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"Ο,τι δ μεγαλεπίβολος άρχικαγκελάριος τής γερμανικές αύτοκρατορία^ 
πρίγκιψ Βισμάρκ ττρδ τών κατά την Γερμανίαν μεγαλουργημάτων συνείθιζέ. 
νά λέγγ περί έαυτοϋ «δτι είναι δ τά μάλιστα απεχθής τώ τόπφ», τούτο 
είκοσιν έτη πρότερον έπ’ ί'σης διϊσχυρίζετο πέρί έαυτοϋ άλλος πολιτικός 

\ άνήρ. Καί πράγματι ούδείς τών Γάλλων υπουργών ή'ξευρε νά διακατέχω
την εξουσίαν έπί μακρότατον, άλλά καί κατ’ ούδενδς, ί'σως τούτου ένεκα, 
ί'σχυσε τοιοϋτο μέτρον όργές καί άπεχθείας, η κατ’ αύτοΰ, ούδέ καί’ αύ- 
τοϋ τοΰ Πολινιάκ, δςτις ?να ένσπείρρ τοιαύτην απέχθειαν ήτο πάντως Ασή
μαντος καί μικρός. Πλήν άλλ’ δμως ή διάθεσις αυτή παρέλθε καί δτε δ 
Γυιζώτος έτει 1874 έξεμέτρησε τδ ζγν, μόλις ύπεσημάνθη έν τφ ήμερη- 
σίφ τύπφ της Γαλλίας άπήχησις του φρονήματος έκείνου, δπερ έν ταϊς 
δειναϊς ημέρας τοΰ Φεβρουάριου 1848 άπητήσεν έπί πίνακι την κεφαλήν 
αύτοΰ πεπτωκότος ή'δη ύπουργοΰ (δηλ. τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου). Πάν
των ένεκα τούτων η κρίσις περί Γυιζώτου ώς άνθρώπου καί ώς πολιτικοΰ 

. άνδρδς παρέμεινε πολύ διάφορος καί άμφίβολος. Καί είναι μέν τ’ άπίψτη- 
μονεύματα τοΰ Γυιζώτου βαρύτιμος συμβολή άμφοτέρων (τουτέστι καί τοϋ 
άνθρώπου καί τοΰ πολίτικου), άλλ’ ένθεν μέν ληγουσιν είς τδ έ'τος 1848, 
ένθεν δέ διατρίβουσιν άποκλειστικώς περί τήν έξωτερικήν πολιτικήν αύ
τοΰ, ώς ύπουργοΰ, καί έπομένφ τφ λόγφ δέν διαχέουσι φώς έπί τδ εσω
τερικόν δημιουργεϊον καί την ψυχήν τοΰ μεγάλου άνδρός. Έπί τούτφ μέμ- 
φονται τδ φιλοπόνημα τές δεσποίνης Ούιτ, τφ γένει Γυιζώτου, ού ή επι
γραφή «ό Γυιζώτος έν τε τφ έαυτοϋ οί'κφ καί μετά τών ιδίων φίλων» 
(1787—1874),1 έξ ού καί έκ τών περί αύτοΰ τούτου γεγραμμένων άρυό- 
μεθα τήν ύλην είς τόδε τδ βιογράφημα. Ή μόνη δηλον δτι έπιζώσα 
θυγάτηρ του Γυιζώτου, ή δέσποινα Ούίτ παρέχεται τώ άναγνώστη συμ
βολήν οικογενειακήν καί ήθογραφίαν, καταλεγομένην είς τά πολλοϋ άξια 
τοιουτότροπα συγγράμματα, δσα έν ταΐς τελευταίαις δεκαετηρίσιν άνέ- 

■ ’ φηνεν ή γαλλική φιλολογία. Άναμφισβητήτως ή περί ής δ λόγος συγγραφή
εί καί μή έκπεπονημένη κατά τδ δόγμα τοΰ άθανάτου Τακίτου «sine ira 

Iet studio» γνωρίζει τφ άναγινώσκοντι τδν Γυιζώτον, δπως τά μάλιστα εύά-

1 Mad. da Witt, ηέβ Guizot. Monsieur Guizot dans la famille et avec ses amis (1787- 
1874). Paris. Libr. Hachette et Cie 1880, p. 364 etj 8ov.
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I ρίθμοι διέγνωσαν αυτόν, κ’ έντεΰθεν καθίσταται πλείστου χζίχ, χχΐ δ’.ί 

την περί Γυιζώτου κρίσιν ώς πολίτικου άμα καί συγγραφέως. Ίστέον δ’ ότι. 
ούτω συμπεπλεγμένος χαρακτήρ άνδρδς, κατ’ έπίφασιν - πάνυ ψυχροϋ και 
διακρουστικοΰ άποβαίνει ούχί τοσοΰτον εύ'κριτος. Αύτδς ούτος έδόξαζεν, 
«ότι ή είκών ή μονιμοποιηθεϊσα έν τή φαντασίφ τών πλείστων Γαλατών 
καί ήν ώς είπεϊν δ Έρνέστος Ρενάν άπαξ διεκανόνισεν, είναι ήμαρτημένη, 

• είναι μύθευμα, «αύτδς δέ δέν είναι τδ τραγικόν πρόσωπον, τδ έρημον, τδ 
έντεταμένην έχον την διάνοιαν, όπερ θά καταστή είδος τι συναξαριού, 
ψευδές, ώς πάντα τά μυθολογήρ.ατα». "Ας ίδων.εν λοιπόν πώς υπέγραψε 
τδν ό'λον βίον τοϋ άξιομνημονεύτου πατρδς ή φιλόστοργος θυγάτηρ.

Ό Φραγκίσκος Πέτρος Γουλιέλμος Γυιζώτος έγεννήθη τή 4 ’Οκτωβρίου 
1787 έν ΡηίΛΟίς πκτρόθεν και μητρόθεν άπρίξ έχύμεν&ς τοϋ καλβινι·* 
σμοΰ. Και δ μέν πατήρ του Άνδρέας Φραγκίσκος Γυιζώτος, ευφυής δικη
γόρος ύπέστη τδν έπί τοϋ ικριώματος θάνατον έ'τει 17 ί>4 ώς θιασώτης 
της παλαικς τάξεως, η δέ νεαρά χήρα, ή άναντιλέκτως σπανίας ψυχικής 
άμα δυνάμεως και ένεργείας γυνή,εύθαρσώς άπεδύθη είς τδν τοΰ βίου αγώνα 
και σπουδαίος έπιμεληθεϊσα τής άγωγής τών δύο υιών της άπεδήμησεν 
είς Γενεύην χάριν βελτίονος παιδεύσεως. Τδ τραγικόν δμως τέλος τοϋ συ
ζύγου τοσοΰτον διεσάλευσε την καρδίαν της, ώστε είκοσι συνεχή έτη διήγε 

* τάς νύκτας κλαίουσα « δκτώ μόνον έ'τη έπιγείου εύδαιμονίας και τά λοιπά 
δάκρυα και οίμωγαί» (ίδ. σ. 120 Βιογο.) Και τούς γόους αύτης άπέκρυ- 
πτεν άπδ τών ιδίων τέκνων, υπέρ ών της άγωγής καί. τών έγγόνων αφιέ
ρωσε τδν δλον βίον, δςτις έγένετο ίηανώς μακρδς, ώστε νά έπίδη τδ με- 
γαλεΐον και την πτώσιν τοΰ πρεσβυτέρου αύτης υίοΰ. "Οτε δ’ δ Γυιζώτος 
τή α'. Μαρτίου 1848 την τοΰ θαλαμηπόλου στολήν φορών παρηκολού- 
θησε τώ εύπατρίδι Φλεϊσμάννω έκ Παρισίων είς Βρυξέλλας και αύτόθεν 
έ'φυγεν είς ’Αγγλίαν, ή τοϊς έ'τεσι προβεβηκυΐα μήτηρ ήσθάνετο έαυτήν 
ίκανώς σθεναράν όπως συμπαρακολουθήση έκείνφ είς Αονδϊνον, ω δλίγας 
ήμέρας ύ'στερον συνέτυχεν έν Βρόμπτων (τή -31 Μαρτίου). Τάς άοετάς 
της άρχαϊκής αύτης δεσποίνης συγκεφαλαιοΰται δ κύριος Σαιμπέβ λέγων, 
«νομίζω, ότι, έτι βλέπω αύτην φορούσαν την παλαιάν πατροπαράδο- 
τον στολήν καί πεπροικισμένην διά-τών ισχυρών και βαθύνων τύπων, αύ- 
στηράν άμα καί πραεϊαν ύπομιμνήσκουσαν τάς δέσποινας τοΰ Πδρτ-Ροϋάλ. 
Παραπλησίφ τώ τρόπω είκονίζει αύτην καί δ κ. Α. Σχέφφερ άέγων «ότι ή 
γηραιά αυτή γυνή έκόσμει τήν αίθουσαν τοΰ ύπουργοΰ υίοΰ της παριστώσα 
τήν εικόνα πιστής άπλό-τητος καί. τών αρετών έκείνων, αίτινες άκμάζου- 
σιν έν τοϊς διωγμοϊς και τή έρήμφ». ’Έτει 1805 δ Γυιζώτος μετέβη είς 
Παρισίους πρδς έναρξιν τών έν τή νομική σχολή μελετών. Αί δ’ αύτόθεν 
είς τήν ιδίαν μητέρα έπιστολαΐ άποπνέουσιν αύστηρότητα καθαρισχων.^

1 Λΐρίσεωί διαραρτυρορένων h Άγγλ·'α.

έν τε τοϊς θρησκευτικοΐς καί ήθικοϊς άξιώμασι καί ούδέν ί'χνΟς εύρηται έν 
αύταΐς τής, ώς είκδς, έκ τής μαθητικής ηλικίας, Συνήθους έπιπολαιότη- 
τος. Πρδς τουτοις καί μετέπειτα εί'χετο γνώμης, ότι ή διάθεσις ήωτη τώ 
νεανία, τφ είς τδν βίον είσαγομένω, είναι αίρετωτέρα, ή τούναντίον. Καί 
δτ’ ενώπιον αύτοϋ έ'ψεγόν νέους έπί άκρ^ σοβαρότητι καί μισαλλοδοξία 
«άφετε αυτούς,... έλεγε, διότι τοϊς λείπεται καιρός είς κολασμόν τών τοι- 
ούτων. παθών». Σημειωτέου-, ότι δ Γυιζώτος ενωρίς έγνω, ότι τδ μέλλον 
του έπερείδεται έπ’ άλλη σφαίργ, ή έπί τή είθισμένη τής έπκϊτήμης τοϋ 
δικαίου. Καί δ πρώην Ελβετός πρεσβευτής Στάπφερ έπέρρωσε τήν τάσιν 
τοϋ νεανίου πρδς ίστορικάς άμα καί καλλιλογικάς σπουδάς, ών πρώτιστος 
καρπός προήχθη είς φώς ή τοϋ Γίββωνος μεθερμήνευσις μετά τών έν έκείνη 
τή έποχή έριτίμων σημειώσεων. Παρεκτδς τούτου σχολάζων καί περί τήν 
γερμανικήν φιλολογίαν συνήψε ταχέως γραμματολογικάς σχέσεις, καί 
περί πολλοϋ έποιοΰντο αύτδν καθόλου οί έπί τήν γραμματολογίαν έπι- 
δρώντες άνδρες, οΐοι δ τής γαλλικής Άκαδημείας γραμματεύς Συάρδ 
καί δ Άββας Μορελλέ. Εντεύθεν άνεφχθησαν άμέσως καί έλευθέρως 
αί'θουσαι ώς ή τής κομίσσης d’Houdetot, τής πάλαι ποτέ φίλης τοΰ Ρουσσώ 
καί ή τοϋ πρίγκιπος· Ταλλεϋράνδου, τφ νεαρφ Γυιζώτφ, δςτις έν τούτοις 
τήν ύψίστην έπί τής γής εύδαιμονίάν εύρε πολύ ταχέως συζυγείς τήν πνευ-, 
ματώδη δεσποινίδα de Meulan, πρδς ήν συνεσχετίσθη ένεκα γραμματολο- * * 
γικών συμφερόντων καί ητις άνήκΟυσα είς άοχαΐον γένος νομιμοφρόνων, 
έπειράτο όπως κάλυψη τήν καταστροφήν τοϋ οί'κου αύτής έκ τοΰ προϊόν
τος τής γραφίδος. Παραχρήμα λοιπόν μετά τδν γάμον δ Γυιζώτος τή εύ- 
νοίφ τοΰ Φωντάνου, κατεστάθη καθηγητής τής νεωτέρας ιστορίας 
εύγνωμονικώς άποδεξάμενος θέσιν παρασχομένην αύτώ καί τή συνοδώ 

τοΰ βίου του άσφαλέστερον τά πρδς τδ ζήν, πλήν άλλ’ δμως έν τ<ϊ> είςι- 
τηρίω λόγω ούδέ τδ παράπαν έγκατέμιξε τδ είωθδς καί ώρισμένον έγκώ- 
μιον τοΰ αύτοκράτορος, δ δέ Φωντάνης κατ’ άνάγκην ηύχαριστεϊτο φρονών, 
ότι οί προτεστάνται ούτοι ήσαν υπέρ τδ δέον ίδιογνώμονες. Τδ έτος 1814 
διήνυσεν δ Γυιζώτος ώς γενικός γραμματεύς έν τ<3 έπί τών έσωτερικών 
ύπουργείφ ύπδ τδν Άββάν Μοντέσκιον, <;> συνέστησεν έκεϊνον δ Ρουέ Κολ- 
λάρδ, έπειδή προύτίθεντο διά τοϋ διορισμού ένδς προτεστάντου καί έλευ.- 
θερόφρονος νά παράσχωσιν έγγύησιν ύπέρ έλευθεροφρονούσης δμάδος. Καί 
αί 100 μέν ήμέραι έθεσαχ τέρμα ταχύ εςς τήν είρημένην θέσιν, άλλ’ άπ’ 
αύτής χρονολογείται ή είσοδος τοΰ Γυιζώτου έίς τά πολιτικά, παρ’ ω 
δσφ ένωρίς άνεφύη ή είς τδ πολιτικόν στάδιον κλίσις, τόσω ισχυρά καί ή 
ά,γάπη πρδς τάς πολιτικάς μελέτας καί ή πολιτική του εύφυΐα (ingenium 
politicum) έξεδηλώθη έτι ισχυρότερου. Ή δέ «Μελαγχολία» ήν δ ’Αλβέρ
τος Δύρερ έξύμνησεν έν τώ άθανάτφ αύτοϋ Stich (ποιήματι σημαίνοντι 
Nvyjwr) ώς τήν κρηπίδα τών έπισκέψεως έδραζομένων σπουδών, δέν ήτο 
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παντάπασιν ίδιότης τοΰ Γυιζώτου μή σκοπουμένης της όλης σοβαράς τά- 

σεως τοϋ βίου του. Τφ νεανίφ Γυιζώτφ διέφερε μάλλον ό άνθρωπος, ή ή 
φύσις. Δέν θά διήνυον,λέγει που (ί'δ. σ. 80),20 μιλιά ΐνα ί'δω ώραΐον τόπον, 
πάντως δμως χίλια πρδς δψιν διαπρεπούς άνδρός. Την καθαρώς επιστημο
νικήν ασχολίαν παρέβαλε μετά ταΰτα πρδς την άπόπειραν τοΰ βούλεσθαι 
περιπατεΐν μετά δεδεμένων οφθαλμών. Ή μέν γυμνή και καθαρά έννοια είναι 
τυφλή και διαμαρτάνει της όδοΰ ταχέως,ή δ’ένεογεια είναι απαραίτητος,ΐνα 
μή ή σκέψις άποβή άλογος. Ή ύπδ τής δεσποίνης Γυιζώτου έπισκόπησις 
τών δύο ό'ψεων αύτοΰ (έν σ. 8 3) συνάδει τέλεον πρδς τδ επιπόλασαν τοΰτο 
πολιτικόν πνεΰμα, ούχί δ’ δλιγώτερον καί τ’ άξιώματα, άτινα δ Γυιζώτος 
ύποσημαίνει έ'ν τινι επιστολή εις τδν δοΰκα τοΰ Βρολύ (σελ. 135) «ΐνα είς- 
δύσγΐ τις είς τδ κοινδν,οφείλει νά φέρηται ώς ή γαλή, όπόταν θέλη νά εί- 
σέλθγ είς θύραν τινά,ήτοι νά κύπτη καί νά γίνηται ισχνός,δπερ έστι τών ών 

ούκ άνευ (condititio sine qna non). Δυςφορώ καί έξοργίζομαι ένίοτε καί 
δμως ύποβάλλομαι μάλλον τφ δρφ αύτφ, ή ν’ άφιστώμαι της ενεργείας. 
Διά τοΰτο έπιφυλάσσω έμαυτφ τήν πλήρη έλευθερίαν και τήν ύπερήφανον 
μόνωσιν τοΰ άληθοΰς μου στοχασμοΰ διά τάς ήρεμους ημέρας τοΰ γήρως 
μου». Και άλλοτε πάλιν άποφαίνεται (σ. 212) «φύσει αισθάνομαι έααυ- 

,τόν παρορμώμενον είς ένέργειαν, και δή είς παντοίαν δραστικότητα, ή'ν 
τινα θά ήδύναντο αί περιστάσεις νά μοί έπιβάλωσιν». Ό Γυιζώτος δέν 
διετέλεσεν έπί μακρδν φίλος τής παλινορθώσεως. Έπανελθόντας τοΰ, βα- 
σιλέως έγένετο γενικός γραμματεύς τοΰ έπί τής δικαιοσύνης ύπουργείου, 
ήν δμως λειτουργίαν ταχέως αδθις παρητγσατο ΐν’ άναλάβγ έκ νέου τήν 
καθηγεσίαν..’Έτει 1818 δνομασθείς σύμβουλος τής έπικρατείας ζωηρώς 
μετέσχε καί ώς τοιοΰτος καί ώς συγγραφεύς (Du gouvernement represen- 

tatif et de lYtat actuel de la France' καί τοΰ «Essai sur Γ bistoire et l’dtat 
de I’instruction publique en France»2 άτινα άμφότερα έδημοσιεύθησαν έτει 
1816) τής ίδρύσεως τοϋ συνταγματικοΰ συστήματος. Είτα τδ ύπουργεΐον 
Δεκάζ μηνί Ίουλίφ τοΰ 1819 κατέστησεν αύταν διευθυντήν τοΰ έμπο- 
ρικοΰ τμήματος ύπδ τδν ύπουργδν τών έσωτερικών, παοασχδν αύτφ τήν 
εύκαιρίαν τοΰ έκμαθεϊν τδν μηχανισμόν τής γαλλικής διοικήσεως καί ύπδ 
ταύτην τήν έ'ποψιν. ”Οτε μετά τδν φόνον τοΰ δουκδς Βέρρ διά τοΰ 
κ. δε-—Σέρρ ή άντιπολίτευσις άνέλαβε τήν διοίκησιν τών κοινών, έ- 
ποιήσαντο έκποδών άπδ τοΰ συμβουλίου τής έπικρατείας τούς κκ. Ροϋέ 
Κολλάρδ, δε-Βαράντ, Ίόρδαν καί Γυιζώτον δςτις άπδ τοΰ νΰν συνωστίζε

ται έν τή άντιπολιτεύσει. ’Έτει 1822 κλεισθείσης τής αιθούσης τών πα- 
ραδόσεών του ένέκυψεν αύθις είς γραμματολογικάς μελέτας. Καί κατά τδ 
έ'τος 1827 έδημοσιεύθησαν οί δύο πρώτοι τόμοι τής δνομαστής Histoire

' 1 Τής άντιπροσωπικής κυβερνήσει»; και της ένεστώσης καταστάσεως τής Γαλλίας.
2 .Καί τον δοκφίου τής ιστορίας καί τής καταστάσεως τής δηρ,οσίας παιδεύσεως ίν Γαλλί^. 

Ο ΓΥΙΖΩΤΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 197

de la Involution d’ Angleterre καί έ'τει 1828 άνέλαβε τήν σύνταξιν τής 

Revue Fraucaise. Τδ δ’ ύπουργεΐον Μαρτινιάκ άπεπειράθη τότε νά έγκαι- 
νίσγ φιλελεύθερον σύστημα, προςενεγκδν τφ μέν Ρουέ-Κολλάοδ τήν προε
δρίαν τής βουλής, τφ δέ Γυιζώτφ άποδόν τδν τίτλον συμβούλου τής επι
κράτειας, έπιτρέψαν άμα αύτφ καί τφ Κουζίνφ (τώ περιωνύμφ δήλον δτι 
μεταφράστε τοΰ Πλάτωνος παρά Γαλάταις καί διαπρεπεΐ καθόλου φιλο- 
σόφφ) καί τφ Βιλεμαίνφ τήν έπανάληψιν τών πανεπιστημιακών άκροά- 
σεων. Έντεΰθεν τά δύο επόμενα έ'τη συναποτελοΰσε τήν λαμπηδόνα τής 

δραστικότητος τοΰ Γυιζώτου ώς δημοσίου διδασκάλου, καί αί μετά ταΰτα 
δημοσιευθεΐσαι, αί τότε ένώπιον πολυαρίθμου άμα καί έκλεκτοΰ κοινοΰ 
άπαγγελθεΐσαι άκροάσεις «περί τής ιστορίας τοΰ πολιτισμού έν Γαλλία» 
έμπεδσΰσι κατ’ έζοχήν- τήν φήμην αύτοΰ ώς λογίου. Περί τούς αύτους 
καιρούς εύημέρησεν δπως άποκαταστήσγ τήν διά τήν τελευτήν τής πρώ
της συζύγου έπιταραχθεΐσαν κατ’ οίκον εύδαιμονίκν διά δευτέρου έύτυ- 
χοΰς συνοικεσίου μετά τής άνεψιας τής άποιχομένης, ήγουν τής δεσποι
νίδας Έλίσης Διλλών. Ή δέ δεύτερα αυτή σύζυγος δέν ύστερει τής 
πρώτης τήν έκμόρφωσιν τοΰ λογικοΰ καί τής καρδίας καί έξ ί’σου άφω- 
σιωμένη ταΐς μελέταις καί τώ συγγράφειν διετέλεσε πιστή καί πνευμα
τώδης συνεργάτις τοΰ συζύγου. Καί έκ μέν τοΰ πρώτου γάμου ό Γυιζώ
τος έ'σχεν υίδν, Φρσγκΐσκον τού'νομα, δστις έν άκμαιοτάτη ηλικία έτελευ- 
τγσεν' έκ δέ τοΰ δευτέρου έκτήσατο δύο θυγατέρας Παυλίναν καί Έρ- 

ριέταν καί υίδν Γουλιέλμον.
Τδ έ’τος 1830 άνεβίβασε τδν Γυιζώτον παραχρήμα έπί τδν κολοφώνα, 

είς 8ν ταχύτατα έ’σπευδεν άπδ τής πρώτης μετοχής είς τά πολιτικά. Ούδέν 
δέ τδ παράδοξον, άν έν τή προκειμένη βιογραφίφ ευρηνται πολύ δυςμε- 
νεΐς ύποσημάνσεις ώς πρδς τήν κυβέρνησιν Καρόλου τοΰ Ζ’, (τοΰ χριστια- 
νικωτάτου έκείνου ήγεμόνος, ώ ή πατρίς ήμών πολλά οφείλει). Τδ έκ τοϋ 
ύπουργικοϋ συμβουλίου άνέκδοτον,έν ώ ο κ. Πεϋρωνέ ώμίλησε περί μέτρων 
«μετριοπάθειας καί νομιμότητος» τεκμηριοΐ τδν βασιλέα (λεγει δ Γυιζώ
τος σ. 121) έν τή γνωστή αύτοΰ έκτυφλώσει καί αυταπάτη. Τήν δ’ άνα- 
τροπήν τής βουρβωνικής κυβερνήσεως ό Γυιζώτος ύπελάμβανεν άπλοΰν επα
κόλουθου τής εαυτών άδεξιότητος, γράφων ώς λόγιον τής ιστορίας τών 
πεντεκαίδεκα αύτών έτών τάς ρήσεις τοΰ Όμέρ Ταλών «διά τά βκσίλεια 
τής γής ταύτης δέν ύπάρχουσι κρίσιμοι ήμέραι καί έ'τη" ή εύτυχία των 
ούδαμώς ή'ρτηται έκ τής έπιδράσεως τών άστέρων* τδ πνεΰμα καί ή τύχη 
των είναι μοναδική καί μόνη, ήτοι ή άγαθή, ή φαύλη των διοίκησις». Ή 

μετοχή έν τούτοις τοΰ Γυιζώτου είς τήν πτώσιν τής παλαιοτερας βασι
λικής δυναστείας φαίνεται κατά τήν έ'κθεσιν τής ιδίας θυγατρδς παντε
λώς άσήμαντος. Καί αύτδς ούτος έν τοϊς'«’Απομνημονεύμασιν» έκφράζεται 

δμοίφ τώ τρόπφ. Ό Γυιζώτος-δηλαδή (κατά τά άπομνημονευματα 
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τκθτα) ύπέστρεφεν έκ 'Ρημων, δτε τή 26 ’Ιουλίου έν Πουϊλλύ ή'κουσε 
'roc διατάγματα του Πολινιάκ, άο.χ δέ χχι τήν της επαναστάσεως 
έκρηξιν. Καί μόλις έν Παρισίοις άφικόμενος (κατά τήν 27^τοΟ αύτοϋ [Λη
νός) έλζβεν επιστόλιον παρά τοϋ Κ,ασιμίρ-Περιέ, καλούν εκείνον είς σύ- 
σκεψιν. Άπδ τοϋδε δ Γυιζώτος πρωταγωνιστεί έν ταΐς κινήσεσι τής επο
χής εκείνης καί παραχρήμα ως ύπουργδς των εσωτερικών παρά τφ Λου
δοβίκο) Φιλίππφ, τρεις δμως μήνας μετέπειτα παρητησατο τήν υπουργίαν 

μετά τοϋ Περιέ καί τοϋ δουκδς Βρολύ, διότι ήσαν τά συντηρητικά στοι
χεία τοϋ υπουργείου παραχωρήσαντα τήν έδραν τώ κ. Λαφίτ καί τοΐς 
τούτου έταίροις. Άλλά δέν ήδύνατο τις νά περιμένη, δτι δ άνήρ, δςτις 
έμελλε νά ήναι μακρά έ'τη ή ψυχή τής κυβερνήσεως τοΰ ’Ιουλίου, ή'θελε 

κρίνει αύτήν ταύτην καί τδν ηγέτην αυτής άλλως, ή πολλά εύνοϊκώς. Ή 
έτει 1830 έπί τδν θρόνον άνάβασις τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου κατά γε 
τδν Γυιζώτον κριτήν έδωροφόρησε τή Γαλλία δκτωκαίδεκα έτη ειρήνης 

καί αγαθήν καί έλευθέραν κυβέρνησιν. Καί πάλιν δ αύτδς έπιστέλλει είς. 
τδν δοϋκα τοϋ Βρολύ «εύρισκόμεθα έν τφ αίώνι τής εθνικής δρθοφροσύ- 

νης» (bon sens national). «’Οφείλει τις καί μή δρών αύτήν νά πιστεύν) είς 
τήν δπαρξίν της, ώς είς τήν τοϋ ®εοϋ, χωρίς νά έννοή αύτόν’ ούτος &πο-* 
καλύπτεται έκ τών ιδίων έργων». ’Εντεύθεν τοΐς δκτωκαίδεκα αύτοΐς έτεσι 
τής ειρήνης δύναταί τις νά προςνέμγ τδ δίκαιον, μή άλλογνοών έν τούτοις 
ήλίκον άμέτρητον δυστύχημα έγένετο ή τοϋ 1830 έπανάστασις και μή 
διαψεύδων τήν άνά πάσαν τήν Γαλλίαν διαφθοράν, ήτις έσχε τήν αρχήν 
άπδ τής δεσποτείας τής ελευθερόφρονος μέσης τάξεως (bourgeoisie) μάλιστα 
ύπδ τήν προεδρείαν τοϋ Γυιζώτου. Καί δμολογουμένως μέν δ Γυιζώτος, 
πολύ δλιγώτερον συμμετέσχε τών έν έτει 1830 ήμερων τοϋ ’Ιουλίου, ή 
δσον δ Θιέρσος και δ Βενιαμίν Κωστάν. ’Άν μή δμως δ Γυιζώτος επέβαλε 
χεΐρα έπι τδν θρόνον τών Βουρβώνων, δπόσον μείζων θά ήτο ή υπηρεσία 
του, άν ήγγυάτο ύπέρ τής άπειλουμένης δυναστείας. ’Ενθάδε όντως άρ- 
μόττει τδ ύπδ τοϋ κ. Ταίν ρηθέν’ «ύποκειμένου τοϋ λόγου περί πολιτικής, 
προτιμότερου .είναι νά συνεχίζη τις, ή νά ποιήται άρχήν». Άναμφισβητή- 
τως δ Γυιζώτος άπεκαλύπτετο έπί μάλλον καί μάλλον δ ηγέτης τοϋ .συν
τηρητικού στοιχείου τής κυβερνήσεως τοΰ ’Ιουλίου. Καί έκ τών δύο ψυ
χών αυτής ή μέν τοΰ Γυιζώτου ήτο ή συγκρατοΰσα, ή δέ τοϋ ©ιέρσου ή 
διασπώσα. ’Εντεύθεν άσμενος παρετήρησεν, δτι ή κυβέρνησις μετά τήν 

οχλαγωγίαν τής 6 ’Ιουνίου 1832 κατεπειγόντως ελάμβανε σπουδαία μέ
τρα. «Κυβέρνησις άνευ κανόνων, δοξάζει δ Γυιζώτος, είναι αδύνατος, ώς 
πάλιν Κυβέρνησις άνεϋ συνέσεως. Κάρολος δ δέκατος έπεσε δι’ έλλειψιν συ- 
νέσεως' ταλαντευόμεθα έλλείποντος κανόνος. Τά νΰν απαιτείται κανών καί 
εύβουλία. Μετά τής 6 ’Ιουνίου, ώς λέγουσιν έν τφ προας·είφ τοΰ άγιου Γερ
μανού, ήνέλαβεν δ βασιλεύς τδ στέμμα (ί'δ. σ. 134)». Πολύ σπουδαία και 

άξιομνημόνευτος έγένετο ή τοϋ Γυιζώτου ενέργεια κατέχοντος τδ χαρτο
φυλάκων τοϋ ύπουργοΰ τής δημοσίας παιδεύσεως πρώτον μέν έτει 1833, 
είτα άπδ τοΰ 1836—1839. Είς τδ 1833 τίθεται δ ύπ’ αύτοϋ επεξερ

γασμένος νόμος περί προκαταρκτικής παιδείας, νόμος μέχρι τοΰ νΰν έπι- 
δρών. -Ή δέ δευτέρκ ύπ’ αύτοϋ διεύθυνσις τοΰ ύπουργείου τής έκπαιδεύ- 

σεως διαπρέπει έπί σειρή γραμματολογικών καί επιστημονικών εργασιών, 
άς ώς ύπουργδς προύκάλει, ή ύπεστήριζεν. Καί δή .είς τήν άρχεβουλίαν 

αύτοϋ δφείλεται ή επίδοσις τών παλαιογραφικών καί ιστορικών μελε
τών, ώς πρδς τήν 6cole des chartes καί ή μείζων έκτασις καί έμβά- 

θυνσις, ώς καί τδ έγκριτον Τργον τοϋ δε-Βαιλλύ Elements de paleo
graphic έξεπονήθη τφ κελεύσματι τοϋ Γυιζώτου. Ή ιστορία τής Γαλ
λίας καί αί πρδς αύτήν σχετικαί έρευναι καί δημοσιεύσεις δφείλουσι τήν 
ιδίαν άνάπτυξιν είς τήν ύπερβάλλουσαν αύτοϋ,. παρόρμησιν. Καί δπόσον 
έλίγον ώς ύπουργδς τής παιδείας στενόκαρδος καί προσωποληπτικδς ένε- 
δείκνυτο έπί ενθαρρυνσεως Επιστημονικών σπουδών, διατρανοΐ τδ ζωηρδν 
.ενδιαφέρον πρδς τάς τεχνοϊστορικάς μελετάς τοΰ Ρείου. Εί καί ούτος ώς 
διαπρύσιος βασιλόφρων άμα πεσόντος τοϋ δεκάτου Καρόλου παρητήσατο 
τήν δημόσιον ύπηοεσίαν, ούδέν ήτταν δ Γυιζώτος ύπουργδς ών δέν ώκνησεν, 
δπως έφοδιάσγ εκείνον διά τών μέσων, άτινα καθίστων δυνατήν τήν είς 
τήν άλλοδαπήν αποδημίαν του. Καί ούτος πάλιν μή σκοπουμένης τής πο
λιτικής άλλοφροσύνης διέσωζε μέγαν τον σεβασμδν καί τήν εύγνωμοσύνην 
πρδς τδν Γυιζώτον. Παρά τήν δραστικότητα ταύτην έν τφ είδικω ύπουρ- 
γείφ δ Γυιζώτος Ενδελεχώς συνηγορεί έν τή βουλή ύπέρ τών προνομίων 
τής συνταγματικής μοναρχίας, άτινα σύν τοΐς πολιτικοΐς φίλοις Ροϋέ-Κολ- 
λάρδ, Περιέ καί Βρολύ ή'λπιζε νά έμπεδώσγι έν Γαλλίφ. Πώς δέ διενοεΐτο 
τδ πράγμα,, εκφράζει έν τινι έπιστολή τοΰ έτους 1836 διά τών λέξεων 
τοϋ Πασχάλ «la multitude qui ne se redint pas a Γ unite, est confusion; Γ 
unite qui n’ est pas multitude, est tyraniie» ή πληθύς ή μή Επαναγόμενη 
είς τήν ενότητα, είναι σύγχυσις, ή δ’ ένότης ή μή ούσα παντάπασι πλη
θύς, είναι τυραννία, δπερ έστω τδ άληθές λόγιαν τής συνταγματικής μο
ναρχίας (ί'δ. σ. 178). Ένόμιζε δ’ έν φ ύπερεμάχει τοϋ συστήματος τούτου 

ώς τοϋ άρίστου, δτι τοιαύτη κυβέρνησις δέν είναι άναμάρτητος. Άλλ’ 
άπαξ είπεν (σ. 242) «ή άντιπροσωπική κυβέρνησις είναι-, ώς ή τοϋ Λουδο

βίκου Φιλίππου, καί πλημμελεΐ μέν αυτή, άλλ’ έπανορθοΐ τά έαυτής 
αμαρτήματα». Έν άλλαις λέξεσι κατά τδν Γυιζώτον, ή συνταγματική 
μ.οναρχία φέρει έν έαυτή τδ επανορθωτικόν τών ιδίων Ελαττωμάτων. Πλήν 

-άλλ’ δμως ή ιε', συνταγματική ‘μοναρχία δέν παρέσχεν έν Γαλλίγ τδν 

περί τούτου έλεγχον !
'Άμα τή κατά τδ 1840 προαγωγή τοϋ Γυιζώτου είς τδ άξίωμα τοϋ 

ύπουργείου καί ύπουργοΰ επί τών εξωτδρικών έπληρώθη ή εν τφ βίφ αύ- 
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τοΟ φιλοδοξία. Διαφοροτρόπως κρίνεται δ Γυιζώτος κατά τά οκτώ έ'τη, 
οΐς ώς ηγέτης έ'σχε μετά χεϊρας τάς τύχας της Γαλλίας. Ό την προτο
μήν αύτοϋ βλέπων έπί της είκόνος εκείνης, της έν τώ παρεκκλησίφ τοΰ 
Νεϋλλύ ή'τις παριστάνει τον θάνατον του δουκδς τής ’Ορλεάνης, άγε
σαι νά πιστεύσγ, δτι η ψυχρά αυτή λελογισμένη φυσιογνωμία, ή'τις κατ’ 
έπίφασιν άμοιρος ανθρώπινης συγκινησεως μόνον μετά τοΰ πολιτικοΰ δια
λογισμού έμφανίζεται είς την επιθανάτιου κλίνην τοΰ δυστήνου διαδόχου 
του θρονου, δυναται ν ανηκγ αποκλειστικως είς άνδρα δαπανώμενον είς 

τας πολιτικας σκεψεις, περιορώντα την κωμφδίαν τών άνθρωπίνων πλα
νών καί παθημάτων. Και δ,τι μέν μνημονεύει η . τοΰ Γυιζώτου θυγάτηρ, 
ί'σια ίσια. έκ της περιόδου ταύτης άντιφωνεϊ τοϊς περί της άνωτέρω είκό- 
νος ειρημενοις. Άλλ’ δμως τουναντίον διατείνονται,ότι ο Γυιζώτος καί είς 
τδ έ'πακρον τής πολίτικης δυνάμεως μεταρσιωθείς την άληθή εύδαιμονίαν 
τ-ης ζωής άνεζήτει οίκοι έν τή πρδς την πεφιλημένην σύζυγον άγάπγ καί 
έν τή ανατροφγ και αγωγγ των ίδιων -τέκνων. Καί δέν άπαναίνεται μέν 
την φιλαρχίαν (διότι λέγει έν σελ. 147 «αγαπώ την έξουσίαν άτε φιλών 
την πάλην»), δμως ουδέ τδ παράπαν δαπανάται είς την φιλοδοξίαν αύ
την. Περί πλέον έκ τών είς την ιδίαν γυναίκα καί τά τέκνα έπιστολών 
συνάγεται η μέχρι τών καθέκαστα μετ’ αύταπαρνησεως έπι^έλεια τής 
οικίας καί τής οικογένειας, ή απαράβλητος χαρά έπί τγ, εύλογία της κατ* 
οίκον εύδαιμονίας, άρεταί, αϊτινες αδύνατον νά ένοικώσιν έν τή ψυχγ άν
δρδς, έν ου τή ύπάρξει η πολιτική φιλοδοξία άμα και φιλαρχία άποτε- 
λοΰσι τδν κύριον σκοπδν (fin mot) τή δημοσίφ θέσει ούδέν συμφέρον τοΰ 
οι'κου σφαγιάζεται, ούδέν τών της σωτηρίας καί τοΰ θρησκευτικού μ,έλ- 
λοντος της οικογένειας, διότι άνά μέσον τών σπουδαιότατων πολιτικών 

άσχολιών ευρισκεν ό πατήρ (ήγουν ό Γυιζώτος) καιρδν ν’ άκριβολογήται 
έν τή πρδς τά τέκνα έπιστολογραφί^, νά συμμετέχω τών μελετών καί 
άνεσεων αυτών, νά έπισκοπή όξυδερκώς δσον τήν άνάπτυξιν αύτών καί 
νά έπιδοκιμάζτ] τάς άγαθάς αύτών ιδιότητας καί έπανορθοϊ τάς μή τοι~ 
αύτας. Παραβλητέα κρίνεται ένθάδε τοΰ λόγου ή έπιστολή, ήν έ'τει 1839 
έπιστέλλει είς τήν ιδίαν θυγατέρα Έρριέταν (σ. 191) περί τών έπιστολών 
της καί ή έγκάρδιος χαρά, μεθ’ ής ύποδηλοϊ πάσαν πρόοδον τοΰ πρεσβυ- 
τέρου υίοΰ του, καί ή βαθεϊα λύπη, άλλά καί καρτερία, μεθ’ ής υποφέρει 
τάς δυςημερίας, οΐον τήν έ'τει 1833 τελευτήν τής δευτέρας συζύγου. Καί 
οτε το έτος 1848 εξεωσεν αύτδν άπδ τής πολιτικής παλαίστρας, ύπέ- 
στρεψεν άνευ λύπης καί μέμψεων είς τήν οίκια-κήν εύδαιμονίαν, τήν άνα- 

μενουσαν αύτδν καί δμολογεϊ μετ’ άπαραμίλλου ειλικρίνειας, δτι ή πολί
τικη δεν ηδυνηθη νά πληρώσγ τήν καρδίαν του, καί δτι τήν εύτυχίαν του 
δύναται νά εύρίσκγ μόνον «par ses affections et au sein de ses affections», 
βδια τών διαθέσεων του και έν τώ κόλπω τών διαθέσεων του». Καί 

πάσαν εύπραγίαν έ^ ούδεμιά μοίριγ έτίθετο, άν αί διαθέσεις τφ έ'λειπόν. 
Ή ζωή υπάρχει έντή καρδί<£, καί ή καρδία έν τή οίκογενείφ’ «Si ses 
affections lui manquaient la vie est dans le coeur, et le coeur est dans la 
families. "Οτι δέ ταΰτα δέν ήσαν κεναί φράσεις τεκμηριοϊ πάσα ή άλλη- 
λογραφία, ή δλη ένέργεια τοΰ άνδρδς έν τφ κόλπφ τοΰ οίκου καί ή περι
παθής φροντίς περί άνατροφής τών έγγόνων του, οΰς μέρος τι αύτδς άνε- 
τρεφε. Καί τδ είρημένον γεγονδς καί τδ άλλο έκεϊνο, συνφδει' δτι άνευ άςιο- 
λόγου περιουσίας καί μετά τής φειδωλής οικονομίας διάγων κατέλιπε τήν 
δημόσιον λειτουργίαν. Τύποι τοιοΰτοι πάνυ χαρακτηριστικοί δέον νά έξαί- 

ρωνται κατ’άντιβολήν πρδς τήν διαγωγήν τών έπί τοΰ Ναπολέοντος πολιτι
κών έκείνων άνδρών,ο'ίτινες τήν ς-ρόφιγγα τής ύπάρξεως αύτών άνεζήτουν έν 
τή άχαλινώτω άπολαύσει καί άσυνειδήτφ κτήσει εκατομμυρίων... Ό Γυιζώ

τος αύτδς έ'κρινε τήν δημόσιον ένέργειαν καί τήν πτώσίν του έ'ν τινι έπις·ολή 
πρδς τήν φίλην του δεσποινίδα Άουστίνην ώς έξης’ «είς τών έπιφανεστε- 
ρων ιπποτών σας, ό δούξ τοΰ Όρμδνδ, έ'λεγε μετά τδν θάνατον τοΰ υίοΰ 
του, τοΰ λόρδου Όσσώρυ, Ό νίός μ ον el xal τεθνεως aol elrai αίρετώτε· 
for ίΐαχτδς άΛΛου βιοϋντας. Τοΰτο λέγω καί έγώ περί τής παρελθούσης 
εύδαιμονίας μου. Έν τφ δημοσίφ βίφ μου μέ κατηξίωσεν δ Θεός δπως 
έξυπηρετήσω τρία μεγάλα πράγματα, «τ/)κ άγωγητ τοϋ .Ιαοΰ, την ΐδρυσιν 
εΛενθέρας χυβερνήσεως καί την διατζίγησικ τηο ειρήνης». Έκ τών τριών δ’ 
έξηριθμημένων πραγμάτων τδ μέν τρίτον άπέβη μοι εύτυχώς καί ύπέρ 
πάσαν προσδοκίαν, τά δέ δύο άλλα φαίνονται μέν ή'δη νΰν προςκρούοντα, 

άλλ’ ίσως δλιγώτερόν, ή δσον φαίνονται.
Άπδ τοΰ έ'τους 1849, δτε ο Γυιζώτος έκ τής καθόδου ύπέστρεψεν εις 

’Αγγλίαν, διέτριβεν ώς τδ πλεϊστον έν τή μικρ^ έπαύλ.ει παρά τδ Χιζιέ 
έν Νορμανδίικ, δπερ άγροτικδν κτήμα έκ τριακονταετούς φειδοΰς ήγόρασε 
καί § κατέστη τδ κέντρον εύδαίμονος κατ’ οίκον βίου, μάλιστα ές δτου 
αί τοΰ Γυιζώτου δύο θυγατέρες (Παυλίνα καί Έρριέτα) συνεζεύχθησαν ή 
μέν τδν κ. Κορνέλην, ή δέ τδν κ. Κοράδον δε-Ούίτ, καί τδν γηραιδν 
πολιτικόν περιεστοίχιζεν ιλαρά πληθυς έγγόνων. Καί δέν είναι μέν αίθριος 
τόπος ή γλώσσα αυτή τής Νορμανδίας καί μετά τών ζοφερών άκτών και 
τοΰ σπανίως άνεφέλουούρανοΰ, άλλά χώρα πολύ έπιτηδεία δπως τδν μα- 
κρότερον έκεϊ διαμένοντα καλέσ-ρ είς επιστροφήν αύτοϋ έαυτοΰ. Αύτόθι 
.συνέγραψεν ό Γυιζώτος τά «Απομνημονεύματα» τδ ύστατον μεγαλούρ- 

,γημα τών έν τφ βίφ του καί τδ κατά τήν Γαλλίαν πολυανάγνωστον βι- 
βλίον «Histoire de France racont6e a mes petits enfantss. 'Ως πρδς δέ τά 

πολιτικά γεγονότα έπολιτεύετο μάλλον ώς άμέτοχος Θεατής. Καί ή γνώμη 
αύτοϋ περί προςώπων καί γεγονότων τών μετά τδ 1848 δυο επόμενων 
δεκαετηρίδων είναι παντελώς άντικειμενική, ή δσον συνειθίζει νά ήναι επί 

. πεπτωκότων πολιτικών μεγαλείων. Καί δέν είναι μέν απολύτως πολέμιος
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τής δημοκρατίας, κοά τοι υπερβαλλόντως άποδιδούς τδ πρωτεϊον τή συν

ταγματική μοναρχίφ, ήξεύρει δμως, δτι καί ή δημοκρατία κατά τάς καί- 
ρ'.κάς περιστάσεις έμπορεϊ νά ήναι «άγαθή και ωραία πολίτικη μορφή», 
καί προςωπικώς ' ή'θελεν έξοικειοΰσθαι πρδς αύτήν. Άλλ’ έχεται γνώμης, 

οτι η μορφή αυτή των της πολιτείας άξιοϊ διάνοιαν μάλλον ύγιαίνουσαν 
καί πλείονας άρετάς, ή δσας κέκτηνται οί Γάλλοι, καί έάν, λέγει, τά χϋν 
(ηγουν έτει 1849) έ'/ωμεν την δημοκοατίαν, αιτία τούτου, δτι έκ τών .

πνευματικών αυτών προτερημάτων κεκτημεΟκ ούχί πολλά, άλλ’ έλάχι- 
στα (πρβ. σελ. 282). Περί δέ τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου έπ’εύκαιρίγ τής 

τελευτής αύτοΰ (τ·2ί 26 Αύγούστου 1850) κρίνει ώδε’ «δ κόσμ.ος ευαρίθ
μους ειδεν ούτως αγαθούς βασιλείς, ή δέ κυβέρνησίς του υπήρξε; ή εύερ- 
γετικωτέρα, ην έσχε ποτέ η Γαλλία κα! πιθανώς έξει ποτέ», (πρβ. σελ. 
281). Περί τής έπαναστάσεως τοΰ 1789 άποφα'νετζι εύνοϊκώτερον τοΰ 
Μονταλεμβέρτου έν τώ περιωνύμφ λόγω της αποδοχής του είς την Άκα- 
δημειαν (Discour de reception a l’Academie), είς Sv έκ καθήκοντος άπεκρί- 

νατο ό Γυιζώτος τγ 5 Φεβρουάριου 1852 «Μή σκοπουμένων,. λέγει, τών 

συμ,φορών καί τών πλανών της έπαναστάσεως έπεκράτησαν ούδέν ήττον.
έτει 1789 αί άγαθαί προθέσεις καί ούδείς τά νΰν θά προείλετο την έπά- ·,
νοδον τοΰ πρδ,τοΰ 1789 καθεστώτος». Άπόδειξις τών κατ’ έπικράτησιν 

άγαθών συνεπειών τοΰ γεγονότος (δηλ. της έπαναστάσεως) άναγινώσκε-
ται έν σ. 291. Καί την μέν έγκαίνισιν τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος ;
εις την Αυστρίαν χαιρετίζει (σ. 329) ώς μέγα καί πολλά έπαγγελλόμε- 
νον μήνυμα’ περί δέ τής καθαιρέσεως της κοσμικής δεσποτείας τοΰ Πάπα 
ούδέν έκφράζει. Καί ώς προτεστάντης δυςκόλως μέν άπεδέχετο τδ Do

minium temporale (την μακράν κυριαρχίαν), δμως μνημονεύει εύφυά επι
στολήν τοΰ Δουδάν, έν ή λέγεται «δέν ήξεύρω πώς οί λογικοί άνθρωποι 
δέν κατανοοΰσιν, δτι Πάπας άνευ κράτους είναι έν τών μάλλον έπικινδύ- 

νων ό'ντων έν τή κτίσει. Όπόταν οί χάρτινοι αετοί δέν έχωσιν ούράν ίκα— 
νώς βαρεϊαν, πίπτουσι πρηνείς». Ό σκεπτικός λοιπόν Δουδάν διένοήθη έπί
τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ συνφδά τφ σκεπτικφ Θιέρσφ, οτε ουτος συνεβού-

λευσε τώ Αουδοβίκω Ναπολέοντι δπως άποκαταστήση την κοσμικήν έξου- ί
σίαν τοΰ Πάπα. Τά δέ γερμανικά πράγματα διορΧ ο Γυιζώτος, ώς είκδς, {
διά τών γαλλικών διοπτρών. Τδ αναποφάσιστον καί άδεξιότατα ύπο- ΐ
λαμβάνει κατά την πασιθρυλητον φράσιν τής «Έφημερίδος» ώς τά ση

μεία t&r καιρώκ. Ούδείς έπίσταται τί βούλεται, τά πάντ’ άφίνει νά γί
νονται καί μόνον (ούτως έπιστέλλει έ'τει 1864 είς τδν Βαράντ «ό Βι- 
σμάρκ έχει την δψιν άληθοΰς φιλοδόξου, έπιδιώκοντος σκοπόν τινα, επειδή 
συνέλαβεν αύτδν και βούλεται την πραγμάτωσιν, άλλ’ ουτ’ έμφρων, ούτ 
έ'ντιμος (sic) είναι, άλλ’’είναι τις (σ. 334). Κατ’ άκολουθίαν καί πρδς τήν
Γερμανίαν τοΰ 187 0 δέν δύναται νά ένδείκνηται έπιεικής. Και θεωρεί μέν J

τήν διαγωγήν τοΰ Ναπολέοντος άνάρμοστον, άλλά δέν εννοεί πώς ή Πρωσ- 
σία ύπέρ τήν άξίωσιν τνίς Γαλλίας ήδύνατο νά ήναι τοσοΰτον έξηρεθισ- 
μένη, ώςτε νά κήρυξή τδν πόλεμον. «Όποτέρα τών δύο κυβερνήσεων, ή 
λαών, είναι ή μάλλον έστερημένη εύβουλίας καί ήθικου αισθήματος; άλη
θώς θά ήμηχάνουν ν’ άποφασίσω» (σ. 343). Έντεΰθεν καταμανθάνει τι<. 
δπόσον δυςχερές είναι καί πνεΰμα τοιοϋτον, οΤον τδ τοΰ Γυιζώτου, ν’ ά- 
πεκδυθή τήν έθνικήν έμπάθειαν. Είς δέ τήν έτει 187 3 ένεργηθεϊ- 
σαν συγχώνευσιν (Fusion) ήν ο ’Ερρίκος πέμπτος έμελλε νά έπανα- 
γάγγ εις τδν θρόνον τών πατέρων του, δέν πιστεύει πολύ. Και πρδς 
τδν κόμητα Σαμβδρδ έμφανώς άπιστεϊ έπάγων τάδε’ «ούτος δέν είναι 
ό χαρακτήρ τών άνθρώπων τής ήμετέρας έποχής.» (πρβ. σ. 359). Περί 
δέ τοΰ ΝαΛολέοντος τοΰ Γ', οφδεμία κρίσις τοΰ Γυιζώτου εδρηται έν τή 
περί ής δ λόγος συγγραφή. Άρίγνωτος είναι μόνον ή φράσις, ήν έτει 1851 
έξήνεγκε περί αύτοΰ «c’est une mediocritd m^connue» είναι παρεγνωρισμένη 
μ.ετριότης. Καί δμως κατά τδ β'. έτος τής δευτέοας αύτοκρατορίας διέ- 
κειτό πως φιλικώτερον πρδς αύτόν. Τοΰ επεισοδίου αύτοΰ μέμνηται ή 
βιογράφος έν ένί στίχω, άναμφισβητήτως άκουσα, έπειδή τοΰτο έγένετο ή 
ύστάτη άπατη τοΰ πατρός της. Ή δ’ έλευθέριος χρονολογία ή έγκαινι- 
σθεϊσα άπδ τής έποχής τών πολιτικών τοΰ άντικαίσαρος Ρουέ καί τοΰ 
υπουργείου Όλλιβιέρου, έξήγειρεν έν τισι τήν έλπίδα, καθ’ ήν ή αύτοκρα- 
τορία δυνατδν νά μετασχημζτισθή εις συνταγματικήν μοναρχίαν’ άν- 
τικρυς πλάνη, ή'τις έπελάθετο τής συστάσεως τής αύτοκρατορίας καί 
παρεΐδε τά συμπτώματα τοΰ μαρασμοΰ έν τφ έργφ τοΰ Γ'. Ναπολέ
οντος. Ό Γυιζώτος τότε προθύμως - άνέλαβε τήν προεδρείαν έπιτροπείας, 

ητις έμελλε νά μεταρρυθμίσν; τήν έν Γαλλί# γυμναστικήν καί πανεπι
στημιακήν παίδευσιν. ΎΗτο αΰτη ή τελευταία πράζις τοΰ Γυιζώτου έν 
τοϊς δημοσίοις πράγμασιν, ήν άξιοθαυμάστως έπλήρωσε καί μετά νεαροϋ 
ένθουσιασμοΰ-δ ή'δη τδ 83 έτος τής ηλικίας τότε άγων πρεσβύτης, προς- 
φυές πάνυ ύπολαβών δπως διαγνώ καί τά παρά Γερμανοΐς κείμενα κατά 
γε ταύτην τήν τάσιν. Τηλικοΰτον λοιπδν μακρδν βίον διαγαγών, οίος έπε- 
κλώσθη αύτφ, έπεϊδεν, ώς είκδς, άναρίθμους τών συνεργατών καί φίλων 
πρδ αύτοΰ εις τδν τάφον καταβαίνοντας. Τούτων δ Ροϋέ-Κολλάρδ και δ 
Κασιμίρ-Περριέ ήσαν οί πρώτοι πολιτικοί φίλοι του, ών τήν είς τούς ού- 
ρανούς μετάστασιν άπωδύρετο δ γηραιδς Γυιζώτος. Μετ’ αύτούς έρχονται 
κατ’ εξοχήν ή δούκισσα τοϋ Βρολύ, ή ήγεμονίς Αιέβεν (ί'δ. σελ. 311), δ 
λόρδος ,Άβερδϊνος (σ. 323), δ Βιτέ (τελευτήσας τή 6 ’Ιουνίου 1873 
ί'δ. σελ. 355) καί τελευταϊον δ δούξ Βίκτωρ δε-Βρολύ, ού δ θάνατος- ού 
πόρρω άπεϊχε εκείνου. Τή 17 Νοεμβρίου τοϋ 1835 έπέστελλεν είς τήν 
δούκισσαν τοΰ δε-Βρολύ Αύγούσταν δε-Στάελ, τουτέστι τή έπετείφ ήμέργ 

ΤΟΰ κατά τδ έτος 1827 άποθανόντος άδελφοΰ της «Θα καταστώ άγα- 
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πητή φίλη παλαιά θνητότης (old mortality), η καρδία μου εύρίσκεται μετά., 
των νεκρών, δέον ν’ άναζητώ τάς χρονολογίας, τούς τόπους,ν’άφαιρώ την 
έπι τών τάφων χλόην, νά έγείοω την πλάκα καί νά χαιρετίζω αύτούς 
δίαπορευόμενος» σ. 758. Ούδείς δέ τών έ'κπαλαι συναδέλφων και πάντων 

τών πολιτικών φίλων συνεδέετο αύτώ σφικτότερον, ή όσον δ τή 25 ’Ια
νουάριου 1870 το ζήν έκμετρήσας δούξ δε-Βρολύ και ύπερηφάνως διεφύ- 
λαττε την αύτώ ύπδ του Αλβέρτου δε-Βρολύ κομισθεΐσαν παράγραφον έκ 
της διαθήκης τοΰ φίλου του «υπολαμβάνω την ήμετέραν μακράν φιλίαν 

ως τι τών μάλλον βαρυτίμων, ά δ Θεός έπεδαψίλευσέ με». Και συχνάς 
ημέρας μετά ταϋτα δέν ήδύνατο ν’ άπαλγήσγ την ζημίαν τοιούτου φίλου. 
Ούδέν δέ τδ παράδοξον, δτι βλέπων περί εαυτόν τηλικαύτας άπωλείας, 
καθίστατο έτι μάλλον άπράγμων άπολοφυρόμενος την τελευτήν τών δια
πρεπών άνδρών. «Ό τόπος, λέγει έν σ. 357, δέν σπανίζει άγαθών και 

χρηστών λειτουργών, άλλά τά ωραία άμα και σπάνια κοσμήματα οί'χον- 
ται και δέν βλέπω έξ αύτών άλλα νέα άνιστάμενα». Τοΰ Βαράντ δ θά

νατος δ έ'τει 1866 έπισυμβάς και τοΰ Δουχατέλ τδ νόσημα βαθέως 
διεσάλευσαν την καρ'δίαν του και δμως δέν έκφέρει τδ «βίος αβίωτος» 
(ή την Σωκρατικήν ρήσιν «ού λυσιτελεΐ ζήν»), ως η δύστηνος εκείνη 
βασίλισσα, ή αναφωνούσα «άλλ’ αισθάνομαι οίκτον άμετρον δι’ δ,τι πρέ

πει νά ύποφεργ τις καί ν’ άπολέση» ί'δ. σ. 338. Ύστατη πληγή έπεφυ- 
λάχθη αύτώ, ή τελευτή της δευτερότοκου θυγκτρός του, ής τίνος μικρόν 
πρδ αύτοϋ έσβέσθη δ βίος. Άπο τοΰ νΰν έπιτείνεται ή βαρυθυμία αύτοϋ 
και έν τή ύποκαρδίφ οδύνη του γράφει ποτέ «Ύπάρχουσιν έν τώ Ώκεανώ 
άβυσσοι, ένθα ούδέ τδ παράπαν είσδύουσιν αί ακτίνες τοΰ ήλιου, δστις 
καταυγάζει και θερμαίνει τήν έπιφάνειαν αύτών. ΙΙρδς τοΰτο μέν δύναται 
νά παραβληθή ή ψυχική ημών κατάστασις, πλήν άλλ’ δμως έγώ άγαπώ 
άείποτε τδν ήλιον» (σ. 330).

