άκριβώς μελετώμενα καί κατανοούμενα, ούδέν εινε έτερον η η άκρα 
ιδεοποίησις θετικών τινδν τές έποχής τάσεων καί πόθων.1 Έκ τούτου έπεται

1 "Π Πολιτεία τοΰ Πλάτωνος, μεθ’ όλας αύτής τας ύπερβολάς, έκπροσωπεϊ τό πνεΰμα καί 
τάς τάσεις τής σπαρτιατικής έν ΆΟήναις μερίδος" είνε Εν γίνει ιδεοποίησις δωρικής πολί-. 

δτιη αλήθεια έγκειται εν τφ μέσφ’τδ δίκαιον δέν εΤνεουτε καθαρδς άπόλυ- 
λυτον, ούτε άπολύτως σχετικόν’ δ δέ φιλόσοφος, καθώς καί δ νομ.οθετης, δέον 

νά λαμβάνωσιν ύπ’ ό'ψει άείποτε τό ΐστορικδς άναπτυχθέν έν τό? κοινωνίφ 
θετικόν δίκαιον, πόρισμα δν μακράς τοΰ λαοΰ έργασίας καί δοκιμασιών, 
όπως καί ό νομομαθής, ό κεκλημένος νά έρμηνεύσφ $ έφαρμόση τό θετικόν 
δίκαιον, νά μη άγνοφ ούτε παραγνωρίζφ τό άπόλυτον δίκαιον, συνφδά τφ 
όποίφ δέον νά πραγματοποιέται τό θετικόν δίκαιον, μη καταχρώμενον τές 
αποστολές αύτοΰ έν τφ κοινωνίφ. Τοΰτο δέν ημέλησαν νομοθεσία: τινές νά 
όρίσωσιν" άληθώς, τό θετικόν δίκαιον δέον νά ·ήνε λογικόν, τουτέστι φιλο
σοφικόν, τό δέ φιλοσοφικόν «θετικόν, δυνάμενον νά έφκρμοσθν? έν κοινωνί^ 

άνθρώπων.
Πρός τόν ύψιστον αύτης σκοπόν, πρός τόν πολιτισμών, βαίνουσα η άνθρω- 

πότης, οφείλει νά έμπνέηται ύπό τοΰ άπολύτου δικαίου, τοΰ άρχεγόνου, δ 
ούόεις older έζ οτου ’φάνη, καθιστάμενου θετικού διά τοΰ χρόνου δίκαιον’ 
η ιστορία δέν είνε τό μακρόν καί τεταοαγμένον όνειρον της ανθρωπότητας, 
ασυνείδητον δημιούργημα τών τυφλών δυνάμεων τές φύσεως καί τές Ιστο
ρίας" έν τφ μεγάλη αύτές φυσιογνωμία δέον ν’ άποτυπώται βαθέως τό πνεΰμα 
καί η ζωη τοΰ παρελθόντος, άλλως είνε άμορφος καί διαρκής σειρά γεγονότων 

τυχαίων, έστερημένων λογικές συναφείας καί έξαρτησεως, καί άνευ σκοποΰ 

καθωρισμένου παοερχομένων.
Έρρέθησαν άρκοΰντα, άλλ’ούχί ίσως ικανά, πρός ερμηνείαν καί διαφώτι- 

σιν τοΰ μεγάλου τούτου κοινωνικού μυστηρίου,τοΰ άπασχολοΰντος την άνθρω
πίνην συνείδησιν άπό τών πρώτων αύτές έν τφ ίστοοίιφ έμερών. Άλλ’ έν τέ 
συγχρόνω έποχφ, τοΐς χρόνοις τούτοις καθολικοΰ δισταγμοΰ καί αμφιβολίας, 
ςη άρνησις τοϋ δικαίου, ώς άπολύτως ύπάρχοντος, καί η διαμφισβητησις της 

αρχές αύτοΰ έμελλον ν’ άπασχολησωσι καί την έπιστημην εκείνην, ητις, άρ- 
νουμένη πάν τό μη ύπαπίπτον άμέσως εϊς τάς αισθήσεις καί μη δν πόρισμα 
της εμπειρίας καί τές παρατηρησεως, διαμφισβητεΐ την άνωτέραν κατα
γωγήν τοΰ δικαίου, κηρύττουσα αύτό θέσει καί μη φύσει υφιστάμενον, αύθαί- 
ρετον τές κοινωνίας δημιούργημα, δυνάμενον νά μεταβληθφ έν πάση 
στιγμφ, κατά τάς άνάγκας καί τάς άξιώσεις τές "ημέρας" καί τοΰτο δέν 
συμβαίνει κατά πρώτον έν τφ ίστορίφ’ εινε δέ σύμπτωμα άναλύσεως τό μέν, 
νέας δέ κοινωνικές συνθέσεως άφ’ετέρου. Δέν άποδυσπετοΰμεν λοιπόν, όπι- 
σθοχωροϋντες πρό τοΰ ραγδαίως κατερχομένου ρεύματος τών καιρών" του
ναντίον, λαμβάνομεν την τόλμην ν’άντιστώμεν κατ’αύτοΰ, έπί τί? πίστει 
δτι τό έμπειρικόν τοΰτο τές καθ’ ημάς εποχές ρεΰμα έ'σται πρόσκαιρον, νέα 

τείας μετά τίνος ανατολικής Επιχρώσεως" ό Μώρος Εκπροσωπεί τό πνεΰμα και τα ιδεώδη τής 
Αναγεννήσεως, περί τήν λήξιν τής όποιας, ήκμασεν, δ δε Ρουσσώ τό πνεΰμα τής Επαναστά- 
σεως τοΰ 18οο α’ώνος, τό όποιον κυοφορηΟεν καί βλαστήσαν Εν τοΐς συγγράμμασι τοΰ τελευ
ταίου τούτου καί τών περί τήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, Επήνεγκεν Επί τέλους τήν μεγάλην Εκρηξιν 
τοΰ 178 9. · ■
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δέ ΐδανιστικη άντίδρασις προπαρασκευάζεται αυθις έν τφ έργαστηρίφ τίίς 

άνθρωπίνης σκέψεως, έτις, ήκιστα παραγνωρίζουσα τά ιστορικά δίκαια, ώς 
καί τά πορίσματα τίίς πείράς καί της παρατηρησεως, λαμβάνουσα δέ ύπ’όψει 
speculative Resultate nach inductiv naturwissenschaftlicher Methode *, 
κατά τά πρόγραμμα ενός τών πρωτίστων συγχρόνων φιλοσόφων, συνδυάζου- 
σα τά άντίθετα, θέλει προπαρασκευάσει νέαν συνθετικήν περίοδον τίίς επι
στήμης καϊ τίίς κοινωνίας.

Φιλοσοφικόν και θετικόν δίκαιον, άμφότερα έναρμονίως έκπληροΰντα την 
αποστολήν αυτών, συμπληροΰσιν άλληλα : τό πρώτον, διαπνέον άπαντας 
τούς κλάδους τοΰ θετικοί) δικαίου, ώς άναγκαίας αύτοΰ εκδηλώσεις, δέν 

απορροφά αύτό καθ’ ολοκληρίαν, άλλ’ επιτρέπει την ιδίαν τοΰ θετικοϋ δικαίου 
ιστορικήν μορφήν κα'ι προσωπικότητα. Έν τφ βίφ τών λαών έν γένει συναν- 
τώμεν τόν διττόν τοΰτον τύπον: τον καθαρώς άπόλυτον, τόν άνθρώπινον, 
καί τόν σχετικόν, τάν εθνικόν* τοΰτο δέ τό φαινόμενον παρατηροΰμεν συμ- 
βαϊνον ιδίως έν τφ δικαίφ, άναπτυσσομένφ κατά τάς δυο ταύτας εκδηλώσεις 

τίίς άνθρωπίνης φύσεως, την καθολικήν, την άνθρωπίνην κα'ι την μερικήν, 
την εθνικήν* άλλ’ άμφότεραι αδται αί σχέσεις δέον νά συνδέωνται άλληλαις, 
άμοιβαίως άναπτυσσόμεναι. Et la patrie et V humanite' τί εινε τά άτομον 
οίνευ τίίς πατρίδος ; τί η πατρίς άνευ τίίς άνθρωπίνης κοινωνίας ; κεναί, με
μονωμένα! εκφράσεις, προωρισμέναι ν’ άποθάνωσιν έν τίί πνιγηρά άτμοσφαί- 
ρα τοΰ έγω'ίσμοΰ ύπδ συγκοπές, έλλείψει όρίζοντος καί άνευ φωτός και άέρος’ 
άνθρωπότης έν τί) εύρυτάτν) αύτές έκφράσει, άνευ της πολλαπλότητος 
εθνών, εινε άφγρημένη έννοια, φανταστικόν ί'νδαλμα έν τί| κεφαλή φιλοσό
φου, ούδεμίαν δυναμένη νά έ/η ιστορικήν άληθειαν καϊ πραγματικότητα’ 
άλλ’απασαι αδται αί σχέσεις-, αΐ άπόλυτοι καί αί σχετικαΐ, αί καθολικαϊ 
καί αί μ.εοικαϊ, μόνον διά τοΰ δικαίου δύνανται νά διατυπωθώσι καί νά διαρ- 
ρυθμισθώσι προσηκόντως, τοΰ δικαίου, ώς τίίς άληθεστέρας έκφράσεως τέ? 
κοινωνικές ιδέας καϊ τοΰ ίσχυροτάτου μοχλοΰ τές άνθρωπίνης προόδου. 
Άρκεϊ έν βλέμμα έπϊ τές ιστορίας, πρός πληρεστέραν τοΰ φαινομένου τού
του κατανόησιν ·. Άφ’οτου— άπό τές Μεταρρυθμίσεως καϊ της γαλλικές 
έπαναστάσεως—έχειραφετηθη τό άνθρώπινον πνεΰμα καϊ έξηγέρθη η συνεί- 
δησις αύτοΰ, τό δέ κΰρος καϊ έν τίί έπιστημν) καί έν τί) κοινωνί^ διεδέχθη 

η κριτική καί ή έρευνα, πλεϊστα ζητήματα, σκοτεινά τέως καϊ άμφίβολα, 
τά μέγιστα διηυκρινίσθησαν, νέα δέ ιστορική περίοδος ένεκαινίσθη, έν $ τό 
δίκαιον πρωταγωνιστεί κατ’ εξοχήν’ ούτως ύπό την έπίδρασιν εύρυτέρων καϊ 
κοσμοπολιτικωτέρων άρχών λύονται όπωςδηποτε σήμερον τά κοινωνικά πρ.ο- 
βληματα, τές άτομικές άπόψεως τών έθνών η τών άτόμων ύποχωρησάσης 
είς τά καθολικώτερα συμφέροντα της κοινωνίας. Τό άτομον και η κοινωνία,

1 Θεωρητικά συμπεράσματα κ«τ’ Επαγωγικήν φυσιολογικήν μέθοδον. Hartmann’s Philo- 
sopliie des Dnbewunsten. · 

άρχαί πολέμιαι τέως κατά τό μάλλο/καϊ’ηττον έν τί? ίστορίιγ, έ'δωκαν την 
χεϊρα, στοιχεία ηδη συνδιαλλαγής και προόδου, παρέχοντα άμοιβαίως την 
ώθησιν εις την κίνησιν καί την δράσιν τές.άνθρωπότητος* τό θετικόν δίκαιον, 
διά της έπιδράσεως τοϋ φυσικού, κατέστη άληθώς ανθρώπινον* ύπό τάς 
άρχάς δέ ταύτας συντάσσονται καϊ άνακηρύσσονται οί κώδικες τών νεωτέ- 
ρων κοινωνιών* βαθύ, ζείδωρον κοσμοπολιτικον πνεΰμα διαπνέει τάς διεθνείς 
σχέσεις, κα’ι δ,τι άλλοτε ούτοπία έθεωρεϊτο, λαμβάνει σήμερον άληθέ ύπό- 
στάσιν και πραγματικότητα* ή δέ πολιτεία, δι’ίς εκπροσωπείται, έν τίί 
έξωτερικωτέρ^ αύτοΰ έννοίιγ τό δίκαιον, δέν εΐνε πλέον δ άνθρωποβόρος έκεϊ

νος Μολόχ τές παραδόσεως, πρό τοϋ όποιου γονυπετεϊ, άποκαρτεροΰσα χω
ρίς ψυχήν καϊ συνείδησιν πάσα άνθρωπίνη ζωη καί άτομικότης, άλλ’ όντως, 
ΐνα μεταχειρισθώ την έκφρασιν τοΰ Έγέλου, όσημέραι καθίσταται τό άκρον 

άωτον τές άνθρωπίνης έθικότητος.
Μετά τά εΐρημένα, κατάδηλον οποία η σημασία καϊ η σπουδαιότης τοϋ 

δικαίου, καϊ η πληρης αύτοΰ κατανόησις καϊ ώς ιδέας κα’ι ώς έπιστημ.ης. 
Ή σπουδαιότης πάσης ιδέας η επιστήμης καταλογίζεται έκ της μικράς ·?) 
μεγάλης ώφελείας, ην παρέχει, έκ τοΰ σκοποΰ, δν διώκει, καϊ έκ τοΰ άντι- 
κειμένου, § πραγματεύεται. Ή έπιστημη δέν εΐνε άφγρημένη φαντασμαγο
ρία σχολαίων πνευμάτων, ματαίων ίδεολόγών, άσκόπως μετεωρολεσχούντων, 
ού'τε εΐνε τοιαύτη μόνον πάν τό θετικές ώφελείας πρόξενον. Έν μέσφ τές 

ζωές καϊ τές κινήσεως τοΰ αίώνος, καθ’ ην τό πνεΰμα πρωταγωνιστεί, η 
άληθης έπιστημη, άνταξία καθισταμένη τοΰ σκοποΰ καϊ τές άποστολές 
αύτές, λαμβάνει άμεσον και ενεργόν μέρος, ζωηράν έξασκοΰσα έπίδρασιν έν 
τέ ίστοριοδρομί<£ τοΰ πνεύματος, διότι πάσα έπιστημη,καθ’ ό'σον σχετίζετα* 

πρός τά ύψιστα τοΰ κοινωνικού βίου συμφέροντα, κατά τοσοΰτον εΐνε σπου- 
δαιοτέρα, μάλλόν δ’ ενδιαφέρουσα η περί αύτης έρευνα καϊ μελέτη.

* *
¥

Τό Φυσικόν δίκαιον άντικείμενον έχει την έρευναν και μελέτην τών ηθι
κών έκείνων νόμων, τών συνδεόντων τόν κοινωνικόν διάκοσμον, οΐτινες εΐνε 
οί δροι τές ιστορικές άναπτύξεως τές άνθρωπότητος* ό λέγων δίκαιον, έν- 
νοεϊ ζωήν, κίνησιν, αρμονίαν* άλλά τό δίκαιον τοΰτο δέον νά ζητηθώ ούχί 
έν φανταστική τινί, έ'ζω τές κοινωνικέ^ τοΰ άνθρώπου καταστάσεως, εΐκόνι, 
καθά ώνειροπόλησαν πολιτειολόγοι τινες, άρχαϊοι καϊ νεώτερόι, (Πλάτων^ 
Μώοος, Ρουσσώ), άλλ’ έν πραγματικέ κα'ι ύφισταμέν-/] κοινωνί^ ανθρώπων* 
έντεΰθεν«έ έπιστημη δέον νά μελετίρ τό δίκαιον, οίον έν τέ πραγματικέ αύ
τοΰ φύσει έμφανίζεται κα'ι άναπτύσσεται έν τη κοινωνί^, ούχί δέ οίον παρί
σταται έν τγ φυσικέ τοΰ άνθρώπου καταστάσει, πριν η δέθεν ουτος είσέλθνι 
εις κοινωνικόν βίον, ώς έπρέσβευεν η άρχαιοτέρα τοΰ δικαίου σχολή, δημιουρ- 
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γησιζσα αυθαίρετον περί αύτοΰ θεωρίαν, έν τγί σκέψει μάλλον τοΰ θεωρητι
κού ύφισταμένην, $ έν πραγ^ατικ·?! καταστάσέι.

'Γπϊίρξεν έποχη, ούχί μακράν ημών κείμενη, καθ’ ην υπό την έπφροην 

εσφαλμένων περί κοινωνίας και ιστορίας ύποθέσεων, οί πλεΐστοι τών φιλο

σόφων καί κοινωνιολόγων έπίστευον είς τινα πρό τίίς Ιστορίας ύφισταμένην 
τοΰ άνθρώπου κατάστασιν, πριν η ουτος είς οριστικόν κοινωνικόν βίον είσέλ- 
Ovj* ·?ίτο η βασιλεία τοΰ Κρόνου, πόρρω κειμέγη έποχη, δ,ιακοσμηθεΐσα πολ

λάκις διά ποιητικών χρωματισμών και εικόνων’ άναμνησεις της έποχνίς έκεί- 

νης άπαντώμεν έν ταϊς παραδόσεσι πάντων τών λαών, αΐτινες άπό της 

ποιησεως κατηλθον καί είς την πραγματικότητα, ούχί άπαξ υίοθετηθεϊσαι 
ύπό της φιλοσοφίας καί της ιστορίας, άπό τοΰ Πλάτωνος μέχρι τοΰ φιλοσό

φου της Κοινωνικής Συνθήκης. 'Ο Πλάτων φρονεί δτι, πρό τίίς εις κοινωνι
κόν βίον τοϋ άνθρώπου μεταβάσεως, Θειοτέρα τις κατάστασις διεΐπε τδ αν
θρώπινον γένος, οπότε «θεός έ'νεμε τούς άνθρώπους αυτός έπιστατών, καθά 

περ νΰν άνθρωποι, ζώον δν έτερον θειότερον, άλλα γένη αύτών φαυλότερα 
νομεύουσΓ νέμ-οντος δέ έκείνου ηοΐιτεΐαι τε ούχ ή σαν ούδέ κτήσεις γυναικών 
καί παίδων.» 1 Ταΰτα, συμφωνοΰντα άλλως τε πρδς τάς περί παραδείσου 

χριστιανικάς παραδόσεις, έσχον ζωηροτέραν κατά τό μάλλον καί ηττον 
άπηχησιν παρά τισι τών άρχαιοτέρων πολιτειολόγων,παραδεχθεΐσι προϊστορι ■ 

κην τινα καί προκοινωνικην τοΰ άνθρώπου κατάστασιν, πρό τοΰ όριστικοΰ σχη

ματισμού τνΐς κοινωνίας. Συγγραφείς διαφόρων άπόψεων συναντώνται έπί τό 
αύτό κατά τδ μάλλον καί όίττον: ούτως οί Ίησουϊται Bellamin καί Marianna 
δίδουσι την χεϊρα είς τούς ’Άγγλους έμπειρικούς, τόν Hobbes καί τόν Locke" 

άπαντες ουτοι παραδεχόμενοι προκοινωνικην τοΰ άνθρωπίνου γένους κατάστα

σήν, καταληγουσιν είς τό αύτό συμπέρασμα, δτι ή κοινωνία έσχηματίσθη ούχί 
άπδ της οικογένειας, άλλά διά τίνος εκούσιας μεταξύ τών άποτελούντων 

αύτην μελών σνμβάσεως' η θεωρία αυτή, ητις έπεκράτει κατά τδ μάλλον καί 
ίττον κατά τόν δέκατον έβδομον καί όγδοον αιώνα, εΐμαρτο νά τύχν; εΰρυ- 

τέοου κύρους καί διαδόσεως διά τ·ης Κοινωνικής Συνθήκης τοΰ έκ Γενεύης 

φιλοσόφου. Ζ<’ homme sauvage, ό έκτος της κοινωνίας άνθρωπος, εινε τό φι

λοσοφικόν τοΰ Ρουσσώ πλάσμα και ιδεώδες’ ό άγριος καί δ πεπολιτισμενος 
άνθρωπος διαφέρουσιν άλληλων έξίσου κατά τά ενδόμυχα της καρδίας καί 

κατά τάς κλίσεις, ώστε παν τό άποτελοΰν την ύπερτάτην τοΰ πρώτου εύ- 
δαιμονίαν έξαναγκάζει τδν έτερον είζ άπελπισίαν’ τέλειος άνθρωπος: εινε 

ό ζών φυσικόν βίον, ένώ ό έν τφ κοινωνία: ζών, ό σκεπτόμενος εινε ό διεφ

θαρμένος. *

Ή θεωρία αυτή, ητις διατυποΰται έν τγ άκροτάτνι αύτ^ς υπερβολή άλλά 

καί τί) λαμπρά διαλεκτική παρά τφ γενευαίφ φιλοσοφώ, εινε η άρχουσα

1 Πολιτικός 444—447.
2 Discours sur 1’ origine de Γ inegalit^ parmi les homines. 

περί τοΰ φυσικού δικαίου θεωρία τόΰ δεκάτου εβδόμου καί ογδόου αίώνος, 
άμα τοϋτο άνυψωθέγ διά τοΰ Γροτίου είς ιδιαιτέραν έπιστημην, τίρξατο’ 

σπουδαίως έπιδρών έπί τ·ης σπουδής τοΰ δικαίου έν Εύρώπν). Ό Γρότιος άπο- 
καλεϊ αυτό aJus naturale, dictatum rectae rationis ι, κατισχύει δέ δ 

τίτλος ούτος μετ’ ολίγον καθ’ ολοκληρίαν έν τ$ έπιστημγ, 2 έκφράζων τδ 
άπόλυτον δίκαιον, δι’ άπαντας έξίσου τούς”άνθρώπους τό αύτό κεκτημένον 
κΰρος, ύπέρτερον τόπου καί χρόνου, όφείλον δέ νά διέπγι άπολύτώς τάς σχέ

σεις τών λαών πρός άλληλους. Οί πλεΐστοι τών φιλοσόφων καί δημόσιό- 
λόγων Αποδέχονται την φυσικήν, ταύτην τοΰ άνθρώπου κατάστασιν — Sta

tus naturalis, πρό της είς κοινωνικόν βίον εισόδου αύτοΰ, άφ’ ίς έν τούτοις 

τείνει νά έξέλθν) δ άνθρωπος, έ'χων έν έαυτφ έμφυτον τό αίσθημα της κοι- 
νωνικότητος κατά τούς μέν, ένώ κατά τούς ετέρους, συμβαίνει τούναντίον : 

Bellum omnium contra omnes' τοιαύτη ΐςτο ή πρό της κοινωνίας φυσική 
τοϋ άνθρώπου ζωη’ πρός άποφυγήν λοιπόν τοιαύτης έκρύθμου καί έκνόμου 
καταστάσεως, ης συνέπεια θά $το η έξόντωσις τοΰ άνθρωπίνου γένους, κατά 

μ.έν τόν Hobbes, οί άνθρωποι συνηλθον είς πολιτικήν κοινωνίαν, έκουσίως 

ύποβληθέντες είς τόν ισχυρότερου αύτών, ΐνα έξασφαλίσνι αύτοϊς είρηνην καί 

τάξιν, κατά δέ τόν Σπινόζαν, έφεΰρον κοιωνικην τινα τάξιν,. τοιαύτην, ητις 
νά δύναται νά εξασφαλίζει έκάστφ την έλευθερίαν, άδιάφορον άν ούτος όδη-' 

γεϊται ύπό τοΰ λόγου $ ύπό τοΰ πάθους’ ούτως άπό της άπόψεως ταύτης. 

έμελετηθη τό δίκαιον παρ’απάντων σχεδόν τών τότε φιλοσόφων, μηδέ τοΰ 

Κάντιου έξαιρουμένου. Ή φυσική κατάστασις τοϋ άνθρώπου, πρό της είς κοι
νωνίαν εισόδου του, ηγαγεν ευθύ έπί την θεωρίαν τίίς κοινωνικής συνθήκης, 
καθ’ ην η κοινωνία εινε ούχί φυσικόν τι δημιούργημα καί συνέπεια της άνθρώ- 

πίνης φύσεως, πρός κοινωνικότητα ρεπούσης, άλλ’ αυθαιρέτου βουλησεως 
τών ατόμων κατασκεύασμα, Ούτω κατά την τοιαύτην άρχην, ούδέν εινε

• 1 De jure Belli acPacis 4, 40. ■
2 Πουφενδόρφιος, μαθητής τοΰ Γροτίου, και πρώτος διδάξας [τό φυσικόν δίκαιον ώς ιδιαι

τέραν επιστήμην έν Άϊδελβέργη,καλεΐ τό πρώτον αύτοΰ περί φυσικού δικαίου βιβλίον juris- 
prudentia universalis' ώσαύτως δ Θωμάσιος, μαθητής τοΰ Πουφενδορφίου, ώνόμα- 
«. τό φυσικόν δίκαιον jurisprude ntia divina, μή δυνάμενος ν’ άποφύγτ] ϊτι καθ’ 
Ολοκληρίαν τήν έπίδρασιν τής έκκλησίας, διαιρέσας μόνον τό κατ’ αύτόν θειον δίκαιον ε’ις φυ
σικόν καί θετικόν’ (lex divina est vel naturalis vel positiva), Ό Ούόλφιος, ού τό 
βιβλίον Jus Naturae methodo scientifica [pert rac t at urn μεγίστην έκτήσατο 
έπίδρασιν κατα τήν έποχήν έκείνην, καί ή σχολή αύτοΰ, άνερώρισαν όριστικώς τό όνομα 

τοϋτο. Μόνον δε άπό τοϋ Κάντιου καί τοϋ δι’αότοϋ θριάμβου τής κριτικής φιλοσοφίας, ή 
Επιστήμη αυτή μετωνομάσθη φιλοσοφική δικαιολογία (Philosophische Bechts- 
Iehre- άλλ’ ώσαύτως διετήρησε και τό ό'νομα Naturrecjjt (Φυσικόν δίκαιον), ώσαό- 
τως Kechtsphilosopbie, Vernunftrecht (λογικόν δίκαιόν), κ.τ λ. Κα 
ταΰτα έν Γερμανίφ’ άλλ’ έν Γαλλΐφ, όπου βραδύτερου άνεπτύχθη τό φυσικόν δίκαιον, ή έπι- 
στήμη αύτη ώνομάοθη Esprit des L ο i s, ιΤ r a i t e de L a g i s 1 a t i o n, καί 
συνηθέστερον κατά τούς νεωτέρους χρόνους droit nature 1’ ώσαύτως Science 
politique κ.τ.λ, ... .
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σταθερόν καϊ μόνιμον έν τφ βίφ, δυνάμενον έν πάση στιγμή νά τρο
ποποιηθώ κα'ι νά μεταβληθή· ή άρχή αυτή, άναμφίβολος έκδήλωσις τοϋ έ- 

παναστατικοΰ οργασμού τής Μεταρρυθμίσεως, έμελλε νά έπενέγκη πλήρη 
έπανάστασιν καί έν τίί έπιστημη καϊ έν τίί κοινωνία της Ευρώπης*τοϋ δε- 
κάτου όγδόου αίώνος. Ή γαλλική έπανάστασις πλέον ή άπαξ έγονυπέτησε 
πρό τοϋ ειδώλου τής θεωρίας ταύτης· δέν είνε δέ ύπερβολική ή σκέψις τοΰ 
Bluntschh είπόντος, δτι δ «γινώσκων τά συγγράμματα τοϋ Ρουσσώ, κατέ
χει τήν κλείδα της πολιτικής θεωρίας τής γαλλικής έπαναστάσεως.» 1

Είνε άληθης ή ύπόθεσις φυσικής τοϋ άνθρώπου καταστάσεως, αρχαιότερα; 
τοΰ κοινωνικού βίου, κέκτηται δ’ αύτη φιλοσοφικήν ή ιστορικήν πραγματι
κότητα ; Έκ τών παραδόσεων καί τών χρονικών τής άνθρωπότητος άποδεί- 
κνυται, ούδαμώς δέ δύναται νά διαμφισβητηθή, δτι πάσα πολιτική κοινωνία 
έχει τήν αρχήν αύτής έν τή οίκογενείφ, ής τυγχάνει οδσα ή τίρώτη έκδή- 
λωσις. Φυσική κατάστασις, ο'ία ή μυθολογούμενη ύπό τούτων μέν, ώς κατά- 
στάσις ποσίμου πάκτωκ κατά jrcirrar, ύπ’εκείνων δέ.ώς κατάστασις ελευ
θερίας καϊ ευτυχίας, ού'τε άπό φιλοσοφικής τινός αρχής άπορρέει, ούτε ιστο
ρικήν αλήθειαν κεκτηταΓ ή ιστορία δέν παρουσιάζει φαινόμενον άτόμων 
διεσπαρμενως ζωντων, είτα δέ συνελθόντων είς κοινωνίαν, κατόπιν συνομολο- 
γηθεισης συμβάσεως’ή δέ φιλοσοφία διδάσκει, δπως καϊ ή παρατήρησις, δτι ή 

κοινωνικότης είνε τό πρώτιστον ένστικτον τής άνθρωπίνης φύσεως, ή'τις’έκ- 
δηλονται έν τφ άτόμφ, άμα τή πρώτη αύτοΰ πνευματική έξεγέρσει καί 
συνειδήσει. Βλέπομεν τό ένστικτον τής κοινωνικότητος καί παρά κατώτε

ροι; τοΰ άνθρώπου θηρίοις· ούδεϊς δέ σπουδαίος περιηγητής ώμολόγησε μέ
χρι τοΰδε, οτι ευρε λαούς, και έν θηριώδει έτι καταστάσει διατελουντας, 
όποιοι πλεϊστοι λαοί τής Πολυνησίας καϊ τής Αύστραλίας, κατ’ άτομα καί 
κεχωρισμένως ζώντας, ούδεμίαν δέ κεκτημένους κοινωνικήν συνείδησιν καί 
τάξιν.

Ύφίσταται άληθώς φυσική κατάστασις, άλλ’ αύτη διατελεϊ ούχί εκτός, 
άλλ’ έντός αύτήρ τής κοινωνίας- φυσική κατάστασις τοϋ άνθρώπου είνε ούχί 
ό άγριος, ό κατ’ εύφημισμόν έλεύθερος καλούμενος βίος τής φύσεως, άλλ’ 
αυτή η κοινωνία, άναγκαία ουσα συνέπεια τών ηθικών τοϋ άνθρώπου δυνά
μεων πρός ενότητα τεινουσών, δι’ ών έκδηλοϋται ή έμφυτος αύτφ κοινωνι- 
κότης καϊ εις τοϋτο κυρίως έπλανήθησαν οί άρχαιότεροι θεωρητικοί τή; 
κοινωνίας, ζητησαντες τήν άνθρωπίνην φύσιν ούχί έν τή αύτοΰ φύσει, άλλ’ 
έκτος αύτής, έν τή κατ’ έξοχήν φύσει, οίονεϊ τή alma mater πάσης δημι

ουργίας φυσις και κοινωνία, είτε έν πάλη, εί'τε έν άρμονίφ πρός άλλήλας, 
είνε αδιάσπαστοι άείποτε, καθ’ ολην τήν ιστορικήν τοϋ άνθρωπίνου πνεύ
ματος άνάπτυξιν.

Τό φυσικόν δίκαιον, οίον συνελαμβάνετο καϊ διετυποΰτο ύπό τών πλείστων

1 Geschichte des Staatsrechts und der Poiitik 320.

θεωρητικών τοΰ δεκάτου όγδόου αίώνος, έξήσκει μεγάλην έπίδρασιν καϊ έν 
τή επιστήμη τών νόμων, καϊ έν τή νομοθεσίφ, καϊ έν αύτή έπϊ τέλους τή 
συνειδήσει τής κοινωνίας. Ήτο ή έκδήλωσις τοϋ άπολύτου δικαίου, οίον 
διέπει τήν άνθρωπίνην φύσιν έν τή καθαρφ αύτής. έννοίη, έν τή άπολύτφ 
αύτής έλευθερίφ, πρϊν ή αύτη εισερχόμενη είς κοινωνίαν, έξαναγκασθή ν’ά- 
ποβάλη πολύ τής έλευθερίας αύτής καϊ άνεξαρτησίας. Ή έπίδρασις τοΰ Γρο- 
τίου καϊ τών μετ’αύτόν θεωρητικών τοΰ δικαίου δείκνυται καταφανώς έν 
τοϊς συμβουλίοις κα'ι ταϊς πολιτικαΐς καϊ διπλωματικές τών εθνών σχέσεσιν" 
έν τοϊς έγγράφοις τής διπλωματίας τής έποχής έκείνης γίνεται πολλάκις 

έπίκλησις είς τάς άρχάς τοϋ δικαίου καϊ είς τά συμπεράσματα τής πολι
τικής επιστήμης’ Φρειδερίκος δ’ ό δεύτερος τής Πρωσσίας, συντάσσων τόν 

πολυθρύλλητον αύτοΰ κώδικα κα'ι προβαίνων ένα αιώνα τής εποχής αυτου, 
κατά τήν έκφρασιν τοΰ Μιραβώ, έπιστέλλει τά επόμενα είς τόν άρχικαγγελ- 
λάριον αύτοΰ: «Καθ’δσον δ’ άμέσως άφορα είς τήν ύμετέραν συμβουλήν περί 
βελτιώσεως τών νόμων, είμαι καθ’ ολοκληρίαν ηύχαριστημένος ώς πρό; 
τοΰτο . . . προκρίνοντες τό φυσικόν δίκαιον τοΰ ρωμάίκοΰ, εχετε καθ όλο- 
κληρίαν δίκαιον. Ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο ή ιδέα σας είνε θαυμασία» . . . 
έν άλλη δέ πάλιν περιστάσει έγραφε πρός τόν αύτόν άρχικαγγελλάριον, δτι 
έπρεπε νά λαμβάνη άπό τοΰ Corpus juris μόνον πάν «τό έν συμφωνίφ μετά 
τοΰ φυσικοΰ νόμου ‘ευρισκόμενον.» *· Άλλ’ έτι μείζων καθίσταται ή έπίδρα- 

σις τοΰ φυσικού δικαίου έπϊ τής κοινωνικής συνειδήσεως τής εποχής εκείνης· 
τής κλονιζομένης αύθεντείας τής πολιτείας καϊ τής εκκλησίας ουδεμια άλλη 
άρχή κοινωνική ήδύνατο νά σαλεύση τά θεμέλια, ή τό φυσικόν τοΰτο δί
καιον, άναγορεΰον ώς άρχήν αύτοΰ τήν άρχήν τής άπολύτου έλευθερίας, καί 
κηρύττον τήν κοινωνίαν δημιούργημα συμβάσεως τής έλευθερας τών άτόμων 
βουλήσεως· ή θεωρία αύτη κατέληγεν είς έπανάστασιν, άλλ’ήτο άληθώ; 
ιστορική άνάγκη, διότι μόνον ή θύελλα τής έπαναστάσεως ήδύνατο νά έξα- 
γνίση τήν μεμολυσμένην έκείνην κοινωνίαν, ής τα θεμελια εσαλευεν ήδη η 

θεωρία τής κοινωνικής συνθήκης.«Διά τοΰ Γροτίου είσήλθεν είς τόν κοινωνικόν 
βίον, λέγει ό Stahl, άρχή, ή'τις έν τή περαιτέρω αύτής άναπτύξει κατ ανάγ
κην κατέληξεν- είς τήν διδασκαλίαν τοΰ Κάντιου κα'ι τοΰ Ρουσσώ, καϊ έπί 
τέλους είς τήν γαλλικήν έπανάστασιν. Ή διδασκαλία τοΰ Γροτίου, δτι τό 
καθήκον τής ύπακοής τήν βάσιν αύτοΰ έχει έν σιωπηλή συμβάσει, είνε 

παρ’ αύτφ δλως άφανής κα'ι άπλή. Άλλ’ έν άπάση αύτής τή ύλη κα'ι ταϊ; 
συνεπείαις, έδέετο μόνον ν’ άναπτυχθή, δπως ένα αιώνα βραδύτερον άνατρε- 
ψη τήν τάξιν τής Εύρώπης. Ούτως άθέατος είνε νιφάς χιόνος έν τή κορυ
φή τοΰ ορούς, άλλά κυλινδουμένη πίπτει άκολούθως είς τά βάθη δίκην κα

ταστρεπτικής κολοσσαίας χιονοστιβαδος».
1 Cabinets—Ordre an den Gross—Gantzler von Cartner τής 6 καί 14 ’Απριλίου 1780.

2 Stahl’s die Philosophie des Rechts 1 175.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ934

Η θεωρία αυτή, ως εϊπον ηδη, έσχε τό κατακόρυφον αύτής σημεΐον καί 

τί>ν εύρυτέραν άνάπτυξιν έν τή Κοινωνική τοΰ Ρουσσώ, τώ εύαγ-

γελιφ τούτφ τής γαλλικής επαναστασεως" άλλά δυστυχώς, άνάτρέπουσα 
την κοινωνίαν, δεν εκεκτητο τα ζαταλληλα προσόντα καί στοιχεία προς 
δημιουργίαν αύτής έπ'ι θετικών και ασφαλών βάσεων- έν τή θεωρίφ τοϋ σχη- 

ματισμοΰ της κοινωνίας διά τής συμβάσεως της έλευθέρας βουλησεως τών 
άποτελούντων αύτην μελών έγκυμονεΐται έξ ανάγκης η ιδέα τής έπανα

στάσεως· άφοΰ ή κοινωνία εινε αύθαίρετον δημιούργημα τής έλευθέρας βου

λησεως τών ατόμων ωρισμενης ιστορικές περιόδου, τίς ό καταναγζαστιζδς 
λόγος, ό υποχρεών τά άτομα κοινωνίας άλλης έποχής αύθαιρέτως κα'ι αυτο
δικαίως να μη μεταβαλωσι δια μιας πραξεως πάντα τά κοινωνικά καθεστώ

τα, δταν ταΰτα δέν συμβιβάζονται πρός τάς άρχούσας τνίς έποχής θεωρίας; 

τίνα έχουσιν ύποχρέώσιν νά τηρήσωσι ταΰτα, άντιμαχόμενα πρός .τά προσω

πικά αυτών συμφέροντα ; ΟυΟεμια συμβασις, καθ’οίονδηποτε φιλοσοφικόν καί 
ιστορικόν λόγον, δύναται νά ύποχρεώση άτομα, μή λαβόντα μέρος είς τήν 

σύνταξιν αύτής. ’Αναγορεύσατε λοιπόν τό αξίωμα τοΰτο ώς θεμελιώδη 

ηθικην αρχήν εν τφ καθ ημάς βίφ, εν ολγι αύτοΰ τή εύρύτητι, καί άμέσως 
θέλετε παρατηρήσει, ό'τι ή έπανάστασις άνακηρύττεται ώς τό· α καί τό ω 

πάσης κοινωνίας, χωρίς ούδέν έ'τερον καθεστώς νά έχη τό ’δικαίωμα νά 
διεκδίκηση ύπέρ έαυτοϋ σχετικόν τι κϋρος- ούδεΐς τών έν τή πολιτική κοι

νωνία; δρώντων ύποχρεοΰται νά σεβασθή και νά άναγνωρίσγ καθεστώτα μή 

ύπ’ αύτοΰ συνωμολογημένα. Και ουτω καθιεροϋται τό δόγμα τής αιώνιας 
μεταβολής, η δε γαλλική επαναστασις, εν ή ή θεωρία αυτή έσχε; τήν ύπεο- 

τατην αυτής εκδηλωσιν, μαρτυρεί ίκανώς* δτι οίαδήποτε καθεστώτα δέν 
δύνανται νά δημιουργηθώσιν έν μιά στιγμή, διά τής αύθαιρέτού πολλών ή 

ολίγων βουλησεως, άλλ’ είνε κανονικά, προϊόντα τής βαθμολογικής έξελίξεως 

τής άνθρωπίνης συνειδήσεως καί ιστορίας.

Ή φυσική τοΰ άνθρώπου κατάστασις, ή ματαίως άναζητηθεϊσα άλλοτε 

εκτός, τής κοινωνίας καί τής ιστορίας, πρέπει τούναντίον ν’ άναζητηθή έν 
αυτή τή άνθρωπίνη κοινωνίφ καί ίστορί^- ύπό τήν έ'ννοιαν δέ ταύτην νά 
διατυπωθή τό φυσικόν δίκαιον. Άγνοοϋμεν τόν τρόπον τοΰ σχηματισμού τών 

άρχεγόνων κοινωνιών, άφανιζόμενον εϊς τά βάθη τών αιώνων- άλλ’ δ,τι γΐ- 

νωσκομεν έκ τής κατά τό μάλλον καί ήττον γνώσεως τών αρχών τής ιστο
ρίας, εινε οτι ουδεις λαός συνήλθεν εις κοινωνίαν, ύποχρεωθείς πρός τοΰτο διά 

συμβάσεως- μελετώντες τήν άνθρωπίνην φύσιν, τά ποικίλα αύτής ένστικτά 

καί αισθήματα εν διαφόροις περιόδοις τής ιστορικής αύτής άναπτύξεως, 
έξετάζοντες τδν πολιτισμόν καθ’ δλας αύτοΰ τάς ποικίλας φάσεις, εύρίσκομεν 

δτι έν ισχυρόν δεσμεύει τόν άνθρωπον κατ’ εξοχήν αί'σθημα, μία ιδέα έπι- 

,κρατεί εν τή συνειδήσει αύτοΰ —ή ιδέα τής κοινωνικότητος' τοΰτο δέ τό 

αί'σθημα, άναπτυσσόμενον τό πρώτον έν τή οίκογενείγ, άνευ .τής οποίας 
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ούδ’έπι στιγμήν δ άνθρωπος δύναται νά ύπάρξή, μεταβιβάζεται μετ’ ολί

γον είς τήν εύρυτέραν αύτής άνάπτυξιν—είς τήν φυλήν, εις τό έθνος.
Άπό τής κοινωνικότητος ταύτης άπορρέει σιωπηλή μεταξύ τών μελών 

τής κοινωνίας συνθήκη. Αύτη ούτε συνεζητήθη ποτέ μεταξύ τών άνθρώ

πων, ούτ’άνεγράφη έπί μνημείων, πρός γνώσιν τών μετά ταΰτα γενεών, 
άλλ’ ένεπνεύσθη ύπ’ αύτής τής φύσεως είς τήν συνείδησιν τοΰ άνθρωπίνου 

γένους. ’Εν τή σιωπηλή ταύτη συμβάσει έγκειται ή κοινωνική αρμονία. 
Άληθώς παρά τφ άνθρώπφ έκδηλοΰνται πολλάκις διαθέσεις άγριας αύτοσυν- 

τηοησίας καί άνεξαρτησίας άπό τής κοινωνίας- έπανιστάμενος κατ’ αύτής, 
ζητεί ν’ άποχωρισθή, ίδιον τείνων ν’ άποτελέση κόσμον- ύπάρχουσι στιγμαί 
έν τή κοινωνία, καθ’ άς φαίνεται έπαπειλουμένη ή διάσπασις αύτής, άντί 
δέτοΰ δικαίου τής ειρήνης, άναγορευόμενον τοΰ πολέμου τό δίκαιον- άλλ’ή 

τοιαύτη κατάστασις είνε προσωρινή άρνησις μάλλον τής άνθρωπίνης φύσεως, 
ή ή φυσική αύτής τάσις- έπανέρχεται δέ καί πάλιν ή γαλήνη, άναγκαία 

έν τώ βίω τών κοινωνιών καί τών άτόμων.
Ούτω φυσική κατάστασις τοΰ άνθρώπου είνε ή κοινωνική, τοΰτο δέ> συμ

βαίνει ούχί δι’ ιστορικής τίνος μεταβάσεως καί έζελίξεως άπό μιάς κατα- 
στάσεως είς άλλην, άλλά διά βαθμιαίας ηθικής έξελίξεως- ό άνθρωπος τής 

(ρύσεως είνε ό άνθρωπος τής κοινωνίας, άκαταπαύστως βελτιούμενος έν τή 
ιστορική αύτοΰ δράσει. Τοΰτον δέ τόν άνθρωπον, έν μέρει ή καθ’δλου, ώς 
μονάδα ή ώς σύνολον, ώς άτομον ή ώς κοινωνίαν, μελετάν τό δίκαιον, φέ

ρει άληθώς τδν τίτλον φυσικόν, άλλ’ δπως 3) πράγματι τοιοϋτον, δέον νά 

ήνε κοινωνικόν, τότε μόνον δν καθ’ ολοκληρίαν ανθρώπινον.
Ή θεωρία τής Κοινωνικής Συνθήκης καί. τής έκ ταύτης άπορρεούσης θεω

ρίας τής κυριαρχίας τοϋ Λαοΰ, έπανηγύρισε τδν ύπέρτατον αύτής θρίαμβον διά 

τής γαλλικής έπαναστάσεως. Τό δίκα$ον καί ή πολιτεία, κατά τήν θεωρίαν 
ταύτην, ήσαν δημιουργήματα τής φύσεως καί τοΰ λόγου- ή δέ έπανάστασις 

έκείνη,έν τφ ίλίγγφ αύτής, ύπδ τήν έποψιν ταύτην συνέλαβεν ού μ,όνον τήν 
θρησκείαν, άλλά καί άπαντα τά κοινωνικά καθεστώτα, ύφιστάμενα μόνον διά 

τής άτομικής έλευθερίας, καί πρός τδν σκοπόν αύτής συντελουντα- ήτο επό

μενον, δτι συμπέρασμα τής τοιαύτης άπόψεως τοΰ ήθικοΰ κόσμου έμελλε νά 
ή^ε ή άναρχία, ή'τις άληθώς έξεδηλώθη έν πάσν) αύτής τή άφροσύνν) κατά 

τήν έποχήν έκείνην, μηδενός άναγνωριζομένου πλέον έν τφ βίφ κριτηρίου, 
έκτδς τοΰ κριτηρίου τής άτομικής βουλησεως καί ανεξαρτησίας, ουδεν.α ε.ξω 

τοϋ άπολύτου έγω γαίΚνάν έν τφ βίφ άνεχομένου. Ούτως έπιφωνεϊ είς τών 
κορυφαίων τής γαλλικής έπαναστάσεως — δ Saint Just: «(Ούδείς ύπο

χρεοΰται άπέναντι συμβάσεως, είς ήν δέν ύπέγραψεν αύτός-» τολμηρότερος 
δ’ έτι δ Γερμανός φιλόσοφος Ficjite, άναγορεύει τήν αρχήν ταύτην μέχρι τών 

άκροτάτων αύτής δρίων, λέγων δτι, β-ή μόνη πραγματική αΛήθεια εινε η 
αυθυπαρξία τοϋ ανθρώπου» ’, καί περαιτέρω βαίνων, δτι «πάντα τά θετικά 
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δίκαια βασίζονται έπί συμβάσεως», πολίτικη δ’ελευθερία εινε «τδ δίκαιον 
τές ούδενός νόμου άναγνωρίσεως, η εκείνου, δν έκαστος εις εαυτόν δίδει >»;·. 
α’Ο άνθρωπος δύναται νά συνάπτη συνθηκας, δ'σας καί §πως· θέλει’ δύναται 
δ’ έν αύταϊς νά συνάπτη την ιδιαιτέραν συνθήκην ενός- μεθ’ όλων, καί δλων 

μεθ’ ένδς, ητις καί λέγεται κοινωνική συνθήκη. Έφ’ οσον άνεγνώρισε την 
συνθήκην ταύτην, καλείται πολίτης’ έξαρτάται δέ η ύπαρξις αύτές άπό τές- 
αρεσκείας τής προσωπικής βου-ίήσεως . . . Μόνον ως άνθρωπος δυναταί τις 
νά συναπτή συνθηκας, άλλ’ούχί ώς ποΛίτης.ν 2

Τά ΘΙκαια τοϋ άνθρώπου και τοϋ πολίτου, τά καθιερωθέντα έξαιρέτως 
κατά την εποχήν έκείνην, καί άναγορευθέντα ώς δ αιώνιος κώδιξ τίίς άν- 
θρωπίνης κοινωνίας, $σαν έ'ργον της θεωρίας ταύτης. Δι’ αυτές τδ δίκαιον 
ώρίζετο κοινδν κτέμα απάντων τών άνθρώπων, άνευ διακρίσεως φυλές, έθνι- 
κότητος καί τάξεως’ εντεύθεν τδ μεγαλεΐον τίίς Έπαναστάσεως ταύτης, τίίς 
κατ’ εξοχήν άνθρωπΐνης έπαναστάσεως, ώς την άπεκάλεσεν δ ’Έγελος’ 
άλλά τδ μεγαλεΐον τοϋτο λεληθότως διεβίβρωσκεν δ σάραξ τίίς άποσυνθέσεως 
καί τίίς καταστροφής" τδ ιδεώδες, τδ όποιον αύτη έζήτει νά πραγματοποίηση 
έν μια στιγμή, και διά τδ δποϊον ύπό τινα έ'ποψιν εινε άξια θαυμασμού, 
δέν ητο έ'ργον μιάς γενεάς, άπητεϊτο δέ πολλή ιστορική έργασία’ ουτω 
ζητοϋσα νά πραγματοποίηση τά άδύνατα, άπεπλανηθη εις άδιεξίτητον λα
βύρινθον χιμαιρικών πολιτικών έπιχ.ειρησεων’ καί έπηλθε μετ’ δλίγον η άντί-

• δρασις, τοσοϋτον ζωηρά, οσον ύπηρξε θεμελιώδης η έπανάστασις.
Ή άντίδρασις αύτη διετυπώθη ιδίως κατά τούς χρόνους εκείνους διά 

τίίς ίστορικης σχολάς, έκθύμως άρνηθείσης καί τάς άρχάς καί τά πορίσμα
τα τοϋ φυσικοϋ δικαίου, διατυπωσάσης δέ νέον δόγμα, καθ’ δ τδ δίκαιον 
ούτ’ αιώνιον, ούτ’ άπόλυτον εινε, άλλ’ ιδιοφυές είς έκαστον λαδν, όργανικώς 
μετ’αύτοΰ συνδεδεμένον, καί κατά φυσικούς νόμους άναπτυσσόμενον έν τφ 
σταδίφ της ιστορίας. 'Η νέα αύτη άποψις δέν ύπέρξεν άνωφελης διά την 
άνάπτυξιν τοΰ δικαίου, τδ δποϊον μελετηθέν έν ταϊς διαφόροις αύτοΰ ίστορι- 
καϊς έκδηλώσεσι κατά έ'θνη καί ίστορικάς περιόδους, καί έν τοΐς σωζομένοις 
αύτοΰ μνημείοις, κατενοηθη τελειότερου, μεθ’ δ'λας δέ τάς ύπερβολάς καί 
τάς άντιφάσεις τίίς σχολής ταύτης, καταληξάσης έπί τέλους είς την έσχά- 
την άντίδρασιν κατά πάσης προσωπικές άνεξαρτησίας καί αύτοβουλί«$, 
έπέλθε τδ εύάρεστον άποτέλεσμα έν τίί έπιστημη, δτι η άκρα μονομέρεια 
τοΰ φυσικοϋ δικαίου, πολεμηθεΐα διά της άναλόγου άντιδράσεως τές ιστορι
κές σχολές, έπηνεγκε μέν έπί στιγμήν την σύγχυσιν καί τό χάος καί έν τγ5 
έπιστημ-η καί έν τη κοινωνία, άλλά τοϋτο, όπως έπέλθη μετ’ ολίγον ή συν
διαλλαγή, καί άναγνωριθώσι τά ^δικαιώματα καί αί άμοιβαϊαι, έν δέ τίί 
πάλη αύτών μάλλον προσεγγίζουσαι, σχέσεις της φύσεως καί τές ιστορίας.

4. Fichte: System, der Sittenlehre—Naturrecht. 
, 2 Beitrage 34—35.
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Ούτως άπετελέσθη τδ νεώτερον φυσικόν δίκαιον, ούσιώδης, άνεξάρτητο; 
κλάδος τών ηθικών καί πολιτικών έπιστημών, βάσις δέ καί θεμέλιον τές 
επιστήμης τών νόμων. Ούτε άπδ τές θεολογίας έξαρτώμενον, δπως έν τίί 
άρχαιότητι καί κατά τόν μέσον αιώνα, ούτε άπό τές "ηθικές άπορροφώμε- 
νον,ώς συνέβαινε βραδύτερου μέχρι τοϋ Κάντιου, πρώτου κατ’εξοχήν διακρί- 
ναντος τά όρια τές ηθικές καί τοϋ δικαίου, άποτελεϊ ιδίαν έπιστημην, έλευ- 
θέραν καθ’έαυτην καί άνεξάρτητον, στενότατα μέν μετά τές "δθικης επι
στήμης συνδεδεμένην, άλλ’ί'διον έ'χουσαν κύκλον καί έτερον δρίζοντα, έν 
πληρεστάτη δέ συναφείς διατελοΰσαν μετά τών νομικών καί πολιτικών έπι
στημών. Ή πρόοδος τές άνθρωπίνης έθικότητος συντελεί είς την άνάπτυξιν 
τοΰ δικαίου, τό όποιον έπίσης συντελεί καθ’ εαυτό είς την έπικρατησιν αύ- 
τές’ είς τοΰτον δέ τδν αρμονικόν σύνδεσμον τές ηθικές καί τοΰ δικαίου όφεί- 
λομεν κατ’ έξοχην τάς μεγάλας κατακτήσεις τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος και 
έν τί) επιστήμη καί έν τη κοινωνίη άατά τόν αιώνα τοΰτον, οστις πράγματι 
δικαιούται νά έγκάυχάται ώς η έποχη τές λύσεως τών δυσχερεστάτων ηθι
κών καί “πολιτικών ζητημάτων, άτινα άπησχόλησάν ποτέ τδ άνθρώπινον 

πνεϋμα έν τίί ίστορίη.
Τοϋτο λοιπόν τό δίκαιον, περιφανέ έκπροσωποϋν κλάδον τοΰ άνθρωπίνου 

επιστητού, άπόλυτον μέν καθ’ έαυτό ό'ν, άλλά σύμφωνον άμα καί έν άρμονίιη 
διατελοΰν πρός την διανοητικήν άνάπτυξιν καί τό φιλοσοφικόν πνεϋμα ιστο
ρικές τίνος περιόδου, είνε η βάσις καί η άφετηρία τών κοινωνικών έπιστημών, 
έν τη εύρείη αύτοΰ έννοίη καί σημασίη. Ή ιστορία, η έν τόπφ καί χρόνφ έκ- 
δηλωσις αύτη της άνθρωπίνης συνειδησεως, συνδέεται έπίσης άναποσπάστως 
πρός τό δίκαιον,τό όποιον εινε η διαπνέουσα αύτην ψυχή,καί άνευ τοΰ όποιου 
αύτη εινε ρωπογραφία χωρίς αρμονίαν, χωρίς κάλλος, ρυθμόν καί ιδεώδες. 
Εύστόχως άπεκάλεσεν αύτην ό "Εγελος «την ερμηνείαν καί πραγμάτωσιν 
τοΰ παγκοσμίου πνεύματος.» Άλλ’ ούδαμοΰ τό δίκαιον ευρίσκει την είλι- 
κρινέ αύτοΰ πραγμάτωσιν η έν τί) πολίτικη κοινωνίη, τί) έξωτερικέ ταύτη 
τές ιδέας, αύτοΰ έκδηλώσει. Κατανοουμένου τοΰ δικαίου άνεξαρτητως καί 
έν τίί άληθεϊ αύτοΰ έννοίη, έπί τη βάσει τών αιωνίων τοΰ λόγου κανόνων, 
συντελεϊται κατ’ έξοχην ή πραγμάτωσις αύτοΰ διά τές ιστορίας, διά τοΰ 
θετικοΰ δικαίου καί διά τές πολιτικές, ώς έπιστημης καί ώς τέχνης, ώς 
θεωρίας καί ώς έφαρμογές έν τφ άνθρωπίνω βίφ.

