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Ή μελέτη τής λειτουργικής των εν ’Ανατολή Ορθοδόξων Λαί μη έρθδ- 
δδξων ’Εκκλησιών έχει πολλαπλοΰν τδ διάφορον ύπδ θεολογικήν έποψιν, 
πλήν-τής φιλολογικής αύτής άζίχς. Διά τής μελέτης ταύτης. μελετ^ται ή 

λειτουργική της αρχαίας καθόλου ’Εκκλησίας, αύτη η χριστιανική άοχαίό- 
της, διότι πολλαί τών κατά την ’Ανατολήν ’Εκκλησιών ορθοδόξων και ετε
ροδόξων έμειναν άνέκαθεν αμετάβλητοι κατά τδ πλεΐστον μέρος τών τε
λετών, δμοιάζουσαι τά όστρακα, τά πρδ άμνημονεύτων χρόνων έπί τών 
βράχων προσκεκολλημένα. Ή μελέτη ιδίως τής τελέσεως τοΰ Μυστηρίου 
τής Εύχαρις-ίας παρέχει τ<5 όρθοδόξω θεολόγφ έπιχειρήμαΐα κατά τών έν τη 
Εύχαριστία είσαχθεισών καινοτομιών τοϋ Προτεσταντισμού. Γνωστδν είναι’ 
προσέτι, οτι ή ’Ανατολή καθόλου έν τή Ευχαριστία έτήρησε τδν άποστολικδν 
τύπον μάλλον ή ή Δύσις, καίτοι άμφότεραι, ή τε δρθόδοξος Ανατολή καί 
ή δρθόδοξος Δύσις, συνεφώνουν κατά τά σπουδαιότερα σημεία τής λειτουρ-’ 

<- γίας. Ή πιστοτέρα αυτή τήρησις τοΰ άποστολικο,ΰ τύπου έτι καταφανε-· 
στέρα γίνεται έν τή μελέτη τής λειτουργικής τών άνατολικών Εκκλησιών 
Αί έν ’Ανατολή Έκκλησίαι έπίσης βλέπομεν δτι έκάστη τή ιδία εθνική δια-· 
λέκτφ έλάτρευε τδ θειον άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων, εναντίον· τής παρά· 
τής παπικής έκκλησίας είσαχθείσης καινοτομίας τής διά τής νεκράς λατι-’ 
νικής γλώσσης λατρείας. ·

Δεν θέλομεν έρευνήσηένταΰθα τήν λειτουργικήν πασών τών άνατολίκών 
Εκκλησιών’ θέλομεν μόνον περιορισθή εις έκείνας, αϊτίνες διακρίνονται διά 
τήν χρήσιν έν ^αύτή διαλέκτων άνηκουσών εις τήν σημιτιχήν οικογένειαν,’ 
ώς ουσαι έκκλησίαιλαών σημιτικής καταγωγής. Ύπδ τήν έκφρασιν ταύ-' 
την περιλαμβάνομεν τούς Εύρους ορθοδόξους ή Μελχίτας, τούςΊάκωβίτας, 
τούς Μαρωνίτας, τούς Νεστοριανούς, τούς Κόπτας, τούς Αιθίοπας.

Πηγή δέ πρώτιστη τής μελέτης τής λειτουργικής τών έν ’Ανατολή Έκ-’ 
κλησιών>εΐναι βεβαίως οί έν τή 'Εσπερία Υποκείμενοι. χειρόγραφοι κώδι
κες, οί πλουτίζοντες τάς διαφόρους βιβλιοθήκας, ιδίως δέ τάς τής .'Ρώμης, 
τοΰ Λονδίνου καί τών Παρισίων. Πολλά τών έν τή τελευταία ταύτη πό-' 

λει χειρογράφων ημείς αυτοί ήρευνήσαμεν. Ή έν Παρισίοις δημοσία βιβλιο
θήκη περιέχει πλείοναςτών τριακοσίων σημιτικών κωδίκων, ών οί 120 πε-' 

Τ6μος Ε’, 2 — Φεβρουάριος 1881 7



98 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ρίπου· Ανάγονται είς την' λειτουργικήν" πλούτον επίσης μέγαν Αραβικών 
καί Αίθιοπικών χειρογράφων περιέχει ή αύτή βιβλιοθήκη. Τώ.ν έν Παρι
σίοις, Αονδίνφ και Βατικανφ Ανατολικών χειρογράφων, ίδίγ τών θρησκευ
τικών, πολλοί έδημοσιεύθησαν ή'δη, ικανά δέ καί αξιόλογα συνέγραψαν 
περί αύτών οί δπωσοΰν Αρχαιότεροι Assemani καί δ Άββάς S. Renaudot, 
δ S. Morinus, δ Trambelli καί πρό τινων ετών (1863) δ Denzinger. Πλήν 
άλλ’ δμως πολλά μένουσιν Ακόμη τά Ανέκδοτα καί έπομένως άγνωστα χει
ρόγραφα, ών ή δημοσίευσις έτι μάλλον γίνεται άναγκαιοτέρκ, ύπδ φιλο
λογικήν ιδίως έποψιν, διά την έν τοϊς τελευταίοις χρόνοις γιγαντιαίαν ώθη- 
σιν έν τή σπουδή τών Ανατολικών γλωσσών.

Εισερχόμενοι εις τδ θέμα ημών, ί'δωμεν πρώτον την ’Εκκλησίαν τών 
Σύρων Ορθοδόξων ή Μείχιτ λεγομένων. Και δη πρώτον περί της ίψτο-ίο- 

γίας αύτών.
. Παρά Συροις εύρίσκομεν άπδ τών πρώτων χριστιανικών αιώνων υμνο
λογίαν έθνικην έν χρήσει* οί ύμνοι αύτών είσί γεγραμμένοι έν τώ λε- 
γομένφ ίφραιμικω ρυΑμω, ούτω καλουμένω άπδ Έφραίμ τοΰ Σύρου, δστις 
περί τά μέσα τοΰ Δ' αίώνος πολλούς εκκλησιαστικούς ύμνους έγραψε, 
κατ’ άντίθεσιν τών ετεροδόξων ύμνων τών ύπδ τών αιρετικών, Βκρδασάνη 
καί τοΰ υίοΰ 'Αρμονίου γραφέντων. Περί τοΰ έφραιμικαΰ ρυθμού πραγμα
τεύεται η συριακη φιλολογία* Αρκεί ένταΰθα νά εί'πωμεν δτι δ έφραιμικδς· 
στίχος, ώς καί πάσα τ ποίησις ή συριακη, μέτρον έχει τδν διάφορον άριθ- 
μδν τών συλλαβών, δστις δεν είναι προσδιωρισμένος έν τή ποιήσει τών Σύ
ρων. Ό έφραιμικδς στίχος έχει 5 ή 7 συλλαβάς. 'Ομοιοκαταληξίας κατά· 
κανόνα οί Σύροι δεν έχουσιν έν τη ποιήσει των* τά άπαντώμενα ταύτης 
παραδείγματα είσίν έκ συμπτώσεως. ("Ορα πλειότερα παρά A. Hahn, Bar- 
desanes, gnostic. Syrorum prim, hymnolog. Lipsiae 1819). Οί Συριακοί θρη
σκευτικοί ύμνοι Αποτελοΰσιν έν τών σπουδαιοτάτων μερών της .συριακής 
φιλολογίας, ήτις, κυρίως είπεΐν, είναι χριστιανική. Έν τούτοις δ σύνδεσμος 
τής συριακής εκκλησίας πρδς την ελληνικήν καί ή έπικράτησις τήί δευ- 
τέρας έν ’Ανατολή κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους μετέφερε, πάσαν 
σχεδόν την ελληνικήν ύμνολογίαν είς την συριακην έκκλησίαν. Ούτω βλέ- 
πΟμεν την ελληνικήν ύμνολογίαν την άπδ τών πρώτων αιώνων ριέχρι τοΰ 
Ίωάννου Δαμασκηνού μεταφραζομένην καί πάντοτε έν χρήσει έν τή συριακή 
’Εκκλησία. Ή δκτώηχος τοΰ ύμνογράφου τούτου, τά Μηναία, η Παρακλη
τική, τδ Τριφδιον, τδ Πεντηκοστάριον είσί παρά τοϊς Μελχίτάις Σύροις 
έν μεταφράσει. Ου μην Αλλά καί αύτάς τάς έλληνικάς Ονομασίας τών 
ύμνων διατηροΰσιν, οίον θεοτοκία, ώδαί, καθίσματα, έξαποστειλάρια (11 
τδν άριθμδν), προκείμενα δίστιχα, Απολυτίκια κτλ. "Οτι οί παρ’ αύτοϊς 
δκτώ ήχ« βάσίν έ'χουσι τούς οκτώ ήχους, τούς καί πρότερον μέν ύπάρ- 
χοντας, έπί δέ τοΰ Δαμασκηνού διακανονισθέντας, βύδεμία. αμφιβολία..
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’Εάν δμως οί δκτώ -ήχοι παρά τοϊς Σύροις είναι οί οκτώ ήχοι ώς έκανονί- 
σθησαν ύπδ τοΰ Δαμασκηνού, δεν δυνάμεθα ν’ αποφανθώμεν. Οί περί τδ 
θέμα τής ήμετέρας εκκλησιαστικής μουσικής Ασχολούμενοι θά είχον ε.ύρύ— 
τατον στάδιον ένεργείας, μελετώντες την τών Σύρων έκκλησιαστικην μου
σικήν^ ήτις ύποθέτομεν, καί διά την έν αύτή χρήσιν τών δκτώ ήχων, καί 
διά τδ στάσιμου σχετικώς της συριακής έ-Λκλησίας, ώς καί τών λοιπών της 
’Ανατολής έκκλησιών, δεν θ’ Απομακρύνεται: πολύ τής Αρχαίας έκκλησικ- 

στίκής ελληνικής μουσικής. Έκ τοΰ δτι οί Σΰροι έχουσι μετάφρασιν ού 
μόνον τών ιδιομέλων Αλλά καί τών προσομίων καί ειρμών, γεννκται έρώ- 
τησις ή έξης. Γνωστού όντος, δτι τά πρόσόμια καί οί ειρμοί τής ελληνι
κές έκκλησίάς κατά ένα μόνον ώρισμέναν Τρόπον, ψάλλονται,εξάγεται άράγε 
έντεϋθεν, δτι οί Σΰροι έψαλλον καί ψάλλουσιν αύτούς κατά τον τρόπον τής 
Ανατολικής ελληνικής μουσικής; Είς την έρώτησιν ταύτην Απαντώμεν, δτι 
ή μετάφρασις δεν είναι τόσον πιστή, ώστε καί τδν άριθμδν τών ελληνικών 
λέξεων καί τών συλλαβών καί αύτδν τδν τονισμόν νά περιέχη. Ούδέ 
είναι δυνατόν νά γίνη τούτο έν τη συριακή γλώσση, ήτις ώς πάσαι αί ση

μιτικά!, ούτε την ποικιλίαν τοΰ τονισμού ούτε τδ πολυσύλλαβον' της ελ
ληνικές γλώσσης έχει. ·-. .

Εύνόητον δτι, έάν οί δρθόδοξοι Σΰροι έχουσι μετάφρασιν της ελληνικής· 
ύμνολογίας, πολύ μάλλον έχουσι τδ Εορτολόγιου της καθόλου Ανατολικής 
έκκλησίάς, ού μήν αλλά καί τδ Τυπικόν τών Ακολουθιών διατηροΰσι με 
Ασημάντους μεταβολάς. Ούτω λοιπόν αί έορταί καί ή τάξις τών έπ’ έκ-; 
κλησίας Ακολουθιών της Μ. Τεσσαρακοστής,· της Μ. έβδομάδος, τοΰ Πά
σχα μέχρι της Πεντηκοστής, τών Χριστουγέννων καί ’Επιφανειών, αί πά- 
ραμοναί τών Μ. εορτών καί αί Συνάξεις δεν διαφέρουσι τών τής ελληνικής 
έκκλησίάς. Αί παραμονα,Ι μάλιστα έτήρησαν έν τή συριακή καί αύτδ τδ ελ

ληνικόν ένομα, ώς καί αλλα εκκλησιαστικά δνόματα πλεϊστα παρ’αύτοϊς 
έτηρήθησαν, γραφόμενα απλώς -συριακοϊς γράμμασιν.

Τδ ΕύχοΛόγιον έπίσης τών Μελχιτών είναι αύτδ τδ Εύχολόγιον ώς διε- 
μορφώθη έν τή καθολική Ανατολική εκκλησία* ώστε αί Ακολουθίαι τών 
Κατηχουμένων καί τοΰ Βαπτίσματος, τοΰ Άρραβώνος καί τοΰ Γάμου, τής 
Χειροτονίας, τοΰ Εύχελαίου, τοΰ Μ. 'Αγιασμού, τών τεθνεώτων καί αί είς. 
διαφόρους περιστάσεις είσίν οίαι καί έν τή ελληνική έκκλησίί;:, οίστε-πε

ριττόν κρίνομεν νά πόιήσώμεν έκτενεστερον περί αύτών λόγον. Άξιοσημείω- 
τον όμως νομίζομεν, δτι έν ταϊς Ακολουθίαις ύπέρ τών έξ αιρέσεων έπι- 
στρεφόντων, τών μεν άρειανων διετάσσετο ή άναβάπχισις, τών δέ Νεστο
ριανών και Ίακωβιτών γίνεται Απλώς καί μόνη'δμολογία πίστεως δήμοσίιρ, 
εν ή ουτοι Αποτάσσονται τήαίρέσει αυτών. ’Επίσης σημειωτέου δτι αί εύχαΐ 
τί/ς fisrtifxoatifc διαφέρουσιν δλίγον τών ελληνικών εύχών. Ή εορτή Αλλως 
καί ακολουθία αύτη έτήρησεν έν τή συριακή τδ έλληνικδν όνομα Toruxltcia· 
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, ’ Μετα'βαίνοντες νυν έίς τούς" αιρετικούς, παρατηροϋμεν δτι των Σέμων 
Ίακωβιτων τδ εορτολόγιου καί ή ύμνολογία άποδεικνύουσιν δτι, καί ται. 

θύτοι ώς αιρετικοί μόνοφυσΐται άπεχωρίσθησαν τής καθολικές εκκλησίας^ . 
διετήρησαν όμως κατά μέγα μέρος την προ της αίρέσεως υμνολογίαν, πα- 
ρέλαβον δέ καί ’μετά ταΰτα παρά της καθολικής εκκλησίας τινά. Τοΰτα - 
δέν φαίνεται ουδόλως παράδοξον· είς τύν γινώσκοντα, δτι έν. τοΐς ,άρχαιο* 
τέροις χρόνοις διαφορά μεταξύ εκκλησιών παρά τά δόγματα ·ή τό πολί
τευμα της ’Εκκλησίας δέν έπέφερε καί πλήρη άρσιν πάσης σχέσεως μεταξύ., 
τών διαφωνούντων. Λόγον ποιούμενοι ενταύθα περί της λειτουργικής τών. 
Ίακωβιτών καί τών άλλων εκκλησιών τής Ανατολής βεβαίως δέν περί-·, 
λαμβάνομεν τούς νεωτέρους χρόνους. Ή λειτουργική αυτών ύπέστη καί. 
τινας μεταβολάς, άφ’ δτου μάλιστα άνεμίχθη είς τάς Εκκλησίας της Ανα
τολής ή 'Ρώμη μετά τών 'Ιεραποστόλων. Οί ρηθέντες σωζόμενοι κώδικες 
δέν είναι νεώτεροι τοϋ ΙΖ' αίώνος* πολλοί αυτών είσίν άρχαιόταται, ώστε, 
παοουσιάζουσιν εικόνα της λειτουργικής μέχρι τοϋ τέλους τοϋ. Μεσαιώνος- 
περίπου. ”Εκ τίνος χειρογράφου της έν Πάρισίοις Βιβλιοθήκης (Cod. Syr. 15 5) 
βλέπομεν παρά τοΐς Ίακωβίταις ουσαν έν χρησεί μετάφρασιν πολλών άκο- 
λουθιών καί ύμνων τοϋ ελληνικού Μηνολογίου* η μετάφρασις άλλως αύτη 
διαφέρει έν πολλοΐς ού μόνον περί τάς λέξεις άλλά-καί περί τον αριθμόν τών 
τροπαρίων, καί περιέχει καί μεταβολάς δογματικάς σπουδαίας, προδιδούσας, 

χεΐρα μονοφυσιτικήν, σκοπίμως παραχαράττουσαν. Έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 148 
χειρογράφου της αύτής βιβλιοθήκης μανθάνομεν δτι οί ’Ιακώβΐται έτή- 
ρησαν καί τήν τών δκτώ η'χων διαίρεσιν, ώς οί Σΰροι Μελχΐται. Το αυτό, 
χειρόγραφον 148 περιέχει ύμνους άντιστοιχοΰντας προς τά ήμέτερα καθί
σματα. Επίσης άπαντώμεν καί αντίφωνα. Το Τυπικόν ομοίως έν πλείστοις 
ομοιάζει τφ τών όρθοδόξων* ούτω παρ’αύτοΐς άπαντώμεν την άκολουθίαν 
τών Μ. 'Ωρών τή Μ, Παρασκευή, τή δέ Μ. Πέμπτη τον Νιπτήρα καί την- 
εύλόγησιν τοΰ Μύρου, ώς παρά τοΐς όρθοδόξοις.Έκ τοΰ ,παρισιανο.ϋ. κώδικος. 
Βεθ-Γαΐ,ο (θησαυρός εύχών), ού δμοιον καί άλλαχοΰ της Εσπερίας άπό- 
κειται, ή τάξις τών τελετών παρά τοΐς Ίακωβίταις γίνεται κατά την πα-, 
ράδοσιν τών έν Μεσοποταμία αγίων Πατέρων. Ή άκολουθία τοϋ γάμου, 
γίνεται κατά τον τύπον τοΰ ’Ιακώβου τοΰ ’Εδέσσης’ άναπολοΰσι. δέ αί τοϋ.- 
γάμου εύχαί καί ή τάξις έν γένει την ελληνικήν σχετικήν άκολουθίαν, με 
μόνην την διαφοράν, δτι το Εύαγγέλιον άναγινώσκεται. έκ τοΰ Ματθαίου. 
(ΙΘ'.Ι —13), καί δτι άντιθέτως πρδς τον τύπον της άνατολικής ’Εκκλησίας, 
ηγείται τδ άπσστολοευαγγέλιον καί έπεται ή τών νεονύμφων στεψις. Ή. 

τοΰ Βαπτίσματος άκολουθία φέρει τίτλον έν τοΐς χειρογράφοις τών. Παρι-. 
σίων, «’Ακολουθία τοΰ άγιου Βαπτίσματος παραδοθεΐσα παρά τοΰ κυρίου, 
ημών Ίησοϋ Χριστοΰ (;) τοΐς μαθηταΐς αύτοΰ καί διατυπωθεΐσα κατά., 
τάς παραδόσεις Κλήμεντος μαθητου τοΰ άποστόλου Πέτρου, ύπο τοΰ πα- ,. 
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τρός ημών κυρίου Σεβηρου πατριάρχου ’Αντιόχειας καί μέταφμασθεΐσα ίκ 
τοΰ έΙΙήνικον παρά Ιακώβου επισκόπου’Εδέσσης». Περίεργον δέ δτι οί* 
Ίακώβΐται κατά τούς σωζομένους κώδικας άλλας εύχάς εϊχον εις βάτ· 
πτισιν πολλών· δμοΰ, καί άλλάς είς βάπτισιν ένδς μόνον* καί πάλιν δια* 
φέρουσι κατά τι άπ’ άλλήλων αί εύχάί είς. βάπτισιν άρρενος καί αί είς 
βάπτισιν θηλεος. Έν τή Χειροτονίη άςιοσημείωτον δτι δ μέλλων ίερω* 
θήναι έποίει ομολογίαν γεγράμμένην είς Καρσουν^, κατά την διάταξιν’Ι
ακώβου,τοΰ μητροπολίτου Μαρτυρουπόλεως ένΜεσοποταμί^. Οί Ίακώβΐται- 
εϊχον καί ιδιαιτέρας τάξεις κληρικών,τούς Περιοδευτάς καί τάς Διακόνισσας 
ώς πολλαχοΰ της άνατολής ύπηρχον. Ή τάξις έπί τη Κουρά μοναχών,ή'τις 
έτηρησε την ελληνικήν λέξιν Σχήμα γίνεται κατά την παράδοσιν τοΰ Μ,' 
’Αντωνίου (;), έκ τοΰ αιγυπτιακοΰ είς τδ συριακδν μεταφρασθεΐσα, ώς γέ- 

γραπταϊ έν τοΐς χειρογράφοις. Ή είς άρραβώνα Εύχή αύτών ομοιάζει τή- 
ελληνική «Κύριε.1. . δ τφ-παιδί τοΰ Πατριάρχου ’Αβραάμ».-—Ή τοΰ Ευ* 
χελαίου άκολουθία διαιρείται είς 7 στάσεις* άπόδειξις πιθανώς: δτι ύπδ 7 
ιερέων έτελεΐτο, ώς έν τη άνατολική Έκκλησίφ. Ή Νεκρώσιμος άκολουθία 
ψάλλεται κατά την τάξιν Έφραίμ τοΰ Σύρου καί Ιακώβου έκ Σαρούγ* 
•άπαντ.ώσι δέ παρ’ Ίακωβίταις νεκρώσιμοι άκολουθίαι πλειότεραι τής- 
μιας* ούτως δ έν Πάρισίοις Κώδίξ 126 περιέχει άλλην είς διάκονον, άλλην 
είς γυναίκα καί άλλην είς άνδρα. Έν τφ Εύχολογίφ τών Ίακωβιτών εύ- 
ρίσκομεν καί ευχήν ύπέρ τών μετανόούντων έκ τής αίρέσεως τών Ίουλι- 
άνών καί τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου, ήν οί ’ίακώβΐται, ώς γνωστόν, 
άπέρριπτον* έτι δέ καί πλήθος ευχών έπί διαφόροις . περιστάσεσιν* ουτω 

π· Χ· εύχήν τοΰ άναθεματίσαντος έαυτόν ή άλλον, άλλην ίερέως.άνα* 
δεμάτι ύποπεσόντος, άλλην υπέρ τοΰ μετά μουσουλμάνου σοδομήσαν- 
'τος, ύπέρ παιδοκτόνου μητρδς, ύπέρ τοΰ προσβαλόντος μονήν ή ναόνι 
Εκ τίνος ευχής τής Κυριακήςγτών Βαΐων μανθάνομεν ,δτι καί οί Ίακωβΐ- 

“ταί τήν ημέραν αύτήν διένεμον έπ’ εκκλησίας κλάδους έλαίας. Τη Μ'. 
•Δευτέρη άνεγινώσκετο ευχή έπί τφ τελεί τής Μ. Τεσσαρακοστής,, ή, κατά 
’τήν ίακωβιτικήν έ'κφρασιν, έπί τή άίσί^ άφίξει είς τόν Λιμένα (δεΛιμάνι}. 
"Αξιοσημείωτος διαφορά έν τώ έορτολόγίφ τοΰ Τριφδίου τών Ίακωβιτών 
‘είναι ή εξής. Τή μέν α! Κυριακή τών Νηστειών τελείται μνεία τοΰ ένΚανα 
θαύματος τοΰ Κυρίου* τή β' εορτάζεται. ’Ιάκωβος δ Σαρούγ, τή γ' δ ά- 

■γιος Λεόντιος, τή δ' εορτάζονται οί άσκηταί Μακάριος καί Μάξιμος/καί 
'τή ε' οί ΙΙοοφήται. Κατά τι δέ έν Πάρισίοις χειρόγραφον (Cod. syr. Τ 7 2-) 
■ή ε'. έβδομάς τών Νηστειών έλέγετό έβδομάς των θαυμάτων, τή. δέ: ®.

1 Τοϋ όρου τούτου Ιπανειλημμίνως θά χάμωμεν χρήσιν κατωτέρω. Κ-α-ρσοανΙ λέγετα* 
•ή. ft ρα βι κ ή γλώσσα γεγραμμένη μί γράμματα σ υ ρ ιαχά. Τοϋτο btoEovv συνήθως ο1 
ΣΟροι* ίπίσης καί οί Μαρωνΐται, και οί ’Ιουδαίοι άπδ τοϋ δεκάτου αίώνος'προστίμων γράφον- 
'τις τήν αραβικήν, ήτις εϊχε-ν ήδη εισχώρηση εις τήν θρησκείαν, νά μεταχειρίζωνται τδ ΐθνι— 
•κβν των άλφάόητον. Εύνόητον οτι ?ν ταϊς. σημιτικαΐς γλώσσαις, ώς συγγενέσι, δυνάμεθα ν,ά 
μεταχε.ριζώμεΟα τδ γράμματα τής μιας πρδς γραφήν ετέρας. ''
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Κυριακή έτελεΐτο ή μνήμη τών αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καί 
τή δ'. Κυριακή μνεία έτελεϊτο τοΰ Αύγάρου καί τών μεταξύ αύτοϋ. καί 
τοΰ Ίησοΰ άνταλλαγεισών επιστολών κατά την γνωστήν παράδοσιν. Έ- 
ορταί τινες τών Ίακωβιτών έτήρησαν καί τά αρχήθεν ελληνικά δνόματα" 
ουτω π. χ. ή Κοίμησις της Θεοτόκου, έορταζομένη καί παρ’ αύτοΐς τή 
15 Αύγουστου, φέρει ονομασίαν ελληνικήν,· ρ,ετάστασις.

Γνωστόν δτι ταϊς ένεργείαις τών Παπών πολλοί τών έν ’Ανατολή Ία- 
κωβιτών έγένοντο Ούνΐται. Τών Ούνιτών τούτων ή υμνολογία καί τδ τυ
πικόν τών ακολουθιών είναι δλως διάφορα, ώς εξάγεται έκ τοΰ κωδικός 
τών Παρισίων (Αριθ. 158), δστις φέρει τίτλον συριακοΐς γράμμα,σι.την ελ
ληνικήν λέξιν Ζ7ιααή,(πίναξ δηλ. τών ύμνων καί εύχών, εύχολόγιον, brevria- 
riun). Νοείται δτι η Ρώμη,, άμα κατόρθωσε νά ύποτάξγέαυτή.τούςού- 
νίτας τούτους, προσεπάθησε. νά εξάλειψη έκ. της Εκκλησίας αύτών καί 
παν δ,τι άνεμίμνησκε την Ανατολικήν Εκκλησίαν, ής ποτέ ήσαν μέλη.

Τοσαΰτα περί Ίακωβιτών. Τών δέ Νεστοριανών ή υμνολογία ακολουθεί 
δλως Ιδιόρρυθμον τύπον καί τδ Τυπικόν των ιδίαν τάξιν, και κατ’ ελά
χιστα όμοιάζουσι τή ορθοδόξφ Έκκλησίγ. Οί ύμνοι αύτών είσι ποιήματα, 
γεγραμμένα εις ρυθμόν έφραιμικδν, περί ού Ανωτέρω έγένετο λόγος. Οί 
ύμνοι οδτοι Αποτελοΰσι σπουδαΐον μέρος της. συριακής φιλολογίας, είσί δ? 
έν αύτοΐς έγκατεσπαρμέναι νεστοριανά! δοξασίαι. Ή έρευνα αύτών ανά
γεται μάλλον εΙς την συριακήν φιλολογίαν, διδ Αποφεύγομεν νά ποιη- 
σωμεν ένταΰθα έκτενη λόγον περί αύτών. Τινές τών ύμνων τών Νεστο
ριανών είσίν ορθόδοξοι κάί προφανώς Αρχαίοι, Αποδίδονται. δέ Έφραίμ τώ 
Σύρφ.

Τών Αίθιόπων καί Μαρωνιτών όλίγιστοι ύμνοι σώζονται" τά σωζότ 
μένα χειρόγραφα περιέχουσι μάλλον εύχάς διαφόρους" ώστε πολλά δέν 
δυνάμεθα νά είπωμεν περί αύτών. Τδ βέβαιον είναι δτι άπέχουσι της ελ
ληνικής υμνολογίας, έ'χουσιν δμως πολλά έν τή Λειτουργική αυτών μαρτ 
τυροΰντα την έκ τής καθόλου ανατολικής Εκκλησίας καταγωγήν αύτών, 
ής άπεχωρίσθησαν. Έν τφ Εύχολογίφ τών Μαρωνιτών Αξιοσημείωτου 
είναι, δτι άλλη ακολουθία ορίζεται εις βάπτισιν άρρενος καί άλλη εις βά- 
πτισιν θηλεος" άλλη πάλιν εις βάπτισιν ένος μόνον, καί άλλη έπί πολ
λών δμοΰ^ ώς οί Ίακωβΐται ποιοΰσιν.

Ιδιόρρυθμον είναι έν πλείστοις καί τδ έορτολόγιον τών ,Νεστοριανών.Έκ 

τοΰ έν Παρισίοις Cod. Syr. 183 έςάγομεν δτι αί Κυριακαί άπδ τών Χριστου
γέννων είχον την εξής τάξιν: Α' καί Β' κυριακη τών Χριστουγέννων" είτα Α', 
Β', Γ', ΔΛ, Ε', <7', Ζ', καί Η', τών Επιφανειών. Άπδ της Ααμπράς ηγοντο 
κατά σειράν Α', Β', Γ', Δ', Ε', καί κυριακη τοΰ Πάσχα—είπετο η Κυ
ριακή μετά τήν Άνάληψιν. Άπδ ταύτης ήρχιζεν ή Α'. Έβδομάς καί Κυριακή 
τών Αποστόλων, εϊπαντο δέ ή Β'. κ.λ. μέχρι τής Ζ'. Κατόπιν ε'ίπετο άλλη 
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€έιρά, Α' Κυριακή τοΰ Θέρους, Β', Τ', κ.λ. μέχρ,ι τής Ζ'. Μετά τάΰταήτ 
γοντο ή A', Β', καί Γ'. Κυριακή τοΰ ΊΙλία. Ίί επομένη έλέγετο Δ' τοΰ Ήλία 
ή καί Α' της Εύρέσεως τοΰ Σταυρού—ειποντο δέ ή Ε' καί Ζ' τοΰ Ήλία.Μετά 
ϊχζ Κυριακάς τοΰ Ήλία ή'ρχοντο αί Κυριακαί τοΰ Μωΰσέως, A', Β', Γ', Δ^ 
καί Ε'. Τέλος είπετο ή Κυριακ^ητων Εγκαινίων. Άν οί σήμερον σωζό- 
μενοι δλίγιστοι έν Ανατολή οπαδοί τοΰ Νεστοριανισμοΰ (λεγόμενοι του
λάχιστον ούτω) τήν αύτήν τάξιν άκολουθοΰσιν, άγνοοΰμεν.

Τών έν Αίγύπτφ Κοπτών τέλος ή ’Εκκλησία δέν Ανέπτυξε πολύ τήν υμνο
λογίαν" ούχ’ ήτταν ή υμνολογία των μαρτυρεί τήν έκ της Αλεξανδρινής* 
’Εκκλησίας καταγωγήν αύτης. Ή τών Κοπτών Εκκλησιαστική γλώσσα 
περιέχει πλήθος μέγα ελληνικών δρων καί έκφράσεων. Αύτδ τδ Εύχο~ 
Λόγιον Κοπτών λέγεται Κογέδα/, λέξις παρεφθαρμένη έκ τής έλλη- 
νίκης. Έν τή Ακολουθία τοΰ Αρραβωνοστεφανώματο.ς τών Κοπτών αί ελ
ληνικά! εύχαί «Κύριε ... § τφ παιδί τοΰ πατριάρχου Αβραάμ» καί .«δ 
θεδς δ'άχραντος» είσί σχεδόν μεταπεφρασμέναι, μέ δλίγας διαφοράς. Έν 
τή Χειροτονίη (ήτις έτήρησε έπίσης τδ Ελληνικόν ό'νομα παρεφθαρμέ- 
νον, Σ άρτον Ια) ή Εύχή «ή θεία χάρις, ή πάντοτε τά Ασθενή θεραπεύουσα 
κ.λ.» είναι κατά λέξιν σχεδόν μεταπεφρασμένη. Τά αύτά ήδυνάμεθκ νά 

παρατηρήσωμεν καί περί άλλω; εύχών καί Ακολουθιών τών Κοπτών.

II

■ Διελθόντες τά μάλλον Αξιοσημείωτα έκ τής Αρχαιοτέρας Λειτουργικές ' 
τών έν Ανατολή Εκκλησιών, δπως παρουσιάζουσιν αύτήν ιδίως οί έν Έ- 
σπερίφ Αποκείμενοι χειρόγραφοι κώδικες, ; έπεφυλάχθημεν δπως έν τέλει 
ποϊήσωμεν λόγον περί τοΰ ούσιφδεστάτου μέρους αυτής, τοΰ .κέντρου,- ού
τως είπεΐν, Ολης τής Τελετουργικής, δήλα δή τής τελέσεως τοΰ Μυστη
ρίου τής Εύχαριστίας. Έν. τοΐς έπομένοις θέλομεν πραγματευθή περί tWC 
Λειτουργίας πχ.'ϊΐ,νι δμοΰ τών εκκλησιών τής Ανατολής, δπως οί Ανα- 
γνώσται εύχερεστέραν έ'χωσι τήν σύγκρισιν Αλλήλων. Καί δή Αρχόμεθκ 
άπδ τών Σύρων.

■ 'II Λειτουργία παρά Σύροις, δρθοδόξοις τε καί έτεροδόξοις, φέρει τδ ελ
ληνικόν όνομα Αναφορά. Διετήρησαν δέ οί Σΰροι, ώς καί οί Άραβες, oy 
μόνον τδν γενικόν τύπον τής λειτουργίας τής Αρχαίας Εκκλησίας Αλλά 
καί πολλάς έλληνικάς ονομασίας έν αύτή. Τδ πλήθος τών ελληνικών 
τούτων λέξεων Αδύνατον είναι -νά παραθέσωμεν ένταΰθα χάριν παραδείγ
ματος δμως^άναφέρομέν τινας" ούτω π. χ. οί Σΰρρι/λέγουσι· βή/ιά τδ 
άγιον Βήμα — τδ στιχάριον, κουτίνο παραφθορά τοΰ χιτώνιον" οί
άραβες'λέγουσιν αύτο τοννέα (HJIW), κατά - συγκοπήν" 'τδ ,ωράριον λέ
γεται oipopb (^“"iS") κ.τ.λ. Περιττόν νά σημειωσωμεν δτι αί έν Άνα-
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τολ^ ’Εκκλησίας δρθόδοξοι καί ετερόδοξοι έ'χουσι τά αυτά σχεδόν ιερά σκεύ^ 
δσα καί η ελληνική, ών τινα έπίσης φέρουσιν ελληνικά- Αόρατα. Ό άρτος 
τές Ευχαριστίας ύπδ τδν Αράβων λέγεται Βουρσούν λέξις πιθανώ-

ίΓατα. προσελθοϋσα έκ παραφθοράς τοΰ.άπαρσή' 'fa λέξις άπαρση τουλάχι
στον·'συνεχέστατα άπαντ^ παρά Κόπτάϊξ.
"■ Περί των Μελχίτ έτοι τών ορθοδόξων Σύρων δεν θεωροΰμεν Αναγκαίου 
να πραγματευθώμεν διά μακρών, διότι, ώς όρθόδοξοι, έχουσι τάς της ορ
θοδόξου ανατολικές ’Εκκλησίας έλληνικάς γνωστάς λειτουργίας έν» Συριακή 

μεταφράσει, τοΰ τε Βασιλείου και τοϋ Χρυσοστόμου. ■
Οί ’Ιακώβ ΐται Αρχέθεν διετηρησαν τάς παλαιάς Λειτουργίας των Μελ- 

χιτών, ώστε καί μετά τδν χωρισμόν αύτών άπδ της Καθολικές Έκκλη- 
' αίας έπί πολλούς χρόνους έτέλσυν τά Μυστήρια, καί την Λειτουργίαν ώς 
και οί όρθόδοξοι Σύρος, τηροΰντες ού μόνον την ούσίαν Αλλά καί τδν τύ
πον των δρθοδόξων λειτουργιών. Μετά τών Ορθοδόξων συνεφώνουν ανέκα
θεν οί ’Ϊακωβϊται περί τές άρχαιότητος τές λεγάμενης Λειτουργίας τοϋ 

’Ιακώβου (Κυρίλ., Κατηχ. Μυσταγ. ά. 3), έν τιμώσιν έξόχως καί πιστεύ- 

ουσιν, ώς άπαντες οί Σΰροι, ότι είναι έργον αύτοΰ τοΰ ’Αποστόλου. Κοά 
ότι μέν η Λειτουργία-εκείνη είναι αρχαιότατη, Αναμφίβολον" ότι όμως 

είναι εργον αύτοΰ τοΰ’Αποστόλου, όπως έχει τανΰν τούλάχιστον, είναι Α- 
παράδεκτον, καί διά άλλους λόγους καί μάλιστα διότι περιέχει λέξεις 
καί εκφράσεις Αγνώστους τη Αποστολικ^ί Αρχαιότητι.

Συν τφ χρόνω δέ είσηχθησαν παρά τοϊς Ίακωβίταις καί άλλαι πολ- 
λαίλζ/βιεΌΐφγιαι, έργα Ίακωβιτών Διδασκάλων^ αΐς έχρώντο αί Ίακώβϊ- 
ται. Τοιαύτας Λειτουργίας γινώσκομεν έκ τών χειρογράφων τριάκοντα κα) 
$ζ τδν Αριθμόν' τινές αύτών είσί ψευδεπίγραφοι, πολλαί είσίν ορθόδοξοι, 
ούδεμίαν ετερόδοξον έαφρασιν περιέχουσαι, τίνές τέλος, περιέχόυσίν έκ- 
φράσεις συμφώνους ταΐς τών Ίακωβιτών δοξασίαις. Αί λειτουργίαι αύταί 
είσίν αί έξης :

■ 1) -’Επίτομη τές Λειτουργίας ’Ιακώβου, γενομένη παρά Υρηγορίου Κα·

ύοίικοϋ,της ’Ανατολές· ('Ο τίτλος Καθοδικού πΖΛΛ. Συροις είναι κατώτε
ρος μέν τοΰ Πατριάρχου, Ανώτερος δέ τοΰ Μητροπολίτου). Ταυτης 'έν 
μόνον χειρόγραφον σώζεται, τδ ύπ’ Αριθ. 733 τών Παρισίων, άριστα καί 
■εύαναγνώστως γεγραμμένον, ώς ημείς αύτοΰ άντεληφθημεν.

2, 3 καί 4) λειτουργίαι τρεις φέρουσαι τδ όνομα τοΰ ’Αποστόλου Πέ- 
'•τρου. Αυται, πρδ πολλοΰ γνωστά!, έδημοσιεύθησαν έν Ρώμη έν τφ Mis

sile Chaldaicum.
• 5) Λειτουργία Ίωάννου τοΰ ’Αποστόλου,, προφανώς, ψευδεπίγραφος, έρ- 

γον πιθανώς Ίωάννου τινδς Πατριάρχου τών Ίακωβιτών, παρ’ ού τδ δ- 
νομα έλαβε. Σημειωτέον δτι Ίωάνναι παρά Συροις Απαντώσι πλεϊστόι. ■

6) Μάρκου τοΰ ’Αποστόλου. Διαφέρει αυτή τές γνωστές ελληνικές Αει-
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τουργίας, τές φέρούσης τδ όνομα τοΰ Εύαγγελιστοΰ (δημοσιευθέίσης τδ 
πρώτον έν Παρισίοις ύπδ Ίωάννου Κανονικοΰ)' βάσις δμως ταύτης έκείνη 
έχρησίμευσε.

- 7 καί 8) Δύο Λειτουργίαι τών Δώδεκα ’Αποστόλων. Ή μία τούτων δια
φέρει λίαν κατά τά διάφορα χειρόγραφα. ('Όρά τδ Miss. Chaldaicum δπου 
έδημοσιεύθη). ··■■■·■'■■ :
; 9) Λειτουργία ΛιοννσΙου’Λρεοπαγίτον, έπισκόπου ’Αθηνών. Τδν ’Αρεο
παγίτην οί ’Άραβες καλόΰσι ΒαονΛούσι, {Γίαύ.Ιου μαθητην). Κατά την 
γνώμην πολλών, η Λειτουργία αυτή είναι έργον Διονυσίου Βαρσαλίβι, <5νο- 
μαστοΰ ίακωβίτου Επισκόπου Άμίδου, περί ού κατωτέρω. 'Ότι φέρει τδ 
όνομα τοΰ ’Αρεοπαγίτου, ούδέν παράδοξον" συνείθιζον οί Σΰροι ν’ άπόδίδω- 
σιν είς γνωστούς μεγάλους διδασκάλους τές Καθολικές ’Εκκλησίας έργα, 
ών •οί ■ συγγραφείς, μεταγενέστεροι, ησαν ομώνυμοι εκείνων, όπως τά έργα 
Αποκτησωσι μεϊζον κΰρος. '

10) Κλημεντος ’Επισκόπου Ρώμης, ψευδεπίγραφος προφανώς.
. 11) ’Ιγνατίου Έπισκόπου ’Αντιόχειας καί μάρτυρος.

12) ’Ιουλίου πάπα Ρώμης.
13) Εύσταθίου ’Αντιόχειας, τοΰ μετασχόντος τές Α'. έν Νικαίγ Συνόδου.

• 14 καί 15) Δύο λειτουργίαι Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Αυται είσί διά
φοροι τές γνωστές ελληνικές λειτουργίας' περίεργον έν τούτοις δτι Αρ- 
χονται διά τών λέξεων έκείνης «Κύριε, δ Θεός δ παντοκράτωρ», έκ τές 
εύχης μετά την Μ. εί'σοδόν. Ή πρώτη καί αρχαιοτέρα φαίνεται έκ τινων 
έκφράσεων καί λέξεων δτι διετυπώθη κατά την ελληνικήν. 'Η δευτέρα 

είναι προφανώς νεωτέρα, πιθανώτατα έργον Ίωάννου τοΰ ’Επισκόπου τές 
Χαρράν, έδρας επισκοπικές τών Ίακωβιτών έπί πολλούς αιώνας. Άπεδόθη 
τφ Χρυσοστόμφ, δι’3ν λόγον, ώς έρρέθη, η Αλλη άπεδόθη τφ Άρεοπάγίτν]. 
1 16) Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας. ·

■ 17) θωμά Ήρακλείας. Ή Λειτουργία αυτή έχει τδ Αξιοπερίεργου, οτί 
αί εύχαί άρχονται κατά Αλφαβητικήν τάξιν τών συριακών στοιχείων. Ό 
αύτδς Θωμάς έγραψε καί ψαλμούς κατ’ Αλφαβητικήν σειράν.
- 18) Βάρ—Κηφα, μονοφυσίτου, Ακμάσαντος, ώς λέγεται, τδν δέκατου

αιώνα.
19) Ίωάννου τοΰ μεγάλου Πατριάρχου. 'Η Λειτουργία αυτή λέγεται 

καί τών άγιων ζ/ιδασαά.^ωα, διότι περιέχει εύχάς, γραφείσας παρ’ Απο
στόλων καί Αρχαίων εκκλησιαστικών Ανδρών, — τούτων τούλάχιστον φέ- 
ρουσι τδ όνομα-—, λίαν παρά τοϊς μονοφυσίταις τιμωμένων, οίον, ’Ιακώ
βου τοΰ Άδελφοθέου, Ίωάννου τοΰ ’Αποστόλου, τών 12 ’Αποστόλων, Κλη
μεντος Ρώμης, Ιουλίου Ρώμης, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Κυρίλλου ’Αλε
ξάνδρειάς' Ιγνατίου Ίερομάρτυρος, Φιλόξενου Ίεραπόλεως, Διονυσίου, Έ- 

λεαζάρού,. καί/Ιωάννου. Πατριάρχου, ού καί τδ όνομα φέρει. Τ.ίς ούτος δ
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Ιωάννης, δύσκολον νάάποφανθώμεν, δι’ έλλειψιν ιστορικών ειδήσεων,' την 
δυσκολίαν δ’ επαυξάνει τδ δτι πλεΐστοι Ίωάνναι παρ’ Ίακωβίταις άπαν-> 

τώσι. Πιθανώς είναι ό ’Ιωάννης Βάρ—Σουσάν, γνωστός συγγραφευς Όμι-? 
Χίας τινδ? άπολόγη'τικης της χρησεως τοϋ άλατος, ελαίου καί. σίτου δί* 
δν κατασκευάζουσι τδν άρτον της Ευχαριστίας οί’Ιακώβΐται.

20) Φιλόξενου Ίεραπόλεως, ην οί Σΰροι Μαβούγε καλοϋσι. Τδν Φιλόξε-; 

νον, Νικηφόρος δ Κάλλιστος έν τη εκκλησιαστική Ίστορίη (ις·'. 27) λέγει 
Πέρσην τδ γένος, πρώην δοϋλον. Παρευρεθείς έν τ^ έν Χαλκηδόνι Συνόδφ- 
πολλών ταραχών έγένετο πρόξενος, και μάλιστα κατά του Φλαβιανοΰ 

Αντιόχειας. Ό αύτδς λέγεται και Εενάγ’ας, ονομα ούχί περσικόν, ώς δ 
Νικηφόρος νομίζει, άλλ’ ελληνικόν (=ξένος). Πέτρος δ· Κναφεύς-επίσης 
καλεϊ αυτόν Φιλόξενου.

21) Τοϋ αύτοΰ Φιλοξένου. Ή Λειτουργία αυτή είναι μέν διάφορος της 
άνωτέρω τάς έκφράσεις, όμοια δέ την έννοιαν.

22) Σεβηρου ’Αντιόχειας, τοϋ γνωστού αιρετικού.· Ταύτης. φαίνεται μα
κράν χρησιν έποιοϋντο οί Ίακώβΐται, διότι έν 'δλιγίστοις. χειρογράφοις 
σώζεται.

■ 23) Διόσκουρου ’Αλεξάνδρειάς, τοϋ γνωστού αιρετικού.
24) Ιακώβου Βαραδάϊ, Sv οί "Ελληνες Βαραδάτον έκάλουν, δ ,δέ Νίκη-' 

φόρος (ιη. 25) καί Ζάνζαλον προσαγορεύει; Είναι δ γνωστός μαθητης τοΰ 
Σεβηρου καί ηγέτης τών παρ’ αύτοΰ όνομασθέντων Ίακωβιτών. Περιέχει 
αύτη· έκφράσεις άντικειμένας τνί περί τών δυο έν Χριστώ φύσεων διδα
σκαλία τών όρθοδόξων και τγ διδασκαλίας τών Νεστοριανών·

25) ’Ιακώβου Σαρούγου, έπισκόπου πόλεως μικράς, Barral καλούμενης,
$ Barrq ίκχά Προκόπιον, ολίγον τ·ης Εδέσσης άπεχούσης. Παρά Σύροις 
είναι όνομαστδς έκ διαφόρων ομιλιών καί θεο λογικών έργων, έτι σωζομέ- 
νων. Άξιοσημείωτον δτι έν τη Λειτουργία αύτοΰ η έπίκλησις τοϋ αγίου 
Πνεύματος μεγάλην ομοιότητα έχει πρδς την έν τ-η ελληνική έπίκλησιν 
.«’'Ετι προσφέρομέν σοι κ.λ.» «

26) ’Ιακώβου’Εδέσσης, άκμάσαντος περί τδ 680 μ. ΧΖ Πλη-ν ,τ^ς. Ast? 
τουργίας σώζονται έν τφ Νομοκάνονι τών Συρων Ίακωβιτών καί άλλα 
θεολογικά έργα τοΰ αύτοΰ.
■ 27) Ίωάννου τοΰ ’Ακοίμητου. Εί'πομεν άνωτέρω δτι πολλοί Ίωάνναι ά-
παντώσι παρ’.Ίακωβίταις- η της άντιοχικ^ς Εκκλησίας ιστορία άλλως είναι 
η μάλλον πασών σκοτεινή- διά τοϋτο ούδέν περί αύτοΰ βέβαιον δυνάμεθα 
είπεΐν, η δτι ·ην Πατριάρχης Αντιόχειας. Λέγεται δ . αύτδς καί Αατϊδ 

-τίτλος *η επίθετου αντιστοιχούν πρδς -τδ -ελληνικόν.- Συγκελλος. 
•■Ακοίμητοι έλέγοντο μοναχοί τινες ελληνες, οις έπεβάλλετο ύπδ τών καθε
στώτων αύτών ύπνος βραχυχρόνιος κατά περιτροπήν, ένεκα τών έπ’έκκλη- 
σίας συνάξεων, γενομένων καθ’ δλας τάς ώρας της νυκτός. Τδ ονομα τδ Έλ-
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ληνικδν έτηρησαν καί ο ί Σΰροι (άκϋύμι, Β’ρΊ38). *Η Λειτουργία Ίωάννοι» 
τοϋ’Ακοίμητου διά τε τδ αρχαϊκόν ύφος της γλώσσης μαί την ύγικ περί 

Μυστηρίων διδασκαλίαν φαίνεται ουσα άρχαία.
28) Ίωάννου υίοϋ Μαάδνι. Ούδέν άλλο περί τοΰ συγγραφέως γνωστόν,

5) δτι ύπηρξε.πατριάρχης.’Αντιόχειας. \
29) Ιγνατίου ’Αντιόχειας. Ό αύτδς άλλαχοΰ καλείται καί Ίωσηφ ένδς

Βαχηβ. Τδ ύφος τ-ης Λειτουργίας του είναι άνθηρότατον καί πως ρητο
ρικόν καί περιέχει πολλά έπίθετα καί συνώνυμα. Ταΰτα δεικνυουσι την 

λειτουργίαν· έργου πολύ νέον. -··
30) Διονυσίου, έπισκόπου Καρδου (νήσου). ’Άγνωστον ποίαν νήσον οι 

Σΰροι έκάλουν Καρδού' γνωστόν μόνον, δτι το όρος της ’Αρμενίας ’Αραρατ- 
έλέγετο κατόπιν καί Καρδου. ’Άγνωστος καί δ συγγραφεύς./

31) Ίωάννου Βασώρ. ’Ίσως είναι ουτος δ παρ’ έλλησι Βωστρηνός λε

γόμενος.
32) Μιχαήλ ’Αντιόχειας. Ή Λειτουργία αύτη είναι'προφανώς νεωτερα, 

πρώτον μέν διότι δέν σώζεται έν άρχαίοις κώδιξι, δεύτερον δέ, δέν γνω- 
ρίζομεν ’Αντιόχειας Πατριάρχην Μιχαήλ πρδ τοΰ Σεβηρου ούδένα,ούδέ άλλον 

Μιχαήλ καθόλου πλην τοϋ περί τδ 1190 άκμάσχντος ίακωβίτου. ’Ίσως 
μάλιστα ή παροΰσα Λειτουργία έίναι έργον άύτοϋ τούτου. Ά^ιοτημείωτον 
δτι αύτη,-ώς καί η τοΰ Θωμά Ήρακλείας, περιέχει εύχάς-άρχομένας κατ’ 
άλφαβητικην τάξιν τών συριακών γραμμάτων.

33) Ματθαίου τοϋ καλ.ουμένου Ποιμένος. Ή λειτουργία δεικνύει τδ’* 
συγγραφέα Ίακωβίτην. Ούδεμίαν άλλην έί'δησιν περί αύτοΰ έχομεν.
. 34) Ίωάννου Βαρσουσάν.

35) Σηξτου, πάπα Ρώμης. Ή Λειτουργία αύτη κατέχει την. ά, σειράν 
δημοσιευθεΐσα μετά τινων άλλων έν τφ Miesale Syriacum.·

36) Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. Ή Λειτουργία αύτη, σωζομένη έν δλιγί·’ 
στοις κώδιξιν, άποδίδεται παρ’ άλλων Γρηγορίω τφ Θεολόγφ, -έπειδη έτ 

χει δμοιότητα πρδς την έτέραν λειτουργίαν την έπιγραφομένην τφ Γρητ 
γορίφ. Σημειωτέου δτι έν τισι κώδιξιν. έπιγράφεται ώς έργον αύτοΰ τοΰ 
Γρηγορίου, ούχί τοΰ Βασιλείου. Όύδεμία άμφιβολία, δτι είναι αύτη η έλτ 
ληνικη γνωστή λειτουργία τοϋ Μ. Βασιλείου, ·ης άποτελεΐ μ.$τάφρασιν..Ή 
έλληνικη δμοις,σημειωτέον, είναι πληρεστέρα καί έκτενεστέρά της-συρίακ-ης.

37) Διονυσίου, επισκόπου’Αμίδου, άρχαίας παρά τδν. Τίγριν πόλεως, *η- 
τις καί Καραμίτ τουρκιστί λέγεται, (δηλ. καρά ά/ιΐδ==μαύρη άμίδ).- 'Ο 
αύτδς. Διονύσιος λέγεται καί Βαρσαλίβ’ έζησε δέ, παρά τάς. άρχάς· τοϋ IB’ 
«ίώνος, άπολογητης τών ίακωβιτών γεν.όμενος διά πολλών συγγραφών.

38) Γρηγορίου Άβουλφαγάρ, τοΰ καί Βάρ ^-· Χεβραίου λεγομένου, 'Ο 
Βαρ—Χεβραΐος, Βαρεβραΐος, είναι είς τών έπισημοτέρων σύρων συγγρα
φέων έγεννηθη έν Μιτυληνν) τώ 1225, ην δέ άνεψιδς τοϋ Πατριάρχου
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Μιχαήλ έξ άδελφοΰ. Λέγεται καί Μόφριαν τής ’Ανατολής, ήτοι Άιδά- 
«καλός. ,'Η πολυμάθεια τοΰ Βαρεβραίου ήν καί παρά τοϊς ’Άραψι γνωστή. 
Πολλά είσί τά συγγράμματα αύτοϋ, ών διακρίνονται ή συριακή γραμμα
τική, ή Ιστορία των- Δυναστειών, δ ’Θησαυρός τών Μυστηρίων. ’Η λειτουρ
γία είναι προφανώς έργον γνήσιον έκ τε της γλώσσης και τοΰ ύφους, βετ 
βαιουμένη.
• Αύταί είσίν αί γνωσταί τών Ίακωβιτών Λειτουργίαι ή Άναφοραί' Ίίνές 
τών δποίων είσίν έργα γνήσια ών φέρουσι τδ βνομα, τινές δε ψευδεπί

γραφοι, δποΐαι π.χ. τοϋ ’Ιγνατίου, Σήξτου, Διόσκουρου καί άλλαι, ώς η έπι- 
μεμελημένη έρευνα αύτών δεικνύει. Τινές αύτών έδημοσιεύθησαν έν Ρώμ·/}, 
παπικφ ζήλφ' άλλ’ οί λατϊνοι, κατά τδ σύνηθες, ένόθευσαν αύτάς, είσα- 
γαγόντες παραλλαγάς εις τήν έπίκλησιν τοΰ αγίου Πνεύματος, ή εις. 
τούς λόγους τοΰ I. Χριστοΰ. Πολλαί δέ άπόκεινται άνέκδοτοι έν Παρισί- 
οις, Λονδίνφ, Ρώμη καί άλλαχοϋ. Ό τύπος πασών τών ίακωβιτικών λει
τουργιών είναι περίπου δ αύτός. Ό ίερεύς έν πρώτοις προσκομίζει τά Δώρα 
έν τ.ή ίερα προθέσει, άρτο?, oiror καί ύδωμ. Άρχομένης της Λειτουργίας 
έκφωνεΐ εύχάς προ τής αγίας Τραπέζης' μετά τοϋτο λαμβάνει χώραν ή 
Μ. Εί'σοδος, έν ή μεταφέρονται τά Δώρα άπδ τής Προθεσεως εις τήν Τρά
πεζαν. "Επεται δ Τρισάγιος 'Ύμνος, εις ον οί Ίακωβϊται, σημειωτέον, ώς 
καί οί Κόπται. παρεισήγαγον τδ «δ σταυρωθείς δι’ ήμας»-—Δοζολογία—- 
Ψαλμοί έκ τής Π. Δ. και ύμνοι χριστιανικοί έν στίχοις κατά τδ έφραι.-. 
μικδν μέτρον. Άναγινώσκεται τδ Άποστολοευαγγέλιον σύριστί καί άοα- 
βιστί.-’Εκφωνούνται ύπδ τοϋ Ίερέως Εύχαί καί ύπδ τοΰ Διακόνου τά Είν 
ρηνικά. Μετά ταϋτα ψάλλεται συριστί τδ τής Νίκαιας Σύμβολου-—μεθ’ β 
έρχεται ή κυρίως Αναφορά. ’Άρχεται δέ διά τοΰ φιλήματος τής Είρή- 
νης, μεθ’ § δ ίερεύς, σφραγίζων τφ Σταυρώ τδν λαόν, μεταδίδει αυτφ «την 
χάριν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ καί τήν άγάπην τοΰ Θεοϋ καί Πα- 
τρδς καί τήν Κοινωνίαν τοΰ άγιου Πνεύματος». 'Ο Διάκονος εκφωνεί 
«άνω σχώμεν τάς καρδίας' εύχαριστήσωμεν τώ Κυριφ», δ δε Ίερεύς. ανα- 

γινώσκει εύχαριστηρίους εύχάς' δ λαδς ψάλλει τδ, άγιος άγιος άγιος Κυ- 
'ριος κ. λ. 'Ο ίερεύς μετά τάς Εύχαριστηρίους άναγινώσκει εύχήν.Αίνέσεως. 