Έν τοίιγδε διαθέσει και έν πάσαις ταΐς βιοτικαΐς δοκιμασίαις προεξάρχει 
ή θρησκευτική πεποίθησις τοΰ Γυιζώτου, δςτις καθ’ άπαντα τδν βίον καθο

μολογεί εαυτόν χριστιανόν χα2βίνιστη> καί μάλιστα έν ταΐς γνωρίμοις Me
ditations (Μελέταις) διατρανοΐτήν ιδίαν άφοσίωσιν είς τήν δμ.ολογίαν τής έκ- 
κλησίας του. Έν τούτοις τδν χριστιανισμόν έθεώρει πολλω μάλλον έκ τής 
ηθικής, ή έκ τής δογματικής άπόψεως καί έλάτρευεν αύτδν πρδ πάντών 
ώς έν τών κοινωνικών καί πολιτικών θεσμίων, ου ή άναγκαιότης και σω
τήριος έπίδρασις έπέλαμψεν αύτώ καί ώς άνθρώπφ καί ώς πολιτικφ. ’Έτει 

1830 έπεμψεν έπιστολήν είς τήν δευτέρκν του σύζυγον, ήτις ύπδ τήν 
έ'ποψιν ταύτην είναι άντικρυς πίοτεως όμηΛογΙα. «Ούδείς (άναγινώσκεται 
έν εκείνη), ούδέ σύ αύτή, δύναται νά πιστευη είς τήν πρόνοιαν μάλλον 
έμοΰ, ούδείς δύναται νά ήναι άπδ καρδίας άφφσιωμένος τή θείςρ βουλώ
σει πλέον έμοΰ. Έξ ότου όμως αί δοζασίαι μου έν τή,ώριμωτέργ ήλικίςρ

ήλλοιώθησαν καί αί ίδίαι μου κατέστησαν έμπεδοι, τδ βλέμμα μου άπε- 

τάθη κυρίως είς τδ δλον τών πραγμάτων, είς τήν τύχην τής άνθρωπότη- 
τος, είς τήν πρόοδον, είς τούς νόμους καί τδ τέρμα τής έκτυλίξεώς των. 
Επειδή πρδ πάντων μοί κατεδηλώθη ή παρέμβασις τοΰ Θεοΰ, εγνων άκα- 

ταμαχήτως τήν έννοιαν καί τήν βούλησιν τοΰ υπέρτατου ό'ντος. Αύτδν 
εύρίσκω έν τή ίστορίφ τοΰ κόσμου έξ ί'σου άσφαλή, ώς έν τή τών αστέ
ρων κινήσει. Ένόρώ τδν ©εδν έν τοΐς νόμοις, τοΐς ρυθμίζουσι τήν πρόοδον 

τοΰ άνθρωπίνου γένους τοσοΰτον έμφανώς, τοσοΰτον παρόντα, μάλιστα 
κατά τήν έμήν έ'ποψιν έτι φκνερώτερον, ή έπί τών κανονιζόντων τδν άνα- *
τέλλοντα καί δυόμενον ήλιον. Καί υποκειμένου μέν τοΰ λόγου περί τών 
προθέσεων τοΰ Θεοΰ ώς πρδς ενα έκαστον ημών, αισθάνομαι έμαυτδν έν 
σκοτία καί ταπεινοΰμαι πίστεως άνάμεστος. Υποκειμένου όμως τοΰ λό
γου περί τών προθέσεων τοΰ Θεοΰ ώς πρδς τδ ανθρώπινον γένος, βλέπω 
έμαυτδν άπανταχόθεν καταλαμπόμενον τφ φωτί, θεώμαι καί ποοςεύχο- 
μαι» (σ. 117 κ. έ·). Εύνόητον, ότι δ Γυιζώτος έπι τοιαύτης έκδοχής τοΰ 
κόσμου καί τοΰ χριστιανισμού ώφελε νά κατέχη άνωτέραν καί έκτενεστέ- 
ραν άποψιν, ή οσον οί'κοθεν ήμ.πόρει νά έυ.φυσήσ-/] αύτώ ή στενόχωρος έκ- 
δοχή τής ομολογίας του. Καί ό'ντως ήσθάνετο τοΰτο, έντεΰθεν ή ένστι
κτος αύτοϋ άποστροφή πρδς δογματικάς έ'ριδας καί θεωρίας. Τάς διαφό

ρους μεγάλας έκκλησίας νομίζει μέρη τοΰ όλου, αΐτινες άπασαι έν 
τφ εί'δει αύτών εΐχον τδ δίκαιον καί τδ άδικόν των. Άνήρ τοΰ πνεύμα
τος καί τής πείρας τοΰ Γυιζώτου, μονονουχί ενενηκοντούτης, δέν ήτο δυ
νατόν -Ιί τή πρδς τδν κόσμον συνεπαφή καί άπιστία αύτοϋ νά μ.ή προςπε- 
λάσγ είς ενδοιασμόν καί νά μή άνατείλγ και έν αύτφ τφ ζητήματι περί 
τής άληθείας τής θρησκείας, ήν έκληροδότησαν αύτφ οί πατέρες του. Ού 
μόνον δέ τδ σύγγραμμά του αί «Μελέται», άλλ’ έτι μάλλον άξιομνημ-ό- 
νευτός τις έπιστολή είς τδν Βιτέ (άπο χρονιάς 24 ’Ιουλίου 1868 έν 
σ. 232) έμφαίνουσι τδ πώς δ Γυιζώτος άπηλλάγη τών έσωτερικών τού
των' αγωνιών, «Ενθουσιάζω, έπιστέλλει, είς τδν προμνημονευθέντα πνευ- 
ματωδέστατον άκαδημαίκον, ότι ή έμή θεωρία «περί τής χριστια
νικής άγνοιας» (Γ ignorance chr&ienne) άοέσκει ύμ,ΐν. Κατ’ έμήν ιδέαν 
τοΰτο είναι το νεώτατον άμα καί σπουδαιότατον πάντων τών έν τή έμή 
βί,βλφ κεφαλαίων, άτε χειραγωγούν τήν ορθήν δδδν πρδς έπίλυσιν τών με
γάλων ζητημάτων, άτινα τά νΰν παραβαροΰσι πάντα τά πνεύματα. 
Εμμένω είς τδν τίτλον «l’ignorance chr^tienne» τδν μόνον έκδηλοΰντα τδ 
έμδν διανόημα, έπειδή ή «χριστιανική ταπείνωσις» (humility chr^tienne) 
κατέστη δ όρος τής καθοσιώσεως, μή άντιστοιχδν. τφ ύπ’ έμοΰ ύποτεθέντι. 
Έντεΰθεν ή έμή πεποίθησις τείνει είς τοΰτο «ότι δ χριστιανός τδ «πώς» 
(le comment), τήν επιστημονικήν ερμηνείαν δήλόν ότι τών μεγάλων γεγο- 
νότφύ τής άποκαλύψεως ούτε γινώσκει, ούτε μέλλει νά μ.άθη. Τδ άνα-
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γνωρίζειν τδ γεγονός άνευ τοΰ έρμηνεύειν αύτό έστιν η χριστιανική πί- 

στις. Τγ)ν έννοιαν αύτην έφηρμοσε κατά τδν διττόν τρόπον είς τδν Χρι
στόν και εις την Τριάδα. Και άμφότερα μέν τά γεγονότα είναι βέβαια 
και διά τοΰ Εύαγγελίου κυρούμενα, πάσαι δ’ αί άπόπειραι τοΰ συστημα- 

τοποιησαι αύτά, τουτέστι τοϋ έρμηνεΰσαι αύτά έπιστημονικώς, είσι μά- 
ταιαι και ‘ημαρτημένα’·. Και άνομολογεϊ μέν δ Γυιζώτος, ότι δι’ αύτοϋ 
ποιείται εκποδών δόγματά τινα συνόδων καί τίνα θεολογικά συστήματα, 
άλλ’ δφείλει τις νά έκλέξγ μεταξύ της πίστεως (F affirmation divine) και 

* της ανθρώπινης επιστήμης». Και συνφδά μέν τγ άποφάνσει ταύτγ φαί
νεται ότι δ Γυιζώτος άσπάζεται την άποψιν τοΰ Αύγουστίνου καί Άνσέλ- 
μου ιδιοποιούμενος τδ «credo ut intellegam»1 και τδ «intellectus sequitur 
fidem»,2 η'γουν τδ απόφθεγμα τών θεολόγων τούτων, πλην άλλ’ δμως ο 
τάς θρησκευτικάς διατριβάς καί τάς έπιστολάς τοΰ Γυιζώτου άναγνούς, 
θέλει συλλάβει ταχέως άλλην συναίσθησιν. 'Ο Γυιζώτος εύλαβούμενος τάς 
είδικώς δογματικάς καί θεωρητικάς έρεύναςάποφευγει αύτάς. Αισθάνεται τδ 
άδύνατον τοΰ έξηγεΐσθαι διά τοΰ δόγματος της έκκλησίας του, μάλιστα δέ 
διά τοΰ δόγματος τηςχάριτος και τοΰ πεπρωμένου του Καλβίνου έπ’ί'σηςπα- 
ραιτουμένου μετά δέους την άκρίβειαν τών χριςτανικών ομολογιών καί δη καί 
τάς βάσεις καθόλου της χρις-ιανικης θεολογίας. Σημειωτέου, δτι η τοΰ περι-

' δόξου Νεάνδρου εκδοχή της θεολογίας έπέδρασεν επί τδν Γυιζώτον, έν ου 
τγ οίκίφ η ιστορία, έκείνου3 άνεγινώσκετο έπιμελώς, καί μάλιστα η πρώτη 
του σύζυγος συνέγραψεν άοθρον περί τοΰ τότε δημοσιευθέντος συγγράμμα
τος τοϋ Νεάνδρου. Μετά τοϋ περιστατικού τούτου συνάπτεται καί η εν
δόμυχος άποστροφη τοΰ Γυιζώτου πρδς δογματικούς άφορισμούς καί δια- 
πραγματευτείς.' Έν δέ τοϊς ύστάτοις έ'τεσι τοΰ βίου του πρωταγωνιστεί 
έν τφ κέντρφ τοΰ γαλλικού προτεσταντισμού η εκκλησιαστική άμα καί 
συνοδική δραστικότης τοΰ Γυιζώτου, δςτις έθεωρεΐτο δ ένεργδς έκπρόσω- 
πος τ·ης ορθοδόξου τάσεως έν άντιθέσει πρδς τδν' ’Αθανάσιον Coquerel, 
καί πρδς την φατρίαν, -ητις άντεστοίχει είς τον έν Γερμανίά προτε- 
σταντικδν σύλλογον. Άλλά καί ένθάδε η άποψις τοΰ Γυιζώτου ·ητο 
πόρισμα μόνον της πολίτικης του... Τοΰ Γυιζώτου τδ πολιτικόν έ'νστικτον 
ένεϊδε σαφώς, οτι η έπί τφ συμφέροντι της άνθρωπότητος άπαιτηθεΐσα 
ύπαρξις «μι^ς έκκλησίας» άδύνατον άπέβαινε νά $ναι διαρκής μετά τίίς 

άριστεράς τών Προτεσταντών καί έντεΰθεν οΐ'κοθεν τώ έδόθη η θέσις έν 
τγ δεξιά· Καί δ υιός του ώς τμηματάρχης τοΰ προτεσταντισμού έν τφ 
έπί τών έκκλησιαστικών ύπουργείφ σχετικώς τοΰ έσωτερικοΰ, ο την αύ
την τάσιν τφ πατρί εκπρόσωπων, έξηναγκάσθη ή'δη νΰν, δτε έπικρατοϋ-

1 Πιστεύω "να έννοιϊί.
2 ‘11 χατανόησίί παρακολουθεί τί; πίστει.
3 llp’jv η Gesuhichte der Chrisilichem Religion (ιστορία της χριστιανική; θρησκείας. 

σιν αί άντίθετοι θεωρίαι, νά παραιτησηται την θέσιν- Πρδς συμπληρωσιν 
της δλης είκόνος (ην σκιαγραφοΰμεν έν τγδε τ·γ διατριβή), έπιλέγομεν, 
δτι δ συγγραφεύς έπεβίω έν τφ Γυιζώτφ τδν πολιτικόν άνδρα, καί δμως 
δικαίως δ Σαίντ-βέβ άπεφηνατο την γνώμην έ'ν τινι τών «άδολεσχιών τ·ης 
δευτέρας» «Causeries du luridi». «Ό Γυιζώτος είναι μάλλον ενιαίος 
πολιτικός χαρακτηρ, η γραμματολόγος' διότι .η γραμματολογία καί η 
συγγραφή ούδέποτ’ έγένοντο αύτώ σκοπός, άλλά μέσον.Έντεΰθεν γ^ρτητο 
ό τρόπος του, τοΰ έργάζεσθαι διά μιας, η δμοΰ. Οιον, άν δτι βιβλίον τι 
ητο συγγεγραμμένον, δέν άνέλάμβανε τδν κόπον νά λεάνγ, καί βελτιώσγ 
αύτδ, η θωπεύσγ, ώς εκφράζει δ Σαίντ-Βεβ, άλλ’ έπεδίδοτο είς άλλο. Καί 
τδ άγγλικδν λόγιον the time is money (δ χρόνος είναι χρυσός), άληθεύει 
ύπέρ πάντα άλλον ώς πρδς αύτόν. "Οθ.εν ού'τε περί αύτοϋ τούτου, ούτε 
περί τοϋ θιέρσου, ος τις έπ’ ί'σης ένηρξατο τοΰ πολιτικού σταδίου, άπδ της 
συγγραφές, δύναται νά ρηθγ δ,τι ο Ναπολέων ποτέ έπέστελλεν είς τδν 
αδελφόν του Ίωσηφ, βασιλέα τότε τ·ης Νεαπόλεως· «Vous vivez trop avec 
des ie tin's et des savants. Ce sont des conquetes avec lequelles il faut entre- 
tenir un commerce de galanterie, et dont il ne faut jamais songer a faire ni 
sa femme, ni ion ministre». Ό Γυιζώτος ώς ρητωρ έξεταζόμενος καταλέ
γεται είς τούς επιφανέστατους, οΰς έ'χει ν’ άναδείξγ τδ γαλλικόν κοινο- 
βούλιον. Καί δ μέν θιέρσος ηγόρευε τάχιον καί εύστρο.φώτερον, τοΰ δέ 
Βερρυέ καί Μονταλεβέρτου ή εύ'ροια ητο βροντωδεστέρα καί δεινοτέρα, δ 
Γυιζώτος δμως ύπερέβαλεν άπαντας κατά την θαυμασίαν εκείνην τέχνην 
άτε άγορεύων μετά λελογισμένης ηρεμίας καί αύθεντίας. Οί λόγοι αύτοϋ 
άναγινώσκονται μάλλον καθ’ ύπόστασιν καί δύναμιν, ’ή κατά τδ έμπαθές, 
διότι τδ ρητορικόν πάθος έπηνθει πρδ πάντων έν τφ φλογίρω αύτοϋ βλέρ- 
ματι, έν τοϊς σχημασι καί έν τη ύποκρίσει. ’Ενθάδε τοΰ λόγου άναφύετα* 
τδ ζητημα, τίς ή αιτία, δι’ ην άπέτυχε τδ έ'ργον τοΰ Γυιζώτου, άνδρδς 
διά τηλικαύτης εύφυΐας πεπροικισμένου, δι’ έξοχου πολιτικού πνεύματος 
καί ου ό βίος διετέλεσε παντελώς άμεμπτος. Έν τούτοις όμολογητέον, 

δτι τά προτερήματα ένδς άνθρώπου παράκεινται έγγυτατα τών αμαρτη
μάτων αύτοϋ. Τδ ασφαλές καί τδ ηρεμον, μεθ’ ών ηγόοευεν άπδ τοΰ πο
λιτικού βήματος καί άτινα χαρακτηρίζουσι τδν δλον βίον αύτοϋ, συνε- 
δέετο τά μάλιστα ένδομύχως μετά της δογματικής του φύσεως καί με
τέδιδε ν αύτώ ειδός τι κενοδοξίας, ην είκόνιζεν έν ταϊς λέξεσιν «δ,τι έ'μαθε 
την πρωίαν (η'τοι άπδ μιας ώρας), φαντάζεται, δτι γινώσκει άπ’αιώνων»' 
Είς τούτο συνίστατο η πηγη της άνεπιτυχίας. Τδ λάθος του έπηγαζεν έκ 
τοΰ μυδαλέου δογματισμού τοϋ πράττειν συνφδά ταϊς άπαξ έδραιωθείσαις 
ίδέαις, άντί τοΰ κατανοεϊν τδ έ'θνος καί άντί τοΰ έ'χειν πρδ όμμάτων μά
λιστα τδν χαρακτηοα τοΰ γαλλικού λαού, παρ’ ω κατά τδν La Roche- 

1 Ce qu’il sail de ce matin il a 1’ air de le savoir de toule eternity.
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foucauld τά πάντα δυνατά είσιν (tout arrive en France). ’Ισχυρά δόσις ίδιο- 
γνωμοσύνης κατά γε τοΰτο παρέβλαπτεν αύτόν. Τον σημειωδέστερον τού
τον τύπον ούδ’ αύτδς δ Γυιζώτος διαψεύδει’ διότι, δτε τήν αηδίαν τοΰ 
χρόνου κατηνάλισκον εις τραπεζοκινήσεις καί πιλοκινήσεις (έτει 1854), καί 
ή ποιγκίπισσα de Beauvau μετά τι άριστον παρά τώ έν Αονδίνφ Ροτσχίλδ 
παοεκάλεσε τδν Γυιζώτον νά τή δώσή τδν πϊλόν του πρδς έπίδειξιν τής 
τέχνης της «δ πϊλός μου δέν θά κινηθή ποτέ, άπεκρίνατο εκείνος, δίότι 
διήλθε τδν βίον του έπί τής κεφαλής μου» ί'δ. σ. 300. Έν δέ τφ λόγφ 
αύτοΰ, θν έδημοσίευσεν έτει -1850 «περί της έν Άγγλίγ έπαναστάσεως» 
άνερευνών τδ αί'τιον της πτφσεως τοΰ Κλαρενδών τεκμαίρεται ώδε· «’Α
πέδωσαν τήν πτώσιν τοΰ Κλαρενδών είς τά έλαττώματα τοϋ χαρακτήρας 
του καί εί'ς τινα λάθη, ή άποτυχίας της πολίτικης του έν τε τφ έσωτε- 
ρικφ καί τφ έζωτερικφ. Παραγνωρίζουσι τδ μέγεθος τών περιστάσεων, αί 
τινες άποφασίζουσι τήν τύχην τών έζόχων άνδρών.Ή θεία πρόνοια ή έπι- 
βάλλουσα αύτοϊς έργον τοσοΰτον επίπονον, δέν προςφέρεται πρδς αυτούς 
μετά τοσαύτης δριμύτητος, ώςτε νά μή τοϊς συγχωρή αδυναμίας καί νά 
τούς άνατρέπγ εύχερώς... Ό Κλαρενδών έπλανήθη ώς πρδς τήν έποχήν του- 
ήλλογνόησε τήν αί'σθησιν τών μεγάλων γεγονότων, άτινα συνέβησαν έπ’ 
αύτοΰ». Τδ δέ περί τοΰ ’Άγγλου πολιτικού λεγόμενον θέλει δ-Γυιζώτος 
άναντιλέκτως νά εί'πγ καί περί έαυτοϋ «ούχί τά λάθη του, άλλ’ δ όλος 
άστερισμδς τών πραγμάτων, ώς άποφαίνεται, αί βουλαί της θείας προνοίας 
προύκάλεσαν τήν πτώσίν του». Ό αύτδς δογματισμός χαρακτηρίζει τδν 
Γυιζώτον καί ώς ιστορικόν έπειδή καί έν τοϊς προτέροις καί τοϊς έπιγε- 
νεστέροις ίστοριογραφήμασιν αύτοΰ έπιφκίνεται ιδιοφυής φιλοσοφία τής 
ιστορίας, ητις τήν άνάπτυξιν τών πραγμάτων ερμηνεύει έπί τή βάσει μο
νίμων ιδεών καί προορ^ τδ απαραίτητον αύτών. Ή μέθοδος δ’ αυτή τοΰ 
ψέγειν τήν ιστορίαν δέν είναι άγνωστος καί κατά τήν Γερμανίαν. Καί 
δσον μεγαλοπρεπώς καί άν Θέλωσι νά μεταχειρίσωνται αύτήν, είναι πα
ρεκτροπή. Διδ ούχί άπεικότως δ Σαίντ-Βέβ έφαρμόζει έπί τήν περί ής δ 
λόγος μέθοδον τάς φράσεις τοΰ Μονταίν «ύπάρχουσιν ιστοριογράφοι βου- 

λόμενοι ν’ άναμασσώνται ήμϊν τά τεμάχη»· qui veulent nous mAcher les 
morceaux. Πρδ τοΰ αποχωρισμού τοΰ Γυιζώτου ή βιογράφος έπαναρρίπτει 
βλέμμα έπ’ αύτδν ώς άνθρωπον καί παρά τδ άγι.Ιοκεοϋ ες τοϋ χαειαχτηεος 
(χρημάτων άδωρότατος, ώς ήθέλομεν είπεϊ κατά θουκυδίδέιον έκφρασιν) τδ 
άπέριττον καί τδ αύστηρδν τής διαίτης καί τήν καθοσίωσιν είς τήν εύ- 
δαιμονίαν, ήν παρεϊχεν αύτφ δ οίκός του, έξαίρει καί τήν εύ'ορκον πλήρω- 
σιν τών καθηκόντων του καί τήν σοβαράν άμα καί έμβριθή έκδοχήν τοΰ 
βίου. Έν τή ώρφ τοΰ κινδύνου οφείλει έκαστος κατά τδν Γυιζώτον νά έμ- 
μέννι έν τή θέσει αύτοΰ, τιμής ένεκα, καί έάν μή τδ καθήκον άπαιτή τδ 
τοιοϋτον. "Οτε λοιπδν τής χολέρας ένσκηψάσης εις Παρισίους (έτει 1832) 

ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΑΓΑΡΕΩΣ 209

άπαντες ωχοντο άπιόνΐες, παρέμεινεν αύτδς μετά τής συζύγου του, άτε 
άπαζιώσάντες νά έγκαταλείψ.ωσι τον άπορον λαδν (οςτις,ώς είκδς, δέν 
ήδύνατο ν’ άποδημήσγ) έν τοιούτφ δεινφ (πρβ. σ. 130).1 Τά παθήματα 
τού λαοΰ,καί κατ’ έξοχήν ή ψυχική πάθησις τοΰ άνθρώπου, συνεκίνουν τδν 
κατ’ έπίφασιν παγετώδη άνθρωπον πλέον, ή όσον ήσθάνετό τις... «"Οσον 
μάλλον προχωρώ, τόσον μάλλον έδραιοΰμαί έν τή πεποιθήσει μου, ότι έπί 
πάντων τών πραγμάτων, έν τή είκονίσει τών έζωτερικών σκηνών τού κό
σμου καί τής έσωτερικής ζωής τής ψυχής, ή φαντασία τών άνθρώπων λεί- 
πεται ύπδ τήν πραγματικότητα. 'Υπάρχει μυριάκις πλεϊον πάθος έν καρ- 
δία άληθώς συγκεκινημένη ή έν τώ περιπαθεστέρφ μυθογραφήματι. Μυ
ριάκις ύπάρχουσι πλείονα παρεμπίπτοντα καί σκηναί έν τινι πραγματική 
συμβεβηκότι, άς δυςκόλως δ Ούγώ καί δ Δουμάς ή'θελον δυνηθή νά κα- 
τατάζωσιν είς μελόδραμα.

Ή γραμματολογία είναι ωχρά άντανάκλασις τοΰ βίου καί ή εύδαιμονίά 
καί δυστυχία, ήν παρέχει δ Θεδς, ύπερβαίνουσιν άπειράκις δ,τι δ άνθρωπος 
κατορθοϊ να είκονίση». πρβ. σ. 136. Καί δ μέν Πασχάλ προεϊπεν, οτι 
Οάποθάνή μόνος (je mourrai seul!), δ δέ Γυιζώτος καί τοι έτελεύτα έν ταϊς 
άγκάλαις τών ιδίων τέκνων, ήδύνατό πως νά λέγγι «ότι άπέθνησκε μεμο
νωμένος», διότι ή Γαλλία, ήν έτει 1874 άπεχωρίζετο τδν αιώνιον άπο- 
χωρισμδν, κατέστη άλλοία τής έν ή διεβίω καί είργάσάτο ύπέρ αύτής. 
Μεθ’ ύποκαρδίου λύπης θά έπηρώτα έαυτδν «τί άπέγειναν οί συντηρη

τικοί οί έλευθερόφρονες όντως, καί οί έλευθερόφρονες οί έτι συντηρητικοί 
διατελοΰντες ;» Ίσως έν έκείνγ τή ώργ έγένετο συνάντησις τών στοχα

σμών αύτοΰ πρδς τούς τοΰ παλαιού άντιπάλου του Θιέρσου «La ΓέροΜί- 
^que sera conservative, on elle ne sera pas».2

' ΙΙ&τρ^ς

Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ TOY ΒΟΥΑΓΑΡΕΩΣ

Έν τή περί Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως πραγματεία τή πρό τινων ετών 
ύπδ,Νικολ. Τερέως Κατραμή, τοΰ νΰν άρχιεπισκόπου Ζακύνθου, έκδοθείση,® 
έπεχείρησεν δ συντάκτης ν’ άποδείζη. ότι ούχ ή Κέρκυρα άλλ’ ή Ζάκυνθος 
ήν άληθώς τοΰ Εύγενίου πατρίς, άρυόμενος τδ συμπέρασμα έζ έπισήμων

1 Ούτως ϊπραξαν άλλοι τε τών Εν ΆΟήναις κατοι τήν έφοδον τής χολέρας 'έτει 1855 καί 
ο άοιοιμος και πολύκλαυστος Νικ. ό Δραγούμης δ άκαμάτως καϊ φιλητικώς όπίρ τοϋ λαο3 
Εργαζόμενος.

2 Η δημοκρατία ϊσεται συντηρητική, ή ούκ ϊσεται παντάπασιν.
3 Ιστορικά! διασαφήσεις Επ! τής πατρίδας Εύγενίου το5 Βουλγάρεως «ρχιεπ. Σλαβωνίου 

και Χερσώνος, 1854.
Τόμος Ε', 5. — Μάρτιος 1881 14 
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τινων εγγράφων καί σημειώσεων. Τγ πεποιθήσει δέ ταύτη έμμένων καί έτ» 
τοΐς άρτίως ύπ’ αύτοϋ' δημοσιευθεΐσι φιΛοΛογικοΐς άταΛίκτοίζ Ζακύκθον,^ 
επανέρχεται είς τδ προσφιλές θέμα ύπομιμνή.σκων τά της προτέρας αύτοϋ 
πραγματείας επιχειρήματα, «δπως μη παραλειφθή λέγει έκ τών βιογρα
φούμενων Ζακυνθίων, τα. κλεινόν καί αθάνατον δνομ,α τοΰ μεγάλου της τε 
εκκλησιαστικής καί ελληνικής φιλολογίας φωστήρος».1 2

1 Έν Ζακύνθφ 1880.
2 Σελ 302 έπ.
3 Βιογραφία Εύγενίου τοϋ Βουλγάρεω; έν τη τών άνεκδότων αύτοϋ συγγραμμάτων συλ

λογή ύπδ Γ. Α’ινιδνο;. Έν Άθήναι; 1838 Τόμο; Λ'. σελ. θ'.—’Αναμνήσεις καί εικόνες, Εύ- 
γένιο; ό Βοϋλγαρι; καί Νικηφόρο; ό θεοτόκη; ύπδ Άλ. Στούρζα. Μετάφρ. ύπδ Κ. Γ. Σού- 
τσου. Έν Άθήναι; 1858.—Νεοελληνική φιλολογία ύπδ Κ. Σάθα. ’ΕνΆθήναι; 1868.—Επι
στολή Νεοφύτου τοϋ Καυσοκαλυδίτου Εύγενίφ ‘Ιεροδιακόνφ Κερκυραίφ τώ Βούλγαρι Ιζ 
’Άθωνο; 1758 προτασσομένη τοϋ εί; τδ Δ', τή; γραμματική; Θεοδ. τοϋ Γαζή υπομνήματος 
έκδοθέντο; τώ 1768. -

4 "Ορα έν «Φοινίκι» περιοδική) Κερκύρα; τοϋ 1853 τήν Γ'. τών άνεκδότων έπιστολών 
Εύγενίου τοϋ Βουλγάρεω; σ. 252 καί τήν ζ', έν τφ «Έρανιστή» Κερκύρα; τοϋ 1858 σ. 403 
δι’ ή; άπέστελλε τήν εικόνα αύτοϋ καί τινα τών παρ’ αύτοϋ έκδοθε’ντων βιβλίων τώ έν Κερ- 
κύρφ συγγενιΐ Λαυρέντιον ΙΙαραμυθιώτη.

Εύνόητος βεβαίως αποβαίνει έν προκειμένη ο άκρος τοΰ Ζακυνθίου ιεράρ
χου πατριωτισμός* άλλά μεθ’ δλαν τδν δίκαιον πρδς αύτδν σεβασμόν φρο- 
νοϋμεν δτι πόρρω δυστυχώς της ιστορικής ύπελείπετο ακρίβειας.

Ευγένιος δ Βούλγκρις καί μετά την δημοσιεύσω της πραγματείας τοΰ 
άζωΟντος αύτδν συμπολίτην, ούχ ήττον διέμεινεν, ώς ήν άπδ γενετής^ 

Κέρκυραΐος. Την άμεσον και πληρεστάτην της κερκϋραϊκής αύτοϋ ίθάγε?- 
νείας άπόδειξιν σφραγίζουσι πλεΐστα καί άναμφίλεκτα ιστορικά -γεγονότα: 
ών την θετικήν μαρτυρίαν ποσώς ούκ ίσχύουσιν έξασθενησαι τά εύφυή άλ
λως τοΰ άρχιεπισκόπου Ζακύνθου επιχειρήματα, αύδ’ ά ύπέρ της γνώμης 

αύτοϋ έπάγεται συμπεράσματα.
Οίαδηποτε και άν ήτο ή πατρίς τών γεννητόρων τοΰ Ευγενίου, παρά 

πάντων τών περί αύτοϋ συγγραψάντων διαβεβαιοΰται δτι αύτδς έγεννηθη. 
έν Κερκύρφ τώ 1716 κατά την άςιομνημόνευτον έκείνην ημέραν της ια'. 
Αύγουστου,καθ’ ην η νήσος άπδ της πολιορκίας τών Οθωμανών άπηλλάγης 
διδ καί ώνομάσθη ’Ελευθέριος.3 Έπεδείκνυε δ’ ήμΐν ποτέ δ άείμνηστος 
φίλος Άνδρέας δ Μουστοξύδης τδ πρδς την άνάβασιν τοΰ πζλαιοΰ της 
Κέρκυρας φρουρίου κατάλυμα ένθα τδ πρώτον είδε τδ φώς δ μέλλων μετ’ 
ού πολύ νά διαλάμψγ ώς μέγιστος φωστήρ τοΰ ελληνισμού κατά τδν πα

ρελθόντα αιώνα.
Ού'τε τυχαίως καί καθ’ απλήν συγκυρίαν- ώς ύπολαμβάνει δ Σ. αρχιε

πίσκοπος Ζακύνθου, έγεννηθη δ Ευγένιος έν Κερκύργ,. καθότι είχεν αύτόθι. - 
συγγενείς έγγυτάτους, ώς μαρτυροοΰσιν αϊτέ περισωζόμεναι αύτοϋ πρδς 
εκείνους έπιστολαί καί τά πρδς αύτούς άποστελλόμενα ενθύμια.^ Καί 
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έπί τέλους αύτή τοΰ Εύγενίου ή διαθήκη δι’ ής καταλείπει κληροδοτη- · 
ματα τοΐς υίοΐς Σπυρίδωνος Βαλσάμου τοΰ χρηματίσαντος λογιστοΰ τοΰ 
έπί Ενετών έν Κερκύρα φρουράρχου* καί πρώτον μέν μνημονεύει τοΰ 
καταλειπομένου κληροδοτήματος διά τάς δύο δμιλίας τάς έν τφ ναφ τοΰ 
πολιούχου Κερκύρας αγίου Σπυρίδωνος γινομένας κατ’ έτος, είτα δέ τοΰ 
ωσαύτως καταλειφθέντος είς την έν Ζακύνθφ εκκλησίαν τής Φανερωμέ
νης, δπου, ώς άναφέρει δ Σεβ. Κα τραμής, ή μητηρ τοΰ Εύγενίου έτάφη.1

Ού μόνον δ’ έν Κερκύργ δ Εύγένιος έγεννηθη, άλλά καί αύτόθι προε- 
παιδεύθη μαθητεύσας παρά τώ έν Κερκύρα ίεροδιδασκάλω Ίερεμίφ τφ 
Καββαδία,2 είτα τάς σπουδάς συμπληρώσας έν Τωαννίνοις, δθεν μετέβη 
πρδς έπιστημονικην τελειοποίησιν είς την εσπερίαν, καθ’ ά έν τή ύπδ Γ, 
Αίνιάνος βιογραφίφ τοΰ άνδρδς ιστορείται.3

Την έν Κερκύρα προπαίδειαν αύτοϋ προσεπιμαρτυρεΐ αύτδς δ Εύγένιος, 
έν έπιστολή τοΰ 1775 πρός τινα έν Κερκύρα συγγενή άπευθυνομένγ, έν φ 
την άςίαν τοΰ άρχαίου αύτοϋ διδασκάλου έξαίρων, περιπαθώς αύτοϋ μνη- 
μονεύων καί την πρδς αύτδν έγκάρδιον εύγνωμδσύνην διατρανών γράφει; 
«’Αναγγείλατε τά κατ’ έμέ πάντα είς τδν άγαπητδν διδάσκαλόν μου κύρ 
Ιερεμίαν* άν ήτο νεώτερος ήθελα τολμήσω νά τον προσκαλέσω νά έλθη 
πρδς έμέ διά νά συζητήσωμεν καί νά τδν έχω βοηθδν εΐς τδ φορτίον δπόΰ 
άνεδέχθην, καί δδηγίαν καί φώς. Ή οικία μου ικανή είναι νά περιθάλψνι 
τδ γηράς του* ούδέν έργον έπίπονον δέν ήθελεν έχει* καί άν έχη καί τινα 
συγγενή καί θεράποντα, δέν ήθελαν λείψει καί ύπέρ τούτων τά ικανά* ή 
έπαρχία μου δέν είναι είς κλίμα τραχύ καί κατεψιγμένον, ή θέσις είναι 
δέκα βαθμούς κατωτέρα τής Πετρουπόλεως, δπου έγώ έως τοΰ νΰν διέ— 
τριβον, ώστε τδ κλίμα είναι εύ'κρατον, δ άήρ ύγιεινδς, ή γή εύφορος . . . 
άλλά τί μάταιον δποΰ ζητώ τά σχεδδν άδύνατα. Τοΰτο τδ μέρος τής ε
πιστολής μου δέν σάς άρέσει, καί άν ή Κέρκυρα ήκουε τδ πρόβλημά μου 
χωρίς άλλο ήθελε μέ καταρασθή. Ώς τόσον τδν άσπάζομαι άπδ βάθους 
καρδίας, τδν καλόν μου αύτδν διδάσκαλον, καί ιδού αύτη ή έπιστολή μου 
έστω καί πρδς αύτδν διά νά μην είπή πώς δέν τδν έγραψα».4

’Εν τούτοις δ Σ. αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου εύρίσκει δτι δ μέν. πατήρ τοΰ 
Εύγενίου νυμφεύσας τήν άδελφήν κατέθηκε τά περί τοΰ γάμου συμβόλαια 
έν έτει 1718 παρά τινι συμβολαιογραφώ Ζακύνθου* ή δέ μήτηο τοΰ Εύ-

1 "Ορα έν τη τών άνεκδότων συγγραμμάτων τοϋ Εύγενίου συλλογή ύπδ Γ. Α’νιανο; τόμ. 
Α'. σ. λς’.

2 Τούτου σώζεται ήδη σπάνιον βιδλ'ον έν Λειψ'οι έκδοθέν . τφ 1766 ύπδ τήν έπιγραφήν 
«άνθη νεοθαλή χαί νεόδρεπτα Ιχ τοϋ λειμώνο; τοϋ ν,αχ'α. Κέρκυραν χοινοϋ φροντιστηρίου», 
έν ώ λόγο; πανηγυριχώ; προτέταχται τοϋ διδασκάλου el; τδ γενέσιον τή; Θεομήτορος* έπον- 
ται δέ ποιημάτια τών αύτοϋ μαθητών.

3 Σελ. ιγ'. τόμ. Α'. τή; ύπδ Αίνιανο; συλλογή; τών άνεκδ. συγγραμ, τοϋ Εύγενίου.
4 Έν Φοινίκι περώδιχώ Κερκύρα; σ. 252 έπιστολή Γ'.
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γενίου έτάφη τώ 1721 έν τώ ναώ τής Φανερωμένης' δτι τδ πρώην ένΟΚΛ 
τοΰ Εύγενίου Ελευθέριος άνεγράφη τώ 1735 έν τώ καταλόγω τοΰ Αδελ
φάτου της αύτης εκκλησίας και δτι πατρικός τις θείος τοϋ Εύγενίου διά 
τής άπδ 1737 διαθήκης αύτοϋ τφ έκληροδότει οίκόν τινα και άνρδν έν 
Ζακύνθφ, άπερ δι’ έπιδιαθήκης εΐτα έτέρφ κατέλιπεν, ώς ήδη τοΰ Εύγε
νίου ίεροδιακόνου και σχολαρχοΰντος έν Ίωαννίνοις μή έχοντος βοήθεια; 
ανάγκην1 περιέρχεται είς τδ συμπέρασμα δτι παις έτι. δ Εύγένιος έπο- 
στρέψας μετά τών γονέων άπδ Κέρκυρας είς Ζάκυνθον διαρκώς έμεινεν έν 
Ζακύνθφ μέχ,ρι τοΰ έτους 1735 δτε έκεΐθεν έπεστάλη ΐνκ σπουδάση εες 
’Ιταλίαν.1 2 3

1 Φιλολ. άνάλεκτα Ζακύνθου σ. 383 έπ.
2 Αύτόθι, σ. 388.
3 "Ορα άνωτέρω σημ. 3 σελ. 211.
4 Έν «Φοινίκι» περιοδ. Κερκύρας σ. 252 έπιστολή Γ'.
5 Κανών ’Αποτ. λε'.— Β'. Οΐκουμ. Συνόδ. κανών β'.·—-Άντιοχ. συνόο. καν. ιγ'. κάί κ6".
6 Έρμ. Λούντζη περί τής πολιτικές καταστάσεως τής Επτάνησου έπι Ενετών ΆΟήνησι, 

1856 σ. 137.

Άλλ’ οΐ τοιοΟτοι συμπερασμοί ού μόνον άντίκεινται εις δσα περί τών 
έν Κέρκυρά και Ίωαννίνοις σπουδών τοΰ Εύγενίου και της έν τγ Έσπερίιγ 
τελεωποιήσεως αύτοϋ διά συνδρομή; τινων έξ Ίωαννίνων έμπορων οί βιο
γράφοι τοΰ άνδρδς βεβαιοΰσιν.5 Άλλά και έκ τώ,ν λόγων αύτοϋ τοΰ Εύ
γενίου άνασκευάζονται, 8ς. έπιστέλλων συγγενεϊτινι έν Κερκύρφ καί συνι- 
στών δπως καλήν κα'ι σπουδαίαν άνατροφήν δώσγ είς τούς μικρούς αύτοϋ 
ανεψιούς, έπάγει' «’Εγώ έγεννήθην πτωχός καί ■ ήπορημένος. Οί γονείς μου 
δέν μοΰ άφησαν μίαν τρίχα” ό πατήρ μου καί ή μήτηρ μου έγκατέλιπόν 
με μέ μίαν μετρίαν άνατροφή,ν, καί μίαν παντοτεινήν όρεξιν μαθήσεως, οχι 
μόνον δέν μέ άφησαν νά πεινάσω, ούδέ νά διψήσω, άλλά καί μέ κατέ
στησαν ένδοξον καί. πλούσιον ύπέρ 8 άξιος είμί».4

Παρά τδ γεγονός δμως τής έν Κερκύργ γεννήσεως καί της αύτόθι άγω- 
γής καί παιδεύσεως τοΰ Εύγενίου, καί παρά τήν εξαιρετικήν Αγάπην ήν- 
καί έπιστέλλων και διατιθέμενος μ«'χρι θανάτου αύτδς έξεδήλου ύπέρ τή; 
Κέρκυρας καθδ ιδίας πατρίδας,ύπάρχει πράξτς έπίσημος τγ- έλευθέργ αύτοϋ· 
προαιρέσει συντελεσθεΐσα και. πανηγυρικώς,.ως είπεΐν διαβεβαιοΰσα τήν κερ- 
κυραϊκήν αύτοϋ ιθαγένειαν, τούτέστιν ή είς τήν ίερωσύνην προαγωγή καί 
χειροτονία τοΰ Εύγενίου. Άφ’ ένδς βέβαιον είναι δτι κατά , τούς εκκλη
σιαστικούς κανόνας ού μόνον αύστηρώς Απαγορεύεται ή παρ’ ένορίαν χει
ροθεσία, άλλά κάί κηρύττεται άκυρος,5 γνωστόν δ’ άφ’ ετέρου δτι έπί 'Ενε
τών ή Ζάκυνθος καί, ή Κεφαλληνία ύπήγοντο είς τήν διοίκησιν' ένδς αρ
χιεπισκόπου τήν καθέδραν αύτοϋ έχοντος έν τ-γ τελευταία6 ενώ-ή Κέρ
κυρα άπδ τής τών Άνδήγαυών δυναστείας περί τδ. 12615., στερηθεϊσα τής 
ορθοδόξου αύτής μητροπόλεως ήκολούθει διοικουμένη ύπδ άπλοΰ άρχιπρεσβυ-
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-πέρου (πρωτοπαπα) μ.ή έχοντος εξουσίαν τοΰ χειροτονεΐν.1 δέστε οί θέλοντες 
ίερωθήναι ύπεχρεοΰντο όπως λαμβάνωσι τήν χειροθεσίαν παρά τοΰ μητρο
πολίτου Ίωαννίνων καθδ έξάρχου Κέρκυρας, ή κατ’ επιτροπήν αύτοϋ παρά 
τίνος τών ύπ’ αύτδν έπισκόπων.2 ’Άν ό Εύγένιος έθεώρει έαυτδν ,Ζακύν- 
θιον ύπεχρεοΰτο κανονικώς νά έπιζητήσγ την χειροτονίκν αύτοϋ παρά τοΰ 
Αρχιεπισκόπου Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου, τοιοΰτος δέ πράγματι κατ’ ε
κείνην τήν έποχήν διετέλει έν Κεφαλληνία Σεραφείμ ο ’Άνινος (1732-— 
1745).3 Άλλά Κερκυραϊος ών δ Εύγένιος έδει ύπδ .τοΰ μητροπολίτου Ίω
αννίνων χειροτονηθήναι, ώς καί έχειροτονήθη ιεροδιάκονος περί τδ 1738,4 

καλώς γινώσκων ότι άλλως ή χειροτονία αύτοϋ θά ήτο αντικανονική καί 
άκυδος.5

Πλήν τών άνωτέρω μαρτυριών περί τής πατρίδος τοΰ Εύγενίου φέρο- 
μεν έτι μίαν, τήν ομολογίαν αύτην δήλον ότι τοΰ ίδιου Εύγενίου. "Οτε 
ούτος μετέβη είς Γερμανίαν, τγ 25 Μαίου τοΰ έτους 1765 εγγραφείς έν τώ 
καταλόγω τών φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου τής Χάλλης, όπως άκροα- 
σθγ τοΰ μαθηματικά διδάσκοντος Συγνέρου, έγράφη Corcyrensis, ώς έτι 
καί νυν φαίνεται- έν τώ καταλόγφ.6 Αύτδς δ Εύγένιος λοιπόν έθεώρει ρη- 
τώς. καί έπισήμως αύτδν Κερκυραΐον” δυνάμεθα δέ νά έφαρμόσωμεν έν- 
ταΰθα τδ εύαγγελικδν «τί έτι χρείαν έχομεν μαρτυρίας; αύτδ γάρ ήκού- ' 
σαμεν άπδ τοΰ στόματος αύτοϋ». Καί τωόντι ή δμολογία αΰτη αύτοϋ τοΰ 
Εύγενίου είναι τόσον ίσχυρά, ώστε σχεδόν καθιστγ πάσας τάς λοιπάς πε

ριττά;.
Απέναντι τών θετικών καί Αναμφισβήτητων τούτων γεγονότων καί α

ποδείξεων περί τοΰ ότι δ Εύγένιος καί έγεννήθη καί τήν Αγωγήν αύτοϋ 
έλαβεν έν Κέρκυρα, καί Κερκυραΐον έαυτδν έθεωρει, ώς ήτο δι’ όλους τούς- 
λόγους, τί πλέον σημαίνει άν, ώς δ Σ. άρχιεπίσκοπος Ζακύνθου αναφέρει, 
δ Γουζέλης, δ Κοντονή;, δ Δημ. Κομοΰτος καί άλλοι Ζακύνθιοι έφιλοτι- 
μοΰντο νά καλώσι τδν μακράν τών Ίονίων Νήσων έν τγ άλλοδαπγ δια- 
τρίβοντα Εύγένιον συμπολίτην, κατά τήν γενικωτέραν τής λέξεως έκδο-

1 A, Marmora storia di Corfu p. 216. Αούντζη έν τη άνωτέρφ συγγραφή, σελ. 110." 
'Υπόμνημα ’.Αθανασίου Κερκύρας 15]27 ’Απριλίου 1847 (Memorandum a S. Ε. Lord Seaton 
L. A. Commissionario redato dal Cav. A. Mustoxidi.) Έν τοϊς πρακτικούς τής Δ'. συνόδου 
τής Η'. Ιουνίου Βουλής, σ. 247 έπ.

2 Πρδ. Φιλ. άνάλ. Ζακύνθ. σ. 79 έν σημ.
3 Φιλόλ. άνάλεκτα Ζακύνθου σ. 78.
4 Αύτόθι σ. 384 καί βιογρ. Εύγεν. τοΰ Βουλγ. ύπδ Α’ινιανος έν τή συλλογή τών Ανεκ

δότων συγγραμ. τόμ. Α'.
5 ‘Ο Εύγένιος διέμεινεν ίεροδιάκονος μέχρι γήρατος, δτε προσκληθείς εις ΙΤετρούπολίν και 

,ε’ς τήν έπίμονον ένδούς άπαίτησιν τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης έδέξατο τήν άρτισύστατον 
άργ ιεπισκοπήν Σλαδων'ου και Χερσώνος, προχειρισθεις ΐερεύς έν Μόσ/α τή 30 Αύγούστου 
και άρχιερεϋς τή 1 Όκτωδρίου τοΰ 1775 έτους, (δρα έν Φοινίκι περιοδικώ Κερκύρας έπι
στολάς άνεκδ. τοϋ Εύγενίου Α'. Β'. Γ'. και Δ'. σ. 249 έπ. και 306.