Ή ελεύθερα κίνησις τών κοινωνιών εινε συνέπεια πασών τούτων τών σχέ
σεων τοϋ άνθρωπίνου βίου, έφ’ών πρωτοστα τεΐ η ιδέα τοΰ δικαίου άπόλυτος, 
ενιαία, έκπροσωποΰσα την ενότητα της άνθρωπίνης ιδέας, ούδ’ έ'χουσα άν- 
τικείμενον ώρισμένον τινά λαόν μόνον, η ειδικήν τινα ιστορικήν περίοδον. 
Ούτω τό φυσικόν δίκαιον, καί ώς ιδέα καί ώς έπιστημη, δέον νά διατελη δν 
άείποτε ύπέρτερον τοΰ ατομικού έθνικοϋ πνεύματος καί τών ποικίλων έκάστου 
πολιτισμού περιόδων, καθαρώς ,κοσμ.οπολιτικόν’ η κοσμοπολιτεία εινε τό ά- 
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*ρον άωτον, ή ίδεωδεστάτη έκδήλωσις τής άνθρωπίνης τελειότατος καί ζωής, 

εκπροσωπούσες την ε'ννοιαν τής ενότητας, ώς τοϋ τέλους πάσης έν τφ κό" 
σμφ δημιουργίας· άπαντες οί λαοί εινε μέλη ενός καί τοϋ αύτοϋ κοινωνικού 

οργανισμού, λογική και ευσυνείδητος συνθεσις, γιγνομένη ούχ'ι διά βιαίας έλ- 
ξεως κα'ι τεχνητού καταναγκασμοϋ, άλλά τή ενεργείς άνωτέρας δυνάμ,εως, 

έμφυτου τή άνθρωπίνη φύσει, ην δυνάμεθα νά καλέσωμεν κοινωνικήν βα- 

ρντητα' αι διάφοροι αύτών ιστορικά: περίοδοι εΐνε διάφοροι ήλικίαι τοϋ κα
θόλου βίου τής άνθρωπότητος’ ό πολιτισμός, πραγματοποιών όσημέραι την 
ηθικην και πνευματικήν ενότητα και αλληλεγγύην τοΰ άνθρωπίνου γένους, 

ως ενιαίου συνόλου, συντελεί ωσαύτως κα'ι εις την ενότητα τοΰ δικαίου, ώς 
τοΰ υψιστου παντός άγαθοΰ στοιχείου καί έλατηρίου’ η άκριβής τούτου με
λέτη διδάσκει ήμάς οτι, καθώς η άνθρωπότης διαιρείται είς ποικίλας φυλάς, 

κατ’ ουσίαν μέν τάς αύτάς, διαφερούσας δέ κατά τύπον, ένεκα ποικίλων φυ

σικών ή ηθικών αιτίων, ουτω καί τό δίκαιον, κατ’ ουσίαν αν τό αύτό, δια
φέρει κατά τόν εξωτερικόν αύτοϋ τύπον, ύφιστάμενον παντοίας αλλοιώσεις 

και περιπέτειας εν τί; κοινωνική τών λαών ίστορίφ, ένεκα πολλών ηθικών 
αφορμών και άλλων ίστορικών λόγων. Ή ιδέα τοΰ δικαίου εΐνε ή αύτη δι’ 
άπαντας τούς λαούς, καθαρά ουσα άνθρωπίνη ιδέα" ύφίσταται άείποτε η αύτη, 
άρχεγονος δημιουργική δύναμις παντός ίστορικοΰ τοΰ δικαίου τύπου, τοΰ θε- 

τικοϋ δικαίου. Έκ δέ τής ιστορίας γιγνώσκομεν, οτι τό δίκαιον τότε μόνον 

Αναλαμβάνει πράγματι τό Αξιωματικόν κα'ι υπέρτερου αύτοΰ έν τή κοινωνίφ 

κΰρος, δταν αύτη, άπαλλαγεΐσα πάσης ξένης έπηρείας καί άρνήσεως τοΰ σκο

ποΰ αυτής, έπιτυγχάνει την πραγμάτωσιν τής ιστορικής αύτής άποστολής, 
ητις είνε ή έζόχως άνθρωπίνη τελειότης καί εύημερία.

Τοϋτο καταδείκνυται ιδιαζόντως τρανώτερον καί άληθέστερον έν τφ καθ’ 

ήμάς αίώνι. Τό δίκαιον, ανθρώπινον κα'ι κοινωνικόν όσημέραι καθιστάμε
νου, εΐνε ό ίοεωδης φάρος, ύφ’ου ή ιστορική πραγματικότης καταυγάζεται 
σταδιοδρομοΰσα. Έν τή άντιθέσει τοΰ ιδεώδους κα'ι τής πραγματικότητος 

ύπολανθάνει ή πρόοδος κα'ι ή αλήθεια, καθ’ όσον τό ιδεώδες τείνει νά κατα

στεί πραγματικότης, καθ’ δσον ή πραγματικότης ζητεί νά φθάση καί νά εν
σαρκωθώ τό ιδεώδες’ τό δέ φυσικόν δίκαιον, τεϊνον νά πραγματοποιηθή, κυ

μαίνεται ποΰ μέν μάλλον, ποΰ δ’ ήσσον έν μέσφ τών άντιθέτων καί άντι- 

μαχων τούτων ροπών τοΰ ιδεώδους κα'ι τής πραγματικότητος, άμοιβαίως 
άλληλοδιαδεχομένων έν τή πάλη ταύτη.

Τοιαύτη ή σύγχρονος ιδέα τοΰ δικαίου, ού'τε άπόλυτος καθ’ ολοκληρίαν, 

ούτε σχετική μόνον, ιστορική ή θεοκρατική, άλλά πράγματι Ανεξάρτητος, 
αναγνωριζουσα την ελευθεραν βούλησιν καί αύτοσυνειδησίαν τοΰ πνεύματος, 
ουχί δε καθιστώσα αυτό ύποτελές ξένων δυνάμεων, εί'τε τυχαίως καί αύτο- 

ματως δρών καί εργαζόμενον, άλλά κατ’ έξοχήν άνθρώπινον,' φιλοσοφικόν, 

ών αληθώς η φιλοσοφία δεν εΐνε χιμαιρικόν ονείρου, άλλ’ ή γνησιωτάτη 

έκδήλωσις τής άνθρωπίνης συνειδήσεως, διεκδικοΰσα άείποτε έ'ξοχον έν τφ 
βίφ τών λαών σημασίαν. "Ανευ τής κατανοήσεως τοΰ δικαίου, ούδέποτε θέ

λομεν άκριβώς κατανοήσει καί ταξινομήσει τά ποικίλα, δυσερμήνευτα πολ
λάκις, στοιχεία τοΰ κοινωνικού όργανισμοΰ και τήν διάφορον αύτών ιδιοφυίαν’ 

ούτως ή φυσιολογική έπιστήμη αδυνατεί νά καταυοήση τά μυστήρια καί τάς 
Ιδιότητας τοΰ σωματικοΰ όργανισμοΰ, ών δέν μελετήση τούς διέποντας τήν 

κυκλοφορίαν τοϋ αίματος νόμους. Διότι τό δίκαιον είνε διά τόν ήθικόυ ορ
γανισμόν τής κοινωνίας δ,τι τό αΐμα διά τόν οργανισμόν τοΰ άνθρωπίνου σώ

ματος: ό πρώτιστος άγωγός τής κοινωνικής ζωής, καί ή αιτία πάσης κινη- 

βεως καί κυκλοφορίας έν τή ίστοριοδρομίφ τοΰ πνεύματος.

* * ■
¥

Έκ τής έπισκοπήσεως τών είρημένων συμπεραίνεται, δτι τδ δίκαιον, δπως 

πάσα ίδέα καί έπιστήμη, ϊνα ή άληθές, πιστώς πληροΰν τήν άποστολήν αύ

τοΰ, δέον νά ή άνεξάρτητον και έλεύθερον πάσης έπηρείας, είτε ήθικής, εί'τε 
προσωπικής. Ούδεμία αύθεντεία, ούδέν κΰρος’ τό χαρακτηρίζον τούς καθ’ ή
μάς χρόνους γνώρισμα εΐνε ή κριτική, ής ούδε'ις δύναται ν’ άρνηθή ή νά διαμ- 

φισβητήσ·/) τήν έπίδρασιν. Σύνοιδα τάς Αξιώσεις τής έποχής, ήτις προβάσα 
είς τά άκρα, Απαισιόδοξος, πολλάκις και ύποπτος πρός πάν τό παραδεδομέ- 

νον κα'ι μή φέρον τό χρίσμα τοΰ λόγου καί τής σκεψεως, έπιφωνεΐ καθ’ εκά- 

στην μετά τοϋ Μεφιστοφελοΰς:
« ich Lin der Geist 
der stets verneint».1

ού'τε έπιτρέπεται νά κλίνη τις τό γόνυ πρό τής παραδόσεως έν κοινωνίορ,ή'τις 

παρήγαγε μεταξύ τοσούτων άλλων Αποστατών κατά τοΰ κύρους τοΰ παρελ
θόντος ένα 'Ρενάν, ένα Στράους. Αί αύταί τάσεις τοΰ δεκάτου όγδόου αίώ

νος, ή αύτή Αρνητική έκδήλωσις έν πάση τής άνθρωπίνης ένεργείας σφαί
ρα, ή αύτή Αποθέωσις τής σκέψεως καί τής Αμφιβολίας εΐνε καί τά γνωρί

σματα τής καθ’ ήμάς έποχής — ή ειρωνεία τοΰ Βολταίρου, ή άρνησις τής Εγ
κυκλοπαίδειας, ύποκαταστήσασα τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν τών παρελτ 
θουσών γενεών τής ιστορίας· Έν τώ αίώνι τοΰ Δαρβίνου ή έπανάστασις εΐνε 
ή καταστρεπτική πνοή άλλά καί τό δημιουργικόν στοιχείου τοΰ άπωτέρου 

μέλλοντος, πλέον δέ ή άπαξ ή έπιστήμη έφωράθη έπαναλαμβάνουσα μετά 

τοΰ αύτοΰ Μεφιστοφελοΰς :

«ichein Theil von jener Kraft,
die stets des Bose will, und stets das Gute schafft».^

1 Ε’μι τδ Αείποτε άρνούμενον πνεΟμα.
2 Ε’μΐ τμήμα τής όυνάμεως ίζείνης,ητις άείποτε ίπιζητεϊ τό χακόν χαί αείποτε τό Αγαθόν 

δημιουργεί.
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Έν τγί καθ’ ημάς εποχή τό κακόν δέν εινε πλέον i άρνησις τοΰ άγαθοϋ, 

μη έχουσα ύπαρξιν, άλλ’ άναπόφευκτον σημεΐον έν τη πορείιη τής ιστορίας* 

τοΰτο άνακηρύττει καθ’ έκάστην ή έπιστημη διά πάντων αύτής τών οργά
νων, δέν αδιαφορεί δέ ή κοινωνία, παρακολουθούσα πάσαν αύτης άποκάλυψεν 

ή θέσιν. Έν τή κρισίμφ ταύτη στιγμή, έν ή τά πάντα αμφισβητούνται 
καί κλονίζονται ύπό άμειλίκτου κριτικής, ό δέ σκεπτισμός, η άδιαφορία, 

η απιστία κηρύττονται οί εφέστιοι θεοί της έπιστημης κα'ι τής ιστορίας, δ,τι 
δέ ύφίσταται τόν μείζονα κλονισμόν εινε ό κοινωνικός κόσμος, έκ θεμελίων 

ύποσκαπτόμενος κα'ι πολλαχοΰ καταρρέων, λίαν έπισφαλής καθίσταται δ ορι

σμός κα'ι η έρευνα πάσης έπιστημης, άντικείμενον έχούσης κατ’ εξοχήν και 
θέμα τόν ηθικόν βίον τίς άνθρωπίνης κοινωνίας κα'ι συνειδήσεως, την άπο- 

στολην αύτης και τδν προορισμόν, τό αιώνιον τοΰτο κα'ι άλυτον τίς ιστορι
κής Σφιγγός αίνιγμα καί μυστήριον.Ή νεωτέρα κριτική εινε η άρνησις πάσης 
έκ τοΰ προτέρου συλλήψεως τοϋ πνεύματος" πάν τό μη βεβαιούμενον ύπό τίς 

παρατηρησεως άμφισβητεΐται" καί ένφ πίπτουσιν οί ψευδείς θεοί τοΰ παρελ
θόντος, ύπό την άδιαφορίαν τών άνθρωπίνων γενεών, ούδέν διαρκές οικοδό
μημα ούδ’ έπί στιγμήν δύναται ν’ άνεγερθή, άπολαΰον εύρυτέρας πίστεως καί 

αποδοχής. Ό,τι σήμερον έν μέσφ τοΰ θερμοΰ ενθουσιασμού παροδικώς άνα- 

γνωρίζεται κα'ι λατρεύεται στιγμιαίως, δέν παρέρχεται χρόνος, κα'ι πίπτει έν 
μέσφ τοΰ δισταγμοΰ, της άμφιβολίας, τίς άδιαφορίας, τίς περιφρονήσεως.

Τοιοϋτον τό πνεΰμα τοΰ δεκάτου έννάτου αίώνος. Όφείλομεν ν’ άπελπι- 

σθώμεν λοιπόν, έν μέσφ της διαρκούς ταύτης καταστροφίς, περί τοΰ μέλ

λοντος τίς άνθρωπίνης κοινωνίας; ”Αν άπωλέσαμεν την άρχαίαν πίστιν, ά- 

πωλεσαμεν καί τόν ενθουσιασμόν, καί τά ιδεώδη εκείνα, άτινα έν πάση πε- 
ριόδφ τοΰ άτομικοΰ καί κοινωνικοΰ ημών βίου συντηρουσιν άείποτε κα'ι ύπο- 

θάλπουσι τό πΰρ της κοινωνικής ζωίς καί της ιστορικής δημιουργίας ; ”Αν ό 

«άνθρωπος άπώλεσε την πίστιν αύτοΰ πρός τά άλλοτε άσαφη κα'ι συγκεχυμένα 
δημιουργήματα της φαντασίας του, άπώλεσε καί πάσαν λατρείαν πρός τό 

άγαθόν, τό άληθές, τό καλόν, άτινα έ'σονται άείποτε η τρισυπόστατος βάσις 

τίς ηθικής αύτοΰ έν τή ίστορί$ δράσεως; τούναντίον" άν η πίστις έκλονίσθη, 
η σκέψις έκρατύνθη* τό ιδεώδες σήμερον τοΰ άνθρώπου δέν κεϊται εκτός έαυ- 

τοΰ, άλλ’ έν τη ίδίφ συνειδησει, ητις, έκπροσωποΰσα τό κυρίαρχον αύτοΰ 

Έγ<ύ, άκατάσχετος βαίνει έν τί) ίστορίφ καταστρέφουσα, άλλά καί δημιουρ
γούσα. Δέν είνε τοιαύτη ή άποστολη τοΰ άνθρώπου ; η ιδέα, η πνέουσα συ

νήθως πΰρ καί φλόγας καταστροφίς, δέν είνε ωσαύτως η μυστική πνοή νέας 
δημιουργίας, έγείρουσα άπό τών έρειπίων τοϋ παρελθόντος τό οικοδόμημα 

τοΰ μέλλοντος ; η αύτη δέ μυστική ιδέα, ύπό τήν δύναμιν τίς όποιας πί- 

πτουσι τά τείχη της Ίεριχοΰς, δέν άνεγείρει άφ’ ετέρου τήν άκρόπολιν τών 
©ηβών ύπό τό πνεΰμα περιπαθούς μελφδίας;

Τί άλλο παρά τοΰτο τό παρελθόν, τό παρόν καί τδ μέλλον τίς ιστορίας ς 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 941

ή αίωνία μεταβολή, ή έπανάστασις' τά πάντα ρεΐ. Μόνον τό άλλοτε τελού

μενου διά μακροΰ άγώνος καί πολλής δοκιμασίας, σήμερον γίνεται φαχύτε-. 

ρον, εύχεοέστερον, διά τής συζητήσεως καί τοΰ λόγου. Μακρά πείρα κατέ
στησε τόν άνθρωπον γενναιότερου, ένίσχυσε τήν ηθικήν αύτοΰ φύσιν καί έ- 

κράτυνε τό πνεΰμα αύτοΰ καί τάς τάσεις. Ούδ’ άναζητεϊ ουτος άλλαχοΰ τό 
Ιδεώδες, έξω τοΰ ύποκειμενικοΰ κόσμου, άλλ’ έν τω ίδίφ κόσμφ, τφ κόσμφ 

τής ιδίας σκέψεως καί δημιουργίας. Άναλόγως τής πνευματικής αύτοΰ φύ- ' 

σεως καί τής ιστορικής προόδου έθηκε διαδοχικώς το ιδεώδες τοΰτο εν τη 

θρησκείφ, τή τέχνη, τή πολιτείη, έκπροσωπούμενον διά τοΰ θεοΰ, τοΰ ναοΰ, 
τοΰ άνακτόρου, τοΰ πολεμικού θριάμβου, της άκαδημειας ή τοΰ κοινοβουλίου" 
άλλά σήμερον τό ιδεώδες τοΰτο τείνει κατ’ έξοχήν πρός τό είδέναι, τήν έπι·» 

στήμην, ητις εινε ή άποθέωσις του άνθρωπίνου λόγου έν τή ίστορίφ, τό τε

λευταίου αύτης στάδιον, άλλά καί τό εύρυτερον και ποικιλωτερον. Ούτως 
έν μέσφ τοσοϋτον μακράς πορείας, διά μορίων περιπετειών και δοκιμασιών, 

εύρεν έπί τέλους δ άνθρωπος εαυτόν, άνευρων άμα την αποστολήν του. Και 
ποιον εσται τό αυοιον ; θά έπανελθωμεν άρα εις τό παρελθόν, οίονεί αποδε- 

χόμενοι τήν περί τών κύκλων έν τη ίστορίφ θεωρίαν τοΰ.Βίκου, ή κλινοντες 
τό γόνυ πρό τών δογμάτων καί τών συμπερασμάτων τίς νεωτέρας έπιστή- 

μης, θά άποδεχθώμεν τήν εζέΐι,ζιν, ττ;) πρόοδον, ως τον προνομιοΰχον νομ.ον 

τοΰ φυσικοΰ καί ήθικοΰ κόσμου, έπαναλαμβάνοντες οτι η ιστορία είνε πρόο

δος, καί οτι ό άνθρωπος έν τή ίστορίφ είνε ού μόνον όργανον αλλα και σκοπος 

συνάμα τής προόδου ;
*Η ηθική έξέλιξις τελείται ιδίως διά της κοινωνικής έξελίξεως" δ άνθρωπος 

έν κοινωνίφ μόνον δημιουργεί τόν ιστορικόν αύτοΰ προορισμού" φυσική αύτοΰ 
κατάστασις είνε ή κοινωνική. Τά ό'νειρα προϊστορικής φυσικής καταστάσεως ενός 
Πλάτωνος ή Ρουσσώ εύρίσκουσι τοσαύτην ηχώ ή'δη έν τη καθ’ ημάς επι

στήμη, όσην καί ή ΰπαρξις παράδεισου καί βίου dolcc fdT niente? προ της 

πτώσεως τοΰ πρώτου άνθρώπου, καί τών τοιούτων θεολογικών φαντασμάτων 
τών πρώτων αιώνων τής ιστορίας. Ή κοινωνία είνε άρχέγονος άνάγκη τοΰ 

άνθρώπου καί άναπόσπαστος συμπλήοωσις της φυσικής αύτοΰ καταστάσεως, 
έξω δ’ αύτης άρχων νόμος είνε ή άπομόνωσις, ή έρημωσις, τά αισθητικά 
ένστικτα ζωώδους καταστάσεως" τούναντίον δ’ έν τη κοινωνία έπικρατεϊ 

ή άμοιβαιότης, ή άλληλεγγύη, καί άντί τών αισθητικών άπολαύσεων καί 
πόθων ύψηλότεραι τάσεις, αισθήματα καί ιδεώδη, μή δυνάμενα νά κατα - 

νοηθώσιν άνευ τής έννοιας τής κοινωνίας" ούτως ύποκαθίσταται είς τήν φυ
σικήν ίσχύν καί τήν ύλικήν βίαν ή άλληλεγγύη καί τό δίκαιον, είς, τήν άγνοιαν 

καί τά ένστικτα ή γνώσις καί ή επιστήμη, καί είς τήν έγωϊστικήν πλεονε

ξίαν δ ήθικός της άνθρωπότητος έρως.
Τοιοΰτος δ κοινωνικός βίος" σταδιοδρομία άνταγωνισμοΰ καί πάλης- ή γα

λήνη, ή ηρεμία, ήν μετά τοσαύτης στοργής επικαλούνται εύσεβή τινά καί 
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θρησκευτικά πνεύματα ώς τδ άκρον άωτον τίίς άνθρωπίνης άποστολής, εινε 
ψευδές πλάσμα άτελοΰς τίίς κοινωνικής άποστολής γνώσεως. Υλικά καί ή- 
θικά έλατήρια, τό συμφέρον, ύπδ την ταπεινοτάτην αύτοΰ παράστασήν, τό 
ιδεώδες, έν δλη αύτοΰ τή γοητεί<γ, άπαντα τά ποικίλα και αντίθετα ένστι
κτα καί αισθήματα, πρός τό αύτό δέ τέρμα τείνοντα, εινε τοσαϋτα σημεία 
αμοιβαίου,ανταγωνισμού, άλλά καί τοσαϋτα τοΰ πολιτισμού ελατήρια. Άλλ* 
ούδείς λαός, άξιων την πλήρωσιν άνωτέοας άποστολής έν τώ βίφ αύτοΰ, ηρ- 
κέσθη μόνον είς τήν ίκανοποίησιν τών ύλικών αναγκών, άείποτε δέ τά ήθικά 
καί πνευματικά ιδεώδη εινε οί κατ’ εξοχήν δρώντες παράγοντες τής ιστορίας. 
Συντήρησις φυσική τδ μέν, τροφή καί πλούτος άφ’ ετέρου, τιμή καί δόξα, ό 
θρίαμβος τής ιδέας, τοιαΰτα τά αντίθετα έλατήρια, τά ύποθάλποντα τδν έν 
τίί κοινωνία άγώνα, τά κρατύνοντα τήν φυσικήν τών λαών ρώμ.ην, άλλ’ άμα 
καί τά προάγοντα τήν ηθικήν και πνευματικήν αύτών συνείδησιν, έν γένει τδν 
πολιτισμόν τής άνθρωπότητος.

“Όταν ό άγων ούτος άνέλθη άπδ τών ένστικτων καί τής φυσικής συντη- 
ρήσεως καί ζωής είς τδν κόσμον τών ιδεών, ό προορισμ,ός τής άνθρωπότητος 
έπληρώθη, ή δέ ιστορία άνευρε τδ αληθές τής δράσεως αύτής στάδιον' ή 
τέως τείνουσα πρδς διάσπασιν κοινωνία συνδυάζεται άρμονικώτερον, τηρού
σα τήν ενότητα έν τίί ποικιλίορ τοΰ άμοιβαίου άγώνος, δστις άπό φυσικοϋ 
καί ύλικοΰ μεταβάλλεται είς πνευματικόν καθ’ όλοκληρίαν; ό πόλεμ.ος τοϋ 
φυσικοϋ έκμηδενισμοϋ, ο έπικρατών έν τοΐς πρώτοις χρόνοις τών λαών, κα
θίσταται βαθμηδόν ηθικός άγων, έπιζητών τήν ίσχύν τοΰ πνεύματος καί 
τήν άποθέωσιν τής ιδέας' διά τής πάλης ταύτης ισχυρός άναπτύσσεται πα
ράγων, τδ δίκαιον, τεΐνον νά συνδυάση τάς αντιθέσεις διά τοΰ λόγου καί τής 
συζητήσεως, καί ούτω καθιεροΰν τάς άρχάς έκείνας, ών ό έν τή κοινωνία 
θρίαμβος εινε θρίαμβος τής άνθρωπότητος καί νίκη τοϋ πολιτισμού' άπό τής 
φυσικής αύτοσυντηρησίας τό πρώτον, άπό τοΰ άγώνος αύτοΰ κατά τών δυ
ναστικών δυνάμεων τής φύσεως, άπό τής ανάγκης τής τροφής καί τής εν
δυμασίας, άπδ τής πληρώσεως τών άφροδισίων ορμών, πασών έν γένει τών 
ύλικών τοΰ σώματος αναγκών, ό άνθρωπος προβαίνων έν -τ<2> πολιτισμφ, 
δημιουργεί έτερον, νέον κόσμον' ή ιδέα έπικρατεΐ τής φύσεως, ό δέ ήθικός 
βίος εξευγενίζεται καθ’ ολοκληρίαν, άπελευθερούμενος πάσης εξωτερικής έπι- 
δράσεως" ούτως δ έ'νστικτος έ'ρως, φυσικός μόνον παράγων τοΰ πολλαπλα
σιασμού τοΰ είδους, μεταβάλλεται είς ηθικόν έρωτα, εύγενές καί παντοδύ
ναμον σύμβολου δημιουργίας καί κοινωνίας, είς δ όφείλομεν τοσαϋτα τοϋ 
πνεύματος καλλιτεχνήματα έν τή ποιήσει, έν τή μουσική, έν τή ζωγραφίγ* 
ή άνάγκη τής προφυλάξεως τοΰ σώματος άπό τών έπηρειών τής άτμοσφαί- 
ρας, ήτις έκδηλαΰται έν τή κατασκευή τής ταπεινής καλύβης τοϋ άγριου, ή 
τών παραλιμνίων προϊστορικών κατοικιών τής Ελβετίας, άποκαλύπτεται διά 
τής ηθικής τοΰ άνθρώπου υπεροχής έν τή δημιουργία τοϋ δωρικού ναού, τής 
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γοτθικής μ.ήτροπόλεως, ή τών άστικών μεγάρων τής Αναγεννήσεως. Τδν 
φόβον .πρό παντός φυσικοϋ φαινομένου διαδέχεται βαθμηδόν ή φιλοσοφική 
έρευνα, ήτις, χειραφετουμένη διά τοϋ χρόνου άπό πάσης υπερφυσικής έπι- 
δράσεως καί πίστεως, καταλήγει έίς τά τελευταία όρια τοϋ δισταγμοΰ, είς 
τήν άρνησιν, έπισφαλές σημείου, άλλ’ έξ ού δείκνυται ή είς εαυτό πεποίθησίς 
τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, τολμώντος ν’ άρνηθή τά πάντα, μέ τήν πεποί
θησή οτι δύναται νά δημιουργήσει ώσαύτως καί τά πάντα· οί ήρωες του 
ξίφους άντικαθίστανται ύπό τών ήρώων τής σκέψεως καί τοϋ λόγου' τήν 
δέ μονομαχίαν τοΰ στρατοπέδου διαδέχεται ή πάλη τής συζητήσεως έν τφ 
τύπω καί τφ κοινοβουλίφ' καί ουτω θεμελιοΰται καί κρατύνεται ή κοινω
νία, θριαμβεύοντος τοΰ λόγου καί έπικρατοΰντος τοΰ δικαίου, ώς.τοΰ διοργα
νωτικού συνδέσμου αύτής, έν άναρχική καταστάσει τό πρώτον παρισταμέ- 
νης έν τή ίστορίη. Ή δημιουργουμένη νέα αυτή ηθική τάξις ύφίσταται έν 
τή ’ ανθρώπινη φύσει άπό τής πρώτης αύτής άποκαλύψεως άλλ’ ατελής 
καί έν σπέρματι' μόνον δέ ή έλευθέρα ένάσκησις πάντων τών στοιχείων, 
τών άποτελούντων τόν κοινωνικόν οργανισμόν, ισχυροποιεί έκαστον τούτων έν 
τή ειδική αύτοΰ έργασίφ, καθιεροϋσα τδν άγώνα ώς ούσιαστικήν έκδή- 
λωσιν υφιστάμενης ζωής, άπόκειται' δέ καί επιβάλλεται είς τό δίκαιον έν 

. τή περιστάσει ταύτη νά διοργανώση τδν άγώνα τοΰτον, πρδς αποφυγήν πά
σης ρήξεως, διαστάσεως, άναρχίας, δυναμένης νά καταστρέψη μάλλον ή νά 
δημιουργήση. Ό κωλύων τήν πάλην ταύτην άφαιρεΐ τήν ζωήν άπδ τής κοι
νωνίας' εντεύθεν ή σήψις, ή σιωπή, ή γαλήνη τοΰ νεκροταφείου. Ό πολιτι
σμός, τό άκρον άωτον τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, εινε συμπέρασμα τοΰ μα- 
κροΰ τούτου άγώνος, διά τοΰ οποίου καί μόνου κρατύνεται τδ όίτομον έν 
τφ ίδίφ καί τφ καθόλου βίω, τό όίτομον βάσις πάσης κοινωνικής καί ιστορικής 
έζελίξεως' τό δέ δίκαιον, διακανονίζον τόν έκπαλαι έν τφ βίφ ύφιστάμ.ενον 
τοΰτον άγώνα, εινε ό κυριώτα.τος παράγων τοΰ πολιτισμού, εκπροσωπούμενος 
κατ’ έξοχήν έν τή πολιτική κοινωνίφ, δι’ ής πραγματοΰται ή άποστολή τοϋ 
άνθρώπου έν τή ίστορίφ.

Τό δίκαιον τοϋτο, άπαλλαγέν πάσης άλλοτρίας εξωτερικής έπιδράσεως, 
ελεύθερον τών ψευδών συλλήψεων τοΰ παρελθόντος, άληθώς άνθρώπινον, 
δέν είνε πλέον δργανον ξένων απόψεων καί συμφερόντων, άλλά καθ’ εαυτό 
ζών, σκοπόν έ'χον τήν πραγμάτωσιν τής έν αΰτφ ιδέας, εινε ό ισχυρότατος 
μοχλός τής άνθρωπίνης προόδου καί τής κοινωνικής χειραφεσίας. Ούτως ή 
σπουδή τοΰ δικαίου εινε ή έρευνα πάντων τών κοινωνικών φαινομένων’ 
αί έπαναστάσεις, αί μεταμορφώσεις αύται τοΰ άνθρωπίνου βίου,. εινε μετα
μορφώσεις τοΰ δικαίου, άναπτύσσουσαι νέους κοινωνικούς ορίζοντας είς 
τήν άνθρωπίνην δραστηριότητα, καί άποκαλύπτουσαι νέας τρίβους εις τήν 
ιστορικήν εργασίαν τοΰ πνεύματος. Τό δίκαιον τοϋτο δέν έκπροσωπεϊται σή
μερον έν μιφ εποχή ή κοινωνίορ, δέν είνε θεία άποκάλυψις, είς έν μόνον ά- 
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τομον χενομένη, $ ιστορική ενός έθνους $ άτόμου παράδοσις ζαί σύλληψις* 
άνθρωπίνη ιδέα έχει θυσιαστήριον την άνθρωπίνην συνείδησιν, καί στάδιον 
την άνθρωπίνην ζωήν έντίί ίστορί^.

Έν τί) εύρεί^:, τί) κοσμοπολίτικη ταύτγι κατανοήσει του δικαίου, πα
νηγυρίζει σήμερον τόν θρίαμβον αύτοΰ ό πολιτισμός, ’ίι δέ πληρης αύτοΰ πα- 

ράστασις καί πραγμάτωσις εΐνε ή πρώτιστη αποστολή κα'ι εργασία τοϋ πνεύ* 

ματος. dir ύπάρχουσι π.ίίον Πυρηναία’ τοιαύτη η πανταχόθεν έκβαλλο- 
μένη κοινωνική κραυγή έν τγ συγχρόνφ ίστορί^’ η άνθρωπίνη άλληλεγγύη 

κραταιοΰται όσημέραι έν τί) συνειδήσει τών λαών, και η διεθνής κοινωνικότης 
άντί τές άρχαίας μονώσεως καϊ υποψίας. Καθά εύφυώς παρετηοησεν νίδη ό 
Ρουδόλφος von lhering : «’Έθνος μονούμενον, ού μόνον διαπράττει καθ’έαυ4 
τοΰ έγκλημα, άφαιροΰν τά μέσα της τελειοποιησεως τές άνατροφές του, 
άλλά καϊ καθίσταται ένοχον αδικίας προς άλλους λαούς. 'Η μόνωσις εΐν6 
τό πρώτιστον τών λαών έγκλημα, διότι ό υπέρτατος νόμος τές ιστορίας εΐνέ 
η κοινωνικότης. Λαός άποκρούων την ιδέαν τές επιμιξίας μετά ξένου πολι
τισμού, τουτέστι τές διά τίίς ιστορίας άνατροφές, άπώλεσε πράγματι τδ δί
καιον της ΰπάρξεως.» ' ’Αληθώς· η έθνική μόνωσις εΐνε δ άπαίσιος δαίμων, 
ό πλανώμενος έπϊ τές ειμαρμένης τών άρχαίων λαών, κατά τδ μάλλον καί 
ίττον ούδένα άλλον θεόν γινωσκόντων πλην τοΰ ίδιου θεοΰ, κα'ι ούδέν 
άλλο δίκαιον πλην τοϋ δικαίου της πόλεως' άλλά τό δίκαιον,' δν άνθρώπινον, 
εΐνε κατ’ άνάγκην κοσμοπολίτικων, άνευ δέ τές έννοιας ταύτης ούτε νά κα- 
τανοηθί) δύναται, πολλφ μάλλον νά πραγματωθί; έν άληθεΐ κοινωνί^ άν
θρώπων' η κοσμοπολίτικη αυτή ιδέα τοΰ δικαίου, χωρίς ν’ άπαμβλύνν] τδ 

αίσθημα τές πατρίδος, τοΰ έλατηρίου τούτου τών μεγάλων ιδεών καί 
τών γενναίων άφοσιώσεων, κρατύνει τούναντίον αύτό, έξεγεϊρον συγχρόνως 
τά έξοχα εκείνα αισθήματα, άτινα κατά τούς τελευταίους τούτους αιώνας 
διαφλέγουσι την εύρωπαίκην κοινωνίαν. 'Η μεγάλη κραυγή τές Μεταρρυθμί

σεως, ή τοσοΰτον ποικίλως διατυπωθεΐσα, έν τγί θρησκευτική ΐδέφ διά τοΰ 
Λουθήρου, έν Ίγ φιλοσοφική διά τοΰ Βάκωνος καϊ τοΰ Καρτεσσίου, έν τώ 
δικαίφ καϊ τί) πολιτεία διά τοΰ Γροτίου καϊ τοΰ Ρουσσώ, ιό ύποστάσα το- 

σαύτας ποικίλας μεταμορφώσεις καϊ περιπέτειας, μέχρις δτου διετυπώθη έν 
τί) άξιομνημονεύτφ έκείννι νυκτΐ τές τέταρτης Αύγούστου έν Παρισίοις, κα- 
ταργαΰσα τά προνόμια κα'ι τάς διαιρέσεις τοΰ παρελθόντος, καθιεροΰσα μίαν 
και πληρη έν τί) ίστορίορ κοινωνικήν τάξιν, ένα κα'ι τόν αύτόν δημ.ιουργικόν 
παράγοντα τοΰ πολιτισμοΰ, κα'ι έπισημως άνακηρύττουσα τά δίκαια τοΰ άν
θρώπου καϊ τοΰ πολίτου, εΐνε τό Πιστεύω τών νεωτέρών λαών' αί μεταξύ 
εθνών, όπως πρότερον μεταξύ άτόμων, διαιρέσεις αίρονται, τά αρχαία μίση 
έκλείπουσίν ύπό τόν νόμον της άδελφοποιησέως τών λαών, ή άλληλεγγύη 
καθίσταται όσημέραι ό ηθικός τών κοινωνιών νφμος, τό άτομον έχειραφετηθη,

1 Geist des Ratnischen Reehts—Einieitung § t. . .

νέα δέ ιστορική περίοδος, κοσμοπολιτικώτερον έχουσα τύπον, διαγράφεται, 
περιφανεστέρα άείποτε άναδύοοσα άπό τών ναυαγίων τών τελευταίων επα

ναστάσεων, κα'ι νέαι ίδέαι διαπνέουσι την ιστορίαν.
Έν τί) κοινωνική ταύτν) δημιουργός, είς ην είσηλθεν ηδη η Εύρώπη, κατ’ 

εξοχήν άπό τές γαλλικής έπαναστάσεως, πάντη άντιθέτφ τών προηγηθεισώ ν 
περιόδων τοΰ άνθρωπίνου βίου, δέν ελλείπει ό χαρακτηρ καί η φυσιογνωμία- 
τίίς ελληνικής ιδέας1 άπολεσθεΐσα αύτη έπ'ι μακρούς αιώνας έν τφ λαβυρίνθφ 
τίίς ιστορίας, λανθάνοντα βίον τέως άγουσα, έλλιπη εθνικές συνειδήσεως κα'ι 
έλευθέρας δράσεως, παρέστησεν αΐ'φνης άπροσδόκητον ιστορικόν θαϋμα έν τίί 
νεκραναστάσει αυτές. 'Η ελληνική άναγέννησις ύπηρξε συνέπεια τίίς ήθικής 
έκείνης έξεγέρσεως τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, της άπό τινων αιώνων άνα- 
ζωπηρωσάσης την εύρωπαίκην κοινωνίαν, καί ήτις, διατυπωθεΐσα τό πρώτον 
διά τίίς ’Αναγεννήσεως καί τίίς Μεταρρυθμίσεως, έξεδηλώθη κατ’ εξοχήν, 
λήγοντος τοΰ παρελθόντος αίώνος, διά τίίς γαλλικής έπαναστάσεως" η 
έξεγερθεΐσα εθνική συνείδησις εξε^άναπόφευκτον συνέπειαν την έκ νέου έξέ- 
γερσιν τίίς επιστημονικές συνειδήσεως καί ζωής, της τάσεως πρός τδ είδέ- 

ναι, της προσκτήσεως τών αιωνίων, ελληνικών κατ’ έξοχην, νόμων τοΰ άλη- 
θοΰς, τοΰ άγαθοΰ, τοΰ καλοΰ, τοΰ τριφυοΰς τούτου παντός πολιτισμοΰ συμβού
λου. Έν τίί νέ^ ταύτν] ιστορικοί άναβιώσει, τό ελληνικόν πνεΰμα έ'χει τόν 
ιστορικόν καί φιλοσοφικόν εκείνον λόγον, ό'στις,μεθ’ ό'λας τάς δοκιμασίας, τούς 

πειρασμούς, τάς αμφιβολίας, τάς πτώσεις καί τάς άπογοητεύσεις τοΰ πα
ρόντος, εΐνε ή άναγκαία πραγμάτωσις μιδός ιστορικές ιδέας, ητις δσον καί 
άν παρίσταται άρχέθεν άφγρημένη καί στοιχειώδης, έξελισσομένη διά τοΰ 
χρόνου, καθίσταται έπί μάλλον συγκεκριμένη καί εύρυτέρα, τείνουσα νά δια- 
τρέξ'ρ έμπράκτως τό έκ τοϋ προτέρου διαγραφέν αύτή ύπό τές ιστορίας στά
διον, καί, ΐνα μεταχείρισθώ την εικόνα τοΰ Ούμβόλδου,όμοια πρός τό τρυφε- 
ρώτατον φυτόν, διαρρηγνυσι διά τές οργανικές αύξήσεως τών άγγείων της 
τείχος, άνθιστάμενον τέως κατά τών έπηρειών τών αιώνων. Ούτως η 'Ελ
λάς, μετά τοσαύτας μεταμορφώσεις, έπιφαίνεται καί πάλιν έν τίί κονίστρς τοΰ 
άγώνος μετά τοΰ αύτοΰ πνεύματος, τοΰ αύτοΰ προορισμού, τών αύτών τοΰ 
ιδεώδους τάσεων, δι’ ών έκυριάρχησεν άλλοτε έν τί) ίστορίς, καί άτινα δία- 

τελοΰσιν ό'ντα άείποτε τά κάλλιστα τών κοσμημάτων τοΰ άνθρωπίνου. βίου,. 
’Ήδη, έλευθέρα καί πάλιν τδ πνεΰμα, κέκληται νά πραγματοποίησή την έθνι- 
,.κήν καί κοινωνικήν αύτές άνεξαρτησίαν, τό δέ μυστήριον τοϋτο ούδαμοΰ. άλ- 

λαχοΰ θέλει κατανοήσει $ έν τίί μελέτρ τοΰ δικαίου, έν τίί έρεύνη της πολι
τείας, ώς τών κατ’ έξοχην παραγόντων πάσης ηθικές προόδου, πάσης κοινω

νικές ζωές καί πάσης έλευθερίας.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΛΖΛΖΙΙΣ

Σημ. ’Απόσπασμα συγγράμματος περί Φυσικού Δικαίου, οδό πρώτος τόμος^ πέ- 
ριλαμβάνων τήν ιστορικήν καϊ φιλοσοφικήν αύτοΰ άνάπτυξιν, έκδοΟήσεται ό'σον ούπω.
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Μεγάλη είναι ή πρόοδος ήν κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας έμφαί- 
νουσι τά έν Γερμανία σχολεία' Απλήστως δ’ Αποβλέπει εις τά έν αύτοΐς 
Αγαθά ό είς ταΰτα προσερχόμενος έκ χωρών ιδίως έν αΐς πολλή μέν υπάρ
χει ή .πρός την μάθησιν ροπή, ολίγη δ’ είσέτι κ Αληθής ταύτης έκτίμησις 
καί έμψύχωσις. Πολλά πολλαχοΰ ύπάρχουσιν άριστα ιδρύματα κατωτέρας 
καί μέσης έκπαιδεύσεως» έν οις έν Δρέσδη μέν διακρίνεται τά ύπό τοΰ Κυρίου . 
Moritz Heger έπαξίως διευθυνόμενον Α.' δημοτικόν σχολεΐον, άρρένων καί 
κορασίων, καί τό διδασκαλεΐον (Lehrerseminar, Friedrichsstadt) δπερ άριστα 
διευθύνει ό καθηγητής Emil Pohle. Έν Βερολίνφ δέ μεταξύ πολλών δια* 

κρίνεται ή ύπα τοΰ καθηγητοΰ Otto Schonermark δραστηρίως και έπιτυχώς 
διευδυνομένη βασιλική δημοτική σχολή άρρένων καί κορασίων (Elisabeth— 

schule).
Τάξις, καθαριότης, ακρίβεια, πειθαρχία, έντέλεια κατά την εκλογήν και 

την εφαρμογήν τών νεωτάτων άριστων μεθόδων τίς τε διδασκαλίας και τίς 
παιδαγωγικής, ταΰτα πάντα καθιστώσι τά ιδρύματα ταΰτα άριστα πρότυ

πα, άποφέροντα πληρέστατα τά ποθούμενα και ευεργετικά διά την έν αύ- 
τοϊς φοιτώσαν νεολαίαν αποτελέσματα.

Βεβαίως όμως και έν αύτοΐς ώς καί απανταχού, δύναταί τις νά παρατή
ρηση, δτι ή έπίτασις τών καλών τούτων Αποτελεσμάτων έξαρτάται ούσιω- 
δώς έκ τίς άτομικίς ίκανότητος τοΰ τε διευθύνοντος καί τών διδασκόντων. 

Διότι κα'ι τά τελειότατα μέσα καί η άρίστη μέθοδος εις ούδέν χρη,σιμεύου- 
σιν, δταν δέν τύχωσι καλοΰ παιδαγωγού. Κα'ι άληθώς νΰν μέ τάς νέας με
θόδους όσημέραι έπαισθητοτέρα καθίσταται η ανάγκη τίς ταύτίσεως τίς 
διδασκαλίας μετά τίς ιδίως παιδαγωγικής' δλως δέ νεκρά καί επιβλαβής 

μάλλον καθίσταται ή διδασκαλία, όταν ό διδάσκαλος δέν είναι συνάμα καί 
καλός παιδαγωγός» δηλ: δταν δέν βασίζη την έπί τών μαθητών ένέργειάν 
τού έπί τών αληθών αρχών τίς παιδαγωγίας. Έν ω τάνάπαλιν θαυμάσια 
καί δντως ευχάριστα είναι τ’ Αποτελέσματα της διδασκαλίας τοϋ άληθοΰς 
παιδαγωγού !

Άναντίρρητον έν τούτοις είναι, δτι ό ύπό άνωτέραν παιδαγωγικήν έποψιν 
τήν έν ταϊς χώραις έκείναις διανοητικήν δράσιν παρακολουθών, μετά συγκι- 
νήσεως παρατηρεί, δτι η σπουδαιότατη μεταρρύθμισις πάσης έκπαιδεύσεως 
καί διδασκαλίας προετοιμάζεται νΰν διά τών Φροβελιανών νηπιακών κήπων, 
δι’ ών ό παΐς άπό της νηπιότητός του διά της έλευθέρας Ασκήσεως δλων 

τών δυνάμεων καί προσόντων αύτοΰ παρασκευάζεται πρός την έπί άληθών 
βάσεων θρησκείας καί Αρετής περαιτέρω έκπαίδευσιν καί τελειοποίησήν του* 

ϊνα διά ταύτης είσάγηται είς την πραγματικήν έκπλήρωσιν τοΰ υψηλού προο
ρισμού του. Πάς δ βαθύτερου κατανοήσας τήν παιδαγωγικήν ιδέαν τοΰ 
Φρόεβελ γνωρίζει δτι αύτη ολόκληρον τό παιδαγωγικόν σύστημα περιλαμ
βάνει καί δτι δ θάνατος μόνος παρεκώλυσεν αύτόν τοΰ νά έφαρμόση τό σύ
στημά του, πλήν τών νηπιακών κήπων, καί εϊς τά σχολεία τής κατωτέρας 
καί της μέσης έκπαιδεύσεως.

Δυστυχώς δμως καί τδ Φροβελιανδν σύστημα, ώς καί πάν νέον σύστημα, 
διήγειρεν έν Γερμανία πολυειδεϊς Αντιζηλίας καί Αντιπράξεις’ είσήχθησαν δέ 
τινες τών Φροβελιανών Ασκήσεων καί έργασιών, Ατελέστατα έκτελούμεναι, 
εΓς τινα αυτόθι νηπιαγωγού, άτινα ώνομάσθησαν μέν νηπιακοί κίποι» 
άλλ’ είς ούδέν μέχρι τοϋδε συνετέλεσαν, είμή είς τήν στρέβλωσιν τίς Αγω
γής τών είς αύτά προσερχομένων νηπίων καί εις μεγαλητέραν έτι βλάβην 
τού δλου Φροβελιανοΰ συστήματος’ διότι είς τούς αγνοοΰντας τά τής άπά- 
της ταύτης, έμποιοΰσι κακίστην έντύπωσιν καί διεγείρουσι δικαίαν Αποδο
κιμασίαν, ήν πολλοί τούτων, άνευ πλειοτέρας έξακριβώσεως, έπεκτείνουσι 
καί έφ’ δλόκληρον τό Φροβελιανόν σύστημα.

Έν τούτοις, ώς πάσα Αλήθεια, καί πάν διά τήν Ανθρωπότητα ωφέλιμον, 
καί αύτή ή έν τφ Φροβελιανφ συστήματι αλήθεια θέλει θριαμβεύσει" ήδη δ- 
έπήλθε τό πλήρωμα τών χρόνων καί κατέστη έπαισθητή ή Ανάγκη της 
μεταρρυθμήσεως τών παιδαγωγικών συστημάτων. Άλλ’ ώς καί αύτός δ Φρόε
βελ ή'ρχισε τήν έφαρμογήν τοΰ συστήματος του άπό τών νηπιακών κήπων, 
προτιθέμενος βραδύτερον νά έπεκτείνη τοΰτο καί είς τά λοιπά σχολεία, ούτω 
καί κατά τήν παραδοχήν καί διάδοσιν τοΰ συστήματος αύτοΰ, πρώτη παρί- 
σταται ή Ανάγκη τής μετατροπής τών νηπιαγωγείων εις νηπιακούς κήπους, 
οΐτινες άφθόνως καί μετά προδήλου έπιτυχίας έξηπλώθησαν ήδη καθ’ δλην 
τήν Γερμανίαν καί είσήχθησαν κατά τά τελευταία ταΰτα έ'τη είς τό Βέλ- 
γιον, τήν Αύστρί,αν, τήν ’Ιταλίαν, τήν ’Αγγλίαν καί τάς 'Ηνωμένας πολι
τείας, τελευταίου δέ καί είς τήν Γαλλίαν. Έν Αύστρίιρ δέ, δπου ή έκπαί- 
δευσις νΰν γιγαντιαίως προβαίνει, προέβησαν ήδη καί είς τήν έπέκτασιν τοΰ 
Φροβελιανοΰ συστήματος είς τά δημοτικά σχολεία διά τής είς ταΰτα προ- 
σαρτήσεως έργαστηρίων βιοτεχνικών, κήπων πρός καλλιέργειαν, άγρών κτλ. 
περί ών έγραψε κάλλιστα καί ό διευθυντής τοΰ έν Βιέννη γυμνασίου καθη* 
γητής Erasmus Schwab (Der Schulgarten 1876).

Έκ πάντων τούτων δρμωμένη καί ζωηρώς ποθούσα νά συντελέσω, τό 
κατ’ έμέ, είς τήν εισαγωγήν τών δυναμένων νά έπιφέρωσι τήν ασφαλεστάτην 
Αναγέννησιν τοϋ παρ’ήμΐν έν πολλοΐς έτι καθυστεροΰντος παιδαγωγικού καί 
εκπαιδευτικού συστήματος, έφοδιάσθην κατά τήν έν Δρέσδη διαμονήν μου 
(τό 1878 - 1879) διά τε τών γνώσεων καί τής πείρας τών μελλόντων νά 
μοί χρησιμεύσωσιν είς έκτέλεσιν τοΰ σκοποΰ τούτου. Εύτυχεστάτην βεβαίως 
έθεώρησα έμαυτήν, δταν έγνώρισα αυτόθι τήν παντός θαυμασμού καί έπαί- 
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νου ύπερτέραν μαθήτριαν τοϋ Φρόεβελ, την σεβασμίαν έβδομηκοντούτιδα κ<5- 

μησσαν Berta ν. Marenholtz-Biilow, ητις ώς γενναίος ύπέρμαχος των ιδεών 
τοΰ διδασκάλου της, ού μόνον διά τών σπουδαίων καί άξιολόγων συγγραμ

μάτων της* συνετελεσεν εις τό νά διευκρινίσνι αύτό τό Φροβελιανόν σύστημα, 
αλλα καί διά θυσιών παντός εί'δους ίδρυσε τόν έν Δρέσδη Φροβελιανόν σύλ

λογον, ού καί προεδρεύει, καί έκ τοϋ διδασκαλείου τοϋ οποίου κατ’ έτος 
ικανάς δραστηριωτάτας καί άριστα παρεσκευασμένας νηπιαγωγούς, τάς λε- 

γομένας κηπουρούς τών νηπίων (Kindergartnerinnen), απανταχού πρός διάδοσιν 

τοϋ Φροβελιανοϋ συστήματος άποστέλλει. Έν τφ διδασκαλείφ τούτφ έζα- 
λουθεΐ να διδασκη η ίδια την θεωρίαν τοΰ Φροβελιανοϋ συστήματος μετά δυ- 

ναμεως καί ζωηρότητος, δι’ ών έμπράκτως Υποδεικνύει τοΐς άκροαταϊς αύ- 

τ·ης, OTt όντως δέν γηράσκει η πνεύματι καί άληθείφ Υναπτυχθεΐσα καί 
καταβιώσασα εύσεβής ψυχή !

Τοιαύτη είναι ή κόμησσα Marenholtz, η πολλά έτη τ«5ς ζωής της δαπανή- 

σασα είς περιοδείας καί πολυειδεΐς θυσίας πρός διάδοσιν τών Φροβελιανών 
ίδεών είς τε την Γερμανίαν, τό Βέλγιον καί την ’Ιταλίαν, όπου η ιδία ίδρυσε 

τούς πρώτους νηπιακούς κήπους. Φυσικώτατον λοιπόν ητο νά κατασταθή έν- 

θους έκ χαράς, δταν ηκουσεν, δτι έπεθύμουν νά διδαχθώ τά τοΰ Φροβελιανοϋ 

συστήματος, όπως διαδώσω αύτό, εί δυνατόν, έν Έλλάδι1 έλυπεΐτο δέ μόνον 

ό'τι τό γήράς της δέν τίί έπέτρεπε νά έ'λθη ή ιδία νά μέ συνδράμη είς τό. 
έργον μου. ΙΙρός αναπλήοωσιν δέ τούτου έθυσίασε πολλάς έκ τών πολυτίμων 

ωρών της, όπως μοί μεταδώση δ,τι έθεώρει άφευκτον είς την έπιτυχίαν τοϋ 

σκοποΰ μου. "Οθεν καί μετά θερμοϋ αισθήματος εύγνωμοσύνης, άμα δέ καί 
αληθοΰς θλιψεως, άπεχωρίσθην της εύγενοΰς ταύτης καί έναρέτου γυναικός, 
ί'τις ένίσχυσε σπουδαίως καί τάς περί τίίς αληθοΰς άνυψώσεως τής γυναικός 
ιδέας μου. Έφοδιασθεΐσα λοιπόν διά τών θησαυρών τούτων καί λαβοΰσα 

μετ εμοΰ, πρός τ απαιτουμενα Φροβελιανά υλικά, καί μίαν έκ τών ικανών 

τοΰ συλλόγου νηπιαγωγών, ε'φθασα ένταΰθα, μετά δεκατετράμηνον Υπουσίαν, 
πληρης ελπίδων, αλλα καί μεθ’ ικανής υπομονής, διότι πρός έξασφάλισιν 

τίίς έπιτυχίας τοΰ σκοπουμένου καί έν γνώσει τών πολυειδών δυσχερειών, άς 
βεβαίως ή'θελα απαντήσει, Υρχήθεν δπελόγισα, δτι άπητεϊτο τριετές διά

στημα προς πληρη εισαγωγήν τοΰ Φροβελιανοϋ συστήματος, δπερ προετιθέ- 
μην να εισαξω εις τό νηπιαγωγεΐον τοΰ Παρθεναγωγείου μου, ώς καί βαθ?

1 Τά συγγράμματα της κομήσσητ Marenholtz ε’νε· «Ό νηπιαζός κήπος ώς πρώτον ?ργα- 
στήριον τοΰ παιδός». «Ή έργασία καί ή ν<® κατά Φρόεβελ παιδαγωγική». «’Αναμνήσεις 
περί Φρειδερίκου Φρόεβελ». «Ό παϊς καί ή φύσις αύτοΰ, είς συμπλήρωσιν' τής Φροδελιανής 
παιδαγωγικής». «Άνάλεκτα πρός κατάληψιν τής Φροβελιανής ΐξίας». «Der Kindergarten 
des Kindes erste Werkstatte», Dresden 1878. «Die Arbeit und die neue Erziehung nach 
Froebel s Methode». Kassel und Gettingen 1875. «Erinnerungen an Friedrich FrBbel». 
Kassel 1876. «Das Kind und sein Wesen zum Verstandnis der Frabel’s chen Erziehungs- 
lehre». Kassel 1878. «Gesammelte Beitrage zum Verstandnis der Frobel’schen Erziehungs- idee». Kassel 1877.
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μηδόν είς άπαντα τά’τμήματα τοΰ προκαταρκτικοΰ και απασας τας τάζεις 

τοΰ Έλληνικοΰ σχολείου.
’Ήδη παρήλθε τό πρώτον έτος της πρός τόν σκοπόν τοΰτον έργασίας ημών. 