Ή ευχή αύτη είναι διάφορος έν ταϊς διαφόροις λειτουργιαις, συντομωτερά 
ή μακοοτέρα. ’Εκφωνεί μετά τοϋτο δ Ίερεύς τδ «Λάβετε, φάγετε κ.λ.», 
’δ δέ λαδς άπαντ^, ψάλλων, «τδν θάνατόν σου, Κύριε, καταγγελλομεν 
καί τήν άνάστασίν σου δμολογοϋμεν». "Επεται ή Έπίκλησις τοϋ άγιου 
Πνεύματος. Σημειωτέον ένταΰθα δτι τινές μέν τών κωδίκων έχουσι ποι- 

ήση(τδν άρτον κ.λ.), τινές δέ μέταβάΛη ΣουχΛαφά, συρ: == με.-
'ταβολή * κατά τά λοιπά .ή έπίκλησις τοϋ αγίου Πνεύματος ομοια- 
'ζει τή .έν τή ελληνική Λειτουργίγ τοϋ Ιακώβου. Κατάλληλον κριναμέν 
Ίν.ταΰθχ νά σημειώσωμεν έπίσης, δτι άξιοσημείωτος διάφορά τών Ίακφ-
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βιτών είναι δτι δ «άζυμος άρτος, 8ν μεταχειρίζονται κατασκευάζεται ά- 
•έατι άμα καί «.ίαίω. Υπέρ τής χρήσεως ταύτης σώζεται καί άπολογη- 
τική δμιλία Ίωάννου τοΰ ’Αντιόχειας. Περιττόν νομίζομεν νά σημειώσω- 
μεν, δτι ή παρά τοϊς Ίακωβίταις άρχήθεν χρήσις ούχί άζύμού άλλ’ ένζυ
μου άρτου, δεικνύει κατά τών λατίνων τήν χρήσιν τών άρχαίων ’Εκκλη

σιών καί αύτών τών αιρετικών. .......
«- Μετά τον άγιασμδν.τών δώρων έπεται ή τών Διπτύχων άνάγνωσις, 

έν οίς μνεία γίνεται τών τε άγιων καί τών τεθνεώτων. Διαφορά σπου
δαία ένταΰθα, είναι, δτι οί Ίακωβϊται παρενέβαλον έν τοϊς Διπτύχοις φρά
σεις δηλωτικάς τής αίρέσεώς των, μνημονεύουσι δέ των' ίακωβιτών διδα-, 
σκάλων. Μετά τά Δίπτυχα καί τινας έκφωνήσεις έπεται τδ Πάτερ 
τδ όποιον , άρχίζει δ Ίερεύς καί τελειοϊ δ λαός. ("Ομοιόν τι γίνεται1 νΰν καί 
παρά τοϊς Καθολικοϊς), Μετά τήν έκφώνησιν «τά άγια, τοϊς, άγίοις», δια
μελίζεται δ άρτος καί έμβάπτεται εις τδ ΙΙοτήριον, μεταλαμβάνει δ ίε
ρεύς κάί μεταδίδωσι τφ κ^ήρφ πρώτον καί είτα τφ λαφ διά τήι Λα.6ίδι·ς,' 

(τδ όνομα Λα,βις έτήρησεν ή συριακή γλώσσα). Μετά τάς εύχαριστηρί- 
όυς-εύχάς έπεται ή άπολύουσα τήν συνάθροισιν τελευταία Εύλογία. τοΰ 
ίερέως.

■ Έκ τών άνωτέρω βλέπει τις. . τήν. δμοιότητα τοΰ τύπου τής Ίακωβι- 
τικής ’Εκκλησίας πρδς τδν τής ’Ορθοδόξου, δσον άφορφ τά ουσιώδη μέρη, 
τής Λειτουργίας. . ...

. Τών δέ Kont&r τρεις έχομεν Λειτουργίας, - φερόύσας τά ονόματα τοΰ· 
Μ. Βασιλείου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου καί Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς,· ΊΙ 
άποδιδομένη αύτοΐς καί τετάρτη Λειτουργία σώζεται έν δλίγοις κώδιξι. 

καί είναι ατελής, καί παρά τών πλείστων λέγεται ούσα επιτομή τής τοΰ- 
Κυρίλλου, ’Αρχαιότερος κώδιξ τών Λειτουργιών τούτων είναι δ τοΰ Σκα-- 
λιγέρου λεγόμενος. Αί τών Κοπτών λειτουργίαι είσί γεγραμ.μέναι εις τήν 
κοπτικήν ή αιγυπτιακήν διάλεκτον, τήν μείνασαν έν χρήσει έν Αίγύπτφ· 
καί μετά τήν έπιδρομήν τών Μωαμεθανών, έν Άλεξανδρείφ μέν δλιγώ- 
τερον, ένεκα τής έπικρατήσεως τοΰ ■ έλληνισμοϋ, πλειότερον δμως έν τοϊς 
κατά τήν άνω Αίγυπτον χωρίοις. Ή αραβική έπιδρομή δέν ΐσχυσε νά έκ-. 
διώξη τήν παλαιάν τών κατοίκων διάλεκτον, τηρηθεϊσαν ώς γλώσσαν- 

ίεράν. Ή τοΰ Γρηγορίου Λειτουργία έχει δμοιότητα μεγάλην πρδς τήν λε- 
γομένην ’sir αγοράν τοϋ Μάρκου. Τής τοΰ Κυρίλλου Λειτουργίας ύπάρ-.·, 
χέι καί αραβική μετάφρασις. Περίεργον δτι κώδικές τινες τής τοΰ Βασι- 
λείου λειτουργίας έχουσι πρδ τής. Μεταλήψεως 'ΟμοΛογίαν Πίστεως, ·ήν. 
απήγγελλον οί κοινωναΰντες. Τοιαύτην 'ΟμοΛογΙαν πρδ τής Κοινωνίας 
εϊχον πασαι αί Λειτουργίαι τών έν Αίγύπτφ καί Αίθιοπί^ ’Εκκλησιών·

: Αί τών Κοπτών Λειτουργίαι, ώς καί αί άλλαι τής ’Ανατολής, δέικνύ— 
ουσιν, δτι πρότυπον είχον τάς ελληνικής' Λειτουργίας^ ών πολλούς ορούς;



no ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

παρέλαβον. 'totx&fxt, έλληνικαί λέξεις είσί it. Bitarschil (^$?).=3 

επιτραχηλίου' aradion = ίερατεΐον' abvosfora = προσφορά'
τούπτικδν = Δίπτυχον κ. λ. Ή κοινωνία παοά- Κόπταις έγίνετο τη "λα- 
βίδι (belabidin, ϊ’Τ?Χς?). Ιδίως δέ τών’ Κοπτικών Λειτουργιών έχρησί- 

μευσεν ώς πρότυπον η ελληνική Λειτουργία, ή τοϋ Εύαγγελι.στοΰ Μάρ·* 
κου λεγομένη, ής χρήσις έν τή αλεξανδρινή Έκκλησίγ έγίνετο. Παραβολή 
ταύτης πρδς την Κοπτικήν τοΰ Κυρίλλου δεικνύει, δτι άαφότεραΐ διαι
ρούνται είς δύο μέρη, γενικόν, ούτως είπεϊν, καί ειδικόν. Επίσης εις δυο 
ριέρή διαιρείται καί ή τοΰ Βασιλείου, ήτις είναι και ή Αρχαιοτέρα πασών, 
έν πολλοϊς κώδιξι τών Παρισίων καί Αλλαχού ύπάρχουσα. Της τοϋ Γρη- 
γορίου Απ’ έναντίας δλίγοι κώδικες σώζονται'περιέργως δέ έν τισι τούτων 
φέρει τδ δνομα ούχίτοΰ Γρηγορίου, Αλλά τοΰ Πατριάρχου Σεβήρου.

Πλην τής Αίγύπτου, η Κοπτική Λειτουργία ήν έν χρήσει καί έν Αΰπγω, 
ώς δεικνύει δ έν Νικωσία εύρεθείς κώδιξ,τανΰν Cod. Reg. 3023τών Παρισίων, 
'■Οτι έν Κύπρφ ύπηρχον καί Σΰροι καί Κόπτάι καί Αλλαχόθεν γινώσκομεν* 
(δρα Assemani, Bibliotheca Orientalis' Τ. ΑΖ. σ. 171 κ έ)' ότι δμως έν 
Κύπρω ύπήρχεν ’Εκκλησία ύπόκειμένη τφ θρόνφ της ’Αλεξάνδρειάς, ώς αί 
έν Αίγύπτω κοπτικαί, ούδαμόθεν Αλλοθεν βεβαιοΰται. '■

Έν ’Αλεξάνδρειά πλην τών Κοπτικών λειτουργιών ήν έν χρήσει καί η 
Αίθιοπική, ή'τις καθόλου συμφωνεί τή Κοπτικη τοΰ Βασιλείου. Ή αίθιο- 
πική λειτουργία είναι έν γένει η πρώτη δημοσιευθεϊσα έκ τών Ανατολι
κών λειτουργιών, έτει 1548 έν Ρώμη. Σημειωτέου δ’ ενταύθα δτι οί Αί- 
θίοπες χριστιανοί πλην ταύτης έχρώντο και έννέα Αλλαις Λειτουργίαις' ή 
χρήσις δμως αύτών ήν σπανία. Άξιαι λόγου ιδιαιτέρου είσί δύο έξ αυ
τών' ήφέρουσα τδ δνομα τοϋ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου, ητις διάφορος τυγ
χάνει της τών Ίακωβιτών, ην Ανωτέρω Αναφέρομεν, επομένη μάλλον τώ 
τύπφ της Αλεξανδρινής έκκλησίάς, καί η ζ/ιοσκούρου λεγομένη, “δημοσι- 
ευθέϊσα έν Αονδίνφ έτει 1666. Αύτη περιέχει έν τινι εύχη την έκφρασιν· 
«έκ πνεύματος Αγίου καί της παρθένου σαρκωθέντα καί γεννηθέντα (τδν; 
I. X.) γεννήσει σαρκική ού φανταστική», Άφαιρουμένων προσθηκών τινων’ 
πιθανώς μεταγενεστέρων, ή λειτουργία αύτη είναι Αρχαία λίαν, ί'σως τοϋ 
πέμπτου αίώνος.

Παρά τοϊς Νεστοριανοϊς τρεις εύρίσκομεν λειτουργίας έν χρήσει. Πρώτη 
είναι η τών Λώδεχα ’ ΑποστόΛων λεγομένη, όην οί Νεστοριανοί τώ Απο- 
στόλφ Άδαίφ ή-Θαδδαίω καί τω Μάρη αποδίδόυσιν. Ό Θαδδαϊος, κατά 
την γνωστήν παράδοσιν, εύηγγελίσατο έν Εδέσση καί έχριστιάνισε τούς 
έν Μεσοποταμία· Ή Λειτουργία αυτή είναι βεβαίως λίαν Αρχαία, ώς εκ 
τε τής γλώσσης καί τών τύπων μαρτυρεΐται' έξ αύτής δέ, άπλουστέρας, 
προήλθαν, φαίνεται, αί αλλαι. Είναι κατά πάσαν πιθανότητα ή παλαιά 
λειτουργία της Συριακής εκκλησίας. Πλην ταύτης καί *ετεραι. δύο έχουσι
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? fesM
κΰρος παρά Νεστοριανοΐς, η τοΰ ΝεστορΙου και η Θεοδώήου του Μοψουε- 
στ/ας, Ή πρώτη είναι -προφανώς έργον μεταγενέστερον» Τδν Χριστόν κα* 
λοΰσιν Αμφότερκι Ναόν της Θεότητος^ την δέ Θεοτόκον ΛίητΊρά Χρίστου 
(ούδαμοΰ Θεοτόκον). 'Η δέ τοΰ Θεοδώρου Μοψουεστίας περιέχει φράσεις 

τινας, νεστοριανισμοϋ δζούσας'. ούτω π. χ. εύχη τις λέγει τδν I. X. «λα- 
βόντα δούλου ομοίωμα, τέλειον Ανθρωπον έκ ψυχής λογικής καί Αθανάτου 

καί θνητού Ανθρωπίνου σώματος, ένώσαντα αύτδ έαυτφ έν δόξη καί ισχύϊ 
καί τιμή». Έξαιρουμένων τών διαφορών τούτων, αί τρεις λειτουργίαι κατά 
φΑ λοιπά δεν περιέχουσιν ούδαμοΰ κακοδόξους εκφράσεις. Ή Έπίκλησις 
τοΰ Αγίου Πνεύματος φέρει τδν τύπον της Αρχαίας καθολικής ’Εκκλησίας» 
. Παρα τοϊς Βυζαντίνοις όλιγίστας .γνώσεις. Απαντώμεν. περί της τών Νε

στοριανών Τελετουργικής' είναι δια τοϋτο απορίας αξιον, διότι, συνφκουν. 
αύτοϊς έν Συρίγ. .Μόνος σχεδόν ό Αεόντιος λέγει1 περί τοΰ Θεοδώρου, ,Ανα- 
φερόμένος είς την Λειτουργίαν αύτοΰ «τολμφ καί έτερον κακόν, τών είρη- 
μένων ού δεύτερόν, .’Αναφοράν γάρ σχεδιάζει έτέραν παρά την πατρό.θεν 
ταϊς έκκλησίαις παραδεδομένην, μάτε την τών Αποστόλων (;) αίδεσθείς,. 

μήτε την τοΰ Μ. Βασιλείου, έν τώ αύτφ πνεύματι συγγραφεϊσαν, λόγου 
τινδς κρίνων αξίαν. Έν ή Αναφορά βλασφημιών, ού γάρ, ευχών, την τελετήν 
έπλήρωσεν». Ή ρηθεϊσα Λειτουργία,πλην τής ύποδειχθείσης,ούδεμίαν Αλλην 
κακοδοξίαν περιέχει' ή τοΰ. Λεοντίου άρα έκφρασις.«βλασφημιών ίπ.Ιήρω-. 
σεν» δεικνύει ή τδ πομπώδες τοΰ ύφους καί τδν κατά τών αιρετικών φανα
τισμόν τών Βυζαντινών ή ότι δ Αεόντιος δεν είχεν Αναγνώση την περί ήςδ 

, λόγος αναφοράν (είμή είχεν άλλην ύπ’δψιν, δπερ Απίθανον λίαν).Ή μαρτυρία.
τοΰ Λεοντίου άλλως είναι μικράς Αξίας, ώς γράφοντος πολύ μεταγενεστέρως. 
Ποίαν δέ άποστόΛων Λειτουργίαν νοεί, είναι Αβέβαιον’ έάν νοεί την άνω 
ρηθεϊσαν, τότε δείκνυται ή Αρχαιότης αύτής.

. Περί τών Μαρωνιτών έν τέλει σημειοϋμεν δτι είχαν έν χρήσει την Λει
τουργίαν, ήν έγραψεν δ Ιωάννης Μάρων, δ. πατριάρχης, καί ηγέτης αύτών 
περί τάς αρχάς τοΰ Η', ή τά τέλη τοϋ Ζ', αίώνος. Πλην ταύτης είχον δευ— 
τέραν τήν τοΰ Εύσταθίου ’Αντιόχειας, ή καί οί Ίακωβϊται έχρώντο., , 

. Τοσαΰτα στερι τής Τελετουργικής καί ίδίι? Τής λειτουργίας τών έν ’Α
νατολή έκκλησιώή κατά τούς Αρχαιοτέρους χρόνους. Έάν ή έρευνα τών- 
Ανατολικών Εκκλησιών τοϊς έν τή Έσπερίγ χρησιμεύει μάλλον πρδς φι
λολογικόν σκοπόν, δι’ ημάς τούς 'Έλληνας ή τοιαύτη έρευνα έχει μεϊζον 
τδ διάφορον. Είναι έρευνα τών Εκκλησιών, θυγατέρων άρεσων τής Έλλη 

νίκης, ούτως είπεϊν, ών ή Αρχαιότης ,συνηγορεί υπέρ τής Αρχαιότητος 
τής μητρδς Εκκλησίας' είναι έρευνα τής. ιστορίας .καί,;φιλμλογίας:λαώ|ν 
ομόρων τώ έλληνικω, ών ή τύχη Αμοιβαίως έπέδρασεν, ού μην Αλλά καί 
έπί πολλούς αιώνας συνεταυτίσθη.

ϊπυρ. Κ. Παπαγεώργιος.
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'Ο μετά τήν έπιθεώρησιν τών·’ 'Ο μετά την έπιθεώρησιν τών έν τφ Άργολικφ πεδίφ σχολείων τά έν 
Σύρφ έπισκεπτόμενος, όπως έκφέρη περί αυτών γνώμην δικαίαν καί ά- 
πλανή, άνάγκη, περιελών τάς έκ της άντιθέσεως πρώτας εντυπώσεις, νά 
έρευνησγΐ τά τής άντιθέσεως αίτια καί νά εκτίμηση την πραγματικήν τών’ 
σχολείων προκοπήν καθ’ έαυτά καί άνευ όρου συγκρίσεως κρινομένων, δι- 
ασταθμώμενος έπιμελώς τά άπδ της αρμονικές συνθέσεως τών κοινωνι
κών στοιχείων έξαιρετικώς προάκτικά τών έργασιών. τοϋ σχολείου αί'τια.

■ Τών κατά τε πληθυσμόν καί πλούτον δλως άνίσων δύω δήμων της 
Σύρου 5 μέν της άνω περιλαμβάνει τούς ιθαγενείς της νήσου, άμφί τδν 

κωνοειδώς ύψούμενον απότομον βράχον οίκοϋντας έν πυκναϊς καί κλίμα- 
κηδδν έκτισμέναις οίκίαις άπδ της πλατείας βάσεως μέχρι της ύπδ με
γαλοπρεπούς δυτικού ναοϋ στεφανουμένης τοϋ κώνου άκρας. Οί Δυτικοί 
ή'δη τδ δόγμα δυστυχείς οδτοι "Ελληνες, μεταλλάξαντες, ώς εοικε, τδ' 
πάτριον θρήσκευμα ύπδ τάς πιέσεις καί την ευσεβή σκληρότητα τών 
κατά τούς μέσους αιώνας εύλαβών τυχοδιωκτών τών άπδ τής Δύσμικής 

' Ευρώπης έν δνόματι τοϋ Χριστού κατακλυσάντων τήν ’Ανατολήν, κρα- 
τουνται·έν σκοτεινή άμαθείιγ καί δεισιδαιμονία ύπδ τδν πνευματικόν κλοιδν 
τοϋ δυτικού κλήρου άκίνητοι έν τή δδώ τοΰ πολιτισμού, άπδ τής καλλι
έργειας τών πετρωδών καί άχαρίστων τής νήσου άγρών, ών είσίν ίδιόκτή- 
ται, τά τοΰ βίου πάνυ γλίσχρως ποριζόμενοι καί έν τή μελλούση ζωη 
τήν άμοιβήν τής έν τή πενία έγκαρτερήσεως καί τοϋ άπδ τών αιρετικών 
Ορθοδόξων εκουσίου κοινωνικού χωρισμού των προσδοκώντες. Κατ’ άλή- 
θειαν δ’ είναι οίκτου άξιοι οί άναξιοπαθοΰντες ουτώ φιλόπονοι και πραό
τατοι τδ ήθος συμπολϊται ημών, οί Ταντάλου δίκην πένόμενοι παρά τήν 

πηγήν τού πλούτου καί τήν άφθονίαν τών κοινωνικών άγαθών τής Έρ- 
μουπόλεως, και οίκτράν άντίθεσιν πρδς τούς Έρμ.ουπολίτάς και άκριβή 
δι’ αύτής έννοιαν παρέχοντες τής ύπδ τήν κληροκρατίαν όπισθοδρομήσεως 
τής άνθρωπότητος έπί τοσούτους αιώνας !

Ό δ’ έτερος τών Έομουπολιτών δήμος άποτελεϊται έκ τών μιγάδών 
έποίκων^ όσους φεύγοντας τήν μάχαιραν βαρβάρου κατακτήτοΰ άπδ τών 
νήσων μάλιστα τοΰ Αιγαίου καί τών παραλίων τής Μικράς’Ασίας τδ πρώ
τον ή ελπίς τής σωτηρίας'συνήγαγε, καί όσους ή μετά τήν εθνικήν ή- ■ 

μών άποκατάστασιν άναπτυχθεΐσα εμπορική άκμή τής καλώς καί έπι- 
καίρως τή άνταλλαγή τών τής ’Ανατολής καί Δύσεως προϊόντων κείμε
νης νήσου άπδ τής άλλης Ελλάδος προσείλκυσε. Τούτων πλήθει καί μά
λιστα πλούτφ διαπρέπουσιν οί συνετοί κα’ δραστήριοι Χΐοι, οί τού Κερ- 
δφου πολύπειροι' λάτρεις, ών ούκ ολίγοι άπδ τής Σύρου τάς πρώτας τού 
πλούτου άφορμάς σχόντες, διεσπάρησαν έ'πειτα κατά τάς έμπορικάς τής 
’Ιταλίας, Γαλλίας καί ’Αγγλίας πόλεις, καί έγένοντο συν τώ χρόνφ κύριοι 
τού τής’Ανατολής εμπορίου, καί μέχρι τών ’Ινδιών τάς έργασίας αύτών έ- 
πεκτείναντες. ’Έπειτα δέ και οί άπδ τής μεγαλώνύμου τοΰ ΙΙέλοπος γής 
εύστροφοι και εύφυεϊς Μωραϊταϊ οί πανταχοΰ διακριθέντες έπί άκαταπο- 
νήτω δραστηριότητι και εύτραπέλφ δεξιότητι έν παντί βιωτικφ έπιτη- 
δεύματι. Κατάδηλον δέ γίνεται τφ ξένφ ή τών ύπερεχόντων τούτων στοι
χείων άμιλλα και άντιφιλοτιμία καί έκ τού σφοδροΰ πολιτικού άνταγώνι- 
σμοΰ κατά τάς δημοτικάς μάλιστα ’άρχαιρεσίας. Μαρτυρεΐται δ’ έκ τής 
ιστορίας, ότι τών μεταναστευόντων άτόμων καί λαών συνήθως μέγιστος 
είναι δ οργασμός πρδς τήν πρόοδον καί ή έπίδοσις έν παντί σταδίφ τοΰ 
πρακτικού καί θεωρητικού βίου, άναπτυσσομένης τής έμφύτου δραστηρι- 
ότητος καί έξ άλλων μέν αιτίων, άλλά μάλιστα έκ τών άναγκών, όσας; 
ή στέρησις πάντων τών έν τή πατρίφ γή καταλειφθέντων άγαθών γεννδΐ 
έν τή ξένη, καί έκ τού άνταγωνισμού πρδς ξένους, καί έκ τής πρδς τού
τους έν άντιθέσει καί άντιφιλοτιμίιγ έπιμιξίας καί τοϋ συγχρωτισμού.

Ούτως οί έπήλυδες καί μιγάδες τής Έρμουπόλεως κάτοικοι έν βραχυ- 
τάτφ χρόνφ κατέστησαν τήν Έρμούπολιν κέντρον βιομηχανίας καί τού 
έμπορίου τής όλης Ελλάδος καί τής ’Ανατολής καί δευτερεύουσαν τού 
Βασιλείου πόλιν, άνεγείραντες οικοδομάς πολυτελείς καί άναπτύξαντες 
πάντα τά κοινωνικά άγαθά, έφ’ οίς χαίρει ύποκάρδιον χαράν πας "Ελλην 
έπισκεπτόμενος τήν πλουσίαν καί χαρίεσσαν ταύτην πόλιν, έν ή έν μέ- 
τρφ δικαίφ μεταλαμβάνουσι τών άναπτυχθέντων ουτω κοινωνικών άγα
θών πάσαι αί κοινωνικά', τάξεις έν αρμονία καί άγάπη συμβίοΰσαι. Ό έρ- 
γάτης, δ ναυπηγός, δ ναύτης, δ κηπουρός καί δ άποχειροβίωτος οικογε
νειάρχης μετέχει τών κοινωνικών άγαθών ούχ ήττον τοϋ Τραπεζίτου, τού- 
έμπορου, τοΰ πλοιάρχου, τού έπιστήμονος, καί ουτωπληροΰται δ άπαραί- 
τητος όρος τής κοινωνικής ευημερίας, ή δ’ ευπορία κατ’ άναλογίάν δια- 
χυνομένη πανταχοΰ συγκρατεϊ, καί συσφίγκει τάς κοίνωνικάς μονάδας· 
διότι δ έργοστασιάρχης, δ έ'μπορος κατανοεί ούχ ήττον τήν χρησιμότητα 

τού χειρωνακτος πρδς τδ εαυτού επιτήδευμα ή δ άποχειροβίωτος τήν ά- 
νάγκην τοΰ κεφαλαιούχου ποδς τήν εαυτού συντήρησιν*καί εύτυχίαν. Τε- 
χνικωτερος δ’ή φυσικωτερος δ βίος τοΰ έμπορικοΰ καί βιομήχάνου λαού 

τής Συρου είναι απηλλαγμενος, ώς είκός, τών τραχυτήτων καί άνωμα- 
λιών, οσας παρα τοΐς γεωργικούς καί ποιμαντικούς πληθυσμοΐς τής άλλης 
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'Ελλάδος Αναπνύσσει ή σποράδην οίκησή, ή κατά νης φύσεως διηνεκής 
πάλη, καί η κατά τούς αγρούς καί.τά όρη μονήρης διαβίωσις -ό ύπερτρέ- 

φουσα τδν αγροίκου εγωισμόν, καί μάλιστα ένθα τδ Ατομον στερείται το 
παράπαν σχολικής ή θρησκευτικές καί κοινωνικές παιδαγωγήσεως τές Α- 
ποξεούσης τήν μονογνωμοσύνην καί λεαινούσης τάς τοΰ χαρακτήρος τρα
χύτητας. Έν τοιαύτη κανονικότατα ήρμοσμένγ κοινωνία το σχολεϊόν δύ- 
νζται νά έπιδράση τελεσφορώτερον ούδενδ; τών διδακτικών μέσων ουδέ 
τών λοιπών τές κανονικές λειτουργίας του Απαραιτήτων ορών στερούμε- 
VOv, ήτοι επαρκούς διδακτικού προσωπικού, καταλλήλου διδακτηρίου, 
τών χρησίμων διδακτικών σκευών καί οργάνων καί μάλιστα διά τές τα
κτικέ? φοιτήσεως καί τές κατ’ οίκον κατά τδ μάλλον καί ήττον κανο
νικές εργασίας τοΰ μαθητικού.

Έκ μόνης δέ της διδακτικές άνικανότητος καί ολιγωρίας εύεςελέγκτου 
διά τοϋτο καθιστάμενης θά εξηγείτο η τυχόν τοΰ σχολείου Ακαρπία καί 
δυστυχία έν τοιαύταις κοινωνίαις.

*0 δήμος Έρμουπολιτών είσπράττων κατ’ έτος περί τάς 600 χιλιά
δας δραχμών, χορηγεί δαψιλώς πρός συντήρησιν τριών δημοτικών σχο
λείων άρρένων, πέντε σχολείων θηλέων, ών τά δυο νηπιαγωγεία, καί ε
νός άνωτέρου Παρθεναγωγείου έκ τεσσάρων τάξεων αντιστοίχων ταΐς τοΰ 
Αρσάκειου’ φοιτώσι δ’ έν τοϊς σχολείοις τούτοι; περί τούς 2045 παϊδας, 
ών οί 890 μαθηταί, οί δέ 1155 μαθήτρια*.. Πλήν τούτων φοιτώσιν έν δ- 
κτωκαίδεκα ίδιοσυντηρήτοις δημοτικοί; σχολείοις έν,οϊς διδάσκουσι διδα- 
σκάλΐσσαι, 868 παϊδες έκατέρου φύλου καί τών εύπορωτέρων οικογενειών, 
ών οί 510 μαθηταί, οί δέ 358 μαθήτριαι* ώστε οί έν τοϊς δημοτικοί; σχο
λείοις τής.Έρμουπόλεως φοιτώντες παϊδες συμποσοΰνται εις 2910, ών οί 
1400 Αρρενες, οί δέ 1512 θήλεις. Άν δέ κατά προσέγγισιν ύποτεθή ό 
μόνιμος πληθυσμός τές Έρμουπόλεως 28 χιλ. η Αναλογία τών μαθητών 
πρός τούς κατοίκους έχει ώς 10 : 100· πλην, άν συνυπολογίσγ τις καί τόν 
Αριθμόν, τών έν τοϊς ελληνικοί; σχολείοις φοιτώντων Έρμουπολιτών, οϊτινες, 
θά ύπερβαίνωσι τούς τετρακοσίους.’Αλλά καί πάλιν δ λόγος δέν, αυξάνει 
ούσιωδώς. Άλλ' άλικη η διαφορά πρός την Αναλογίαν τών φοιτώντων παι- 
δων έν τοϊς σχολείοις Άργους ! Καί δμως ή Αναλογία αυτή τών έν Έρ- 

μουπόλέι μαθητών πρός τούς κατοίκου; δέν ή'θελε φανέ λίαν Αγαπητή τώ 
ένθυμουμένφ δτι οί κάτοικοι Έρμουπόλεως κατά τδ πλεΐστον έ'μποροι, βι- 
ομήχανοι ή έργάται καί βίαν, κανονικόν διάγουσι, καθ’ 8ν πληροΰνται ά- 
νέτως πάσαι αί βιωτικαί χρεϊαι, καί τής βοηθητικές τών παίδων εργα
σίας ήκιστα χρήζουσιν ού'τε πρδς συλλογήν καρπών ούτε πρδς φύλαξιν 
κατά τούς Αγρούς τών γεωργικών κτηνών ή ποιμνίων, ού'τε πρδς Αλλο τι 
τοιοΰτον Αναγκασμένοι νά έπασχολώσιν αυτούς· ώστε έδει νά ήναι δ λό
γο; τών φοιτώντων πρδ; τού; κατοίκους τουλάχιστον 15: 100. Καί δπ
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μως έκ τών Ανωτέρω Αριθμών εξάγεται, οτι δέν πέμπουσι πάντες τούς 
παΐδάς των εις τδ σχολεϊόν Απδ τοΰ έκτου μέχρι τοΰ δωδεκάτου τές ή* 
λικίας των έ'τους. Άπόδειξις καί τοϋτο, δτι πολύς έίσετι θά παρέλθή 
χρόνος, μέχρι; ού ή εις τδ σχόλεϊον τακτική τών παίδων φοίτησις κατα- 
στή Ανάγκη παντός οί'κου Αφευκτος, ώς παρ’ Αλλοις λαοΐς, ούχί τόσω ύπδ 
τές πολιτείας έπιβαλλομένη δσφ τοϊς γονεΰσι καθ’ εαυτούς ώς καθήκον 
συνειδητή. Πρδς διάδοσιν καί ρίζωσιν δρθής παρά τφ ήμετέρω λαώ έν
νοιας περί τής τόΰ σχολείου μορφωτικής δυνάμεως καί τής Ανθρωπιστικής - 
αυτοΰ έπενεργείας καθιστώσης τδν παϊδά υγιές τής οίκογενείας, 'τής έκ- 
κλησίας καί τής πολιτείας μέλος’ καί παρεχούσης αύτφ καί παραγωγικήν 
πλούτου δύναμιν μεγάλην καί έντιμον θέσιν έν τή κοινωνία, χρεία ήτε 
εκκλησία καί ή πολιτεία Απδ κοινοΰ νά έργασθώσίν έπιμελώςμέτά' πρό
νοιας καί Ανενδότως έπί μακοδν ετι χρόνον^ Αφοΰ έν Σύρω δεν κατενοήθη 
έίσετι ούδ’ έγένετο παρά πάσιν άσπαστή ή Αλήθεια αυτή, ώστε ή τών 
μαθητεύομένων πρδς τδν πληθυσμόν τών κατοικούν Αναλογία είναι τόσω 
μικρά. Ώς πάσα Αλήθεια καί πάν ήθικδν Αξίωμα, ϊνα Αποκτήσγ κύρος 
καθολικόν καί κατασταθή έν τή κοινωνική συνειδήσει Αποδεκτόν καί Α- 
σπαστδν ώς ψυχολογική της κοινωνίας Ανάγκη χρεία μακρών πόνων, ουτω 
και ή περί τής Αξίας τοΰ σχολείου δρθή καί καθολική κοινωνική εύνοιά 
είναι δυσαπόκτητος καί μάλιστα παρά λαώ Αρτίως Απδ μακραίωνος δου
λείας έξελθόντι καί κατατρυχομένφ Ατυχώ; ύπδ τών τής δουλείας δορυ
φόρων τής πενία; καί τής Απαιδευσίας. Παρά τοϊς τοιούτοι; λαοΐς άί Α
κτίνες τής Αλήθειας είσί τδ κατ’Αρχάς δυσαντίβλεπτοι, ώς τοϊς ύπδ χρο
νιάς δφθαλμίας νοσοΰσιν αί ήλιακαί. Και διά τοϋτο έν αρχή πάσης Ανα- 
γεννωμένής κοινωνίας τά έπί τής δδοΰ τοΰ πολιτισμού βήματά δμολο- 
γοΰνται βραδέα ύποσκάζοντα · καί Ασταθή και πρδ τοΰ έλαχίστου προσ
κόμματος κλονιζόμενα* μεγάλοι δέ εύεργέται οί ύποβοηθοΰντες. καί ύπο- 
στηρίζοντες ταύτας καί τήν οδόν προλεαίνοντες. Ό Επίσκοπος, δ Ίερεύς, - 
δ Νομάρχης, δ ’Έπαρχος, δ Δικαστής, δ Δήμαρχος καί δ Διδάσκαλος Ανάγκη 
κατανοοΰντες ταΰτα καί συναισθανόμενοι τάς ύπεχρεώσεϊς τής Αποστο
λής των μετά τοΰ Αξιώματος νά λαμβάνωσιν ώς σύνθημα έν τή λειτουρ
γία των τδ Απ’ Ακρου εις Ακρον τοΰ πεπολιτίσμένου κόσμου αντηχούν 
σήμερον κέλευσμά «πώίεμο; καΐά της άμα-θεΐάς όι& τοΰ σ^'οάεώύ»· Αλλως 
έπί μακρούς έ'τι χρόνους τδ ελληνικόν θά διαίρή Αποτόμως ή τοΰ πνεύ
ματος καί τοϋ πλούτου Ανισορροπία εις τάξεις λαϊκά; Αμαθών, πενήτών 
καί ταλαιπώρων; εύπλανήτων καί εύαπατήτων έν τή πνευματική σκο- 
πί<γ, καίπερ μεσουρανοΰντος τοΰ Συνταγματικού ΊΙλίου, καί έίς ’τάξεις' 
λογιωτάτων καί εύπορούντων καί πάντα τά κοινωνικά καί πολιτικά Α
γαθά Απολαμβανόντων έν δνόματι καί κατ’ εντολήν Αμάθοΰς λαού χει

ροκροτούντο; μεν επί τουτω αλλά καί εύαλώτου ύπδ τής δημαγωγίας καί 
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διά ταΰτα επικινδύνου έν τη ελάχιστη κοινωνικοί πολιτική Ανωμαλία. 
Συντελεστικωτατον δ’ έ'σται πρδς έζέγερσιν τοΰ πρδς τδ Σχολεΐον ενδια
φέροντος τοΰ λαού η έκ των ένόντων έζωράϊσις τοΰ διδακτηρίου και η ε
σωτερική ένίσχυσις αύτοΰ διά παρασκευές διδασκάλων δυναμενων καί 
βουλομένων τδ μέν νά καθιστώσι κατάδηλον την τού Σχολείου Αζίάν διά 
τές ταχείας καί αισθητές μορφώσεως καί προαγωγές τών; είς αυτά φοι- 
τώντων, τδ δέ νά έζηγώσι διά γλώσσης έπαγωγού πειστικές πρός. τους 
γονείς έν τοΐς μετ’ αύτών συνδιατριβαϊς τά αγαθά τοΰ Σχολείου- έφ’όσον 
έ'χομεν Ανικάνους καί όλιγώρους διδασκάλους και διδακτήρια ρυπαρά, σκο
τεινά καί ηρειπωμένα, οί δέ έν αύτοϊς φοιτώντες παϊδες μετά, πού υετέ 
μαθητείαν μόλις μ.ανθάνουσι νά Αναγινώσκωσι μ-ηχανικώς έκστηθίζοντες 
Ακατανόητα βιβλία, έπί τοσοΰτον καί η αδιαφορία τών γονέων θά έπι- 
τείνηται, έλαχίστην κρινόντων την ζημίαν τών μη φοιτώντων είς τοιαΰτα 
σχολεία τέκνων των. Πολλαχοΰ καί ούχί παρ’ όλίγων γονέων παραινούμε
νων παρ’ έμοΰ νά στέλλωσι τά τέκνα των είς τό σχολεΐον ηκουσα μετά 
λύπης «ιδού οί παϊδες τοΰ δεινός καί δεινός πέντε η έζ έ'τη φοιτώσι μά- 
την είς τδ σχολεΐον- προτιμώμεν νά έργάζωνται έπί μικρά αμοιβή έ'ν τινι 
έργοστασίφ έ νά συλλέγωσιν οί παϊδές μας τούς καρπούς καί νά βοηθώσι» 

ήμκς είς τδν Αγρόν παρά νά κάθηνται άργοΰντες έν τώ σχολείω.»

IV

ΣΧΟΛΕΙΑ

Έν τφ κεντρικφ της Έρμουπόλεως σχολείφ τών άρρένων φοιτώσι τρια
κόσιοι τεσσαράκοντα μαθηταί, διδασκόμενοι ύπδ τοΰ διευθύνοντος τδ σχο
λεϊον γηραιού διδασκάλου . . . ύπέρ τά πεντηκαντα ή'δη έ'τη διδάσκοντος, 
καί διά την έπιμ-έλείαν καί χρηστότητα γενικοΰ σεβασμού Απολαύοντος, 
καί ύπδ τριών δημοδιδασκάλων .. · Οι έν τώ δημοτικφ τούτφ ώς καί είς 
τά λοιπά σχολεία φοιτώντες κατά τδ πλεΐστον είσί τέκνα εργατών Απο- 
χειροβιώτων, έν τοΐς βυρσοδεψίοις, τοΐς ναυπηγείοις καί. τοΐς λοιποΐς έν 
Έρμουπόλει έργοστασίοις έργαζομένων έπί ημερομισθίω τεσσάρων μέχρις έξ 
δραχμών, καί μικρεμπόρων η μεταπρατών- δλίγοι δέ παϊδες τών άνωτέ- 
ρων κοινωνικών τάξεων φοιτώσιν είς τά δημοσυντηρητα σχολεία προτι- 
μώντων τών γονέων τά ιδιοσυντήρητα, διυτι έν αύτοϊς τυγχάνουσιν^ ώς 
είκδς, έπιμελεστέρας διά τό όλιγοπληθές τών μαθητών διδασκαλίας, καί 
διότι οί έθικοί κατ’ αύτούς κίνδυνοι έκ τοΰ συγχρωτισμού τοσούτων παί- 
δων πάσης τάζεως φαίνονται όλιγώτεροι.

Έν τώ σχολείω τούτω οί έν βιβλίοις Αναγινώσκοντες έκατδν τεσσα
ράκοντα επτά μαθηταί. είσί διγρημένοι είς τέσσαρας ύπαλληλους κατά 
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βαθμ-όν τάζεις. Έν έκάστη τάζει διδάσκει συνδιδακτικώς πάντα τά μα
θήματα εις τών τεσσάρων διδασκάλων. Οί λοιποί μαθηταί του Άλληλο- 
διδακτικού λεγομένου τμήματος διδάσκονται ποτέ μέν συνδιδακτικώς, 
ποτέ δέ Αλληλοδιδακτικώς άνάγνωσιν μέν ύπδ . . ., γραφήν ύπδ . . . 
την δέ ’Αριθμητικήν καί την Ίεράν 'Ιστορίαν ύπδ . . . άνευ ώρισμένης 
τάςεως καί άνευ κανόνος τινδς καί ώς έπί τδ πλεΐστον μηχανικώς, 
ήκιστα νοούντων τών μαθητών τοΰ κατωτάτου τούτου τμήματος τά 
διδασκόμενα μαθήματα. Άπόδειζις, οτι έ Αλληλοδιδακτική μέθοδος 
καί έν αύτοϊς τοΐς πολυπληθέσι σχολείοις, έν οίς ύπάρχει διδακτικόν 
προσωπικόν επαρκές, λεληθότως καταργεΐται, κατά μικρόν γενομένων 
καταφανών, τών φοβερών αύτές ελαττωμάτων τών τού πνεύματος καί- 
τού ήθους φθαρτικών ώς έκ τοΰ νεκρού μηχανισμού, έζ ο5 ούτε αί πνευ- 
ματικαί δυνάμεις δύνανται νά άναπτυχθώσιν άργοΰσαι παντελώς έφ’ δσον 
διδάσκουσι παϊδες έρμηνευταί καί δέν έζεγείρονταϊ διά μεθοδικές διδα- . 
σκαλίας έμ.πείρου διδασκάλου, εύμηχάνως κινοΰντος τδ ένδιαφέρον τών 
παίδων, έφελκύοντος τό παρατηρητικόν, καί προκαλοΰντος πάσας τάς 
ψυχικάς δυνάμεις είς αύτενέργειαν, δι’ ης ασκούμενα', Αναπτύσσονται έ- 
ναρμονίως καί κρατύνονται- ούτε ήθικη μόρφωσις καί χαρακτήρας διά- 
πλασις δυνατόν νά επιτευχθώ έκ τές έν πνευματικφ σκότει καί ακι
νησία πολυώρου καί άκάρπου τού παιδός ένασχολησεως. Άλλ’ έν τοΐς 
συνδιδακτικοΐς τμημασι καί μάλιστα τοΐς δυσίν άνωτέροις η διδασκαλία 
τών μαθημάτων γίνεται κάπως ζώσα καί καρποφόρος. Οί παϊδες και ά- 
νεγίνωσκον έν έπιγνώσει καί έ'γρκφον καθ’ ύπαγόρευσιν άνευ πολλών 
σφαλμάτων καί έν τοΐς άλλοις μαθημασιν έπεδείξαντο πρόοδον Αγαπη
τήν σχετικώς πρός την τών διδασκάλων διδακτικήν Ανεπάρκειαν, διότι 
πλην τού ... . ού η πολυχρόνιος πεφωτισμένη πείρα ίκανώς Αναπληροϊ 
την έ'λλέιψιν συστηματικής παιδαγωγικές μορφώσεώς, δ μέν . . ., διδά

σκαλος άναγνωρισθείς προ τριών ετών, καίπερ νόημων, χρησ-Λς καί άφω- 
σιώμένος είς τό έργον του στερούμενος καί διδασκαλικής μορφώσεως καί 
πείρας πολυετούς, ελλείπει περί την διδακτικήν ικανότητα. Οί δύο έτεροι 
. . ., μαθηταί άρχαΐοι τού παλαιού διδασκαλείου, καί περ επιμελείς, στε
ρούνται έπαρκών γνώσεων, καί έθισθέντες κατά την πολυετή υπηρεσίαν 
των έν τη μηχανική διδασκαλία, Αδύνατον έδη νά κινηθώσι καί νά Απο- 
μάθωσι διδακτικά; έζεις ολέθριας καί Ασυμβιβάστους πρός τάς νεωτέρας 
της διδακτικής βάσεις, οσον καί Αν πρός τούτο έζαναγκασθώσιν- ώστε αναγ- 
καϊον εύθύς ώς παρασκευασθώσιν έν τοΐς διδασκαλείοις διδάσκαλοι νά μετά* 
τεθώσιν ούτοι είς δλιγοπληθέστερα σχολεία, έν οΐς έσοντα.ι, ώς δικός, όλιγώ * 
τερον βλαπτικοί κατά τον ολίγον χρόνον καθ’ 3·ν θάδυνηθώσι νά ύπηρετώσιν, 
οντες περί τό τέρμα τοΰ σταδίου των. *Αν ύστό την διεύθυνσιν τοϋ .... 
πεπειραμένου, χρηστού καί εύπαιδεύτου διδασκάλου έτάσσοντο δύο $ τρεϊς
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διδάσκαλοι i'A τοΰ νέου διδασκαλείου, μοί φαίνεται, δτι θά ηδ4ζκντο νά 

συνεργζσθώσιν εν άρμονιγ καί νάπροβιβάσωσι τοΰ κεντρικού τούτου σχολείου· 
τάς έργασιας, διότι 5 . .. .. τοιαύτην έ'χει ηθικην μορτωσιν κα'ι αγάπην 

πρδς τδ έργον, ώστε. Θά,περιορισθγί άφ’ έαυτυΰ εις την διδασκαλίαν τοΰ 
άνωτάτου Συνδιδακπικοΰ τμήματος και την διεύθυνσιν, άφίνων ελευθέ

ρους νά ρυθμίσωσι τδ λοιπαν σχολεϊον οί νεότεροι ύπδ; την πατρικήν αύ- 
τοΰ διεύθυνσιν κατά τδ έν. τφ Δι,δασκαλείφ Πρότυπον διαιροϋντες., αύτδ 
είς. τέσσαρας τάξεις, ύποδιγρημένας είς παράλληλα τμήματα, και διδά
σκοντες συνδιδακτικώς πάντα τά ααΟηρικτα. , ,

Έν δέ τφ . . . έν Έρμουπόλει δημοτικφ σχολείφ τών άρρένων διδά
σκονται .διακόσιοι, είκοσι τρεις μαθηταί ύπδ τοΰ διευθύνοντος αρχαίου 
πρωτοβαθμίου δημοδιδασκάλου . . .. .μετροΰντος. υπηρεσίαν, πέντε καί 
τριάκοντα έτών, καί δύο βοηθών, τοΰ πρωτοβαθμίου δημοδιδασκάλου, 
μαθητου - τοΰ παλαιούΔιδασκαλείου, καί τοΰ τριτοβαθμίου . . . Και έν 
τού.τφ τφ σχολείφ τά συνδιδακτικά τμήματά είσίν ισάριθμα γτοϊς.διδα-. 
σκάλοις, ών έκαστος διδάσκει άνά έν. Έν .δέ-τφ -άλληλοδιδακτικφ» τμη- 
ματι, έν φ οί πλείους τών μαθητών, διδάσκονται πάντα τά μαθήματα 
ύπδ τοϋ νεωτέρου καί άπειροτέρου, ΐνα μη άθετηθη ·δ κακώς νοούμενη ιε
ραρχία, είς ην θυσιάζεται ·ή προκοπή έκατδν πεντηκοντα παίδων.

. Μετά λύπης δ’ ομολογώ ότι τδ σχολεϊον τούτο δυστυχεί ώς πρδς την 
πρόοδον έν τοϊς μαθημασι καί κατά τδ μέτρον της μηχανικής διδασκα
λίας κρινόμενον. Ή έγκύκλιος τοΰ ύπουργείου περί άναγνώσεως κατ’έπί- 
γνωσιν, περί άναπτύξεως τών μαθημάτων, περί διδασκαλίας τοΰ θρη- 

σκευτικοΰ μαθήματος ή έν τοϊς έτέροις σχολείοις τών άρρένων κατά τδ 
πλεϊστον έφαρμοσθεϊσα, έν τούτφ ούδόλως έφηρμόσθη. ΛΔν καί πολλά ή'λ- 
πιζον έκ τ·ης νοημοσύνης καί πολυετούς πείρας τοΰ τε .. . καί-τοϋ πρωτο
βαθμίου δημοδιδασκάλου... . . ήπατηθην. Οί μαθηταί τών δύο άνωτέρων 
συνδιδακτικών τμημάτων άνεγίνωσκον μηχανικώς ολίγα νοοΰντες έκ τοϋ 
άναγινωσκομένου Ευαγγελίου, καί τών άπδ μνημης απαγγελλόμενων θρη 
σκευτικών μαθημάτων, της Ελληνικής Ιστορίας καί Γεωγραφίας.;'Περίτοΰ 
... ούδένα ποιούμαι λόγον, περιοριζόμενος νά προτείνω κατ’ έπιε-ίκειαν την 
μετάθεσίν του εί'ςτι σχολεϊον μικρού χωρίου,· έν φ ενδεχόμενον νά ευδοκί
μησή έχων- όλιγίστους μαθητάς, διότι η έκ τ^ς άνικανότητός του μεγί
στη δυστυχία τοΰ πολυπληθέστατου άλληλοδιδακτικοΰ τμήματος τοΰ 
σχολείου τούτου μέ κατέθλιψέν.- ’Ήθελον προτείνει την τιμωρίαν τών δύω 
πρώτων διδασκάλων, διότι περί τοϋ τρίτου ένδεχόμενον να αμφισβητηθώ 
τδ δίκαιον τού καταλογισμού, άν μη ηύλαβούμην την πολυετή διδασκα

λικήν ύπηρεσίαν των, καί μη έπειθόμην ότι μετά τάς παρατηρήσεις μου 
θά φιλοτιμηθώσι, καθ’ ά μοί ύπεσχέθησαν.

