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Προς τους κχ. Γυρινασίάρχας.

, Ο ενταύθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός a πρδς άλλαις κοινωφε- 
λεσ,ν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ τής ένισχύσεως τής έθνικ^ς παιδεύσεως καί 
τζς των γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως, ή'ρξατο άπδ ενός ήδη <τους 
ερίδων καί άζιον λόγου μηνιαίου περιοδικόν φιλολογικόν καί έν γέν£ί. 
έπιστημονικδν σύγγραμμα ύπδ τδ όνομα Μκρνασσός. Έκ τών άχρι 
τοΟδ'ε έ'κδοθέντων τευχών αύτοΰ καί έκ τών ύστέρων καταδεικνύεται ή 
χρησιμότης του Έπιθυμοϋντες νά παράσχωμεν τήν δυνατήν ήμΐν ύποστή- 
ριζιν εις τδ προκείμενον κοινωφελές έργον συνιστώμεν ύμϊν τε και τοΐς 
παρ' ύμΐν κκ. καθηγηταις αύτό, ίνα γένωνται δσοι άν προαιρώνται συν
δρομητή αύτοΰ, όπως διά τούτου ένισχυθή ή έκδοσις αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό υπουργός
Θ. Π. ΔΗΑΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΗΣΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πγος τους κκ. Γ υψνα,αίάρχα,ς καί ΣχοΛάρχας

Καί άλλοθεν καί έκ της ύπ’άριθ. 651 έγκυκλίου τοϋ καθ’ημάς ύπουρ- 
γείου, τ^ 8 Όκτωβοίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε οτι ό ενταύθα φιλο
λογικός σύλλογος «Παρνασσός ! έκδίδει χάριν της κοινής ώφελείας, συμ- 
φώνως δέ καί πρδς την αποστολήν αύτοΰ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυ- 
μον τοϋ συλλόγου, Έν τούτω καταχωρίζονται λόγου άξιαι διατριβαί καί 
ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, έ'ργα λογίων. Έπιθυμοϋντες χάριν 
της έκ τής έκδόσεως αύτοΰ ώφελείας νά ένισχυθή κατά τδ δυνατόν αύτό, 
έθεωρήσαμέν ότι συμβάλλεται ικανώς εις τοΰτο ή έν αύτώ καταχώοισις 
διατριβών καί σημειώσεων άρχαιολογικών άνακαλύψεων, περί λειψάνων 
άρχαίων ηθών καί έθίμ,ων σωζομένων αύτουσίως ή καί κατά τύπον και 
παραλλαγής έν ταΐς νΰν συνηθείκις τοΰ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου, πεοι 
λέξεων καί όρων έν τή διαλέκτφ τοΰ κοινοΰ λαοΰ διατηρούμενων έν τύπω 
παροιμιών ή αξιωμάτων. 'II διά πεοιοδικοΰ διακοίνωσις τοιούτων άντικει- 
μενών, παρέχει άφορμήν άλλως καί τοϊς λογίοις εις περαιτέρω έοεύνας καί 
έξιχνιάσεις τών φυλετικών σχεσεων τών διαφόρων κοινοτήτων καί τοΰ 
έθνικοΰ βίου, σώζει δέ ταϋτα καί τοϋ έξαφανισμοΰ εις §ν ό χρόνος και ή 
δσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ΐνα καί ούτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καί ικανότητα 
αύτών καταστήσωσι θέλουσι στέλλει τά έκκστοτε εις γνώσιν αύτών πε- 
ριερχόμενα δπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήμκτα κατ’εύθειαν πρδς τήν έπιστα- 
σίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσι συσταινομένου περιοδικοΰ δ «Παρνασσός».

Έν Άθηναις τή 23 Ιουνίου 1880·

Ό υπουργός
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΤΝΟΔΟΤ

ΠΕΣΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΏΝ"

έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί έπιτροπη συγκείμενη έκ τών 

κκ. Ποεναγεώτου I. Φέ^μ-που, Χπυρέδωνος Ιί. Λ.άμ«ρουβ 
Λϊ. Γ. Πολετου και "St. Βαλβη καί προεδρευομένη ύπδ τοΰ. πράε-' 
δρου τοΰ Συλλόγου κ. Τιμολέοντος Άργυροπούλου.

/
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Ή 'Ιερά Σύνοδος προέβη πρδ μικροϋ εις σπουδαιότατόν τι β,ημα άφορών 
τδ μέλλον τοϋ κλήρου τνίς Ελλάδος, εις πρ^ξιν, ·ητις καθ’ ημάς είναι η 
σπουδαιότερα πράξις αύτης άπδ της συστάσεώς της, η'τοι άπδ. τοΰ 1833.' 
Ετοίμασε δηλ. και προυτεινε τν) κυβερνήσει σχέδιον, δι’ ου ύπέδειξε πώς 
δύναται νά συστ$1 ταμεϊον εκκλησιαστικόν, έξ ού νά μισθοδοτηθώ άπας ο 
κλήρος, και πώς ούτω δύναται νά έξέλθγ ό κλήρος ημών άπδ τΐίς οίκτρΚς 
άληθώς θέσεως, έν η εύρίσκεται και καταστη άξιος τοϋ ύψηλοΰ αύτοϋ προο-· 
ρισμοΰ. Τδ ταμεϊον τοϋτο κατά την πρότασιν της'Ιερας Συνόδου ηδύνατο 
νά συστνί, εάν πρώτον διά νόμου ωρίζετο, ΐνα έκαστη έλληνικη ορθόδοξος 
οικογένεια προςφέργι υπέρ αύτοϋ κατ’ έ'τος δραχμάς 5. ’Επειδή δέ ύπολο- 

γίζονται έν συνόλω τουλάχιστον 300 χιλιάδες ελληνικών οικογενειών εν 
άπαντι τφ κράτει, δ πόρος ούτος τοΰ εκκλησιαστικού ταμείου θά ε'φθανε 
τδ 1 ’(2 εκατομμύριου δραχμών. Κατά τδν νόμον αί πτωχαΐ οίκογενειαι 
^δύναντο νά έξαιρεθώσι, τοιουτοτρόπως δέ η είςφορά αδτη δέν θά έπεβά- 
ρυνε την άπορον τάζιν καί θά ητο οίονει εκούσια. Το εκ των απόρων δε 

οικογενειών προερχόμενον έλλειμμα θά άνεπληροΰτο έκ τών εκουσίων 
συνεισφορών τών πλουσιωτέρων, αΐτινες βεβαίως θά ύπερεβαινον το ωρι- 
σμένον ως έλάχιστον ποσδν τών 5 δραχμών κατ’ε'τος. Σημειωτεον δε δτι 
η διά νόμου επιβολή τί; είςφοράς ταύτης τών 5 δραχμών δέν θά ί,το 
κυρίως έπιβάρυνσις τοΰ λαοΰ διά νέου βάρους’ διότι ιόδη ο λαός εν τοϊς 

πλείστοις μέρεσι της 'Ελλάδος κατ’έθος προςφερει εκ τών προϊόντων τΐί.ς 
γ-ης ώρισμένον ποσδν είς τούς ίερεϊς. 'Η έκ σίτου η. άλλων προϊόντων εις- 
φορά αυτή ήθελε παύσει, δριζομένης τη; τών 5 δραχμών κατ’ έτος. Δεύ
τερος πόρος δρίζεται τδ έκ τών κατά τδ 1 834 διαλυθεισων μονών ετήσιον

* 'Η διατριβή αδτη ίνεγνώοβη ?ν. τη συνεδρίαι τοΟ «Συλλόγου Παρνασσού» τής 21 Δε
κεμβρίου τοΰ 1882.
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είςόδημα έκ 240 χΐλ, δραχμών, τδ όποιον εισπράττει νυν ή κυβέρνησις 
καί έξ ου μισθοδοτούνται νΰν οί Αρχιερείς καί οί ιεροκήρυκες, οΐτινες τοϋ 
λοιποΰ ήθελον . μισθοδοτεΐσθαι έκ τοϋ έκκλησιαστικοΰ ταμείου. Τρίτος, 
πόρος προσδιορίζεται έν 5 τοΐς °(θ έκ των εισοδημάτων τών διατηρού
μενων μοναστηρίων, δπερ ύπολογίζεται εις 100 περίπου χιλ. δραχμών. 
Εκτός τούτων θά είχε βεβαίως τδ εκκλησιαστικόν ταμεΐον καί εκτά
κτους δωρεάς πλουσίων ευσεβών. Τοιουτοτρόπως ήδόνατο νά σχηματισθή 
ταμεΐον εκκλησιαστικόν έχον εισόδημα έπί μέν τοϋ παρόντος ύπέρ τά 2 
εκατομμύρια δραχμών κατ’ έτος, βραδύτερον δέ καί πλειότερον. Ή 'Ιερά 
Σύνοδος προστίθησιν, δτι, σχηματιζομένου τοϋ ταμείου, θά έ'παυεν αναγ- 
καίως ή χειροτονία Αγραμμάτων ιερέων, καί μόνον νέοι φέροντες δίπλω
μα μιας τών θεολογικών καί εκκλησιαστικών σχολών τοΰ κράτους ή'θελον 
τοΰ λοιποΰ χειροτονεΐσθαι. Καί οί μέν έχοντες δίπλωμα τοΰ Πανεπιστη
μίου Θά έλήμβανον μηνίαΐον μισθόν 200 φράγκων, οί δέ τής 'Ριζαρείου 
σχολής 150, και οί τών άλλων σχολών, οίτινες θά έχρησίμευον διά τάς 
κωμοπόλεις καί τά χωρία 100. Οί δέ νΰν ύπάρχ,οντες, δπως καί αύτών 
ή θέσις βελτιωθή καί παύση καί αύτών δ έξευτελισμός, ορίζεται νά λαμ- 
βάνωσι καί ούτοι 60 δραχμάς κατά μήνα, έως ου έκλίπωσι κατά μικρόν 
Μετά τδν δρισμόν τοΰ μισθού θά επαυον πάντα εκείνα τά εξευτελιστικά 
μέσα τοΰ πορισμοΰ, τά όποια σήμερον ταπεινοΰσι τδν ημέτερον κλκρον> 
θά έ'μενον όμως τά άλλα τυχηρά εισοδήματα τά μή προσβάλλοντα την 
αξιοπρέπειαν τοϋ ιερατείου, οίον τά έκ τών βαπτίσεωνς- γάμων καί κη
δειών καί τοιούτων ιεροτελεστιών. Τοιουτοτρόπως ήθελε καταστή δυνα
τόν, ϊνα δ εφημέριος ζή άξιοπρεπώς,· καί θά έξεύρίσκετο τέλος δ τρόπος, 
δι’ ου θά άνυψοΰτο ή θέσις τοϋ κλήρου καί θά έ’παυε τδ πάντων εντιμό
τατου έργον νά θεωρήτκι τδ πάντων εύτελέστατον καί ταπεινότατου· 
Πας νέος εύ ήγμένος καί εύπαίδευτος έν τφ μέλλοντι, δστις ή'θελεν αί- 
σθανθή έν τή καρδίφ του ζωηρόν θρησκευτικόν αί'σθημα, βλέπων δτι άσπα- 
ζόμενος τδ κληρικόν στάδιον, ού μόνον δεν θά έ'τρεχε τδν κίνδυνον νά 
λιμοκτονήση και νά έξευτελισθή, όπως σήμερον συμβαίνει τοΐς ίερεϋσιν, 
Αλλά καί νά τιμηθή καί νά ζήση αξιοπρεπή καί ανεξάρτητον βίον, 
προθόμως καταταχθή εις. τάς τάξεις τοΰ κλήρου, καί ούτως θά έβλέπο- 
μ.εν έντδς ολίγου χρόνου τδν κλήρου ημών μορφούμενον καί άνυ^ουμενον 
καί τήν εκκλησίαν ημών άναγεννωμένην, τήν δέ εύσέβειαν παρά τφ λαφ 
ημών άναθάλλουσαν πάλιν καί έπικρατοΰντα παρ’ αύτώ ήθη χρηστότερα 
•καί αυστηρότερα. Ή ιδέα τής εΐρημένης προτάσεως τής Ίεράς Συνόδου 
"ύπήρξεν Αρίστη, οφείλεται δέ έ'παινος μέγιστος εις τά μέλη αύτής τά 
συλλαβόντα καί προτείναντα τδ περί ού ό λόγος σχέδιον, τδ έπαγγελλό- 
μενον καθ’ ήμάς τήν οριστικήν βελτίωσιν τοΰ ήμετέρου κλήρου καί τήν 
θρησκευτικήν Αναγέννησιν τοΰ ελληνικού λαού. Μέχρι τής σήμερον ειχομεν
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μόνον θεολογικάς σχολάς, Αλλ’ όλίγόι τών έν αύταΐς έκπαιδευομένων εύ- 
λόγως Απεφάσιζον νά άσπασθώσι τδ κληρικόν στάδιον, τδ όποιον Αφεύ- 
κτως ή'θελεν δδηγήσει αυτούς εις τήν έ'νδειαν καί τδν έξευτελισμόν. Συ- 
σταινομένοϋ όμως ταμείου έκκλησιαστικοΰ καί Ασφαλιζομένου τοΰ μέλ
λοντος τών εφημερίων, θά λειτουργήσωσι καρπέ φόρως καί αί παρ’ ήμΐν 

. θεολογικαί σχολαί. Διά ταΰτα συγχαίρομεν άπδ καρδίας τί) 'Ιερά λυνόδφ 
έπί τή προτάσει αύτής, έπάναλαμβάνοντες, δτι άπό τοΰ 1833, άφ’ δτου 
έ'χομεν Τεοάν Σύνοδον, δέν έξήλθε σπουδαιότερου έ'γγραφον έκ τοΰ γρα
φείου αύτής τοΰ έγγραφου τοΰ περιέχοντος τήν εΐρημένην πρότασιν.

. Άλλά δέν Αρκεί, δτι έγένετο ή ειρημένη πρότασις περί σχηματισμ.οΰ 
έκκλησιαστικοΰ ταμείου καί μισθοδοσίας κλήρου κεκτημένου έπιστημονικά 
προσόντα- Πρέπει ή πρότασις νά πραγματοποιηθώ, καί τότε ή χαρά ήμών 
τών ποθούντων τήν Ανύψωσιν τοΰ κλήρου καί τήν θρησκευτικήν μόρφωσιν 
τοΰ λαοΰ θά ήναΐ πλήρης. Άλλ’ ύπάρχουσιν άρά γε ελπίδες περί τής 
πραγματοποιήσεως τής μεγάλης ταύτης ιδέας τής ούτως έπισήμως παρά 
τής Ίεράς Συνόδου προταθείσης ; Τοΰτο έξαρτάτάι. έκ δύο τινώυ, πρώτον 
έκ της επιμονής τής Ίεράς Συνόδου καί τών διςυθυνόντων αύτήν καί δεύ· 

ποός τήν έκ-'Λτερον έξ ύπουργείου έμφορουμένου υπό ειλικρινούς Αγάπης 
κλησίαν καί ύπδ ζωηροΰ ένδιαφέροντος ύπέρ τής θρησκευτικής μορφώσεως 
του λαοΰ. Ή 'Ιερά Σύνοδος Αφοΰ άπαξ έπισήμως έκήρυξεν δτι θεωρεί 
απολύτως Αναγκαίου νά μισθοδοτηθώ δ κλήρος, Αφοΰ πρώτον όρισθώσι 
τά επιστημονικά προσόντα αύτοΰ, πρέπει νά έγκολπωθ?) θερμώς τήν ιδέαν 
ταύτην, μεθ’ ής συνδέεται τδ μέλλον καί ή Ανύψωσις τής εκκλησίας ήμών 
καί τδ έθνικδν έν γένςι μέλλον τοΰ ελληνικού λαοΰ, καί πάν άλλο έργον 
έν δεύτερέ μοίρ^ι τιθεμένη, νά έ'χη πάντοτε πάσαν αύτής τήν προσοχήν 
έστραμμένην καί πάσαν τήν ένέργειαν αύτής συγκεντρωμένην εις τήν 
πραγματοποίησιν αύτής. Ού μόνον δέ ή παοοΰσα σύνοδος, άλλά καί αί 
έπόμεναι δέον νά ύπομιμνήσκωσι πολλάκις έντόνως ταϊς κατά καιρούς 
κυβερνήσεσι τήν σπουδαίαν ταύτην πρότασιν καί νά ζητώσι παρ’ αύτών 
τήν πραγματοποίησιν αύτής, δεικνύουσαι δτι ένόσφ δ κλήρος τών έφημε- 
ρίων δ ερχόμενος εις άμεσον συνεπαφήν μετά τοΰ λαοΰ καί έ'χων κυρίως 
εις χεΐράς του τήν θρησκευτικήν αγωγήν αύτοΰ μ,ένει Απαίδευτος καί έξηυ- 
τελισμ.ένος, ή έκκλησία έν Έλλάδι Θά διατελή έν οίκτρά κάταστάσει, 
δ δέ λαός θέλει μένει σχεδόν άνευ θρησκείας καί θέλει δσημέραι απο
βαίνει ασεβέστερος καί φαυλότερος. ’Άνευ τής ύποδεικνυομένης μερίμνης 
περί τών εφημερίων ή διατήρησις σχολών θεολογικών, δι’Ας τοσαΰτα δα- 
παν - νται, είναι ματαία’ αύτή δέ ή 'Ιερά Σύνοδος ενόσω ή 'Ελλάς μένει 
άνευ μεμορφωμένου κατωτέρου κλήρου, ούδένα έκπληροΐ σπουδαίου σκο
πόν. Ούδέν ωφελεί, δτι έλήφθη πρόνοιά τις, ώστε δπωςδήποτε εύπαίδευτοι 
άνδρες νά καταλαμβάνωσι τάς θέσεις τών αρχιερέων καί ιεροκηρύκων. Ό
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έπίσκοπος ύπάρχει κυρίως Ίίχ διευθύνγ τον ζληρον· τχ· ό'ργανα .αύτοϋ: εί
ναι ο ί εφημέριοι. Μη ύπαρχόντων εφημερίων καταλλήλων ούδέν κατορθοΈ 
ό επίσκοπος. 'Ωσαύτως καί δ ιεροκέρυξ δ κηρύττων έν δλοκλήρφ νομώ 
δλίγην δύναται νά προξενήσγ ωφέλειαν, μη επαρκών φυσικφ τ.φ λόγφ εις 

την πλήρωσιν τών θρησκευτικών άνκγκών τών κατοίκων δλοκληρου τοϋ 
νομού. Οί έπίσκοποι καί οί ιεροκήρυκες δύνανται. νά ώφελώσι πολύ, όταν» 
δ λαδς ήναι παρεσκευασμένος ύπδ τών- εφημερίων και προπεπαιδαγωγη- 
μενος θρησκευτικώς. Ό λαδς κυρίως προσμένει, πανταχοΰ νά δδηγηθή καί 
στηριχθή είς την εύσέβειαν παρά τοϋ εφημερίου του. Ούτος. είναι δ άμεσος·., 
καί πρώτος διδάσκαλος της θρησκείας, καί. εύσεβείας πρδς αύτόν, δ πνευ