Τό μηχανικόν μέρος τοϋ συστήματος λειτουργεί ήδη έν πληρει εφαρμογή, 
χάρις εις την πρόθυμον καί νοημονα συνδρομήν τών περί έμέ ικανών βοηθών 
μου, ών τινες μάλιστα κατενόησαν έν βραχυτάτφ χρονικφ διαστηματι τό 

πνεϋμα τίίς μεθόδου. Άλλά βεβαίως καί χάριν είς την πρόθυμον άρωγην τοϋ 
κυρίου Άλ. Κατακουζηνοϋ, δστις λίαν έπιτυχώς έξελλήνισε τά είς τάς Φρο- 
βελιανάς άσκησεις και τά παίγνια άφευκτα $σματα. Νΰν κατα τό δεύτερον 
έτος προσέλαβον καί άλλας ίκανάς βοηθούς, ελπίζω δ’ δτι θέλομεν προβή 

«πί μάλλον, τείνουσαι βαθμηδόν είς τό νά έμψυχώσωμεν τάς άσκησεις καί 
τάς έργασίας τών τέκνων δι’ αύτης της αύτοθόμου Υναπτύξεως τών δυνά

μεων αύτών είς έξέγερσιν της άτομικότητός των, κατα τας απαιτήσεις της 
Φροβέλιανης ιδέας. Εί και πρός πληοη έφαρμογην ταύτης υπολείπεται νά 

έξελληνισθώσιν, έάν δχι Υκόμη τά συγγράμματα τοΰ Φρόεβελ, τούλάχιστον 
τά εύ).ηπτότερα τούτων τίίς κομησσης τοΰ Marenholtz-Billow,ώς καί δ Οδη

γός τίίς Φροβέλιανης μεθόδου, χάριν πληρεστέρας όδηγίας τών διδασκαλισ- 
σών. Τοΰ τελευταίου τούτου έργου έπεχείοησα ηδη την μεταφράσιν, εξ ης 
αποσπώ νΰν την έπομένην βιογραφίαν τοΰ Φρόεβελ καί την εις τον Οδηγόν 

τοΰτον υπό τής κομησσης Marenholtz, τό 1874 έν Βρυξέλλαις, γραφεΐσαν 
εισαγωγήν. Διά τής δημοσιεύσεως τούτων άποβλεπω είς την διάδοσιν είδη- 

σεών τινων περί αύτοΰ τοΰ Φρόεβελ, περί τοΰ όποιου ικανός ήδη απανταχού 
γίνεται λόγος, ένεκα τής έξαπλώσεως τοϋ συστήματός του’ πρός τούτοις δ’ 

ελπίζω νά συντελέσω δι’ αύτών καί είς πληρεστέραν κατανόησιν τών πλεο- 

νεχ.Τ7}[ΛΧτ(ι)ν του Φροβε"λιιζ^οί5 συσττι^οίτος.
Εί'θε μετ’ού πολύ αί νηπιαγωγοί μας, διά τής εισαγωγής τής Φροβελια- 

νής μεθόδου είς τά δημοτικά σχολεία, νά χρησιμευσωσι πρός εμψυχωσιν τής 

παιδαγωγήσεως τών τέκνων τοΰ λαοΰ, είς & τα πλεονεκτήματα τής Φρο- 

βελιανής μ.εθόδου είναι άφευκτότατα.
Εί'θε τέλος νά μή βραδύνη ή εποχή καθ’ ήν ή απανταχού τής τότε μεί- 

ζονος Ελλάδος διάδοσις τής Φροβελιανής μεθόδου θέλει συντελέσει είς τό νά 

έπαναφέρη τό έθνος μας είς τήν τών πατέρων ημών άνδρίαν καί φιλοπατρίαν 

καί τήν τών προγόνων ημών εύκλειαν.

Έν Άθήναις, τή 1 Δεκεμβρίου 4880.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΑΑΣΚΑΡΙΔΟΤ.
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ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΡ. ΦΡΟΕΒΕΑ 
Έκ του έγχειριδίου τής κομήσσης 

Β. «. Marenholtz-Btilow.

. 'Ο Φρειδερίκος φρόεβελ (F. Froebel) έγεννήθη τό 1782 έν Oberweisbach 
έν τή ήγεμονίφ τοΰ Schwarzburg-Rudolsstadt τής Θουριγγίας. 'Ο πατήρ του, 
έφημέριος έν τή έξοχή άνέθρεψεν αύτόν έν εύλαβείρε και χριστιανική αρετή.

Νεότατος έτι ων, ό Φρειδερίκος έχασε τήν μητέρα του καί έστερήθη ούτω 
τών περιθάλψεων ώς καί της τρυφεράς, συνετές καί άφωσεωμένης στοργής, 
ής ή παιδική ηλικία τοσαότην έχει άνάγκην. Άλλ’ ί'σως ή περίστασις αύτη 
μάλιστα, πρέπει νά θεωρηθή ώς πηγή της άφοσεώσεως, μεθ’ ής βραδύτερον 
ύπερησπίσθη τό ζήτημα της διά των μητέρων άγωγής τών παίδων.

Αί δ’ έπισκέψεις, ας μετά τοϋ πατρός του έκαμνεν έν ταϊς καλύβαις τής 
παροικίας, ή δυστυχία ήν έν αύταϊς άπήντα, αί ποικίλαι οίκογενειακαί σκη- 
ναί, είς άς παρευρίσκετο, συνετέλεσαν τά μέγιστα ν’ άναπτύξωσιν έν τή ψυχή 
τοΰ νεανίου τήν .αγάπην τής άνθρωπότητος καί τόν πόθον τοΰ νά συντελέση 
είς τήν θεραπείαν τών δεινών, άτινα ήδυνήθη ούτω νά παρατηρήση.

Έσπούδασεν είδικώς τάς φυσικάς έπιστήμας, τά μαθηματικά καί τήν 
άγροτικήν οικονομίαν. Άφοΰ δέ διήλθεν έτη τινά έν 'Ελβετίφ παρά τφ Πε- 
σταλότση, έλαβε μέρος ε’ις τόν υπέρ τής Γερμανικής άνεξαρτησίας αγώνα έν 
τφ τάγματι τοΰ στρατηγού Lutzow. Διορισθείς όμως βραδύτερον έπιθεωρητής 
τοΰ όρυκτολογικοΰ μουσείου έν Βερολίνφ,έγκατέλειψε μετ’ ού πολύ τήν προσ- 
οδοφόρον ταύτην θέσιν, προτιμών, καί μετά πικρών στερήσεων άκόμη, ν’ 
άφιερώση ολον τόν καιρόν του είς τήν πραγματοποίησιν τής ιδέας, ήν πάν
τοτε είχε πρό οφθαλμών, τής τελειοποιήσεως δηλαδή τής τών παίδων αγω
γής, ήν έθεώρει ώς άφετηρίαν τής άναγεννήσεως τοΰ άνθρώπου.

-Ιδρυσε τό πρώτον κατάστημά του έν Keilhau, μικρφ χωρίφ τής Θουριγ
γίας, όπου τό σχολεϊόν του, διατηρούμενου ύπό τών πέριξ κατοίκων, ύφίστα- 
ται μέχρι τής σήμερον.

Ό οίκος, δν αυτόθι εΐχεν ένοικιάσει δέν έπήρκει, δπως τοποθέτηση δεόν
τως τούς μαθητάς του’ μέχρις ού δέ αί νέαι οίκοδομαί τελειώσωσιν, δ Φρόε
βελ έλαβεν ώς κατοικίαν του αύτόν τόν ορνιθώνα. Μόλις παρέσχεν έαυτφ τ’ 
άφευκτα, περιορίζων είς δύο άρτους τήν προμήθειάν του ολοκλήρου έβδομάδος 
καί σημειώνων διά τής κιμωλίας τό μερίδιον έκάστης ημέρας.

Κατά τάς περιοδείας, άς χάριν τής διαδόσεως τοϋ συστήματός του ένήρ- 
γει, πλειστάκις διενυκτέρευεν έν ύπαίθρφ, οίκονομών ούτω τήν δαπάνην τοΰ 
ξενοδοχείου, δπως μεταχειρισθή αύτήν πρός άνατροφήν πτωχοΰ παιδιού.

’Εν τούτοις μετά πολυετή πείραν άνεγνώρισε τήν άνάγκην τοϋ νά έφαρ- 

μόση τό σύστημά του είς παιδία νεότερα εκείνων, άτινα έδέχετο έν Keilhau" 
άφήκε λοιπόν τήν διεύθυνσιν τοΰ σχολείου εκείνου εις τινας συγγενείς του καί 
προσεπάθησε νά πραγματοποίηση τήν περί τών νηπιακών κήπων ιδέαν του. 
"Όπως άναπτυξη ταύτην, συνέστησε σειράν παραδόσεων, 'ίδρυσε δέ βραδύτερον 
νηπιακους κήπους έν πολλαΐς πόλεσι τής Γερμανίας, ώς καί έν αυτή τή 
•Ελβετίφ.

Άλλ’ ό θάνατος έσταμάτησεν έν τφ μέσφ τής φιλανθρωπικής καί πλήρους 
άφοσιώσεως όράσεως τόν άνδρα τοΰτον, δστις εί καί έστερεϊτο ιδίων τέκνων^ 
καθιέρωσεν δμως εαυτόν καθ’ ολοκληρίαν είς τήν εύτυχίαν τών έμπεπιστευ- 
μένων αύτφ άλλοτρίων. Άπεβίωσε τήν 21 ’Ιουνίου 1852 έν Marienthal, 
δπου εΐχεν ιδρύσει διδασκαλεϊον πρός μόρφωσιν νέων διδασκαλισσών.

'Ο Φρόεβελ είχε νά καταβάλη μεγάλα προσκόμματα, άλλ’ ή ιδέα του 
δέν ήννοήθη είμή κατά τά τελευταία τής ζωής του έ'τη. Τήν σήμερον δέ οί 
νηπιακοί κήποι είναι διαδεδομένοι έν Γερμανίά καί εισηγμένοι είς τήν Αγ
γλίαν, τήν Γαλλίαν, τήν ’Ελβετίαν καί τό Βελγιον ι. Καθ’ έκάστην δ’ έλατ- 
τοΰται ή άντίπραξις, ήν, ώς πάν νέον σύστημα, εΐχεν άπαντήσει κατ’ άρχάς.

"Οταν βραδύτερον γράψωσι τόν βίον τοΰ Φρόεβελ καί κρίνωσι τό έργον του, 
βεβαίως θέλει χαιρετηθή ώς εις τών μεγαλειτέρων εύεργετών τής άνθρωπό
τητος, ώς έν τών σπανίων εκείνων οργάνων τής προνοίας, άτινα όλοκλήρως 
καθιεροϋνται είς τήν διάδοσιν ιδέας τίνος, ώς εις τών πιστών εκείνων οπαδών 
τοΰ Χρίστου, οΐτινες άκολουθοϋντες τά ίχνη του κα'ι άπαρνούμενοι εαυτούς, 
παραδίδανται έκουσίως καί μετά χαράς είς θυσίαν ύπέρ τών όμοιων των.

Άπλοΰς τήν καρδίαν, τά ήθη, τόν χαρακτήρα" ταπεινός ώς παιδίον, ου 
είχε διατηρήσει τήν αγνήν καί αφελή έκφρασιν ύπό τάς λεύκάς τρίχας τοΰ 
γέροντος" γενναίος συνάμα καί ισχυρός ώς ή'ρως ή ώς μάρτυς ένώπιον τών 

' προσκομμάτων και τών παθήσεων" πάντοτε παρεγνωρισμένος, ώς συμβαίνει 
είς πάντα μεγαλοφυή άνθρωπον, καί μ’ δλα ταΰτα θριαμβεύων διά τής 
άκλονήτου είς τόν Θεόν πεποιθήσεώς του" άφωσκομένος είς τήν εντολήν του 
είς βαθμόν ώστε νά λη.σμονήση ένεκα ταύτης ού μόνον τήν δόξαν, άλλά και 
αύτήν τήν έν ταϊς έπιστήμαις προσφιλεστάτην αύτω επιστήμην τής φύσεως, 
ής ί'σως πλειότερον παντός άλλου εΐχεν άνιχνεύσει τά μυστήρια καί τ’ άπό- 
κρυφα, άλλ’ήν δέν ήθελε νά έ.φαρμόση είμή είς τήν τελειοποίησιν καί τόν 
έξαγιασμόν τής άθανάτου ψυχής", έν ένί λόγφ άνθρωπος πρωτότυπος καί 
άληθώς ιδιόρρυθμος, άπαυστως έτοιμος καί ικανός ν’ άκούση καί κατανόηση 
τήν γλώσσαν, ήν ό δημιουργός λαλεϊ πρός τό δημιούργημα διά τών έργων 
του καί διά τής συνειδήσεως, προσπαθών δέ πάντοτε νά καταστήση τήν 
γλώσσαν ταύτην καταληπτήν τοΐς άλλοις" τοιοΰτος ήτο ό Φρόεβελ.

Δέν έπεζήτει τάς τιμάς καί τήν δόξαν έπί γής, άλλ’ άποκλειστικώς ύπό
4 ’Έκτοτε ε’ση'χθησανε’ς τήν Αυστρίαν, την ’Ιταλίαν και ε’ς αύτάς τάς 'Ηνωμένας πο

λιτείας. .
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τοΰ έργου του καΐεχόμενος ηρκεΐτο είς την έ'γάρισιν μικρού άριθμου φίλων. καί 
μαθητών, οΐτινες τιμώσι κα'ι εύλογοΰσι την μνημην του. Αύτό έργον του έν 
τοΰτοις μίαν ημέραν, καί τάχιστα μάλιστα, θέλει δμιλησει περί αύτοΰ. Θε- 
λουσιν άναγνωρίσει, δτι άνηγειρε την τοσοΰτον άτελέ μέχρι της σήμερον 

άγωγην τοΰ άνθρωπίνου δντος.έπί τών αληθών αύτης βάσεων.
Τη συνδρομή δ’ αύτοΰ αί γυναίκες θέλουσι κατασταθέ κηπουροί τές παι

δικές ηλικίας, ώς καί έκάλει αύτάς, περιποιούμεναι τό άνθρώπινον φυτόν ύπό 
τόν ήλων τές άγάπης των καί συντελοΰσαι είς τό ν’ άναθάλλτ] ώς τό άνθος, 
άνευ καταπιέσεως, άνευ στρεβλώσεως, συμφώνως τοΐς νόμοις τές φύσεως καί 

κατά τό θέλημα τοΰ Θεοΰ.

Εισαγωγή Κ έίς ΐδν 'Οδηγόν των ΦγοβεΛιανων νηπιακων κήπων ίπδ τής 
κομήσσης Β. V. Marenholtz Billow, Γα.Ι.Ιιστ'ι δημοσιευθεϊσα έν Βρυ- 
ζέΛίαις τδ 1874.

Πρώτιστον καί σπουδαιότατον μεταξύ τών ζητημάτων τές εποχές ημών 
είναι βεβαίως τό ζητημα τές αγωγές καί τές έκπαιδεύσεως τών νέων γε
νεών. Καθ’ δσον ό πολιτισμός έκπληροϊ τό έργον του, έπί τοσοΰτον πολλα
πλασιάζει τάς σχέσεις μεταξύ τών άνθρώπων και δημιουργεί αύτοϊς νέα δι
καιώματα, νέα καθήκοντα. ’Έργον δέ της άγωγές καί τές έκπαιδεύσεως 

είναι τό νά διδάξη τώ άνθρώπφ την τε έκπλήρώσιν τών καθηκόντων του καί 
την έξάσκησιν τών δικαιωμάτων του. Περί τούτου άπαντες συμφωνοΰσιν, οί 
λειτουργοί τές θρησκείας έπί τοΰ άμβωνος, οί δημοσιογράφοι έν τφ τύπφ, οί 
νομοθέται έπί τοΰ βήματος. Άλλ’ έν γένει δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν η άνα- 
τροφη τοϋ άνθρώπου, παιδδς, είμη άπό τές εποχής, καθ’ ην ουτος γίνεται 
δεκτός έν τφ σχολείφ’ καί έκεΐ δ’ άκόμη περί τές έκπαιδεύσεώς του λαμ
βάνεται φροντΐς μάλλον ί περί τές άγωγές του ιδίως. Καί όμως τά έξ 
πρώτα έτη, άτινα προηγούνται τές είς τό σχολεϊον εισόδου τοΰ τέκνου, δέν 
έπρεπε νά έγκαταλείπωνται είς την τύχην’ άρχίζουσι δέ την σήμερον νά έν- 
νοώσιν, οτι άπ’ αύτές τές πρώτης περιόδου τοΰ βίου, τό άνθρώπινον δν δέ
χεται ποιάν τινα έντύπωσιν, ητις καθίσταται κυρίως η άφετηρία τές όλης 
άναπτύξεώς τουί Εύχές έργον λοιπόν η'θελεν εισθαι, έάν αί μητέρες, αί τροφοί 
καί πάντες οί άσχολούμενοι είς την περίθαλψιν τοΰ άναπτυσσομένου τούτου 
φυτοΰ, παρεσκευάζοντο, ώστε νά ώσι κατάλληλοι τοσοΰτον δυσχεροΰς καί 
σπουδαίας έντολές.

Τό ημισυ τοΰ άνθρωπίνου γένονς θνήσκει πριν $ φθάση τδ έκτον η τό 
έβδομον έτος τές ηλικίας του. Τοΰτο είναι γεγονός, άποδεδειγμένον διά της 
στατιστικές. Άλλά δέν ένέχεταί κατά μέγα μέρος η άγνοια καί η αμάθεια 
τών άσχολουμένων είς περίθαλψιν της πρώτης ηλικίας τοΰ παιδός είς την 

τρομακτικήν ταύτην θνησιμότητα; Έν τούτοις όσον μεγάλη καί άν ijvat ί 
φυσική βλάβη η έκ τές άμαθείας πηγάζουσα, αυτή δέν προξενεί μικροτέ- 
ραν ηθικην βλάβην. Καί ό'ντως, η έντύπωσις, ην τό τέκνον έλαβεν έκ τών 
πρώτων ημερών τοϋ βίου του, ούδέποτε έξαλείφεται έντελώς, καί πολλάκις 
παρά τές ιδίας μητρός λαμβάνει, χωρίς νά τό ύποπτευθνί τις κατ’ άρχάς, τό 
στίγμα, δπερ, βραδύτερον θέλει ίσως έπιφέρει την κατάπτωσίν του. Πόσον 
λοιπόν είναι άναγκαία, άναπόφευκτος είς τάς μητέρας η γνώσις τών πρώτων 
στοιχείων, δι’ ών θέλουσι καθοδηγηθέ είς την παιδαγωγικήν αύτών έντολην! 
Έν τούτοις, θλιβερόν είπεΐν, σύστημα άναμορφωτικόν, ίδρύον την άνατροφην 
τοΰ άνθρώπου έπί βάσεως φυσικές, άληθοΰς καί νομίμου, έλειπεν ημΐν άκόμη, 
δτε ό Φρόεβελ,άρυόμενος τάς γνώσεις του έκ βαθείας σπουδές τές άνθρωπίνης 
φύσεως καί ιδίως της φύσεως τών παίδων,έδημιουργησε την πρό πολλοϋ έπι- 
θυμητην έπιστημην, έν δύναταί τις νά καλέση την έπιστημην τών μητέρων.

Την έπισ-τημην ταύτην ό Φρόεβελ έφηρμοσεν έν τοΐς νηπιακοΐς κηποις. 
Τό δ’ ό'νομα τών ιδρυμάτων τούτων καταδεικνύει την .ιδέαν, ητις έπεκράτει 
κατά την διοργάνωσιν αύτών. Διότι άληθώς έν τφ κηπφ, δηλ. έν ύπαίθρφ 
ύπό την έπιρροην τών φαινομένων τές φύσεως, πρέπει ν’άνατρέφηται ό παΐς 
καί έκεΐ πρέπει νά παρέχωνται είς τό άνθρώπινον φυτόν τά εύεργετηματα 
τόπου ένεργείας καταλλήλου πρός τόν δλον σκοπόν, δπως καλός κηπουρός 
ήθελε πράξει^ύπέρ τών φυτών τοΰ κήπου του. ’Άς έ'χωμεν έν τούτοις πάν
τοτε κατά νοΰν, δτι τό κατά τάς πρώτας αύτοΰ ημέρας άμεληθέν φυτόν, 
θέλει ύποφερει έν τφ μέλλοντι έκ τές άρχικές ταύτης έλλείψεως καί δτι 
ούδέποτε θέλει τελείως άναπτυχθη. Τούτου ένεκα πρέπει νά τείνωμεν πάσαν 
ημών την προσοχήν, δταν ό Φρόεβελ θέτη την άρχην έπί την οποίαν όφεί- 
λομεν νά βασίζωμεν την άγωγην, δταν δεικνύη ημΐν τόν άληθέ ταύτης 
σκοπόν καί παρέχη ημΐν τά μέσα πρός. έπίτευξιν αύτοΰ.

Ό γενικός σκοπός πάσης άγωγές είναι άναντιρρητως η έντός τών δρίων 
τοΰ δυνατοΰ έναρμόνιος άνάπτυξις δλων τών δυνάμεων, άς ό Θεός έδωκε 
τφ άνθρώπφ, δπως έκτελη την αγίαν αύτοϋ θέλησιν έπί τές γές. Έν τγί 
όδφ δέ ταύτη τό άνθρώπινον δν τελειοποιείται, συντείνει είς την τελειοποίη- 
σιν τών άλλων, καί παρασκευάζεται ούτως είς τόν άνώτερον βίον, δστις 
είναι δ έν τφ μέλλοντι προορισμός αύτοΰ.

Τίς δ’ οφείλει κατά τούς χρόνους ημών \ά ijvai ό ειδικός σκοπός τές άγω
γές ; Ό σκοπός ουτος είναι νά καταστησωμεν τόν άνθρωπον ικανόν νά έκ- 
τελη κατά εύρύτερον τρόπον τά κοινωνικά αύτοΰ καθήκοντα’νά περιλαμβάνει 
έκτενέστερον διανοητικόν ορίζοντα’ νά ενεργή έν περιστάσεσιν άς οίσυναιτερι- 
σμοί, οί ύπό τάς ποικιλωτάτας καί εύρυτάτας μομφάς έμφανιζόμενοι, καθι- 
στώσιν έπί μάλλον πολυπλόκους. Ν’άνυψώσωμεν τέλος την ψυχήν αύτοΰ είς 
παγκόσμιον άγάπην, πραγματοποιοΰντες ούτω την ύπό της θρησκείας έντε- 
τοιλμένην ημΐν άδελφοποίησιν.

ΤΟΜΟΣ Δ', 12 — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1880 65,
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Πρδς έπίτευξιν του διττού τούτου σκοπού, ό Φρόεβελ θέτει τήν υπ’αύτής 

τής φύσεως ύποδεδειγμένην αρχήν τής έλευθέρας καί αύθορμήτου δράσεως 

τοΰ παιδός* ούχί τδ ελεύθερον ή μάλλον αύθαίρετον παίγνιον τών όρμων αύ

τοΰ, «Χλχ τήν προαιρετικήν παιδαγώγησιν τών ορμών τούτων, διευθυνομέ- 

νων πρδς ωφέλιμον σκοπόν, δηλ. την διά της συμπράξεως ό'λων τών δυνά

μεων του, δ'λων τών προτερημάτων του, έπίτευξιν της ολοσχερούς άναπτύ- 
ξεως τοΰ ό'ντος. Διότι η δρασις είναι ό σκοπός της ύπάρξεως' πριν έ'τι ό άν

θρωπος πράξη τι, ούτε ό ί'διος ούτε οί άλλοι γνωρίζουσιν, όποϊός τις είναι καί 

όποιων πλεονεκτημάτων εύμοιρεϊ. Τό δέ παίγνιον είναι ευάρεστος άμα δέ 
καί ελεύθερα διά την παιδικήν ηλικίαν δρασις.

Τό παιδίον άπό τών πρώτων στιγμών τοΰ βίου του λαμβάνει έντυπώσεις 

έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου' αί δ’εντυπώσεις αύται έξεγείρουσι τάς δυνάμεις 

του, τάς φυσικάς, ήθικάς καί διανοητικάς δεξιότητας αύτοΰ καί παρακινοΰσιυ 
,αύτό ούτως είς τό νά έκδηλώση αύτάς διά τών πράξεών του. Αί εντυπώσεις 
του δέν δύνανται νά ώσιν είμή επιβλαβείς ή ωφέλιμοι είς την άνάπτυξιν τοϋ 

οντος. Συμφέρει λοιπόν νά μή τάς άφίνωμεν δ'λως έξαρτωμένας έκ τοΰ τυ

χαίου* άπεναντίας πρέπει νά μεταχειρισθώμεν αύτάς σκοπίμως, δπως ύποβοη- 
θώμεν τήν φυσικήν αύτών άνάπτυξιν. Μέχρι τοΰδε τά πρώτα έ'τη τοΰ άν

θρωπίνου βίου είναι δλως έγκαταλελειμμένα είς τό άπρόοπτον* αί δέ περι
θάλψεις, άς δαψιλεύουσιν είς τό νεογέννητον, δέν άποβλέπουσιν .είμή είς τό υ
λικόν μέρος τής ύπάρξεώς του. Καί δ'μως ό ανθρώπινος νοΰς ζητεί άπ’ αύτής 
τής άρχής τής έξεγέρσεώς του τάς άρμοζούσας αύτφ τροφάς.

Πάντα ό'σα περιβάλλουσι τό τέκνον κατά τάς πρώτας αύτοΰ ήμέρας δέν 
είναι δι’αύτό είμή σύγχυσις, χάος’ διότι ή ποικιλία τών άντικειμένων είναι 

μεγάλη, ώστε αί ασθενείς αύτοΰ αισθήσεις νά δύνανται νά διακρίνωσιν αυτά. 

Τδ νά χρησιμεύωμεν λοιπόν αύτφ ώς οδηγοί, διευθύνοντες τάς πρώτας δρ- 
μεμφύτους τάσεις, δι’ών διακρίνει τάς ιδιότητας τών πραγμάτων, τοϋτο 

ακριβώς άποτελεϊ τήν αρχήν τής άνατροφής του.
Πρδς τδ τέρμα τοϋτο τείνει ό Φρόεβελ, παρέχων είς τήν πρώτην ηλικίαν 

προοδευτικήν σειράν εντυπώσεων δι’απλών αντικειμένων, διά κινήσεων συνο- 
δευομένων δι’ φσμάτων, και βραδότερον διά παιγνίων και ασχολιών έξασκου- 

σών τήν ψυχήν όσον καί τό σώμα.

Τά νΰν έν χρησει παίγνια βεβαίως μέχρι τινδς βαθμοΰ χρησιμεύουσιν είς 
τήν άνάπτυξιν τών παίδων’ άλλ’ ώς και πάσα είς τό τυχαΐον άφεθεϊσα 
ένεργεια, δέν χρησιμεύουσιν είς αύτήν είμή δι’ άτελεστάτου τρόπου.

Τό παιδίον παρακινείται ύπ’ αύτής τής φύσεως είς μυρίας κινήσεις καί εκ
δηλώσεις, δι’ ών έξασκοΰνται αί δυνάμεις καί αί δεξιότητες αύτοΰ. Έπί 

τούτων ό Φρόεβελ έθεμελίωσε τήν μέθοδόν του.
Όποϊαι δ’ είναι αί φυσικαι αύται εκδηλώσεις;

’Άς παρατηρήσωμεν τά μικρά παιδία, ο'ταν άφίνωνται ελεύθερα. Άπαύ- 

στως σχεδόν τά βλέπομδν είς κίνησιν, τρέχοντα, πηδώντα, χορεύοντα, άναρ- 

ριχώμενά που. Ή κίνησις είναι ή πρώτη έκδήλωσις τής ζωής. Δεν πρέπέι 
λοιπόν νά σπαργανώμεν, ούτε τό σώμα, ούτε τήν ψυχήν, ώς συνήθως συμ.- 

βαίνει!
'Η φυσική άσκησις είναι ή πρώτη άνάγκη τοΰ παιδός. 'Ο Φρόεβελ ώφέ- 

λήθη τής φυσικής Ναύτης έκδηλώσεως, δπως εξάσκηση μεθοδικώς τά μέλη 

τοϋ παιδός — δπερ και αύτή ή φύσις σκοπεί—διά σειράς μικρών γυμνα

στικών παιγνίων κατατεταγμένων είς τρόπον, ώστε νά θετωσιν είς κίνησιν 
όλους τούς μυώνας, καί πρό πάντων νά έξασκώσι τάς χειρ ας, τά έςόχως όρ

γανα τοΰ άνθρώπου.
Τά συνοδεύοντα τά παίγνα ταΰτα ψίσματα, ώς καταδεικνύουσι καί α| 

«Όμιλίαι τής μητρός»1, χρησιμεύουσιν ΐνα δίδωσιν είς τό παιδίον τάς πρώτας 

γνώσεις τών πραγμάτων καί τοϋ λόγου, άσκώσι δέ καί τό ούς αύτοΰ.
Ή τοσοϋτον κατάδηλος άνάγκη τοΰ μικροΰ παιδός τοΰ νά μεταχειρίζηται 

τάς χεϊράς του, τοΰ νά ψηλαφή πάντα τά πλησίον του ευρισκόμενα, είναι έν 
τών ίσχυροτέρων μέσων, άτινα μεταχειρίζεται ή φύσις, δπως δώση τά πρώτα 
στοιχεία τής άντιλήψεως καί άναπτύξη τάς αισθήσεις. 'Η δ’ άσκησις τών 

αισθήσεων βεβαίως κατέχει σπουδαίαν θέσιν έν τή πρώτη άγωγή* οθεν καί 
έκαστον παίγνιον, έκάστη ένασχόλησις τοΰ Φρόεβελ, συντελεί είς τδν σκοπόν 

τοΰτον. Δέν κολακεύομεν τάς αισθήσεις, άναπτύσσοντες αύτάς, άλλά τάς 
παιδαγωγοΰμεν καί τάς συνειθίζομεν νά ύπακούωσιν εις τά κελεύσματα ..τοΰ 
πνεύματος. Αύτη είναι ή αφετηρία τής διανοητικής άναπτύξεως* ή δ’ηθική 

άγωγή είναι άδύνατος άνευ τής παιδαγωγήσεως ταύτης.
Ή άφή, ή ύλικωτέρα, ούτως είπεϊν, τών αισθήσεων, έξεγείρεται πρώτη. 

Κατά συνέπειαν ή θεωρητική διδασκαλία δέν πρέπει ν’ άρκήται είς τδ νά 

δεικνύη μόνον τάντικείμενα άλλά μάλιστα νά καθιστ^ αύτά ψηλαφητά είς 

τά παιδία* πρέπει δηλαδή ν’ άφίνη νά λαμβάνωσι ταΰτα επανειλημμένους 

είς τάς χεϊράς των.
Ό πόθος τοΰ είδέναι είναι ό ώθών τδ παιδίον είς τδ νά έρευν^ τά πάντα 

καί νά ψηλαφώ τά πάντα. Έν τή παιδική ήλικίικ δέν λαμβάνει γνώσινδσων 

βλέπει, άλλ’όσων ενεργεί καί πράττει. Ιδού δ λόγος δι’δν ό Φρόεβελ δίδει 

άρχήθεν είς τό παιδίον στερεά σώματα, κανονικά σχήματα νά ψηλαφώ καί 

νά παίζη.
’Άρχεται άπδ τής σφαίρας, άπδ τοϋ σφαιρικοΰ δηλαδή σχήματος, τής άφε- 

τηρίας πάντων τών λοιπών σχημάτων.
Τό έ'νστικτον παρακινεί τό παιδίον νά έπασχολήται πάντοτε κατά πλα

στικόν τρόπον. Κατασκευάζει σχήματα, εί'τε πλάττον ύγράν άμμον καί χα- 
ράσσον έν αύτή σχήματα διά τοΰ δακτύλου ή διά τοΰ ξυλαρίου* εί'τε κατα" 

σκευάζον παντός εί'δους οικοδομάς μέ οίαδήποτε προσπίπτοντα είς τάς χεϊ- 

1 Σύγγραμμα τοΰ Φρόεβελ.
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ράς του ύλιζά* τί τέλος διπλώνον καί αναδίπλωναν τεμάχια χάρτου ή υφα
σμάτων. Πρός εύχαρίστησίν του ζητεί πάντοτε νά έπασχολή τάς χεϊράς του 
ή νά σχηματίζγ τι έζ οίουδήποτε προϊόντος. ν

Ό άνθρωπος άληθώς έγεννηθη καλλιτέχνης, παραγωγός, έφευρέτης, δη
μιουργός τέλος έντός τών ορίων τών δυνάμεων του, ώς κατ’ εικόνα θεοϋ δη- 
μιουργημένος. Άλλά τό εις εαυτό έγκαταλελειμμένον παιδίον, τυχαίως μόνου 
ψηλαφών πρός ίκανοποίησιν τής εμφύτου ταύτης ανάγκης του, δέν έπιτυγ- 
χάνει τοϋ σκαποΰ, δέν πραγματοποιεί έκεϊνο, δπερ ήδύνατο νά πραγματο

ποίησή.
Ό Φρόεβελ διά τών καταλλήλων υλικών παρέχει αύτφ εύκολον μεσον? 

δπως διά τούτων παραστησιρ τάς ιδέας του σαφώς διά τής παραγωγής οίου

δήποτε έργου. · -
Τό είδος τοΰτο τής διασκεδαστικής εργασίας, έζασκο-ϋν παντοιοτρόπως τήν 

δεξιότητα τών χειρών, διεγείρει τό παιδίον εις παρατήρησιν, εις έρευναν, εις 
σύγκρισιν μετά πλείονος άκριβείας καί ιδίως μετά πλειοτέρας εύκολίας. 'Η 
δ’ εύκολία κα'ι ακρίβεια της συγκρίσεως είναι οί πρώτοι δροι τής άντιλήψεως.

"Ο,τι τά παιδίον παράγει κατά κανόνα, κατά νόμον ώρισμένον, δστις τφ 
προτρέπει ν’ άναζητή την άντίθεσιν σχήματος δοθέντος καί νά ένώνη τάς δύο 
ταύτας αντιθέσεις διά τοϋ μεσάζοντος (τό μεσάζόν είναι σχήμα, ού η δμοιό- 
της μετέχει άμφοτέρων τών άντιθέτων σχημάτων), παρέχει αύτφ την πρώτην 
Ιδέαν τοϋ όργανισμοΰ. Διότι καί αύτό καταρτίζει οργανισμόν, κατασκευάζον 
έν δλον έκ διαφόρων μερών, καί ένώνον πολλά συμπέπληρωμένα σχήματα ώς 
νέα μ.έρη μεγαλειτέρου συμπλέγματος. Κατά τόν τρόπον τοΰτον πράττει δ,τ, 

. πας' καλλιτέχνης, πας διοργανωτής άναγκάζεται νά πράττγι' έφαρμόζει δηλ. 
κανόνα τινά, νόμον, δπως κατάρτισή συνδυασμούς πρός ώρισμένον σκοπόν.

Έξακολουθοϋντες νά έρευνώμεν τό ένστικτον τοϋ παιδός, παρατηροΰμεν
■ πρός τούτοις την πρός περίθαλψή καί καλλιέργειαν τάσιν αύτοΰ.

"Οταν περιθάλπωμεν άντικείμενόν τι έξεγείρομεν την, πρός αύτό συμπά
θειαν ημών, διότι άγαπώμεν δ,τι περιποιούμεθα. Είναι πολύ σπουδαϊον ύπό 
την εποψιν τής ηθικής άναπτύξεως νά καταστήσωμεν τό παιδίον δσον τό 
ταχύτερον ικανόν είς τό νά φέργι την φροντίδα πράγματός τίνος, είς τό νά 
έκτελή μικρά καθήκοντα. 'Η καλλιέργεια λοιπόν τών φυτών, ή κηπουρική 

• κατά τά πρώτιστα αύτής στοιχεία, ή ύπέρ τών ζφων τοϋ νηπιακοΰ κήπου 
καταβαλλομένη μέριμνα, η φραντίς περί τών παιγνίων καί τών χορηγούμενων 
αύτφ άναγκαίων πρός ένασχόλησιν ύλικών, παρέχουσι μυριοτρόπως την πρός 
τοΰτο άφορμην. Τά δέ ύπό τών παιδιών παραγόμενα μικρά έργα, χρησιμεύ- 

" ουσιν αύτοΐς, όπως διά δώρων έκδηλώσι την άγάπην των πρός τούς οικείους 
αύτών, πρός τούς συμπαίκτοράς των, ώς καί δπως γίνωσιν έλεήμονα. ’Εάν 
τό τέκνον δέν κοπιάσγ ύπέρ έκείνων οΰς άγαπά, ή άγάπη του. δέν άναπτύσ- 
σεταί καί δέν ένισχύεται άρκούντως πρός καταστολήν της φιλαυτίας. 'Η, 

θυσία καθιστά άγαπητούς εκείνους, ύπέρ ών αύτη γίνεται. Τό παιδίον εύκό- 
λως ούτω μανθάνει, δτι διά μόνης της έκπληρώσεως τοΰ καθήκοντος άπο- 
κτάται δικαίωμά τι καί δτι αί παρεχόμεναι έκδουλεύσεις όρίζουσιν έκάστφ 

την έν τή κοινωνίαρ θέσιν.
'Η ποικίλη αυτή δραστηριότης τοΰ παιδός δίδει αύτω προσέτι άφορμην 

πρός ίκανοποίησιν της φυσικές αύτοΰ περιεργείας, -ητις δντως είναι η αφετη
ρία τής φιλομαθείας του καί προκαλεϊ την άπάντησιν τών άδιακόπων αύτοΰ 
«διατό». Τφ δίδεται δέ ή άπάντησις αδτη διά τής έπιδείξεως τών πραγ
μάτων καί ούχί διά μόνου τοΰ άφήρημένου λόγου.

Ουτω φυσικώς όδηγεϊται είς άναζήτησιν της έσχάτης αιτίας τών οντων, · 
είς άνεύρεσιν τοϋ δημιουργοϋ, είτε έρευνών τά φαινόμενα της παγκοσμίου 
φύσεως, είτε άκροώμενον τών άφηγήσεων τών του άνθρωπίνου βίου πράξεων. 
Τό $σμα, αί άπλαΐ καί ανάλογοι πρός τόν παιδικόν νοΰν προσευχαί, διεγεί- 
ρουσαι τά αισθήματα τής εύλαβείας, άποτελοΰσι την βάσιν ητις χρησιμεύε1 
ώς προετοιμασία τοΰ θρησκευτικοΰ μαθήματος.

Μη άπατώμεθα έν τούτοις' ούδέποτε διά μόνου τοΰ λόγου, άλλ’ άπεναν- 
τίας πάντοτε διά τής προσθήκης έργων καί παραδειγμάτων, κατορθοΰμεν νά 
άνοίγωμεν την μικράν ψυχήν είς τάς πρώτας λάμψεις της εύσεβείας. Καί 
όντως πώς δύναται τις νά φαντασθή, δτι έμπνέει είς τό τέκνον την πρός τόν 
Θεόν άγάπην, όταν την πρός τόν θεόν σκέψιν ταυτίζει μετά τής άνίας, ήν 
προξενοϋσιν αύτφ αί μακραί έκεϊναι προσευχαί καί τά μηχανικώς άπαγγελ- 
λόμενα καί μηδέποτε κατανοούμενα μαθήματα τής προώρως καί άτελώς 
διδασκομένης κατηχήσεως;

Δεν είναι φυσικώτερον νά ταύτίσωμεν τήν περί Θεοΰ ιδέαν μετά τών 
προσφιλών τφ τέκνφ δντων καί άντικειμένων, μέ τήν ιδέαν τέλος τών προ- 
ξενούντων αύτφ ευεξίαν καί εύτυχίαν ;

Άς ί'δωμεν π. χ. τήν φωλεάν τοΰ πτηνοΰ έν ταϊς «Όμιλίαις τής μητρός» 
ύπό Φρόεβελ. Δεικνύοντες τήν πτερωτήν ταύτην οικογένειαν τφ παιδίφ,«ύπο- 
δεικνύομεν αύτφ έν πρώτοις τήν φροντίδα τών πτηνών ύπέρ τών νεογνών 
των, φροντίδα άνακαλοΰσαν αύτφ έκείνην, τήν οποίαν αύτό τό ί'διον άπο- 
λαμβάνει παρά 'τής τρυφεράς μητρός του. Τφ όμιλοΰμεν περί τοΰ ούρανίου 
Πατρός, δστις όδηγεϊ τά μικρά ταΰτα ζώα είς άνεύρεσιν τής τροφής των, καί 
τών διά τήν φωλεάν των άπαιτουμένων ύλικών. Ό Θεός έπροίκισεν αύτά 
διά τών ορμών, δι’ών προβλέπουσι περί ,δλων τών άναγκών των' αύτός δι
δάσκει αύτά νά έκλέγωσι καταλλήλως τόν τόπον καί τόν χρόνον* αύτός 
τέλος έπαγρυπνεΐ ύπέρ αύτών ώς κα'ι ύπέρ τών παιδιών. (Δέν πρέπει ν’άπο- 
φεύγωμεν τό νά είσερχώμεθα είς πολλάς λεπτομέρειας, δταν διηγώμεθά τι 
πρός τά παιδία, διότι αί λεπτομέρεια', έξεγείρουσι τήν διάνοιαν αύτών). Θέ- 
λουσιν άγαπφ τόν Θεόν έν πάσι τοΐς θαυμασίοις τής δημιουργίας, καί ούτω 
θέλουσι παρασκευασθή εϊς τδ νά κατανοήσωσι βραδύτερον καί τελειότερων 
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τάν δημιουργόν διά τές θρησκευτικές διδασκαλίας. Μόνον διά του όρατοΰ τό 

παιδίον δύναται νά φθάσγι είς τό άόρατον. 'Η δέ γνώσις τοϋ Θεοΰ δημιουρπ 

γοϋ, παρασκευάζει τήν γνώσιν τοϋ Θεανθρώπου. Άλλ’ ένταΰθα, τό έπανα- 
λαμβανομεν δεν δύναται νά γείνν) λόγος είμή περί τές θρησκευτικές παρα
σκευές, διότι δεν πρόκειται είμη περί τές πρώτης νηπιότητος.

Τό ι^σμα είναι προσέτι μια τών πρωτων άναγκών τές παιδικές ψυχές» 
Είνε η πρώτη αυτές έκδήλωσις. Τό παιδίον τραγφδεΐ άμα όμιλήστ)" ίσως 

και πρό τουτου τραγφδεΐ διά τών διακεκομμένων ήχων, τών έξερχομένωνι 

τοϋ βρεφικού του στόματος. Έν δέ τφ νηπιακφ κήπφ συνοδεύει, διά τοδ 
$σματος ό'λα σχεδόν τά παίγνιά του.

Ο,τι όμως ιδίως διακρίνει τό άνθρώπινον δν τές λοιπής δημιουρμ.ίας, είναι 
η ισχυρά αύτοΰ ανάγκη τοΰ νά ζη έν κοινωνί^ τοΰ νά περιστοιχίζεται ύπό 

τών όμοιων του. 'Η άνάγκη αυτή, η ύψίστη τών ανθρωπίνων αναγκών, δέν 
λαμβανεται άρκουντώς ύπ’ οψιν ώς πρός την πρώτην ηλικίαν.

Τό παιδίον άληθώς δέν εύρίσκει έν τνί οίκογενεί^ τούς όμοιους του, δηλ^ 

εκείνους, οΐτινες τώ όμοιάζουσιν ώς πρός την ηλικίαν, τάς κλίσεις, τάς έφέ- 
σεις, τας εξεις κτλ. Οι έφηβοι δεν είναι βεβαίως όμ,οιοί του ύπό την έποψιν 
ταύτην" ουδ οι κατα τινα έ’τη μεγαλείτεροί του άδελφο'ι καϊ αί άδελφα’ι είναι 

τοιοϋτοι, τό όέ μικρόν παιδίον δέν δύναται είσέτι νά όρίσγι την έν τή οίκο.- 

γενεί^ θεσιν του. Καί όμως, ό βίος έν κοινωνίφ τών όμοιων του, τφ είναι 

άναγκαΐος, όπως άποκτήση βαθμηδόν την συναίσθησιν τές θεσεώς του ώς 
μέλος κοινωνίας, έμφανιζομένης αύτφ τό πρώτον διά της οικογένειας αύτοΰ.

Έν τφ νηπιακφ κήπω, έκαστον παιδίον εύρίσκει συντρόφους τές ηλικίας 

του* κατεχει ώρισμενην θέσιν έν τίί μικρά ταύτν). κοινότητι, έν τί) μικρογρα- 
φικίί ταύτνι κοινωνίιγ.

Μόνον έν τφ πλήθει τού.τφ τών παιδιών δύναται άληθώς νά ζί), ν’ άπο- 

καλυπτη καί ν’ άσκίί τάς δυνάμεις καϊ τάς δεξιότητας αύτοΰ. Ή συνάφεια 

τών διαφόρων ατομικοτήτων άναπτύσσει τόν χαρακτέρα. Έκεΐ η ηθική έφαρ- 
μόζεται είς τόν καθημερινόν βίον’ η άμοιβαία άγάπη καϊ η άμοιβαία συν
δρομή είναι τό γενικόν αίσθημα, δ επικρατών γενικός νόμος. ''Εκαστον έξ 

αυτών καλείται, ό'πως θεσιρ είς ύπηρεσίαν τών άλλων διαφόρους δεξιότητας 
καϊ διάφορα προτερήματα, διότι έκαστον ειδικόν δώρημα, και έκαστος ατο

μικός χαρακτήρ εύρίσκουσιν έκεΐ τό κατάλληλον μέσον τοΰ νά έκδηλωθώσιν; 
Εκαστον ευρίσκει έκεΐ τό άνώτερόν του είς §,Tt δήποτε, δπεο κωλύει την 

άνάπτυξιν τές ύπεροψίας καϊ τές ματαιότητας. Ή άνταλλαγη των ύπηρε- 

σιών καϊ τά έργα θέτουσι φραγμόν είς την φιλαυτίαν καϊ ευκόλως διδάσκουσα 
την αυταπαρνησιν" τό δέ παράδειγμα έξεγείρει τούς οκνηρούς καϊ περιορίζει 

τους ορμητικούς. Τέλος έκεΐ εύρίσκεται ό πραγματικός βίος, η πείρα καϊ η 
πράξις, αι άναπτύσσουσαι πάσαν ατομικότητα διά τών προσπαθειών ά.ς 

εκάστη τούτων παρακινείται νά καταβάλ^. . ;

Τό τοιοΰτον αποτέλεσμα βεβαίως δέν άποκτάται διά τές έπι τών ημερών 

μας παιδιόθεν διεγειρομενης φιλαυτίας !
'Ο νηπιακός κήπος παρεχει πρός τοΰτοις τό καλλιστον μέσον της πειθαρ

χίας" ούχ'ι της καταναγκαστικης έκείνης πειθαρχίας, τές δλως άντιθετου είς 

την παιδικήν φύσιν, ην εύρίσκομεν είσετι εν τοϊς νηπιαγωγειοις, τοΐς νχ®" 
λείοις, και δπου γίνεται λόγος περί πειθαρχίας" αλλα της πειθαρχίας του 
λόγου καϊ τές δράστηριότητος. ΤΙ πειθαρχία άνευ δραστηριότητος είναι 
φαινομένη μόνον. Δύναται νά έμποδιζη την πράξιν τοΰ κακοΰ, ουδέποτε 

δμως θέλει παροτρύνει καϊ είς την πράζιν τοΰ αγαθού. Η δ αληθης πει

θαρχία πρέπει νά έξασκί) δλας τάς δυνάμεις προς εκτελεσιν τοΰ αγαθοϋ. 
Δέν δύναταί τις νά προλαμβάνη τό κακόν ειμη διόων καλας εζεις είναι λοι

πόν πρόδηλον, οτι τό τέκνον έχει άνάγκην μέσου καταλλήλου, όπως ελευ— 
Θέρώς κινέται κα'ι ενεργή. Διότι μόνον τό δυνατόν της εκλογές δίδει εις τας 

πράξεις αύτοΰ ηθικην αξίαν. Τό παιδίον δεν ευρίσκει εν τή οίκογενειφ του 

κα'ι έ'τι όλιγώτερον έν τοϊς κουνοϊς νηπιαγωγειοις, δπου επι όλοκληρους ώρας 
είναι ώς καρφώμένον έπ'ι τών βαθμιδών, τάς άφορμας τοΰ να θετγι την θε- 
λησίν του είς πράξιν, ούδέ νά διευθυνη αυτήν εις την όδόν τόΰ αγαθοΰ. Εαν 
ήναΐ άνάγκη νά ζητώμεν ένίοτε πράγματα αντίθετα των διαθέσεων του, 

δέν εϊμεθα ένεκα τούτου και ήναγκασμενοι να εφαρμοσωμεν πειθαρχίαν αν
τίθετον πρός την παιδικήν φύσιν. Ή παθητικότης είς έν τό τέκνον είναι κα- 

ταδεδικασμένον έν τοΐς πλείστοις τών καταστημάτων τούτων είναι παρα 
φύσιν πειθαρχία, ην σπουδαίως κα'ι ταχιστα οφειλομεν να εξοστρακισωμ.εν· 

Την άληθη πειθαρχίαν δέν άποτελοΰσιν οί επιβεβλημένοι κανόνες, αλλουτε 

αί γενικα'ι άπαγορεύσεις, αί προτροπα'ι η αι άπειλαι.
Έν τώ νηπιακφ κήπφ ό μαθητής ειδοποιείται διά τών ιδίων αύτοΰ πρά

ξεων δτι τό κακόν δπερ πράττει παρέχει αύτφ στερησιν η θλΐψιν, τό δ’ α

γαθόν εύχαρίστησιν και εύεξίαν.
Είδομεν έκ τών άνωηέρω, δτι ή μέθοδος τοΰ νηπιακοΰ κήπου πληροί τάς 

φυσικάς απαιτήσεις τές πρώτης παιδικές ηλικίας.
Πληροί δηλ. α') την άνάγκην τών σωματικών κινήσεων διά γυμναστικών 

παιγνίων, συντελούντων είς την άνάπτυξιν τοΰ σώματος" β') τήν άνάγκην 
τές κατά τινα πλαστικόν τρόπον ένασχολήσεως, δι’ άσκησεων συντελουσών 

είς τήν δεξιότητα τών χειρών και τήν άνάπτυξιν τών αισθήσεων" γ') τήν 
άνάγκην τές δημιουργίας διά τών μικρών αύτοΰ έ'ργων, δι’ ών άναπτύσσει 
καϊ τάς καλλιτεχνικής αύτοΰ δυνάμεις" δ') τήν άνάγκην τοΰ είδέναι, ή τήν 

φυσικήν περιέργειαν, διά της προτροπές είς παρατήρησιν, έ'ρευναν καϊ συγ- 
κρισιν (ούτω μόνον, κατορθοΰται ή διανοητική άνάπτυξις)" ε') τήν πάσιν τοΰ 
παιδός πρός καλλιέργειαν καϊ περίθαλψιν, διά τές καλλιέργειας τοΰ κήπου 

καϊ διά τές έκπληρώσεως τών μικρών αύτοΰ καθηκόντων, δι’ ών μορφοΰτα,ι 

i καρδία του καϊ έξεγείρεται ή συνείδησις του" ς·') τήν άνάγκην τοΰ $σμα- 
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τος διά των παιγνίων καί τών Ασμάτων, άτινα διεύκολύνουσι τήν άνάπτυξιν 
τής στοργής καί τοϋ καλλιτεχνικοί αισθήματος’ ζ') την ανάγκην της κοι- 
νωνικότητος διά κοινοΰ έν τφ νηπιακφ κήπφ βίου, δι’ου παράγονται αί κοι
νωνικά! άρεταί’ παρατηρητέον έν τούτοις, οτι ό νηπιακός κήπος, ώς καί τά 
σχολεϊον, δέν πρέπει ν’ άντικαθιστώσι την οικογένειαν, άλλά μόνον νά ύπο- ■ 
βοηθώσιν αύτην, ήτις πρέπει πάντοτε νά μένη τό κέντρον και ή αφετηρία 
όλων των ένεργειών τοΰ παιδός’ η') τέλος πληροϊ την μάλλον ενδόμυχον 
άνάγκην τίίς ψυχής τοΰ παιδός, δηλ. την ανάγκην τής εΰρέσεως τής αιτίας 
τών ό'ντων, ή'τοι τοϋ Θεοΰ.

Είναι πρόδηλον, δτι ούτε μόνη η έν τή οίκογενείρι άγωγή, ούτε η νΰν έν 
τοΐς καταστήμασι, τοΐς είς τήν πρώτην ήλικίαν καθιερωμένοις, έπαρκοΰσι 
πρδς άπόκτησιν τών ανωτέρω πλεονεκτημάτων. ’Εν τή οίκογενείφ τό τέκνον 
συχνότατα είναι έγκαταλελεεμμένον είς εαυτό, ή έμπεπιστευμένον είς τήν 
έπίβλεψιν προσώπων ούδόλως είδότων πώς νά διευθύνωσιν αύτό, έχόντων μά
λιστα πολλάκις κακοποιάν επ’ αύτό έπιρροήν. Τέλος και τά συνήθη παί- 
γνιά του ούδόλως συντελοϋσιν είς τήν άνάπτυξιν και διδασκαλίαν αύτοΰ.

eO νηπιακός κήπος, συναθροίζων παιδία δυο μέχρι επτά ετών, έπί τινας 
κατά τό διάστημα τής ήμέρας ώρας (συνήθως πέντε) παρέχει είς τάς. μητέρας 
σπουδαίαν βοήθειαν, δπως έκπληρώσωσι κατά τελειότερον τρόπον τήν παιδα
γωγικήν αύτών έντολήν, είς ήν ένεκα τών απαιτήσεων τής εποχής μας άδυ- 
νατοϋσι νά έπαρκέσωσι, καί δταν άκόμη άφιεροϋνται ολως ύπέρ τής αγωγής 
τών τέκνων των. Ού μόνον πολυάριθμοι άσχολίαι, άς δέν δύνανται ν’ άπο- 
φύγωσιν, ήθελον παρακωλύσει αύτάς τοϋ έργου τούτου, άλλά πολλάκις καί 
αύτή ή ώς πρός αύτό άδεξιότης αύτών.

Άλλά διά τόν μέγιστον άριθμδν τών νηπίων, είναι γνωστόν, δτι δ οικο
γενειακός βίος δέν υπάρχει’ διότι διέρχονται τάς ήμέρας των έν τοΐς νηπια- 
γωγείοις ή έν μικραΐς ίδιωτικαϊς σχολαΐς. Διά τήν τάξιν δέ ταύτην τών νη
πίων,, οί νηπιακοΐ κήποι περιέχουσι τά πλεΐστα πλεονεκτήματα. ’Εάν ή άνα- 
τροφή τής πρώτης ηλικίας όφείλη νά παρέχη είς τά τέκνα δλων τών τάξεων 
τήν έλευθέραν χρήσιν τών φυσικών, ηθικών καί διανοητικών αύτών δυνά
μεων, είναι φανερόν, δτι καθίσταται έ'τι σπουδαιότερον διά τήν εργατικήν 
τάξιν τό νά προπαρασκευασθή έγκαίρως πρός τόν έργατικόν βίον.