Τδ έτερον τών άρρένων σχολεϊον είναι ιδιόρρυθμον, διότι έν αύτφ δι
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δάσκει εις καί μόνος διδάσκαλος άπδ τριάκοντα καί επτά έτών υπηρετών 
άρχαϊος πρωτοβάθμιος ... έκατδν πέντε μαθητάςδιγρημένους είς τέσσαρας. 
συνδιδακτικώς παρ' αύτοΰ διδασ^ομένας τάξεις, ών η έσχάτη αντιστοιχεί 
πρδς την έβδόμην καί όγδόην τάξιν, η δ’ άνωτάτη πρδς άνώτατον Συνδι- 
δακτικδν τμήμα κοινού δημοτικού σχολείου,καί μία διδάσκαλος ... έκατδν 

δέκα άρρενα νήπια ηλικίας τεσσάρων μέχρις οκτώ έτών, κατα την νηπια- 
γωγικην μέθοδον, προάγουσα όμως τά μεγαλείτερα την Ηλικίαν είς την 
άνάγνωσιν μέχρι τών βιβλίων, καί έν τνί Γραφνί, τίί Αριθμητική καί τη 
Τέρα 'Ιστορία ωσαύτως, ώστε νά κατατάσσονται έν τη κατωτάτη τών ύπδ 
τοΰ πατρός της διδασκόμενων τμημάτων έν τοϊς παρακειμένοις χωριστοϊς 
δωματίόις τού αύτοΰ διδακτηρίου’ ούτως καί έν τώ σχολείφ τουτφ κατηρ- 
γηθη η άλληλοδιδακτικη μέθοδος άπδ πολλοΰ ήδη χρόνου. Εύθύς δ’ώς 

είσέλθη τις έν τώ σχολείφ Κουκούλά κατ’ άληθειαν αντιλαμβάνεται την 
μορφωτικήν έπίδρασιν της έν αύτώ ζώσης διδασκαλίας έπί τοΰ ήθους τών 
μαθητών. "Οπου δέν ύπάρχουσιν ήμικύκλια καί έρμηνευταί καί διδασκαλία 
μηχανική, έκεϊ τά πρόσωπα τών παίδων φαιδρύνονται, άπδ δέ τών όφθαλ- 

μών των άκτινοβολεϊται χαρά, ήν ένεργάζεται, ώς είκδς, έν ταϊς ψυχαΐς 
αύτώνη τών διδασκόμενων μαθημάτων κατανόησες καί ·ή άντίληψις τών δι’ 
αύτών μεταδιδομ,ένών αληθειών καί τών αναπτυσσόμενων ύπδ τοΰ διδα
σκάλου εκδηλώσεων τού άγαθοΰ καί τοΰ καλού τών έκτης φύσεως η της 
‘Ιστορίας ειλημμένων. Μεγίστη δ’ η άξία της'χαράς ταύτης τών παίδων 
υποθαλπόμενης έν τφ σχολείφ καί έτε μείζων η παιδαγωγική αύτης δυ- 
ναμις’ διά τ·ης χαράς ταύτης έκκρούεται ο έκ τοΰ έν τφ σχολείφ περιο
ρισμού οχλος, ύποτρέφεται δ τοΰ είδέναι έμφυτος έρως, καί άπτεταιδι’ 
αύτης λαμπρότερου καί μυστηριώδες της συνειδησεως φώς, δι’ ού αί παρα
στάσεις καί έννοιαι καί αί σχέσεις αύτών καθιστώνται εύαντίληπτοι καί 
σαφείς. 'Η της παιδικής ήλικίας χαρά είναι ουράνιος πνευματική θαλπωρή, 
ύφ’ ήναίψυχεκαί καί σωμάτικαί δυνάμεις άναπτύσσονταί καί κρατύνον
ται·.’ Διά τούτο καί η πάνσοφος δημιουργία εύλαβέστατα περιεφραύρησ® 
καί ησφάλισε την τών παίδων χαράν, ήν τόσφ άφιλανθρώπως καί άσπλάγ- 
χνως λυμαίνεται συνήθως παρ’ ημϊν τδ σχολεϊΟν, η νεκρά διδασκαλία καί 
πού καί η πολυθρύλητος διδασκαλική ράβδος. Έν δέ τφ πίνακι γράψαν- 
τες οί μαθηταί καθ’ύπαγόρευσιν έκ τής καθωμιλημένης^ έλάχιστα η- 
μάρτανον’καί έν τη καλλιγραφώ ή σαν ίκανώς ήσκημένοι’ δ Κουκούλάς 
-είναι νοημων καί έμπειρος διδάσκαλος, ενωρίς δ’ αισθανθείς τδ βάρος τών- 
τοΰ πνεύματος δεσμών τδ έκ τής αλληλοδιδακτικής, τής κρατούσης έν 
παντελεϊ ακινησία τδ πνεύμα, ώς ή Αιγυπτιακή τέχνη τδ σώμα,κατά μι- 
κρδν καί λίαν έντέχνως έφρόντισε νά άπαλλαγή τούτων χωρίς νά φανή 
άθετών τδν ίσχύοντα όδηγδν, διότι πρόχειρον'έχει πρόβλημα πρδς δικαιο
λογίαν, ότι αί μέν παρ’ αύτοΰ διδασκόμενα’, τάξεις είναι τά συνδιδα- 
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κτικά ανώτερα τμήματα του ολου παρ’αύτοϋ διευθυνομέ;ου σχολείου, ο& 

τάς κατωτέρας τάξεις διδάσκει ή θυγάτηρ του. Και έν τώ τμήματι δέ 
τούτφ τφ ύπδ της φιλοπόνου και δραστήριου .... διδασκομένφ, ή διδα
σκαλία γίνεται επιμελής καί εύμέθοδος καί ίκανώς κάρπιμος, δν καί δέν 
έπαρκεϊ μόνη εις τήν διδασκαλίαν τοσούτων παίδων, άλλ’ ύπερπηδώντ 
ται τά όρια καί παραβαίνονται και οί όροι τοϋ νηπιαγωγείου, διότι έν 
αύτώ διδάσκονται οί παϊδες έν βιβλίοις άνάγνωσιν. Πρδς άρσιν δέ της 
ιδιορρυθμίας τοϋ σχολείου Κουζουλά της άντιβαινούσης και πρδς τά κεί

μενα, και πρδς μείζονα ωφέλειαν, άνάγκη τδ μέν νηπιαγωγείου νά με
τατεθώ είς έτερον διδακτήριον, εις δέ τδ σχολεϊον νά προστεθώσιν είς 
ή δύω διδάσκαλοι έκ τών άπδ τοϋ νέου διδασκαλείου* ούτως ήθελε κα- 

ταρτισθή έν πλήρες σχολεϊον άρρένων κατά τδ δυτικόν μέροςίτής Έρ- ' 
μουπόλεως, έν φ συνδιδαζτιζώς διδασκόμενοι οί παϊδες κατά τδ τ°υ,λ 
διδασκαλείου πρότυπον ηθελον άσυγκρίτως προκύπτει; Πρός δέ τδν άρ- 
χαϊον δημοδιδάσκαλον .... προτείνω νά έζφρασθή ή ευαρέσκεια τοϋ 
υπουργείου διά την μετά ζήλου έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του. Έν 
τώ σχολείφ τούτφ πρδς τοϊς αλλοις μέ εύηρέστησεν ή εύκοσμία καί η 
καθαριότης καί ευπρέπεια τών μαθητών ένδεδυμένων πάντων κατ’ άπαί- 
τησιν τοϋ διδασκάλου έξωτερικδν χιτώνα λιτδν καί υφάσματος εύωνοτά- 

του, όστις καλύπτει πάντα τοϋ παιδδς τά ένδύματα, καί τάς ούχί σπά
νιάς παρά τοϊς παισί τοϋ λαοΰ διαρραφάς αύτών ή τάς έπανειλημμένας 
άτέχνους άποπείρας πρδς έπούλωσιν αύτών διά συρραφής ρακών, ών ή θέα 

τφ τε δφθαλμώ καί τή καρδίκ έστ'ιν άλγεινή, ώς στυγνές πενίας καί 
κακοδαιμονίας ειδεχθής τεκμηρίωσις.
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Περιττόν κρίνω ιδί^ περί έκάστου τών τριών έν Έρμουπόλει σχολείων 
τών θηλέων νά διατρίψω, διότι έν πάσιν-ώς καί έν τφ της Άνω Σύρου, 
δ αύτδς έπικράτεϊ ρυθμός, η αύτη μέθοδος καί ή αύτη σχεδόν διδακτική 
ίκανότης τών διδασκουσών* καί άν που δέ ευρον διαφοράς, ταύτας θέλω 

σημειώσει έν τφ συνημμένφ τη παρούση πίνακι. Έν μέν τώ πρώτφ δη- 
μοτικφ σχολείφ τών θηλέων διδάσκουσι τρεϊς διδασκάλισσαι, έν δέ τφ 
δευτέρφ καί τρίτφ άνά τέσσαρες* παρ’ έκάστφ δέ σχολείφ διορίζεται ύπδ 
τοΰ δημάρχου έπιμελήτρια, ήτις χρησιμεύει καί ώς διδάσκαλος έργοχεί- 

ρων, έπί μηνιαίφ μισθφ δραχμών τεσσαράκοντα. Πλήν τών τριών διευ- 
θυντριών .;·., έχουσών διδακτικήν τινα ικανότητα έμπειρικήν δλως, πά- 
σαί αί λοιπαί διδασκάλισσαι τών σχολείων τούτων ύστεροΰσι καί κατά 

τοϋτο καί κατά τάς γνώσεις ού'τε θεωρητικώς διδαχθεϊσαι έπαρκώς ούτε 
πρακτικώς άσκηθεϊσαι έν τώ έ'ργω. Καί τα σχολεία ταΰτα τών θηλέων 

ώς τά τών άρρένων διαιρούνται εις άλληλοδιδακτικδν τμήμα, τδ άσυγ
κρίτως πολυπληθέστερου, καί τδ συνδιδακτικδν ύποδιαιρούμενον είς τμή
ματα τρία ή τέσσαρα κατά τδν άριθμδν τών διδασκάλισσών, ών έκάστη 
διδάσκει άνά έν πάντα τά μαθήματα■έν ίδιαιτέροις μικρόϊς δωματίοις 
παρακειμένοις τη μεγάλη τοϋ σχολείου αιθούση έχούση ώς καί έν τοϊς 
τών άρρένων σχήμα παραλληλογράμμου, έν ή τδ άλληλοδιδακτικόν. Τδν 
δέ άριθμδν τών έν έκάστφ συνδιδακτικφ τμήματι διδασκομένων ορίζει 
μάλλον δ χώρος τοϋ δωματίου ή αί τών διδασκομένων κορασίωνγνώσεις, 
Έν τοϊς κνωτέροις συνδιδακτικοϊς τμήμασι καί ιδίως έν τφ άνωτάτφ, έν 
φ ; διδάσκει ή διευθύνουσα, φαίνεται προκοπή τις κατά ποσόν, ιδίως· τών 
άπδ μνήμης άπαγγελλομένων μαθημάτων, Γραμματικής^ Κατηχήσεως,' 
Γεωγραφίας κτλ. καί διότι διδάσκει κάπως έμπειροτέρα καί φιλοτιμοτέρχ 
διδάσκαλος, καί διότι. τά κοράσια είναι μεγκλειτέρκς ηλικίας» καί μάλι
στα διότι τδ τμήμα τοϋτο χρησιμεΰον κατά τήν πρώτην ήμέραν τών δη
μοσίων έξετάσεων, κάθ’ήν συνέρχονται άκροαταί καί ή Εφορεία ώς δείγμα 
καί μέτρου της προόδου τοϋ όλου σχολείου καί διά τοϋτο συγκεντρώνει 
τήν προσοχήν πασών τών διδασκουσών. Αί διευθύνουσαι φιλοτιμοϋνται έν 
τη διδασκαλία καί φαίνονται άγωνιζόμεναι,, ώς έκάστη έχει δυνάμεως καί 
έμπειρίας, άλλ’ ή περί τήν διδασκαλίαν άμεθοδία καί ή άνεπάρκεια τών 
γνώσεων ματαιοϋσι τάς προσπάθειας των* διά τοϋτο ούτε έπί,τών υφι
σταμένων δύνανται νά έπιβληθώσιν έφελκύουσαι διά τής ύπεροχής τδν 
σεβασμόν αύτών,ούτε καρπούς νά παραγάγωσιν αξιόλογους* ή διδασκαλεία 
των είναι μηχανική, έλλείπει ή εύμέθοδος τοϋ διδασκόμενου μαθήματος 
άνάπτυξις ή. ύποβοηθοϋσα τήν κατανόησιν, καί έξεγείρουσα τδ ένδιαφέρον 
καί έφελκύουσα τήν· προσοχήν τών μαθητριών* έπιμένουσι κυρίως είς τήν 
μετάδοσιν τών μηχανικών έμπειριών της Άναγνώσεως, Γραφής καί Αριθ
μητικής καί τήν έκστήθισιν τών βιβλιαρίων τών άλλων μαθημάτων* συν
ήθως άνευ έπιγνώσεως τών φωνή γεγωνυία καί ράγδην άπαγγελλομένων 
λέξεων, ή μετ’ άμυδρας ένιαχοΰ καί διά τοϋτο ευκόλως άμαυρουμένης άν - 
τιλήψεως τών έννοιών* αί τοΰ άγαθοϋ καί καλοϋ εκδηλώσεις έν τή φύσει 
καί τή 'Ιστορία, αΐτινες διά προσηκούσης διδασκαλίας άποκαλυπτόμεναι 
πρδ τών οφθαλμών τοΰ παιδδς συγκινορσι καί καταθέλγουσι - τήν άπαλήν 
καρδίαν καί τδν. πρδς τδ αγαθόν έ'ρωτα ύπεκκχίουσι καί είς τήν τοϋ χαρα
κτήρας διαμόρφωσιν τελεσφορώτατα'’έπιδρώσιν, είσίν ήκιστα, συνειδητά! 
παρά τών τοιούτων διδασκαλισσώ.ν, περιοριζομένων δι’ άπειρίαν είς τδν 
άπλοΰν έξαναγκασμδν πρδς έκστήθισιν τών μαθημάτων καί τήν άχαριν 
«πανάληψιν ξηρών συμβουλών καί έντολών ούχί ώς πορισμάτων άπδ τοΰ 
καθημερινού μαθήματος συναγόμενων άλλ’ώς ίεροκήρυκος έπιταγών «κά 
ησθε έπιμεΛεΐ/:' τά άγαπαζε ζότ Θεότ' τά προσεύχεσθε’ πρεπζι τά ησθε 
ααθαραί' αί καΐαΐ ιιαθήτρια,ι επιμε.ίοντΐαι’ ύίτ άζαχζονσι’ πρύπει τά σέ· 



122 nimssos

<?7)0$ί ΐόίβ i'OWiC CdC* άά ΐ}α9ε οεμναΐ, καί τχ παρόμοια, ’ΐδού περί τί στρέ
φεται μονοτόνως ή ηθική διδασκαλία έν τοΐς τοιούτοις σχολείοις· άλλ’ δ 
σπόρος της ήθικης διδασκαλίας δέν βλαστάνει ούδέ καρποφορεί ριπτόμε- 
ν,ος ούτως έν άσυγκινήτφ καί ψυχρά καρδίφ. Ώς κατά τήν φυσικήν σπο
ράν, ΐνα ή βλάστησις η ζωηρά και καρποφόρος, ανάγκη νά καλλιεργηθώ 
πρότερον έπιμελώς δ άγοδς, ούτω καί έν τη ηθικ·?) σπορη δέον νά παρά-· 
σκευασθώ ή καρδία διά συγκινήσεώς τίνος καί κατανύξεως, ήν ένεργάζε- 
ται καί διεγείρει, ώς είκδς, ή εύμέθοδοςδιδασκαλία τών μαθημάτων τών 
τε θρησκευτικών καί τών άπδ τ^ς φύσεως ούχ’ήττον ή άπδ της 'Ιστορίας' 
ειλημμένων καί κατά «τούς κανόνας τ%ς παιδαγωγικής έπιστήμης διατε- 
τυπωμένων. ’Αλλά πρδς τοιαύτην διδασκαλίαν είσίν δλως άπαράσκευοι αί 
διδασκάλισσαι αυται καί θεωρητικές διδασκαλίας καί πρακτικές άσκή- 

σεως στερουμεναι. Διά τοϋτο, άν καί όμολογεΐτα* μείζών η τές γυναικδς 
διδασκάλου μορφωτική δύναμις, διότι καί ή πραότης τοϋ έθους καί ή γλυ-6 

κ.υτης τές φωνές καί ή αίσθητικωτέρα τές φυσεως άντίληψις καί τδ βά
θος καί ή ισχύς τών συναισθημάτων ερμηνευόμενων διά γλώσσης έπαγοι- 
γοϋ δρκστικώτερον έπί της ψυχές τοϋ πάιδδς έπιδρώσιν, όμως έκ τών ά- 

τελειών. τούτων τοϋ διδακτικού προσωπικού ούτε ή πνευματική άνάπτυ- 
ξις.ηυτε η ηθικέ μόρφωσις ού'τε η μετάδοσις τών στοιχειωδών έπιστημο- 

νικών γνώσεων τών είς τδν βίον χρησίμων έπιτυγχάνεται έν τοΐς σχολεί- 

οις τές Έρμουπόλεως, άφ’ ών τά κοράσια έζέρχονται μετα πολυετη διδα
σκαλίαν μόνα έφόδια πρδς τδν βίον άποκτήσαντα την έμπειρίαν τής Ά- 
ναγνώσεως, Γραφής καί τών τεσσάρων τές ’Αριθμητικές πράξεων καί ά- 

συναρτητους τινάς καί κατά τδ πλεΐστον συγκεχυμένας ή άνακριβεΐς θρη
σκευτικής,' γεοι γραφικά; καί ίστορικάς γνώσεις.1' Τοιοϋτοι οί τών συνδιδα- 

κτικών τμημάτων καρποί. Περί δέ τοϋ αλληλοδιδακτικού τί νά ει”πω; 
εκατόν πεντήκοντα ή καί πλείονα συνήθως πάσης ηλικίας κοράσια συνω
στίζονται ώς. έν τοΐς τών. άρρένων έν τφ ϋζω καλουμένφ σχολείω κατ’ 
άντίθεσιν πρδς τδ &ω, τδ συνδιδακτικδν, διγρημένα είς τάξεις καί διδα
σκόμενα αλληλοδιδακτικώς έν ήμικυκλίοις Άνάγνωσιν καί ’Αριθμητικήν 
ύπδ. τών έρμηνευτριών καί Γραφήν μηχανικήν έν τοΐς θρονίοις δι’ άπομι- 
μήσεως τοϋ σχήματος τών γραμμάτων ορίζεται δέ εις τάς μαθήτριας τών 

άνωτέρων αύτοΰ τάξεων διά σημείου μολυβδοκονδύλου τδ κατ’ οίκον μά
θημα άναγνώσεως; βπερ πάσαν πρωίαν έξετάζουσιν χί· έπιμελέστεραι τών 
διδασκαλισσών. άκούουσαι τά μικρά κοράσια μηχανικώς συνδέοντα τά γράμ- 

ματα είς συλλαβάς καί ταύτας είς λέξεις; 'έν ώ αί άμελέστεραι ούτε τοΰτό 
πράττουσι· τοϋτο άπαράλλακτα γίνεται καί είς τά άλληλοδίδακτικάτμή
ματα τών σχολείων ■ τών άρρένων. Περί άναπτύξεως τών πνευματικών 
δυνάμεων, περί μορφωτικές έπιδράσεως τών μαθημάτων, περί καλλιέργειας 

τοϋ θρησκευτ.κοϋ αισθήματος, περί άσκησεως τοϋ παρατηρητικού καί τοϋ
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κριτικού τών παίδων, και διανοίξεως τών πνευματικών αύτοΰ Οφθαλμών' 
έν τοιούτοις σχολείοις ούδείς δύναται νά γίνγ λόγος,, άφοΰ έν αύτοϊς βα
σιλεύει διδασκαλία μηχανική άποναρκοϋσα τδ πνεύμα καί. πωροϋσα την 
καρδίαν. Ούδέ περί τοϋ νηπιαγωγείου τοϋ διευθυνομένου ύπδ της . . . 
διδασκούσης μετά δύω βοηθών περί τά έκατδν εί'κοσι νήπιά έκατέρου 

φύλου έχω νά άναφέρω εύάρεστα- διότι πλην τών κινήσεων καί τών μη
χανικώς επαναλαμβανομένων ύπδ τών νηπίων λέξεων ή άσματίων ούδέν· 
έτερον μορφωτικόν τοΰ έθους έν αύτφ. Τά μεγαλείτερκ ού μόνον άνεγί- 

νωσκον είς βιβλία άλλά καί τδν Γεροστάθην έκράτουν άνά χεΐρας τά-τα
λαίπωρα. Αί δύω βοηθοί δλως περιτταί’ διά τί νά μη .μέτατεθή ή έτεροί 
τούλάχιστον έν τώ Νηπιαγωγείω τώ ιτροσηρτημένφ τώ Σχολώ· τοϋ Κου
κούλά; τδ εν άνω Σύρφ εν σχολεΐον τών άρρένων, έν’ώ φοιτώσι περί τούς’ 
έκατδν παϊδες, δυτικοί τδ δόγμα, στερείται διδασκάλου? διδάσκει δ?ίέν 
αύτφ εις δυτικδς ίερεύς άναπληρών την έ'λλειψιν διδασκάλου. Περί διορι

σμού 'διδασκάλου έν τφ σχολείφ τούτφ άνάγκη νά ληφθίί δτι τάχιστα 

πρόνοια. -,··.-·
Κατά ταΰτα τά έν Έρμουπόλει σχολεία μ’ δλας τάς έξαιρέτως εύτυ- 

χεΐς κοινωνικάς περιστάσεις καί τά δαψιλή χορηγήματα τοΰ πλουσίου 

τούτου δήμου ήκιστα άνταποκρίνοντάι είς τάς σημερινάς. άξιώσεις τοϋ πό* 
λιτισμοΰ καί τάς κοινωνικά; άνάγκας τοϋ τόπου· τδ δέ γενικόν τοϋπο. 
συμπέρασμα έρχεται είς κύρωσιν τοϋ Γαλλικού αξιώματος : taut vaut Ι’έεοί 
tant vaut le maltre καί είς ένίσχυσιν τών προτάσεων, άς έσχον την τιμήν 
νά ύποβάλω ύμϊν, κ. 'Υπουργέ, έν τή.περί τών έν Άργολίδι σχολείων έκ* 
θέσει, μου. Ούδέν προύργιαίτερον ,έπιβάλλουσιν ημΐν τά πράγματά η νά 
σπεύσωμεν έκ παντός τρόπου πρδς βελτίωσιντοΰ διδακτικού προσωπικού; 
τδ μέν διά συστάσεως καί προσηκούσης ύργανίσεως διδασκαλείων άρρέ

νων καί θηλέων, τδ δέ διά μορφώσεως ίκανοΰ άριθμοϋ έμπειρων επιθεω
ρητών, δι’ ών θέλομεν άφ’ ένδς άσκησε·, τούς υπάρχοντας, άφ’ετέρου 
επιτηρεί τούς άπδ τών νέων διδασκαλείων διδασκάλους. Χωρίς τούτων 
ούδέν έστι γενέσθαι τών δεόντων πρδς προαγωγήν τών έργασιών τών ή- 
μετέρων σχολείων. Επιφυλασσόμενος νά ύποβάλω ιδιαιτέραν έκθεσιν περί 
τοΰ έν Έρμουπόλει άνωτέρου Παρθεναγωγείου, καταλήγω εύχόμενος έπί 
τής Ύμετέρας Υπουργίας νά τεθώσιν άρχαί βελτιώσεως τής διδασκαλίας 
δι’ έπισήμου καταργήσεως τής ’Αλληλοδιδακτικής μεθόδου καί δι’ απο
στολής '.κανών σπουδαστών εις Γερμανίαν πρδς σπουδήν τών 'παιδαγωγι
κών καί τών νέων διδακτικών μεθόδων, ΐνα χρησιμεύσωσιν Ιδίως ώς έπι- 
θεωρηταί. Ούτω δ’ εύελπιστώ ότι τδ 1880 έτος έ'σται έν τή νέα 'Ιστοοίφ 
τοϋ ’Έθνους άξιομνημόνευτον διά δύω έθνοσωτείρας της Κυβερνήσεως ά- 
ποφάσεις,. την. κατηργησιντης πολυστένακτου δεκάτης καί της επαράτου 
άλληλοδιδακτικης μεθόδου, ών ή μέν στειρωτική τών ύλικών, ή δέ τών 

b.
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πνευματικών τοΰ λαοΰ δυνάμεων, άπειργάζοντό δι’ άλλήλεπιδράσεως 
παντελέ αυτοΰ κακοδαιμονίαν καί τήν τοΰ φρονήματος κατάπτωσιν.

Τών ιδιοσυντήρητων σχολείων άξιον ιδιαιτέρας μνείας κρίνω τδ ύπδ τοϋ 
εν Άθηναις φιλολογικού συλλόγου ΙΤαρνασσον φιλανθρώπως συντηρούμενου 
εσπερινόν τών απόρων παίδων ύπδ την πατρικήν καί πεφωτισμένηνέπί- 
βλεψιν επιτόπιου εφορείας, ής προεδρεύει δ εύπαίδευτας . διευθυντής της 
ιερατικές σχολής κ. Μεθόδιος Άναστασόπουλος άνήρ ζηλωτής τών καλών 
καί κληρικός σεβάσμιος. Έν τω άσύλω τούτφ. συνερχόμενοι κατά τάς εσπε
ρινά? ώρας δγδοήκαντα άποροι παϊδες, στιλβωταί ύποδημάτων, μελανωταί 
τυπογραφείου κλ. διδάσκονται διγρημένοι είς τρεις τάξεις ύπδ τριών δι
δασκάλων χριστιανικήν διδασκαλίαν, Άνάγνωσιν, Γραφήν και Αριθμητικήν^ 

και ηθικώς μορφουμενοι παρασκευάζονται ύγιά της κοινωνίας μέλη. Εικότως 
δέ δύνανται νά θεωρηθώσι τά τοιαΰτα σχολεία κατ’ εξοχήν Λαϊκά, έν οίς 
παϊδες εστερημενοι πάσης μορφωτικές επικουρίας άπδ τοΰ οί’κου παιδα- 

γωγοϋνται ύπδ τήν θέρμην στοργήν τοϋ φιλάνθρωπο τάτου τούτου συλλό
γου. Έν τοϊς τοιούτοις παιδαγωγείοις εύρηται τδ ιδανικόν τέςχριστιανικής 
άγάττης καί τές τών Ελλήνων φιΛανθρωπίας. Δέν έλεεϊ τόσω ο άπαξ τδν 
πεινώντα χορταινων ή τδν γυμνδν περιβάλλων, δσω δ τδ άφθαρτον καί 
άναπαλλοτρίωτον κατά τές πείνης καί τές άλλης κακοδαιμονίας ηθικόν 
φυλακτήριον κατά τήν άπαλήν ηλικίαν παρέχων, τήν ήθικήν δηλαδή μόρ- 
φωσιν καί δι’ αύτές τήν ήθικήν ελευθερίαν. Ευτυχείς αί κοινωνίαι: παρ’ αΐς 
μείζω ή περί τήν υγιεινήν φροντίς ή περί τήν ιατρικήν καί μείζω ή πρδς 
ΐδρυσιν σχολείων τών άπορων τάξεων ή περί δεσμωτηρίων και πτωχοκο^ 
μείων δαπάνη.

Έν Άθηναις τή 18 ’Ιουνίου 1880
Λ. Γ. Πετρίδης

Γενικός ’Επιθεωρητής της Δημοτικής Έζπαιϊεύσεως.

ΣΟΦΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος

'Άπασα ή διδασκαλία τών σοφιστών συνοψίζεται καθ’ ολοκληρίαν έν 
τφ άξιώματι τούτφ. Τδ ύποκείμενον, ή προσωπική τούτέστιν έκτίμησις, 
είνε τδ κριτήριου πάντων τών πραγμάτων* ή άρχή αύτη κατά πρώτον 
υιοθετούμενη ύπδ τοΰ ελληνικού πνεύματος έν τή Ιστορία, ένφ κατέστησεν 
αύτδ άνεξάρτητον άπδ πάσης έξωτερικές έπιδράσεως, άλλ’ άφ’ ετέρου 
παρεπλάνησεν είς τδν δισταγμόν καί είς τήν άρνησιν, ήτις άνατρέψασα
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πάντα τά ήθικά καί κοινωνικά καθεστώτα» έπήνεγκεν έπί τέλους τά γνω
στά άποτελέσματα έν τώ βίφ τές άρχαίας Ελλάδος. Αληθές έστιπάν τδ 
φαινόμενου ώς τοιοΰτον είς τήν προσωπικήν τοΰ άνθρώπου κρίσιν, άδιά- 
φορον καί άν διατελεΐ αύτη έσκοτισμένη έκ διαφόρων άφρρμών καί γεγο
νότων* άγετή, δίκαιον 'είνε τοιαϋΐα, ούχί πράγματι, ώς πλάνωμένη
φρονεί κατά παράδοσιν ή κοινή τών άνθρώπων συνείδησις, άλλ’' έ'τίέιδή 
τυγχάνουσιν ώρισμένα ύπδ θετικού τίνος νόμου, τούτέστιν ύπδ τές αυθαι
ρέτου τοΰ υποκειμένου βουλήσεως, ώς μέτρου πάντων χρημάτων. Ούτως 
άνελύοντο άπαντα τά κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα τές έποχης έκει- 
νης, διότι ή σοφιστική διδασκαλία ήτο πρακτική κατ’ έξοχήν, μή έξερ- 
χομένη τών άναγκών καί τών άπαιτήσεων τές συγχρόνου κοινωνίας* διημ- 
φισβητεϊτο πάσα ιδέα θεότητος, θρησκείας, καταγγελλομένη ώς έπίνοια 
τοΰ υποκειμένου, ώς έκφοβισμοΰ μέσφ αύτγ χρωμένουΤ, πάσα ιδέα ύψη- 

λοτέρας ήθικές τάξεως καί άνεγνωρίσθγρώς ύπερτάτη άρχή τδ αηδεν' 
άτομικδν συμφέρον, ή χρησιμοθηρία, άνηγορεύθη δ πρώτιστος γνώμων καί 
τδ καθολικόν μέτρον τών έν τώ βίφ πράξεων* τέρμα δέ πάσης τοΰ άνθρώ
που σκέψεως ή έπιτυχία της θεραπείας φιλαύτων δρμών, καί ταύτην τήν 
διά πάντδς μέσου επιτυχίαν ύπέσχετο ή σοφιστική διδασκαλία.

Ούδέν φύσει δίκαιον ή άδικον διά τδν σοφιστήν* άμφότερα είνε παρα- 
γόμενα κοινές συνθήκης* μέτρον δέ τούτων ο άνθρωπος. «Τδ δίκαιον καί 
τδ αισχρόν ού φύσει, άλλα νόμφ». Ούδέν άγαθδν ή κακόν, .άλλα μόνον 
άτομικδν συμφέρον καί μή. Ό νόμος δέν έ'χει ύπερτέραν καταγωγήν, δέν 
είνε έ'ργον τές θεότητος, ούδ’ άπορρέει άπδ τές άνθρωπίνης συνειδήσεως*· 
είνε κατά συνθήκην άνθρώπινον πλάσμα, πρόσκαιρου Τινδς σκοπού χάριν 
γενόμενον. Καλλικλές, είς τών δοκιμωτάτων σοφιστών, δογματίζει παρά 

τώ Γοργία τοΰ Πλάτωνος, δτι «οί τιθέμενοι τούς νόμους οί άσθενεϊς άν
θρωποί είσι καί οί πολλοί. Πρδς αύτούς ουν καί τδ αύτοΐς συμφέρον τούς 
νόμους τίθενται. . · έκφοβοΰντες τούς έρρωμενεστέρους τών άνθρώπων καί 
δυνατούς όντας πλέον έ'χειν, 'ίνα μή αύτών πλέον έ’χωσιν, ώς αισχρόν καί 
άδικον τδ πλεονεκτεϊν... .’Εάν δέ γε φύσιν ικανήν γένηται έχων άνήρ,· 
πάντα ταΰτα άποσεισάμενος καί διαρρήξας καί διαφυγών, καταστήσας τά' 
ήμέτερα γράμματα. . . καί νόμους. . . έπάναστάς έφάνή δεσπότης ήμέτερός 
β δούλος καί ένταΰθα έξέλαμψε τδ τές φόσεως δίκαιον^. Καί διά τίνος 
τέχνης αί θεωρίαι αύται θέλόυσι πραγματωθέ έν τφ. βίφ, καί τινι τρόπφ 
δ ήσσων Λόγος ϊίσται κρείττων; διά τές ρητορικές! διά τές έπιτηδέίας 

παραστάσεως τοΰ άληθοΰς ώς ψευδοΰς, τοΰ άγαθοΰ ώς κακοΰ, καί τάνά- 
παλιν* αύτη μόνη είνε ή άληθής επιστήμη καί τέχνη, ή δυναμένη ν’άνα- 
δείξν) καί νά προαγάγγ έν τγ κοινωνία  ̂τδν κατέχοντα τά μυστήρια αυτής 
άνδρα* δ γέρων Στρεψιάδης, βεβαρημένος ύπδ τών χρεών, ένεκα τών παρεκ-

1 Γοργ. 433, 484.



126 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΣΟΦΙΣΤΑΙ ΚΑΙ 23KPATHS

τροπών τοΰυίοϋτόυ, αποστέλλει αυτόν πρδς σοφιστήν, όπως έκδιδαχθή 
τά μέσα τής μή πληρωμής τών πιστωτών τοΰ πατρός. Τοιαύτη ήτο ή 
θλιβερά φήμη κα! ή δλεθρία έπίδρασις τών σοφιστών περί τούς χρόνους 
έκείνους* αί Neyedat τοΰ Άριστοφάνους είνε ή ύψίστη παράστασις της 
νόσου ταύτης τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος.

Όποια τά περί άγαθοΰ καί δικαίου φιλοσοφήματα τών σοφιστών, τοιαΰτα 
καί τά περί πολιτείας. «Τούς δέ γε σοφούς τέ καί άγαθούς' ρήτορας ταΐς 
πόλεσι τά χρηστά άντί τών πονηρώλ δίκαια δοκέΐν είναι ποιεϊν* έπεί οίκ 
γ’έν έκαστη πόλει δίκαια καί καλά δοκή, ταΰτα και είναι αύτή, έως άν 

αύτά νομίζη»’ ωσαύτως: «ούκοΰν καί περί πολιτικών καλά μέν καί αισχρά 
και δίκαια και άδικα καί όσια καί μή, οΐα άν έκαστη πόλις οίηθεΐσά 
δεΐται νόμιμα αύτή, ταΰτα καί είναι τή άληθείη έκάστη, καί έν τούτοις 
μέν ούδέν σοφώτερον ούτε ιδιώτην ιδιώτου, ούτε πόλιν πόλεως είναι»1; 
ίνωστδς πολίτικος συγγραφεύς καί θεωρητικός τής σχολάς, μεγάλου κύρους 
άπολαύων, ήτο δ Πρωταγόρας. Διογένης δ ΑαέρτίΟς μνημονεύει συγγράμ
ματος αύτοΰ περί Ποίιτείας, άπδ τοΰ δποίου, κατά φημας της εποχής 
εκείνης, δ Πλάτων ήντλησε κατά μέγα μέρος την ύλην της Πολιτείας του. 
«ΛΗν πολιτείαν 'Αριστόξενός φησι σχεδόν έν τοϊς Πρωταγόρου γεγράφθαι άν- 
τιλογικοϊς»2. Είς τδν Πρωταγόραν ώσαύτως άποδίδοται η νομοθεσία της 
ελληνικής έν τη μεσημβρινή Ίταλίη πόλεως τών θούριων, αλλά τοϋτο δέν 
είνε ίστορικφς άσφαλές* πιθανώτατον δέ ότι ή νομοθετική αύτοΰ ενέργεια 
πεοιωρίσθη μόνον είς την έπεξεργασίαν τών ύφισταμένων ήδη νόμων του 
Αοκροΰ νομοθέτου Χαρώνδα Α

Ή κριτική τάσις, μέχρις άρνήσεως προβάσα έπί τέλους, ύφ’ήν ή σοφι
στεία Απέβαλλε πάντα θεσμόν, παρέσχεν άφορμήν είς τήν κοπίδα τής δια
λεκτικής αύτής δεινότητας νά προσβάλη πολλούς δλεΟρίόυς θεσαούς τής 

ελληνικής κοινωνίας. Σοφιστής είνε δ πρώτος κατά τοΰ θεσμοΰ τής δου
λείας έκβαλών κραυγήν αποδοκιμασίας, δπότε τά εξοχότατα καί έλεΰθε- 

ρώτατατών πνευμάτων τής έπόχής, δ Σωκράτης, δ Πλάτων, δ ’Αριστο
τέλης, ού μόνον άπεδέχοντο τδν θεσμόν τούτον, άλλά καί συνηγορούν 
κατά τδ μάλλον καί ήττον ύπέρ αύτοΰ, ώς άναποφεύκτόυόρου τής κοι
νωνικής . τάξεώς* ούτως Άλκιδάμας, είς τών μαθητών τοΰ Αεοντίνου σοφι- 
στοΰ Γοργίου, κατέλιπε τδ ακόλουθόν έπίγραμμα, τήν ποώτην κατά τής 
δουλείας διαμαρτύρησιν· τής άνθρωπίνης συνειδήόεως: «έλευθέρους άφήκε 
πάντας Θεός, ούδένα δοΰλον ή φύσις πεπόίηκεν»· άλλά τοιαΰτα σποραδικά 
φαινόμενα δέον ν’άποδοθώσιν ίσως έίς τδ άρνητικδν μάλλον τής αίρέσεως 
ταύτης πνεύμα, ή είς πραγματικήν πεποίθησιν καί ειλικρινή σύνείδησιν

1 θεαίτητος. 167, 172.
2 Δ. Λαέρ'τ. ΙΙί, 38.
3 «Καί Θουρίοις νόμους γράψκι» (Δ. Δβέρΐ. IX, 50). 

τών αιωνίων καί άπαραβάτων δογμάτων τοϋ δικαίου καί τοΰ άδίκου, ξένων 
έτι καί άκατανοήτων έν τή έποχή εκείνη, καθ’ ήν ήκμαζεν ή σοφιστική 
διδασκαλία.

Δέν υπάρχει κατά τούς σοφιστάς άνωτέρατις ήθική διάταξις έν τώ κοι- 
νωνικώ διακόσμφ* ή ισχύς άηοτεΛεϊ τδ δ/χαιο»** ψυχρά λογική, δια-πνέουσα 
δι’όλου αύτών του συστήματος, άναμιμνήσκει τάς τολμηροτέοας θεωρίας 
τών συγχρόνων κοινωνιστικών συστημάτων* ή κοινωνία έκείνη άληθώς ήρ- 
ξατο νοσούσα, ώς νοσεί έκαστη κοινωνία, άπαρνηθεΐσα πάσαν ηθικήν αρχήν, 
καί καταληφθεϊσα ύπδ τοΰ διαλυτικοΰ έκείνου άτομισμοΰ, δστις είνε δ 

θάνατος τών κοινωνιών, καί δστις τοσοϋτον άπαισίως συνοψίζεται έν τφ 
τοΰ Πρωταγόρου: χρημάτων πάντων μιtpov άνθρωπος. Ούδέν έστιν άληθές, 
άγαθδν, δίκαιον άπολύτως* σχετικά! μόνον τοΰ ήθικοΰ βίου κατηγορία! 
έχουσι κΰρος, ένόσω είνε παραγόμενα τής έκάστοτε βουλήσεως. Έν τή 
πολιτική αύτών θεωρία υπέρ ούδενδς άποφαίνονται άπολύτως πολιτειακού 
συστήματος* παν πολίτευμα είνε . λογικόν,^ άγαθδν χρήσιμον, καθ’ όσον 
φέρει τήν σφραγίδα τοΰ καθεστώτος, άδιάφορον δ’ ύπδ ποιον τύπον ύφί- 

σταται καί ύπδ ποιας περιστάσεις έγεννήθη.Ή ισχύς άποτελεϊ τδ δίκαιον’ 
καί δίκαιον είνε .τδ πολίτευμα εκείνο, τδ όποιον κέκτηται ύπέρ έαυτοΰ 
τήν ίσχύν. Μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία ήσαν δι’ αύτούς τύποι αδιά
φοροι, ούδεμίαν έ'χοντες πραγματικήν σημασίαν. Καί'έντεϋθεν κατανοοΰμέν 
τήν δημοτικότητα τών σοφιστών έν ταΐς άρχαίαις πολιτείαις,’ διότι ύπ’ 
ούδεμιάς ούτοι έμπνεόμενοι εύρυτέρας άρχής ήνείχοντο καί έδικαιολόγουν 
τδ καθεστώς, ή'ρκει μόνον δτι τοϋτο έκέκτητο ύπέρ έαυτοΰ τό δήθεν κΰρος 
τής νομιμότητος. 'Γήν άνωτάτην άρχήν τής πολιτείας καταλαμβάνει δ 
ισχυρός, δ δυνηθείς έν τή διηνεκεΐ πάλη τών άτομικών συμφερόντων-νά 
θριαμβεύση κατά παντός άντιθέτου στοιχείου* ή άποθέωσις, λοιπόν τής 
βίας καί τής τυραννίδος έν πάση πολιτική μορφή* ήτο τδ τελευταίου ρήμα 
τής πολιτικής αύτών θεωρίας. 'II πολιτεία δέν άπορρέει κατά τοιαύτην 
διδασκαλίαν άπδ αιωνίου τινδς φυσικού νόμου, τδ δέ δίκαιον τοϋ ισχυρό-' 
τέρου είνε τδ άληθές, τδ μόνον δίκαιον* ούτως δ τυχών κυβερνήτης, δ έχων 
τήν δύναμιν έ'χει άμα καί τδ δίκαιον. Τοιαύτη ή. πολιτική αύτών δμολο- 
γία, πολιτική κατά τδ μάλλον καί ήττον δμολογία τής άρξαμένης ήδη 
πτώσεως τής Ελλάδος, ής τδ έπιφανέστατον σύμπτωμα ύπήρξεν δ πελο- 

ποννησιακδς πόλεμος καί αί κατόπιν συνέπειαι τής μεγάλης εκείνης κατα
στροφής έν τή ιστορία τή, άρχαίας'Ελλάδος.. . · .*

Ή σοφιστική, έν τή πρώτη αύτής άκμή καί περιόδω, ύπήρξε μία τών 
έκδηλώσεων τής πνευματικής εκείνης έν Έλλάδι έξεγέρσεως·*.* καί* ζωής, 
ήτις ποικίλως διατυπωθεΐσα άρξαμένη δέ άπδ τοΰ έκτου π. X. αίώνος, έν 
διαστήματι ολίγων δεκαετηρίδων έδημιούργησε καί προήγαγέ πάν ό,τι 
γενναϊον καί μέγα έλάμπρυνε τάς σελίδας τής ελληνικής .ιστορίας* έγκαι- 
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νισθεΐσα διά τής ιωνικής σχολής, άνεπτύχθη ταχέως εις αυτοτελές σύ
στημα, άρνηθεΐσα τούς θεούς καί τάς παραδόσεις της δημοτικής συνειδή- 
σεως και δημιουργήσασα νέον ηθικόν κόσμον. Ό Δημόκριτος και δ Ηρά
κλειτος, δ ’Αναξαγόρας καί δ Σωκράτης, το μέν άμφιβάλλοντες, τδ δ’ άρ- 
νούιιενοι τούς Θεούς τής πόλεως και παν τδ διεκδικοΰν κΰρος και έν τή 
έπιστήμτ) καί έν τη κοινωνία, δ μέν άζαγορεύων δημιουργικήν άρχήν τοΰ 
παντός το πϋρ, δ δέ άνακηρύττων τήν θεωρίαν των άτόμων ώς κοσμολο
γικόν δόγμα, δ τρίτος τιθέμενος τδν νουν ώς αρχήν τά πάνταδιήκουσαν, 
δ τέταρτος, έπικαλούμενος νέον θεόν; το δαιμόνιου αύτοΰ, και άμφιβάλλων 
διά τοΰ γνωστού δόγματος εκ οίόα οτι ούδέκ o?Ja, ε?νε κατά το μάλλον 
και ήττον συντηρητικοί ή άκροι αντιπρόσωποι της αύτής πνευματικής κι- 
νήσεως, ής τά έ'σχατα συμπεράσματα έξεδηλώθησαν διά τής άθείστικής, 
άνατρεπτικής καί μηδενιστικής τών τελευταίων σοφιστών διδασκαλίας; 
Έν άπάση ταυτν) τ·ρ ιστορική κινήσει είς και δ αύτδς σκοπός διαφαίνεται: 
ή κριτική, ή αμφιβολία, ή άρνησις, σαλεύουσαι τά θεμέλια τής άρχαίας 
παραδόσεως, δ πόλεμος κατά τής θεολογικής αυθεντίας* έν τή συγκρουσει 
δέ τών δύο τούτων τάσεων περιστρέφεται ή έποχή έκείνη* ή θεολογία 
καταδιώκει τον Ηράκλειτον, καταδικάζει τον Αναξαγόραν, θανατοΐ τύν 
Σωκράτη καί φυγαδεύει τδν ’Αριστοτέλη* άλλα πίπτει καί αυτή έπί τέ
λους έν μέσφ τών έρειπίων τής έπιστήμης καί τής κοινωνίας.
' Ούτως έθριάμβευσεν ή σοφιστική* άλλ’ ή άρχή, άφ’ ής άπέρρεεν ή ισχύς 
αυτής, ή αύτοσυνειδησία τοΰ πνεύματος καί αί τάσεις αύτοΰ πρδς παν τδ 
ρηξικέλευθον καί μέγα έν τή έπιστήμή καί έν τή κοινωνία, ολίγον παρεκ- 
τραπεΐσα τοΰ μ,έτρου, έμπιστευθεΐσα ύπεράγαν εις έαυτήν, άφηνίασε καί 
διασπάσάσα πάντα χαλινδν τής κρίσεως, προέβη είς τδ μή περαιτέρω. 
Ύπδ τδν λαμπρόν πολιτισμόν τής έποχής έκείνης έ'σχεν έ'ξοχον έπίδοσιν 
καί λάμψιν, άλλ’ άκρατος είς έαυτήν πεποίθησις έξώθησεν αυτήν είς τά 
τελευταία τοΰ έγωϊσμοΰ όρια. Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος* ούδέν 
έκτδς αύτοΰ άληθές' τά πάντα ύφίστανται έξάρτώμενα άπδ τοΰ υποκει
μένου, τοΰ άλανθάστου τούτου τών πάντων κριτηρίου. Έν τή πνευματική 
ταύτή μέθη ήξίου τ&κ ηττοκα Λόγοι κρείττω ποιεΐκ' έπχγόγδν δίδαγμά 
έν τοΐς χρόνοις έκείνοις, δπότε ή δημοκρατία, καταλαβοϋσα τά σκήπτρα 
τής ελληνικής κοινωνίας, κατέστησε τήν πολιτείαν ερμαιον τής διαλε
κτικής σειρήνος τών δημαγωγών καί τών ρητόρων, ό'ιτινες τοσοΰτόν συνε
τέ λεσαν είς τήν πτώσιν τής άρχαίας πολιτείας.

Ευτυχώς ή τοιαύτη διδασκαλία δέν είχε κατισχύσει άμέσως τών πνευ
μάτων. Εύρέθη άνήρ έκ τής αύτής σχολής προελθών, άλλ’; ίδανικωτέρας 
έν τφ φιλοσοφικφ καί πολιτικώ αύτοΰ σταδίφ τάσεις έκδηλώσας, δι’ ί'σης 
μετά τών σοφιστών δυνάμεως λόγου πεπροικισμένΟς καί άκατάβλητος τδ 
φρόνημα, κατόρθωσα; νά σταματήσν; έπί τινα χρόνον τής άρξαμένης δια
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φθοράς τδ άκάθεκτον ρεύμα* άλλά τδ δηλητήριου εΐχεν άπορροφηθή ήδη* 
ή ελληνική νέότης είχεν ύποκύψει είς τά θέλγητρα καί τάς παγίδας τής 
σοφιστικής τέχνης* έκτοτε σημαίνονται τά άποτελέσματα τής πτώσεως 
τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος’ κατόπιν τοσαύτης ζειδώρου ηθικής καί πνευμα
τικής ένεργείας, ή έθνική συνείδησι'ς εύρέθη καχεκτική καί φθισίώσα* όλί- 

γος χρόνος άκόμη, καί ή Ελλάς έ'κειτο χαμαί, άφοΰ κατά τής νόσου ταύ
της ούτε δ Σωκράτης, ούτε β Πλάτων, ούτε ό ’Αριστοτέλης κατώρθωσαν 
ν’άντεπεξέλθωσιν, ούτε νά έπικρατήσωσι τής διαλεκτικής σειρήνος ενός 
Γοργίού, ένδς Πρώταγόρου. Ούτως ή σοφιστική, άφ’ ού κατά πρώτον έξή- 
γειρε τδ ελληνικόν πνεΰμα, άποκαλύψασα αύτω νέους βρίζοντας, κατα- 
χρασθεΐσα έρριψεν αύτδ μετ’ ολίγον είς τδν δισταγμόν καί τήν άρνησιν, 
είς τήν αύτοκτονίαν τής έπιστήμης καί τής: κοινωνίας. Άλλά μεταβώμεν 
είς τδν Σωκράτη, τήν ίδεώδεστάτην ταύτην παράστασιν τοϋ αρχαίου ελ
ληνικού πνεύματος.

Ό ’Αριστοφάνης, σατυρίζων έν ταΐς «Νεφέλαις» τούς σοφιστάς,. άνεβίτ 
βασεν έπί τής σκηνής τδν Σωκράτη, ώς περί τήν φυσικήν άσχολούμε.νον 
φιλοσοφίαν^ «άεροβατοΰντα καί περιορώντα τδν ήλιον», τοΰθ’ ο,περ καί 
δ Πλάτων έν τφ Φαίδωνι παρίστησιν αύτδν λέγοντα, ώς «νέος ών.θαυ- 
μαστώς έπεθύμησε ταύτης τής σοφίας, ήν δή καλοΰσι περί φύσεως ιστο
ρίαν»* έν τούτοις ο Σωκράτης δύναται νά δρισθ·?) ώς δ κατ’ έξο.χήν πα- 
τήρ του πρακτικοΰ μέρους τής φιλοσοφίας, δ πρώτος καταστήσας αυτήν 
διακεκριμένου τμήμα τής έπιστήμης ταύτης, άρυόμενος έξ αύτής πορί
σματα διά τήν κοινωνίαν, κατά δέ τδν Κικέρωνα καταβιβάσας τήν φιλο
σοφίαν άπδ τοΰ ούρανοΰ καί είσαγαγών αύτήν είς τάς κατοικίας τών άν- 
θρώπων. Ή φυσική φιλοσοφία ύπήρξε προπαίδεια διά. τδν άναμορφωτήν-φι
λόσοφον, δστις άποστολήν τής φιλοσοφίας έφρόνει ούχί τήν περί , κενά μετα- 
φυσικά ζητήματα άσχολίαν, άλλά τήν μελέτην καί άνάλυσιν ιών ήθι-? 
κών καί κοινωνικών προβλημάτων, τδν τρόπον, δι’ού ήδύνατο νά δημι- 
ουργήση χρηστούς καί έναρέτους ανθρώπους καί πολίτας, ΎΗτο άληθώς με-.- 
γάλη τόλμη, άλλά καί μεγάλη πρόοδος διά τήν έποχήν ή χειραφεσία· 
αύτη, δι’ ής έστρέφετο ή'δη ή. προσοχή τής κοινωνίας καί ή μελέτη άπδ; 

τών υπερφυσικών είς τά άνθρώπινα. .
Ούδέν ώρισμένως συνέγραψεν δ Σωκράτης, δικαίως άρα δυνάμεθα νά εΓ-. 

πωμεν μετά του Cousin, ότι δ.έν υπάρχει σωκρατικόν φιλοσοφικόν σύ- 
στημα, άλλά μόνον σωκρατικόν πνεΰμα. Καί άληθώς τδ πνεύμα τοϋτο. 
πληροί άπασαν τήν έποχήν ώς καί τούς πλησίον αύτής ίσταμένους* ή. προ-; 
φορικη αύτοΰ διδασκαλία είχέ τι τδ έμπνουν, τδ προφητικόν, γοητεΰον. 
μάλλον καί παρασυρον, ή διδάσκον κατά τήν στενήν καί .συνήθη τής λέ- 
ξεως έννοιαν* η διδασκαλία.δε αυτή διετυπώθη έν όνόματι αύτοΰ ύπδ τών. 
δυο μαθητών του, τοΰ Ξενοφώντος καί τοΰ Πλάτωνος. Του πρώτου δ Σω-

Τόμ,ος Ε', 2. — Φεβρουάριος 1881. a
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κράτος είνε κατά πάσαν πιθανότητα δ άληθής σοφός του ’Αθηνών, σΤος 
κατ’εξοχήν διετυπώθη έν τοϊς’//;iro/m^zoriiyia<rir, ένφ παρά τφ Πλά
των! έξιδανικεύθη καθ’ δλοκληρίαν, άπολέσας τδν θετικόν τύπον ^ημοτι- 
κοΰ τών ’Αθηνών ρήτορος καί παραμορφωθείς κατά τδ μάλλον καί ήτταν 
είς ανατολικήν φυσιογνωμίαν, πολλών πλατωνικών ιδεών άποδοθεισών άνε-υ 

λόγου είς τδ σωκρατικόν πνεύμα*
Την έννοιαν τοϋ δικαίου διετύπωσεν ό Σωκράτης καθαρώτερον παντδς 

άλλου της άρχαιότητος φιλοσόφου, καθά συνάγεται έκ τών περί αύτοϋ 
ύπδ τοΰ Βενοφώντος παραδεδομένων" ούχί δέ άδίκως έπεκληθη υπό τινων 
έκ τών νεωτέρων πατήρ τοϋ φυσικοΰ δικαίου. Δίκαιον εινε τδ σύνολον τών 
•νόμων τών διεπόντων τάς πολιτικάς κοινωνίας. ΦμμΙ γάρ εγω τό νόμιμον 
δίκαιον είναι ελεγεν δ Σωκράτης" την δέ έπιστήμην τοΰ δικαίου τήκ δι
καιοσύνην και τήν άλλην πασαν αρετήν σόγιαν είναι, Διττοί είνε οί νόμζκ 
της πολιτείας : οί πολιτικοί νόμοι, οί ύπ’ ανθρώπων τεθειμένοι, συνεπώς 
μη έχοντες κΰρος αιώνιον, και οί Άγραφοι νόμοι, οί έν τη συνειδήσει τών 
άνθρώπων ύπάρχοντες, καί ών πρώτη άρχή είνε οί ©εοί. Τούτους δέ τούς 
άγράφους νόμους, ών την παράβασιν αύστηρώς έκδικεϊται ή φύσις, νομιμο
ποιεί διά τοΰ κύρους αύτής η πολιτεία, καθιστώσα πολιτικούς νόμους. Έν 
πάση πολιτείγ υπέρτατοι άρχοντες δφείλουσι νά ηνε οί νόμοι" καλλίστη 
πολιτεία είνε ή εύνομουμένη, ή δέ μη τόιαύτη τυραννεϊται. «Βασιλείαν 
δέ και τυραννίδα άρχάς μέν άμφοτέρκς ήγεΐτο είναι, λέγει δ Ξενοφών, δια- 

φέρειν δέ άλλήλων ένόμιζε" την μέν γάρ έκόντων τε τών άνθρώπων καί 
κατά νόμους τών πόλεων άρχήν βασιλείαν ηγείτο, την δέ έκόντων τε και 
μη κατά νόμους, άλλ’ δπως δ άρχων βούλοιτο, τυραννίδα* καί δπου μέν 
έκ τών τά νόμιμα έπιτελούντων αί άρχαί καθίστανται, ταύτην την πολι
τείαν άριστοκρατίαν ένόμιζεν είναι, δπου δ’ έκ τιμημάτων πλουτοκρατίαν, 
δπου δ’ έκ πάντων δημοκρατίαν»'.

Ή άρετη είνε ή βάσις καί η άφετηρία πάσης σοφίας καί δικαιοσύνης, 
κατά συνέπειαν καί πάσης πολιτείας" η ύπδ άρετην βιοΰσα πολιτεία τών 
πολιτειών έστιν ·ή άρίστη, σκοπδν καί τέλος της ζωής αύτής καί ένεργείας 
έχουσα ούχί την άτομικήν ίκανοποίησιν καί εύχαρίστησιν τοΰ υποκειμένου, 
άλλά τδ γενικδν άγαθδν, ου προσηκόντως έπιτυγχανομένου, κατορθοΰται 
ωσαύτως καί η ήθική εύδαιμονία καί τοΰ άτόμου καί της πολιτείας.