ματικός πατήρ πάσης οικογένειας,δ πάρηγορών αύτην έν ταϊς θλίψεσι τοϋ 
βίου, δ στηρίζων αύτην έν ταϊς δειναϊς περιστάσεσιν, δ ποδηγετών αύτήν 
είς,την δδδν της άρετης. Τοιουτοτρόπως δφείλουσιν οί Συνοδικοί καταδει* 
κνύοντες την άνάγκ.ην της άνυψώσεως τών έφημερίων νά έπιδιώκωσι την 
πραγματοποίησή» τής γενομένης προτάσεως Καί εάν δέ κυβερνήσεις τινές 
δείξωσιν άδιαφρρίαν πρδς την φωνήν αύτών, θά εύρεθή δμως, άς έλπίσω- 

μεν, έν τφ μέλλοντι καί το.ιαήτη κυβέρνησις, ήτις νά έννοησγ την σπουτ 
δαιότητα τής προτάσεως ώς πρδς αύτδ τδ μέλλον τοϋ ελληνικού λαού, 

καί νά άποφασίσγ τήν έκτέλεσιν αυτής;· Πρδ πάντων δέ τδ μέγα έργον 
δύναται νά κατορθωθώ, έάν δ πανιερώτατος μητροπολίτης ’Αθηνών δ καί 
διαρκής τής Ί.,Συνόδου πρόεδρος καί η ψυχή αύτής, έγκολπωθή την ιδέαν- 

ταύτην καί άφοσιωθή άπδ καρδίας καί έξ δλοκληρου είς την πραγματο- 
ποίησιν αύτής· Ή άξιοπρεπης άποκατάστασις παντδς τοΰ. κλήρου-καί η 

επιστημονική μόρφωσις αύτοϋ έάν ποτέ γίνιωσι πράγματα παρ’ ήμΐν, θά 
•Τίναι μέγα γεγονδς έν Έλλάδι καί θά έ'χγι σπουδαιότατα άποτελέσματα 
έπί τές ήθικές καταστάσεως τοϋ ελληνικού λαοΰ. ’Εάν δ παν. μητροπο
λίτης κατορθώση τδ μέγα τοϋτο έ'ργον,. καί τοϋτο μόνον θά άρκέσν) νά 
άποθανατίση τδ δνομα αύτοϋ, ή δέ ιστορία της Ελλάδος καί ττί.ς έκκλη.- 
σίας αύτής θά μνημονεύη πάντοτε μετ’ έπαίνων τδ ότι έπί Προκοπίου μη- 

[ τροπολίτου ’Αθηνών καί προέδρου τής Ίεράς Συνόδου ή'ρξατο η άνακαί.-
νισις τής εκκλησίας έν Έλλάδι, έσώθη δ κλήρος αύτης άπδ τοϋ έξευτε^- 

“ λισμοϋ καί τής άμαθείας καί'ύψώθη είς τήν πρέπουσαν αύτφ κοινωνικήν
καί έπιστημονικήν περιωπην. Κατορθώσατε τοϋτο, πανιερώτατε, καί θά 

·'( έ'χητε τδν έπαινον ού μόνον τής παρούσης άλλά καί τών έπερχομένων
ί γενεών ! Καταστήσατε τοϋτο τδ δνειρον τοϋ βίου υμών, τδν κύριον πόθον
ί τής καρδίας ύμών, τδν μόνον σκοπδν τών ενεργειών ύμών. Μεταχειρίσθητε

πάσαν την ώς έκ τής θέσεώς σας σημζίνουσαν ένέργειαν ύμών καί πάσαν 
ji την ύψηλήν ύμών επιρροήν παρά τφ άνωτάτφ άρχοντι, παρά τοϊς έκάτ-

στοτε ύπουργοϊς, παρά τοϊς βουλευταϊς καί πάσι τοϊς ίσχύουσι καί θέλετε 
| βεβαίως έπί τέλους πείσει αύτούς νά έ'λθωσιν άρωγοί της έκκλησίζς καί 

-

S®
8

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 11
έκτελέσωσιν έ'ργον μεγάλως μέλλον νά ώφελήσγ ού μόνον την εκκλησίαν 
άλλά καί τδν ελληνικόν λαόν!

“Έπειτα έξαρτάται $ πραγματοποίησις τής προτάσεως καί. έξ ύπουρτ 
γείου άποδεχομένου αύτην καί άποφασίζοντος την έκτέλεσίν της. Άγνοοΰ-» 
μεν τί θά πράξη τδ παρόν ύπουργεϊον περί τοΰ προκειμένου, δέν θέλομε® 
δέ' νά πιστεύσωμεν δπερ λέγεται, δτι ού μόνον έδέχθη δήθεν ψυχρώς 
την γενομένην πρότασιν, άλλά καί οτι ίνα καταστηση την πραγματο- 
ποίησίν της άδύνατον, έσπευσε νά ύποβάλγ είς τήν έπιψήφισιν τής βουλής, 
νόμον περί συστάσεώς ταμείου τής δημοτικές έκπαιδεύσεως διαθέτον ύπέρ 
αύτοϋ τδ ύπδ τής Συνόδου χάριν τοΰ εκκλησιαστικού ταμείου ύποδειχθέν 
5 τοϊς’θΐθ έκ τής μοναστηριακές προσόδου. Τοϋτο μόνον γνωρίζομεν, οτι. 
έπί τή άποφάσει τής κυβερνήσεως νά δρισθγ είς τοιαύτην χρήσιν τδ είρη- 
μένον ποσδν έκ τοΰ μοναστηριακού εισοδήματος, τρία μέλη τής Ίεράς 
Συνόδου μετέβησαν είς τδ ύπουργεϊον της Παιδείας, καί έξέφρασαν την 
λύπην των.1 Ό νόμος δμως μεθ’ δλας τάς παραστάσεις ταύτας καί την 
διαμαρτύρησιν βουλευτών τινων έπεψηφίσθη. Καί μεθ’δλα ταϋτα δμως ημεϊς 
άγνοουμεν τί κυρίως τδ ύπουργεϊον σκέπτεται ώς πρδς την πρότασιν τής 
Συνόδου. Φοβούμεθα έν τούτοις μη ού μόνον οί πολιτευόμενοι οί σήμερον 
τά κοινά διαχειριζόμενοι, άλλά καί τά άλλα πολιτικά κόμματα τά μέλ
λοντα κατόπιν νά άνέλθωσιν είς την εξουσίαν, άκούσωσι ψυχρώς την είρη- 
μένην πρότασιν περί τοΰ κλήρου· διότι είναι ήμϊν γνωστή ή θρησκευτική 
άδιαφορία ή παρά τοϊς πολιτικοϊς ήμών κύκλοις επικρατούσα καί η έ'λ- 
λειψις”ένδιαφέροντος ζωηροΰ ύπέρ της άνυψώσεως τής ’Εκκλησίας καί τής 
θρησκευτικές μορφώσεως τοΰ λαοΰ. Είναι δέ λυπηρόν, δτι η άδιαφορία 
αυτή παρά τισι τών πολιτευομένων φθάνει μέχρι κεκηρυγμένης έ'χθρας καί 
άποστροφές πρδς την ’Εκκλησίαν καί την θρησκευτικήν έκπαίδευσιν τοΰ 
λαοΰ. Είναι γνωστόν, δτι καί έν τή περυσινή βουλή καί έν τή τοΰ έ'τους 
τούτου έξεφράσθη παρά τής έπί τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπής ή γνώμη, 
χάριν δέθεν οικονομίας νά καταργηθώσιν αί θέσεις τών ιεροκηρύκων καί 
τών καθηγητών τών ιερών μαθημάτων έν τοϊς γυμνασίοις ! Καί άπερρίφθη 
μέν καί πέρυσι καί έφέτος πιστεύομεν δτι θέλει άπορριφθη ή πρότασις 
αυτή, άλλά καί τδ νά γίννι μόνον τοιαύτη πρότασις τί άλλο δεικνύει, εί

1 Είναι μέν ιερός και μίγας και δ σκοπός της ένισχύσίως τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
&W δ έκκλησι αστικός πλοΰτος έπρεπε κατά πρώτον λόγον νά δαπανηθή ύπέρ τής έκ- 
κλησίας, ήτις άφέθη μέχρι ποΰδε έν τελεία καταπτώσει. Ή δημοτική καί άλλη έκπαίδευσις 
είναι άναγκαιοτάτη εις τήν μόρφωσιν τών έθνών, άλλα δέν αρκεί. ’Απαιτεϊτάι και δεύτερός 
τις παράγων πρδς τούτο, ή 8tot τής ’Εκκλησίας θρησκευτική έκπαίδευσις τοΰ λαοΰ. 'U έν τφ 
σχολείφ ηθική καί θρησκευτική έκπαίδευσις καρποφορεί, όταν ή ’Εκκλησία προπαρασκευάζη 
τδν παΐδα καί μετά ταΰτα δι’όλου τού βίου αδτοΰ συμπληροΐ τδ έ'ργον τοΰ σχολείου. Τδ 
σχολεϊον δέν όχει ύπδ τήν έπιρροήν του εί μή έπ’ ολίγα ετη τδν άνθρωπον, ούδέ είναι ε’ύκο- 
λον ολόκληρος δ λαδς άνεξαιρέτως νά διδαχθή. 'Η ’Εκκλησία έπιδρδ ηθικώς καί θρησκευτικώς 
Ιπι πάντας και δι’όλου τοΰ βίου άπδ τοΰ λίκνου μέχρι τοΰ τάφου.
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μή δτι πνεΰμα έχθρικδν πρδς την θρησκείαν έχει είςχωρήσει μεταξύ των 
τάξεων των πολιτευόμενων παρ’ ήμίν ; Νά καταργηθώσιν οί ιεροκήρυκες. 
Αντί νά πολλαπλασιασθώσιν, εί δυνατόν, και νά έχη έκαστη επαρχία τον 
ιεροκήρυκα αυτής, δστις νά διδάσκγ τον λαόν τήν ευσέβειαν και νά δδηγή . 
αύτδν εις την Αρετήν ! Καί δεν έννοουσιν οί τοιαυτας προτάσεις ποίοϋν- 
τες, οτι Αν δ ελληνικός λαός δσημέραι έξαχρειοόται έτι μάλλον, Sv τά εγ
κλήματα έπαλλαπλασιάσθησα.ν, Sv η πίστις έξέλιπε καί ή Απάτη κατέ
λαβε την θέσιν αυτής, τοϋτο προήλθε κυρίως έκ τής έξασθενήσεως τοΰ 
θρησκευτικού αισθήματος καί έκ της έπικρατήσεως τής άσεβείας καί τής. 
άπιστίας ; Τά ιερά μαθήματα νά καταργηθώσιν έν τοϊς γυμνασίοις, ένφ 
κυρίως έπρεπε μάλλον νά ένισχυθώσι ταϋτα, διότι δι’ αυτών κυρίως δυ- 
ναται νά μορφωθή τδ ήθος των μαθητών και νά πλασθή νέα ήθική γε
νεά; Είναι δυνατή ποτέ η μόρφωσις τών νέων Ανευ θρησκείας; Ό λόγος, τον 
δποϊον φέρουσιν, δτι οί πλεϊστοι τών νΰν ιεροκηρυκών και διδασκάλων τών 
ιερών μαθ/μάτων είναι δήθεν ανίκανοι, καί αληθές Αν ήτο τοϋτο, θά ήτό, 
άλογος και ανάξιος Απαντήσεως. Δεν είναι άξιοι, λέγετε, οί παρόντες Ιε
ροκήρυκες καί ιεροδιδάσκαλοι; Φροντίσατε νά μορφώσητε καταλλήλους 
καί ικανούς. Τοϋτο υπαγορεύει η στοιχειωδέστερα λογική.· "Ενεκα της 
τοιαύτης πανθομολογουμένης θρησκευτικές αδιαφορίας τών ήμετέρων πο
λιτικών κύκλων θλίβόμεθα βαθέως, προβλέποντες κακά Αποτελέσματα ώς 
πρδς τδ μέλλον τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ. Ημείς τούλάχιστον έχομεν την πε- 
ποίθησιν, δτι μόνοι εκείνοι οί λαοί δύνανται Ασφαλώς νά προοδεύσωσι και. 

νά έχωσι μέγα μέλλον, δσοι είναι θρησκευτίκώς καλώς μεμορφωμενοι καί 
κέκτηνται ήθη χρηστά. Λαοί ασεβείς καί ανήθικοι δεν δύνανται νά Ακ- 
μάσωσιν αληθή και διαρκή ακμήν καί στερεώς νά προοδεύσωσιν. Ή εύσε- 
βεια και ή ηθική είναι η υγεία τών λαών. Έρωτήσατε την Ιστορίαν 
τών λαών καί αυτή θέλει διδάξει υμάς, δτι η Αληθής καί γνησία ,εύσε- 
βεια συνεπήγαγε πάντοτε καί την ήθικήν έπίδοσιν τών εθνών καί οτι·. 

. μετά τής ηθικής συνεβάδισε πάντοτε καί τδ μεγαλεϊον καί ή πολιτική 
αυτών Ακμή. Τούναντίον μετά τής Ασεβείας συνεισέφρυσε πάντοτε καί ή 
Ανηθικότης, ή έ'κλυσις τών ηθών, καί μετά τής απώλειας τής ηθικής συνα- 
πωλέσθη καί ή ελευθερία. Ή Αρχαία 'Ελλάς ή'ρχισε νά διάφθείρηται μετά 
τήν έμφάνισιν τών σοφιστών, ο'ίτινες διέσεισαν τάς θρησζευτικάς του λαοϋ 
πεποιθήσεις καί έζήτουν νά αποδείξωσι τον ήττονα λόγον κρειττω και 
τδν κρείττονα ήττω, τδ Αγαθόν κακόν καί τδ κακόν Αγαθόν. ΚαίήΤωμη 
δέ ήρχισε νά παρακμάζη, δταν τά Ακόλαστα μυθολογήματα τών ξένων 
θρησκευμάτων καί αί ξέναι έν γένει ΐδέαι διαδοθεϊσαι έν τφ ρωμαϊκφ 
κράτει, έκλόνισαν την πίστιν εις τούς Αρχαίους τής 'Ρώμης θεούς. Κάί 

. σήμερον δεν είναι μεγάλοι μόνοι οί λαοί εκείνοι, παρ’οίς ή θρησκεία είναι 
ισχυρά δύναμις, ηθικώς έξαγνίζουσα καί κρατύνουσα αυτούς, οί βόρειοι
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γβρμανοί, οί Αγγλοι, οι τής.βορείου Ευρώπης έν. γένει λαοί καί οί ’Αμερι
κανοί Δέν πάσχουσι δε τούναντίον πολιτικώς καί δεν άδυνατοΰσι νά 
ύύωθώσιν εις . στερεά ν τινα καί διαρκή πολιτικήν ευεξίαν οί καθολικοί λαοί, 
παρ’οίς ή θρησκεία μόνον παρά τφ δχλφ διατηρεί κράτος τι, δπωςκρατή 
αύτδν έν δεισιδαιμονία (ήτις είναι διαστροφή τής άληθοϋς θοησκείας), ένφ . 
παρά πάσαις ταϊς Ανωτέραις τάξεσι τοϋ λαοΰ έπικρατεϊ ή φοβερωτέρα 

Απιστία καί έχθρα πρδς την θρησκείαν ; Είναι άρά γε πεπρωμένου καί ή 
'Ελλάς νά βαδίσν; τήν δδδν ταύτην τών λατινικών φύλων; Άπευχόμεθα 
τοϋτο Απδ καρδίας, διότι φρίττομεν ένώπιον τών ένδεχομένων Αποτελε
σμάτων τοιαύτης καταστάσεως.

. όί παρ’ήμϊν πολιτευόμενοι οί Αδιαφόρως ή έχθρικώς πρδς τήν θρησκείαν 
διακείμενοι έπρεπε νά μή αγνοώσι δύο μεγάλας Αλήθειας,, δτι Ανευ θρη
σκείας ήθη χρηστά παρά τφ λαφ είναι αδύνατα, και δτι Ανευ ηθών χρη
στών πολιτικός έλεύθερος βίος τών εθνών είναι ωσαύτως Αδύνατος. 'Η- 
θρησκεία ή ή εύσέβειά πρδς τδν Θεόν είναι ή ρίζα τής ήθικής. Μεθ’.δσα· 
δέ καί Αν λέγωσιν οί ύποστηρίζοντες τήν Απδ τής θρησκείας Ανεξάρτη

τον ήθικήν είναι Αναντίρρητον, δτι έν τφ βίω καί τών Ατόμων και τών 
λαών είναι πάντοτε εσώτατα ήνωμένα τά δύο ταϋτα, ή θρησκεία, καί ή 
ηθική. Ό ήθικδς νόμος δ έν τή συνειδήσει έκάστου Ανθρώπου έγγεγραμ- 
μένος, Ανευ Θεοϋ νομοθέτου, δικαστοϋ καί έκτελεστοΰ αύτοΰ είναι φαι- 
νόμ,ενον Ακατανόητου καί Απόλλυσι πάν κΰρος, εύκολώτατα δέ περιφρο-- 
νεϊται καί καταπατεϊται ύπδ του. Ανθρώπου, Πόθεν δ ήθικδς ούτος νόμος, 
δστις δέν έπεβλήθο ύπδ Ανθρώπου τινός, ούδέ προήλθεν έκ συμφωνίας τι- 

νδς Ανθρώπινης, Αλλ’ϊσταται ύπεράνω τών Ατόμων καί τών Ανθρωπίνων 
κοινωνιών ; Πόθεν δ νόμος ο5τος, δστις ήτο τοιοΰτός πρδ χιλιάδων έτών 
καί θέλει είναι τοιοϋτος καί μετά χιλιάδας; Δέν. μένει, αίνιγμα Ανευ 
παραδοχής τοϋ Θεοϋ ως νομοθέτου αύτοΰ, ού τίνος έκφράζει. τήν θέλησιν 
ή μάλλον τήν ούσίαν ; ’Έπειτα ή εύθύνη, ήν αίσθάνομ,εθα δτι φέρομεν 
πάντες έπ'ι τή παραβάσει τοΰ ήθικοϋ νόμου, έχει έννοιάν τινα Ανευ μελ- 
λούσ-ης ζωής καί Ανευ Ανωτέρας τινδς δυνάμει»’,ς Ασφαλιζούσης τδ κΰρος 
τοΰ νόμου τούτου ; ’Ιδού διά τί δ μέγιστος τών νεωτέρων φιλοσόφων, δ 
Κάντιος, έθεώρησεν ώς γνωστόν ώς αναγκαία αιτήματα τής ήθικής τον 
θεόν καί τήν Αθανασίαν. Ουτω σκέπτεται Αναγκαίως πας Ανθρωπος, 
ταύτην τήν λογικήν Ακολουθεί πρδ πάντων δ λαός. Πείσατε τδν Ανθρω
πον τοΰ λαοΰ, δτι δέν ύπάρχει Θεός καί μέλλουσα ζωή, καί είναι Αδύνα
τον νά κρατήσητε αύτδν Αιτδ τφν φοβερωτέρων έγκλημάτων. Τοϋτο ήνάγ- 

κασεν ώς γνωστόν τδν 'Ροβεσπιέρον κατά τήν μεγάλην γαλλικήν έπα- 
νάστασιν νά πείσγι τήν εθνικήν σύνοδον νά Ανακηρύξγ; ότι l.epeuple fran* 
cais reconnait Γ 6tre supreme et 1’ immortality de l’ ame ί ήτοι δ 'γαλλικός . 