Ώς πρός τό ζήτημα τοϋτο έτέθη πρόβλημα, άφορών τήν δημοτικήν έκ- 
παίδευσιν, δπερ μόνη ή Φροβελιανή μέθοδος έ'λυσε, τό εξής’ «Πώς δύνάταί τις 
νά ένώση εύρυτέραν έκπαίδευσιν καί καλλιέργειαν τοΰ ήθικοΰ καί καλλιτε
χνικού αισθήματος μετ’έπαρκεστέρας πρός τήν έργασίαν προπαρασκευής

Τά τέκνα τής εργατικής τάξεως όφείλουσι ν’ άπέρχωνται τοΰ σχολείου, 
προσερχόμενα είς μαθήτευσιν τέχνης τίνος, ή δπως άναλαμβάνωσι τάς φρον
τίδας τοϋ οικιακού βίου, είς ήλικίαν περίπου 14 έτών.1 Τό χρονικόν δέ διά- 

1 Έν Βελγίφ γενικοί πολύ ταχύτερον.

βτημα τό ούτως, είς τήν έκπαίδευσιν αύτών καθιερωμένου είναι λίαν βραχύ, 
δπως αδτη δύναται ν’ άνταποκριθή είς τάς άνωτέρω μνησθείσας άπαιτήσεις 
έάν παρακολουθήσωμεν τά παρόντα εκπαιδευτικά συστήματα, άτινα κατά 
τά πρώτα επτά έτη ολως άνεπαρκώς παρασκευάζουσι τά παιδία διά τό σχο
λείου καί ούδόλως διά τήν έργασίαν. 'Η μέθοδος τοΰ Φρόεβελ άπεναντίας 
διά τών ασχολιών του νηπιακοΰ κήπου προτάσσει τήν έργασίαν τής ιδίως 
έκπαιδεύσεως. Αί δ’ άσχολίαι αύται πληροΰσιν ολους τούς ορούς τής είς τήν 
επαγγελματικήν ή καλλιτεχνικήν έργασίαν παρασκευής, χωρίς ποτέ νά κα- 
θιστώσιν αύτήν μηχανικήν. Έξασκοΰσι δηλ. τήν δύναμεν καί τήν δεξιότητα 
καί έπιφέρουσι τήν έξιν καί τήν άγάπην τής έργασίας, ένφ συγχρόνως πα
ρασκευάζουσι πρός τήν έπιστημονικήν καί καλλιτεχνικήν έκπαίδευσιν.

Ουτω τίθεται ή αληθής βάσις τής έκπαιδεύσεως, έπί τής οποίας τδ σχο
λεϊον δύναται νά προβή κατ’ άλλον τρόπον, και άνευ έξαντλήσεως τών δυ
νάμεων νά δώσγι ύγιεστέραν καί εύρυτέραν έκπαίδευσιν.

■ Τότε τό τέκνον δέκα μέχρι δώδεκα έτών, ή'θελεν είναι ήδη ικανόν ν’ ά- 
σφάλίσν) είς εαυτό πρόσοδον, δι’ έργασίας ολίγων ώρών καθ’έκάστην, ήδύνατο 
δέ νά έξακολουθήσν; τήν έκπαίδευσιν του πέραν τοΰ συνήθους τέρματος,διότι ή 
μαθητεία του κυρίως είχεν άρχίσει άπό τοΰ δευτέρου περίπου τής ηλικίας του 
έ'τους. Ποιον καλήτερον μέσον ήδύνατό τις νά ευρν), όπως προλάβν) δσον τό 
δυνατόν τήν ένδειαν τοΰ άνηλίκου άνθρώπου;

Ή έντελεστέρα έφαρμογή τής ιδέας τοΰ Φρόεβελ θέλει εξακολουθήσει τήν 
έν τφ νηπιακφ κήπφ άρξαμένην μαθητείαν ταύτην έντός καλλιτεχνικών καί 
επαγγελματικών έργαστηρίων, προσηοτημένων είς τό σχολεϊον? Πρδς διευ- 
κόλυνσιν τής έξαπλώσεως τούτων, ήδύνατό τις απλώς νά ένώσγι τά βιοτε
χνικά σχολεία πρός τά ιδίως σχολεϊα, καί νά δέχηται έν αύτοϊς παιδία μι- 
κροτέρας ηλικίας.

Βεβαίως είναι γονιμωτάτη ή ιδέα τήν μετατροπής τοΰ ..παιγνίου τών παί
δων είς τερπνήν καί μή κοπιώδη ένασχόλησιν, είς τήν δι’ αύτής ταύτης δι
δασκαλίαν, τέλος είς έργασίαν, ήτις ού μόνον χρησιμεύει αύτφ είς δημιουρ
γίαν, είς παραγωγήν, άλλά και είς φωτισμόν τοΰ νοός του, είς μόρφωσιν 
τής καρδίας καί τοΰ χαρακτήρός του, ήτις τέλος καθιστφ αύτόν νοήμονα έρ- 
γάτην.

Αί σπάνιαι άσχολίαι, αΐτινε; τήν σήμερον δίδονται είς τά παιδία είναι 
δλως μηχανικαί’ άλλ’ ή μ,ηχανική έργασία συντελεί μάλλον είς άποκτήνω- 
σιν τοΰ μή άνεπτυγμένου ό'ντος."

'Η διά τών ύφισταμένων νηπιακών κήπων ήδη άποκτηθεϊσα πείρα ούδε
μίαν έπιτρέπει αμφιβολίαν περί τοΰ δυνατοΰ τής πραγματοποιήσεως τοΰ προ- 
μνησθέντος σκοποΰ.

Αί δέ παραγωγαί ιών μικρών εργατών τών καταστημάτων τούτων άποή 
1 Τοιαδτα ε’σόχΟησαν ήδη 1ν Λόστρίςι.



nAPNA2S0Sm 

δκκνύουσιν, δτι άπδ ήλικίας πέντε μέχρι επτά έτών τδ παιδίον δύναται, 

ου μόνον νά κατασταθή χρήσιμον άλλ’ οτι είναι μάλιστα είς θέσιν νά προσέγ
γιση είς βαθμίδα τινά καλλιτεχνικές έργασίας, άνευ έξαντλήσεως τών δυνά

μεων του.

Εαν ταριστουργήματα τές τέχνης πρόκειται νά πολιτίσωσι καί ήθικο- 

ποιησωσι τδν λαόν δέν άρκεϊ νά f ναι ταΰτα προσιτά είς αύτόν διά τές εξω

τερικές αυτών θεωρίας, άνοιγομένων δηλ. αύτω τών μουσείων καί τών πι
νακοθηκών- πρέπει προηγουμένως νά παρασκευασθή οδτος, ώστε νά ήναι ίκα- 
νδς να ωφελέται έξ αύτών, δεχόμενος διά τές θέας αύτών έντυπώσεις έπε- 
νεργούσας, έπί τοϋ πνεύματός του. Βεβαίως δμως δέν δύναται νά δεχθή ά- 

ληθέ έντυπωσιν έκ τές θέας καλλιτεχνήματος τίνος, είμή δ δυνάμενος ν’ άν 

τιληφθή, τούλάχιστον διά τοϋ αισθήματος τών έν αύτω καλλονών καί τές 
ιδέας, ητις εΐχεν έμπνευσει αυτό. Και όμως μόνον ύ δυνηθε'ις νά παράγάγη 

τι προσεγγίζον είς τό κάλλος καί έμφαΐνον ποιαν τινα αρμονίαν, καθ’ οΐονδη- 

ποτε τρόπον κα'ι βαθμόν, δύναται νά ήναι κατάλληλος νά αίσθανθή καλλι- 
τεχνικάς ήδονάς.

Η προπαρασκευη αυτή τές καλλιτεχνικές έργασίας έν τφ νηπιακφ κήπφ 
θελει συντελέσει έν ταΰτφ είς τό νά παράσχν) τφ βιομηχάνφ την άπαιτου- 

μενην άνεσιν’ διότι ώς δεξιότερος έργάτης, θά έργάζηται ταχύτερον, θά 
κερδιζη πλειότερα καί κατά συνέπειαν θά οικονομά χρόνον. Ουτω τό ήθικόν 

αίσθημα καί ή καλαισθησία, άναπτυσσόμεναι έν τή εργατική τάξει, θέλου- 
σιν οδηγήσει τόν λαόν ν’ άποκρουση τάς καθαρώς ύλικάς και βαναύσους δια
σκεδάσεις καί θελει έπιτρέψει αύτφ νά ωφελέται άληθώς έκ τών περιστά

σεων, α'ίτινες τώ παρέχονται διά τών έκθέσεων τών καλλιτεχνημάτων.
Ή δημώδης φιλολογία τών ημερών μας τείνει νά καταστήσει τάς φυσι- 

κας έπιστήμας προσιτάς είς δλας τάς τάξεις. Ούδεμία δ’ έπιστημη άπαιτεϊ 

την παρατηρησιν όσον αυται. Είναι λοιπόν σπουδαιότατον νά καταστήσωμεν 
το παιδίον δσον τό δυνατόν ένωρίτερον προσεκτικόν είς τά φαινόμενα τής 

φύσεως. Η κηπουρική έν τφ νηπιακφ κήπφ, ηνωμένη μετά στοιχείων τινών 
τές βοτανικές, παρεχει παντα τά μέσα τές παρασκευές είς τήν σπουδήν 

τών φυσικών έπιστημών, δίδει δέ πρός τούτοις κα'ι τήν κλίσιν πρός τήν 
γεωργίαν.

ΐδου τα μεγαλα πλεονεκτήματα τές Φροβελιανές μεθόδου διά τάς τά

ζεις τοϋ λαοϋ. Ή δ’ εισαγωγή αύτές έν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις ού μόνον 
δυνατή είναι, αλλά καί σχετικώς εύκολος. Τούτο δέ θέλει καταδείξει ή κατά 

τα ύποδειγματα τοΰ παρόντος όδηγοΰ πρακτική αύτές έφαρμογή.

Ας μη απατωμεθα- τά τέκνα μας ζώσιν έν άτμοσφαίρα μεμολυσμένγ, 
ήίις τοΐς άφαιρεϊ τήν απλότητα καί τήν άφέλειαν τές ηλικίας των* ζώσιν' 
ίΐτερ το δερν μετά τών ενηλίκων καί μιμούνται τόν τρόπον τές ζωές αύτών. 

At πυλαι του ναοϋ τές έπιστημης ανοίγονται αύτοΐς ταχύτερον τοΰ δέοντος,
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εξ οί πηγάζει, οτι αί γνώσεις αυτών είναι μάλλον φαινόμεναι καί επιπό
λαιοι ή πραγματικαί. Πρό τές έπιστήμής έχουσιν άνάγκην του βίου άς δη- 

μιουργήσωμεν λοιπόν ίδιαν αύτοΐς κόσμον, δπου τό ομμα τών γονέων κα'ι των 
παιδαγωγών έπιτηρεΐ μέν αύτά, άλλ’ δπου αύτά Θέλουσι κατά τό είδος κα- 

τασταθέ τά ένεργά πρόσωπα. Έκεΐ θέλει έκδηλωθέ ή φύσις αύτών έλευθέ- 

ρως καί άνυποκρίτως άνευ περιορισμού, άνευ τές άξιώσεως του νά μιμηθώσι 
τούς μεγάλους, άνευ τές κατά συνθήκην ψευδοπολιτικής, άνευ της υποκρισίας 
τοϋ πλήθους. ’Εν τή άληθή καί φυσική ταύτή άτμοσφαίρικ τό παιδίον δεν> 
θέλει έλθει είς πειρασμόν, δπως προσποιέται τελειότητα, ήν δέν έχει, δέν 

θέλει κρύπτει τάς άτελείας κα'ι τήν άμάθειάν του, άλλά θέλει μάθει να 

γνωρίζη τά έλαττώματά του καί νά κοπιάζή δπως άποβάλλη αύτα. Ο νη- 
πιακός κήπος παρεχει αύιφ τον κοσμον τοΰτον μετά τών σκηνών τοΰ ανθρω 

Τϊίνου oivs-u των χοεχιων αυτού*
Έξ αύτές τές άρχές τού βίου δ Φρόεβελ παρουσιάζει αύτφ δι’ εικόνων 

τήν ιστορίαν τοΰ παιδικού βίου έν τφ βιβλιφ τών « Ομιλιών τές μητρός». 

Τούτο περιέχει έν αρχή τάς πρώτας σχέσεις τοΰ παιδιού πρός τήν μητέρα 
του, τάς πρώτας περιθάλψεις, άς αυτή τφ παρέχει, τά πρώτα παίγνια, 

άτινα τφ διδάσκει’ είτα τάς σχέσεις αύτοΰ πρός τά λοιπά μέλη τής οικιτγε- 
νείας, πρός άλλα παιδία και άλλας οικογένειας- τό παιδίον βλέπει έκεΐ επί

σης τήν παράστασιν τών φαινομένων τής φύσεως, τήν σελήνην, τούς αστέρας 

κτλ., έτι δέ καί σκηνάς τοΰ βίου τών ζφων- σκηνάς τοΰ κηπουρικού κα'ι τοΰ 
γεωργικού βίου’ βλέπει τόν οικογενειακόν βίον ύπό διαφόρους επόψεις- είτα 

τά .επαγγέλματα, τό έμπόριον, τάς τέχνας κτλ., τήν έκκλησιαν, τήν λα

τρείαν κτλ., σκηνάς τοϋ ηθικού τού παιδός βίου’ τέλος βλεπει και την έκ- 
δήλωσιν έν γένει τοΰ άνθρωπίνου βίου, έφηρμοσμένου είς τήν παιδικήν ηλικίαν,

Ό λόγος τής μητρός ερμηνεύει είς τό παιδίον τάς γενικας ταυτας σκη
νάς, ώς καί τάν ίδιον έαυτοΰ άτομικδν βίον* αύτω καταδεικνύει αύτφ ώς εν 

κατόπτρφ τήν ιδίαν αύτοΰ ιστορίαν, ή'τις είναι ή 'ιστορία πάντων τών όμοιων 

αύτοΰ και ή'τις παριστφ τήν πραγματικήν ζωήν. Ούτως άπό μικράς ηλικίας 
θέλει παρασκευασθέ, δπως βραδύτερον δυνηθή νά κατανοήση έμβριθώς τήν 
ιστορίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους, δηλ. τήν καθολικήν ιστορίαν. Θελει ιδει 

διά συμβόλων, θέλει κατανοήσει αύθορμήτως τήν άναλογίαν τές άναπτυ- 
ξέως τοΰ άτόμου πρός τήν ολοκλήρου τοΰ είδους. Αί έρμηνεΐαι τών εικόνων 
αί διδόμεναι έν ταϊς «Όμιλίαις τές μητρός» κάτά τήν διάρκειαν τές πρώτης 

νηπιότητος πραγματοποιούνται, ούτως είπεϊν, βραδύτερον εν τφ νηπιακφ 

κήπφ. Τό παιδίον αύτοπροσώπως διέρχεται δι’ δλων τών σκηνών τούτων 
τοϋ άνθρωπίνου βίου. Τά παίγνια κα'ι.αί άσχολίαι του παριστώσιν αύτφ τά 

πρώτα στοιχεία τές εντελούς άναπτύξεως, ής ή άνθρωπότης ήναγκάσθη.νά 

διέλθη τάς φάσεις. Ό τελικός σκοπός τών άσκήσεων τοΰ νηπιακου κηπο,υ 
δίναι έν αυτφ ή άναπαράστασις, ή άπομίμησις της άνθρωπίνης ζωής κατά
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παιδικόν τρόπον, δηλ. διά παιγνίων. Τό παιδίον παρασκευάζεται ούτως ΐνα 
παραστηση τό όρισθεν αυτφ εν τφ βίφ μέρος, ϊνα καταλάβη βραδύτερον τήν 
έν τφ πραγματικφ κοσμφ θεσιν του. Ακολουθών δέ μεθοδικώς τήν σειράν 
της εν τφ παρελθοντι άναπτυξεως τών όμοιων του, φυσικώς θέλει ευρεθη 
βραδύτερον έτοιμό τατον, όπως πραγματοποιήσγ, καθ’όσον άφορφ αύτό, τάς 
νέας προόδους, ας η πρόνοια επιφυλάττει τη άνθρωπίνφ δραστηοιότητι.

Αλλα πως ο Φρόεβελ θελει συνεχίσει ως πρός την περαιτέρω άνάπτυξιν 
τοΰ παιδός τό σύστημα αύτοϋ, δπερ έφήρμοσε κατ’ άρχάς εις μόνην την 
πρωτην νηπιότητα; Άπηντήσαμεν ήδη εις την έρώτησιν ταύτην. 'Η προ- 
σαρτισις τών παιδικών εργαστηρίων η τών προπαρασκευαστικών βιοτεχνικών 
σχολείων εις τα κυρίως σχολεία θέλει συνεχίσει μεθοδικώς την τε φυσικήν, 
την διανοητικήν και την ηθικην άνάπτυξιν τοϋ έκ τοΰ νηπιακοϋ κήπου έξερ- 
χομενου μαθητοΰ τοϋ Φρόεβελ.Τό δέ περί προκαταρκτικού σχολείου κεφάλαιον 
τοΰ παρόντος όδηγοΰ θελει καταδείξει κατά ποιον τρόπον ή έν τφ νηπιακφ 
κηπφ Φροβελιανη μέθοδος παρέχει την άφετηρίαν πρός έκάστην έπιστημην, 
εκαστην τέχνην καϊ έκαστον έπάγγελμα.

Πρός πληρη άπόκτησιν τών αποτελεσμάτων τοΰ παιδαγωγικού συστήμα
τος τών νηπιακών κήπων δέν άπαιτοΰνται μόνον καλλιτεχνικά καϊ βιομη
χανικά εργαστήρια, ως καί πρακτικά γεωργικά σχολεία εις χρήσιν τών μα
θητών όλων τών σχολείων, άλλά πρέπει πρός τούτοις νά όδηγώνται οί μα- 
θηται καί εις εκδρομάς πρός παρατηρησιν και έρευναν τών φαινομένων καί 
τών προϊόντων τής καθ’ ολου φύσεως" πρέπει νά έπισκέπτωνται τά έργα- 
στηρια, τά μουσεία κτλ.

Τότε μόνον θέλουσι πραγματοποιηθώ αί ύπό τοΰ Φρόεβελ, έν τφ συγγράμ- 
ματι αύτοΰ «'Η ανατροφή τοϋ άνθρώπου» δοθεϊσαι άρχαί. ‘Η νεολαία θέλει 
λάβει γνώσιν τίίς πραγματικές ζωές έφαρμόζουσα έπϊ μάλλον την αρχήν τές 
αυτοθυμου καϊ έλευθέρας δράσεως" διά τοϋ μέσου δέ τούτου θέλει κατορ- 
θωθέ να συμβαδισν; η πείρα μετά τές θεωρίας καθ’ δλους τούς κλάδους τής 
διδασκαλίας.

Αΐ τελειύτεραι μέθοδοι έν τίί διδασκαλίφ τών τεχνών καϊ τών έπιστη
μών ύπάρχουσιν ήδη. Δέν έναπόκειται λοιπόν τφ Φρόεβελ ν’ άνακαλύψν) 
αυτας έκ νέου, άλλ’ αί ύπό τών μαθητών τοΰ Φρόεβελ άποκτηθεΐσαι διανοη- 
τικαϊ έξεις κατ’ άνάγκην θέλουσι έπενεργησει είς την άνάπτυξιν, ένφ άπε- 
ναντίας τά μέχρι τοΰδε σχολεία άφαιροΰσιν, ώς έπϊ τό πλεΐστον τάς πρωτο- 
βούλους ιδέας.

Συνέχειαν λοιπόν τοΰ νηπιακοϋ κήπου θέλει άποτελέ τό Φροβελιανόν έρ- 
γαστηριον, χώρος έν φ οί μαθηταί θέλουσι διαιτάσθαι κατά τάς ώρας τών 
άνεσεών των, καθ’ άς έκαστος προσκαλείται νά δώση έλευθέραν άνάπτυξιν 
είς τάς ποικιλωτάτας έκδηλώσεις τές άτομικότητός του. Ύπάρχουσι κίνδυ
νοι, οΐτινες ούδέποτε καταλαμβάνουσι τάς νεαράς ψυχάς κατά τάς ώρας της
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σιροσδιωρισμένης έργασίας, άλλα μάλλον κατα τας στιγμας τές ανεσεως 
καϊ τές τέρψεως. Τό δέ Φροβελιανόν έργαστήριον πρόκειται νά χρησιμεύση 
ώς βοήθημα είς τήν συντήρησιν τές άγνότητος τών καρδιών, θελει άνυψωσει 
<ιάς διανοίας δι’ ηθικών ηδονών, θέλει παράσχει ,ηθικάς άπολαύσεις διά τέί 
μουσικές καί τών πλαστικών τεχνών, ως καϊ δια τές γυμναστικές καί του 
χοροΰ, τών τοσοΰτον υγιεινών ασκήσεων. Αί δραματικαϊ παραστάσεις καϊ 
άλλαι παιδιαϊ θέλουσι παράσχει άθώαν διασκέδασιν, ώς καί άφορμήν πρός 
εύχάριστον άποκάλυψιν τών άτομικών πλεονεκτημάτων. Ή δ’ έπίβλεψις τών 
διευθυνόντων ή τών γονέων θέλει διατηρεί αύτόθι τήν τάξιν καϊ τήν κοσμιό
τητα, χωρίς νά παρακωλύη τήν έλευθερίαν τές δράσεως.

Έξεθέσαμεν έν συντόμφ τήν συνέχειαν τές παιδαγωγικές ιδέας τοΰ Φρόε
βελ. Πριν όμως φθάσωμεν είς τήν πραγματικήν ταύτην έφαρμογήν, ενδια
φέρει ήμάς νά πραγματοποιήσωμεν τήν άρχήν αύτές, δηλ. τήν διεύθυνσιν 
της πρώτης άγωγές τών παίδων υπό των μητέρων καϊ των νηπιακών κήπων.

Έν τέλει προσθέτομεν, δτι ή σωτηρία τών μελλουσών γενεών έξαρτάται 
κατά μέγιστον μέρος έκ τές επιρροές τών μητέρων έπϊ τών νηπίων. Ό Φρόε
βελ παρέχει τά πρακτικά πρός τοϋτο μέσα, όπως έφαρμοσθώσιν ύπό τών 
άληθών παιδαγωγών τές άνθρωπότητος, ήτοι τών μητέρων. "Ας ώφεληθή έκ 
τούτων ή παρούσα γενεά. (

"Ας έλπίσωμεν δέ δτι δ πρακτικός 'Οδηγός, δστις παρέχει τούς συνήθεις 
τρόπους τής μεθόδου τοϋ Φρόεβελ, θέλει χρησιμεύσει, δπως είσαχθή αδτη 
κα'ι διαδοθή καϊ έν αύταϊς ταϊς οίκογενείαις. "Ας έλπίσωμεν τέλος δτι αί 
οίκογένειαι θέλουσι κατασταθέ βοηθοί τοΰ νηπιακοϋ κήπου, ώς ουτος είναι 1 
βοηθός τών οικογενειών.
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Sieben Legenden, von Gottfr. Keller.
Stuttgart, Goschen 481%.

Αί άναρίθμητοι άγιογραφίαι, αΐτινες κατά τόν μέσον αιώνα έγεννήθησαν 
ύπό τήν σκιάν τών μοναστηρίων, παρέχουσιν ένίοτε ΐ'διόν τι σύμμιγμα χρι
στιανικού μυστικισμοΰ κα'ι άναμνήσεων είδωλολατρικών. Εΐ'ς τινα τοιαΰτα 
ποιητικά πλάσματα διορώμεν είσέτι, άνευ πολλοΰ κόπου, τάς κλασικάς άνα- 
μνήσεις, ή τήν άπωτάτην ηχώ τών σκανδιναυϊκών μύθων, καϊ συναντώμεν 
πλέίστους αγίους λίαν ύποπτου καταγωγές. Τό πλεΐστον τούτων πιθανώς 
οφείλονται είς τόν άνώνυμον συγγραφέα τόν καλούμενον λαόν, κα'ι έκανονί- 
σθησαν μετά πολλάς μεταμορφώσεις, άς ύπέστησαν έφ’ δσον έφέροντο άπμ
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στόματος είς στόμα, ώς τά άσματα και αί παροιμΐκί. ‘Η τοΰ λαοΰ διάνοιά, 
άπλοϊκη καί άνυπόμονος, δημιουργεί, καλλωπίζει, προσεγγίζει τούς τύπους 
της, μη παραμένουσα είς την αιτίαν τών πραγμάτων’ όπως τδ βναρ, σκώπτει 
την ενότητα του χρόνου κα'ι τοϋ τόπου, καί αύτην την ενότητα τών χαρα
κτήρων. Τά συμβάντα μετά τόλμης παρατίθενται, τά ψυχολογικά αίτια δέν 
μαντεύονται πάντοτε" επεισόδια καί πράξεις στερούνται συχνάκις άληθείας 
ποιητικές, καί φαίνονται τοσοϋτον άπίθανα δσον καί ό πραγματικός βίος. Θέ- 
λοντες νά έξηγησωμεν τδ άπρόοπτον, ν’ άποδεχθώμεν τό άκατάληπτον, 
προσφεύγομεν είς την μεσιτείαν τών ύπερφυσικών δυνάμεων. Ό κόσμος τών 
αγιογραφιών άντικατέστησε την άοχαίαν μυθολογίαν, δπως πλήρωσή την 
άνάγκην τοΰ Οαυμαστοϋ, ·ητις είναι κυρία τις άνάγκη πρδς σμ-ίνσκρυνσιν τοϋ 
αιφνίδιου θαμβούς της πραγματικότητος.

Έπ’ έσχάτοις χρόνοις, η άγιογραφικη ποίησις έ'δωκε τδ ένδόσιμον είς πλεί- 
στας περιέργους δημοσιεύσεις έν 'Ολλανδός καί έν Γερμανίορ. Σοφός καθη
γητής της Utrecht, δ κ. Brill, έδημοσίευσεν έσχάτως είς άρχαίαν Φλαμαν- 
δικην γλώσσαν, νέαν κριτικήν έκδοσιν της ιστορίας τοΰ αγίου Βρανδάνού 
μεταφρασθεϊσαν ύπό τοϋ κ. Schroeder είς την λατινικήν καί τρεις άλλας 
είς γερμανικάς διαλέκτους. Ή αλλόκοτος οδύσσεια τοΰ ίρλανδοΰ μονάχου, 
εί καί έν αύτνί τδ τερατώδες έπικρατεϊ, τοσοϋτον έπιστεύθη, ώστε οΐ Πορ- 
τογάλλοι, παραχωροΰντες τάς Καναρίους νήσους είς τό βασίλειον τ·ης Κα- 
στίλλης, προσελάμβανον αντί ταύτης της παραχωρησεως «την νήσον τοϋ 
άγιου Βρανδάνού, οπότε ηθελεν άνευρεθη». Ό κ. Schroeder έδημοσίευσε 

’προσέτι την ιστορίαν τοϋ ξύλου του άληθοΰς σταυροΰ καί άρχαίαν τινά ποιη
τικήν μετάφρασιν τίίς ιστορίας της Έσθηρ. 'Ο κ. Rocholz κατέγινεν είς με
λέτην συγκριτικής μυθολογίας τών τριών αγίων Walbung, Verena καί Ger
trude, είς άς πιστεύει δτι άνευρε θεότητας γερμανικάς μεταμεμορφωμένας. 
‘Η Verena είναι ή Frigga, η τευτονικη ’Αφροδίτη.

Ποιητης έκ Ζυρίχης, ό κ. Gottfried Keller, έπεχείρησε νά τελείωση ικα
νά τών ύπό αγνώστων συγγραφέων σχεδιασθέντων τούτων σκιαγραφημάτων, 
ποικίλλων τδ άρχαϊον σχέδιον καί διασαφηνίζων τάς μυθιάτορικάς ορέξεις τάς 
έγκατεσπαρμένας έν τφ είρμφ της διηγησεως, ώς ζωγράφος, δστις έξάγει 
εικόνα έκ τών ασθενών γραμμών τοιχογραφίας κατά τό ημισυ έσβεσμένης. 
’Απδ δεκαέξ έτών, ό κ. Keller έφαίνετο έπιζητών την ληθην. Έφημίσθη 
άπδ τίίς δημοσιεύσεως μυθιστορήματος συγγραφέντος έν.ετει 1854 (Der 
grune Heinrich), καί μεθ’ 6 έδημοσίευσεν έν ετει 1856 τόμον ολόκληρον διη
γήσεων. (Die Leute von Seldwyla). ‘Η βραδεία της μούσης άφύπνισις παρέ- 
σχε σειράν ποιητικών διηγήσεων, έν αΐς ύπάρχουσι τύποι ζώντες καί ποικίλοι 
είς τό χρυσοΰν θεμέλιον τ·ης αγιογραφίας. Αί διηγήσεις αύται είσί τά μάλα 
έξειργασμέναι καί περικεκομμέναι έπιχαρίτως’ ύπό την αφέλειαν τοΰ μυθο- 
γράφου, ή λεπτή ειρωνεία πολλάκις καθίσταται έπαισθητη" Ό συγγραφεύς

δέν ύποδεικνύει τάς πηγάς άφ’ών άντλησε’ άλλά καί μη άνατρεχοντες είς 
ταύτας, συχνάκις άναγνωρίζομεν τόν νεώτερον κάλαμον' διότι καταδηλως 
έστενοχώρησε τδ προχάραγμα πρδς άποκάλυψιν τίίς είδωλολατρικ·ης χροιάς, 
τίίς άρχετύπου ύποθέσεως.'Ως δείγμα δέ της ίκανότητος ταύτης τοΰ έν λόγφ 
συγγραφέως, θέλομεν παράσχει ένταΰθα την πρώτην τών επτά αγιογραφιών, 
•ην προσεπάθησε νά έκδώση κατά τδν ί'διον αύτφ τρόπον..

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Όπόταν αί γυναίκες, έγκαταλείπουσαι πάσαν φιλοδοξίαν καλλονές καί 
χάριτος, έπιθυμώσι νά έκλάμψωσι δι’άλλων αρετών, τότε βλέπομεν αύτάς 
ένδυομένας έσθητα άνδρός καί περιφερομένας έν τίί περιβολη ταύτγ. Ή μα
νία τών -μεταμφιέσεων τούτων παρίσταται νίδη έν τφ όρίζοντι τφ άγιογρα- 
φικφ της πρώτης χριστιανωσύνης, καί πλείους τίίς μιάς αγίας τίίς έποχ^ς 
έκείνης, αισθάνονται την έπιθυμίαν της άθετησεώς τίίς έκ παραδόσεως συνή
θειας. Τοιαύτην έπιθυμίαν έπεθύμησε καί νεαρά τις καί ώραία 'Ρωμαία ονο- 
μαζομένη Εύγενία. Άλλ’ δμως, δπως καί πολλαί άλλαι, καί η Εύγενία έκ 
τίίς παρεκτροπής της ταύτης περιέστη εις σπουδαίαν άμηχανίαν, καί.ηναγ- 
κάσθη έπ'ι τέλους, δπως σωθίί άπδ τοΰ παρακεκινδυνευμένου διαβηματός της, 
νά έπικαλεσθγ την συνδρομήν τοΰ φυσικοϋ φύλου της.

Ό πατήρ της Εύγενίας ην πρόκριτος 'Ρωμαίος ζών μετά της οικογένειας 
του είς ’Αλεξάνδρειαν, έ'νθα έ'πληθον τότε φιλόσοφοι καί σοφισταί παντός εί
δους. *Η νεαρά κόρη-άνετράφη λίαν έπιμεμελημένως καί έπωφεληθη τόσφέπι· 
τυχώς τίίς ανατροφής ταύτης, ώστε μόλις ολίγον ηλικιωθεΐσα, έσύχναζεν είς 
πάσας τάς σχολάς τών σοφιστών καί ρητόρων, συνοδευομένη αείποτε, έν 
εί'δει σωματοφυλάκων, ύπδ δύο εύγενών νεανίσκων ομηλίκων της. Οΐ δύο 
ούτοι νεανίσκοι ίσαν υιοί άπελευθέρου του πατρός της, οΐτινες συνανετρά- 
φησαν μετ’αύτίίς καί διέμειναν συσπουδασταί της.

Ή νεάνις έγένετο έξαισίου καλλονής, καί οΐ δύο συνέταιροί της, οΐτινες έκ 
συμπτώσεως έκαλοϋντο άμφότεροι Υάκινθοι, ηΰξανον άδιακόπως καί έφαι- 
δρύνοντο’ οπουδήποτε παρέστη τό χάριεν τοϋτο ρόδον τό καλούμενον Εύγε
νία, πανταχοΰ παρίσταντο καί οΐ δύο Υάκινθοι, περιΐπτάμενοι περί αύτό $ 
άκολουθοΰντες αύτην φαιδρφ τφ βηματι, ένφ η νεάνις, μεταξύ περιπατούσα, 
συνεζητει μετ’ αύτών. Ούδέποτε φιλόσοφος έσχεν άκροατήριον κοσμιώ- 

τερον, φείποτε ακολουθούν την γνώμην της διδασκαλίσσης του, καί διαμένον 
κατα τάς γνώσεις κατά πολύ ύποδεέστερον’ ώστε η Εύγενία άείποτε έλυε 
τά ζητήματα, καί ούδόλως έφοβεϊτο δτι θά παρίστατο κατωτέρα τών εταί

ρων της. Πάντες οΐ άθλιοι ποιηταί της ’Αλεξάνδρειάς συνέθετον διθυράμβους 
καί επιγράμματα πρδς τιμήν της νεαράς μούσης, καί οί καλοκάγαθοι Ύάκιν-
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κάλλος έπέ-

Got άνελάμβανον τήν αντιγραφήν τών. στίχων τούτων έπί πινάκων έκ χρυσοϋ, 
οδς περιήγον σύν τή δεσποίνγ των.

Άφ’ ημέρας εις ημέραν καί άπ’ έτους εις έτος ή Ευγενία εις 
δίδε καί σοφωτέρα καθίστατο. "Ηδη ή Ευγενία προσετήκετο σπουδάζουσα 
εις τούς μυστηριώδεις λαβυρίνθους τών νεοπλατωνικών διδαγμάτων, οτε δ 
νεαρός άνθύπατος Άκυλιανός ήράσθη αύτής καί έζήτησεν εις γάμον παρά 
τοΰ πατρός. Άλλ’ ά πατήρ της Εύγενίας ύπό τοσούτου σεβασμοΰ κατεί- 
χετο πρός την θυγατέρα του, ώστε, έναντίον τών παρά τοϋ νόμου καθιερω
μένων αύτφ δικαιωμάτων, δέν άπετόλμησε νά τή άπευθύνη ουδεμίαν πρό- 
τασιν, παρέπεμψε δέ τον μνηστήρα είς την ύπερτάτην τίίς νεαράς κόρης 
άπόφασιν, καίτοι ούδε'ις γαμβρός ήν καταλληλότερος τοϋ Άκΰλιανοϋ.

Άλλά καί τίίς Εύγενίας ειχεν ουτος έπιστήσει την προσοχήν πρό πολλοϋ, 
διότι δ Άκυλιανός ήν δ τελειότερος καί σημαντικότερος άνήρ τής Αλεξάν
δρειάς, καί έφημίζετο ώς λίαν νοήμων καί εύ'ψυχος. Καί δμως ύπεδέχθη τόν 
άνθύπατον άταράχως καί άξιοπρεπώς,έν μέσφ κυλίνδρων έκ μεμβράνης, καί 
ίσταμένων ό'πισθεν τίίς έδρας της τών δύο Ύακίνθων.'Ο μέν ήν περιβεβλημέ- 
νος έσθήτα ούρανοβαφή, δ δέ ίμάτιον ροδόχρουν, ή δ’ Εύγενία έφόρει χιτώνα 
λευκόχρουν περιλαμπή, Ξένος τις ήθελε διστάσει νά είπιρ έάν απέναντι του 

είχε τρεις καλλιπαρίους καί μειλιχίους νεανίσκους μάλλον ή τρεϊς άγλαομόρ- 
φους νεάνιδας. 'Ενώπιον τούτου τοΰ δικαστηρίου παρέστη δ άνδρώδης Άκυ- 
λιανός μεγαλοπρεπώς περικεκαλυμμένος έντός της τηβένου του, καί βεβαίως 
εύχερέστατον ήν αύτφ νά λαλήστι έλευθέρως καί νά εκδήλωσή τόν περιπαθή 
έρωτά του" άλλά, βλέπων τούς δύο νεανίσκους ούς η Εύγενία μηδαμώς διε- 
νο.εϊτο ν’ άπομακρύνη, έκάθησεν άπέναντί της έπί έδρας καί άπηύθυνε τήν 
πρότασίν του διά λόγών βραχέων καί εναργών, κρατών τής ταραχής του, 
καθόσον δέν έδύνατο ν’ άποσπάση τά δμματά του άπό τοσούτων θέλγητρων.

Άπό τής Εύγενίας διωλίσθησεν άδιόρατον μειδίαμα" άλλ’ ούδέ κάν ερύ
θημα τήν περιέβαλε, διότι ή έπιστήμη καί ή διάνοιά της είχαν δεσπόσει 
καί τών μάλλον τρυφερών τής ψυχής της αισθημάτων. Άναλαβοΰσα ήθος 
σπουδαϊον, άπεκρίνατο εις αυτόν ώς εξής: 'Η επιθυμία σου, Άκυλιανέ, καί 
τιμά καί κολακεύει με" άλλ’ ένεκα ταύτης δέν πρέπει νά στερηθώ καί φρο- 
νήσεως, καί θά έστερούμην ταύτης, έάν, πριν ή γνωρίσωμεν άλλήλους, προέ- 
βαινον είς διάβημα άπερίσκεπτον. Πρό παντός, όπόταν ύπανδρευθώ, θέλω δ 
σύζυγός μου νά γνωρίσνι τήν διανοητικήν μου - άνάπτυξιν, νά μάθγι νά σέβγι 
τάς ορέξεις μου καί νά συμμερίζηται αύτάς. "Εσει μοι λοιπόν εύπρόσδε- 
κτος, έάν συγκατατεθής νά με συνοδεύης καί ν’ άσκήσαι μετ’έμοΰ πρός 
άναζήτησιν τών ύψηλών άληθειών, ώς πράττουσιν οί δύο οδτοι έταΐροί 
μου. Κατά τοιοΰτον τρόπον θά κατανοήσωμεν εύχερώς έάν έπλάσθημεν 
όπως συζήσωμεν, καί μετά παρέλευσιν χρόνου τινός, έντός τοΰ όποιου θά 
καταβάλλωμεν κοινούς κόπους, θά δυνηθώμεν νά κρίνωμεν έάν ^άρμόζνι
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είς δυο πλάσματα τοϋ Θεοΰ νά βαδίζωσιν, ούχί έν τφ σκότει, άλλ’ έν τω 
φωτί.

Είς τήν άγέρωχον αύτήν άξίωσιν, δ Άκυλιανός ύπέλαβεν άταράχως καί 
μεγαλοφρόνως, κατέχων κρυφίαν έξέγερσιν τοΰ θυμοΰ: Έάν ποσώς δέν σ’έ- 
γνώριζον, Εύγενία, δέν ήθελον προσέλθει ίνα σε ζητήσω εις γάμον" τό δ’ έπ’ 
έμοί, είμί γνωστός άνά πάσαν τήν'Ρώμην καί καθ’άπασαν τήν επαρχίαν 
ταύτην.Έάν λοιπόν ή πολυμάθειά σου δέν επαρκή δπως άπό τοΰδε κρίνγς τίς 
είμι καί ο,τι άξίζω, φρονώ, ποτέ δέν θέλει έπαρκέσει πρός τοΰτο. Δέν ήλθον, 
ό'πως έπαναλάβω τάς σπουδάς μου" ήλθον δπως ζητήσω γυναίκα, δσον δ’ 
άφοριή είς τούς δύο τούτους παΐδας,έάν συγκατανεύσγς, σοί προτείνω νά τούς 
άποστείλγς είς τούς εαυτών γονείς, δπως τούς όυνδράμωσι καί γένωνται 
αύτοϊς ωφέλιμοι. Νΰν δέ παρακαλώ σε νά μ’ άπαντήσγς, ούχί ώς γυνή σοφή, 
άλλ’ ώς γυνή έκ σαρκός καί αίματος.

Τούς λόγους τούτους άκούσασα ή ώραία φιλόσοφος περιεχύθη ύπό έρυθή« 
ματος καί έγένετο ώς χαιρέφυλλον πορφυρά, καί δτε άπήντησεν ή καρδία 
της έ'παλλε σφοδρώς: Ή άπόκρισίς'μού έστιν έτοιμη, επειδή οί λόγοι σου 
δηλοΰσιν, δτι ποσώς δέν μ’ άγαπ^ς, Άκυλιανέ. . . . Ποσώς δέ δέν ήθελον 

συγκινηθή, έάν δέν ήτο δβρις είς κόρην εύγενοΰς 'Ρωμαίου τό άκούειν ψεύδη.
— Ποτέ δέν ψεύδομαι, ύπέλαβε μ.ετά ψυχρότητος ό Άκυλιανός, Χαϊρε !
Ή Εύγενία άπέστρεψε τό πρόσωπον χωρίς ν’ άντιχαιρετίσγ, καί δ ύπατος 

άνεχώρησε οί'καδε βραδυπαρών. Κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν ή Εύγενία, 
νά έπαναλάβή τό έ'ργον της, ώς άν μηδέν είχε συμβή" άλλά τά γράμματα 
ώρχοΰντο πρό τών τεθαμβωμένων οφθαλμών της, παρεκάλεσε δέ τούς 'Υα
κίνθους ν’ άναγινώσκωσιν αύτοί, καθ’ δσον ή καρδία της έ'καιε καί ή διά
νοιά της έπλανάτο. Έάν μέχρι σήμερον ό Άκυλιανός ύπήρξεν δ μόνος 
άνήρ δ θεωρηθείς κατάλληλος παρ’ αύτής ώς σύζυγος, προϋποτιθεμένου δτι 
έπεθύμει νά ύπανδρευθή, άπό τοϋ νΰν καθίστατο αληθής πέτρα σκανδάλου 
στηθεϊσα έπί τής όδοΰ της. 'Ο δέ ύπατος έξηκολούθησε πρός τοΐς ίδίοις σχο- 
λάζων,- αίτιώμενος κρύφα τή μανία του, ήτις μηδαμώς έπέτρεπε ν’ άποβάλή 
τής μνήμης τήν ώραίαν φιλόσοφον.

Μόλις δύο παρήλθον έ'τη καί ή Εύγενία έπί μάλλον καί μάλλον διαπρέ- 
πουσα έγένετο. άληθώς έπιφανές πρόσωπον, ένφ οί Υάκινθοι παρά πάντων 
έθεωροϋντο ώς δυο μεγάλα μειράκια μετά βαθυχνόου πώγωνος. Καίτοι δ’ έν 
τή πόλει τό σκάνδαλον έξηπλοΰτο ώς έκ τής άλλοκότου ταύτης άκολουθίας 
καί τά σατυρικά επιγράμματα συνανεμίχθησαν, έστιν δτε πρός, τούς διθυράμ
βους, ούχ ήττον ή Εύγενία δέν άπεφάσισέ ν’άποσπασθή τής έπιτιμίου φρου
ράς. της" δέν ήτο άρά γε πάντοτε παρών δ ύψηλόφρων άνήρ, δστις έπεχείρησε 
νά τήν ύποχρεώσνι ν’ άποσπασθή άπ’ αύτής; Ό Άκυλιανός έ'ζη διά τών άνα- 
μνήσεων, καί ήκιστα »έφαίνετο μεριμνών περί τής Εύγενίας" καί δμως τά ό'μ
ματά του είς ούδεμίαν άλλην έστρέφοντο γυναίκα, καί ούδόλως έσκέπτετο 
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περί γάμου, ώστε έ'ψεγον αύτόν, καθόσον άνθρωπος τίς κοινωνικές τάξεως 
του δέν εδικαιούτο νά διατεεί άγαμος.Άφορμη καί τοΰτο εϊς την ϊσχυρογνώ- 

μονα Εύγενίαν νά μη τόν προκαλέσφ έπί διαλλαγάς άποπέμπουσα τούς άλ- 

λοκότους εταίρους της. Πλην τούτου ηρέσκετο νά καταφρονώ) τδν έθίμων-καί 
τίς κοινίς γνώμης μόνον έαυτην συμβουλευομένη, καί νά τηρ$ την συνείδη- 

σιν βίου άμεμπτου έν περιστάσεσιν αΐτινες διά πάσαν άλλην γυναίκα θά 
^σαν μεσταί κινδύνων καί σκοπέλων. Έπί τοιαύταις προπετείαις έκατηγο- 

ρεϊτο τότε η Εύγενία.
Κα'ι δμως η Εύγενία πόρρω άφίστατο τίς ευτυχίας. Οί δύο οικείοι της 

καί συνεπίκουροι έν τγ5 φιλοσοφία, άφοΰ μετ’ αύτές διέτρεξαν ουρανόν, γην 
καί άδην, άποτόμως άνάπαυλαν έποιοΰντο, καί ύπεχρεοΰντο νά περιτρέξωσιυ 

ολοκλήρους λεύγας εϊς τούς άγρούς, χωρίς ούδέ ένα κάν λόγον νά·εύδθκηση 
ν’ άπευθύνη πρός αύτούς. Πρωίαν τινά η Εύγενία έπεθύμησε νά έπισκεφθγΐ 
έν κτήμα της. Αύτη ώδηγει τό άρμα καί πμρίστατο εύπροσηγορος’ ην δι
αυγής ημέραΆ'αρος, ό άηο ηρωματίζετο δι’ απείρων εύωδιών' οί δέ Υάκινθοι 
'έτέρποντο βλέποντεν την Εύγενίαν τόσον φαίδραν. Διηρχοντο δι’ άγροτικοδ 

προαστείου ένθα οΐ χριστιανοί έπετρέπετο νά λατρεύωσι τόν θεόν αύτών.’Ετε- 

λεϊτο η κυριακη λειτουργία" άπό της έκκλησίας μοναστηριού έξηρχοντο ήχοι 
εύλαβεΐς ύμνου" η Εύγενία έ'στη δπως άκροασθί, και ηκουσε τόν έξης στίχον 
τοΰ, ψαλμοΰ : α'Όν τρόπον-έπιποθέϊ η έ'λαφος έπί τάς πηγάς τών ύδάτων, 

Βούτως έπιποθεΐ η ψυχή μου πρός σέ, ό Θεός. Έδίψησεν ή ψυχή μου πρός 
Βτόν Θεόν, τόν ισχυρόν, τόν ζώντα». (Δαυίδ τοϋ προφητάνακτος, Ψαλ- 

μός μα').
■ Εϊς τούς ήχους τοΰ άσματος τούτου, εις ους έ'παλλε φωνή διαπύρου εύλα- 
βείας καί ταπεινώσεως, ησθάνθη αίφνης νά έκλείπρ άπ’αύτίς πάν δ,τι τε

χνικόν καί μάταιον" συνελθοΰσα δ’ εϊς έαυτην, βραδεΐ τφ βηματι καί έν σιγίί 
άνέλαβε την διακοπεϊσαν πορείαν της. Φθάσα εϊς τόν οικίαν της, κατεκλεί ·

• σθη έντός αύτές, άπέβαλεν δν έφόρει χιτώνα καί περιεβληθη ανδρικόν, κα
τόπιν δέ συνεξηλθε μετά τών δύο Υακίνθων μηδέ παρά τών θεραπόντων 

της γνωσθεΐσα. Εύθύ προς τό μοναστηριού πορευθεϊσα, ηνοιξε την θύραν, καί 
παραστάσα ένώπιον τοϋ ηγουμένου μετά τών δύο έταίρων της, τόν παρεκά- 
λεσε νά τούς κατατάξη μεταξύ τών μοναχών του, βουλήν καί οί τρεις θέ- 

μενοι ν’ άπαρνηθώσι τά εγκόσμια και ν’ άφοσιωθώσι τφ Κυρίφ. Ό ηγούμενος 
ύποβαλών 'εϊς αύτην διάφορα ζητήματα, είς & εύχερώς άπεκρίνατο, καθό 

νουνεχής καί πεπαιδευμένη, έ'κρινεν δτι συνετύγχανε πρός νεανίσκους έπιφα- 

νοϋς οί'κου, καί προθύμως συγκατετέθη νά τούς είσαγάγη έν τφ μοναστηρίφ 
του, έ'νθα ένεδύθησαν τό εκκλησιαστικόν τριβώνιον.

‘II Εύγενία άνεδεικνύετο τέλειος μοναχός, μικρός καί έράσμιος μοναχός* 
εκαλείτο ό άδελφός Εύγένιος. Οί Υάκινθοι, χωρίς νά έρωτηθώσιν, ηναγκά- 

σθησαν νά ένδυθώσι τό τριβώνιον, μιμούμενοι την Εύγενίαν" ανέκαθεν ησαν
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είθίσμένοι ν’άκολουθώσιν εϊς την θέλησιν τοΰ θηλεος προτύπου των. "Ομως 
δ.μοναστικός βίος έγένετο εϊς αύτούς έπωφελης" διότι διηρχοντο ημέρας ήσύ- 

χους, μη ό'ντες τοΰ λοιποϋ περιωρισμενοι είς την εργασίαν καί μη έ'χοντες 
άλλα καθήκοντα η παθητικήν ύποταγην. Ό άδελφός Εύγένιος ποσώς δέν ήρ- 

μόσθη πρός την ησυχίαν" άποκατέστη έ'νδοξος μοναχός, έ'χων πρόσωπον 
λευκόν ώς μάρμαρον, όφθαλμ.ούς πυρόχρους καί παράστημα άρχαγγέλου. Με- 

τέπεισε πολλούς είδωλολάτρας, περιεποιηθη άσθενεΐς καί. πένητας, κατε- 
νόησε τάς 'Αγίας Γραφάς, έδίδαξεν έπ’ έκκλησίας λιγυφώνως, καί έπί τέλους 

θανόντος τοϋ ηγουμένου έξελέχθη διάδοχός του, ώστε η τρυφερά Εύγε
νία έγένετο ηγούμενος διοικών έβδομηκοντα μοναχούς μικρούς τε καί με

γάλους.
' Έν τούτφ τω μεταξύ δ πατήρ τές Εύγενίας μετά την έξαφάνισιν της 

θυγατρός του καί τών δύο έταίρων της, έπορεύθη ΐνα ερώτηση τόν χρησμόν, 
δστις άπεκρίνατο δτι η Εύγενία ανάρπαστος ύπό τοΰ Θεοΰ έγένετο καί εϊς 

. Αστερισμόν μετεβληθη. Οί ιερείς ποσώς δέν έλυποΰντο έπιδεικνύμενοι είς τούς 

χριστιανούς δτι έξηκολούθουν εϊσέτι νά τελώνται θαύματα, ένφ ουτοι πρό 
καιροΰ ηπίστουν έντελώς εϊς αύτά. Έδείκνυον μάλιστα εϊς τό στερέωμα ώς 
τόν νέον Αστερισμόν ώρισμένον τι άστρον, έ'χον πλαγίους δύο μικρούς δορυ

φόρους" οί’Αλεξανδρινοί ΐσταντο είς τάς οδούς γ) άνερριχώντο. έπί τά δώ

ματα τών οίκων, ΐνα θαυμάσωσιν αύτό, πολλοί δέ, οΐτινες άνεμιμνησκοντο 

τίς ωραίας Εύγενίας, τίί άπένεμον παλινδρομικήν ^λατρείαν, καί ύγρφ ό'μματι 

παρηκολούθουν τό πλανώμενον εϊς τόν κυάνεον ούρανόν οίστρον.
Καί ό Άκυλιανός έ'τεινεν είς τά άνω τό βλϊμ.μα" έ'σειεν δμως την κεφαλήν 

καί έ'μενε σκεπτικός. Τούναντίον, ό πατήρ της ωραίας άφαντου άκραδάντως 

έπίστευεν εϊς τό άγγελθέν θαϋμα, έπηρετο έπί τούτφ, μάλιστα δέ τίί συνα- 

ρωγη τών ιερέων κατώρθωσε νά στηθ'μ άνδριάς τη Εύγενίφ, καί νά άπονέ- 

μωσιν αύτη θείας τιμάς. 'Ch Άκυλιανός, παρ’ ού έδει νά ζητηθη η νόμιμος 

άδεια, έχορηγησεν αύτην ύπό τόν δρον η εϊκών νά όμοιάζγ] τφ πρωτοτύπφ" 
τοΰτο δ’ ην εύχερές, διότι εόρίσκοντο της Εύγενίας πλήθος εικονίων καί 
προτομών. 'Ο μαρμάρινος άνδριάς της Εύγενίας έστηθη έν τφ προδρόμφ.τοϋ 

ναοΰ της Άθηνάς,.καί έδύνατο νά ύποστη νικηφόρως τά βέλη τές κριτικές" 
διότι, πλην της καταπληκτικές όμοιότητος, ό άνδριάς ην έ'ργον ιδεώδες ύφ’ 

δλας τάς. έπόψεις.
"Οταν οί έβδομηκοντα μοναχοί τοϋ μοναστηριού έπληροφορηθησαν τά συμ.- 

βάντασφόδρα έλυπηθησαν ϊδόντες τούς είδωλολάτρας μηχανευομένους τοιαΰτα 
μηχανήματα, — νά ίδρύωσι νέον εΐ'δωλον καί άναισχύντως νά λατρεύωσι θνη
τήν γυναίκα" άλλά κατά τές γυναικός ταύτης ιδίως έξημεσαν πολλάς λοιδο

ρίας : οί μέν την άπεκάλουν αϊσχρόβιον, οί δέ συμπράκτορα τοϋ Σατανά, καί 
. μεταξύ τρώγοντες έθορύβουν διαβολικόν θόρυβον.Οί Υάκινθοι, οΐτινες ηδη ησαν 

- δύο καλοί δόκιμοι, καί εΐχον θάψει έν τί) καρδίφ των τό μυστικόν τοΰ ηγου«
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μενού των, έ'ρριψαν επ’ αύτόν βλέμμα εκφραστικόν1 η Εύγενία διά όημείο» 
τοις επεταξε σιγήν, καϊ εις τας ύβρεις των άγαθων πάτερων, ώς είς ποινήν 
άνταξίαν τών αμαρτημάτων της, έκουσίως ύπέκυψε.