Τδν αρμονικόν τοΰτον μεταξύ πολιτείας καί άτόμου σύνδεσμον, ον διέ

λυε διά τών άρνητικών αύτης θεωριών η σοφιστική, άνακηρύττουσα τδ 
άτομον καί τδ .συμφέρον αύτοϋ άρχην καί τέλος πάσης άπόψεως ηθικης, 
προσεπάθει νά έπανορθώσγ ,δ Σωκράτης" εντεύθεν 'h ζωηρά αύτοϋ συμμε
τοχή είς τά τής αθηναϊκής πολιτείας. *Av οί σοφισταί έδογμάτιζον δτι ή 

πολιτεία είνε θετικόν καθ’ ολοκληρίαν γεγονός, τυχαίου. προϊόν τής βου-

1 ’Απομνημονεύματα IV, 6, 12.
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λήσεως τοΰ άτόμου, θεσμός βίαιος, καταναγκαστιΛώς τούς' άνθρώπους 
βυνδέων, συνεπώς έρριπτον τδν σπόρον τής περιφρονήσεως πρδς παν καθε
στώς, δ Σωκράτης άπέδιδεν. είς τήν πολιτείαν άνωτέραν καταγωγήν, έθεώρει 
αύτήν ύπερτέραν ήθικήν τάξιν, προωρισμένην νά συνδέή τούς πολίτας 'πρδς 

‘άλλήλους" οδτοι δέ οί ηθικοί θεσμοί έν τή πολιτεία είνε οί'νόμοι, ους 
ούδείς τών αγαθών πολιτών δικαιούται νά διάρρηξη, άποστάτης' κατ’ 

αύτών κηρυττόμενος. Συνεπής πρδς τάς άρχάς ταύτας δ Σωκράτης, φρονών 
δτι δ δίκαιος καί ενάρετος ούχί λόγφ άλλ’ έργφ έίνε τοιοϋτος, ' έτοιμος 

καθ’ έκάστην στιγμήν νά παράσχη τεκμήριου τής αρετής αύτοϋ, ήτις είνε 
ή είς τούς νόμους τελεία ύπακοή, άνθίσταται είς τδν φίλον αύτοϋ Κρίτωνα, 
παροτρυνοντα αύτδν ν’ άποδράσή τής ειρκτής, διαφθειρομένών τών φυλά
κων δι’ άργυρίου, καί έπάγεται αύτφ τοιαΰτα; « Αέληθέ σε δτι μητρός τε 

καί πατρδς καί τών άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς 
(ή πολιτεία) καί σεμνότερου καί άγιώτερον καί έν μείζονί μοίρη καί'παρά 
θεοϊς καί παρ’ άνθρώποις τοϊς νουν έχουσι, καί σέβεσθαι δεϊ καί μαΰ.λον 
ΰπείκειν καί θωπεύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν ή πατέρα, καί ή πείθειν ή 
ποιεϊν ά άν κελεύγ, καί πάσχειν, έάν τι προστάττη ποίεϊν, ησυχίαν άγοντα, 
έάν τε τύπτεσθαι, έάν τε δεϊσθαι, έάν τε είς πόλεμον άγη τρωθησόμεύον 
ή άποθανούμενον, ποιητέον ταΰτα, καί τδ δίκαιον ούτως έχει, καί ούχί 
ύπεικτέον ούδέ άναχωρητέον, ούδέ λειπτέον τήν τάξιν, άλλά καί έν πο- 
λέμφ καί έν δικαστηρίφ καί πανταχοΰ ποιητέον ά άν κελεύη ή πόλις καί 
ή πατρίς, ή πείθειν αύτήν ή τδ δίκαιον πέφυκε, βιάζεσθάι δ’ ούχ οσίου 
ού'τε μητέρα ού'τε πατέρα, πολύ δέ τούτων έτι ήττον τήν πατρίδά

Τοιαύτη διά βραχέων ή πολιτεία τοϋ Σωκράτους, θεωρία άμα καί πρά- 
ξις, έξοχόν τι ηθικόν δν, ύπέρτερον έφημέρου γεγονότος ή προσωπικής συλ- 
λήψεως, τδ άρχαιότατον καί σοφώτατον τών άνθρωπίνων πραγμάτων, καθά 
άποκαλεϊ αύτήν έν τοϊς Άπομνημονεύμασιν. Αυτή, δέ ή πολιτεία, έν τή 
εύρυτέρφ καί ύψηλοτέρφ αύτης έννοίη, δπως άληθής καί άξίκ τοϋ προ- 
ορισμοΰ αύτής, ώφειλε νά ήνε περιωρισμένη ούχί έντδς ώρισμένων γεωγρα
φικών ή εθνολογικών δρίων, άλλά νά περιλαμβάνη έν τή έννοίη αύτής 
δλόκληρον τήν άνθρωπότητα. Ουτω κατά πρώτον εύρίσκομεν παρά τφ Σω- 
κράτει τήν γενναίαν ιδέαν τοΰ κοσμοπολιτισμοί, καθ’ ήν δ άληθής άν
θρωπος δέν άνήκει είς μίαν μ.όνον πόλιν, ή είς έν μόνον έθνος, άλλ’ είς 

άπκσαν τήν άνθρωπότητα. Άναγινώσκομ.εν έν τφ Έγχειριδίω τοϋ Έΐτι- 
κτήτον : «Σωκράτης μηδέποτε πρδς τδν πυνθανόμενον, ποδαπός έστιν, εί- 
πεΐν οτι ’Αθηναίος ή Κορίνθιος, άλλ’ δτι κόσμιος"» δ δέ Πλούταρχος λέγει 
ωσαύτως: «δ δέ Σωκράτης βέλτίου, ούκ’ ’Αθηναίος ούδέ Έλλην, άλλά 
κόσμιος είναι φήσας». Ιδέα, ήτις έμελλε βραδύτερου νά ριζοβολήσή ευρύ
τερου κατά τούς χρόνους τών Στφϊκών, άλλ’ ήτις ήκιστα κατενοήθη ύπδ 

1 Ερίτων 51.
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τών φιλοσόφων της αρχαιότητας, μή δυνηθέντων νά ύψοοθώσιν ύπεράνω τών 
προλήψεων τής έποχής, θεωρούσης τδν ξένον ώς έχθρδν, στεροό|Λενον πάν
των τών δικαίων καί τοΰ άνθρώπου καί τοϋ πολίτου'. ;

Τελούσα τδν ηθικόν αύτης σκοπόν ή πολιτεία, δέον νά διέπηται ύπό 
άγαθών νόμων, νάέ'χγ δε όργανα τοϋ σκοποΰ. αύτής λειτουργούς δοκίμους; 
Είς την νόσον της εποχής εκείνης, οπότε παν μειράκιου, διδαχθέν έν ταΐς 
σχολαΐς τών σοφιστών τδν ηττονκ λόγον κρειττω παιεΐν, δπότε πας ιδιώ
της ήξίου νά διέπγ τά της πολιτείας, δ Σωκράτης έφρόνει ατι ώφελε νά 
προσενέγκγ κατάλληλα φάρμακα, συνιστών κατ’ εξοχήν την πο.Ιιτιχην παΙ· 
δενσιν είς τούς άξιοϋντας πολίτεύεσθκι. Άν ή πολιτεία είνε τδ σοφώταταν 
και τιμιώτατον τών έν τφ κόσμφ τούτφ δημιουργημάτων, οι λειτουργοί αύ
της καί οί ίεροφάνται πρέπει νά ήνε οί άριστοι έν- τοϊς- άνθρώποις δυνάμε,ναί 
ού μόνον νάγινώσκωσι κατά θεωρίαν, άλλά και νά έξασκώσιν έν τή κοινωνία 
την έπιστημην ταύτην, ήν βραδύτερου έ'μελλεν ο Πλάτων ν’ άποκαλέσγ βα
σιλικήν. Είνε ύποθήκαι αιωνίων αληθειών, πρακτικής πολιτικής χρυσά. έπη7 
άτινα έκαστος οφείλει νά μ.ελετ^ καί νά έ'χγ ύπ’δψει,άξιων νά διευθυννι τά 
τής πολιτείας, όσα δ Σωκράτης έ'λεγεν εις τι να τής έποχής αύτοΰ νεανίαν, 
άξιοϋντα όπως άρξγι τοΰ δήμου τών’Αθηνκίών:αΟύχ δρ5ίς ότι κιθαριστών μέν 
καί χορευτών καί ορχηστών ούδέ είς έπιχειρεϊ άρχειν μή έπιστάμενος, ούδέ 
παλαιστών, ούδέ παγκρκτιαστών, άλλά πάντεςόσο,ι τούτων άρχουσιν,έχουσι 
δεΐξαι, δπόθεν ταΰτα έμαθαν, έφ’ οϊς έφεστασι, τών δέ στρατηγών (τών 
διεπόντων τά τής πολιτείας) οί πλεΐστοι αύτοσχεδιάζουσιν;,. ... άλλά μέν 
τοι όύδ’ άν τδν έαυτοΰ ποτέ οίκον καλώς τις οίκήσειεν, εί μή πάντα μεν 
εί'σεται, ών προσδέεται, πάντων δέ έπιμελόμενος έκπληρώσει’ άλλ’ έπεί ή 
μέν πόλις έκ πλειόνων ή μυρίων οικιών συνέστηκε, χαλεπόν δέ έστιν άμα 

τοσουτων οί'κων έπιμελεΐσθαί, πώς ούχ ενα, τδν τοΰ #«ι'ου, πρώτον έπει- 
ράθης αύξήσζι; δέεται δέ κδν μέν τοΰτον δύνν) καί πλείοσιν έπιχειρήσεις, 
ένα δέ μή δυνζμενός ώφελήσαι, πώς άν ποΛ.Ιούς γζ ^wr^zvfi ; ώσπερ εί' 
τις έν τάλαντον μή δύναιτο φέρειν, πώς ού φανερόν, δτι πλείω γε φέρειν 
ούδ’ έπιχειρητέον αύτώ ; ... Εί ούν επιθυμείς εύδοκιμεϊν τε καί θαυμάζεσθαι 
έν τή πόλει, πειρώ κατεργάζεσθαι ώς μάλιστα τδ είδέναι ά βούλει πράττ 
τειν . . . εύ'ηθες γάρ έστι τό οί'εσθαι τάς μέν ολίγου αξίας τέχνας μή. γί
γνεσθαι σπουδαίους άνευ διδασκάλων ικανών, τδ δέ προεστάναι πόλεως, 
πάντων έ'ργων μέγιστον Sv, άπδ ταύτομάταυ παραγίγνεσθαι τοϊς άνθρώ- 

ποις»?....
Ό βίος τοΰ Σωκράτους, ή έμφάνεια αύτοΰ καί ή δρασις έν τή ελληνική 

κοινωνία, έν μέσφ τών κρισιμωτάτων αύτής στιγμών, ή δίκη αύτοΰ καί ή 
καταδίκη είνε έν τών τραγικωτάτων, άλλά καί διδακτικωτάτων άμα γεγο-

1 Hildenbrandl’s Geschichte und System der Rechls und Staastspldlosoj hie !, 88.
2 Απομνημονεύματα III, IV.

νότων τής ιστορίας. Δεν είνε έντικείμενον τοΰ παρόντος ή έρευνα, άν κατά 
τούς υφισταμένους νόμους, δικαίως ή άδίκως, κατεδιώχθη ύπδ τών ’Αθη
ναίων. Προνομιοΰχον ρηξικέλευθον πνεΰμα, νέους ύποδεϊξαν ηθικούς βρί
ζοντας είς τήν άνθρωπότητα, ευρε τδν Γολγοθάν άντί πάσης αμοιβής* καί 
δέν ήτο ούτε δ πρώτος, ούτε δ τελευταίος τών μαρτύρων τής ιδέας έν τή 
ίστορί^ι. Άλλ’ ο,τι προσήκει νά παρατηρηθή ωδε, πρδς τελειοτέραν ,κατα- 
νόησιν τών επομένων, είνε οτι έν τφ προσώπφ αύτοΰ δέν κατεδιώχθη δ 
Αθηναίος πολίτης, δ καινά δαιμόνια είσάγων σοφός, άλλ.’ ή δι’ αύτοΰ άπο- 
καλυπτομένη ιδέα. ’Εν τώ προσώπφ τοΰ Σωκράτους έξεδηλοΰτο ήδη ή 
σύγκρουσες δύο άντιπάλων δυνάμεων, τοΰ παλαιοΰ καί τοΰ νέου κόσμου, 
άφ’ ής έ'μελλε νά έξέλθή νέα πραγμάτων τάξις.ού μόνον έν τή ελληνική 
κοινωνί^, άλλά καί καθ’άπαταν τήν άνθρωπότητα. «Ή ειμαρμένη αύτοΰ, 
λέγει δ Έγελος, δέν είνε μόνον ή προσωπική αύτοΰ, άτομική ρωμ,αντική 
ειμαρμένη, άλλ’ή εύρεΐα ηθική καί τραγική ειμαρμένη, ή τραγφδίκ τών 
’Αθηνών, τής Ελλάδος ή τραγφδία, ή έν αύτώ τελούμενη. Δύο άντίθετα 
δίκαια συγκρούονται άλλήλοις, τδ έν συντριβόμενου έπί τοΰ ετέρου’ ούτως 
άπόλλυνται άμφό.τερα, άλλ’άμφότερα δικαιολογούνται, ού μόνον*διότι τδ 
μέν είνε δίκαιον, τδ δ’ έτερον άδικον, άλλά διότι ή μία μέν δύναμις εκ
προσωπεί τδ θειον δίκαιον, ή δ’ έτέρα τδ έξίσου θειον δίκαιον τής συνει- 
δήσεως καί τής έπιστήμης’ είνε δ καρπός τοΰ δένδρου τής γνώσεως τοΰ 
άγαθοΰ καί τοΰ πονηρού, τουτέστι του δημιουργικού λόγου, ή καθολική 
άρχήγτής φιλοσοφίας διά τούς μέλλοντας χρόνους». ·

Ούτω, διά τής τραγικής ταύτης καταστροφής, ένεκαινίζετο νέα περίοδος 

έν τώ βίφ, ού μ,όνον τοΰ ελληνικού κόσμ.ου, άλλά καθόλου τής άνθρωπό- 
τητος. Ό Σωκράτης έλάμβανε τδ κώνειον, άλλά τδ δαιμόνιου αύτοΰ άπε- 
κάλυπτεν είς τδ ανθρώπινον πνεΰμα νέους, άγνώστους τέως κόσμους, οϊτινες 
τοσοΰτον θκυμασίως εμελλον έντδς βραχυτάτου χρόνου νά διατυπωθώσι 
διά τών δύο Διοσκούρων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος-—τοΰ Πλάτωνος καί 
Άριστοτέλους. 2

Νεοκλής Καζάζης

1 Hegel’s Gesch. der Philos. Zw. Theil—103.
2 ’Απόσπασμα ?z. το5 προσεχώς ίκδο9ησ<φ.ίνον συγγράμματος «Φσσ.χοϋΑικα'βν».
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■ Έγγυς της πχλχιχς Κόρινθου κεά πρδς τδ νότιον τοϋ Άκροκορίνθου μέ
ρος, παρά τδν χειμάρρουν «ΙΤεκτεσκούφη», κατά την. ρίζαν που της άπδ 
τοϋ ομωνύμου βράχου πρδς αύτδν κλιτύος, άνευρέθησαν πρδ δύο ετών ύπδ 

_ χωρικών τυμβωρύχων έν σωρφ κατασκευάσματά τινα έκ πηλού, έν εί'δει 

πλακών τετραγωνικού σχήματος, φέροντα εικόνας τά. πλεϊστα επ’ άμφο,- 
τέρων τών όψεων, έ'στι δ’ ά καί έπί της έτέρας μόνης,τής δεΰτέρας δλως 
άκοσμήτου άπολειπομένης καί τδ φυσικόν της ύλης, έξ ής ε?χον κατα- 
σκευασθή, χρώμα φεοούσης.

Πολλά τούτων εύρέθησαν σώα, άλλα έν τεμαχίοις, ούκ ολίγων δ’ελά
χιστα μέρη περιεσώθησαν. Δυστυχώς όμως, ένεκα τοΰ τρόπου, καθ’8ν 

ένεργούνται αί άνασκαφαί, η μάλλον ένεκα της έπιτεινομένης καθ’ έκά- 
στην συλήσεως τών μερών έκείνων (περί ής,άλλοτε έν έκτάσει έγραψα έν 
τή τών Φιλομαθών έφημερίδι), δέν δύναται τις άκριβώς νά πληροφορηθή 
περί τοΰ χώρου της άνευρέσεως, τά μάλιστα συμβάλλοντος είς περαιτέρω 
τών πλακών τούτων ερμηνείαν καί ί'σως ίσως έν τών κυριωτάτων βοηθη
μάτων όντος· είς άκριβή της χρήσεως αυτών δρισμόν. Έκτος τούτου καί 
τδ τοπογραφικώς άσαφές τών τε έν τή παλαιή Κορίνθφ και πέριξ μύτης, 
ύπδ τών συλήσεων τούτων έπισκοτισθέν, ούδεμίαν δύναται νά παράσχή 
βοήθειαν έπι τών σχετικών πρδς τδν τόπο*ν παραστάσεων τών έπι τών 
πλακών τούτων, Διό καίπερ μεταβάς τότε έκ Ν. Κορίνθαυ έπί τόπου, δέν 
κατόρθωσα νά έξακριβώσω τί ώρισμένον περί τής κατά τόπον διαθέσεως 
αύτών, ώς έπικαλυφθέντος καί πάλιν τοΰ χώρου ένθα είχον εύρεθή, άλλου 
δ’άλλην παρέχοντός μοι εί'δησιν, ώστε νά μη δυνηθώ νά έζαγάγω αν έν 
τάφφ (διότι καί·τούτο έλέγετο) άνευρέθησαν ή απλώς έν τοίς χώμασιν, 
ώστε άπέμεινεν ώς κύριον χαρακτηριστικόν τού σκοπού δι’·8ν ήσαν πε- 
ποιημένκ ταΰτα η κατασκευή και αί έπ αντ&ν παραστάσεις.

Είπον, ήδη δτι τά άνευρεθέντα έν Κορίνθφ ταΰτα Αντικείμενα είνε πλά

κες λέπταί έν σχήματι τετραγωνικφ· πολλά τούτων έχουσι σχήμα ορθο
γωνίου τετραγώνου, και τά περισσότερα φέρουσι κατά τάς δύο άνω γω
νίας όπάς πρδς έξάρτησιν, διδ καί ή παρατηρούμενη της πλακδς λεπτό- 

της. ’Έπειτα αί παραστάσεις, έκείνων τούλάχιστον ά είδον, εινε θεότητός 
τίνος καί όπισθεν σκηνής τίνος τοΰ καθ’ ημέραν βίου, ή Αμφοτέρωθεν ομοίως 
τοιαύτης σκηνής, έστιν δτε μετ’ έπιγραφής Αναθηματικής $ μετά τοΰ ονό

ματος μόνου τού είς 8ν άνηκεν ή πλάξ. Ταυτα τά έκ τής κατασκευής 
καί τών παραστάσεων χαρακτηριστικά, αρκούντως δεικνύουσι τδν σκοπόν 
καί την χρησιν τών Αντικειμένων τούτων, τάσσοντα Ασφαλέστατα ταΰτα

■«
είς'τά Αναθηματικά έργα* δυναταί τι; δηλ. νά εί'πν) Ασφαλώς, δτι έχει 

πρδ οφθαλμών εϊδός τι Αναθήματος, συνήθους κατά τήν Κόρινθον, Αναρ- 
τωμένου διά τών σημειωθεισών οπών είς ώρισμένον τών ναών, έν οΐς άνέ- 

κειντο, μέρος, είς έκδήλωσιν εύχής άπδ μέρους τού άφιεροΰντος ή καί έύ- 

χαριστίας. '
Εινέ πάντα κατεσκευασμένα έκ πηλού άργιλλώδους γής έντοπίας, χρώ

ματος έρυθόκιτρίνου, έφ’ ού διά μέλανος καί ίοβαφούς, έπί τίνος δέ καί 
λευκού, είσί πεποιημέναι αί είκ'όνες καί τά γράμματα. Έκ τής τομής’έκά- 
στου τούτων καί τές έπί ταύτης σχηματιζομέ/ης γραμμής, έτι δέ καί 

έκ τοΰ Ανωμάλου τές πλάσεως τού πηλού έν τισι φαίνεται, δτι προηγου
μένως παρεσκεΰάζετο μεγάλη μάζα τοΰ πηλού καί διά καταλλήλου ερ
γαλείου λεπτυνομένη διεχωρίζετο έπειτα, διά μαχαίρας Γσως, είς τετρά
γωνα. Όμοιάζουσι δέ καθ’δλα έκ πρώτης όψεως πρδς τάς μικράς εικόνας 
άάς Αναρτωμενας τήν σήμερον έν τοΐς χριστιανικούς ναοΐς πρδς ταϊς ύπαρ- 
χούσαις μεγάλαις. Τοιαύτην δέ τινα είχον βεβαίως τήν σχέσιν καί τά 
Αναθήματα ταΰτα πρδς τά μείζονα Αγάλματα, ών βεβαίως ύπέρχον καί 
cd διά τές γλυπτικής ίν άναθήμασιν Απομιμήσεις, πρδς άς δμως δέν έξήρ- 
κουν όί πόροι τών Ανθρώπων-τών κατωτέρων τάξεων, διδ προσέφευγεν.είς 
τδ άπλούστερον καί ήττονος δαπάνης τούτο μέσον εύχής. 'Ότι δέ τών κα

τωτέρων τάξεων· Αναθήματα.· ήσαν ταΰτ% βεβαιοΰσιν αί έπ’ αύτών γρα- 
φαί, αΐτινες ξυλοκόπους καί λιθοτόμους καί άγγειοπλάστας είκονίζουσιν.

Έκ τών πολλών εύρεθέντων τοιούτων τεμαχίων μόλις τρία κατόρθωσα 
νά Απεικονίσω, άρκοΰσαν παρέχοντα καί τών λοιπών ιδέαν, καί διά τάς 
παραστάσεις καί διά τήν τέχνην καί διά τά. γράμματα και τήν διάθεσιν 

αύτών.
■ Α - ■ ■■/-.

Ή πρώτη τούτων (ΊΙΐναξ' Β', άρ. 1.) μήκος μέν έχουσα 0,lA’/g πλά

τος δέ 0,1θ’/2 περίπου είκονίζει σκηνήν λατόμων τέσσαρα έργαζόμενα 
πρόσωπα περιλαμβάνουσαν. Δεξιά τφ δρώντι, έντδς τοΰ περιθέοντος τδ’ 
δλον περιγράμματος έν ειδει πλαισίου προέχει κοιλανθείς ήδη δ βράχος 5 
άποτελών τήν δεξιάν πλευράν τού λάκκου έν φ ή σκηνή. Εύθύς έμπρο
σθεν τούτου καί πρδς αύτδν μετά προσοχής έστραμμένος άνήρ γενειών, μα
κράν φέρων κόμην, μετ’ ισχύος διαβεβηκότα έχων τά σκέλη καί τδν μέν 

‘δεξιόν πόδα μέχρις εύθυγραμμίας πρδς τά όπισθεν καί μέσα περίπου τής 
δλης παραστάσεως έντείνων, τδν δ’’ Αριστερόν·, άπδ τοϋ οποίου άκρα περι
ζώματος καταπίπτει μεταξύ τοΰ Ανοίγματος τών ποδών, στηρίζων ίσχυ- 
ρώς κεκαμμένον καί κατά γωνίαν οξεΐαν έπί τών πρδς τά κάτω έξεχου- 

σών Ανωμαλιών τοΰ άποκοπέντος βράχου, αί'ρει διά τών χειρών ήν άπδ 
άκρου τού στύλεοΰ έχει μεγάλην σφΰραν. ’Όπισθε ι το,ύτου καί κατά μ.έ- 



136 ΠΑΡΝΑ2202 ΠΙΝΑΚΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ 137

σην που την εικόνά δεύτερος, έπί'ταύτδ έστράμμένός αγένειος οδτος, 0- 
κλαζων διά τοΰ αριστερού τον δέ δεξιόν πόδα πρδς τά οπίσω τείνων,άπο- 

κρυπτόμενο? άπδ μέσης τές κνημης ύπδ της περαιτέρω παραστάσεως, προ
σπαθεί νά άναλάβν) κόφινον πρδς ον ύπδ τοΰ βάρους φαίνεται έπικεκυφώς. 

Τγί μ,εν άριστερ^;, δλιγον πρδ τού στήθους φαινομένη, έχει τάς δυο άπδ 
τών χειλεων τού κοφίνου . προσηρμοσμένας μεγάλας λκοας, τη δέ δε- 
ζιγ ην έχει έπί τού, πρδς αύτδν άκρου τού κοφίνου ύποβοηθεΐ την ύπέγερ- 

σιν αύτοΰ. Μετά τούτους κατά την αντίθετον τούτων άμφοτέρων ΐστα* 
ται τρίτος γενειών, δστις παραδίδει κόφινον είς τέταρτον έπί τού ένταΰθα 
ετερου χείλους τοΰ λάκκου έπικύπτοντα. 'Η τρίτη αυτή μορφή άνατείνει 
μεν την κεφαλήν πρδς τδν τέταρτον, έχει δέ την μέν άριστεράν έπί τών 
χειλεων τού κοφίνου διά δέ της δεξιάς κάτωθεν ύποβοήθεϊ την άρσίν αύ
τοΰ·. έπί τές πέτρας άποτεθειμένου. Είνε έντελώς γυμνός ο τρίτος ούτος, 
ώς καί δ πρδ αύτοΰ καί δ μετ’αύτόν. .Τά σκέλη έχει διαβεβηκότα, στη
ρίζεται- δ’ έπί τού δεξιού ποδδς, έν φ διά τοΰ άριστεροϋ, κεκαμμέναυ δλί- 
γον καί διερχομενου πρδ τοΰ μηρού τοΰ: δεξιού ποδδς τοΰ ετέρου καί όπι

σθεν της κνημης τοΰ δκλάζοντος άριστεροϋ τοΰ αύτοΰ, ικανόν τού τε πο
δδς καί της δσφύος έκείνου αποκρύπτει μέρος.
• Ό δέ έπί τοϋ χείλους τοΰ λάκκου τέταρτος αγένειος, κύπτει πρδς τδν 

τρίτον τούτον, ΐνα άναλάβη τδν έκεϊ πρδ τοΰ ποδδς τοΰ άριστεροϋ κρα
τούμενον κόφινον, άμφοτέρας τάς χειρας έν μικρ^ άπόστάσει απ’ άλλ’ηλων 
έπί τές άντιθετου αύτώ όψεωςτοϋ κοφίνου. Έκ. τού δεξιού; ποδδς αύτοΰ 
μόλις μέρος τού μηρού φαίνεται άποκοπτομένου τοΰ λοιπού ύπδ της έκεϊ 
τερματίζομένης παραστάσεως· δ αριστερός, έφ’ ού στηρίζεται άπδ τού μέ
σου της κνημης κρύπτεται όπισθεν τοΰ κοφίνου, τούτου δ’ αί λαβαί δέν 
φαίνονται, διότι ύποτίθεται δτι η σαν ούτω κατεσκευασμέναι, ώστε άφιέ- 
μεναι νά καταπίπτωσιν. Άλλ’ ούτε γραμμαί δηλωτικάί της κατασκευές 
τόΰ' δλου έπί τούτου τού κοφίνου φαίνονται, ώς έπί τού έν' μέσφ.

‘Ο βράχος ;δ άποτελών την άριστεράν τού λάκκου πλευράν φαίνεται 
χρησιμεύων ώς κάθοδος είς τδ λατομεΐον, διότι έπ’ αύτοΰ κεκλιμένη? 
έχοντος την επιφάνειαν, -φαίνονται τρεις έν συμμέτρω άπόστάσει έξοχαι 
άφεθεϊσαι επίτηδες έπί της κεκλιμένης αύτοΰ έπιφανείας.

. Έν μέσφ της δλης παραστάσεως καί ώσεί συμπληρωτικόν τού ό'πισθεν 
της πρώτης καί τρίτης μορφής άφινομένου χώρου κατέρχεται κρεμάμενος 
διά δύο ταινιών άδηλον πόθεν άμφορεύς μετά χειλέων πλατέων καί πώ

ματος. και βάσεω'ς λίαν στενής. Τδ άγγεΐον τούτο παρατηρούμενον συχνά 
έπί δμοίων παραστάσεων, καί ούτως άνεξαρτητως της άλλης εΐκόνος, δέν 
δύναται νά ύπολάβγ τις είμη ώς άπλοϋν διάκοσμον.

Αί παραστάσεις πάσαι φέρουσι τδ αύστηρδν τού άρχαϊκοΰ ρυθμού* αί 
γραμμαί τού περιγράμματος δξεΐ δργάνφ έγκεχαραγμέναι* τδ. γένειον κατά 

τδν ώρισμένον τύπον είς σφηνοειδές αποληγον, ή κόμωσις μακρά ώς συνή
θως* οί δφθαλμοί κατά μέτωπον άποβλέποντες έν ώ τδ πρόσωπον έν κατα
τομή* τδ δέ σχήμα τούτων στρογγύλον μετά της δι’ απλές γραμμές ύπο- 
δηλώσεως τών κανθών' τδ χρώμα μέλαν έρυθροβαφές, ένιαχού δ’ είς τδ 

ίόχρουν άποκλίνει.
’Όπισθεν η πλάξ εφερε παράστασιν συνηθη λίαν ημελημένην καί τδ 

πλεΐστον έφθαρμένην, ίππέως χαμηλού έπί ύψηλοϋ καθ’ ύπερβολην ΐππου 
μετά πτηνοΰ, γλαυκός ί'σως, πρδ αύτοΰ πετομένης.

Β

Ή δευτέρα πλάξ (Π. Γ' άρ. 2) δέν διεσώθη ολόκληρος άλλά κατά τδ 
$μισυ περίπου, έπαρκώς δμως δεικνύουσα τά καθ’ έν φέρει παράστασιν. 
Τδ σωζόμενον τοϋτο μέρος εύθύ σχεδόν τετμήμένον τά χχτω, μέκος μέν 

έ'χει 0,9 '/2, πλάτος δέ 0,7 ’/j.
Έντδς πλαισίου και πάλιν μετά τίνος χάριτος έπί τοΰ προσώπου αυτού 

καί γαλανής έπικεχυμ,ένης ΐσταται 5 θεός τών θαλασσών, πρδς τά δεξιφ 

τφ δρώντι άποβλέπων, στέμματι άναδεδεμένος την κόμην, τρία άνωθεν 
τοΰ μετώπου φύλλα δίκην κοσμημάτων φέροντι. Ή πλούσια αύτοΰ κόμη 
διασχίζεται είς τρεις βοστρύχους γενναίους, ών δύο μέν έγγύς άλληλων έπί 
τοΰ ώμου τοΰ δεξιού καταπίπτουσιν, δ δ’ έτερος έπί τοΰ στήθους κατά 
τδν δεξιόν μαστόν κατέρχεται. Ό χαρακτηρ τοΰ προσώπου αύτοΰ κατά τδν 
άρχάίκδν ρυθμόν, αί γραμμαί αύστηραί. Άναβέβληται χιτώνα μετά βρα
χειών χειριδών μέχρι μέσου τοΰ βραχίονος καθικνουμένων καί κυματοειδείς 

γραμμάς φερουσών είς δηλωσιν τές ύλης, ώς γίνε'ται καί έπί τών άνα- 
γλύφων. Έπί τοΰ χιγώνος είνε έπιβεβλημένον ίμάτιον άπδ τοΰ άριστεροϋ 
ώμου ύπισθεν κατά την ραχιν κατερχόμενον καί περί την οσφυν στρεφό- 
μενον καταπίπτει έπειτα έπί πηχεως τές παρκτεταμένης άριστεράς" ούτω 
δ’ άφίεται άκάλυπτον ύπδ του ίματίου του δλόκληρον τδ δεξιόν μέρος 
τού κορμοΰ μέχρις δσφύος. Διά της γυμνές δεξιάς κατά γωνίαν δρθην σχεδόν 

κεκαμμένην κρατεί την πλαγίως πρδς τά έμπρδς κεκλιμένην καί μέχρι 
τές γωνίας τοΰ περιγράμματος έξικνουμένην τρίαιναν. Την δ’ άριστεράν 
ώσύχως 'προτείνει πλαγίως έμπροσθεν τές δεξιάς μετά συνηνωμενων τών 
δακτύλων, ώσεί ηρεμίαν έπιβάλλων καί καθησυχάζων, δεικνύων δ’ ούτω 

τφ θεατή την}παλάμην. Τές τριαίνης αί αίχμαί είνε περιέργως κατε
σκευασμέναι, ώς ύπδ τριών δξέων φύλλων έπιτεθειμένων καί δια τοΰ κατα 
μέσον κειμένου συνδεομένων άποτελούμεναι* είς δηλωσιν δέ τές συνενω- 
σεως ταύτης φέρει τδ μέσον τοϋτο φύλλον μικράν έν μέσφ διά χρώματος 
έπανάληψιν τοϋ όλου εξωτερικού σχήματος. Ό χιτών έχει χρώμα ίοβαφές, 

δμοιον η τές κόμης ταινίας, μέλαν δέ τδ ίμάτιον.
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Μεταξύ άκρας τ^ς τριαίνής κχΐ τοϋ προσώπου, άνάγινωσκεται γράμ- 

[Λχσιυ άρχαϊκοΐς ζά τών άνω πρόςτά κάτω τό όνομα τοΰ θεοϋΠΟΤΕΔΑΝ. 
Καί δλίγφ δέ κατωτέρω της άριστερζς χειρος ύπηρχεν άλλη έπιγραψη, 
7r? έφθαρμένη πως ή άρχη ένεκα άποξέσεώς μικρκς κατ’ εκείνο της πλακάς. 
Έν τουτοις δίακρινονται τά γράμματα (κατά την αρχαϊκήν πάντοτε γρχ— 
φ?)ν) ΙΓ και άρχη Ο ί'σως, μεθ’3 είνε άποκεκομμένη η πλαζ.

’Όπισθεν τό πινάκιον τοϋτο ούδεμίαν παράστασιν είχε, προς δέ τάς 
δυο άνω άκρας φέρει οπάς δυο τάς συνήθεις.

Ομοιον τώ δεύτερο) τούτφ πινακίω έδημοσιεόθη έν τφ Gazette archio- 
logique U7ro ttou z. 0. Rayet jastx τιν&χν ο^Λίος δ^ότι. έτι»1 οίττει··
κονισεως εκε^ντις η zdjXT] τοΰ ΊΙοσε^ώνος εινε άπ’λώς πρδς τά όπισθεν έρ- 
ριμμένη άνέυ ύποδιαιρέσεως, έπειτα έκεϊ κρατεί στέφανον έν φ ένταΰθα 

την ετεραν έχει έλευθέραν’ η τρίαινα έκείνη <κπλ·η δλως καί κατά τό 
συνηθεστατον σχήμα’ τό χρώμα τυϋ χιτώνος έπ έκείνης λευκόν, έπι ταύτης 
της παραστάσεως ίοβαφές’ η επιγραφή είνε όπισθεν τοΰ θεοϋ κα'ι αντί 

ΠΟΤΕΔΑΝ υπάρχει ΠΟΤΕΙΔΑΝ· τελευταΐον έπ’ εκείνου μέν υπάρχει 
καί όπισθεν παράστασις, |πί δέ τούτου ούχί.

* Ή άποτεθραυσμένη πρός τά κάτω επιγραφή θά άνέφερε βεβαίως τόν 
άναθεντα, δπως καί έν τφ υπό Rayet δημοσιευθείσφ. Ούδόλως δέ παρά
δοξον να ηνε ό αυτός εκείνος’· διότι προ τοϋ έν τφ ημετέρα επιγραφφ I 

φαίνεται δτι υπήρχε γράμμα τι άπαλειφθέν, τό δέ μέτ’ αύτό δέν διακρί- 
νεται άκριβώς, ένεκα φθοράς κατά τό άκρον αύτοϋ,' άν'^νε. Γ η Ν* μετά 
δέ τοϋτο έρχεται άναμφισβητητως Ο·

■ Γ

Τοΰ υπό τον αριθμόν 3 (Π. Γ') δημοσιευόμενου τεμαχίου η άζία έγ
κειται έν τφ επιγραφφ, διότι δυστυχώς δέν διεσώθη άλλο μέρος. Φαίνεται 
οτι είνε η άνω δεξιά γωνία τοΰ δλου, έφ’ίίς βουστροφηδόν άναγίνώσκεται 
τό όνομα τοΰ άναθέντος, 3ν τακτέον έν τφ σειρ^ τών άγγείογράφών, διότι 
αυτός και εγραψε κατά την επιγραφήν έχουσαν ωδε-:

ΜΙΛΟΝΙΔΑ^ ΕΓΡΑΦ^ΕΝ ΑΝΕΘΕΚΕ.
Έκτος τών ένταΰθα σημειωθέντων πινακίων τούτων έξεδόθήσαν τρία έτη 

(μετά τοΰ προσημειωθέντος ηδη τέσσαρα) ύπό τοΰ κ. Rayet φέροντα παρα

στάσεις τοΰ καθ’ ημέραν βίου. Πρός τούτοις δμως και άλλά διεξέφυγον 
έκ της Κόρινθου τότε, άγνωστον ποΰ διευθυνθέντα, ών τινά, ώς τίκουσα, 

εφερονκαί τοϋ ’Απόλλωνος την παράστασιν και τό όνομα. Ουτω δέ προσ
τίθεται καί δεύτερα θεότης πρός τφ δις ηδη έμφχνισθείσφ, ύπό της εύρέ- 
σεως τ-ης όποιας δυσχερεστέρα καθίσταται η λύσις τοΰ ζητήματος τοϋ 
τόπου-ένθα άνεκειντο. Έάν ^το ναός, οπύτέρας τών θεοτητών ^τό άρά 

γε ; ’Επειδή δ’μως τό τον ’Απόλλωνα, ώς έλεγετο, φέρον τοϋτο πινάκιον, 
ούδαμοΰ έφάνη, ί'σως δ’ $το και άπάτη, καί επειδή δίς νίδη ένεφανίσθη δ 
Ποσειδών έπι τών τοιούτων κατασκευασμάτων, δέχεται τις μετά λόγου, 

δτι εις ναόν τούτου ταΰτα άνηκουσιν, άλλως τε καί ενεκα τ'ης σχεσεως 
πρός την έν τφ χώρφ έν φ εύρέθησαν λατρείας τοΰ Ποσειδώνος. Ποϋ δμως 
ητο δ ναός ούτος ; πώς εύρέθησαν συνεσωρευμένα τά πινάκια ταΰτα έκεϊ 
δπου εύρέθησαν; ταΰτα είνε ζητήματα είς ά μόνη ή σκαπάνη δύναται 

μετά μεγίστης έπιτυχίας ί'σως, νά άπαντησφ.

Έν Πεφαιεΐ τη 15 Φεβρουάριου 1881·
' \ Ίάκ. X, Λραγάτσης

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ

ΑΑΡΑΝΕί Α ’

Ή καθ’ ημέραν πείρα και πχρχτηρησις. διδάσκει ημϊν δτι η ύλη δέν 

μεταβάλλει άφ’ εαυτός και άνευ -εξωτερικής αιτίας κατάστασιν. Ούτω 
π. χ. σώμα ηρεμοϋν άνευ αιτίας τίνος εξωτερικής δέν τίθεται είς κίνησιν, 
ού'τε δέ σώμα κινούμενον παύει, άνευ έξωτερικης αιτίας, νά κινηται. Τό 
τελευταϊον "τοϋτο φαίνεται κατά πρώτην έποψιν δτι δέν είνε αληθές’ διότι 

βλέπομέν δτι πάσα κίνησις τών έπι τ·ης γης σωμάτων επί τέλους μη
δενίζεται. Ουτω π. χ. η κίνησις σφαίρας έπί τραπέζης κυλινδουμένης 
έλίγον κατ’ δλίγον μηδενίζεται, η δέ σφαίρα επανέρχεται είς ηρεμίαν. 
Τοϋτο δμως δέν συμβαίνει άνευ έξωτερικης αιτίας’ δύο δέ είναι αί αίτιαι 
αϊτινες μηδενίζουσι την κίνησιν ταύτην’ η τριβή έπί της έπιφανείας, έφ’ ης 
•η σφαίρα κινείται, και ·η άντίστασις το,ϋ άτμοσφαιρικοΰ άέρος. Ή ίδιότης 

αυ,τη τών σωμάτων τοΰ νά μη μεταβάλλωσι δηλ, κατάστασιν άφ’ εαυτών 
Ονομάζεται άδράνεια. Τά έξωτερικά αί'τια τά δποϊα μεταβάλλουσι την 
κατάστασιν της ύλης, τά ύπερνικώντα δηλ. την αδράνειαν, ηυρίως δε τά 
θέτοντα σώμα τι είς κίνησιν, Λ μηδενίζοντα, Λ άλλοιοϋντα την κίνησιν 

αύτοϋ, ονομάζονται δυνάμεις. Διά νά τεθ·?ί λοιπόν σώμά τι είς κίνησιν 
άνάγκη έξωτερικης τίνος αιτίας ή'τοι δυνάμεως, διά νά μηδενισθφ η κι- 
νησις αύτοϋ άνάγκην έπίσης δυνάμεως τίνος. "Οπως δέ ύπερνικηθφ η άδρα- 
νεια τών σωμάτων άνάγκη καί παρελεύσεως χρονικοΰ τίνος διαστήματος.

Ααμβάνομεν ταινίαν έκ χάρτου καί θέτομεν αύτην έπί τραπεζης, Ούτως 

ώστε νά ’έξέχφ αύτης κατά τά % περίπου, έπειτα στηνομεν επί τ·ης 
ταινίας ταύτης νόμισμά τι, π.χ, άργυροϋν πεντόδραχμου η χαλκοΰν δεκά

λεπτου έπί της περιφέρειας αύτοϋ ώς παριστ^ τό σχημαδ, και ελκομεν 
μετά ταχύτητος. πρός ημάς αύτούς την χαρτίνην ταινίαν* η ταινία δλι- 
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σθαινει κάτωθεν τοu νομίσματος το δέ νόμισμα μένει άκί/ητον έπί 
της τρκπεζης άν και (Λίκροτάτη δύναμις αρκεί ν’ άνατρέψτ) αύτφ. Ή δύ~’ 

ν«[Λΐς λοιπον ητις επενηογησεν έπί τοϋ νομίσματος,· ήτοι ή τριβή τοϋ

Λαμβάνομεν φιάλην και θέτομεν υπέρ τδ στόμ.ιον αύτής την εκ χάρτου 
ταινίαν, έπ’ αύτης δέ καί ακριβώς άνωθεν τοϋ στομίου της φιάλης νόμισμα 
τι' έ’λκομεν καί πάλιν τήν ταινίαν μετά ταχύτητος’ τδ νόμισμα κατα

-ZA'A*·s

χάρτου, δεν εσχε τδν καιρδν καί δέν κατόρθωσε νά ύπερνικήσή τήνάδρά- 

νειαν αύτοΰ και να θεστι αύτδ εις κίνησιν ή νά τδ άνατρέψνι· Τδ πείραμ.α 
τοϋτο δυναται τις να εκτελεσ·/; και κατά διαφόρους έτι τρόπους. Δύναται

Χχήμια 7

ϊχήμα 6

τις ν’ άντικαταστήση π. χ. τδ νόμισμα διά ποτηριού πλήρους μέχρι στε*- 
φάνης’ έλκομένης της ταινίας μετά ταχύτητος τδ ποτηοιον μένει ακίνητον 
καί ουδέ σταγών ΰδατος χύνεται.

τήν περίπτωσιν ταύτην πίπτει έντδς τής φιάλης, οθεν υποδεικνύεται οτι 

τδ νόμισμα ούδόλως μετεκινήθη άπδ τής θεσεως αύτοΰ. Κατά την εκτε- 
λεσιν καί τών τριών ανωτέρω πεοιγραφέντων πειραμάτων δέον η εκ

Χχήμα8

χάρτου ταινία νά κινηθή μετά ταχύτητος,-"άλλως, άν δηλ. σύρωμεν βρα
δέως τήν ταινίαν, τδ πείραμα άποτυγχάνει, διότι ή κίνησις τοΰ χαρτιού 
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μεταδίδεται είς τά έπ’ αύτοΰ νομίσματα η τδ πλ·ηρες ύδατος ποτηριον. 

Έπι της αυτής άρχνίς στηρίζεται τό πείραμα τό παριστάμενον έν τφ 
βχηματι 6. "Αν σχηματίσωμεν στηλην έκ τών πεσσών της δάμας δυνά- 
μεθα νά άφαιρέσωμεν έκ τοΰ μέσου τίίς στηλης ταύτης διά κανόνος μικροΰ 
πάχους κινοΰντες αύτδν μετά ταχύτητος, ένα'πεσσόν χωρίς ν’ άνατρέψωμεν 
την στηλην. Έπί της αύτης έπίσης αρχής στηρίζεται καί τό ύπδ τοϋ 
σχήματος 7 παριστάμενον πείραμα. Έπί τραπέζης κεκαλυμμένης δι’ ύ- 
φάσματός τίνος θέτομεν ημίδραχμον, έπί τοΰ ημιδράχμου δέ τούτου Οέ- 
τοριεν άνεστραμμένως ποτηριον, τδ όποιον στηρίζομεν έπί δύο χαλκών 
δεκάλεπτων, ώς παριστάτδ σχήμα, έπειτα δέ ξέομεν διά τοϋ όνυχος τδ 
καλύπτον την τράπεζαν ύφασμα, τδ νόμισμα άρχεται κινούριενον πρδς τδν 
έκτελοϋντα τδ πείραμα καί εξέρχεται έξω τοϋ ποτηριού.

ίχημα9

Τά κατωτέρω περιγραφόμενα πειράματα (σχ·ημα 8 καί 9) άποδεικνύ- 
ουσιν δτι, δχι μόνον τά σώματα καθ’ έαυτά, άλλά και τά μόρια, έξ ών 
συνίστανται τά σώματα, είναι άδρανη καί δτι, ΐνα μεταδοθη η κίνησις άπδ 
μορίου είς μόριον σώματός τίνος, δπως ύπερνικηθη δηλ. η αδράνεια αυτών, 
ανάγκη παρελεύσεως χρονικού τίνος-διαστήματος......

Ααμβάνομεν ράβδον τινά π. χ. την ξυλίνην λαβήν σαρώθρου, έμπηγομεν 
είς έκάτερον τών άκρων αύτ'ης καρφίδα καί στηρίζομεντην ράβδον διά. 
τών καρφίδφν έπί δύο ποτηρίων τά όποια θέτομεν έπί δύο εδρών, ώς πκ-
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ριστ^ η είκών, έπειτα , δέ δι’ έτέρας ίσχυράς ράβδος καταφέρόμεν. μετά 
μεγίστης ταχύτητος καί δρνάμεως κτύπημα περί τδ μέσον της ράβδου, $ 

ράβδος θραύεται χωρίς νά θραυσθώσιν η νά πάθωσι τδ παραμικρόν τά πο
τήρια. Ενταύθα, θραύεται ή ράβδος καί άποχωρίζονται άπ’ άλληλων τά 
περί τδ μέσον της ράβδου μόρια προτού μεταδοθη ή κίνησις είς τά πρδς 
τά άκρα, μόρια. "Αν τδ κτύπημα έπί της ράβδου είναι δλιγώτερον ταχύ, 
ύπάρχε*. κίνδυνος νά θραυσθώσι τά ποτήρια. ,

Διά τδν αύτδν λόγον σφαίρα .τουφεκιού ριπτομένη έκ , μικράς άποστά-, 
σεώς καί προσβάλλουσα. ύελοπίνακα παραθύρου δέν θραύει αύτδν άλλά 
σχηματίζει στρογγυλήν όπην, έν ώ άν η σφαίρα έρρίφθη έκ μεγαλειτέρας 
άποστάσεως,η'τοι προσβάλλει τδν ύελοπίνακα μετά μικροτέρας ταχύτητος, 
θραύει αύτδν .καθ' άπάσας τάς διευθύνσεις. .

’Εάν έξαρτησωμεν άπδ της οροφής διά νήματος ξυλίνην σφαίραν κάτωθεν 
δέ της σφαίραςπροσηλώσωμεν έτερον όμοιου νημα,.καί έλκύσωμεναύτδ μετά, 
ταχύτητος, ώς παριστά ή εικών, θραύεται τδ νήμα τδ πρδς τδ κάτω μέρος 
της σφαίρας, διότι προτού μεταδοθη η κίνησις διά τών μορίων της σφαίρας 
είς τδ άνω νήμα επέρχεται δ άποχωρισμδς τών μορίων τοΰ κάτω νήμα
τος. ’Απ’ έναντίας άν ή έλξις η έξασκουμένη έπί τοΰ κάτωθεν της σφαίρας 
νήματος «ίναι βραδεία .θραύεται τδ άνω- ν^μα, διότι επ’ .αύτοΰ έκτδς της 
ελξεως έπενεργεϊ καί τδ βάρος της σφαίρας. - Ε. Δ,'

ΡΩΣΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΝΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ EIS ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ

Ι Α' »

ΕΠΙ ΣΤΟΑΗ

ΑΛΕΠΟΥ ΟΡΛΟΒ ΠΡΟ2 ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΟΡΛΟΒ.2 ■ ’ .

* Έν Ένετί?.
Ένταΰθα ευρον πολλούς όμοδόξους οΐτινες ποθοΰσι νά καταταχθώσιν έν 

ταίς τάξεσιν ημών καί νά ύπηρετησώσιν έν τώ παρόντι κατά τών Τούρκων 
άγώνι. Πολλαχόθεν ωσαύτως έμαθον οτι τδ Μαυροβούνιου ώς καί αί πέριξ 
αύτοΰ χώραι αί ύποτελεΐς τη ’Οθωμανική, αύτοκρατορί^ καί πρεσβεύουσαι 
τδ ορθόδοξ ον δόγμα,θέλουσιν άναλάβει τά όπλα, δι’ ο καί άγγέλλω ύμίν δτι 
πρδς πραγμάτωσήν τούτου θέλω πράξει πάν τδ δέον. Κατά την έμην γνώ
μην άδυνατοΰμεν άλλως νά άνάψωμέν τοσοΰτον ίσχυράν πυρκαίάν έν τοΐς 
σπλάγχνοις της έχθρικης χώρας, η διακόπτοντες την προσαγωγήν τών τρο
φίμων η καί διαιροϋντες την στρατιάν τοΰ έχθροΰ.Έάν δέ έπιληφθώμ.εν της

1 ζίδε Παρνασσοδ τ<5μ. Λ' 1877 σελ. 915-921, Β’, 1878 σΑ. 459-464 κ<1 708-712. 
,2 Ιδε καί τήνΐν τή έποριίνη σΑ. 144 διεξοδικήν σημείωσιν Α’. 

ι
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εκστρατείας ταύτης, φρονώ δτι προτιμότερου είνε νά διευθυνθώμ,εν κατ* 

εύθεϊαν προς την Κωνσταντινουπολιν, δπως άπελευθερώσωμεν πάντας τούς 
Ορθοδόξους καί ευσεβείς τοϋ βάρέως ζυγοΰ δν φέρουσιν, δπως δ αύτοκράτωρ 
Πέτρος δ'Μέγας είπε: «7ού< απίστους δ & Μωαμεθανούς νά έκδιώζωσιν είς 

την πεδιάδα καί τάς ερήμους στέπας, τής τέως αμμώδους αΰτων χώρας. 
'Ενταύθα δέ θέΛει άναΛάμψει ή ευσέβεια καί θέΛομεν δοξάσει τδν Παν
τοδύναμον· ήμ&ν Θεο'ζ». Ούδόλως δέφρονώ δτι πρέπει νά καταβάλω μέγαν 
κόπον προς έξέγερσιν τοϋ λαοΰ τούτου κατά τών Τούρκων καί ύπόταξιν 
είς τάς προσταγάς μου. Είνε άνδρεϊοι, άγαπώσιν έμέ και τούς συναδέλφους 
μου ώς δμοδόξους. Έγώ θέλω εκστρατεύσει έκ της μιας πλευράς, αυτοί 
δέ έκ της έτέρας. Αυτή είνε η γνώμη μου, έάν έγκρίνητέ αυτήν τότε 
πρέπει νά άκολουθήσωμεν τδ παράδειγμα τοϋ αύτοκράτορος Πέτρου τοϋ 
Μεγάλου νά στείλωμεν πρδς αύτούς προκήρυξιν έκ μέρους της αυλής θω
πευτικήν δι’ άντιπροσώπου άγαθοΰ, άξιου καί χαίροντος πλήρη έμπιστο- 
σύνην. Νά φυλαττώμεθα δέ πάσει δυνάμει τήν Καισαρικήν αυλήν, καθότι 
έζ ιδίων μου παρατηρήσεων καί συνδιαλέξεων έξήγαγον τδ συμπέρασμα 

δτι ή αύλή αΰτη είνε οί αί'σχιστοι ημών έχθροί. Πολλάκις έπί τούτφ άπέ- 
στελλον άνθρώπους δπως έκμάθωσι τήν γνώμην τοϋ τε άπλοϋ λαοϋ καί 
τής έμπορικής τάξεως, συνεπέρανα δέ δτι άπαντες, τολμώ είπεϊν, ποθοϋσι 
τήν ήτταν τοϋ στρατού ημών, ούδείς δέ, φρονώ, φθονεί τοσοΰτον τδ με
γαλείου και τήν δόξαν τοϋ ήμ.ετέρού έθνους δσον αύτοί.

’Αλέξιος ’Ορλόβ

Σήμ. Λ'. Τήν άνωτέρω έπιστολήν ώς καί τάς λοιπάς καταχωρισθησο- 
μένας περαιτέρω περί τής είς τήν Πελοπόννησον έκστρατείας τών 'Ρώσων 
άρύομαι έκ τοϋ κατ’ αύτάς έκδοθέντος τεύχους τής πολυτιμοτάτης Ίστο- 
ρίαι τοϋ 'Ρωσικού Έθνους ύπδ τοϋ άρτι άποβιώσαντος καθηγητοϋ τοϋ 
έν Μόσχα Πανεπιστημίου διασήμου ιστοριογράφου Σολοβιόβ. Αί έπιστολαί 
αύταΐ κέκτηνται μεγίστην σημασίαν δφείλομεν δέ μεγίστην χάριν τφ 
διασήμφ τούτφ ίστορικφ καθ’ δτι δύο μέχρι τοϋδε ιστοριογράφοι τής 
'Ρωσίας ό Σολοβιδβ καί δ Κοστομάροβ έπωφελήθησαν τών άπεράντων έν 
'Ρωσία άρχαίων, τφ Σολοβιδβ δέ δφείλομεν, έπαναλαμβανω, τήν άποκά- 
λυψιν τών ιστορικών τούτων κειμηλίων άτινα τίς οίδε έάν δέν ήθελον. 
μείνη έν τώ σκότει ές άεί ! Ούχί περιττόν δέ κρίνω καί τοι κατεχώρισα 
ήδη έν τφ Παρνασσω πολλά περί τούτου έγγραφα νά παραθέσω ένταΰθα, 

και τά ύπδ τοϋ ρηθέντος ιστορικού μνημονευόμενα περί τοΰ πολυθρύλη

του τουτου Σχεδίου τής είς Πελοπόννησον έκστρατείας τόσον μάλλον κα
θότι παρεχουσι λεπτομερεστέρας ειδήσεις πολυτιμοτάτας είς τήν έπι 
Τουρκοκρατίας Εθνικήν ημών 'Ιστορίαν. «Ή έκστρατεία είχε σχεδιασθή 
επι τή βάσει τών έξ Ελλάδος κομισθεισών ειδήσεων ύπδ διαφόρων πλη- 
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οεξουσίων ά«τά τδ 1763 έτος άμα άρξκμένδυ τοΰ έκ μέρους τής Πύλης 
κινδύνου ένεκα τής δίς τά Πολωνικά άναμίξεως αυτής, δ δέ κόμης Όρ- 
λδβ άπέστειλε πρδς τδ Σπαρτιατικόν ’Έθνος δύο "Ελληνας τδν ’Εμ
μανουήλ Σάρρον καί τδν άξιώματικδν τοΰ πυροβολικού Παπάζογλουν. Ό 
Σάρρος έπέστρεψεν ίκ τής περιοδείας αύτοΰ τδν Μάϊον τοΰ 1765 κομίζων 
ειδήσεις δτι τδ Σπαρτιατικόν έθνος πρεσβεΰον τδ χριστιανικόν δρθόδόξον 
δόγμα καί τοι ζών έν τφ δθωμανικφ κράτει, ουδέποτε δμως ύπετάχθη 
τοϊς Τούρκοις καί δέν φοβείται αύτούς άγωνιζόμενος κατ’ αύτών έν τοϊς 
δρεσι καί τοσοΰτον δχυραϊς θέσεσιν, ώστε οί Τοΰρκοι άδυνατοΰσι νά πλη- 
σιάσωσιν αύτούς. "Αμα οί 'Έλληνες ήκουσαν παρά τοΰ Σάρρου τήν πρό- 
τάσιν νά λάβωσι τά δπλα έν περιπτώσει πολέμου μεταξύ 'Ρωσίας καί 

Τούρκων, αυθωρεί οί άρχοντες αύτών καί οπλαρχηγοί συνεκρότησαν με- 
γάλην συνέλευσιν καί άνήγγειλαν δτι είνε έτοιμοι νά άγωνισθώσι μετά 
δυνάμεων ούκ ολίγων κατά τών Τούρκων ώς έχθρών τής δρθοδόξου χρι
στιανικής θρησκείας. 'Έλλην δέ τις Μπενάκης πλούσιος καί σεβάσμιος εύ- 
πατρίδης έλεγεν έν τή συνελεύσει δτι «θέλει έξεγείρει καί' τούς Αακεδαι-. 
μονίους’’Οθωμανούς ύπηκόους, άποκλειστικώς και μόνον οσα μέρη τύχωσι 
τής προστασίας τής Αύτοκρατείρας τής-'Ρωσίας. Υπάρχει είσέτι λαός έλευ- 
θερος, 'Έλληνες ώσαύτως οίκοΰντες έν τή μεγάλγ έπαρχίφ Καρσμήρφ,(;) οί 
οπλαρχηγοί έγώ, § Σταθάς, δ Μπουκουβάλας, δ Μάκρόπουλος, ό Ζήδρος I 
καί λοιποί ορθόδοξοι, οϊτινες ποθοϋντες νά τύχωσι τής άνεξαρτησίζς, θέ- 
λουσιν έξεγερθή μετά μεγίστης χαράς κατά τών Τούρκων καί δύνανταΐ 
νά ποοσκαλέσωσι πολλούς ετέρους 'Έλληνας. Υπάρχει είσέτι ή έπαρχία 
Χειμάρρα ήν οίκεϊ λαός ελεύθερος, καλούμενοι Μικροί ’Αλβανοί (λαλοΰσι 
δέ Ελληνιστί), καί οϊτινες ούδεποτέ ύπετάχθησαν τοϊς Τούρκοις, πρεσβεύ- 
ουσι δέ τδ βρθόδοξον Ελληνικόν δόγμα, είνε ικανοί νά άγωνισθώσι κατά 
τών Τούρκων μετά πολλών δυνάμεων, καί έξ ών δ βασιλεύς τής Νεαπό- 
λεως διατηρεί τάγμα δλον». Έν ταΐς έπαρχίαις ταύταις ό Σάρρος καί δ 
Παπάζογλους ήσαν άντιπρόσωποι καί ένέπλησαν ελπίδων τούς κατοίκους 
αύτών, ίσχυριζόμενοι δτι έάν ή 'Ρωσία άνάλάβη τδν κατά τής Τουρκίας 
άγώνα, άπαντες ούτοι δμοθυμαδδν θέλουσιν έξαναστή κατά τής Πύλης 
καί ένωθή έν τινι τόπφ, καθ’ δτι ή άπόστασις μεταξύ τών έπαρχιών 
τούτων δέν είνε μείζων τών 150 βερστίων. «Κατά τήν έμήν γνώμην, έ
γραφε* δ Σάρρος, τολμώ νά δώσω ύμΐν τήν συμβουλήν νά άποσταλώσιν 
είς τήν Μεσόγειον κατά τών Τούρκων δέκα ρωσικά πολεμικά πλοία, έφ’ 
ών νά φορτφθώσιν αρκετά τηλεβόλα, άτινα άμα ίδόντες οί 'Έλληνες θά 
δράμωσι νά ένωθώσι μετά Λών 'Ρώσων, πλήν δέ τούτου οί 'Ρώσοι έχου- 
σιν ίδια ού σμικράς χωρητικότητας πλοϊα, άτινα δμως έπάναγκες νά 
έξοπλισθώσι διά τηλεβόλων, αύτοί δέ δί 'Έλληνες είνε μάχιμοι καί άν- 
δρεΐοι». Ό Όρλδβ ένεχείρισε τώ Σάρρφ έγγραφον ίδιοχείρως γεγραμμένον
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ώς εξής.-«Διά τοΰ παρόντος εγγράφου πιστοποιώ ότι S Έμ.μανουήλ Soip- 
ρο ς εστάλη παρ’εμού ώς επίτροπος έις τδ ’Οθωμανικόν κράτος τφ 1763 
έ'νθα καί έζεπλήρωσε τδ Ανατεθέν αύτφ έ'ργον εύσυνειδήτως».