λαός Αναγνωρίζει τδ υπέρτατοι» δν καί τήν αθανασίαν τής ψυχής (1794).
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Ή άονησις τής ύπάρξεως τοϋ Θεοΰ και ή κατάργησις τής' χριστιανικής 
θρησκείας, ητις είχε ψηφισθή έν τή έπαναστατική μέθγι τοϋ γαλλικού 
λαοΰ, είχε μεταβάλει την Γαλλίαν εις κοινωνίαν θηρίων κατά τάς ημέ
ρας τής τρομοκρατίας. ΙΙέρί τοϋ στενού τούτου συνδέσμου της θρησκείας 

καί της ηθικής πραγματευόμενος δ Guizot έν ταΐς μελεταις αύτοΰ περί 
τής χριστιανικής θρησκείας, λέγει τά έξης· «Άπεδείξάμεν το γεγονός 
τοΰτο δτι δ ηθικός νόμος δέν είναι ού'τε έπίνοια, ούτε σύμβασις Ανθρώπινη, 
ούτε εις των πεπρωμένων έκείνων νόμων, διά τών οποίων κυβερνάται δ 
υλικός ούτος κόσμος. Είναι δ νόμος τοϋ πνευματικού και ελευθέρου κόσμου, 
νόμος ανώτερος τοΰ κόσμου τουτου, δστις Αναγνωοίζων αυτόν, Αναγνωρίζει 
εαυτόν συγχρόνως έλεύθερον καί ύποτεταγμένον. Τίς είναι δ ποιητής τοϋ 
νόμου τούτου ; Τίς τδν έπιβάλλει εις τδν άνθρωπον, τοϋ δποίου αύτδς δέν 
είναι έ'ργον καί δστις κυβερνφ αύτδν χωρίς νά τδν ύποδουλώσγ ; Ποιος 
έθεσε τδν νόμ.ον τούτον ύπεράνω τοϋ κόσμου, δπου. παρέρχεται δ παρών 
βίος τοϋ άνθρώπου ; Φανερώς υπάρχει άνωτέρα έξουσία, Αφ’ ής πηγάζει 

. δ ήθικδς νόμος, καί ή'τις αποκαλύπτει αύτόν. Μετά τοϋ κοινοϋ αύτοΰ 
νοός, τδν δποΐον ένεκα τής ^Ασεβείας του καί τοΰ κυνισμοϋ του τόσον συ- 
χνάκις έλησμόνει, είπεν δ Βολταΐρος, δμιλών περί τοΰ ύλικοΰ κόσμου, καί 
της τάξεως, ητις βασιλεύει έν αύτφ. «Δέν δύναμαι νά υποθέσω δτι τδ 
ώρολόγιον τοΰτο ύπάρχει καί δέν έ'χει τδν ώρολογοποιόν του.» Έν τφ ή- 

. θικω κόσμφ πρόκειται περί πολύ διαφορωτέρου πράγματος ή περί ωρολο
γίου' δέν έ'χομεν ένταΰθα ενώπιον ημών κατεσκευασμένην τινά καί κεκα- 
νονισμένην άπαξ διά παντός μηχανήν. Ό νόμος τής τάξεως, τ. έ'. δ ηθι
κός νόμος είναι ΑδιαΤ,είπτως εις σύγκρουσή μετά τής Ανθρώπινης ελευθε
ρίας' η έλευθερία Αναγνωρίζει τδν ηθικόν νόμον, τδν δποΐον δύναται νά 
πληρώσγ η νά παραβνϊ Ό νόμος Αποκαλύπτει τδν Ανώτατον νομοθέτην, 
τοΰ δποίου είναι ή νόησις καί η θέλησις. Ό Θεός ηθικός κύριος· καί δ άν
θρωπος πρόσωπον έλεύθερον υποκείμενον περιέχονται δμοϋ έν τφ γεγονότι 
τοϋ ηθικοΰ νόμου. Έν τφ ηθικφ τούτω νόμιρ μόνον εδρεν δ Κάντιος τδν 
Θεόν' είχεν άδικον νά μη ευρίσκη αύτδν καί άλλαχοϋ, Αλλ’ Αληθώς έν 
τφ ηθικφ νόμφ, τφ κανόνι της ηθικές έλευθερίας, φανεροί δ Θεός εαυτόν 
τφ άνθρώπφ μετά ζωηροτέρας καί μάλλον αμέσου έναργείας. Καθώς δέ 
δ ηθικός νόμος άνευ κυριάρχου νομοθέτου, δστις τδν επιβάλλει εις τδν 
άνθρωπον, είναι έλλιπές καί Ανεξήγητον γεγονός, ποταμός άνευ πηγές» 
επίσης καί η ήθική εύθύνη τοΰ ελευθέρου άνθρώπου άνευ τοΰ Ανώτατου 
δικαστοΰ, δστις έφαρμόζει αυτήν, είναι γεγονός Ατελές καί Ανεξηγητον, 
πηγή άνευ έκβολών, ή'τις ρέει καί αφανίζεται, ούδείς οίδε, ποϋ! Καθώς 
δ ηθικός νόμος Αποκαλύπτει τδν ηθικόν νομοθέτην, ούτως η ηθική εύθύνη 
Αποκαλύπτει τδν ήθικδν δικαστήν. "Οπως δ ηθικός νόμος δέν δύναται νά 
συνταυτισθίί μετ’ ούδενδς ύπ’ Ανθρώπων έπινοηθέντος θετικού νόμου^ούτως 

αί κρίσεις αί παρά τών Ανθρώπων γινόμενα·, έν δνόματι τίίς ήθικής έύ- 
■θύνης, δέν είναι σχεδόν ποτέ η εντελώς Αληθής καί δικαία έκείνη κρίσις, 
οΐαν ή εύθύνη αύτη προσδοκφ καί έπικαλεΐται. Ή ηθικη εύθύνη Απαιτεί 
■ανωτέραν 'τινά άπταιστον ίκάνοποίησιν. Τοιουτοτρόπως καθώς δ Θεός έν 
τφ ήθικφ νόμω περιέχεται ώς Αρχικός ποιητης του, ούτως έν τή ηθικ^ 
εύθύνη περιεχεται δ Θεός ώς δ δριστικδς αύτοΰ δικαστής. Κατά ταΰτα η 
ηθιιώο τάξις, τδ κράτος τοϋ-ηθικοΰ νόμου, είναι Ακατάληπτος καί Αδύ
νατος, έάν δέν είναι Θεός, δστις νά τηοή αύτην ύπεράνω της έλευθερίας 
τοΰ Ανθρώπου, καί Ανορθώνη δταν η έλευθερία τοΰ Ανθρώπου διαταράσσρ · 
αύτην. Τοιουτοτρόπως τά ηθικά γεγονότα, τά έμφυτα καί ίδιάζοντα εις 
την Ανθρωπίνην φύσιν, δηλ. η διάκρισις τοΰ ηθικοΰ Αγαθοΰ καί τοΰ κα- 
κοΰ, ή ήθική ύποχρέωσις, ή ηθικη εύθύνη, η ηθικη Αξία $ Απαξία είναι 
εσώτατα Αναγκαίως συνδεδεμένα μετά τών θρησκευτικών γεγονότων, δηλ. 
τοϋ Θεοΰ, ώς -ηθικοΰ νομοθέτου καί ώς τηρητοΰ καί κριτοΰ. "Αλλαις λέ- 
ξεσιν ή ηθικη είναι ούσιωδώς καί φυσικώς συνδεδεμένη μετά τίίς θρη
σκείας».’ Τάς σκέψεις ταύτας τοΰ Γκιζώτου, α'ίτινες είναι πόρισμα βαθυ- 
τάτων μελετών καί μακράς πείρας τοϋ βίο", έ'πρεπεν οί παρ’ ήυ.ΐν πολι- 
τευταί νά μελετήσωσι καλώς. Χρηστά η'θη είναι Αδύνατα παρά τοΐς λαοΐς 
άνευ θρησκείας. Χρηστά ήθη θά μορφωθώσι καί έν Έλλάδι, Αν δ λαός 
καταστή ευσεβής, δπως ήτο δ λαός έπί τών πατέρων ημών. "Ινα δέ τοΰτο 
έπιτύχωμεν πρεπει νά μορφώσωμεν κλήρον πεπαιδευμένον δυνάαενον νά 
δδηγηση εις την θρησκείαν την παρούσαν γενεάν κεκτημένον πάντα τά 
φώτα τών νΰν χρόνων καί μεταχειριζόμενον πάσαν την σημερινήν παι
δείαν πρδς ύποστήριξιν αληθούς,πεφωτισμένης,συμφώνου πρδς τήν σήμερον 
πρόοδον εύσεβείας, ούχί δέ δεισιδαίμονος καί φανατικής, δποία σήμερον 
παρ’ ήμΐν καί άχρηστος καί Αδύνατος είναι.

Δευτέρα Αλήθεια,ήνοί πολιτευόμενοι παρ’ήμΐν δέν πρέπει νά παραβλέψω- 
σιν, είναι, δτι Αν πάντες οί λαοί έχουσιν Ανάγκην τής θρησκείας, πρδ πάν
των όμως χρήζουσιν αυτής οί ελεύθεροι λαοί. Διότι πρώτον ή έλευθερία 
προϋποθέτει ηθικόν τδν λαόν, έχοντα αύταπάρνησιν καί Αρκετήν δύναμιν 
ψυχής, δπως Ανθίσταται κατά παντός δεσποτισμοΰ καί ματαιοΐ πάσαν 
Απόπειραν ύποδσυλώσεως. Ό ανήθικος καί έκνενευρισμένος λαός είναι Ανί
κανος-νάδικτηρήση τήν έλευθερίαν του. Ή τυραννία εύκόλως υποτάσσει 
τδν λαόν τον μή έχοντα τδ θάρρος νά ριψοκινδυνεύσω ύπέρ τής ιδίας έλευ
θερίας. Διά τοΰτο πάντοτε τής ύποδουλώσεως τών λαών προηγήθη ή έκ- 
φαύλισις τών ηθών αύτών, ητις ή'ρξατο άπδ τής Ασεβείας αύτών.’Έπειτα 
έχει Ανάγκην ή έλευθερία τής θρησκείας καί διότι άλλως εύκόλως κα- 
ταντα εις τήν ακολασίαν, εις τήν απόρριψιν παντός ηθικοΰ, πολιτικού καί

1 Μελίται περί τής χριστιανικής θρησκείας ξν τή σχίσει αύτίίς πρδς την παροΟσαν ζα,τά- 
«τασιν τών κοινωνιών και τώνπνευμάτων. Kara τήν ήμ. μετάφρασιν σελ. 60. * - - ’ 
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κοινωνικού χαλινού. Os φιλελεύθεροι νόμοι Αφίνουσιν είς τήν ενέργειαν τον 
πολίτου πολλην έλευθερίαν, ής έύκόλως λαοί Ανήθικοι ζαταγρώνται. Καί 
choc τοϋτο ευκόλως τοιοΰτοι λαοί την έλευθερίαν παρεξηγοϋντες ζαταν- 

τώσιν είς την αναρχίαν καί είς τήν τελείαν Ακολασίαν, ή'τις άγει εύθύ 
εις τήν τυραννίαν. ’Ιδού Sis: τί έν ’Αγγλία, ’Αμερική καί άλλαις χώραις, 
έ'νθα τδ θρησκευτικόν αί'σθημκ άκμαζει καί ή θρησκεία είναι ισχυρά κοι
νωνική δύναμις, θάλλουσι καί οί δημοκρατικοί φιλελεύθεροι θεσμοί. Τού- 
ναντίον έν χώραις, έν αις παλαίουσι περί τής ύπεροχής ή απιστία καί ή 
δεισιδαιμονία, ήτις είναι παρφδία τής αληθούς θρησκείας, ή ελευθερία δέν 
δύναται νά ριζώση, καί νά έπικρατήση δριστικώς. ’Ιδού πώς καί περί τής 

Αλήθειας ταύτης έκφράζεται δ αύτδς επιφανής Γάλλος συγγραφεύς, δστις 
■είπερ τις καί άλλος έμελέτησε τά τής παρούσης καταστάσεως τών κοινω
νιών καί τών πνευμάτων ύπδ έποψιν θρησκευτικήν.

«Τίνας κινδύνους καί τίνα προσκόμματα άπαντ^ σήμερον έν τή ήμέ- 
τέριρ κοινωνική καταστάσει καί έν τοΐς ή'θεσιν ήμών ή Αποτελεσματική 
καί διαρκής άποκατάστασις τής έλευθερίας ; Ό χριστιανισμός είναι τοιοϋ- 

τος, ώστε νά ώφελή ημάς ή νά βλάπτη έν τώ έ'ργω τούτφ ; Συντηοητι- 
κοί ή φιλελεύθεροι, χριστιανοί ή έλευθερόφρονες, καθολικοί ή προτεστάν- 

ται πάντες οι σπουδαίοι καί πεφωτισμένοι άνθρωποι συμφωνοΰσι σήμερον 
εϊς τοϋτο, οτι θρηνοϋσι τήν κατά τήν εποχήν ήμών έπικράτησιν τών υλι
κών συμφερόντων, τήν δίψαν τών φυσικών κοινών Απολαύσεων καί τάς 
έκεΐθεν πηγαζούσα; έξεις τοϋ έγωϊσμοΰ καί τής τρυφηλότητος. ’Έχουσι 
δέ δίκαιον. Κατά τάς ημέρας ήμών πρδς τήν Αποστολήν τής έποχής ήν.ών 

είναι τοϋτο τδ μεγαλήτερον κακόν, όσον δέν φαντάζονται τοϋτο ί'σως καί 
εκείνοι, οΐτινες θρηνοΰσιν αυτό. Μετά τής ζωηρας καί ισχυρής γλώσσης του 
έλεγέν ό αύτοκράτωρ Ναπολέών ο Α'·«Δέν φοβούμαι τούς συνωμότας τούς 
εγειρόμενους άπδ τής κλίνης των κατά τήν 1 Οην ώραν τής πρωίας.» Δέν 
πρόκειται ένταΰθα περί συνωμοτών, καί ή δύναμις τής ψυχής δέν απαι
τεί Απολύτως νά μή λζρ,βκνη τις περί εαυτού μηδεμίαν πρόνοιαν. Άλλ’ 
β,τι έ'χει σημασίαν ώς πρδς έκεϊνον, δστις θέλει νά ήναι ελεύθερος, άτο- 
μον ή λαός, είναι νά μή ήναι τυφλώς καί έμπαθώς άφωσιωμένος είς τήν 
επιδίωξιν τής υλικής του ευημερίας και τών μικρών του προσωπικών έπι- 

θομιών είναι Αναγκαίου νά Απομακρύνη δ τοιούτος άφ’έαυτοΰ τδν εγωι
σμόν καί τάς επικούρειους άρχάς. Βάναυσος ή λεπτός δ επικούρειος δυ- 
σκόλως Αναδέχεται άγώνας καί θυσίας, καί ευκόλως άρκεϊται εις τδ νά 
γνωρίζη έξησφαλισμένας τάς ήδονάς του καί τήν άνάπαυσίν του. Καί δταν 
ήνα·. συνετός καί ή'πιος α εγωισμός, είναι πάθος ψυχρόν καί άγονον καί 
όεν κυριεύει τον άνθρωπον άλλως εί μ.η έξαντλοΰν καί καταβιβάζον τήν 
Ανθοωπινην φυσιν. 'Η ελευθερία Απαιτεί ή’θη αυστηρότερα, τάσεις ύψηλο- 
τέρας, αντιστάσεις ίσχυροτέρας, κατάστασιν ψυχής, έν τη δποίγ ή ήθι-; 

χύτης -καί ή αύταπάρνησις έπικρατοϋσιν. ’Ακριβώς δέ ή χριστιανική θρη
σκεία δύναται νά δώση εις τήν νεωτέραν κοινωνίαν τοϋτο,_ τδ όποιον ελ
λείπει Απ’ αύτής. Ό χριστιανισμός διδάσκει εις πάντας μεγάλους καί μι
κρούς, πλουσίους καί πένητας νά μή κατατρίβωσιν είς ύλικάς απολαύσεις 
πάσαν τήν ζωήν των' καλεΐ αυτούς ε'ίς σφαίρας ύψηλοτέρας, καί ένφ 
εμπνέει αύτοϊς πόθους καθκρωτέρους, Ανοίγει αύτοϊς καί ώς πρδς αύτήν 
τήν εύδαιμονίαν των τάς ώραιοτέρας ελπίδας. ’Ισχυρός ή ταπεινός, πλή
ρης πεποιθήσεως εις εαυτόν ή μετριόφρων δ αληθής χριστιανός δέν θά 

ζητήση έν τφ συμφέροντι καί αύτφ τφ καλώς έννοουμένφ, τή πανακείη 
ταύτη τών πολιτικών, τδ αποκλειστικόν έργον του καί τδ μόνον έλατή- 
ριόν του εΐ'τε πρδς τούς δμοίους του είτε πρδς εαυτόν' έχει άλλο τέλος νά 
επιδίωξη, άλλους εύγενεστέρους νόμους νά έκτελέση, άλλα ύψηλότερα 
αισθήματα νά εκδήλωσή καί νά ικανοποίηση' δέν δύναται νά ήναι ούτε 
επικούρειος ούτε εγωιστής. Αυτή είναι μία τών μεγαλητέρων ύπηρεσιών, 
τάς δποίας ή χριστιανική θρησκεία δύναται νά παράσχη κατά τάς ημέρας 
ήμών είς τάς κοινωνίας, α’ίτινες τείνουσιν είς τήν έλευθερίαν. Ιδού ή δεύ
τερα» Ή ελευθερία δέν έρχεται χωρίς νά Ανοίγη καί εύρύ στάδιον εις τήν 
Ακολασίαν (licence). Είναι ονειροπόλημα νά έλπίζη τις, δτι θά Απόλαυση 
τών εύεργεσιών τής μιας χωρίς νά διατρέξη τούς κινδύνους καί ύποστη 
τά ατοπήματα τής άλλης, επίσης είναι ονειροπόλημα νά πιστεύη τις’ ότι 
διά τών ποινικών νόμων,τών δικαστηρίων και τών χωροφυλάκων θά κατα- 
βάλη άποτελεσματικώς τήν ακολασίαν. Ή νόμιμος ύλική βία είναι βε
βαίως Αναγκαία, Αλλ’είναι Ανεπαρκής. Έν τή πάλη ταύτη είναι Ανάγκη 
έκτδς τών δικών καί τών ποινών καί άλλου τινός. Ή ήθική καί αύθόρ- 
μητος προδιάθεσις τών Ανθρώπων, ή επιρροή αύτη τής καλής καταστά
σεως τών πνευμάτων καί τών ήθών, είναι Απολύτως Αναγαία ώς πρόχω
μα κατά τής ακολασίας, ήτις Αναποφεύκτως Ακολουθεί τήν έλευθερίαν. 