Πλην, περί μέσας νύκτας, ή Εύγενία ήγέρθη της στρωμνές της, έλαβε 
βαρεϊαν σφυράν και εξήλθε τοϋ μοναστηριού άκροποδητϊ, δπως αναζήτησή 
τό εί'δωλον καϊ τό κατασυντρίψω Εύχερώς εφθασεν είς τό περικαλλέστερον 
της πόλεως μέρος, ένθα ϊδρυντο οί ναοί καί τά δημόσια καταστήματα καϊ 
ένθα είχε διέλθει την νεαράν της ηλικίαν. Ούδέ ψυχή ζώσα είς τάς έρημους 
οδούς, εις τας σωρείας εκεινας τών άφωνων και νεκρών μαρμάρων, τήν στιγ- 
μήν δέ καθ’ ήν ό ψευδομοναχός άνήλθε τάς βαθμίδας τοΰ ναού, ή σελήνη 

προεφαίνετο άνωθεν τών τής πόλεως σκιών, καϊ προέβαλλε τό άσπρον φέγγος 
της μέσον τών κιόνων τοϋ προδόμου. Τότε ή Εύγενία ήτένησε τό άξιοθαύ- 
μαστον ομοίωμά της, λευκόν ως τήν χιόνα τήν πρό μικρού καταπεσοΰσαν, 
έ'χον τούς ώμους'σεμνρπρεπώς κεκαλυμμένους δι’ εύρέος περιβλήματος φέρον- 
τος πτυχάς έπιχαρίτους, φέρον είς τό στόμα έπικαθήμενον τό μειδίαμα, καϊ 
έπιρρμενον τό βλέμμα. Ή νεαρά χριστιανή, ήνορθωμένην κρατούσα έν χειρϊ 
τήν σφυράν, έπλησίασε μετά περιεργείας’ άλλ’ δτε έφθασε νά διακρίνη τά 
χαρακτηριστικά τοΰ ειδώλου, ήσθάνθη διά τών φλεβών της διαρρέουσαν 
ήδεϊαν φρικίασιν, τό σφυρίον κατέπεσε, καϊ κατέδυσεν είς τόν θαυμασμόν 
τοϋ κατόπτρου τούτου τοϋ παρωχημένου βίου. Πόθοι πικροί είσέβαλον έν τ§ 
ψυχή της, ένόμισεν οτι εξόριστος έγένετο άπό κόσμου εύτυχοϋς, καϊ κατεδι- 
κάσθη, ώς άπόκληρος σκιά, νά πλανάται είς τήν μοναξίαν. Ή είκών αυτή, 
ή τόν τύπον τόν ιδανικόν παριστώσα, άριστα διηρμήνευσε τήν άληθή αύτής 
φύσιν, ήν ή σχολαστικότης έπεσκίασε, καϊ αί'φνης αίσθησις άνωτέρα τής 
ματαιότητος τή άπεκάλυψε τήν ούσίαν τής ύπάρξεώς της είς τό μαγικόν 
φέγγος τοΰ άστέρος τών νυκτών. Δέν έ'σφαλλεν άρά γε τοΰ προορισμοΰ του;

Αί'φνης βήματα αντήχησαν είς τήν οδόν" ή Εύγενία έκρύφθη ύπό τήν 
σκιάν κίονος, καϊ είδε πλησιάσαντα άνδρα ύψηλοϋ αναστήματος. Άνεγνώρισε 

τόν Άκυλιανόν δστις, όρθιος στάς άπέναντι τοΰ ειδώλου, τό παρετήρησεν 
έπί πολύ’ εϊτα δέ περιβαλών αύτό διά τοΰ ετέρου τών βραχιόνων του, άπε- 
γεύσατο φιλήματι τών μαρμαροποιήτων χειλέων του, μεθ’ δ, περιβληθεϊς 
αύθις τόν μανδύαν, άπεχώρησεν ώς ήλθε, άλλεπάλληλα βλέμματα ρίπτων 
όπίσω. Ή Εύγενία ήσθάνθη έαυτήν τρέμουσαν ίσχυρώς’ ό θυμός άνήλθε, 
κατέβαλε πάσας τάς δυνάμεις της καϊ έπανήλθεν δπου τό άγαλμα, άνορθω- 
μένην κρατοϋσα τήν σφύραν, δπως δώση πέρας είς τήν έγκληματικήν ταύτην 
φαντασμαγορίαν’ άλλ’ άντϊ νά καταθραύση τήν γλυκυτάτην εικόνα, τήν έφί- 
λησε καί αύτή χέουσα δάκρυα θαλερά, καϊ ταχέως άπεμακρύνθη, διότι 
ήκουσε τά βήματα τών περιπόλων. Τεθορυβημένη τήν καρδίαν και κλαίουσα 
είσήλθεν είς τό κελλίον της. Δέν έκοιμήθη πρό τής εω, καϊ δέν παρέστη
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βίς τόν ορθρον, όνειρευόμένη συγκεχυμένως πληθύν δλην άντικειμενων βεβαίως 

πάντν) ξένων πρός τήν θείαν λατρείαν.
Οί μοναχοί έφείσθησαν κατ’ άρχάς τοΰ ύπνου τοΰ ηγουμένου των, δν επαρ- 

κώς έδικαιολόγουν αί παρατεταμέναι άγρυπνίαί" άλλ’ επί τέλους, κατ α
νάγκην τόν διετάραξαν, διότι έζητήθη δι’ ιδιαιτέραν υποθεσιν. Γηραΐα τις 
πλούσια γυνή, αίτιωμένη βαρεϊαν ασθένειαν, έπεκαλεΐτο τάς πνευματικας 
παρηγοριάς τοΰ ηγουμένου Εύγενίου, ού πρό καιοοΰ εγινωσκε την ευκλεά- 
φήμην. Οί μοναχοί έμερίμνησαν νά μή διαφύγη ή λίαν επωφελής τή εκκλη
σία των κατάκτησις αυτή, καί έπροθυμοποιήθησαν ν’ άφυπνισωσι την Ευ
γενίαν. Έπορεύθη πρός τήν έπισκέπτριαν, τεθορυβημένη καϊ τάς παρειας κε- 
χρωματισμένας έ'χουσα δι’ ερυθήματος, δπερ ούδέποτε άλλοτε είχον ιδεΐ οι 

μοναχοί’ τό πνεΰμά της έφοίτα εισέτι πρός τάς οπτασίας τοΰ πρωϊνοΰ ονείρου 
καϊ ήτο πλήρες έντυπώσεων τής νυκτός.Ώδηγήθη πρός τήν είδωλολατριδα,ην 
εύρεν εντός θαλάμου μόνην, κατακειμένην έπί κλιντήρος/Ην δ’ ή γυνή αύτη, 
ωραία καί νέα, ούχί δέ άσθενής, συντετριμμένην τήν καρδίαν έ'χουσα, άλλ’ 
αμαρτωλή καταφλεγομένη ύπό άλόγου καϊ άμέτρου όρέςεως. Μετά πολλοϋ 
κόπου ύπεκρίθη κοσμιότητα, μεχρισοΰ ό ύποτιθέμενος μοναχός έκαθεσθη παρ’ 
αύτή’ άλλά τότε πλέον έδράξατο τών λευκών χειρών του, έκόλλησεν έπ’ 
αύτάς τό μέτωπόν του καϊ τάς έπλημμύρησεν έκ φιλημάτων. Ή Εύγενία, 
οδσα προκατειλημμένη, δέν παρετήρησε τά βέβηλα μηχανήματα ταύτης τής 
γυναικός, καί έκλαβοϋσα κατά πρώτον τήν ζέσιν της ώς έκφρασιν εύλαβοϋς 
ταπεινοφροσύνης, ήδιαφόρει περί αύτής’ ένθαρρυνθεΐσα δέ ή ξένη έκ τής άνο- 
χής ταύτης, τήν ένηγκαλίσθη, νομίζουσα δτι συέσφιγγεν έπϊ τής καρδίας 

της τόν εύειδέστερον τών νεαρών μοναχών. ’Εν ένϊ λόγφ, πρϊν ή ό άτυχής 
μοναχός συνέλθη έκ τής έκπλήξεώς του, συνεσφίχθη ύπό τοΰ έρωτικοΰ τούτου 
πλάσματος, καϊ ύπό μυριάδος σφοδρών φιλημάτων κατεπλημμυρίσθη. Κατα- 
θορυβηθεΐσα ύπό τής προσβολής- ή Εύγενία συνήλθε τέλος έκ τής άλλοφρο- 
σύνης της, άλλ’ έδέησε νά παλαίση δπως δυνηθή ν’ άποσπασθή άπό τής 

άγριας ταύτης περιπτύξεως.
Ταύτοχρόνως ό θήλυς ούτος δαίμων έπεκαλεΐτο συνεπίκουρον τήν γλώσσάν 

του’ διά πλήθους λέξεων κατάδηλον έποιήσατο τφ κατεπτοημένφ ήγουμένφ 
τόν έρωτα καϊ τδν μαρασμόν της προσπαθήσασα συνάμα νά τφ άποόείξν), δτι 
τοσαύτη νεότης καϊ τοσαϋτα θέλγητρα δέν έπρεπε νά κωφεύσωσιν είς τοιαύ- 
τας παρακλήσεις. Συνάμα δέ άνενέου τήν μάχην, ώστε ή Εύγενία δέν έδύ- 
νατο νά εύρη μέσον άμυντικδν καϊ έξήντλησε τήν ύπομονήν της. Άπαστρά- 
πτον τό βλέμμα έχουσα καϊ ώρθωμένην τήν κεφαλήν, κατεμέμφετο τήν Μέ
γαιραν τόσον πικρώς καϊ δι’ άρών τόσφ δεινών, ών έργάται μόνον μοναχοί 
δύνανται νά ώσιν, ώστε ή ξένη έπείσθη περί τοΰ ναυαγίου τών σχεδίων της, 
καϊ, λαβοΰσα αί'φνης μορφήν άλλην, προσέτρεξεν είς τό μέσον ,τό άπειράκις 
έφαρμοσθέν άπό τής εποχής τής έφευρέσεώς του παρά τής γυναικός τοΰ ΙΙε-
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τεφρέ. Έπηδησε λοιπόν έπί τές Εύγενίας, την συνέσφιγξεν άυθις μάνιακώς, 
την έρριψε πλησίον της, κα'ι έβαλε τοιαύτας κραυγάς, ώστε αί θεράπαιναι 
πανταχόθεν συνέρρευσαν.— Βοήθεια! έκραύγαζε, σώσατε με άπό τούτου 
τοϋ άνθρώπου ! — Συγχρόνως δέ παρητει την Ευγενίαν, έ'τις, πνευστιώσα^ 
αμηχανία κατεχομένη, συντεταραγμένη έζ φρίκης, ηνορθωθη. Έν τφ άρια 
αί θεράπαιναι ήγειραν βοήν όξεϊαν, τινες δέ τούτων έδραμον προς βοήθειαν’ 
ένφ η Εύγενία, άλαλος ύπό της φρίκης και πληρης αισχύνης κα'ι βδελυγμού, 
Ι’φυγε καταδιωκομένη ύπό τών λοιδοριών ζαί τών διαφόρων κραυγών τοϋ 
έμμανοΰς συρφετοΰ.

Ή εκδικητική δέ είδωλολάτρις μετέβη έν τφ άρια ριετά τές μεγαλοπρε
πούς συνοδίας της πρός τόν ύπατον Άκυλιανδν, όπως ζαταγγείλη τον μονα
χόν έπί άνηκούστφ άποπείριγ : άφοΰ ύπεισέλθε παρά τφ ηγουμένφ ύποκρι- 
τιζώς, δπως τον ένοχληση κατ’άρχάς δι’ άποπειρών μετατροπές, άπεπειράθη, 
μετά την ματαίωσιν τών προσπαθειών της, νά τόν άτιμάση. Άπαξάπασαυ 
την άκολουθίαν της είχε συναγείρη, δπως μαρτυρηση έπ'ι τφ έγκληματι. Ό 
δ’ Άκυλιανός έξοργισθείς έπί τηλικούτφ ζακουργηματι, άμέσως διέταξε νά 
κυκλωθώ τό μοναστήριον καί νά προσαγάγωσιν ένώπιόν του τόν τε ηγούμενα» 
καί τούς μοναχούς, δπως τούς δικάση,

—. Τοιαϋται λοιπόν αί άρχαί τοΰ σταδίου σας, άτιμοι ύποκριταί; είπε 
διά τόνου σοβαρού. Μόλις σάς ηνέχθημεν, ατιμάζετε τάς γυναϊκάς μας, πε:- 
ριστρέφεσθε ώς λύκοι πέριξ της ποίμνης; Τοιαΰτα λοιπόν διδάγματα σάς 
έδίδαξεν ό Κύριος ύμών, δν σέβω πλέον ύμών, πονηροί ; Βεβαίως δχι. Έστε 
συμμορία κακούργων καθωρα'ϊζομένη δημοσίως δι’ εντίμου ονόματος, δπως 
κρύφα ευχερέστερου άμαρτάνητε. Άπολογηθητε λοιπόν, έάν δύνασθε, κατά 
τές άποδιδομένης είς ύμάς κατηγορίας.

Κατόπιν η κακόπιστος χήρα έπανέλαβε την πλάστην διηγησίν της, δια1· 
κόπτουσα αύτην συνεχώς δια στεναγμών' καί δακρύων. "Οταν δ’ έπαύσατδ 
διηγούμενη, περιεκαλύφθη αύθις έντός τοΰ καλύμματός της μετά χειρονομίας 
αίδοΰς έξαγριωθείσης. Οί μοναχοί φρίκη καταληφθέντες πρασέβλεψαν άλλη- 
λους, είτα δ’έστράφησαν πρός τάν ηγούμενόν των, ού την αρετήν έθεώρουν 
ύπερτέραν πάσης ύπονοίας, καί ώς έξ ενός στόματος η'ρξαντο άποκρόύοντες 
την κατ’ αύτοΰ ψευδή κατηγορίαν. Πλην δέ τές πολυαρίθμου θεραπείας τές 
προδότιδος, πλεϊστοι γείτονες καί τινες παροδίται, ΐδόντες τόν ηγούμενον 
έξελθόντα τές οικίας άμηχανοΰντα καί τεθορυβημένον, καί θεωροΰντες 
αύτόν καλέ, τγί πίστει ένοχον, προσηρχοντο νΰν νά μαρτυρησωσι κατ’ αύτοΰ 
άνεπιφυλάκτως’ οί δέ ταλαίπωροι μοναχοί κατεβάλλοντο ύπό του πλήθους. 
Οί οφθαλμοί των προσηλοϋντο έπί τοΰ ηγουμένου των, καί η άνθηρά νεότης 
του παρέστη εΐ'ς τινας γέροντας ύποπτος. — Έάν fan έ'νοχος, άνεκραύγαζον, 
η θεία δίκη ίίθελεν έπισκηψει έπ’· αύτόν, ώς αυτοί ούται άπό τοΰδε τόν 
παρέδιδον εις την άνθρώπινον δικαιοσύνην.
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'Απάντων τά βλέμματα έστράφησαν πρός την Ευγενίαν, μένόυσάν έγκα- 
ταλελειμμένην έν μέσφ τοΰ πλήθους. "Οτε συνεληφθη μετά τών μονά- 
χών, εύρέθη κοιμωμένη έντός τοί.κελλάου της· έκτοτε δέ ΐστατο όρθια, κάτω 
νεύουσα τούς οφθαλμούς, έ'χουσα δέ την κορδύλην καταβιβασμένην έπί τοϋ 
μετώπου. Διετέλει είς κρίσιμον θέσιν* διότι, έάν μέν άπέκρυπτε τό μυστικόν 
τές γεννησεώς της καί τοΰ φύλου της, έθελε συντριβή ύπό τοΰ πελέκεως 
τές ψευδομαρτυρίας* έάν δέ τό άπεκάλυπτεν, η θύελλα λυσσωδώς νίθελεν 
έπιπνεύσει έπί τοϋ μοναστηριού, καί αύτ·ην πρώτην η'θελε κατακλύσει, κα
θότι μοναστήριον, δπερ έκέκτητο ηγούμενον νεάράν καί εύειδέ γυναίκα έδει 
νά ύποκύψη είς πάσαν οίανδηποτε καταδρομήν ύπό τών ειδωλολάτρων. Καί. 
δέν ήθελον παράσχει άφορμην κατακρίσεως κατ’ αύτές οί φόβοι οδτοι καί αί 
αβεβαιότητες, έάν κατ’ έκείνην την στιγμήν ψισθάνετο άγνην την καρδίαν 
της κατά τάς μοναχικάς ιδέας* άλλ’ άπό τές τελευταίας νυκτός τό σχίσμα 
είχεν έζραγέ έντός τές καρδίας της, καί η άτυχης συνάντησίς της πρός 
την πονηράν εΐδωλολάτριδα, συνετέλεσε τό έργον τές ψυχικές συνταράξεως, 
ώστε δέν είχε πλέον την τόλμην ν’ άποφασίση άποφασιστικόν τι μέτρον καί 
νά θαυματουργηση.

Καθ’ην λοιπόν στιγμήν ό Άκυλιανός την έκάλεσε πρός άπολογίαν, άνε-- 
μνησθη τές άγάπης ην τη άπένειμε καί ώπλίσθη έλπίσιν. Μετά σεμνοπρε- 
πείας καί ταπεινή τη φωνή άπεκρίνατο δτι αθώα ην καί δτι προσεφέρετο ν’ 
απόδειξη τοϋτο,έάν ό ύπατος ίθελε νά τη έπιτρέψηνά τφ λαληση κατ’ ιδίαν. 
‘Ο Άκυλιανός, ούκ οίδά πως, συνεκινηθη ύπό τοΰ τόνου της φωνές ταύτης καί 
έν τφ άμα παρέσχεν αύτ^, την αίτηθεΐσαν άζρόασιν. Ώδηγηθη ο3ν η Εύ
γενία είς τό ενδότερον της οικίας καί μετ’ αύτές έκλείσθη δ Άκυλιανός 
έντός θαλάμου κεχωρισμένου. "Αμα έκεΐ φθάσά, ΰψωσεν έπ’ αύτόν τούς οφθαλ
μούς, έρριψεν όπίσω την κορδύλην της, καί τφ είπε : —· Έγώ είμί η Εύγε
νία, έν ημέραν τινά έζητησας είς γάμον.

Παρευθύς την άνεγνώρισεν ό Άκυλιανός καί έπείσθη δτι ·?ϊ το αύτη έκείνη· 
άλλά συγχρόνως κατηγανάκτησε, καί έν τη καρδίαρ του άνέλθεν η ζηλοτυ
πία, σκεφθείς δτι έκείνη, ην άνεΰρεν ώς έκ θαύματος, άνεπαρίστατο ύπό μορ
φήν γυναικός, ^τις- έπι πολλά έ'τη είχε ζησει έν μέσφ έβδομηκοντα μονα
χών. Συγκρατησας λοιπόν εαυτόν, καί διασκοπησας αύτην διά τοΰ βλέμ
ματος, προσεποιηθη δτι ούδεμίαν πίστιν άπέδιδεν εις τούς λόγους της. — 
Ύπολαβών δέ: — Τφ δντι, είπε, πολύ δμοιάζεις την άνόητον έκείνην* άλλ’ 
έπί τοΰ παρόντος δέν πρόκειται περί τούτου. Κατά πρώτον θέλω νά μάθω 
τί κατέπραξες είς την χήραν αύτην.

*Η Εύγενία, περίφοβος γενομένη έκ τοΰ πρώτου τούτου βήματος, έ'ντρομος 
άφηγηθη τό συμβάν, καί δ Άκυλιανός ένόησεν έκ τοΰ τόνου τές φωνές πόσον 
ψευδής ^ν η αποδιδόμενη είς αύτην κατηγορία. Έν τούτοις άπεκρίνατο δι’
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έπιπολαίας ψυχραιμίας. — Τίνι λοιπόν τρόπφ, έάν άληθώς είσαι σύ η Εύ
γενία, έγένεσο μοναχός, έπ'ι τίνι σκοπφ καί πώς τοΰτο δυνατόν;

Πρός ταύτην την έρώτησιν ηρυθρίασε καί έταπείνωσί τούς οφθαλμούς τά 
μάλα τεθορυβημένη. Πλην άλλ’ όμως άπηλαυεν αορίστου ηδονές άνευρισκο- 
μένη τελευταΐον κατέναντι παλαιού γνωρίμου, πρός δν αδύνατο νά όμιλησν} 
περί εαυτός κα'ι περί τοΰ παρελθόντος βίου της. Χωρίς λοιπόν ποσώς νά παρα- 
κύ.ηθ·?) έπί τούτφ, διηγηθη άφελώς πάν ο, τι συνέβη εις αύτην άφ’ ης ημέ
ρας άφαντος έγένετο* ούδεμίαν μόνον μνείαν περί τών Υακίνθων έποιησατο. 
Ή διηγησις αύτη, δέν άπηρεσεν είς τόν ύπατον, μετά πολλοΰ κόπου άπο- 
κρυψαντα ην γσθάνθη εύχαρίστησιν παριστά[λενος ένώπιον της ωραίας Εύ
γενίας. Ούχ ηττον κατενίκησε την ανυπομονησίαν του, δπως έως τέλους φέρη 
την δοκιμασίαν καί κρίνη έκ τ·ης συμπεριφοράς της,έάν διέτελει είσ,έτι η νεαρά 

• έκείνη, αγνή καί άμωμος κόρη, οϊαν είχε γνωρίσει αύτην. — Ταΰτα, πάντα, 
εΐπεν, εϊσ'ιν ιστορία άριστα έπινοηθεΐσα. ’Εν τούτοις, οίαιδηποτε άν $σαν αί 
πολυμορφίαι τοΰ προσώπου δπερ ύποκρίνεσαι, δέν ηθελον θεωρήσει τοΰτο 
Ικανόν συμβεβηκότων τόσφ παραδόξων* ή άληθης Εύγενία βεβαίως δέν •ήθε
λε προτιμήσει νά περιβληθ’ρ τό τριβώνιον, καθόσον, έξετάζω κατ’ έμαυτόν, 
οποίαν ύπόληψιν, οποίαν άξίαν κέκτηται γυνή σοφή καί εύλαβης φέρουσα το 
τριβώνιον καί συζώσα μετά έβδομηκοντα μοναχών; Τό έπ’ έμοΐ λοιπόν, 
είσαι μικρός άγύρτης αγένειος, ούδεμίαν έμπνέων μοι έμπιστοσύνην. "Αλλως 
τε η Εύγενία περί ης λέγεις έκηρύχθη ώς θεά κατηστερίσθη καί τό ομοίωμά 
της ΐσταται εις την είσοδον τοΰ ναοϋ, καί θέλεις μεταμεληθ^, έάν έμμείν^ς 
τίί βλασφημίφ σου. , »

--- Τοΰτο τό ομοίωμα, ίλθέ τις καί τό ένηγκαλίσθη την παρελθοΰσαν 
νύκτα, ΰπέλαβεν ή Εύγενία ταπεινν; τν; φωννί καί βλέμμα αόριστον ρίψασα 
έπί τοΰ Άκυλιανοΰ, δστις πάραυτα έμεινε κεχηνώς. — Πώς λοιπόν ό αύτός 
άνθρωπος δύναται νά βασανίζη τό πρωτότυπον ; Ό Άκυλιανός κρατησας τνίς 
συγκινησεώς του καί προσποιηθε'ις οτι ούδέν ένόησεν, άπεκρίθη μετά ψυχρό— 
τητος καί έν εΐ'δει συμπεράσματος: Έν συντομίφ, καί πρός τιμήν τών ατυ
χών χριστιανών μοναχών, οΐτινες μοί φαίνονται άθώοι, δέν δύναμαι νά πι- 
στεύσω δτι είσαι γυνή. Προπαρασκευάσθητι. λοιπόν ΐνα δίκασες, καθόσον 
αί έξηγησεις σου ποσώς δέν μ’ ίκανοποίησαν.

— "Εστω μοι λοιπόν ό Θεός βοηθός! άνέκραξεν η Εύγενία καί διαρρη- 
ξασα τον μοναχικόν χιτώνα, ωχρίασεν ώς λευκόν ρόδον καί έκυρτώθη ύπ’ 
αίδόυς καί άπελπισίας καταβληθεΐσα. Ό Άκυλιανός την έλαβεν εις τάς 
άγκάλας του, την έ'σφιγξεν έπί τ^ς καρδίας του καί την έκάλυψε διά τοΰ 
μανδύου του. Τ& δάκρυα του κατέρρευσαν έπί τοΰ ώραίου έκείνου μετώπου, 
διότι έπείσθη, δτι ην έ'ντιμος γυνή. Την μετέφερε λοιπόν εις τόν παρακεί- 
κείμενον θάλαμον, την άπέθηκεν έλαφρώς έπί πολυτελέστατης κλίνης και 
την έκάλυψεν άπό κεφαλής μέχρι ποδών διά πορφυροχρόων καλυμμάτων: 

είτα δέ, περιπτυξάμενος αύτην καί αδθις έξηλθε κλείσας μετά προσοχές 
την θύραν. Μεθ’ ο άναλαβών τό κάτω κείμενον τριβώνιον, θερμόν ετι, ύπέ- 
στρεψ'εν έν μέσφ τοΰ πλήθους, οπέρ τόν άνέμενε, καί έλάλησεν ώς έξ^ς :

— Σάς αναγγέλλω συμβάν λίαν παράδοξον ! Οί μοναχοί ούτοι είσίν αθώοι’ 
πορευθητωσαν εϊς εϊρηνην ! Ό ηγούμενός σας δαίμων, βεβαίως κατελθών 
δπως σάς ώθησγι εις την όδόν τ$ίς άπωλείας. Λάβετε τό τριβώνιον του καί 
διαφυλάξατε αύτό εϊς άνάμνησιν τοϋδε τοϋ συμβάντος, καθόσον, άφου μετε- 
μορφώθη, ένώπιον μου, άφαντος έγένετο καί διεσκορπίσθη ούδέ ΐχνος κάν 
καταλιπών. 'Ως πρός δέ την γυναίκα ταύτην την άποπειραθεΐσαν τίί συνα- 
ρωγνί τοΰ δαίμονος τούτου την καταστροφήν σας, αύτη ύποπτός έστι γοη
τείας καί θέλει ριφθίί εϊς τάς φύλακας. Νΰν δέ, έπιστρέψατε πάντες οΐ'καδε 
καί ευδαιμονείτε.

"Απαντες έξεπλάγησαν εϊς ταύτας τάς άποκαλύψεις, καί περίφοβοι παρε- 
τηρησαν τό ένδυμα τοΰ δαίμονος, ένφ η χήρα ώχρίασε καί συγκαλύψασα 
τό πρόσωπον δηλην την ένοχην της έποιησατο. Οί μοναχοί μεγάλην χαράν 
έκ της νίκης των άπηλαυσαν καί άνεχώρησαν πλήρεις εύγνωμοσύνης κομί- 
ζοντες μεθ’ εαυτών τό κενόν τριβώνιον, ποσώς μη ύποπτεύοντες όποιον 
γλυκύ περιεχόμενον είχε έγκλεισθη έντός της σκληράς ταύτης ένδυμασίας. 
Καί η μέν χήρα άπηχθη εϊς την φυλακήν, ό δέ Άκυλιανός μετεκαλεσάμε- 
νος παρ’ έαυτφ άρχαΐον θεράποντα, ώ πάσαν παρείχε πίστιν, διέτρεξε μετ’ 
αύτοΰ πάσαν την πόλιν, όπως άγοράσγι βαρύτιμα καί άφθονα ίμάτια γυναι
κεία, άτινα ό δούλος μετηνεγκε κρύφα εϊς την οικίαν.

Ό ύπατος εϊσηλθεν άκιΛποδητί έντός τοΰ θαλάμου ένθα εΐχεν άφησει την 
Εύγενίαν, έκάθησεν εις τό άκρον τίς κλίνης, καί παρετηρησεν δτι έκοιμάτο 
^σύχως, ώς άνθρωπος αναπαυόμενος μετά μεγάλον κάματον.· Δέν έδυνηθη 
όμως νά κρατησν; τοΰ γέλωτός του οτε είδε την ώς έκ βελούδου μελανός μο
ναχικήν κεφαλήν της, άκουσίως δέ έπέθηκε την χεΐρα έπί τών δίκην ψήκτρας 
τριχών της. Τότε άφυπνίσθη η Εύγενία καί ηνέωξε τούς οφθαλμούς. Ό δ’ 
Άκυλιανός, διά γλυκείας φωνής στραφείς πρός αύτην : ’Επιθυμείς λοιπόν νά 
γίνγς σύζυγός μου; άλλ’ η Εύγενία μ.ητε ναί μήτε οχι άποκριθεΐσα, έφρικία- 
σεν έλαφρώς ύπό τά πορφυοόχροα καλύμματα τά καλύπτοντα αύτην. Κα
τόπιν ό Άκυλιανός άνεχώρησε, μεταβάς πρός αγοράν ένδυμάτων καί κοσμη
μάτων, τών άναγκαιούντων πρός ένδυσιν άπό κεφαλές μέχρι ποδών ώραίας 
γυναικός τοΰ καιροΰ έκείνου, καί την άφίίκε μόνην.

Τη αύτΐί έσπέρφ, μετά την δύσιν τοΰ ηλίου, ό Άκυλιανός άγων μεθ’ εαυ
τού τόν παλαιόν θεράποντά του, ώδηγησε την Εύγενίαν μίαν τών εξοχικών 
του οικιών, κειμένην έπί χαριεστάτης καί μονήρους τοποθεσίας, έντός δασώ
δους δενδρώνος. Έκεΐ δέ έν μεγίστν; μυστικότητι ηνώθησαν εϊς γάμον. Έπί 
πολύ εΐχον άναμείνει την ένωσίν των* καί όμως δέν έπόθουν τόν άπολεσθέντα 
χρόνον, διότι συν^σθάνοντο. την άμοιβαίαν ευδαιμονίαν των. Καί ό μέν Άκυ* 
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λιανός έφ’ δλης της ημέρας κατεγίνετο εις τά έ'ργον του, την δ’ εσπέραν έρ- 
χετο πρδς την γυναΐκά του, αγόμενος ύπδ τδν θυμ.οειδεστέρων ίππων του. 
’Εν ημέραις δέ βροχής καί θυέλλης, δπόταν η ατμόσφαιρα -ην βαρεία καί 
μελαγχολικη, ηρχετο πρδς την γυναίκα του ένωρίτερον τοΰ συνήθους, όπως 
ιλαρόν·/; την προσφιλή του Ευγενίαν. 'Η δ’ Εύγενία, μεθ’ δσης ζέσεως άλλοτε 
είχε καταγίνει εις την σπουδήν της φιλοσοφίας καί τές χριστιανικές Ασκη
τικές, μετ’ ίσης ηδη κατέγινεν είς την σπουδήν τοΰ έρωτος καί τές συζυ
γικές άφοσιωσεως. "Οταν δ’ η κόμ-η της άνεφύη κα'ι έπαρκδς άνεπτυχθη, δ 
’Ακυλιανδς ώδηγησε την εύειδη σύζυγόν του παρά τοΐς έκπληκτοις γονεΰσι, 
και οί γάμοι των έτελέσθησαν μετά πομπές. Ό πατήρ τές Εύγενίας έψευ- 
σθη τάς ελπίδας του, ίδών την θυγατέρα του άπλέν γυναίκα γη'ίνως έρώσαν 
τοΰ συζύγου της, έν<ρ την ένόμιζε θεάν Αθάνατον έν άστερισμω έπουρα- 
νίφ, καί μετά τίνος ψυχικής οδύνης εΐδεν άφαιρούμενον άπό τοΰ ναοΰ τδ 
άγαλμα τδ άλλοτε αυτόθι λατρευόμενον’ άλλά μετ’ ού πολύ παρηγορηθη 
βλέπων την θυγατέρα του εί'περ ποτέ χαριεστέραν κα'ι ωραιοτέραν. *0 Άκυ- 
λιανδς έτοποθέτησε τδ έκ μαρμάρου εί'δωλον έντδς τοϋ ωραιότερου δωματίου 
τές οικίας του, άλλ’ έκτοτε δέν έπεθύμησε νά τδ περιπτυχθγ, νΰν ευρών

. καλλίτερου.
Άφοΰ η Εύγενία μεγάλας προόδους εις τδν γάμον εκαμεν, έστράφη πρδς 

έτέρας σπουδάς καί έπεχβίρησε νά προσηλυτίσν) τόν σύζυγόν της είς τδν χρι
στιανισμόν, δν δέν είχε παυσει πρεσβεύουσα καί τότε μόνον ήσόχασεν οτε δ 
’Ακυλιανδς δημοσίως παρεδέγθη την έαυτης πίστιν. Ή αγιογραφία προστ'ι- 
θησι τίνι τρόπφ άπασα η οικογένεια έπανηλθεν εές Ρώμην, καθ’ ην έπογην 
δ Ούαλεριανός, δ χριστιανομάχος, παρέλαβε τδν θρόνον, καί τίνι τρόπ.ψ, έπί 
των άρξαμένων τότε καταδιώξεων, η Εύγενία ένδόξως έμαρτύρησε καί παρά
δοξα θαύματα πρδ τοϋ θανάτου έτέλεσε. Τδ κράτος δέ δ'περ η Εύγενία είχεν 
έπί τοΰ Άκυλιανοϋ τόσφ ισχυρόν, ώστε κατόρθωσε νά τη έπιτραπη νά 
προσλάβη μεθ’ έαϋτές εις 'Ρώμ.ην έξ ’Αλεξάνδρειάς τούς δυο αδελφούς Υα
κίνθους, οΐτινες ηύτύχησαν επ’ ίσης νά περιβληθώσι τόν στέφανον τοϋ μαρ
τυρίου' έντδς σαρκοφάγου άνευρέθησαν έν ταϊς κατακόμβαις τά λείψανά των 
ηνωμένα ως δύο άμνοϊ έντδς νεκρικές σινδόνος.

* *
¥

'Ως μέχρι τοΰδε παρετηρηθη, την ύφην τοΰ λόγου τοϋ κ. Κέλλερ χαρακτη
ρίζει η τές ειρωνείας έπίχρωσις ·ην μίγνυσιν είς τάς εκφράσεις του, αί όλι- 
σθηραί φωταύγειαι άς η ευτραπελία ρίπτει έπί τοϋ δυσνόητου έκείνου κόσμου 
τών άρχαίων αγιογραφιών. Έ αύτοσχέδιος αύτη έποψις παράγει Αρκούντως 
Αλλόκοτου Αποτέλεσμα έν ταϊς δυσίν Αγιογραφίαις ταϊς φερούσαις έπιγραφάς 
ή Παρθένος καί δ ΑιάβοΛος, ή Παρθικός ιππότης, καί οΰσαις έργα τολμη
ρές έπινοησεως καί. Απροσδόκητου πλοκές. 'Η άμωμος Παρθένος Ανθρώπινον 

μορφήν λαμβάνουσα, προσέρχεται δπως δόση χεΐρα βοήθειας είς τούς προστα- 
τευομένους της. Ό κόμης Ζεμπζώ πωλησας είς τόν διάβολον την γυναϊκά 
του Βερτράδην, την οδηγεί τη παραμονή τές. εορτές τοΰ αγίου Βωμπούργου 
εις τι δάσος διά νά την παραδώση είς τόν Αγοραστήν. Άλλα καθ’ οδόν συναν- 
τώσιν εκκλησίαν καί η Βερτράδη εισέρχεται έντδς αύτές ΐνα προσευχηθώ,· 
άποκοιμηθεΐσα δέ παρά τό θυσιαστήριον Αντικαθίσταται ύπό τές παρθένου, 
έν όδηγεΐ ό κόμης είς τόν πονηρόν’ η Παρθένος τότε συνάπτει πάλην μετά 
τοϋ διαβόλου καί κατορθόνει την διάλυσιν τές μετά τοΰ κόμητος συμφωνίας. 
Άλλ’ δ Ζεμπζώ Αποθνήσκει’ η δέ χειρ τές γυναικός του έ'σται τό βραβείου 
ίπποτικοΰ Αθλου. Νΰν δέ η Παρθένος ύποκαθίσταται είς νεαρόν ιππότην, κερ- 
δαίνει Αμέσως την νίκην ύπέρ τές ωραίας Βερτράδης ητις έν τούτοις κοιμά
ται εντός τές έκκλησίας. Έν ταύτη τ^ διηγησει ευρηται ασαφής άνάμνησις 
τές Άθηνάς μεταμορφωθείσης είς Διομηδην, δπωι: πολεμηση τούς Τρφας^ 
Εις, την ρικραν "Αγιογραφίαν τον Χορον, παρατηρούνται αί έννέα Μοϋσαι, 
έν έμέρη έορτές, καθημεναι είς-την ουρανίαν τράπεζαν μετά τές αγίας Και- 
κίλης καί ύπηρετούμεναι ύπδ τές Αγίας Μάρθας ένδεδυμένης χιτώνα θερα- 
παίνης. Λυπηρόν έστιν δ'τι ό κωμικός οίστρος τοΰ συγγραφέως καί η πρός 
τδν αστεϊσμόν κλίσις του τόν παρεκτρέπουσιν ενίοτε τές ευθείας καί τόν 
ώθοϋσιν είς χυδαιότητας. Τό μυθολόγημα, έπί παραδείγματι, τοϋ Μονάχου 

κακοήθους Αγίου, ού η είδικότης συνίσταται είς τό έπανάγειν τάς 
παρεκτραπείσ^ς κόρας είς την οδόν τές Αρετές, έστί λίαν άχαρι καΓθίγει 
τό δριον της εύπρεπείας, ΐνα μη εΐ'πωμεν δτι τό ύπερβαίνει. Τούτων ούτως 
έχόντων, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι αί διηγήσεις τοΰ κ. Κέλλερ Απο- 
χαλύπτουσι διάνοιαν έ'ξοχον καϊ ζητήματα. τρόπου τοΰ γράφειν, άτινα έπί 
μάλλον καί μάλλον σπανιότερα καθίστανται.

(Έκ τοϋ γαλλικοΟ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΓΔΑΟΓΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β’ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΝ

« ΑΤΤΟΧ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

(ΕΤΟΣ ΙΕ').

Όφείλων, συμφώνως πρός τόν κανονισμόν τοΰ ημετέρου Συλλόγου νά δώσω 
λόγον, τών κατά τό δέκατον πέμπτον έτος τοϋ ημετέρου Συλλόγου πεπραγ
μένων, καθ’ δ διετέλουν πρόεδρος αύτοΰ, εύχάρίστως σπεύδω νά έκπληρωσω 
τό καθέκόν μου τοϋτο.

Κατά την ληξασαν έτησίαν περίοδον έγένοντο αί έξης ώς πρός τά μέλη 
τοΰ ημετέρου συλλόγου μεταβολαί.

Προσετέθησαν έν ολφ νέα μέλη 17, έξ ών έξ μέν εις την τάξιν τών τα
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κτικών, εννέα ε?; την τών άντεπιστελλόντων καϊ δυο εις την τών επιτίμων.' 
Οι είς τάς τάξεις τών τακτικών μελών προσελθόντες είσϊν οί κκ. Ν. 'Ρώκ, 
Α. Γαρουφαλ’άς, Άλ. Αυγερινός, Ίω. Μίνδλερ κα'ι Ίω. Κωνσταντινίδης ώς 
ενεργά μέλη κα'ι ό καθηγητης κ. Α. Τόμπρας ώς πάρεδρον. Οί δ’ είς την 
τάξιν τών επιτίμων οί κκ. Π. Φουκάρ διευθυντής της ένταΰθα Γαλλικές 
σχολάς καί Ευγένιος Δεπάστας αρχιμανδρίτης. Είς δέ την τών άντεπι- 
στελλόντων τέλος οί κκ. Λουδ. Βιόλας καί Γερ. Γιραρδίνης έν 'Ρώμτ), Έμμ. 
Πρασακάκης, Ν. Σαλβάγος καί I. Νικολόπουλος έν Μασσαλίφ, Δημ. Μητσά- 
κης έν Πόρτ-Σαίδ, Δημ. Χαβιαράς έν Σύμν] καί Χριστόφορος Πρινάρης καί Α. 
Γιάκος έν Πάτραις.

Μετετέθησαν είς τά άντεπιστέλλοντα μέλη έκ τών τακτικών ένεργών 
μελών οί κκ. Γρ. Μάνος διορισθεϊς γραμματεύς τοϋ εμπορικού γραφείου τίίς 
Ελληνικές πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως, Βλάσιος Σκορδέλης διορισθεϊς 
διευθυντής τοΰ έν Τριπόλει διδασκαλείου, Μιχ. Ναύτης άποκαταστάς δρι- 
στικώς έν Σύρφ καί Σωτήριος Οικονόμος μεταβάς είς Γερμανίαν πρός έπέ- 
κτασιν τών σπουδών του. ”Ετι δ’ οί εταίροι τίίς Γαλλικής Σχολής κκ. Μ. 
Βωδουεν καϊ Β. Ώσσουλιέ πάρεδρα μέλη, έπιστρέψαντες εις την πατρίδα, 
αφοΰ άπεπεράτωσαν ένταΰθα την τριετ-η μαθητείαν των.

Έπανηλθον δ’ έκ πρόσκαιρου είς τό έξωτερικόν διαμονές καϊ κατετάχθησαν 
είς τά τακτικά ένεργά μέλη οί κκ. Νικόλαος Γ. Πολίτης, Άρ. Προβελέγιος, 
Γ. Άγγελόπουλος, Γρ. Βερναρδάκης, έτι δ’ άποκατέστησαν όριστικώς έν Ά- 
θηναις οί έν έπαρχίαις διαμένοντες συνάδελφοι κκ. Γ. Φιλάρετος καϊ Ίω. 
Μεσολωράς πάντες παλαιά και προσφιλή τακτικά μέλη.

Παργ;τηθη έκ τών τακτικών ένεργών μελών ό κ. Τιμολέων Λούης καϊ 
διεγράφησάν τινες ένεκα καθυσιερησεως τών πρός τό ταμεΐον υποχρεώ
σεων των.

Ό θάνατος άπηνης ώς πάντοτε, έστέρη,σεν ημάς και εφέτος σεβαστών 
προστατών κα'ι φίλων’ τών επιτίμων μελών Εμμανουήλ Κοκκίνου, Λεωνίδα 
Παλάσκα, Φιλίππου Ίωάννου, Χρήστου Βάφα, Κωνσαντίνου Νέγρη, Άνδρέου 
Μόρτδμαν καϊ ’Αρσενίου Πανδη.

’Ανέρχεται λοιπόν μετά τάς μεταβολάς ταύτας ό αριθμός τών εταίρων 
τοΰ ημετέρου σωματείου είς 635’ έξ ών 143 άνηκουσιν είς την τάξιν τών 
τακτικών (85 είς την τών ένεργών καϊ 18 είς την τών παρέδρων) 242 είς 
την τών άντεπιστελλόντων, 181 είς την τών επιτίμων κα'ι 54 είς την τών 
εκτάκτων.

Κατά τό ληξαν έτος ό Σύλλογος συνηλθεν εις 20 τακτικάς και 19 έκτα
κτους συνεδριάσεις. Κατά τάς τακτικάς συνεδριάσεις ένησχοληθη περ'ι πάντα 
τά ζητήματα τ’ άφορώντα είς υποθέσεις τοΰ Συλλόγου, τών έκτακτων δ’ άν- 
τικείμενον ην η άνάγνωσις διατριβών συμφώνως τφ κανονισμφ. ’Εκθέτω δ’ έν 
■συντόμφ ένταΰθα τάς ληφθείσας κατά τάς συνεδριάσεις ταύτας αποφάσεις.

Καί πρώτον μέν κατά. την άρχην τίίς έτησίας περιόδου έψηφισεν δ Σύλ
λογος κατά τά είθισμένα τόν προϋπολογισμόν αύτοΰ, καθ’ δν τά μέν έσοδα 
άνηοχοντο εις δραχμάς 17,478 84)θθ> ™ έξοδα είς δραχμάς 16,298, τό 
δέ περίσσευμα είς δραχμάς 1180 84)00· Καί τοιοϋτος μέν δ ψηφισθεϊς 
προϋπολογισμός, έκ δέ τίίς έκθέσεως τοΰ ταμίου τοΰ Συλλόγου, θέλετε πλη- 
ροφορηθί) λεπτομερώς περ'ι της οικονομικής καταστάσεως τοΰ ημετέρου σω
ματείου. Ένταΰθα περιορίζομαι ν’ αναφέρω μόνον δ'τι κατά τδ λ^ξαν έτος 
είσεπράχθησανπραγματικώς 34,576.95 δραχμαϊ, έδαπανηθησαν 33,286.86 
καϊ έμεινε περίσσευμα έκ δραχμών 1290.09. Έκ τών δαπανηθέντων άπε- 
δόθησαν δρ. 4000 εις την Εθνικήν Τράπεζαν απέναντι τοΰ είς αύτην χρέους 
ημών τοϋ συνομολογηθέντος διά την άγοράν τοΰ καταστήματος τοϋ ημετέ
ρου συλλόγου. Ούτω δέ ανέρχεται νΰν τδ πρός την Εθνικήν Τράπεζαν χρέος 
τοϋ ημετέρου Συλλόγου είς δραχμάς 20,716.20.

Τό χρέος τοΰτο άνηρχετο κατά τό τέλος τοΰ προπαρελθόντος έτους είς 
δραχμάς 25,000 κατά δέ τό παρελθόν έτος έδανείσθη δ Σύλλογος παρά τίίς 
Τραπέζης δραχμάς πεντακισχιλίας, δ'πως άποτίση τό πρός τόν πρώην ίδια- 
κτητην τίίς οικίας τοΰ συλλόγου Δ. Καψάλην χρέος έκ δραχμών 7000. Τό 
ποσόν τοΰτο είχε κρατήσει δ σύλλογος έκ τοΰ πληρωθέντος είς τόν Δ. Κα
ψάλην αντιτίμου τίίς οικίας, δ'πως έξασφαλισθνί κατά πάσης άπαιτησεως "ή 
οποία ήδύνατο νά έγερθί) παρά τ·ης Κυριακούλας Σδρόλα έπ'ι της άξίας της 
οικίας ταύτης. Έπειδή δέ ή Κυριάκούλα Σδρόλα παρητηθη πάσης αύτης 
άξιώσεως, έπληρώσαμεν είς τόν Δ. Καψάλην τό όφεΛόμενον αύτφ ποσόν. Νϋν 
δέ ό Σύλλογος οφείλει απέναντι της οικίας μόνον είς την ’Εθνικήν Τράπεζαν 
τό ποσόν δραχμών 20,716.20. "Ωστε δ Σύλλογος ηδυνηθη ν’ άποσβέσν; τό 
ληξαν έτος έκ τοΰ δλικοΰ χρέους του δραχμάς 4300 περίπου, ένφ άφ’ετέρου 
έπληρωσε κα'ι τούς τόκους τών πρός την Τράπεζαν καϊ τόν πρφην ιδιοκτήτην 
χρεωστουμένων ποσών. ”Αν δέ άναλογισθί) τις δ’τι, δτε τόν Φεβρουάριον τοϋ 
1878 ηγοράσθη ή οικία αυτή, δ Σύλλογος έπεβαρύνθη μέ χρέος 37,500 καί 
σήμερον νίτοι έντός διετίας τοΰτο ηλαττώθη είς 20,716 νίτοι κατα δρ, 1 7,000 
περίπου, δέν θά δυνηθί), πιστεύω, η νά άποδώσνι έπαίνους είς τούς διαχειρισ
μένους τά οικονομικά τοΰ ημετέρου συλλόγου.

Έν τώ συνημμένφ ίσολογισμφ τών έσόδων θά παρατηρησητε ποσόν έκ 
δραχμών 520, άντίτιμον 24 τουρκικών λιρών πρός διατηρησιν υποτρόφου. Ό 
έν Δράμιγ φιλογενης κύριος Άσλάν διατηρών ύπότροφον τόν φιλομαθή νέον 
Εύθ. Ίωαννίδην σπουδάζοντα έν τινι τών ένταΰθα γυμνασίων παρεκάλεσε 
τόν Σύλλογον, δπως άναδεχθί) την περ'ι τούτου φροντίδα καϊ έπιβλέπν) τάς 
σπουδάς τοΰ ύποτρόφου του, άπέστειλε δ’ ημΐν τό έτησιον ποσόν της μη
νιαίας υποτροφίας. Ό Σύλλογος προθύμως άπεδέξατο την παράκλησιν, παρέ- 
χων ουτω την έλαχίστην ταύτην ύπηρεσίαν ύπέρ άγαθοΰ σκοποΰ φιλογενοϋς 
κα'ι φιλότιμου άνδρός.
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Αΐ εισπράξεις τοΰ Συλλόγου ηΰξησαν κα'ι ενεκα τής άύςήσεως τοΰ ύπδ τής 

Βουλής ύπέρ τής Σχολής των απόρων παίδων ψηφιζομένου έν τφ προϋπολο- 

γισμφ ποσού απδ 5000 εις 8000. Δια την αύξησιν ταύτην ήν όμοφώνως 
άπεδέξατο ή Βουλή κατανοούσα τδ χρήσιμον τών σχολών, οφείλει ό Σύλλο

γος χάριτας εί'ς τε τδν τότε πρωθυπουργόν κ. X. Τρικούπην καί τδν άρχηγόν 

της αντιπολιτευσεως κ. Α. Κουμουνδοϋρον, οΐτινες άμ.φότεροι ύπεστήριξαν τήν 
αύξησιν τής χορηγίας. Άφ’ετέρου όμως ένεκα τών έπικρατουσών χρηματικών 

δυσχερειών τοϋ δημοσίου ταμείου ήλαττώθη ή εϊς τδν ήμέτερον Σύλλογον 

παρεχόμενη παρά τοΰ υπουργείου τών ’Εσωτερικών χρηματική χορηγία άπδ 
,300 εις 150 δραχμάς κατά μ,ήνα. Έλπίζομεν δμως δτι η κυβέρνησις πει- 
θομένη έκ τών πραγμάτων οτι ό ήμέτερος Σύλλογος ποιείται χρήσιν κοινω- 

φελεστάτην τών ύπ’ αύτοΰ διαχειριζομένων χρημάτων θέλει αυξήσει καί 
πάλιν την χορηγίαν ταύτην.

"Οπως κα'ι κατά τό παρελθόν έτος πρός αυξησιν τών εισοδημάτων τοΰ Συλλό
γου ή ’Εφορεία διωργάνισεν άδείφ τοΰ συλλόγου συναυλίαν έν τφ Ώδείφ καϊ 

χορον ευεργετικόν έν τή οϊκίι»: τοϋ κ. Γ. Βασιλείου εύμενώς παραχωρηθείσγ ήμΐν 
υπό τοΰ ιδιοκτήτου. Της συναυλίας μετέσχον διακεκριμένοι μουσικοδιδά

σκαλοι καί φιλομουσοι έκ τών τής ήμετέρας κοινωνίας, πρός οΰς έκφράζω έν
ταΰθα δημοσίφ τάς έγκαρδίους τοΰ συλλόγου ευχαριστίας. Τόν χορόν δ’ άνέ- 
λαβον ύπό την εαυτών προστασίαν αί εύγενεϊς κυρίαι Εύθυμία Α. Κουμ,ουν- 
δουρου, 'Ρόζα Σ. Βαλαωρίτου κα'ι 'Ιφιγένεια Α. Συγγροΰ, αΐτινες πολύ συνέ- 

τειναν εϊς την επιτυχίαν αύτοΰ. Καί πρός τάς κυρίας ταύτας έκφράζω την 
βαθεΐαν τοΰ Συλλόγου εύγνωμοσύνην. Καϊ τά μέν έσοδα τής συναυλίας συνε- 
ποσωθησαν είς δρ. 1534.40, τά δ’ έσοδα τοϋ χοροΰ εϊς δραχ. 3888.64.

Δωρεάς έκτάκτους πρός τό ταμειον τοΰ Συλλόγου έκτός τών πρός την 
Σχολήν, περ'ι.ών κατωτέρω γενήσεται λόγος, εί'χομεν δύο, την ,τοΰ έν Μασ- 

σαλιφ όμογενοΰς κ. Έμ. Πρασακάκη έκ δραχ. χιλίων κα'ι την τοΰ κ. Γ. Μαυ ■ 
ροκορδατου εκ δραχ. 336. Κα'ι τόν μέν κ. Πρασακάκην ό Σύλλογος ά.νέγραψεν 

ευεργετην δυνάμει τοΰ κανονισμού, πρός τόν κ. Μαυροκορδάτον δ’ άπέστειλε 

τα ένθερμα αύτοΰ εύχαριστήρια. Πλην τούτου κα'ι τά τέκνα τοΰ άποβιώ- 

σαντος επίτιμου μέλους Κ. Νεγρη, έδήλωσαν δτι προσφέρουσιν εϊς μνήμην 
τοϋ πατρός των δραχμάς χιλίας ών την εΐ'σπραξιν θέλει έπιμεληθή ό διά
δοχός μου..

Μετά τά ολίγα ταΰτα περί της οικονομικές καταστάσεως τοΰ ημετέρου 
Συλλόγου δι’ ην χάριτες οφείλονται τφ ταμίφ κ. Σ. Κονοφάφ, έπανέρχομαι 

εϊς τας ληφθείσας αποφάσεις κατά τάς τακτικάς αύτοΰ συνεδριάσεις.
Ό. Τύλλογος κατά τό λήξαν έτος άπεφάσισε κα'ι έξετέλεσε την σύστασιν 

νέου κοινωφελούς ιδρύματος τοΰ Υπνωτηρίου τών .άπορων παίδων.

, Περί ύπνώτηρίου, δηλαδή.περί καταστήματος,έν ό νά εύρίσκωσι στέγην καί 

άλινην οί απορωτεροι τών μαθητών της Σχολής τών απόρων παίδων καί νά 

καταφεύγωσιν έπί τινας νύκτας άλλοι στερούμενοι νυκτερινού καταλύματος, 

καί άλλοτε έγένετο λόγος έν τφ Συλλόγφ τίί πρωτοβουλίφ τοΰ μακαρίτου 

συναδέλφου ημών Άριστείδου 'Ραγκαβη, άλλ’ η σύστασις τοΰ ύπνώτηρίου 
τούτου καθίστατο άδύνατος ένεκα λόγων οικονομικών καί δέν ή'θελεν ϊ'σως 

πραγματοποιηθώ άνευ της εύγενοΰς καί φιλάνθρωπου προθυμίας τοΰ εύεργέτου 

τοΰ ημετέρου συλλόγου κ. Άνδρέου Συγγροΰ, διαθέσαντος ύπερ συστάσεως 
τοιούτου ιδρύματος δραχμάς νέας έξακισχιλίας. Εις την σπουδαίαν ταύτην συν

δρομήν, ητις έχρησίμευσεν ώς βάσις τής συστάσεως τοϋ ύπνώτηρίου προσε- 
τέθησαν καί έτερα ποσά έκ δωρεών καί συνδρομών, έξ ών κρίνω άξίας μνείας 
την της ’Εθνικής Τραπέζης έκ δραχμών 1000, τήν τής Πιστωτικής Τραπέ- 

ζης έκ δραχμών 600, τήν τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας έκ δραχμών 500, 

τήν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως έκ δραχμών 5 60, τήν της έν Μασσαλίφ κυρίας 
Μαρ. Σ. Ράλλη έκ δραχμών 690, παραπέμ.πων περί τών λοιπών εϊς τήν 
συναπτομένην έκθεσιν τοΰ έφορου τής Σχολής τών άπορων παίδων ’Αθηνών 

καί τοΰ ταμίου τής αύτής σχολής, αΐτινες περιεχουσι πάσας τάς περί υπνω

τηρίου λεπτομέρειας.
Τό κατάστημα τών ύπνωτηρίων ένεκαινίσθη τή 2 Δεκεμβρίου 1879 μέχρι 

δέ τής 31 Αύγούστου έ. έ'. έκοιμήθησαν έν αύτφ 11,137 παΐδές ή'τοι 44 

παϊδες καθ’ έκάστην νύκτα κατά μέσον δρον. Καί κατά μέν τάς χειμερίνάς 

νύκτας ό άριθμός τών έν τώ ύπνωτηρίφ εύρισκόντων στέγην καί κλίνην 
άνήλθε καί μέχοις 65 καθ’ έκάστην εσπέραν, τάς δέ νύκτας τοϋ θέρους 

κατήλθε καί μέχρις 20. Οί κοιμώμενοι έν τώ Ύπνωτηρίφ πληρόνουσι λεπτά 
πέντε καθ’ έκάστην νύκτα, ή δέ δαπάνη κατ’ άτομον καί κατά νύκτα άνέρ- 

χεται είς λεπτά 21.
Έ διεύθυνσις τοΰ Υπνωτηρίου άνετέθη κατά τό λήξαν έτος εις έ,πιτροπήν 

συγκειμένην έκ τής κοσμητείας τής σχολής, τοΰ ίατροΰ αύτής καί τών κκ. 
Φ. Παρασκευαίδου καί Εύγ. 'Ραγκαβη.