6’Ορθόδοξος ‘Ελλάς’Ανδρον. Δημητρακοπούλου Λειψία 1872 σ. 189.
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χην, ήτοι συιιπατηιΰτην, ετεροι δέ ώς δ Άμπελακίων Οικονόμος Αναστά
σιος και δ Θεόφιλος Κα’ί’ρης, επόμενοι έκείνοις ώνόμασαν Ζακύνθιον τδν 
Ευγένιον. ’Έχομεν τουναντίον την μαρτυρίαν επιφανών Κερκυραίων, τφ 
Εύγενίφ συγχρόνων, Κερκυραΐον καλούντων καί χαρακτηριζόντων αύτδν 
έν έπισημοτάταις μάλιστα περιστάσεσιν. Έν τφ λόγω Sv ό Κερκυραϊος 
ιατροφιλόσοφος Αάζαρος Μόρδος άπηγγειλεν, ενώπιον της Επτανησιακής 
Γερουσίας ληγούσης της ΙΗ'. εκατονταετηρίδας, μνημονεύει έτι ζώντος τοϋ 
Εύγενίου, τιθείς τδ δνομα αύτοΰ έπί κεφαλής τών κατά τδν αύτδν αίώνος 
έξοχων της Κέρκυρας άνδρών ηδη άποιχομένωνά

Άποβιώσαντος δέ τοϋ Εύγενίου έν ετει 1806, ’Αντώνιος ό 'Ροδόσταμος 
εύπατοίδης καί ιστοριογράφος Κέρκυρας,έδημοσίευεν έν τώ τότε αύτόθι έκ- 
διδομένφ περιοδικφ «Mercurio letterario» (Αογίω Έρμΐί) λατινικήν αύτοΰ 
έλεγείαν τών Φαιακίδων Μουσών in funere Eugemi Eulgari Corcirensis 
έπιγραφομένην.1 2 Καί ταύτοχρόνω; ή Επτανησιακή Γερουσία διά ψηφί- 
σματος αύτης άπδ 11 Αύγούστου 1806 έντολην έ’διδεν Άνδρέαί μέν τφ 
Μουστοξύδη ΐνα σύνθεση καί άπ^γγείλγ, τδ έγκώμιον τοϋ μεταστάντος 
κλεινού συμπολίτου, τοϊς δέ Κερκυραίοις άριστοτέχναις Παύλφ τώ Προ- 
σαλέντγ καί Δημητρίφ Πιέρη ΐνα. φιλοτεχνησωσιν άριπρεπές τφ άνδρί 
μνημεϊον.3 Έν τούτοις, εί καί παρόντων κατ’ έκείνην την έποχήν διά
σημων Ζκκυνθίων εν τε τη Γερουσίγ καί έν αλλοις ύψηλοϊς άξιώμασιν 
ετέρων δέ Ζακυνθίων διαποεποντων έν λόγοις καί γράμμασι,4 παράδοξον 
καί παντελώς άνεξηγητον θά ·ητο, άν δ Ευγένιος άληθώς ην Ζακύνθιος, 
πώς ούδείς έκείνων έπεχείρησε. νά διεκδίκηση άπέναντι τών Κερκυραίων 
την Ζακυνθίαν τοΰ άνδρδς καταγωγήν καί πατρίδα, ούδείς δ’ ένεθυμηθη 
τότε νά έγκωμιάση τδν συμπολίτην, άλλά μόνον Κερκυραϊοι άνελάμβανον 
καί-είς Κερκυραίους άνετίθετο τοϋ πατριωτικού καθήκοντος ή έκπληρω- 
σις.'Καί ή σιωπή αυτή τών άλλως φιλοτιμοτάτων Ζακυνθίων εύγλώττως 
επιμαρτυρεί ότι καί αύτοί άναμ.φισβητητως Κερκυραϊον συνω,μ,ολόγουν τδν 

1 Orazione secolare recitata in pien Senato della serenissima Repabblica delle sette (sole 
Sotto gli auspizii del Car. Comendatore Sp. G. Teotochi principe e preside meritissimo. — 
Li 13 Decembre 1800 s. V. del med. fis. Lazzaro De Mordo,'in Corfu, 1803. nella pubbl. 
stamperia con permissione. όρα σελ. XX.

2 Τόμ Β'. σ. 175 in.
3 Mercurio Letterario opera periodica di Filergo Peace tom. 2 Tipogr. nazionale di Corfis 

p. 175.
i Γ. Κόμ. Μοτσενΐγος διετέλει τ<5τε πληρεξούσιος απεσταλμένος της 'Ρωσίας έν Κερκύρςι 

Άντών. δέ ΚομοΟτος πρόεδρος της γερουσίας (αύτόθϊ σ. 147 )—’Ιωάννης Σιζοΰρος πρύτανις 
Κερζύρας·, Διονύσ. Ρώμας διάδοχος αύτοΰ έν τφ άξιοίματι. (όρα Monitore settinsulare Ν. 
XXVI τοΰ 1803) Άναστ. Φλαμπουριάρης γραμμ. τής γερουσίας, (όρα Le tre Cobsfituzioni σ. 
80 zal 120 έπ. CorfO. 1849, ύπδ Ν. Β. Μάνεση τοΰ διατελέσαντος δημάρχου Κερζύρας, 
εις δν αί ανωτέρω ειδιζαί πληροφορίαι οφείλονται- Πέτρος Άνδρέας Μερζάτης, δ λεγόμενος 
κύκνος Ζακύνθου ούπερ ώδαί τινες έδημοσιεύθησαν έν τώ μνημονευθέντι περιαδικφ τόμ. 
Β'. σ. 149 καί 189 έπ.
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Ευγένιον, οιος και παρ’ ίδιώταις καί παρά ταΐς άρχαϊς έν τη Επτανησιακή 
κοινωνία έν γένει άνεγνωρίζετο.

’Ή μήπως έξ ών δ Σ. άρχιεπίσκοπος Ζακύνθου άφηγεϊται δτι έ'γραφευδ 
■μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας Φιλάρετος Μιχαλίτσης έπιστέλλων τφ ίερεΐ 
Δημητ. Βαλσάμφ, δέν -εξάγεται τούναντίον άπδ τών πρδς αύτδν ομιλιών 
καί παραπόνων τοΰ Εύγενίου δτι ούτος έθεώρει έαυτδν ξένον παντελώς 
της Ζακύνθου μεθ’ ^ς, ώς έλεγεν οίδέκ συνέδεεν αύτον ούτε πατρι
κόν ούτε [ΐητοικίν χοέοτ; άφ ού οΐ γο\εΐς του ά,πέθανον.^ Κατά τί δέ πο

σώς συμβάλλει άν δ σύγχρονος τώ Εύγενίφ ιατροφιλόσοφος Ίω. Δόνας, τδ 
πασίγνωστου είδώς καί αναμφισβήτητου γεγονός δτι έν Κερκύριγ δ Εύγέ- 
"νίος έγεννηθη πρδς δόξαν τοΰ συμπολίτου αύτοΰ άναφέρει, έν τΰ) πρδς τδν 
Άββαν Κομ πανιόνην άπολογητικγ έπιστολγ, δτι περί της γεννήσεως τοϋ 
Εύγενίου έφιλονείκουν ού μόνον η Ζάκυνθος άλλά καί η Πελοπόνησος κάί 
•η Κρητη.2.

Οί άνδρες της ηρωικές έποχής, καθ’ Όμηρον, έπί τώ γένει αύτών έ- 
ναβρύνοντο, καί οί Εβραίοι έν ταΐς γενεαλογίαις τδ πάλαι μάλιστα ένησ- 
μένιζον. Άλλ’ δ ’Απόστολος τών έθνών έπιστέλλων πρδς Τίτον παρηγ- 
■γελλεν ΐν’ άποφεύγη ώς άλυσιτελεΐς τάς περί τάς γενεαλογίας έρεις καί 
συζητήσεις.3 Άφ’ δτου μάλιστα τά χριστιανικά ηθη ανύψωσαν την άν- 
ΰρωπίνην άτομικότητα, ·καί μόνον είς την προσωπικήν άρετην καί τάς 
ιδίας έκάστου πράξεις άναγνωρίζουσι την άληθη τοϋ άνθρώπου άξίαν, 

καλώς έννοεϊται δπόσον μικρά άληθώς σημασία άπέμεινεν είς τάς μελετάς 
περί την έξερεύνησιν καί τάς διενέξεις πρδς διεκδίκησιν τοϋ γένους καί της 
ιδιαιτέράς πατρίδος καί αύτών τών περιφανεστέρων άνδρών. Ούχ ηττον, 
χάριν μόνον ιστορικής ακρίβειας δμολογητέον οτι δ Εύγένιος ύπδ πκσαν έ'πο- 
'ψιν μαρτυρεϊται Κερκυραϊος εί και έκ Ζακύνθου φαίνεται πατρόθεν καταγό
μενος,^ καί δτι εί; τά θετικά γεγονότα τ' άποδεικνύοντα πατρίδα αύτοΰ 
την Κέρκυραν δέον νά ύποχωρησ-ρ τδ έκ μόνης της τών γονέων καταγωγής 
προβαλλόμενου τεκμήριου.

’Ίσως, πρδς διαλλαγην, ηθελέ τις προτείνει τδν έπίκοινον χαρακτηρι
σμόν 8ν άπέδωκε τώ Εύγενίφ δ ίεροκηρυξ της μεγάλης εκκλησίας Ίωάσαφ

1 Φιλολ. άνάλεζτα Ζακύνθου σ. 386.
2 Αύτόθι, σ. 385.
3 Κεφ. Γ'. g. 9.
4 Αύτδς δ Εύγένιος έπιστέλλων έζ Πετρουπόλεως τή 7)18 ’Ιουλίου 1775 πρδς τδν α’ιδ. 

Ιερέα Αημήτριον, ήριύτα «άν άπδ τδ περίφημόν μας χαψογαϊδούριζο γένος τών Βουλγα- 
ράτων εύρίσκεται έν Ζαχύνθω κανένας άρρην. (*Επις. Α'. έν «Φοινίκι» Κερχύρας, σελ. 249.) 
Αανθάνεται άμα δ χ. Σάθας λέγων ότι «χαι ζώντος τοΰ Εύγενίου ε’ιχον άναφυή διενέξεις 
περί τής πατρίδος αύτοΰ. καί ότι δ πανιερώτατος ώσει άρεσζόμενος έπί τή θρυλλουμένη I*. 
τοΰ περιφανούς έν Κερχύρα ομωνύμου ο’ίζου καταγωγή,, ούδεμίαν ϊδωκε διασάφησιν. (Νεοελ. 
Φιλολ. σ. 5G6.)
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δ Κορνήλως, καλέσας αύτδν ΐης Κερχυοο-Ζακύνθον fyltifivr β-ίάσΐημα^

Άλλά τότε έπρεπε νά παρηγορηθγ τις δτι καί δ παμβουλγαρισμδς δέν "
εφαντάσθη εΐσέτι νά οίκειοποιηθΐί και τδν Εύγένιο.ν, καθδ φερωνύμως μά
λιστα την φυλήν Βούλγαρον. ;*

Εν Κερκυρφ. ϊτεφ. *1δ.ρω|Λέν<>ς, j

ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΝ ΊΌΤ ΟΒΙΔΙΟΓ {

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ;

ΕΛΕΓΕΙΑ ΠΡΩΤΗ

THOOESIS . ;

■Αιτία της μεταβάαεως τοΰ' ποιητον άπδ τής ήρωϊχης εις την ερωτικήν ποίη^ιν, ί

"Ετοιμος ήμουν μέ βαρύ καί σοβαρδ τδν τόνο 
νά ψάλω δπλα καί στρατούς καί φοβερούς πολέμους, 
κ’ είχα διαλέξει μάλιστα καί ταιριαστούς τούς στίχους *
ολους μέ ί'σίαις συλλαβαις ’σάν στίχους τοΰ Όμηρου.

Δέν ’ξεύρω πώς συνέβηκε και τό ’μάθε δ έρως, ■
έγέλκσε, καί ’στά κρυφά μίά συλλαβή μο,ΰ κλεφτεί. ΐ
Ποιδς σ’ έδωκε την άδεια, παιδί παραλυμένο, 
καί ’π^ς κι’ άνακατόνεσαι ’ς τοΰ κόσμου τά τραγούδια > 
"Ολοι εμείς οι ποιηταί λατρεύομε ταΐς Μούσαις

» $ μή τυχδν ένόμισες πώς εί'μεθα ’δικοί σου ; ’
Μήπως άκούσθηκε ποτέ νά πάργ νά φορέση 
ή ’Αφροδίτη της ξανθής νης Αθήνας τά δπλα,
ή ν’άνεμίσ·/) ή Άθηνά τή φλόγα τή ’δική σου ; ,
Ποιας θά ίδγ) τή Δήμητρα νά βκσιλεύγ μόνη 
άπάνω ’ς τά ’ψηλά βουνά τά κατζδασωμένα, 
ή τήν Παρθένα τή θεά μέ τή χρυσή φαρέτρα 
ποιος θά τήν ’δή ’στο άροτρο σιμά νά παραστέκη, 
καί δέν θά παραξενευθή καί δέν θέ ν’ άπορήση ;
’Άς πάογ τότε τδ λοιπδν δ "Αρης μία λύρα
και μία λόγχη σουβλερή δ ξανθομάλλης Φοίβος ?
Άφοΰ, παιδί μου, δλόκληρο τδν κόσμο κυριεύγς 
καί ’ς τή ’δική σου δύναμι άλλη καμμ’ά δέ ’βγαίντ)., 
τί ’π^ς κι’ άνακατόνεσαι είς ταΐς δουλειαΐς τών άλλων ς

S'·.-- '
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Αί'; δέν σοΰ φθάν’ ή δόξα σου παρά μου θέλεις κι’ άλλη; 
Νά ’ξηγηθοϋμε; ποιά Θαρρείς πώς έχεις ίδικά σου ; 
"Εχεις ’ς τήν εξουσία σου τά τέμπη τοϋ Έλικώνος ; 
"Αλλο δέν μένει νά μας ’πής παρά πώς κι’ δ ’Απόλλων 

.’μπροστά σου μόλις π’ά κρατεί τή λύρα ταυ ’ς τά χέρια. 
Δέν είχα γράψει ’ς τδ χαρτί καλά καλά άκόμα 
τδν πρώτο στίχο ’που άρχιζε τδ νέο ποίημά μου, 
καί νά τον καί μέ σταματά καί κόφτει τήν δρμή μου. 
’Ανώφελα τοΰ φώναζα καί τοΰ παραποιούμουν 
πώς ή ’δική μου ή δουλειά δεν είναι τά τραγούδια1 

νά ψάλω δέν έσκόπευα τά εύμορφα τ’ αγόρια 
ούτε κοπέλλαις μέ μακρυά μαλλιά νά τραγουδήσω. 

Τέτοια καί άλλα έλεγα, παράπονα ακόμα* 
μά εκεί δπου τά έλεγα, έξαφνα λύνει εκείνος 
μέ μία τή φαρέτρα του, ’παίρνει κάμπόσα βέλη, 
ετοιμασμένα επίτηδες νά ’μποΰνε ’ς τήν καρδιά μου 
καί δυνατά τεντόνοντας τδ εύλύγιστό τ υ τόξο, 
’σ τδ γόνατό του περαστό : — Νά, ’πάρε, ποιητή μου, 
μοΰ είπε, ’πάρε το αύτδ γιά νά τδ τραγουδήσγς. 

’Αλλοίμονο, άλάθευτη ’ποΰ είχε τή σαΐτα, 
άλλοι, τδ άσπλαχνο παιδί! "Εχω φωτιά ’στδ στήθος . 
καί βασιλεύει δ έρωτας μές ’ς τή φωτιά μονάχος; 
Μέ δεκαπέντε συλλαβαις λοιπδν κ’ έγώ θά ψάλω, 
άφοΰ τδ θέλει καί καλά δ "Ερως, τί νά γίνγ ! 
"Εχετε ’γειά στρατεύματα καί πόλεμοι καί δπλα 
μέ τδ βαρύ τδ μέτρο σας, τδν σοβαρδ τον τόνο !

I Φιλολ. «νάλ. Ζακύνθου., σ, 386. . J

Καί σύ, καλή μου σύντροφε, αγαπημένη Μούσα, 
βάλε στεφάνι άπδ μυρτιά νεόκοπη, άνθισμένη, 
’ς τδ μέτωπό σου τδ ξανθό, κ’ έτοίμαζέ μου στίχους.

ΕΛΕΓΕΊΑ ΔΕ,ΥΤΕΡΑ

ΧΠΟΘΞΣΪΣ

θριάμβου τοΰ έρωτος

"Kyi ποιος μοΰ έκαμε σκληρδ ’σάν πέτρα τδ κρεοάττι ; 
Γιατί ολο φεύγει καί γλιστρά ’στή γη τδ πάπλωμά μου ; 
Γιατί μ’ έφάνηκε μακρυά ή νύχτα μου ’σάν χρόνος, 
καί δέν έκλεισαν μια στιγμή τ’ άνύστακτά μου μάτια ; 
Πώς μοΰ πονοΰν τά κόκκαλα, βαρειά άποσταμένα ; 
"Ερωτας νάναι ; . . . Άδ^ατο ! θέ νά τον αισθανόμουν.
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Μην τύχη κι’ άρχισε κρυφά τριγύρω νά μέ ζώνη, 
κα.ί νά μέ βλάψη μέ κρυφή γυρεύει πανουργία ;
Ναι, χωρίς άλλο ε?ν’ αύτό. Βαθειά μές ’στην καρδιά μου 
είναι ’μπηγμέν’ άσάλευτα τά σουβλερά του βέλη. 
ΊΙήρε τό στήθος μ’ 5 σκληρός καί τό ’κάμε ’δικό του, 
καί τώρα βασιλεύει αύτός μονάχος εκεί μέσα. 
Τί νά τοΰ κάμω; Νά δεχθώ τή φλόγα 'που μέ καίει, 
ή πόλεμο καλλίτερα νά προτιμήσω πρέπει, 
κ’ έτσι ν’ άνάψω τή φωτιά άντίς γιά νά τή σβύσω'; 

*Ας ύποφέρω' γίνεται ’λαφρίτερο τό βάρος, 
δταν κάνεις μ’ ύποαονή καί τέχνη τδ σηκόνη.
"Επειτα κύτταξε νά ’δής τή φλόγα της λαμπάδας : 
ρσο περσσότερο τή σείς, τόσο κ’ εκείνη .άνάφτει’ 
τήν παραιτεϊς ακίνητη, και σβύνει μοναχή της. 
Τά βωδ’α δπου ζεύγονται πρώτη φορά ’ς τ’ αλέτρι 
τά δέρνουν περισσότερο γιά τδ πολύ τους πείσμα 
παρ’ δσο δέρνουν τά παληά τά μαθημένα βώδια 
ποΰ χαίρονται νά περπατούν άφ’ τδ ζυγό άποκάτω. 
'Όσο πϊδ άγριο τ’ άλογο κλωτσδί καί πεισματόνει, 
τόσο ’ς τδ στόμα πίδ βαρύ τοΰ βάζουν χαλινάρι’ 
μά δταν πέτα χαρούμενο ’ς τδ κρότο τοΰ πολέμου, 
μόλις θυμάται πώς κρατεί τδ χαλινό ’στο' στόμα. 
"Ετσι κι’ δ "Ερωτας πολύ π’δ άσπλαχνα πληγόνει 
εκείνους ποΰ τδν διώχνουνε και ποΰ τδν πολεμούνε,, 
παρά όπου τδν προσκυνούν καί τδ ’ξομολογούνται. 
Λοιπόν κ’ εγώ τ’ δμολογώ, κ’ εγώ τδ φκνερόνω, 
πώς μ’ έχεις, έρωτα, κ’ εμέ σφικτά άλυσσοδεμένο : 
Μ’ ένίκησες, τετέλεσται ! τδ χέρι μου σου δίνω. 
’Άς παύση π’ά δ πόλεμος’ ειρήνη καί αγάπη, 
Τά πρώτ’ άς τά ξεχάσωμε· συχωρεμένα νάναι.
"Επειτα δά επάνω σου δέν πρέπει νά τδ πάρης’ 
μ’ εύρήκες δίχως άρματα κι’ άρματωμένος ήσουν. 
Στόλισε τώρα τδ λοιπόν μέ μύρτους τά μαλλιά σου 
καί ζέψε της μητέρας σου τά' άσπρα περιστέρια 
’ς τδ αμάξι τδ εναέριο, δπου θά σοΰ χαρίση, 
καθώς σοΰ πρέπει εύ'μορφο, δ "Αρης δ μητρυιός σου. 
Μέσα ’ς αύτδ θέ νά σταθής ’σάν ήρωας δλόρθος, 
καί μέσα ’ς ταϊς ζητωκραυγαϊς καί ’στή πομπή τοΰ κόσμου, 
θέ νά προστάζης τά πουλιά δπου θά σέ σηκόνουν 

μ’ ενα σου νεΰμα μοναχό ποΰ θέλεις νά σέ φέρουν.

Κατόπι σου θ’ ακολουθούν τής τελετής στολίδι, 
οί νέοι ’ποΰ ναι σκλάβοι σου κ’ ή σκλάβαις σου κοπέλλαις, 

καί τελευταίος άπ’ αυτούς, τδ υστερνό σου θΰμα, 
εγώ θά σέ άκολουθώ μέ τήν πληγή ’ς τδ στήθος. 
Κ’·ή Φρόνησι θέ νάρχεται ’πισθάγκωνα δεμένη, 
καί μέ σκυφτή τήν κεφαλή ή ’Εντροπή μαζή της, 

και δ,τι αντιστέκεται ’ς τοΰ "Ερωτος τά δπλα.
'Όπου προβάλης γύρω σου τά πάντα θά σέ τρέμουν, 

κι’ δ κόσμος δλος αψηλά σηκόνοντας τά χέρια : 
«Ζητώ δ "Ερως !» μέ φωνή θά τραγουδή μεγάλη. 
Τά Χάδια θά σ’ ακολουθούν πιστοί ύπασπισταί σου, 

καί θάρχωνται μαζή μ’ αύτά τδ Λάθος καί ή Τρελλα’ 
γιατί αύτά δέν φεύγουνε ποτέ τήν συντροφιά σου' 
σου είν’ αχώριστα παντού’ είναι τδ στράτευμά σου’ 
μ’ αύτδ κι’ ανθρώπους καί θεούς νικ^ς καί κυριεύεις, 

χωρίς αύτδ έχάθηκε ή δύναμί σου δλη.
Καί θά σέ ’δή ή μητέρα σου άφ’ τήν κορφή τοΰ Όλυμπου 
μέ περιφάνεια καί χαρά και θά σέ χαιρετίση, 
καί άφθονα τριαντάφυλλα θά πάρη νά·σέ ράνη.
Σάν ή'λιος θέ ν’ άστράφτουνε άφ’ τά πολλά διαμάντια 
τά εύ'μορφά σου τά μαλλιά, κι’ δλόχρυσος δ ίδιος 

μέσα σ’ δλόχρυση άμαξα θά σχίζης τδν αέρα.
Καί δμως, σέ γνωρίζω εγώ ! πολλαϊς καρδιαϊς καί τότες 
θά κάψης μέ ταϊς φλόγαις σου εκεί ’που θά διαβαίνης. 

Ζερβά δεξιά λαβωματιαϊς πολλαϊς θέ νά μοιράσης. 
Τώχουν τά βέλη σου έμφυτο νά μή ’μπουροΰν νά πάψουν’ 
θές ή δέν θές, λαβόνουνε χωρίς νά σ’ έρωτήσουν’ 
κι’ άκόμα καί μές τδ νερό ή φλόγα σου φλογίζει. 
"Ετσι, παρόμοια πομπή καί δ Βάκχος έ'χει κάμει, 
’σάν έκυρίευσε τή γή τοΰ ποταμοΰ του Γάγγη’ 
μόνο μέ μία διαφορά πώς τδ ’δικό σου αμάξι 
θέ νά τδ σέρνουνε πουλιά καί όχι άγοιαις τίγρεις.
Άφοΰ λοιπόν θάχης κ’ εμέ ’σάν σκάβο ’στήν πομπή σου, 
δσο ’μπορείς προσπάθησε μήν τύχη καί τή χάσης 
τή δύναμι ποΰ σ’ έδωκε άπάνω μου ή νίκη.
Πάρε παράδειγμα νά ’δής τοΰ Καίσαρος ταϊς νίκαις, 
μέ τ’ δπλο έκεϊνο ’ποΰ νικ^, μ’ αύτδ τδ ίδιο πάλι 
τούς νικημένους στέκεται καί τούς υπερασπίζει. 
Γι’ αύτό ’ναι καί τά δπλα του παντοΰ εύτυχισμένα.

(Μετεφράσθ^σαν ΙλινΟίρω; iz. Λατινικής) Ίω. Γ. Φραγκιάς
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Συνοψιζομεν έν όλίγοις τάς εσχάτως γενομένας νεωτέρας έρευνας περί 

τοΰ ονοματος τουτου, περί ού τοσαΰτα προετάθησαν έπί τρεις εκατονταε
τηρίδας ετυμολογικά δοκίμια.

Ο κ. Σαθας ανεζητησε την λυσιν τοΰ αινίγματος, έν τή άντιπαραστά- 
σει τοϋ δνοματος «Μωρέας» πρδς δυο τοπικά της "Ηλιδος ονόματα, την 
αρχαιαν πολιν Μαργάλαν η Μάργαικν καί το σημερινόν ιχθυοτροφείου Μουρ-, 
γίκ/ Η οικειοτης τών δνομ.άτων Μωρέας καί Μουργια, υποδεικνύει κατ’ 

αυτόν, οτι τδ ιχθυοτροφείου είναι λείψανον (vestige) πόλεως ητις εκαλείτο 
Μωρεας. Έκ της πόλεως ταύτης ώνομάσθη η ’Ήλις Μωρέας,, και έκ της 
Ηλιδος κατόπιν άπασα η Πελοπόννησος., ’Επειδή δέ η πόλις Μωρέας έ- 

κειτο άκριβώς έν & χώρφ η αρχαία πόλις Μαργάλα, έπεται έκ τούτου δτι 

η καταγωγή τοΰ σημερινού δνοματος της χερσονήσου ανατρέχει μέχρι τών 
κλασικών χρόνων της .ελληνικής ιστορίας. Ό συλλογισμός ούτος έρείδεται 
κυρίως επί τοΰ γεγονότος ότι κατά τδν μέσον αιώνα ύπήρξεν έν "Ηλιδι 
πόλις καλούμενη Μωρέας· διότι άνευ τούτου η άσθενής άλλως συνήχησες 
της Μαργάλης και τοΰ ΜουργιΧ ήδύνατο νά έκληφθή ώς τυχαία.

Άλλ’ ύπήρξεν άοά γέ ποτέ έν "Ηλιδι πόλις καλουμένη Μωρέας ; Καθ’ 
ολην την διάρκειαν τοΰ μ.έσου αίώνος ούδείς ύπωπτεύθη την ύπαρξιν αύ

της, ούτε ιστορικός, ούτε χρονογράφος, ούτε γεωγράφος, ούτε περιηγητής. 

Ο κ. Σάθας ,ένόμισεν οτι διέκρινε την σκιάν αύτης έντδς δυο στίχων τοΰ 
προλόγου τοϋ βιβλίου τής Κουγκέστας, τούς οποίους έσχολίασεν ώς έξης : 
«Έν τφ Προλόγφ τδ δνομα Μωρέας, απαζ μόνον άναφερόμενον, σημαίνει 
πόλιν μάλλον η χώραν». Παρατηρητέον πρδ πάντων ότι τδ βιβλίον της 

&<>υγκέστας τής 'Ρωμανίας «αί τοΰ Μωρέως διαιρείται είς δυο μέρη. ‘Ο 
Πρόλογος περιέχει επίτομου ίκθεσιν της τέταρτης σταυροφορίας, και μετά 
τοΰτου έ'ρχεται τδ κείμευον της κυρίας επιβολής τών χρονικών έπιγραφό- 

μευον: « Τδ πως οί Φράγκοι έκέρόαισαν τδν τόπον τοΰ Λ/ωγαιως». Έν τώ 
τελευταίφ τούτφ μέρει τδ όνομα τοΰ Μωρέως άναφέρεται καθ’ έκάστην 
σχεδόν σελίδα. Τοσοΰτον συχνή αύτοΰ μνεία δέν ήδυνατο φυσικώ τώ λό

γω νά γινη έν τώ Προλόγω* ούδέν ήττον μνημονεύεται καί έν αύτφ τρίς' 
πρώτον είς τούς δύο στίχους ούς μόνους έ'κρινεν εύλογον νά παραθέσγ α 
συγγραφεύς*

Σ τδν Ποντικόν έπιάσασι τά κάτεργα λιμιόνα 
δπου ενι γάρ εις τδν Μοργ,άν κάστρου λαμπρόν υπάρχει.

’Έπειτα είς τδν άμέσως επόμενον στίχον*

1 Monuments relalifs a I’ histoire de Grece. Paris 1880 Τόμ. Α', σελ. ΧΧΥΠΙ—XXXVIII 
, τοΰ προοιμίου.

, Έκεΐ ήτον ό μισερ Τζεφρες αΰΟέντης τοΰ Μωρέως.

Καί πάλιν περί πά τέλη τοΰ προλόγου'

’Έσωσαν ’ς τήν Μονοβασιάν εκεί άπεσχολάσαν 
Έξέβησαν εις τδν Μορεάν.................

Ό άποδίδων είς τδ όνομα ΐοΰ Μωρέως ένταΰθα τήν έννοιαν πόλεως. μάλ
λον ή χώρας, καί ιδίως πόλεως κείμενης έν τή ’Ήλιδι, άξιοι δτι δ χρο
νογράφος λέγει τά παραδοξότερα τών πραγμάτων* δτι δ καταπλεύσας 
είς Μονεμβασίαν,. άπεβιβάζετο είς τήν ’Ήλιδα* οτι δ Γοδοφρέδος, άντί 
νά ήναι πρίγκηψ τής Πελοπόννησου, δέν ήρχεν είμή μιας μόνης πόλεως* 

δτι ή πόλις τοΰ Ποντικού έκειτο'εϊς τήν πόλιν τοΰ Μωρέως, ένφ αύτδς δ 
κ. Σάθας τοποθετεί τήν τελευταίαν ταύτην έν τφ μεταξύ τοΰ Ποντικού 
καί τής ’Ωλένης. Έν τούτοις δ χρονογράφος έφρόντισε νά μάς ένθυμίζγ έκ 
διαλειμμάτων τί εννοεί διά τοΰ δνόμ-ατος Μωρέας, λέγων : <εβΟλης τής 

Πελοπόννησος, δσον κρατεί ό Μοριας, δλης τής Ιίελοπόννησος, τδν λέγουνε 
ΜορέανΤ),

Μετά τδ βιβλίον τής Κουγκέστας έρχεται ή μαρτυρία μοναχοΰ τίνος 
τής δωδεκάτης εκατονταετηρίδας, δστις είπε που περί έαυτοϋ δτι ήτο έκ 
της εκκλησίας Ωλένης τοΰ Μοραίουλ Έκλαμβάνοντες ένταΰθα τδν Μωρέαν 
ώς πόλιν, περιπίπτομεν αύθις είς τδ αλλόκοτου,γεγονδ'ς τής έκκλησίας τής 
πόλεως ’Ωλένης κειμένης έν τρ πόλει τοΰ Μοραίου, δπερ δέν είναι δυνα
τόν νά αποδέχεται δ συγγραφεύς, άφοΰ ώς εί'δομεν τοποθετεί τδν Μορέαν 
αύτοΰ μεταξύ ’Ωλένης καί Ποντικού. Άλλά άπδ τών μαρτυριών τούτων, 
αϊτινες ούδέν μαρτυροΰσι, μεταβαίνομεν εις παράθεσιν σπουδαιοτέρκς. «,

Κατά τόν έν τγ δεκάτν) τρίτη έκατονταέτηρίδι "Αραβα γεωγράφον 
"ΐβν-Σάίδ «έν τφ μέσφ τοΰ Μωρέως κεΐται ή ομώνυμος πόλις, ητις είναι 

πρωτεύουσα αύτοΰ». Ένταΰθα έχομεν τελευταίου πόλιν ρητώς κατονο-, 
μαζομένην Μωρέας* άλλά τδ δεινόν είναι δτι δ "ΐβν-Σαιδ, βέβαιοί α
κριβώς τδ άντίθετον τοΰ δ,τι ήθέλησε ν’, άποδείξη δ κ. Σάθας. Ό τελευ
ταίος ούτος δμιλεϊ περί πόλεως έν τή "Ηλιδι κειμένης, δ δέ άραψ γεωγρά
φος άξιοι δτι ή πόλις Μωρέας έ'κειτο έν τφ κέντρφ τής χερσονήσου. Πώς 
δέ νά πιστεύσωμεν είς τήν ύπαρξιν τοιαύτης πόλεως, εί'τε έν "Ηλιδι, 
εΐ'τε δπουδήποτε άλλου.τής Πελοπόννησου, ένφ ΐ'χ.νος αύτής δέν εύρίσκο-, 
μεν ούτε εις τδ βιβλίον τής ΚουγκέσΑς, τδ δποϊον ιστορεί λεπτομερέ
στατα τά κατά τδ πριγκηπάτον τής Άχα'ίας, καί παρατίθησιν.όγδαήκοντα. 
καί επτά ονόματα πόλεων αύτής, καί έπαρχιών, καί ποταμών, καί όρέων,. 
ούτε εις τδν άραβα γεωγράφον Έδρισί αστις άκμάσας έν τή δωδέκατη 
έκατονταέτηρίδι, κατέλιπεν ήμ.ΐν γεωγραφικόν έργον άσυγκρίτως άνώχερον 
τής συγγραφής τοΰ δμογενοΰς αύτοΰ.

1 "Εν τινι χεφογράφφ τοΰ Βρεττανιχοΰ Μουσείου
2 Hopf, έλλην. ιστορία τφ.. Λ', σελ. 163. '
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'Η ύπδ τοΰ κ. Σάθκ προταθεΐσα Χύσις, προεκάλετεν. άλλην. Ό κ. Ζα
χαρίας von Lingenthal, ο περιώνυμος σχολιαστής τής ΈχΛογής των νόμων, 
δέν παραδέχεται, πολλοΰ γε καί- δεϊ, δτι υπήρξε ποτέ πόλις Μωρέας, νο
μίζει δμως δτι δ κ. Σάθας, άναζητήσας έν τή ’Ήλιδι την αρχήν τοϋ ονό
ματος τούτου, άντιπαοήλθε πλησιέστατα της άληθείας. Τδ όνομα τούτο 
λέγει, έκ’φέρεται είς τά αρχαιότατα μνημεία διά τοϋ τύπου Amorea, 1> 
Amorce' τδ δέ Amorea, είναι έπίθετον της Κάτω ’Ήλιδος, ανδρείος, άμό~ 
ρειος^Η-Ιις}, άντιστοιχοΰν πρδς την κοίλην "Ηλιδα τών κλασικών χοόνων.1

1 Deutsche Litteraturzeitung, 1880, Ν. 6. σ. 196 ρ. Ιπ.

2 Ή παρά τώ έπιτομεΐ τοϋ Στράβωνος (άποσπ. 11) διάκρισις Ήδωνών χαί Ήδώνων άλο
γος «ραίνεται μοι και δικαίως ώς τοιαύτη χατακρίνεται ύπδ τοϋ Άβελίου (Naked. ρ.68),και 
Ταφελίου (Fragin. Strab. ρ. 10).

'Η προτεραιότης τοΰ τύπου Amorea έπιστώθη άποχρώντως ύπδ τοΰ κ. 
Ζαχαρίου von Lingenthal’ άλλ’ έδει προσέτι νά βεβαιωβή δτι τδ όνομα, 
άνόρειος, άμόρειος, ήτον έν χρήσει παρά τοΐς κατοίκοις τής χώρας δτε 
άφίκοντο αύτόθι οί Φράγκοι’ διότι μόνον τούτου τεθέντος δυνάμεθα νά 
κατανοήσωμεν διατί οί ξένοι προετίμησαν αύτδ παντδς άλλου. Δυστυχώς 
τδ γεγονδς τοΰτο ούδόλως άποδεικνύεται.

Συμπεραίνων λέγω, δτι ή Σφίγξ αυτή δέν ευρεν έτι τδν Οίδίποδα αύτης,

(Έχ τοΰ Bulletin de Correspondence hell6nique τοΰ^μηνδς Φεβρουάριου 1881.) ‘

Κ. Παπχ^ηγόπουλος

ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΔΩΝΙΔΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΓ ΤΡΕΙΣ

Πάσα ή μεταξύ τοϋ Στρυμόνος καί Νέστου ποταμού πρδς νότον έκτει- 
νομένη χώρα, έκπαλαι οικουμένη ύπδ διαφόρων βαρβάρων θρ^κικών φύλων 
εκαλείτο Ήδων'ις, Ίΐδωνική και χώρα τών Ήδωνών, οΐτινες πρότεοον οί- 
κουντες έν Μυγδονίιη καί έκδιωχθέντες ύπδ τών πρώτων βασιλέων τοΰ Μα
κεδονικού κράτους Τημενιδών, έγκατεστάθησαν ένταϋθα.1 2 Ταύτης δέ, άρ- 
χήθεν μέν Θρφκικής ού'σης, ύπδ δέ τοΰ Φιλίππου προσαρτηθείσης είς τδ 
Μακεδονικόν κράτος, διέκριναν οί αρχαίοι δύο μέρη ιδιαίτερα φέροντα ονό
ματα, την Πιερίαν ή δρθότερον Νέαν Πιερίαν, έκτεινομένην εις την πα
ραλίαν και τδ όνομα τοΰτο λαβούσαν έκ τών ΙΙιέρων, οΐτινες, ώς οί Ήδω- 
νο'ι έκ της Μυγδονίας έξελαθέντες έκ τής άρχικής Πιερίας τοϋ Θερμαϊκού 
κόλπου ύπδ τών βασιλέων της Μακεδονίας, κατέφυγον είς τούτο τδ μέ
ρος, καί την Φυλλίδα έκτεινομένην μεταξύ της Κερκινίτιδος λίμνης, τοΰ 

Παγγαίου όρους καί τοΰ Άγγίτου ποταμού,’ καί ούτω κληθεΐσαν κατά 

την μυθολογίαν έκ της Φυλλίδος, θυγατρδς τοϋ βκσιλέως τής, Θράκης, ήν 
είς γάμον έλαβε μετά της χώρας Άκάμας ό τοΰ Θησέως υίδς, καί έπειδή 
ούτος άκολούθως κατέλιπεν αύτήν άπίστως, κραμασθεϊσα αυτή είς τάς 
’Εννέα 'Οδούς, κατηράσθη τούς ’Αθηναίους καί ώς έκ τούτου έπειτα συ
νέβη ή πολλαπλή συμφορά αύτοΐς.2 Πόλεις δέ άνήκουσαΐ τή Ήδωνίδι ά- 
ναφέρονται ύπδ τών άρχαίων αί άκόλουθοι, αί ’Εννέα 'Οδοί, ούτω κληθεΐσα 
κατ’ άοχάς έκ τών έννέα οδών, αΐτινες έκ διαφόρων πόλεων, έρχόμεναι συ- 
νεκεντροΰντο καί διεσταυροΰντο έν αύτή, εΐτα δέ τφ 437 π. X. καταλη- 
φθεΐσα ύπδ τών ’Αθηναίων, δίς πρότερον άποκρουσθέντων καί άποικισθεΐσα 
μετωνομάσθη Άμφίπολις ώς περιβαλλομένη έκ δύο βραχιόνων τοΰ Στρυ-' 
μ€νος καί περιτετειχισμένη’ αί Κρηνίδες, λαβοΰσα τοΰνομα έκ τής άφθο- 
νίας τών έν αύτη άναβλυζόντων πηγαίων ύδάτων καί Φίλιπποι μετονο- 
μασθεΐσα ύπδ τοΰ Φιλίππου, δχυρώσαντος καί κατακοσμήσαντος αύτήν, 
φημιζομένην διά τά πλούσια μέταλλα τού χρυσού’ ή Δραβήσκος κειμένη 
μεταξύ τοΰ Άγγίτου καί Νέστου ποταμού, ένθα νΰν κεΐται ή πόλις Δράμα 
πρδς Β. τών Φιλίππων’ ή Μύρκινος κειμένη έν τή ΝΑ γωνίγ τής Καρκι- 
νίτιδος λίμνης καί έπίσημος διά τά περί τοΰ Ίστιαίου καί Άρισταγόρου 
στορούμενα’ ή δευτέρα καί έπισημοτέρα τής προηγουμένης Δραβήσκος κει
μένη πρδς μεσημβρίαν τής έκβολής τού Άγγίτου, ένθα νΰν κεΐται χω- 
ρίον τι,· γνωστή τοΐς άρχαίοις διά τήν καταστροφήν δεκακισχιλίων 
Αθηναίων ύπδ τών Ήδωνών τφ 466 π. X. δ Φάγρης κειμένη πρδς άνα- 
τολάς τής Ήϊόνος καί άρχήθεν μέν ύπδ τών Ήδωνών οίκούμένη, εΐτα δέ 
ύπδ τών Πιέρων καταληφθεΐσα- ή Απολλωνία κειμένη έν τή παραλίφ, 
ώσαύτως καί ή Γαληψδς, Οίούμη, Δάτον, Νεάπολις, Πέργαμος καί Πίστυ- 
ρος κείμεναι έν τή άνατολική παραλία τοΰ Στρυμονικοΰ κόλπου καί φη
μιζόμενο» διά τήν θέσιν, εύφορίαν, καί άφθονίαν τών μετάλλων.3

Τοιαύτη μέν ούν ήν τδ πάλαι ή Ήδωνίς καί τοσαύτας είχε πόλεις ή'τοι 
χώρα χρυσοΰχος καί χρυσοφόρος, εύπολίς τε καί πολύπολις ήν καί ένεκα 
τών πολλών φυσικών πλεονεκτημάτων κατέστη τδ μήλον τής έριδος με
ταξύ τών Θρακών καί Περσών βασιλέων, μεταξύ τών Αθηναίων, Λακε
δαιμονίων καί τών βασιλέων τής Μακεδονίας μεχρισοΰ ό Φίλιππος προ-

1 Ένταϋθα παρατηρώ οτι ό πατήρ τής ιστορίας μνημονεύω* τής χώρας (713) «Ή δέ γή 
αυτή ή περί τδ Πάγγαιον ούρος καλέεται Φυλλΐς, κατατείνουσα τά μέν πρδς έσπίρην έπι 
ποταμόν Άγγίτην έκδιδόντα εΐς τον Στρυμόνα, τά δέ πρός μεσημβρίαν τείνουσα πρδς αύτδν 
τδν Στρυμόνα» έσφαλμένως τίθησι τδν μέν.’Αγγίτην πρδς δυσμάς, τδν δέ Στρυμόνα πρδς 
άνατολάς, ένώ άμφότεροι οΐ ποταμοί διατηροϋντες καί νϋν ετι τά όνόματα Στρούμα και Άγ- 
γίστα παν τούναντίον μαρτυροϋσι. Εΐς τήν αύτήν απάτην περιέπεσε και Μύλλερος (Maked 
ρ. 7) ώς άλλαχοΰ αποδείξω.

2 Περί τών μυθευομίνων Τσετσ, εΐς Λυζόφρ. Κασσ. στ. 495 ‘Γγιν. μυθ. 59,243.
3 Ovid. Herold. 2. Justin. 2,6. Σχολ. λΐσχιν. σ. 75i. Bochnecke Forsch. ρ. 107. 
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σήρτησεν είς τό κράτος αύτοϋ καί χίλια τάλαντά έπορίζετο κατ’ έτος έκ 
τών μεταλλείων τοΰ διατέμνοντος την χώραν Παγγαίου ό'οους. Έν ταύτη 

τγ χώρα sm πολύ χρόνον γενναίως και άπεγνωσμένως ήγωνίσθησαν ύπέρ 
της ελευθερίας δ βασιλεύς τών Ήδωνών Πιττακός και <5 άνδοεϊος Βάγης, 
8ς ίνα μη περιπέσγ είς χεΐρας τών εχθρών πρώτον μέν σφάξας τά τέκνα, 
την γυναίκα, τάς παλλακάς καί τούς οίκέτας έρριψεν είς .την πυράν, εΐτα 
δέ διασκορπίσας είς τόν Στρυμόνα τόν χρυσόν κάί άργυρον έρρίφθη ’ καί αύ- 
τός είς αύτην. Ένταϋθα έγεννήθησαν και πολλοί, λόγιοι άνδρες, φιλόσο
φοι, ιστορικοί και καλλιτέχναι οΐον Ζω'ίλος δ 'Ομηρομάστιξ έπικληθείς, 
Φίλιππος δ Άμφιπολίτης, Δημήτριος δ φιλόσοφος φίλος τοΰ Πλάτωνος, 
Έρμαγόρας δ Στωϊκός, Δάμιππος δ Πυθαγόρειος, Πυθαγόρας δ τοΰ ’Απολ
λοδώρου αδελφός και Πάμφιλος δ περιώνυμος ζωγράφος καί διδάσκαλος -ίδυ 
Άπελλοϋ και ΙΙαυσίου, πολλά καί διάφορα φιλοπονήσαντες συγγράμματα. 
Ένταϋθα γενομένης της μεταξύ τοΰ Όκταβιανοϋ και τών αντιπάλων αύ

τοϋ Βρούτου καί Κασσίου μάχης κατελύθη η ρωμαϊκή δημοκρατία καί έξέ- 
πνευσεν ή ελευθερία της 'Ρώμης, ένταϋθα τέλος δ ’Απόστολος Παύλος τώ 
53 μ. X. έκήρυξε τό Εύαγγέλιον καί την πρώτην συνέστησε χριστιανικήν 
κοινότητα, πρός την δποίκν ακολούθως έγραψε καί την γνωστήν πρός Φιλιπ- 
πησίους επιστολήν.

Νΰν δέ έρημία, βαρβαρότης καί τυραννία βασιλεύει έν αύτγ, οικουμένη 
κατά κώμας καί χωρία ύπό διαφόρων βαρβάρων φύλων. Διότι τών. πολυα
ρίθμων άρχαίων πόλεων δύο μόνον νέαι πόλεις ύπάρχουσιν, η Καβάλλα 
παραλία εμπορική πόλις κείμενη παρά την θέσιν της άρχαίας Νεαπόλεω,ς 
καί η Δράμα μεσόγειος έν τγ θέσει της μικρας καί άσημου Δραβησκου. 
Κωμοπόλεις δέ έπισημότεραί είσι τό 'Αλιστράτιον κείμενον πρός δυσμάς καί 
ού μακράν άπέχον της Δράμας καί τό Πράβιον κείμενον έν τγ μεσογείω 
πρός δυσμάς περί τό Αλιστράτιον καί η Δράμα εκατέρωθεν δύο ώρας άπέ- 
χουσα τής Καβάλλας και πιθανώτατατα έπί τής θέσεως τής άρχαίας Περ
γάμου. κειμένη- κώμαι δέ ή Έλευθερούπολις τανΰν Έλευθερζί ύπό τών εγ
χωρίων καλουμένη ΝΔ τής Καβάλλας κειμένη έν τγ παραλία καί το Δοξά- 
τον πρός βορράν τών Φιλίππων καί πρός νότον τής Δράμας έπί τίνος πα
ραποτάμου τοϋ Άγγίτου ποταμοΰ, καλουμένου Κουρου-Δερέ, έδρα τοϋ ε
πισκόπου Έλευθερουπόλεως, (3ηροποτάμου) κείμενον.Ή κώμη αυτή έχουσα 
παρθεναγωγείου, δημοτικόν σχολείου και ελληνικόν καί φιλεκπαιδευτικόν 
σύλλογον ύπο αρχαιολογικήν έποψιν σπουδαιοτέρα πασών τών λοιπών κω
μών καί τών μνημονευθεισών έ'τι κωμοπόλεών έστιν.1 Διότι οί φιλόμουσοι 
τών κατοίκων αύτής, ύπό ζήλου διάπυρου πρός συλλογήν άρχαίων μνημείων

4 Περί τοΰιων Ιδίφ παΐ ?ν γίνει περί τη; Ήδωνίδος ϊοε «Περιήγησιν τών ?ν Μακεδονίςι 
ί-πχρχιών Λράυ.τ;, Ζίγνης χαΐ Έλευβεραυπύλεω; ί>πο Ν. Γ. Φιλιππίδου», ίν «Παρνασσού» 
τόρι. Λ', σελ. 123. Σημ. Έπ.

φλέγόμενοι, συνέστησαν ιδιαίτερον σύλλογον, δνομάσαντες αύτόν α’Αρχαιο- 
λογικήν Εταιρίαν» άσχολουμένην είς τήν συλλογήν λέξεων άρχαίων, φρά
σεων, παροιμιών, άσμάτων, νομισμάτων καί έπιγραφών, ών τινα πεμφθέντά 
μοι έδημοσίευσα έν τφ περιοδικώ «Παρνασσός». "Ενεκα δέ τών φιλάρ
χαιων τούτων αισθημάτων τής Εταιρίας δικαίως τό άρχαιολογικόν καί φι
λολογικού τμήμα τοΰ πρό δύο έτών συγκροτηθέντος ένταϋθα Συνεδρίου 
των ελληνικών συλλόγων άπένειμε τόν πρώτον έ'παινον τγ είρημένγ έται- 
ρία ΐνα έκσχύσγ καί έμψυχωσγ τήν πρός έξακολούθησιν τοϋ έργου προθυ
μίαν αύτής καί προκαλέσγ καί άλλους συλλόγους είς τήν άπομίμησιν τής 
έν Δοξάτφ άρχαιολογικής εταιρίας. Ταύτης τοίνυν τής μικράς καί άρτι- 
συστάτου άρχαιολογικής εταιρίας, ώς δάσεώς τίνος έν μέσφ τής έρημίας 
καί βαρβαρότήτος ίδρυθείσης, έπισυνάπτω τρεις έπιτυμβίους έπιγραφάς, 
άρτίως πεμφθείσας μοι πρός δημοσίευσιν.

' Α'.
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Περί δέ τοΰ τόπου τής εύρέσεως αλίγας «.όνον λέξεις σημείοΐ ή έταφ’ζ 
τάς δε «Έκ τών άνωτέρω έπιτυμβίων έπιγρχφών, άντιγραφεισών άπδ 'λί
θων, η [Λεν πρώτη εύρέθη εν τινι οθωμανικφ χωρίφ, ύπδ τήν άκρόπολιν 
τών Φιλίππων κειμένφ κκί ζζλουμένφ 'Ραχτσκ. Ή δέ άλλη έντετοιχι- 
■σμένη εύρέθη έ'ν τινι τουρκικώ σοφζ παρά τήν δεξιάν άκρκν της άπδ Δράμας 
®ίς Καβάλλοεν άγούσης. Είνε δέ έπιγεγρκμμέναι γράμμκσι τών ρωμαϊκών 
χρόνων έπί λίθων σκληρών τετραγώνων». Ηερί δέ τής τρίτης ούδέν λέ- 

γεται. .
Μ. Γ. Δήμιτσας

ΠΕΡΙ ΤΗΣ. ΚΑΤ’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

’Αριστοτέλης, δ μέγιστος της άρχαιότητος φιλόσοφος, δ περιλαβών έν» 
τή εύρυτάτγι αύτοΰ διανοία άπάσζς τάς περί τών δντων γνώσεις, δ συνα-· 
γκγών έπιμελώς τήν άπανταχοΰ διεσπαρμένην τοΰ επιστητού ύλην καί 
συναρθρώσας αύτήν τεχνηέντως καί άναγαγών αύτήν εις σύστημα ιδανι
κόν περικαλλέστατον και θαυμασιώτατον, δ μετ’ άξιοθαυμάστου βαθυνοίας 
παρακολουθήσας τής φιλοσοφικάς θεωρίας και μετά μεγίστης όξυνοίας ά- 
ναλύσας και άνατεμών άπαντα τά ζητήματα μικρά καί μεγάλα, δ τδ φι
λοσοφικόν αύτοΰ σύστημα έπί τοΰ συνόλου τών γνώσεων έποικοδομήσας, 
δ έν τή φιλοσοφική αύτοΰ έρεύνη τήν αντίθετον τφ Πλάτωνι δδδν άκο- 
λουθήσας, άρξάμενος ούχί έκ τών ιδεών πρδς τά πράγματα, άλλ’ έκ τών 
πραγμάτων πρδς τάς ιδέας, δ πατήρ και τελειωτής τής λογικής επιστή
μης και ένδοξος τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου παιδαγωγός, έν τφ κύκλφ τών 
φιλοσοφικών αύτοΰ έρευνών περιέλαβεν ώς και δ διδάσκαλος αύτοΰ, δ δαι

μόνιος Πλάτων,1 καί τδ .πεγϊ παιδείας ζήτημα. Διογένης δ Ααέρτιος μνη
μονεύει ίδιον περί παιδείας σύγγραμμα τοΰ Άριστοτέλους. Τδ σύγγραμμα 
όμως τοΰτο ώς καί .δ προτρεπτικός, ο ύπδ τοΰ αύτοΰ μέν Ααερτίου μνημο
νευόμενος,2 είς τδν αύτδν δέ ί'σως παιδαγωγικόν κύκλον ύπαγόμενος, δυστυ
χώς δ,έν περιηλθον μέχρις ήμών όπως καί άλλα έξοχα τοΰ αύτοΰ φιλοσό
φου πονήματα έξηφανίσθησαν κακή μοίρφ ύπδ τοϋ πανδαμάτορος χρόνου. 
Έκ τών νΰν ομ,ως σωζομένων συγγραμμάτων καί ιδίως έκ τών Πολίτικων 
καί 'Ηθικών Νικομαχείων θέλομεν πειραθή νά καταδείξωμεν διά βραχέων 

τάς θεμελιώδεις περί παιδείας άρχάς καί καθόλου τδ παιδαγωγικόν σύ
στημα τοΰ Άριστοτέλους, δπεο στηρίζεται έπί τών θεωριών αύτοΰ περί τε 
τοΰ σκοποΰ τοΰ ανθρωπίνου ^βι'ου καθόλου καί τής πολιτείας ίδίφ.

1 Πε ρί τοΰ παιδαγωγικού συστήματος τοϋ Πλάτωνος έγράψαμεν ίδιαν πραγματείαν 
έν τφ όμωνύμφ περιοδικφ τόμ, Α’, σελ. 33

2 Διογ. Δαερτ. 5,42.

22Ϋ

; Α'.) Περί άνθρώπου.

- 'Ο άνθρωπος, τδ α'ισθητικώτατον πάντων τών ζώων,1 διακρίνεται. αύ
τών κατ’ ’Αριστοτέλη ού μόνον κατά τοΰτο ότι αύτδς μέν κέκτηται\ΐο- 
γικόν, έκεϊνα- δέ δουλεύουσι ταΐς εαυτών όρμαΐς‘% αύτδς μετείληφεν άνα~ 
μνήσεως, έκείνων δέ μόνον τινά έκόινώνησαν μνήμης τινός'3 άλλά και 
κατά τόδε, ότι αύτδς μόνος έτυχε γλώσσης, ^τοι λόγου προφορικού, πρδς 
δήλωσιν τοΰ συμφέροντος καί τοΰ βλαβεροΰ, αύτδς μόνος έχει συναίσθη- 
σιν τοΰ άγαθοϋ καί τοΰ κακοΰ, τοΰ δικαίου καί τοΰ άδικου, καί μόνος αύ
τδς δύναται νά έκφράσγ δι’ ένάρθρου φωνής πάντα τά ηθικά εκείνα στοι
χεία, ών κοινωνοΰντες άπαρτίζομεν οικίαν καί πόλιν.1* Έπειδή δέ ή πόλις, 
φύσει πρώτη οδσα καί τέλος πασών τών κοινωνιών, είναι άύταρκεστάτγ} 
πρδς τδ ευ ζην? έπεται ότι καί «ό άνθρωπος φύσει πολιτικόν ζωον» είναι, 
ήτοι φύσει προώρισται νά συζή καί εύδαιμονή μετά τών όμοίων άνθοώπων,® 

«δ δέ άπολις διά φύσιν καί ού διά τύχην ήτοι φαΰλός εστιν ή κρζίττων ή 
άνθρωπος,7 ή «δ μή δυνάμενος κοινωνεΐν ή μηθέν δεόμενος δι’αύτάρκειαν 
ούδέν μέρος πόλεως, ώστε ή θηρίον ή θεός».8

Β'.) Περί τοϋ σκοποΰ τοϋ ανθρωπίνου βίου.