.Δύο πράγματα είναι βέβαια, πρώτον, ότι έν έλευθέρφ τόπφ ούδείς θά 
ήξίου, ότι θά ήδύνατο νά έμποδίση εντελώς τήν Ακολασίαν' δεύτερον δτι 
αί ήθικαί καί έξ Αγαθής '‘προδιαθέσεως πηγάζουσαι δυνάμεις αύτής τής 
κοινωνίας θέτουσι μόναι τάς κυβερνήσεις καί τούς λαούς είς θέσιν νά Αντι- 
παλαίωσι κατά τών κακών τής ακολασίας, τά οποία θά ήτο Αδύνατον 
νά έμποδίση τις εντελώς. Ό χριστιανισμός είναι ή Αποτελεσματικωτέρά, 
ή δημοτικωτέρα καί δοκιμωτέρα τών δυνάμεων τούτων. Είναι αποτελε
σματική κατά τής Ακολασίας ένεκα δύο λόγων καί διά δύο μέσων' 
κατ’ αρχήν σώζει εις τήν έξουσίαν τδ δικαίωμα καί τήν θέσιν αύτής, κ*αί 
ουδέποτε ταπεινόνει αύτήν Απέναντι τής έλευθερίας, ής Αναγνωρίζει έν 
τούτοις καί προκηρύττεί τδ δικαίωμα. Πράγματι δέ εμπνέει είς τούς Αν
θρώπους αί'σθημα, τδ όποιον ή έξουσία δέν πρέπει νά παράβλεψη, τδν σε
βασμόν. Ή Απουσία τοΰ σεβασμοΰ είναι δ μεγαλήτερος πολέμιος τής έζου-
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σίας, -ητις βλάπτεται περισσότερον έκ της ύβρεως $ έκ τ·ης βίας. Καί 
άκριβώς εις τοϋτο τείνουσιν οί σφοδρότεροι αυτής εχθροί, είς τό νά ύβρί- 
ζωσιν αύτην και έζευτελίζωσι συστηματικώς. ’Αφ’ ετέρου ένεκα της χρι
στιανικές θρησκείας η διαφθορά και ακολασία ούδέποτε δυναται νά κορυ- 
φωθγί έν ταϊς χριστιανικαΐς κοινωνίαις. Ύπάρχουσι βεβαίως άνθρωποι άκό- 
λαστοι, ταραξίαι και κακοήθεις έν ταϊς χριστιανικαΐς κοινωνίαις, δπως 
και έν άλλαις ύπάρχουσιν' άλλ’ αί θρησκευτικά! πεποιθήσεις καί τά χρι,» 
στιανικά ηθη έγείρουσι και διατηροϋσι παρά τοϊς χριστικνικοΐς λαοϊς και 
παρά τοΐς δ'χλοις καί μεταξύ τών άνωτέρων κοινωνικών τάξεων σεβαστούς 
φίλους της νομίμου καί ηθικές τάξεως, άνδρας, εις τούς όποιους η ακο
λασία καί αί ύβρεις έμποιοϋσιν άποστροφην τοσαυτην, οσον και φόβον ύπέρ 
τ-ης τάξεως, και οΐτινες επίσης ελεύθεροι δντες καταφεύγουσιν ύπέρ ταύτης 
εις τά άξιώματα και τά όπλα της ελευθερίας. Ή ιστορία παρέχει ώς πρδς 
τούτο αποδεικτικά παραδείγματα. Οί χριστιανικοί λαοί είναι οί μόνοι, 
παρ’οίς ·η άκολασία δέν κατηντησεν δριστικώς εις την άπόλυτον άναρχίαν 
$ τον άπόλυτον δεσποτισμόν, είναι οί μόνοι, οΐτινες διά διαφόρων μετα
βολών καί διά σωτηρίων άντιδράσεων διηλθον τάς παρεκτροπάς τί?ς έξου- 
σίκς καί τές ελευθερίας, χωρίς ννά ύπΟκύψωσιν εις αύτάς ηθικώς η πολι- 
τικώς. Ού'τε τά κράτη τές εθνικές άρχαιότητος, ού'τε τά τ-ης βουδδιστι- 
κές*’Α μουσουλμανικής άνατολές ηδυνηθησαν νά ύποστώσι τοιαυτας δοκι
μασίας. Έσχον μέν τάς ιδίας ημέρας της υγείας καί της δόξηςτων’ άλλ’ 
δτε το κακόν τ-ης ακολασίας η της τυραννίας κατέλαβεν αυτό, έ'πεσον 
άνεπιστρεπτεί, καί η πτώσίς των βιαία η βραδεία, καταστρεπτική η ήρε
μος, ύπέρξε τδ τέλος πάσης της ιστορίας των. Είναι δέ τιμή της χρι
στιανικής θρησκείας ότι κέκτηται την δύναμιν νά άνυψοϊ τάς κοινωνίας 
άπδ τών άσθενειών των, όπως τά άτομα από τών άποπλανησεών των, καί 
ότι διά τής πίστεώς της καί τών αισθημάτων της, άτινα εγείρει,παρέσχεν 

τούς .

σωσι τδ άπολεσθέν πεδίον. Θά ·ητο δέ σήμερον διά τούς φίλους της ελευ
θερίας άφροσύνη καί άχαριστίζ, εάν παρεγνώριζον τδ μέγα τοϋτο γεγο
νός καί τά σωτήρια αύτοΰ διδάγματα»1. Ούτως εύγλώττως καί πειστι- 
κ'ώς δ Γκιζώτος δεικνύει την σημασίαν, ην έ'χει ή θρησκεία ώς προς την 
ελευθερίαν τών λαών. Κατί? ταϋτα αν καί ημείς ύψοϋμεν φωνήν υπέρ της 
ένισχυσεως τ-ής θρησκείας παρ’ ήμϊν διά τής επιστημονικής μορφώσεως 
καί άπόκαταστάσεως τοϋ κλήρου, δέν πράττομεν τοϋτο, διότι έμφορού- 
μεθα δήθεν ύπδ αντιδραστικού καί μισελευθέρου πνεύματος. Πάν τουναν
τίον’ ύψοΰμεν φωνήν ύπέρ τής θρησκείας έν δνόματι τ·ής ελευθερίας καί 
τής προόδου, διότι εί'μεθα πεπεισμένοι, δτι. οί ελεύθεροι θεσμοί θά στερε

ί ΑύτόΟι οιλ. 21.

η'δη πλέον η δτέ μέν εις τούς φίλους της τάξεως,. δτέ δέ εις
φίλους τ·^ς έλευθερίκς άσυλον κατά τάς αποτυχίας των, ίνχ έπανακτή-

S? -
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ωθώσι παρ’ ήμϊν, εάν δ λαός έ'χη ήθη χρηστά, καί ήθη χρηστά ανευ Θρη
σκείας είναι άδύνατον λαός τις νά άποκτήσ-ρ καί διατηρηση. Διά ταϋτα 
οί φίλοι της ελευθερίας καί της προόδου δέν έπρεπε νά ήναι παντάπασι 
κατά της ένισχυσεως της θρησκευτικής μορφώσεως τοϋ λαού.

Πριν $ θέσωμεν πέρας εις την παρούσαν διατριβήν ημών θεωροΰμεν 
άναγκαΐον νά άποκρούσωμεν καί ενστάσεις τινάς πολλάκτς έπανκληφθείσάς 
κατά της έκπαιδεύσεως κκί άνυψώσεως τοϋ κλήρου.

Τινές τών ενστάσεων τούτων είναι εντελώς γελοϊαι, οΐα η έξης’ «Οί 
ιερείς έκπαιδευόμενοι γίνονται, λέγουσιν, άπιστοι, ενώ οί ίερεϊς πρέπει νά 
συμμερίζωνται τάς προλήψεις τοΰ όχλου, ού χάριν υπάρχει η θρησκεία.» 
Τοιαυτας μωράς ένστάσεις δικαιούται τις νά πκραδράμη ώςάνκξίας προσοχής 
καί έλεγχούσας τελείαν άγνοιαν τη; θρησκείας καί τής σημασίας μύτης. 
Οί ούτως δμιλοΰντες περί θρησκείας νομίζουσιν ένεκα τελείας άγνοιας τών 
θρησκευτικών ζητημάτων οτι η θρησκεία είναι σύνολον προλήψεων, δι’ών 
δ λαός άπατάται, ϊνα κρατήται επί τών έγκλημάτων ! Πόσον πλανώνται 
οί ούτω .περί θρησκείας σκεπτόμενοι! Έν τή ούσίφ της θρησκείας έγκειν- 
ται αί ύψισται άλήθεικι τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, αί άλήθειαι περί 
Θεοϋ, προνοίκς, πνευματικότητας της ψυχής, αθανασίας, καί μελλού- 
σης ζωής, αντικείμενα, ών υψηλότερα δέν ύπάρχουσι διά την άνθρω- 
πένην διάνοιαν, καί εις ών τήν έρευναν άφωσιώθησαν τά μεγαλητερα πνεύ
ματα πάντων τών αιώνων από τοΰ Πυθκγόρου καί Πλάτωνος, μέχρι τοϋ 
Ώριγένους, Αυγουστίνου, Βοσσουέτου, Σλαίερμαχέρου, Κάντιου καί Φιχ- 
τίου. Ή θρησκεία είναι η βαθυτάτη καί εύγενεστάτη ανάγκη τής άνθρω- 
πίνης ψυχής, πάσης ανθρώπινης ψυχής, η βάσις ολοκλήρου τοϋ πνευμα
τικού καί ηθικού βίου της άνθρωπότητος. Ού μόνον λοιπόν η θρησκεία δεν 
είναι σύνολον προλήψεων^· άν καί η μωρία κκί η αμάθεια τών άνθρώπων 
πολλάκις ηθέλησε νά άναμίζν) αυτήν μετ’ αυτών, άλλά καί δλως τουναν
τίον. έγκρύπτει έν έαυτή την ύψίστην άνθρωπίνην σοφίαν. Ού μόνον δέν 
είναι προνόμιον τών όχλων, άλλ’ υπήρξε τό άντικείμενον τών πόθων κκί 
σκέψεων τών ύψίστων νόων τοϋ κόσμου. Διά τοϋτο δσον σοφώτεροι γίνον
ται οί ίερεϊς, τοσοϋτον βαθύτερου καί καθαρώτερον έννοοϋσι την θρησκείαν, 
καί τοσοϋτον άσφαλέστερον δδηγούσι τούς λαούς εις άληθεστέρκν καί άγνο- 
τέραν εύσέβειαν, άπηλλαγμένην προλήψεων κκί δεισιδαιμονιών, α'ίτινες 
άσχημίζουσι καί διαστρέφουσι την θρησκείαν.

Έρχόμεθα εις άλλην ένστασιν «Οί ίερεϊς μισθοδοτούμενοι, λέγουσι, θά 
γίνωσιν ύπάλληλοι τής κυβερνήσεως, καί θά έξαρτώνται έξ αύτής, θά 
χρησιμεύωσι δέ ώς. όργανα πολιτικών σκοπών, ένφ συγχρόνως θά άνοιχθή 
νέον στάδιον εις την θεσιθηρίαν, έξ ής πάσχει ή Ελλάς.» Αληθώς γνωρί- 
ζομ,εν δτι ύπάρχουσι χώρκι έν αΐς οί ίερεϊς είναι πεπαιδευμένοι κκί συν
τηρούνται άξιοπρεπέστατα διά τών εκουσίων συνδρομών τών θρησκευτι



'2ΰ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κών κοινοτήτων, Sv προ’ί’σταντζι. Τοΰτο γίνεται έν Αμερική. Οι κήρυ4· 
κες τοΰ θείου λόγου εκεί είναι διά τοΰτο εντελώς άπδ τής πολιτείας 
ανεξάρτητοι. Άλλ’ η Αμερικανική κοινωνία διαφέρει ούσιωδώς τών εύρω- 
παϊκών κοινωνιών. Ό Αμερικανικός λαός γνωρίζει νά αύτοδιοικήται, καί 
μηδόλως προσμονών. τά πάντα παρά τή; κυβερνήσεως, μεριμνά αύτδς 
ίδιωτικώς περί τών αναγκών του. Διά τοΰτο ή ’Αμερική είναι η μόνη χώ
ρα, ή'τις αληθώς δημοκρατεΐται. ’Εκεί τδ θρησκευτικόν αίσθημα είναι 
ζωηρότατον, ώστε ή κοινωνία δέν έ'χει ανάγκην τής προστασίας ..και βοή
θειας τής κυβερνήσεως πρδς πλήρωσιν τών θρησκευτικών αναγκών της. Έκεΐ 
ού μόνον αί θεολογικαί σχολαί διατηρούνται ύπδ ιδιωτών, άλλά και τά 
Πανεπιστήμα καί τά τής μέσης έκπαιδευσεως καθώς καί τά άλλα 
σχολεία και έν γένει ή έκπαίδευσις είναι εις χεΐρας ιδιωτών, έπαρ- 
κούσης εις πάντα ταΰτα τής ιδιωτικής ένεργείας, άλλ’δ,τι είναι δυνατόν 
εις τδν δραστήριον, πλήρη ζωής καί αύτοβουλίας Αμερικανικόν λαόν, δέν 
είναι δυνατόν έπί τοΰ παρόντος τούλάχιστον εις τούς λαούς τής Ευρώπης, 
ο'ίτινες έκ τοϋ παρελθόντος φέρουσιν άλλας έξεις, καί οί όποιοι έπί μακρόν 
Ακόμη χρόνον θά χρήζωσι τής κυβερνητικής προστασίας καί κηδεμονίας. 
Αφήσατε έ>ν Ελλάδι καί έν Απά’σ-ρ τή Εύρώπη τήν περί Πανεπιστημίων, 
γυμνασίων καί έκπαιδευσεως·έν γένει μέριμναν εις τήν'ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καί ένεργειαν, καί τάχιστα Θά ΐ'δητε, εις ποιον Αθλιότητος βαθ
μόν πανταχοϋ τής Ευρώπης θά καταπέσγ ή εθνική έκπαίδευσις. Εις ποιον 
σημεϊον έλεεινότητος ήγαγεν έν Έλλάδι ή εις τήν ιδιωτικήν ενέργειαν ή 
τήν τύχην έγκατάλειψις τής ’Εκκλησίας καί τής μορφώσεως καί συντηρή- 
σεως τοΰ κατωτέρου ιδίως κλήρου, περί τούτου εί'μεθα πάντες μάρτυρες. 
Δέν υπάρχει έν τή ύφηλίφ τόπος, έν ώ νά έξηυτελίσθη καί έφθασεν εις 
μεγαλήτερον άμκθείας βαθμόν δ κλήρος καί μετ’ αύτοΰ νά κατέπεσεν ή 
θρησκευτική μόρφωσις τοΰ έθνους περισσότερον ή όσον έν 'Ελλάδι. Τούναν- 
τίον Ακμάζει δ κλήρος και άνταποκρίνεται τελείως εις τδν υψηλόν προο
ρισμόν του έν πάσαις έκείναις ταΐς εύρωπαϊκαΐς χώραις,έν αΐς μισθοδοτείται 
καί συντηρείται Αξιοπρεπώς. Έν Άγγλίγ καί Γερμανίά πρδ πάντων δ λό
γιος Θεωρεί τιμήν του νά ήναι κήρυξ τόΰ θείου λόγου. Δεν γνωρίζομεν σή
μερον χώραν άλλην έν Εύρώπη (πλήν τής Ελλάδος καί τής ’Ανατολής), έν 
ή δ κλήρος νά ζή δίκην έπαίτου έξ έλεών. Καί έν αύτή τή Βλαχία, ή'τις 
πέπρωται φαίνεται έν πασι νά προηγηθή ήμών, ώρίσθη μισθός τοΐς εφημε- 
ρίοις καί τοΰ λοιποΰ δέν έπιτρέπεται εί μή μόνον τελειοδιδάκτοις θεολο
γικών σχολών νά χειροτονώνται ιερείς. ’Έπειτα δύναται δ τρόπος τοΰ διο
ρισμού τών έμμισθων ιερέων νά ήναι τοιοΰτος, ώστε νά μή έξκρτώνται 
οδτοι άπδ τής κυβερνήσεως. 'Όταν δ ίερεύς διορίζηται ώς μέχρι τοΰδε ύπδ 
τοΰ επισκόπου μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά τών έπιτρόπων έκα
στη; ενορίας, δέν έννονΰμεν κατά τί θά μετέβαλε τήν πρδς τήν κυβέρνησιν 