Κατά πρότασιν τοΰ κ. Στεφάνου Ίωαννίδού, άπεφάσισεν ό Σύλλογος τήν 

σύστασιν Πρακτικής δημοτικής, σχολής έν τφ καταστήματι αύτοΰ. ’Επιτροπή 

σύστησα έκ τών κκ. Βλ.Σκορδέλη, Π. I. Φέρμπου, Σπ.Λάμπρου, καί Στ.’Ιω- 

αννίδου, συνέταξε τόν κανονισμόν τής σχολής ταύτης ον καϊ έπεψήφισεν & 
σύλλογος. 'Η σχολή αυτή έπί τοϋ παρόντος θά μεταδίδη εϊς τούς προσερχο- 
μένους τάς προκαταρκτικάς γνώσεις τάς διδασκόμένας καί είς τά δημοτικά 

σχολεία, άλλά κατά τάς νεωτέρας καί τελειοτέρας μεθόδους λαμβανομένης 

πάντοτε ύπ’ό'ψιν τής έπί τό πρακτικώτερον άναπτύξεως τών μαθητών. Τά ύπό 
τών μαθητών πληρονόμενα δίδακτρα θά ήναι δσον· τό δυνατόν μικρότερα θά 
χρησιμεύσωσι δέ μόνον, δπως καλύψωσι τάς διά τήν σχολήν δαπάνας. 
Πλειότερα δέν άνήκει είς έμέ νά εΐπω περί τής σχολής ταύτης, διότι αύτ·® 

ήρξατο έργαζομένη άπό τής άρχής τής παρούσης έτησίας περιόδου.
Ό Σύλλογος άπεφάσισεν επίσης κατά πρότασιν τοΰ κυρίου Ν. Καζάζνϊ 
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τήν έκδασιν βιβλίων πρδς χρήσιν τοΰ λαοΰ καί τήν σύστασιν βιβλιοθηκών τοΰ 

λαοΰ, έξελέχθη 8ε έννεαμελής επιτροπή άποτελουμένη έκ των κκ. Δ. Πε 
τρίδου τμηματάρχου, Ν. Καζάζη, Ε. Δραγούμη, Τ. Άργυροπούλου, I, Βάμβα, 

I. Κωνσταντινίδου, Ίγ. Μοσχάκη, Σπ. Λάμπρου καί Βλ. Σκορδέλη, δπως jz.s- 
λετήση τδ ζήτημα τοϋτο, ελπίζω δέ δτι κατά τδ ένεστδς έ'τος θέλουσιν 

Αναφανή τά πρακτικά Αποτελέσματα τής άποφάσεως ταύτης.
Ληξάσης κατά τδ παρελθδν έτος τής ύπδ του κανονισμού ορισμένης προ

θεσμίας πρδς Αναθεώρησιν αύτοΰ άπεφασίσθη ή Αναθεώρησις τη προτάσει 

101 τακτικών μελών.' ’Επιτροπή δέ συνέστη έκ τών κκ. Ν. Καζάζη, Σ. Δου- 
ρούτη, Α. Τομπάζη, Στ.Ναύτη, Κ. Φάραγγα κα'ι Μιχ. Π. Λάμπρου, ό'πως Ανα

θεώρηση αύτόν. 'Η επιτροπή αύτη έκλέξασα εισηγητήν τόν κ. Α. Τομπάζην 

καί γραμματέα τδν κ. Κ. Φάραγγαν υπέβαλε τφ Συλλόγφ τδ νέον σχέδιον 

τοϋ κανονισμού, δπερ συνεζητήθη έπί πολλάς συνεδριάσεις.
Ό νέος κανονισμός στηρίζεται έπί τών αύτών βάσεων, έφ’ δν καί ό πρδ 

τούτου ισχύων, περί τρία δέ μόνον αντικείμενα ούσκοδώς μετέβαλε τόν μέχρι 
τοΰδε ίσχύοντα κανονισμόν" α’) ώς πρδς τόν αριθμόν τών τακτικών συνεδριά

σεων, δστις ήλαττώθη δρισθέντος δτι αύται θά γίνωνται άπαξ μόνον τοΰ 
μηνός, β’) ώς πρός την κατά τάς συνεδριάσεις ταύτας άπαρτίαν και την υπο- 

χρέωσιν τών μελών, δπως παρευρίσκωνται εις αύτάς, δρίζων δτι πρός συγ- 

κρότησιν τακτικών συνεδριάσεων δέον νά παρευρίσκωνται τδ * ]3 τών τα

κτικών ενεργών μελών καί δτι τά τακτικά ένεργά μέλη τά μη παρευρε- 
θέντα κατά τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, μετατίθενται διά πράξεως τής· έφο- 

ρείας εις τά τακτικά πάρεδρα μέλη" αί μεταβολαί αύται, ύποδειχθεϊσαι ύπδ 

τής πείρας έγένοντο δπως κ’αταστήσωσιν εύκολωτέραν την συγκρότησιν τα
κτικών συνεδριάσεων, γ') χάριν λογιστικής εύκολίας καί ένότητος περί την 
διοίκησιν τοΰ Συλλόγου, άπεφασίσθη ή συγχώνευσις τοΰ ταμείου τίίς έν Άθή- 

ναις Σχολής τών άπόρων παίδων^ είς τδ ταμεϊον τοϋ Συλλόγου. ’Εννοείται 
δμως, καί τοϋτο έσημειώθη Ιδιαιτέρως έν τοΐς πρακτικοΐς τοΰ Συλλόγου δτι 
τά ύπέρ τής Σχολής διδόμενα είς τδν Σύλλογον ποσά θά δαπανώνται ύπέρ 

αύτής.

’Εκτός τών Ανωτέρω διά τοΰ νέου κανονισμοΰ έπενεχθεισών καινοτομιών 
κατηργήθη ή τάξις τών έκτάκτων μελών, ήτις ουδόλως Απέβη έπωφελής 

είς τδν Σύλλογον. Περί άλλων τινών μεταβολών έν ταϊς λεπτομερείαις έπενε
χθεισών διά τοΰ νέου κανονισμοΰ κρίνω περιττόν ν’ Αναφέρω ένταΰθα, προσ
θέτω μόνον δτι διά τοϋ νέου κανονισμού έτέθησαν πλείονες εγγυήσεις περί την 

εκλογήν τών μελών τοϋ Συλλόγου. '
Κατά τάς συνεδριάσεις τοΰ λήξαντος έτους έγένετο λόγος καί έλήφθησαν 

Αποφάσεις περί συστάσεως μουσικού θιάσου έκ. παίδων τής έν Άθήναις Σχολής 
τών άπόρων, ώς και περί ένεργείας πρός άκύρωσιν ή πρόληψιν τών κακών 

Αποτελεσμάτων τών υπαρχόντων συμβολαίων έκμισθώσεως τής έργασίας 

«πολλών .έκ τών παίδων τής σχολής τών άπόρων. Τ’ Αποτελέσματα τών Απο

φάσεων τούτων θ’ άναφανώσιν ελπίζω κατά τό έ’τος τοϋτο.
'Ο Σύλλογος κατιδών τόν φιλάνθρωπον σκοπόν τής ένταΰθα συστάσης 

εταιρίας τών φυλακών προτιθεμένης τήν έπί Ανθρωπίνων βάσεων διοργάνωσιν 

τών παρ’ ήμΐν φυλακών, άπεφάσισεν, Αν καί αύτδς μή εύπορών νά συνεισφέρω 

εις τδν εύγενή σκοπόν τής εταιρίας έκατοντάδραχμον συνδρομήν έτηίσως. Ή 
’Εταιρία τών Φυλακών διά λίαν κολακευτικού έγγράφου άπεδέξάτο τήν 

προσφοράν ταύτην τοΰ Συλλόγου.
Αί έκθέσεις τών διαφόρων έξελεγκτικών έπιτροπών τών τε ένταΰθα καί 

έν ταϊς έπαρχίαις ήμετέρων ιδρυμάτων, ύπεβλήθησαν πάσαι εγκαίρως, Ανο- 
μολογοϋσαι τήν καλήν αύτών κατάστασιν καί περιελήφθησαν τυπωθεΐσαι έν 

τί} έμή λογοδοσία τοϋ λήξαντος έτους.
Αύται είναι αί κυριώταται τών αποφάσεων τοΰ ήμετέρόυ Συλλόγου λη- 

φθεΐσαϊ κατά τάς γενομένας τακτικάς συνεδριάσεις.
Αί μετά τών ελληνικών συλλόγων σχέσεις ημών έξηκολουθησαν καί κατά 

τό έτος τοϋτο έγκάρδιοι. Νέας δέ σχέσεις συνήψαμεν τή αιτήσει αύτών μετά 

τών εξής σωματείων 1) τοΰ ένταΰθα συστάντος Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

τών Κρητών, 2) τοΰ έν 'Ρόδφ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου ό Κ.ΙεόβουΔος, 

3) τής ένταΰθα φαρμακευτικής εταιρίας ό Διοσχονρΐόης, 4) τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει συλλόγου τών Μεσαιωνικών ερευνών, 5) τής έν Σμύρνη ελληνικής 

λέσχης "Ομηρος, 6). τοΰ ένταΰθα - μουσικού συλλόγου 'Ορφεύς, 7) τής έν 
Σμύρνη εταιρίας πρδς διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων έν Μικροί Άσίοι,
8) τοΰ έν Σμύρνη συλλόγου τών Ελλήνων διδασκάλων, 9) τοΰ έν Μαδύτφ 

τής Θριρκικής Χερσονήσου συλλόγου ό ΈΛΔήσετοντος, 1 0) τής έφορείας τών 
σχολείων τοϋ έν Κρήτη δήμου Σπηλιάς, 11) τοΰ έν Βιτωλίοις Φιλεκπαιδευ

τικού συλλόγου ή Πρόνοια, 1 2) τοΰ ένταΰθα συλλόγου Ό άγιος Πέτρος 1 3) 

τοΰ έν Ζκκύνθφ συλλόγου οΐΕ2ενθεροι, 14) τοΰ έν 'Ερμουπόλει συλλόγου 

τών Άνδρίων. Πρός πολλούς τών Συλλόγων τούτων καί πρός άλλους έκ τών 
ό’ντων ή'δη μεθ’ ημών είς σχέσεις, Απεστείλαμεν έξαιτησαμένους βιβλία έκ 
τής βιβλιοθήκης ήμών διπλά, οσάκις εί'χομεν, καί τό ήμέτερον περιοδικόν.

Ιίαί αί μετά τών ξένων δ’έπιστημονικών σωματείων σχέσεις, έξηκολού-^ 

θησαν κραταιαί. 'Ο έν Παρισίοις σύλλογος πρός ένθάρρυνσιν τών ελληνικών 
σπουδών έν Γαλλία, έξακολουθεΐ Ανατιθέμενος ήμΐν τήν φροντίδα τής διεξα

γωγής τών ύποθέσεων αύτοΰ καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα, αί δ’ ένταΰθα σχο- 
λαί, ήτε Γερμανική καί Γαλλική τακτικώς άποστέλλουσι ήμΐν τάς δημο

σιεύσεις αύτών, τάς δέ δημοσιεύσεις αύτών έξακολουθοΰσιν ομοίως άποστέλ- 
λουσαι ήμΐν ή αύτοκρατορική Αρχαιολογική 'Ρωσική εταιρία, τό έν Λονδίνφ 

φιλελληνικόν κομητάτον, ή βασιλική Ακαδημεία τοΰ Βελγίου, καί ό Σμιθσό- 

νειος έν ’Αμερική σύλλογος’ άλλά καί νέα σωματεία οΐα ή Βασιλική Βοημι- 

κή ’Ακαδημεία τών Έπιστημών έν Πράγα, καί ή ’Ακαδημεία dei Lincei 

ΤΟΜΟΣ Δ', 12 — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1880 67. 
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έν 'Ρώμγ, ή Βενετική εταιρία τής προόδου, ή έν Μομπελλιέ τήςΓαλλίας 
Λκαδημεια τών επιστημών καί τών γραμμάτων καί ή έν St. Louis τής 

’Αμερικής εταιρία τών έπιστημών, συνήψαν μεθ’ ημών σχέσεις διά τίίς άπο- 
στολίς τών δημοσιευμάτων αύών. Καί ημείς δ’ άνταπεκρίθημεν είς'τήν εύ- 

γενί) ταύτην προθυμίαν άντεπιστέλλοντες τό ήμέτερον περιοδικόν. Ουτω δέ 
μετά διάφορων σωματείων διατηροΰμεν σήμερον σχέσεις έν συνόλω 112, έξ 

ων 79 εϊσίν ημεδαπά, 33 δέ άλλοδαπά.
Τό δε περιοδικόν τοϋ Συλλόγου έξηκολούθησε κα’ι κατά τό έτος τοϋτο 

μετά τίίς αυτής πάντοτε επιμέλειας τακτικώς έκδιδόμενον ύπό πενταμελούς 
επιτροπής συνισταμένης έκ τών κκ. Εϊρ.'Άσωπίου, Έμμ. 'Ρο’ίδου, Π. I. Φέρ- 
μπου, Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου κα’ι έμοΰ ώς προέδρου. Δεν έπαυσε δέ τόσφ 

ό ημετερος, ό'σφ καί ό λοιπός Ευρωπαϊκός τύπος άναγράφων έκάστοτε έπαι- 
νετικάς ύπέρ αύτοΰ κρίσεις, ό τελευταίος μάλιστα και μεταφράσεις καί 
περιλήψεις δημοσιευων εξ αύτοΰ. Τό δέ ύπουργεϊον της Παιδείας εύηρεστήθη 
δπως έκδώσγ εγκύκλιον πρός τούς γυμνασιάρχας καί σχολάρχας τοΰ κράτους, 
δι’ ής συνιστώ αύτοϊς δπως κατά προτίμησιν εις τοΰτο άποστέλλωνται δια- 

τριβαι καί σημειώσεις περ'ι αρχαιολογικών εύρημ,άτων κα'ι ανακαλύψεων, ώς 

κα'ι περί τών σωζομένων λειψάνων άρχαίων ηθών καί εθίμων. Ούτω δ’ ό 

Παρνασσός καταστάς ηδη πλην άλλων καί τό μάλιστα ένήμερον φύλλον τό 

άνακοινοϋν πιστώς την αρχαιολογικήν έν 'Ελλάδι κίνησιν, θέλει άναπτυχθή 
έ'τι μάλλον.

Κατά τάς γενομένας δεκαεννέα έκτάκτους συνεδριάσεις άνεγνώσθησαν 
κατά σειράν αί έξης διατριβαΐ ύπό μελών τοΰ Συλλόγου.

1) Ύπό τοΰ κ. Ίωάννου Άραβαντινοϋ, τακτικού μέλους,’περί ευθύνης τών 

αρχόντων εν 'Ρώμη.
2) Ύπό του κ. Άνδρέου Κορδέλλα, τακτικού μέλους, περί τώζ ηφαιστείων 

της Μεσογείου και τής καταστροφής τής Πομπηίας.
3) Ύπό τοϋ κ. Νεοκλέρυς Καζάζη, τακτικοΰ μέλους, περί μηδενισμού 

έν 'Ρωσία.
■4) Ύπό τοΰ κ.’Αλεξ. Γ. Σκουζέ, τακτικού μέλους, περί Φυλακών καϊ τοϋ 

έν Στοκχόλμη noir ο Λογικοί: συνεδρίου.
5) Ύπό τοΰ κ. Ν. Πετρίί, άντεπιστέλλοντος μέλους, περί τής 'Λέζεως τοϋ 

Σοφοκλε’ους.
6) Ύπό τοΰ κ.Ίγ. Μοσχάκη, τακτικοΰ μέλους, περί Θετικής Φιλοσοφίας.

■ 7) Ύπό τοΰ κ. Τ. Ήλιοπούλου, τακτικού μέλους, Μελέτηγπερϊτής ποινής
τοΰ θανάτου.

8) Ύπό τοΰ κ. Κωνστ. Ξένου, τακτικού μέλους, περί τοϋ 'Αρλεκίνου καϊ 
τής 'Ιταλικής κωμωδίας.

9) Ύπό τοΰ κ. Εύγ. Ζαλοκώστα, τακτικοΰ μέλους, περί Τριβουλέτον 
τοΰ Βίκτωρος Ούγώ.
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10) Ύπό τοΰ κ. Κωνσταντ. Παπαρρηγοπούλου, έπιτίμου μέλους, περί 

τής πγός εό/ 'Ροβέρτον κόμητα Φλανδρίας επιστολής Αλεζίου Α τοΰ 

Κομνηνοΰ·
11) Ύπό τοΰ κ. Άχ. Παράσχου, τακτικού μέλους, ποίημα ή'Ελλάς τοΰ 

48%4 καϊ ή 'Ελλάς τοΰ 4819.
12) Ύπό τοΰ κ. Γρ. Βερναρδάκη, τακτικοΰ μέλους, περί τοΰ νεωστϊ έν 

παπύρω εΰρεθέντος αποσπάσματος τραγωδίας τοΰ Εύριπιδου.
13) Ύπό τοΰ κ. Κ. Βάμβα, τακτικού μέλους, περί ταμιευτηρίων καί τα

χυδρομικών σωτηρίων τραπεζών.
14) Ύπό τοΰ κ. Κ. Α. Παλαιολόγου, άντεπιστέλλοντος μέλους, ή’,είκοσι- 

πενταετηρίς τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσίας Αλεξάνδρου.
15) Ύπό τοΰ κ. Θ.Μπαλτή,τακτικού μέλους, περί συστάσεως ταμείου τοΰ 

,ΕΛΛηνισμου.
16) Ύπό τού κ. Σταματίου Κρίνου, έπιτίμου μέλους, εΐεγχος τής βοτα

νικής τών νεωτέρων 'Ελλήνων τοΰ Βερνάρδου Ααγκάβελ.
17) Ύπό τοΰ κ. Νεοκλέους Καζάζη, τακτικού μέλους, περί βιβλιοθηκών 

τοΰ Λαοΰ.
18) Ύπό τοΰ κ. Λουδοβίκου Βιόλα, άντεπιστέλλοντος μέλους, περί τοΰ 

ρωμαϊκοΰ μύθου τής αρπαγής τών Σαβίνων.
19) Ύπό τοΰ κ. Ν. Πετρή, άντεπιστέλλοντος μέλους περί, 'Αντιγόνης.
Πλην δέ τών δημοσίων τούτων άναγνωσμάτων έγένοντο καί δημόσια μα

θήματα έν συνόλω 29 κατά τό άπό τού παρελθόντος έτους έγκαινισθέν σύ

στημα’ καί δη έδίδαξαν οί εξής, άπαντες τακτικά μέλη.

Ό κ. I. Βάμβας υγιεινήν.
Ό κ. Σπ. Π. Λάμπρος περί μεσαιωνικής ποιήσεως τών ΈΛΛήνων.
Ό κ. Ίγν. Μοσχάκης περί τών εκκλησιαστικών Γάλλων ρητόρων.
Ό κ. Άν. Τόμπρας περί τής συγγένειας τοϋ κατ’ οίκον καϊ δημοσία. βίου 

τών άρχαίων Ελλήνων.
Ό κ. Τιμ. Άργυρόπουλος άρχάς πειραματικής φυσικής.
Έν τοϊς ίΛαθήμασι τούτοις τοΰ κ. Άργυροπούλου τό πρώτον έφηρμόσθη 

παρ’ ήμΐν ή διδασκαλία διά τής προβολής φωτεινών εικόνων, ητις προ πολ- 
λοΰ έφηρμόσθη έν τή Έσπερίγ. Ή μέθοδος αύτη ού μόνον διευκολύνει τήν 
διδασκαλίαν πολλών τής επιστήμης κλάδων, άλλά καί διεγείρει τήν προ

σοχήν τοΰ άκροατοΰ, όπως έναργέστατα άπεδείχθη έν τοΐς γενομενοις μα- 
θήμασιν. ’Ό ήμέτερος σύλλογος κομίσας έκ Παρισίων έκ τοΰ έργοστασίου 
Molteni τάς πρός τοΰτο άναγκαίας συσκευάς θέλει κατά τό ήδη άρξάμενον 

έτος έφαρμόσει τήν μέθοδον ταύτην καί έπ'ι άλλων μαθημάτων εκτός τοΰ 

τής Φυσικής, ίδίγ δέ έπί τοΰ μαθήματος τής άρχαιολογίας.
Κα'ι ταΰτα μέν περί τών γενομένων έν τε ταϊς τακτικαϊς κα'ι ταϊς έκτα- 

τοις συνεδριάσεσι τοΰ Συλλόγου ώς s-καί περί τών δημοσίων άναγνωσμαφων 
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καί μαθημάτων. Την δ’ επέτειον τής συστάσεως τοΰ Συλλόγου εόρτασαν τά 
μέλη διά γεύματος παρατεθέντος έν τγ παρά τή Φαληρική άκτή θέσει Μο

σχάτο. Καί ή μέν διεύθυνσις τοΰ σιδηροδρόμου προθύμως παρέσχε . πάσαν εύ- 

κολίαν, τδ δ' ύπουργεΐον τών Ναυτικών εύμενώς παρεχώρησε την μουσικήν τοϋ 

Ναυάρχου Μιαού.Ιη παιανίσασαν καθ’ δλην την ήαέραν.
Ή δ’ έφορεία τοΰ Συλλόγου συγκείμενη έζ έμοΰ ώς. προέδρου, των άντι- 

προέδρων κκ. I. Βάμβα κα'ι Τ. Άργυροπούλου, τοϋ γενικοϋ γραμματέως κ, 

Μ. Π. Λάμπρου, τών ειδικών γραμματέων κκ. Α. Φαρσή και Α. 'Ραγκαβή, 

τοϋ ταμίου κ. Σπ. Κονοφάου, του έπιμελητοϋ της βιβλιοθήκης κ. Π. I. Φέρ- 
μπου κα'ι τοΰ διευθυντοΰ του αναγνωστηρίου κ. Α. Φραβασίλη συνήλθεν εις 
συνεδριάσεις δεκαεπτά, συσκεπτομένη περί πάντων τών άφορώντων τδν Σύλ

λογον καί έκτελοΰσα τάς αποφάσεις αύτοΰ. Χάριτας οφείλω πρός πάντα 
αύτης τά μέλη διά την πρόθυμον και αδελφικήν ύποστήριξιν, ήν μοϊ παρέ- 

σχον, ευχαριστίας δ’ ομοίως έκφράζω έκ μέρους τοϋ Συλλόγου καί πρδς τόν 
επίτιμον πρόεδρον κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον.

Έκ τών συνημμένων έκθέσεων τοΰ έπιμελητοϋ της βιβλιοθήκης κα'ι τοϋ 
διευθυντοΰ τοϋ αναγνωστηρίου θέλετε μάθει τά κατά τά παραρτήματα ταΰτα 

τοΰ ημετέρου Συλλόγου. Ένταΰθα περιορίζομαι ν’ αναφέρω δτι,κατά τδ ληζαν 
έ'τος έδωρήθησαν μέν είς την βιβλιοθήκην τόμοι διακόσιοι εί'κοσιν, έδέθησαν 
δέ τόμοι περί τούς εκατόν πεντηκοντα. Τό δέ άναγνωστηριον έλάμβανεν εφη

μερίδας καί περιοδικά περί τά εκατόν έγχώριά τε καί αλλοδαπά, κα'ι τά μέν 

έζ άγορας, τά δ’ έζ άνταλλαγής κα'ι δωρεάς.

Μεταβαίνω ήδη είς τά άφορώντα τάς σχολάς τών απόρων παίδων, ΐνα 

εί'πω ολίγα τινά κα'ι περί αύτών, παραπέμπων διά τάς λεπτομέρειας εις τάς 
έπισυναφθησομένας έκθέσεις τών κοσμητειών τών σχολών τούτων.

Έν.τίΙ σχολή ’Αθηνών διευθυνομένη κατά τό, ληζαν έ'τος ύπδ τοϋ εφόρου 
αύτίς κ. Α. Διομήδους Κυριακοΰ καϊ τών κοσμητόρων κκ. Γ. Δουρούτη τα

μίου, Στ. Ναύτη γραμματέως, Ν. Καζάζη, Κ. Βάμβα και Κ. Λαμπαδαρίου, 

ένεγράφησαν κατά τό λήζαν έ'τος μαθητα'ι 462, έφοίτησαν δέ τακτικώς 
275, έξ ών είς τδ Α' τμήμα 190, είς τδ Β’ 55 καί είς τδ Γ' 30. Έδιδά- 

χθησαν δέ οί μαθητα'ι έφέτος τά αύτά οία καϊ κατά τά παρελθόντα έ'τη 

μαθήματα. Ώς συνήθως δέ περϊ τάς άρχάς τοΰ θέρους έγένοντο αί δημόσιαι 

εξετάσεις έπ’ι παρουσίφ φιλομούσων πολλών, έν οΐς άναφέρομεν τδν Σ. Μητρο

πολίτην ’Αθηνών, δστις ού παύεται άείποτε μερίμνων ύπέρ τής σχολής καϊ 

προστατεύων αύτην καϊ δ υπουργός της παιδείας κ. Ν. Μαυροκορδάτος. Αί 
έζετάσεις απέδειξαν αρκούντως τούς αγαθούς καρπούς οΰς καϊ κατά τδ λήξαν 

έτος παρηγαγεν ή σχολή, πέντε δέ και έφέτος άπελύθησαν μαθητα'ι τυχόν- 

τες τοΰ βαθμοΰ άριστα, είς ους έδόθη παρά της κοσμητείας τδ κεκανονισμέ- 
νον ένδεικτικόν, ώς έφόδιον έν τφ βίφ.

Πολλάκις έγένετο λόγος προκειμένου- περί τών εκ τίς σχολής ’Αθηνών 

άπολυομένων παίδων κα'ι τών έξ αύτής παραγομένων καρπών, τί άρα απο

γίνονται κατόπιν οί παϊδες ούτοι κα'ι είς τί έν τφ βίφ χρησιμεύει αύτοΐς η 

έν τί σχολή παρεχομένη παίδευσις κα'ι ήθική μόρφωσις καί αγωγή;
Ώς γνωστόν οί έν τή σχολν; ’Αθηνών φοιτώντες παϊδες, οί πλεϊστοί είσίν 

έκ τών μετερχομένων τυχαΐόν τι κα'ι προσωρινόν έπάγγελμα, οΐον συνηθέ- 

στατα τδ τοΰ εφημεριδοπώλου, τοΰ όψοκομισταΰ ή ύποδηματοκαθαριστοΰ, 
ώς τδ πολύ δ’ έκ τών επαρχιών τής 'Ελλάδος καί ιδίως έκ Κορινθίας καί 

Γορτυνίάς άποστελλόμενοι είς ’Αθήνας παρά τών γονέων καϊ συγγενών δπως 
πορίζωνται τά πρδς τδ ζην. Καϊ περί μέν τής ήθικής μορφώσεως ήν έν τή 

σχολή λαμβάνουσιν οί παϊδες ουτοι μάρτυς έστίν αύτη η ημετέρα κοινωνία, 
■ήτις άψευδώς δύναται νά εί'πνι ποιαν οί παϊδες ουτοι ηθικώς έ'λαβον άνά- 

πτυξιν έν παραβολή τής νΰν καταστάσεως αύτών και τής πρό τής συστά
σεως της ήμετέρας σχολής. Περί δέ της κατόπιν άποκαταστάσεώς, ιδού τζ 

συνεπ-είγ'ακριβούς στατιστικής δυνάμεθα νά είπωμεν.
Άπδ τοΰ 1875 ήρξαντο άποφοιτώντες παϊδες έκ τής έν Άθήναις σχολής 

τών απόρων,μέχρι δέ τοΰ 1879 άπεφοίτησαν 70 περίπου’μαθηταί,οΐτινες είναι 

Υποκατεστημένοι, ένφ πρότερον με,τήρχοντο έ'ργον τυχαϊον, ώς άνωτέρω εϊπον. , 
Έκ τών άποφοιτησάντων τούτων παίδων, σήμερον δύο μέν προσελήφθησαν 
ύπδ τοΰ Συλλόγου, ό μέν Δημ. Καραβάς ώς βοηθός τοΰ διδασκάλου τοΰ α' 

τμ.ηματος τής σχολής, δ δέ Κων. Πετρόπουλος ώς επιστάτης τοϋ αναγνω
στηρίου τοΰ Συλλόγου, πέντε δ’ έζακολουθοΰσι τά περαιτέρω μαθηματά των 

εϊς το γυμνάσιου (Άνδρ. Τσεδάκης, Εεν. Σώχου, Γ. Χαρίσης, Άχ. Δημητρίου 
καί Γ. Καπετανάκης), εις δέ ό Δημ. ’Ορφανός είς τδ Πολυτεχνείου σπουδάζων 

την μηχανικήν, εις δέ δ Β. Πολίτης είσήχθη είς τδ όρφανοτροφεΐον Χατζη

κώστα φρηντίδε τής κοσμητείας·τέσσαρες ύπηρετοΰσιν είς τδν στρατόν καί τήν 

χωροφυλακήν ώς κληρούχοι οί Β. Λαμπρόπουλος, Ν. Λαμπρόπουλος, Γ. Μπαρ- 
θανάσης καί Βατ. Κοράκης, είς δέ δ Στ. Καλλέργης ύπηρετεϊ ώς ναύτης 
είς τδ πολεμικόν ναυτικόν. Δέκα είναι Υποκατεστημένοι εΐς τά χωρία Κα

στανιά, Λαύκα, Μπάσι καί Μπούζι τής Κορινθίας ώς γεωργοί, οί Δηυ.. Τσε- 
νεράλης, Κ. Ζηλεμένος, Κ. Λιμπερόπουλος, Άθ.Καραβάς, Νικ. Καραβάς, Δημ. 

Μουστακούνης, Άλ. Τριανταφύλλης καϊ έτεροι τέσσαρες ώς παντοπώλαι 
μεταπράται είς τά αύτά χωρία καί ιδίως είς Καστανιάν, οί Δημ. Σκορδάς» 

Α. Τριψιάνας, Παν. Μπούρης, Γ. Διγένης* ουτοι δέ φροντίζουν καί άίτοστέλ- 
λουσιν είς τήν σχολήν τακτικώς τούς έκ τών χωρίων εκείνων τής Κορινθίας 
ερχομένους είς ’Αθήνας πολυπληθείς παϊδας. Είς δέ είνε σταφιδογεωργός έν 

Πάτραις ό Α. Πανόπουλος. Τέσσαρες είναι παντοπώλαι καί μεταπράται έν
ταΰθα καί έν Πειραιεϊ οί Βασίλειος Νικολόπουλος, Θ. Βασιλείου, Τω. Γομ- 
βάκης, Δ. Ντόκος, έτεροι πέντε μικρέμποροι, ών είς καϊ μυροπώλής ένταΰθα, 

Κ. Μαλάμος, I. Πράτας, Β. Πραπόπουλος, Σ. Καλλίλας, Σπυρ. Βασιλείου* 

δύο οί Χρήστός Λουκάς καί Ίω. Καλαμαράς είναι λαχανοπώλαι ένταΰθα,
-
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δύο δ’ έτεροι δ Β. Φραντζεσκάκης και Σ, Ζήλος κρεοπώλαι ομοίως ένταΰθα* 
ξυλουργούς δ’ έχομεν επτά έν οις οί Κ. Ντεμέλης, Ίω. Παπανικολάου, Γ. 
Μπογιαντζάκης, Π. Χαρλάφτης, Μιχ. Σάχου, Π. Κουκουλετάκης ένταΰθα, 
ό Εύθύμιος Λαμπρόπουλος εις Καστανιάν* κτίστας δ’ έχομεν δύο άμφοτέρους 
ένταΰθα τούς έκ Καστορίας τής Μακεδονίας Γ. ’Αλεξίου καί Άπ. Πέτρου, 
σιδηρουργόν ένα τδν Ίω. Μανιμάνην, ράπτην ένα τάν Ίω. Θεοχάρους, ύποδη- 
ματοποιάν ένα τον Ν. Λέλον, λιθοξόον ένα τάν Α. Λάβδαν, στοιχειοθέτην ένα; 
τδν Κ. Μανιμάνην, βιβλιοπώλην ένα τάν Β. Νικολάου, διανομέα εφημερίδων 
ένα τάν κ. Παναγόπουλον πάντας ένταΰθα* έτι δυο βοηθούς γεωμέτρου τούς 
Ματθαίον Μπρέλην, . Σωτ. Ααμπρόπουλον. Πέντε είναι ύπηρέται εμπορικών 
γραφείων καί καταστημάτων ένταΰθα οί Κ. Κωνσταντόπουλος, Δ. Παπαδά- 
κης, Ματθ. Γρηγοράκης, Χρ. Κουτσούρης, Γεώρ. Καυκαλίάς, εις ηθοποιός ό 
Σπυρ. Δημητρακόπουλος, δύο είναι έμποροΰπάλληλοι, ό μέν Άν. Δεσίπρης έκ 
Τήνου έν Βλαχί^ι, ό δέ Άπ. Φρακγούλης έκ Κορίνθου έν Καλκούτ^. Τρεις 
τέλος μένουσιν έτι έν τη άγορα ώς όψοφόροι άπαντες Κορίνθιοι, ό Δημ. Μπουρ- 
νέζος, Κ. Μπουρνέζος καί ό Γ. Καρακούσης.

Τά δέ οικονομικά τής σχολής, ώς έμφαξνει ή έν τέλει προσαρτηθησομένη 
έκθεσις τοΰ κ. ταμίου, έχουσι συντομότατα ώς έξης. Είσεπράχθησαν μετά 
τών χρημάτων ύπέρ τοϋ ύπνωτηρίου δραχ. 20,516.05, έδαπανήθησαν δρ. 
19,903.54 (έξ ών 10,000 κατετέθησαν έντόκως έν τη Πιστωτική Τραπέζη) 
και παρεδόθησαν μετρητά τώ ταμία: τοΰ Συλλόγου συγχωνευθέντων τών 
ταμείων δρ. 610 51. ’Εκ τών πράς τό ταμεΐον τής σχολής δωρεών δέον νά 
μνημονεύσω του κληροδοτήματος τοΰ μακαρίτου Λέοντος Μελά έκ δρ. 1000 
καί τοΰ Λαζάρου Κωνσταντίνου έκ δραχ. 500' πλην τούτων δέ τής δωρεάς 
τοΰ κ. Π. Γ. Ζαρίφη έκ δραχμών 560 καί τών έτησίων συνδρομών τοΰ 
κ. Θ. ΊΡοδοκανάκη έκ δρ. 250, τοΰ δήμου Αθηναίων έκ δρ. 200 καί του 
κ. Κ. Νέγρη έκ δρ. 100. ’Έτι δέ την δωρεάν τοΰ καθηγητοΰ κ. I. Σούτσου 
300 άντιτύπων τοΰ ύπ’ αύτοΰ έκδοθέντος φυλλαδίου τά οικονομικόν ζήτημα. 
ΙΙερί άλλων άναφέρουσιν αί έπισυνημμέναι εκθέσεις. -

Αί δ’ έν ταϊς έπαρχίαις σχολαί τών άπόρων παίδων είργάσθησαν ομοίως 
έπιτυχώς κατά τά λήξαν έ'τος ώς έμφαίνεται έκ τών εκθέσεων τών τε κο
σμητειών καί τών παρ’ αύταϊς έλεγκτών, αΐτινες έπισυναφθησονται τή λο
γοδοσία:. Έκ τών σχολών δ’ ίδί<^ κρίνω αξίαν μνείας την τής Σύρου, έν ή 
πλην τοΰ μουσικοΰ θιάσου, δστις συνέστη έκ παίδων της σχολής ώς πέρυσιν 
είπον καί δστις προκύπτει, ε’ισηχθη καί η υποδηματοποιία, καί δείγματα 
τών έ'ργων τών παίδων έξετέθησαν κατά τάς δημοσίας έξετάσεις. Εύχάρε- 
στον δ’ ημΐν είναι δτι καί οί υπό τής κυβερνήσεως σταλέντες έπιθεωρηταί 
τών δημοτικών σχολών τοΰ κράτους, έπεθεώρησαν καί τάς ήμετέρας σχολάς 
άγαθάς ύπέρ αύτών κρίσεις έξενεγκόντες.

Ό ήμετερος Σύλλογος κατά τό ληξαν έ'τος συνέστησε καί νέαν σχολήν
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Απόρων έν τφ δήμφ Μυρτουντίων τής’Ηλείας διά τά χωρία Μπράτι, Τρα
γανού καί Μαρκοπούλου, άτινα έστεροΰντο τέως σχολείου. Ουτω δ’ ό Σύλλο
γος διατηρεί σήμερον τάς έξης σχολάς* τήν σχολήν άπόρων παίδων Αθηνών 
καί τήν άρτι συστηθεΐσαν πρακτικήν δημοτικήν σχολήν, καί σχολάς τών 
άπόρων παίδων έν Καλάμαις, Σύρφ, Ζακύνθφ, Πάτραις, "Ανδρφ, Νέοβ nt- 
κέρνη (Έλληνοαλβανών) καί Τραγανού* έν συνόλφ έννέα.

Ώς συνήθως κατά τό τέλος τής ληξάσης έτησίας περιόδου προέβη ό Σύλ
λογος εις τήν έκλογήν τών διά τό έτος τοΰτο αρχών αύτοΰ καί έξελέξατο 
έπίτιμον πρόεδρον τάν κ. Κ. Παπαρρηγόπουλον, τακτικόν πρόεδρον τόν κύριον 
Τιμολέοντα Άργυρόπουλον, άντιπροέδρους τούς κκ. Ν. Δαούτην καί Β. Σκορ- 
δέλήν, γενικόν γραμματέα τόν κ. Μ. Π. Λάμπρον, ειδικούς γραμματείς τούς 
Α.'Ραγκαβήν καί Κ. Σ. Φάραγγαν, ταμίαν τόν κ. Σ. Κονοφάον, επιμελη
τήν τής βιβλιοθήκης τόν κ. Π. I. Φέρμπον καί διευθυντήν τοΰ άναγ.νωστη- 
ρίόυ τόν-κ.'Άλ. Τομπάζην.

Καταστρέφων τόν λόγον, εκφράζω τάς έγκαρδίους μου εύχαριστίας 
πρός τά μέλη τοΰ Συλλόγου, άτινα διά τοΰ ύπέρ τοϋ Συλλόγου ζήλου καί 
τήςπροθυμίας αύτών κατέστησαν εύχερή μοι καί εύάρεστα τά τοΰ προέδρου 
καθήκοντα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
ΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΑΕΕΣΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΥΡΟΚΑΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ε. PENAN •

Άναγνούς τά έν τή σελίδι 671 λεγάμενα τοΰ Παρνασσού περί πνοής καί 
δνομασίας τών διαφόρων ανέμων μέ ήλθε κατά νοΰν νά εκθέσω τι περί τής 
πλάνης είς ήν ένέπεσάν τινες, ούχί τών ευτελών, περί τής πνοής τοΰ Εύρο- 
χΛύΰωνος, δστις άναφέρεται έν τφ κεφ. ΚΖ', § 15 τών Πράξεων τών Απο
στόλων. .

Αύτοΰ ό συγγραφεύς τών Πράξεων τούτων, διηγούμενος τά περί τοΰ πλοΰ 
εις 8ν παρευρέθη μετά τοϋ άποστόλου Παύλου άπό Συρίας έως. είς 'Ρώμην, 
φθάνει μέχρι τόπου τινός τής Κρήτης καλουμένου Καλών Λιμένων. Άπ’ έκεΐ 
λέγει δτι ό κυβερνήτης τοΰ πλοίου μετά τοΰ ναυκλήρου, άπεφάσισαν νά προ- 
βώσιν είς τά περαιτέρω, μήπως καί δυνηθώσι καί φθάσωσιν είς τόν λιμένα 
τόν καλούμενον Φοίνικα, κείμενον δέ είς τό δυτικονότιον τής νήσου, επειδή 
ό άλλος λιμήν δέν ήτο άσφαλής πρός παραχειμασίαν.

■'Υποπνεύσαντος δέ νοτίου άνεμου, έξακολουθεΐ λέγων ό συγγραφεύς, ώς 
ένόμισαν ούτοι δτι έπιτυγχάνει ό σκοπός ήμών, άναχθέντες παρεπλέομεν 
πλησιέστερον τήν Κρήτην. Μετ’ ού πολύ δμως ήγέρθη πρός άνατροπήν τοΰ 
<κοποΰ τούτου άνεμος τυφωνικός ό καλούμενος Εύροκλύδων* συναρπασθέντος
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δέ τοΰ πλοίου καί μη δυναμένου άντέχειν τφ άνέμφ ύπενδίδοντες έφερόμεθιΚ 

κατά την ώθησιν αύτοΰ κτλ.
Ούτος ό Εύροκλύδων έν τγ Βουλγάτφ μεταφράζεται διά του Euroaquilo. 

ΪΙόθεν ποΰ κα'ι πώς ένταΰθα το κΐΰδων δπερ σημαίνει τρικυμίαν μετεμφιέσθη 

είς aquilo, δπερ σημαίνει άνεμον βορράίν, ώστε η τραγελαφική αυτή ονομασία 

σύνθετος έκ μιας λέξεως ελληνικής κα'ι έτέρας λατινικής νά δεικνύει άνεμον 

άνατολικοβόρειον (Nord-Est); ’Εάν ό άνεμος κατηρχετο αύτόθεν τότε τό 

πλοΐον δέν ηθελεν ώθησθίί πρός την νήσον Γαΰδον ?) Κλαύδην, ώς λέγεται 
έκεϊ, ητις κεϊται είς τόν αύτόν σχεδόν παράλληλον τοϋ πλάτους μετά τοΰ 

δρμου τών Καλών Λιμένων, άλλά νοτιώτερον αύτης, ούδέ ·ηθελε καταντήσει 

εις-την ν^σον Μελίτην, άλλά πολύ νοτιώτερον είς τάς μεγάλας'Σύρτεις πρός 
τό μέρος της επαρχίας Τριπόλεως τανΰν καλούμενου’ κόλπον τ·ης Βεγγάζης.

Ό κ. 'Ρενάν παρασυρόμενος ύπό της έν τ·η Βουλγάτφ πλάνης, λέγει έν τφ 
αύτοΰ Saint-Paul, καθώς καί άλλοι τινές οΰς αναφέρει έκεϊ, δτι την σήμερον 
ό Εύροκλύδων ούτος καλείται Gregaglia, δι’ού σημαίνεται ό άνατολικοβό- 

ρειος άνεμος' καί έν τοσούτφ έν τφ ίδίφ χάρτη τών ταξειδίων τοΰ άγιου 

Παύλου §ν έ'θεσεν έν τφ τέλει τοΰ τόμου, η Μελίτη τίθεται κατά μίαν σχε
δόν μοίραν βορειότερου τοΰ πλάτους της αφετηρίας τοΰ πλοΰ άπό τώυ Καλών 

Λιμένων, ώστε άδύναταυ ί]το νά καταντηση έκεϊ τό πλοΐον εάν ό βιαιότατος 
καί μανιώδης ούτος άνεμος έ'πνεεν άπό τοιαύτης διευθύνσεως. Ή λέξις Εύρο- 

ιΜδων δέν σημαίνει άπλώς διεύθυνσιν άνέμου τινός, άλλά κλύδωνα,ήτοι τρι

κυμίαν τοΰ άνεμου Εύρου, ήτοι τοΰ Άπηλιώτου.Ούτος μικρόν τι κλίνων πρός 

τό νότιον τών χειμερινών τοΰ 'Ηλιου τροπών καλείται .παρ’ ημΐν, λαβοΰσι 
παρά,τών ’Ιταλών, Συρόκος ώς άπό της Συρίας έρχόμενος καί Σοροκάδα δτε 

καθ’υπερβολήν μανιωδώς καταπνέει, ώς έν τη παρούση περιστάσεί, δι’§ και 

τό άναφερόμενον δημοτικόν φσμα έν τ·η αύτη σελίδι τοΰ Πέψτασσοϋ άποκα- 

λεϊ αύτόν σκΰλον.

’Άρχέτ’ δ Νότος τό νερό κι* δ κυρ Βορ’ας τό χιόνι 
Κι’δ σκΰλος Ανατολικός ρίχνει τό κουκοσοΰλι.

Τοσαύτη δέ ητο ή άμάθεια τοΰ μεταφραστοΰ,1 ώστε έν τφ ηδη άναφερ- 

Οέντι έδαφίφ' «'Υποπνεύσαντος δέ νότου δόξαντες της προθέσεως κεκρατη- 

»κέναι άραντες, άσσον παρελέγοντο την Κρητην». Τό άσσον τοϋτο δπερ ση

μαίνει π^/σίέστεροΓ, ούτος έκλαμβάνει ώς κύριον όνομα τόπου τινός και γρά- 
χει: Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam, ώς ει έλέγετο έν τφ πρω- 
τοτύπφ κειμένφ; άραντες έξ 'Άσσου παρελέγοντο την Κρητην. Άλλ’ ’Ασσος 

πόλις $ λιμην ούδεΐς υπάρχει έν ταύτη, ούδ’ έν ούδεμία άλλη πλευρφ τνίς 

Κρητης' εύρίσκονται δέ ’’Ασσοι έν Φρυγίφ καί Έλλησπόντφ και Ήπείρφ.

1 Φαίνεται δέ δτι. ένταΰθα ό άγιος 'Ιερώνυμος ήραν’σθη άπερισκέπτως, έξ άλλων άρχαιο- 
τέρων μεταφράσεων. "Ορα Οικονόμου τοδ πάνυ περί της τών θ'. 'Ερμηνείας τ. Λ' αελ« 
€08 κε'ι §34.

Έπιτραπητω μοι νά προσαρτησω ένταΰθα καί έτερά τινα περί τοΰ κ. 'Ρε

νάν, κάντε άσχετα πρός τό άντικείμενον της πνεύσεως τοΰ άνεμου τουτου, 

άλλά σχετιζόμενα πρός τό πνεϋμα μεθ’ ού πολλάκις δ κ. 'Ρενάν λαλεΐ εν 
τοΐς διαφόροις έ'ργοις αύτοΰ περί τ·ης καταρτησεως τοΰ Χριστιανισμού. Μεταξύ 

τών άλλων έχει καί τάσίν εις τό νά δοξάζη συνφδά τφ Βαρωνίφ δτι το 

λατινικόν στοιχεΐον μετά της λατινικές γλώσσης, συνεισέφερον καί ταΰτα 

ού σμικρόν είς την σύνταξιν της Νέας Γραφής. Κάπου δέ τών συγγραμ

μάτων αύτοΰ, δέν ένθυμοΰμαι δέ πλέον τό ποιον, μετά τών άλλων έπιχει- 
ρημάτων φέρει κα'ι τοϋτο . τό της λέξεως Εύροκ,λύδων, ον βούλεται οΐον Εύ~ 

ροακουΙ.Ιων.’Έτ1. δέ οτι τό έν τφ έδαφίφ 9 τοΰ κεφαλαίου Κ' τών αυτών Πρά

ξεων τρΐστεγον, είναι λέξις προερχόμενη άπό τοΰ λατινικού ! ! Προσέτι οτι 
τό έν τώ έδαφίφ 18 τοΰ κεφ. Α' .Ιακέω-ω είναι λέξις παραφθαρεΐσα άπό τοϋ 
λατίνικοΰ laqueus (ό βρόχος), έν φ αυτή είναι καθαρωτάτη έλληνικη έν χρησει 

έπί πάσης έποχ·ης.
Πόθεν ούν προέρχεται ή τοιαύτη πλάνη τοΰ κ. 'Ρενάν ; Πάλιν έκ τίίς παρα- 

μελησεως τοΰ αύθεντικοΰ κειμένου και της άφοσιώσεως αύτοΰ είς τό λατι
νικόν. ’Εν τφ μέρει τοϋτο δ άπόστολος Πέτρος άγορεύων πρός τούς άλλους 
μ,αθητάς, δτι ό ’Ιούδας άφ’ ού ηγόρασεν έν χωράφιον διά τών άργυρίων της 

προδοσίας, «πρηνης γενόμενος ε.Ιάκηαε μέσος και έξεχύθη πάντα τά σπλάγχνα 

αύτοΰ».· ΤΙ μετάφρασις όμως λέγει σφαλερώς: Et suspensus crepuit medius 
et difusa sunt omnia viscera ejus. ’Αλλά τό suspensus (άναρτηθείς) είναι δλως 
άντίθετον τφ πρηνης γενόμενος δπερ σημαίνει pronus cadens (δημοτ. πεσών 

πρόμυτα, έπίστομα).Ό μεταφραστής φαίνεται δτι ηθέλησε νά συμβιβάση την 

ρησιν ταύτην μετά τ·ης έν τώ κατά Ματθαίον Εύαγγελίφ(ΚΖ' 5) «και άπελ- 
θώ.ν άπηγξατο» et abiens laqueo se suspendit. Έκ τούτων γίνεται δηλον δτι 

έπι τοΰ συμ.βεβηκότος τούτου ύπηρχον δύο παραδόσεις, η μέν δτι δ Ιούδας 

άπδ τύψεως συνειδότος έλαυνόμενος άπέδωκε τά άργύρια τοΐς άρχιερεΰσι και 

■τοΐς πρεσβυτέροις λέγων : «Έίμαρτον παραδούς αιμα άθώον» καί άπελθών έ- 

κουσίως άπηγξατο,η δέ έτέρα ώς τίθεται έν τη άγορεύσει τοΰ άποστόλου Πέ

τρου, δτι έκ θείας δίκης και άμεταμέλητος πεσών έπίστομα διερράγη κατα

μεσής, ώς δέ δημοτικώς λέγομεν εσκασε, και έξεχύθησαν δλα τά έντόσθια 

αύτοΰ/Οθεν τό suspensus έκεϊνο τ-ης Βουλγάτας είναι άτοπώτατον,^καθότι 
‘πώς ό πρηνής γενόμενοςβός λέγεί τό αύθεντικδν κείμενον, έξαφνα εΰρίσκεται 

εκ βρόχου άναρτώμενος ; Αυτή η παράλογος πρόθεσις τοΰ μεταφραστοΰ καί 
η ύπόληψις τοΰ κ. 'Ρενάν πρός την Βουλγάταν, παρέσυρον αύτόν εις τό νά 
έκλάβη δτι τό ρήμα .Ιακέω-ω προέρχεται άπό τ·ης λάτινικ-ης ,λέξεως laqueus: 

δ βρόχος της άπαγχονίσεως.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΑΜΠΡΓΛΑΟΣ
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ESTELLA ANNA LEWIS
I

’Εσχάτως άπεβίωσεν έν Αονδίνφ ή κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας 
γνωστή γενομένη έν Άγγλίιγ καϊ έν Ευρώπη πάσγ άμερικανίς ποιήτρια Estella 
Anna Lewis εΐς ήλικίαν 50 περίπου ετών έκ συγκοπής τής καρδίας. Γεννη- 
θεΐσα έν Βαλτιμόρη έκ πατρός τοΰ κ. Belmonte Robinson καί μητρός απο
γόνου τής οικογένειας Ormond καταγόμενης έξ ίσπανικοΰ οίκου τίς Ναβάρ- 
ρας, έδειξε παιδιόθεν μεγάλην πρός την ποίησιν κλίσιν, άπό τοΰ παρθεναγω
γείου άκόμη έν ω έσπούδαζε παρά την Νέαν Ύόρκην γράψκσα στίχους άξιους 
μνείας καί έλκύσασα την προσοχήν τοΰ διάσημου Άμερικανοΰ συγγραφέως 
Edgar Allan Poe ύπό τάς οδηγία; τοΰ όποιου φίλη διετέλει. Νυμφευθεϊσα 
νεωτάτη τόν νομομαθή κ. Lewis δέν έπαυσεν έπιδιδομένη εΐς την καλλιέρ
γειαν τών μουσών και έδημοσίευσεν έπανειλημμένως διάφορα αύτίς έ'ργα, 
οΐον την λυρικήν συλλογήν Records of the Heart και άλλα· έπιγραφόμενα 
Child of the Sea και Myths of the Minstrels, περί ών πολύν έποιησατο λόγον 
η άμερικανική δημοσιογραφία, κα'ι ών έγένοντο λαμπραΐ εικονογραφημένα* έκ- 
δόσεις καί πολυτελείς. Ή ποιήτρια περιηγήθη δίς εΐς την Εύρώπην καί καθ’ 
ό'λον τό διάστημα τοΰτο σχϊτιζομένη πρός τά διαπρεπέστερα πρόσωπα τίς 
ξένης φιλολογίας, έβλεπεν αύξάνουσαν την περί αύτης φήμην κα'ι νέας εμ
πνεύσεις ύψηλάς διά νέων της άλλεπαλλήλων έργων έμελοποίει, συνθέσασα 
καί δράματα, τό μέν Helemar έπιγραφόμενον, τό δ^ The Kings stratagem 
(1873), πλην δέ τούτων κα'ι έν πεζώ γοάψασα επιφυλλίδας εΐς τάς άγγλα- 
μερικανικάς έφημερίδας καί σειράν επιστολών περί τεχνών, γραμμάτων,, κρι
τικής, μεστάς ωραίων περιγραφών, πάντα δέ ταΰτα ύπό τό όνομα STELLA, 
ύφ’ 8 κυρίως έγένετο γνωστή. Κατά τάς περιηγήσεις της πρό έ*ώ , φαίνεται 
έπεσκέφθη και τήν Ελλάδα,, είς τό κλίμα τίς οποίας, ένώπιον τών άθα- 
νάτων μνημείων τής άρχαιότητος, ύπό τάς εμπνεύσεις τών μεγάλων παρα
δόσεων, τό πνεΰμά της ήσθάνθη νέαν έξαρσιν καί έτράπη εις τήν μελέτην 
τής άρχαίας ελληνικής φιλολογίας μετ’ άγάπης εκτάκτου. Αί εντυπώσεις 
αυται, δι’ ών έγεννάτο έν τή καρδίφ της φλογερός ό> πόθος τοΰ ιδανικού έν 
τώ κόσμφ τών άρχαίων Ελλήνων, τήν παρηκολούθησαν κα'ι εΐς Αονδΐνον, όπου 
έπανακάμψασα εγκατέστη διερχομένη ώρας πολλάς καθ’ έκάστην έν μελέτγ) 
εΐς τό Bpettarixor Μουσεΐον. Καρπός δέ τής τοιαύτης άναζωογονήσεως τοΰ 
ποιητικού ταλάντου αύτης καί τίς έντρυφήσεως είς τά τής έλληνικίς ποιή- 
σεως υπήρξε τό τελευταίου έργον της, τό άριστον, ή τραγφδία
είς πράξεις έξ, έκδοθεϊσα έπανειλημμένως ύπό τών κκ. Triibner καϊ Sa-ς έν 
Αονδίνφ. ’Εν τφ έργφ αύτής τούτφ έξεδηλώθη αλη ή λυρική δύναμις τών 
αισθημάτων της, άνέζησαν έν πολλοΐς φθόγγοι τινές τίς Αεσβίας Μούσης, 

άπετυπώθη διά χάριτος λόγου καί δι’ Γριδος φαντασίας δ χρωματισμός τής 
λυρικής ποιησεως τών λυρικωτέρων χρόνων τής ελληνικής εύκλειας, τέλος, 
έφάνη οτι εύρέθη γυνή δυναυ,ένη νά αισθανθώ έν τή καρδίρρ της τούς παλ
μούς έκείνους τής πρώτης τών ποιητριών εΐς τε τό κάλλος τών ιδεών καί τό 
μαρτύριον τής καρδίας τό μέγα.