'Ο "Αγγλος πρεσβευτής Κατκάρτ έν ταΐς πρδς τδ Βρετανικόν ’Ανα
κτοβούλιου Ανακοινώσεσιν αυτοΰ κατέλιπε περιγραφήν συνδιαλέξεωςήν 
έ'σχε μεθ’ένδς τών επιτρόπων τούτων, δστις άφηγεϊτο αύτφ δτι κατ’άρ
χάς ή Αύτοκράτειρα και οί υπουργοί ευρον τδ σχέδιον λίαν δυσκολον έ
πειτα δμως έπεμελήθησαν της έκτελεσεως αύτοϋ μετά μεγίστης ζέσεως. 
Έν Πελοποννήσφ κατά τούς λόγους τοϋ επιτρόπου, ύπάρχουσι πολλοί λι
μένες, πολλοί ναυτικοί, έλίγοι Τούρκοι καί μικραί προφυλάξεις. Οί Έλλη
νες διψώσι νά τύχωσι της ελευθερίας, μικρά δέ βοήθεια δύναται νά χορή
γηση αύτοΐς τδ μέσον νά τύχωσιν αύτής, διά δέ τής δχυρώσεωςτοΰ Ίσθμοΰ 
τής Κορίνθου νά ίτροστατεύσωσιν αύτήν. Ή ’Αλβανία, ή "Ηπειρος, ή Ζά
κυνθος, ή Κεφαλληνία καί αί παρακείμεναι νήσοι θά άκόλουθησωσι τήν πο
ρείαν τής Πελοποννήσου. Ή Κρήτη νά έξαναστή είνε δύσκολον, διότι έ
χει πολλά τουρκικά φρούρια, είνε δυνατδν δμως νά δχυρωθ&σι μία ή δύο 
νήσοι τοΰ ’Αρχιπελάγους καί διά τοΰ μέσου τούτου νά παρακωλυθή ή διά 
τοΰ Ελλησπόντου τροφοδοσία τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί Έλληνες έ
χουσι πλείστας δσας άφορμάς καί σπουδαίας αιτίας νά φέρωνται δυσμε- 

I νεΐς πρδς τήν ’Οθωμανικήν Αύτοκρατορίαν, έν τούτοίς προτιμώσιν αύτήν 
παρά τάς Καθολικάς Δυνάμεις, καθ’ δτι οί Τοΰρκοι δίακρινονται έπί πλει- 
οτέρςρ'Άνεξιθρησκείγ* οί Έλληνες ούδέποτε ήθέλησαν νά άνήκωσι τή Αύ-'

• στρίγ καίδέν άγαπώσι πολύ τήν Γαλλίαν».

IB'

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ THS Br Tttl ΑΛΕΣΙΒι ΟΡΛΟΒ.

Έν Πετρουπόλει τ?) 29 ’Ιανουάριου 177Q.

Έγώ αύτή ή'δη συνφδά τή προτάσει τοΰ άδελφοΰ ύμών, προύτιθέμην νά 
κατενέγκωμεν τφ έχθρώ σπουδαΐον τραύμα έκ μέρους τής Ελλάδος έν τε’ 
τή χερσονήσφ αύτής καί έν ταΐς νήσοις τοΰ ’Αρχιπελάγους, νΰν δέ λα- 
βοΰσα παρ’ ύμών λεπτομερεστέρας πληροφορίας περί τής πραγματικής προ
θυμίας τών αυτόθι εθνοτήτων ΐνα έπαναστασήσωσι κατά τής Πύλης, 
πολλφ μάλλον ύποστηρίζομεν τήν τοιαύτην 4ήμών πρόθεσιν, τούτου δέ 
ένεκα έχουσα πλήρη πεποίθησιν τή ύμ-ετέριγ άφασιώσει, τή δραστηριό- 
τητι καί τή θερμή ύμών προθυμίες τοΰ νά καταστήτε ωφέλιμος υίδς 
καί πολίτης τής πατρίου γής, εύχαρίστώς ποθοΰμεν τή ίδάρ ήμ.ών βου-’ 
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.’λήσει νά άναθέσωμεν καί έμπιστευθώμεν ύμΐν τήν παρασκευήν, διοργά- 
νωσιν καί διεκπεραίωσιν τής εκστρατείας ταύτης. Ιδίως δφείλετε νά έ'χητε 

πρδ οφθαλμών ώς βάσιν τής όλης έπιχειρήσεως, δτι ή μεμονωμένη έξέγερσίς 
έκάστης.έθνότητος πρίν έτοιμασθώσιν-είς τοϋτο αί λοιπαί/δύναται ν’Αποβή 
ύμΐν βλαβερά καθ’ δτι ούδεμία ές αύτών κατ’ ιδίαν εϊνε τοσοΰτον ίσχυρά 
ώστε νά δυνηθή νά έπιχειρήση τι Ανώτερον άπλής εισβολής καί ούτως 
είπεΐν έφημέρου λεηλασίας τής γείτονος χώρας. Επομένως, έκάστη τοιαύτη 
εισβολή, μή έπιφέρουσα σπουδαίαν ζημίαν τφ έχθρφ; ,πολλφ δέ ή στον 
..προξενούσα αύτφ ευνοϊκόν τι, είς ήμάς Αποτέλεσμα, Αποτελεί τδν κύριόν 
ημών σκοπόν, ήθελε μόνον χρησιμεύσει είς τδ νά κίνηση τήν προσοχήν τών 
Τούρκων δπως έπισπεύσωσι τήν άμυναν δι’ Αναγκαίων προφυλάξεων κατά 
πάσης έν τφ μέλλοντι τοιαύτης εισβολής* καθ’δτι απανταχού θά είνε 
αύτοΐς εύκολώτερον νά παύω σι τήν Ανάφλεξιν άπλοΰ σπίνθήρος ή νά σβέ* 
ιρωσι κατόπιν.δλόκληρον πυρκαϊάν. Έπί . τή βάσει δέ ταύτη πρώτη καί-κυ
ρία ,φροντίς ύμών έσται νά.κατορθώσητε τή/ πλήρη ομόνοιαν καί συνεν- 
νόησιν απάντων τών αύτόθι εθνοτήτων ή τοΰ πλείστου μέρους αύτών, έμ- 
πνέοντες αύτοΐς τοϋτο διά τής άποδείξεως τοΰ άμοιβαίου αύτών συμφέρο ν
τος καί διά τής έλπίδος τής κοινής έκ τοΰ έπαχθοΰς ζυγοΰ τών Απίστων· 
Ανεξαρτησίας, .Ιδίως δέ διά τοΰ κοινού είς πάντα Ορθόδοξον χριστιανόν κα
θήκοντος τής προστασίας τής άγιας εκκλησίας καί αύτής τής εύσεβείας, % 
νά ένεργήσητε άπαντα τά μέτρα καί τάς πα’ρασκευάς ύμών έν πλήρει μυ- 
στικότητι, ούτως ώστε νά λάβωσι τά δπλα δσον τδ δυνατδν όμοθΰμαδδν 
ή ή μία έθνικότης εύθύς μετά τήν έτέραν, μετ’ αύτών δέ πανταχόθεν δι’ 
Ισχυρών καί συνηνωμένων δυνάμεων καί ούχί μικρών καί διεσκορπισμένων 
έκάστης έθνικότητος δμάδων, αϊφνιδίως νά γείνγι ή κατά τοΰ έχθροΰ έπί- 
θεσις έπί τή βάσει προηγουμένου σχεδίου ποΰ καί τίνι τρόπφ νά διεξαγά- 
γητε τάς έχθροπραξίας καί.έν -τίνι θέσει νά ευρητε Ασφαλές εις ημάς 
στρατηγεΐον ου Ανευ φρονώ δτι είνε Αδύνατον νά έναποταμιεύσητε τάς 
Αναγκαίας τή στρατιά ημών τροφάς, καί δπερ θέλει χρήσΐμεύση ενίοτε ώς 
Ασφαλές άσυλον έν περιπτώσει καταδιώξεως ημών ύπδ ισχυρότερου έχθρι- 
κοΰ σώματος.

jtlxaxsylrq Β'
ΙΓ

ΕΚΚΑΗΣΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ β' ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Έλεφ θεού 'Ημείς Αικατερίνη Β' κτλ. Άναγγέλλομεν εις άπάσας τάς 
Έλληνικάς καί Σλαυικάς έθ/ότητας τάς πρεσβευούσας τδ όρθόδοξον δόγμα 
καί κατοικουσας έν τε τή Χερσονήσφ καί .ταΐς νήσοις τοΰ ’Αρχιπελάγους.. 
Αξία μεγίστης, λύπης εϊνε ή κατάστασις τών διάσημων τούτων έπί Αρχαιό-
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τητί 2αΙ εύσεβείί^ εθνοτήτων, έν $ $ωίγουσιν vZxm νϋνυπδ τδν ζυγόν τ"ς 

’Οθωμανικές Πύλης. 'Η έμφυτος των Τούρκων θηριωδία και το ύπδ της 
θρησκείας αύτών ύπαγορευόμενον μίσος πρδς τούς χριστιανούς, συμβάλλου- 
σιν άμφότερα εις τδ νά έπιφέρωσι μυρία δεινά εις τε τάς ψυχάς καί τά 
σώματα τών χριστιανών ούχί μόνον τών υπηκόων και ύποδεδουλομένων 
αύτοϊς αλλά καί αύτών τών γειτόνων εθνοτήτων, καθ’ δτι η κακεν- 
τρέχεια τών ’Αγαρηνών ούδένα άλλον χαλινόν Αχούσα πλην τοΰ φόβου 
εΐνε Απεριόριστος. Ή ’Οθωμανική Πύλη κατά την συνηθη αύτη δυσμέ
νειαν πρδς την όρθόδοξον ημών εκκλησίαν, βλέπόυσα τάς προσπάθειας Ας 
καταβάλλομεν ύπέρ τές θρησκείας καί τού νόμου ημών ούτινος την προ- 
αιώνιον υπεροχήν προσεπαθησάμεν νά έδραιώσωμεν διά τών συνθηκών,, 
υπεροχήν ητις κατά διαφόρους έποχάς άφηρέθη παρ’ αύτης βιαίως, πνέ- 
,ουσα έκδίκησιν, καταφρονησασα άπαντα τά εθνικά δίκαια και αύτην την 
Αλήθειαν, πρδς τούτο δέ κατά την έμφυτον αύτης Απιστίαν άθετησασα 
την μετά τές αύτοκρατορίας ημών συναφθεϊσαν αιώνιον είρηνην Ανέλαβεν 
Αδικώτατον καθ’ ημών πόλεμον καί τούτου ίνεκεν ηνάγκασε καί ημάς ναι 
προστρέξωμεν είς τδ παρά τού Θεδϋ δωρηθέν ημϊν απλόν.?Αυτή είνε Α
κριβώς η περίστασις εκείνη καθ’ έν οί ύπδ τδν ζυγόν στενάζοντες χριστι
ανοί θέλουσιν ύποκύψει είς πλείονα δεινά. Λαμβάνοντες ύπ’ δψιν την λυ- 
πηράνταύτην κατάστασιν τών εύσεβών τούτων τέκνων τές’Εκκλησίας τοϋ 
Θεοϋ, συζητοϋμεν καί έπιθυμοϋμεν πάσαις δυνάμεσι νά προσπαθησωμεν 
ύπέρ τές σωτηρίας καί της ευημερίας αύτών. Άρκεϊ μόνον κατά τάς έχ-t 
θροπραξίας νά συμπράττωσι τώ ημετέρω στρατω. Συμβουλεύομέν άπασιν 
αύτοϊς έν γνώσει καί έκάστφ ιδιαιτέρως νά έπωφεληθώσι των συμφε*ρουσών· 
αύτοϊς περιστάσεων τοϋ παρόντος άγώνος, πρδς Αποτίναξιν τοϋ ζυγοΰ καί 
Ανεξαρτησίαν λαμβάνοντες τά όπλα άπανταχοΰ καί ένθα δυνηθώσι κατά 

τοϋ γενικοϋ τοϋ Χριστιανισμού έχθροϋ, καί προσπαθοΰντες νά έπιφέρωσιν 
αύτφ παντοίαν βλάβην καί διά τές δδοΰ ταύτης νά συντείνωσιν είς την 
πραγμάτωσιν τές κοινές αγαθές έπιχειρησεως καί είς την ιδίαν αύτών τύ- 

- χην, ίς η θεμελιώδης καί διά τδν μέλλοντα χρόνον θέλει στερεωθη ίερώς 
καί άπαρεγκλίτως κατά την σύναψιν τές πρδς την '1’ψηλην Πύλην ει
ρήνης, όταν δ ύψηλόφρων Αντίπαλος θά Αναγκασθη νά αίτηση παρ’ ημών 
αύτην. Ή μεγίστη εύχαρίστησις ημών έ'σται νά ί'δωμεν τάς χριστιανικάς 
επαρχίας άπολελυτρωμένας τές Αφόρητου δουλείας καί τάς εθνότητας ύπδ 
την αιγίδα ημών άκολουθούσας τά ί'χνη τών προγόνων αύτών, δι’ 8 καί 
έν τώ μέλλοντι δέν θέλομεν Αρνηθέ παρέχοντες αύταϊς πάντα τά μέσα, 
χορηγοΰντες αύταϊς την ημετέραν προστασίαν καί συμπάθειαν πρδς σύν- 
τηρησιν άπασών τών ωφελειών έκείνων Ας θέλουσι πορισθη διά τών πολε
μικών αύτών άθλων κατά τδν αγώνα ημών τούτον εναντίον τοϋ Απίστου 
έχθρόϋ. Αικατερίνη Β'

ΙΔ’

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΟΡΑΟΒ ΤΗι ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΛΐ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗι THl Β”.

Πλην τών φρουρίων καί τών μεγάλων πόλεων Τριπόλεως, Κορίνθου καί 
Πατρών καί τοι άπασα η Πελοπόννησος έκαθαρίσθη, αί δυνάμεις μου εΐνε 
τοσοΰτον άσθενεϊς, ώστε ού μόνον δέν ελπίζω νά καταστώ κύριος άπάσης 
τές Πελοπόννησου, άλλά καί αύτάς τάς κατακτηθείσας χώρας Αμφιβάλλω 
έάν δυνηθώ νά διατηρήσω. Ή δειΜα των τε ΈΛΛήνων καί Μανιατών 
καταστρέφει πάσαν έλπίδα μου, η έκ τές Αγνοιας δέ τές γλώσσης προερ
χόμενη αταξία, <τι μάλλον μέ Απελπίζει. Τδ άριστον έξ ών δύναμαι 
νά πράξω έ'σται η κατά γέν καί θάλασσαν δχύρωσίς μου, η άνά- 
φλεξις τοϋ πυρδς απανταχού όσον έδη έγένετο τοϋτο έν Πελοποννησω, 
η διακοπή πάσης μεταφοράς τροφίμων είς Κωνσταντινούπολή καί η διά 
τοϋ στόλου έπίθεσις. ’Αλλά καί τοϋτο έ'σται δύσκολον έάν μη έ'λθη όσον, 
τάχιον δ ’Έλφινστον. Όίέγχώριοι κάτοικοι είνε κόλακες, Απατεώνες, &*· 
$τατοι, θρασεϊς καί δειλοί παραδεδομένοι είς τδ χρήμα καί είς την λείαν 
ούτως ώστε ούδείς δύναται νά Αναχαίτιση τδ πάθος αύτών τοϋτο. Εύπι- 
στία καί Απρονοησία, φόβος καί έκ μόνης τές έκφωνήσεως τοϋ δνόματος 
Τονρκοζ άποτελαϋσιν ωσαύτως τά προτερήματα τών δμοδόξων ημών. 
Πρ εσβεύουσι τδ θρήσκευμα διά τών χειλέων μόνον, ούδ’ άπλοΰν ί'χνος τές 
Χριστιανικές Αρετές έ'χοντες ένδομύχως. Είθισμένοι νά διάγωσι βίον Ατα- 
κτον, μισοϋντες πασαν ευταξίαν καί άγνααϋντες τίνι τρόπφ νά άσκηθώ- 
σιν είς αύτην, εδρίσκοντάι αιωνίως έν μεγίστη ταραχή πνεύματος. Ή δου
λεία καί δ τουρκικός ζυγδς έν οίς έγεννηθησαν καί άνετράφησαν ωσαύτως 
δέ καί η παχυλή Αμαθία κατακυριεύουσιν αύτών. "Ενεκα πάντων τού
των τών αιτιών Απώλεσα πάσαν έλπίδα τοϋ νά δυνηθώ νά παρέξω αύ
τοϊς πρδς κοινήν αύτών ευημερίαν, βίαν έπί σταθερών βάσεων ιδρυμένον.

> ΌρΛύβ

ΙΕ’

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ Β' ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΟΡΑΟΒ

Καί τοι κατείδομεν νϋν ότι η έκστρατεία τές Πελοπόννησου δέν παρη- 
γαγε τά ποθούμενα Αποτελέσματα συνφδά τί) ηρωϊκίί αύτές ένάρξει έ
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νεκα τής φυσικής τ&ν 'Ελλήνων δειλίας, εύπίστίάς καί προδοσίας, οΐτίνες 
ιδίως πχρά την Μεθώνην τοσαϋτα &τϋπηρ.χτχ διέπραξαν, έν τούτοις [χε- 
γάλως χαίρω άκαύουσα παρ’ ύμών δτι άπαντες οί ύπδ. τήν οδηγίαν ύμών 
ύπηρετήσαντες μαχηταί άπδ τών κατωτάτων μέχρι τών άνωτάτών, άν- 
δρείως, θερμώς καί μετά μεγίστου ζήλου έξεπλήρουν τδ καθήκον τών» 
γνησίων υιών τής πατρίδας,: ένεκα δέ τοΰ'προτερήματος αύτών τούτου, 
θέλομεν έν τφ μέλλοντι άποβλέπει είς αύτούς ικετά μεγίστης προσοχής. 
Άφοΰδέ οί "Ελληνες τής ΙΤελοποννήσου τόσον κακώς ήκολούθησαν τδ 
παράδειγμα τής άζδρείάς, τής γενναιότητας καί’. τής ■ έύσταθέίας ύφ’ ής 
υμείς γενικώς έποδηγετεΐσθε καί δέν ήθελαν νά τύχώσι τής έκ τοΰ ζυγοΰ 
ανεξαρτησίας, ένεκα τής ιδίας αύτών δειλίας, άπιστίας καί άπάτης Jiar 
συνετως και όρθως (!!) έπράζατε έγκάταλίεπόντες αύτούς τηίδίαάύτων 
τό^,.στρέψκντες τάς θκλασσίκς ύμών δυνάμεις κατά τής διά θαλάσσης 
προσβολής τοΰ έχθροΰ. Εί'πάτε τώ πρίγκιπι Γεωργίω Δόλγορούκωβ δτι ή 
ήμερα τήςπαρά την Μεθώνην μάχης καί τοι ύπήρξεν άτυχης, δπωσδήποτε 
δμως ή ίκανότης καί ή άνδρεία αύτοΰ έπραξε’ πάν δ'τι ήδύνάντο νά πρά- 
ξωσι καί έπομένως ή ήμερα αυτή ένεποίησεν αύτφ δόξαν.

' Αικατερίνη Β'
Σημ. Β'. Ταΰτα έγραφεν ή περιώνυμος Αύτοκράτειρα τής Ρωσίας καί 

τοιαύτην πεποίθησιν είχε περί ημών πεισθείσα βεβαίως είς τούς λόγους 
τοϋ πρίγκιπας Όρλδβ μετά τήν επιτυχίαν τής είς Πελοπόννησον επαράτου 

ταύτης τφ Έλληνισμφ έκστρατείας, ήτις τόσαΰτα κακά πρόύξένησε είς 
τούς δυστήνους έν Τουρκί^ι έν γένει οίκοΰντας τότε "Ελληνας. Ιδού λόγου 
χάριν άκριβώς δτε έγράφετο δ κατά τών Ελλήνων πανηγυρικός ούτος τής 
αύτοκρατείρας τής'Ρωσίας, τί έ'γραφον αί επίσημοι ειδήσεις της Πετρΰυ· 
πό.Ιεως (Σάντ Πετερβούρσκιγ’α Βεδομόστι. 1770 άριθμ. 39). «Ή τής 
αίσίας άφίξεως τής 'Ρωσικής στρατιάς είς Πελοπόννησον αγγελία πρού- 
ξένησε τοϊς Τούρκο'ις βαρεϊκν αίσθησιν ή δέ των ΈΛ.Ιήνων διαγωγή τοσοΰ- 
τον έζηρέθησεν αύτούς, ώστε τύ Διβάνιον έςητήσ/Ιτο παρά τοΰ Σον.ίτάνου 
άδειαν νά κατασφάζωσιν άπαντας τούς έν Κωνσταντινουπόίει "ΕΛΛηνας. 

Ό αριθμός των σφαγέντων ανέρχεται είς πέντακισγι.Ιίους, έσώθησαν δέ 
εκείνοι μόνον οϊτινες έπρόφθασαν νά ε'ύρωσιν άσυίον έν ταΐς οίκίαις των 
ξένων πρεσβευτών». Ή αύτή έφημερίς έν έτέρφ φύλλφ (1770 άριθ. 49) 
λέγει: «Τήν αύτήν τύχην ύπέστησαν οί "Ελληνες καί έν άλλαις πόλεσιν ού 
ένεκα ήναγκάσθησαν νά μεταναστεύσωσιν. Ό βέης τής Τύνιδος διέταξεν ϊνα 
άπαντες οί έν τφ κράτει αύτοΰ οικοϋντες ’Έ.Ι.Ιηνες έμποροι συΛΛηφθωσι, 
τχ δέ έμπορεύμάτά αύτών νά δημευθώσι. 'Ο δέ πασάς τής Κρήτης φοβού
μενος μ.ήπως καί οί έν τή νήσφ "Ελληνες μιμηθώσΐ τούς Μανιάτας καί' 
Μοςυροβουνίους, προσέλθωσι δέ πρδς τούς 'Ρώσους έάν ούτοι ποιήσωσιν άπό- 
βασιν έν Κρήττ), διέταξε νά κατασφάξωσιν αύτούς άπαντας άνηΛεως» .Κατά- 

λέίπων πάσαν έπεξήγησιν και συζήτησιν τοΰ λυπηρού τουτου θέματος δια 
τδν 'Ελληνισμόν καί πληροΰντος άγανακτήσεως πάντα γνήσιον "Ελληνα, 
σπεύδω νά προσθέσω ένταΰθα τήν γνώμην αύτοΰ τοΰ'Ρώσου διασήμόυ ιστο
ριογράφου Σολοβιδβ έκ -ιού τελευταίου τόμου τής ’Ιστορίας τοΰ ’Ρωσικοί} 
έθνους έξ ου άρύόμαι. ώς προεΐπον τά σπουδαία ταΰτα ιστορικά έγγραφα. 
’Ιδού τί λέγει δ σοφός ούτος Μοσχοβίτης. «Πάν αί'τιον έπερρίφθη έπί τοΰ 
τράχηλου τών Ελλήνων" άλλ’ δ ιστοριογράφος δφείλει νά διανείμη αύτδ 
καί άποδώση γνωστήν μερίδα είς τούς κατηγόρους. Έν Πετρουπόλει διε— 
πράχθη σφάλμα" λίαν δμως φυσικώς ϊνα διασκεδάσωσι τάς Όθωμανικάς ' 
δυνάμεις ώς καί κατενέγκωσιν ισχυρότερου κατά τοΰ έχθροΰ τραύμα καί 
έξασφαλισθώσι κατά μελλούσης αύτοΰ έπιδρομής καί ϊνα άποκτήσωσι δόξαν 
έπί τή άπελευθερώσεί τών χριστιανών καί τών άπογόνων τών ήρώων, ών 
τά ονόματα άνεφέροντο έκάστοτε ύπδ τών πεπαιδευμένων άνδρών, άνέ- 
λαβον τολμηράν έπιχείρησιν νά έξεγείρωσι τδν χριστιανικόν πληθυσμόν 
τής Τουρκίας δπως έπαναστατήσ·/) κατά τής Πύλης. Ή έπιχείρησις έσχε- 
διάσθη άπρονοήτως άνευ βεβαίας έλπίδος αίσιας έκβάσεως" οί άποσταλέν- 
τες έκεΐ πληρεξούσιοι έλεγον αλήθειαν, άγγέλλοντες τήν ετοιμότητα τών 
χριστιανών πρδς άποτίναξιν τοΰ βαρέος καί άπεχθοΰς ζυγοΰ" ώφειλον έν 
τούτοις νά έκμάθωσι μετά πλειοτέρας λεπτομέρειας καί άκριβείας>τά μέσα 
τών χριστιανών, τά τε ηθικά καί τά ύλικά. Ώς συνήθως, δτε έπιχείρησις 
τις συζητεΐται μακρόθεν, αί λεπτομέρειας άφανίζονται, συγχέονται, παρί- 
στανται δέ μόνον τά έναργέστατα καί σαφέστατα στοιχεία" ή δοξασία τοΰ 
ύπάρχοντος πόθου πρδς άποτίναξιν τοΰ ζυγοΰ, ή δμοδοξία, καί τά τοι- 
αΰτα, πάριστώσι τήν γνώμην ύπδ ροδόχροα στοιχεία, δτι δηλαδή άρκεί νά 
παρουσιασθή τις καί δ λαός είνε πρόθυμος νά ύποδεχθή τούς άπελευθερω- 
τάς άδελφικαϊς άνοικταϊς άγκάλαις, θά δείξη θαύματα άνδρείας καί θά 
Ουσιάσν; τδ πάν πρδς ανεξαρτησίαν τής Πατρίδος. Έν τούτοις πάρελείφθη 
τδ έλάχιστον ζήτημα : τίνι τρόπφ δήλαν δτι θά συνεννοώνται οί άδελφοί 
κατά τδ θρήσκευμα ; Ή Αικατερίνη συνεβούλευε τφ Όρλδβ νά φέρεται 
προσεκτικώς, νά όχυρωθή κατ’ άρχάς έν ταΐς παραλίοις πόλεσι καί νά μή 
ριψοκινδυνεύφ τάς μικράς αύτοΰ κατά γήν στρατιωτικάς δυνάμεις, πριν ή 
άποτελέστ) πληθύν έγχωρίου στρατιάς. Ή Αικατερίνη άπήτει δμόθυμον 
γενικόν κίνημα, παρεκώλυε τά μονομ.ερή κινήματα. Έν τούτοις ώφειλον 
πρώτον νά μάθωσιν ήτο. άρά γε αύτάρκης δ πληθυσμός τής Ελλάδος ϊνα 
ένεργήση δμοθυμαδόν ; Ή Ελλάς ύπδ τής φύσεως διηρέθη είς μικράς έπαρ- 
χίας, κεχωρισμένας άπ’άλλήλων καί πεπροικισμένας δι’άνεπαρκών μέσων 
πρδς διατροφήν, ού ένεκα καί οί κάτοικοι αύτής άναγκάζονται νά άποβλέ- 
πωσι πρδς τά έξω καί έπιζητώσι δραστηριότατα, πόρον ζωής έν τή θά- 
λάσσ-ρ. 'Η άρχαίκ ιστορία τής Ελλάδος ύπέκυψεν εις τούς φυσικούς τού
τους όρους-, ώφειλε δέ νά ύποκύψη είς.αύτούς τούτους καί ή νεωτέρα. Νά 
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συνδράμη τις έ'θνος έν τ$ δυστυχή αυτοΰ, νά συνδράμη αυτό προς άνά- 
κτησιν τίίς. Ανεξαρτησίας είνε εργον λίαν επίπονον’ ή συγκρουσις έ'σται 
άφευκτος ένεκα τφν διαφόρων βαθμιδών τής άναπτύξεως, τής διαφοράς 
τών δυνάμεων. Τδ έ'θνος τδ προστατεΰον είνε μάλλον άνεπτυγμένον, ίσχυ- 
ρότερον, τούτου δέ ένεκα καθίσταται ποδηγέτης, επίτροπος, άπαιτών παρά 
τοϋ ασθενέστερου, τοΰ ποδηγετουμέυου, ύπακοήν είς -τά φρονήματα, αύτοϋ,· 
άλλ’ ό κατώτερος κατά την άνάπτυξιν λαδς δέν εννοεί τά φρονήματα 
ταΰτα, έ'χων ιδίας δοξασίας, ί'δια φρονήματα, ενίοτε στενότατα, δυσάρε
στα*, άλλά τι ποιητέον ; Οί "Ελληνες έναπέθεσαν τάς ελπίδας αύτών είς 
την άρωγήν τών 'Ρώσων,αυθωρεί έ'σπευσαν πρδς τά Ασήμαντα ρωσικά στρα
τιωτικά σώματα* άλλ’ ότε οί Τοΰρκοι.ήρξαντο έ.πιτιθέμενο.ι ριετάδυνά
μεων. ύπερτέρων, έτράπησαν είς φυγήν, καθ’ δτι έστεροΰντο τών περί στρα
τιωτικής τιμής γνώσεων, έποδηγετοΰντο δέ ύπδ της πεποιθήσεως δτι οί 
'Ρώσοι δφείλουσι νά συνδράμωσιν αυτούς, καί ούχί αύτοί ούτοι να σφά- 
ζωνται’ύπδ τών.Τούρκων, διότι τοϋτο ήδύναντο νά πάθωσι καί άνευ της 
άρωγης τών 'Ρώσων. Έν τη περιστάσειταύτη ιδίως βλάπτει., η διαφορά έν 
τη evvoiqp της άρωγης καθ’ δτι δ ισχυρότερος καί δ Ασθενέστερος άπαιτοΰσιν 
ώς είκδς, παρ’ Αλλήλων πλείονα τών δσων δύνανται καί. θέλουσι παράσχει. 
Οί "Ελληνες οί συναγωνιζόμενοι τφ Όρλδβ δεν ή σαν dei2o'iy άίΚΚ’ ίίνεχιζ 
τών στοιχείων τοϋ βίου αύτών δέν ησαν ικανοί νά διεξαγάγωσιν άγώνα 
επιθετικόν, μάχην έν άναπεπταμένφ πεδίω* η σαν Ανδρείοι, άκαταδάμα- 
στοι έν τή διεξαγωγή Αμυντικού Αγώνας, έν τη άμύνη τών τεχνητών % 

φυσικών δχυρωμάτων* έν τούτοις τδ σπουδαΐον τοϋτο γεγονός δέν είχε 
ληφθη ύπ’ δ'ψιν. Ό Όρλδβ γράφει δτι η δουλεία τών ’Οθωμανών κατέ
λιπε λυπηρά ί'χνη έπί τοϋ χαρακτήρας τών Ελλήνων* άλλ’ ΐνα γείνη τοϋτο 
καταφανές ήτο πάντη περιττόν νά ύπάγη τις είς Πελοπόννησον. Ήδύνατό 
τις καί έν Αιβόρνφ καί έν Πετρουπόλει ών νά κατάληξη είς τδ συμπέρα
σμα τοϋτο. Οί 'Ρώσοι«έξεπλάγησαν μάλιστα βλέποντες τούς "Ελληνας 
σφάζοντας τούς Τούρκους* 'άλλά μήπως κατά τάς γνωστάς σχέσέις τών 
Τούρκων μετά τών χριστιανών ήδύναντο νά γεννηθώσι μεταξύ αύτών συμ- 
φωνίαι καί στερεωθώσι νόμοι έπεξειργασμένοι ύπδ πεπαιδευμένων χριστια
νικών έθνών ; Βλέπων ένώπιόν του τδν αί'σχιστον αύτοϋ έχθρδν καί δεσπό
την δ "Ελλην έ^ησμόνει τδ πάν. Ού μόνον ή άγνοια της γλώσσης άλλά 
καί ή κακή συνεννόησή Απετέλουν τδ κύριον μεταξύ 'Ελλήνων καί 'Ρώ
σων πρόσκομμα. "Απαξ ύπαρχουσών τοιούτων’ διαφορών μεταξύ δύο έθνο- 
τητων, είνε λίαν δύσκολον νά βοηθήσωσιν Αλλήλους* δφείλει δ πρώτος έρχό- 
μενος είς βοήθειαν νά είνε κατά πάντα έτοιμος, νά είνε πλήρης παιδαγω
γικής ύπομονής’καί ήρεμίας.Έκ τούτου δμως δέν έπεται δτι δφείλει δειλώς 
νά ύποχωρή πρδ τών άναφύομένων προσκομμάτων, ών την λύσιν άπαι- 
τοΰσι τά ύψηλότερα εθνικά συμφέροντα* τούτου ένεκα πρδ της λύσεως 
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αύτών έφείλουσι νά πρόπαρασκευασθώσι διά τής βαθείας έκμαθήσεως τοϋ 
παρελθόντος καί τοΰ ενεστώτας, καί επομένως νά μή ταράσσωνται ύπ’ ού- 
δενός. Άλλ’ ώμεν ήττον αύστηροί πρδς τούς 'Ρώσους τοΰ ΙΗ' αίώνος* διότι 

κατά πρώτον η'δη έπεχείρόυν». Ταΰτα παρατηρεί δ κλεινός ούτος ιστοριο
γράφος περί τών δμοεθνών αύτοϋ καί πιστεύω ούδείς άμερολη.πτότέρον αύτοϋ 
ηδύνατο νά γράψη. Πρδς χαρακτηρισμόν είσέτι τών διάσημων τούτων Μο
σχοβιτών τών λαβόντων μέρος ύπδ την δδηγίαν τοϋ Όρλδβ ούχί περιτ
τόν κρίνω νά παραθέσω καί τά έξης γράμματα πρδς τδν πρίγκιπα Όρλδβ 
παρά τοϋ ναυάρχου Σπυρίδοφ μετά την καθυπόταξιν τών νήσων τοϋ’Αρ
χιπελάγους. κ’Εκ της καθυποτάζεως τ&ν ΈΛΛήνων ούδέν φρονώ θά ώφε- 
ληθώμεν τούναντίον δέ ζημιούμεθα διατρέφοντες τούς πένητας. Φρονώ δτι 
κατά την ύπογραφην τίίς ειρήνης ή 'Ρωσία ω^ει2ε.νά απαίτηση τήν προ
σάρτησήν τής νήσου Πάρου. Έάν, πωΛήσωμεν τήν νήσον ταύτην μετά τοΰ 
λιμένος Ναούσσης καί τής ’Αντιπάρου εί'τε είς τούς Γάλλους εί'τε έίς τούς 
Άγγλους, ουτοι καί τοι κατέχουσιν έν τή Μεσογείφ πολλούς λιμένας ήόε- 

2ον δμως δύσει δι αύτήν ευχαρίστως πο22ά έκατομμύρια 2ίρωντ>- Βλε- 
πετε φρονήματα Ανδρών άναλαβόντων τότε τήν Ανεξαρτησίαν τών δύσμοι

ρων Ελλήνων!...

Κ· Α. Παλαιολδγος.

• ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΑΣ

ΑΙΜΥΑΙΟΥ ΚΑ2ΤΕΑΑΡ

_____ \

. Δέν έπίστευόν ποτέ, δτι ύπήρχεν έπί τοϋ κόσμου πόλις νεκροφανεστέρα 
τής Τολέδης* άλλά καί δέν«είχον ίδεϊ τήν Πίσαν. Ούχ ήττον ή διαφορά 
μεταξύ τών δύο τούτων λαμπρών συνοικίσεων είνε μεγάλη. Έν Τολέδη 
μέν παρά τά άριστα διατετηρημένα κτίρια, οΐα ή Μητρόπολις, ύπάρχου- 
σιν οίκοδομαί σχεδόν κατεστραμμένα!, ώς παραδείγματος χάριν ή έκκλη- 
σία τοΰ Άγ. Ίωάννου (Saint—Jean-des-Rois) καί τδ άνάκτορον Καρόλου 
τοΰ Ε'. Τά ερείπια λοιπόν ένταΰθα λυπητηρά λυπητηρά δικαιολογοΰσι τήν 
έρημίαν. Άλλ’ έν Πίση τούναντίον πάντα τά διάφορα μνημεία τής άρχαίό- 
τητος 'ίστανται άκατάπτωτα, έπιμελώς διατετηρημένα, τινά μέν έπικε- 
χρισμένα καί Ανακαινισθέντα ύπδ τών νεωτέρων έπισκευών, άλλα δέ κεχρω- 
ματισμένα διά ζωηροτάτων χρωματισμών. Καί δμως ή έρημία είνε Απερί
γραπτος. Νομίζει τις, δτι τά παλάτια έκεΐνα άναμένουσι τούς κατοίκους 
αύτών, έτοιμα, είς ύποδοχήν, άλλ’ δτι οί κάτοικοι δέν έ'ρχονται. Έστα- 
μάτησα τήν ημέραν τής Αφίξεώς μου κατά Μάΐον έπί τής γεφύρας τοΰ 
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’Άρνου περί την δευτέρων τδ απομεσήμεραν" καί ·#μην ρι.<5νος, <ϊδίς βεβχιΆ, 
μονώτατος, σχεδόν τείνων νά πιστεύσω, δτι η απέραντος πόλις όλη ητο 
δι’ έμέ άποκλειστικώς προωρισμένη. Δι’ έγωϊστην ή θέσις ητο λαμ.πρά. Λυ

πηρόν, λυπηρότατου τδ βλέπε ιν τούς δύο εύρεΐς εκείνους στοίχους τών μνη
μείων, τών κομψοτάτων οικιών έκατερωθεν, τάς διαφόρους γέφυρας, τά 
ευρεα πεζοδρόμια, την άκραν καθαριότητα, τδν ποταμόν πέραν, τόν ου
ρανόν χαράν θεού, τά πυκνόφυλλα δένδρα λικνιζόμενα ύπό δροσερές θα
λάσσιας αύ'ρας, πάντα ταΰτα, και ζώσαν ψυχήν καμμίαν, κανένα άλλον 
έκτδς έμού εκεί την ώραν εκείνην, είς την μεγάλην εκείνην θέσιν, κανένα 
άλλον δπως άποθκυμάση τάς τόσας καλλονάς. Ξένος τις έστοιχημάτισέ 
ποτέ, οτι θά περιελθη την Πίσαν δλην έφιππος και-δέν θά συναντηστ] ψυ
χήν" έστοιχημάτισέ καί έκερδησε τδ στοίχημα., Οί 'Ρώσοι καί οί *Αγ-. 
γλοι ών τούς πνεύμονας διέρρηξε τδ ψύχος τοΰ βορρά καταφεύγουσιν είς. 
Πϊσαν'ίνα ζησωσί τινας ημέρας, σκεπαζόμενοι ύπδ μέν τών ορέων κατά 
τών βορείων ανέμων, ύπδ δέ της ερημιάς κατά τών μεγάλων:συγ·κινησεων. 
Εντεύθεν άπδ καιρού είς καιρόν συναντάτε κόρας ωραιότατης έχούσας την 
ζεσιν έκείνην καί την λάμψιν τών δφθαλμών την ίδιάζουσαν είς τούς φθι- 
σικούς, συνοδευομένας ύπό τινων μελών τ·ης εαυτών οίκογενείάς κατηφών, 
σοβαρών, ώςεί παραπεμπόντων κηδείαν και θρηνούντων νίδη τδ άνηκεσταν, 

τοΰ θανάτου τραΰμα. Πάσαι δ’ αυται αί ιδιότητες ,δμοΰ συντελοϋσιν είς την 

γενικήν κατήφειαν της πόλεως, ή'τις ορθώς άπεκληθη ή νεκρά Πϊσα,
Καί δμως ύπηρξέ ποτέ χρόνος δτε.αί έλευθερίαι αύτης κατέπληξαν την,,. 

’Ιταλίαν" χρόνοι δτε ή θάλασσα έφερε μέχοι τών πυλών αύτης τούς φό

ρους της Κορσικ-ης καί τ^ς Σαρδηνίας" δτε αί τριηρεις αύτης μετέφερον 
τους σταυροφόρους είς ’Ασίαν, άποκομίζουσαι έκεΐθεν τδν χρυσόν, τδν ελέ
φαντα καί την πορφύραν" δτε οί πολϊται αύτής έπεκούρουν είς τούς αύτο- 
κράτορας της Γερμανίας κατά τών παπών της 'Ρώμης καί είς τούς κόμη- 
τας της Βαρκελώνος κατά τών Μαύρων τής Ά^κϊόρκας" δτε οί πειραταί έφο- 
βρΰντο την δύναμιν αύτής" δτε οί, Σαρακηνοί έτρ^μον μέχρι τών ώκτών 

τ^ς ’Αφρικής πρδ της λαμπηδόνος τών λογχών της καί δτε οί στύλοι καί 
τά μάρμαρα άτινα η Πϊσα άπεκόμιζεν έ» μακρών θαλασσοποριών άπετέ- 
λουν οίονεί τδ τροπαίου της πρώτης, τών τεχνών νίκης. Τότε οί τελευταίοι 
τών Βυζαντινών ψηφοθετών διήνθιζον διά λαμπρών ψηφίδων τά τόξα τών 
μνημείων της", τότε οί πρώτοι ζωγράφοι, οί έπινοησαντές τάς είκαστικάς 
τέχνας έζωοποίουν τούς τοίχους καί τάς. μονάςτης διά θρησκευτικών εικόνων" 
τότε οί ’Ιουδαίοι έπλήρουν αύτήν τοΰ πλούτου των, -προστατευόμενοι ύπδ 
τών ανεξίθρησκων τής πόλεως νόμων" τότε Νικόλαος καί ’Ιωάννης οί Πι- 
σαιοι κατεργαζόμενοί τδν λίθον έτεχνάζοντο τά λευκά εκείνα άγάλματα 
άτινα ήδύναντο νά έκληφθώσιν ώς τά πρώτα όνειρα νέας εποχής έμπνεύ- 

σεών - καί προφοιβ^ζοντες. την επερχομένηνz νέαν έδεαν, πρδ τής ,έμφανί- 

σεως έτί άύτής ώμοίαζον πρδς τά πτηνά τά έκ τού σκότους άγγέλ- 
λοντα της ημέρας τήν άνατολήν. Έκ τής ελευθερίας τής Πίσας έγεν* 
νήθη τδ' έμπόριον αύτης, έκ τοΰ εμπορίου δ πλούτος ■ της, έκ δέ τοΰ 
πλούτου αί τέχναι αύτής καί έπίστήμαι. Αί μηχανάί τοΰ Βουσκέττκ 
άνύψουν κατά τδν ΙΑ' αιώνα φορτία παμμέγιστα, ών τδ βάρος μόνη η 
νεωτέρα μηχανική θά ηδύνατο νά υπέρνικηση. Τά έλαφοά έκεϊνα τής 
πόλεως σκάφη τά έχόντα χαρίεντα λατινικά ιστία έφερον τδν Γ αίώνα 
υφάσματα μεταξωτά, άτινα ώς έκ τής λάμψεως, τοΰ χρώματος καί 
τής' πρδελεύσεως έξωμοιούντο πρδς άκτινόέσσας έμφανίσεις της άρχαίας 
’Ινδίας έν τώ μέσω τοΰ σκότους τών μέσων αιώνων. Οί χαλκοί τής Αίγύ— 
πτόυ οφεις έίλίσσΟντο περί τούς έκ γρανίτου-κίονας αυτής καί οί γρΰπες 
τής 'Ελλάδος άνέπτυσσον τάς πτέρυγας αύτών παρά τούς βυζαντιακούς τρα- 
πεζοφόρους. Χιλιάδες έργατών έβριθον έν τφ λιμένι της έν ώ αί άρχαί 
τής' έλευθερίας έπλήρουν τούς κώδικας αύτής. Άλλ’ ή μέν δημοκρατία έ'θα- 
νέν, η δέ Πϊσα εϊνε πτώμα. Διά τούτο δ’ άναμφιβόλως τδ πρώτον αύτής 
μνημείου είνε νεκροταφείου. Έν τώ άφηλίφ της λαμπηδόνος αύτης ήΠΐσα 
προγσθάνθη τδ μέλλον της κςςί φκοδομήσατο τδ κτίριον δπερ έμελλε τά 
μάλιστα νά συναρμόζηται πρδς την θλιβεράν αύτης μέλλόυσαν ιστορίαν, 
λέγω τδ Campo Santo, Την ψυχήν φέρων κατατεθλιμμένην ύπδ τών σκιών 

τόΰ θανάτου, έν τφ μέσφ τής έρημικής ταύτης πόλεώς ένθά μόνη άντηχεί 
ή κίνησις της ποντιάδος άυράς, μετέβην είς έπίσκέψιν τσϋ μεγαλοπρεπούς, 
τούτου μνημείου ού η θέα μοι έπεφύλασσε πολλάς συγκινήσεις καί διδά
γματα πολλά. Ή θέσις ένθα εύρίσκεται τδ κοιμητηρίου είνε ή έρημοτάτη 
της ■ πόλεώς. -Μάτην τά υψηλά τής Πί^άς όρη ύψοΰσι τάς γλαύκας αύτών. 
κορυφάς εις τδν αιθέρα δρίζοντος λαμπρού" μάτην τδ χλοερόν έαρ, ποικιλ
λόμενου ύπδ άνθέων, χρυσάλίδων καί καλιών καλύπτει διά τοΰ πλούτου 
του καί αύτάς τάς γυμνάς πέτρας τών πυργίσκων τών τειχών’ μάτην πο
λυτελέστατου Βαπτιστήριον, έγγύτκτα τού Campo Santo καί παρεμφερές 
πρδς στρογγύλην έξαρσιν ναού υποχθονίου έπιδείκνύει τάς δίκην τριχά* 
πτων διαφανείς άντηρίδας του" μάτην δ λευκός επικλινής πύργος, ’στύλος 
γιγάντειος, σκορπίζει τούς έξεις ήχους τών κωδώνων του ένω έκ τήί μ7!" 
τροπόλεως, κεκοσμημένης διά κειμηλίων άπειροπληθών, άκούονται ύμνων 
ψαλμωδίαι" μάτην τά-πάντα πειρώνται νά έξεγείρωσι την ιδέαν τής ζωής. 
Άπ’ έναντίας η άπανταχοΰ φυόμενη κνίδη έν τή άτέρμονι ταυτνι έρήμω 
άνακαλει καί έμπνέει την θλιβεράν ίδέαν τοΰ θανάτου.

Τδ κοιμητηρίου είνε οικοδόμημα μέγα, αύστηρδν, τούς μέν τοίχους έχον 
ύψηλούς, στενάς δέ τάς πύλας" φαίνεται λάρναξ μαρμάρινη διά λαόν δλό- 
κληρον. Οί Φαραώ τ^ς Αίγύπτου,- οί Καίσαρες της 'Ρώμης, οί σατράπαι 
τ-^ς Ανατολές άνηγειραν πυραμίδας, φρούρια, όρη ίνα κρύψωσι τούς σκώ- 
ληκας ύφ’ών έμελλε να διαβρωθη η βύσσος αύτών και τδ σώμα" άλλ’έκ
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Τών υπερήφανων τούτων οικοδομημάτων, έν οΐς οί δεσπόται διαιωνί- 
ζουσι δια παντός έν τφ θανάτφ τήν ύπεροπτικήν εαυτών κατά τδν βίον 
(ζόνωσιν, ούδέν δόναται νά παρκβληθή κατά τήν χάριν καί τδ κάλλος 

πρδς την ύστάτην ταύτην κατοικίαν πολιτών οϊτινες έναγκαλίζονται άλ- 
λήλους και συναναμίγνυνται εκεί κάτω έν τή αίωνιότητι, ών τά οστά τά 
έψυχραμμένα καί κεχωρισμένα ύπδ τοϋ τομοΰ δρέπανου άποπνέουσι την. αυ
τήν θέρμην και τδν ενθουσιασμόν δν ποτέ αί ζώσαι ελεύθεροί τών καρδίαι. 
Τδ εξωτερικόν του κτιρίου είνε άπλούστατον’ θά ελεγες ύπερμεγέθη λάρ
νακα έξ ενός και μόνου λίθου λελαξευμένην. Αί απόψεις τοϋ θανάτου πα- 
ρέχουσιν είς άπαντα τάντικείμενα τής ζωής έκτακτόν τι μεγαλεϊον.·

'Οσάκις δ άνθρωπος ήθέλησε νά έκφράση τδν θάνατον έξέφρασε , την 
άθανασίαν. Μάτην δέ παρέστησε την λοισθίαν αύτοϋ ώραν ώς την θλϊψιν 
τών θλίψεων καί τό τελευταΐον αύτοϋ άσυλον ώς την σκιάν τών σκιών’ 
άντί τούτων πάντων έν αύτφ τφ βάθει τοΰ κενοΰ τάφου, έν τφ κόλπφ 
της βαραθρώδους άβύσσου έπιφαίνεται πάντοτε τό μυστηριώδες φώς νέας 
ζωής. Έξεύρομεν πάντες δτι δ άνθρωπος, η μικρογραφία αυτή της δλης 
πλάσεως, τό ορυκτόν τοϋτο τό ύποκείμενον είς τούς νόμους τής βαρύτη
τας και έ'χον περιωρισμένην την έκτασιν, τδ φυτδν το χρήζον άέρος, ύδα- 
τος καί φωτός, τδ ζφον τοϋτο τδ γεννώμενον καί τρεφόμενον ώς καί τάλλα 
θηλαστικά, δ μικρόκοσμος ούτος ■ ού η σφαιρική κεφαλή άναπαριστφ την 
σφαίραν τών ούρανών, οί δέ άστραπηβολοϋντες οφθαλμοί άντανακλώσι των 
αστέρων τδ φώς, δ άγγελος ούτος δ έξετάζων πέρα τών -χρόνων καί χωρων 
τάς αρχετύπους ιδέας έν τη εαυτών άγνότητι, ιδέας ών τά πράγματα τοϋ 
κόσμου τούτου είνε αί σκιαί καί μόναι, δ μέγας μουσικός τών κόσμων, δ 
μέγας ίερεύς καί τών ποιητών δ μέγιστος δ έκ τών καθ’ εκαστα έξάγων 
τούς γενικούς νόμους καί έκ τής εύτελοΰς δλης άποκαθαίρων τήν άψαυ- 
στον ούσίαν τοϋ πνεύματος, δ εγγράφων έν τή ψυχή του τδν. ύμνον τών 
σφαιρών, δ κατορθών νά έμποιηση είς την φύσιν διά της σκέψεώς του οί- 
ονεί την συνείδησιν έαυτοΰ' έξεύρομεν, λέγω, οτι δ τοιοϋτος άνθρωπος δέν 
ήδύνατο νά ένταφη δλόκληρος ύπδ δλίγα.ς δράκας αργίλου χωρίς νά συν- 
θάψη ένταύτφ την πλάσιν δλην.

Καί δμως δέν ύπάρχει μνημεϊον έκφράζον την ίδέαν τοΰ χάους κάλ- 
λιον τοΰ παραλληλογράμμου τούτου, άκανονίστου ώς η αίωνία άντίφασίς 
τοΰ θανάτου. ’Έχομεν πάντες ύπδ τούς ημετέρους πόδας οίονεί τινα σκο
τεινήν άβυσσον ροφώσαν, ώς ή έ'ρημ,ος τάς.σταγόνας τής βροχής, τάς στι- 
γμάς τής ζωής ημών. Κατοικοΰμεν πάντες έπί κοιμητηρίου. Ή γυμνότης 
αυτή τοΰ έξωτερικοϋ τοΰ Campo Santo, ή μονοτονία αυτή, ·ή άπλότης 
αυτή είνε ή γυμνότης, ή μονοτονία, ή άπλότης τοϋ θανάτου. "Οταν άνοί- 
γηται ή .πύλη, νομίζεις δτι είνε αύτη ή πύλη τής αίωνιότητος. Τδ ψϋχος 

τών θόλων τούτων φαίνεται άπολιθοϋν σε, ή σιγή τών χωρων τούτων 

στερόδσά σε τής δυνάμεως τοΰ ϊύγου. Έγώ δέ $μην μόνος, μονώτατος 
ώςεί νεκρός έγζαταλελειμμένος έν,τφ τάφφ του.