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΌΔΟΥ Η

θέσι-,ν του τδ δ.τί Αντί νά έπαιτή έξευτελιστικώς τδν άρτο.ν του παρά των 
πιστών ή'θελε λαμβάνει κατά τρόπον Αξιοπρεπή μισθόν έκ ταμείου έκχΐη- 
σιαστικοΰ, ου τίνος ή'θελε πρ.ο'ίστασθαι δ μ.ητροπολίτης ’Αθηνών καί .πρόε
δρος τής '[ερ£ς Συνόδου, ώς ορίζει τδ νομοσχέδιου. Μήπως οί επίσκοπο1 
διότι μισθοδοτούνται παρά τοϋ δημοσίου έκ τών εισοδημάτων τών κατά 
τδ 1834 διαλυθεισών μονών άπώλεσαν τήν Ανεξαρτησίαν των Απέναντι 
τής πολιτείας ; 'Η έξάρτησις Απδ τής κυβερνήσεως δέν έξαρταται Από τοΰ 
μισθού, 8ν λαμ.βάνει τις έν τινι θέσει, άλλ’ έκ τοΰ: τρόπου τοΰ διορισμού 
αύτοΰ. Οί ιερείς δύνανται νά μισθοδοτώντας έκ τοΰ έκκλησιαστικοΰ τα
μείου, χωρίς νά μεταβληθή παντάπασι διά ταΰτα·. ή πρδς τήν πολιτείαν 
Ανεξάρτητος θέσις των. ’Άν δέ δμολογουμένως πάσχει ή· 'Ελλάς έκ τοΰ 
κακοΰ τής θεσιθηρίας, έκ τοΰ δτι δηλ. πλεΐστοί παρ’ήμΐν Αντί νά τρ.έ- 
πωνται εις ιδιωτικά; έργασίας, έξ ών δύνανται νά έχωσι, κέρδη μεγάλα 
καί νά εύτυχώσι, προτιμώσι νά λαμβάνωσι δημοσίας θέσεις καί νά τρέ
φονται έστω καί διά γλίσχρου μισθαρίου έκ τοΰ δημοσίου, δέν έπεται δτι 
τοΰτο πρέπει νά έμποδίση τδ κράτος Α.πδ τοΰ νά συντηρή. δημοσία δαπάνη 
δσας θεωρεί Αναγκαίας.θέσεις. "Αλλως κατά τοιαύτην τινά σκέψιν έπρεπε 
δπως Απαλλαγώμεν τοΰ κακοΰ τής θεσιθηρίας νά καταργηθώσι καί αί λοι<- 
πκί έμμισθοι θέσεις τοΰ κράτους, τών δικαστών, τών καθηγητών καί διδα
σκάλων, τών αξιωματικών και λοιπών, άλλ’ όμως θά ήτο τοΰτο δρθόν;

Μεταβαίνομεν νΰν εις τελευταία ν τινά:, σπουδαιοτέραν ένστασιν. 
«Πεπαιδευμένοι, λέγουσι, κληρικοί καί κατέχοντε; μεγάλην κοινω
νικήν θέσιν θά ήσαν επικίνδυνοι εις τδ κράτος. Θά σχηματισθή 
καί παρ’ ήμΐν δύναμίς τις έχθρά τοΰ κράτους, δπως έν ταΐς καθολι- 
καΐς χώοαις τής Εύρώπης».. Ή ένστασις. αυτή στηρίζεται έπί προφα
νούς παραγνωρίσεως τοϋ πνεύματος τής ήμετέρας Ανατολικής εκκλησίας 
και τοΰ κλήρου αυτής καί έπί συγχύσεως αύτών μετά τής ρωμαϊκής έκ- 
κλησίκς καί τοϋ κλήρου, αύτής. 'Η ρωμαϊκή έκκλησία, είναι Αληθές, 
ένεκα τοΰ παπισμού παρουσιάσθη, πάντοτε ώς κράτος καί έζήτησε νά 
καταλάβη πανταχοϋ θέσιν κράτους έν κράτει. Έσπούδασε μάλιστα πολ- 
λάκις νά δεσπότη τής πολιτείας* καί νΰν δέ μετά τήν Ανακήρυξιν τοΰ 
αλανθάστου, δι’ού έτέθη ή κορωνίς εις τδν κολοσσόν τοΰ-παπικού δεσπο- 
τισμοϋ, ή ρωμαϊκή έκκλησία παρουσιάζεται εις τδν κόσμον μετά τών 
αύτών δεσποτικών πρδς τήν πολιτείαν αξιώσεων. Άλλά τοιοΰτο πνεύμα 
παρετηρήθη ποτέ έ.ν τή Ανατολική έκκλησίγ ; Ήξίωσέ ποτέ ή ήμετ.έρα 
έκκλησία νά παραστή ώς κράτος έν κράτει, ή έπεδίωξέ ποτέ ό Ανατολι
κός κλήρος ί'δια συμφέροντα Αντικείμενα εις τά εθνικά συμφέροντα χώρας 
τίνος ; Έν τή ανατολή έκαστη χώρα έχει τδν ί'διον έαυτής εθνικόν κλή· 
ρον, δστις έμφορεϊται τελείως ύπδ τοΰ. αύτοΰ έθνικοΰ πνεύματος, ύφ’ού 

. και δ λοιπός λαός, ούτινος είναι οστοΰν έκ τών όστέων του καί σάοξ έκ 
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της σαρκός του. ’Em τών βυζαντινών χρόνων η έλληνικη εκκλησία ού 
μόνον δέν έδέσποσε τοΰ κράτους, άλλ’ ·ξτο μάλιστα τελείως ύποτεταγ- 
μένη αύτφ. Έπί δέ της μακράς δουλείας η εκκλησία ημών παρεμύθει τδ 
γένος και παρεσκεύαζε την Αναγέννησιν καί απελευθέρωσιν αύτοϋ. Ό “Ελ- 
λην κληρικός κατά τούς θλιβερούς εκείνους χρόνους ητο ού μόνον ό ίερεύς 
τοϋ λαοϋ, άλλά και ο διδάσκαλος ό ριυων αύτδν είς τδν ελληνισμόν διά 
της διδασκαλίας τών ‘Ελλήνων συγγραφέων. Κληρικοί ησαν ώς έπί τδ 
πλεϊστον οί διδάσκαλοι τοΰ γένους καθ’ δλον τδ μακρδν τοϋτο τ·ης δου
λείας διάστημα. ’Έπειτα η φιλική εταιρεία, έν η έγκυμονηθη η έλληνικη 
ελευθερία, πρώτιστα όργανα είχε τούς κληρικούς. “Οτε δέ ηχησεν η σάλ- 
πιγξ τί5ς μεγάλης έπαναστάσεως, οί ‘Έλληνες ιερείς πανταχοΰ ηύλόγησαν 
τάς σημαίας τοΰ έξεγερθέντος λαοΰ, καί την σπάθην ζωσθέντες, ήγωνί- 
σθησαν έν τοϊς πρώτοις ύπέρ της ελληνικής έλευθερίας και πολλοί αύτών 
άπέθανον τδν θάνατον τοϋ μάρτυρος της ελευθερίας. Τά αθάνατα ονόματα 
τοΰ Πατριάρχόυ Γρηγορίου, τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανού, τοΰ Παπα- 
φλέσα, τοΰ Βρεσθένης Θεοδώρητου, τοΰ Άνδρόύσης ’ίωση©, τοΰ Ταλαν- 
τίου Νεοφύτου, τοΰ Καρύστου Νεοφύτου,τοΰ 'Έλους ’Ανθίμου, και τοσούτων 
άλλων κληρικών προμάχων γενομένων της ελληνικές ελευθερίας θέλουσι 
μένει πάντοτε άδιαροηκτως ’ηνωμένα μετά τνίς ιστορίας τ·ης ελληνικές 
έπαναστάσεως διαπρύσιοι κηρυκες τοϋ δτι ό ελληνικός κλήρος έ'δειξε έθνι- 
κωτάτην διαγωγήν κατά την μεγάλην ημών εθνικήν έξέγερσιν. Τδ αύτδ 
δέ έθνικδν φρόνημα έπεδείξαντο οί ‘Έλληνες κληρικοί καί μετά την έπα- 
νάστασιν καί την άποκατάστασιν τών πραγμάτων. Τίνες πεπαιδευμένοι 
“Έλληνες κληρικοί έδειξάν ποτέ τάσεις νά δεσπόσωσι τ·ης πολιτείας η νά 
καταπολεμησωσι την πρόοδον καί την έλευθερίαν τοΰ τόπου ; Ό Βάμ- 
βας, δ Κωνσταντας, ό Γαζης, δ Δούκας, ό Φαρμακίδης οί κορυφαίοι ουτοι 
τοΰ νεωτέρου ελληνικού κλήρου, ύπηρξαν εχθροί καί πολέμιοι της έθνι- 
κης παιδείας καί προόδου 5) οί κράτιστοι σκαπανείς αύτ·ης καί πρωταγω- 
νισταί; ’Ή μήπως σήμερον έν τγ άνατολγ δέν είναι οί κληρικοί οί πρό
μαχοι τοΰ πανταχόθεν πολεμουμενου έλληνισμοΰ; Πόσον πατριωτικήν 
καρδίαν έγκρύπτουσι τά στηθη τών Ελλήνων κληρικών, έδειξαν καί έπ’ 
εσχάτων οί Κρητες ιερείς έν τ·ρ μαρτυρική νησφ κατά τάς τελευταίας 
επαναστάσεις, είς άς πανταχοΰ έπρωταγωνίστησαν, καί η πατριωτική 
κατά την προσάρτησιν τ·ης Θεσσαλίας καί την περί ορίων τελευταίαν έριν 
διαγωγή τοΰ Αοιδίμου Κίτρους Νικολάου, τοΰ αγίου Πλαταμώνος ’Αμβρο
σίου, τοΰ νΰν διευθυντοΰ της ‘Ριζαρείου Σχολ·ης, καί έν γένει ολοκλήρου 
τοΰ κλήρου τών προσαρτηθεισών χωρών. Δεν υπήρξε δέ έθνικδς μόνος δ 
ελληνικός κλήρος, άλλά καί δ κλήρος τών άλλων ορθοδόξων λαών. Και 
έν ‘Ρωσία καί έν Σερβίιρ, καί έν Βλαχία: καί έν Βουλγαρία καί παντα
χοϋ, όπου υπάρχει Ανατολική έζ.κύ.ηιίκ, ό κλήρος εύρίσκεται έν πλν,ρει 

σύμπνοια καί τελείς αρμονία μετά τών έθνικών παραδόσεων καί τάσεων, 
ύπείκει δέ προθύμως είς τδ κράτος καί εργάζεται έκθύμως ύπέρ τών 
κοινών συμφερόντων, Δέν ύπάρχει άρκ άδικωτέρα μομφή $ τδ νά ίσχυ- 
ρισθγί τις, δτι δ ελληνικές κλήρος έζημίωσέ ποτέ τά εθνικά συμφέροντα, 
είναι δέ εντελώς άβάσιμος η ύ.πόνοια, δτι εκπαιδευόμενος δ κλήρος ημών 
θά άποβ-ρ εχθρική δύναμις τνί προόδφ καί τη έλευθέρίρρ. ‘Η θεολογικη 
παιδεία έν Έλλάδι, ώς γινόμενη έν τόπφ έλευθέρφ, όπου ή έλευθερία 
της έπιστημης είναι άρχη κεκηρυγμένη έν τοϊς ημετέροις θεσμοϊς, καί 
ώς συνδεδεμένη στενώς μετά τίςς όλης έθνικης έκπαιδεύσεως, ουδέποτε 
είναι δυνατδν νά έμπνευσθ-ρ ύπδ τοΰ. στενού έκείνου καί άντιδραστι- 
κοΰ καί μισελευθέρου πνεύματος,, ύφ’ ού κατέχεται η θεολογικη έκπαί- 
δευσις η διδόμενη έν τοϊς έκκλησιαστικοϊς σεμιναρίοις τ’ης δυτικής έκ%- 
κλησίας, άτινα σινικά τείχη χωρίζουσιν άπδ τοΰ λοιπού πνευματικού κό
σμου καί τά δποϊα είναι απρόσιτα είς τάς προόδους καί κατακτήσεις της 
νεωτέρας έπιστηκης. ‘Η θεολογικη έπιστημη έν Έλλάδι ώς έν έλευθέρφ 
τόπφ καλλιεργούμενη καί διά τδν στενδν αύτης σύνδεσμον μετά τ’ης δλης 
εθνικές παιδείας, είναι καί θά ·ηναι πάντοτε ελεύθερα καί εθνική. “Οσοι 
λοιπδν ύποπτευονται τδν κλνίρον, έάν έκπαιδευθνί, παραγνωρίζουσι καί 
την ιστορίαν της εκκλησίας ημών, καί τδ πνεύμα αύτνίς καί τούς ορούς, 
ύφ’ ούς η έκπαίδευσις τού κλήρου τελείται καί θέλει τελεϊσθαι πάντοτε 
έν Έλλάδι. Οί έκφραζόμενοι κατά τοΰ ελληνικού κλήρου άδικούσιν Αλη
θώς· αυτόν’ μεταφέρουσι δέ εις την Ελλάδα καί έφαρμόζουσιν είς την 
εκκλησίαν ημών καί τδν κληρον αύτης τδ μίσος, τδ οποίον δικαίως πολ
λοί λόγιοι καί πολιτικοί τρέφουσιν έν Γαλλία καί Ίταλί^ καί τη καθο
λική Γερμ,ανία κατά τοϋ καθολικού κλήρου καί τού παπισμού. Έκεϊνοι 
δικαιούνται νά πράττωσι τούτο, διότι καί άλλοτε μέν, μάλιστα δέ άπδ 
τοΰ παρελθόντος αίώνος η ρωμαϊκή εκκλησία ύπηρετοΰσα τάς δεσποτικάς 
τάσεις τοΰ παπισμού καί ύπδ τάς έμπνεύσεις τών μισελευθέρων καί άν- 
τιπροοδευτικών ’Ιησουιτών ίσταμένη, ύπίςρξε καί είναι δ άδιαλλακτότερος 
-καί Ασπονδότερος έχθρδς της προόδου καί της έλευθερίας τών καθολικών 
λαών. Άλλά τίνα σχέσιν έχουσιν αί τάσεις αύται της ρωμαϊκές εκκλησίας 
πρδς τάς τάσεις τ·ης ημετέοας Ανατολικές έκκλησίας ; Τδ παρελθόν, τέ? 
ίμετέρας έκλησίας καί τδ πνεύμα αύτές πρέπει τούναντίον νά έμπνεύσω- 
σιν είς ημάς τελείαν ,έμπιστοσύνην. Ήμεϊς ού μόνον δέν έχομεν άφορμάς 
νά τρέφωμεν μϊσος πρδς την εκκλησίαν ημών, άλλά ^τούναντίον έ'χομεν 
αιτίας νά άγαπώμεν αύτην, νά εύγνωμονώμεν αύτνί καί νά σεμνυνώμεθα 
έπί τφ έθνικώ φρονηματι καί ταϊς έθνικαϊς έκδουλεύσεσι τού κλήρου αύτ^ς.

Διά πάντα τάύτα Αποτεινόμενοι καί πρδς την παρούσαν κυβέρνησιν καί 
πρδς τ^ν άντιπολίτευσιν καί πρδς πάντα τά πολιτικά κόμματα παρ’ ημϊν, 
συνιστώυ.εν θερμότατα αύτοϊς την.ύποστηριξιν καί πραγματοποίησιν τη?
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προτάσεως τής'Ιεράς Συνόδου περί Αποκαταστάσεως τοΰ κλήρου. Δέν έ'χο- 
1*.εν κίτρον’ οί υπάρχοντες εφημέριοι, πολλών τών οποίων Αναγνωρίζομε* 
τήν χρηστότητα, ώς γενόμενοι κατά τό πλεΐστον Ανευ τίνος έπιστημο- 
νικής παρασκευής, δέν έπαοκοΰσιν εις τάς σημερινάς θρησκευτικής άνάγ- 
κας ημών. Άλλοτε αμαθείς εφημέριοι έποδηγέτουν τό αμαθές έθνος υπό 
την δουλείαν* άλλα σήμερον μετά την τοσαύτην έξάπλωσιν τών φώτων, 
έχομεν άπόλυτον ανάγκην πεπαιδευμένων έφηαερίων. Θέλομεν, ό εφημέ
ριος δ ερχόμενος καθ’ έκάστην εις τάς οικίας ημών, νά έχγ την Αγωγήν 
καί την παιδείαν ημών, ώστε καί έκ τοϋ βίου του καί έκ της παιδείας 
του νά έμπνέγ ήαϊν πεποίθησιν καί σεβασμόν* νά πκραμυθή ημάς έν 
τοϊς δεινοΐς τοϋ βίου* νά φωτίζη ημάς έν ταϊς άπορίαις ημών* νά ήναι δ 
διδάσκαλος τής θρησκείας έν ταϊς οΐκογενείκις ημών, τά δε τέκνα ημών 
νά δδηγώνται παρ’ αύτοΰ Ασφαλώς ε’ις την οδόν της εύσεβείας και της 
Αρετής. Τοιούτων έφημερίων έχομεν σήμερον ανάγκην καί τοιούτους εφη
μερίους δέν έχομεν. Οί ναοί εύρίσκονται ώς έκ τούτου έν πλήρει Αταξί# 
καί Ακοσμί^ι* ή λατρεία δπως είναι νυν παρημελημένη, ελάχιστους τών 
χριστιανών οίκοδομεΐ καί στηρίζει* τουναντίον τό πλεΐστον μέρος τοΰ λαοΰ 
Αποκρούεται υπ’ αύ-ής καί Απομακρύνεται’ διά τάς πλειοτέρας τάξεις τοΰ 
ελληνικού λαοΰ είναι σήμερον Αναγκαίοι έφημέριοι ευ ήγμένοι καί πεφω
τισμένοι, οΐτινες και εύκοσμίαν νά είςαγάγωσιν εις την λατρείαν καί 
ικανοί νά ώσι νά κηρυττωσι κατά κυριακήν καί διδάσκωσι τον λαόν, έξη- 
γοϋντες αύτω τό Εύκγγέλιον καί αναπτύσσοντες αύτώ τάς ύψηλάς αύτοΰ 
αλήθειας, δυνάμενοι έν γένει νά έπιδρώσιν έπί τοϋ ήθους τοϋ λαοΰ καί νά 
σώζωσιν αυτόν άπό τής απιστίας, τοϋ ύλισμοΰ, της κακίας. Τό σχέδιον 
τίίς Συνόδου είναι άοιστον. "Ας σχηματισθή εκκλησιαστικόν ταμεϊον. Εΐ- 
μ,εθα πρόθυμοι νά προςφέρωμεν έκάστη οικογένεια ού μόνον τό προτεινό- 
μενον εύτελές ποσόν τών 5 δραχμών έτησίως, αλλά καί μεΐζον. "Ας ψη- 
φισθή δ Αναγκαίος νόμος περί τούτου. ’Εάν έξασφαλισθή Αξιοπρεπής συν- 
τηρησις εις τον κλήρον, θά προσέλθωσιν Αφεύκτως εις τάς τάξεις του πολ
λοί πεπαιδευμένοι νέοι, οΐτινες ταχέως θά Ανυψώσωσι την εκκλησίαν καί 
θά άναμορφώσωσιν ηθικώς τον λαόν. "Αν δμως ή πρότασις της 'ίερας Συ
νόδου δέν εύρη Ακρόασιν παρ’οΐς δει, πρέπει νά θρηνήσ-ρ τις τον τόπον 
τούτον καί νά οίκτείργ) άπό τοϋδε τό μέλλον αύτοΰ. Μένων ανευ θρησκείας 
θά διαφθείρηται ό λαός δσημέραι έτι μάλλον τότε δέ ούτε η έλευθερία, 
ούτε ή πρόοδος θά δυνηθώσι ποτέ νά στηριχθώσιν έπί στερεών καί Ασφα
λών βάσεων* δ μαρασμός δέ καί δ εθνικός θάνατος θά ήναι τό μέλλον 
ήμών. Άλλ’ όχι ! Δέν είναι δυνατόν τοιοΰτο μέλλον νά π.οςμένη τήν αγα
πητήν ημών Ελλάδα. "Ας έλπίσωμεν δτι ή Ανάγκη τής μορφώσεως τοϋ 
κλήρου καί ή σημασία ταύτης ώς πρδς αύτό τό μέλλον τοϋ έθνους θά κα- 
τανοηθή έπί τέλους*|Ας έλπίσωμεν δτι ή 'Ιερά Σύνοδος θά πράξνι πάν τό
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έπ’ αύτήρπέρ τής εύοδώσεως έργου τοσοϋτον έθνικοϋ’ Ας έλπίσωμεν, δτι 
θά εύρεθή τέλος ύπουργός τών έκκλησιαστικών, δστις θά φέρη εις πέρας 
έ'ργον, τό όποιον καί τή Έλλάδι θά γίνη μεγίστων ωφελειών πρόξενον, 
κάί τό όνομα αύτοΰ δύναται νά Απαθανατίσγ. Γένοιτο!