Ό ΰψιστος σκοπός τοΰ άνθρωπίνου βίου κεΐται κατ’ ’Αριστοτέλη έν'τή 
ευδαιμονία? ή'τις, ούδενδς ενδεής ουσα, άλλ’ αύτάρκης καί μόνον δι’ έαυ-

4 Περί ζώων μορίων βιβλ. 2, κεφ. 17.
2 «Ούθέν γάρ, ώς φαμέν, μάτην ή φύσις ποιεί, λόγον δέ μόνον άνθρωπος 

έχει» (Πολιτ. 4,2 σ. 4253.). Καί «τά γαρ άλλα ζφα ού λόγου αισθανόμενα, άλλά 
παθήμασιν ύπηρέτεΐ» (Αύτ. 4,5.).

3 «Μνήμης μέν και διδαχής πολλά (τών ζώων) κοινωνεΐ, άναμιμνήσκεσθαι δέ ούδέν 
άλλο δύναται πλήν άνθρωπος» (Περί ζώων ίστορ. 4, 4. Πρβλ. καί περί μνήμης καί 
άναμνήσεως 2.)

4 «Ή μέν ουν φωνή τοΰ λυπηρού καί ήδέος εστι σημεΐον, διδ καί τοΐς ά'λλοις δπάρ· 
χει ζώοις· με'χρί γάρ τούτου ή φύσις αύτών έλήλυθεν ώστε αΐσθάνεσθαι τοΰ λυπηρού 
κ,αί ήδέος καί ταΰτα σημαίνειν άλλήλο ις· ό δέ λόγος έπί τώ δηλοΰν εστ,ι τδ συμφέρον 
καί τδ βλαβερόν, ώστε καί τδ δίκαιον καί τδ άδικον. Τοΰτο γάρ πρδς τ’ άλλα ζώα 
τοΐς άνθρώποις ίδιον, τδ μόνον άγαθοΰ καί κακού καί δικαίου καί άδικου καί τών άλ
λων α’ισθησιν έ'χειν· ή δέ τούτων κοινωνία ποιεί ο’ικίαν καί πόλιν» (Πολτ. 4,2,0.4253.)

, 5 Οικονομικών 4, 4.
• 6 «Φύσει μέν Ουν ή ορμή εν πασιν έπί τήν τοιαύτην κοινωνίαν» (Πολιτ. 4.2·) 
.7 Αυτόθι. > : ’
.8 Αύτόθι.
9 Ήθικ. Νικομ. 4, 2 καί 5 έ'κδ. Imm. Bekkeri.
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την και ούχί χάριν άλλου τίνος έπιζητουμένη,1 άποβαίνει τέιειον τοΰ αν
θρώπου αγαθόν, οδπερ ουτος,ώς ζώον πολιτικόν, επιθυμεί νά κοινωνή μεΐά 
τών άλλων άνθρώπων.1 2 Είναι δέ ευδαιμονία, ν.κ'τ’ ’Αριστοτέλη, ενέργεια 
τής ψυχής κατ' άρετήν τελείαν,ώς τοιαυτη δέ φέρει την ηδονήν έν έαυ- 
τη/1 Κατά ταϋτα λοιπόν τά άπαρτίζοντα την εύδαιμονίαν στοιχεία είναι 
δύο, ήτοι τε.Ιεΐα αρετή ν·αι άΛηθής ηδονή’ τά στοιχεία ταϋτα έσωτεοικώς 
στενότατα συγγενεύουσι πρδς άλληλα. Ευδαίμων άρα κατ’ ’Αριστοτέλη 
μόνον εκείνος είναι, δστις, κατ’ αρετήν πράττων, την άληθεστάτην συναι
σθάνεται ηδονην.5 Και είναι μέν αληθές δτι εις την εύδαιμονίαν συντρέ- 
χουσι καί τινα εξωτερικά άγαθά* ταϋτα όμως δέν είναι έκ τών ών ούκ 
άνευ,ουδέ ποιεί κακόδαίμονα τδν κατ’αρετήν πράττοντα η έ'λλειψις αύτώνΛ

1 «Δήλον οτι τήν εύδαιμονίαν τών καθ’ αύτάς αιρετών τινα θετέον καί ού τών δι’ 
άλλο· ούδενδς γάρ δνδεής ή ευδαιμονία, άλλ’αύτάρκης (Αύτόθι 10, 6.)». Και «ταύτην 
(τήν εύδαιμονίαν) αίρούμεθα άεί δι’ εαυτήν καί ούδεποτε δι’άλλο» (Αύτόθι 4, S.)

2 «Τδ γάρ τέλειον άγαθδν, αυτάρκες είναι δοκεΐ· τδ δ’ αυτάρκες λέγομεν ούκ αύτφ 
μόνφ τφ ζώντι βίον μονώτην, άλλά και γονέΰσι και τέκνοις και γυναικΐ καί δλως τοΐς 
φίλοις και πολίταις» (Αύτ. 1,5, και 9, 9.)

3 Ήθικ. Νικ. 1, 13. — «Διά τήν τής ψυχής άρετήν άρα εύ ζήσομεν* τδ δέ γε εδ 
ζήν καί ε5 πράττειν ούθέν άλλο ή τδ εύδαιμονεΐν λέγομεν· τδ άρα εύδαιμονεΐν καί ή 
εύδαιμονία έν τφ εύ ζήν έστι, τδ δ’ εύ ζήν έν τφ κατά τάς άρετάς ζήν» (Ήθ. μεγ. 4.)

4 Ήθικ. Νικομ. 1,3.
δ Ήθικ. Νικ. 10, 6.
6 Ήθικ. Νικ. Ί, 14. 10, 10. Πολιτ. 4 (ή 7),. 13 σ.Ί332. 5 (8), 2. ιΡη- 

τορ. 1,5.
7 Ήθικ. Νικ. 1, 13. — 8 Πολιτ. 4 (7), 44, σ. 1333.
9 Ήθ. Νικ. 1, 13.
40 «Εΐδ’ έστιν ή εύδαιμονία κατ’ άρετήν ένέργεια, εύλογον κατά τήν κρατίστην. 

αυτή δ’ εί'η τοΰ άρίστου’ είτε δή νους τοΰτο, εΐ’τε άλλο τι, ο δή κατά φύσιν δοκεΐ άρ- 
χειν και ήγεϊσθαι καί έννοιαν εχειν περί καλών καί θείων· είτε θειον 5ν καί αύτδ, είτε 
τών έν ήμΐν τδ θειότατον,ή τούτου ένέργεια κατά τήν οίκείαν άρετήν εί'η Sv ή τελεία ®ύ*
δαιμόνια’ οτι δ’ ίστι θεωρητική, είρηται» (Αύτ. 10, 7. Πρβλ. καί 10, 8.)

Άρετήτ δέ λέγων δ ’Αριστοτέλης εννοεί ούχί την τοϋ σώματος, άλ^ά 
την της ψυχής.2 7 ’Επειδή δέ η ψυχή συνίσταται έκ δυο μερών, γνωστικού 
και δρεκτικοΰ, «ών τδ μ,έν έ'χει λόγον καθ’αύτδ, τδ δέ ούκ έ'χει μέν 
καθ’ αύτδ, λόγφ δ’ ύπακούειν δυνάμενον»,8 * έπεται δτι καί αί άρεταί της 
ψυχής κατ’ ’Αριστοτέλη είναι δύο ειδών, ήτοι όιανόητικαι καί, 
’Επειδή δέ Ο νους η δ λόγος είναι θειον τι έν τφ άνθρώπφ, ήτοι τδ ιδίως 
αύτδν έξανθρωπίζον καί άποθεοΰν, έπεται δτι αί διανοητικα'ι άρεταί είναι; 
πολλφ ύψηλότεραι και εύγενέστεραι τών ήθικών. ’Εκ τών άνωτέρω συνά
γεται δτι καί η ευδαιμονία κατ’ ’Αριστοτέλη είναι ούχί σωματική, άλλά 
ψυχική, καί δτι η τεΛεία εύδαιμονία κεΐται έν τη ύψηλοτέρφ της ψυχής 
ένεργείγ, ήτοι έν ταΐς διανοητικαϊς άρεταΐς.10 Έκ τών διττών-άρετών «ή 
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•μ,έν διανοητική τδ πλεΐστον έκ διδασκαλίας έ'χει καί την γένεσιν καί την 
αύξησιν, διόπερ εμπειρίας δεΐται καί χρόνου* ή δέ ηθική έξ έ'δοιις· περιγί- 
γνεται, δθεν καί τδ όνομα έ'σχηκεν μικρόν παρεγκλίνον άπδ τοϋ έθους».* 
Έντεΰθεν γίνεται φανερόν ότι ούδεμία τών άρετών ούτε φύσει, ούτε παρά 
φύσιν έγγίγνεται ήμΐν’ άλλ’ ημείς έκ φύσεως έπλάσθησαν πρδς παραδοχήν 
αύτών, τελετούμενοι διά τοϋ έθους.2 ’Εάν λοιπόν αρετή ήναι λογική τις καί 
δι’ άσκήσεως ένισχυομένη: ένέργεια, μή άπφδουσα εΐς τήν φύσιν ημών, έ
πεται ότι τρεις όροι άπαιτοϋνται δπως γίνωμεν αγαθοί άνθρωποι, ήτοι, 
φύσις, έθος, ή εζις καί διδαχή ή λόγος.3 Ή τριπλή-αύτη συνδρομή συνά- 
δει καί πρδς οσα δ,τε ’Αριστοτέλης καί άλλοι άπαιτοϋσι πρδς πλήρωσιν 
οίασδήποτε πράξεως.4 Οί τρεις ουτοι όροι καί ιδίως ή εζις καί ή διδαχή 
(διότι ή φύσις ούκ έκ τών έφ’ ήμΐν) άποτελεΐ τήν παιδείαν 5

Γ'.) Περί παιδείας καθόδου,

Ή παιδεία κατ’ ’Αριστοτέλη έ'χει μέν ρίζας πικράς, φέρει δμως καρ
πούς γλυκείς. Αυτή έν .μέν ταΐς εύτυχίαις είναι κόσμος, έν δέ ταΐς άτυ- 
χίαις καταφυγή· ό δέ έ'χων ταύτην διαφέρει τοϋ μή έ'χοντος δσφ ό ζών 
τοϋ τεθνηκότος.6 ’Επειδή δέ δ άνθρωπος έν τή πολιτείγ πρόωρίςαι νά ζήση 
καί ζή, καί μόνον έν αύτή δύναται νά τύχη τής άληθοΰς εύδαιμονίας, τδ 
αύτδ τέλος μετά τών άλλων πολιτών έπιδιώκων, διά τοΰτο καθήκον τής 
πολιτείας είναι νά μόρφωση άγαθούς πολίτας, παρέχουσα εΐς πάντας τήν 
αύτήν μέν παιδείαν, συνκδουσαν δμως πρδς τδν έαυτής χαρακτήρα.13, Έκ 
τής τοιαύτης παιδείας άποκλέίει δ ’Αριστοτέλης τούς δούλους, θεωρών αύ- 
τους έστερημέναυς έλευθέρας προαιρέσεως, άπαραιτήτου ούσης πρδς άρετήν 
καί τής τοϋ βαυλεύεσθαι δυνάμεως.8 Περί δέ τής παιδεύσεως τοϋ θήΛεος

1 Ήθ; Νικ. 2, 4.
2 «Ούτε άρα φύσει ούτε παρά φύσιν έγγίνονται αί άρεταί, άλλά πεφυκόσι μεν ήμΐν 

δε^ασθαι αύτάς, τελειουμένοις δέ διά τοΰ έθους» (Αύτ. 2, 1 ·)
3 «Τίνεσθαι δ’ άγαθούς οίδνται οί μέν φύσει, οί δέ έθει, οί δέ διδαχή· τδ 

μεν ουν τής φύσεως δήλον ώς ούκ έφ’ ήμΐν ύπάρχει, άλλά διά τίνος θείας αιτίας τοΐς 
ώς άληθώς εύτυχέσιν ύπάρχει· ό δέ λόγος καί ή διδαχή μή ποτέ ούκ έν δπασιν ΐσχύη 
άλλά δέη προδειργάσθαι τοΐς εθεσι τήν τοΰ άκροατοΰ ψυχήν κτλ. (Ήθ. Νικ. 10, 40,) 
Πρβλ. καί ΓΙαλιτ. 4, (7), 13.

4 Ποιητ. I. Μετά τά φυσ. 8, 5. Πλάτ. Φαΐδρ. 269—Πλούτ. περί παίδ. άγ.
5 «Τά μέν γάρ έθιζόμενοι μανθάνουσι, τά δ’ άκούοντες» (Πολιτ. 4 (7) 13.)
6 Διογ. Λαερτ. 5, 47—19.
7 «Έπεί δ’ έν τδ τέλος τή πόλει πάση, φανερόν οτι καί τήν παιδείαν μίαν και τήν 

Λυτήν άναγκαίον είναι πάντων καί ταύτης τήν επιμέλειαν είναι κοινήν καί μή κατ’ 
ιδίαν» (ΓΙολ. 5, (8), 1.)

8 «Ό μέν γάρ δούλος ολω; ούκ έχει τδ βουλευτικόν» (Αύτ. 1,43.) Πρβλ. καί 1,4. 
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γένους, εις S αποδίδει μέν την υπαρξιν τοϋ βονΛευτικον, θεωρεί δμως αύτδ 
cixvpor,1 ούδένα λόγον ποιείται δ ’Αριστοτέλης, άρκεΐται δέ μόνον νά κα
τάδειξη τάς άρετάς, α'ίτινες πρέπει νά κοσμώσι την γυναίκα, ήτοι σώμα
τος μέν κάΛΛος και μέγεθος, ψυχής δέ σωφροσύνην και φιΛεργΐαν άνευ 
ανεΛευθερίας."*· ’Επειδή δέ έν τών σπουδαιότατων πρδς παίδευσιν στοιχείων 
είναι τδ έθος :ή η εζις, έπεται δτι' «νόμ.οις δει τετάχθαι, κατ’ ’Αριστο
τέλη, την τροφήν καί τά επιτηδεύματα,ούκ έ'σται γάρ λυπηρά συνήθη γε- 
νόμενα».3 Ό νομοθέτης, έχων ύπ’ ό'ψει δτι δ σωματικός βίος τοϋ άνθρω
πον εμφανίζεται πρδ τοϋ ψυχικοϋ και έκ τών ψυχικών δυνάμεων τδ ορε
κτικόν (ήτοι τδ άλογον μέρος της ψυχής) εμφανίζεται πρδ τοϋ γνωστικοί 
(ή'τοι τοϋ λογικοΰ μέρους της ψυχής), πρέπει νά κανονίσγ και διατάξη πρώ
τον μέν τά άφόρώντα την έπιμέΛειαχ τον σώματος, είτα δέ τά άφόρώντα 
την ρύθμισιν της ορεκτικής δυνάμεως, μετά δέ ταΰτα τήν διαμόρφωσιν τοΰ 

γνωστικόν, ήτοι τοϋ νον καί τοϋ Λόγον, δστις κατ’ ’Αριστοτέλη είναι 
τέΛος τής ανθρώπινης φύσεωςΑ Οί παιδευόμενοι νέοι τρία τινά κατ’ ’Αρι
στοτέλη δφείλουσινά μάθωσιν, ή'τοι 1) τά άναγκαΐα έκτων πρδς τόν βίον 
χρησίμων (άποκλειομένων τών βαυνάσων έργων, τών πρδς τάς χρήσεις 
καί τάς πράξεις τής αρετής άχρηστον άπεργαζομένων τδ σώμα τών έλευ- 
θέρων ή τήν ψυχήν ή τήν διάνοιαν), 2) τά άγοντα πρός τήν ηθικήν άρε· 

τήν, καί 3) τά πέραν τούτων, τουτέστι τά νπηρετο&ντα είς τάς νψίστας 
θεωρητικός σπονδάς ή συντελοϋντα είςάσκησιν τών διανοητικών αρετών.3

4 Πολιτ. 4,13,5.
2 'Ρητορ. 1,5.
3 Ήθ. Νικ. 40, 10.
4 «"Ωσπερ δε τδ σώμα πρότερον τή γενεσίι τής ψυχής, οδτω και τδ άλογον τοΰ λό

γον έχοντος· φανερόν δέ και τοΰτο· θυμός γαρ καί βοΰλησις,ετι δέ Επιθυμία καί γενομέ- 
νοις εύθυς ύπάρχει τοϊς παιδίοις, ό δέ λογισμδς και δ νοΰς προϊοΰσιν Εγγίγνεσθαι πε- 
φυκε* διδ πρώτον μέν τοΰ σώματος τήν Επιμέλειαν άναγκαΐον είναι προτέραν ή τήν τής 
ψυχής, έπειτα τήν τής δρέξεως, ένεκα μέν τοΰ νοϋ τήν τής όρέξεως, τήν δέ τοΰ σώ
ματος τής ψυχής» (Πολιτ. Μ7Μ5·)

5 Πολιτ. 5, 8, 2» ζ
6 Πολιτ. 4, (7), 17.
7 Αδτ. δ, (8), 4.

Ό ’Αριστοτέλης δρίζει τρεις κυρίας περιόδους τής παιδείας, ών έκάστη 
περιλαμβάνει χρονικδν διάστημα επτά ετών’ ήτοι τήν άπδ τής γεννήσεως 
τοΰ τέκνου μ,έχρι τοΰ 7 έτους, τήν άπδ τοΰ 7 μέχρι τοΰ 14, ή'τοι μέχρι 
.τής ηβικής ηλικίας, καί τήν άπδ τοΰ 14 μέχρι τοΰ 21. Καί μέχρι μέν 
τοΰ 7 έτους οί παϊδες κατ’ ’Αριστοτέλη δέν πρέπει νά μανθάνωσιν είμή 
μόνοννά βλέπωσι καί ν’ άκούωσι"6 άπδ δέ τοΰ 7 μέχρι τοΰ 14 πρέπει νά 

μανθάνωσι καί νά γυμνάζωνται έν ταϊς εύκολωτέραις άσκήσεσιν"7 άπδ δέ 
τοΰ 14 μέχρι μέν τοΰ 17, ήτοι έπί τρία έ'τη, νά παιδεύονται μόνον έν τ$

μουσική καί νά τυγχάνωσιν έπιστημονικής παιδεύσεως" άπδ δέ τοΰ 17 
μέχρι τοΰ 21 έτους νά καθυποβάλλωνται είς τραχυτέρας-άσκήσεις καί είς 
ώρισμένην δίαιταν, συντελούσαν ένθεν μέν είς περιστολήν τής γενετησίου 
δρμής, ένθεν δέ είς πρόσκτησιν πολεμικής δεξιότητος καί σωματικής καρ* 
τερίας. Καθόλου δ’είπεϊν άπαγορεύει ό’Αριστοτέλης τήν συγχρονον.άσκη- 
σιν τής τε διάνοιας καί τοϋ σώματος, ώς παρακωλυοντος τοΰ μέν τήν τοΰ 
ετέρου αύξησιν.1 '

Δ'.) Περί γάμον καί τεκνοποιίας.

Περί σωματικής αγωγής τδν λόγον ποιούμενος δ ’Αριστοτέλης άρχεται 
άπδ τής συνάψεως τοΰ γάμου, 3ν θεωρεί γινόμενον «ού μόνοι· τής τεκνού 
ποι'ί'ας χάριν, άΛΛά καί. των, είς τόν 67or» συντελούντωνΛ Έύτυχεϊς γάτ 
μους καί παραγωγούς καλών παίδων θεωρεί δ ’Αριστοτέλης τούς γινομέ·1· 
νους έν καταλλήλφ ηλικία. Κατάλληλον δ,έ πρδς γάμον ηλικίαν θεωρεί 
διά μέν τούς άνδρας τδ 37 έτος, διά δέ τάς γυναίκας τδ 18. Ή τής τε
κνοποιίας λειτουργία πρέπει νά έξακολουθή κατ’ αύτδν άκμαζούσης 4?ής 
ηλικίας, ήτοι μέχρι τοΰ πεντηκοστού έτους, ούχί δέ περαιτέρω" «τά γάρ 
τών πρεσβυτέρων έκγονα, καθάπερ τά τών νεωτέρω'ν, άτελή γίνεται καί 
τοϊς σώμασι καί ταϊς διανοίαις, τά δέ τών γεγηρακότων άσθενή<».3;Ό 
’Αριστοτέλης, προσδιορίζων τήν σχέσιν μεταξύ άνδρδς καί γυνα.ικδς, άποτ 
φαίνεται δτι ή γυνή δέν πρέπει νά^κατέχγ θέσιν δουλικήν ώς πρδς .τδν 
άνδρα. Ό άνήρ καί ή γυνή πρέπει νά συμπληρώσιν άλλήλους ού μόνον φυ- 
σικώς, άλλά καί ηθικώς. Τούτων δ μέν προώρισται πρδς τήν έξω. προμή
θειαν, ή δέ πρδς τήν έσω διατήρησινΛ Είς τδν άνδρα δμως αρμόζει ή έπί 
τής οικογένειας ήγεμονεία’ «τδ γάρ άρρεν φύσει τοΰ Οήλεος ήγεμονικώ- 
τερον».4 5 'Ο. άνήρ πρέπει, νά φέρηται .πρδς τήν γυναίκα ούχί δεσποτικώς, 
άλλ’ άριστοκρατικώς,® διότι καί ή ^υνή έχει θέλησίν ,τινα καί ,περ άσθε- 
νεστέραν τής τοϋ άνδρός.

Αί έγκυμονοΰσαι γυναίκες πρέπει νά μεταλαμβάνωσι κατ’ ’Αριστοτέλη 
ίσχυρκς τροφής καί νά κινώνται καθ’ ημέραν, πορευόμεναι πρδς τιμήν τών 
θεοτήτων έκείνων, αΐτινες έφορώσι τά τής γεννήσεως. Πάσα πνευματική 
άσχολία πρέπει νά άπαγορεύηται είς τάς έγκύους γυναϊκας ένεκα τής έπι- 
βλαβοϋς αύτής έπί τά έμ.βρυα έπενεργείκς.7 Ή μήτηρ έχει τοιαύτην σχέ-

1 Πολιτ. 5, (8) 4.
2 Ήθικ. Νικ. 8, 1 4.
3 Πολιτ. 4, (7), 16.
4 Πολιτ. 1,2. 3,4.
5 Αύτ. 1,12.

; 6 Ήθικ. Νικ. 8,12.
7 Πολιτ. 4, (7) 47.
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σιν ώς προς τά ^μβρυοε, οΐαν τδ έ'δοεφος πρδς τά φυτά, ώς δέ τδ έδαφος 
επιδρά έπί τά φυτά, ουτω καί ή μήτηρ έπί τδ κυοφορούμενοι.1

4 Αύτ. 4, (7) 46.
2 Αύτόθι.
3 «Περί δέ άποθέσεως καί τροφής τών γινομένων έστω νόμος μηδέν πεπηρωμένον 

τρίφειν» (Πολιτ. 4 (7), 4 6).
4 «Τά γοΰν φυτά τοιαύτης τίνος έ'οικε μετέχειν ζωής, ώσπερ και τά παιδία, καί 

γάρ ταΰτα κατά τήν πρώτην έν τή μητρι γένεσιν πεφοκότα μέν διατελεΐ, καθεύδοντα 
δέ τον πάντα χρόνον» (Ήθ. Εύδημ. Α, 5).

5 Ήθικ. Νικομ. 7, 4 3.
6 «Τοΰ μέν γάρ έκοοσίου και παΐδες καί τά άλλα ζώα κοινωνεΐ· προαιρέσεως δέ ού· 

ού γάρ κοινδν ή προαίρεσις καί τών αλόγων» (Αύτ. 3, 4.)
7 Αύτόθι 1.10.
8 «Διατί πρεσβύτεροι μέν γινόμενοι μάλλον νοΰν έχομεν, νεότεροι δέ δντες θάττον

μανθάνομεν;—δ νοΰς τών φύσει ούκ ευθύς, άλλ’ έπί γήρως ήμΐν μάλιστα παραγίνεται 
κτλ.» (Προβλ. 30, 5.) <

Ό ’Αριστοτέλης, κκνονίζων τά περί την τών παίδων γέννησιν, άποφαί
νεται οτι ό άριθμδς τών τέκνων πρέπει νά ήναί ώρισμένος’ τά δέ πέραν 
τοϋ άριθμοΰ τούτου κυοφορούμενα πρέπει νά ύφίστανται όίμβλωσιν έν τώ 
μητρικφ σώματι «πριν αίσθησιν έγγενέσθαι και ζωήν».2 Ή σκληρά αυτή 
γνώμη τοϋ έξόχου φιλοσόφου, έπιτρέποντος την τοϋ εμβρύου έξάμβλωσιν, 
στηρίζεται μέν έπί οικονομολογικών θεωριών, δικαιολογείται δέ πως έκ 
της σφαλερές αύτοΰ παραδοχής δτι τά έμβρυα δέν έχουσιν αί'σθησιν καί 
ζωήν. Ωσαύτως σκληρά καί ή έτέρα τοϋ ημετέρου φιλοσόφου γνώμη, σπαρ
τιατικάς τραχύτητος ό'ζουσα, καθ’ ην τά πεπηρωμένα βρέφη πρέπει ν’ άπο- 
κλείωνται τής τροφής, ώς άχρηστα δήθεν της πολιτείας μέλη.3

Ε'.) Περί της ρύσεως των παίδων.

*0 παΐς, έν δσω μένει έν τή γαστρί της μητρδς αύτοΰ κεκλεισμένος, 
έχει τδν έαυτοϋ βίον δμοιον πρδς τδν τοΰ φυτοΰ’4 μετά δέ την γέννησιν 
αύτοΰ άρχονται έμφανιζόμενα έν τη ψυχή αύτοΰ ίχνη τών μελλουσών με
γάλων δυνάμεων. Τά παιδία ώς και τά θηρία ρέπουσι πρδς τδν άλυπον 
βίον και τάς ηδονάς-3 άμφότερα τά ζώα ταΰτα έκουσίως μέν ένεργοΰσιν? 
άλλ’ άνευ προαιρέσεως’ ήτοι λόγου,®/ διδ ουδέ δύνανται νά ύνομασθώσιν 
ενάρετα, επομένως και εύάαίμονα.'1

’Εν τη νεότητι δ άνθρωπος κατ’ ’Αριστοτέλη μανθάνει εύκολώτερον ή 
έν τη μετά, ταΰτα ήλικίγ’ διότι τδ πνεΰμα αύτοΰ δέν είναι είσέτι βεβα- 
ρυμένον έκ πολλών έντυπώσεων* έννοεΐ δμως καλλίτερον δ άνθρωπος έν 
τη πρεσβυτέρα ηλικία, διότι έν ταύτη μάλιστα παραγίνεται τδ δργανον 
τής ψυχής ήτοι δ νοΰς.8 ' .

23^
*0 βίος των παίδων είναι έστραμμένος πρδς τδ μέλλον, δπερ παρίστα* 

ται είς αύτούς πλήρες έλπίδων, ,άντιθέτως πρδς τδν βίον τών πρεσβυτέρων, 
τών στερουμένων τοιούτων έλπίδων. Έντεΰθεν έξηγεϊται τδ εύκίνητον καί 
άνησυχον τοΰ νεανικού βίου καί η άνάγκη τής τών παίδων τερπνής ένα- 
σχολησεωςΛ

7'.) Περί της ρεταζύ παίδων καί γονέων σχύσεως.

Οί γονείς άγαπώσι τά εαυτών τέκνα ώς ί'δια αύτών έ'ργα ή ώς εαυ
τούς’2 κατ’ έξοχήν δέ «αί μητέρες φιλοτεκνότεραι' έπιπονωτέρα γάρ ή 
γέννησις καί μάλλον ί'σασιν δτι αύτών,3 Οί γονείς, μεμνημένοι δτι τά τέ

κνα είναι ποιήματα αύτών, άγαπώσι ταΰτα πλειότερον ή δσον άνταγα- 
πώνται παρ’ αύτών».* "Οτι ή αγάπη τών γονέων είναι φυσική καί ούχί 
ίδιοτελής άποδεικνύεται έκ τούτου δτι αί μητέρες φιλοϋσι μέν τά εαυτών 
τέκνα, « άντιφιλεϊσθαι δέ όύ ζητοΰσι».5 "Οπως δέ πάσα ύπερβολή άπο- 
φευκτέα, ουτω καί ή άγάπη τών γονέων πρδς τά τέκνα πρέπει νά ήναι 
μεμετρημένη.6 7

Ή σχέσις μεταξύ πατρδς καί τέκνων αποτελεί τήν εικόνα τής βασιλι
κής κυβερνήσεως, καθ’ δσον δ βασιλεύς πρέπει νά φέρηται πρδς τούς ύπη- 
κόους αύτοΰ ώς δ πατήρ πρδς τά έαυτοϋ τέκνα.2 Ή πατρική δμ.ως κυβέρ- 
νησις ύπερτερεϊ τής βασιλικής κατά τδ μέγεθός τών εύεργετημάτων* διότι 

δ πατήρ είναι ού μόνον δ παροχεύς τής ζωής, τοΰ πολυτιμοτάτου τών α
γαθών, άλλά καί δ παιδαγωγός τοΰ παιδός'8 φύσει δέ έχει αρχικήν εξου
σίαν δ πατήρ έπί τών υιών,® οϊτινες κτήματα αύτοΰ είναι.1®

Οί παϊδες άγαπώσι τούς εαυτών γονείς, ώς λαβόντες παρ’ αύτών τήν

4 «"Αμα δέ καί δει τούς παΐδας έ'χειν τινά διατριβήν — ού γάρ δύναται. το νέον ήσυ- 
χάζειν» (Πολιτ. 4, (7) 6.) ,

2 «Πάντες άγαπώσι μάλλον τά αύτών έργα, ώσπερ οί γονείς καί οί ποιητα(»(Ήθ. 
Νικ. 4,4,20).—«Γονείς μέν τέκνα φιλοΰσιν ώς εαυτούς.» (Αύτόθι 8,14,20.)

3 Αύτόθι 9,7,20.
4 «'Ο ουν πατήρ εύνοεΐ πως πρδς τδν υίδν αύτοΰ όντα ποίημα, τή μνήμη καί έλ- 

πίδι άγόμενος, διδ μάλλον φιλεΐ ό πατήρ τδν υιόν, ή'ό υιός τδν πατέρα» (Ήθικ. μεγ. 
2,42). — «Μάλλον συνφκείωται τδ άφ’ ού τφ γεννηθέντι, ή τδ γεννώμείον τφ ποιή- 
σαντι κτλ.» (Ήθικ. Νικ. 8,44,1 δ.)

δ Αύτ. 8,9,30.
6 «Φαΰλαι δέ καί φευκταί αύτών είσίν αί ύπερβολαί» (Αύτ. 7,6,10.)
7 «'Ομοιώματα δ’ αύτών καί οΐον παραδείγματα λάοοι τις δν καί έν ταΐς οίκίαις· ή 

μέν γάρ πατρδς.πρδς υίεΐς. κοινωνία βασιλείας έχει σχήμα’ τών τέκνων τφ πατρί μέ
λει.—Πατρική γάρ άρχή βούλεται ή βασιλεία είναι» (Αύτ. 8,42,3·)

8 «Τοιαύτη δέ καί ή πατρική,διαφέρει δέ τφ μεγέθει τών εύεργετημάτων’ αίτιός γάρ 
τοΰ είναι, δοκοΰντος μεγίστου είναι καί τροφής καί παιδείας» (Ήθικ. Νικ. 8, 13, 2.) 

. - 9 «Φύσει τε άρχικδν πατήρ υ'ιών» (Αύτόθι·) '
40 Ήθικ. Νικ. δ, 40. Ήθικ. μεγ. 34.
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αιτίαν τής ύπάρξεως,^ κ«ί θεωροΰσι την τούτων έπιμέλεκκν κρείσσόνπ της 

εαυτών καί τιμώσιν αύτούς ώς θεούς,’ εί και ούδέποτε δύνανται νά πλη* 
ρωθώσιν έπαξίως αί προς τούτους εύεργεσίκι. αύ μόνων τών γονέων, άλλά 
καί τών διδασκάλων.®

Εν τή τών παίδων αγωγή το εργον τών γονέων είναι μεμερισμένον* 
διότι είς μέν το πατρικόν έ'ργον αρμόζει. ή διδασκαλία, είς δέ το της μη- 

τρος -η σωματική έπιμέλειαΛ

Ζ,'.) Περί Ούΐεατικης τώχ παι'δωκ αγωγής.

Περί σωματικής τών παίδων αγωγές- τον λόγον ποιούμενος ο ’Αρι
στοτέλης άρχεται άπο της τών βρεφών τροφής' καταλληλοτάτην δέ 
τροφήν τών γεγεννημενων και παραδεδεγμένων παίδων και χρήσιμον προς 
την τοΰ σώματος δυναμιν και αποφυγήν νοσημάτων θεωρεί την τοΰ γά
λακτος.5 Την δέ.χρησιν τοΰ οίνου άπαγορεύει είς την μικράν ηλικίαν, ώς 

επαγομενην άσθενείας είς τούς παΐδας.θ Προς ένίσχυσιν τοΰ βρεφικοΰ σώ
ματος και αποφυγήν της τούτου αργίας συνίστήσιν δ. ’Αριστοτέλης την χρή- 
σιν μέτριων κινήσεων" προς άποφυγήν δέ της τών μελών διαστροφές συνί- 
στησι την χρέσιν μηχανικών τινων οργάνων. Ωσαύτως και την παιδιόθεν- 
χρησιν τές ψυχρολουσίας δ αύτος φιλόσοφος θεωρεί λυσιτελεστάτην είς έ- 
πιρρωσιν τοΰ παιδικού σώματος.? Προς τον αύτον σκοπόν·, έ'τι δέ και προς 
■τερψιν τών παίδων συνίστήσιν δ αύτος φιλόσοφος τάς παιάιάς. Πρέπει δέ 
αι παιδιαι νά ήναι ούχί ανελεύθεροι, ούδέ επίπονοι, ούδέ άνειριέναι' νά 
"άαριστώσι δέ ώς τά πολλά ύποθέσεις τών διαφόρων επαγγελμάτων, είς ά 
κατόπιν οί παΐδες, άνδρες γενόμενοι, θέλουσιν έπιδοθέ·8 Την γνώμην ταύ
την τοΰ ημετέρου φιλοσόφου έπωφεληθέντες οί. νεώτεροι πάρα.θέτουσιν ένώ— 

π’-ov τών παίδων διάφορα άθύρματα, παρ’ιστώντα άντικείμενα τώνδιαφό-, 
ρων επαγγελμάτων. Έν ’ τοΐς τοιούτοις άθόρμασι καί ταΐς τοιαύταις παι- 
διαϊς ανακαλύπτεται συγχρόνως καί ή φυσική κλίσις, τουτέστιν δ προορι
σμός έκάστου παιδός, ουτινος ή εύρεσις αποτελεί τό σπουδαιότατον μέ-* 
λημα τοΰ παιδαγωγοΰ. Μεταξύ τών συντελούντων είς τήν άσκήσιν καί 
αύ'ξησιν τοΰ παιδικού σώματός κατατάσσει δ ’Αριστοτέλης καί τάς παι- 
δικάς διατάσεις και τούς κλαυθμούς' διό και άπαγορεύει τήν επίσχεσιν 
αύτών.1

1 «οι γονείς μέν γάρ στέργουσι τά τέκνα, ώς εαυτών τι όντα' τά δε τέκνα τούς 
γονείς, ώς άπ’ έκείνων τι όντα» (Αύτ. 8, 44.

2 «Δόξειε δ’ Sv τροφής μεν γονεΰσι δεΐν μάλιστα ίπαρζεϊν ώς οφείλονται, και τοΐς 
αιτίοις τοΰ είναι κάλλιον ον $ Ιαυτοΐς είς ταΰτ’ άπαρκεΐν καί τιμήν δέ γονεΰσι καθάπερ, 
Θεοΐς» (Αύτ. 9, 2).

3 Αύτόθι 8, 4 6. 9, 4.
4 «Ουτω. προσφκονόμηται ύπδ τοΰ θείου Ικατέρου η φύσις τοΰ τε άνομος και της 

γυναίκος. ——Καί περί τέκνων την μέν γένεσιν ,κοινήν, τήν δέ ώφέλειαν ίδιον" τών μέν 
γαρ (γυναικών) τδ Ορέψαι, τών δέ (άνδρών) τδ παιδεΰσαι έστιν» (Οίκον. 1, 3:.)

. 5 «Φαίνεται δέ—ή τοΰ γάλακτος πληθυουσα τροφή μάλιστα οικεία τοΐς σώμασι» 
(Αύτ. 4, (7), 47.

6 Αύτόθι.
7 Πολιτ. 4> (7) 47.
8 «Διό τάς παιδιάς είναι δει τ&ς πολλάς μιμήσεις τών ύστερον σπουδαζομένων». 

(Αύτόθι.)

Η'.) Περί ήθικης ριορφώσεως.

■ Ή ηθική άρετή κατ’/Αριστοτέλη έρείδεται ώς τά πολλά έπί τοΰ έθι- 
σμοΰ, τούτου ενεκα όσω καλλιτέρα είναι ή ηθική άσκησις έ'ν τινι πόλει, 
τοσούτφ καλλιτέρα είναι καί ή τύχη αύτης.1 2 3 Ό νόμος ούδεμίαν δύναμιν 

έχει άνευ τοΰ είς τήν άρετήν έθισμοΰ. Ή ηθική μόρφωσις είναι τοσουτφ 
μάλλον άναγκαία, δσφ μείζων είναι ή διανοητική μόρφωσις. Ό διανοητι- 
κώς μεμορφωμένος άποβαίνει τοσούτφ μάλλον άδικώτερος καί θηριωδέ
στερος, δσφ πλέον έλαττοΰται ηθικές μορφώσεως. Ή άνεπτυγμένη διάνοια 
άνευ ηθικές μ-ορφώσεως άποβαίνει φοβερόν δπλον πρός βλάβην τών άλλων.® 
Πάντα τά άγαθά καί αύτά τά ώφελιμώτατα (πλήν τές άρετές), οΐον ή 
σωματική εύεξία, ή ύγίεια, δ πλούτος καί τά λοιπά, δύνανται νά τραπώσι 
πρός ώφέλειαν μέν εάν τις μεταχειρισθή αύτά δικαίως, πρός βλάβην δέ, 
εάν μεταχειρισθή άδίκως.4 * 6 7 8

Ή ηθική μόρφωσις τών παίδων πρέπει νά άρχηται πρώΐμως, ήτοι άπό 
τοΰ χρόνου, καθ’βν ουτοι άνατρέφονται έν τή ■ οίκογενέίφ. Ή μετά τών 
δούλων άναστροφή, ή διήγησις λόγων καί μύθων άπρέπών,5 ή θέα καί ή 
άκρόασις άνελευθέρων καί αίσχρών άντικειμένων, πρέπει αύστηρώς ν’ ά- 
παγορεύωνται είς τούς παΐδας.θ Πάσα αισχρολογία κατ’ ’Αριστοτέλη πρέ
πει νά έξορίζηται έκ τές πόλεως" «έκ τοΰ γάρ εύχερώς λέγειν δτιοΰν τών

4 «Τας δέ διατάσεις τών παίδων καί κλαυθμούς ούκ όρθώς άπαγορεύουσιν οί κω- 
'λόοντες έν τοΐς νόμοις" συμφέρουσι γάρ πρός άσζησιν, γίνεται γάρ τρόπον τινά γυμνά, 
σία τοΐς σώμασι» (Πολιτ. 4, (ή 7), 47.

2 «’Αεί δέ τό βέλτιον ήθος βελτίονος αίτιον πολιτείας» (Πολιτ. 5, (8,) 4. Πρβλ. 
Αύτ. 2, 5. 3, 44.

‘ 3 Προβλημ. 29, 7.
4 «Τοΰτο γε κοινόν κατά πάντων τών άγαθών πλήν αρετής, καί μάλιστα κατά τών 

χρησιμωτάτων, οίον ισχύος, δγιείας, πλούτου,στρατηγίας" τούτοις γαρ άν τιςώφελή- 
σειε τά μέγιστα χρώμενος δικαίως καί βλάψειε, άδίκως» 'Ρητορ. 4, 4 σ. 4385,

5 Πολιτ. 4, (7), 47. ’ *
6 »’Επισκεπτέον δέ τοΐς παιδευομένοις τήν τούτων διαγωγήν τήν τ’άλλην καί ό'πως 

δτι ήκιστα μετά δούλων εσται"—εύλογον ουν άπελαύνειν από τών άκουσμ.άτων καί ορα
μάτων τών άνελευθέρων καί τηλικούτους όντας» (Αύτόθι.)
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αισχρών, γίνεται καΐτδ ποιεί-/ σύνεγγυς».1 Οί πάϊδες κατά τδν αύτδν φι
λόσοφον πρέπει ενωρίς νά έθίζωνται «χαίρειν καί λυπεϊσθαι οις δεΐ, 'h γάρ; 
έρΗ παιδεία αύ'τη έστίν».1 2 Ηθική επιμέλεια τών παίδων δεΐται μεγί

στης προσοχές καθ’ βν χρόνον μάλιστα άναπτύσσετάί παρ’1 αύτοΐς ή γενε
τήσιος δρμη, ήτοι κατά τδ 14 έτος τής ηλικίας' έάν κατά την ηλικίαν 
ταυτην περισταλώσιν αι έπιθυμίαι, εις άς φύσει ρέπουσίν οί παΐδες,3 θέ- 
λ.ο.υσι.ν ά.ποβή σώφρσνες καί κατά τάς ύστερον- ηλικίας, έάν δμως άφεθώ- 

σιν αχαλίνωτοι εις τάς εαυτών έπιθυμίας, θέλουσιν άποβή κατόπιν άκο— 
λαστοτεροι.4 Αί έπιθυμίαι τών νέων πρέπει νά ήναι μέτριαι καί δλίγαι, 
κανονιζόμεναι ύπδ του Λόγου, μεθ1 ού πρέπει νά συμφωνγ τδ επιθυμητικόν.^* 

■ Μεταξύ πασών τών αρετών, έν αΐς πρέπει νά άσκώνται οί νέοι, δια- 
πρεπουσιν η άνδρία^ καί ή σωφροσύνη? Επειδή δέ- ή άρετή ούδέν άλλ» 
είναι ή «μεσάτης δύο κακιών, Τ'ης μέν καθ’ ύπερβ'ολήν, τής δέ κατ’ έ'λ- 
λειψιν»,8 9 έπεται οτι ώσπερ τάς ελλείψεις τών μ.νημονευθεισών τούτων αρε

τών, ήτοι τήν δειλίαν καί τήν αναισθησίαν, ουτω καί τάς ύπερβολάς-, ή'τοι 
την θρασύτητα καί τήν ακολασίαν, πρέπει ν’ άποφεύγωμεν’ «φθείρεται γάρ 
η σωφροσύνη καί ή άνδρία ύπδ τής ύπερβολής καί τής έλλείψεως, ύπδ δέ 
τής μεσότητος σώζεται».θ

1 Αύτόθι.
2 «Περί ήδονάς γάρ καί λύπας έστίν ή. ηθική άρετή' δια μεν γάρ τήν ηδονήν τά

«φαύλα πράττομεν δια δέ τήν λύπην, τών καλών άπεχόμεθα· διδ δει ήχθαί πως ευθύς 
»έκ νέων, ώς ό Πλάτων φησιν, ώστε χαίρειν τε και λυπείσθαι οίς δεΐ- ή γάρ ορθή παι- 
»δεία αΰτη έστίν» (Ήθικ. Νικ. 2, 2). ·

3 « Κατ’ επιθυμίαν γάρ ζώσι και τά παιδία' και μάλιστα έν τούτοις ή τοΰ ήδέος ope— 
»ξις» ΐ’Ηθικ. Νικ. 3, 45)·

4 Περί ζώων ΐστορ. 7, 1.
3 «Διδ δεΐ μέτριας αύτάς (τάς έπιθυμίας) είναι και δλίγας καί τφ λόγω μηδέν, έναν- 

«τιοΰσθαι. — ώςπερ γάρ τδν παΐδα δεΐ κατά τδ πρόσταγμα τοϋ παιδαγωγού ζην, ουτω, 
»και τδ έπιθυμητικδν κατά τδν λόγον κτλ.» (Ήθικ. Νικ. 3, 45).

6 Αΰτ. 3, 41.
7 Αύτ. 13, 3.
8 Αύτ. 1, δ. *
9 Αύτ. 2,4.
40 Ήθικ. Νικ. 4, 4 5.
41 «Φανερόν δτι διά πολλάς αίτιας άναγκαΐον πάντας ομοίως κοινωνεϊν τοθκατά 

«μέρος άρχειν καί άρχε,σθαι» (Πολιτ. 4 (7), 4 4)·

Έκ τών άλλων αρετών άξιαι συστάσεως πρδς ήθοποίησιν- τών παίδων 
θεωρούνται παρά τού Άριστοτέλους ή αιδώς, ή ύπακοή καί ή φιλία. Έκ 
γούτων δέ ή μέν. αιδώς, ή'τοι ό φόβος τής άδοξίας, είναι έξις τις ή μάλ

λον πάθος,άρμόζον τή νέα ηλικία, ήν προφυλάσσει άπδ τοΰ άμαρτάνειν''® 
ή δέ ύπακοή θεωρείται ύπδ του Άριστοτέλους ώς άρετή, έν $ πρέπει ν’ ά- 

σκώνται πάντες οί πολΐται, οί τε άρχόμενοι καί οί μέλλοντες νά άρξωσι-, 
διότι ό μέλλων καλώς άρχειν (καίπάς πολίτης έ'χει έν τούτφ δικαίωμα)'1 
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πρέπει πρότερον νά έθισθή είς τδ καλώς άρχεσθαι, ή'τοι είς τήν ύπακοήν'*· 
ή δέ φιλία (ή έρειδομένη έπί τής μετά τών άγαθών άνθρώπων άναστρο- 
φής) άσκητέα, ώς προφυλάττουσα κατά τδν αύτδν φιλόσοφον τους νέους 
άπδ πολλών αμαρτημάτων.2 Πολλών δέ φιλιών ύπαρχουσών μόνη ή έπί 
τής άρετής στηριζομένη είναι κατ’ ’Αριστοτέλη μόνιμος καί τελεία' καί 
μόνιμος μέν είναι ή τοιαύτη φιλία, διότι καί ή άρετή, έφ’ ής έρείδεται, 
είναι τι μόνιμον' είναι δέ τελεία, διότι περιλαμβάνει άπαντα τά πλεονε
κτήματα, ατινα έκαστον τών άλλων τής φιλίας ειδών περιλαμβάνει, ή'τοι 
τό τε ωφέλιμ.ον καί το ήδύ καί τά άλλα.3

Θ'.) Περί διανοητικής αναπτύξεων.

’’Οπως πρδς ήθοποίησιν τών παίδων απαιτείται κατ’ ’Αριστοτέλη πρωί- 

φιός άσκησις καί έξις πρδς τήν άρετήν, άρχομένη άπδ τής μιμήσεως τοΰ 
παρά τών άλλων πραττρμένου άγαθοΰ, ουτω καί ή πρώτη διανοητική ά- 
νάπτυξις τών παίδων, ή αί πρώται μαθήσεις άρχονται κατά τδν αύτδν φι

ξ λόσοφον άπδ τής μιμήσεως τών δρωμένων ή άκουομένων.4 'Ο Άριστοτέ-
I λης, πραγματευόμενος περί τών διδακτέων εις τούς νέους άντικειμένων,
; Τών συντελούντων είς τε τήν διανοητικήν άνάπτυξιν καί τήν έπιτυχίαν

άρίστου βίου, άναφέρει τέσσαρά τινα έν χρήσει όντα παρά τοΐς τότε 'Έλ- 
λησιν, ή'τοι γραμματικήν (γράμματα),;γυμναστικήν.μουσικήν, καί τήν παρά 

ί - τισι γραφικήν, ών τήν μέν γραμματικήν καί γραφικήν έδίδασκον ώς χρη-

ί. σίμους ού'σας πρδς τδν βίον καί πολυχρήστους' τήν δέ γυμναστικήν ώς συν-
ΐ’ τείνουσαν πρδς άνδρίαν' τήν δέ μουσικήν, ηδονής χάριν καί καλής τοΰ χρόνου

διανύσεως.5 6 7 Πλήν τούτων δ ’Αριστοτέλης συνίστησι καί τήν σπουδήν τής 

μαθηματικής, ρητορικής, διαλεκτικής καί πολιτικής. Τάς περί τών μαθημά
των τούτων θεωρίας τοΰ Άριστοτέλους έκτιθέμεθα ένταϋθα διά βραχέων 

ί άρχόμενοι άπδ τής γυμναστικής,ής έρείδεται ή διανοητική άνάπτυξις.

j . 4 «Τόντε γάρ μέλλοντα καλώς άρχειν άρχθήνα! φασι δεΐν πρώτον» (Αύτόθι).
2 Ήθικ. Νικ. 8, 1. Πρβλ· καί 9, 9. 'Ρητορ· 4, 4. Ήθικ. Εύδημ, 7, 1—15. Ήθικ. 

μεγ. 4,44.
3 Ήθικ. Νικ. 8, 3.

, .4 «Τότε γάρ μιμεΐσθαι σύμφυτου τοϊς άνθρώποις έκ παίδων έστί, καί τούτφ δια-
«φέρουσι τών άλλων ζώων δτι μιμητικώτατόν έστι καί τάς μα θ ή σ εις π ο ι ε ΐ τα ι 
«δ ι ά μ ι μ ή σ ε ω ς τ ά ς π ρώ τ α ς» (Ποιητ· 4).

5 «’Έστι δε τέτταρα σχεδόν, α παιδεύειν εΐώθασι, γράμματα καί γυμναστι- 
»κήνκαί μουσικήν καί τέταρτον έ’νιοι γ ρ αφι κ ή ν' τήν μεν γραμματικήν καί 
«γραφικήν ώς χρησίμους πρδς τδν βίον οδσας καί πολυχρήστους, τήν δε γυμναστικήν, 
»ώς συντείνουσαν πρδς άνδρίαν' τήν δε μουσικήν ήδη διαπορήσειεν άν τις', νΰν μεν γάρ 
«ώς ήδονής χάριν οί πλεϊστοι μετέχουσιν αύτής- οί δ’ έξ αρχής έταξαν έν παιδείφ διά 
«τδ τήν φύσιν αύτήν ζητεϊν — μή μόνον άσχολεΐν όρθώς, άλλά καί σχολάζειν δύνασθαΐ 
«δρθώς> (Πολιτ· 5 (8), 3).

4
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I) Περί γυμναστικής.

Δυο είδη σωματικών άσκήσεων παραδέχεται ό ’Αριστοτέλης, ήτοι την 
γυμναστικήν καί την παιδοτριβικήν' τούτων «ή μέν ποιάν τινα ποιεί την 
εξιν τοΰ σώματος, η δέ τά έργα»'* ήτοι η μέν παρέχει εις τδ. σώμα ύ- 
γίειαν και κάλλος, ή δέ καθιστ^ αύτδ επιτήδειον πρδς εργασίαν βιωτιζήν 

και πολεμικήν. Έκ της γυμναστικής άσκήσεως άποκλείει δ ’Αριστοτέλης 
την τε αθλητικήν άσχησιν, ώς λωβωμένην «τά τε είδη και την αύ'ξησ.ιν 
τών σωμάτων»,2 καί την έπί τδ θηριωδέστερον έκτραχύνουσαν τδ σώμα 
λακωνικήν ασκησιν. Κατ’ αύτδν «τδ καλδν άλλ’ ού τδ θηριώδες δει πρω- 
ταδωνιστεϊν». Έν ταΐς γυμναστικαΐς άσκήσεσι μέχρι μέν τής ήβης κου
φότερα γυμνάσια πρέπει κατ’ ’Αριστοτέλη νά πρ^,σφέρωνται είς τούς <παΐ- 
δας, ώς τών βαρυτέρων έμποδιζόντων την αύ'ξησιν"3 μ,ετά παρέλευσιν δέ 
τριών άπδ της ηβης ετών, καθ’ ά οί νέοι περί άλλα μαθήματα πρέπει ν’ 
άσχολώνται, πρέπει έπιπονώτεραι άσκησεις νά προσάγωνται, οπότε παύ
ονται αί διανοητικαί άσχολίαι, «άμα γάρ τη τε διανοί^ καί τφ σώματι 
διαπονεΐν ού δει* τούναντίον γάρ έκάτερος άπεργςίζεσθαι πέφυκε τών πό
νων, έμποδίζων, ό μέν τοϋ σώματος πόνος την διάνοιαν, δ δέ ταύτης τδ 

<? σώμα»/1

Αί σωματικαί άσκησεις, καλώς γινόμεναι, παρέχουσιν ού μόνον ύγίειαν, 
άλλά καί κάλλος είς τδ σώμα. Τδ σωματικόν δέ τοΰτο κάλλος είναι κατ’ 
Άρις-οτέλη διάφορον είς τάς διαφόρους ηλικίας· «νέου μέν—κάλλος τδ πρδς 
τούς πόνους χρήσιμον έχειν τδ σώμα τούς τε πρδς δρόμον καί πρδς βίαν,, 
ήδύν δντα ίδεϊν πρδς άπόλαυσιν, διδ οί πένταθλοι κάλλιστοι, δτι πρδς βίαν 
καί πρδς τάχος άμα πεφύκασιν' άκμάζοντος δέ πρδς μέν , πόνους τούς πο
λεμικούς, ηδύν δέ είναι μετά φοβερότητος· γέροντος δέ πρδς μέν πόνους 
τούς άναγκαίους ίκανδν, άλυπον δέ διά τδ μηδέν εχειν ών τδ γήρας λω- 
βαται».3 'Η δέ άγωνιστικη τοΰ σώματος άρετη σύγκειται κατ’ ’Αριστο
τέλη «έα μεγέθους και ισχύος και τάχους' καί γάρ δ ταχύς ισχυρός έςτν' 
β γάρ δυνάμενος τά σκέλη ριπτεΐν πως καί κινεΐν ταχύ καί πόρρω δρομΐ' 
κός, δ δέ θλίβειν καί κατέχειν παλαιστικός, δ δέ ώσαι τη πληγή πυκτικός, 
δ δ’ άμφοτέροις τούτοις παγκρατιαστικός, δ δέ πάσι πένταθλος'Λ.θ Τοι- 
αύτης ουσης τής γυμναστικές δ ’Αριστοτέλης θεωρεί άζίας έπιτιμησεως 
τάς κακίας τοΰ σώματος, τάς δι’ αγυμνασίαν καί άμέλειαν προσγινομένας.?