*Απατρις ών καί άνέστιος κατ’ εκείνο του χρόνου, ήρώτων έμαυτδν 
μή τδ ταξίδιον τοϋτο παρίστανε συμβολικώς τήν οριστικήν μου περιοδείαν, 
μή ή στιγμιαία αύτη εί'ςοδος είς. τδ κοιμητήριον δέν ήτο ή πρόωρος έξει- 
κόνισις τής ημέρας καθ’ ήν οί άνθρωποι άναλαμβάνοντές με θά με ρίψω- 
σιν είς τάφρον τινά, ΐνα μή τά δυσώδη μιάσματά μου δηλητηριάσωσι τδν 
άέρα δν άναπνέουσιν. Ό νεκροθάπτης, ίστάμενος πρδ τής πύλης, μ’ έκάλει 
νά είςέλθω. Αί θλιβερώταται τών ιδεών προςέβαλον τδν έγκέφαλόν μου, 
δ δέ θόρυβος άξίνης σκαπτούσης τάφους νέους καί δ τών κλειδών άς έζί-- 
νει δ νεκροθάπτης προςέκρουσαν άπαισίως είς τό, οδς μου. Άλλ’ δμως είς- 
ήλθον άναλογιζόμενος δτι δ θάνατος έινε έπ’ ί'σης ^φυσικός ώς δ βίος καί δτι 
τδ φέρετρον είνε ή κοιτίς τής αίωνιότητος. Καί ή μεγάλη πύλη έκλείσθη 
έπίσω μου.

"Αν, ώς πιστεύω καί έλπίζω, μετά θάνατον μεταβαίνομεν άπδ τοΰ κό
σμου τουτου είς άλλον βελτίω, δυσκόλως θά μοι έμποιηση ή άπότομος 
αύτη μεταλλαγή τοιαύτην έντύπωσιν ώς τδ έσωτερικδν τοϋ κοιμητηρίου 
τής Πίσας. Έθεώρουν μετά τέρψεως τούς ύψηλούς θόλους τούς κεκοσμη- 
μένους διά ξύλων πολυτίμων, τούς μακρούς τοίχους τούς διά παντοίων 
συνθέσεων χρωμάτων λελαμπρυσμένους· τάς γωνιοκορύφους καί ύπερμέ- 
τρως ύψηλάς θυρίδας περιλαμβανομένας μέν ύπδ κιονίσκων ελαφρών, έπι- 
στεφομένας δέ ύπδ κομψών ροδάκων τάς κυπαρίσσους, τάς ροδωνιάς, τδν 

.κισσόν, τδ αίγόκλημ.α κινοΰντα μεταξύ τών θυρίδων έπι/αρίτως τούς κλά
δους των πλήρεις ζωής καί ποιητικών ψιθύρων, τούς άπειροτέχνους τά

φους τών μοναστικών χρόνων άνέχοντας τδν, σταυρόν, παρά τούς περι
καλλείς τάφους τών κλασικών χρόνων τούς ύπδ νυμφών καί Φαύνων πε- 
πληρωμένους’ τδ βακχικόν έκ παρίου λίθου κύπελλον, έφ’ ού έλαμπαν οί 
ιερείς έκ τής άπδ τής άμπέλου μ,έθης, παρά τήν Μητέρα τής όδό,νης 
κρατοϋσαν έν τοϊς κόλποις τδν υιόν καί μεθόουσαν έκ τών δακρύων τής 
αγωνίας καί έκ τής θεωρίας τοΰ θανάτου’ τά τρόπαια τών σταυροφοριών 
ήνώμενα μετά τών ρωμαϊκών άναθημάτων" τάς ζφφόρους τών ελληνικών 
ναών, άναμεμιγμένας πρδς τά έπιστύλια τών βωμών τοϋ δέκατου αίώνος* 
τάς προτομάς τών χίλιάρχων τής 'Ρώμης, οΐος δ Βρρΰτος, ύπδ τάς λεύκάς 

πτέρυγας τοϋ μαρμάρου τάς προελθούσας έκ σμίλης χριστιανικής’ τά κατά 
γής αγαλματα άτινα κεΐνται έκτάδην έπί τών πλακών ώςεί μεταβιβαζό
μενα πρδς τδν άίώνιον ύπνον καί τάγάλματα τά ίστάμενα έπί τής έξ άν-

1 Η βιδλος τοΰ Καστελαρ έξ ής Ιλήφθη τδ περί τοΰ κοιμητηρίου τή; Πίσας κεφάλαιο/ 
τοΟτο βάσινήςει τήν περιοδείαν τοΰ ίπιφανοΰς Ίσπανοΰ ?.ν ’Ιταλία μετά τήν Ισπανικήν έπα- 
νάστασιν τοΰ 1866 ότι συναγωνιστείς καί ήττηθείς ήναγκάσΟη ν’α περιίρχηται τήν ξένην μέ
χρι τοΰ 1868, ότε έγένετο όριστικιδς ή Ι'ξωσις τής Ισαβέλλας, άποφεύγων ουτω τήν κατ’ 
αδτοϋ προγραφεΤσαν εις θάνατον καταδίκην. ■ , ' . 
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θρωπείων βάβεώς των άτινα ύψούνται, ,στεφόμενά ύπό τίνος ίδέοφ 

πρδς τήν Αθανασίαν' τάς παρθένους, χούς Αγίους, τούς, πατριάρχης, τούς 
σοφούς,· τάιΣερχφείμ, τά Χερουβείμ, τούς χορούς τών μακάρων, τούς δαί

μονας, τούς, διαβόλους πλέοντας.έν τή πολυχρόφ ατμόσφαιρα τών γιγαν- 
τείων τοιχογραφιών αϊτινε,ς κα'λύπτουσι τούς τοίχους πάντας' χάος. δυςεξε- 
ρεύνητον έν ταΐς τέσσαρσΜ.ταύταις γοτθικαΐς στοαΐς, χάος έφ’ 3 διωλί- 

σθαινον την στιγμήν εκείνην δ ήχος τοΰ κώδωνος δςτις ώμοίαζε προς την 
σάλπιγγα τοϋ Αγγέλου καί δ πάταγος τής Αξίνης, 8ν ήδύνασο να έκλά- 
βης Αντί της άπαντησεως τών νεκρών Ανοιγόντων τδν εαυτών τάφον πρδς 
ταύτην την κλήσιν, χάος ένθα πάντες οί αιώνες, πάντες οί πολιτισμοί ευ- 
ρίσκονται έν αταξία έπι τών λειψάνων κόσμου ηρειπιωμένου. Είνε τδ δλον 
εικών τής κοιλάδος τοϋ Ίωσαφάτ κατά την ύπάτην ώραν τής δευτέρκς 

παρουσίας.
Καί δμως ούδέν είνε κανονικώτερον τοΰ χάους τούτου μόλις συνέλθης 

έκ τής πρώτης έντυπώσεως. Τδ δλον συναπότελοΰσι τέσσαρες. τοίχοι, τεσ- 
σάρες στοαί, τέσσαρες στοίχοι θυρίδων γωνιοκορύφων,μ.ία αύλή έντφμέσφ^ 
έ’ν προςευκτηριον Απέναντι τής κυρίας πύλης και μία έκκλησία έν τώ μέσφ 
τής μικράς έκ δεξιών στοάς. ’Εν τφ έδάφει τής αύλής άνθη καί φύλλα 
βλαστάνουσιν έν γονιμότητι θαυμαστή, κατά δέ τά άκρα τέσσαρες μεγά- 
λαι κυπάρισσοι πυκνόφυλλοι καί σκοτεινοπράσινοι φαίνονται ύψούμεναι είς 
τδν ούρανδν, ϊνα Ανακομίσωσιν έκεϊσε έκ τοΰ νεκροταφείου τάς ευχαρι
στίας τών Αδελφών αύτών, τών φυτών, εύγνωμονούντων. έπι τή θρεπτική 
τροφή, ήν παρέχουσιν αύτοϊς οί νεκροί. Έν. Ίταλίγ ύπάρχουσιν ολίγιστα 
κτίρια γοτθικού ρυθμοΰ,ή δ’Αρχιτεκτονική αύτη τών μέσων αιώνων δέν ήδυ- 
νηθη νάποδιώξγ τήν αίώνιον είδωλολκτρείαν τήν έρριζωμένην έν τή χώρφ 
τών τεχνών. Φαίνεται δτι δτε οί Αρχιτέκτονες προετίθεντο νά ύψώσωσι 
τήν γωνιοκόρυφον μητρόπολιν τήν Απολήγουσαν έπ’ δξύ, ώς τδ σύμπαν 
είς τήν ενότητα τοΰ θεοΰ, φαίνεται, λέγω, οτι αίθεότητες έστενον έκ 
τοΰ βάθους τών ρυάκων ή έκ τοΰ φλοιοΰ τών δένδρων, ϊν’ Αναγκάσωσιν- 
αύτούς νά έξακολουθήσωσι τους Αρχαίους κίονας τούς έστεμμένους ύπ’Αν- 
θέων ώς οί Αθάνατοι αύτών κρόταφοι. Ήδυνάμεθα νά εί'πωμεν δτι ή γοτ
θική αύτη Αρχιτεκτονική είνε ή Αρχιτεκτονική τίίς, σκέψεως καί ούχί ή 
της φαντασίας, δτι είνε η ένδομυχοΰσα σκέψις μάλλον ή τδ πλαστικόν' 
πνεΰμα' διά τοϋτο δέ δέν δύναται νά είνε η Αρχιτεκτονική της ’Ιταλίας. 
Τδ κοιμητήριον της Πίσας είνε μέν γοτθικόν, Αλλ’ άπασαι αί τέχναι συν- 
ηδελφώθησαν έν τφ κόλπφ του, έπειδή όλίγον έ'μελε τοϊς Ίταλοϊς άν τά
φος τις παρίστανε τούς έθνικούς μύθους τούς ύπδ τοΰ.Χριστιανισμού κατα- 
πολεμηθέντας. ’Ήρκει νά ήτο ώραΐος και έ'θετον αύτδν έν τφ κοίμητη- 
ρίφ τών καί έπλήρουν αύτδν χριστιανικών, έστών. Ή μήτηρ της κομήσ- 
σης Ματθίλδης, τής κατ’ εξοχήν καθολικής εκείνης γυναικδς,. τής φίλης 

ίων παπών, τής φιλόχρίστοτάτης ηρωίνης^ Αναπαύεται έν σαρκοφάγφ. έφ’ 
ού εύρηται έπιγεγλυμμένη ή- Φαίδρα. Ή ’Άρτεμις άσπάζεται τδ μέτωπον 
τοΰ Ένδυμίωνος άποκεκοιμημένου έφ’ ένδς τών μαρμάρων τοΰ κοιμητη
ρίου. Αί έθνικκί προτομαί ένταΰθα έφάπτονται τών εικόνων . τών Αγίων. 
Οί λύχνοι ούς διατηρεί ή θρρσκεία φωτίζουσι τδ πρόσωπον τοΰ Βρούτου. 
Παρά δέ τδν σαρκοφάγον έφ’ ού ό ιππότης τών μέσων αιώνων ένόνει τάς 
χεϊράς του και κλίνει τά γόνατά του ύψοΰται δ Αύγουστος Άγρίππκς, § 
ιδρυτής τοΰ Πανθέου έκείνου είς 8 κάτέφυγον τδ ύστατον οί Αρχαίοι θεοί*· 
Βακχίς τις κοιμάται τδν ύπνον τής μέθης εγγύς έχουσα τδ κύπελλον-.κε
νόν κάτω τοΰ τοιχογραφήματος τοΰ παριστώντος τάς σκληραγωγίας τοΰ 
κοινοβίτου παρά τδν τάφον έξ οδ κρέμαται δ έκ λευκών ρόδων στέφανος 
δ αφιερωμένος είς τήν Αθωότητα και ένθα δ φύλαξ άγγελος Αναπτύσσει 
τάς πτέρυγάς του ώς ϊνα καλύψν) καλιάν.

*0 αγαθός Ποιμήν δ περικεκλεισμένος έν ταΐς κατακόμβαις τών μαρτύ
ρων καί έπίγεγλομμένος έπί τάφου 8ν έβρεξαν διά τών δακρύων αύτών αί 
πρώτοι Χριστιανοί άγει τά ποίμ.νιά του είς τήν ποίμνην τής εκκλησίας 
και βήματά τινα παρεκεΐ ευρίσκεις Ανάγλυφον, ου οί Τρίτωνες Ανήκόν ποτέ 
είς τήν συνοδίαν τοϋ Ποσειδώνος έν τοϊς μυχοΐς τοΰ Ώκεανοΰ, δτε ή φύ- 
σις δέν είχεν έτι Αποδυθή τούς θεούς της. Ό Μελέαγρος θηρεύει ού μα
κράν του βωμοΰ, έφ’ ου δέεται Ερρίκος δ Ζ'. Έπί τίνος κιονόκρανου βλέ- 
πομεν τήν Μαρίαν πλήρη μυστηρίου καί μονονού πρδ τών ποδών αύτής 
Αγάλματα τυρρηνικά Αποπνέοντα τήν Αλήθειαν τοΰ βίου. Ό γλύπτης 
Della Robbia έχει αύτόθι Παρθένον έξ οπτής γής Ανακαλούσαν τήν βυζαν- 
τιακήν Παναγίαν, έπί τίνος δέ στύλου έκ λίθου αίγυπτιακοΰ λάμπει παρ’ 
αύτήν κεφαλή Άχιλλέως. Άνδρέας δ Πισαΐος έτόρευσε τούς ΕύαγγελϊστόΡς. 
καί τούς Προφήτας μεθ’ όλης τής καθολικής αύστηοότητος, έν.τφ μέσφ· 
τών δργίων τών παριστανομένων έπί άλλων Αναγλύφων έν δλν) τή ελ
ληνική ήδονή. Έδώ μέν βλέπεις αύτοκράτορα τής Γερμανίας έπί τοΰ θρό
νου τού' έκεΐ Αραβικόν ίππόγρυπα' Απώτερον Άφροδίτην παριστώσαν συμ— 
βολικώς τδν έρωτα έν τώ κράτει τοΰ θανάτου. ’Ώ ναί, οί άνθρωποι έκεϊ- 
νΟι εί'ξευρον διά τίνος καλλιτεχνικής, ύπερανθρώπου μαντείας δτι πάσαι.- 

αί γενεαί, δτι πασαι αί ήλικίαι συμφιλιοΰνται έν τώ κόλπφ τοΰ θανάτου. 
Οί άνθρωποι εκείνοι εί'ξευρον δτι οί Αγωνισταί οί πεσόντες ύπδ τδ φώς· 

του ήλιου, οι μισοΰντες Αλλήλους και κάταρώμενοι ύπδ σημ.αίας πολέ
μιας έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, ένοΰντάι έκεΐ άνω, έν ταΐς χώραις τών 
άστρων. Οι άνθρωποι εκείνοι εί'ξευρον δτι οί ταλαίπωροι θνητοί δύνάνται 
να εξωθησωσιν αλλήλους Απδ τής ζωής, Αλλ’ούχί καί Απδ τοΰ θανάτου. 
Κατακόψατε τδν πολέμιον, σκορπίσατε είς τδν άνεμον τήν σποδόν αύτοΰ’ 
αλλ εις μ.ατην, έπειδή τά άτομα αύτοΰ μένουσιν έν τφ έργαστηρίφ τής 
καθολικής ζωής, έν τφ Απείρφ κόλπφ τής φύσεως, καί αύριον ίσως τά τέ- 
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ζνα ήμών θά ροφησωσιν αύτά και Θά τα φέρωσιν έν τή ζχρδίμ των. Άλλ'ά 
τοιαυτα εΐνε τά μέσα των Ανθρώπων ώςτε ουδέ θέλουσι κάν τήν ειρήνην 
τού θανάτου. Καί δμως έπί τή θέςι του κοιμητηρίου τής. Πίσας έσκεπτό- 
μην πρδ τούτων τών νεκρών πασών τών γενεών καί τών μνημείων τού
των πασών τών ηλικιών, δτι, ώς τά σώματα ημών ένέχουσι μόρια πάν
των τών ό'ντων καί ή συνείδησις ημών δχει ιδέας πασών τών γενεών, 
δμοίως έν τφ βίφ ‘ημών πάντες οί αιώνες έχουσι τδ μέρος τών, ■ καί δτι 
ούδέν υπάρχει ούτω μωρόν καί έναντίον πρδς την ώνθρωπίνην φύσιν ώς δ 
χωρισμός ημών άπδ τών άλλων ανθρώπων ένεκα τών πίστεων αυτών, ενώ 

δντες τέκνα πάντων τών χρόνων, άτομα της δλης άνθρωπότητος-έ'χομεν 
πνεύμα, δπερ πρίν ή φθάση είς τό παρόν αύτοΰ πλήρωμα, διήλθε διά τών 
βωμών τών ύπο-λαμβανομένων ώς τών δυςειδαιμονεστάτων,λέγω τό κελτι
κόν μνημεϊον, τδν βωμόν τών εφεστίων θεών, τάς αίγυπτιακάς πυραμίδας 
καί τάς βαβυλωνιακάς σφίγγας, ώς οί μεγάλοι ποταμοί διαβρέχουσι κοίτας 

πάγου, λίθου καί πηλού, πρίν έκβάλωσιν είς τδν Ωκεανόν.
, Τδ νεκροταφεϊον της Πίσας είνε τδ αληθές κοιμητηριον δλου λαοϋ, 
τδ Αληθές Πάνθεον τών μέσων αιώνων. Κατά τήν έποχήν έκείνην ή ιδέα 

τού θανάτου διακατείχε τά πνεύματα μάλλον της ζωής. Τδ Campo Santo 
ήτο η αΐωνία πόλις- δ "Αδης και τδ Πουργατόριον έποποωα· τδ ίωβιλαΐον 
μέγας τις συνεταιρισμός τών φυλών και η Σταυροφορία δ ίερδς πόλεμος. 
Οί μέσοι αιώνες ρέπουσι καθ’ ολοκληρίαν περί τάφον. Τών Πισαίων οί ισχυ
ρότατοι καί πλουσιότατοι έναυπήγησαν την λέμβον αύτών, υφηναν τά 
{στία των καί έ'πλευσαν πρδς τήν Κωνσταντινούπολή, τήν Συρίαν, ΐνα φθά- 
σωσιν είς 'Ιεροσόλυμα, καί ΐνα,μετά μυρίας μάχας, μετ’ έπιδρομάς κινδυνω- 
δέστάτας, πεφορτισμένοι τδ βάρος τής παμμεγέθους αύτών Πανοπλίας ■ 
και φέροντες τδν σταυρόν έπί του. στήθους, άνακαλύψωβίν έν μέσφ τών 
Αντικατοπτρισμών τής έρημου ύπ’ ούρανδν φλογώδη, έπί λόφων διάπυρων 
τδν τάφον τού Χρίστου, συγκεκαλυμμένον έν ταϊς συστροφαΐς ανέμου δμοίου 

πρδς πυρκαϊάν διαβιβρώσκουσαν,’καί τέλος ΐν’ Αποθάνωσΐ κατόπιν έν τή 
γή τή καθαγιασθείση ύπδ τών δακρύων του Κήπου τών Έλαιών καί ύπδ 
τού αίματος τού Γολγοθά. Άλλ’ οί πολΐται οί μένοντες έν Ίταλί-ρ ή'θελον δ
μοίως νά μετάσχωσι τοϋ πλεονεκτήματος τούτου καί νά κοιμηθώσιν έν τή 
γή τής έπαγγελίας Αναμιγνύοντες την σποδόν αύτών πρδς την σποδόν τών 
προφητών* ή δέ δημοκρατική ίσοπολιτεία δεν ήδύνατο νάνεχθή προνό
μια έν τφ Θανάτφ. Τδ-μέγα έμπόριον τής Πίσας έπήνεγκε την έκπλήρω- 
σιν τής εύχής τών κατοίκων, δ δέ στόλος είςέπλευσεν είς τδν λιμένα φέ- 
ρων πολύτιμον φορτίον χώματος ίεροσολυμιτικοϋ. Ή γή δ’ αυτή περικαλύ
πτει έτι καί τανϋν. τά· δστά τών Πισαίων. Καί άλλοτε μέν ήτο βορωτάτη 
δίαλύουσα έντδς εί'κοσι καί τεσσάρων ώρών τά λείψανα τά εις τδν κόλπον 
αυτής έμπιστευόμενα ώςεί ήτο γή πυρίνη. Άλλα κηίτοι τδ πλεϊστον τών
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άλάτών τών δίενεργούν^ων τδ θαύμα τούτο έ^ητμίσθη Αφαρπαζ^μενον ύπδ 
τών πτερύγων, τών αιώνων, αύχ ήτταν ή γή αυτή αναλίσκει τδ πτώμα 
εντός τεσσαράκοντα καί δκ.τώ ώρών κατά τδν σοφόν Βαλερύ. Έγώ δ’ έ" 
θεώρουν αυτήν έν έκστάσει, καλυπτομένην ύπδ πέπλου χλόης μαλακής, έφ’ 
ήν έφαίνετο πεσοΰσα βροχή ρόδων* τδ βατόμωρον έςήπλου Απανταχού τούς 
Ακανθώδεις κλάδους του καί νέφη χρυσαλίδων λευκών ρ/οί ένεποί'ουν τήν 
έντύπωσ'ιν ψυχών παιδικών λουομένών έν τοϊς Αρώμα.σϊν έκείνοις καί πι- 
νουσών τδν γλυκύν χυμόν τών φυτών εκείνων άτινα έζήρτων τούς στεφά-* 
νους καί τάς φύλλάδας τής ζωής έπί τήν κατοικίαν τών νεκρών, Γή;-Αγία 
γή τών 'Ιεροσολύμων ήν πατεϊ δ πούς μου, σύ, σύ έγέννησας τήν ιδέαν' 
του θεού Α·φ’ ου πρώτον ένέκλεισας αυτήν μκάρδν χρόνον έν τφ κόλπφ σου4 
ϊνά δ νέος κόσμος Ανκπαυθή ύπδ τήν σκιάν αυτής* σύ συνέλεζας των προ
φητών τά όστχ τκνάψκντα- τήν π'ίστιν έν τή άνθρωπίνν) συνειδήσει* έκ 
τού σού πηλού έσχηματίσθη ή κοιτίς τού ήμετέρου πολιτισμού' καί δ θείος 
έκεϊνος μάρτυς δ θυσιασθείς έπί τών ορέων ίου ΐνα έλευθερωση τδν κό
σμον έκ τής δουλείας καί τοϋ άτιμου ζυγού τής ειμαρμένης σέ κατέσση- 

‘σέν έπ’ίί/ης γόνιμον κάί έπίσης ίεράν ώς τά σπέρματα τού μαρτυρίου. Γή 
τών 'Ιεροσολύμων, δςτις δη ποτέ σε πατήση, έστω φιλόσοφος ή Χριστια
νός, ’Ιουδαίος ή καθολικός, άνθρωπος τού παρελθόντος ή τοϋ μέλλοντος, 

πρέπει νά αίσθάνηται εαυτόν βαθέως συγκεκινημένον, έπειδή κατέχεις, ώ 
γή Αθάνατος, κατέχεις μέρος σπουδαϊον έν τή ζύμη τοϋ καθ’ ήμας βίου, 

Άλλ’ έςέλθωμεν τής αυλής καί μετκβώμεν είς έπκνάβλεψίν τής: στοάς 
ΐνα θεωρήσωμεν αυτής ούχί τούς τάφους, Αλλά τάς ζωγραφιάς. Qi 
λοί εΐνε ούσιωδώς καλλιτέχναι, ούδ’ έννοσύσι ποσώς πώς δύναταί τις τέ
χνη νάζησφ μεμονωμένη καί καθ’ έαυτήν. Ποιούνται δέ χρήσιν έν τοϊς 
μνημείοις αυτών τής τε γλυπτικής καί ζωγραφικής, πληραύντες οίύτά στί
χων καί έπιγραφών ΐνα μετέχωσι σκέψεως, έπειτα δέ μουσικής, ΐνα ψάλ- 
λωσι. Τδ κοιμητηριον τής Πίσας ώκοδομήθη τδν ΙΓ' αιώνα* δέν πρέπει νά 
το λησμονώμεν. **ίνα δέ κατανοήσωμεν άύτδ καλώς, πρέπει νά κατανοή- 
σωμεν τδν αίώνά του, επειδή ή Αρχιτεκτονική· ούδέποτί ά-πόλλυσι τδν 
συμβολικόν αύτής χαρακτήρα, μάλιστα έν π'Οΐς θρφσκευτϊκοΐς ..μνημείοις, 
'Ο δέ ΙΓ' αιών άρχεται μέν ών δ αιών του καθολικισμού, τελευτών δέ 
εΐνε δ αιών τής άίρέτϊως; Τδ ανθρώπινον πνεύμα υπεραίρεται μετά τής 
πίστεως κατά τάς άρχάς, έγκολποϋται δέ τήν σκεψιν κατά τά τέλη πόσ
του τού αξώνος. Άρχομένου τού αίώ’νος βλέπομεν Ίννοκέντιον. τδν Γ' έχ.ονπα 
κείμένην πρδ τών ποδών αυτού τήν άνθρωπίνην σ'υνείδησιν καί .γονυπετή 

πρδ τών βωμών του τήν Ευρώπην" :τελευτώσης δέ τής έααντον.ταεπηρίδος 
Βονιφάτιος δ Η' δέχεται κατά τής παρειάς τδ. ράπισμα τών λαϊκών καί 
άπορρήγνυταϊ ύπδ λυσσης έν τή άδυναμίφ του. Έν <ή-ισπανική Κασπέλ-λα 
Φερδινάνδος δ Γ',· δςτις ήξίωθη νά καταταχθή έν τοϊς άγίοις,· άνόίγεϊ τδν 

Ε’, 2. — Φεβρούά'ίος ιί 
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αιώνα τούτον 3ν κ^είε: Άλφόνσος 5 Γ οςτίζ ίγενετο άξιος νά έγγραφή έν 
τοϊς φιλοσόφοις.. Πέτρος Β' ό Άραγώνιος γεννάται ύπδ την προστασίαν τής 
έκκλησίας, αύξάνει έν τω κόλπω αύτής καί κατά τον βίον μύτοϋ συμβάλ 

λεται εις μάχην κατά των άπιστων έν Ναβάς, αλλά θνήσκει μαχόμενος 
υπέρ των αιρετικών έν Μυρέτφ. Αί άπότομοι αυται μεταλλαγκί είνε γε
νικός νόμος τού αίώνος. ’Ιάκωβος Α' δ Άραγώνιος κατακτζ χάριν της εκ
κλησίας γαίας έπί γαιών, δ δέ Πέτρος δ Β' άποσπά τιμάρια Από του 
Πάπα· Οί άγιοι οί διευθύναντες τάς σταυροφορίας καί τούς στρατούς αυ
τών ένεργοϋσι μετ’ ού πολύ θαύματα κατά των στρατιωτών τοϋ Πάπα 
προ των τςιχών της Γερόνης. Οί υπέρ τοϋ Χρίστου πόλεμοι παύουσιν. Ή 
άραβική επιστήμη επικρατεί των θεαλογικών επιστημών. Ή άμφιβολία 
ύπολισθαίνει εις τδ πνεύμα, η . ειρωνεία εις την φιλολογίαν, τδ αί'σθημζ 
της-φύ.σεως ύπειςέρχεται εις την. τέχνην. Ούτως ή άνθρωπίνη συνείδησις 

άπδ της περιόδου .τής πίστεως είςήλθεν εις την περίοδον τής σκέψεως.
’Εννοείτε, νυν διά τίνα λόγον τδ κοιμητήριον της Πίσας ύπήρξεν ούτως 

Ανεξίθρησκου ; Θεωροϋντες τάς στοάς αύτοϋ καί.τάς ζωγραφίαςβλέπομεν 
οίονεί δύο ημισφαίρια τοϋ χρόνου. Τά τόξα διεπνεύσθησαν ύπδ μιας ιδέας, 

ύπδ άλλης δέ τίνος οί τοίχοι. Έν έκείναις μεν εύρίσκομεν τον γοτθικόν 
ρυθμόν, ενταύθα δε προαγγέλλεται £πωθεν η ’Αναγέννησις. Ουδέποτε είνε 
δυνατόν νά συγγραφόΐ η ιστορία των τεχνών, χωρίς νά χαιρετισθη τδ κοι- 
■μητήριον τοϋτο ώς μία των κοιτίδων αύτών, ώς δεν έ^»ε. δυνατή ή εΐςο- 
δος εις τδ εσωτερικόν αύτοϋ χωρίς νά έκκληθώσιν οί οςίώνες της οκκοδο- 
μήσεως αύτοϋ. Και δεν εΐν.ε δυνατόν νά έκκληθώσιν οί αιώνες ούται χωρίς 
νά έ'λθν) εις την μνήμην τδ όνομα Νικολάου τοϋ Πισαίου, δςτις γεννηθείς 
έν τφ κόλπψ των χρόνων τοϋ μυστικισμοΰ αποθνήσκει έν τω κόλπω τών 
νέων χρόνων. Μεταξύ της κοιτίδος αύτοϋ καί τοϋ τάφου ύπάρχουσι δύο 
-κόσμοι, επειδή τδ Ανθρώπινον πνεύμα ήλλαξε φάσιν κατά τά έβδομηκοντκ 
.καί έν έ'τος καθ’ & έ'ζησεν ούτας, δ άνήρ. Άλλ’ εκείνος, προαισθανθείς την 
μεταλλαγήν ταύτην, προανήγγειλε την παρακμήν τοϋ μυστικισμοΰ. Οί 
μεν γονείς αύτοϋ.καί διδάσκαλοι έ'τασσον αυτόν νά κλίνη τδ γόνυ καινά 
•συνδέη τάς χεΐρας πρδ των βυζαντιακών εικόνων των μεστών της φρίκης 
•της δευτέρας παρουσίας, άλλ’ εκείνος Αργότερου προςήνεγκε την λατρείαν 
.αυτού εις- τά ελληνικά πλάσματα τά άκτινοβολοϋντα ύπδ κάλλους, τά α
γέρωχα ώς δ πολιτισμός εκείνος ό αύσιωδώς ανθρώπινος καί θηλάσαντα 
τούς γονίμους μαστούς της έλευθερίας. 'Ο Νικόλαος έγεννήθη τδ έτος 7 
τοϋ δέκατου τρίτου αίώνος καί άπέθανε τδ έτος 78. *Αν ήθελον νά έκ- 
φράσω την εποχήν ταύτην διά τίνος συμβόλου, ήθελαν εκλέξει έν τών 

,αγαλμάτών εκείνων, πάντες δ’ ήθελον ίδεϊ ότι ή μυστική σκέψις πλανζται 
-;έτι επί τών. μετώπων αυτών, άλλ’ οτι οί ελληνικοί τύποι, αναπτύσσονται 
ήδη έπί τών σωμάτων αύτών, ώς τδ νεαρόν φυτδν, ποτισθέν ύπα δρόσου 
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προσφάτου, κοσμείται ύπδ καλύκων. Ό δε’Ιωάννης ό ΠίσαΐΟς, δ άρχιτ'έ- 

κτων τοϋ κοιμητηρίου, γλύπτης καί αύτδς, βλέπει διά . Τών ύφθαλμ.·ών του 
-Νικολάου, -Συγκρίνατε τά έργα τών δύο τούτωνμεγαλοφυών Ανδρών πρδς 
•τά γιγάντεια ψηφοθετήματα κάί τάς παραδόξους ζωγραφίας τάςεύρισκο- 
•μέ/ας έν τή έγγύτατα τοϋ κοιμητηρίου ίδρυμέν-ρ μ.ητροπόλει άαί αίτινες 
έκομίσθησαν Βυζαντίου ή έγένοντο ύπδκαλλιτεχνών Βυζαντινών» Αί 
παρθένοι, οί άγιοι, οί: άγγελοι Του Βυζαντίου ένέχουσΊν εκφρασιν τρόμου 
υψηλού, άλλ’ άμα καί τήνψυχρότητα κσί Την αύΤΐηρότηΤα τού 0 z νατού' 
αί δέ παρθένοι, οί άγιοί, Τά Αγάλματα Τοϋ Νικολάου κάί Ίώάννου Τών 
Πισαίων ΑντέχονΤαι ήδη τής ελληνικής γάλήνης καί τελειότητος. '0-κό- 

■ σμος Τής φύσ'εως άναπετάννυταί είς Την 7ίνοήν τοϋ νέου πνεύματος; Ή 
Ανθρώπινη άαΑλονή εγκαταλείπει τδ σάβανου Τής μοναστικής καλλονής 
έν Τφ ΟκΟΤείνώ βάθει τών μονάστηρίων. Τά μάρμαρα ταϋτα.εΐνε πά,τρο- 
άάία τών μαχών τού πνεύματος ή μάλλον τά τρόπαια τών νικών αύΤοϋ.

Έν ώ δέ ό Νικόλάοί καί ύ ’Ιωάννης κάτειργάζοντο πούς λίθους ϊνπ τυ- 
ποπλαΤΤήσωσιν Αγάλματα καί όίκοδομήσωσι κοιμητήριά, νεαρώτάτός-τις 
βοσκός, φύλαξ μικρού: ποιμνίου, έσκιαγράφει έπί Τής ΐλύος,’ τής κόνείως ή 
Τής άμμου περιέργους’ είκόνας. 4Ο Τοσκανδς ο5τος ποιμήν. έμελλε νάποβή 
δ πατήρ Τής γραφικής, δ Giotto, όύ ή δόξα πληροί ολον τόν δέκατον τέ
ταρτον αιώνα. ‘Ο έξοχος ούτος άνήρ εϊνε διά τήν γραφικήν 'δ Τι Νικόλαος 
δ Πισαΐος διά τήν γλυπτικήν,· τδ δέ δαιμόνιου αύτοϋ ένέκλειεν ήδη 
τούς πρώτους χαρακτήρας τού δαιμόνιου τού ‘Ραφαήλ. Οί βραχίονες τών 

ύπ’ αύτοϋ γραφέντων άγιων έ-ίυε έτι σκληροί, τά σώματα γωνιώδη καί 
προμήκη, οί πόδες δύσμορφοι ώς εί μή ήδύναντο νά στηριχθώσιν έπί τής 

’ γής, άλλ’ αί κεφαλαί εΐνε μεσταϊ άγαθοθελείας, άί δέ όψεις άποπνέουσι 
τήν χάρΙν εκείνην ής Ουδέποτε έξίκόνΤο έν τφ .άπελπισμφ-αύτών■ ο»·· Βυ
ζαντινοί τεχνΐται, Την χάριν εκείνην τήν θυγατέρα Τής; πνευματικής ■ γα
λήνης καί δίδυμον άδελφήν τής έλπίδαςι. Βλέπετε έντεϋθεν δΐι άν Τά·ύπδ 
τού Giotto άχεδιάσθέντα σώματα άνήκουσιί άκόμη· είς. τήν γήν τών χρόνων 
του,αί κεφαλαί έγγίζουσιν ήδη εις Τδν ούρανδν τών νέων χρόνωνι Αί- φυσιο
γνωμία1· αυται θωπεύονται ύπδ τής πρωίνής αύρας καί πλημμυροΰντάι'ύπδ 
τοϋ φώτδς τής αύγής,ί δ δέ καλλιτέχνης έγκολυμβήσας έν τοϊ;ς κόλπ·ο«ς 
τής φυσεως εύρεν έν αύτοΐς ΐήν άθάναΐον έμ,πνευσιν καί ή :γρκφίς. αύτβϋ 
ε?νε νέα διάνθησις τού άνθρωπίνΟυ πνεύματος» ^ίδεΤε τδύ ύπ’ αύτοό·γρά- 
φέντα Ίώβ έπί ΤΟϋ Αριστερού εκείνου τοίχου. Σβέννυται ώς ή’. Ανάμνήσίς 
τών ημερών έκείνων, διαλύεται ώς ή πίστις ή έμτίνέουσκ αύτδν/ διχβλέ- 
πεται εντός νέφους μακρυνοϋ, άπωτάτου’ ό- άνεμος καί ή έργασία φθεί- 
ρουσιν αύτδν συγχρόνως έπί τού Τοίχου,άσχημισθέντος καί έσπιλωμένού’ύπδ 

■ νεωτέρων επισκευών. 'Ομοιάζει πρδς τάς φανταστικάς έκείνας εικόνας άς 
1 άποτελουσι τά νέφη φωτιζόμενα ύπδ τού δυομένου ήλιου. Ό Ίώβ ούτος 
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είνε μετανοών δςτις. παραπονεΐται κατά τοΰ θεοΰ χωρίς νά τολμά ναι κα- 
ταρκσθή αύτοΰ* οί άπιστοι φίλοι του περιστοιχίζουσιν αύτδν, αυτός δ’ εύ- 
ρίσκεται μεταξύ τοΰ διαβόλου, έμ.πνεοντος· τρόμον καί έχοντός τι το <ϊχ>- 
τειον, καί τοΰ άγαθοΰ άγγέλου, πράου και ωραίου, χοΛυμβΰντος ήδη έν δρί- 

ζουσι φωτεινοΐς. Ούκ οίδα διά τί ή έφθαρμένη αύτη τοιχογραφία έφάνη μοι 
ουσα τδ σύμβολον, δπερ είχε σχεδιάσει χωρίς νά το σκέπτηται καί το θέλη, 

ό Giotto ή τις άλλος τών συγχρόνων αύτοΰ περί της κριτικής καί εκτάκτου 
θέσεως τοΰ αίώνός των, μ,εταξύ τοΰ δαίμονος τοΰ Τιμαριωτισμ-οΰ, δςτις 
έπάλαίεν ϊνα ζήση, καί τοΰ αγγέλου, της ’Αναγεννήσεως, δςτις προέβαλλε 

τότε μόλις είς τδ φως τής ημέρας.
’Αγνοώ διάτίνα λόγον τδ νεκροταφείου τοΰτο.είνε δι’έμε τδ κατ’εξο

χήν κοιμητηρίου τών μέσων αιώνων. Μαθητής τις τοΰ Fra Angelico, τοΰ 
μυστικοΰ έκείνου, ού ό έφθαλμ.δς άντικατώπτριζεν αγγέλους καί χερου
βείμ, αί δέ χεΐρες έζωγράφιζον τδν Χριστόν η την Παναγίαν έν μέσφ πάν
τοτε θερμών προςευχών καί δακρύων, μαθητής τις τοΰ ύψηβάτου μονα
χού τούτου, δςτις έγραφε γονυπετής, έκληροδότη,σεν ήμΐν χαρίεσσάν τινα 
εικόνα έν ταΐς ύπερμεγέθεσι τοιχογραφίαις δι’ ών έκόσμησε σχεδδν δλην 
την δυτικήν στοάν τοΰ κοιμητηρίου,, εικόνα ήτις ήδυνατο μόνον νά γεν
νηθώ έν χρόνοις σαρκικωτέροις καί ήτις παριστ^ τήν πρδς τά μυστήρια 
της φύσεως άπέραντον περιεργίαν.. Παριστάνει δ’ ή είκών αύτη τδν Νώε 
γυμνόν καί μεθύοντα κατά γης καί πρδ αύτοΰ κόρην νεαοάν, καλύπτου- 
σαν μέν τήν δψιν ταΐς χερσίν, άλλά διαβλέπουσαν διά τών ύπανοιγομε- 

νων δακτύλων μετ' άπολαύσεως τδ θέαμα τής γυμνότητας. Ό Fra An
gelico θά ήθελε καταρασθή τοΰ μαθητου αύτοΰ Gazolli. Άλλ’ έχει έπελ- 
θει ή νέα ηλικία, ή ηλικία τής άναγεννήσεως τής φύσεως τής τέως επα
ράτου* ή ηλικία τής έξεγέρσεως τών τέως κατεσβεσμένων αισθήσεων, ή 
ήλικία καθ’ ήν δ Φαΰνος μέλλει έκ νέου νά πατήση τούς άγρούς διά τόΰ 
διχαλωτού αύτοΰ ποδδς καί νά στέψη έκ νέου τά κέρα διά στεφάνων 
κισσοΰ* ή ηλικία καθ’ ήν αί νύμφαι θά παραδοθώσιν δλόγυμνοι είς τά φαι
δρά όργια τής ύπάρξεως έπί κλίνης ρόδων* ή ήλικία καθ’ ήν οί ρύακες 
μέλλουσι νά ψιθυρίσωΛν ύμνον νέων Εκλογών* ή ηλικία καθ’ ήν έκ τοΰ 
κόλπου τής πριαπικής παραφοράς πασών τών άπολαύσεων καί έν τώ μέσω 
τής έξεγέρσεως πασών τών άρχαίων θεοτήτων θά γεννηθή νέος Προμη- 
θεύς, ούχί δεσμώτης ουτος, δςτις θά σχίση τδν ’Ωκεανόν καί θάνακα- 
λύψη νέον κόσμον, δςτις θά ε?πη είς τήν γην «κινήθητι» καί θά υποχρέ
ωση αυτήν νά στρέφητάι έν μέσω τοΰ άπειρου, δςτις θά συλλάβη τούς 
άστέρας διά τοΰ τηλεσκοπίου του, ώς δ θηρευτής τά πτηνά διά τοΰ 
ίξοΰ, καί θάναγκάση αύτούς νά προςέρχωνται πρδς στάθμισιν είς τήν 

χεΐρά του καί νά μορμυρίζωσιν είς τδ ούς του τάπόκρυφα τοϋ ούρανοΰ.
Ναί* τδ κοιμητήριον τοϋτο είνε ή διαθήκη τών μέσων αιώνων καί νο

μίζω δτι βλέπω έν τοϊς τοίχοις τούτοις τδν τελδυταΐόν άποχαιρετισμδν 

καί τήν τελευταίαν έμφάνισιν τών χρόνων οϊτινες .προηγήθησαν τών ήμεπέ- 
ρων,ώς τδ χάος προηγείται τοϋ φωτός.Έν πάσαις ταΐς φιλολογίάις οί μέσοι 

αιώνες άναπαριστώσι κατά τήν παρακμήν αύτών τήν όρχησιν τοΰ θανάτου/ 
Τδ δέ μελαγχολικδν τοϋτο πλάσμα δέν ήδύνατο νά λείπη άπδ τοΰ κοι

μητηρίου τής Πίσας καί άπδ τοΰ άθανάτου ούρανοΰ τών ζωγραφιών αύ
τοΰ τών ίστορηθεισών κατά τδν ΙΑ' καί ΙΕ' αιώνα. Ό Orcagna, δ μέγας 
Orcagna είνε δ ζωγραφήσας αύτόθι τήν όρχησιν.τοϋ θανάτου, θεωρήσατε 
ταύτην, άναλογίσθήτε τάλλα μνημεία άτινα έφθητε ίδόντες.καί θά εύ- 
ρητε τήν δλην γενεαλογίαν τής τέχνης. Ό τάφος έν φ άναπαύεται ή 
ήγεμονίς Βεατρίκη είνε σχεδδν ή κοιτίς τής νέας ιδέας. Νικόλαος δ Πι- 
σαΐος έμελέτησεν αύτήν, δ δέ υίδς αύτοΰ Ιωάννης, δ άρχιτέκτφν καί γλύ
πτης τοΰ κοιμητηρίου, έμελέτησε τά έργα τοΰ πατρός του, ώς άργότερον 
Άνδρέας δ Πισαΐος τά τοΰ Ίωάννου καί δ Orcagna τά τοΰ Άνδρέού.Μετά 

τδν Orcagna θά έλθη δ Ghiberti, δςτις θά τορεύση τάς πύλας τοΰ βα- 
πτιστηρίου τής Φλωρεντίας, θριαμβευτικής πυλας τής Αναγεννήσεως,, άς 
δ Μιχαήλ. Άγγελος άπεκάλει τάς πυλας τοϋ Παραδείσου. ’Επί τών πυ
λών δέ τούτων οί μεγάλοι καλλιτέχναι θά έλθωσι νά μελετήσωσι τήν 
σχεδιογραφίαν. Μετά δέ τήν μακράν ταύτην καί ένδοξον πλάσιν ή τέχνη 
Οάναλάβη ύπαρξιν, επομένων μετά τούς Βενετούς κχί ΠιΟαίαυς ψηφοθέτας 
τών εξής καλλιτεχνών, τοϋ Κ,ιμαβούη, Νικολάου τοΰ Πισαίου, τοϋ Giotto, 
Ίωάννου τοΰ Πισαίου, τοϋ Orcagna, τοϋ Ghibertii, τοΰ Masaccio, τοΰ Αε,ο- 
νάρδου da Vinci, τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, τοΰ 'Ραφαήλ. ’Αθάνατον πνεΰμα 

τοΰ ανθρώπου! Ουδέποτε ύπήρξας ούτω μέγα· ώς μετά τήν εύρεσιν τοΰ 
άνθρωπίνου τύπου, τής πλαστικής καλλονής, κατόπι προσπαθειών έκτάκ- 
των, μετά τρεις όλους αιώνας σκληραγωγίας, νηστείας καί μετανοίας.

Ή τοιχογραφία τοΰ Orcagna είνε ή τοιχογραφία, τοΰ θανάτου. Τδ διά
γραμμα είνε άκόμη εσφαλμένου, τά σώματα, ακόμη δυςανάλογα, ή άπο- 
ψις λείπει άκόμη, άλλ’ αί όψεις έχουσιν έ'κφρκσιν ύψηλήν, ψυχήν ,ής ή 
άκτινοβόλος ιδέα λάμπει έν τοϊς δφθαλμρΐς καί φωτίζει τά μέτωπα. Άρι- 
στερφ; ανδρες καί γυναίκες έψιπποι έν σκευαΐς έ.πι,σήμ,οις. σταμα.τώσι πρδ 
τριών βασιλέων, ών δ μέν εθανεν έσχάτως καί. είνε έξφδηκώς, δ. δέ. εύρη- 
ται έν διαλύσει καί καταπρώγετα; ύπδ τών σκωλήκων καί<δ τρίτος είνε 
ή'δη σκελετός κατεσκληκώς. Εινε άδύνατον νά παραστήσω τήν φρίκην ήν 
έμπνέει ή θέα τών τριών τούτων πτωμάτων έν τώ μέσφ τοΰ πλήθους 
τών είς πλούσια δλ,οσηρ,ικά καί διφ.θέρα.ς έγκεκορδολυμένων ιππέων, τών 
δεσποινών τών φερουσών κεκρύφαλον πολυτελή, τών κυνώ,ν καί. θηρευτικών 

ίεράκων, πάντων·τώκ δειγμάτων βίου έπιδεδομένου είς τδν άγώνα καί τήν 
ηδονήν. ’Εν τφ κέντρφ δέ γέροντες άσθενεΐς, μελλοθάνατοι έπικαλοΰνται 

τδν θάνατον διά κραυγών μεγάλων καί διά λέξεων άς δ ζωγράφος έχά-
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tv’; αύξήσν) τά εκφραστικόν αυτών* ο mode medicina d’ogni pena «ώ- 
θάνοίτε,θεραπεία πάσης δδύνηςη.Άλλ’ δ θάνατος ούδαμώςζιςχΆ^ζι αυτών,, 
απομακρυνόμενος δ® άπά τών εύχομένων τήν έ'λευσίν του, πληγόνει τούς 
λησμονοϋντας αύτόν χοά είςέρχετα». φέρων το κοπτερόν χύτου δρέπανον 
εις δάσος εύφρόσυυου, ύφ’ου την σκιάν άναπκύονται δύο έρκσταίθεωρούν- 
τ®ς άλλήήού< έν έκστάσει ύπο τον ήχον τοϋ μονοχόρδου του τρουβαδό- 
ρού ψάλλονΤος την θυμηδίαν του πάθους.· καί περιβαλλόμενοι ύπ'-ανθέων 
καί έρωτιδέων. ’Εκεί κάτω έπί ό'ρους ύψηλοϋ οί μετχνοοϋντες δέονται υπέρ1 
πάντων, άλλ’ έν τώ βάθ?ι βασιλείς, εύπατρίδαι, άκόλουθον, νεανίσκοι, επί
σκοπο», έκβνέουσ« έν συγχύσει άπεριγράπτω, αί δέ ψυχαί αυτών γίνου-, 
ται δεκτάί είτε ύπο τών άγγέλων είτε ύπο τών δαιμόνων, έχόντων φρι- 
κτήν μέν τήν oiptv, πτέρυγας δέ νυκτερίδος. Γίνεται ούτω φανερόν ότι οί 
μοναστικοί χρόνοι άπολήγουσιν, αί δέ ψυχή). %t, άπάγουσι κατά πρατίμη-, 
σιν οί δαίμονες είνε χί· τών μοναχών. Παρά δέ την τοιχογραφίαν τηύτην 
εΰρηντάι, ώς συμπλήρωμα αύτής, ή δεύτερα παρουσία καί ό "Αδης.

Καί αύφοί οξ ίδόντες τό σίξτειον παρεκκλησιον θά συγκινηθώσιν ύπα 
τής· δργής του Ίησοϋ, της τρυφερά®. στοργής τής δεόμενης Μαρίας, τής θλί»» 
ψεώς τών καταδεδικχσμένων και της έκστάσεώ; τών μακάρων, ύπο τής·' 
άμ.φιβολίας τοϋ Σολομώντος, όςτις έξερχόμενο® τοϋ τάφου καί τινάσσων. 
την μακραίωνα κόνιν τών βλεφάρων του άγνοεϊ άν είν® είμαρμένα. α.ύτ·2» 
τά ούράνιχ ύψη ή αί ύποχθόνιοι άβυσσοι, ύπο τοϋ δαίμονας τής έκδική^ 
σεως, όςτις δραττόμενος άπο. της κόμης έξακόντιζί», εις. τά αιώνιον tr&ir ' 
τος. μοναχόν παρειςδυσαντα μ,ετάξύ τών μακάριον, καί ύ,πό τοϋ δαίμονας 
τοϋ έλέους όςτις άγει προς την . μακαριότητα νεκρόν κοσμικόν ήδη ά.πο-1 
πεπλάνημένον μεταξύ τών κεκολασμένων, ύπο τής γυναικός της δακνού- 

σης τάς χε^ρας αύτης έξ απελπισίας προ τοϋ χάσματος της' βαθυτήτης αί-’- 
ωνιότηνος- καί τοϋ πρεσβύτου, όςτις πίπτει προ τών ποδών τοϋ ,’Ιησοϋιν’ 
άναμνήσχς αύτφ τά ί'δικ,έ'ργκ,έπικαλεσθή την θείαν χάριν, υπό τοϋ φύλακας 
άγγέλου τοϋ έν τφ μέσφ της εικόνας, όςτις κκτηφή®. καί ύπ’ άμυθήτου. 
κατεχόμενας λύπης διά τών μεγάλων χύτου καί βκθέων οφθαλμών, έν 
οΐς κυματίζεται ίδ?ών καταιγίς θεωρεί κρημνιζομόνης ώς καταρράκτην 
χολής εις τον *Άδην, εις πελάγη μόλυβδου· λυόμενου, τάς ψυχάς άς μάτην 
είχε πειραθή νκποτρέψη άπο τής κχκζκς έπί τής γής; καί νάπχλλάζή διά 
τών δεήσεων του ήπο τής δίκαιης οργής τοϋ θεοϋ κατά τήνύ.ψίστην ώρχν 
τής κρίσεώς, Είν® τά όλον τρομερά εποποιία φρίκης καί ήδημονίας., ήτ».ς 
δμοιάζεί άληθώς έπήνω τούτων τών τάφων, έν τφ άσύλ^> τούτφ τοϋ θα

νάτου, πράς τήν Τελευταίων ήμέρχν τοϋ κόσμου?
Καί όμως δ βλέπων πάσας ταύτχς τάς. ζωγραφίας άναγνωρίζει ότι πκ’· 

ρήλθον μέν οί μυστικοί χρόνοι ήδη, άλλα δεν ήφθκσαν άκόμη τής ’Ανα
γεννήσεως αί ήμέραι. ’Εν ούδεμιά είκόνι, ένούδενί τών άπειρων προσώπων*.
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τών γεγραμμενων κατά τούτων τών τοίχων ένυπάρχεί ή ιδεογραφία τοϋ 

Fra-Angelico ή ή φυσιογραφία τοϋ Βουοναρόττη" τής. άνθρωπίνης ιστορίας 
οΰσης πάλης τίνος μεταξύ τής ιδέας καί τής αλήθειας, έπί τών πινάκων 
τούτων βλέπομεν την μέν ιδέαν έξατμιζομένην; άλλα μή άντικαθισταμέ- 
νήν ύπο τής έν φύσε», αλήθειας. Βλέπομεν μέν σβεννύμενον τό μυστικόν 
πνεύμα, άλλα μή άνκπληρούμενον· ύπο τής λατρείας του άνθρωπίνόυ δργα- 
νΐσμοΰ δι’ ής οί καλλιτέχναι τής ’Αναγεννήσεως άπέβησαν: μεγάλοι ζωγρά
φοι καί μεγάλοι γλύπται. Ό Μιχαήλ ’Άγγελος ώρμα πρός τά πτώματα 
μετά τής όρέξεως ύαίνης, μελετών αύτά καί άποτυπόνων έν τφπνεύ- 
ματι αύτοϋ έκαστον τών οστών. Ή μελέτη τοϋ γυμνοϋ σώματος ήτο ή 
προςφιλεστάτη αύτφ μελέτη ώςέί έβούλετο νάποδώσή εις τάν άνθρωπον 
την αθωότητα τής Έδέμ, ’Αλλά τής ανατομίας άπαγορεύομένης κατά 

. Τούς μέσους αιώνας, οί δύστηνοι τεχνϊται τοϋ δεκάτου τετάρτου καί δε- 
κάτου πέμπτου αιώνας δέν ήδυνήθησκν νά μελετήσωσι τό ήμ.έτερον σώμα, 
αί δέ ανθρώπινοι μορφαί‘ άί ύπ’ αύτών πλασθεισαί είνε έμπεφυλακισμέναι 
έν τοΐς ένδύμάσίν αύτών ώς έν σάκκω ή σαβάνφ. Ό άνθρωπος έ'χει άκόμη 
παρά πολύ ζωήράν τήν μνήμην τοϋ ίδίοΰ παραπτώματος καί έντεΰθεν φρίσ- 
σει προ τοϋ ίδίόυ σώματος, τής αίωνίας ταύτης σκίίξς τής άμ,αρτίας. Αλλά 
καίπερ κατεχόμενον ύπο τοιαύτης όλιγόθυμίας ύπονοοϋμεν αύτόν άνΧμέ- 
νοντα ούχ ήττον νέαν τινά ιδέαν. Έντεΰθεν αί μορφαί τοϋ κοιμητηρίου 
τής Πίσας εμφανίζονται οίονεί άμφιγνώμονες έπί τής φλιάς- δύο εποχών 
καί έ'χουσί τι τό παρεμφερές πρός τό λυκαυγές. Τό κάτω κάτω τής γρα
φής,άν έξετάσωμεν την άνθρωπίνην ιστορίαν,θά ί'δωμεν ότι τΟιαύτη είνε ή 
ειμαρμένη τών άνθρώπων απάντων."Άπαντες πράγματι καΤαθάπτουσι μοι- 
ραίως τάς ήμισείκς τών ιδεών άς έμαθον καί τάς ήμισείας τών προςφιλών 
τής ύπάρξεως έπιθυμιών’ άπαντες παρασύρονται ύπο Τοϋ άπεμήν’τόυ ρεύματος 
τών πραγμάτων ούκ είδότες τό πόσε, άπανΤες αναγκάζονται εις τον μόχθον 
τής άνα'πλάσεως ούκ είδότές τό διά τί· άπάντες έγκαταλόίπόϋσι κατά τήν 
διασταύρωσιν τής όδοϋ τήν αθωότητα τής παιδικής ήλίκίας, τό πάθος 

τής νεότητας, τήν πίστιν τής κοιτίδος” άπαντες κλίνΟύσι καταβεβλημένοι 
ύπο σώρείάν όνείρων, όθεν έκδιώκονΤές αύτούς διά τοϋ ποδός οί μεταγενέ
στερο». ρίπτουσιν εις βόθρον καί άναδέχανται κατ’ άένναάν έπανάληψιν τούς ' 
αύτούς ηρακλείους άθλους καί τήν διδασκαλίαν τής αύτής τραγφδίας τής 
ούδεμίαν έχούσης καταστροφήν.