Λ. Αιομήδης Κυριάκός.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το θέμα, δπερ θά έχω τήν τιμήν ν’ Αναπτύξω κατά τήν εσπέραν ταυ- 
την Αντικείμενον έχει τό ζήτημα περί τοΰ προσφορωτέρου διά τήν 'Ελ
λάδα σωφρονιστικού συστήματος. Εύρισκόμενοι εις τάς παραμονάς τής 
άρσεως τής οΐκτράς καταστάσεως, έν ή διατελοΰσιν αί ήμέτεραι κατ’εύ- 
φημισμόν καλούμεναι φυλακαί διά τής καθιερώσεως συστήματός τίνος 
φυλακών, ένόμισα καλόν νά προκαλέσω δημοσίαν περί τούτου συζήτησιν 
δπως δώσω Αφορμήν πρδς έξεύρεσιν τοΰ σχετικώς μάλλον συνόίδοντος πρός 
τάς κλιματικάς ιδιότητας τής χώρας ήμών, πρός τάς έξεις, πρός τήν 
δίαιταν καί πρός τόν φύσει ζωηρόν καί εύθυμον χαρακτήρα τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ.

Γενικώς, κύριοί μου, παρετηρήθη δτι ή τυφλή Απομίμησις θεσμών εύδο- 
κίμως Αλλαχού λειτουργούντων, δέν έπιφέρει συνήθως τ’ Αγαθά Αποτε
λέσματα, ούδέ ικανοποιεί τούς λόγους τούς προκαλοΰντας τάς τοιαύτας 
μ,εταφυτεύσεις. Ή επιτυχής εφαρμογή καί αύτοΰ έτι τοϋ άρίστου κατά 
θεωρίαν θεσμού, ή'ρτηται έκ πλείστων κοινωνικών προϋποθέσεων, έκ τών 
έξεων δηλ. τών ηθών, αναγκών καί σχέσεων τής κοινωνίας,, έν ή πρόκει
ται νά λειτουργήσγ. 'Όθεν πας σώφρων νομοθέτης πριν ή μεταφυτεύση έν 
τή έαυτοϋ πατρίδι τόν άλλαχόσε πλουσίως καρποφοροΰντα θεσμόν, πρώ
τιστον καθήκον έχει νά έξετάζη Αν ύπάρχωσι καί έν αύτή αί προϋποθέ
σεις έκεΐναι,αΐτινες συντελοϋσιν εις τήν παραγωγικότητα τοΰ θεσμοΰ έκεί- 
νου. Οί πολιτικοί θεσμοί, είσίν ώς έπί τό πλεΐστον απόρροια δεδομένων 
κοινωνικών σχέσεων καί αναγκών, δι’ 8 ούδαμώς απρόσφορος τυγχάνει ή 
παοαβολή αύτών πρός εύ'καρπα δπωροφόρα δένδρα. ”Οπως ταϋτα αποβάλ- 
λουσιν ού μόνον τήν γονιμότητα Αλλά καί πάσαν αύτών ζωήν, όταν δ 
τόπος έν ω μεταφυτεύονται, διατελή ύπό Αλλοίας κλιματικάς περιστά
σεις καί γεωλογικάς ιδιότητας, οΰτω καί οί πολιτικοί θεσμοί Αποβάλλουσι 
κατά πολύ τήν χρησιμότητα αύτών καί καθίστανται επιβλαβείς ένεκεν

* ’Ανιγνώσθη ?ν έκτάκτφ συνεδριάσει τοδ Συλλόγου.
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πάσης άλλοιώσεως τών κοινωνικών εκείνων σχέσεων εντός των οποίων 
έβλάστησαν. Έπί τοΰ θεσμοΰ μάλιστα τοΰ τρόπου τής έκτίσεως τών ποι
νών, ή έξέτασις τοϋ χαρακτήρας, τών ήθών τών προσώπων καί τοϋ κλί
ματος τής χώρας, ένθα πρόκειται νά έφαρμοσθή, μεγίστην ενέχει την 
σπρυδαιότητα, διότι 5 θεσμός ούτος άμεσον άντικείμενον έχει αυτά τά 
πρόσωπα. Ταΰτα λοιπόν ύπ’ δψει έχοντες, άς προβώμεν εις την έξέτασιν 
τών έν τγί Εσπερία κρατουντών σωφρονιστικών συστημάτων, δπως διά. 
τίίς άντιπκραθεσεως αύτών έξεύρωμεν δποΐον τούτων, μεταρρυθμιζόμενου 
εις τρόπον συνορδοντα προς τον εύθυμον και ζωηρόν χαρακτήρα τοϋ “Ελ- 
ληνος, δύναται νά έφαρμοσθή έπιτυχώς καί παρ’ ήμΐν. [

Τρία εινε, κύριοι, τά συστήματα, άτινα λειτουργοΰσιν έν Ευρώπη. Τδ.. ι
Πενσυλβανικόν, τδ Ώβούρνειον καί τδ ’Ιρλανδικόν, τδ καί προοδευτικόν '·
καλούμενον. ’ Και ή μέν κρατούσα ιδέα εις τά δύο πρώτα τών σύστημά- '
των τούτων, ητις άποτελεΐ την βάσιν άμφοτέρων αύτών, εινε ή άτιομό- ;
νώτας των καταδίκων. Ή άρχη αυτή τής άπομονώσεως εινε τδ αντίθετον 
άκρον τής έν κοινώ συμβιώσεως. Ή κατά τάζεις διαίρεσις τών καταδίκων, |
εις ήν τδ πρώτον κατέφυγον δπως προλαμ.βάνωσι την έκ της συγκοινω- ί
νίας αύτών προερχομένην έξαχρείωσιν, άποχωριζομένων ιδιαιτέρως πάντων 
τών διαπραξάντων είτε τδ αύτδ είδος τοϋ άδικήματος, είτε τών δρμη- 
θέντων ύπδ της αύτής αιτίας, άπεδείχθη μέτρο.ν άπρόσφορον, ά τε δια
φόρου αύ'σης της ηθικότητας τών,ύποπιπτόντων εις τδ αύτδ αδίκημα. Ή f
ταύτότης τοϋ μέτρου, ή τοΰ εί'δους της ποινής, ώς καί τοΰ αδικήματος, 
ή τί;ς αιτίας έξ ής τοΰτο προήλθε, δέν προϋποτίθησι πάντοτε καί την 
αύτην ηθικήν ποιότητα τών προσώπων τών έπιτελούντων αυτά. Ώς· τδ 
άσφαλέστερον οθεν μέτρον έθεωρήθη ή άπομόνωσις, καθ’ 3 παρέχουσα έκ. 
προοιμίου πάσας τάς άπαιτουμένας εγγυήσεις πρδς^πρόληψιν της ηθικής 
έξαχρειώσεως τών καταδίκων,

Έτέρα τις έξ ίσου σπουδαία αρχή, ητις πρέπει νά θεωρηθνί επίσης ώς 
κοινή βάσις τών περί ού δ λόγος συστημάτων, εινε η διά τής εργασίας 
ίχασχύΛηοις τ&ν καταδίκων. Μετά τά δυσάρεστα καί λυπηρά άποτελέ- :
σματα εις ά ή'γαγον αί έν Φιλαδελφείγ καί Νέα Ύόρκγι δοκιμασίαι τή,ς 
άνευ εργασίας άπομονώσεως, έπεκράτησεν ομόφωνος γνώμη περί τοΰ απο
λύτως άναγκαίου, διά τέ τδ πνεύμα καί τδ σώμα τών καταδίκων, της 
εισαγωγής τήςέργασίας εις τά δεσμωτήρια. Ή άργία, ή μητηρ αυτή 
πάσης κακίας, άπεδείχθη ενωρίς επίσης μητηρ πλείστων τοΰ σώματος 
νοσημάτων, διότι έξασθενούμενος δ οργανισμός τοΰ σώματος, άποβαίνει 
εύαίσθητος εις την έπίδρασιν τών αιτιών εκείνων, αίτινες προκαλοΰσι τάς 
νόσους.
• Ή με τ' ίργασίαζ άπομόνωσις λοιπόν εινε ή άρχη, ή άποτελοΰσα την 
βάσιν έκατερων τών συστημάτων τούτων, είς ήν προστίθεται καί η διά 1
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της θρησκευτικές καί ηθικής διδασκαλίας, ώς καί η διά τών συχνών 
επισκέψεων τοϋ καταδίκου ύπδ τοϋ διευθυντοΰ, τοΰ ιερέως, καί τοϋ διδα
σκάλου τοϋ δεσμωτηρίου, έπιδιωκωμένη -ηθικη άναμόρφωσις αύτοϋ. Τά 
συστήματα όμως ταΰτα δΐί’στανται άλληλων ώς πρδς τδν τρόπον, δι’ ού 
έκαστον τούτων επιδιώκει την πραγμάτωσιν της κοινής αύτών βάσεως.

Κατά μέν τδ ϋενσυ.Ιδανικδν σύστημα ή άπομόνωσις τοϋ καταδίκου 
επιδιώκεται διά τοϋ έντελοϋς αποχωρισμού αύτοΰ άπδ πάσης μεταξύ τών 
όμοιων του επιμιξίας. Ό κατάδικος άπδ τής εισόδου αύτοΰ μέχρι τή; έξό- 
δου άπδ τοΰ τόπου της φυλακής, εις ούδεμίαν έρχεται συνάφειαν μετά 
τών λοιπών συγκαταδίκων. Ουτος έγκλείεται είς τδ δι’ αύτδν δρισθέν 
κελλίον, όπερ εινε έφωδιασμένον μέ πάντα τά αναγκαία έ'πιπλα καί οι
κιακά σκεύη, είς τρόπον ώστε ό κάτοικος αύτοΰ ούδενδς λαμβάνει άνάγ- 
κην ίνα έξέλθγ. ’Ενταύθα λαμβάνει τήν τροφήν αύτοΰ καί έργάζεται 
έχων πα;ν δ,τι πρδς τοΰτο τφ άναγκαιοΐ. Λεν εξέρχεται, ή ίνα μ,εταβαίνη 
εις τδ έντδς τοϋ δεσμωτηρίου ευρισκόμενον σχολεΐον, ότε δμως δφείλει 
νά καλύπτη τδ πρόσωπον διά τίνος προσωπείου έρραμμενου έπί τοΰ έμπρο- 
σθίου μέρους τοΰ καλύμματος τίίς κεφαλής, δπερ σκοπεί νά προλαμβάνει 
πάσαν τυχόν μεταξύ τών καταδίκων γνωριμίαν κατά τάς· συναντήσεις 
αύτών είς τούς διαδρόμους τοΰ δεσμωτηρίου. Τδ αύτδ γίνεται κατά τάς 
ώρας τοΰ περιπάτου καί της έκκλησίας. Τδ κάλυμμα τοΰτο τοΰ προσώ
που φέρει δ κατάδικος έφ’ όσον εύρίσκεται έκτος τοϋ κελλίου του.

Αί ώραι της έργασίας εινε ακριβώς ύπδ τοΰ κανονισμού ώρισμέναι, ή 
δέ μονοτονία αύτη διακόπτεται μόνον ύπδ τών έπισκέψεων, τάς όποιας 
οί άνώτεροι τής φυλακής ύπάλληλοι εινε ύποχρεωμένοι νά κάμνωσιν, ή 
διά της παρεχόμενης είς τδν κατάδικον άδειας τοΰ έπασχολεϊσθαι είς 
τήν άνάγνωσιν. Χάριν δέ τούτου διακρίνεται μεταξύ τών διαφόρων τοϋ 
κελλίου έπίπλων ή μικρά τοϋ καταδίκου βιβλιοθήκη, ή'τις άποτελεΐται 
έξ δλίγων τόμων θρησκευτικών καί ηθικών άναγνωσμάτων, λαμβανομένων 
έκ τής έν τφ δεσμωτηρίφ ύπαρχούσης κεντρικής βιβλιοθήκης.

Αί επισκέψεις τοΰ διευθυντοϋ καί ίερέως, αΐτινες ώς ύποχρεωτίκαί άνα- 
γράφονται έν τω κανονισμφ, δέον νά γίνονται τακτικώς καθ’ έκάστην 
παρ’άπασι τοΐς καταδίκοις, διότι διά τής άπομονώσεως σκοπεΐται μόνον 
ό αποχωρισμός άπδ τών δμοίων των, ούχί δέ καί ή αποφυγή πάσης μεταξύ 
άλλων άνθρώπων έπικοινωνίας. Ή συγκοινωνία μετά προσώπων ηθικών 
επιτάσσεται τούναντίον καί θεωρείται ώς τδ δραστικώτερόν μέσον πρδς 
έπίτευξιν τοΰ έπιδιωκομένου τέλους τής ήθική; άναμοοφώσεως τοΰ 
καταδίκου.

“Ινα δέ άποτελεσματικώτερον πραγματοποιήται δ χωρισμός τών κατα
δίκων, έξηυρέθη ή πρδς τδν σκοπόν τοΰτον κατάλληλος διασκευή τοϋ 
δεσμωτηρίου. “Οπως εινε ή άπομόνωσις έντελής έ'πρέπε νά ληφθώσι μέ-
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εζασψαλιζοντα αύτήν καί κχτχ τάς ώρας τοϋ περιπάτου·, τοϋ σχο
λείου καί της εκκλησίας. Προς τοϋτο. δέ ή αίθουσα τοΰ σχολείου και ή, 
εκκλησία διαιρούνται, είς πολλάς σειράς μικρών θεωρείων, άμφιθεατρικώς 
αλληλοις επικείμενων, έντδς τών οποίων εισερχόμενος, ο κατάδικος, βλέ
πει καλώς τδν διδάσκαλον $ τδν ιερέα., ούχί δέ καί τούς λοιπ,ύς πκρκ~· 
καθημένους συγκαταδίκους.

Κατκ το 'QSoijprstor σύστημα τουναντίον,, επιδιώκεται ή άπομόνωσις 
τών καταδίκων ούχί διά της σωματικές άποχωρήσεως αύτών, άλλ’ ούτως 
είπεϊν διά της πνευματικής, ή'τις συνίσταται είς την αύστηράν άπαγό.- 
ρευσιν πάσης μεταξύ τώ.ν καταδίκων συνομιλίας. Ή άνακοίνωσις τών ιδεών 
εινε άληθώς τδ χαρακτηριστικόν πάσης μεταξύ δύο προσώπων συγκοινω
νίας. ’Άνευ αύτής ή συγκοινωνία εινε φαινομενική. Υπάρχει απλή συνά
φεια σωμάτων καί ούχί τοϋ πνεύματος, δπερ κυρίως χαρακτηρίζει τδν 
άνθρωπον. Οι κατάδικοι ζώσιν άληθώς έν κοινω, χωρίς έν τούτ.οις νά γεν- 
νάται μεταξύ αύτών δ έλάχιστος ηθικός δεσμός, ένεκεν της επιβαλλόμε
νης εις αύτούς σιωπάς. Δύναται τις είπεϊν δτι ούτοι δρώσιν άλλήλο^ χω
ρίς και νά γνωρίζωνται, έτι δέ. ςτι ζώσιν έν κοινωνίγ. χωρίς νά συγκοινω," 
νώσι και πράγματι πρδς άλλήλους. Διά τοϋ τρόπου δέ τούτου πραγματο
ποιείται έπίσης, ώς και διά της σωματικής άπομονώσεως τοΰ Πενσυλβα.- 
νικ'οϋ συστήματος, ή πρόληψις τής άμοιβαίας έξαχρειώσεως καί διαφθοράς 
τών καταδίκων, μη ού'σης δυνατής τής μεταδόσεως τών. αμοιβαίων άνη- 
θικοτήτων.

Τοιαύτη περίπου είνε ή λογική βάσις τοϋ’Ωβουρνείου συστήματος, κατά 
τδ όποιον οί κατάδικοι, άκραν σιγήν τηροϋντες, εργάζονται τήν μέν ημέ
ραν έν κοινοΐς έργοστασίοις ύπδ τήν αύστηράν έπιτήρησιν τοΰ διευθύνον- 
τος τήν έργασίαν έπόπτου, τήν δέ νύκτα ύπνώττουσιν έκαστος είς τδ 
ιδιαίτερον αύτοϋ κελλίον.

Μετά τήν σύντομον άλλ’ δσον οϊόν τε άκριβή έ'κθεσιν τών βάσεων τοΰ τε 
Ωβουρνείου καί Πενσυλβανικοϋ συστήματος ώς καί τοΰ ίδιάζοντος τρόπου, 
δι’ ού έκαστον τούτων τείνει είς τήν πραγμάτωσιν αύτής, θεωροΰμεν έπά- 
ναγκες νά παραθέσωμεν ένταΰθα τάς διαφόρους ύπέρ καί κατά κρίσεις, άς 

'κατά καιρούς έξήνεγκον οί περί τήν μελέτην τούτων άσχοληθέντες. Ή 
καλή περί τήν συζήτησιν πίστις έπιτάσσει ήμϊν τήν διά βραχέων άνά- 
πτυξιν τών προτερημάτων καί μειονεκτημάτων έκάστου, καθόσον τδ τοιοΰ- 
τον συ/τελεϊ πρδς τδν σκοπδν ήμών,. δστις εινε ή διά τής άντιπαραθέ- 
σεως τών διαφόρων τών φυλακών συστημάτων έξεύρεσις τοΰ διά τήν Ελ
λάδα προσφορωτέρου.

Και αί μέν ύπέρ του συστήματος τής άπομονώσεως κρίσεις έ'χουσι περί
που ώς εξής.