1 Πολιτ- δ (8), 3.
, 2 Αύτόθι 5 (8;, 4. '
, 3 Αύτόθι-

4 Αύτόθι- 
δ 'Ρητορ. 1,0. *

■ 6 Αύτόθι.
7 Ήθικ. Νικ. 3, 7.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 239

’ 2) Περί μουσικής.

Μεταξύ πασών τών τεχνών σποδαιοτέρας θεωρεί ο ’Αριστοτέλης έκεί- 
νας, αΐτινες παριστώσιν άκουστόν τΓ διότι αύται κατ’ εξοχήν έμποιοΰσιν 
ήθος, έκφράσις όύσαι τοΰ έν τφ άνθρώπφ έσωτερικοΰ/ Είς τάς τέχ»νας 
ταύτας συγκαταλέγεται η μουσική, η διά τών ρυθμών αύτης καί άρμο? 
νιών άπομιμουμένη τάς έσωτερικάς της ψυχές διαθέσεις καί τούτου ένεκα 
μεγάλως αύτήν συγκινοΰσα.2

Ή μουσική άσκητέα κατ’ ’Αριστοτέλη ούχί ώς έ'ργον τι χρήσιμον καί 
άναγκαΐον, άλλ’ ώς παίδευμα ελεύθερον καί καλδν,3 συντελούν ού μόνον 
ποδς τερπνήν τοΰ τής άναπαύσεως χρόνου διάνυσιν (πρδς την έν τή σχολή 
διαγωγήν),άλλά καί πρδς ηθοποίησιν τοΰ άνθρώπου3. Έπειδή δέ αί·. έν 
χρησει ουσαι άρμονίαι καί ρυθμοί ώρισμένας τές ψυχές διαθέσεις παρι- 
στώσιν, αΐτινες επαναλαμβάνονται έν τέ ψυχή τοΰ τήν μουσικήν άκροω- 
μένου6, διά τοΰτο έν τή τών νέων παιδεία έκεΐνα τά όργανα, έκεΐνα τά 
μέλη καί έκείνας τάς άρμονίας πρέπει κατ’ 'Αριστοτέλη νά μεταχειριζώ- 
μεθά, άπερ συντείνουσι πρδς ηθοποίησιν αύτών. Κατά ταΰτα άποδοκι- 
μάζει μέν δ ήμέτερος φιλόσοφος τήν χρήσιν τοΰ αύλοΰ, ώς ήττον ή θο- 
ποιοΰ καί ώς παρακωλύοντος τήν μετά της αύλήσεως σύγχρονον ωδήν/ 
συνίστησι δέ τάς δωρικάς αρμονίας καί τά δώρια μέλη, άτινα τδ μέσον 
κατέχουσι μεταξύ τών δδυρτικωτέρων καί μαλακωτέρων ή άνειμένων"®

4 Προβλημ. 19, 17.
2 Πολιτ. δ (8), 7.
3 «“Ότι μεν τοίνυν έστι παιδεία τΐς (ή μουσική), ήν ούχ ώς χρησίμην παιδευτέον 

«τούς υίεΐς, ούδ’ ώς άναγκαίαν, άλλ’ ώς έλευθέριον καί καλήν, φανερόν έστιν». (Πολιτ. 
δ (8), 3).

4 Αύτόθι. .
δ «Έκ μέν ούν τούτων φανερόν οτι δύναται ποιόν τι τδ τής ψυχής ήθος ή μουσική

• παρασκευάζει·?' εί δέ τοΰτο δύναται ποιεΐν, δήλον δτι προσακτέον καί παιδευτέον έν 
«αύτη τούς νέους» (Πολιτ. 4 (7), δ).

6 «Έν δέ τοΐς μέλεσιν αύτοΐς έστι μιμήματα τών ηθών, καί τοΰτόέστι φανερόν' εύ-
• θύς γαρ ή τών άρμονιών διέστηκε φύσις ώστε ακούοντας άλλως διατίθεσθαι καί μή 
»τδν αύτδν έχειν τρόπον πρδς έκάστην αύτών, άλλά πρδς μέν τάς ίνίας όδυρτικωτέ- 
»,ρως καί συνεστηκότως μάλλον, οΐον πρδς.τήν μιξολυδιστί καλουμένην, πρδς δέ τάς μα- 
«λακωτέρως τήν διάνοιαν, οΐον πρδς τάς άνειμένας' μέσως δέ καί καθεστηκότως μάλι- 
»στα πρδς έτέραν, οίον δοκεΐ ποιεΐν ή δωριστΐ μόνη τών άρμονιών, ενθουσιαστικούς δέ
• ή φρυγιστί» (Πολιτ. 4 (7), δ). ·'

7 «Ούτε γάρ αύλούς είς παιδείαν άκτέον ούτε άλλο τεχνικδν όργανον, οΐον κιθάραν 
ι>κάν εΐτι τοιοϋτον έτερόν έστιν, άλλ’ δσα ποιήσει αύτών άκροατάς άγαθόύς ή τής 
«μουσικής παιδείας ή τής άλλης κτλ.» (Πολ.ιτ. 4 (7), 5),

8 «Πρδς παιδείαν—τοΐς ήθικοΐς τών μελών χρηστέον καί ταΐς άρμονίαις ταΐς τοιαΰ- 
«ταις, τοιαύτη δέ ή δωριστΐ κτλι» (Πολιτ. δ (8), 7). Πρβλ. καί 4 (7), 5.

&
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δέν άποκλείει δμως καί την χρήσιν πάσης έτερας μουσικής1 τρεΐς δρους 

τηρούσης, ήτοι «τότε μέσον καί τδ δυνατόν καί τδ πρέπον».

1 «’Έτι δε τί τίς έστι τοιαύτη τών άρμονιών, ή πρέπει τη τών παίδων ήλικία διά 
»τό δύνασθαι κόσμον τ’ έχειν άμα καί παιδείαν, οιον ή λυδιστί φαίνεται πεπονθέναι 
«μάλιστα τών άρμονιών, δήλον δτι τούτους δρους τρεις ποιητέον είς την παιδείαν 
»τό τε μέσον, τδ δυνατόν καί τό πρέπον» (Πολιτ. 5 (8), 7).

2 «Διό καί την μουσικήν οί πρότερον εΐς παιδείαν έταξαν αύχ ώς άναγκαΐον—ούδ’ώς 
«χρήσιμον, ώςπερ τά γράμματα πρός χρηματισμόν καί πρός οικονομίαν καί πρός μά- 
«θησιν καί πρός πολιτικά? πράξεις πολλάς» (Πολιτ. 5 (8) 3}.
. 3 Τό γραμματικόν σύστημα τοΰ Άριστοτέλους εύρίσκεται ώς πρός μεν την ρη

τορικήν έν τφ 20 κεφαλαίφ τής Ποιητικής· ώς πρός δε τήν λογικήν έν ταΐς Κα
τηγορία ις καί τφπερί Ερμηνείας. Θεωρίας τινας περί γλώσσης, συντά
ξεως καί χαρακτήρας λόγου έξεδήλώσεν έν τε τή 'Ρητορική, τοΐς Τοπικοΐς, 
τοΐς Σ οφιστικοΐς έλεγχοι ς, τοΐς Προβλήμασι καί τοΐς Ή 0 ικ ο ϊ ς, τοΐς 
πλεΐστον. συμβαήλομένοις εΐς τήν συνωνυμικήν»

4 «Τά έν τή φωνή τών έν τή ψυχή παθημάτων σύμβολα» (Περί έρμην. 1).
5 'Ρητορ. 1,2.
Ο Αύτόθι 2, 1.
7 'Ρητορ. 2, 1.

' 3) 27ερί γραμματικής.

Ή γραμματική (τά γράμματα) προσελήφθη κατ’ ’Αριστοτέλη είς την 
παιδείαν ώς χρησιμεύουσα ού μόνον πρδς χρηματισμδνκαί πρδς οικονομίαν, 

άλλά καί πρδς μάθησιν καί πρδς πολλάς πολιτικάς πράξεις ?.' Έπί της 
βάσεως ταύτης έρδΐδόμενος δ ’Αριστοτέλης έξέτείνε τδν κύκλον τών γραμ
ματικών γνώσεων καί κατέβαλε τάς βάσεις ού μόνον τής ύψηλοτέρας γραμ

ματικής καί της ρητορικής, ποιητικής, φυσικής ιστορίας καί τών
λοιπών επιστημών.

Έν ταΐς γραμματικαΐς του Άριστοτέλους θεωρίαις 1 2 3 4 επίσημον κατέχει 
Οέσιν τδ περί ερμηνείας σύγγραμμα αύτοϋ, δπερ στενότατα συνάπτεται 
μετά τοΰ φιλοσοφικού αύτοϋ συστήματος. Έν τώ συγγράμματι τούτφ, δρ- 
μώμενος δ ημέτερος φιλόσοφος έκ της θεωρίας δτι ή γλώσσα είναι έκ- 
φανσις τοϋ πνεύματος καί δτι πάσα λέζις είναι σύμ,βολον τών έν τη ψυχ·^ 
πνευματικών καταστάσεων καί χωρών άπδ τών πρώτων καί απλών 
στοιχείων της γλώσσης πρδς τά συνθετότερα καί τέλος πρδς αύτδν τδν 
λόγον, κατατίθησι έδραιότατα της γραμματικής επιστήμης θεμέλια.

Έν τή γραμματική συμπεριλαμβάνεται καί ή ρητορική, ήτις κατ’ ’Αρι
στοτέλη είναι «δύναμις περί έκαστον τοϋ θεωρήσαι τδ ενδεχόμενον πιθα- 
»νόν»5. Αυτή ού μόνον πρός τδν λόγον άνάγκη είναι νά άποβλέπη «δπως 
»άποδεικτικός έσται καί πιστός»6, αλλά καί πρδς την διάθεσιν αύτοϋ τε 

τοΰ λέγοντος καί τοΰ άκροωμένου.7 Ό ’Αριστοτέλης κατά τά τρία είδη 
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τών ακροατών, ή'τοι του ίκκλησιαστοϋ, δικαστοϋ καί θεωρού παραδέχεται 

καί τρία γένη ρητορικών λόγων, οίον τδ συμβουλευτικόν, δικανικδν καί 
επιδεικτικόν' καί έδιον α συμβουλής τδ μέν προτροπή, τδ δέ αποτροπή'——. 
άδικης δέ, τδ μέν κατηγορία, τδ δ’ απολογία' — επιδεικτικόν δέ τδ μέ·/ 
^έπαινος, τδ δέ τζόγος" χρόνοι δέ έκάστων τούτων είσί τώ μέν συμβου- 
«λεύοντι ο μέλλων, — τφ δέ δικαζομένφ δ γενόμενος·) τώ δέ έπιδεικτικίξ» 
»κυριώτατος δ παρών" ■— τέλος δέ έκάστοις τούτων έτερόν έστι, — τφ 
»μέν συμβουλεύοντι τδ συμφέρον καί βλαβερόν, τοΐς δέ δικαζόμενοι; τδ 

^δίκαιον καί τδ άδικον'—' τοΐς δ’ έπαινοΰσ» καί ψέγουσι τδ καλόν καί τδ 
αισχρόν.1 Ό’Αριστοτέλης συνίστήσιν είς τε τδν μέλλοντα συμβουλεύειν τά 
δέοντα τή πόλει καί καθόλου τοΐς πολιτευομένοις τήν γνώσιν ού μόνον 
τών πολιτικών έπιστημών, αλλά καί τής γεωγραφίας καί ιστορίας.^ Ταύ
της δμως φιλοσοφικωτέραν καί σπουδαιοτέραν θεωρεί τήν ποίησιν' διότι 
ή μέν ιστορία άναφέρει τά αγενόμεναν·, ή δέ ποίησις, «οία δν γένοιτοτ>' 
καί «ή μέν ποίησις μάλλον τά καθόλου, ή δέ ιστορία τά καθ’ έκαστον 
«λέγει»3. Τούτου ένεκα ή ανάγνωσες τών ποιητών άποβαίνει κατ’’Αρι

στοτέλη ωφελιμότερα τής τών λογογράφων.
'Η άφθονία τών μαθητέων άντικειμένων έδωκεν άφορμήν είς τδν πολυί- 

στορα ’Αριστοτέλη δπως συστήση τήν μνημονικήν τέχνην ως βοηθητικόν 
μέσον πρδς μάθησιν. Τής μνήμης διακρίνει δ ημέτερος φιλόσοφος τήν άνά~ 
μνησιν, ήν, ώς συλλογιστικήν τινα ενέργειαν θεωρών καί τούτου ένεκα 
μόνον τφ άνθρώπφ ίδιάζουσάν, έξαρτ^ έκ τοΰ νόμου τής τών εννοιών 
συναρτήσεως, καθ’ 3ν ή μία έννοια έλκει τήν έτέραν*.

4) Περί γραφικής.

*Η γραφική κατ’ ’Αριστοτέλη προςελήφθη παρά τινων έν τή τών νέων 

παιδεί^ι ώς χρήσιμος πρδς τδν βίαν καί πρδς τδ κρίνειν τά των τεχνιτών

1 'Ρητ. I, 2.—Ούκ άπό σκοπού θεωροΰμεν καί ταΐς παρούσαις περιστάσεσι άνάρ- 
μοστοννά σημειώσωμεν ένταϋθα τά πέντε άντικείμενα,περί & πρέπει κατ’Άριστοίέλη νά 
περιστρέφηται ό συμβουλευτικός λόγος· «ταϋτα δ’έστι περί τε πόρων καί'πολέμου 
»κοί ε ι ρ ή ν η ς, έ'τι δε περί φυλακής τής χώρας καί τών εΐςαγομένων καί έξα'γομέ- 
»νων, καί περί νομοθεσ ί α ς». ('Ρητορ. 1, 4). 'H μελέτη τδν αντικειμένων τού
των, θαυμασίως ύπό τοΰ ήμετέρου φιλοσόφου αναπτυσσόμενων, συνισταται τοΐς παρ’ή
μΐν πολιτευομένοις.

2 «"Ωστε δήλον οτι πρός μεν τήν νομοθεσίαν αΐ τής γης περίοδοι χρήσιμοι (έντεΰ- 
»θεν γάρ λαβεΐν έστι τούς τών έθνών νόμους), πρός δέ τάς πολιτικάς σύμβουλός αί 
»των περί τάς'πράξεις ίστορίαι· απαντα δέ ταϋτα πολιτικής, άλλ’ ού ρητορικής έργου 
«έστίν» ('Ρητορ. 1, 4).

3 Ποιητ. 4, 9. 
ί Περί μνήμης καί άναμνήσεως.

Τόμο; Ε’, 5 — Μάρτιο; 1881 16
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Ijpya κάλλιαν^’ ήτοι προ.σελήφθη δπως κ,ατασ,τήσγ) μέν τούς έν Ο’υτή 
άσαουμένους Ικανούς^ ώστε νά μ.ή, άπαπώνται έν τφ των οικιακών πραγ
μάτων εκτιμήσει, προαγάγη δέ, καί οξύν^ αύτών .τήν τοΰ καλοΰ, αίήθησιν 
ώστε νά Swavroct κάλλιαν .νά κρίνω,σι. τά τών, τεχνιτών έργα, Άλλ’ εί 
και το ηθικόν στοιχεΐρν τής- γραφικής είναι πολλοί ασθενέστερων τοΰ τής 
μουσικής, δμως, δέν πρέπει νά θεωρήται δλω.ς διάφορος κατ’Αριστοτέλη 
η ύπο. τών νέων πρόςβλεψις επί τούτου, ή εκείνου τών τεχνικών έργων,. ώς 
τών μέν φθειρόγτων, τών δέ, προοιγόντων τό ήθος3. ·. <

4 «Την μεν γραμματικήν και γραφικήν ώς χρησίμους πρός τδν βίον ουσας καί 
«πολυχρήστους» (Πολιτ. 5 (8), 3).·τ-Δοκεϊ δέ και γραφική χρήσιμος είναι πρός τό 
κκρίνειν τα τών τεχνιτών έργα κάλλιον» (Αύτόθι).

2 Αύτόθι.
3 «Δει μή τά Παόσωνρς θεωρεΐν τους νέους, άλλα τδ Πολυγνώτου κδν εί τις άλλος 

Λών γραφέων ή τών άγαλματοποιών έστιν ηθικός» (Πολ. 5 (8), 5.)
4 «Έν μέν γαρ ταΐς άλλαις τέχναις κα'ι ταΐς βαναύσοις αύταΐς, οΐον έν τεκτονική 

«καί σκυτική, διότι βέλτιον 3} χείρον λέγεσθαι πάντα—τας δέ μαθηματικοί οΰ- 
• δένα ποιεΐσθαι λόγον περί αγαθών καί κακών» (Μετά τα φυσ. 1, 2).
■ 5 «Γεωμετρικοί μέν νέοι καί μαθηματικοί γίνονται καί . πρός τα τοιαΰτα., φ ρόνι» 
«μος δ’ ού δοκεΐ γίνεσθαι* αίτιον δ’δτι τών καθ’ έκαστά έστιν ή φρόνησις, ά γίνεται 
«γνώριμα έξ έμπειρίας—μαθηματικός μέν παΐς γένοιτ’ άν, σ ο φδ ς δ’ ή -φυσ ι κ δ c 
»οΰ—οτι τά μέν δι’ άφαιρέσεώς έστιν, τών δ’άρχα'ι έξ έμπειρίας’ κτλ.» (Ήθικ. Νικ. 
6, 9).

* . ' *
5) Περί μαθημκ^-ικής. ; .

*|Ι μαθηματική, ήν δ. Πλάτων- σπουδαιότατο,ν κλάδον, της τών παίδων 
διδασκαλίας θεωρεί-, παρ’ Άριστοτέλει ύποδεεστέραν θεσιν κατέχει, ώς μη- 
δεμίαν άμεσον, σχέσιν μετά της Οιχ'^'ς έχουσα?, 'Π επιστήμη αυτή κατά 
τόν Σταγειρίτηη, ώς δρ,μφμένη. έξ άφγρ.ημένων. εννοιών,, ούχί δέ έξ άρχών 
εμπειρικών, καθίστησι μέν τόν- παΐδα: μαθηματικήν, ούχι δέ καί φρόνιμον, 
σοφόν ή jjwixJr®· 'Η διαφωνία αύτη τοΰ Πλάτωνος καί Άριστοτέλους έν 
τφ εκτιμήσει της αξίας της μαθηματικής επιστήμης έχει την βαθύτερα» 
αύτης αιτίαν έν, τή διαφορά τών φιλοσοφικών συστημάτων, καθ’ ήν δ μέν 
Πλάτων παραδέχεται την αλήθειαν, κειμένην έν τφ δπερφυσικφ κόσμω τών 
Ιδεών, ούχι δέ έν τή πραγματικότητι τοϋ. πεπερασμένου κόσμον, δ δέ Αρι
στοτέλης παραδέχεται δτι ο πραγματικός κόσμος, δέν είναι απλώς <φαι.νό- 
μενόν τι, έΧι δτι και έν αύτφ ώς και έν ,τφ. εμπειρία ενυπάρχει αλήθεια, 
δπερ καθιστφ λίαν άναγκαίαν την άκριβεστέραν έρευναν τοΰ πραγματικού 
και εμπειρικού κόσμου. Έκ ,τής εμπειρίας ταύτης ορμώμενος αυτός δ Αρι
στοτέλης έσπούδαζε νά καταμάθη την ποικιλίαν αυτής και άναβή είς την 
ώψηλοτέραν αύτών πνευματικήν ενότητα.

6) Περί διαλεκτικής,

*Η διαλεκτική, δ Αριστοτέλης συνήπτε μετά τής ρητορικής^, είναι 
τέχνη τοϋ έμ των δεδογμένων {έζ ένδόζων}' συλλογίζεσθαι περί έκάστο'ύ 
προτεθέντος προβλήματος, μηδεμιάς ύπολειπομένης αντιλογίας.^ Λύτη 
κατ’ αύτόν τριπλήν έχει την ωφέλειαν’ ήτοισυντελεί είς άσκησιν τής 
διανοίας, είς επωφελείς μετά τών άλλων έντεύξεις καί.εΊς έκμάθησιν τών 
φιλοσοφικών επιστημών πρός ραδίαν διάγνωίιν τοΰ άληθοΰς άπό τοϋ ψευ
δούς.3- Αύτη διανοίγει την οδόν είς ύψηλοτέράς θεωρίας καί διδάσκουσα 

τάς άληθεϊς άρχάς έκάστου αντικειμένου""* άντιθέτως πρός την σοφιστικήν, 
την είς τό συμθεβηκός μόνον, ούχί δέ είς την ουσίαν τών οντων άναφερο- 
μένην,4 5 προετοιμάζει την οδόν πρός την μεταφυσικήν φ πρός αυτήν την 
φιλοσοφίαν. Ή διαλεκτική, έρευνώσα καί δοκιμάζουσα, άποκαλύπτόυσά1 τάς 
δυσκολίας καί άντιλέγουσα καί ύποστηρίζουσα, καταδέίκνυσι την αλή
θειαν, προς ήν πέντε άγουσιν οδοί ήτοι 'ήτέχνη, ή επιστήμη, ή φρόνησις, 
ή( καί δ νοΰς.®

’ 7) Περί πολιτικής. ■ γ :·

Πολιτική είναι κατ’ ’Αριστοτέλη ή τελειοτάτη πασών τών επιστημών, 
διότι δ σκοπός αύτης είναι τό ύψιστον άγαθόν ήτοι η ευδαιμονία, καί 
διότι αύτη είναι τό τέρμα πασών τών τεχνών καί επιτηδεύσεων.? ’Επειδή 
δέ οί νέοι ένεκα τής μικρΧς αύτών ηλικίας δέν έχουσιν επαρκή εμπειρίαν 
ποριζομενην- διά μακροΰ· χρόνου, διά τοΰτο η πολιτική, ώς εμπειρική επι
στήμη, ιδιάζει ούχί είς την άπειρον νεανικήν ηλικίαν, άλλ’ είς τήν έμ
πειρον ανδρικήν.® 'Έτερος λόγος δικαιολογών τό άνωφελές τής είς τούς

4 'Ρητορ. 4, 2.
2 Τοπικ. 1, 2.
3 « Έστι δη προς τρία (χρήσιμος ή διαλεκτική), προς γυμνασίαν, πρός τάς έντεύξεις, 

•.«προς τάς κατά φιλοσοφίαν έπιστήμας κτλ.» (Τοπικ. 1,2).
4 «’Έστι δέ ή διαλεκτική πειραστική, ών ή φιλοσοφία γνωριστική» (Αύτόθι, πρβλ. 

καί 1, 1.4).
5 «Περί το συμβεβηκός γάρ αύτη μόνη, (ή σοφιστική) πραγματεύεται’ διό Πλάτων 

»ού κακώς εΐρηκε, φήσας τον σοφιστήν περί το μή ον διατρίόειν». (Μετά τάφυσ. 14, 8).
6 Ήθ. Νικ. 6, 3.
7 «Άλλά μήν ή’ γε πολιτική .βέλτιστη δΰναμις, ώστε τό τέλος αύτής Sv. ε’ίη άγα- 

»θον» (Ήθικ. Μεγ. 1,2),—«Έπειδή πάσα γνώσις καί προαίρεσις άγαθοϋ τίνος όρέγε- 
»ται, τι έστιν ού λεγομεν τήν πολιτικήν έφίεσθαι καί τί τό πάντων άκρόταταν τών 
«πρακτών άγαθών—τήν γάρ εύδαιμονίαν καί οί πολλοί καί οί χαρίεντες λέγουσιν 
«κτλ.» (Ήθικ. Νικ. 1, 2) πρβλ. καί Πολιτ. 4 (7), 3.

8 «Δια τής πολιτικής ουκ εστιν οικείος ακροατής ό νέος· ά’πειρος γάρ τών κατά τόν 
«βίον πράξεων» (Ήθικ. Νικ. 1, 2).·
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νέους διδασκαλίας της πολίτικης, είναι οτι ταύτης σκοπός είναι η πραζις, 
ούχί δέ η γτωσις' τούτου .ενεκα ματαίως αύτης και άνωφελώς άκούσεται 
ό νέος «τοϊς πάθέσι άκολουθητικδς ών».’ Κατ’ ’Αριστοτέλη, δπως δ ιατρός 
επιδεϊται φυσιολογικών γνώσεων, ουτω και δ πολιτικός έπιδεϊται ψυχο
λογικών έν ταϊς πολιτικαϊς αύτοϋ σπουδαϊς2.,

Τοιαΰται, είναι αί άρχαί καί τοιοΰτος δ τρόπος της κατ’ ΆριστοτόΛή 
παιδείας. Ό δαιμόνιος ουτος φιλόσοφος, δστις άποτελεϊτην συγκορύφωσιν 
τοϋ έλληνικοΰ πνεύματος καί της ελληνικής σοφίας, ού μόνον έξέφρασεν έν 
ταϊς παιδαγωγικαϊς αύτοϋ θεωρίαις παν δπερ τό ελληνικόν πνεΰμα ηδυνηθη 
νά έφαρμόση, έν τη τών παίδων άγωγη, άλλά καί ύπέδειξε. παν δπερ δ 
ελληνισμός ηθέλησε μέν νά έφαρμόση έν αύτ·/),δέν ηδυνηθη δμως νά πραγ
μάτωση. Ό ’Αριστοτέλης έν ταϊς παιδαγωγικαϊς αύτοϋ θεωρίαις περιλα- 
βών'τάς τε ηθικάς καί ψυχολογικάς άρχάς, καί τδ ύψιστον τέρμα τ·ης αν
θρώπινης μορφώσεως θέμενος έν τ·^ πρδς τό θειον έξομοιώσει τελούμενη 
διά τ·ης βαθμιαίας άναπτύξεως τών τε σωματικών καί ψυχικών τοΰ αν
θρώπου δυνάμεων, κατέθηκε τάς αιωνίους βάσεις της φυσικής τοΰ ανθρώ
που άγωγης καί τούτου ενεκα δικαίως έπωνομάσθη πατήρ της παιδαγω

γικής επιστήμης.
’Αριστείδης. Κ. Χβαθάκης

ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΤΙΝΑ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑ TOYS MEXOYS AION'AS ΚΑΙ ΕΠΙ T0TPKOKPATIAS

A'.

Ήθέλομεν πλανηθη τά μέγιστα πιστεύοντες δτι ηδυνάμεθα νάναπλά- ( 
σωμεν ζώσαν την ιστορίαν της ημετέρας πατρίδος κατά τούς μέσους αιώ
νας διά μ.όνης της άναγνώσεως καί τοϋ ύπομνηματισμοΰ τών Βυζαντινών 
καί τών έπιγενεστέρων ιστοριογράφων. Ού μόνον πλεϊστα. γεγονότα θά 
εμενον τότε άγνωστα ημϊν, άλλά, τό κυριώτατον περί πολλών συμβάντων 
ηθελεν έπικρατησει άντίληψις μονομερής καί άτελης, άν μη συνεπληροϋντο 
αί ειδήσεις τών ιστοριογράφων δι’ άλλων πηγών άμεσωτέρων, οιχ.τά έ'γ-

4 «’Έτι δε, τόΐς πάθεσιν άκολουθητικός ών, ματαίως άκούσεται καί άνωφελώς* 
«Επειδή το τέλος έστίν ού γνώσις, άλλα πραξις» (Αύτόθι).

2 «Δεΐ τδν πολιτικόν εΐδέναι πως τα περί ψοχην, ώςπερ καί τδν τούς οφθαλμούς 
»θεραπεόσοντα καί παν σώμα». (Ήθικ. Νικ. 1,43).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 245' 

γραφα τά γεννηθέντα κατ’ αύτην την τέλεσιν τών ιστορικών γεγονότων1 
καί αί έπιγραφαί,τά νομίσματα, τά δημώδη άσματά,ΐνκ περίορισθέντες είς 
φαϋτα μη καταγράψωμεν ένταϋθα ακριβή κατάλογον τών πρώτων καί 
άμεσων πηγών της ιστορίας, τοϋθ’ δπερ δέν είνε τοΰ παρόντος.·

'Ίνα δέ περιορισθώμεν είς τάς’Αθήνας,η μεσοχρόνιος ιστορία της πόλεως 
ταύτης, άν η'θελεν άφορμηθη άπδ μόνων τών έν ταϊς έτοίμοις ίστοριογρα- 
φίαις τών Βυζαντινών καί της Δύσεως έγκατεσπαρμένων ιστορημάτων, έ'~ 
μελλε νά δμοιάση πρδς παλαιάν μουσειακήν εικόνα, ίς αί ψηφίδες αί πλεϊ- 
σται έκσπασθεϊσαι ύπδ τών ύδόντων τοΰ χρόνου άφηκαν άραιδν καί άσυνάρ- 
τητον πίνακα μόλις που διαχρωννύμενον ύπδ λίθων πρδς άλληλους άσΰν- 
δέτων. "Ινα δέ ή είκών άποβη πληρης, άνάγκη νά συγκομίσωμεν όθενδη- 
ποτε τάς έκπεσούσας ψηφίδας.

Έν τοϊς πρώτοις τακτέα η μελέτη τών έν τοϊς διαφόροις άρχείοις σω- 
ζομέ/ων έγγραφων. Ή,ιστορία της άλώσεως της πόλεως ύπδ τοΰ Μοροζίνη 
θάπέβαινεν άτελεστάτη, άν μη έμελετώντο προ’ςηκόντώς τά πλούσια 

•'έγγραφα τάποκείμενα έν τοϊς άρχείοις ού μόνον της Βενετίας, άλλά κάί 
τηζ Βρουνσβίκης, τοΰ Άννοβέρου, τοΰ Αυνεβούργου καί τών άλλων πόλεων 
δθεν κατηγοντο οί την στρατιάν τοΰ Βενετοΰ συναποτελοΰντες Γερμανοί 
μισθωτοί. Περί δέ της καταστάσεως τών ’Αθηνών κατά τδν IB' αιώνα 
η'θελεν υπάρξει άγνοια σχεδόν πληρης, άν μ.η έσώζετο έν τοϊς έ'ργοις τοϋ 
Άκομινάτου, πλην άλλων ειδήσεων, ή πρδς ’Αλέξιον τδν Γ' άναφορά τών 
ύπδ τών πραιτώρων καί είςπρακτόρων τοΰ Βυζαντίου τάλαιπώρουμένών 
’Αθηναίων, Πρδς δέ διαφώτισιν τοϋ οικογενειακού καί κοινωνικού τών πο
λιτών βίου κατά τούς παρελθόντας αιώνας παρά μέν τών μεγαλεπηβόλων 
ιστοριογράφων ελάχιστα θά διδαχθώμεν, άτινα δέν άρκοϋσι νά συμπληρώ- 
σωσιν ούτε τ·ης προφορικής παραδόσεως αί σαλευόμεναι άνάμνησεις, ούτε 
τών περιηγητών αί άόριστοι καί πολλάκις έπί παρανοήσεων βασιζόμεναι 
περιγραφαί’. άνάγκη δέ νά καταφύγωμεν είς την έπισταμένην μελέτην 

τών άρχειακών έγγράφων, τών προικοσυμφώνων, τών διαθηκών, τών άλ
λων συμβολαίων, έν αΐς άπεικονίζεται ώς δι’ άλγεβρικών τύπων δ βίος 
-της μεσοχρονίου άττικ·ης οικογένειας. Εύτυχώς δέ πάμπολλα τών τοιού- 
των έγγράφων, άπαρτίζοντα τδν παλαιόν κώδικα τών πρδ τόϋ ίεροϋ άγώ- 
νος ’Αθηνών, διεσώθησαν έν σώματι άπδ τών άρχών τούλάχίστον τοΰ 
παρελθόντος αίώνος, ά-λλα δέ άπόκεινται έν οίκογενειακοϊς άρχείοις, άπο- 
τελοΰντα βάσιν άξιόλογον μελετών ιστορικών καί κοινωνικών.

Τδ αύτδ ρητέον έν πολλφ μείζονι βαθμώ περί της σημασίας τών άρ- 
χειακών εγγράφων διά την ιστορίαν τών ’Αθηνών έν τοϊς σκοτεινοϊς χρό- 
νοις τών μέσων αιώνων, ητις μόνον δι’ έκτεταμένων ερευνών έν τοϊς εύ- 
ρωπαϊκοϊς άρχείοις, μάλιστα δέ τοϊς της Βενετίας καί Φλωρεντίας, ηδύ- 
7άτο νά έπιτε,υχθγ. Άλλά τά δημόσια ιταλικά μητρώά δέν είνε τά μόνα 
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άξια έξερευνησεως· Άρκείτω νά σημειώσω δτι έν ιδιωτικφ δυςπροσίτω.άγ- 
γλικφ άρχείφ σώζεται έν πολλοί; τόμοι; η άλληλογραφία σχεδδν δλό- 

κληρος τοϋ φλωρεντιακοΰ οΐ'κου τών Άτσαγιολών, όςτις έδέσποσε τδν 
’Αθηνών άπο τοϋ 1387 μέχρι της ύπδ τών Τούρκων άλώσεως.

Πολλά δέ θά έξαγάγωμεν διδακτικώτατα περί της ιστορίας, πορίσματα 
έκ της μελέτης τών νομισμάτων καί τών επιγραφών. Τά έπι τών νομι
σμάτων έπιγεγραμμένα ονόματα διασαφηνίζουσι πολλάκις ιστορικά γεγο
νότα, και άλλως δέ ή έρευνα περί. της τέχνης, τοϋ κράματος, τοϋ πλήθους 
νι της σπάνιος τών νομισμάτων παρέχει τδ ένδόσιμον εις ίστορικάς κρί
σεις και γνώσεις περί της έν διάφοροι; χρόνοι; καταστάσεω; τών πρα
γμάτων. Τά δέ μολυβδόβουλλα. ού μόνον την Ιστορικήν ονοματολογίαν 
πλουτίζουσι πολλαχώς, άλλά καί γνωρίζουσιν ημϊν ποικιλίαν πραγμάτων 
άλλοθεν έντελώ; άγνώστων. Τοίοΰτό τι συμβαίνει και περί τάς έπιγραφάς. 
Έπιφανέστατον δέ δείγμα τοΰ πλουτισμοΰ τών ιστορικών γνώσεων δι’επι

γραφών έστωσαν δσα'μανθάνομεν περί της έπι Μιχαήλ τοϋ Δ' άποστα- 
σίας των ’Αθηνών τη; υπδ τοΰ Βαράγγου Χαράλδ κατασταλείσης, συυ,βάν 
οπερ ούδείς των Βυζαντινών ιστοριογράφων αναφέρει. Ουτω δη διά τών 
μολυβδοβούλλων καί τών έπί τών Προπυλαίων, τοΰ Παρθενώνας,τοΰ Θησείου 
καί τη; παλαιάς βυζαντιακ’ης έκκλησίας τοΰ άγίου Νικοδήμου έγγεγλυμ- 
μένων έπιγραφών γνωρίζεται η ιστορία της έπισκοπ·ης Αθηνών καί δια
σαφηνίζεται πολλαχώς ή τύχη τών αρχαίων έκείνων μνημείων έπί τών 
χριστιανικών χρόνων. Καί ήμφισβητηθη μέν πως τούτων τών επιγραφών 
η γνησιότης ύπδ τοΰ γνωστοΰ ΓερμανΟϋ μεσαιωνοδίφου Χδπφ, άλλ’ είνε 
.δμως άναντίρρητον οτι τά έν αύταΐς φαινόμενά τινα άσυμβίβαστα πρδς 
τάς άλλοθεν περί ’Αθηνών γνωστά; ειδήσεις δέν πρέπει νά ζητησωμεν νά 
έξοικονομησωμεν διά της απλής κηρύξεως αυτών ώς νόθων. Ύπάρχουσι δέ 
πλην τούτων τών έπιγραφών, άς πρώτοι άνέγνωσαν δ μακαρίτης Πιττά- 
κης καί δ άλλοτέ ποτέ έν Άθηναις 'Ρώσος άρχιμανδρίτης Άντωνϊνος, καί 
άλλαι τινές, τέως δλως διαλαθοΰσαι, όσον γέ μοι γνωστόν, την όξυδέρ- 
κειαν τών περί τά τοιαΰτα σχολαζόντών, έπιγραφαί η μάλλον γλυφαί μι- 
κρογράμματοι, δυςδιάγνωστοι καί περίπλοκοι, έπί πολλών άρχαίων μνη

μείων χαραχθεϊσαι κατά τούς μέσους αιώνας καί τούς χρόνου; της Τουρ
κοκρατίας καί περιέχουσαι πολλά καί ποικίλα περί , τών μεσαιωνικών καί 
τουρκοκρατούμενων ’Αθηνών. Έν τφ Λι,θίνω τούτφ της πόλεως
δτε μέν άναγράφονται, ειδήσεις άφορώσαι είς την ιστορίαν της άθηναϊ- 
.κ^ς έκκλησίας, δτε δέ σημειώσεις περί της κτίσεως μεσαιωνικών μνη
μείων, περί τη; καταστάσεω; αύτών τών άρχαιοτητων έφ’ ών εινε κεχα- 
ραγμέναι αί· έπιγραφαί. Έπί τίνος τών κιόνων τοΰ Θησείου έχομεν άνα- 
γραφην λοιμικών νόσων* στΰλος δέ τις τών τοΰ Όλυμπιείου περιέχει έν 
ύψηλφ τυμπάνφ καί οίονεί έν άποκρύφω μονο/ού πληρη τδν κατάλογον
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τών ύπδ τοϋ Χασέκ-η άπαγχονιζομένών» Τδ δέ περιέργότα%·'όν εϊνέ δτι άί 
έπιλίθιοι αύται Σημειώσεις δέν’είνε άσχεΐόι πρδς Σά ‘έν χειρογράφοις σώ- 
ζόμενα χρονικά τών χρόνων τη; Τουρκοκρατίας, άλλά φαίνονται έκέϊνάί 
ώς άπαρτίζόυΣαι την κυρίωτάτην τούτων "πηγην.

Χρ-ησιμεύουσι δέ καί ταϋτά τά έν πάλάιοϊς χειρ’ογράφοι; 'ά^άγέ^άμ- 
μένα χρονικά καί τά οικογενειακά ύπομνημα’τά όύχ ίττόν τών άλλών 
προμνημονέυθεισών πηγών εί; διαλεύκανσιν τ^ς αθηναϊκή; ιστορία; τών 
παρελθόντων αιώνων» Τ’οιοϋΐο χρονικόν είνε' ¥δ ύπ’ έμοΰ δημοσιευθέν πρδ 
τινων έτών έ'κ τιν'δς κώδϊάΟς μιάς-τών έν Όξωνίφ βιβλιοθηκών1. Χρονικόν 
άλλο, άναφερόμενον εί·; τφν ιστορίαν τών ’Αθηνών έπί Τουρκοκρατία; καί 
Σχδν τύχα-ς πέριεργοτάτας, άύκ ολίγον δέ Συντέΐνάν εί; τούς ισχυρισμού; 
τοΰ Φαλλμεράγερ, «ίνε τδ ύπδ τοϋ Βενιζέλόυ, ώ; φάίνεΐαι; γράφέν δπερ 
*ί)δη ενωρίς εξέδωκέν έν μέρει δ Ηερράιβδ'ς έν,τίαραρτηματί τη; 'Ιστορία; 
τοϋ Σουλίό'υ καί Πάργας, άπόσιωπησας τδν συγγραφέα** Σοϋ χρονικού δέ 
τούτου τδ σπόυδαιότάτδν μέρος έξεδόθή μετά ταϋτα τφ 1869 έκ τών χειτ 
ρογράφων τοΰ Πιττάκη3. Υπόμνημα δέ πέριεργόΐατδν περί τών χρόνων 

τοΰ Χατζη-Άλη Χασεκη τυραννίδος φαίνεται §ν τδ γραφέν ύπδ τοϋ 
πκτρδ; τοΰ κ. Γεώ'ργίδυ Σκούζε, όδ άποσπασμα μικρόν έδημοσιεύθη άλ
λοτε ύπδ τοΰ μακαρίτου Γ. Τερτζέΐη καί δπερ εύχ$Γ; έργόν πίνε νά δη- 

μοσιευθγ ποτέ καθ’ ολοκληρίαν. ' ■
Τέλος δέ πρέπει νά μνημονεύτωμεν άλλην τινά πηγέν τη; Ιστορία; 

τών τουρκοκρατούμενων ’Αθηνών, λέγω τά δημώδη ϊ^σμάτα, ών ίδίσρρυ- 
θμότατα καί περιεργότατα εΐνε δίστίχά τινα, σκωπτικά συνήθως η δη
κτικά επιγράμματα περί γέγονδτων τη; ημ,έρπς. Τδιαΰτά τινα, δίασωζό- 
μένα άκόμη έν τγ μνημγ τών πρεσβυτέρων έκ τών έπιζώντων άύτΰχθόνων, 
πρέπει ταχέως νάναγραφώσιν, έπδιδέ] περιέχουΣιν είδ^Σέι; $ κρίδέι;· περί 
'συγχρόνων συμβάντων, μελλούσα; νά χρησιμέυΣωσΐ σπουδά’ίω; εί; τδν θέ- 
λοντα νάναπλάσγ την ζωντανήν Ιστορίαν της πόλεως έν τφ παρελθόντι. 
■ Συμπληρωματικόν δέ βοάθημκ πρδς άντληΣίν ίςορικών είδ^Σεων περί τών 
’Αθηνών κατά τε τού; μέσου; αιώνας, μάλιστα δ’έπί Τουρκοκρατία;, έίνε 
αί διηγήσεις καί περιγραφαί τών περιηγητών. Άλλ’η χρησι; τοΰ βοηθή
ματος τούτου πρέπει νά γίνηται μετά προφυλάξεω; μεγίστης. Ήθέλομεν 
περιπέσει είς ίστορικδν σφάλμα άν τά λεγόμενά ύπδ τόΰ ’Άραβ'Ο; γεω
γράφου Έδριση τώ 1153 περί πολυανθρωπία; καί καλλονής της πόλεως 
τών Αθηνών έθεωροΰμεν ώ; άπαρεγκλίτως ίσχύοντα περί τη; πόλεω; έπί 
τών χρόνων τοϋ Άκομινάτου μετά την έπελθοϋσαν όίλωσιν ύπδ τών Νορ-

1 ’Αθηναίου τόμ. σ', σ. 438 κ. i.
, 2 ’Επίτομη περί τής τών ’Αθηνών πολιτείας lv 'IsiOpiij Σουλίου χά’ι Πάργας. Έν 
Βεΐιτίιχ. 1815. τόμ. Β' σ. 95 κ. έ.

3 Έ«αμ· Σταμκτιάδου, .οί Καταλάνοι ?ν τη’Ανατολή, σ.267-327. 
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μαννών καί τάς μεσευσάσας άλλας συμφοράς. Αί δυο βραχεϊαι περί τών 
αθηναϊκών μνημείων κατα τον ΙΕ7 αιώνα ύπομνήσεις άνωνύμων τοπο
γράφων, αί γνωστά! ώς Anonymus Viennensis καί Anonymus Parisinus άπδ 
τών βιβλιοθηκών έν αΐς άπόκεινται τά χειρόγραφα έξ ών έξεδόθησαν τά 

κείμενα ταΰτα, εινε μεσται άνακριβείας καί άσπφείας, άποφαινούσηςτην 
μεν χρήσιν αυτών επισφαλή, την δ’ ιστορικήν λυσιτέλειαν πάνυ σμικράνΛ

Εις δε την ζωηραν εξεικόνισιν τής εξωτερικές οψεως τών άρχαίων μνη
μείων και άλλων της πόλεως μερών κατά την μεσοχρόνιον εποχήν τά 

μέγιστα συντελοΰσιν αί εικόνες καί τά σχεδιογραφήματα τά δια.γραφέντα 
κατ’ εκείνους τους χρόνους. Τοιούτων εικόνων ολόκληρον σειράν έδημοσί- 
ευσεν δ Γάλλος De Laborde έν τή άξιολόγω αύτοϋ συγγραφή. Και είνε 
μ.εν αληθές οτι δεν είνε άπασαι αυται αί εικόνες ουτ’ έξ ;7σαυ επιτυχείς 
ουτ’ εξ ίσου αξιόπιστοι, καθ’ όσον εϊχον τέχνης ή αυτοψίας οί διαγρά- 
ψαντες αυτας, άλλ’ ούχ ήττον πολλά διδασκόμεθα εξ αυτών πρδς ιστο
ρικήν ανοικοδομ,ησιν τών ’Αθηνών κατά τούς παρελθόντας αιώνας. Δύνα
μαι δε η σειρά τών τοιούτων παραστατικών εικόνων και νά πλουτισθή 
επαισθητώς δι’ επιμελούς έξερευνήσεως τών πλουσίων συλλογών σχέδιο- 

γραφημάτων εν τοϊς εύρωπαϊκοϊς μ,ουσείοις, οιαι μάλιστα ή τών ΙΙαρι- 
σιων, η τοϋ Λονδίνου καί η τοΰ Βερολίνου. Καί έξεδόθησαν δ’ έπ’ εσχάτων 
πράγματι δύο τοιαΰτα νέα σχέδια της Άκροπόλεως,2 ί'σως δέ καί έν άτ- 

τικοϊς ή άλλοις έλληνικαϊς οί'κοις περισώζονται που τοιαΰται εικόνες τών 
παλαιοτερων ’Αθηνών, αϊτινες, δσον καί άν ώσιν άτελώς έξειργασμέναι, 
δυνανται νάποβώσι χρήσιμοι είς τδν ιστοριογράφον.

. ’Άλλως παρά τών άλλογενών περιηγητών τών γραψάντων καί περί 
Αθηνών πολλά δυνάμεθα νά μάθωμεν καί παραλάβωμεν, έπειδή πολλοί 
λογιοι επεσκεψαντο την πόλιν της Παλλάδας ήδη άπδ τοϋ ΙΕ7 αίώνος, 
δτε ήλθεν αύτόσε δ επίσκοπος Άγκώνος Κυριάκός. Εί'μεθα δ’ ήναγκα- 
σμενοι νά προςφευγωμεν είς τάς παρ’ αύτών περιγραφάς της πόλεως καί 
τά ιστορήματα περί τών τυχών αύτης καί τών ηθών καί έθίμων τών έν 
κύτη οξκούντων, έπειδη είδαν την πόλιν καί έγραψαν περί αύτης έν χρό- 
νοις καθ’ ούς ολίγα γνωρίζομεν περί τών ’Αθηνών, Άλλ’ δπόση περίσκε- 
ψις καί κριτική προσοχή πρέπει νά καταβληθή περί την χρησιν τών παρ’ 
κυτών άναγεγραμμένων διηγήσεων δύναται νά γείνγ δήλον δι’ ένδς καί

t Τούς ’Ανωνύμου; τούτου; τοπογράφου; εδρ'σκξΐ νΰν ό βουλόμενο; προχε'ρω; έν τή 
συγγραφή τοΰ Curl Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum. Leipzig. 1874 σ?λ. 
731 x. έ.

2 Τό έτερον τών σχεδιογραφημάτων τούτων έξεδόΟη κατα τδ έν τώ μουσείφ τοο Λούδρου 
πρωτότυπον τοΰ 1686 ύπδ τοΰ ζ. Χρήστου Παπαγιαννάκη έν τή Gazette arehfiologique 
τών Παρισίων τοΰ έτου; 1875, έν Πίν. VIII. "Ιδ. και τδ έξηγητικδν άρΟρον έν σ. 26 X. ί. 
Το δ’ίίλλο ύπδ τοΰ F. ν. Dubn έχ τοΟ έτου; 1670 έν ταΤ; Mittheilungen des deutscben 
archaologischen Instistutes, 1877. σ. 38 x. L "Ιδ. πίν. II. 
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μόνου χαρακτηριστικοί παραδείγματος. Είς τών άριστων περιηγητών, δ 
κατά την δεκάτην έβδόμην εκατονταετηρίδα τελευτώσαν έλθων είς ’Α

θήνας Γάλλος Spon, ρητώς διισχυρίζεταί .δτι ό πρδ αύτοϋ περί τής πόλεως 
ιδίαν γράψας βίβλον La Guilleti^re επτά μόνον ημέρας είχε μείνει εν Αθη- 
ναις. Καί δμως ουτος πλεϊς·α άναγράφει άλλοθεν άγνωςα, έν οίς και μακραν 
διηγησιν περί της έπί τοΰ σουλτάνου Μωχαμέτη τοΰ Γ7 έξ εύνοιας πρδς την 
περικαλλή Άθηναίαν χανούμισσαν Βασιλικήν εύμενοϋς έζαρτήσεως τών 
Αθηνών άπδ τοΰ κισλάρ-άγόέ.’ Ή διήγησις δ’ αυτή διαφωνεί ουσ,ιωδώς 

πρδς τδ βενιζέλειον χρονικόν, δπερ μαρτυρεί δτι «εύθεως την προσηλωσεν 
ξίς τδ χαρέμι, τουτέστι είς την βασιλικήν γυναικωνϊτιν είς την διαυθεν- 

τευσιν τοϋ άρχιευνούχου».2
Τοιαΰται εινε συλλήβδην καί προχείρως έξεταζόμεναι αί κυριωτεραι 

πήγα! τής ιστορίας τών ’Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας καί επι τής. 
Τουοκόκρατίας. Μόνον διά τής άκριβοΰς αύτών μ,ελέτης καί κριτικής επεξ

εργασίας θά κατορθωθή ή συγγραφή άξίας λόγου ιστορίας τών μεσαιωνι
κών καί τουρκοκρατουμένων ’Αθηνών' αί δέ μέχρι τοΰδε γενόμεναι απο- 
πειραι ώς. μή στηριχθεϊσαι είς.τοιαύτην εύσυνείδητον έπιστημονικην εργα
σίαν άπεδείχθησαν πρόωροι καί μικροΰ λόγου. Κυριώταταν δ’ ε'ργον τών 
σημερινών χρόνων είνε ακόμη, έως πολλά δημοσιευθώσιν έτι άνεκδοτα. 

καί παρασκευασθή ή ιστορική ύλη, ή κατά μονογραφίας διαπραγματευ-, 
σίς μερών τής έν έκείνοις τοϊς χρόνοι; άθηναϊκής ιστορίας καί ή κατ’ ολίτ 
γον έκδοσις καί χρησιμοποίησις τής παρουσικζομένης νέας ύλης.