Εύρίσκετο ή'δη είς τάς παραμ,ονάς της έβδομης έκδόσεώς του τό κάλλιστον 
τοΰτο έπί έλληνικωτάτης υποθέσεως λυρικόν δράμα, οτε έγένετο γνωστόν έκ 
τύχης καί έν Έλλάδι, οπού έπρεπε πρώτιστα νά άντηχήση. Διερχομένη έξ 
’Αθηνών φίλη πιστή τής άμερικανίδος Σαπφοΰς ή έλλόγιμος δεσποινίς’Αμαλία 
Buckland έκ Νέας Ζηλανδίας μετά τής άδελφής της, άνέφερε περί τοΰ δρά
ματος είς τόν γνωρισθέντα ύπ’ αύτής κ. Ίωάννην Καμπούρογλον, μέλος άρ- 
χαΐον τοΰ Παρνασσού κα'ι συντάκτην τής γνωστής Έφημερίδος, έπανακάμ- 
ψασα δ’ εΐς Αονδΐνον, άνεκοίνωσε τη ποιητρί^ι: τά έ'ργα τά φιλολογικά τοΰ 
νέου "Ελληνος* άμέσως δ’ έκείνη έ'πεμψε πρδς άντεκτίμησιν τήν Σαπφώ της 
μετ’ έπιστολών περί τής μεγάλης χαράς ήν προξενεί αύτή ή έν Έλλάδι άν- 
τήχησις τών στίχων της. Έκ δέ τών άπειρων βιβλιοκρισιών έν τφ άγγλικφ 
τύπφ καί τών άλλων τής δύσεως έθνών περί της Σαπφονς καί έκ τής άνα- 
γνώσεως αύτοΰ τούτου τοΰ έργου έγένετο ικανός λόγος έν τφ παρ’ ήμΐν 
τύπφ, ιδίως δ’ έδημοσιεύθη έν τή ΈφημερΙδι περίληψις τής ύποθέσεως τοΰ 
δράματος, ήτις τούς πάντας έθελξεν. Άνηγγέλθη ή είς τήν ελληνικήν μετά- 
φρασις τοΰ έ'ργου ύπό τοΰ κ. I. Καμπούρογλου, τή βοηθείίη τοΰ γλωσσομαθοΰς 
κ. Α. Φραβασίλη, ό'πως διδαχθώ άπό τής ελληνικής σκηνής, άπερίγραπτος 
δέ ήτο ό ενθουσιασμός ^ής ποιητρίας άνταποκρινομένης εΐς τάς έντεΰθεν ει
δήσεις ταύτας καί διαλαλούσης, ότι ονειρον του βίου της είνε ν’ άκούσγ, ό'τι 
άπό ελληνικής σκηνής ύπό Ελλήνων ήθοποιών άπηγγέλθησαν μεταπεφρα- ■' »
σμένοι είς τήν θείαν ελληνικήν γλώσσαν οί στίχοι της.

'' Άλλά μοιραίος έπήλθεν αύτ$ δ θάνατος έν τή άκμή τοΰ φιλολογικοί» 
συνδέσμου, δστις δι’ αύτής θά άπετελεΐτο μεταξύ τής νεαράς ήμών φιλολο
γίας καί της άγγλικης διά της τόσον φιλελληνικής ταύτης ποιητρίας, έν ή 
θ’ άνεγνωρίζομεν ύπό τό περίβλημα έκλεκτης άγγλικης γλώσσης άπαύγασμα 
δπωσοΰν παραμυθητικόν τής αίγλης τών ποιητριών της λυρικής έκείνης σχο
λής, ών τά συναισθήματα τόσον καλώς ήδυνήθη νά συγκρατήσγ έν έαυτ^’ 
παραμυθητικόν, διότι βλέπομεν τήν έξασκουμένην έπιρροήν τής άθανάτου 
ήμών άρχαίας φιλολογίας καί είς τά έκλεκτότερα πνεύματα τοΰ νέου κό
σμου, ών έν ήτο καί ή άώρως νεκρωθεΐσα άμερικανίς ποιήτρια αύτη.

Αί έφημερίδες τοΰ Λονδίνου μετά λύπης άνήγγειλαν τόν θάνατόν της πα- 
ραθέτουσαι καί βιογραφίαν αύτης, ένφόλίγας ήμέρας πριν προεκήρυττον νέαν 
έκδοσιν τής Σαπφοϋς μετά προσθηκών τής ποιητρίας έφ’ δσων έξ ’Αθηνών 
άνεκοινώθησαν αύτ^, καίνεωτάτην άλλην έ'κδοσιν τών λυρικών της Records 
of the Heart. Άπαραμύθητοι πάντες είσίν οί λαβόντ,ες τήν πικράν ταύτην 
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άγγελίαν και έκ των πρώτων μία ή αγαπητή της φίλη Amelia Buckland 

έν Αισβόνγι καί αί πολλοί έν Λονδίνφ και αλλαχού λόγιοι φίλοι της. Δι’ έπι-· 

στολής τοϋ κ. J. Η. Edwards, αντιπροσώπου τών γνωστών έν Λονδίνω κατα
στημάτων τών κκ. Triibner άνεκοινώθη τφ κ. Καμπούρογλφ τά τελευταΐον 

πρό τοϋ θανάτου της λυρικόν ποίημά της, ανέκδοτον έτι, επειδή έπρόκειτο νά 

προστεθή είς την νέαν έ'κδοσιν τοΰ ολου τόμου,συγκινητικόν δέ λίαν ιδίως διά 
την άξιοπαρατήοητον προαίσθησιν ήν ενέχει, OTt έμελλεν όσονούπω νά άπο- 

θάνη, ένφ ήτο ύγιεστάτη, ζωηρά, ευθ.υμος και είργάζετο’είς τάς μελετάς 

της ακούραστος, ώς πάντοτε· Το ποιημάτων τοϋτο, γραφέν ύπό τόν νεφελώδη 
τοΰ Λονδίνου ουρανόν, εί'μεθα ευτυχείς δυνάμενοι νά δημοσιεύσωμεν πρώτοι 

ένταΰθα, άντιπαραθέτοντες μετάφρασιν είς τό πεζόν, άλλά στίχον πρός στί

χον φιλοτεχνηθεϊσαν ύπό τοΰ κ. Φ. Παρασκευαίδου. Ιδού αύτό ώς μνημό

συνου τρυφερόν:
THE REQUEST.

When this life shall cease to be 
Lay me not in this'cold clime 
Where there is no melody 
On the birds’or zephyr’s chime 
Where the icy mountains frown, 
And the moon looks bleakly down 
Hearts are all too cold to weep 
O’er the humble poets sleep.

Bear me to my sunny land
Where the airs are pure and bland; 
Where the birds are ever singing, 
Fountains springing, softly singing, 

. Blossoms blushing into bloom
Breathing every where perfume; 
Where the Chesapeake is flowiug, 
Where the placid skies are glowing, Λ
Where my father’s ashes lie, 
Where the guardian seraphs sigh, 
And above the early dead 
Angels’dewy tears are shed, 
Lay me in my silent sleep
Where warm hearts will come and weep.

ΜίίάφραοΊ,ς
Η ΑΙΤΗΣΙΣ.

“Όταν ή ζωή μου αυτή παύση νά ΰπάρχη, 
μη με κοιμίσητε έν τφ ψυχρφ τούτφ κλίματί, 
ένθα έλλείπει η μελωδία 
άπό τοΰ άσματος τών πτηνών καί τοΰ ζεφύρου, 
άνΟα τά παγερά όρη συνοφρυοΰνται 
κα'ι ή σελήνή ψυχρά βλέπει κάτω (την γην) 
και αί καρδίαι πασαι είναι πολύ ψοχραι ϊνα θρηνησωσιν 
έπϊ τοΰ ταπεινού ύπνου τής ποιητρίας.

Φέρετε με είς τήν ήλιοφώτιστον γην μου, 
οπού ό αήρ είναι καθαρός καί πράος, 
οπού τά πτηνά αδουσιν έσαε'ι, 
αι πηγαι άναδλύζουσιν, άπαλά φλοισβίζουσαι (κωδωνίζουσαι), 

τά άνθη άνθοΰν έν έρυθήματι 
άποπνέοντα παντού εόώδίαν, 
δπου ΰ Τσίζαπηκ (ποταμός) ρέει, 
δπου οί γαλήνιος ουρανοί άπαστράπτουσιν, 
δπου τοΰ πατρός μου κεΐται ή κόνις, 
δπου ό φύλαξ Σεραφείμ άναπέμπει στεναγμόν 
και έπί τών νεαρών νεκρών 
άγγέλων δροσοβόλα δάκρυα χύνονται, 
κοιμίσατε με έν τφ σιγώντι δπνφ μου, 
δπου θερμαί καρδίαι προσερχόμεναι θά θρηνήσωσί.

Κατά την έκφρασθεϊσαν ταύτην επιθυμίαν τής ποιητρίας, δ νεκρός της 
μετά την κηδείαν κατετέθη προσωρινώς έν κατακόμβη τοΰ Λονδίνου, ΐνα 

έκεϊθεν μετακομισθή καί ταφή ύπό την γεννέτειραν γην αύτής.
Είς τήν άκτΐνα τήν άμ.υδράν, ήν τό σελαγίσαν τόσον μακράν άστρον τής 

ποιητικής της φήμης έ'ρριψε τελευταίου κ’ έως έδφ, ιδού στίλβει τό δάκρυ 

τής νεωτέρας 'Ελληνικής ποιήσεως συνοδεΰον τήν νεκροπομπήν έκείνης, ή'τις 
τόσον ώνειρεόθη έν τή ζωή της τήν 'Ελλάδα καί έπίσης έθρήνησε τό σβεσθέν 

μεγαλεΐ,ον τής αρχαίας ποιήσεως της και είς αύτό πάλιν έπανεύρισκεν έν 

τοΐς τελευταίοις της άνακούφισιν διά τάς τόσας πιέσεις, άς τό στήθος τοδ 

ποιητοΰ συχνά αισθάνεσαι έν τοΐς συγχρόνοις..
Είή είς μνήμην αύτής άφθιτον έν ήμϊν ή σύντομος αυτή νεκρολογία. 

_________________ Α. Ω.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΕ1ΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί

'Ορόσηιιον οικίας πωΛςθείσης είς άπόΐΐσιν χρέους.
Πρό τίνος·, άνευρέθη έν ΓΙειραιεΐ κατά τό Δ. άκρον τοΰ λόφου τής Μουνι- 

χίας (Καστέλλας) τεμάχιον λίθου φαιοϋ, ύψους 0,4 4, πλάτους 0,19, πάχους 
0,05 τεθραυσμένον τήν άριστερφ τφ όρώντι κάτω γωνίαν καί πέριξ δέ περι- 

κεκομμένον, τήν δ’ άλλην έπιφάνειαν άμελώς είργασμένην φέρον, πλήν καϊ 
ούτως άρκούντως παρέχον γνώσιν τοΰ σκοποΰ δι’ δν κατεσκευάσθη. Διότι σώ

ζεται κάλλιστα έ'χουσα, διά γραμμάτων άνωμάλως πως τά κατά τούς στί 

χους έχόντων, ή κατά τό άνω - ήμισυ έπιγραφή, κατά τό δε τό πανομοιό

τυπου άντίγοαφον:
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OPOC OIKIAC 
ΠΕΠΡΑΜΕΝΗ* 
ΕΠΙΑΥ1ΕΙΕΡΑΝ 

ICTAIC TOI 
CMETAPAN 

ΤΑΡΕΤΟΥΑΛ 
ΩΠΕΚΗΘΕΝ
XfflHHH

"Ητοι "Ορός οικίας 

πεπραμένης 

έπί λύσει έραν 

ισταΐς τοΐς 

μετά Παν 

ταρέτου Άλ 
ωπεκηθεν

Έξ απλές της παραθέσεως φαίνεται οτι έχομεν πρό οφθαλμών επιγραφήν 
έκ τών ύπαγομένων είς τδ πραγματικόν τών άρχαίων’Αθηναίων δίκαιον, καί 
μάλιστα επιγραφήν τύπου τελειότατου, φέρουσαν πάντά δσα άπητοΰντο έπί 
τοιούτων δηλωτικών τές θέσεως τοΰ κτήματος, 8 ώριζον. Εινε έκ τών παρά 
τοΐς ΆΟηναίοις συνήθων ορωτ, τών εις πολλάς τάξεις δυναμένων νά διβειρε- 

.θώσι, κατά τό περιεχόμενον. Είς την τάξιν είς $ν ανήκει ουτος περιλαμβά
νονται καί άλλοι μη φέροντες πάντες τόν αύτόν τύπον* πρώτος δέ πάντων 
ούτος διαφέρει τών μέχρι τοΰδε εύρεθέντων* διό δημοσιεύσας αύτόν εύθύς ως 
εύρέθη, έσημείωσα οτι δέν ύπηρχεν έτερος τοιοΰτος, έννοών διά τούτου, δτι 
δέν παρουσιάσθη έτερος φέρων ακριβώς τόν αύτόν τύπον. Και εινε περίεργον 

τοϋτο, δτι καί έκ τών άλλων τών είς τόν αύτόν κύκλον υπαγόμενων οί πλεΐ- 
στοι διαφέρουσιν άλληλων, τινές δέ και όμοιάζουσιν,ούδείς δέ, ως έγώ τούλά
χιστον γνωρίζω, υπάρχει μέχρι τοΰδε, ό φέρων δλως τόν αύτόν τύπον τφ νΰν 
δημοσιευομένφ. Διότι έπί τών άλλων ελλείπει μία τών φράσεων, πάντοτε (·η 
λέξις έρανισταΐς μετά τών προσδιορισμών η ή φράσις επι Λύσει), έν φ αύτη 
πα’ρέχει ήμΐν καί ταύτας. Τών έλλείψεων τούτων άποδοτέον την τές έννοιας 
τών έρανιστών είς την μη δπαρξιν πολλάκις τοιούτων, την δέ τές φράσεως 
έπί Λύσει είς την συνηθη χρέσιν, έζ ης εύκόλως καί παραλειπομένη έλαμ-# 
βάνετο έ'ξωθεν. Καί περί μέν τών δρων γενικώς και της διαιρέσεως αύτών 
καί κατατάξεως κατά χρόνους, ίδίφ δέ περί τίίς ερμηνείας τών έν αύτοΐς 
λέξεων καί τοΰ τόπου καί τρόπου τ·ης ίδρόσεως, άλλοτε διά πλατυτέρων. 
Χρόνοι δέ τοΰ ένταΰθα δημοσιευόμενου πρέπει συμφώνως πρδς τόν τύπον τών 
γραμμάτων νά τεθώσιν οί Μακεδονικοί. Τών γραμμάτων ή κατά στίχους 
διεύθυνσις ούχί έν πάσι κανονική. ’Εκ τών οκτώ στίχων, έξ ών σύγκειται η 

επιγραφή οί τέσσαρες προτελευταίοι χωροΰσιν ούχί κανονικώς την εύθεΐαν, 
τοϋ τετάρτου άπδ της άρχές έ'χοντος μικρότερον μήκος τών λοιπών. Βλάβη 
έκ προστριβές έπηλθεν είς τό ζ τοϋ στίχου τό τελικόν, τό £ έξ ίσου τό 
τελικόν τοΰ β' στίχου, τό Ν τοΰ ε'. Έν τφ τρίτφ άπό τ·ης άρχές στίχφ, 
κατά την θέσιν, έφ’ ης τό Γ τές προθέσεως ΕΠΙ υπάρχει χαραγή τις τοΰ 
λίθου βαθύτερα της γλυφές τών γραμμάτων, δυσδιάκριτον τό στόιχεΐον άπερ- 
γαζομένη* έν τφ αύτφ δέ στίχφ καί σφάλμα τι τοΰ τεχνίτου φαίνεται, γρά» 

ψαντος έν τ$ λέξει ΛΥ£ΕΙ άντί τδ Λ τδ γράμμα Α. Άγορασθεϊσα νΰν ή 

επιγραφή κεϊται έν τφ δημοτικφ Μουσείφ Πειραιώς.

Έν Πιιραιεί 22 Δεκεμβρίου 1880.
ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΧΗΣ

καθηγητής τοΟ Ιν Πειραιεϊ γυμνασίου.

ΕΙΔΗίΕΙί

Τάς τελευταίας 'ημέρας τοΰ λήξαντος μηνδς ίσοπεδουμένης τές πρδς την 
βορείαν πλευράν τοΰ Βαρβακείου Λυκείου διόδου εύρέθη ύπό βάθος ελάχιστου 
άγαλμα ’Αθήνας ρωμαϊκών μέν χρόνων άλλά τέχνης σχετικώς καλές, υ- 
ψους άπδ τοΰ άκρου τοΰ λόφου της κόρυθος μέχρις άκρας τίίς βάσεως 1,05 
βαΐνον έπί βάσεως τετραγωνικής ύψους μ.έν περίπου 0,19 πλάτους 0,40 
καί πάχους 0,30. Είκονίζεται δέ διά τοΰ άγάλματος τούτου η Άθηνά ίστα- 
μένη καί στηριζομένη μέν έπί τοϋ δεξιού ποδός, τόν δ’ άριστερδν υπεγείρουσα 
καμπτόμενον πρός τά όπίσω καί στηριζόμενον ελαφρώς έπί άκρων τών δα
κτύλων, τίί δεξιφ Νίκην έχουσα, την δ’ άριστεράν άναπαύουσα έπί τίίς κυ
κλοτερούς άσπίδος, ·ηδύ καί ηρεμον πρός τά πρόσω άποβλέπουσα- καί τά 
χείλη χαριέντως πως διαστέλλουσα. Τδ άγαλμα παρακατατέθη έπί τοΰ 

παρόντος έν τφ οί'κφ τοϋ δημάρχου ’Αθηνών.
—Έν τφ αύτφ χώρφ άνευρέθη μέρος οικήματος, γωνία δηλαδη οικίας ης 

όμέν τών τοίχων άπ’ Α. πρδς Δ. δ δέ άπδ Β. πρδςΝ. χωρεΐ. Έπί τοΰ τελευ
ταίου τούτου έσωθεν είς ύψος 0,80 περίπου εκατοστών, διεσώθη μέρος τοι
χογραφίας έπί στρώματος έξ άμμοκονίας απλές. Ό τοίχος ητο διγρημένος 
φαίνεται κατά τδ ύπόδειγμα τών της Πομπηίας. Τδ σωζόμενον τοϋτο είναι 
διγρημένον διά ταινίας οριζοντίου άπλης μέλανος χρώματος, φαίνεται δ’έν 
«οΐς δύο διαμερίσμασι πτηνδν, είδος κύκνου, χρησιμεύων ώς διάκοσμος καί 

κίων άρράβδωτος.
— 'Q έ'φορος τών άρχαιοτητων κ. Π. Καββαδίας άποπερατώσας την κατά- 

ταξιν τοϋ έν Μυκώνφ ίδρυθέντος μουσείου τών Δηλιακών άρχαιοτητων έπα- 
νέλθεν. 'Ο άριθμός τοΰ καταλόγου άνηλθεν είς 1762 έ'ργα, έξ ών έργα πλα
στικές 246, αρχιτεκτονικής .56, έπιγραφαί 1030, χαλκά 53 καί πήλινα 
375, έξ ών 220 ένεπίγραφοι λαβαί άμφορέων..Έκ τών έργων τίίς πλαστι
κές 27 μέν είναι τέχνης άρχαϊκης, 10 τές άζμές τές τέχνης, 107 δέ τές 

παρακμές καί 99 τεμάχια πλαστικών έργων.
-— Αί περί τδν λέοντα της Χαιρωνείας άνασκαφαί άς άνέλαβεν η άρχαιο- 

λογική εταιρία ύπδ την έπίβλεψιν τοΰ έφόρου τών άρχαιοτητων κ. Π. Στα- 
ματάκη έληξαν, εύρεθέντων έν συνόλφ 255 νεκρών* ώστε 45 έκ τών τοΰ 
ίεροΰ λόχου τών Θηβαίων άπέσχον ώς φαίνεται τές μάχης, εί'τε λόγω άσθε- 
νείας, είτε καί άπόντες αλλαχού συνεπείφ άποστολές, εί'τε καί διότι (δπερ 
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χ,χΐ τδ πιθκνώτερον) δ άριθφ.άς τών τριακοσίων τοΰ ίεροΰ λόχου δέν ήν συμπε- 

πληρωμένος. Ό κ. Π. Σταματάκης, έκόμισεν έν Άθήνάις δυο· ?) τρεις τών 

περιεργοτέρων σκελετών, οΐτινες θέλουσιν έκτεθή έν τώ Μυκηναίφ μουσείφ. 

Πλειότερα δ’ έν γένει περί τών αποτελεσμάτων τών άνασκαφών τούτων 

έλπίζομεν νά γράψωμεν έν προσέχει τεύχει.
—■ Έν Έρμουπόλει Σύρου κατά τήν άγουσαν είς τδ νεκροταφεΐον όδδν 

άριστερ^ τώ δδεύοντι παρά την γέφυραν καϊ έν θέσει καλουμένν; ύπδ τών 

εγχωρίων «Μνηματάκια», άνεφάνησαν τάς άρχάς τοΰ λήγοντος ή'δη μηνάς 
εκ τών βροχών τάφοι, ων δ είς ήτο καταφανέστατος τοΐς διαβαταις.'Ο σχο- 

λάρχης Έρμουπόλεως κ. Α. Βλαστός συνεννοηθεϊς μετά τοΰ δημάρχου Έρ
μουπόλεως προέβη είς άνασκαφάς καί άνευρε τρεις τάφους. Έν τώ πρώτω 

τούτων j/.ήκους μέτρων 2,08, πλάτους 0,60 και βάθους 6,40 έκτισμένφ δι’ 
άσβεστου καϊ κεκαλυμμένφ διά λίθων προσηρμοσμένων ομοίως δι’ ασβέστου, 

άνευρέθη δακτύλιος χρυσούς φέρων ώς κόσμημα άνθύλλιον βάρους 2,75 γραμ

μαρίων, στλεγγϊς, άγγεϊον χαλκοϋν φέρον μακράν λαβήν, πέντε ύάλινα άγ- 

γεΐα, όστέϊνον μικρόν κόσμημα, χάλκινον άλλο άγγεϊον διάτρητον και τρεις 
σκελετοί ανθρώπινοι κάλλιστα διατηρούμενοι. Είς τούς παρακειμένους δύο 

τάφους καί τοι μετ’ έπιμελείας άνασκαφέντας ούδέν άνευρέθη φαίνεται δ’ δ'τι 
ειχον έν άλλοις χρόνοις ήδη συληθή. Οί τάφοι αυτοί είναι 'Ρωμαϊκής ώς φαί

νεται έποχής, τά δ’έν αύτοϊς εύρεθέντα κατετέθησαν έν τίί συλλογή τοϋ 

γυμνασίου Έρμουπόλεως.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Την 29 Δεκεμβρίου συνεκροτήθη ή τετάρτη μηνιαία συνεδρία τοΰ Συλλό

γου. Τδν λήξαντκ μήνα ηρξατο τών δημοσίων μαθημάτων αύτοΰ jtgpl τοϋ 

άερος νπό φυσικηρ χαΐ χημικην ίποψιν δ καθηγητής κ. Θ. Μιχαλόπουλος, 
έποιήσατο δέ δημόσιον άνάγνωσμα.περϊΆΛεζατδςιεΙάς δ καθηγητής κ.'Κ. 
Νεστορίδης.

Τήν 17 τοΰ λήξαντος μηνδς έγένοντο τά έγκαίνια τής έν τω χωρίφ Τρα

γανού τοΰ δήμου Μυρτουντίων τής ’Ηλείας, συσταθείσης δαπάναις τοΰ Συλ

λόγου σχολής άπόρων παίδων. Διδάσκαλος τής έν λόγφ σχολής διωρίσθη ό 

ίερεύς Γεώργιος Καρουσιώτης.

Έπεψηφίσθησαν οί ’Οργανισμοί τής βιβλιοθήκης καϊ τοΰ αναγνωστηρίου τοϋ 

Συλλόγου.
Παρά τφ ύπνωτηρίφ τής σχολής τών άπόρων παίδων Αθηνών ίδρύθη κα’ι 

θεραπευτήριον χάριν τών άσθενούντων παίδων.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ' ΤΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Α' ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

ΓΧωββίΜού πάρατηρήδεές ύπδ τοΰ καθηγητοΰ Κ. Σ. Κόντου (Συνέ- : 
χεια άπδ τοΰ Γ' τόμου). § 6 Ένέδρα ούχ'ι ’Ένεδρα σ. 21. § 7 Άναζωπυρεΐ) 
άναζωπυρεΐται, άνεζωπύρησεν, άνεζωπυρήθη κτλ., ούχί Άναζωπυρεΐ, άναζω- 
πυροϋται, άνεζωπύρωσεν, άνεζωπυρώθη κτλ. Καί άναζωπύρησις, ούχ'ι άνα- 
ζωπύρωσις σ» 24. § 8 Μαϊμοΰ=μιμώ. Πίθηκος κα'ι άδοκίμως Πίθηξ σ. 120. 
§ 9 Τδ έστώς, καθεστώς, ένεστώς κτλ., ούχί τδ έστός, καθεστός, ένεστός, 
κτλ. σ. 18·5. § 10 Χοριοειδής χιτών, ούχ'ι χοροειδής σ. 288. § 11 ‘Άστυ, 
άστίτης, άστός, αστικός, αστείος, έξ οδ αστεΐζομαι (άστεϊσμός, άστέϊσμα) 
καί άστειεύομάι. Αστικός, όύχϊ άστυκός σ. 346. § 12 ’Επιβουλεύομαι άντί 
τοΰ έπιβουλεύω, κα'ι έπιβουλεύω τινά άντί τοΰ έπιβουλεύω τινί εΐνε τοΰ παρ- 
ηκμακότος ελληνισμού ίδια σ. 519.

Τά νεώστ'ι εύρεθέν άπόσπασμα τού Εύριπίδου καϊ ή τράγφδία είς ήν άνα
φέρεται ύπδ,Γρ. Ν. Βερναρδάκη σ. 1 26ι

Περί τής ’Αντιγόνης τού Σοφοκλέους ύπδ Ν. Πετρή σ. 337.
Σχεδιάσματα συγκριτικής έτυμολογίας. Περ'ι τοΰ άπδ τίνων ιδεών έκλή· 

θησαν ό θάνατος καϊ ή ζωή ύπδ Κ. Ααμπρύλλου σ. 897.
ΙΙερίληψις τών Γλωσσικών παρατηρήσεων τοΰ καθηγητοΰ Κόντου. (’Ίδε τά περιε

χόμενα καϊ τών προηγουμένων τόμων). 'Ημαρτημένου εΐνε τδ £νε8ρα άντί τοΰ ένίδρα σ, 21, 
τδ έν τω τοϋ Παπιού λ-.ξικυχ τών κυρίων ονομάτων Αευκόπετροι 22, τδ άσκόπηρα άντί 
τοΰ άσκοπήρα, ών χείρον είνε τδ Ίπποΰακρα ού ή,όρΟή γραφή άναντιλέκτως εΐνε "Ιππου 
άκρα ώ{ "Ιππου κώμη, "Ιππου κρήνη. Παρατηρητέον δ’ ότι και κηπούρευμα εύρίσχεται 
γεγραμμένον άντί τοϋ κήπου £εΰμα 23, Ούχ'ι άεργος ύπδ τών 'Ελλήνων έλέγετο, άλλ’ 
άεργός,δπερ συναιρεθέν έγένετο άργός" παρά δέ τοϊς παλαιοί; έπικοΐς, άείποτ’ άσυναίρετον 

. έξεφέρετο διά τδπρό τοΟ Ε ύπαρχόν δίγαμμα, οίον άΓεργός (Πρβ. καϊ ταλαεργός, δημιοερ- 
γός κτλ. "Ετι δέ τδ Λακωνικόν γαβεργόρ=γαΓεργός=γεωργός) 23. ’Εν τή ’Αττική δια- 
λέκτω μόνος^δδισύλλαβος τύπος (Αργός) ήτο συνήθης, δλως δ’ άγνωστος δ τρισύλλαβος 
(άέργός), ού έγίνετο ένίοτε χρήσις έν τώ μεταγενεστέρφ ‘Ελληνισμέ 24. Δεινώς σφάλλεται 
Γρηγόριος δ Κορίνθου γράφων «τδν αργόν κατ’ έπένδεσιν άεργδν οί Δωριείς λέγουσιν» 
24.·—Τδ έκ τοΰ πυρ γενόμενον ρήμα έπερατοΰτο εις ΟΩ-Ω οίον πυρόω-ώ, δθεν πυρώσω, 
πυρωτός, πόρωσις (Πρβ. καί έμπυρόω-ώι Λέγεται δέ κα! έμπυρεύω και έμπυρίζω) κτλ. 
’Αλλά τδ εκ τοδ ζώπυρον παραχθέν ζωπυρώ και άπλοϋν καί σύνθετον έξεφέρετο πάντοτ’ 
ε’ς ΕΩ-Ω κάι ΕΌΜΑΙ-ΟΓΜΑ1δθεν ξωπυρήσω, ζωπύρησις κτλ. 24. ’Ασύστατος δέ εΐνε 
κα'ι δ τύπος ζωπυρΐζω 27. Φίλη δει δέ μάλιστα τω ρήματι ξωπυρεϊν δ ’Ιουδαίος Φίλων 
26, παρατηρητέον δ’ δτι κακώς είνε παρ’ αδτω γεγραμμένον ζωοπυρήται άντί τοΰ ζωπυ- 
ρήται 23. Τδ έν τω κώδικι τοϋ 'Ησυχίου κείμενον «Ζωπυροΰν: έξάπτειν ποιεί» δ Μου- 
σοϋρρς μετέγραψε «Ζωπυροΰν: έξάπτειν ποιοϋν», δ δέ Μεινέκιος «Ζωπυροΰν: έξάπτειν 
ποιεϊν». Άλλ’δ Κόντος άναγινώσκει «Ζωπυροΰν: έξάπτον», άποβάλλων τδ κακώς έκ τών 
ηγουμένων Ιπάναλκ1φθέν ποιεί 27, δρθοτέραν δέ νομίζει τήν έν τώ Αεξικιρ τοΰ Φωτίου (λ. 
Ζωπυρήσαι κτλ.) γενομένην άνάγνωσιν τοϋ Σαλλιήρου τής ύπδ τοΰ Ναβήρου γενομένης 25. 
Τδ κατά τήν περιττοσύλλαβον κλίσιν έκφερόμενον πίθηξ, πίθηκος, πίθηκι κτλ. εΐνε τοϋ Ικ- 
βαρβαρωμένου έλληνισμ,οΰ 'ίδιον, ούδεϊς δέ ούτ’ έν πεζφ λόγω οΰτ’ έν έμμέτρω χρήσιν αύτοϋ έ
ποιήσατο. Ούδέν δ’ ακριβές διδάσκει δ Αημάνσιος λέγων άορίστως δτι κάί πίθηξ καϊ πίθηκος 
λέγεται· δεινώςδ’ δ Σνειδήρος σφάλλεται γράφων δτι -τοΰ πίθηξ φαίνεται δτι μόνοι οί ποιηταϊ 
έποιοΰντο χρήσιν 123. Τδ ό'νομα ού έν τή γλώσση τών παλαιών 'Ελλήνων έγίνετο. χρήσις, 
Ιξεφέρετο κατά τήν ισοσύλλαβον κλίσιν, οίον ό πίθηκος τοΰ πιθήκου κτλ. 121. Έν τώ 
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παρεφθαρμένω έλληνισμφ εύρίσκονται καί άλλα κατά τήν περιττοσύλλαβον κλίσιν προενηνεγ- 
μένα παρά τήν τών παλαιών συνήθειαν, οΐον αατήγωρ άντί τοΰ κατήγορος,,διάχων άντι 
τοΰ διάκονος, άρχιδιάκων, έγγων κα’ι^ άλλα απερ ϊδε Ιν σελ. 121 και 125. Ό πίθηκος 
Εκαλείτο και πίθων (δπερ παρ’ Άρκαδίω είνε πλημμελώς γεγραμμένον πήθων) και καλλίας 
κατ’εύφημισμόν 125. Έλέγετο δέ συνήθως κατ’άρσενικόν γένος ό πίθηκος σπανίως δέκατα 
θηλυκόν ή πίθηκος ήτοι ο θήλυς πίθηκος, δπερ παραλαμβάνεται και έπι δυσειδούς γυναικός 
125. Έκ τοΰ πίθηκος έχομεν βήμα πιθηκίζω και όνομα πιθηκισμός δπερ βλέπει τις παρ’ 
’Αριστοφάνει 124. Το δέ τής ’ιδιωτικής ήμών συνήθειας ό'νομα μ.αϊμ.οΰ είνε προφανώς παρ- 
εφθαρμένος τύπος τοΰ μιμώ, δπερ παντελώς άγνωστον τοΐς παλαιοϊς δν, έπλασαν οί μεταγε
νέστεροι άποβλέψαντες εΐς τό μιμητικόν τοϋ ζώου 420, 121.—Τό ούδέτερον τής μετοχής τοϋ 
ίστάναι Ιξεφέρετο ύπό τών παλαιών διά τοΰ Ω μεγάλου τό έστώς, το καθεστώς, τό ένι- 
στώς κτλ. και ούχί τό έστός κτλ. 190. Ουτ’Ικ τοΰ εσταός είνε δυνατόν νά σχηματισθή 
έστός, ώς ισχυρίζονται τινες, οϋτ’έκ τοΰ εστεός· δέν Ιλέγετο δέ ύπό τών’Ιώνων έστίός 
άλλ’έστεώς* άσύστατος δ’είνε καί ή γραφή τεθνεός 191.—Τό όνομα χόριον (καί ούχ’ι 
χορίον ή χορεϊον ή χωρίον 290) σημαίνει τόν χιτώνα τόν περιέχοντα τό έμβρυον, δστις κοινώς 
ονομάζεται ύστερο 288, άκόλουθο 292,λευτέρι (—δευτέριον) 292, κυττάρι καί τσουτ- 
τάρι 292. Έκ τούτου Εοχηματίσθη τό Επίθετον χοριοειδής δηλοΰν τόν δμοιον όντα τφ 
χορίω οίον χοριοειδής χιτών τοΰ οφθαλμού, ό καί ραγοειδής διά τό σχήμα του 294, 
χοριοειδής μήνιγξ τοΰ Εγκεφάλου κτλ. και ούχί χοροειδής 292, 294 ή χωροειδής (=ά 
ίμφερώς έχων τώ χορφ ή τη χώρερ 293). Ούδέποτε ύπ’ ούδενός τών Ελλήνων έλέχθη 
σκληρωτικός χιτών άλλά σκληρός χιτών, ούτε κεράτιος άλλά κερατοειδής 295. 
Έκ τοΰ άστυ παράγεται τό δίς ή τρις εύρεθέν άστΐτης (ομοίως έσχηματισμένον τφ γηί'της 
καί κατά συναλοιφήν γήτης καί τω χωρίτης), καί τό σύνηθες ύπαρχον άστός 346, δπερ 
λαμ,βάνεται κατ’ άντίθεσιν πρός τό ξένος καί πρός τό.έπακτός καί πρός τό μ-έτοικος 348. 
Τό θηλυκόν τοΰ άστός λέγεται άστή, δπερ εύρίσκεται καί έπί τοΰ ονόματος ελαία τεθει
μένου κατά κωμικήν χρήσιν 348. "ίσως δέ καί τό παρ’ 'Ησυχίω κείμενον «Άεταί: πόλις» 
μετατυπωτέον εϊς τό «Άσταί: πολίτιδες», αν μή προκρίνη τις τό «Άστεα: πόλεις» 348. 
Τό έπίθετον άστικός (καί ούχί άστύκός 356) άντιδιαιρεϊται μέν καί τώ ξενικός 349, 350, 
άλλά συνήθως νοείται κατ’ αντιδιαστολήν πρός τόν έκ τών άγρών όντα ή έν τοΐς άγροϊς διαι- 
τώμενον ή εϊς τούς αγρούς όπωσδήποτ’άναφερόμενον 349. Τά κατ’ άστυ ή έν άστυ Διο
νύσια λέγονται ύπό τοϋ Θουκυδίδου άστικά 350. Συχνότερου καί γνωριμότερον τοΰ άστικός 
είνε τό άστεϊος 350, 346, δπερ ούδέποτε εύρέθη κείμενου αυτί τοΰ άστικός 353' σημειώ- 
σεως δ’ αξία είνε ή χρήσις καθ’ ή» τό έπίθετον άστεΐος παραλαμβάνεται και έπί πραγμάτων 
άγαθών ή άξιολόγων, άστεΐος οίνος, άστεΐα σιδηρουργεία κτλ. 351. Τό έν ταϊς πρά- 
ξεσι τών ’Αποστόλων «Μωυσής.,.ήν άστεΐος τφ θεφ», δπερ ό Κόβητος έ'τρεψεν εϊς τό 
δεκτός τφ θεφ 35Γ έκδεχόμενοί τινες τήν δοτικήν τφ θεφ άντί τοΰ: κατά τήν κρίσιν 
τοϋ θεοΰ, ύπολαμβάνουσι τό άστεΐος τφ θεφ ισοδύναμον τφ άληθώς άστεΐος, ή πάνυ 
άστεΐος, άστειότατος 352.'Ο άγαν άστεΐος ονομάζεται ΰπεράστειος, ό δέ μή άστεΐος 
λέγεται, άνάστειος 353. Παρήχθησμν δ’ έκ τοΰ αστείος δύο ονόματα τό άστειότης καϊ τό 
άστειο_σύνη 353, καί δύο βήματα, ών τό άστεϊζομαι έξ ού τό άστεϊσμός καί άστέϊ- 
βμα είνε συχνότερου καί δοκιμώτερον τοΰ άστειεύομαι έξ ου τό άστείευμα 353. 
'.Παραδείγματα έυ οίς ό Εύστάθιος παραλαμβάνει τό άστείζεσθαι έπί παθητικής διαθέσεως 
354. Σημειώδες είυε τό Εν τφ λεξικφ τοΰ Ησυχίου άναγινωσκόμενον «Έναστεϊζόμενον: 
ένοικοϋντα» 355. Έν τώ μεταγενεστέριρ έλληνισμφ τό έπίθετον πολιτικός έλαμβάνετ’έυίοτ’ 
έφ’ όμοιας έννοιας τώ άστεΐος 354. Έκ τοΰ πολιτικός έσχηματίσθη τό βήμα πολιτι- 
κεύομαι ώς τό μουσεκεύομαι έκ τοΰ μουσικός καί τό λογικεύομαι έκ τοΰ λογικός 
354.—Οί'Έλληνες λέγοντες έπ’ένεργείας έπιβουλεύω τινί ένέφαινον διά τής παθητικής φω
νής έπιδουλεύομαι άείποτε παθητικήν διάθεσιν οΐον επιβουλεύομαι ύπό τίνος 519.’Εν 
μόνφ δέ τώ παρεφθαρμένω καί μοχθηρώς διακειμένω έλληνισμφ γίνεται χρήσις Ενίοτε τοϋ 
τύπου επιβουλεύομαι και επεβουλευσάμην αντί τοΰ ένεργητικοΰ έπιβουλεύω και έπε- 
βούλευσα 522. Ό Ξενοφών ποιείται χρήσιν τοΰ μέσου μέλλοντος έπιβουλεύσομαι έπί 
παθητικής διαθέσεως. Πλεϊστοι δέ μέσοι μέλλοντες παραλαμβάνονται έν τή 'Ελληνική γλώσση 
έπί πάθους 52). Εύρίσκεται δ’ ού μόνον έπιδουλεύομαι τι ύπό τίνος, άλλά καί επιβου
λεύομαι ύπό τίνος εϊς τι, καί έπιβουλεύεταί τι, κατά τό ένεργητικόν έπιβουλεύω τι 
521 (Θουκυδ.Γ',109.Ζ ,51. Π',60. 522), δπερ συχνότερου εύρίσκεται προενηνεγμένονμετ’αΐτια- 
τικής άμα και δοτικής οΐον έπιβουλεύω τινϊ θάνατον (λέγεται δέ καί βουλεύω τινί θά
νατον) 522,άλλά πολλώ έτι συχνότερον άπαντά τό μετά μόνης τής δοτικής πτώσεως έκφε- 
ρόμενον έπιβουλεύω τινί (καϊ ίν τώ παρεφθαρμένω έλληνισμφ σολοίκως έπιβουλεύω τινά 
,525), δι’ ού δηλοΰται καθ’ όλου τό ποιούμαι έπιδουλήν κατά τίνος, Ενίοτε δέ καί τό 
έπέχω τινϊ τήν διάνοιαν ή έπιβάλλω τινϊ τόν νοΰν, τουτέστιν, Επινοώ, σπουδάζω 
περί τι κτλ. 525. Άλλά κατ’ούδένα τρόπον άρμόζει νά έκλαμβάνηται τό έπιβουλεύω άντί 
τοΰ μετά τι βουλεύομαι 527. Λέγεται δ’ού μόνον έπιχειρώ καϊ επιτίθεμαι τοΐς πο- 
λεμίοις, άλλά καϊ έπιχειρώ καί επιτίθεμαι έργερ τινί κτλ. 525. Τό τοΰ Θουκυδίδου 
(Γ', 8?) έπιβουλεύσασθαι (όπερ τινές μετέγραψαν: έτι βουλεύσασθαι) Εκλαμβάνεται ύπό 

τοΰ σχολιαστοϋ αντί τοϋ έπί πολύ βουλεύσασθαι, Επιτεινόμενης πως τής έννοιας τοϋ βή
ματος διά τή; έπί προθέσεως. Είνε δέ τό έπιβουλεύσασθαι τοΰτο ή αρχή τοϋ άποθετικοϋ 
έπιβουλεύεσθαι 524. Τό έπιβουλεύω συντάσσει δ Δημοσθένης καϊ παλαιότεροι δ’ αύτοΰ 
συγγραφείς πρός άπαρέμφατον 526, έν δέ μόνον παράδειγμα εύρίσκεται τής μετ’ απαρεμφάτου 
μέλλοντος συντάξεως τοϋ έπιβουλεύω, τό παρ’ ΊΙροδότω (ς’, 137) έπιδουλεύοντας έπι- 
χειρήσειν (ή κατ’ άλλην γραφήν έπιχείρησιν) δπερ ό Κόβητος άνέγνωσε μέλλοντας έπι- 
χειρήσειν ήν άνάγνωσιν ούδαμώς εγκρίνει ό Κόντος 526.—Δέν λέγεται Ελληνιστί «τίθεμαι 
τώ χιτώνι προσηγορίαν κερατοειδεΐ, άλλά κερατοειδή 293. Παραδείγματα δτι ό Τζέτζης 
είς τών μάλιστ’ αύτοσγ,εδιαζόντων καϊ παραδοξολογούντων άνθρώπων. καί ό Χοιροβοσκός 
είνε μάρτυρες ούδαμώς αξιόλογοι ούδέ π'ιστεως πολλής άξιοι, καϊ δτι εύκόλως ήμαρτημέναι 
αναγνώσεις τους γραμματικούς Επλάνων 189. Πολλάκις συνεχύθησαν ύπό τών βιβλιογράφων 
αΐ βηματικαϊ καταλήξεις ΟΝ καϊ ONTO ή ΟΓΝ καϊ ΟΓΝΤΟ κτλ. 523. Πλειστάκις μετά τόν 
σύνδεσμον ΓΑΡ έξέπεσε τό δυνητικόν μόριον "ΑΝ 347. Σφάλλονται οι γράφοντες Άριστύλλος 
άντι τοΰ Άρίστυλλος, βαδιοΰργος άντι ραβιουργός, προπαίδεια άντι τοΰ προπαιδεία, 
άεργος άντι τοΰ άεργος, Σίβυλλα άντι τοΰ Σίβυλλα, Άποκρέω άντί τοΰ Άπόκρεω, ού σι- 
νίασι τά είρημένα άντί τοΰ ού συνιασι, μεμβρανών άντι τοΰ μεμβρανών 23. Άλλ’ Επειδή 
πλήν τής ονομαστικής μεμβράνα ύπάρχει καϊ ονομαστική μεμβράνου, δύναται νά νομισθή 
ύπό τίνος δτι οί μεταχειριζόμενοι τήν παροξύτονον γενικήν μεμβράνων ^σχημάτισαν αύτήν 
έκ τοΰ μεμβράνου 24.—Τονιστέον: νάνος (ή νάννος) 123, διάκος 125, τρύπα 295.

Κατά τόν κ. Ααμπρύλλον ή ζωή παράγεται έκ τοΰ δία δπερ Ιν τή διαλέκτφ τών παλαιών 
Κρητών σημαίνει φως, ήμέραν 897,1κτοΰ δία τό διωή (κατά τό ’ία κα’ι ίωή ή φωνή),δθεν 
ζωή (κατά τό διάλευκος-ζάλευκος, διάπλουτος-ζάπλουτος) 898. Τό δέ μόρος και mors πι
θανόν νά προέρχωνται άπό τών σωζομένων έν τώ παρακμάζοντι έλληνισμφ και λατινισμώ 
μαύρος morus, ό μελανός καί σκοτεινός 898. Η γνώμη δ’ αυτή άντίκειται εις τήν γνώμην 
πάντων'τών κορυφαίων έτυμολόγων 901 σημ.—Τό νεωστι εύρεθέν άπόσπασμα τοϋ Εύριπίδου 
«Ώ πάτερ έ'χρήν μέν κτλ.»'127 (πρβ. Παρνασσού 1879 σελ. 721) κατά μέν τήν γνώμην 
του Weil εινε έκ τής τραγωδίας «τών Τημενιδών» 129, κατά δέ τόν Κόβητον είνε έ'κ τίνος 
αγνώστου σατυρικού δράματος 130, κατά δέ τόν κ. Γρ. Βερναρδάκην εΐνε έκ τής «’Ανδρομέ
δας» 133, ήν άναλύει στηριζόμενος έπ’ι τών ύπαρχόντων λειψάνων και συμπληρών τά κενά 
134—145. Ευρεσις άποσπάσματος τοΰ Εύριπίδου, άνήκοντος εϊς τήν«Μελανίππην τήν δεσμώ- 
τιδα» 421 (πρβ. Παρνασσού 1879 σελ. 1040). Εΰρεσις ανεκδότων άρχαίων παροιμιών Ιν 
"Αθωνι, Συναγωγής περί ζώων ιστορίας, Γραμματικής πραγματείας 837, Μιας Επιστολής τοϋ 
Φωτίου 838. ( <

Διδασκαλία'τοϋ «Οΐδίποδος» τοϋ Σοφοκλέους Ιν Ρίγφ τής 'Ρωσίας 663. Συκοφαντία βώσου 
φιλόλογου κατά τής άρχαίας φιλολογίας και τών κλασικών γλωσσών 662. Μετάφρασις βω- 
σικοΰ έπους εΐς τήν άρχαίαν'Ελληνικήν 660. Ισχυρισμός φιλολόγων δτι τό Γ' καί Δ-7 βιβλ. 
τοϋ Τιβούλου είνε νόθα 254.

‘Αρχαία αύρεα ονόματα: Ανδρομέδα 131, Άριστοκράτη 164, Έχενίκα 164. 'Ιππάρχη 
417, Κασσώπη 164, Μελανίππη 421, Μυρρίνη 453, Μόστις58|, Νικαρέτη 497, Τρνηθώ129, 
Φανίς 581.— Άμμώνιος, ’Ανδροκλής 491, ’Ανδρόμαχος 660, Άντιφάνης 161, Άρίστυλλος 
22, Άρτεμίδωρος 491, Βρόταχος 912, Δηϊφόντης 129, Διονύσιος 491, Δίων 498, 'Ερατο
σθένης 132, "Ερμαρχος 219, Ε’ύβουλος 126, Εΰδημος 496, Ευπολις 160, Εύρύνομος 912, 
Καλλέας 493, Καλλίας 161, Καλλιπίδης 121, Καρνίσκος 218, Κηφεύς 132, Κολώτης 218, 
Κλέανδρος 498, Κρεσφόντης 129, Κριτόδημος 497, Κυκνέας 247, Λάμπων 157, Λυσίξενος 
464, Μαντίθεος 417, Μέναλκος 497, Μηνόδοτος 743, Μνασίλας 162, Μνησίλοχος433, Μυν- 
νίσκος 121, Νικαγόρας 463, Νίκων 743, Ξενόζριτος 161, Παιώνιος 452, Πειθέταιρος 161, Περ- 
σεύς 132, Πολίτης 581, Πύρρος 912, Σέλευκος 85, Σεύθης 743, Σιμάκων 743,Σωσίβιος 491, 
Σωσικλής 463, Σωτάρετος 491, Τιμοτέλης 247, Φάνης 581,Φιλέταιρος 491, Φιλόδημος 217, 
Φιλόστρατος 132, Φορμίων 912.

Β’ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Λεξιλόγιον τ9|ς Τραπεζουντίας διαλέκτου ύπο I. Σταματέλου σχολάρχου 

σ. 317. (ΈπανόρΟωσις σφαλμάτων τινων τοϋ λεξιλογίου τούτου εύρίσκεται 
έν τω έν Τραπεζοΰντι έκδιδομένφ περιοδικω συγγράμματι ΕΙΙύτζΜ 
τόμ. Α', σελ. 105 1880).

Μία Νεοελληνική μυθιστορία μετάφρ. Σ. Π. Λ. σ. 399.
μίμος εϊς πράξεις τρεις ύπό Δημητρίου Α. Κορόμηλά, διδαχθείς 

τδ πρώτον άπδ της σκηνης τοϋ έν Άθηναις θερινού θεάτρου ’Ctyy/ox σ. 679. 
Άνδρέας ΚάΛβος ύπδ ’Ιουλίας Lamber μεταφρ. Μ. Π. Α. σ. 892. 
ζ/ήγ/ώδ)? χαραβία: Οί δυο άδελφοϊ κα'ι οί σαράντα έννειά δράκοι σ.
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228. ’Γά Ιίίζο. 901. Ή κερά θάλασσα 903. ’Αποσπάσματα 670,
673, 677, 768, 770.

Ληαώϋη ασαατ.α: Ό ανδρειωμένος σ. 48ί.Οί αδελφοί Βλαχόπουλοι 482. 
Ό επίβουλος εραστής 483. ‘Ο δόλιος εραστής 485.Ό κΟρ Βοριάς 676. Άπο^ 
σπάσματα σ. 593 — 603, 666—676.

"Ερμηνεία δημωδών λέξεων.— Άδρασκελίζω: διασκελίζω, ύπερπηδώ 604 έξ ου 
ονομα άδρασκέλισμα·: διασκελισμός 605. Άνεμικαίς ίν Μακεδονιφ και εν Γορτυνία: τά 
έν τω ανεμοστροβίλω δαιμόνια. Άνεμογαξοΰ: δ ανεμοστρόβιλος και μεταφορικώς: τδ Στακτόν 
παιδίον 763, 765. Άνεμορπή (Ανέμου ριπή) και άνεμος: ό διάβολος έν Λευκάδι 763. 
’Απόγειο: ή κατά .τδν Μάρτιον μήνα παγερά πνοή τοΰ Ανε'μου Καταιβατοϋ (ιδ. κατωτ.) 667, 
678. Άστραπόβολα: βράχοι διεσχισμένοι ύπδ τού κεραυνόν οίς αποδίδονται ΐαματικαι 
Ιδιότητες^ 587. Αστροπελέκια πέφτουν: Αστράπτει 596. δέρνουνται οί Καιροί: 
Ακριτος εινε έτι ή πάλη τών Ανέμων 666. δρημμόνι έν Πελοποννήσω (ϊδε κατωτέρω: ρεμ- 
μόνι) 602. "Εστησεν ’πού τό πωρνόν ξωνάριν: έπεφάνη τήν πρωίαν ή Ίρις- έν Κύπρω 
606. ξίφος: δ σίφων έν Εύξείνω Πόντω 773. θεϊκό 7] θεοτικό νερό: τδ δμβριον (πρδ.

■ «τδ έκ Διό; ύδωρ») 601. βεοπόντι και θεοποντιά: ή ραγδαία βροχή 600. Καταιδατός·. 
δ χαλεπώτατος πάντων των έν Άραχώβη ανέμων 666, 671, 678, ού ή παγερά πνοή λέγε
ται: ’Απόγειο 667, 678. Κατουράει ό θεός: έπί διηνεκούς βροχής' έν Άραγώβη και 
άλλαχοδ 604. Κρησέρα (κρησάρα): τδ λεπτότατου κόσκινου τδ και θήτα 602. ΞουθειαΙς 
ή ’ξωθειαίς (έξωτικαί): αί Νεράιδες έν Ήπέίρω 769. Πατήματα: αΐ βαθμίδες τής κλίμακας 
601. "Ρεμμόνι: κόσκινου μεγάλας έχον δπάς έν Παρνασσίδι, έξ ού και βήμα βεμμονίζω602. 
Σαγανάκια (=;πινάκια): ή στρογγύλη δίνη τοΰ άνέαου έν Κορινθία 763. Σήτα: τδ λεπτό
τατου κόσκινον τδ και κρησέρα 602. Σίφουνας: ό σίφων 772. Σιφουνιάζουν ή σιφου- 
νίξουν έπι τών ύγρών ενδυμάτων ατινα ξηραίνει ο άνεμος 772. Σιφουνικό: ή μετά σφοδρού 
ανέμου βαγδαία βροχή 772. ’σκόπουλο: μικρός Ασκός 603. Σταλάζει: βρέχει 601. Στοι
χειά: οί Ανεμοι’ έν Παρνασσφ 667' γενικώτερον δέ: ό'ντα δαιμονικά καταλαδόντα τήν θέσιν 
τών παρά τοΐς αρχαίοι; δαιμόνων geniloci 668. Στοιχειών πάλαιμα: οΐ περί τόν Παρ
νασσόν φοβεροί αγώνες τών Ανέμων τδν χειμώνα 667. Συρμοί: τδ μέρος δι’ ου διέρχονται 
τά στοιχειά 763. Ή τζήμια: κημός' έν Κύπρω 606. Τελώνια: τδ ηλεκτρικόν φαινόμενου 
«οί Διόσκουροι», ίδίφ δέ: δα'μΰνια έν τώ αέρι διαιτώμευα και τάς Αυερχομέυάς ψυχάς «τε- 
λωνοϋντα» 598 (πρβ. 587) Τό ’πήρεν ό Βοριάς: ένίκησεν ό Βορράς έν τή πάλη τών Ανέ- 
μωυ 666. Φΐό (ό'φις): δ κατά πρόσωπου συρμός τώυ Ανέμων μετά νιφετοϋ και χαλάζης’ έν 
θεσσαλίφ κάλλ. 763. Χαμηλοπούμπουρη : ή πλησίον ακουομε'νη ισχυρά βροντή' έν Κύπριο 
593. Ψαχάδα (ψεκάς): ψιλή βροχή καί βήμα ψαχαδιάξει τδ Αλλως ψιχαλίζει 602.— 
’Ονόματα ελληνικά τών άνεμων: ’Ανατολικός, Βοριάς 671. Θρακιάς 672. Καταιβατός, 
Αίβας 674, Μέγας 672, ’Μπάτης, Νότος (ό Νοτιάς, ή Νοτιά, Νοθιά) 671. ’Ονόματα ξενικά 
τών Ανέμων έν χρήσει παρά τοΐς "Ελλησι ναυτικοϊς: Τραμοντάνα κτλ. κτλ. 671.