1) "Οτι διά τοϋ συστήματος τούτου παρέχεται έκ προοιμίου πάσα 
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■βεβαιότης περί ΐοΰ αδυνάτου τής άμοιβαίκς έξαχρειώσεως τών καταδίκων,
2) "Οτι διά τής άπομονώσεως καθίσταται ή ποινή τής φυλακίσεως 

έπαισθητοτέρα καί βαρύτερα, συνεπώς δέ διά ταύτης ένισχύεται ή άρχη 
τής έκφοβίσεως, ή'τις ενυπάρχει έν τή ποινή. Ή άπλή ιδέα τής έν τή μο
νώσει καθείοξεως εμπνέει είς τδ έν έλευθερίιγ εύρισκόμενον άτομον, δπερ 
μελετγ τήν διάπραξιν άδικήματός τίνος, μείζονα φόβον, ή ή έν κοινφ 
φυλάκισι'ς.

3) "Οτι έν τή άπομονώσει συγκεντρώνει δ κατάδικος άπασαν αύτοϋ τήν 
ποοσοχήν πρδς έαυτδν μόνον, ένεκεν τής έλλείψεως εξωτερικών εντυπώ
σεων. Μένων μόνος διέρχεται δ κατάδικος τάς άτελευτήτους ώρας τής 
φυλακής σκεπτόμενος τδ παρελθόν αύτοϋ καί μελετών τάς πράξεις του. 
Διά τοΰ τρόπου δέ τούτου έξεγείρονται έν αύτω τά εύγενή αισθήματα 
καί ένισχύεται ή δύναμις τής τέως άσθενοΰς ού'σης φωνής τής συνειδή- 
σεως, ή'τις διά συνεχοΰς ελέγχου φέρει αύτδν είς τήν άναγνώρισιν τών 
παρεκτροπών του καί επομένως είς τήν μεταμέλειαν.

4) "Οτι ή άπομόνωσις καθίστησι δυνατήν τήν μεταχείρισιν έκάστου 
κ,αταδίκου συνφδά πρδς τήν άτομικότητα αύτοϋ.

5) "Οτι διά τής άπομονώσεως προφυλάσσεται ή φιλοτιμία τοΰ πρώτην 
φοράν τίμωρηθέντος, διότι τδ τής αίδοΰς αί'σθημα άπόλλυται εύχερώς έν 
τή κοινωνίγ πλειόνών καταδίκων.

6) "Οτι ή άπομόνωσις δέν παρέχει άφορμήν πρδς τήν ύπέρμετρον χρή· 
σιν πειθαρχικών ποινών, ώς συμβαίνει έν τώ Ώβουρνείω συστήματι, διότι 
ένταΰθα δέν εύρίσκεται έκτεθειμένος δ κατάδικος είς τδν πειρασμόν τής 
παραβιάσεως τοΰ κανονισμού.

7) "Οτι άποφεύγεται πάσα περί άποδράσεως συνεννόησις τών καταδί
κων, διά τήν φύλαξιν τών οποίων δλίγιστοι άρκοΰσιν.

Οί τοΰ Ωβουρνείου συστήματος θιάσώται ισχυρίζονται τούναντίον δτι 
διά τής άπαγορεύσεως πάσης συνομιλίας μεταξύ τών καταδίκων, διατε- 
λοϋσιν ούτοι, ούτως είπεϊν, πνευματικώς ή ψυχικώς άποκεχωρισμένοι καί 
επομένως άποφεύγεται έπίσης διά τοΰ συστήματος τούτου πάσα συνεν
νόησής έχουσα ώς συνέπειαν τήν άμοιβαίαν αύτών διαφθοράν, ή τήν άπό- 
δοασιν αύτών. Ό περί του έναντίου ισχυρισμός, χαρακτηρίζεται ύπδ τών 
Beaumont καί Toquevilfe ώς μή συνόδων πρδς τά πράγματα αύτά. Πρδς 
άπόδειξιν δέ τούτου άναφέρουσιν ούτοι τδ εξής γεγονός, έξ ού δύνατάί 
τις εύχερώς νά συμπεράνγ μέχρι τίνος βαθμοΰ εκτείνεται ή μεταξύ τών κα
ταδίκων πνευματική συγκοινωνία. Έννεακόσιοι κατάδικοι τοΰ δεσμω
τηρίου Singsing ήσχολοΰντο είς λατομείου άπομεμακρυσμένον, ύπδ τήν 
μόνην έπιτήρησιν 30 έποπτών, χωρίς ούδεμία άλυσις νά βκρύνγι τούς πό- 
δας, ή νά δεσμεύγ τάς χεϊρας έκείνων. Ή πρδς άπόδρασιν τών καταδίκων 
τούτων ελευθερία ούδαμώς έπηρεάζετο ύπδ τοΰ μικροϋ άριθμοΰ τών φυ



30 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ανάγκην αυτή ύπακόή δέν εΐνε ώφέ- 
συνειθίσωσι νά ύπακούωσιν εκου-

λάκων, τών οποίων μάλιστα καί αυτή ή ύπαρξις ήρτητο έκ τής θελή- 
σεως έκείνων. Έν τούτοις οί κατάδικοι ούτοι έξηκολούθουν έπί πολύ νά 
έργάζωνται έπιμελώς καί ήσύχως, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί δτι έ'λειπεν έξ αύ
τών ή δύναμις έκείνη, ή'τις πάντοτε προέρχεται έκ της Αμοιβαίας τών 
πλειόνων συνεννοήσεως. Ώς έκ της έλλείψεως δέ ταύτης οί έπόπται παρί- 
σταντο ισχυρότεροι τών καταδίκων, διότι έκεϊνοι μέν συνεννοούμενοι ελευ
θέριος ήνωνον τάς δυνάμεις των, έν ώ ούτοι, δντες άποκεχωρισμένοι διά της 
σιωπάς, ήσθάνοντο άπάσας τάς αδυναμίας τής μονώσεως μεθ’ δ.λην την 
μείζονα Αριθμητικήν αύτών ύπεροχήν.

2) Το Ώβούονειον σύστημα εΐνε τδ μόνον πρόσφορον πρδς έμπνευσιν 
τών Αναγκαίων έξεων διά τήν συγκράτησιν τής κοινωνίας, διότι συνειθί- 
ζει τούς υποβαλλόμενους εις αύτδ εις τήν πρδς τούς νόμους ύπακοήν, ώς 
έκ τής έλλείψεως τής οποίας προέρχονται συνήθως τά αδικήματα. Κατά 
τδ Πενσυλβανικδν σύστημα έγκλείεται, ώς εί'δομεν, δ κατάδικος εις τδ 
κελλίον αύτοΰ χωρίς νά Αφίηται έκτεθειμένος εις τούς πειρασμούς τής 
παραβιάσεως τών πειθαρχικών νόμων οΐτινες διέπουσι τά τών φυλακών.

,'Η παθητική καί ούτως είπεϊν ή κατ’ 
λιμός δι’ Ανθρώπους, οΐτινες πρέπει νά 
σΖως εις τά παραγγέλματα των νόμων.

3) Διά τοϋ Ώβουρνείου συστήματος
σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων τών 
εΐνε δυνατή ή έ 
μάτων εϊς έργασίας συντελούσας εις 

' 4) Αί συχναί έπισκέψεις αΐτινες καθ’ έκάστην πρέπει νά γίνωνται έπί
τοΰ συστήματος τής Απομονώσεως, καί αί δποΐκι έχαρακτηρίσθησαν ώς δ 
πρώτιστος τών δρων τής'καθιερώσεως αύτοΰ ύπδ τών έπισημοτέρων ύπο- 
στηρικτών του, Απεδείχθησαν ύπδ τής πείρας ώς εύσεβής εύχή, μ ή δυνα- 
μένη νά τύχη πραγματώσεώς τίνος ένεκεν τής πληθυος τών καταδίκων, 
οΐτινες ύπάρχουσι πάντοτε έν ταϊς φυλακαϊς.

5) Διά τής έκτελέσεως τής ποινής δέν σκοπεϊται μόνον ή έξασθένησις 
τής κακοβόλου θελήσεως, ή έν τφ Αδικήσαντι έκδηλωθεΐσα, πρδς ήν κυ
ρίως τείνουσι τά έκβιαστικά τής Απομονώσεως μέτρα, Αλλά κυρίως ή μόρ- 
φωσις καί διάπλασις νέας ϊσχυροτέρας θελήσεως, δι’ής δ κατάδικος θέλει 
δυνηθή έν τφ μέλλοντι νά διέρχηται Ασφαλέστερον τδ θυελλώδες καί πλή
ρες σκοπέλων κοινωνικόν πέλαγος. Τδ τελευταίου δέ τοϋτο μόνον διά τοϋ 
Ώβουρνείου συστήματος δύναται νά έπέλθγ, διότι τοϋτο προκαλεϊ τήν 
αύτενέργειαν τοϋ καταδίκου πρδς τήρησιν τών διατάξεων τοΰ κανονισμού, 
έν $ έπί τής Απομονώσεως ηρεμεί έν τφ κελλίφ αύτοΰ.

Τοιαΰτα περίπου εΐνε τά ούσιωδέστερα τών επιχειρημάτων, άτινα πρού- 
τάθησαν πρδς ύποστήριξιν τών περί ού δ λόγος συστημάτων.

αποφεύγεται ή έξασθένησις τών 
καταδίκων, καθόσον διά τούτου 

έν έλευθέρφ άέοι έργασία, καθώς καί ή εισαγωγή ασχολη- 
τήν διατήρησιν της ρώμης τοϋ σώματος.
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“ Τά' συστήματα δμως ταϋτα ύποβληθέντα ύπδ τήν βάσανον τοϋ ποακτι- 
κωτάτου πνεύματος των ’Άγγλων, Απεδείχθησαν ώς ύστεροΰντα έν πολ- 
λοϊς τών προσόντων άπερ δέον νά ένυπάρχωσϊν έν παντί καλφ συστήματι 
έκτίσεως ποινών.Έκτδς τών έλαττωμάτων άτινα Αποδίδουσιν εις τδΠενσυλ- 
βανικδν καί Ώβούονειον σύστημα οί θιασώται τοΰένδς ή τοϋ ετέρου τούτων, 
παρετηρήθη δτι ούδαμώς εΐνε έφικτή ή έπίτευξις τώνδύο σκοπών τής ποινής 
δηλ. τοϋ τής έκφοβίσεως καί βελτιώσεως, δι’ ένδς καί τοϋ αύτοΰ μέσου, 
ήτοι δι’ ένδς καί μόνου τύπου έκτελέσεως τής ποινής, ώς τοϋτο γίγνεται 
εις τά άνω συστήματα, διότι έκαστος τών σκοπών, καθ’ δ Αντιθέτων, 
δεϊται ιδίων μέσων Ανάλογων πρδς τδ τέλος πρδς δ τείνουσι, τά δέ μέσα 
ταϋτα δέον νά έπιδιώκωνται διά τής εισαγωγής διαφόρων τρόπων έκτε 
λέσεως τής ποινής καταλλήλων πρδς τούς σκοπούς τής έκφοβίσεως καί 
τής βελτιώσεως.’Επίσης παρετηρήθη δτι τδ δμοιόμορφον τής έκτελέσεως έπί 
πολυετοΰς φυλακίσεως, έξασθενεΐ μικρόν καί κατ’ δλίγον τήν ήθικήν έπί- 
δρασιν τής ποινής έπί τοΰ καταδίκου εις τρόπον ώστε έξοικειουμενος ούτος 
μέ τήν κατάστασιν, έν ή από πολλοΰ διατελεΐ, συνειθίζει νά φέρη Απόνως 
καί Αναισθήτως τδ τής ποινής έν άκρρς μονοτονίγ πάροδος εβδο
μάδων, μηνών, έτών, έπιδρ^ λίαν έπιβλαβώς έπί τήν εύαισθησίαν τοΰ 
πνεύματος, δπεο έπί τέλει Αποναρκώνει.

Ή σπουδαιοτέρα δμως έλλειψις τών Ανωτέρω συστημάτων, εΐνε δτι διά 
τούτων ούδεμία φροντίς λαμβάνεται, δπως οί κατάδικοι έξερχόμενοι τών 
φυλακών, προφυλάττωνται κατά τδ δυνατόν Απδ τούς κινδύνους ούς συνε
πιφέρει ή Απότομος Απδ τοϋ άκρου περιορισμοΰ εις τήν άκραν έλευθερίαν 
μετάβασις. Πεϊοα μακρά Απέδειξεν δτι δ άνευ προφυλάξεως καί προετοι
μασίας τινδς απολυόμενος κατάδικος, στερείται τής Απαιτουμένης δυνά- 
μεως τής θελήσεως, δπως Ανθίσταται μετ’ Αποτελέσματος εις τήν δρμήχ 
τών συνήθων παντί Ανθρώπφ παθών,άτίνα άνωτέρα δύναμις έπί μακρόν χρό
νον έν τφ καταδίκφ περιέστειλαν.Ή πολυετής φυλάκισις καθίστησιν Αδοανή 
τήν αύτενέργειαν καί κρίσιν τοΰ καταδίκου ώς έκ τής έπικοατούσης εις 
τούς κανονισμούς των δεσμωτηρίων .τακτικής. Ό κανονισμός κανονίζει τήν 
έν γένει δίαιταν καί τάς πράξεις τών καταδίκων μέχρις αύτών τών έλα- 
χίστων καί Απορροφά τέλεον τήν θέλησιν αύτών, οΐτινες έπί τέλει Απο- 
μανθάνουσι νά σκέπτονται καί μεριμνώσι περί εαυτών. Δι’ S. λίαν δικαίως 
δ Mittermaier (die Gefangnissverbesserung, σελ. 42γ46 καί 147 καί έπ.) 
θεωρεϊ Αναγκαϊον πρδς Αποφυγήν υποτροπών, δπως αί έπί πολυετίαν δια- 
τελέσαντες έν Απομονώσει κατάδικοι ύποβάλλωνται, απολυόμενοι τών 
φυλακών, ύπδ έπιτροπείαν Ανάλογον τής τών Ανηλίκων, προς οΰς κατά 
πολύ δμοιάζουσι, καθόσον Αμφότεροι έθίζονται νά ρυθμίζφστ τάς πράξεις 
καί τά βήματα αύτών κατά τήν θέλησιν άλλων.

Πρδς τά κοινά ταϋτα έλαττώμκτα τοΰ Πενσυλβκνικοΰ καί τοϋ Ώβουρ-
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νείου συστήματος, πάρετηρήθη δτι τά Αποτελέσματα τοϋ θεσμού τής 
ύπδ δρον Απελευθερώσεως, δστις έπικρατεϊ έν ’Αγγλία: Απεβαινον δλως 
εναντίον τών σκοπουμένων. Ή ύπδ δρον Απελευθέρωσις εινε χάρις τοϋ ')j 
της ποινής παρεχομένη ύπδ τοΰ διευθυντοΰ τών φυλαάών εις τους εκτι- 
σαντας σωφρόνως και έπιμελώς τά *)3 τούλάχιστον της ποινής των, προς 
ούς ή διεύθυνσις έ'διδε συγχρόνως πιστοποιητικών περί τής καλής αυτών 
διαγωγής, σκοπόν έχον την διευκόλυνσιν τών Απολυόμενων καταδίκων 
πρδς ευρεσιν εργασίας παρά τοϊς έργοστασίοις. Διά τοϋ πιστοποιητικού 
τούτου έπεδιώκετο τρόπον τίνά ή άρσις της συνήθως παρά τή κοινωνι^ 
ύπαρχούσης κατά τών καταδίκων προκαταλήψεως. Οί εργοστασιαρχαι 
δμως ούδαμώς έ'παυον δυσπιστοΰντες περί της αλήθειας τών εν τώ πιστο- 
ποιητικώ Αναφερομένων, δπερ ύπελάμβανον μάλλον ώς επίσημον αποδει- 
ξιν της έν τώ άπολυθέντι ύπάρξεως μεγάλου βαθμοΰ ύποκρισιας και πο
νηριάς, δι’ών οί κατάδικοι έπετύγχανον έκεΐνο, καθόσον διά τών υπαρ
χόντων σωφρονιστικών συστημάτων ούδεμία παρείχετο Ασφαλής δοκιμα
σία πρδς έκτίμησιν της Αλήθειας τοϋ πιστοποιητικού. Έν αύτοϊς ούδεμια 
εύκαιρία δί^οται δπως τίθεται ή, διεύθυνσις εις θέσιν νά κρίνγ μετά βε
βαιότητάς τίνος περί τής άληθώς έπελθούσης βελτιώσεως του καταδίκου, 
δστις ώς εί'δομεν έστερεϊτο πάσης αύτενεργείκς.

"Οθεν πρδς Αποφυγήν τών έκτεθέντων ηδη μειονεκτημάτων έπηνεγκον 
οί’'Αγγλοι τάς καταλλήλους μεταρρυθμίσεις εις τδ Πενσυλβκνικδν και 
Ώβούρνειον σύστημα, μοοφώσαντες έξ άμφοτέρων νέον σύστημα εκτισεως 
τών ποινών, ’Ιρλανδικόν η μικτόν καλούμενον. Κατά τδ σύστημα τοϋτο 

-επιδιώκονται οί τής ποινής σκοποί δι’ ιδιαίτερων μέσων, σίτοι ύπδ τρία διά
φορά στάδια, άτινα δ κατάδικος οφείλει νά διέλθγ.

Και τδ μέν .πρώτο»· στάδιον, δί ού κυρίως έξυπηρετεϊται δ σκοπός της 
έκφοβίσεως, εινε τδ της άπομονώσεως, ούτινος η διάρκεια, είς 9 μήνας ύπδ 
τοϋ νόμου όριζομένη, δύναται νά μειωθή κατά ένα μήνα, συνεπεία καλής 
διαγωγές τοϋ καταδίκου. Κατά τδ στάδιον τοϋτο ούδεμία επιβάλλεται 
υΑοχρέωσις πρδς έργασίαν, άλλ’ ή διευθυνσις έντείνει άπασαν την προσο
χήν αύτής είς τήν διά θρησκευτικής και ηθικής διδασκαλίας εσωτερικήν 
άναμόρφωσιν τοΰ καταδίκου. Ούτος άφίεται έλεύθερος νά δίδωται είς τάς 
πεοΐ τοΰ παρελθόντος σκέψεις του, τούθ’ δπερ οί θιασώται τοϋ συστήματος 
τής άπολύτου άπομονώσεως ύπολαμβάνουσι τοσοΰτον συντελεστικώς διά 
τήν μεταμέλειαν τοΰ καταδίκου Μετά τήν πάροδον τοϋ χρόνου τής 
άπομονώσεως μεταφέρεται δ κατάδικος είς τδ δεύτερον στάδιον, έν ώ κα
λείται νά θέσγ, ούτως είπεϊν,είς ένέργειαν ύπδ τήν αύστηράν τής διευθυν- 
σεως έποπτείαν, τάς ήθικάς έκείνας άρχάς άς έδιδκχθη θεωρητικώς εν 
τώ πρώτφ σταδίφ. Πρδς τοϋτο δέ τίθεται δ κατάδικος έν συγκοινωνία 
μετ’ άλλων συγκκταδίκων, ύποχρεούμενος άμα πρδς έκμάθησιν επωφελούς
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τίνος έπκγγέλματος. Ή πρδς έργασίαν ύποχρέώσις Αποτελεί ένταΰθα τδ 
κυριώτερον δργανον δι’ού επιδιώκεται δ έτερος τής ποινής σκοπός, δ τής 
βελτιώσεως τοΰ καταδίκου.