Κάί πιστεύετε ότι δ θάνατος είνε καταστροφή-; Έγώ Ουδέποτε έπί- 
στευσα τό τοιοϋτον. *Άν ήτο τοϋτο άληθές, τό σύμπαν θά είχε πλάσθή. 
πάντως πρός όλεθρον, δ δέ θεός θά ήτο παίδίον τούς κόσμους δί
κην φρουρίου χάρτινου χάοίν μόνης τής εύχαριστήσεως ήν έμελλε νά προ
ξενήσει' ή κ'ατάρριψις αύτοϋ. Τό φυτον καταναλίσκέι τήν γην, δ βοΰς καί 
τό πρόβατον καταβίβρώσκουσι τό φυτόν, ημείς δέ τον βοΰν καί το πρό-
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^ατον’’ άλλ’ ίντά άόρατα, λαλούμενα θάνατος η χάος, καταβιβρώσκουσιν 

•ήμ'άς αυτούς,· Έν' τη ηώμ,χκι τοϋ βίου τοιαΰτα πλάσματα είς ούδέν άλλο 
χρησιμεύουόιν είς τδ νά καταβρωθώσιν ύπδ άλλων. Τδ δέ σύμπαν είνε 
Τ^ολύπους υπερμεγέθης, ύπερμεγέθη έχων στόμαχον 7j, άν θέλετε εικόνα 
έκκριτωτέραν, φέρετρον έφ’ ου καίει δ ήλιος ώς λαμπκς νεκρώσιμος και ιδρύ
εται ij ειμαρμένη ώς άγαλμα αιώνιον. Οί μέν γεννώνται καρτερικοί επειδή 
εχόυσιύ άφθονους τούς χυμούς, όί δέ ηρωες επειδή έχουσιν αίμα πολύ, οί 
μέν μελετητικοί επειδή έχουσι πολλην χολήν,οί δέ ποιηταί επειδή τά νεΰρά 
των είνε Ίΐόλυκίνητα, άλλ’ άπαντες θνησκουσιν έκ τών εγγενών αύτοϊς 
ιδιωμάτων καί άπαντες ζώσιν έφ’ οσον διαρκούσι τά σπλάγχνα αύτών, ή 
καρδία, δ. εγκέφαλος, δ νωτιαίος αύτών μυελός, μέλλοντες έν τέλει άπαν
τες νά έπάναπέσωσιν είς τδ χάος. *0 τι ήμεϊς νομίξομεν άρετάς η κακίας, 
είνε τάσεις τοϋ οργανισμού· q τι νομίζομεν πίστιν είνε δλιγώτερκΐ σταγό
νες αίματος έν τάϊς φλεψί, πλείων τις ύγρότης έν τφ ηπατι η πληθώρα 
ρωςφορικών ατόμων έν τοϊς δστο.ϊς· ό τι νομίζομεν αθανασίαν είνε πλάνη, 
μόνον δέ βέβαιον άαί άληθές είνε δ θάνατος, η δ’ άνθρωπίνη .ιστορία εινε 
παρέλασις σκιών αϊτινες διέρχονται ώς νυκτερίδες μεταξύ ημέρας καί νυ- 
■·τδς. ϊνα πέσωσιν άπασαι, η μέν μετά την δέ, είς την σκοτεινήν, αόρι
στον, άβόλιστον έκείνην άβυσσον ητις καλείται άπειρον καί δίνε ή μόνη 
ατμόσφαιρα τοϋ σύμπαντός.

Άλλ’ ούχί, ούχι, δέν δύναμαι νά πιστεύσω πάντα ταΰτα. Τανθρώπινα 
κακά ούδέπότε θά καΐορθώσωσι νάμ,αυοώσωσιν έν τη έμγ ψυχή τάς 
θείας άληθείας, ΓΩς δε διακρίνω τδ άγαθδν άπδ τού κακού, ούτω δια
κρίνω τδν θάνατον άπδ της άθανασίας. Πιστεύω είς τδν θεδν καί είς θεοκ
ρασίαν έν κόσμφ τινί βελτίονι. Άφίνω δ’ έδώ κάτω τδ σώμά μου ώς πα
νοπλίαν καταπονοϋσάν με, ϊνα συνεχίσω την άπέραντόν μου άνάβασιν πρδς 
Τάς ύψηλάς κορυφάς τάς περιαυγαζομένας ύπδ τοϋ αιωνίου φωτός. Είνε 
μέν δ θάνατός άληθης, άλλ’ ε?νε καί ή ψυχή* κατά δέ της πραγματικό
τητάς ·ηΤΐς θέλει νά με περικαλύψη ύπδ τδν μολύβδινον αύτης μανδύαν, 
έ'χω την ιδέαν, και κατά της μοιροπιστίας, ητις θέλει νά με δέσμευση διά 
τών άλύσεών της, εχώ την ίσχύν της έλευθεοίας. ’Η ίστοςίκ είνε άνάστα- 
όις. Είχον μέν συγχώσει αί βάρβαροι τάρχαΐα ελληνικά αγάλματα, άλλ’ 
ιδού βλέπομεν αύτά ζώντα έν τινι κοιμητηρίφ, γεννώντα γενεάς δλας 
άθανάτών καλλιτεχνών διά τοΰ άσπασμοΰ τών ψυχρών αύτών λίθινων 
χειλέων» ΤΙ ’Ιταλία ητο νεκρά, ώς ή ΊΑυλιέττα, έκάστη δέ γενεά κατέρ- 
ρ’.πτε δράκα γης έπί τοΰ πτώματός της καί προςέθεΤεν έν άνθος έπί τοΰ. 

νεκρικού αύτης στεφάνου, καί όμως ή ’Ιταλία ά'-'έστη· καί σήμερον μέν 
Α τύραννοι ψάλλουσι τδ Dies irae έπί τών πεδίων έφ’ ών είνε διεόκεδα- 
ίμενα τά μέλη της Πολωνίας, άλλά θά ίδωμεν έρχομένην την άνθρωπό
τητα καί συλλεγουσαν τά οστά άτινα έκσαρκίζουσι διά τών χαλύβδινων 
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αύτών ραμφών οί γΰπες τ·ης Νεύας, την δέ Πολωνίαν άναγεννωμενην ώς 

άγαλμα της πίστεως. φέρουσαν τδν σταυρόν έν. χέρσίν έπί τών παλαιών 
αύτης βωμών, ΤΙσθάνθην πάντοτε έν τοϊς νεκροταφείοις την πνοήν της 
άθανασίας, αισθάνομαι δ’ αυτήν έτι μάλλον έν τφ κοιμητηρίω τούτφ της. 
Πίσας έν ώ ύπερβλύζει η ζωη καί έγκα'τοικοΰσι πλεΐστα δντα άθάνατα. 
άποσταλάζοντα την έμπνευσιν καί φέροντα την άθανασίαν, ώς οί κορμοί 
Τών γηραιών δρυών άποστάζουσι μέλι όταν κατοικίζώσιν άύτάς τών με
λισσών τά γένη.
... ‘Η νύξ έπιπτεν έφ’ ημάς ανεπαίσθητος, δ δέ νέκροθάπτης δ,ιέκοψε τδ 

έργον του καί την σκαφην. Ό φόλας προςηλθε καλών με νά έςέλθωώά,λλ’, 
έξητησάμην παρ’ αύτοΰ την χάριν νά με άφηση μίαν έ'τι ώραν έν τφ κόλπφ 
της νυκτδς καί τών σκιών. ’Ήλπιζον νά βυθισθώ είς την κατήφειαν τοΰ 
άπείρου'καί νά προλησμονησω έμαυτδν έν τφ χώρφ τούτφ Τ·ης αιωνίου 
σιγής καί άναπαύσεως έν φ έγκοιμώνται πολλαί λησμονημένα’, γενεαί. 
"Εμεινα δέ στηριζόμενος έπί τίνος τάφου, κλίνων τδ μέτωπον έπί τδ μάρ- 
μ.αρον μιάς τών θυρίδων καί προςηλόνων τούς οφθαλμούς έπί την εικόνα 
τοΰ θανάτου καί τάς τολμηράς παραστάσεις τ·ης δευτέρας παρουσίας, άς 
έφωτίζον αί τέλευταϊαι τοΰ λυκόφωτος άκτϊνες, καρκδοκών τάς μεγαλει-. 
τέρας άνίας άς έμελλε νά μοι έμπνεύση τδ νύκτιον σκότος. Άλλ’ άν.τί. 
τούτου δροσερά αύ'ρα προςπνεύσασκ μ’ άπέσπασεν άπδ τών στυγνών μου 
φαντασιών’ τοΰ Μαί'ου τανθη άνηγειρχν πάς στεφάνας των τάς τέως βε- 
βαρημένας ύπδ τοΰ ηλιακού καύματος, άρωμα δέ οξύ, μεθυστικόν, ζωοπά- 
ροχον διεχύθη είς τούς αέρας" αί πυγολαμπίδες ηρξαντο κινούμενα’, μεταξύ, 
τών σκιών τοΰ μοναστηριού καί Τών στοίχων τών τάφών ώς άστέρες διφτ- 
τοντες, έν φ η πανσέληνος -ύψούτο έκ τού δρίζοντος είς τδν αιθέρα, κα- 
λύπτουσα διά τ-ίίς άργυράς της σκέπης τδ μέτωπον τών έπιταφίων άγαλ- 
μάτων, άηδών δέ τις, κρυπτόμενη έν τφ πυκνώ φυλλώματι τών μελαι- 
νών κυπαρίσσων, έψαλλε τδ έρωτικόν της ώς κώμον πρδς τούς άποι- 
χομένους καί δέησιν πρδς τδν θεόν.
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ΤΟ ΠΑΓΟΤΟΝ ΤΙΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ *

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ο ΚΤΡ ΝΩΕ

Κατά τον παρελθόντα Αξίωνα ή κοινωνική ζωολογία παρήγαγε’ζώόν τι 
ούτινος τδ είδος ή'θελεν εντελώς λησμονηθή εάν δεν έμνημονεύετο ύπδ 
τής κωμφδίας.. . τδ ζώον τοϋτΟ ήτο δ 45 ’Αμερικής θείος.

Σήμερον οι θείοι καταλείπουσι πλειότερκ χρέη ή κληρονομιάς, δίδου- 
σιν εύκολότερον συμβουλάς ή χρήματα εις τούς ανεψιούς τών οποίων καπνί- 
ζουσι τά σιγάρα καί έργολαβοΰσι τάς ερωμένας" τρέφονται δ’ έκ της τρα- 
πέζης αυτών, καί πορίζονται χρήματα έκ τοϋ πουγγίου των. Έάν δμως δ 
άγαμος θειος ήνε φιλάργυρος, εΐνε ακόμη άγνωστος θεδς δ ύπομειδιών έν 
τώ μέλλοντι, εύτυχής τις ελπίς, ερωτύλον βλέμμα τοϋ πεπρωμένου" καί 
πολλά νεανικά σφάλματά διορθοϋνται, πολλά σχέδια άποκαλύπτονται προ 
τοϋ φωτός τούτου τής μακρόθεν προσνευόύσης τύχης.

Ό κύρ Νώε, δ θείος τοϋ Βρούτου, ώμοίαζεν δλίγον όλους τούς θείους. 
Εϊχεν έ'λθει εις Νεάπολιν παΐς έτι μετά μιάς άρπας επί τών ώμων καί 
επαιτών ύπδ τδ" πρόσχημα τής μουσικής. Άφοΰ έπορίσθή χρήματά τινκ 
έπέστρεψεν εις την πατρίδα του 'ίνα έπιδοθή εις τα έμπόριον τοϋ τυροΰ. 

'Ο θεδς ηύνόησε τούς πόθους καί την εύσέβειάν του" δ κύρ Νώε άποκα- 
τέστη εις Νεάπολιν, όπου τδν εύρίσκομεν νεωκόρον εις τήν εκκλησίαν 

τοϋ άγιου Ματθαίου.
Ό εφημέριος τφ είχε παραχωρήσει δύο μικρά δωμάτια εις τδ έβδομον 

πάτωμα, άτινα έ'βλεπον επί στενής τίνος καί ρυπαράς άτραποΰ,
Τώ έφιλοδώρει άπδ καιρού εις καιρόν παλαιόν τι ράσόν καί τώ έπλή- 

ρωνε δέκα τέσσαρας δραχμάς καπά μήνα. Ό εφημέριος ήτο μεγαλόδωρος, 
διότι δ κϋρ Νώε έςετέλει τάς μικρής παραγγελίας τής αύτοϋ σεβασμιότητος.

Τά δυο δωμάτια έν οϊς κατωκει δ νεωκόρος έστεροΰντο επίπλων άλλ’ 
ήσαν πλήρη κανδηλών, εικόνων αγίων καί εντόμων" δ άήρ 8ν άνέπνεέ τις 
έκεϊ έπροξένει ναυτίαν.

Ό νεωκόρος ήτο μικρόσωμος, άλλ’ ή φύσις τφ είχε δαψιλεύσει δύο με
γαλοπρεπείς ΰβους επί τής ράχεως. Είχε την κεφαλήν βυθισμένην εις τδν 
λαιμόν, τδν λαιμόν εις τδ στήθος, τδ στήθος εις. τήν κοιλίαν,, τά πάντα 
πίπτοντα Ιπί τών μηρών" ούτοι δέν δεεκρίνοντο άπδ τών κνημών, αίτι- 

νες έχάνοντο έντδς δύο παμμεγίστων ύποδηρ8άτων, τά οποία τφ είχε

* Τίε προηγούμενο» τεΟχος σελ. 76.

προσφέρει ίερεύς τις δσπις κατά τδν χειμώνα έφόρει πολιτικά- *Ο Κυρ Νώε- 
λοιπόν-ώμοίαζε τηλεσκόπιου κεκλεισμένον. Έκτος δε τούτου ήτο καί φα

λακρός.
Ό κύρ Ζοϋγκος. τώ είχε γράψει περί τής άναχωρήσέφς τοϋ- υίοϋ του»-
Καί πράγματι τέσσαρας ημέρας μετά τήν άπδ τοϋ Μολιτέρνου άναχώ- 

ρησίν που δ Βροΰπος έ'φθασε παρά τφ θείφ του, Τδ άμάζιον τδ δποίον 
τδν είχε φέρει μέχρι τής θύρας είχε προκαλέσει εις τά παράθυρα όλους 
τούς γείτονας. Πάρευθύς έκοινολογήθη ότι ήτο άνεψιδς τοϋ νεωκόρου, καί* 
τινες ύποχρεωτικαι γυναίκες (ως είνε έν γένξΐ 'αί Νεαπολίτιδες) είπευσαν 

. εις τδ έβδομον πάτωμα ίνα είδοποιήσωσι τδν Θείόν του. .
Τ’οϋτο μαθών δ κύρ Νώε διέκοψε τήν εργασίαν.του(έ'πλεκε κνημίδας)κάί· 

άνέβη επί καθίσματος διά νά τεθή έν ΐσοσταθμίγ πρδς τδν Βρούτον, οΰ- 
τινος ή κεφαλή ύψοΰτο έξ πόδας άπδ τοϋ εδάφους; 'Ο Βροΰτος άνε,γνώρΐπ 
σεν αύτδν άνευ δυσκολίας,. ήνοιζε τούς βραχίονας καί τδν. ένηγκαλίσθη 
μετά τόσης ισχύος, ώστε δ δυστυχής κύρ .Νώε δλίγον έ'λειψε νά πνιγή,

Ό κύρ Ζοϋγκος είχε συμβουλεύσει τδν υιόν του νά ήνε Θωπευτικός πρδς 

τδν θειον.
*0 Βροΰπος ήτο πρόθυμος νά έπαναλάβη τά φιλοφρονήσεις του, άλλ’ δ 

κϋρ Νώε τδν έθεώρει διά πεφοβισμένών δφθαλμών, καί διά νευμάτων τδν 
παρεκάλεσε νά ήσυχάση" παρκτηρών δ’ αύτδν άπδ κεφαλής μέχρι ποδών 
έψιθυρισε στωϊκώτατα’*αάπάράλλακτος με τδν πατέρα του, ζώον».

— Ναι φίλπατε θείε, είπεν δ Βροΰπος. είμαι τής αυτής οικογένειας,—>
ζώον. ■

'Ο κύρ Ζοϋγκος είχε παραγγείλει εις τδν Βρούτον νά μή ψευσθή πΟτή 
καί νά μή άντιλέγφ εις τδν θειον.

— Οί γονείς σου είνε καλά;
Πάντοτε οί αυτοί θείέ μου·' δ μέν πατήρ μου κουρεύει, φλεβοτομέ?· 

μεταδίδων νέα εις τδ χωρίον, ή δέ μήτηρ μου άναμασσ^ δέκα λεπτών 
καθ’ ημέραν μαστίχην, καί χίλια Πάτερ ημών διά τήν σωτηρίαν τών άμαρ·< 

τωλών. ' ..............
-π- Οί καλοί μου φίλοι τού Μολιτέρνου μέ ένθυμοΰνται· ακόμη·; τί λέ-· 

γαυσι περί έμοΰ; ■ · '’■·/■ ■' '■
Οί μέν οτι είτθε αμαθής εις τδ τετράγω-νον, άλλοι ότι,έίσθε άμάμη·· 

τος κωδονοκρΟυστης, δ πατήρ μου ότι είσ^ε φιλάργυρος, ή δέ μήτηρ. μου.' 
σάς θεώρεί άγιον· Έγω δέ θά σής είπω τήν γνώμην μου, άμα γνωρκίθώ*· 

μεν καλλίτερα·· ' ■·■'-■
—■ Αυθάδη ! είπεν δ ν?ωκόρο·ς, καί παρετήρησε. μετά προσοχής τδν νέα--·: 

νίαν" ήξεύρεις, άνεψιέ μου, ότι μ’ άρέσκεις ;
-•— Αφήσατε πρώτον νά δει,πνήσωμεν, και βλέπετε, είπεν δ Βροΰπος.
Τοΰτο δεν ηύχαρίστησε βεβαίως τδν κύρ Νώε καί δέν κατόρθωσε νά 1 
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τί) άποκρύψγ. “Ολοι οί έπαρχιώται άνεψιοί εινε όμοιοι, είπεν* έχουσι 
καλάς διαθέσεις, και σφοδράν πείναν. Είνε άληθές δτι άί καλκί διαθέσεις 
παρέρχονται άλλ’ ή πείνα μένει.

— Δεν βλέπω νά έχγς κιβώτια μαζύ σου, εΐπεν. “Εχεις ενδύματα ;

— Οί γονεϊ, μου μισοϋσι τδν πληθυντικόν αριθμόν,
■— Χρήματα δέ ;
— Διαψΐύδω διαρρήδην τούς φιλοσόφους υποστηρίζοντας ότι η φύσις άπο·» 

στρέφεται τδ -κενόν.
-— “Εχεις τούλάχιστον βιβλία ;
■— Τίποτε, θείε' άλλ’είνε καί περιττόν νά κάμητε κατάλογον. Καθώς 

μέ βλέπετε, άντιπροσωπέύω ολόκληρον την οικογένειαν μας' έχω την μέν 
καρδίαν πληρη ελπίδων, την δέ κεφαλήν σχεδίων, καί τδν στόμαχον 
πείνης.

Και ενώ δ θείος έσκέπτετο, ή'ρχισε νά άδγ.

"Εχω . . . άέρα ’στο πουγγί μου I
Μα, αύτδ δέν μοΰ στοιχίζει 
“Ολη δ γή εινε δίκη μου, 
Κ’ή καοδ;ά μου -πάντα έλπίξει·

— Είσαι καί ποιητής ; είπεν δ κυρ Νώε άναστενάζων.
Ένφ δ νεωκόρος έφρόντιζε διά τδ δεϊπνον, δ Βρούτος ύπήγε πρδς τδ πα-> 

ράθυρον διά ν’ άναπνευσφ και έθεώρει τδν ουρανόν. Φαιδρός καγχασμός, 
προερχόμενος έκτου άπέναντι παράθυρου τδν έφερε πάλιν είς τήν γην. Ό 
Βρούτος εϊδεν, ήρυθρίασε καί έτεινε τήν κεφαλήν διά νά ί'δγ καλλίτερου, 
'Ο γέλως έξηκολούθει ήχηρώς καί νεανική τις φωνή ήκούσθη λέγουσα ;

— Τώρα ήλθεν άπδ τήν Καλαβρίαν νά, οτι ήλθε,
— Άρχίσαμεν ! εΐπεν δ κυρ Νώε καί πλησιάσας τον άνεψιόν του- ιόν 

έσυρεν έκ τοΰ παράθυρου καί τδ έκλεισεν,
'Ο Βρούτος ήτο τεταραγμένος καί σκεπτικός
Τήν έπαόριον δ κυρ Νώε έφρόντισε νά τδν ένδύσγ, διότι δεν ήτο, δυ

νατόν νά τδν στείλή είς τδ σχολεϊον ή αλλαχού μέ τήν ένδυμασίαν ήν, 
είχε φέρει έκ τοϋ Μολιτέρνου. Τον ώδήγησε λοιπόν εί'; ,τινα Εβραίον με
ταπράτην, οστις τδν ύπηρέτησεν ώς φίλος, δηλαδή άκριβά καί κακά, 'Q 
τίμιος Εβραίος έδωκεν εις τδν Βρούτον ενα παλαιόν επενδυτήν, δστις είχε 
χρησιμεύσει ποτέ ώς επίσημος στολή είς κλητήρα άλλάσσοντα συχνότε-·,. 
ρον τάς συζύγους του ή τά φορέματα του, Προσέθηκε περιστήθιον ουτι-. 
νος τδ ύφασμα άφοΰ είχε διαλάμψει άλλοτε ώς έορτάσιμον φόρεμα μιάς χα-. 
ρευγρίας, καί κοσμήσει μετέπειτα τδ κάθισμα ενός κυμβαλιστού, έπέ- 
πρωτο νά διακριθή έπί τοϋ στήθους τοΰ νέου έπαρχιώτου, Αί περισκελίδες, 
τά υποδήματα, "τά πάντα έν ενί λόγφ είχον τήν γενεαλογίαν καί ιστο
ρίαν των. -
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Ό Βροϋτος δμως ένεδύθη αυτά χωρίς νά έπιδείξγ τινά δυσαρέσκειαν. 
'Ο δέ κυρ Νώε, βλέπων αύτδν ,έστολισμένον είπε μετά εύαρεσκείας είς τήν 
γηραιάν ύπηρέτριάν του'—- αΠώς σοί φαίνεται Χελώνη, δ άνεψιός μου ;»

Ό Βροΰτος είσήρχετο είς τδν άγώνα τοϋ βίου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ Δ'.

σ φογγητιιϊ,

Δέν θά περιγράψωμεν λεπτομερώς τά τοϋ πανεπιστημιακού βίου τοΰ 
Βρούτου. Έγράφησαν τόσα πολλά περί τών φοιτητών άφ* ής δ Κάϊν καί 
δ “Αβελ έφοίτων είζ τδ σχολεϊον, ώστε άποβαίνεν ήδη. περιττόν νά ποι- 
κίλωμεν τδ θέμα τοϋτο.

Κατά τάς ημέρας, μέχρι τών δποίων άνάτρέχομεν, δ βίος τοΰ έν Νεα- 
πόλεί φοιτητού ήτο άθλιέστατος. Δίατελών ύπδ αύστ’ηράν εκκλησιαστι
κήν καί άστυνομικήν έποπτείαν, έτΛτηρούμενος ύπδ τής κυβερνήσεως καί 
έξαναγκαζόμενος νά συχνάζγ είς τήν λειτουργίαν καί τήν έξομολόγησιν 
ύπδ τών χωροφυλάκων.... ιδού τί ήτο τότε δ Νεαπολίτης φοιτητής.'

Ούδείς, άλλως τε, έφρόντιζεν άν έμελέτα ή όχι’ καί έάν έμελέτα, ήτο 
σημεϊον δτι ήθελε νά μαίθγ) καί δτι προσεπάθει νά έννοήσγ. ΑΟιπδν ήτο 
έπικίνδυνον 3ν διά τήν κυβέρνησιν" έν μ,όνον βήμα χωρίζει τδ έννοεϊν άπδ 
τδ μισεϊν τδν δεσποτισμόν, Τδ διακρίνόν τδν εύπειθή ύπήκοον υπήρξε παν- 
ταχόϋ καί πάντοτε άμάθεια ύποκριτική, ώς ή τών καλογήρων.

Τδ άστυνομικδν έγγραφον τής έν Νεαπόλει διαμονής, ή άπόδειξις: τής 
τακτικής φοιτήσεως είς τήν έκκλησίαν καί τδ έξομολογητήριον, αί πλη- 
ροφορίαι ας δ διευθυντής τής άστυνομίας έζήτει συχνάκις άπδ τούς καθη
γητής, ήσαν τόσοι δεσμοί (χωρίς νά συμπεριλάβωμεν τούς κατασκόπους) 
οΐτινες έκράτουν τδν φοιτητήν έντδς σκοτεινοΰ δωματίου, έν ώ ούδεμία 
άπέπνεε πνοή έλευθερίας, πατρίδος, τιμής, έγωϊσμοΰ.

'Ο ήλιος τής Νεαπόλεως έπέχεε σκότη, δ ούρανδς αύτής άποκτήνωσιν 
καί χαμέρπειαν. Τά όρια τοΰ βασιλείου ώμοίαζον σιδηροΰν κλωβόν, έντδς 
τοϋ δποίου διεπληκτίζοντο οκτώ εκατομμύρια ψυχών σεσηπυιών.

Ή μέν θρησκεία ήτο ή νάρκη τής πολιτικής, ή δέ πολιτική δ φυσητήρ 
βόας τής θρησκείας, καί μεταξύ τών δύο τούτων άνηλεών τυράννων δ φοι
τητής έμαραίνετο, ή δέ ψυχή του άπεβλακοΰτο.

Αξ πρώται έντυπώσεις τού Βρούτου, άμα άπεκδυθέντος πρδ τούτου ·τοΰ 
βίου ύπήρξαν τρομεραί. ’Απδ τής άκηδείας τών γονέων καί τοϋ διδασκά
λου, μετέπεσεν είς τήν πανοΰργον έποπτείαν τού ίερέως καί τοΰ κατα- 
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•σκόπου, άπό τοΊ Βοήτκΐρον zii τόύς Ίησδυΐταζ, άίώ τοά ιίατρίαρχικσΠ χαΐ 
άφελοΰς βίου τοϋ χωρίου τΌυ, είζ τάς άπαιΐήσεις τοϋ Νεαπολιτικοϋπολι- 

. ' τισμοϋ, εϊς Τούς χλέυαστικούς σαρκασμούς των συμφοιτητών του. Τά πάντα 
τον ήνώχλουν καΐ’-άρχάς.-’Ητο ώς άνθρωπος άοιμώμενος .γυμνός, έπί άκαν
θων. Συνεκοούσθη λοιπον μέ. τήν άστυνόμίαν, μέ τόν άρχιερέα, ,μέ τόν κύρ 
Νώε, μέ την Χελώνην" έκίνδύνευσε δίς ή τρις νά καταπατηθή ύπο τών

■ αμαξών, έλησμόνησε νά χαιρετήση, τον βασιλέα διαβαίνοντα, διέκοπτε 
τούς καθηγησάς κατά τάς παραδόσεις των’ ήτο φυτόν μή δυνάμενον νά 

έγκλιματισθή έν μεγαλουπόλει.
Ό εφημέριος τοϋ θείου του; τον είχε συστήσει εις τον καθηγητήν Κο- 

ζεντίνην βαθύν και επίμονον παρατηρητήν, δστις, θέλων νά έμβαθύνη πολύ 
εϊς τάς αιτίας τών πραγριάτων, κατέληξεν εϊς το μηδέν. Και εϊς τά.'.μα— 

■θήματάτου, άφοϋ έξηρεύνα διά θαυμάσιου διαλεκτικής πάντα τά γεγο
νότα, δλας τάς δοξασίας, πάσας τάς άρχάς, κατέληγε πάντο,ϊε εϊς ΐήν 
άμφιβολίαν και άρνησιν.

Τοϋτο έφόβισε τόν Βροϋτον. Κάλλιον νά μή:ρ.ελετ^ τις διόλου, έλεγεν,
■ ή νά μελετα δπως καταλήξη εις το οΑΐα <>τ.ι ai'dtr οίδα». Τό ώρι-
- σμένον είνε μάλλον άγνωστον καί δυσερεύνητον τοϋ άορίστου. - '

Καίτοι άπογοητευμένος δ Βροϋτος έξηκολούθησεν όύχ ήττον φοιτών εϊς 
τήν πκράδοσιν τοϋ ένδοξου καθηγητοΰ. Καί μάλιστα αί ώραι τών εύγλώτ- 

< των τούτων παραδόσεων ήσαν δι’ αύτόν ώρζι γοητείας.
Μι3Ι ήμέόγ έπιστρέφων οί'καδε, έλαβε παρά της Χελώνης επιστολήν εκ 

■■ Μολιτέρνού προερχομένην» 'Ο λοχίας ίτάααμεδάάασσατφ έγραφε τάς.: έξης 
‘ μυστηριώδεις γραμμάς.

’ΑγαΧηίΙ Bpovte^

«’Εάν έν τώ [χέ.σω των διασκεδάσεων τής Βαβυλώνας ταυτης ενθυμείσαι ένίοτε τδν 
«πτωχόν σου διδάσκαλον, δστις τοσάκις σε έδερνε εϋ/αρίστως, κάμε του μίαν μικράν 
«χάριν. "Γπαγε εϊς τήν όδδν τόΰ Ήλιου ζήτησε τδν άριθμδν 28, άνάβα εις τδ τίταρ- 

' «τον πάτωμα καί ευρέ τήν 'Ιωσηφίναν Τρυγόνα εις τήν άριστεράν θύραν. ©ά τή 'ε’ί- 
«πης δτι σέ στέλλω Εγώ" τήν άφήκα έκεϊ δταν άνεχώ,ρησα έκ Νεαπάλεως τω 1814 

■*διά τδν πόλεμον. Θά μοι γράψης τά πάντα.?Η έρημος, ήτις έπί εικοσιν έ'τη άπλοΰ- 
«ΐαι περί έμέ, δεν έ'φθασε μέχρι τής; ψ,υχής μου. ’Ερώτησε, ε.υρε, δημιούργησε τέλος 
»τήν ’Ιωσηφίναν.

«Ήτο έκεϊ τφ 1814, έννόησες; Πήγαινε, παιδί μου, καί γράψον μοι μακράν Επι
στολήν. ’Έσο τίμιος, μελέτα καί άγάπα, τδν γηραιόν διδάσκαλόν σου

Πέτρον Κολίνην».

Ή'έπιστολή αυτή έ'ξέπληξε τον Βροϋτον, δστις δεν έννίησε' τίποτε. 'Ο 

λοχίας είχε γράψει τούλάχιστον εκατόν όμοιας έπιστολάς άπευθυνομένας 
εις τον αριθμόν 28 τής δδοΰ γοΰ'Ήλίου, εις τούς φίλους του, εϊς τούς συμ- 

πατριώτας του. ΕΪχέ δώσει όμοιαν έντολήν εϊς εκατόν συμπατριώτες άπερ- 
χομένους εϊς Νεάπολιν. Πάντες τω ειχον δώσει τήν αύ,τήν άπάντησιν, άλλ’ 

ό λοχίας δεν ήθελε νά πεισθή. Εί'κοσιν έτη δι’ αύτον ήσαν μία στιγμή. 
'Ο βίος του. συνεκεντροϋτο εϊς τήν εποχήν έκείνην. Αύτός δστις έπί δεκα
πέντε ολόκληρα έτη, είχε περιέλθϊΐ τήν Ευρώπην δλην, παρέστη εϊς το- 
σαύτας μάχας, διήλθε τόσας περιπετείας, πόσους έρωτας, τόσας νύκτας, 
υπό τό πϋρ τών τηλεβόλων, ύπο τον παγετόν τής -'Ρωσσίας, α άνθρωπος 
ούτος δεν ένεθυμεΐτο παρά μίαν μ.όνην ώραν τοϋ βίου του καί διά μόνην 
τήν ώραν έκείνην έζη ώς εάν ή ώρα εκείνη ήτο χθές.

—■ Διάβολε, διάβολε, ειπεν ό Βρούτος, δ λοχίας μου νεανίζει. Ψαρεύει 
τάς παλαιάς γνωριμίας τοϋ 1814. Το χρονόμετρόν του πηγαίνει·. πολύ 
δπίσω. ■:

Κατεβρόχθισε βιαίως τά φασολιά του χωρίς κάν νά έκβάλγ τόν πΐλόν 
Του καί έτρεξεν εϊς τήν οδόν τοϋ Ήλιου.

Εϊς τήν αύλήν δεν ύπήρχε θυρωρός. Όί Παρίσιοι δεν εΖχον προσφέρει α
κόμη εϊς τήν Νεάπολιν τό δώρον τοϋτο. 'Ο Βροϋτος άνέβη εϊς τό τέταρ
τον πάτωμα καί έκτύπησεν εϊς τήν άριστεράν θύραν τής σκοτεινής καί 
άκαθάρτου οϊκίας. Ή θυρα ήτο ημίκλειστος. Ούδεμία άπάντησις. "Εκρουσε 
πάλιν. Ή σιωπή έξηκολούθει* εϊσήλθε.

Τό παράδοξον δωμάτων, εϊς τό οποίον εύρέθη, ήτο κενόν κατ’ έκείνην 
τήν στιγμήν, άλλ’ έβλεπέ τις οτι ήτο κατφκημένον. Μία χύτρα έβραζεν 
εϊς τήν εστίαν, άσφ,αλές σημεΐον ότι ό οϊκοκύρης είχε διακοπή ένίμήτοί- 
μάζε τό δεΐπνόν του, καί ότι ή'θ.ελεν έντός ολίγου έπιστρέψει, 'Ο Βρο.ϋ- 
τος έκάθησε. καί έθεώρησε τά παράδοξα έπιπλα τοϋ δωματίου. Εις τήν 
μίαν πλευράν ύπήρχεν είδος τι σκηνής έκ φαιοϋ λινοϋ’ εϊς τήν άλλην 
στρώμά τι έρριμένον χαμαί άνευ σινδόνης" πλησίον τοϋ παραθύρου έν τρα
πεζών πλήρες άκαθαρσίας καί δύο ή τρία καθίσματα άχύρινα τών οποίων 
κατ’ έλάχιστον ελειπεν άνά εις ποΰς. Εϊς τόν άπέναντι τοίχον έστηρίζετο 
έρμάριον πλήρες τεμαχίων ύφάσματος παντός χρώματος καί είδους, άπο 
το κοινόν λινόν μέχρι τοϋ λχρυσοϋφάντου βελούδου, Πέ.ριξ τοϋ δωματίου, 
κατατεταγμέναι κατά σειράς έκρέμαντο δύο ή τρεις έκαταστΰες κούκλων 
παντός, μεγέθους καί σχήματος. "Ολα τά πρόσωπα τής άνθρωπίνης κω
μωδίας παρίσταντο έκεϊ, δ Παλιάτσος καί δ Ναπολέων, ή Παναγία καί 
δ διάβολος, δ μεγιστάν καί δ κλέπτης, δ στρατιώτης καί δ ’Ιησουίτης. 

, 'Ο Βροϋτος έθεώρει έκπληκτος τήν φασμαγορίαν ταύτην, δτε εϊσήλθεν 
δ κάτοικος τοϋ δωματίου έκείνου, κομίζων πινάκιον οσπρίων" χωρίς δέ νά 
είπη. λεξιν τινά πρός τόν Βροϋτον, έτρεξε πρός τό τηγάνιον τοϋ δποίου το 
ύδωρ έχυνετο βράζον. Ό Βροϋτος συγκεχυμένος, άφηργμένος καί ωθούμε

νος υπό. τής άνάγκης νά είπητι, ήρώτησεν"
. π-. Εισθε σ’εΐς ή. κυρία Ιωσηφίνα Τρυγόνα ;.
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"'ό οίνθ^ωπος ό ούτως έρωτηθεις έστρεψε ζωηρω; τήν κεφαλήν, πχξζ- 
χ-'rfl-t^Z't άτάραχος τδν νέον καί άπήντηΟε σοβαρότατα.

— Έγώ είμαι μάλιστα.
Ό Βροΰτος,· άφυπνισθείς άπδ την έμπαικτικήν ταύτην άπάντησιν, πκ- 

ρέτήρησεν δτι δ συνομιλών μεΐ’ αύτοΰ ήτο γερόντιον πεντήκοντ'α περίπου 
έτών, ισχνόν, ώχρδν, μέ υπερμεγέθη κεφαλήν καί 'ta'.'/ας λεύκάς καί. άτά- 
κτους, μέ έπενδύτην άγνωστου χρώματος τρυπημένον εις τούς άγκώνας, 
έρυθοδν περιλαίμιου καί δφθκλμούς φωτοβόλους.

— Συγχωρήσκτέ μοι είπεν έπί τέλους ο Βρούτος έρυθριών. ’Ήμην άφη- 
ργμένος. ΎΗλθον διά νά σάς ζητήσω πληροφορίας περί της ’Ιωσηφίνας.

—'Έάν επιθυμείτε τήν αύτοκράτειραν ’Ιωσηφίναν, την σύζυγον τοΰ 
Ναπολέοντος, σάς την παρουσιάζω άμέσώς* άλλην δεν γνωρίζω, παιδί μου.

*“ Αύτή την οποίαν ζητώ, είπεν δ Βροΰτος, κατώκει· το δωμάτιον τοΰ το

κατά το 18 14. ?
-—Έάν δέν έχετε νεωτ'έρκς ειδήσεις, φίλε μου, σ’άς συμβουλεύω ν’ ά- 

πευθυνθήτε εις.τον διάβολον, ή εις την άστυνομίαν.
— Εις τον διάβολον ναι, άν μσί δίδετε την διεύθυνσίν του, άλλ’ εις την

άστυνομίαν δχΐ.
-— Χά, χά, φαίνεται δτι δεν έχετε καλάς σχέσεις μέ τήν άστυνομίαν 

άλλά δέν πειράζει, 2ς δμιλήσωμεν περί τής ’Ιωσηφίνας τοϋ 1814. Όμι- 

λεΐτε σοβαρά, παιδί μου ;
—1 Άναγνώσατε τήν επιστολήν ταύτην,· άπήντησεν ό Βροΰτος, έγχει- 

ρίζων αύτφ τήν επιστολήν του λοχίσυ.
’ Ό κύρ Γαβριήλ προσήλωσε τούς δφθκλμούς έπι τοΰ Βρούτου ωσεί προσ

βεβλημένος;

//·

έπκνηλθεν εις την πατρίδα του. Άπδ το ύτ

■δέν έγνώριζε νά άναγινωσκγ—χμ άπήντησεν.
— ’Αργότερα, δέν είνε ανάγκη ν’ άναγνώσω την έπιττολην. ’Επιτρέ

ψατε μοι προ πάντων νά σάς εί'πω δτι κατοικώ τδ δωμάτιον τούτο προ 
εννέα $ δέκα ετών, και δτι προ έμοΰ slyZ'j αύτδ Σικελδς φοιτητής δστι; 

υπόγειον μέχρι του τελευταίου 
πατώματος οί κάτοικοι ή'λλαξαν τουλάχιστον έξάκις άπδ τοΰ 1814, καί 
οι παλαβότεροι χρονολογούνται μόλις άπδ τριών ετών. Έάν επιθυμείτε 
πληροφορίας περί της κυρίας ταύτης δέν θά τάς λάβητε εδώ, πιστεύσατέ 

μοι. Έάν θέλετε δμως, έρωτάτε τήν .....
' ’ ’— Περιττόν, άφοΰ σεϊς δέν ήξεύρετε τίποτε. Θά ήμην δμως πολύ εύχα- 

' - - ’ ' > ■ r ■»·.·-. Λ.ριστημένος έάν ήδυνάμην νά κάμω την μικράν ταύτην χάριν εις τδν δι-

δάσκαλόν μου.
—■ ’Αλλά περί τίνος πρόκειται, έπί τέλους ; ήρώτησεν a κύρ Γαβριήλ.
—- Ήξεύρω δσα καί σεις. Πιθανώς περί μιας γυναίκας τήν όποιαν δ ).ο- 

χίας ήγάπα κατά τδ 1814 καί ενθυμείται άκόμη, καθώς φαίνεται.
—■ Μέ αύτάς τάς πληροφορίας, παιδί μου, δέν θά εύρωμεν τέλος, ούτε 

σέΐς ύΰτ’ έγώ, ούτδ δ δήμαρχος, ούτε δ εφημέριος, καί ίσως ού'τε ή άστυ- 
νομίκ.
— ’Ιωσηφίνα ; Ίωσηφϊναι εύρίσκονται πολλαί καί παντοΰ. Τρυγόνα ; Τρυ- 
γό.νές καί τρυγονάκΑα πετοϋν εις όλα τά δάση. Εύρέ τδν ψύλλον δστις σέ 
έδάγκασε. προχθές. Κ,άι έπειτα απαιτείται καιρός, υπομονή, χρήματα, καί 

έπιμονή ....... 1814; Διάβολε ! ©ά άπέθανε τετράκις τουλάχιστον ή 
κυρία Λοχίου, ή θά έγεινε κυρία ταγματάρχου.

1—- Αδύνατον, είπεν ο Βροΰτος κατηφής.
— Μοΰ έρχεται μία ιδέα, άνέκρκξεν δ κύρ Γαβριήλ κτύπων τδ μέτω- 

πόν του καί παρκτηρών μετά προσοχής νευρόσπαστά τινα κρεμάμένα έπί 
τοΰ τοίχου. Πώς ονομάζεται δ Λοχίας σας;

-— Τάκαμε θάλασσα. /
; — 'Ωραιότατα! λαμπρά ! Στοιχηματίζω δτι έπολέμησεν εις τήν 'Ρω
σίαν μέ τδν πρίγκήπα Εύγένειον καί τδν Μουρά.

— Ήτο εις τήν 'Ρωσίαν, παρευρέθη εις τδ Βατερλώ. Άπώλεσε μίαν 
χεϊρα καί μίαν κνήμην, άλλά δέν ήξεύρω τίποτε περί τοΰ πρίγκηπος Εύ- 
γενείου ούτε περί τοΰ Μουρά. 'Ο Λοχίας ουδέποτε δμιλεϊ περί έαυτοΰ καί 
τών άναμνήσεών του.

— 'Ωραία, ωραία 1 Τί συγκίνησις, τί κόσμος, τί χειροκροτήματα. Νά 
ύπάγγ εις τδν πόλεμον διά τήν πατρίδά του, άφίνων τήν γυναίκα καί τήν 
κόρην του, καί μετά τδν πόλεμον νά εύργ τήν γυναίκα άποθανοΰσαν άπδ 
τήν πείναν, καί τήν κόρην άπατηθεϊσαν. Ζητεί άπδ τδν άπατάιώνα -νά 
τήν νυμφευθγ. Αδύνατον, αύτδς είνε πλούσιος καί εύγενής, αυτή ωραία 
καί τίποτε άλλο.... Προσκαλεϊ- τδν φαΰλον αύτδν εις μονομαχίαν .... 
'Ωραιότατα. Ή άστυνομία φυλακίζει τδν πατέρα καί δίδει εις τήν κόρην 
έν δίπλωμα ....

— Μά σείς άεροβατεϊτε, κύριέ μου, ούδέν τοιοΰτον συμβαίνει, άπολύ- 
τως τίποτε.

— Σιωπή, σιωπή, έξηκολούθησεν δ κύρ Γαβριήλ, δέν εννοείτε δτι μέ 
έν τοιοΰτον δράμα θά κάμω τέσσαρας παραστάσεις τήν ημέραν* δτι θά 
γείνω πλούσιος, οτι δλη ή Νεάπολις θά θελήσγ νά ίδή 7’δα Λοχίαν τίί- 

χαμε θά.Ιασσα·, "Οτι δλοι θά καταρασθώσι τδν μαρκήσιον Φλορίντον; Ουτω 
πώς θά δνομάσω τδν άπκταιώνα της ’Ιωσηφίνας. Λαμπρότατον, παιδί μου, 

σάς ευχαριστώ, σάς εύχαριστώ. Θά έ'χητε έλευθέραν τήν εί'σοδον είς τδ 
θέατρόν μου καί εις τάς πρώτας θέσεις μάλιστα.

'Ο Βροΰτος έκπληκτος ίύδέν έννόει καί ύπελάμβανε ταΰτα ως ένειρον.
.. ι— Μέ συγχωρεΐτε, κύριέ μου, είπε. Ποιος εϊσθε σείς δστις μου άρπά- 

,ζετε τδν λοχίαν καί τήν κόρην του διά νά κάμητε δέν ήξεύρω τί ; Σάς 
άπαγορεύω νά έγγίσητε τδν λοχίαν μου, άλλως θά τελειώσωμεν κακά.

'Ο κύρ Γαβριήλ ή'ρχισε νά γελγ καί άπήντησεν.'Ησυχάσατε, παιδί μου, 
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έγώ είμαι δ κύρ Γαβριήλ. Πκσα ή Νεάπολις γνωρίζει τδν δδν Γαβριήλ τδν 
διευθυντήν τοΰ θεάτρου της Δόννα Πέππας. 1 Στοιχηματίζω δτι μέ ήκόύ- 
σατε πολλάκις εις τδν Μώλον, είς. τδ κινητόν θέατρόνυ.ου των νευροσπά- 
στων, δτι έγελάσατε πολλάκις δια τά Αστεία μου, καί δτι ποτέ, δέν ρ.οΰ 
έδώσατε πεντάρα. Άλλά δέν πειράζει, Αφήσατε με ήσυχου τώρα* έμπι- 
βτευθήτέ.μου τδν λοχίαν σας, καί σΧς ύπόσχομαι δτι θά προσπαθήσω νά 
ευρώ τά ί'χνη της ’Ιωσηφίνας σας' δυστυχώς έχω πολλούς λογαριασμούς 
μέ τήν Αστυνομίαν, ένεκα τοϋ επαγγέλματος μου. Γνωρίζω δλους τούς 
ύπαστυνόμους καί θά πληροφορηθώ περί τής ήρωιδος μ.ας. Δώσατε μου 
δμως Ακριβεστέρας πληροφορίας. Γράψατε είς τδν λοχίαν σας, καί φέρατε 

μοι τήν Απάντησίν του.
Ή σύμβασις αυτή ήρεσεν είς τδν Βρούτον.

- — Καλά, είπε,.· θά έπιστρέψω. Άλλά μέ τήν συμφωνίαν δτπ δέν θά 

σημειώσητε τδ όνομα τοΰ λοχίου μου. έπί τών προγραμμάτων σας πριν 
μάθω τδ μέρος έφ’ ού θά πρωταγωνιστήσω. Διάβολε ! Δέν θέλω νά τδν 
πάραστήσητε ούτε ώς βλάκα ούτε ώς αίμοβόρον. *Av τδ μάθγ θά μάς 

βπάσγ τά πλευρά και τών δυο.-
— Μή φοβάσαι παιδί μου. "Οταν μέ γνωρίσγς καλλίτερα θά ίδγς δτι 

ή συμβουλή σου είνε περιττή.
— Έκτδς τούτου δέν μοΰ άρέσει νά κάμητε τήν ’Ιωσηφίναν ν’Αποθάνγ» 

Μοΰ έρχεται μία ιδέα.
—- Λέγε, παιδί μου, λέγε εΐπεν ό δδν Γαβριήλ Ανυπομονών. ·

1—■ ’Όχι" μου ήλθε μία σκέψις καλλιτέρα.

— Τί. .
. — Aurevoir, θά σοι τδ είπω άλλοτε.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε*.

ΤΟ ΜΕΝ ΠΑΡΑβΥΡΟΝ ΚΛΕΙΕΙ Η ΔΕ ΟΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ

■: Ό Βρούτος είχεν επιστρέφει είς τήν οικίαν λίαν τεταραγμένος. Αί δλί- 
γαι έκεϊναι φράσεις τοϋ κύρ Γαβριήλ ήσαν ή μυστηριώδης κλείς, ή άνοίξασπ 

Αγνώστους τής ψυχής του κρύπτας.
Είνε βέβαιον δτι ή παοημελημένη παιδεία του, ν πολύπράγμων καί έπι- 

πολαία, άλλ’ ούχ ήττον εγκυκλοπαιδική, ή παιδεία έκέίνη.,< τήν οποίαν 
ώφειλεν είς αρχαίου στρατιώτην μελετήσαντα τήν γεωγραφίαν διά τών 
μαχών, τά μνημεία διά τών τηλεβόλων, καί έκμαθόντα τάς γλώσσας έν

1 Τδ δημοτιχώτερον τών Οιίτρων τηι Νιαπόλιως. Έν αύιώ αΐ παραστάσεις γίνονται τρις 
καί τετράκις της ήμέρας. ...... . . 

τοΤς στρατώσι καί τοϊς χαμαιτυπείοίς, ή ιδιόρρυθμος έν ένι λόγφΑαι ήμε- 
λημένη παιδεία τοΰ Βρούτου, είχε σπείρει είς-τήν ψυχήν του δόσιν τινά 
ποιήσεως, τής οποίας καί αύτδς ήγνόει τήν ύπαρξιν. ‘

Έπιστρέψας οί'καδε, πρώτον ήδη έννόησεν δτι τδ δωμάτιον τοΰ θείου 
του ήτο, δυσώδες καί δτι τά ξενιζόμενα ζώα άνέπνεον τδ ήμισυ τοΰ άέ* 
ρος* Δεν είζεύρω πώς τδ κατόρθωσεν, Αλλ’ είνε βέβαιον δτι, δύο ημέρας 
μετά τήν. άφιξίν του, οί κόνικλοι τοΰ νεωκόρου έψήνοντο ήσύχως είς τήν 
χύτραν τής Χελώνης, τά έντδς τοΰ κλωβίου κανάρια είχονγείνει θΰμα 
τής γαλής, ήτις, φοβουμένη τήν τιμωρίαν, είχεν έξαφανισθ.ή' δ δέ κύωνς 
Αναζητώυ τήν κλέπτριαν, δέν είχεν επιστρέφει πλέον. Αί δρνιθες < ήσαν 
σιωπηλαί καί περιδεείς, ώστε ή Χελώνη φοβουμένη μήπως ήναι Ασθενείς, 
Απεφάσισε νά τάς σφάςγ. Ή Χελώνη—· καί τοϋτο είνε τδ -θαυμασιώτε- 
ρον—ημέραν τινά έπιχειρεΐ τδ μέγα συμβεβηκδς νά λ.άβγ σάρωθρον καί 
νά καθαρίσγ τήν οικίαν, νά πλύνη τδ πάτωμα καί νά άφήσγ διά τών πα
ραθύρων τδν ήλιον, Ασυνείθιστον είς τοιαύτας περιποιήσεις, νά είσέλθή θριαμ* 
βευτικώς είς τά δυστυχή εκείνα δωμάτιά.

■ Δυο ήμέραι ήρκεσαν διά τήν τοιαύτην μεταμόρφωσιν. Καί τίνος ήτο
κατόρθωμα 7γ';· W"? «■>;

Τοΰ Βρούτου, δστις, δτε δ κύρ Γαβριήλ τφ· είτε'—«Θά κάμω έν δρΜ- 
μα».—Τφ άπεκρίθη* «’Έχω μίαν ιδέαν καλλιτέραν».

Kxt ποια: ητο τι ιοεα αυτή ;
Ό Βροΰτος δέν ύπήγεν. είς τδ σχολεϊον.Έζήτησε τήν έμπνευσιν είς τήν 

παραλίαν, είς τδν βασιλικόν κήπον, καί τδ< Παυσίλυπου ύπδ τδ φώς τής 
πανσέλήνου. Άλλ’ ή ιδέα δέν ήλθε.

Άφοΰ δέν τήν εύρε ούτως, έμεινε κλινήρης τήν επαύριον έλπίζων τοιου
τοτρόπως νά έμπνέυσθϋ). Έπί τέλους Ανυπομονών ήγέρθη καί περιήλθε τδ 
δωμάτιον, ουτινος τδ παράθυρου ήτο Ανοικτού. Προσεποιεϊτο δτι πκρετή- 

ρει τδν ουρανόν, ώς έάν έκε,ϊθεν περιέμενε τήν έμπνευσιν, άλλά πράγματι· 
έθεώρει τήν ώραίαν νεάνιδα ήτις είργάζετο παρά τώ Απέναντι παραθύρφ, 
τής όποιας ήτο/δυνατόν καί τήν Αναπνοήν ν’ Ακούγ. :

Αίφνης παρατηρεί τήν νεάνιδα στρέψασαν ζωηρώς πρδς τδ βάθος τοΰ 
δωματίου καί ακούει τδν κρότον θύρας Ανοιγομένηςί καί κλειομένης.’Ήκουσε 

καί τινα λαλοΰντα. Συγχρόνως δέμα τι ασπρορούχων έναπετέθη έπί τών 
γονάτων τής κόρης.

■ — Αοιπδν, μητέρα,?έρωτ^ άύτη μετ’ Ανυπομονησίας.
— Τίποτε,, ήκούσθη φωνή τις έσωθεν.- ’

; . ·~ Πώς. τίποτε, Απαντά ή κόρη--Ανοίγαυσα τδ·δέμά.: ■ ·:
• •—Τίποτε! Τίποτε! δ θεδς^νά .τήν τιμωρήσή Αήν κάκοΰργον.

•—Άλλ’ έπί τέλους διατί μοί επιστρέφεις τ’Ασπρόρουχα ;
— Διατί; Διότι ή άθλια μοί είπε, ρίπτουσα αυτά χαμαί, δτι αύτοί 
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είνε κόμητες, καί οτι σύ έκέντησας έπι τών μανδυλίων καί τών ύποκκ- 
μίσων τούτων στέμμα βαρώνου. ’Εννόησε; τώρα ;

■— Άλλά τδ σχέδιον ; . ·
— Τδ σχέδιον ήτο . έπι τοϋ μανδυλίου δοθέν ύπδ τής βασιλίσσης* αυ

τοί δέ καθώς μοι ειπεν ή θαλαμηπόλος, είνε βαοώνοι είς τήν αυλήν καί 
κόμητες. εις τήν πόλιν. ’Ιδού νέον σχέδιον και άρχισε εξ αρχής.