Β7,

Είς τάνωτέρω γραφέντα προχείρως περί τής φύσεως καί τοΰ τρόπου τής 
έξερευνησεως τών πηγών τής άθηναϊκής ιστορίας έπιτραπήτω νά προςθεσω 
δλίγα περί τίνος έπ’ έσχάτων έκδοθείσης ούκ άσημου πηγής άναφερομενης 
είς τήν ύπδ τών Τούρκων άλωσιν τών ’Αθηνών. Είνε δ’ αυτή ποίημα έπι- 

γραφόμενον περί τής άναΛώΰεως καί τής αΐγ/ιαάωσ/ας ή γίγονεν ύπέ 
tar Περσαν εις 'Αττικήν Αθήνα, καί έκδοθέν ύπδ τοΰ έν Πετρουπόλει δ- 
μογενοϋςζκαθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Γαβριήλ Δεστούνη, έκ τοΰ αύ- 
τοΰ κωδικός τής έν Πετρουπόλει αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης (άρ. CGII) 
έξ ού δ αύτδς έξέδωκε τώ 1877 τδ περίεργον περί Άρμούρη έπύλλιον;3

Τδ περί ου δ λόγος ποιημάτων, άποτελούμενον έκ μόνων εξήκοντα καί

1 La Gnilletiere, Athenes ancienne et nouvelle. Paris. 1675 σ. 163 4.
2 Σταματιάδου, οΐ Καταλάνοι σ. 267.
3 Περί τή; άναλώσεω; χαΐ τή; αιχμαλωσία; ή γέγονεν ύπδ τών Περσών εΐ; ’Αττικήν 

Αθήνα. Ποίημα τή; έποχή; τή; τουρχική; κατακτήσεω;, έκδοθέν, βωσσιστί μεταφρασβέν καί 
ώερμηνιυδέν παρ’α Γαόριήλ Δεστούνη, Έν Πετρουπόλει 1881 εις 8 σελ. VI, και 9.
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έννβα «τίχων, ορθώς έχαρακτηρίσθη ύπδ τοϋ εκδότου ώς θρήνος. 'Άλλίά 
δεν πρέπει νά νομισθή δτι άνήκει 6ίς την σειράν των κκθκρως δημωδών 

εκείνων ποιήσεων δι’ ών δ ελληνικός λαός έθρήνησεν δτε μέν την άλώ- 

σιν της βασιλευούσης, δτε δέ την της Τραπε^οΰντΟς.' Πολύ δέ μζλλον 
εινε τδ στιχούργημα τοΰτο εργον ύπ’ άνδρδς ούχ όλως άπκ'δεύτου συν- 
ταχθέν ήδη βραχύν χρόνον μετά τδ συμβάν δπερ πραγματεύεται ’καί περι- 
σωθεν είς ημάς ούχί διά της προφορικής άπδ γενεάς είς γενεάν παράδό- 
σεως, άλλά διά καταγραφής συγχρόνου πρδς την σύνταξιν αύτοΰ? Ανάλογα 
δ’έ'μμετρα θρηνφδήματα έχομεν και άλλα, οΐον τδν θρήνον περί Τϊα,ρυρ- 

Λάγγουί καί τδν τοΰ Έμμ. Γεωργιλλά περί τοϋ θανατικού τής Έσδαυ.3 'Ως 
έν έκείνοις, επικρατεί καί έν τούτφ τώ ποιήματι ή ρητορική χροιά, ούτως 

ωςτε αί έν αύτφ περιπλεκόμενοι ίστορικαί ειδήσεις δέν έκφράζονται σα
φώς καί διαρρήδην, άλλά περιβάλλονται τδν αύτδν χαρακτήρα τής άλλως 
άσαφοΰς σοφιστικές έκφράσεως. Ούχ. ήττον τδ ποίημα τούτο χρησιμεύει 
διττώς είς αΰξησιν τών ήμδτέρων γνώσεων περί τοϋ συμβάντος όπερ ύπό- 

κειται ώς βάσις αύτοΰ1 έπειδή πρώτον μέν παρέχει ήμΐν τήν ψυχολογικήν· 
έκτίμησιν τών ιδεών καί αισθημάτων άτινα κατεΐχον την καρδίαν τών 
Αθηναίων κατά τάς θλιβεράς ημέρας τής-μοιραίας άλώσεως, δεύτερον δέ 
μεταδίδει ήμΐν δπωςδήποτε ίστορικάς τινας ειδήσεις, συμ.πληρούσας τά 
άλλοθεν ημΐν γνωστά περί τούτου τοϋ συμβάντος. Καί περί μέν τοϋ χρό
νου καθ’ 8ν έγράφη τδ ποίημα δυγάμεθα νά έξαγάγωμεν ασφαλές πόρι
σμα έκ τών έξης δύο στίχων αύτοΰ* ■

1 “1S. περί τών το ιού των δημοτικών, άσμάτων την -ε’ςαγωγήν τής ίμή'ς Collection de ro
mans grecs έν σελ. XV.

2 Guil. Wagner, Carolina graeca medii aevi σ. 28 κ. A ·.
3 Αύτ. σ. 32 κ. έ.

’Αρχήν α’χμαλωτΐσασιν ΛεγουριχοΟ τδ (ιερός, 
δεύτερον τρίτον ήλΟασι ε’ς τδν αύτδν τδν τόπον.

Έπειδή δέ Αεγουρικδν εΐνε κατά πιθανώτατον λόγον, ώς ορθώς άποδει- 
άνύεΐ δ εκδότης, τδ έν τη ’Επίδαυρό την σήμερον καλούμενον Αιγουριδ, 
έξάγομεν εντεύθεν την έξης χρονολογικήν σειράν. Διά μέν τοΰ πρώτου 

στίχου έμφαίνεται πάντως η έκπολιόρκησις τών πελοποννησιακών πόλεων 
ύπδ τοΰ σουλτάνου Μωχαμέτη, καί τοι δέν έννοοϋμεν τδν λόγον δι’ 8ν η 
Άργολίς δηλοϋται διά ταύτης τής έκφράσεως καί γίνεται μνεία τής ά
λώσεως μέρους άλλως μη άναφερομένου έν ταΐς μέχρι τόϋδε γνωσταΐς 
πηγαΐς. Έν δέ τφ άλλφ στίχω δ γινόμενος λόγος περί δευτέράς καί τρί
της άλώσεως τών ’Αθηνών άναφέρεται βεβαίως είς τήν δριστικήν έκπο- 
λιόρκησιν της πόλεως ύπδ τοΰ στρατηγού Όμάρ άαί τήν έίς τήν πόλιν 
έπέλευσιν αύτοΰ τοϋ Μωχάμέτη.Άλλ’ έπειδή ό μέν σο-υλτώνος δίς μετεβη 
είς Πελοπόννησον, τδ θέρος τοΰ 1458 καί τφ 1460 δτε άπεφάσισε νά 1 2 3 

προβίί όριστικώς κατά τών Παλαιολόγων, δίς δέ .μετέβη καί είς Αθήνας, τδ 
μέν πρώτον τελευτώντας τοϋ Αύγούστου τοϋ 1458 μετά τήν ύπδ τοϋ 
'Ομάρ έκπολιόρκησιν της πόλεως, δεύτερον δέ έν <τει 14’6-0 μετά τήν 
οριστικήν ύποταγήν τής Πελοπόννησου, άπορον καθίσταται άν τήν πρώ- 
την ή -τήν δευτέραν τών μεταβάσεων τούτων τοΰ Μωχαμέτη είς τήν 
Πελοπόννησον ύποδηλοΐ $ πρώτος τών προμνημονευθέντων στίχων καί άν 
διά τών λέξεων δεύτερον τρίτον ΐρίίθαϋΐ εννοείται ή οριστική ύπδ τοΰ Ό
μάρ έκπολιόρκησις τών ’Αθηνών καί ή πρώτη τφ 1458 εις Αθήνας έ'λευ- 
σις τοΰ Μωχαμέτη ή μάλλον ή πρώτη καί δευτέρα επιδρομή τοΰ σουλ
τάνου. Κλίνω νά πιστεύσω μάλλον τδ δεύτερον τοΰτο, βλέπων: ότι έν τώ 
ποιηματι πικρός γίνεται λόγος περί τής δηώσεως καί αιχμαλωσίας τών 
’Αθηνών. Κατά τδν άνώνυμον θρηνφδδν οί Τούρκοι, είςελάσαντες είς τήν 
πόλιν, -έφόνευσαν μέν τούς ιερείς τοΰ .ύψίστου, τούς γέροντας καί τούς 
προύχοντας, έφθειραν δέ γυναίκας καί παΐδας, ένέπρησαν δέ τούς οίκους, 
έμίαναν τάς εκκλησίας, έμόλυναν τάς εικόνας. ’Αλλά ποιαύτας ωμότη
τας δέν μαρτυροΰσιν αί μέχρι τουδε γνωσταί πηγαί ώς συμβάσας είς τούς 
’Αθηναίους. Ούδέ παρέστη τοιαύτη τις ανάγκη, επειδή ό μέν Όμάρ πα
ρέλαβε τήν πόλιν διά συνθήκης παρά τοΰ τελευταίου δουκδς Φραγκίσκου 
Άτσαγιόλη μετά διετή σχεδόν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως, ό δέ τδ 
φθινόπωρον τοΰ 1458 έπισκεφθείς τήν πόλιν Μωχαμέτης ού μόνον δέν 
προςηνέχθη σκληοώς πρδς τούς.κατοίκους τής ύποταγείσης πόλεως, άλλά 
καί, καταγοητευθείς έκ' τής νέας αύτοΰ. κτήσεως, παρέσχεν ήδη άμέσως, 

ώς φαίνεται, ικανά προνόμια είς τάς ’Αθήνας. Άλλ’ δτε δ σουλτάνος μ.έ- 
τέβη τδ δεύτερον είς τήν πόλιν τφ 1460, έπιστρέφων έκ τής έπιμονωτέ- 

ρας αύτοΰ δευτέράς στρατείας έπί τήν Πελοπόννησον και τήν,ψυχήν έχων 
προςωχθισμένην ύπδ τών τελευταίων αύτόθι άγώνων, ούδαμώς είνε παρά
δοξον άν έπέδειξε πρδς τούς Αθηναίους άπαν τής βαρβαρικής αύτοΰ ισχύος 
τδ κράτος. Καί δέν μαρτυροΰνται μέν ούδέ κατά ταύτην τήν έπίσκεψιν 
τοΰ Μωχαμέτη ύπδ τών ιστορικών τοιαΰται βιαιοπ,ραγίαι οΐας. άναφέρει τδ 
προκείμενον ποίημα, άλλά τά ήδη γνωστά γεγονότα έπιτρέπουσιν ήμΐν, 
ή έρθότερόν έπιβάλλουσιν άναγκαστικώς,είς τήν δευτέραν ταύτην έπίσκεψιν 
τοΰ Μωχαμέτη νάποδώσωμεν τά ύπδ τοΰ ποιητοϋ θρηνφδούμενα δεινά 

τών Αθηναίων. Διότι ό σουλτάνος έπιστρέφων είς τήν προσφιλή αύτφ 
. κτήσιν δέν-εύρισκε τούς Αθηναίους ούτω .πιστούς ύπηκόους, δσον ήδυνατο 

νάναμένη έκ τής προτέρας αύτοΰ πρμειας πρδς έκείνους συμπεριφοράς. 
Καί τοΰτο. συνέβαινεν έπειδή αί- ρίζαι άς βαθείας ήδη έπί επτά ολας 
ετών δεκάδας είχε καταβάλει έν τή χώρα ή δυναστεία τών Άτσαγιο- 
λών δεν ήδυναντο ουτω ταχέως νά έκσπασθώσι. Καί δή δ τελευταίος 
τών Άτσαγιολών Φράγκος, δςτις συνφδά ταΐς πρδς τςν Όμάρ συνθήκαις 
εΐχεν άναγκασθή νά περιορισθή είς τήν Βοιωτίαν, ζών έν Θήβαις ώς ύπο- 
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Τελής τής Πύλης διενήργει την εις τάς ’Αθήνας κάθοδον,, δ δέ σουλτάνος 
μεταβάς εις ’Αθήνας ήναγκάσθη διά παντός τρόπου νά καταστείλγ την 

υπέρ του έκπτωτου δουκδς παρκσκευαζομένην συνομωσίαν. Ύπό τών Ι
στορικών άναφέρεται έν τοϊς άλλοις, δτι τότε άπεκομίσθησαν έξ ’Αθη
νών είς Κωνσταντινούπολιν δέκα τών επιφανέστατων πολιτών, ο δέ δούξ' 
Φραγκίσκος, κελευσθείς νά μεταβγ πρδς τδν Ζάγανον, έ'τυχεν οίκτροϋ παρ’ 
αυτώ θανάτου'. Κ^ατά πιθανώτατον άρα λόγον είς τά πρδς άμυναν κατά, 
της μ.ελετωμενης καθόδου τοΰ Άτσαγιόλη ληφθέντα αυστηρά μέτρα κά— 
ταλεκτεαι κα-ί αί ωμότητες <άς περιγράφει τδ ποίημα τοϋ πετρουπολιτι- 
κοΰ κωδικός.

Έκ δέ τών άλλων άτι να διδάσκει ημάς τδ ποίημα- τοΰτο άξια λόγου, 
είνε τά κατά την γεωπονικήν σημασίαν τών περί την Άκαδήμειαν τό

πων οΐτινες καλούνται Σωπόλια έν τώ στιχουργήματι, ου & ποιητής παρι- 
στ£ την πόλιν διά τών εξής στίχων Θρηνούσαν την δγωσιν τών όπωροφότ* 
ρων έκείνων τόπων καί. τδν αίχμαλωτισμδν τών· αυτούς γεωργούντωνΛ

Σωπολιάτακ μου καλοί που να σ&ς καταντήσουν,
45 ώ γεωργοί παμφούμιστοι είς ά.παντα τδν κόσμον, 

τους είχα φούμος κ’ έπαινος είς όλον μου τδ κράτος, 
τούς τρέφοντας τδ κράτος μου άπδ παντδς πραγμάτου, 
τούς ζησαντας Ελεύθερα μετά χαράς μεγάλης. 
Τώρα σκλάβοι έκληθησαν και εις Περσίαν, υπάγουν».

50 Πάλιν ΆΟϊ'να ύδορμούς έκ βάθους άναπέμπει*
«|ώ] δένδρη μου πανώραια καί τίς νά σας άρδευσης 
Τίς νά ραβδίση τδν καρπόν ώραΐον τδν έδικ.όν σας ς 
Τίς νά ποιή τδ ελαιον, την άρτυσίαν τοΰ κόσμου, 
τήν λυχνεψίαν τοϋ φωτός και φωταυγιαν του σκότουςς 

55 [Ώ] παραδείσια μου τερπνά, και τίς νά σας γεργεόη,
άρουραί [μου} εξάκουσται,· και τίς νά σας τρύγηση ; 
'Η γής μου ή πολόσπορος, τίς νά σε κατασπερνη ; 
Τούς γεωργούς έπήράν τους τδ περσικόν τδ γένος 
καί έρημόν σε άφηκαν άπδ παντός πραγμάτου, 

60 ζωή μου ή παμπλοόμιστη, χρυσή και κοσμημένη»
Ούτως καί σύ Σωπόλιον οπώρας γεμισμένου 2.

Έκ τών στίχων τούτων βλέπομεν δτι μεγίστήν δ θρηνφδδς τών Άθ’η- 
νών άπέδιδε σημασίαν είς τούς γεωργούς τών Σεπολίων, άτινα, κατά τδν.
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ΙΕ' αιώνα 'ονομάζει έκεΐνος Σωπόλια. Ταΰτα δ’ εύρίσκομεν τελευτώντος 

■ήδη τοΰ IT' αίώνός έν τγ έπίστολή τοΰ Ζυγομαλά πρδς τδν έν Τυβίγγγ 
σοφδν'Κρούσιον λεγόμενα έπ’ ί'σης Σωπόλια, ώςτε είκάζομέν οτι όμοίως ήτο 
γνωστή αύτώ κατ’ έκείνους τούς χρόνους ή διά τοΰ ω προφορά. Ιδού δέ 

ζ τά γραφέντα ύπδ του Ζυγομαλά, λαλοΰντος περί τής γλώσσης τών συγχρό
νων ’Αθηναίων* «μέλλουσι γάρ είπεϊνδρα <5 εύτυχές και άντι τούτου λέγουσι 
γιαπα κα.Ιύτρχε. τά σΰκα σονκα λέγουσι, τδν βάτραχον πακακατ καί 
άλλα γελοία* τήν στολήν· σοάήκ, τά έξω τής πόλεως προαύλια, ά έξοπό- 
λιά έ'δει λέγειν, ΣοπόΛια λέγουσιν'.>5 Καί δέν-έξεύρω μέν άν τδ έν τούτοις 
ύπδ τοΰΖυγομαλόίύποδηλούμενον έτυμον τοΰ ονόματος Σωπόλια έχει όρθώς* 
άλλά πάντως ή ευρεσις τοΰ έτύμου τής λέξεως πρέπει νάφορμηθή έκ τής 
διά τοϋ ω άρχαιοτέρας γραφής τοΰ ένόματος. "Ωςτε κατά ταΰτα δέν δυ- 
νάμεθα νά θεωρήσωμεν ορθήν τήν πρό τινων ετών προταθεϊσαν ύπδ τοΰ 
κ. Χρήστου Νικολαίδου Φιλαδελφέως άλλως εύφυα γνώμην, καθ’ήν ή 
λέξις Σεπόλια γραπτέα διά τοΰ αε καί έξηγητέα ώς προελθοΰσα έκ τών 
[«’]c αίπόΛια, ώς έν τοϊς χρόνοις τής φραγκικής καί τουρκικής κατακτή- 
σεως προήλθον τά Στανκώ-είς τήν Κώ, Σετίνα-είς ’Αθήνα, Σταμπούλ είς 

, τήν Πόλιν καί άλλα πολλά τοιαΰτα1 2.

1 Ααόνικος Χαλκανδΰλης σ. 483 ?χδ. Βόννης.
2 Είς τδ κείμενον, ώς Ενταϋθα δημοσιεύεται, έπηνίχθησαν δλίγαι μόνον μεταβολαί, ιδίως 

περί τού; τονισμούς τών Εγκλιτικών καί έγκλινομένων. Τήν δδ κυριωτάτην διόρθωσιν εποίησα 
έν στ. 53 γράψας τίς νά π ο ιή τό ϊλα toν άντι τού παρά Δεστούνη τίς νά. πιη τον. Μ- 
λαιο,ν. Πρβλ. τό τοΰ Ζνγομαλα παρά Κρουσίω (Turcogr. α.95>) «Τούτων τών ποταμών τοϊς 
δδασιν ποτίζουσιν οί Αθηναίοι τά δένδρα τών έλαιών, χιλιάδες όντα πολλαί, καί ελαιον 
ποιοΰσι, δι’ ού Κωνσταντινούπολή καί ύίλλαι πόλεις έξαρκοθνται».

Τοιοΰτον δι’ όλίγων τδ άξιον λόγου τοΰτο στιχούργημα δπερ δύναται 
νά θεωρηθή ώς σπουδαία συμπληρωματική πηγή ειδήσεων περί τής άλώ- 
σεως τών ’Αθηνών ύπδ τών Τούρκων καί τής κοινωνικής κάταστάσεως 
τής πόλεως έν τοϊς χρόνοις καθ’ οΰς έτελέσθη αυτή.

Έγένετο δέ ή έ'κδοσις μετά πολλής έπιμελείας, καίτοι ό κώδιξ έν φ 
περιέχεται τδ ■ ποίημα είνε λίαν άμελώς γεγραμμένος καί τδ κείμενον 
καθίσταται πολλαχοΰ σχεδόν -άδιάγνωστον. Καί τφ μέν φιλοπόνφ κ. Δε- 
στούνγ εύγνωμονοΰμεν έπί τφ μικρφ τούτφ, άλλά φιλίφ δώρφ, εύχόμενοι 
ΐνα έκ τών χειρογράφων τής έν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης και άλλα δημο- 
σιεύσγ σπουδαία ανέκδοτα άναφερόμενα είς τήν μεσοχρόνιον τοΰ έ'θνους 
φιλολογίαν καί ιστορίαν. Εύελπιστοΰμεν δέ ότι καί άλλων ομογενών θά 
τραπώσιν αί μελέται μετά ζήλου έπί τήν ευρεσιν καί επεξεργασίαν τών 
πηγών τής αθηναϊκής ιστορίας κατά τδ άνωτέρω διά βραχέων διαχαοα- 
χθέν σχέδιον,ΐνα καταστγ ποτέ δυνατή ή συγγραφή άξιοσπουδάστου ιστο
ρίας τών ’Αθηνών άπδ τής άλώσεως ύπδ τοΰ 'Ρωμαίου Σύλλα μέχρι τής 
άνακηρύξεως τής πόλεως είς πρωτεύουσαν τής άναγεννηθείσης Ελλάδος.·

Σπυρ. Π. Λάμπρος.

1 Crusius, Turcogrsecia σ. 99.
2 Έ φημερ ίς τής 17 Νοεμβρίου 1875.
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΙΙΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΡΩΣΙΑι “
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΙΗΓΑΜΑ TOT HOYSKIN

‘Η κόρη τοΰ λοχαγού, εν έκ τών ώραιοτέρων ιστορικών διηγημάτων τοΰ 'Ρώσου 
συγγραφέως καί ποιητοΰ ΓΙονσκιν, ήξιώθη εύρωπαϊκής φήμης και μετεβράσθη εις δια
φόρους εύρωπαϊκάς γλώσσας. Κύριον θέμα αύτοϋ έ'χει την στάσιν τοΰ’Κοζάκου Που
γάτσεφ. έπι τής μεγάλης Αικατερίνης. Τό κατωτέρω έπεισόδιον τοΰ διηγήματος αδτοΰ 
έμποδισθέν ύπό τής ρωσικής λογοκρισίας δέν έδημοσιεύθη και έσχάτως εύρέθη μεταξύ 
τών χειρογράφων τοΰ συγγραφέως.

'Ο συνταγματάρχης μου Ζουρίν έλαβε διαταγήν νά διαβή’τδν Βόλγαν 
καί νά βαδίσν) κατά τής Σιμβίρσκ, έν ή έξετείνετο ήδη. ή πυρκαϊκ τής 
στάσεως. ’Ήμην πλήρης χαράς διότι έσκεπτόμην ότι θά ήτο δυνατόν ουτω 
νά ύπάγω είς τγο χωρίον μου,νά έναγκαλισθώ τούς γονείς μου και νά έπα- 
νίδω την μνηστήν μου Μαρίαν Ίβανόβνα. Έχοροπήδων ώς παιδίον καί 
έπανελάμβανον καταφιλών τον Ζουρίν" είς Σιμβίρσκ, συνταγματάρχα μ.ου, 

είς Σιμβίρσκ.
. Έφθάσαμεν είς τάς έχθας τοϋ Βόλγα καί τδ σύνταγμά μας έστάθμευσεν 

είς τό χωρίον Ν................   Την έπομένην πρωίαν έ'δει νά διαπορθμεύσωμεν
τδν ποταμόν. Ό πάρεδρος τοΰ χωρίου μ’ έπληροφόρησεν δτι έκεΐθεν τοϋ 
ποταμού δ λα τά χωρία ήσαν έπαναστατημένα και δτι δρδαί τοΰ Που
γάτσεφ έλυμαίνοντο την χώραν.

Ή εί'δησις αυτή μέ ανησύχησε. Τό χωρίον δπερ ήτο ύπό την κατοχήν 
τοΰ πατρός μου έ'κειτο τριάκοντα βέρστια έκεΐθεν τοΰ Βόλγα. ’Ήθελον 
παντί τρόπφ νά διέλθω τόν ποταμόν καί άνεζήτουν ήδη πορθμέα. Οί 
κάτοικοι τοΰ χωρίου ήσαν πάντες άλιεΐς καί πλοιάρια ύπήρχον πολλά. 
Άνεκοίνωσα τό σχέδιόν μου τφ Ζουρίν.

—Φυλάχθητι, μοί είπεν- είναι επικίνδυνον νά μεταβής μόνος. Περί- 
μεινον μ,έχρι τής πρωίας. Θά δίέλθωμεν οί πρώτοι τόν ποταμόν και θά 
μεταβώμεν είς έπίσκεψιν τών γονέων σου μετά πεντήκοντα Ούσσάρων ους 
θά παραλάβωμεν μεθ’ ημών χάριν πρόφυλάξεως.

Άλλά δέν μέ έκλόνισε. Τό πλοιάριον ήν έτοιμον και οί δύο αύτοϋ κω- 

πηλάται έ'λαβον εύθύς τάς κώπας.
Ή νύξ ήν ωραία- ή σελήνη έ'λαμπεν έπί καθαρωτάτου ούρανοΰ και ο 

βαθύρρους ποταμός έκύλιε μέ ή'ρεμον ταχύτητα τά υδατά του. Τό πλοιά- 
ριόν μας έκυλινδεΐτο ήσύχως καί άθορύβως ύπεξέφευγεν έπί τής έπιφα- 
νείκς τών βκθέων ρευμάτων. Δέν είχε παρέλθει ήμίσεια ώρα καί ήδη εί- 
χομεν φθάσει είς τό ή'μισυ τοΰ ποταμοΰ. ’Άρχισα νά ρεμβάζω δτε αί'φνης 
οί κωπηλάται ή'ρξαντο ψιθυρίζοντες χαμηλή τή φωνή.
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— Τί τρέχει ; τούς ήρώτησα.
Τ Ό Θεός τό γνωρίζει. Άπεκρίθησαν ,άμφότεροι παρατ,ηροΰντες πρός > 

.τήν αύτήν διεύθυνσιν.
Ακολούθησα διά τών δφθαλμών μου τούς ίδικούς των καί παρετήρησα 

έν μέσω τής δμίχλης κάτι τι κατερχόμενον τδν Βόλγαν.. Διέταξα τούς 
κωπηλάτας νά σταματήσωσι διά νά προσεγγίτρ τδ άγνωστον έκεΐνο άν- 
τικείμενον δπερ έξηκολούθει προχωροΰν.

—-Τι νά ήναι; έ'λεγον οί κωπηλάται. Ού'τε Ιστία·,, ούτε ίστοί.
. Τήν στιγμήν εκείνην νέφος έκάλυψε τήν’ σελήνην, καί τδ παράδοξον 
έκεΐνο άντικείμενον έγένετο σκοτεινότερον. ’flv. σχεδδν εγγύς ημών καί 
ούδέν ήδυνάμην νά νοήσω. Αί'φνης ή σελήνη έξήλθε τών νεφών καί έφώ- 
τισε τρομερόν θέαμα.

Αγχόνη έστημένη έπι σχεδίας κατήρχετο τδν ποταμόν καί' έσπευδε 
πρδς ημάς. Τρία σώματα ήσαν άνηρτημένα έπ’ αύτής. Κατελήφθην ύπδ 
άκατανικήτου περιεργείας- ήθελον κατά, πάντα τρόπον νά ί'δω τά πρό
σωπα τών άπαγχονισθεντων. Κατά διαταγήν μου οί κωπηλάται; έσταμά- 
τησ.αν τήν σχεδίαν διά τών κωπών των καί ή πρώρα τοΰ πλοιαρίου μας 
προσέκρουσεν έπ’αύτής. Έπήδησα εύθύς καί εύρέθην πρδ τών. δύο δοκών, 
τής αγχόνης. Ή σελήνη έφώτιζεν άπλέτως, τά παραμεμορφωμένα πρόσωπα 
τών ατυχών καταδίκων. 'Ο είς αύτών ήν γηραιός Τσουβάκος, δ δεύτερος 

νεαρός καί γενναίος'Ρώσος, χωρικός ώσει. εικοσαετής. Άμα δμως προσεΐδον 
τδν τρίτον δέν ήδυνήθην νά κρατήσω κραυγήν οί'κτου. Τίτον ο Βάγκα, δ 
δυστυχής κοζάκος μου Βάγκα, δστις έξ απερισκεψίας κατετάχθη μεταξύ - 
τών ανδρών τσϋ Πουγάτσεφ. 'Υπέρ τάς κεφαλάς των ήν προσηρτημένος 
πί.ναξ μελανός φέρων άναγεγραμμένας λευκοΐς γράμμασι. τάς δύο ταύτας 
λέξεις:'Λντάρται καί Λρσταί. > ·.

Έπήδησα έκ νέου είς τδ πλοιάρών μου ουτινος οί κωπηλάται μέ άνέ- 
μενον άδιάφοροι. 'Η σχεδία άφεθεϊσα έλευθέρα άνέλαβε τήν πορείαν της 

μετά τής κινητής άγχόνης, ήν έπί μακρδν έτι διέκρινα έν τφ σκότει. Τήν 
έχασα απδ τών οφθαλμών μου καθ’ ήν στιγμήν τδ. πλοιάριόν μου άφίκετο · 
είς τήν άπέναντι βραχώδη καί απότομον όχθην. Έπλήρωσα γενναίως 
τούς κωπηλάτας, ων ο έτερος μέ ώδήγησεν είς τδν πάρεδρον .τοΰ χωρίου. 
Ούτος κατ’ άρχάς μέ ύπεδέχθη άποτόμως,. αλλά μετά τινας λόγους οΰς 
δ οδηγός μου τώ έψιθυρισε κρύφα έγένετο φιλοφρονέστερος. Πάραυ.τα ήτοι- 
μάσθη ή τρόικα καί έδωκα διαταγήν νά μέ δδηγήσωσιν είς τδ χωρίον.

Καλπάζοντες ήκολουθοϋμεν τήν μεγάλην οδόν- διερχόμ.ενοι χωρία κοι- 
μ,ώμενα. Έφοβούμην μή τυχόν συλληφθώ καθ’ οδόν διά τοΰτο έκτδς τής 
γραπτής διαταγής τοΰ συνταγματάρχου Ζουρίν έπρομηθεύθην καί. άδειαν 
τοΰ Πουγάτσεφ. Άλλ’ ούδένα άπηντήσαμεν καί ύποφωσκούσης τής ήοΰς 
εύρέθην πρδ τοΰ έκ κέδρων δάσους δπερ έκρυπτε τδ χωρίον. μας. Διέταξα
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τδν άμαξηλάτην νά μαστιγώσν; τούς ίππους καί μετά έν τέταρτον της 
ώρας είσηρχόμην εις τδ χωρίον. » ■

'Η πατρική μου οικία ·ητο είς τδ πέρας της δδοΰ καί οί ίπποι έ'τρεχον 
άπδ ρυτηρος δτε παρετηρησα δτι δ άμαξηλάτης ηρξατο νά τούς κρατνί.

— Τί τρέχει; άνεφώνησα άνυπόμονος.
— Φραγμός, αύθέντα, έν τν) δδώ, άπεκρίθη δ αμαξηλάτης μόλις κρατών 

τούς άφηνιάσαντας ίππους.
Και όντως είδον φραγμόν κατά πλάτος της δδοΰ καί παρ’ αύτδν χω

ρικόν "ώπλισμένον μέ χονδρήν ράβδον φυλάττοντα ώς σκοπόν. Ό χωρικός 
μέ έπλησίασε και έκβάλλων τδν σκούφον του, μοι. έξητησε τδ δίαβατη- 
ριόν μου.

— Τί τρέχει; τδν ηρώτησα. Διατί αύτδς δ φραγμδς και τί φυλάττεις;
— Εί'μεθα έπαναστατημένοι, πατέρα, μοι είπε ξύων τ-Jjv κεφαλήν.

1—· Ποΰ είναι οί αύθένται σου ; τδν ηρώτησα μέ σφοδράν συγκίνησιν.
— ΎΑ ! οί αύθένταιμας; Οί αύθένται μας είναι είς τδν σιτοβολώνα.
— Πώς είς τδν σιτοβολώνα ; .»■
— 'Ο Άνδρούκας δ βοηθός τοΰ παρέδρου μας τούς έ'κλεισε και τούς 

εδεσε μάλιστα διότι ,θά τούς δδηγησ·ρ είς τδν πατέρα μας τδν τσάρον.
— Θεε μου ! Καλέ άνοιξε γληγορα την θύραν τοΰ φραγμοΰ.
Έπειδη δ χωρικός έδίσταζεν, έπηδησα άπδ της άμάξης καί δίδων είς 

αύτδν σφοδρόν κτύπημα πυγμής τδν άπώθησα και άνοίξας δρόμ,ον διέταξα 
τδν αμαξηλάτην νά μέ δδηγηση ταχέως είς τδν σιτοβολώνα.

Δυο χωρικοί ώπλισμενοι δμοίως μέ ράβδους έφύλαττον την θύραν. Έ- 
σπευσα πρδς αύτούς κραυγάζων νά μ,ο'ι άνοίξωσιν. Ή θέα μου πρέπει νά ητο 
φοβερά, διότι έ'φυγον ρίπτοντες τάς ράβδους των. Προσεπάθησα νά θραύσω 
την θύραν καί νά βιάσω τδ κλεϊθρον* άλλ’ή θύρα ·ην δρυ'ένη καί τδ κλεί- 
θρον στερεόν.

Την στιγμήν αύτην νεαρός χωρικός έξηλθε της οικίας καί μέ ηρωτησε 
μέ αύ'θαδες ύφος πώς έτόλμων νά θορυβώ.

— Ποΰ είναι, δ Άνδρουκας; άνέκραξζ* νά μοΰ τον φέρουν ευθύς.
— Έγω είμαι δ Άνδρέας Άθανάσιτζ καί όχι Άνδρουκας, άπεκρίθη 

ύπερηφάνως. Καί σύ ποιος είσαι; τί θέλεις ;
Άντί πάσης άπαντησεως τόν έ'λαβον άπδ τοΰ τράχηλου καί σύρας αύτδν 

μέχρι της θύρας τοΰ σιτοβολώνος ηρχισα νά τδν ξυλοκοπώ. Ό Άνδρούκας 
βλεπων ότι είχε νά κάμτ) μέ δυνατόν άνθρωπον έ'λαβε την κλείδα έκ τοΰ 
θυλακίου του καί ή'νοιξε- τδν σιτοβολώνα. Διέβην τδ κατώφλιον καί έν 
γωνιγ άμυδρώς φωτιζομένγ ύπδ φεγγίτου άνεγνώρισα τδν πατέρα μου καί 
την μητέρα μου δεδεμένους μέ σχοινιά τάς χειρας καί τούς πόδας.Ένηγ- 
καλισθην αυτους χωρίς νά προφέρω λέξιν, καί έκείνοι δ’ έσιώπων παρατη- 
ροϋντές με μετά συγκινησεως, διότι τρία έ'τη στρατιωτικού βίου μέ παρηλ* 

ί

ι

λαξαν τόσον πολύ ώστε δέν ηδυνηθησαν νά μέ άναγνωρίσωσιν. Αίφνης 

ή'κουσα φωνήν προσφιλή καί γνωστήν μοι.
— Πέτοε ’Άνδρεϊτζ σύ είσαι ;
Έστράφην καί είδα είς την άλλην γωνίαν την Μαρίαν Ίβανόβνα δμοίως 

δεδεμένην. Έμεινα έμβρόντητος. Ό πατήρ μου δέ δστις τότε ’μέ άνεγνώ- 

■ρισεν έ'βαλε φωνήν χαράς. ■
— Καλημέρα Πετρούτσα, καλημέρα, μοί είπεν. Ιδού σε τέλος* άς έ'χνί 

δόξαν δ Φεός.
II μητηρ μου δμοίως άναγνωρίσασά με άρχισε κλαίουσα.
— Πετρούτσα παιδί μου, πώς είται ; πώς δ Θεός σέ έ'φερεν έδώ ;
Έκοψα εύθύς μέ τδ ξίφος μου τά σχοινιά καί ή'θελον νά τούς έξαγάγω 

της φυλακής των, άλλά φθάσας είς την θύραν εύρον αύτην έ.κ νέου κ$- 
. ζ ·κλεισμενην.
— Άνδρούκα, άνέκραξα, άνοιξε.
— Μάλιστα, έπεΐπεν δ βοηθός τοΰ παρέδρου έ'ξωθεν. Μείνε καί σύ μέσα. 

Τώρα θά σοΰ δείξω πώς κτυποΰν τούς υπάλληλους τοΰ Τζάρου.
Παρετηρουν μετά προσοχής απανταχού τοΰ σιτοβολώνος μήπως ευρώ 

διέξοδον.
— Μάτην κοπί^ς, είπεν δ πατήρ μου. Κατεσκεύασα καλώς τδν σιτο- 

βολώνά μου καί δέν άφηκα ούδαμοΰ ούδέ την παραμικράν οπήν διά τδν 

φόβον τών κλεπτών,.
Ή μητηρ μου ητις έχάρη διά την επάνοδόν μου κατ’ άρχάς, νίρξατο νυν 

άπελπιζομένη διότι καί έγω. θά μετεϊχον της καταστροφής της δλης οί- . 
κογενείας. "Οσον άφορ£ εμέ, ημην ήσυχος, διότι εύρισκόμην πλησίον τών 
γονέων μου καί της φιλτάτης μου Μαρίας. Εϊχον τδ ξΐφός μου καί δύο 
πιστόλια* ηδυνάμην κάλλιστα νά ύποστώ πολιορκίαν μέχρι της έλεύσεως 
τοΰ Ζουρίν. Άνεκοίνωσα τάς έλπίδας μου είς τούς γονείς μου καί ησύ
χασα ουτω τούς φόβους των.

Εύχαριστημένοι ουτω έπί τγί. εύτυχεΐ συνενώσει ημών άνεκοινοΰμεν άλ- 
ληλοις την χαράν μας καί έν ταϊς οίκογενειακαΐς ημών δμιλίαις διηλθον 
άνεπαισθητως δύο ώραι.

Αίφνης περί' την μεσημβρίαν κραυγαί καί θόρυβος έξηγειραν ημάς τοΰ 

ρεμβασμού. .
— Τί τρέχει; άνέκραξεν δγπατηρ μου. Μήπως έ'φθασεν δ συνταγματάρ

χης σου ;
— Αδύνατον, είπεν,πρδ της εσπέρας ταύτης δέν είναι δυνατόν νά φθάσν;. 

. Ό θόρυβος ηύ'ξανεν από στιγμής είς στιγμήν. Έσημαίνετο τό ,άνακλη- 
τηριον, έ'φιπποι δέ καλπάζοντες διέβαινον άκκτκπαύστως. Τότε άνά μέ
σον στενού φεγγίτου έφάνη η φαιά κεφαλή τοΰ Βάσιλιτζ τοΰ πιστό ΰ ημών 
δούλου, δστις διά φωνής κλαυθριηρας άνέκραξεν*

Τόμος Ε', 3 — Μάρτιος 1881 ΐϊ
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— Άνδρέα Πέτροβιτζ αύθέντα καί πάτερ μου, Μαρία Ίβανόβνα, δυ

στυχία. Οί κακούργοι είσήλθον είς το χωρίον. Καί γνωρίζεις Πέτρε *Άν- 
δρεϊτζ τίς τούς οδηγεί; Ό Σβάβριν. Εί'θε τό κακόν πνεΰμα νά τον τιμω- 

ρήσγ. ·
Εις το άπαίσιον αυτό όνομα ή Μαρία ώχρίασε.
— ’Άκουσον Βάσιλιτζ, τω εΐπον* στείλε κανένα έ'φιππον έκεΐθεν του , 

ποταμού και ειδοποίησαν τον συνταγματάρχην μου περί τοΰ κινδύνου Sv 
διατρέχομεν.

— Άλλά τίνα νά στείλω, αύθέντα ; "Ολοι, καί αύτά τά μικρά παιδιά 

έπανέστησαν και κατέλαβον τούς ίππους πάντας. *Ω αύθέντα ! είσήλθον 
• είς την αύλήν* έρχονται είς τον σιτοβολώνα.

Φωναί πολλαί άντήχησαν προς της θύρας. "Εκαμα σημεΐον προς την 
μητέρα μου καί την Μαρίαν νά άποσυρθώσιν είς μίαν γωνίαν καί σύρων 
το ξίφος μου έστηρίχθην είς τόν τοίχον παρά την θύραν. 'Ο πατήρ μου· 
ελαβε τά πιστόλια μου τά ήτοίμασε καί έτοποθετήθη παρ’ έμοί.

Τό κλεΐθρον έτριξεν, ή θύρα άνεωχθη καί έφάνη ή κεφαλή τοΰ Άν- 
δρούκα. Τόν έκτύπησα διά τοΰ ξίφους καί έπεσεν εμπρός άποκλείων την 
εΐ'σοδον. Συγχρόνως δ πατήρ μου έπυροβόλησε διά τοΰ ενός πιστολιού. Τό 

πολιορκούν ημάς πλήθος άπεσύρθη βλασφημοΰν. "Εσυρα τόν πληγωθέντα 
εντός καί έκλεισα τήν θύραν.

"Εσχον τόν καιρόν νά παρατηρήσω δτι ή αυλή ήν πλήρης άνδρών οπλι
σμένων μεταξύ ,τών οποίων άνεγνώρισα τόν Σβάβριν.

— Μή φοβήσθε, εϊπον πρός τάς γυναίκας. Υπάρχει άκόμη ελπίς. Καί 
σύ πάτερ μή ρίψης τήν τελευταίαν μ.ας βολήν.

Ή μήτ’ηρ μου γονυπετής προσηύχετο, ή δέ Μαρία ιστατο παρ’ αύτή 
άκί ·ητος καί αποφασιστική. ’Έξωθεν ήκούοντο άπειλαί, βλασφημέαι, καί 
υβριις. Ίστάμην έτοιμος παρά τή θύργ νά κατακόψω τόν πρώτον δστις 
ήθελεν έμφανισθή.

Αί'φνης ησυχία μεγάλη έγένετο καί ή'κουσα τής φωνής τοΰ Σβάβριν κα- 
λοΰντός με όνομαστί.

— Έδώ είμαι, άπεκρίθη.
— Παραδόθητι. ΙΙάσα άντίστάσις είναι ματαία. Φείσθητι τών γηραιών 

γονέων σου. Τδ πείσμα είς ούδέν ωφελεί* δέν θά μοΰ διαφύγητε.
— Δοκίμασε, προδότα.
— ’Α! μή νομίζης δτι θά εκθέσω άδίκως τούς ανθρώπους μου. Θά 

διατάξω νά πυρπολήσωσι τόν σιτοβολώνα, καί τότε θά ίδωμεν τί θά κά- 
μγς, άνδρεΐέ μου., Πηγαίνω νά δειπνήσω, σύ δ’ έν τω μεταξύ έπάνελθε είς 
κρείττονας σκέψεις. Θά έπανέλθω συντόμως. Μαρία Ίβανόβνα, θά ήσαι 
ευχαριστημένη πιστεύω μέ τήν συντροφιάν τοΰ ιππότου σου.

'Ο Σβάβριν άπεμακρύνθη άφείς φρουράν πρό τοΰ σιτοβολώνας. Έσιωπώ- 

μεν* έκαστος ήμών άνεκίνει σκέψεις άς έφοβεΐτο νά άνακοινώσή τοΐς λοιποί;. 
Το κατ’ έμέ προσεπάθουν νά άναλογισθώ τό αί'τιον τοΰ μίσους τοΰ Σβάβριν. 
Δέν έσκεπτόμην δι’έμέ καί - τούς γονείς μου τόσον δσον διά τήν Μαρίαν. 
Έγνώριζον δτι ή μήτηρ μου ήν λίαν άγαπητή παρά τοΐς ύπηρέταις αύτοί; 
καί τοΐς χωρικοΐς. Ούτοι ήγάπων καί τόν πατέρα μου καί τοι αύστηρόν 
οντα, διότι ήτο δίκαιος καί έγίνωσκε τάς άληθεϊς αύτών άνάγκας.' Ή 
στάσις αύτών ήν πλάνη στιγμιαία, μέθη, καί ούχί τό αποτέλεσμα άπέ- 
χθείας έπί μακρόν χρόνον κρυπτομένης/Ώστε θά τοΐς παρεΐχον τήν χάριν. 
Άλλ’ ή Μαρία ! ποιαν τύχην έπεφύλαττεν αύτή ο .μιαρός εκείνος. Δέν έ- 
τόλμων νά σταματήσω είς τήν σκέψιν ταύτην καί ήτοιμαζόμην, δ Θεός 
νά μέ συγχώρηση, νά τήν φονεύσω μάλλον ή νά τήν ΐ'δω είς τήν κατο

χήν τοΰ τέρατος τούτου.
Δύο έτι ώραι παρήλθον. ’Εν τφ χωρίφ ήκούοντο φσματα μεθυσμένων, 

καί οί φύλακες ήμών ζηλεύοντες αυτούς, έξεδικοΰντο καθ’ ήμών ύβρίζον- 
τες καί άπειλοΰντες. Τέλος μεγάλη κίνησις έγένετο έν τή άύλή καί ή- 

κούσαμεν έκ νέου τής φωνής τοΰ Σβάβριν.
— "£ λοιπόν, έσκέφθητε ; Παραδίδεσθε οίκειοθελώς ;

■ Ούδείς άπεκρίθη. ■
■ Τότε ήκούσαμεν τόν Σβάβριν διατάττοντα νά κομίσωσιν άχυρά, καί 
μετ’ όλίγας στιγμάς αί λάμψεις τοΰ πυρός έφώτισαν τόν σκοτεινόν, σιτο
βολώνα, δ δέ καπνός ή'ρξατδ εισερχόμενος διά τής θύρας.

Τότε ή Μαρία μέ έπλησίασε καί λαμβάνουσά με άπό τής χειρός.
— Αρκεί, μοί είπε, δι’ έμέ δέν πρέπει νά άπολεσθής σύ τε καί Οί γο

νείς σου. Ό Σβάβριν Θά μέ άκούσ·/)* άφες με νά έξέλθω. :
■— Ποτέ, ανέκραξα. Αγνοείς τί σε περιμένει;
■— Δέν θά έπιζήσω είς τήν άτιμίαν μου, άπήντησεν εκείνη μετά 

ρο>^. Άλλ’·ί'σως θά. σώσω ουτω τόν σωτήρά μου καί τήν οικογένειαν ή'τις 
τόσον γενναίως περιέσωσε τήν πτωχήν ορφανήν. Χαϊρε Άνδρέα Πέτρο
βιτζ* χαΐρε, κυρία. Υπήρξατε δι’ έμέ πλέον ή εύεργέται. Εύλογήσατέ με. 

Καί σύ, Πέτρε ’Άνδρεϊτζ, έ'σο ήσυχος.
: Έκάλυψε τό πρόσωπόν της καί έξερράγη είς λυγμούς.

— "Ελα αρκεί, Μαρία, άνέκραξεν αί'φνης ο πατήρ μου. Τίς ποτέ θά σέ 
άφήση νά ύπάγης μόνη πρός τούς λγστάς; Μείνε ήσυχος καί σίγα. ’Άν 

θάποθάνωμεν θάποθάνωμεν δλοι δμοΰ.
— Παραδίδεσθε; άνεφώνει έ'ζωθεν ό Σβάβριν* μετά πέντε λεπτά θά 

ήσθε δλοι έψημένοι.
—Άέν παρκδιδόμεθα, κακοΰργε, άνέκραξε δ πατήρ μου.

; Ή αρρενωπή αύτοΰ φυσιογνωμία καίτοι πλήρης ρυτίδων άπέπνεε θάρ-^ 
ρος ένεργείας, δπερ καί έμέ αύτόν έξέπληξεν* οί έφθαλμοί αύτοΰ έλαμπον 

ύπό -τάς φαιάς αύτοΰ όφρΰς.

θάρ-
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Καί στρεφόμενος προς εμέ* Ιδού η στιγμή μοί’είπεν. ’Απώθησε δέ την 
θύραν ητις άνεώχθη εύρεΐα. Το πυρ είσηλθεν εύθύς καί κατέλαβε τά άνω 
μέρη τοϋ σιτοβολώνος πληρη ξηρών άχυρων. Ό πατήρ μου έπυροβόλησε 
μέ τό άλλο πιστόλιον καί δι·ηλθε την ουδόν της θύρας κράζων α’Ακο- 
λουθεϊτέ με». ’Έλαβον την Μαρίαν καί την μητέρα μου άπό τών χειρών 

και έ'σπευσα άκολουθών αύτόν. Είδον τόν Σβάβριν κείμενον κατα γης. 
Ό πατήρ μου τόν εϊχεν επιτύχει. Τό πλήθος τών πολιορκούντων δπερ εί- 
χεν οπισθοδρομήσει πρό της βιαίας ημών εξόδου συνηθροίσθη έκ νέου. ’Έ- 
πληττον έτι μέ τό ξΐφός μου δεξιά καί άριστερά άλλά λίθος κτυπησας με 
κατά μέσον τό στήθος μέ άνέτρεψε καί μέ άφ·ηκεν έπί στιγμήν άναίσθη- 
τον. Μόλις συν^λθον είδον τον Σβάβριν αίματόφυρτον κείμ.ενον χαμαί καί 
τούς έμούς περί αύτόν πάντας.

Μέ ύπεβάσταζον, ένφ πανταχόθεν μάς περιεκύκλου πλήθος χωρικών 
καί κοζάκων. Ό Σβάβριν ωχρότατος έπίεζε την πληγην αύτοϋ. Τό πρό- 
σωπόν του έξέφραζε μίσος άμα καί οδύνην. ’Ήγειρε βραδέως την κεφα
λήν, μοί έ'ρριψε βλέμμα περιφρονησεως καί διά φωνής διακεκομμένης.

— Νά κρεμασθ"?), είπεν, αύτός. . . . καί δλοι. . . . ό'χι αύτη.
Τό πλήθος έρρίφθη έφ’ ημάς καί μας έ'συρε πρός την πόλην τοϋ αμαξο

στασίου διά νά μάς κρεμάσει, δτε αί'φνης μάς άφ'ηκαν καί διεσκορπίσθη- 
σαν τηδε κακεΐσε. Την στιγμήν έκείνην άνεφάνη ό Ζουρίν έπί κεφαλής 

ίλης ούσσάρων τρεχόντων άπό ρυτηρος μέ τά 'ξίφη άνεσπασμένα.
Οί χωρικοί διεσκορπίσθησαν οί δέ ούσσάροι τούς κατεδίωκον και τούς 

γχμαλώτίζον. Ό Ζουρίν, επηδησεν άπό του 'ίππου, έχαιρέτισε τόν πατέρα . 

μου καί την μητέρα μου μετά σεβασμού καί μοΰ έ'θλιψεν ίσχυρώς τη,ν 
χεΐρα.

— ’Έφθασα εγκαίρως, δέν είναι άληθές' είπεν. ’Α ! ιδού η μνηστη 
σου, προσέθηκεν ύποδεικνύων μοι την Μαρίαν, ητις ηρυθρίασεν.

Ή μητηρ μου τόν ησπάσθη άποκαλοΰσα αύτόν άγγελον σωτνίρα, δ δέ 
πατήρ μου τόν ηύχαρίστησε μετά συγκινησεως καί τόν παρεκάλεσε νά εί- 
σέλθγι είς την οικίαν. -π

Ό Ζουρίν διερχόμενος πρό τοϋ Σβάβριν ηρώτησε ποιος ην δ τραυματίας 
εκείνος.

— Ό άρχηγός τών στασιαστών, είπεν δ πατήρ μου μεθ’ υπερηφάνειας 
άρχαίου στρατιωτικοΰ' δ Θεός ώδηγησε την γηραιάν μου χεΐρα καί τον 
έπληγωσα. .

— Είναι δ Σβάβριν, είπον τφ Ζουρίν.
— ΎΑ ! δ Σβάβριν. Είμαι εύχαριστημένος διά την συνάντησιν. Ούσσά- 

^ροι συλλάβετέ τον καί συστήσατε είς τόν ιατρόν νά έπΐμεληθγί πολύ της 
πληγης του, διότι πρέπει , νά παρμυσιασθγ πρό τοΰ στρατοδικείου τοΰ Κα~ 
ζάν. Είναι είς τών αρχηγών καί αί καταθέσεις ταυ έ'σονται ενδιαφέρουσας

*0 Σβάβριν ηνέωξε τούς δφθαλμούς αύτοϋ μετά κόπου καί έπί τοΰ α
παίσιου προσώπου του ούδέν άλλο διεκρίνετο· η δ πόνος. Οί ούσσάροι τόν 

μετηνεγκον έξηπλωμένον έπί μανδύου.
Είσηλθόμεν είς την οικίαν πληρη αναμνήσεων της παιδικές μου ήλι- 

κίας. Ούδέν είχε παραλλάξει* δ Σβάβριν είχε φεισθη αύτης καί δέν την 

έλεηλάτησεν.
Οί ύπηρέται δέν είχον μετάσχει της στάσεως. Παρέστησαν είς τόν προ

θάλαμον, έ'χοντες έπί κεφαλής τόν Βάσιλιτζ θριαμβεύοντα. Ούτος μ.όλις 
μοί ώμίλησεν έκ τοϋ φεγγίτου, έ'τρεξεν είς τόν σταΰλον, άνέβη έπί τοΰ 
'ίππου τοΰ Σβάβριν καί έπωφελούμενος τ·ης γενικής ταραχής κατώρθωσε 
νά έκφύγγ καί νά τρέξη άπό ρυτηρος πρός τόν ποταμόν. Εύρε τό σύνταγ
μα έν άναπαύσει, άλλ’ ηδη έντεΰθεν τοΰ Βόλγα, δν μόλις είχε διαβη. Ό 
Ζουρίν μαθών τόν κίνδυνον §ν διετρέχομεν διέταξεν έ'φοδον καί χάριτι θείςτ 

εφθκσεν εγκαίρως.
Οί ούσσάροι έκόμισαν πολλούς αιχμαλώτους, ους ένέκλεισαν έν τω σι- 

ποβολώνι έν φ ημείς ύπέστημεν την πολιορκίαν. ’Εγώ κεκμηκώς η'δη 
διότι καθ’ δλην την νύκτα είχον άγρυπνησει έξηπλώθην έπί της κλίνης 

καί έκοιμηθην βαθύτατα.
. Τό εσπέρας συνηχθημεν όλοι έν τη αίθούσγ περί τό σαμοβάρ καί ωμι- 

λοϋμεν εύθύμως περί τών παρελθόντων ηδη κινδύνων. Ή Μαρία προσέφερε 
το τέϊον, έγώ δέ παρ’ αύτην ίστάμενος προσέβλεπον αύτην άδιακόπως. 

Ή εσπέρα αύτη νϊν μία τών ώραιοτέρων της ζωής μου.
Την πρωίαν της επαύριον άνηγγειλαν τω πατρί μου δτι οί χωρικοί συ- 

νηχθησαν έ'ξω της πατρικές οικίας «κομίζοντες τάς κεφαλάς των» τού- 
τέστι μετανοοΰντες καί ύποτασσόμενοι. Ό πατήρ μου έφάνη είς τόν έξώ- 

στην, έπί τη θέ^ δ’ αύτοϋ πάντες οί χωρικοί έγονυπέτησαν.
~’Έ λοιπόν ανόητοι, τοΐς είπε, τί διαβολοϊδέα σάς ήλθε νά έπανά- 

στατησητε;
— Εί'μεθα έ'νοχοι αύθέντα, άπεκρίθησαν· όλοι μ..ια φωνγ.
— ’Ένοχοι, έ'νοχοι! Κάμνετε άνοησίας καί έ'πειτα δαγκάνετε τά δά

κτυλά σας. ’Έλα σάς συγχωρώ διότι είμαι, εύχαριστημένος δτι δ Θεός μέ η- 
ξίωσε νά έπανίδω τόν υίόν.μου. Καλά' γνωρίζετε την· παροιμίαν δτι η σπάθη 

δέν κόπτει ποτέ την κεφαλήν -ήττς ύποκλίνεται.
-—Είμεθα έ'νοχοι, ανέκραξαν πάλιν .οί χωρικοί.
——’Έλα πηγαίνετε τώρα. Είναι: καλοκαιρία καί πρέπει νά έμβάσητε 

είς τάς άποθηκας τά άχυρα. Σηκωθ.ςτέ καί ταχέως έπ’ έργασίαν.
■ Οί χωρικοί ηγέρθησαν καί μετέβησα,ν έπί τό έ'ργον ώς νά μη είχε τί
ποτε μεσολαβήσει. ί

ΤΙ πληγη τοϋ Σβάβριν δέν ητο θανάσ:μος* τόν είδον έκ τοΰ παραθύρου 
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καθ’ ην στιγμήν τον έτοποθέτουν είς φορεϊον ΐνα τδν μετενέγκωσιν ύπδ 
φρουράν είς Καζάν.