’Ωδαί Άνδρέα Κάλβου τοΰ Ζακυνθίου σ. 893—896 Δημογέροντες Σμύρνης 205, ονόματα 
Σμυρναίων 205—217. Διαμαντή 'Ρυσσίου 204 συγγράμματα 206 και διαθήκη 214 Βιβλιο
θήκη τής Μονής τοϋ Λειμώνος έν Λέσβφ 591. Σχολεία καΟηγηταί κα'ι μαθηται έν Έλλάδ
422. Κυρά Παρασκευή έν Σύριρ διηγήθη τώ Hahn τά παραμύθια 229.

Σύλλογοι, Έταιρίαι καί Αδελφότητες.—’Αρχαιολογική έν ’Αθήναις Εταιρία 83. 
’Ελληνική έν Σμύρνη λέσχη δ «"Ομηρος» 985. 'Εταιρία Ιν Σμύρνη πρός διάδοσιν τών έλ- 
ληνικών γραμμάτων έν Μικρά ’Ασία 88, 985. ’Εφορεία τών σχολείων τοϋ έν Κρήτη δήμου 
Σπηλιάς 168, 985. Σύλλογος τών Άνδρίων, έν Έρμουπόλει Σύρου 744, 985. Μουσικός Σύλ
λογος «Όρφεύς» έν Άθήναις 88, 985. Σύλλογος «ό "Αγιος Πέτρος» έν Άθήναις 744, 985. 
Σύλλογος «οί ’Ελεύθεροι» έν Ζακύνθω 744, 985. Σύλλογος τών Ελλήνων διδασκάλων έν 
Σμύρνη 88, 985. Σύλλογος «’Ελλήσποντος» έν Μαδύτω τής θρακικής Χερσονήσου 168, 985. 
Σύλλογος τών Μεσαιωνικών σπουδών Ιν Κωνσταντινουπόλει 985. Φαρμακευτική Εταιρία έν 
Άθήναις δ «Διοσκουρίδης» 985. Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος τών Κρητών έν Άθήναις 985. 
Φιλεκπαιδευτικός έν'ΡόδωΣύλλογος ο «Κλεόβουλος» 985. Φιλεκπαιδευτικός έν Βιτωλίοις 
Σύλλογος «Πρόνοια» 336.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός.

"Εκθεσις τών κατά τδ ΙΕ' έτος έν τω Συλλόγω γενομένων σ. 979 (πρβ. 88, 167,253,335,
420, 501, 743, 836, 913, 1000).’Αριθμός τών μελών 980 (πρβ. 168, 336, 836). Προϋπο
λογισμός, έσοδα και έξοδα 743, 981. Δωρεαί 982 (πρβ. 88, 744). ’Εξελεγκτική έπιτροπή
421, 985. ’Εφορεία 421, 988, 991. Έπιτροπή περί συστάσεως βιβλιοθήκης τοΰ λαοΰ 335, 
420. Αποφάσεις 981. Περί Αναθεωρήσεως τοΰ κανονισμοΰ 984. ’Αναγνωοθεΐσαΐ διατριβαι 
986 (πρδ. 88, 167, 253, 913, 1000. Εσπερινά μαθήματα 88, 1000, διά τής προβολής φω
τεινών εικόνων 987. Βιβλιοθήκη καί Αναγνωστήριου 988. Περί τής οικίας τοΰ Συλλόγου 

981. ‘Εορτή τοΰ Συλλόγου 336, 988. ’Επιστολή τής κυρίας Έλίζας θρ. Ζαΐμη 914 (πρβ. 
836.) Σχέσεις πρός ξένα σωματεία 744, 985. Συνδρομή εις τήν 'Εταιρίαν Τών φυλακών 420. 
Υπότροφος τοΰ κ. Άσλάν 1000.

ή- ΆποΟανόντα μέλη τοΰ Συλλόγου 980. Γουλιέλμος Βάγνερ έν’Αμβούργφ 331, 336. 
Χρηστός Βάφας 504, Φίλιππος Ίωάννου 42), Άνδρέας Μόρδτμαν έν Κωνσταντινουπόλει 88, 
Κωνσταντίνος Νέγρης 744. λεωνίδας Παλάσκας 88. ’Αρσένιος ίερεύς ΙΙανδής έν Κερκύρα 
744, απαντες έπίτιμα τοϋ Συλλόγου μέλη.

Περιοδικά τοΰ Συλλόγου. — α') Παρνασσός 986. ’Εγκύκλιος τοΰ υπουργείου τών’Εκ
κλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως πρός τούς γυμνασιάρχας συνιστώντος τόν «Παρ- 

; νασσόν» σ. 4' έτέρα έγκύκλιο; τοΰ αύτοΰ ύπόυργείου πρός τους αύτοΰ; περί Αποστολής εις
τόν «Παρνασσόν» ειδήσεων Αρχαιολογικών, δημοτικής όλης κλπ. 504. ‘Π έπι τής έκδόσεως 

: αύτοΰ έπιτροπή 4. — 6') Νεοελληνικά Άνάλεκτα'· Αποσπάσματα έξ αύτών σελ. 228,
■ 48.1,901.ΣχολαΙ τδν Άπόρων παίδων ΰπδ τοΰ Παρνασσού ΐδρυμέναι 990. Α’ύξησις τής χορη

γίας τής Βουλής σ. 336, 744, 982. — Σχολά) ΆΟηνων. Κοσμήτορες καί έφορος 421. Διδώ- 
ΐ σκαλοι 744. Αριθμός μαθητών 167, 254, 336, 741, 836, 988. ’Εξετάσεις 501, 988. Μου-
ι σικός θίασος 335, 984. Δωρεαί 336, 421, 744, 990. Χορός 88. Διανομή πίλων 336. ’Ονόματα
S έπαγγέλματα και διαμονή τών Από τοΰ 1875 μέχρι τοΰ 1879 Αποφοιτησάντων μαθητών989.
L Σχολά; Καλαμ&Μ. Έξέλεγξις 744. — Σχολά; "Ερμουπόλεως Σύρου. "Εφορος κτλ.
( 836. ’Εξετάσεις 420, 50). Μουσικός θίασος 88, 420. Δωρεαί 88, 336. Συνδρομή τοΰ δήμου
( Έρμουπόλεως 253. Εύεργετική παράστασις 107. Έποδηματοποιεΐον 167, 420. — Σχολά)
- Ζακύνθου. Έξέλεγξις 741. "Εφορος και ταμία; 836. — Σχολά) Πατρών. Κοσμήτορες 254.

"Εφορος καί ταμίας 836. — Σχολά; ’Άνδρου 991. — Σχολά; Νέας Πικέρνης (τών Έλλη- 
ΐ νοαλβανών) 991. — Σχολά; Τραγανοΰ ’Ηλείας. Εγκαίνια αύτής 1000. Αποστολή βιβλίων
ϊ παρά τοΰ Συλλόγου 744.[ ‘Υπνωτήρια. Διευθυντής σ. 836. ’Αριθμός φοιτώντων παίδων 167,254, 336, 983. Δωρεά

τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως 88 Δωρεαί έτέρων 421, 836,913,983. Θεραπευτήριον 1000.
Πρότυπος δημοτικά; Σχολά; |ν Άθήναις σ. 25.3, 983. Σκοπός αύτής 335. ’Εφορεία 

) 421. Έγκαίγια και διδάσκαλοι 744. Μαθηται 836.

. Γ ΝΕΩΤ,ΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ή ■I *0 γελωτοποιός Τριβουλέτας τοΰ Ούγκώ υπό Ε. Γ. Ζαλοαώστα σ. 57.

Ό ’Αρλεκίνος και ή Ίτοελικη κωμφδία ύπό Κ. Γ. Ξένου σ. 192. 
) Ή Δέσποινα τής Λυών ή έ'ρως και έ'παρσις δρόίμα εις πράξεις πέντε τοϋ
ϊ Βοΰλβερ Λύττων μετάφρ. εκ τής Αγγλικής ύπό Μ. Ν. Δαμιράλη σ. 776.

Έστέλλα "Αννα Lewis ποιήτρια ’Αμερικανίς 994.

Βενετός λεμβούχος σχολιαστής τοΰ Δάντου 917. Μετάφρασις Αποσπασμάτων έκ του δρά. 
ματος τοϋ Ούγώ «δ βασιλεύς εύθυμεΐ» 58 — 73. Δίδυμοι, δράμα νέον Β. Ούγώ 251. Ό έμ- 

ΐ . πορος τής Βενετίας, δράμα Σαιξπείρου 254. Σαπφώ, τραγωδία τής Αμερικανίδας Έστέλλας
( Lewis 994, καί τό ύστατον αύτής λυρικόν ποίημα μετά μεταφοάσεως Φ. Παρ.ασκευαίδου

996. Γαλλική Άκαδήμειμ 168, 254, 917. Βασιλική Βαημική έταιρία τών Επιστημών έν 
J Πράγα 744. Σμιθσόνειος Έταιρία έν ’Αμερική 744. ’Αποκαλυπτήρια τοΰ Ανδριάντος τοΰ
t βώσου ποιητοΰ Πουσκίνου 661. Σλαυοελληνολατινική έν Μόσγα Άκαδήμεια' "Ελληνες χαθη-
I γητα'ι αύτής προσεκλήθησαν διά πρεσβευτών επίτηδες Αποσταλέντων πρός τούς Πατριάρχας
I - τής Ανατολής, πρώτοι δέ έστάλησαν τώ 1685 οί Αδελφοί Λειχοΰδαι, Ίωαννίκιος καί Σωφρό-
f νιος ιερομόναχοι διαμείναντες μέχρι τοϋ θανάτου αύτών 34—35. "ίδρυσις Πανεπιστημίου έν
I Σιβηρία 918. "Εκδοσις καταλόγου πάντων τών έν Γαλλία έκτυπωθέντων ξένων βιβλίων 917.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τά Περγαμ.ηνά αγάλακτοι ύπό Ιουλίου Schubring ρ.ετάφρ. Σ. Π. Α. σ.77 

Αρχαίας τοιχ_ογρκφίαι ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 85.
Ή Νίκη τής Σαμοθράκης ύπό Σ. Κ. Σ. 86.
Όλυμπιακαι άνασκαφάι ύπό Π. Καββαδία σ. 151, 408, 487.
Πιιραϊκα,Ι 'Λρχα,ιάν^τεζ. 'Ερμής Πειραιώς σ, 153.'Όρος Μουνιχίας (μετά
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σχήματος) σ. 411. θέατρου Πειραιώς σ. 413, 574. Ταμίας παρ’ Έφήβοις 
σ. 489. Νεον ορόσημου Πειραιώς (μετά σχήματος) σ. 494. Τέσσαρες επι
τύμβιοι στήλαι Πειραιώς (μετά σχήματος) σ. 4 96. Τό θέατρου τό πρός 
τή Μουνιχίφ σ. 577. Ανάγλυφου Αναθηματικόν (μετά σχήματος) σ. 831. 
Επιγραφή έπί τοϋ βράχου τής. Μουνιχίας (μετά σχήματος) σ. 832.

Ζεύς τής Γάζης σ. 155.
Ψήφισμα ’Αττικόν έκ τών πρό Εύκλείδου εύρεθέν έν Έλευσΐνι ύπό Π. 

Εύστρατιάδου γενικαϋ έφορου τών αρχαιοτήτων σ. 156, 247 (πρβ. 250).
Αάμπων ό χρησμολόγος ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 159.
Τιμητηριος Κερκυραϊκή έπιγραφή ύπό I. Α. Ρωμανού καθηγητοΰ σ. 162. 
’Επιγραφή επιτάφιος (έν τφ δήμο,) Άναζτορίων τής επαρχίας Βονίτσης) 

ύπό Ίω. Ν. Σταματέλου σχολάρχου σ. 163.
'Γυρρηνικόν κάτοπτρου ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 164.
*Η έν τφ 'Ηρακλείφ έπαυλις τών Πεισώνων καί ή έν αύτή βιβλιοθήκη 

ύπό Δομίνικου Comparetti ανάλυσις Σ. Κ. Σ. σ. 217
"Αγαλμα ύπνούσης Μαινάδας ύπό Άρθ. Μιλχαΐφερ σ. 249. (πρβλ. σ. 1 69.)
Τά νεκρικά μνημεία τών Ελλήνων ύπό Felix Ravaisson μετάφρ. Σ. Κ. Σ. 

σ. 448.
'‘Ρωμαϊκά Αρχαιολογήματα ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 578.
Έπιγραφή 'Ελληνική Σελινούντος ύπό Π. Χιώτου σ. 580.
Τοϋ 'Ομήρου ή πέτρα ή τό Δασκαλειά καί ή περί αύτής παράδοσις τών 

κατοίκων τής νήσου Χίου ύπό Κ. Α. Παπαζή καθηγητοΰ σ. 640.
Αί έν Δήλφ άνασκαφαί ύπό Π. Καββαδία σ. 655.
Τό Αρχαιολογικόν Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως σ. 65, 7.
Νέα οικία Πομπηίας ύπό Σ. Κ. Σ. σ. 658.
Ίΐλειακαί σημειώσεις (μετά σχημάτων) ύπό Ίακ. X. Δραγάτση σ. 733. 
Έπιγραφαί Αωρύμων τής Καρίας ύπό Δημοσθένους Χαβίαρά σ. 834.

'Ο έν Θεισό^ι τής ’Αρκαδίας ναός ύπό Π. Καββαδία σ. 740.
Ευρήματα έν "Ρώμη ύπό A. A. Ρ, σ. 908.
Ελληνικά! έπιγραφαί έκ ‘Ρωσίας μετάφρ. Σ. Κ. Σ. σ. 910. 
’Αρχαιολογική έν Άθήναις ‘Εταιρία σ. 83, 419, 581, 659.
Γερμανική έν Άθήναις άρχαιολ. Σχολή σ. 84, 165, 250. Εορτή Bty« 

γελμάννου 912.
'Ρωσική έν Άθήναις Αρχαιολογική και φιλολογική Σχολή σ. 582.
'Ρωσική εταιρία χάριν άνασκαφών έν Βουλγαρίφ σ. 582.
'Εταιρία πρός διατήοησιν τών Αρχαίων μνημείων έν Αονδίνφ σ. 582.

Άνασκαφαί καί ’Αρχαιότητες, · ;

a ’Er ΈΛ.Ιάδι.

’Er ’Αθηναίε, έν τή παράτόν Αγίαν Τριάδα αρχαίρρ νεκροπόλει σ. 83 (τά
φοι έν οΐς λήκυθοι μετά γραφών, σκεύη επίχρυσα καί φύλλα χρυσού’ έ,τι δέ 
τό υψιστον μέρος τοΰ εξωτέρου Αρχαίου τοίχους τής πόλεως), 166 (τάφοι 
μετά ληκύθων. Πρβλ. σελ. 251.)-—Παρά τό Δίπολου 581 (λήζις τών άνα
σκαφών).—Έν Άκροπόλει 251 (δύο Ανάγλυφα Νίκης), 417 (ανάγλυφου άρ- 
ματηδρομίας έν ώ αί ήνίαι τών ίππων θά ήσάν ποτέ έζωγραφημέναι διότι 
ούδόλως παρίστανται διά γλυφής’ μάρμαρον έ'χον γλυφήν οφεος περί έλαίαν ς- 

i

πιγραφκί),906 (τεμάχια αναγλύφων, διπλούς Έρμης),·—-Παρατά Βαρβάκειον 
.999 (τό άγαλμα τής Αθήνας καί τοίχος ώς τής Πομπηίας). —Παρά τό 
Στρατιωτικόν Νοσοκομείου 166 (άγαλμα γυναικός. Πρβλ. σελ. 249).

’Er ΑαυΛΙα τής Φωλίδος σ. 84 (λίθινος πέλεκυς, δακτύλιοι χρυσοί κλπ). 
’Er Λή.ΐω σ. 582,655 (ακέφαλος’Ρωμαϊκός Ανδριάς’ δύο ακέφαλα Αγάλ

ματα Αφροδίτης,ών τό έτερον παραπλήσιου τής Κνιδίας τοδ Πραξιτελους’οι- 
κία ώς αί τής Πομπηίας τήν τε κατασκευήν καί τήν διαίρεσιν).

’Er Έςιμουπό,Ιεί Σύρου σ. 100 (τάφοι ‘Ρωμαϊκών χρόνων έν οίς χρυσούς 

δακτύλιος).
’Er ΉΛ,εΙα σ. 733 (Ανάγλυφου οίκόσημον έν τή κώμη Καβάσιλα), 734 

(τό πλεΐστον μέρος Γοτθικού ναοΰ έν Άδραβίδρρ’ κιονόκρανου Δωρικόν έν 
χωρίφ Σαμπάναγα’ μέρος θυρώματος μεγαλοπρεπεστάτου), 735 (πλάξ έ- 
πιτυμ.βία έν τή κωμοπόλει Αεχαινών), 737 (ναΐσκος βυζαντιακός κατάγρα- 
φος έν Δίβργ)), 739 (πινάκιον χαλκοΰν φέρον δυσανάγνωστου λατινικήν επι

γραφήν καί έ'τος 1208 έν Δίβρή).
Έν Θεισός, τής ’Αρκαδίας σ. 740 (σηκός ναοΰ, τμήματα κεράμων ών 

τινα φέρουσι τά γράμματα 0]ΟΠ).
’Er Θεσσαλονίκη a. 167 (άγαλμα "Ερωτος σκυθρωπόν Παρίου μαρμάρου 

καλής τέχνης).
’Er Ίστιαία σ. 382 (τέσσαρας ώρας μακράν αύτής ύπάρχουσιν ερείπια 

μεγάλης πόλεως, έν οις Ανευρίσκοντηι νομίσματα φέροντα τήν Άρτέμιδα, 
καί ερείπια Αρχαίου ναοΰ τιμωμένου νϋν έπ’ όνόματι τής Παναγίας), 383 
ερείπια λουτρού θολωτού νΰν Λοντγόν τηε βασΙΜσσας).

’Er ΚαστεΕΙορΙζω σ. 462 (έν- τφ μητροπολιτικφ ναφ τοΰ άγιου Κων- . 
σταντίνου, ύπάρχουσι δώδεκα μεγάλοι μονόλιθοι γρανΐται μετακομισθέντες 
έξ Αρχαίου ναοΰ τών Πατάρων τής Λυκίας, σ. 463 (τάφος Αρχαίος μετ’ 
επιγραφής ; Λ,ύχος διά λοξών γραμμάτων, εν τινι δέ φρουρίφ σώζονται τά 
σήματα τών Άρραγωνίων και Αλλαχού τά πτερύγια τών 'Ιπποτών τοΰ 
αγίου Ίωάννου, αρχαίου σπήλαιον μετά Ιωνικής πύλης καί αετώματος.

Έν Κ.ΙειτωξίΙα σ. 743 (άγαλμα μέγα στρατηγού’ σαρκοφάγος ένεπί- 

γραφος).
’Er Κύπρω σ. 742 (Ανάγλυφου παριστών παρθένου έρειδομένην έπί τής 

Αφροδίτης φορούσης τόν φρυγικόν πίλον).
Έν ΝανπΛΙω σ. 251 (τάφοι, κοσμήματα χρυσά ώς τά τών Μυκηνών).
’Er ΌΛυμπΙα 151 (άγαλμα Τύχης Ακέφαλου, κεφαλή 'Ρωμαίου αύτο- 

κράτορος), σ. 152 (νεανική κεφαλή’ ή κεφαλή τής ΝΙχηε, τοΰ Παιωνίου’ άκρος 
Αριστερός ποϋς τοϋ Έρμου τοΰ Πραξιτέλους), 153 (πληθύς χαλκών καί πή
λινων Αγαλματίων παριστώντων Ανθρώπους, βόας, 'ίππους καί άλλα’ ή κεφα
λή τοΰ έκ Κνωσού ταύρου έκ τής έν τώ μουσείφ τοϋ Αούβρου μετόπης τοΰ 
ναοΰ τοΰ Διός, πολλά τεμάχια τής Αερναίας 'Ύδρας’ γυναικεία 'Ρωμαϊκή κε
φαλή έχουσα ώραίαν διάθεσιν τής κόμης’κορμός μαρμάρινου άγαλματίου τοΰ 
’Ασκληπιού 'Ρωμαϊκόν), 408 (αρχαϊκή πωγωνοφόρος κεφαλή’χαλκοϋν Αρχαϊ
κόν άγαλμάτϊον περίεργον), 409 (ή κεφαλή τοϋ βρέφους Διονύσου §ν φέρει 
ό Ερμής, πολυτιμωτάτη διότι εινε ή μόνη σωζομένη κεφαλή βρέφους πρβ. 
σ. 250), 410’ (κεφαλή ΊΙρακλέους έ'χουσα ί'χνη έρυθροϋ χρωματισμού’ κε
φαλή Ααπιθίδος ή ώραιοτάτη μετά τόν Έρμήν τοϋ Πραξιτέλους’ ή κεφαλή 
τής Ιπποδάμειας έκ τοΰ Ανατολικού Αετώματος), 418_(Βυζαντιακα! έπιγρα- 
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φαί), 487 (σταυροί, Βυζαντιακή λυχνία, βυζαντιακή έκκλησία, έζ ών κα
ταφαίνεται δτι τά σλαβικά δήθεν οικήματα έν οϊς εΰρέθησαν ταΰτα εινε 
χριστιανικά. Δύο μωσαϊκά άμιλλώμενα πρός τά τής Πομπηίας, Ζεΰς χαλ- 
κοϋς άριστον ύπόδειγμα αρχαϊκές έργασίας. Δύο χαλκα άγαλμάτια Διός γυ
μνού και ετοίμου νά έξακοντίση τόν κεραυνόν, ώς είκονίζεται έπί των νομι
σμάτων τών Ήλείων. Άγαλμάτιον χαλκοΰν αρχαϊκόν παριστών άνδρα κλι
νήρη καί κρατούντα φιάλην πολλήν όμο.ιότητα έ’χον πρός τά Έτρουσκικά. 
Χάλκη πωγωνοφόρος κεφαλή άθλητου φυσικοΰ μεγέθους, έ'χουσα πρόσθετα 
τά χείλη, τών καλλίστων τής Ελληνικής τέχνης χρόνων καί τό τελευταϊον 
μέγα εύρημα τών ’Ολυμπιακών, άνασκαφών αΐτινες πενταετίαν‘δλην διαρ- 
κέσασαι έληξαν τόν Μάϊον τοΰ 1880) πρβ, σ. 582 912.

Έν ’Ορχομενω σ. 907, 908 (άνασκαφή τοΰ θησαυροϋ τοϋ Μινύου," τά
φος’ μέγας πίθος 'Ρωμαϊκός.

Έν Πάτραις α. 659 (έρείπια να'ίσκο.υ βυ.ζαντιακοϋ της αγίας Παρασκευής 
τάφοι 'Ρωμαϊκοί, έπιγραφαί).

Έν Πεζρα,ιεϊ (ί'δε ανωτέρω Πειραϊκαί αρχαιότητες).
Έν 'Ραμνοΰντι σ. 167 (τρεις μαρμάριναι κεφαλαί καί τεμάχιον άνω- 

γλύφου),
Έν Σάμω σ. 253 (φρέαρ λελατομημένον. έν βράχφ μετά βαθμιδών’ άνεύ- 

ρεσις έν αύτω εϊς βάθος 22 μέτρων πλακός ενεπίγραφου), 660 (τάφοι εν 
ρϊς αγγεία, τρία φύλλα χρυσά καί κομβία ύάλινα καί άνάγλυφον μετ’ έπιτ· 
γραφές), 743 (άνάγλυφον ένεπίγραφον),

Έν ΣκιΈΙουντι σ. 418 (κρηπίδωμα ναού καί τεμάχιον κίονος Δωρικοΰ). 
Έν ΣκοχέΛω σ. 419 (σαρκοφάγος έν ω ύάλινον κηροπήγιον).
Έν Τανάγρα, σ. 83 (δύο τάφοι μετά ψηφιδωτού εδάφους), 165 (έπιγρα- 

φαί 23 καί 20 ειδώλια' ζεύγος χαλκών πτερνιστήρων).
Έν ΧαιρωνεΙη,, β. 999 (άνεύρεσις 225 σκελετών έκ τών τοϋ 'Ιεροί? 

Λόχου. Πρβλ. σ. 500, 581, 743),

Έξω τής ΈΙΜδος .

Έν Βαγάάτγ σ. 660 (άγαλμα χρυσοϋν έβδομηκοντα οκάδων).
Έν Τάξη της Συρίας σ. 155 (κολοσσιαία προτομή Διός έκληφθεϊσα όπό 

τών ιθαγενών ’Αράβων ώς η τοϋ γίγαντος Γολιάθ).
Έν Καπρέα σ. 913 (άγαλμάτιον' έρείπια 'Ρωμαϊκής εξοχικής οικίας).
Έν ΠομηηΊ'α σ. 420 (μεγάλη οικία μετά τοιχογραφιών καί λουτρού, 

δπερ σπάνιον' όρειχάλκινος Φαΰνος κόσμημα βρύσεως κρατών άσκόν έξ ο5 
Ι'ρρεε τό δδωρ), 658 (άνασκαφή οικίας λίαν περιέργου μετά καλλίστων τοι
χογραφιών).

Έν 'Ρώμη σ. 416 (κατά τήν Φαρνεσίνην,υπόγειος’τάφος περιέχων κάλ- 
πας, έπιγραφάς, αγάλματα ών έν φέρει ίχνη χρυσώσεως), 908 (έρείπια κυ
κλοτερούς οικοδομήματος μετά κιόνων καί άναγλυφων' λίθοι επιτύμβιοι άρ- 
χαΐον λατομεϊον, τμήμα τοϋ Σερβιανοΰ τείχους, άνάγλυφον θυσίας ταύρου, 
ρρειχάλκινον σύμπλεγμα, βάθρον ένεπίγραφον, άγα7.μα),

Έν Σεΐινονντι σ. 580: (Ελληνική έπιγραφή).
Έν Σνβάριάι σ. 913 (χρυσαϊ πινακίδες μετ’ έπιγραφών περί τών Όρ- 

^ριηών μυστηρίων),

Παράστασις λεοντομαχίας έπί τής λεπίδος Μυκηναίου ξιφιδίου άριστούρ- 
γημα τέχνης 415. Δύο γνώμαι ύπάρχουσι περί τών νεκρικών παραστάσεων 
449’ νέα γνώμη καθ’ ήν τά ανάγλυφα τά παριστώντα σκηνάς άποχαιρετι- 
σμοϋ 453 συνένωσιν μάλλον παριστώσιν, παριστωμένων τών ζώντων μικρο- 
τέρων κατά τό ανάστημα 455. Πόθεν ώνομάσθησαν grottesques τά νυν λε-. 
γόμενα άραβουργήματα ,459. Ήλυσιακά δείπνα 457, "Ύπνος 461. Ζευς 
Μεγίστεύς καί ’Απόλλων Μεγιστεύς έλατρεύοντο έν τρ νήτφ Μεγίστγ 464. 
Ζευς Ααβραύνδης 597. — 'Υπόμνημα περί τής διαθέσεως τής κόμης παρ’ 

'Ομήρφ 254.
Έπιγραφαί σ. 154, 158 (πρβλ. 247, 250), 162, 164, 166, 418 

(Βυζαντιακαί), 464 (έν'Καστελλορίζφ ανέκδοτοι),491 (εφηβική), 494 (μετά 
σχήματος), 496 (μετά σχήματος),497, 500 (έν ’Ιθάκη βουστροφηδόν επτά-, 
στίχος), 580, 660, 735, 736 (μετά σχήματος) 738, 739 (Λατινική πα-_ 

νομοιότυπος), 907 (έν Άκροπόλει), 911, 912, 998.
Μουσεία έν Άθήναις: Τό Βαρβάκειον σ. 83, 166, 167, 119, 500 (αγαλ- 

μάτϊον Πανός άπουν), 659 (συνετάχθη κατάλογος τών έν αύτφ ειδωλίων 
εξ οπτής γής ύπό I. Μαρτα). Τό κατά τήν οδόν Πατησίων 251 (έκομίσθη 
τδ έν Όρχομενώ άνάγλυφον). Τό έν τφ Μετσοβείφ Πολυτεχνείφ (έ'νθα τά 
Μυκηναία και ή Αιγυπτιακή συλλογή Ίωάννου Δημητρίου, 66Ό.— Έν Δη-, 
μητσάνη τής ’Αρκαδίας ού ιδρυτής καί έφορος ό αρχιμανδρίτης 'Ιερώνυμος 
Βογιατζής 740·— Έν Μυκόνφ : Τό τών Δηλιακών άρχαιοτήτων 742, 999. 
τ— ’Εν Πειραιεϊ 413.:—Έν Τανάγρα 165. - Έν Κωνσταντινουπόλει 657.

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ.

. Περί τοϋ 'Ρωμαϊκοϋ μύθου τής αρπαγής των Σαβίνων,ύπό L. Viola μετάφρ. 

Μ. Π. Δ. σελ. 257.
Νεοελληνική μυθολογία. Δημώδεις μετεωρολογικοί μύθοι ύπό Ν. Γ. Πο

λίτου σ. 585, 665. ’Αστραπή καί κεραυνός σ. 586. Τελώνια σ. 59,8. Βροχή 
σ. 600. "Ιρις σ. 604. Καταιγίδες σ. 665. "Ανεμοι σ. 670. ’Ανεμοστρόβιλος 

σ. 762. Σίφωνες σ. 772, ’

Τδν περί αρπαγής τών Σαβίνων 'Ρωμαϊκόν μύθον έπεξειργάσθη χειρ Ελ
ληνική 269. Διατί οί "Έλληνες πλοίαρχοι ρίπτουσι στάχτην εΐς τήν θάλασ
σαν 587. Διατί έν ώρα; καταιγίδας ρί Κύπριοι καταβαίνουσιν άπό τοϋ ίππου 
587. "Ιχνη τοϋ περί Γιγαντομαχίας άρχαίου μύθου έν Ζακύνθφ 587 καί έν 
Χίφ (λίθος τοϋ Σαμψών) 588. Έν Κων]πόλει δταν βροντή πιστεύουσιν δτι ό 
προφήτης Ήλίας τρέχει έπί τοΰ άρματός του 589. Έν Σύρφ ό φονεύων δφιν 
τί κερδαίνει 589. Κατά κοινήν πρόληψιν ή βροντή διώκει τόν δράκοντα 
589 καί ό κεραυνός κατακαίει τούς δαίμονας 590 (χωρία έκ τών τοΰ αγίου 
Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού 589 και τοΰ Ψελλοΰ 590, έν οίς άποδοκιμάζε- 
ται ή πρόληψις αύτη). Παρομοία πρόληψις έν Καλαβρύτοις 592.'Ο προφήτης 
Ίΐλίας σχετίζεται πρδς τόν ήλιον καί ταυτίζεται μετά τών μετεωρολογικών 
φαινομένων 592, οί Μωαμεθανοί έπικαλοϋνται αύτόν πρός άποτροπήν τών 
θυελλών 593- Διάφοροι εκφράσεις περί βροντής ύποκρύπτουσαι μυθολογικάς 
έννοιας 594. ΙΙέλεκυς (κεραύνιος λίθος, ών πλεΐστοι εΰρηνιαι έν Μαραθώνι 
καί Εύβοία) μετά μαγικών έπιγραφών 596. Διάλογος έν χειρογράφφ τής 
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έν Αέσβω Μονής τοΰ Αειμώνος περιέχων απορίας καί τάς δόσεις αύτών περί 
φυσικών φαινομένων 591. Δεισιδαιμονίας δοκίμιον ύπό Καραγιάννη 583. 
’Ανέκδοτον χειρόγραφον κατά βρυκολάκων 838.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Εισαγωγή είς τήν εγκυκλοπαίδειαν τοϋ δικαίου ύπό τοϋ Ν. Καζάζη σ.5. 
Περί θετικής φιλοσοφίας ύπό ’Ιγνατίου Μοσχάκη σ. 96.
Ψυχολογικά! κα'ι ήθικαί μελέται. Αισθήματα τών ζώντων πρός τούς νε 1 

κρούς ύπό Φραγκίσκου Bouillier μετάφρ. Σ. Α. Βλαστού σ. 107.
'Η γλωσσομάθεια τοΰ Ίησοΰ Χρίστου ύπό Κ. Α. Παπαζή σ. 357 (πρβ. 

σ. 477 καί 849).
Έπί της γλωσσομάθειάς τοϋ Ίησοΰ Χριστού ύπό Κ. Λαμπρύλλου σ. 477. 
Παρατηρήσεις έπί της γλωσσομάθειάς του Ίησοΰ ύπό Σ. Κ. Παπαγεωρ- 

γίου σ. 849.
Εις κινέζος κοινωνιστης κατά τόν ΙΑ' αιώνα ύπό G. de Varigny μετάφρ. 

Α. Παγκάλου σ. 505.

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ „

Μετεωρολογική όίποψις τοΰ Έτους 1879 ύπό Δ. Κοκκίδου σ. 87. 
Κρίσεις τοΰ Δοσιείου διαγωνισμού πρί της έν Έλλάδι γεωργίας σ. 52. 
Ηλεκτρικός λύχνος τοΰ ’Έδισσονμετά σχήματος ύπό Τ.Άργυροπούλου σ.74. 
Τό ηφαίστειου ’Αργαΐος μετά σχήματος ύπό Μ. Π. Λάμπρου σ. 146. 
Σήραγξ τοΰ ορούς αγίου Γοθάρδου ύπό Ε. Δ. σ. 245.
Δύναμις τών Ατμομηχανών ύπό Ε. Δ. σ. 888.

Φυτά ’Αμερικής κατά τών οφεων κα'ι της λύσσης 255. ’Έλαιον έκ σπό
ρων βάμβακος 255. Νέοι μικρό1- πλανηται 423.’Ηλεκτρικόν ρεΰμα πρός δά- 
μασιν 'ίππων 424. Υπόμνημα περί διώρυγος ένούσης τόν ’Ατλαντικόν καί 
την Μεσόγειον 424, Συσκευή δι’ ής άκοόουσιν οί κωφοί audiphone 424. 
Όδηγίαι κατά της φυλλοξήρας 915. ΙΙειράματα εφαρμογής τοΰ ήλεκρικοΰ 
φωτός εις την γεωπονίαν 918. ΊΙ πανώλης διεδόθη είς την'Ελλάδα έκ τοϋ 
στρατοπέδου τοΰ Ίμβραήμ πασα 330. ,'Η έν ΙΙόρφ πανώλης τφ 1837 εινε 
ή τελευταία έμφάνισίς αύτης έν 'Ελλάδι 330. Πώς έγίνετο ή διάγνωσις της 
πανώλους έν Πόρφ ύπό τοΰ Γάλλου ίατροΰ Dumont 329. μόρτης=ύπόλοι- 
μος 328.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
»

Περί βιβλιοθηκών τοΰ λαοΰ ύπό Ν. Καζάζη σ. 270.
Περί ταμιευτηρίων και ταχυδρομικών ταμιευτηρίων ύπό Κ.Χ. Βάμβα σ. 296.

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ό "Ελλην κληρικός Σεραφείμ μετάφρασις έκ τής 'Ρωσικής υπό Κ. Α. 
Παλαιολόγου σ. 28.

Περί τής προς τόν κόμητα Φ^ανδρίας 'Ροβέρτον επιστολής ’Αλεξίου Α' 
τοϋ Κομνηνοΰ ύπό Κ. ΓΙαπαρρηγοπούλου σ. 89.

Ιστορική άναθεώρησις τών κατά τήν τελευταίαν ε’.κοσιπενταετηρίδα έν 
'Ρωσί^ γενομένων μεταρρυθμίσεων καί βελτιώσεων ύπό Κ. Α. Παλαιολό- 

γου σ. 169.
’Ανέκδοτα έγγραφα περί τοϋ έν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή 'Ρυσίου 

(1706—1747) ύπό Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως σ. 203.
’Ανέκδοτον νόμισμα Μιχαήλ Παλαιολόγου αύτοκράτορος Νίκαιας 1260—' 

1261 (μετά σχήματος) ύπό Π. Λάμπρου σ. 325.
‘Η πανώλης έν Πόρφ τφ 1837 ύπό Γ. Κ. Τ. σ. 327.
Γουλιέλμος Βάγνερ ύπό Σ. Π. Λάμπρου σ. 331.
Τό ’Αρτεμισίου ύπό Γ. Ν. Φιλαρέτου σ. 381.
Δύο ’Επαναστάσεις, Α' 1830 σ. 425, 608. ύπό Ν. Καζάζη.
ΊΙ νήσος Μεγίστη (Καστελλόρριζον) ύπό Α. Σπυρίδη σ. 461.
Τό αρχειοφυλακείου Κέρκυρας. Μέρος ά, Τά κατά τήν Βενετικήν εποχήν 

β. 528. Μέρος β', Τά μετά τήν Βενετικήν εποχήν μέχρι τών καθ’ ήμΰίς χρό
νων σ. 745 ύπό Ν. Τ. Βουλγάρεως.

Καθηγητοϋ Τέλφυ καί Δ. Πανταζή συζητήσεις περί τοΰ ένταφιασμοΰ τοΰ 
Σοφοκλέους. σ. 552.

Δύο Νορμανδοί τυχοδιώκται σ. 584.
Ανέκδοτον νόμισμα τής 'Γπάτης (μετά σχήμ.) ύπό Π. Λάμπρου σ. 742

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

’Εγκαρτέοησις διήγημα τοΰ Ίταλοΰ Έδμόνδου de Amicis μετάφρ. Σ.Π.Λ. 
σ. 72MA8U35.

'Η μικρά κόμησσα ύπό Όκταβίου Feuillet μετάφρ. Ε. Δ. 'Ροΐδου σ. 317, 
386, 465, 566, 648.

Ό Ταναγραίος κεραμεύς μετάφρ. Μ. Π. Α. σ. 87 5.
Ό Μοναχός Εύγένιος ύπό Keller μετάφρ. Κ. I. Δραγουμη σ. 967.

ΔΙΑΦΟΡΑ

’Οθωμανική παροιμία 42. Τί εινε τό πρώτιστον προσόν πολιτικού άνδρός 
κατά τόν Gothe 89. Ό μάντις Λάμπων όμνύων αντί νά εί'πν)-. μά τόν Ζήνα, 
έλεγε: μά τόν χήνα 161., Τί άπεφήνατο περί τών χειρογράφων ό μέγας 
Βεντλήΐος 187. Τιμοθέου καί Φιλέλφου στοίχημα 196. Ataxi τδ ένδυμα τοΰ 
’Αρλεκίνου εινε διαφόρων χρωμάτων 197. Εύφυολογίαι ’Αρλεκίνου 202. Τρία 
Διηγήματα 'Ολλανδικά ών έκαστον περιέχει έν μόνον τών τριών φωνηέντων 
α, ε, ο, 254. Προφητεία Ιεζεκιήλ καί Δανιήλ περί τής Ιρλανδίας 255. 
Οί νΰν ύπάρχοντες Ιουδαίοι εινε όσοι καί έπί Δαβίδ 256. Μήκος διαφόρων 
σηράγγων 255. Τά έν Γερμαν'κγ τώ 1879 δημοσιευθέντα βιβλία 256. Κοι- 
μηθέντες έν τοΐς ύπνωτηρίοις τών Παρισίων 256. Καταθέσεις κτλ. έν τοΐς 
ταμιευτηρίοις τής Ιταλίας 305. Σχολεία, διδάσκαλοι καί μαθηται έν Έλ« 
λάδι 422» Αί ακρίδες εινε άρίστη τροφή παράγουσαι ζωμόν ώς τοΰ βοείου 
κρέατος "εύχυμου καί Θρεπτικόν 423. Παλαιά είκών Βυζαντιακή τοΰ Σω- 
τήρος έν Μόσχφ, έ'ργον τοΰ αύτοκράτορος ’Εμμανουήλ 662. Προφητεία 'Ρω- 
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etu.71 περί συντέλειας τοΰ κόσμου κα'ι περί άλώσεως τίίς Κων]πόλεως 663. 
Κωδων λίθινος εν 'Ρωσική μονή 664. 'Ανέκδοτον χειρόγραφον περιέχον δη
μώδη ιγσματα μετά τής μελφδίας αύτών 837. Γεωγραφικοί πίνακες τοϋ 
Ελληνισμού κατά την Ε' π. X. εκατονταετηρίδα 839 καί τοϋ Μακεδονικοΰ 
Ελληνισμού 840. 'Έλληνες έν Γ<κλλίοε914. Μυρμήκων ή'θη καί έθιμα 916. 
Θανατος εκ λυσσης μ.ετά τεσσαρα έ'τη 918. Κάμπαι άφανίζουσαι τά ωά 
τών ακριδών 918. .Θεραπεία τοϋ άνθρακος τών προβάτων διά δαμαλισμοϋ 
918. Παράδοξος ασθένεια τών καραβίδων 918. Οί Βενετοί αδελφοί Zeno 
έπεσκέφθησαν ληγούσης της ΙΔ' εκατονταετηρίδάς την ύστερον κληθεΐσαν 
Αμερικήν 9 1 9. Νεοελληνική μετάφρασις της Καινής Διαθήκης τώ 1703 
υπό τοΰ εκ Σμύρνης Σεραφείμ. Πωγωνάτου έν Αονδίνω 32.

33ϋνε?5ρς,<ζ. Έν Βρυξελλαις ύπέρ τοϋ εμπορίου καί της βιομηχανίας
423. Εν Μ.εδιολάνόις ύπέρ τών πενομένων εργατικών τάξεων 423. Έν Πα- 
ρισίοΛς περί αποστολής εμπορευμάτων ταχυ.δρομικώς 920. Έν Βενετίφ τής 
γεωγραφίας 920.

Άπεεζονέσμ,ατα καί, Οχήματα----- σ. 7 4. (Ηλεκτρικός λύχνος τοΰ
Εδισσον), 147 (νόμισμα Σευηρου ’Αλεξάνδρου), 325 (ανέκδοτον νόμισμα 

Μιχαήλ Παλαιολόγου), 412 (δ.ρος Μουνιχίας), 419 (νέον όρόσημον Πειραιώς) 
496 (έπιτύμβιος στηλη έν Ήλεί?), 641 (έδρα έν Χίω), 936 (έπιτύμβιος 
στηλη έν Ήλει^:), 739 (πανομοιότυπον Λατινικής έπιγραφής), 742 (ανέκ
δοτον νόμ. Υπάτης), 832 (άνάγλυφον αναθηματικόν έν Πειραιεΐ], 833, 
(πανομοιότυπος έπιγραφή Μουνιχίας).

Π, I. Φ,

Σέλ. 56 στ. 14 γρ: Αγωνοθέτης—85, 5 κάτι αιτινες πάντοτε (πρβ. σελ. 253)— 
446, 16 κάτ: ξυλισμός — 454, 23: ΑΘΗΝΑΙΟΝ-1 97, 5: Άτελλανών — 247, 22ΐ 
(σελ. 156)-—253, 16: ληκύθων —321, 43:- Αποτίνων—421, 18: εφορείας-—565, 15: 
πανωλεθρίαν 613, 10 κατ:- Guizot—-648 σημ: 566 — 849, 13 καί έφ’ έζης: Παπαζή 
—897, 7 κάτ: μεταφορικώς δια τοΰ σκότους καί τοΰ φωτός, έν δέ τή ελληνική κτλ. 
— 909, 24: τείχου,ς—91 2, 2: έτέθη τό. ξ «ντί τοΰ σ κτλ.— 915, 21:. όπας—(ιδε καί. 
σελ, 357 στίχ. 21 καί 22 και σελ. 840).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1880

^ργυρδπουίος (Τιμολέων).—’Ηλεκτρικός λύχνος τοϋ Έδισσον (μετά σχή

ματος) σ. 74 —76. ,
Βάμβας (Κ. X.) — Περί ταμιευτηρίων και ταχυδρομικών σωτηρίων τρα

πεζών σ. 296—309. , , ,
Βίρΐαρδάκης (Γρ. Ν.) Τό νεωστί εύρεθέν απόσπασμα τοΰ Εύριπίδου και 

η τραγφδία είς ην άναφέρεται σ. 126-—145.
Βιό.Ιας (Λουδοβίκος)—Περί του 'Ρωμαϊκού μύθου τής αρπαγής τών Σα

βίνων γυναικών σ. 257—270.
Βίαστδς (Στέφανος). Φραγκίσκου Bouillieri Ψυχολογικά! καί ηθικαί με- 

λέται’ αισθήματα τών ζώντων πρός τούς νεκρούς σ. 107—119
ΒούΛγαρης (Ν. Τ.) έν Κερκόρ^. ·—Τό άρχειοφυλακεϊον Κέρκυρας σ. 528 

— 552, 745—762} 859—875.
Λαμηρά.Ιης (Μ. Ν). — Bulwer Lytton’ «'Η Δέσποινα τής Λυών» η έ'ρως 

κα'ι έπαρσις δράμα είς πράξεις πέντε έκ τής άγγλικής σ. 774—830.
Λραγάτσης (Ίάκ. X.) έν Πειρκιεϊ.—Πειραϊκαΐ άρχαιότητες σ. 153—155, 

411 —415, 489 — 497 (μετά δύο σχημάτων), 574 — 578, 831 — 833 
(μετά δύο. σχημάτων), 997-999.Τ1λειακαί σημειώσεις (μετά δύο σχημάτων) 

σ. 733—739.
Λραγούμης (Εμμανουήλ). — Σηοαγξ του ό'ρους. αγίου Γοθάρδου σ. 245 

—247. Δύναμις τών ατμομηχανών σ. 888—892. Λογοδοσία περί τών έν 
τώ συλλόγω κατά την β' προεδρείαν αύτοϋ γενομένων σ. 9'79—991.

Λραγούμης (Κωνστ.).—Γειμανοΰ μυθολόγου ευτράπελοι άγιογραφίαι. 'Ο 
μοναχός Εύγένιος (έκ τής γαλλικής) σ. 965—979.

Εύστρατιάδης (Παναγιώτης)— Ψήφισμα ’Αττικόν έκ τών πρό Εύκλείδου 
σ. 156—159 καΐ‘247—249.

Ζαΐοκάστας (Εύγένιος Γ.). — ‘Ο Γελωτοποιός Τριβουλέτος τοΰ Ούγώ σ. 
57—7·!.

Καββαδίας (Παναγής).-—Όλυμπιακαί άνασκαφαί σ. 151 —153, 408— 
41 1, 487—489. Αί έν Δηλω άνασκαφαί σ. 655 — 656. Ό έν Θεισόιγ τής 
’Αρκαδίας ναός σ. 740—742.

Καζάζης (Νεοκλής).—Εισαγωγή είς την εγκυκλοπαίδειαν τοΰ δικαίου σ. 
5—-21. Περί βιβλιοθηκών τοΰ λαοΰ σ. 271 — 288. Δύο έπαναστάσεις Α' 
1830 σ. 425 — 448, 608 — 639. Εισαγωγή είς τό φυσικόν δίκαιον σ. 
921—945,

Κοκκίδης (Δημητριος) — Μετεωρολογική άποψις τοϋ 1879 σ. 87.
Κάκτος (Κωνστ. Σ.).—Γλωσσικαί παρατηρήσεις σ. 21—28, 120—126, 

185—191, 288—296, 346—357, 519—527.
ΚορομηΛάς (Δ. Α.)—«’Ανακρέων» μίμος είς πράξεις τρεις σ. 679—-731.
Λάμπρος (Παΰλος).—'Ανέκδοτον νόμισμα Μιχαήλ Παλαιολόγου αύτοκρά- .
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τορος Νίκαιας 1260 —1261 (μετά σχήματος) σ. 325 — 327. ’Ανέκδοτον 
νόμισμα τίίς Ύπατης (μετά σχήματος) σ. 732.

^/άμ.πγιοζ· (Μ. Π.)—Τό ηφαίστεων Άργαϊος (μετά σχήματος) σ. 146 — 
148.'Ο Ταναγραίος κεραμεύς διηγημα έκ της Γαλλικής σ. 875 — 887. 
Juliette Lamber: Άνδρέας Κάλβος (1796 — 1859) μετάφρ. σ. 892—897.

Λάμ.-τρος (Σ. Π.).—Τά περγαμηνά άγάλματα ύπό I. Schubring μετάφρ. 
σ. 76 — 79.—Έγκαρτέρησις διηγημα Ε. de Amicis μετάφρ. σ. 79—82, 
148—151, 235—245. Γουλιέλμος Βάγνερ σ. 331 — 334. W. Lang: Μία 
Νεοελληνική μυθιστορία (έκ τίίς γερμανικής) σ. 398—-408.

Λαμπρύ.12()ς (Κυριάκός). —— Έπί τ·ης γλωσσομάθειάς τοΰ Ίησοΰ Χρίστου 
• σ. 477—480 (πρβ. σ. 357 καί 849). Σχεδιάσματα συγκριτικής ετυμολο

γίας περί τοΰ άπό τίνων ιδεών έκληθησαν ό θάνατος καί ή ζωη σ. 897—— 
981. Περί τοϋ άνεμου δς καλείται έν ταϊς πράξεσι των ’Αποστόλων Εύρο- 
κ.Ιύίων καί έτερά τινα περί τοϋ κ. Ρενάν σ. 991—993.

^ασααμι'δου (Αικατερίνη).— Περί Φροβελιανών νηπιακών κήπων σ. 946 
—965.

ΜιΣχαίφερ (’Αρθούρος).—’Άγαλμα ύπνούσης Μαινάδος σ. 249—250.
Μοσχάκμς (Ιγνάτιος).—Περί θετικές φιλοσοφίας σ. 96 —107.
Ξένος (Κ. Γ.). — Ό ’Αρλεκίνος και ή Ιταλική κωμφδία σ. 192—203.
ΠάγκαΛος (Α.).—C. de Varigny: Εις κινέζος κοινωνιστης κατά τόν εν

δέκατον αιώνα (έκ τίίς Γαλλικές) σ. 505·—519.
ΠαΛαιο.Ιόγος (Κ, Α.) έν Όδησσφ.—'Ο "Ελλην κληρικός Σεραφείμ (έκ 

τίίς 'Ρωσσικης) σ. 28 — 51. Ιστορική άναθεώρησις τών κατά την τελευταία? 
είκοσιπενταετηρίδα (1855 — 1880) έν 'Ρωσίιγ γενομένων μεταρρυθμίσεων 
και βελτιώσεων σ. 169 —184.

ΠανταΓ,ής (Δημητριος).—Καθηγητοΰ Τέλφυ καί Δ. Πανταζίί συζητήσεις 
περί τοΰ ενταφιασμού τοϋ Σοφοκλέους σ. 552—556.

ΓΊαπαγεωργίου (Σ. Κ.) έν ΙΙαρισίοις.—Παρατηρήσεις έπι τ·ης Γλωσσομά
θειάς τοϋ Ίησοΰ σ. 849 — 858 (πρβ. 357 καί 477).

ΠαπαδόπουΛος Κεραμεός (’Αθανάσιος) έν Σμύρννμ—’Ανέκδοτα έγγραφα 
περί τοϋ έν Σμύρνή διδασκάλου Διαμαντή ‘Ρυσίου (1706 —1747) σ. 203 
—216.

Παπα,ζης (Κωνστ. Α.) έν Χίφ.—Ή γλωσσομάθεια τοΰ Ίησοΰ Χρίστου σ. 
357—381 (πρβ. σ.477 και 849). Τοΰ Όμηρου ή Πέτρα καί τό Δασκαλε’ό 
(τό καί Δασκαλόπετρα λεγόμενον) καί η περί αύτης παράδοσις τών κατοί
κων της νήσου Χίου (μετά σχήματος) σ. 640—647.

ΠαπαμιχαΛόχουΛος (Κ. Ν.) —Ό ’Άρειος Πάγος κατά Σόλωνα σ. 841 
—849.

ΠαπαρρηγόπονΛος (Κωνσταντίνος.)—Περί της πρός τόν κόμητα Φλανδρίας 
'Ροβέρτον επιστολές ’Αλεξίου ΑΛ τοΰ Κομνηνοΰ σ. 89—96.

Πετρης (Νικόλαος) έν Ναυπλίφ.—Περί της ’Αντιγόνης τοϋ Σοφοκλέους σ. 
337—346.

Πϊος (Ιωάννης) έν Κοπενάγγ.—Δημώδες Ελληνικόν παραμυθίαν ανέκδο
τον: Οί δυο άδελφοί κ’ οί σαράντα έννειά δράκοι σ. 228—235.

Πο.ΙΙΐης (Ν. Γ.).—'Νεοελληνική Μυθολογία: Δημώδεις μετεωρολογικοί 
μΰθοι σ. 585 — 608, 665—678, 762—773.

'Ραγκαβης (A. Α.).*—Ευρήματα έν Ρώμΐϊ σ. 908—910.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 18δ0 10 IΒ

'Ροίόης (’Εμμανουήλ Δ.) —Όκταβίου Feuillet: 'Π μικρά κόμησσα μετάφρ. 
σ. 317—325, 386—397, 465—477, 566 — 573, 648 — 655.

'Ρωμανός (I. Α.) έν Κερκύρορ.—Τιμ,ητηριος Κεοκυραϊκη επιγραφή σ. 162 

—163.
Σακε.ΙΛαρόπονΙος (Σ. Κ.)—Άρχαϊαι τοιχογραφία: σ. 85. 'Η Νίκη,της 

Σαμοθράκης σ. 86. Λάμπων ό χρησμολόγος σ. 159—162. Τυρρηνικόν κά
τοπτρου σ. 165. ΊΙ έν τφ 'Ηρακλείφ έ'παυλις τών Πεισώνων κα'ι η έν αυτί) 
Βιβλιοθήκη ύπό D. Comparetti σ. 217—228. Ανασκαφαί της Φαρνεσίνης 
σ. 416. Ravaisson: Τά νεκρικά μνημεία τών 'Ελλήνων μετάφρ. σ. 4 48 — 
461. 'Ρωμαϊκά άρχαιολογηματα σ. 578. Νέα οικία Πομπηίας σ. 658. Ά- 
νασκαοη Άκροπόλεως σ. 906. Έλληνικαί έπιγραφαι έκ ‘Ρωσίας σ. 910 

—912.
Σκονζες (Π. Γ.)—Κρίσις Δοσιείου διαγωνισμού περί τίίς έν Έλλάδι γεωρ

γίας σ. 52—57.
ΆπιγΆΙγς (Α.).—Ή νήσος Μεγίστη (Καστελλόρριζον) σ. 461—465.
·]- Σταματέ.Ιος (Ιωάννης) έν Λευκάδι.—’Επιγραφή έπιτάφιος σ. 163 — 

164. Αεξιλόγιον τίίς Τραπεζουντίας διαλέκτου σ. 309—317.
Τ’. (Γ. Κ.)—Ή πανώλης έν Πάρω τφ 1837 σ. 327—331.
Φ. (Π. I.). — Πίναζ τών περιεχομένων έν τφ Δ' τόμφ τοϋ ΖΤαρηασσοϋ σ. 

1001 —1015.
Φιλάρετος (Γ. Ν.) έν Χαλκίδι.—Τό Άρτεμίσιον σ. 381—385.
Χαβιαρας (Δημοσθένης) έν Σύμη).—Έπιγραφαι Λωρύμων τίίς Καρίας σ. 

834.
Χιώΐης (Παναγιώτης) έν Ζακυνθφ.—’Επιγραφή Έλληνικη Σελινοΰντος σ. 

580 — 581..
£1 (Α.).—-Άμερικανις ποιητρια Estella Anna Lewis σ. 994—997.