-—Και δέν σ’ έπλήρωσε;
— 'Ο θεδς νά της τά πληρώσγ. Τούς παρεκάλεσα κλαίουσα νά μοί δώ- 

σωσιν άκόμη εργασίαν. Τόρα πρέπει νά χαλάσγς δ,τι έ'κκμες και νά κεν
τητής έπειτα στέμμα δμοιον πρδς τδ νέον σχέδιον. Έννόησας ;

— Καί έν τώ μεταξύ;
— Πεινάς, δέν πειράζει. Θέλεις νά ύπάγω νά ζητήσω ; Αγνοείς, δτι, 

οί άνθρωποι αύτοί δέν εννοούν οτι υπάρχουν . δμοιοί των, οΐτινες πεινώ- 
σιν ; ’Αλλά οί σκύλοι καί αί γαλαΐ των περιφρονοΰν πλέον τδν άρτον* -τχ 
Αριστοκρατικά εκείνα ζώα Αγνοούν. . τήν πείναν. Καί είνε δυνατόν νά 
ύπάρχωσι δύο γυναίκες-αΐτινες προ τριάκοντα οκτώ ωρών δένέφαγον παρά 
δέκα λεπτών ψωμί. Αύτά είνε ψεύματα τά όποια λέγουν οί πτωχοί. Συ 
δέ πείνα δσον θέλεις πρέπει νά έργασθής, διότι οί κύριοι βιάζονται.

— ’Εγώ μητέρα υποφέρω ; ειπεν ή κόρη μετά συγκεκινημένης φωνής, 
εγώ αδιαφορώ* βλέπεις δτι τρκγωδώ τήν Αίνδαν καί τδν Τροβατόοον. 

Άλλά σύ ;
. — ’Όχι, όχι, μά τήν Παναγίαν δέν είνε δυνατόν νά έξακολουθήσγ αυτό. 
’Άφησε άπαξ , διά παντδς δλας τάς ιδιοτροπίας της κεφαλές σου καί τάς 

τύψεις τοϋ συνειδότος.
• ■—Διατί μοί λέγεις αύτά μητέρα ; ’

— Διατί; ’Άς έξηγηθώμεν έπί τέλους, Ελένη. Ή άθλια αυτή ζωή δέν 
δύναται πλέον νά εξακολούθησή. Ενόσω ήδυνάμην νά σέ ζήσω ποτέ δέν 
Οπισθοχώρησα, δέν έφοβήθην τίποτε, έ'γεινα καί- ύπηρέτρια άκόμη. Τώρα 
είμαι· πεντηκοντοϋτις, δέν αξίζω πλέον τίποτε. Καί εγώ δέν ήμην γεννη
μένη διά νά ύπηρετώ, άλλά, βλέπεις, τδ έ'καμα. Τώρα πρέπει συ νά ζήσης 

εμέ* είσαι δεκαοκτώ έτών.
. -— Καί εγώ, μητέρα μου, επιθυμώ πολύ νά έργασθώ* ημέραν καί νύκτα 

δέν κουράζομαι.
•— Άνοησίαις! Ή εργασία είνε ή μήτηρ τής πείνης καί μάμμη τής 

άθλιότητος. Ό Θε,δς δέν έ'πλασε τήν ωραιότητα διά νά έργαζηται, καθώς 
δέν έπλασε τδ άνθος διά νά μ.αγειρεύηται. ΤΙ κυρία Μαριγώ, τήν Οποίαν 
έγνώρισα έρωμένην υποδηματοποιού, είνε σήμερον κυρία βουλευτοϋ, καί 
δέν μέ γνωρίζει πλέον. Ή κυρία Φαννή, κατά τδ 1824 ήτο σύζυγος ένδς 
καφφέπώλου, καί τώρα έ'χει σύνταξιν ως χήρα έπάρχου. Έγώ μόνον, ή 
ώραιοτέρά άπδ δλας καί τήν οποίαν αύταί έζήλευον, έ'πεσα, καί άπδ πτώ-

σεως είς πτώσιν έκυλίσθήν μέχρι τοϋ βάθους είς τδ οποίον εύρισκόμεθα 
σήμερον. Νά πεινάς, δέν είνε τίποτε* νά κρυόνης, τίποτε καί αυτό* νά δέ- 

ρεσαι καί περιφρονήσαι ώς άχρηστον πράγμα τίποτε, νά ζητγς ελεημο
σύνην, και αύτδ δέν εινε τίποτε, τίποτε, τίποτε. ;

— Μητέρα!
— Δέν εινε τίποτε, σοί λέγω ή συνήθεια μετριάζει δλας τάςδυστυ* 

χίας, Αναπνέει τις είς τδν ούρηνδν ως ό άετδς, καί είς τά υπόγεια ώς οί 

τυφλοπόντικοι* άλλ’δ,τι εινε τδ τοομερδν, είνε νά ένθυμήσάι δτι υπήρξες 
άλλοτε ωραία, ευτυχής, σεβαστή, νά αίσθάνησαι τδ καλδν καί τδ ώραΐον, 
τήν τιμήν καί τδν έ'ρωτα, τήν πολυτέλειαν καί τήν άρετήν, καί νά γνώ
ριζες δτι έχασες τά πάντα άνεπιστρεπτεί. "Αχ ! Ας ήμην μόνον δεκάέξ 

έτών !
1 —’Εγώ είμαι δεκαοκτώ, μήτερ, καί ύποφέρω ύπομένουσα καί ψάλ- 
λουσα. Κάμε καί σύ τδ ί'διον. .

■ — "Οχι μά τδν Θεδν, ό'χι. "Ακουσόν με καλά, Ελένη. Έγώ σέ είχαν 
βάλει έπί τής όδοϋ τής τύχης καί σύ άπεποιήθης. ·

■ —- Ποιαν μητέρά ;
— Τδ θέατρόν.
— "Αχ! χορεύτρια είς τδ San Carlo;
— Χορεύτρια είς το San Carlo δέν γίνεται οποία θέλει. Μήπως νομίζεις 

δτι σ’ έβαλα έκεϊ διά νά ήσαι χορεύτρια καί νά σέ βλέπω άπόψε μέν βα
σίλισσαν, αύρων δέ χωρικήν, καί μεθαύρων στρίγγλαν ; Άνοησίαις* καί 

πρωταγωνίστρια έάν ήσο δέν θά ήμην άκόμη εύχαριστημένη.
— Άλλά τότε ; , * -
— Τότε. . . . Ή σκηνή διά κόρην ώραίκν, ως σύ, εινε ώς δ βωμδς διά 

τήν Παναγίαν καί τά νέφη διά τούς άγγέλους. Έκεϊ λατρεύονται.

•—Έκεϊ Αγοράζονται καί πωλοΰνται, μητέρα ! άνεφώυησεν ή κόρη ώρ- 
γισμένη.

— Ανόητη! Καί τί; ήθελες νά χαρίζεσαι; '
— Μητέρα, είνε περιττδν νά άνατρέξωμεν είς τδ παρελθόν, είπεν ή 

Ελένη ήσυχως. ’Ήμην δύο μήνας είς τδ San Carlo καί ήξεύρεις τί μου 
συνέβη. Γνωρίζεις τάς Αχρείας καταδρομ,άς τάς οποίας ύπέφερα, τάς προσ- 
βολάς, τάς άτιμους προσφοράς . . . "Οχι δέν θά έπιστρέψω εκεί πλέον. . '

— Επιστρέφω τώρα Απδ τήν κυρίαν Τεσσάρη, τήν ίσχυράν · βασίλισσαν 
τοϋ θεάτρου Fiorentini, ή οποία μοΰ ύπεσχέθη άπδ σήμερον μίαν θέσίν διά 
σέ είς τδ θέατρον. Προσφέρεται νά σέ έκπαιδεύστ), νά σοί έμπιστευθή μικρά 
τινα μέρη, και νά σου δίδγ; έν φράγκον τήν ήμέραν έάν μελετάς. "Ηθελεν 
άπάντησιν πρ,δ τής μεσημβρίας..... είς τάς δέκα τη άπήντησα δτι δέ^· 
χεσαι. '

— Ποτέ !
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. —Xx χά, ποτέ; Έσκέφθης καλώς,κόρη μου; Δεκαοκτώ ετών,μέ τοιου- 
τους οφθαλμούς, μέ τοιοΰτον σώμα, με τήν κόμην χύτην, μέ τοιαύτην 
λευκότητα, μέ τόσην μελωδίαν εϊς την φωνήν, ρ.έ στόμα καί έδό.ντας 
αγγέλου, μέ χεΐρας καί πόδας' βασιλίσσης, μέ; όλα: αυτά τά προτερήματα, 
νά έργάζησαι τεσσαράκοντα ώρας καί νά μένγς νηστική τεσσαράκοντα; 
έκτώ . . . . Έσκέφθης χαλά ;

— Ποτέ ! :
— Σκέφθητι κόρη μου, δτι όπεσχέθην. Σκέφθητι δτι δ Θεός δέν Οέ- 

λει νά άφήνγς Αποθνήσκουσαν της πείνης την μητέρα σου, δταν δύνασαι νά 
της δώσης όχι μόνον άρτον, αλλά πλούτη καί τροφήν, όχι μόνον τήν 
ζωήν, Αλλά τούς θριάμβους καί τον παράδεισον. Σκέφθητι Ελένη' τά δε
καοκτώ έ'τη παρέρχονται. Εϊς τά είκοσι το ρόδον καταπίπτει, εις τά τριά
κοντα μαραίνεται. Ό καιρός Ανήκει εϊς τον μέγιστον τοκογλύφον, τδν 
Θεόν."Οστις δεν εμπορεύεται χρεωκοπεΐ. Σύ φοβείσαι τάς προσφοράς, εγώ 
τάς Αποποιήσεις* σύ τρέμεις προ τών θυρών αΐτινες ανοίγονταν διά ν’ Αφή- 
σωσι την άμαξαν σου νά περάση, εγώ προ τών θυρών αΐτινες κλείονται προ 
τοϋ προσώπου μου. Μία παλγογυναΐκα της οποίας η θαλαμηπόλος λέγει 
χίλια κακά, μου ρίπτει κατά προσώπου τά εργόχειρά σου και μέ διώ
κει* καί εγώ δέν γνωρίζω την γεΰσιν τοϋ άρτου προ δύο ημερών. Μά την 
Παναγίαν δέν δύναται νά διαρκέσγ τοϋτο. Ελένη, Απόψε θά παραστήσ-ρς 

διά πρώτην φοράν έις το Fiorentini.
— Ουδέποτε, μητέρα, σοι το εϊπον και σοι το επαναλαμβάνω.

—"Ετσι αί';: εφώναξεν η γραία, χωροΰσα οργίλως προς το παράθυρου 

δπου εύρίσκετο ή θυγάτηρ της.
Ό Βροϋτος άπο το παράθυρόν του δέν είχε χάσει ούτε μίαν λέξιν άπο 

τον διάλογον εκείνον. Ή μέν Ελένη, έστραμμένη προς την μ.ητέρκ της> 
δέν είχε σκεφθή δτι ηδύνατό τις νά τάς άκούσγ, η δέ μήτηρ, έκ τοϋ βά
θους τοϋ δωματίου δέν είχε παρατηρήσει τον νεανίαν. "Ο-ε έπροχώρησε 
τρδς την . κόρην της, τά βλέμματά της διεσταυρώθησαν μέ τά βλ.έμμκτκ 
τοϋ Βρούτου, δστις Αν και την είχε ϊδει συχνά, κατ’ αυτήν τήν στιγμήν, 

σχεδόν δέν τήν άνεγνώριζεν.
Ή μέγαιρα αυτή, μέ τούς οφθαλμούς πλήρεις αΐματος καί χολής, τά 

χείλη ώχρά, μέ τήν άτακτον και λευκήν κόμην, έπήδησε προς τήν θυ
γατέρα της,, μέ τούς όνυχας προτεταμένους. Ένεποίει φρίκην. Βλέπουσα 
τον Βροϋτον όπισθοδρόμησεν, έ'πειτα μέ έν πήδημα ετρεξε προς το παρά- 

θυοον και το έ'κλεισεν. ..
Ό Βροϋτος έφρικίασς. Το αίμα έσωρεύθη εις τήν καρδίαν του δέν Ανέ’ 

πνεε πλέον. : . ύ. < r ι W1- ' '

Ήκολούθησε στιγμή σιωπής. Είτα ήκούσθη οξεία κραυγή. Συγχρόνως 

δέ η θόρα τοϋ δωματίου ήνοίχθη, μειλίχιος δέ τις φωνή ήρώτησε* «Κυρά 
δέν μοΰ δίδετε φωτιά διά το σιγάρον μου;»

Ό Βροϋτος έστράφη και είδε τδν Γαβριήλ νεύοντα πρύς αύτόν.
. 'Η Χελώνη τφ έδωκε φωτιά, καί δ κύρ Γαβριήλ εύχαριστήσας τήν γραίαν 
Ανεχώρησεν. : <

Ό Βροϋτος έ'μεινεν είσέτι λεπτά τινα ταλαντευόμενος* έπειτα τον ήκο- 
λούθησε κατερχόμενον τήν κλίμακα. Ό κύριος Γαβριήλ τφ είπε χαμηλο- 
φώνως. ■

Οί κύνες Ανεΰρον τά έχνη.
- —Τίνος ;■

— Σιωπή.
r . - \ Α· Φραβασίλης

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΪΧΟΛΗ

(Χυνεδ; ία τής 4 Φεβρουάριου)

Ό κ. ΚαΐΛιρ, Περί τοϋ ποιητοϋ Φαιδίμου καί τίνος ύπ’ αύτοϋ ποιηθέντος 
επιγράμματος.

Ό κ. 4άγγβ, Περί τής γεννήσεως τοϋ ιωνικού ρυθμοϋ έν τή αρχιτεκτονική. 

(Χυνεδρία τής 18 φιβρουαρ(ου)

'Ο κ,Τρόϋ, Περί τοϋ έν Όλυμπί# θησαυρού τώυ Μεγαρέων καί τοϋ δυτικού 
Αετώματος τοϋ αύτόθι ναοϋ τοϋ Διός.

'Ο κ.-Σκυρ.. Λάμπρος, Περί τής χρησ.ιμότητο,ςτής μεσαιωνικής έλληυικήφ 
Ιστορίας καί φιλολογίας προς τήν ίστορίαν. των .Αρχαίων μνημείων καί ιδίως 
περί , τής ύπο Καισαρίου Δαπόντε περιγραφής τοϋ έν Σάμφ .'Ηραίου, κατά 
τον παρελθόντα αιώνα. ■■

Μεταζομιζομένης τής Λ<έν τφ Βάρβακείφ 'συλλογής τής αρχαιολογία 

κής εταιρίας εϊς--το Μετσόβειον Πολυτεχνείου προεκηρύχθη· δτι αδτη δέν 
είνε προσιτή εϊς το κοινόν. Καί ή έν τω Πολύτεχνε^ δέ συλλογή τών 
Μυκηναίων αρχαίων έ'σται προσιτή μόνου ΐΑΣάββατον Απο ώρας 2—4 μ. μ.

~ Ή ’Αρχαιολογική έτχιρία λίαν προσεχώς θέλει προβή έν Τανάγρα 
εις ανασκαφάς Αρχαίων τάφων ύπύ τήν έποπτείκν τοϋ εφόρου τών Αρχαι
οτήτων κ. Π. Σταμκτάκη. Προτίθεται δέ νά ΐδρύσγ έν Θήβαις μουσείου 
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ευπρεπές πάντων τών έν Τανάγργ εύρεθέντων Αρχαίων Αντικειμένων, άτινα 
προσωρινώς κεΐνται έναποτεθειμένα έν οί'κφ ίδιωτικφ.

-—Έξαγορασθεισών ή'δη των πλείστων των εν ΈλευσΐΆ οικιών, αΐτί- 
νες κεΐνται έπί τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ τές Δημητρος, πρόκειται μετ’ ού 
πολύ νά Αρχίσωσιν αυτόθι αί Ανασκαφαί αϊτινες Απδ τοσούτου χρόνου Ανα
μένονται ύπδ τών Αρχαιολόγων.

— Συζητουμένου έν τη Βουλή τοΰ προϋπολογισμού τοΰ υπουργείου
τές παιδείας απεφασίσθη δπως τά έν Άθήναις μουσεία μένωσιν Ανοικτά 
καθ’έκάστην, συνεπώς δέ προσετέθη πίστωσις διά δύοβοηθούς έν αύτοϊς. 
Έλέχθη δ’ δπως διά νόμου κανονισθη και θέσις ειδικού έφορου τών μου

σείων. 1
— Ό διευθυντής τοΰ αρχαιολογικού τμήματος τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου 

κ. Νεύτων Απέστειλε προς τον δήμαρχον ’Αθηναίων φιλόφρονα έπιστολην 
ευχαριστήριον έπί ταΐς Αποσταλείσαις φωτογρκφίαις τοΰ Αγάλματος της 
προς τώ Βαρβακείφ Αθήνας. 'Ομοίως δ’ Απέστειλεν αύτφ και την έν τη 
μηνιαίφ συνεδρίη της εταιρίας τών Φιλάρχαιων Αναγνωσθεΐσαν έκθεσιν αύ
τοΰ, καθ’ην αποφαίνεται δτι το άγαλμα είναι τών χρόνων τοΰ Άδριανοΰ.

— Το δημοτικόν συμβούλιου τοΰ δήμου ’Αθηνών έδωρησατο τό άγαλμα 
της προς τφ Βαρβακείφ. ’Αθήνας τη αρχαιολογική εταιρία μετά κομψής βχ- 
σεως. Το άγαλμα έξετέθη ηδη έν τφ έθνικώ αρχαιολογική μουσείφ τφ έπ’ 
τές δδοΰ Πατησίων.

■—· Αί ανασκαφαί έν Όλυμπίη έληξαν,δ δέ διευθυντής αύτών κ. Γ. Τρόΰ 
Αφίκετο είς ’Αθήνας κομίζων τδν κατάλογον τών διπλών κάί δμοίων Αν- 
τικειμένων άτινα κατά την συμβασιν ή Ελλάς δικαιούται νά προσενέγκη τη 
Γερμανία πρδς Ανάμνησιν τών άπδ κοινού γενομένων εργασιών. 'Η σημεΐω- 
σις τών διπλών τούτων περιλαμβάνει εί'κοσι μέν άντικείμενα λίθινα, δισ- 

χίλια δέ περίπου πήλινα, σιδηρά καί χαλκά. Συγχρόνφς η Γερμανική κυ- 
βέρνησις έγραψε πρδς την Ελληνικήν περί της ληπτέας φροντίδας πρδς το* 
ποθέτησιν τών εύρημάτων τές ’Ολυμπίας, ύποδηλοΐ δ' δτι έπιθυμία τού 
αύτοκράτορος της Γερμανίας είναι δπως τδ ’Ολυμπιακόν μουσεΐον ίδρυθη 

έν Άθήναις.
— Τδ ύπουργεΐον της παιδείας συνεκρότησεν έπιτροπην έκ τών κκ. I.

Εύστρατιάδου έφορου τών Αρχαιοτήτων, Ε. Καστόρχη προέδρου τές αρ
χαιολογικής έταιρίζς καί Κ. Μυλωνά ύφηγητοϋ τές Αρχαιολογίας, ·ητις 
μεταβαίνουσα είς ’Ολυμπίαν θέλει παραβάλει τά ώς όμοια καί διπλά προ- 
τεινόμενα ύ.πδ τές γερμανικής κυβερνησεως. -
. ·— Παρά τδν Ώρωπδν ηγγέλθη δτι Ανευρέθη πανάρχαιος τύμβος όμοιος 
μέ τδν έν Μενιδίφ άνευρεθέντα. Ό αντιπρόεδρος της Αρχαιολογικής εται
ρίας κ. Σ. Φιντικλές μετέβη πρδς έπιτόπιον έρευναν.

— Καθά έδηλωσεν δ ύπουργδς τές παιδείας πρδς την βουλήν ή Αρχαίο- 

λογική εταιρία προτίθεται νά εξακολούθηση ίδίαις δαπάναις τάς έν Όλυμ- 

πιγ ανασκαφας άμα πληρωθώσιν αύτη τά δφειλόμενα ύπδ της κυβερνη- 
σεως. Πρδς τούτο δ’έτέθη πίστωσις έν τφ προϋπολογισμφ.

’Εν Ααμψάκφ άνευρέθη έπιγραφή τών αρχών τοΰ Β'. πρδ Χριστοΰ αί- 
ώνος Αναφερομένη είς Απογόνους τοΰ Θεμιστοκλέους, ών ο είς δμώνυμος 
εκεινφ, ο δ ετερος ομώνυμος ενί τών υίών του τφ καί άλλοθεν γνωστφ Κλε— 

οφαντφ. Η έπιγραφή αυτή δημοσιευθεΐσα έκ χάρτινου Απδ τοΰ λίθου έκτύ- 
που υπο του καθηγητοΰ κ. Σ. Α. Κουμανούδη έν τφ δ'. τεύχει τοΰ Θ', τό
μου τοΰ Αθηναίου (σ. 312) ηγοράσθη τελευταίως ύπδ τές Αρχαιολογικές 

εταιρίας και παρακατετεθη προσωρινώς έν τώ μουσείφ τοΰ Βαρβακείου. 'Ο 
λίθος είναι δυστυχώς πολύ βεβλαμμένος την έπιφάνειαν, είναι δε καί τε- 
θραυσμενος εις δυο μεγάλα τεμάχια καί τρίτον μικρόν.'Η ύπόθεσις δέ τοΰ 
επ αύτοΰ ψηφισμ,ατος είναι ύπηρεσίαι ας έν καιροΐς χαλεποΐς διά τδν ελ
ληνισμόν, επι τοϋ Ρωμαίου ύπάτου Τίτου’Φλαμινίνου προσηνεγκον είς την 
πατρίδα των Ααμψακον οι τοϋ Θεμιστοκλέους απόγονοι πρεσβεύσαν’τες.

— Έν Παλαιστίνη ανεκαλύφθη τελευταίως άγαλμα Διδς φυσικού με
γέθους οπερ μ.ετεκομίσθη είς τδ έν Κωνσταντινουπόλει μουσεΐον.

Παρα την συνοικίαν Βάθεια τών Αθηνών έργάται σκάπτοντες θε
μέλια οικίας ανεΰρον νεκρικόν κίονα φέροντα την έπιγραφην I—ΙΑΙίΤΙ—I- '

Εντολή της αγγλικές κυβερνησεως, δ έν Σμύρνη πρόξενος της Με
γάλης Βρεττανιας κ. Denis ηρξατο ποιών Ανασκαφάς έν ταΐς Αρχαίαις 
Σάρδεσι. . ι

" Καθα Αγγέλλεται δ κ. Βούδ δ γνωστός άν.ασκαφεύς της Εφέσου προ- 
τιθρται να συνέχιση τάς έν τη πόλει ταύτη ανασκαφάς του.

'Ο οβελίσκος τές Κλεοπάτρας, δστις μετά τδν είς Αονδΐνον κομι- 
σθεντα, έδωρηθη ύπδ τοΰ άντιβασιλέως τές Αίγύπτου τη Αμερική μετε* 
κομίσθη ηδη άνευ Απευκταίου καί έστηθη έν Νέα Ύόρκη είς τδ Central 

.park. 'Ο οβελίσκος ούτος είναι έξ έρυθροΰ γρανίτου.

— Το υπο τοΰ κ. Σχλίεμαν δωρηθέν τη Γερμανία μέρος τές Τρφαδι- 
κές συλλογές οπερ ητο τέως έκτεθειμενον έν τφ έν Αονδίνφ μουσείφ τφ 
καλούμενο) South Kensington μετεκομίσθη ηδη είς τεσσαράκοντα κιβώτια είς 
Βερολίνον, Προσωρινώς κατετέθη είς τδ νέον μουσεΐον τών τεχνών, μέχρι τές 
Αποπερατωσεως τοΰ νΰν ίδρυομένου εθνολογικού μ.ουσείου,έν ώ θέλει έκτεθέ· 
, — Έν τη τελευταίφ συνεδρίφ τές 12)24 Φεβρουάριου τές έν Αονδίνφ
Εταιρίας προς ενθαρρυνσιν τών ελληνικών σπουδών άνεγνωσθησαν αί έξης 
διατριβαι' υπο τοΰ καθηγητοΰ κ. Μαχάφφυ «τά έν Όλυμπίη εύρηματα,» 

υπό του κ. Μαϊερς «περί πένταθλου», ύπδ τοΰ αίδεσίμου κυρίου Χίξ «περί 
τίνος επιγραφές εξ Αλικαρνασσού», ύπδ τοΰ έπισκόπου της Αίγκολν «περί 
τές τοποθεσίας τές Δωδωνης» ύπδ τοΰ κ.’Ιακώβου φέογουσσον «περί τοΰ 
Έρεχθϊίου,» *
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Ό Σύλλογος σύνεκρότησε την 26 Φεβρουάριου την τακτικήν αύτοΰ μη
νιαίων συνεδρίαν.
’ Έψηφίσθη ΐνα παραχωρηθή είς τήν κυβέρνησιν ένεκα τών εκτάκτων 
της πατρίδος άναγκών τδ χρησιμεϋον ώς ύπνωτήριον των άπορων παίδων 
κατάστημα περιέχον 75 κλίνας.

Έις την έν Νέγ Πικέρνη αποικίαν τών Έλληναλβανών ένέσκηψε δεινή 
ή νόσος εγκεφαλονωτιαία μηνιγγϊτις έξ ής έ'θανον 27 'έν διαστήματι ολί
γων ημερών. "Αμα πληροφορηθέντες τοϋτο οί κοσμήτορες τής έν'Πάτραις 
σχολής τών άπορων παίδων,οις είναι άνατέθειμένη ύπδ τοΰ Συλλόγου και 
ή έποπτεία τών έλληναλβανών έποιήσαντδ παραστάσεις τώ νομάρχη 
δστις έτ'ήλεγράφησε τά δέοντα τή κυβερνήσει. Ουτω δ’ άπεστάλη ιατρός 

μ.ετά φαρμάκων, δ δέ Σύλλογος έψηφίσατο βοήθημα έ'κτακτον 300 
δραχμών.

* Συνήφθησαν σχέσεις τγ αιτήσει άύτοϋ μετά τοΰ έν Χίω συλλόγου δ 
«Καλός Όδηγός».
- Διά τοϋ κ. "Εκτορος Ψύχα δ έν Μαγχέστρία κ. Ίω. Μαυρογορδάτος 
και η κ. Μαριέττα Μαυρογορδάτου άπέστειλαν τώ Συλλόγω διά την 
σχολήν τών άπόρών παίδων ’Αθηνών δρ. 1922.30.
• 'Η μονή τοΰ Όσιου ΑουκΧ έν Βοιωτίγ άπέστειλεν ύπέρ της αύτής σχό
λης δρ. 50, τδ δέ δημοτικόν συμβούλιον ’Αθηνών δρ. 200.

; ' Προσελήφθη διδάσκαλος τοϋ Β'. τμήματος τής σχολής ’Αθηνών δ κ. 
Παν. Παπαευσταθίου.. '

·. : ΖΕοφοκλάοϋς Άητεγάνης διόρθωσες. — Στίχος 800,
άμαχος γάρ έμπαίζει Θεός Άφροδίτα

’Αντί ποΰ· tyMat&i, δπερ εινε φανερώς παρεφθαρμένον* -γραπτέον irota&t, 
-τδύτέστι vby ΐμτψο*·* Πρβ;Έύρ. '£ππ. 5,25 «’Έρως, 3··κατ: δμμάτων βτάΑ 
ζειςπόθον?.'ΙΙροδ;· ®, 3 «άλλά ’οΐ δεινός τις ένέσταχτο ίμερος τάς’Αθήνας / 
δεύτερα έλεϊν». ΙΙλουτ. Άγησ. 71 «έκνιζεν αύτδν ο- τοϋ πζιδδς ερως ενε^ 

οταγπένος». - -*■>,·
Άλ. Πάλλης.

* *
* .
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Ή έν ίΠαρεβέοες δεεθνής £κθβ<κς τών έφαρμ,ογών τόΰ ήλε· 
κτρεα|ΛθΐΙ.—Τήν',;1 ..Αύγουστου τρ. έτους θέλει γείνει έναρξις έν Παρι- 
σιοις διεθνοΰς εκθεσεως τών εφαρμογών τοϋ ηλεκτρισμοί,του κλάδου τούτου 

τής Φυσικής δστις έκαμε καταπληκτικάς όντως προόδους κατά τά τελευ
ταία έτη. Έν τγ έκθέσει ταύτη θέλουσι γείνει δεκτά έκθέματα αναγό
μενα εις την παραγωγήν και μετάδοσιν τής ηλεκτρικής, εις την έφαρμο- 
γην τοΰ ηλεκτρισμοί πρδς μετάδοσιν τοϋ ήχου και τής φωνής, εις την 
τηλεγραφικήν, εις την παραγωγήν θερμότητος, εις τδν φωτισμόν δι’ ήλε- 
κτρικοϋ φωτδς, εις τούς ηλεκτρικούς- φάρους, εις τά ηλεκτρικά σήματα. 
‘Ωσαύτως, έφαρμογή τοϋ ήλεκτρισμοϋ είς τούς σιδηροδρόμ,ους, είς τά με
ταλλεία, εις τήν ναυτικήν και στρατιωτικήν τέχνην, εις τήν γαλβανο
πλαστικήν, εις τήν ηλεκτροχημείαν, είς τήν παραγωγήν καί μετάδοσιν 
κινουσης δυνάμεως διά τοϋ ηλεκτρισμού, εις τάς ‘μηχανάς, έν γένει, εις. 
τήν ωρολογοποι’ί’αν, είς τήν άστρονομίαν, εις τήν γεωδαισίαν, εις τήν με-, 
τεωρολογίαν, εις τήν ιατρικήν και είς πάσας τάς τέχνας έν γένει, πρδς 
δέ και είς τήν οικιακήν χρήσιν. "Ετι δ’ είς τά άλεξικέραυνα, είς τούς , μα- 
γνήτας καί είς τάς πυξίδας.
;■ Ή έηθεσις κύτη θέλει -γίνει έν τώ μεγάρφ τής Βιομηχανίας, έν τοΐς 
Ήλυσίοις πεδίοις. ’Ήρξαντο δ’ ή'δη αί προπαρασκευαστικά! έργασίαι, με
ταξύ τών οπαίων έν τή πρώτη Θέσει καταλέγεται δ ηλεκτροκίνητος σιδη
ρόδρομος, δστις άν.αχωρών έκ τής πλατείας τής Όμονοίας θά διελαύνη τά 
Ήλύσια πεδία καί θά κατκλήγη είς τδ εσωτερικόν τοϋ μεγάρου τής έκ- 
θέσεως.

Δεύτερον ζήτημα, περί τδ, οποίον ή'δη καταγίνονται, είναι δ φωτισμός 

τοϋ τε μ,εγάρου και τών πέριξ δι’ ήλεκτρικρϋ φωτός. Εξακόσιοι λαμπτή
ρες δλων τών συστημάτων θέλουσι χρησιμεύσει πρδς φωτισμόν τοΰ κατμ- 
στήματος, μικρόν δέ θέατρον θέλει.ίδρϋθή,έν τώ μεγάρφ καί αίθουσα έπι- 
,στημονικών εσπερίδων φωτισθησομένων δι’ ηλεκτρικού φωτδς καθ’ ολο
κληρίαν.

Τρίτον ζήτημα έπίσης σπουδαίον έσται ή μετάδοσις τών ήχων καί τής 
φωνής διά τοϋ ήλεκτρισμοϋ. Πάντα τά συστήματα τών τηλεφώνων θέ

λουσι τοπ&θετηθή έν πλήρει -λειγουργίγ,>δπως' ,άνευρεθή^τδ-τελειόάέρον 
τών συστημάτων. Έν τφ.μ.εγάλω θεάτρω τοΰ μελοδράματος θέλουσι το- 
ποθετηθή τηλεφωνικά! συσκευαί είς συγκοινωνίας, μέ, .τηλεφωνικούς δεί- 
κτας έν τίρ μεγάρω τής έκθέσεως, δι’ ών οί έν τή έκθέσει θά δύνανται 
,νά. άκροώ-νται τοΰ έν .τώ θεάτρω .παριστανομένου μελοδράματος, θέλαμε ν 
,έξακολουθήσει περιγράφοντες.πκγ.<δ,τι περίεργον; καί: θαυμαστόν θέλει. .τοτ 
ποθετηθή έν τή πρώτη ταύτη παγκοσμίω έκθέσει τής ηλεκτρικής,, , ; .

Τ. Α. Λ.
* *
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Έργαζβεαδ Gardthausen-. — 'Ο έν Λειψίη καθηγητης τ^ς γρκφογνω- 
σίας Gardthausen λαβών άδειαν απουσίας κατά τδν χειμερινόν έξάμηνον, 
μετέβη είς Σινιέ και Αίγυπτον πρδς εξέτασιν των αυτόθι ελληνικών κω
δίκων. 'Η βιβλιοθήκη της έν Σιν^ μονής της άγιας Αικατερίνης π-αρέσχεν 
είς τδν φιλόπονου χειρογραφοδίφην πολλην ύλην μελέτης άπδ άνατολης 
ηλίου μέχρι δέσεως. Περιέχει χειρόγραφα πολλά καί παλαιά, άλλά δυσ
τυχώς τά πλεϊστα θεολογικά. Και ύπδ μέν γραφογνωστικην'έποψιν ή 
έρευνα ύπίίρξεν έπωφελεστάτη’ άλλά τά εύρεθέντ-α άξια έκδόσεως ύπ'ίρ.τ 
ξαν δλιγώτερα καί κατώτερα τών προσδοκιών αυτού, Έργασθεί.ς έπι ένα 
καί ημισυν μήνα άπετέλεσε πληρη κατάλογον τών χειρογράφων τούτων 
ώς καί τών άποκειμένων έν ταΐς βι.βλιοθηκαις τοΰ Κάιρου και της Άλετ 
ξανδρείας. Έπιστρέφων δι’ Ελλάδος είς Γερμανίαν δ κ, Gardthausen έπε- 
σκέψατο έπί βραχύ και την έ,ν Πάτμω βιβλιοθήκην την ύπδ τοΰ κ* 
Σακελλίωνος άριστα διευθυνομένην καί έξητασέ τινας των αυτόθι κωδί
κων. Σκοπεί την δημοσίευσιν τών συνταχθέντων καταλόγων, είς ούς Θά 
προστεθώσι τά, περιεργότερα δείγματα της γραφής τών σιναϊτι.κών κωδίκων 
έν πίναξιν.Ό φιλόπονος καθηγητης γραφών ταΰτα προσθέτει δτι την κα- 
τάστασιν ’’τνίς σιναϊτικης βιβλιοθήκης εύρεν ο,ία.ν περιγράφει την τών αθω

νικών ο κ· Σ, Λάμπρος,

ΧΡΟΝΙΚΑ.

- *Ι·ιλθλόγ’έκ.——Έν Βεγγάλη τών ’Ινδιών έξεδόθη τόμος ποιήσεων ύπδ 
λογίας κυρίας Βεγγαλαίας δνομαζομένης Πρασαναμάγιά Δάβυ.Έκ τών ποιη
μάτων τά μέν είναι πρωτότυπα, τά δέ μεταφράσεις τοΰ Κοΰπερ καί. τοΰ 
Βύρωνος. Μεταξύ τών πρωτοτύπων τινα διακρίνονται διά τδ ύψος τών ιδεών 

καί διά τά πατριωτικά αισθήματα αύτών.
— Μεγαλοπρεπής έ'κδοσις ετοιμάζεται ύφ’ ένδς τών πρωτευόντων Γάλ

λων εκδοτών της 'Ιερουσαλήμ, μετ’ εκτεταμένης περιγράφΐίς τοΰ τόπου 
καί χρωμολιθογραφιών και άπεικονισμάτων πολυπληθών.

— 'Τπδ τοΰ έν Αειψίγ καθηγητοΰ Arndt εύρέθη χειρόγραφον περιέχον 
τδ πρώτον σχέδιον ένδς τών δραμάτων τοΰ Γκαΐτε οπερ μετ’ ού πολύ θέ

λει δημοσιευθη.
— Άνευρέθή έν 'Ολλανδία έν τινί βιβλιοθήκη ή άφηγησις τοΰ δευτέρου 

ταξειδίου τοΰ διάσημου θαλασσοπόρου Βάσκο Δεγάμα.δλλανδιστί γεγραμ- 
μένηύπ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου’7 περί τοΰ ταξειδίου τούτου έλάχισται ύπηρχον 
μέχρι .τοΰδε.ειδήσεις.

■— ’Ήρξαντο έν Παρισίοις έκδιδόμενοι ύπδ τοΰ κ. Ίωσηφ 'Ράίναχ οί λό

γοι καί α! πολίτικα! δμιλίαί τοΰ ,Γαμβέττα άπδ της 14 Νοεμβρίου 1868 
δτε η'ρξατο τοΰ δικηγορικού αύτοΰ σταδίου. Έξεδόθη -ηδη 0 Α'. τόμος.

*— Καθ’ υπόμνημα δημοσιευθέν έν Άμερικνί ύπδ τοΰ προέδρου τοΰ κολλε- 
γίου Harvard έν ταΐς Ήνώμέναις Πολιτείαις της ’Αμερικής ύπάρχουσί 360 
πανεπιστήμια ·η κολλέγια άλλως καλούμενα. Έκ τούτων εί'κοσι μόλις άριθσ 
μοϋσι βίον ύπερεκατοντούτη, τά δέ λοιπά ίδρύθησαν έσχάτως. Έκ τούτων 
τά μέν είναι δι’ άρρενας τά δέ διά θηλεις. καί άλλα μικτά.

— Έν Παρισίοις την 27 Φεβρουάριου έωρτάσθη δημοτελώς η όγδοη- 
κονταετηρίς της γεννησεως τοΰ Βίκτωρος Ούγώ.

— Λίαν προσεχώς δημοσιεύεται η, άλληλογραφία τοΰ Ταλλεϋράνδου 
μετά τοΰ βασιλέως της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΗ', διαρκοΰντος του έν Βιέννη 
συνεδρίου.

■ — Έν συντόμφ διαστηματι άπ* άλληλων τγ)ν 21 και 28 τοΰ ληξαντος 
Ιανουάριου άπέθανον έν 'Ρωσία, δ μέν έν Πετρουπόλει δ δ έν Μόσχγ, δύο 
τών διασημοτέρων αύτης μυθιστοριογράφων, δ μέν Πισσέμσκιη ηλικίας 60 
έτών δ δέ Δοστοϊέβσκιη ηλικίας 57 έτών.Τοΰ μέν Δοστοϊέβσκιη* τά γνωστό
τερα μυθιστορήματα έξ ών μεγάλως έξετιμηθη έν Εύρώπη είναι τά έπιγρα- 

φόμενα : · ’Λκα/ικήσεΐζ τοΰ Κάτεργου, "ΕγκΛήμα και Τιμωρία, οί Λαίμοκες, 
καί οί άδεΛφο'ίΚαραματζόφ. Τοΰ δέ Πισσέμσκιη τά γνωστότερα μυθιστο
ρήματα είναι τά έπιγραφόμενα ΧίΛιαι ψΐ’χαΐ, οί Φραμμασόκοι, εκ τή καται· 
γίδι. Άμφότεροι οί μυθιστοριογράφοι ούτοι είναι οπαδοί της φυσιοκρατι- 
κ·ης σχολής $ς πολύ αύτών κατόπιν έν· Γαλλία άρχηγδς έγένετο δ'Αιμί
λιος Ζολά.

— Τδ δημοτικόν συμβούλιον Παρισίων έψηφίσατο την σύστασιν έν τοϊς 

νοσοκομείοις καί τοϊς θεραπευτηρίοις τών Παρισίων βιβλιοθηκών πρδς χρ-ησιν 
τών άσθενών.

Έν Φλωρεντιγ άνεκαλυφθη έπ’ έσχατων βιβλιάριον έπιγραφόμενον 
Uffizio della Vergine καί περιέχον διαφόρους προσευχάς, οπερ έτυπώθη τώ 
1679 έν τφ τυπογραφείω τών Junta. Είνε τοϋτο τδ μικρότατου τών γνω- 
στών βιβλίων, συνιστάμενον έξ ένδς καί μόνου- τυπογραφικού φύλλου δε- 
διπλωμενου εις 256 σελίδας, έχει δέ πλάτος μέν τριών εκατοστών τοΰ 
μέτρου, μήκος δέ πέντε.

— Ο λόρδος Βηκονσφιλδ ελαβεν άμοιβην διά την άλλως άποτυχοΰσαν 
αύτοΰ τελευταίαν μυθιστορίαν, τδν Ένδυμίωνα, 10000 λιρών στερλινών. 
’Ιταλικόν τι περιοδικόν άναγράφον την εί'δησιν ταύτην έκφέρει την παρα- 

τηρησιν «250,000 φράγκα! Έν Ίταλίγ άντί τούτου τοΰ ποσού θά άτο δυ
νατή η άγορά 250 μυθιστοριών καί ί'σως καλλιτέρων». Έν ώ δ’ έν Άγ- 
γλιη ο Ένδυμ,ιων στοιχίζει 31 σελίνια, έν ’Αμερική, έκτυπωθείς έντδς 
μόνον 55 ωρών ύπδ τού έν Νέη 'Τόρκη έκδοτικοΰ καταστήματος Harper 
τιμάται μόνον άντί 15 cents, ή'τοι μόλις τών τριών τετάρτων τοΰ σελινιού
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— Έν Γερμόίνίβή έξεδόθησάν τώ 1880 βιβλία 14,941 τώ δέ 1879 έφθα- 

σαν μόνον εις 14,17 9.
— Έπισήμ.ως έγένετο δεχτός έν τη γαλλικ·η Άκαδημ.είγ ό νέος ά,Ά~

δημειακός Μάξιμος Δουκάμ (Maxime Du Camp) εις άντικατάστασιν τοϋ 
άποβιώσαντος άκαδημειακοΰ Σαίν-'Ρενέ-Ταγιανδιέ, ονύπεδεξατο κατά τά 
είθισμένα δ άκαδημειακδς φιλόσοφος. Καρό. Έπί. τ·ρ ,-εύκάιρί<£ταύτη τής 
υποδοχής αί γαλλικαί εφημερίδες, δχμοσιεύουσι τό εξής περίεργον· άνέκ.- 
δοτον. Ό Μάξιμος Δουκάμ έδημοσίευσε τώ 1855 συλλογήν ποιημάτων, 
Chants modernes, έν τφ προλόγφ των οποίων άνομολογεϊ την κατάπτωσιν 
της γαλλικές Άκαδ.ημείας καί ζητεί ούδέν ηττον η τήνδιάλυσιν «της 
άνωφελοΰς. ταύτης εταιρίας των φλυάρων». «Ίδέτε, αναφωνεί έν τώ προ- 
»λόγω του δ Μάξιμος Δουκάμ, ή Άκαδήμεια είναι προσκεκολλημένη . ,ε ις 
»τχν λατρείαν τών αρχαίων’ ποιον είναι το κείμενον τοϋ τελευταίου βρα- 

«βείου ποιήσεως όπερ άπένειμεν αυτή ζ ΤΙ rar ·\ί#ην&ν.»'4
Την ύπόθεσιν ταύτην είχε δώσει ή Άκαδήμεια ώς.’κείμενον-.'ποιήματος 
έπ'ι τί) κατά τδ 1853 γενομένρ ανακαλύψει ύπδ τοϋ Γάλλου Beul6 τής 
εισόδου των προπυλαίων,ήτις. τότε λίαν έξετιμήθή ύπδ . τοϋ αρχαιολογικού 
κόσμου. Είναι δέ γνωστόν .δτι έκ των <διαγωνισθέντων ποιημάτων έβρα-· 

βεύθη τδ τής κυρίας Λου'ίζης Κολλέ.

* »>

Τέχναε καί έ«εβτ^|Λαε* -— Αί προκαταρκτικά! έργασίαι πρδς κατα
σκευήν ύποβυθίου σιδηροδρομικής σήραγγος μεταξύ ’Αγγλίας και Γαλλίας 
έν τφ πορθμώ τοϋ Καλαί δύναταί τις εΐπεϊν ότι ήχθησαν εις πέρας, αί δέ 

γενομέναι βυθομετρήσεις τής Μάγχης άπέβησαν λίαν ευάρεστοι ύπδ την 
έποψιν τής καλής έκβάσεως τοΰ έργου. Προσεχώς λοιπόν άρχονται αί δρι- 
στικαί έργασίαι* ή ύποβύθιος σήραγξ θά έχη μήκος 36 χιλιομέτρων, θά 
ήναι δέ κατά μέσον δρον 70 μέτρα ύπδ τδ έδαφος τοϋ πορθμού. ΤΙ αμα
ξοστοιχία άνάχωροΰσα έκ Παρισίων θά φθάνη εί; Sangatte πλησίον τοΰ 
Καλαί, έκεϊ θά βυθίζήτάι ύπδ την γήν και κατόπιν ύπδ την Μάγχην καί 
άνερχομένη βαθμηδόν θά φθάνη εις αγίαν Μαργαρίταν 6 χιλιόμετρα μακράν 

τοϋ Λούβρου. ‘ > -
—’Ήρξαντο αί έργασίαι τής τομής τοΰ ισθμού τοΰ Παναμά.
— Εις δλον τδ/ κόσμον ύπάρχουσιν 118 αστεροσκοπεία, ήτοι 84 έν 

Ευρώπη, 2 έν Άσία, 2 έν Αφρική, 27 έν ’Αμερική και 3 έν Ώκεανί^.’Εν 
Ευρώπη ή Πρωσία άριθμεΐ τά πλείονα 29 τδν άριθμδν, έπειτα ή 'Ρωσία 
έχουσα 19, ή Αγγλία 14, ή ’Ιταλία 9, ή Αυστρία 8, ή Γαλλία 6, ή Ελ
βετία 4, ή Σουηδία 3 άλ. Τδ άρχαιότερον άστεροσκοπεΐον είναι τδ τοΰ 
’Ολλανδικού Αουγδούνου ίδρυθέν τώ 1.632, έπειτα έρχονται τά τής Κοπε- 
νάγης (1637), Παρισίων (1667), Greemvieh (1675). Τδ άρχαιότερον ρω- 
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σίκδν άσ'ί’έραδκότκί'ον έίναϊ τδ τής Μόσχας ίδρυθέν τώ 1750. Τδ 'πρώτον 

άμερικανικδν αστεροσκοπείον είναι τδ τοϋ 'Ρίου-Ίανε'ί'ρου ίδρυθέν τφ 1780, 
κατόπιν δέ τδ τοϋ Χικάγου ίδρυθέν τώ 1822.

—- Άπεβίωσεν ό διάσημος γάλλος μαθηματικός Μιχαήλ Chasles μέλος 
τής Άκαδημείάς. τών έπιστημών καί καθηγητής τής άνωτέρας γεωμετρίας 

έν τη σχολγ; τών επιστημών έν^Πάρισίοις. Έξέδωκε σύγγραμμα περί τής 
άνωτέρας γεωμετρίας τδ οποίον κατά διαταγήν τής βασιλικής Άκαδημείας 
τοΰ Λονδίνου μετεφράσθη άγγλιστί καί έκτοτε διεδόθη άπανταχοΰ.

— Έδημοσιεύθησαν έν Παρίσίοις στατιστικά! παρατηρήσεις περί τής 
κατά τδ λήξαν έτος προσβολής τών αμπέλων έν Γαλλί^. ύπδ τής 'φυλλο- 
ξ'ήρας. Παρετηρήθη δέ περιέργως δτι ή φυλλοξήρα ήλαττώθη έπαίσθηέ’ώς, 
είς δέ τά περίχωρα·τής-ΑύεΊώνος ένθα τδ'. προπκρελθδν. έτος είχε ποιήσει 

καταστροφάς άνεφάνη έλαχίστη· Τίς ή αίτια τής μειώσεως ταύτης τοΰ 
κακοϋμ.άγνοεΐται'ίά.λλ’ίδμως.μελετκται νυν τδ ζήτημα, μή αίτια ύπήρξεν 
ή κατάκλυσις τών αμπελώνων ύπδ τών κατά τδ παρελθόν έτος έπέλ- 
θουσώ.ν πλημμυρών;

— Τδ Conservatoire des Arts et Metiers διοργανίζει κατ’ έτος έν Παρώ 
σίοις δημοσίας εκθέσεις,- έν αϊς. παρουσιάζει εις τδ κοινόν τάς νεωτέράς 
έφευρισκομένας μηχανάς καί τάς διαφόρους έφαρμογάς αυτών. Έν τη 
έφέτος πρό τινων εβδομάδων άρξαμένη έκθέσει διαρκούση έ'τι εξετέθησαν 
πλήν άλλων ή διατρυπήσασα την συραγγα τοΰ δ'ρους τοϋ άγιου Γοθάρδου 
μηχανή, τδ σύστημα τοΰ κ.Λενοάρ τής διά τού.φωταερίου κινήσεώς των 
μηχανών, δπερ σήμερον εϊς τοσαύτας έφηρμόσθή βιωφελεϊς χρήσεις, τδ 
σύστημα τών. πνευματικών σωλήνων δι’ών κυκλοφοροΰσιν αυτομάτως έν 
Παρίσίοις ύπογείως κιβώτια περιέχοντα: τηλεγραφήματα χάριν ταχυτέρπς 
διανομής, . καί ψήκτρα μηχανικώς κινούμενη δι’ άτμοΰ -προς καθαρισμόν 

τών ίππων, ήν σήμερον μεταχειρίζεται ή εταιρία τών Λεωφορείων οικονο
μούσα, ούτως εκατοντάδας χειρών. Έν τη αύτη έκθέσει· παρουσιάζονται 
ύπδ τοΰ κ. Molteni αί νεώτερκι ύπ’αυτού. έπενεχθεΐσαν βελτιώσεις έν τη 
δι’ όξυδρικοϋ φωτός γενομένη. προβολή φωτεινών αντικειμένων.

* * :
’*■ /' ·'«’

Άσΐογραφεκα.— Τδ ποσδν τής παραγωγής τών οίνων κατά τδ 188(λ 
άνήλθεν έν Γαλλία·· εϊς τδ, ποσδν τών 29,6.77,472 έκατολίτρων καί είναι 
άνωτερον κατά 4 εκατομμύρια τής παραγωγής τοΰ 1879, Άλλ’ όμως παρα
βαλλόμενη ή παραγωγή αυτή - πρδς τον μέσον όρον τής κατά την τελευ- 
ταίαν δεκαετίαν παραγωγής είναι κατώτερα κατά 22,000,000 έκατόλιτρα.

ττ Έδημοσιεύθη.περίεργος άπογραφη τών κατοικίδιων ζφων -έν άπάση 
τη Ευρώπη.- Κατά ταύτην ή Ευρώπη κέκτηται έν συνόλφ 51,500,000’ 
'ίππους. ΤΙ 'Ρωσία εχει 1 6.εκατομμύρια, έπειτα έρχεται ή Γαλλία ήτις έχει 
2,700,000 κμί κατόπιν η Πρωσσία, ’Αγγλία, Αυστρία. Αί 'Ηνωμέναι 7«)λι-
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τεΐαι της 'Αμερικής έ'χουσι 10,900,000, Βόας έν γένει· ή Ευρώπη αριθμεί 
89,000,000 έξ ών η 'Ρωσία 22 έκατομ., ή Γαλλία 11 καί κατόπιν Ά 
Αυστρία, Αγγλία κλ. Αί Ήνωμέναι πολιτεΐαι της ’Αμερικής έ'χουσι 35 
εκατομμύρια. Πρόβατα εύρίσκονται έν Εύρώπγ 194 εκατομμύρια, έξ ών 
46 έκατ. έν 'Ρωσία, 29 έν Άγγλίγ, 25 έν Γαλλία καί 19 έν Πρωσσίοι. Έν 
ταΐς 'Ηνωμέναις πολιτείαις της’Αμερικής ύπάρχουσι 38 εκατομμύρια. Χοί
ρους τέλος τρέφει η Ευρώπη 42,500,000 έξ ών η 'Ρωσία κατέχει 10 έκ., 
η^Γαλλία 5 καί η Αύστρία 6. Αί δ’ ήνωμέναι πο7ιτείαι τ·ης ’Αμερικής 

34,500,000.
■—Τφ 1827 τδ εμπόριον τοΰ λιμένος της Μασσαλίας παρουσίαζεν’ 

εισαγωγήν καί εξαγωγήν 500,000 τόνων, τφ 1869 προ τοΰ πολέμου 
παρουσίαζεν εισαγωγήν καί εξαγωγήν 3,000,000 τόνων, τφ δέΐ880 άνηλ- 

θεν είς 3,795,000 τόννων.
— Κατά πρόσφατον στατιστικήν τά έν Γαλλία σχολικά ταμιευτήρια 

άνηρχοντο είς 10,440 διανενεμημ,ένα έν έβύομηκοντα καί μιφ έπαρχίαις., 
'Ο άριθμδς τών είς αυτά καταβαλόντων τάς μικράς των οικονομίας παί
δων ην 224,280, ο'ίτινες άποτελοΰσι τά τριάκοντα εκατοστά τοΰ όλου ά- 
ριθμοϋ τών μαθητών τών φοιτώντων είς τά σχολεία, έν οις ίδρύθησαν 
ταμιευτήρια. Τά έν τοΐς ταμιευτηρίοις δέ τούτοις κατατεθειμένα ποσά 

άνηρχοντο είς 3,602,621.
— Κατά την τελευταίαν άπογραφην την γενομένην έν ταΐς ηνωμέναις 

πολιτείαις τ'ης ’Αμερικής, δ πληθυσμός αύτών ηΐίξησεν έντδς δεκαετίας 
κατά 12 εκατομμύρια κατοίκων. Τώ 1870 δ πληθυσμός άνηρχετο είς 
38,555,983, $δη δ’ ανέρχεται είς 50,152,559. Δεκαε ννέα πολιτεΐαι 
έ'χουσι πληθυσμόν άνω τοΰ εκατομμυρίου, είκοσι δέ πόλεις άνω τών εκατόν 
χιλιάδων. Έκ τών πολιτειών η έ'χουσα μείζονα πληθυσμόν είναι η της 
Νέας Ύόρκης έ'χουσα 5,083,173 κατοίκους, έκ τών πόλεων δ’ομοίως η 
Νέα Ύόρκη έ'χουσα πληθυσμόν 1,206,590.

—— Κατά προσφάτως δημοσιευθεΐσαν ιστορικήν καί γεωγραφικήν περιγρα
φήν της έπαρχίας Σαράντα ’Εκκλησιών.ύπδ τοΰ κ. Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου 
δ όλος πληθυσμός της έπαρχίας τούτης ανέρχεται είς 107,174 κατοίκους, 
έξών 'Έλληνες μέν 53,594, Βούλγαροι 31,648, Τούρκοι 20,190, ’Αθίγ
γανοι 1,002 καί Εβραίοι 740. Έν άπκση τη επαρχία ύπάρχουσι σχολεία 
ελληνικά 59 μέ 3,878 μαθητάς καί 66 διδασκάλους, διά τά δποΐα δαπα- 
νώνται 2,074 λίραι Τουρκικοί. Τών σχολείων τούτων τά πλεϊστα είναι 
δημοτικά. Βουλγαρικά σχολεία ύπάρχουσιν έν τ$ επαρχία 6 μέ 460 μα
θητάς καί 6 διδασκάλους μέ δαπάνην έτησίαν 230 λιρών τουρκικών, 
Τουρκικά σχολεία & μέ μαθητάς 350 καί διδασκάλους 8 καί εβραϊκά 
σχολεία 3 μέ μαθητάς 153 καί 6 διδασκάλους.
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