Ό Ζουρίν έπρόκειτο ν’ άναχωρησγ την επαύριον, εγώ δ’ ώφειλον νά τδν 
ακολουθήσω μεθ’ όλην την έπιθυμίκν ην είχον νά μείνω παρά τοϊς γο- 
νεΰσί μου. Μετέβην παρ’ αύτοϊς καί γονατίσας κατ’ έθος πρδ. αύτών έζη- 
τησα νά εύλογησωσι τδν μετά της Μαρίας γάμον μου. Με άνηγειραν και 
έναγκαλισθέντες με μοί έδωκαν την συναίνεσίν των. ’Ηλθε καί η Μαρία 
ην ηύλόγησαν επίσης.

Την επαύριον τδ σύνταγμά μου άνεχώρησεν. Άπεχαιρέτησα πάντας. 'Η 
δέ Μαρία πρώτην ταυτην φοράν μέ ησπάσθη δημοσίφ.

(Έκ διασκευής κατα τό ^ωσικόν.)

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΓΡΩΝ — ΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΓΡΩ

'Όπως ύγρόν τι.εΰρίσκηται έν ισορροπία δέον η επιφάνεια αύτοϋ νά ηναι 
έπίπεδος και όριζοντία* καί αληθώς βλέπομεν δτι πάντοτε τών ηρεμούντων 

υγρών ή επιφάνεια είναι έπίπεδος και όριζοντία, άν δέ διά μικράς κινησεως 
άγγείου έν ω ύπάρχει ύδωρ η έτερόν τι ύγρόν προκαλέσωμεν κυματοειδή 
κίνησιν της έπιφανείας τού υγρού, καταστησωμεν δηλ. την έπιφάνειαν αύ
τοϋ μη επίπεδον, βλέπομεν δτι ·η κίνησις τοϋ ύγροΰ εξακολουθεί μέχρις 
οτου η έπιφάνεια άποζαταστη πάλιν έπίπεδος. ’Άν δέ μετά προσοχές 
κλίνωμεν τδ περιέχον τδ ύγρδν άγγεϊον βλέπομεν δτι η έπιφάνεια τοΰ 
ύγροϋ άλλάζουσα θέσιν ώς πρδς τδ άγγεϊον έξακολουθεϊ οδσα πάντοτε Ο
ριζόντια, άν δ’ έπαναφέρωμεν ταχέως τδ άγγεϊον είς την προτέραν αύτοϋ 
θέσιν βλέπομεν δτι η κίνησις τοΰ ύγροΰ έξαζολουθεϊ μέχρις δτου ή έπιφά- 

νεια αύτοϋ έπανέλθγ είς την προτέραν αύτης όριζόντίαν θέσιν.
Λαμβάνομεν ποτηριον τδ οποίον πληροΰμεν ύδατος μέχρι στεφάνης, ρί- 

πτομεν. δέ έντδς αύτοϋ μετά μεγίστης προσοχές, ώς παριστα η είκών 10 
νομίσματα, παρατηοοΰμεν δέ δτι δυνάμεθα νά ρίψωμεν έντδς τοϋ ποτη
ριού, τδ οποίον $το πλήρες μέχρι χειλέων, άρζετδν άριθμδν νομισμάτων, 
χωρίς νά έζχυθγ ούδέ σταγών ύδατος. η δέ έπιφάνεια τοΰ ύδατος λαμ
βάνει σχήμα καμπύλον ώς παριστφ η είκών. Τδ πείραμα, τσϋτο φαίνεται 

δτι άντιστρατεύεται εις τ’ άνωτέρω περί ισορροπίας τών ύγρών λεχθέντα 
καθ’ ά ΐνα ηρεμ·η ύγρόν τι δέον η έπιφάνεια αύτοϋ νά ηναι έπίπεδος. Ή 
άντίφασις δμως είναι μόνον κατά τδ φαινόμενου, διότι έν τφ περιγραφέντι 
πειράματι έκτδς της βαρύτητος έπενεργεΐ έπ'ι τοΰ ύγροϋ καί η έλξις των

έπι τών τοΰ ύδατος^ 
\ Τ e 5 _! ?·.?και είναι αίτια ύι

παρειών τοϋ αγγείου, νίτοι τών μορίων της ύάλου 
αυτή δέ έμποδίζει τδ ύδωρ νά έκχυθγ τοΰ άγγείου 
δ).νσχηματίζεται περί τδ χείλος τοΰ άγγείου ή έν τγ είκόνι φαινομένη 

συσσώρευσις τοΰ ύδατος ητις αποτελεί οίονει πρόχωμα, κατά της εκροής 

τοΰ ύδατος.
Σώμά τι έμβαπτιζόμενον έντδς τοΰ ύδατος ύφίσταται πίεσιν καθ’ δλας 

τάς διευθύνσεις, ητις είναι ανάλογος πρδς τδ βάθος μέχρι τοΰ όποιου βυ
θίζεται τδ σώμα. Λαμβάνομεν τδν ύάλινον σωλ'ηνα λάμπτηρος προσαρμό- 
ζομεν είς τδ άκρον αύτοϋ δίσκον έκ παχέώς χάρτου, τον όποιον έξαρτώ- 
μεν έκ νήματος, ώς παριστ^ η είκών 11, καί κρατούντες διά της χειρδς τδ 
νήμα τεταμένον τηροΰμεν τδν δίσκον προσκεκολλημένον έπι τών χειλέων 
τοΰ σωληνος, και έμβαπτίζομεν τον σωλήνα μετά τοΰ χάρτινου δίσκου 
έντδς άγγείου ύδατος. Έάν τόρα άφησωμεν τδ νήμα βλέπομεν δτι δ δί
σκος δέν καταπίπτει, άλλά μένει προσκεκολλημένος έπί τών χειλέων τοΰ 
σωληνος κρατούμενος έκεϊ ύπδ της κάτωθεν πρδς τά άνω πιέσεως τοΰ 
ύδατος, ητις δέν ίσορροπεϊται ύπδ πιέσεως έκ τών άνω πρδς τά κάτω διότι 
έντδς τοΰ σωληνος δέν ύπάρχει ύδωρ, τδ όποιον νά παράγγ την πίεσιν 
ταύτην.ΤΙ έκ τών κάτω πρδς τά άνω πίεσις είναι τόσον μεγάλη ώστε καί 
δν έντδς τοΰ σωληνος χυσωμεν ηρέμα καί μετά προσοχής ύδωρ τδ βάρος 
τοΰ ύδατος δέν καταρρίπτει τδν χάρτινου δίσκον' τότε δέ μόνον ό δίσκος 
ούτος καταπίπτει, δταν έντδς τοΰ σωληνος χυσωμεν τοσοΰτον ύδωρ ώστε 
η έπιφάνεια τοΰ ύδατος έντδς αύτοϋ νά φθάσγ είς τδ αύτδ ύψος πρδς τδ 

της έπιφανείας τοΰ ύδατος έκτδς τοΰ σωληνος.
Έάν έμβαπτίσωμεν σώμά τι έντδς τοΰ ύδατος η κάτω έπιφάνεια αύτοϋ, 

ητις είναι βαθύτερον βεβυθισμένη έντδς τοΰ ύδατος πιέζεται έκ τών κάτω 
πρδς τά άνω περισσότερον η δσον πιέζεται ή άνω έπιφάνεια του σώματος 
ητις είναι δλιγώτερόν βεβυθισμένη έντδς τοΰ ύδατος έκ τών άνω πρδς τά 
κάτω, ώστε η πίεσις τοΰ ύδατος έπί τοΰ σώματος έκ τών κάτω πρδς τά 

άνω δέν ίσορροπεϊται διά της πιέσεως έκ τών άνω πρδς τά κάτω, ητις 

είναι μικροτέρα τ·ης πρώτης κατά τοσοΰτον καθ’ δσον η κατώτερα επι
φάνεια τοΰ σώματος κεϊται βαθύτερον της άνωτέρας, Α άκριβέστερον ή 
υπέροχη, της έκ τών. κάτω πρδς τά άνω πιέσεως πρδς την έκ τών ά'νω πρδς 
τά κάτω είναι ίση πρδς τδ βάρος όγκου ύδατος ί'σου πρδς τδν όγκον τοΰ 
έμβεβαπτισμένου σώματος.’Αν λοιπδν τδ βάρος τοΰ έμβεβαπτισμένου σώμα
τος είναι μεγαλείτερον τοΰ βάρους ί'σου όγκου ύδατος, η ώς κοινώς; λέγεται 
άν τδ σώμα είναι βαρύτερου τοΰ ύδατος θέλει κατέλθει πρδς τδν .πυθμένα 
τοΰ άγγείου, άν τδ σώμα ηναι ελαφρότερου τοΰ ύδατος θέλει άνέλθει πρδς 
την επιφάνειαν αύτοϋ καί έν μέρος αύτοϋ θέλει έζέλθει έκτδς τοΰ ύδατος 
ούτως ώστε όγκος ύδατος ί'σδς πρδς τδν όγκον τοΰ έντδς τοΰ ύδατος μένον- 

τος μέρους τοΰ σώματος νά ηναι ΐ'σος κατά τδ βάρος μέ τδ βάρος τοΰ
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τδ β^ος τοϋ σώ^τος ζΐ^
τΐϋ ,?^τ0ς.ών το σω!Λ5£ £έν είναι ούτε βαρύτερου ούτε ελαφρότερου 

του υδατος τότε το σώμα ε1ζ οίονδάποτε βάθος τεθη έντδς τοΰ ύδα-

τος. Έν γένει δέ τδ 
απο τοΰ βάρους αύτοΰ 
πιζομενου υδατος.

έντδς ύγροϋ τίνος εμβαπτιζόμενου 

τασοΰτον δσον είναι τδ βάρος τοΰ
σώμα άπόλλυσιν 
ύπ’ αύτοΰ έκτα-

R εικων 12 παριστΚ πείραμ,α 
τρεϊ, περιπτώσεις της ισορροπίας 
σωμάτων. Γ\νζ έκτελέσωμεν τδ

κατα το οποίον παρουσιάζονται και ά ί 
των έντδς ύγρόΰ τίνος εμβαπτιζόμενων 

πείραμα τοΰτο λαμβάνομεν κάρυον χω- 

ρίζομεν είς δυο τδ κέλυφος αυτών και άφαιροΰμεν την έσωθεν σάρκα συγ- 
κολλώμεν τά δύο ημίση του κελύφους δι’ ισπανικού κηροΰ ποιοΰμεν δπην 
πρδς τδ κάτω μέρος αύτοΰ καί έξαρτώμεν άπδ τοΰ κενοΰ καρύου μικρδν

άνδρείκελον καί βάρος τι ούτως ώστε εμβαπτιζόμενου τοΰ δλου έντδς ύ- 
δατος νά έςέχγι της έπιφκνείας αύτοΰ μόνον μικρδν μέρος τοΰ καρύου* Θε- 
τομεν τδ κάρυον μετά τοΰ Ανδρεικέλου ώς παριστ^ ή έικών έντδς φιάλης 
και κλείομεν τδ’στόμιον αύτης διά φύλλου ελαστικού κόμμιος (caout
chouc) τδ δποϊον έντείνομεν έπί τοΰ στομίου περιδένοντες διά νήματος 
περί τδν λαιμδν της φιάλης. "Αν πιέσωμεν νΰν δια τοΰ δακτύλου τδ τε

ταμένου έλαστικδν διάφραγμα πιέζεται ό έντδς της φιάλης άηρ, δστις πιέ
ζει τδ έντδς αύτης ύδωρ και εισέρχεται διά της οπής τοΰ καρύου ποσόν 
τι υδατος έντδς αύτοΰ" τδ κάρυον ουτω καθίσταται βαρύτερου και κα
τέρχεται μετά τοΰ ανδρεικέλου πρδς τδν πυθμένα της φιάλης" άν άρω- 
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μεν την έπί τοΰ διαφράγματος πίεσιν τα είσελθδν έν τώ καρύω ύ'δωρ 
ωθούμενου ύπδ τοϋ έν αύτφ άτέρος έξέρχεται καί τδ κάρυον Ανέρχεται είς 

την προτέραν αύτοϋ θέσιν. Δυνάμεθα νά κανονίσωμεν ούτω πως τη? πίε- 

σίν επί τοϋ έπί τοΰ στομίου της φιάλης διαφράγματος ώστε νά κρατήσω- 
μεν το καρυον μετά τοΰ ανδρείκελου αίωρούμενον είς οίονδηποτε βάθος της 
φιάλης, τοΰτο δε συμααινει διότι εισέρχεται έντδς τοΰ καρύου τοσοΰτον υδωο 

ώστε το βάρος αύτοϋ μετά τοΰ ανδρείκελου καί τοΰ προσθέτου βαριδιού, 
καθίσταται ίσον προς τδ βάρος όγκου υδατος ίσου πρδς τον ογκον τών 
τριών τούτων Αντικειμένων δμοΰ.

Πασιγνωσ+ον εςτν οτι δ σίδηρος καί δ χάλυψ είναι βαρύτερος.τοΰ υδατος:, 
και όμως άν λαβωμεν κοινήν βελόνην χρίσωμεν αύτην·διά λιπώδους ούσίας 

τριψωμεν μόνον μεταζύ τών δακτύλων, έφ’ ών υπάρχει πάντοτε λε
πτόν στρώμα λιπώδους τίνος ούσίας καί έ'πειτα θέσωμεν αύτην μετά 

προσοχής επί της επιφάνειας τοΰ υδατος, βλέπομεν δτι η βελόνη δέν 
καταβυθίζεται άλλα μενει έπί της έπιφανείας·· Τοΰτο φαίνεται, δτι. άντί— 

κεΐται εις οσα Ανωτέρω εί'πομεν περί τών έν ύγροϊς έμβαπτιζομένων σω
μάτων. Ένταϋθα δμως- ώς καί κατά τδ πείραμα τδ, παριστάμενον ύπδ της 
εικονος 11 επενεργοϋσιν αί άτομικαί δυνάμεις έκεϊ μέν της ύαλου καί τοΰ 
υδατος, ενταΰθα δε τοΰ λίπους καί τοΰ υδατος’ τδ ύδωρ'άπωθεΐται άπο 

τ'ης γειτονείας της βελόνης καί σχηματίζεται περί αύτην κοίλωμά τι επί. 
της έπιφανείας τοΰ υδατος έντδς τοΰ οποίου επιπλέει η βελόνη, τοΰτο δέ. 
διότι τδ βάρος τοΰ ούτως ύπδ τ?ίς.βελόνης έκτοπιζομένΟυυδατος είναι με- 

γαλειτερον τοΰ βάρους της βελόνης. Διά τδν αύτδν λόγον διάφορα ζωύ
φια βαδιζουσιν έπί της έπιφανείας τοΰ υδατος χωρίς ουδόλως νά βυθίζων-· 

ται έντδς αύτοϋ.
Ένταϋθα δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν καί τδ ύπδ τοΰ σχήματος 13 εΐκονί- 

ζόμενον πείραμα. Λαμβάνομεν δύο ποτήρια τδ έν πλήρες υδατος καί τδ. 
έτερον κενδν καί θέτομεν τδ πρώτον ύψηλότερον τοΰ δευτέρου, βυθίζομεν 
δέ έντδς τοΰ πρώτου ταινίαν ύφάσματό.ς τίνος η τεμάχιον θρυαλί.δος δια- 
βεβρεγμένον τοΰ δποίου τδ έτερον ά.κρον Απολήγει είς τδ κενδν ποτηριον, 

ως παριστφ η είκών" τδ ύδωρ ολίγον κατ’ ολίγον διά της θρυαλλίδας με
ταβαίνει άπδ τοΰ πλήρους "είς τδ κενδν ποτηριον, . ,

ΤΟ ΠΑΓΩΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ'. *

ΟΙ ΚΥΝΈ2 ΤΟΥ ΚΥΡ-ΓΑΒΡΙΗΛ.

Ό κύρ-Γαβριηλ ώδηγησε'τδν Βροΰτον είς καφφενεϊον τι της οδοΰ Spe- 
Έκτύπησε δέ διά της ' χονδρές ranzella. Είσηλθε πρώτος καί έκάθησεν. 

ράβδου του την τράπεζαν. · *
-— Είς τάς διαταγάς σας, έζοχώτατε, 

καφφενείου άνυπόδητος καί ημίγυμνος ύπηρέτης.
— Βλάκα, είπεν δ κύρ-Γαβριηλ, έπειδη ί'σως είχε προσβληθη εκ τοΰ 

τίτλου της έζοχότητος. "Ενα ποτήρι νερί, μία φωτίά καί την εφημερίδα.

— Αμέσως, έξοχώτατε, έζηκολούθησεν ατάραχος δ ύπηρέτης.
■— Δέν έτελέίωσα ζώον. . . Καί ένα καφφέ.
—— Διά τδν κύριον ένα καφφέ.
Καί στρεφόμενος πρδς τδν Βρούτον’ πώς νά ηνε,
—— Μέ ρώμι.

άπηντησεν έκ τοΰ βάθους τοΰ

τδν ηρώτησε.

καί μετ’ ολίγα λεπτά— "Ενα καφφέ μέ ρώμι, έφώνάξεν δ ύπηρέτης, 

τδν έ'φερεν.
Ό Βροΰτος είχε ζητησει μόνον ένα καφφέ μέ ολίγο ρώμι. Άλλ’ ο καφ- 

φές αύτδς είχε έπί.. τδ μεγαλοπρεπέστερου ημίσειαν δωδεκάδα μυιώ^· 
Άφοΰ δ. ύπηρέτης άπεμκκρύνθη δ κύρ-Γαβριηλ ηναψε την πίπαν του καί 

προσέφερε σιγάρον είς τδν Βροΰτον.
— Εύχαρ.ιστώ, είπεν ούτος. Είπέτε μου, άνεκαλύψκτε τίποτε ;
— Μικρά πράγματα άλλ’ εζαεθα έπί τά ί'χνη. . . . "Ισως. . . .
-— ’Εάν η'μεθα έπί τά ί'χνη, ούτε δ διάβολος θά μάς έμποδίση νά προ- 

χωρησωμεν.
— Ού', ύπετονθόρισεν δ κύρ-Γαβριηλ, δταν δ Άνοιχτομάτης σταματ^ 

ούτε δ διάβολος αύτδς δύναται νά προχωρηση.
— Πρδ πάντων, φίλτατε κύρ-Γαβριηλ, τί έστιν Άνοιχτομάτης ;
— Ησύχασε, παιδί μου, δέν εινε ούτε πρόεδρος δικαστηρίου ούτε άγιος. 
Εινε άπλοΰς ύπαστυνόμος τδν δποΐον απαντώ καθ’ ημέραν είς τδ καφ

φενεϊον της προκυμαίας δπου έπιτηρεϊ έμέ καί τούς άλλους πελάτας. Ό- 
μιλεΐ μέ δλους καί περί δλων, περί της Κίνας, τοΰ κομήτου, τοΰ μετα- 
ξοσκώληκος καί της Βελγικής έπαναστάσεως. Οί πλοίαρχοι, οΐτινες έρχον
ται πανταχόθεν εΐς έκεΐνο τδ καφφενεϊον, δέν -ηξεύρουν τά μισά άφ’ οσα

* Τδι προηγούμενου τεΰχος σ, 170.
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ηξεύρει δ Άνοιχτομάτης. Όμιλεϊ δλας τάς γλώσσοος., καί γνωρίζει δλους. 
τούς άνθρώπους., Νομίζω οτι ητο άλλοτε πειρατής.

— Δεν το πιστεύω, είπεν δ Βρούτος. Ό πειρατής κλέπτες και φονεύει* 
άλλά δέν γίνεται ποτέ κατάσκοπος.

— Κάθε πρκγμα έχει τάς ποικιλίας τοο, παιδί μου. Άδιάφορον, έγώ- 
τδν γνωρίζω προ δέκα ετών" τοϋ προσέφερα έν παγωτδν,. καί τφ διηγηθην> 
την ύπόθεσιν τοΰ λοχίου και της Ίω,σηφίνης.

— Παγωτον ; Μπά 1 δ πειρατής δέν πίνει παρά ρώμΐ.
— Ό Άνοιχτομάτης πέρνει άπδ, δλα δταν δέν τοϋ κοστίζουν τίποτε.
Άφοΰ μέ ηκουσε προσεκτικώς έπί τινα λεπτά,, έσκέφθη ολίγον, έξη-’ 

γαγεν έκ τοϋ θυλακίου ρυπαρόν τι-χαρτοφυλάκιον, και έγραψε σημειώσεις 
τινάς. ’Έπειτα μοι είπεν. Θά έλθ.γς νά μ’* εύργς έδώ αέριον-—σημ,ερο.ν δη-' 
λαδή—και θά ί'δωμεν άν δυνάμεθα νά κάμωμεν. τίποτε·,

— Έπηγες λοιπόν ;
*— Άπ’ έκεΐ έρχομαι.
■— Και τί σοί είπε ; . , '
— Τίποτε' τφ προσέφερα ένα; καφφέ μέ έν ποτήρι ψωμί και συνώδευσο? 

ακολουθών αύτόν.
— Έκ σεβασμοϋ βέβαια.
— Κατά διαταγήν του. Ό Άνοιχτομάτης περιπατεΐ πάντοτε μόνος. 

Γνωρίζει τούς πάντας άλλά δέν θέλει πλησίον του. κανένα.

— Άπδ υπερηφάνειαν ά άπδ έντροπη,ν ;
— Έρώτησε τον ί'διον άμα τον ίδγις. Έπηγαμε; λοιπον είς την αστυνο

μίαν, αυτός έμπρδς, έγώ δπίσω' άνέβημεν μέχρι τοϋ τελευταίου πατώματος 

και έσταματησαμεν είς θύραν έφ’ ης -ητο γεγραμμένον «Γενικόν Άρχεϊον»·,
— ’Αρχίζω νά έννοώ, είπεν δ Βρούτος.
—— Είνε ήλίου φαεινότερου, άλλά δμολόγησε οτι ού'τε σύ, ού'τε έγώ. δεν< 

τδ εΐ’χομεν σκεφθί}. Ό Άνοιχτομάτης ηνοιξε και είσηλθε.
— Νά περιμείνω έδώ ; τον ηρώτησα..—’Όχι ελθ-έ μετ’ έμοϋ, μοι είπε. 

Θέλω νά σοί άποδείξω δτι δταν δ Άνοιχτομάτης ύπόσχεται. κρατεί τον 

λόγον του. Ό θυρωρός τδν έγνώριζε. Διηλθομεν σκοτεινόν τινά διάδρομον 
πληρη παλαιών καί κεκονιαμένων φακέλλων, και, είσηλθο,μ.εν είς δωμά.- 
τιον έν τώ βάθει.

— Ιδού έγώ, κύριε κόμη, ειπεν δ Άνοιχτομάτης άποκαλύπτω.ν. εύ- 
σεβάστως την κεφαλήν.

'Ο κόμης -ην ανθρωπάριου, ισχνόν έχων τρόπους γυναικείας εύπροσηγο,* 
ρίας.

— Χυνεκέντρωσα δ,τι σάς χρησιμεύει, άπηντησεν δ κόμης έγερθείς καί 
διευθυυόμέυρς προς το άυάκλιυτρου, έφ’ού καθημενος προσεκάλεσε πλησίον 

του τον Άνοιχτομάτην. Έγώ έμεινα όρθιος. 'Ο κόμης άφοΰ έννόησεν δτι

αί πληροφορία! τάς δποίας έζητοΰμεν, μ’ ένδιέφερον πολύ, μοί έδειξε κά
θισμα πλησίον τοΰ άνακλίντρου ΐνα καθίσω. ’Έκτοτε μετ’ έμοϋ μόνον ώμί- 
λει. Καί νομίζω μάλιστα δτι τδ αίσθημα της άποστροφης τδ δποϊον διέ- 
κρινα δτε ώμίλει πρδς τδν Άνριχτομάτην, κατεπρκύνετο οτε άπετείνετο 
πρδς έμέ. Δέν ητο πλέον δ άνώτερός μου,δέν -ητο δ άστυνόμος, δστις ώμί- 

' * X f > Λ _ . ί 2-.^· ___λει προς υποδεέστερόν του κλητάρκ" ητο δ εύγενης, δστις προσέφερεν υπη

ρεσίας είς ένα δυστυχή.
— Ό κόμης σου, έάν δέν ητο κόμης, μέ . τοιαύτας άρχάςθά άτο άδύ- 

νατον, άγαπητέ μου Δον Γαβριήλ, νά διατηρησγ την θέσιν του.
— Ό κόμης λοιπον έλαβε μέγαν φάκελλον κεκονιαμένων έγγράφων 

καί άνοίγων αύτδν μέ άρώτησεν*
— Ήξεύρετε τίς άτο αυτή η Ιωσηφίνα Τρυγόνα ;
— ’Όχι, κύριε, άπηντησα, έπεφορτίσθην παρ’ άλλου ΐνα ζητησω πλη

ροφορίας περί αύτης.
‘—- Καλά ! τότε άς άρχίσωμεν κατά τάξιν, είπεν εκείνος.
«Κατά το έτος 1813 τδ μοναστηριον της Παναγίας της Karctavtc- 

νουπό.Ιεως sty” έρημωθγί ύπο του ’Ιωακείμ Μουρά. Έν τώ μοναστηρίφ 
τούτφ εύρίσκετο μονάχη τις, αγνοώ έκ τίνος πόλεως τάς Βόρειας ’Ιταλίας, 
γραία, έχουσα παρ’ αύτ-ρ ώς υπηρέτριαν δεκαεξαετη παρθένον. Ή κόρη 
αΰτη είχεν είσέλθει είς τδ μοναστηριού δτε ^γε τδ τρίτον ά τέταρτον 
έτος. Ούδέν άλλο ένεθυμεϊτο η δτι είχέ ποτέ δδοιπορησει έπί τινας ημέ
ρας έφ’ άμάξης μετά τίνος γυναικός. Ή άστυνομίκ ύπωπτεύθη δτι $το 
συγγενής τάς γραίας έκείνης μονάχης.

«ΎΗτο η ’Ιωσηφίνα, ητις κατόπιν έκληθη Τρυγόνα, άγνοώ διατί.
«'Η γραία μονάχη εκαλείτο Χεραφίνη έν τφ μοναστηρίφ, και ’Ιουλία 

Άλδόσση έν τη κοινωνία. Διαλυθέντος τοΰ μοναστηριού η Χεραφίνη κάί -η 
Τρυγόνα ένοικίασαν δωμάτιόν πλησίον τάς έκκλησίας τοϋ αγίου Ίωσηφ 
καί άπέζων έκ της μικρας συντάξεως της γραίας, έξ ολίγων χρημάτων, 

όίτινα είχεν αυτή οικονομήσει, και έκ τοΰ προϊόντος τών εργόχειρων άτινα 
η νεΚνις ’Ιωσηφίνα κατεσκεύαζε διά τινας κυρίας,αϊτινες διετηρουν έτι 
κρυπτφ πίστιν πρδς τούς Βουρβόνους. Έδώ δ Άνοιχτομάτης έτόλμ.ησε 

διακόψη τδν κόμητα, καί είπεν' . . .
— Οί πιστοί μένουσι πάντοτε έν τφ κρυπτφ. Μόνον οί άποστάται 

χουσι τδ θράσος νά άποκαλύπτωνται καί διά τοΰτο άπαγχονίζονται.
Ό κόμης παρετηρησε τδν Άνοιχτομάτην άσκαρδαμυκτεί και χωρίς ν’ 

άπαντηση έξηκολούθησεν' '
.—- Αί δύο γυναίκες έζησαν τοιουτοτρόπως έντίμως έπί τινας μάνας. 

Άλλ’ άπέναντι αύτών κατφκει νέος αξιωματικός τοΰ ίππικοΰ, δστις είχεν 
άπολέσει τδν βραχίονα, καί περί τοΰ δποίου περιττόν εινε νά προσθέσώ-*. 

μεν άλλο. '

έν 
νά

έ-
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— .Me συγχωρεΐτε, κύριε κόμη, ύπέλαβον* μήπως ήτο δ λοχίας Πέτρος 
Κολίνης δ έπικληθε'ις «Τά ’κάμε θάλασσα».

'Ο κόμης μέ παρετήρησε καί εΐτα. έξηκολούθησεν*
— Αύτδς ήτο. 'Ο Πέτρος Κολίνης ήτο λοχίας έν τω Νεαπολιτικφ 

στρατφ κατά τδ 1799. Άλλ’ ητο συνταγματάρχης καί βαρώνος έν τφ 
στρατφ της Γαλλίας.

«Οί Γάλλοι ιατροί τδν είχον άποστείλει είς ’Ίσκιαν ΐνα ίαθή έκ τών πλη- 
γών. Ό συνταγματάρχης είδε τήν Ίωσηφίνην, ήράσθη αύτης, καί άπέ- 
μεινεν είς Νεάπολιν. Άλλ’ έπειδή κατά τούς χρόνους έκείνους δ καιρός 
έ'σπέυδεν, δ συνταγματάρχης Κολίνης άπήγαγε τήν Ίωσηφίνην καί ώδή- 
γησεν αύτήν είς δωμάτιόν τι της δδοΰ τοϋ Ήλιου ΐνα τήν ^ατηρη κρυ
φίως εκεί. Μετά τινα χρόνον ή Ιωσηφίνα ήτο έγκυος. Ακριβώς κατ’έκεί-, 
νας τά’ς ημέρας δ Ναπολέων άπεβιβάζετο είς Κάννας και δ πόλεμος έπα- 
νήρχιζε. - ' .

«Μιφ ήμέρ^ ή ’Ιωσηφίνα έλαβεν έπιστολήν παρά τοϋ συνταγματάρχου, 
δι’ής τη άνήγγειλε τήν άναχώρησίν του είς τδ στρατόπεδον έ'νθα δ Να
πολέων έκάλει όλους τούς άνδρείους του., Ό Βαρώνος άφήκεν αύτη παν 
ό,τι είχεν, ύπ.οσχεθείς ή νά έπανέλθη στρατηγός, ή έν έναντίη περιπτώ- 
σει νά μή έπανέλθη πλέον. Διότι έφαίνετο δυσηρεστημένος έκ της θέσεως 
και έκ τοϋ μισθού τοΰ συνταγματάρχου, άφοΰ άπέκτησεν έοωμένην καί 
θυγατέρα.

— Καί έκράτησε τήν ύπόσχεσίν του ; ήρώτησα τδν κόμητα.
— Ούχί έντελώς μοί είπεν. Έπανήλθεν είς Νεάπολιν μετά δεκαοκτώ 

μήνας, μέ μίαν κνήμην δλιγώτερον, άλλά πάντοτε συνταγματάρχης.
«Ό Ναπολέων μετά τήν μάχην τοϋ Βατερλώ δέν ηύκαίρησεν ίσως ΐνα 

δνομάση αύτδν στρατηγόν καί κόμητα. 'Ο συνταγματάρχης Κολίνης είχε 
σχετισθή μετά τοΰ Μουρά. Ήτο φίλος τοΰ πρίγκηπος Εύγενίου. Οί Βουρ- 
βόνοι της Γαλλίας ένεκα τούτου τδν άπέβαλον άπδ τάς.τάξεις των. "Οτε 
δ’ ήλθεν είς Νεάπολιν ή κυβέρνησις τοΰ Βασιλέως Φερδινάνδου, δέν ήθέ- 

λησε νά τώ άναγνωρίσγ είμή τδν βαθμόν τοΰ λοχίου, τδν δποΐον είχε λά
βει έν τφ βασιλικφ στρατφ ύπδ τδν στρατηγόν Μάκ. Ό συνταγματάρχης 
έξέφρασε δι’ αύτδ τά παράπονά του. Ό ύπουογδς τών στρατιωτικών, έσύ- 

στησεν αύτδν είς τδν πρίγκηπκ τής Κκνόσης, δστις τδν έφυλάκισε. Τδ έλεγ- 
κτικδν συνέδριου ούδέποτε έτακτοποίησε τήν σύνταξίν του' δ δέ συνταγμα
τάρχης άπηξίωσε νά τήν ζητήση πλέον* είς ούδένα δ’έ'κτοτε ώμίλησε περί 
τής ύποθεσεώς του, καί ύπεσχέθη νά άρκεσθγ εί'ς τδν βαθμόν τοϋ: λοχίου* 
Έςήλθε τής φυλακής μετά δύο έ'τη καί έξεσφενδονίσθη είς τήν έπαοχίαν.

— Συνταγματάρχης καί Βαρώνος ! άνέκραξεν δ Βροϋτος. Ά τδν άθλιον! 
ούδέποτε μ.οί ώμίλησε περί τούτου.

Ναι εχεις δίκαιον, είπεν δ κύρ-Γαβριήλ. Άλλ’έπανέλθωμεν είς τδν
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κόμητα. "Οτε δ συνταγματάρχης έπανήλθεν, αμέσως έζήτησε πληροφο
ρίας περί τής έρωμένης καί τής θυγατρός του. Άλλ’ ούδετέραν ήδυνήθη 

νά έπάνεύρη.
— Δέν είνε ίδικόν του σφάλμα, καθότι πρδ δεκαοκτώ ετών τάς ζητεί, 

είπον έγώ πρδς τδν κόμητα.
— Ούδόλως άμφιβάλλω, άπήντησεν ούτος. Δύο μήνας μετά τήν άνα- 

χώρησιν τοΰ συνταγματάρχου, ή ’Ιωσηφίνα ίδωκε ζωήν είς θυγάτριον. Τα 
ολίγα σκοΰδα άτινα τη είχεν άφήσει δ εραστής της, έδαπανήθησαν τα
χέως. ’Επανήλθε παρά τη γρκίη Σεραφίνη, παρά τδν άγιον’Ιωσήφ. Μετ’ 
δλίγας εβδομάδας ή γραΐα' άπέθανε καί ή Ιωσηφίνα άπέμεινε μόνη, άνευ 
χρημάτων, άγνωστος έν τφ κόσμω μεθ’ ένδς θυγατρίου. Δέν γνωρίζω κα
λώς τά οικογενειακά τής γυναικδς έκείνης. Ή άστυνομία, δέν φροντίζει 

περί τών ψυχικών περιπετειών καί τής κει ιωνικής πάλης* τοΰτο είνε. έ'ργον 

τοΰ Θεοΰ.
«Μετ’ ού πολύ, έξέθεσε μ.’.ά ήμέργ τδ θυγάτριον της πρδ τοϋ νκοΰ τής 

Ευαγγελίστριας, μετ’ έπιστολής, έν ή ύπέσχετο οτι ή'θελε τδ παραλά- 
€ει, μόλις ή τύχη τνί ή'θελε πως μειδιάσφ, καί δ Θεός τήν εύσπλαγχνισθή.

«Μετά ταΰτα συνέβη παν ό,τι συνήθως συμβαίνει είς ολας τάς νέας 

καί ώοαίας γυναίκας, αΐτινες ύποπεσοΰσαι είς τδ πρώτον σφάλμα, άπε- 
μ,ονώθησαν ξέναι πρδς πάσαν εργασίαν, καί έκτεθειμέναι είς τούς πειρα
σμούς, είς τάς άνάγκας καί τάς συνέπειας τής νεότητος καί τοΰ κάλλους. 
Κατ’ άρχάς προσεφέοθη, κατόπιν έπωλήθη.

. — Ένθυμοϋμαι, είπεν δ Άνοιχτομάτης.
— "Απατα ή δυστυχής καί ρυπαρά αυτή ιστορία, έξηκολούθησεν δ · 

κόμης, εκτίθεται είς τδν φάκελλον τοΰτον τών έγγραφων κατατεθεΐσα παρ’ 
αύτής τής Ίωσηφίνης καί άλλων, καί συνταχθεΐσα ύπό τίνος άνακριτοΰ 
δστις έδίκκζε φοιτητήν φονεύσαντκ Ελβετόν άξιωματικδν, διότι ούτος 
ήθελε νάάρπάση τήν Ίωσηφίνην έ'ν τινι καταγωγίω.

— Πράγματι, προσέθηκεν δ Άνοιχτομάτης* δ φοιτητής έ'συρε τδ έγ- 
χειρίδιον έκ τής ράβδου του, δ δ’ άξιωματικδς τδ ξίφος. Ή μονομαχία 
έ'λαβε χώραν ύπδ τήν λάμψιν τοΰ φανοΰ «Τής Παναγίας τών δακρύων», 
ζωγραφημένης έπί τοΰ τοίχου .τής έντίμδυ έκείνης κατοικίας. Ό αξιωμα
τικός έφονεύθη.

— Ακριβώς, έξηκολούθησεν δ κόμης* ή ’Ιωσηφίνα έφυλακίσθη διότι 
αύτή είχεν εξερεθίσει τδν φοιτητήν κατά τοΰ άξιωματικοΰ τδν δποΐον 
άπεστρέφετο. Μετά τινα χρόνον έξήχθη τής φυλακής, ετ·ρεζ3ν άπδδδοΰ 
είς δδδν, άπδ οικίας είς-οικίαν, καί τέλος είσήλθε κακήν κακώς εις το 
νοσοκομείου τής «Παναγίας τής πίστεως». ’Εκεί τήν περισυνήγαγε άγα- 
θός τις ’Εφημέριος. Μετά τινα χρόνον όμως ή ’Ιωσηφίνα βαρυνθεΐσα τούς 
αύστηρούς κανόνας είς τούς δποίους τήν ύπέβαλλεν δ ’Εφημέριος πρδς έξι-

J
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λασμόν της και περιφοονοΰσα 'Την εργασίαν, άνελήφθη μι^ πρωία έκ τού 
κελ\ίου τοΰ φιλάνθρωπου ίερέως κλέψασα και τινα άογυοΧ άντικείμενα, 
χωρίς νά γνωρίζη τις περί αύτης τι. 'Η πιστοποίησις τοΰ εφημερίου περί 

φυγής της, εινε η τελευταία εί'δησίς, ητις αναφέρεται είς την γυ
ναίκα ταύτην. ’Αληθές εινε δτι μήνας τινάς πρότερον, είχε παραλάβει την 

θυγατέρα της έκ τοΰ ’Ορφανοτροφείου, έν τω οποίο» μετά τδ Βρεφοκο- 

μεΐον διέμενε. ·
'— Πόσων έτών ήτο τότε ;
— Δώδεκα έτών.
■— Και η άστυνομία δέν την έπανεΰρε πλέον ; Έγώ άπουσίκζον κατά 

την εποχήν έκείνην.
— Νομίζω, άπήντησεν δ κόμης, έν τοΐς άρχείοις δέν υπάρχει άλλο ί'χνος 

αύτης. Την έζητήσαμεν παντοΰ και τήν ζήτοΰμεν ακόμη ένεκα τής κλοπής.
— Τότε άπέθανεν ή ζή ύπδ νέον όνομα, εάν δέν κχτέφυγεν είς έπαρ- 

χίαν τινά παρετήρησεν δ Άνοιχτομάτης.
— Πιθανόν είπεν δ κόμ,ης ψυχρώς, καί ήγέρθη.
Τοΰτο έσήμαινε δτι αί πληροφορία! τάς δποίας είχε νά μας δώσγ εΐ- 

χον έξαντληθή, και δτι ώφείλομεν νά τδν άφήσωμεν Ελεύθερον. Τδν ηύχα- 
ρίστησα, προσέφεοα μίαν δραχμήν είς τδν θυρωρόν, και ιδού με.

Ό Βρούτος μετά μικράν σιωπήν είπε.—Τοΰτο δέν άρκεΐ’ μία γυνή δέν 

εξατμίζεται ώς σταγών υδατος πρδ τοΰ Ήλιου.
— Θά ήνε νεκρά, μετανοούσα ή μετημφιεσμένη, είπεν δ Άνοιχτομάτης. 

Ιδού τρεις δδοι δι’ ών πρέπει νά φθάσωμεν είς τδ άγνωστον. Ό άποθνή- 

σκων άφίνε.ι ί'χνη.
‘—Ναι, άλλά δ μεταβάλλων όνομα δέν άφίνει. Καί αύτήν τήν δδδν 

άκριβώς εκλέγει δ επιδομών νά διαφυγή τήν άστυνομίαν.

—- Άλλά τότε τί θά κάμωμεν ;
Ό κύρ-Γαβριήλ έ'ξεσε τήν κεφαλήν του, εξέπεμψε νέφος καπνοΰ καί 

πρόσέθηκεν ήσύχως. ’Άκουσον, παιδί μου, εάν ή γυνή αύτη άπέθανεν ή 
μετεμελήθη, δ συνταγματάρχης σου δέν έχει τίποτε πλέον νά κάμη, εινε 
χαμένη δι’ αύτόν.

— Αοιπόν ; προσέθεσεν δ Βρούτος μετ’ άνυπομονή'σίας.
— Αοιπόν, έξηκολούθησεν δ κύρ-Γαβριήλ, πρέπει νά βεβαιώσωμεν έν 

μόνον πράγμα, δτι δηλαδή δέν εινε είς Νεάπολιν.
— Άλλ’ άν ή άστυνομία δέν γνωρίζει τι περί αύτης καί παραιτεΐται 

πάσης άναζητήσεως, πώς θά κατορθώσωμεν ήμ.εΐς νά τήν άνακαλύψωμενς 
Μήπως γνωρίζεις κανένα Χριστόφορον Κολόμβον ;

• — Τίς οΐδε ! τόσφ μάλλον καθόσον ύπάρχει καί έν κοράσιον.

. ·— Πώς ; πώς ;
— Ιδού πώς σκέπτομαι’ γυνή ήτις φεύγει έκ τοΰ άσυλου της μετα- 

νοίας κλέπτουσα καί πράγματά τινα, άποφασίζει τοΰτο ή διά νά υπάγη 
είς τήν Αύλήν, ή διά νά έπαίρηται έν τ·ρ δδφ τής Κάάγ’ας έπί δχήματος 
φέροντος οίκόσημΟν.

— Εϊνε άληθές.
: Γυνή ωραία, καί νέα άκόμη ή δπο.ία Εγκαταλείπει τδ κελλίον, άπο- 

δεικνύει δτι έβαρυνθη τήν μεταμέλειαν, ή δποία δέν τήν εΐλκε.

—- Αοιπόν ;
— Αοιπόν άφοΰ ή άστυνομία έ'χασε τά ί'χνη της, καί ή άστυνομία έν- 

διαφέρεται νά μάθν; ποΰ κρύπτεται ή κλέπτρια, σημαίνει δτι ή ’Ιωσηφίνα 
ζή άφανώς μετά- τής θυγατρός της έ'ν τινι κρύπτη.

— Τοΰτο δέν εινε φυσικόν συμπέρασμα’ τίς οίδε εάν νέος τις Εφημέ
ριος τήν κατήχησε πάλιν.

—- ’Όχι, είπεν δ Δον Γαβριήλ, ή δωδεκαέτις θυγάτηρ της καταστρέφει 
τήν ύπόθεσιν ταύτην’ Εάν ήτο δεκαεξχέτις ήδυνάμεθα νά συμπεράνωμ.εν 
κάτι τι άλλο.

------ Εινε δεκαοκτώ έτών σήμερον, μοί φαίνεται.

— Ναι, άλλά μή προτρέχωμεν. Πρέπει νά εύρωμεν, ώς καί οί κυνηγοί 
τά πρώτα ίχνη, και έ'πειτα νά προχωρήσωμεν.

— Αοιπόν.
— Αοιπόν, υπάρχει, φίλτατέ μου, άστυνομία τις ύπερβαίνουσα πάσας 

τάς άστυνομίας τοΰ κόσμου.
— Ποία ; '
— Ή άστυνομία ΐΟΰ. Πάπα.
-—Αλήθεια! είπεν δ Βροϋτος μετά θαυμασμού. ’Εννόησα.
— Τότε εί'μεθα σύμφωνοι. Ή γυνή έ'χει άνάγκην, καί άν δέν πιστεύν;, 

τής θρησκείας διά νά κρυβή και νά ζήση’ αί τοιαΰτκι υπάρξεις εκεί κα- 
ταλήγουσι πάντοτε. Αί γυναίκες δέν ζώσιν ή έκ δύο πραγμάτων μόνον’ 
έκ τής άρετής άθλίως, καί έκ τής αμαρτίας ενίοτε καλώς, πάντοτε δμως 
κάλλιον ή έκ τής άρετής. Πρέπει λοιπόν δ Εφημέριος τοΰ θείου σου νά 
γράψγ είς τούς δώδεκα συναδέλφους του τών δώδεκα τμημάτων τής Νεα- 
πόλεως ΐνα έρωτήσωσι τούς πνευματικούς τών εκκλησιών περί τής* έν 
λόγφ Ίωσηφίνης Τρυγόνος ή άλλης τινδς γυναικδς διελθούσης τοιαύτας 
περίπου περιπέτειας’ πρέπει έπι.τέλους, νά ένεργήσωμεν άμέσως, δ εφη
μέριος τοϋ θζίου σου νά άποταθνί είς τδν άρχιεπίσκοπον δπως κατορθώσή 
νά συμπληρώσγ τάς πληροφορίας τής άστυνομίας’ μ.ετά ταϋτα έ'σο ή'συχος, 
έντδς δύο ή τδ πολύ τριών εβδομάδων θά λάβγις τδ ποιστοποιητικδν τοΰ 
θανάτου τής Ίωσηφίνης ή τδν άριθμδν τοΰ διαβατηρίου της,ή έπί τέλους 
τήν διεύθυνσίν της.

Ό Βρούτος ήγέρθη καί έν ένθουσιασμώ, ένηγκαλίσθη τδν Κυρ Γαβριήλ, 
δστις ύπεστη ήρωϊκώς τάς φιλοφρονήσεις ταύτας και έξηκολούθησεν’ 
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, ·—- Έτήρήσά τδν λόγον μου. Τώρα εινε ή σειρά σου. Είπε μου την ϊΰεχν

■ σου περί της κωμφδίας.
— ’Έχω καλλιτέραν πρότασιν, φίλτατε . κυρ Γαβριήλ, άπηντησεν δ 

Βρούτος. Σοΰ δίδω την ιδέαν της κωμφδίας διά τάς κούκλας σου, καί 
,ζητώ την συνεργασίανσου είς τδ δράμα τδ δποϊον ετοιμάζω διά τδ θέα-

τρον Fiorentini.
— ’Ονειρεύεσαι παιδί μου ;
-—Ναι, έν δράμα και μία καλή πραξις.

Α. Φραιδασέλη?

^3?χα.ιοα.ογίκ:α.

ΠΕΙΡΑ ΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕί

Καθαριζομένων πρό τίνος -τών περί τδ στόμιον τοϋ λιμένος Πειραιώς 
μερών έξωθεν τών φανών και πρδς τγ δεξι^ τφ είσιόντι ακτήν άπεσύρ- 
θησαν έκ τοϋ πυθμένος της θαλάσσης είκοσι καί τρία τεμάχια παλαιών 
μνημείων, άνήκοντα είς τούς επιτύμβιους καλούμενους λίθους καί φέρον- 
τα γλυφάς ανάλογους και έπιγραφάς.’Άγνωστον πώς εύρίσκοντο τοσάΰτα 
τεμάχια εκεί και κατ’ ακολουθίαν δλως άγνωστος καί ή προέλευσις και 
δ τόπος έν ώ άρχικώς ίδρυντο. 'Οπωσδήποτε συσσώρευσις τοιαύτη θραυ
σμάτων τών πλεΐστον μεγαλειτέρων μνημείων υποδεικνύει ματαίωσιν ά
δηλον διά τίνα λόγον, της εξαγωγής τών αντικειμένων τούτων, τίς οιδεν 
ύπδ τινών συναθροισθέντων είς άπεμπόλησιν πρδ πολλοϋ βεβαίως χρόνου* 
.διότι πάντα κατά τδ μάλλον καί ήττον φέρουσιν έκ τής πολυχρονίου έν 
τφ ύδατι διαμονής άπολιθώσεις. ού σμικράς και ξένας έν τεμαχίοις έπ’ αύ
τών άδιασπάστως προσκεκολλημένας ύλας.

Τινά τών τεμαχίων τούτων είσιν άπλαι στήλαι έν εί'δει πλακδς μετά 
κυματίου άνω καί ταινίας, φέρουσαι απλήν την έπιγραφήν, άλλαι φέ~ 
ρουσιν άετωμάτιον τδ σύνηθες, άλλαι άκράνθεμον και άλλαι ανάγλυφου 
παράστασιν. Έκτδς τούτων άλλα τεμάχια εινε λείψανα μειζόνων μνη
μείων σηκομόρφών, έν δέ άνήκει εί; λουτροφόρον. Κατά, τήν σειράν ταύ- 
την κατατάσσω ένταϋθα τά κυριώτερα τούτων κατατεθέντων ήδη έ·ν 
τφ Μουσείω Πειραιώς.

Λ'. Χτήλαι άπλαΕ ένεπέγροεφοε.

Τοιαΰται εινε τρεις πλακόμορφοι. Ή πρώτη τούτων μήκους 0,50, πλά
τους 0,19 καί, πάχους 0,15 φέρει άπλώς ώς διακόσμησιν άνω κυμ.άτιον καί
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ταινίαν ύπέρ τοΰτο, εινε μαρμάρου λευκοϋ καί έχει ευθύς μετά τδ κυμά- 
τιον καί στενωτάτην μεταβατικήν ταινίαν τήν έπιγραφήν

ξΑΛΑΜΙΝίΟΞ
δι’ έλαφρών χαρακτήρων έγκεχαραγμένην, κατωτέρω δέ καί είς 0,06 άπό- 
στασιν άπδ' ταύτην τδ όνομα

ΦΙΛΩΝ
διά βαθύτερων πως γραμμάτων.

'Ομοια ταυτγ πλήν τεθραυσμένη τά κάτω, φέρει κυμάτιον διάφορόν 
πως τοϋ τής πρώτης καί ταινίαν ύπέρ τοΰτο ή έχουσα έπιγραφήν αμε
λέστερου έγκεχαραγμένην τήν δε:

ΑΐίΧΡΙΩΝ 
ΦΙΛΙΚΟ 
ΚΝΙΔΙΟί

'Ο λίθος έφ’ ού ή έπιγραφή λευκός μήκος μέν έχων 0,23, πλάτος 0,20 

καί πάχος 0,04.
Έπί πλακδς μαρμάρου λευκοϋ δμοίως άλλά τετμημένης τά τε άνω καί 

κάτω καί κατ’ άκολουθίαν μή παρεχούσης τδν πρδς τά άνω τερματισμόν, 
μήκους δέ 0,30 καί πλάτους 0,20 ρ.ετ’ έπιμελείας είργασμένη ύπάρχει ή 
έπιγραφή

ΕΥΚΤΗΜΩΝ
ΜΕΘΩ ΝΑΙ OS

ϊϊ'. 2£τί}λαε μ.©τ’ άετωμ.ατέου καεί άκραν0έρ.ου.

Τρεις τοιαΰται δμοίως δύναται νά καταλεχθώσιν ένταϋθα καί τά τε
μάχια τετάρτης μείζονος και καλλιτέρας πασών.

Τοιαύτη ή έπί μαρμάρου φαιοΰ μετά κυματίου καί άκρωτηρίων έπί 
τόΰ άετωματίου, μήκους 0,50, πλάτους θ,32 καί πάχους 0,09 φέρουσα 
τήν δε τήν έπιγραφήν.

ΜΕΝΩΝ 
-ίΙΝΩΠΕΥ*.

Έπί τοΰ κυματίου τής πλακδς ταύτης σώζονται ί'χνη φυλλώματος 
χρωματι άναγεγράμμενου, δπερ δηλοΐ δτι καί ή παράστασις, ήν βεβαίως 
θά έφερε, χρώματι ήτο έπειργασμένη* είς τοΰτο δέ πείθει καί δ ίκανδς 
άπολειπόμενος κάτωθεν τής έπιγραφή; χώρος.

Όμοια ταύτγ έτέρά μήκους 0,36 πλάτους 0,43 καί πάχους 0,12 έκ 
μαρμάρου φαιοΰ μετ’ άκρωτηρίων, ών τδ δεξιδν μεθ’ ίκανοΰ μέρους τής 
ταινίας τής πτέρυγος-τοΰ άετοΰ έφθαρμένον. Ή επί ταύτης έπιγραφή έχει 
ώδε:
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ΕΠΙΚΡΑΤΗ* 
ΚΑΛΛΙΟΥ 

Π Ρ Ο * Π A AT I [Ο *
' Έν τφ τρίτφ στίχφ τά γράμματα εινε κατεστραμμένα άπδ [Λεν τοϋ 

7—9 άπδ τών μέσων καί έξης, του I μάλιστα μόνη η άρχή φαίνεται, 
τά δέ δυο τελευταία και δλως έλλείπουσιν. Έπί της πλακδς ταύτης δια- ■ 

κρίνει τις αρχήν άναγλύφου μόλις ύποφαινομένην. πρδς τά άριστερά, ανα
γλύφου συγκαταστραφέντος τφ άποκοπέντι μέρει της στήλης.

Τρίτην όμοίαν τακτέον ένταΰθα την μη φέρουσαν μέν αέτωμα άλλά 
άπλοϋν άκράνθεμον άνευ γλυπτικού κόσμου επειδή γραφικώς ίσως ήτα δια- 

κεκοσμημένη’ έχει ύψος 0,27, πλάτος 0,23 καί πάχος 0,06 και επιγρα
φήν δι’ ελαφρών χαρακτήρων άμελώς πως έγκεχαραγμένην τήνδε:

*ΩΤΗΡΙΔΗ* 
XPHCTO*.

Ένταΰθα τέλος πρέπει νά ταχθή καί τεμάχιον όμοιας στήλης μήκους 
0,41, πλάτους 0,36, καί πάχους 0,09 λευκοΰ λίθου φέρον επιγραφήν κο

λοβήν γράμμασι καλοϊς Ρωμαϊκοϊς.
ΠΟίΕ ....

X Ρ Η C [Τ] Ο *
.Μετά δέ ταύτην δυο διπλούς ρύδακας,, ών μόνον η ε'ζω στεφάνη εις φύλλα 

είνε διηρημένη. ’Ολίγον κατωτέρω τών ροδάκων καί είς άπόστασιν 0,14 
άπδ της πρώτης επιγραφής λίαν ελαφρώς έγκεχαραγμένον ύπάρχειτδ όνομα.

ΘΕΙΟΦΙΛΗ
Τδ τεμάχιον τοΰτο καί ώς έκ τοΰ πάχους του καί ως έκ τής κατα

σκευής καί ώς έκ τοΰ λίθου, έτι δέ καί ώς έκ τών γραμμάτων φαίνεται 

άπετέλει μετά δύο έτερων λειψάνων στηλης μεγάλης, ήτοι του -αριστερού 
καί άνω μέρους άκρανθέμου ώραίου μεγάλου, οιόν που τδ κατα τον εξω 

Κεραμεικδν έν Άθήναις εύρεθέν καί άφορμή τής περαιτέρω σκαφής έκεϊ 
γενόμενον. Τδ κάτω αριστερόν τοΰτο μέρος τοΰ άκρανθέμου διατηρούν και 

μικρδν τής στηλης μέρος διέσωσε τοΰ πρώτου στίχου εν τελεί το γραμ- 

μα Υ.
Γ’. μετ’ άναιγλύφων.

Πρώτη τοιαύτη ή μήκος μέν 0,37, πλάτος 0,45 και πάχος 0,10 απα- 
τεθραυομένη τά κάτω. Αύτη άνω μέν φερει εν έλαφρφ αναγλυφφ τα 
σύνηθες γλυπτικόν κόσμημα μεθ’ δ ταινία παρακολουθουμ,ενη υπο κυμα
τίου* ευθύς δ’ ύπδ τοΰτο γράμμασι Ρωμαϊιοϊς την επιγραφήν.

ΝΙΚΑΛΩ ΛΙΓΙΝΑΙΑ 
ΦΑΝΙ*EYMAPOC 

ΑίΓΊΝΗΤΟ
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έπί τοΰ πρώτου στίχου τής οποίας τδ έβδομον γράμμα Α έσφαλμένως 
άντί Α είνε γεγραμμένον.

Ύπδ την έπιγραφήν έν πλαισίφ υπάρχει εν έλαφρφ άναγλύφφ παρά- 
στασις συνήθης* δεξιή μέν γέρων μέχρι στέρνου φαινόμενος (έπειδή είνε τε- 
θραυσμένος ό λίθος) άποβλέπων πρδς τά άριστερά πρδς γυναίκα ής μόνη 
ή κεφαλή φαίνεται καί πάλιν ενεκα τής αποκοπής τοΰ λίθου.

"Ανευ άκρανθέμου καί έπιγραφής είνε έτέρα τις στήλη μήκους 0,40, 
πλάτους, 0,43 καί πάχους 0,10 φέρουσα άνω έπί κυματίου καί ταινίας 
έν σειρ^ τέσσαρας ακροκεράμους. Ύπδ τδ κυμάτιον καί είς 0,08 άπόστα- 
σιν άπ’ αύτοΰ σώζεται τδ πλεΐστον καλοΰ άναγλύφου μετά τέχνης είργα- 
σμένου έντδς άβαθοΰς πλαισίου παραστάσεως συνήθους* γυνή καθημένη πρδς 
τά δεξιά άποβλέπουσα καί λύπην μέγάλην έμφαίνουσα έπί τοΰ ολίγου 
πρδς τά κάτω νεύοντος προσώπου, φέρουσα χιτώνα καί ίμάτιον όπερ μετά 
χάριτος έκτείνουσα ύπεγείρει τή δεξι^ κεκαμμένή ευθύ πρδς τά άνω πρδ 
τοΰ προσώπου, έν ω ή άριστερά πίπτει πλαγίως έπί τών μηρών άπδ τοΰ 
άριστεροΰ πρδς τδν δεξιόν. Πρδ τής γυναικδς νεανίας τεθλιμμένην . δει— 
κνύων τήν δψιν νάρθηκα κρατεί άνοικτδν τή προτεταμένη άριστερφ έν $ 
ή δεξιά άνατεταμένη ύψοΰται παρά τήν δεξιάν παρειάν προέχουσα άπδ 
τοΰ ίματίου δι’ ού εινε περιβεβλημένος, καί φαίνεται δτι είχέ τι καί διά 
ταύτης άλλά δυσδιάκριτον έπειδή. εινε ·. έφθαομένη. Δυστυχώς τά άπδ 
τοΰ μέσου περίπου άμφοτέρων τών μορφών έφθαρμένα, ’ σύν τούτοις δ’ έλ- 
λείπει καί ή έπιγραφή ή'τις κατωτέρω τοΰ άναγλύφου βεβαίως θά έ'κειτο.

Σηκομόρφου δέ μνημείου μέρος βεβαίως άπετέλει τεμάχιον λίθου λευ- 
κοΰ μήκους 0,48, πλάτους 0,43 καί πάχους 0,Ό7. "Εφερε παραστάδας τδ 
σηκόμορφον τοΰτο μνημεΐον, ών σώζεται μέρος μόνον τής δεξιάς, έπί τού
των δ’ έπιστύλιον καί ύπέρ αύτδ άκροκεράμους* άντί δ’ άκρανθέμου εινε 
άναγεγλυμμένη ή συνήθης τής Σειρήνος παράστασις έν έλαφρφ άναγλύφφ, 
τυπτούσης τή άριστερφ τδ στήθος τή δ’ έτέρη τήν κόμην τιλλούσης. Έν 
τφ σωζομένφ μέρει τοΰ σηκοΰ δεξι^ τφ όρώντι φαίνεται πρδς τή παρα- 
στάδι κεφαλή γυναικδς ήφανισμένη τδ πλεΐσταν καλήν δμως σώζουσα τήν 
κατατομήν καί πρδς άριστερά άποβλέπουσα, καλύπτρη δέ κεκαλυμμένή 
τδ πλεϊστον τής κόμης. Έν μέσφ κατά μέτωπον βλέπων φαίνεται μέχρι 
στέρνου άνήρ γενειών,ου ή κεφαλή προεξέρχεώπέρ τδν σηκόν καί έπί τοΰ 
έπιστυλίου* ούτος άναβάλλεται ίμάτιον άπδ τοΰ άριστεροΰ ώμου κατερ- 
χόμενον καί περί τήν όσφύν έλισσόμενον, γυμνόν δ’ δλον τδ δεξιών κατά
λοιπον. 'Η άκρα άριστερά άπτεται τοΰ γενείου. Περαιτέρω κεφαλή νεανίου 
θλΐψιν μεγάλην έκφράζουσα έπαυξανομέ.νην διά τής άπτομένης τής δε
ξιάς παρΛάς ακρας δεξιάς* και η κεφαλή τούτου προκύπτει έπί τοΰ έπι— 

στυλιου, οπερ κατα τον αριστεροί) μέρος ολίγον τεθρκυσμένον καί έπί
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τοΰ οποίου φαίνονται διακοπτόμενα, ώς εί'ρηται ύπδ τών προεξεχουσών 
κεφαλών τά εξής γράμματα:

. CMAN (θέσις κεφαλής νεανίου) KOC

(θέσις κεφαλής άνδρδς) ΚΙΝΩΠΗ£Ω£ΤΡΑΤΟ
Τελευταΐον ένταϋθα πρέπει νά ταχθή καί τεμάχιον λουτροφόρου, ά~· 

κριβώς έκεΐνο τδ μ,έρος δπερ έφερε την παράστασιν, μήκους 0,50 μείζο- 
νος πλάτους 0,30. Έπ’ αύτοϋ ή συνήθης σκηνή. Γυνή έν μέσω έπι έδρας 
άνευ ά-νακλίσεως πρδς άριστεράν άποβλέπουσα μετά χιτΰΛος καί ίματίου, 
κατεστραμμένα έχουσα τά κάτω ολίγον κατωτέρω τών γονάτων, άνα- 

παυουσα την έντδς τοϋ ίματίου άριστεράν έπί τών μηρών τή δ’έτέρ<γ δε~ 
ξιουμένη νέον έξ αριστερών πρδς αύτην χωροΰντα καί γυμνά τά μέχρι, 
τών μαστών κατά τδν δεξιόν έχοντα’όπισθεν τής γυναικδς έτερος γενειών 
καί πρδς ταύτην την κεφαλήν στρέφων, έν ώ τδ σώμα μάλλον πρδς τδν 
θεατήν αποβλέπει, τήν μέν άριστεράν διά τοΰ ίματίου δλην κεκαλυμμέ-. 
νην έχει περί τήν όσφύν έμπρδς, ύπέρ δ’ αύτήν αναπαύει τήν γυμνήν δε- 
ξιάν. Ύπέρ τήν παράστασιν ταύτην τά δνόμ.ατα κατά σειράν

ΠΛΑ[Τ]ΩΝ ΗΔΥΛΗ ΠΛΑΤΩΝ: X . . ,
Ή εργασία τοϋ δλου έλαφρά καί ίκανώς έπιμεμελημένη.
Έκτδς τούτων ύπάρχουσι καί άλλα τινά τεμάχια ή'ττονος άξια, άπο- 

τελοΰντα μέρη άλλων μνημείων, πλήν ή'δη λίαν έφθαρμ.ένα ή κεκολοβω- 
μένα.

Δέν πρέπει δμως νά μή άν,αφέρω ένταϋθα τεμάχιον δυστυχώς μόνον 
άπολειφθέν άπδ μείζονος παραστάσεως καί ικανήν τήν τε τέχνην καί έπι- 
μέλειαν ‘μαρτυροΰν. Εινε τοΰτο άνάγλυφος κεφαλή γέροντος φαλακοοΰ 
σχεδδν φυσικοΰ μεγέθους κατά μέτωπον προσβλέπουσα καί άναπαυομένη 
ήρέμα έπί τής ύπδ τδν βαθυν πώγωνα φαινομένης άκρας δεξιάς ήτις έστη- 
ρίζετο έπί βακτηρίας. Έπί τοΰ ολίγου σωζομένου μέρους τοΰ δεξιοΰ καί 
τοΰ πλείονος τοΰ άριστεροΰ φαίνεται καί^τδ άπλοΰν τοΰ γέροντος ίμ,άτιον. 
Αξία προσοχής έπί τούτου ή χάρις καί ή ηρεμία ή έκφραζομένη διά τε 

τών οφθαλμών καί τών μεθ’ ήδύτητος ύπανοιγομένων χειλέων.'Η ρίς είνε 
άποτετριμμένη.

Πρδς τοΐς άνω εύρήμασι καί έγγύς τοΰ χώρου τής εύρέσεως αυτών ά- 
νεσυρθησαν καί δέκα άλλοι λίθοι πυραμιδοειδώς είργασμένοι μεγέθους, ποι- 
κ.ιλλοντος άπδ 0,62—0,87. Τά πειραμιδοειδή ταϋτα κατασκευάσματα 
παντα φεοουσιν οπήν κυλινδρικήν, κατά τδ άνω στενώτεοον τής πυρααί- 
δος, συνδεουσαν δυο άντικειμενας έδρας αύτής. Τά επτά δέ τούτων φέ- 

ρουσι καί οπήν κάθετον πρδς ταύτην άπδ τής άνω οριζοντίως’τετμ.ημέ-' 
νης επιφάνειας τοΰ λίθου* τών δευτέρων δέ τούτων οπών αί μέν εινε κυ~ 
λινδρικαί αί δέ έπιμήκεις Ορθογωνίου τετραγώνου σχήμα έχουσαι. Ώς έκ 
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τόΰ δγκου καί τής κατασκευής αύτών καί τοΰ βάρους τοΰ λίθου όντος 
σκληροτάτου, δικαίως ώνομάσθησαν άγκυραι, δύσκολον δμως ύπάρχει νά 
διακριθώσιν οί χρόνοι εΐς ους άνήκουσι καί ιδιαιτέρας μελέτης άξιον.

Έν Πειραιεϊ xj 11 Μαρτίου 1381.
Ιίκ. X. Αραγίτσης.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ό τήν Ελλάδα νΰν περιηγούμενος, Δόκτωρ τοΰ έν Μαδρίτη Πανεπιστη- 

μείου, μέλος τής Γεωγραφικής Εταιρίας, κλ. κ. Saturninus Ximenes, άπο-. 
στέλλει ήμΐν πρδς δημοσίευσιν τάς εξής έπιγραφάς.

γ ΎΎΠΐΗ Lf
Ε Υ , Ν Ο I Δ Α
Ζωί,ΜΟΕΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ο'ΝΗ ® Ε Γ Φ Ο Ρ Ο Ε®
ENOMENHCfiZ 
ΕΜΙΟΕΚω|Ν HE 
| Μ Φ Ο Ρ Ο Ε Ε Υ | Ο 
®ΝΡΔΑΛΑΕ
Ρ f Μ Ο Ε Ε Υ Μ f Ρ Ο

Ά.
Α Ν Ε Ρ ω Ε >

ΑΥΡ- ΑΡΚΑΔΙ ω Ν ΕωΤΑΔ® 
A Υ Ρ - Ε ω Τ Α Δ Η Ε . > 
KA-NEIKOETPATQC
I ΟΥΛ ·Ο I ΕI ΒΑΤ Η Ε
I Q Υ Λ ■ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ο Ε
AY Ρ · ®/Θ ΑΜΟ Ε· ΕΥ Κ A Ρ ΠΟ
ΑΥΡ · Ε Ε Μ Ν Ο Ε
ΑΥΡ·ΑΛ ΕΞΑ Ν Δ Ρ Ο Ε >
ΑΥΡ - ΕΥ Ο Λ Ο Ε * I Ε Ρ ω Ν

Άμφότεραί είσιν έφ’ ένδς καί τοΰ αύτοϋ λίθου, κειμένου, έπί τίνος πα
ραθύρου τοΰ ναοΰ τής Μονής ϋ'ΛγΙου 'ΑθανααΙονο έν τω δήμφ Αευκασίας 
τής Επαρχίας Καλαβρύτων καί έ'χουσι 0,75 μήκος καί 0,45 πλάτος ά
νήκουσι δέ είς τήν άρχαίαν Κλειτορείαν.

Ή δέ μονή αυτή τδ κεΐται είς τδ όρος «.ΦίΛιαν άνωθεν τής θέσεως τής 
καλουμένης «Ζαγορ/εσας», ένθα ύπάρχουσι τά έρείπια τής. άρχαίας Κλει- 
τορείας εξής άπαντες οί λίθοι, οί χρησιμεύσαντες είς τήν άνέγερσιν τοΰ 

καί αδθις άνοικοδομηθέντος είρημένου ναοΰ.
• ’Απέναντι τής άρχαίας Κλειτορείας πρδς τδ β. κεΐται χωρίον, καλούμε- 
νον ανεσι», είς τοΰ οποίου τήν έκκλησίαν ύπάρχει έν τη αγία Τρα- 
πέζ·ρ λίθος έκ μαρμάρου λευκο.ΰ, έφ’ ού ύπάρχει επιγραφή αρκετά μεγά
λη* άλλ’ έπειδή οί ιερείς δέν έπέτρεψαν τώ κ. Σατουρνίν.ω τήν άν.άγνώ- 
σιν, μένει άγνωστον τδ περιεχόμενο ? ώσαύτως. δέ καθά λέγει δ σοφδς Δό— 
κτωρ, ούδέ είς τά μέλη τής έν Άθηναις Γερμανικής Σχολής έπετράπη νά 
άνζγνώσωσιν αυτήν, δτε μετέβησαν νά ΐ'δωσιν είς Κλειτορείαν τδ νεωστί 
άναλυφθέν περίφημον έκεΐνο άγαλμα περί ού δ πολύς λόγος έν τω Έλλη- 
νικω Τύπω. . ' ..... ^
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‘Η επιγραφή αυτή διασώζεται είς τδ Μοναστηριού <ΡΑγία Έ.ίεοϋσαν 
έν τφ δημ.φ Μυρτουντίων πλησίον είς τά λουτρά, τά λεγόμενα 
ών ριίαν ώραν άπέχει.

Κατά την γνώμην τοΰ Δόκτωρος Σατουρνίνου οί δυο μοναχοί οί έν τγ| 
έπιγραφή ταυτγι μνημονευόμενοι, ϊΐα’ίσιος δ θειος καί δ ανεψιός αύτοϋ Ευ
θύμιος, η σαν λόγιοι άνδρες, και κατά πάσαν πιθανότητα μκθηται τοϊς 

περίφημου Σχολάς της Δημητσάνης, της τοϋ ΦιΛοσόφυυ έπικα.Ιουμένης, 
καί τά φώτα κατά πάσαν την Πελοπόννησον διαχεούσης κατά τάς ζόφε-· 
ρωτάτας έποχάς τοϋ Μεσαιώνος,

Α. Πετρίδης σχολάρχης Κυπαρισσίας

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΡΩΜΗ

’Εκ διαφόρων έκθέσεων διαλαμ-βανουσών περί τών εσχάτως γενομένων 
έν Ρώμη άρχαιο λογικών εργασιών, άναγράφδμεν τά έξης:

Όρυττομένων τών τάφρων φρουρίου νΰν κτιζόμενου έπί τοϋ λεγομένου 

monte Mario παρά την Ρώμην δχι μακράν τοΰ μέρους, δπόθεν διηρχετο ή~ 
Via triumphalis, άνεφάνη και άλλος υπόγειος νεκρικός θάλαμος είς βάθος 
ύπδ την γην πέντε ή έξ περίπου μέτρων. 'Ο θόλ.ος είχε καταπέσει" δλον 
δέ τδ ύπόγειον οικοδόμημα έχει μ^κος μέν μέτρων-4, πλάτος δέ 3,56 καί 
φαίνεται ηδη έν παλαιοίς χρόνοις συληθέν, ώς δύναταί τις νά είκάσφ έκ 

τών καλπών, α'ίτινες εύρεθησαν άνεστραμμέναι -η άτάκτως κέίμεναι καί 
τών σαρκοφάγων, ών έλειπον τά σώματα. Ούδέ έν άξίας εύρημα έγένετο 
έν τφ ύπογείφ. Οί τοίχοι φαίνεται δτι είχόν ποτέ γραφάς· καί δέν σώ
ζεται μέν νΰν αύτών ούδέν ί'χνος, άλλ’ υπάρχει προφανές της ποτέ ύπάρ* 
ξεως αύτών τεκμηριον. Διότι εύρέθησαν κατά γης μικρά γύψου πλακίδια 
έζωγραφισμένα, τά οποία βεβαίως άπδ τών τοίχων θά έχωσιν άποσπα- 
σθη καί καταπέσει, πιθανότατα έκ της υγρασίας.

Έπί έκάστης τοΰ ύπογείου πλευράς κείται άνά εις σαρκοφάγος άνευ 
πώματος και έπιγραφης, ούχί δέ καί οί τέσσαρες έκ τοΰ αύτοϋ λίθου, άλλ’ 

. είς μέν μαρμάρινος,δ δεύτερος έκ πεπερίου καί οί δύο άλλοι έξ άλλου εγχω
ρίου λίθου, Είς τδ βάθος τοΰ υπογείου, αριστερά τφ είσερχομένω, ύψοϋται 

έπι έκτισμένου τετραγώνου θόλος γωνιώδης (ogival), ύψους μέτρων 1,30, - 
κοίλος τά έσω καί είς δύο άνισα πατώματα διγρημένος, έν τφ έτέρφ δέ 

τούτων εύρέθη κρανίον πλήρες, κείμενον έπί τών πλίνθων.
Έν τφ μέσφ ύπ'ηρχαν δύο τετράγωνοι ύδρίαι νεκρικαί, ών η μέν φέρει 

έπιγραφήν,-γράμμασι τών καλών χρόνων λέγουσαν: Μινικία ΜαρκέΕΙα, 
Φουτόανοΰ θυγάτηρ, βιώσασα ,ίτη δώδεκα, μήνας ένδεκα και ημέρας επτά·. 
’Έχει δ’ η υδρία αύτη καί τάδε τά σήματα" άετον έν μέσφ δύο ρόδων 
έπί τοΰ μετωπίου, έπί δέ τών πλευρών φιάλην (pateram) καί σταμνίον 
(urceolum), Ή δέ άλλη ύδρία, έφ’ ίς είναι σεσημασμένος δάφνης στέφα

νος, έχει επιγραφήν λέγουσαν Στατωρία Μαρκέ.Ι.Ια, Μάρκου θυγάτηρ.
Καί άλλαχοΰ δέ, έκτδς τούτου τοΰ ύπογείου, εύρέθησαν νεκρικαί έπι- 

γραφαί, έν αύταίς δ’άναφέρονται Νικομήδης καί ή rarissima αύτοϋ σύζυγος 
Τοκκΐα Πανακία, δ Σέζτος Κοΰριος Ευσέβιος, η τοΰ αύτο,κράτορος Νερούκ 

άπελευθέρα Κοκκηία Κωγκορδία Ουρανία, άναγραφομένη ώς Sanctissima 

UXor, αί δύο θυγατέρες Οΰΐθιανή καί Ρενάτη κτ·λ· Σ. Κ. Σ.

ίψ

ί

ΕΙΔΗίΕΙί

‘Η άρχαιολογικη εταιρία έπεχείρησε νά έρευνησν) τδν παρά τδ Βαρβά- 
κειον τόπον δπου εύρέθη τδ γνωστόν άγαλμα της Άθηνάς. Έκ της έοεύ- 
νης ταύτης παρηχθη είς φώς έν τών λειπόντων μερών τοϋ άγάλματος τδ 
δεξιόθεν έπί τοΰ κράνους ζώον άνέχον τδν ένα τών δευτερευόντων λόφων 
έν άρίστρ καταστήσει διατηρούμένον. Τδ ζώον δ’ είναι ίππος πτερωτός 
τέλειος ώς δ γερμκνδς Αάγγε δρθώς είχεν υποθέσει περιγράψα; τδ άγαλμα.

— Έν τω αύτφ τόπφ έξακολουθούσης της σκχφης άνευρέθησαν λεο— 
ψ^να οικοδομής καί τοίχος όμοιος πρδς τους πρώτους εκείνους εύρεθέν- 

τας. Εις τούτων φέρει ερυθρόν ζωηρόν χρωματισμόν.
— Έπανηλθεν έξ Ολυμπίας η άποσταλεΐσα επιτροπή δπως παραβάλή 

τά δίπλα καί ώς όμοια προτεινόμενα ύπδ της Γερμανικής κυβερνησεως. 

Καθά μανθάνομεν^η επιτροπή αύτη συναινούντων καί τών Γερμανών έπι- 
τρόπων περιώρισεν είς δκτακόσια τά είς την Γερμανικήν κυβέρνησιν δο- 

θησόμενα αντικείμενα. Ή δ’ αΐ'τησις περί άπρστολης τών νομισμ.άτων 
είς Βερολϊνον άπερρίφθη" θέλουσι δέ καθαρισθη κα!· έξετασθη ένταϋθα, καί 
τά διπλά έκ τούτων θά δοθώσι τη Γερμαύικ^; κυβερνήσει.

— Ό πανάρχαιος τύμβος δστις άνηγγέλθη υπάρχων έν Ώρωπω μετ’ ε
πιτόπιου έρευναν εύρέθη ών άπλώς πύργος μεσαιωνικός _άνάξιος προσοχ-ηςι

·■—Άπεστάλη εις ’Επίδαυρον δ έφορος τών άρχαιοτητων κ. Π. Καββα- 

δίας όπως καθαρίση τδ άρχαίον θέατρον τδ παρά τδ ίερδν τοϋ Άσκλη- 
ποιου, είς § θέλει ποιήσει άνασκαφάς η ’Αρχαιολογική εταιρί*·
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. —‘Ο κ. Έρ. Σχλίμαν και η κυρία άνεχώρησαν είς Όρχομενόν μετά

του γενικού εφόρου τών Αρχαιοτήτων κ, Π. Εύστρατιάδου δπως έξακο- 
λουθήσωσι τάς άπό τοΰ χειμώνος διακοπείσας άνασκαφάς.

— ’Εν Σέρίφφ εντός τοΰ παρά την πόλιν κειμένου κτήματος τοΰ Δη- 
μητριου Κοτζίκου άνευρέθη άγαλμα άρχαιοτάτης εποχής, ώραΐσν. ώς λέ- 
γουσι, παρίστανον γυναίκα κρατούσαν διά της χειρός αύτης τόν ένα τών 
μαστών κα'ι οίονε'ι θηλάζουσαν.

— Κατά την κατασκευήν της άπό ’Αγρίνιου είς ΚραβασαρΧν δδοΰ, δι- 
ερχομένης διά της αρχαίας Στράτου, άνεκαλύφθη είς βάθος μικρόν άρ- 

χαΐον κτίριον, πιθανότατα ναός, δθεν έξήχθησαν ή'δη γ)πό τών εργατών 
πλάκες τινές καί δγκόλιθοι.

— Ό κ. Κωνσταντίνος Καραπάνος έξελέχθη άντεπιστέλλον μέλος της 
Γαλλικής Άκαδημείας τών επιγραφών καί τών γραμμάτων είς άντικατά.— 

στάσιν τοΰ άποβιώσαντος Ίταλοΰ αρχαιολόγου Κουϊρίνου Βισκόντη.
— Έν Κορσική άνεκαλύφθησαν θέρμαι Ρωμαϊκαί έν ταΐς όποίαιςεύρέ-^ 

θησαν καί νομίσματα Αναθηματικά χαλκα. Έπί ενός τών νομισμάτων 
τούτων παρίσταται η Θεά 'Υγεία. Τά νομίσματα ταΰτα είναι περίεργα 
καί ύπό αρχαιολογικήν έ'ποψιν καί ύπό χημικήν ένεκα της ύπό τών θερ
μών ύδάτων άλλοιώσεως αύτών.

' ΦΑΟΑΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.

Ό Σύλλογος συνεκρότησε την μηνιαίαν αύτοΰ συνεδρίαν την 30 λή- 
ξαντος [Ληνός.

'Γδν λήξαντα μήνα άνέγνωσαν διατριβής οί κκ. Αριστείδης Σπαθάκης 
τακτικόν μέλος περί της κατ’ 'Λριστοτε.Ιη παιδείας καί α κ. Ίώ. Μεσ|ρ 
λωρκς ομοίως τακτικόν μέλος περί τΰ>ν κατά καιρούς α^έσεωΓ τωκ όρ0δ~ 
δόζωκ ριετά τωκ διαριαρτυρομέκωτ.

Ή έν Αονδίνω εταιρία πρδς ένθάρρυνσιν τών έλλ. σπουδών έν Άγγλί# 
άπέστειλε τώ Συλλόγφ τά τελευταίως έκδοθέντκ πρακτικά αύτης.

Βαρύς είς θανάτους μελών τοϋ Συλλόγου ύπήρξεν δ Μάρτιος. Δύο άντε- 

πιστελλοντα μ,έλη ο έν Λευκάδι σχολάρχης Ιω· Ζ£τ<κρ.<κτέλθξ και δ έν 
Μασσαλίγ καθηγητής Σπυρίδων Γρυπάρνις, έν έπίτιμον δ έν Κέρ
κυρα αρχιμανδρίτης Φώτιος Κ,αντΐας και έν τακτικόν δ Άρεβτεί· 
δν}ς ϋ. Αόσοος κατέλιπον πένθος άφθιτον τώ Συλλόγφ. Ό Ίω. Στα- 
ματέλος ην τακτικός συνεργάτης τοϋ περιοδικού τοΰ Συλλόγου, δ δέ ’Αρι
στείδης Δόσιος δτε διέτριβεν έν Άθήναις πολλάκις έτίμησε τό βήμα τοΰ 

Παρνασσού. ■

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

HOMO" SUM.·—Συνήθως άναφέρεται στίχος τις τοΰ Τερεντίου έκ' τής 
αύτοΰ κωμωδίας· «Εαυτόν τιμωρούμενος». (Πραξ· Α', σκηνή Α', ς-' 25)..

Homo sum ; nihil humani me alienum puto.
«’’Ανθρωπος είμί, ούδέν τών Ανθρωπίνων έμοί λογίζομαι ξένον»’δίδεται 

δέ αύτφ ύψίστη σημ.ασία πρός ήν δ Τερέντιος δέν άπέβλεπεν δλοτελώς. 

”Ας έξετάσωμεν τό πώς.
Γέρων τις Χρέμης άγροτι.κός γαιοκτήμων μετ’ Αδιακρισίας' τίνος, άλλά 

καί καλοκαγάθου περιεργείας, καταγίνεται ύπέρ τό δέον τεερί πράγματος 
κατ’ούδέν ένδιαφέροντος αύτφ, περί τών υποθέσεων τοΰ γείτονΟς αύτοΰ 
Μενεδήμου. Ούτος παρατηρεί αύτφ: λέγων' «—Φαίνεται δτι- αί Αποθέσεις 

σου σέ άφίνουν μεγάλην εύκαιρίκν, ώστε νά καταγίνεσαι περί τών υπο
θέσεων τών άλλων μεθ’ ών ούδένα έ'χεις λόγον δπως άνακατευθής».’Αλλ’ 
δ Μενέδημος τόν άποκρίνεται μέ τό γνωστόν αύτό Homo Sum κτλ. όπερ 
δηλοΐ «άνθρωπος δά είμαι καί εγώ καί δέν μένω Αδιάφορος είς τό’ τί πράτ- 
τουσιν οί άλλοι άνθρωποι" διά τοΰτο έ'λαβα τήν έλε >θερίαν νά σ’ έρωτήσω 

πώς έχουσι τά πράγματά σου». Τοΰτο. τό άφελές καί Απέριττου τοΰ λα
τινικού διαλόγου, ή καλοκάγαθος αδιακρισία ενός γείτονας παρεστάθη ώς 
ύπέροχος άποκάλυψις της λατινικής περινοίας, ώς είδος τι διακηρύξεως 

τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου (declaration des Droits de Γ homme) περι
λαμβανόμενων έν τή δεκάδι τών λέξεων τούτων. Είς ούδέν τών τοιού- 
των άπέβλεπεν δ Τερέντιος άλλ’ είς τό δτι έδείξαμεν ένθάδε. Ουτω δέ 

έννόει τόν στίχον τοΰτον καί δ Κικέρων άναφέρων αύτόν καί παρατηρών 
Est enim difficilis cura reruns alienarum (de off. I. 9). «Δυσχερής γάρ έστι 

ή τών ξένων υποθέσεων φροντίς.»
Πρώτος δ Σενέκας παρήλλαξεν εύστόχως τό νόημα τοΰ στίχου τούτου 

πρός τήν κοινώς τανΰν φερομένην σημασίαν- άλλ’ δ Σενεκας ήτον έ'μπλεως 
τών διδαγμάτων τής στωϊκής φιλοσοφίας επομένως καί τών ελληνικών 
ίδεών έξ ών βρίθουσι τά συγγράμματα αύτοΰ.. Τοιούτων δέ φιλανθρωπικών 
διακηρύξεων γέμουσιν αί κωμφδίαι τοΰ Μενάνδρου ’ καί. τών πολλών άλ

λων κωμικών ποιητών τής έποχής αύτοΰ.
Εί δέ καί τις άπαοαιτήτως θέλει έν τι Homo sum ρωμαϊκής καθαυτό 

παραγωγής, πρέπει νά τό ζητή έν τφ ίδίφ τόπφ αύτοΰ παρά τφ.Ίο.υβε- 
νάλγ (Σατυρών IV 288). ’Ιδού τί έν τή εποχή αύτοΰ άντιτάττει. ή σεμνή 
ματρώνα καί σύζυγος τοΰ Civis romanjis Sum πρός τούς ελέγχους αύτοΰ 

συλλαβόντος αύτήν έπ’ αύτοφώρω μοιχαλίδα. .

i "Ορα Etude sur la Comedie Grecque par Guillaume Guizot, Nouv. Edit.1866 p.264-5.
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. , . Olim convenerat (inquit)
til faceres tit quod velles; neo no® ego posset» 
indulgere mihi. Clames licet et mare coelo 
confundas: Homo sum.

« Αλλοτε σύμφωνοι έ'μείναμεν νά κάμης ο,τι θέλεις, δμοίως καί εγώ δ, τι 
με αρεσει, Φωνοκόπα. λοιπδν, άνακάτονε θάλασσαν και ούρανδν, άζ^γωποο 

είμαι χαι έγω.» Suum cuicjue tribuere, έκάστφ άποδοτέον τδ οίκεΐον.

• Κυρίακύ,ς Λαμπηύλλος
* *
*

^εερ,ων τοΐ$ I88CM— — 'Ο χειμών κατά τάς με-
τεωρολογικάς παρατηρήσεις περιλαμβάνει τούς μήνας Δεκέμβριον, Ίανουά-2· 
ριον και Φεβρουάριον. 'Οληζας δέ χειμόον "ην έκ των ηπιωτάτων. Ιδού 
κατα τάς ύπδ τοϋ Αστεροσκοπείου Αθηνών εύμενώς άνακοινωθείσας η- 
μϊί παρατηρήσεις τίνα παρουσίασε φαινόμενα έν Άθηναις.

'Η μέση μέν αύτοϋ βαρομετρική θλΐψις ην 751,74 χμ. άπέναντι 756, 
37 τοΰ χειμώνος τνΰ παρελθόντος έτους. Και μεγίστη μέν την 25 ’Ιανου
άριου (764,47) έλαχίστη δέ την 9· Φεβρουάριου (735,51). 'Η μέση θλΐψις; 

Τών τριών μηνών ην

754,49
750,34
750,41

ις της έκατονταβάθ-

Δεκέμβριος
’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος.

'Η μέση θερμοκρασία τών τριών μηνών είς βαθμούς της εκατοντάβαθ
μου διαιρέσεως (Κελσίου) ην 10,36 απέναντι 7,81 τοϋ παρελθόντος έτους, 
διαφορά λίαν έπαισθητη έν τφ μέσω δρφ. Και μεγίστη μέν Ην την 16 

’Ιανουάριου (21,1) έλαχίστη την 23 Φεβρουαρίου (0,8). Ή μεγίστη θερ
μοκρασία πέρυσι Ην 20,9 Η δ’ έλαχίστη — 2,2. Ή μέση θερμοκρασία 
τών τριών μηνών καί τών δυο έτών H? έν αντιπαραβολή <νς έξης 

πέρυσι

Χ8,Ό1.
5,51.
8,94.

καί τδ ποσδν τοϋ καταπε- 

έφέτος

10,88
11,71
8,50

13

Δεκέμβριος

’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος

'Ημέρας βροχές'έσχομεν 31, δρόσου δέ 
σόντος υδατος άνέρχεται είς 224,50 χμ. Πέρυσι τδ ποσδν τοϋ καταπεσόν-
τος υδατος Ην 102,87 ώστε ό χειμών έφέτος ην λίαν βροχερός.

Χιόνος και πάγου ούδεμίαν έσχ μεν ημέραν, άστραπών ,τρεΐς καί βρον
τών μίαν.

’Άνεμοι επικρατέστεροι Ησαν ώς πάντοτε οί ΒΑ καί οί ΝΔ. ’Έπνευσαν 
δέ 24 μέν ημέρας ΝΔζ 10 Ν’ 1 ΝΑ’ 40 Ημέρας ΒΑ’ 7 ΒΔ’ 2 Β. Έτι δέ 
4 ημέρας Δ και 1 Α.

At τέλφαε τών βιδλίωυ. — 'Ο καθηγητές κ.. Westwood άνέγνω τε
λευταίως έν τη Βρεττανικη εταιρία περίεργον ύπόμνημα περί τών έντό-. 
μ.ων άτινα καταστρέφουσι τά βιβλία καί έν γένει τά έντυπα.

Οί σκώληκες της Aglossa pinguinalis καί ένδς είδους Depressaria κατα
στρέφουσι συνηθέστερον τά βιβλία πλέκοντές τούς ιστούς αύτών μεταξύ 
τών τόμων καί κατατρώγοντες τδν χάρτην διά νά σχηματίσωσί τά άου- 
κούλια αύτών. Ό σκώληξ ομοίως τοΰ Cheyletus eruditus άπαντ&ται ένίοτε 
έν τοΐς βιβλίοις τοΐς διατηρουμένοις είς ύγρδν μέρος καί κατατρώγει τδν 
χάρτην. Μικρδν κολεόπτερον (Hypothenemus eruditus) σκάπτει στενάς στοάς 
έν τοΐς καλύμμασι τών βιβλίων καθώς καί η Lepisma saccharina ητις συ
νήθως εύρίσκεται έν τοΐς έρμαρίοις τών οικιακών προμηθειών. Τδ μικρδν 
τοΰτο έντομ.ον έχει περιέργους συνήθειας’ κατατρώγει τδ λευκόν μέρος τρϋ 
χάρτου καί καταλείπει τδ τετυπωμένον’ τοΰτο δέ παρετηρηθη, δτι είκόνος 
ξυλογραφικης τετυπωμένης κατέφαγεν δλα τά λευκά μέρη καί κατέλιπε 
τά διά μελάνης τετυπωμένα. Καί οί λευκομύρμηκες δ’ έν τοΐς θερμοΐς 
κλίμασι κατατρώγουσι τά βιβλία, ώς καί οί βλάπται (blattes).

Άλλά κυρίως τά έντομα τά γνωστά ύπδ τδ ό'νομα ώρολόγια τοϋ θα
νάτου είδος του γένους Anobium, ποιοΰσι τάς μεγαλητέρας καταστροφάς 
διατρυπώντα ού μόνον τά καλύμματα τών βιβλίων άλλά καί τά βιβλία 
αύτά. ’Αναφέρεται παράδειγμα είκοσιοκτώ τόμων είς φύλλον τεθειμένων 
έμοΰ έν βιβλιοθήκη, οΐτινες τόσον εντελώς διετρυπηθησαν ύπδ τοΰ σκώ- 
ληκος τούτου ώστε ηδυνηθησαν νά διαπεράσωσι θώμιγγα έν τη <5π^ καί 
νά ύπεγείρωσιν δλους τούς ούτω διατρυπηθέντας τόμους.

Πρδς καταστροφήν τών εντόμων τούτων συμβουλεύουσι την διά βεν
ζίνης, χλωροφορμίου, φαινικοΰ οξέος, τερεβινθίνης, αποβράσματος κολοκύν

θης, κουασσίας Η νωπών καρυδιών έπίβρεξιν τών βιβλίων. 'Ομοίως καί η 
έπίδρασις έν ταΐς βιβλιοθηκαις άτμοΰ θείου καιομένου ωφελεί πολύ καί 

καταστρέφει τάς τίλφας. , ‘
* * 1

*
Ηλεκτρικός χάρτας.— 'Ο χάρτης είναι καλός άγωγδς τοΰ Ηλε

κτρισμού καί εύκολότεοον παντός άλλου σώματος ηλεκτρίζεται διά τίίς 
τριβής. Άπλοϋν φύλλον χάρτου γραφής άν τριβή διά μάλλινου τινδς.ύφά- 
σματος η καί της χειρδς απλώς άποκτα ηλεκτρικάς ιδιότητας, προσκολ- 
λαται έπί της τραπέζης καί παράγει μικρούς σπινθήρας ορατούς έν τφ 
σκότει. Άλλ’ αί ιδιότητες αύται είναι άσθενεΐς. Φυσικός τις Γάλλος τε
λευταίως συμβουλεύει τά έξης ΐνα απόκτηση δ χάρτης μεγάλην ηλεκτρι
κήν δύναμιν. Αναμιγνύομε^ είς ί'σας δόσεις θειϊκδν οξύ,τό κοινώς βιτριόλιον, 
μετά νιτρικού οξέος, έν τφ μίγματι δέ τούτφ έμβαπτίζομεν χάρτην έπί 
τινα λεπτά, κατόπιν δ’ έξάγομεν αύτδν τδν έκπλύνομεν καλώς μέ άφθο- 
νον ύδωρ καί τδν ξηραίνομεν. ’Άν κατόπιν λάβωμεν τόν χάρτην τοΰτον 
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χαί τον έπεκτείνωμεν έπί κηρωτοΰ ύφάσματος, τρίψωμεν δέ ζωηρώς διά 
τϋς χειρδς η κάλλιον διά φλανέλλας,έξάγομεν έξ αύτοϋ ζωηρούς σπινθήρας 
δι’ ών δυνάμεθα νά πληρώσωμεν λουγδονικην λάγηνον, νά θέσωμεν πυρ εις 

το πιστόλιον τοϋ Βόλτα καί έν γένει νά έκτελέσωμεν πάντα τά έν τοϊς 
φυσικοϊς έργαστηρίοις έκτελοόμενα πειράματα τοΰ ηλεκτρισμού. 'Ο άναγ- 
καΐός πρός τοΰτο χάρτης πρέπει νά ηναι έλαφρός, κάλλιστος δέ είναι δ 
Σουηδικός χάρτης §ν μεταχειρίζονται είς τά διυλιστήρια.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Φιλολογία.—'Η άνάπτυξις τών διαφόρων γλωσσών α'ίτινες δαιλοΰν- 
ται έν Εύρώπη είναι η έξης.'Η αγγλική ητις έν άρχη τοΰ αίώνος ώμιλεϊτο 
ύπό 22,000,000 ψυχών δμιλεϊται σημέρον ύπό 90 έκατόμμυρίων'ή,ρωσική 
ύπό 63 εκατομμυρίων άντι 30· η γερμανική ύπό 66 εκατομμυρίων άντί 
38· η γαλλική ύπό 46 εκατομμυρίων άντι 34' η ισπανική ύπό 44 έκατοοι- 
μυρίων άντι 32' ή Ιταλική ύπό 30 εκατομμυρίων άντί 18' ή πορτογαλ- 
λικη ύπό 13 εκατομμυρίων άντι 8. Έχομεν λοιπόν αυξησιν διά μέν την 
άγγλικην 310 τοϊς θ/θ, διά την ρωσσικην 110 τοϊς θ/θ διά δέ την γερ
μανικήν 70 τοϊς °/θ, διά την ισπανικήν 36 τοϊς °/θ, καί διά την γαλλι
κήν δμοίως 36 τοϊς θ/θ. '

— Αί δημαρχίκι των διαφόρων διαμερισμάτων τών Παρισίων συνέστη
σαν δημοτικάς βιβλιοθηκας πρό τριών ετών ών η χρησις επαυξάνει καθ’ 
έκάστην. Κατά τό ληξαν έ'τος 17 βιβλιόθηκαι τοιαΰται έλειτούργησαν, 
ύπέρ τούς έκατοντακισχιλίους δ’ άναγνώστας έφοίτησαν έν αύταϊς. Αί 
δεκαεπτά αύται βιβλιόθηκαι περιέχουσι σήμερον 60,000 τόικων άπέναντι 
38,276 ους είχον κατά τό τέλος τοΰ 1879. Δέχονται δετούς άναγνώ- 
στας έν αύταϊς,άλλά και δανείζουσι βιβλία δωρεάν καταβαλλομένης χρη
ματικής έγγυησεως ύπό τοΰ λβςμβάνοντος βιβλία’ κατ’ οίκον. Δύο μάλι
στα τών βιβλιοθηκών τούτων η τοΰ Β'. καί τοΰ Κ'. διαμερίσματος δα
νείζουσι κατ’ οίκον καί τεμάχια μουσικής φωνητικής τε καί οργανικής.

— Ό γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Έδμόνδος Άβόΰ έπώλησε τό είς
αυτόν άνηκον μερίδιον της έφημερίδος Ό 1& αιών άντί ενός καί ήμίσεως 

εκατομμυρίου φράγκων. Διατηρεί δέ πάντοτε τόν τίτλον άρχισυντάκτου 
τοΰ φύλλου τούτου. ,

— Άπεβίωσεν έν Παρισίοις δ Άδόλφος Joanne δ γνωστός έκδοτης καί 
συγγραφεύς τών περίφημων δδηγών τών γνωστών ύπό τό ό'νομα αύτοϋ, 
οΐτινες σήμερον ύπερβαίνουσι τούς 120.

Ωσαύτως εν Παρισίοις άπεβίωσεν δ γάλλος γεωγράφος Ευγένειας Κορ- 
ταμβερ είς ηλικίαν 74 έτών,οστις έξέδοτο πολλά γεωγραφικά συγγράμματα.

. * *
*

. Την 9 ποοσεχοΰς’Ιουνίου θά έορτασθη έν

.’Αγγλίφ η έκατονταετηρις τοΰ Γεωργίου Στέφενσον τοΰ πρώτου κατασκευα- 
.στοΰ άτμαμαξών. Έπί τη εύκαιρίη ταύτη άγγλικη τις έφημερίς δημοσιεύει 
.τάς έξης λεπτομέρειας. Ή πρώτη άτμάμαξα τοΰ Στέφενσον διέτρεχε μό
λις 50 χιλιόμετρα την ώραν καί δέν ηδύνατο νά συρη βάρος άνώτερον τών 

, 13,000 χιλιογράμμων, Σήμερον μία άτμάμαξα ταχεία δύναται νά διατρέξη 
καί μέχρις 100 χιλιομέτρων την ώραν καί νά σύρη βάρος μέχρι καί 600, 
000 χιλιογράμμων. Έν Γαλλία σήμερον αί ταχύτεραι άμαξοστοιχίαι αί- 
τινες είναι αί μεταξύ Παρισίων καί "Αβρής, Παρισίων καί Αυών καί Παρι
σίων καί Βορδιγάλλων διατρέχουσι 65-70 χιλιόμετρα την ώραν' έν Άγ- 
γλίφ δ’ αί ταχύτεραι άμαξοστοιχίαι, ών κυριώτεραι αί μεταξύ Δούβρου καί 
Αονδίνου καί μεταξύ Αιβερπούλ καί Μάντζεστερ διατρέχουσιν 76 — 80 χι
λιόμετρα. Έν Γερμανίά η μεταξύ Σπανδάου καί Στένδαλ αμαξοστοιχία^ 
ητις είναι ή ταχυτέρα διατρέχει 75 χιλιόμετρα. Έν ’Αμερική τέλος η 
.μεταξύ Φιλαδέλφειας καί Νέας Ύόρκης τελευταίως διοργκνισθεϊσα γραμμή 
διατρέχεται ύπο της αμαξοστοιχίας άνευ αύδενός στάθμου κατά λόγον 
79 χιλιομέτρων τςην ώραν.

* *
*

Ι£.α,λαΙ τέχναχ- —Ή έν Β^άχοις Παγα,γΙα, τοΰ Ίταλοΰ διάσημου 
ζωγράφου Αεονάρδου δέ Βίντζη άνηκουσα είς την συλλογήν τοΰ λόρδου 
Σουφφόλκ, ηγοράσθη ύπό τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου άντί 225,000 φράγκ.

— Έν τη βιβλιοθήκη τών Παρισίων τη λεγομένη τοΰ Μαζαρίνου άνευ- 
ρέθησαν δύο χειρόγραφα καθ’ ά δ διάσημος ’Ιταλός ζωγράφος καί άρχιτέ- 

κτων Αεονάρδος δέ Βίντζη άπό τοΰ 1472 μέχρι τοΰ 1483 έποχην ά
γνωστον τοΰ βίου αύτοϋ, διέμενεν έν Αίγυπτφ ώς άρχιτέκτων είς την ύπη- 
ρεσίαν τοϋ Σουλτάνου. Κατά τά χειρόγραφα ταΰτα φαίνεται οτι δ Αεο- 
νάρδσς δέ Βίντζη ησπάσθη τόν Ισλαμισμόν. Έπί τών χειρογράφων τού
των μεγάλη νΰν συζητησις ηγέρθη μεταξύ τών καλλιτεχνών καί φιλο

λόγων.
— Ό διάσημος Βέλγος ζωγράφος Εύγένιος Verboeckhoven άπεβίωσε κατ’ 

αύτάς έν ήλικίφ δγδοηκοντα δύο έτών. ’Ην κυρίως γνωστός ώς ζωγραφών 
ζώα, δημοτικώτατος δέ κατέστη δ πίναξ αύτοϋ δ παριστάς πρόβατα κα- 
ταληφθέντα ύπό χιόνος. Κατ’ άρχάς έζωγράφει λέοντας καί τίγρεις, το- 
σοΰτος δ’ ην δ πόθος του όπως σπουδάση έκ τοΰ πλησίον τά ζώα ταΰτα, . 
ώστε είσηλθε ποτέ έν αύτώ τφ κλωβω αύτών έν τφ θηριοτρο.φείφ καί 
έζωγράφησεν έν μεγίστη ήσυχίγ ύπερηφανον λέοντα δστις τόν έθεώρει 
άτάραχος. Τόν λέοντα τοΰτον έ'σχεν ώς ύπόδειγμα .δ τ.εχάτης έν τη ζω- 
γραφίφ τοΰ πίνακος τοΰ παριστάντος τόν Βέλγον λέοντα θραύοντα τάς 
άλύσεις του έπ’ εύκαιρίφ της έπαναστάσεως τοΰ 1830.

— Τό. έπί τών στρατιωτικών ύπο'υργεϊον της Γαλλίας άπηύθυνεν έγ—

1



«88 ΠΑΡ5Α2Χ0Σ
κύκλων πρδς άπαντα τά συντάγματα ϊνα άνάφερώσιν (καυτόν έπι τί<#4 
στρατιωτικοί? κατορθώμασιν ίδιοι διέπρεψεν άπδ του 1790, καθότι θά πα- 

ραγγελθώσι πίνακες άναφερόμενοι έίς τδ κατόρθωμα τοΰτο, οΐτινες θά άν- 
αρτηθώσιν εΐς τάς αΐθούσας έν αΐς συνέρχονται οί άξιωματικοί τών συν- 

. ταγμάτων τούτων.
— Έν Παρισίοις. πρόκειται νά ίδρυθη μουσεΐον έθνίκδν τών καλών έν 

γένει τεχνών» Τδ έπί τούτου νομοσχέδιον υπεβλήθη ηδη εΐς τάς βουλάς·»
— Έν προσφάτφ πωλησει εικόνων έν Παρισίοις δύο εικόνες δ Σταθμός 

.τοΰ ζωγράφου Μεϊσσονιέ και δ ’’ΑγγτΛβς τοϋ Μιλέ έπωληθησαν έκεϊνος μέν 
άντί 125,000 φρ. ούτος δ’ άντί 160,000.

. * * -
*

Λχάφο'ρα. —»Τδ έν Έσσεν μέγα κατάστημα χυτηρίου καννονίων τα 
δποΐον άνηκει εΐς τδν κ. Άλφρέδον Κρούππ ύπηρχεν άπδ της αρχής τοϋ 
αίώνος τούτου. Άπδ τοΰ 1826 διηυθύνετο ύπ’ αύτοϋ τούτου τοΰ Κρούππ 
δστις άνέλαβεν αύτδ άγοράσας άπδ τοΰ 1848. Τω 1810 ειχεν δλιγωτέ-» 
ρους των έκατδν έργατών, σήμερον δέ 8,680, άν δ’εΐς τούτους προσθέσω-» 
μεν τούς έργάτας τών μεταλλωρυχείων καί τούς έν ταΐς ύψηλαΐς καμί- 
νοις, οΐτινες έργάζονται μέν διά τδ χυτηριον άλλά μακράν ’της περιμέ
τρου του, δ ολος αριθμός τών έργατών άνέρχεται εΐς 15,780.- Έχει δέ 
τδ κατάστημ,α 1542 χυτήρια, 2 94 άτμοκινητους λέβητας, 82 άτμοκινη- 
τους σφυράς ων μία 50000 χιλιόγραμμων, 310 άτμομηχανάς συγκε’ντρού- 
σας δύναμιν 12,000 ίππων καί 1622 διαφόρους μηχανάς καί έργαλεΐα.Ή 
καθημερινή κατκνάλωσις άνέρχεται τών μέν γαιανθράκων εις 3,000,000 
χιλιόγραμμα, τοΰ υδατος εΐς 13,000 κυβικά μέτρα, τοΰ φωταερίου εΐς 
17,000 κυβικά μέτρα. Κέκτηται προσέτι τδ κατάστημα σιδηροδρόμους 
41 χιλιομέτρων μήκους, ούς διατρέχουσι 41 άτμάμαξαι καί 537 άμαξαι'ι 
Άπδ τ·ης κατασκευές του δέ τδ χυτηριον κατεσκεύασε 18,000 κανόνια.

— Ή μεγαλειτέρα γέφυρα' τοΰ κόσμου είναι η τελευταίως άποπερατω- 
θεΐσα έν Ρωσίγ έπί τοΰ ποταμού Βόλγα μήκους. 1270 μέτρων. Ή κατα
σκευή αύτης άρξαμένη άπδ τοϋ 1877 διηρκεσε τρία δλόκληρα έ'τη καί 
έστοίχισε 18 εκατομμύρια φράγκων. Ή γέφυρα υποβαστάζεται ύπδ 13 
ύπερμεγέθων τόξων τδ δέ δι’ αύτην καταναλωθέν ποσδν σίδηρου άνέρχε

ται εΐς 6,552 τόνους.
—Έν Φινλανδίγ οί λύκοι είναι άπειροπληθεϊς'ύπολογίζεται ό'τΐ τφ 1879 

μόνον έποιησαντο καταστροφές ύπερβαινούσας τά 15 έκατομμ.ύρια ρου· 
βλίων’ κατέφαγον 529 'ίππους, 1984 ταύρους, βόας καί δαμάλεις, 10100 
πρόβατα, 445 χοίρους, 291 αίγας, 1,4570 έλάφους καί δυστυχώς καί 
ικανά παιδία.