Τδ δεύτερον τοϋτο στάδιον διαιρείται είς 4 τάξεις, έκάστη τών οποίων 
διακρίνεται δι’ ιδιαιτέρου ενδύματος και έκ τοΰ διαφόρου τρόπου τής μετα- 
χειρίσεως τών είς αύτάς ύπαγομένων. Ούτω δέ οί είς τάς κατωτέράς τά
ξεις Ανήκοντες ύφίστανται βαρύτερου τήν έκτέλεσιν τής ποινής, ή οί 
τής άνωτέρας, οίτινες έκτδς τινών άλλων προνομίων, άπολαμβάνουσι μεί- 
ζονος κέρδους έκ τής εργασίας των. Έ άπδ τής κατωτέρας δέ είς τήν Αμέ
σως Ανωτέραν τάξιν μετάβκσις, έπέρχεται πάντοτε συνεπείς καλής συμ
περιφοράς τοΰ καταδίκου, όταν ούτος συμπληρώση τδν πρδς προβιβασμόν 
Απαιτούμενον Αριθμόν τών διδομένων εύσήμων καλής διαγωγής καί έπι- 
μελϊίζς. Ό χρόνος τής διάρκειας τοϋ σταδίου τούτου είνε Αόριστος. Ούτος 
•δύναται νά ήνε ή έλάχιστος, όταν δ κατάδικος διέρχηται ταχέως άπάσας 
τάς τάξεις διά τής έπιμελείας του, ή^τούναντίον νά πάοαταθή μέχρι τής 
δλοσχεροϋς έκτίσεως τή; ποινής τής έπιβληθείσης τώ καταδίκφ ύπδ τοΰ 
δικαστηρίου.

Έκ τών λεχθέντων τούτων εξάγεται δτι τδ τρίτον καί τελευταΐον στά
διον τής ποινής, δπερ κυρίως Αποτελεί τδ ίδιάζον τοΰ Ίρλανδικοΰ συστή
ματος, εινε προωρισμένον. μόνον διά τους διελθόντας έπιμελώς καί σώφρό- 
νως τδ δεύτερον στάδιον. Οί κατάδικοι ούτοι μεταφέρονται είς τδ τρίτον 
στάδιον, ένθα δίδοται αύτοϊς εύκαιρία νά πείσωσι τήν διεύθυνσιν τών φυ
λακών δτι ή μέχρι τοϋδε καλή αύτών συμπεριφορά δέν ήτο Απόρροια 
υποκρισίας. Τδ τελευτκϊον τοϋτο στάδιον εινε ή Λυδία λίθος, έν ή θέλει 
δοκιμασθή ή έν τοϊς προηγουμένοις σταδίοις έκδηλωθεϊσα βελτίωσις τοΰ 
καταδίκου, εινε ή διά πυρδς και σιδήρου βάσανος, ήν δ κατάδικος ύφί- 
σταται πριν ή τύχη τοϋ εύέργετήματος τής ύπδ δρον Απελευθερώσεως. 
Διά τοΰ τρίτου σταδίου επιδιώκεται συν τοΐς άλλοις ή μικρόν κατά μικρόν 
προπαοασκευη τοΰ καταδίκου πρδς καλήν χρήσιν τής έλευθερίας του, άφ^έΗ 
μένου τούτου έλευθέρου νά ενεργή αύτοβούλως και ύπδ ιδίαν ευθύνην 
διαφόρους ύπηρεσίας έντδς και έκτδς τοΰ τόπου τών φυλακών, καί τάς 
δποίας έκτελοϋσι μετά μεγίστης Ακρίβειας. Μάλιστα δέ πρδ τής δριστι- 
κής· Απολύσεως τοϋ καταδίκου πέμπεται ούτος πρδς εργασίαν είς ιδιωτι
κόν τι έργοστάσιον, έ'νθα Ασχολεϊται δλόκληρον τήν ημέραν, τήν δ’εσπέ
ραν επανέρχεται είς τδν τόπον τής φυλακής. Διά τοΰ τρόπου τούτου τί
θεται δ κατάδικος είς συνάφειαν μετά τής αεί δυσπίστως πρδς τόύς κατα- 
δικασθεντας έχούσης κοινωνίας καί μετά τών έργοστασιαρχών, οΐτινες πολ- 
λάκις εύρίσκουσιν έν τοΐς καταδίκοις τούς έπιμελεστέρους τών έργατών.

Ως αντιρροπον δε τής ελευθερίας ταύτης έπικρατεΐ έν τώ τρίτιρ τούτω 
σταδιφ η αρχή τής μ.εταθεσεως τοΰ μή συμμορφωθέντος πρδς τδν κανο- 
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:νισμδν καί παρεκτραπέντος καταδίκου είς τά προγενέστερα στάδια ώς ή 
μόνη πειθαρχική ποινή. Τδ μέτρον δέ τοΰτο, τοσαύτην έξασκεΐ έπενέρ-

' γειαν έπί τοΰ χαρακτήρας τών καταδίκων, ώστε κατά τήν δμολογίαν 
αύτοΰ τοΰ Hoitzendorff (ΐδέ τήν περί ’Ιρλανδικού συστήματος πραγματείαν 
αύτοΰ. σελ· 65 και έπόμ), δστις έπιτοπίως έμελέτησε τδ σύστημα τοΰτο,

· ' έκ 1300 καταδίκων, ο'ίτινες διήλθον έν διαστήματι 1 ’(2 έτους διά τοΰ 
τρίτου σταδίου, 2.0 μόνον ύπεβιβάσθησαν είς τάς κατωτέρας τάξεις, ενεκεν 

παραβάσεως τοΰ κανονισμοΰ.
Πρδς τά τρία στάδια, έξ ών άποτελεΐται τδ ’Ιρλανδικόν σύστημα, δό

να ταί τις νά χαρακτηρίσγ ώς τέταρτον, τήν κατάστασιν εκείνον έν ή δια
τελεί ό ύπδ δρονπρδ της έκτίσεως της ποινές άπελευθερούμενος. Ή χάρις 
αύτη άφεθεϊσα έν ταΐς χερσί τής διευθύνσεως, άπεδείχθη έν Άγγλί^ ώς 
μέτρον λίαν συντελεστικδν πρδς βελτίωσιν τών καταδίκων, διότι ούτοι 
δπως άπολαύσωσι τοΰ εύεργετήματος τής χάριτος είνε υποχρεωμένοι διά 
μακράς σειράς άγαθών πράξεων καί καλής διαγωγής νά πείσωσι τδν διευ
θυντήν δτι άπέβαλον τδν παλαιδν άνθρωπον καί δτι είσιν άληθώς άξιοι 
νά έπανέλθωσιν είς τήν κοινωνίαν. Ούτω δ' εθίζονται ούτοι είς βίον τα- 

-κτικδν καί ή'συχον, καθόσον ή έπί χρόνον τινά έπανάληψις άγαθών πρά
ξεων καθίστησιν εύχερεστέρα’ν τήν έκτέλεσιν αύτών, διά δέ τής συχνής 
έκτελέσεως επέρχεται ώς γνωστδν ή έξις, ήν καί μετά τήν χάριτα ύπο- 
χρεοΰνται νά έξακολουθώσι, διότι άλλως τδ έλάχιστον παράπτωμα έχει '
ώς συνέπειαν τήν έκ νέου φυλάκισιν αύτών. Ή άνάκλησις γίνεται διά 
πράξεως τής διευθύνσεως τών φυλακών, ητις εύρίσκεται έν άκριβεστάτη 
γνώσει τοϋ βίου δν διάγουσιν οί ύπδ δρον άπολυθέντες, διατελοΰσα είς 
άλληλογραφίαν μετά τής άστυνομίας τοΰ τόπου ένθα έκεϊνοι διαμένουσι.

Τοιοΰτον .εινε, Κύριοι, τδ σύστημα δπερ μακρά πείρα άπέδειξεν ώς τδ 

;προσφορώτερον τών άλλων. Ό ευφυής συνδυασμός τοΰ συστήματος τής 
άπομονώσεως μετά τοΰ Ώβουρνείου συστήματος δι’ ού άποτελεΐται 

,^ήν βάσιν τοΰ ’Ιρλανδικού συστήματος, δύναται κάλλιστα νά χρη- 
σιμεύσγ ήμΐν ώς ύπόδειγμα τής μορφώσεως τοΰ τρόπου τής έκτίσεως τών 
ποινών καί έν Ελλάδι. Τδ σύστημα τοΰτο εινε ποοϊδν βαθείας μελέτης 
καί μακράς πείρας, άμφότερα δ’έχομεν συμφέρον νά σεβασθώμεν καί 
ν’ άποφύγωμεν πειράματα, τελεσθέντα ή'δη ύφ’ ετέρων πολλφ ήμών ικα
νότερων, και άτινα κατέληξαν'είς άποτελέσματα λίαν άποθαρρυντικά 
άναφορικώς ώς πρδς τδ σύστνμκ τής άπομονώσεως. Ή εφαρμογή μάλιστα 
τοΰ συστήματος τούτου έπί τών κατοίκων τής Ελλάδος, θέλει έχει κατά 
.τήν έμήν γνώμην ώς άφευκτον συνέπειαν τήν έπαύξησιν των επιβλαβών 
εκείνων επιδράσεων έπί τε τοΰ σώματος καί τοΰ πνεύματος, αίτινες άλ- 
λαχοΰ παρετηρήθησαν, ενεκεν τοΰ ύπέρ άγαν ζωηροΰ χαρακτήρος τοΰ 
λίαοΰ ήμών, ζώντος ύπδ τοσοΰτον λαμπρόν καί μαγευτικόν δρίζοντα. >
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Ή ώς έπί τδ πλεΐστον ομιχλώδης καί ζοφερά άτμό&φαιρα τών βορείων 
κλιμάτων, ή καθιστώσα ψυχρούς καί σοβαρούς τούς κατοίκους αύτής, έξοι- 
κειοΐ τούτους είς βίον περιωρισμένον έντδς τοΰ τόπου τής άσχολίας των, 
καθισταμένης άδυνάτου, ενεκεν τοΰ σφοδοοϋ χειμώνος,πάσης έπασχολίας 
ύπδ έλεύθερον ουρανόν. Ή έφαρμογή τής άπομονώσεως έπί τών κατοίκων 
τών βορείων κλιμάτων δέν δύναται επομένως νά ήνε τόσον έπαισθητή 

δπως παρ’ήμΐν, ένθα ή έύ'χαρις καί θελκτική φύσις ποιεί τούς άνθρώπους 
εύθύμδυς, ζωηρούς, δμιλητικωτέρους καί κοινωνικωτέρους. Ή ύπδ τοιαύ- 
τας δέ περιστάσεις έφαρμογή καί παρ’ ήμΐν τοΰ συστήματος .τής άπομο,τ 
νώσεως φοβούμαι πολύ μήπως μετασχηματίσει τάς φυλακάς ήμών είς φυ
τώριου πελατείας διά τδ κατάστημα περί ού δ μκκαρίκ τή λήξει φιλογε- 
νής Δρομοκαΐτης προέβλεψεν.

Άδιαφόρως δμως τών τοπικών τούτων αιτιών, αΐτινες δέν φαίνονται 
συντελεστικαί διά τδ σύστημα τής άπομονώσεως, ή βαθυτέρα μελέτη τής 
βάσεως αύτοΰ φέρει επίσης είς συμπεράσματα ούχί τόσον ενθαρρυντικά, 
δπως οί πολλοί τών Ιϊοινικολόγων φρονοΰσι. Κατά τούς θιασώτας τοΰ Πεν- 
συΛβανικο'ύ συστήματος, τούτο σκοπεί τήν διά τής άπομονώσεως ίζέγερσιν 
τής τέως νπνωττούσης συνειάήσεως τοΰ καταδίκου, ήτις άγει βιύτδν διά τού 
συνεχούς ελέγχου πρδς μεταμέλειαν καί επομένως είς τήν τελειοποίησιν 
καί βελτίωσιν αύτοΰ. Ευρισκόμενος μόνος δ κατάδικος, λέγουσιν ούτοι, 
σκέπτεται κατ’ άνάγκην ώς έκ τής έλλείψεως έξωτερικών εντυπώσεων 
περί τοΰ παρελθόντος, περί τοΰ κακού δπερ διεπράξατο, διά τής τοιαύ- 
της δέ σκέψεως ισχυροποιούνται τά έν τφ άνθρώπφ άγαθά αισθήματα, τά 
δποΐα τέλος δύνανται νά έπικρατήσωσιν, άφ’ ού τά κακά άπαύστως ύπδ 
τοΰ ελέγχου τής συνειδήσεως καταδικάζονται. Ιδού τφ δντι μίά ύπόθεσις 
ητις, εάν δέν ή'θελεν εισθαι άπλοϋν ύποκειμενικδν συμπέρασμα τής άκρας 
αισιοδοξίας τών θιασωτών τοΰ άπομονωτικοΰ συστήματος, ή'θελε φέρει είς 
τήν λύσιν τοΰ ρεγάλου διά τήν άνθρωπότητα4πρθβλήματος, τούτέστι τής 
έξευρέσεως τοΰ τρόπου τής ήθικοποιήσεως καί τελεί οποιήσεως τοΰ άνθρώ
που. 4Η άπομόνωσις θά ήτο τότε διά τούς παιδαγωγούς τδ προσφορώτε- 
ρον πρδς άνατροφήν τού άνθρώπου έργανον. Δυστυχώς όμως ή ύπόθεσις 
αυτή ύποβαλλομένη εις τήν βάσανον τής ψυχολογικής έρεύνης τοΰ εσω
τερικού άνθρώπου, ίδίςρ δέ τής έρεύνης τών κακουργούντων, άποβάλλει το
σοΰτον τής ισχύος αύτής, ώστε δύναται νά φέργ εις συμπεράσματα δλως 
εναντία.

Γνωστδν εινε δτι οί έπιτελοΰντες άξιόποινόν τινα πράξιν, ή δρμώντας 
πρδς τούτο έκ τής τάσεως καί έζεως αύτών πρδ τδ κακουργεΐν, ΐνα κορέ- 
σωσι τά εαυτών πάθη καί ίάάνοποιήσωσί τήν κακότητα τής θελήσεώς 
των, ή τούναντίον ενεκεν στιγμιαίας έξάψεως πάθους, δπερ πολλάκις, ώς 
έκ τοϋ άπροόπτου τής έμφανίσεως αύτοΰ, ούδέ δ βέλτιστος τών άνθρώπων

/
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’δύναται νά καταστείλγ. Και η ίσ/υροτέρκ θέλησις δύναται ενίοτε νά πα- 
ρασύρθίί εις την άπόφασιν πρδς διάπραξιν Αδικήματος, μεθ’ 8 δμως επέρ
χεται αμέσως μεταμέλεια. ’Εάν λοιπόν θελησωμεν νά έφαρμ.όσωμεν έπί 
τ^ς τελευταίας ταύτης τάξεως των έγκληματούντων την έν Απομονώσει 

L φϋλάκισιν, θέλομεν παραβιάσει την βάσιν αύτην τοϋ συστήματος τούτου, 
διότι οί άδικησαντες, μεταμεληθέντες ηδη άμα τ^ έκτελέσει της πρά- 
ξεως, εΐνε εντελώς περιττόν καί ένταυτφ άδικον νά ύποβληθώσιν εις μέ
τρα, ούδένα πλέον έ'χοντα λόγον. Οί τοιοϋτοι κατά σύμπτωσιν πάραβάται 

‘ τοϋ νόμου, εμφορούμενοι ηδη άπδ τών Αρχών τοΰ δικαίου και της ηθικές, 
δέν έχουσιν Ανάγκην νά ύποβληθώσιν είς τδ σύστημα της άπομονώσεως 

πρδς Απόκτησιν αύτών.
Είδε τούναντίον πρόκειται περί Ανθρώπων φύσει, η έξ επαγγέλματος 

κακούργων, παρά τοϊς όποίοις η έξις τοϋ έγκληματεϊν, συναρωγδν έ'χουσα 
την έ'λλειψιν Ανατροφής, κατέστειλε πδέν εύγενές τνίς καρδιάς αίσθημά 

-καί την συνείδησιν μέχρις εντελούς Αναισθησίας έπώρωσε, ,τδ σύστημα 
της άπομονώσεως φρονοΰμεν, οτι δέν θά γίνε επίσης τδ κατάλληλον πρδς 
Αναμόρφωσιν καί βελτίωσιν αύτώνι Ή δπόθεσις, δτι οί κακούργοι ούτοι, οί 
έν κακίζις Ανδρωθέντες, οΐτινες μέχρι της χθες ούδέποτε τδ καλόν έσκέ- 

φθησαν καί παρά τοϊς όποίοις η έξις τοϋ Ασχολεΐσθαι περί πάν δ,τι αι
σχρόν και κακόηθες κατέστη δεύτερα φύσες, ευρισκόμενοι έν έξαναγκα- 
στικη άπομονώσέι, θέλουσι μεταβάλει τάς παλαιάς και βαθέως έροιζωμε- 
νας'έξεις των καί θά δοθώσιν είς σκέψεις άγαθάς, φαίνεται ημϊν κάπως 
αυθαίρετος και όύδόλως πρδς τδ συνήθως συμβαϊνον συνιγδουσα. Einsan- 

keit briitet manche schlechte Neigungen und Leidenschaften aus: «’Εν τγ 
Απομονώσει έπωάζονται ούκ ολίγα κακά πάθη καί έπιθυμίκι» λέγει δ γερ- 
ρίανδς συγγραφεύς Volkmar έν τη ψυχολογώ αύτοΰ (σελ. 505 σημ. 2.). 
Καί Αληθώς, κύριοι, Αντί παντός άλλου παραδείγματος, Ας Αναδράμη τις 
είς τά χρονικά τ·ης έκκλησιαστικ'ης ημών ιστορίας, καί θέλει πεισθνί δτι 
■η άπομόνωσις, καίτοι ένταΰθα έκουσία, έκτίθησι τους ύποβαλλομένους είς 
αύτην, μάλλον είς τούς πειρασμούς του κακοΰ, η τοϋ άγαθοΰ.Όυτω δέ βλέ- 
πομεν τούς διά τ^ς Απομονώσεως την σωτηρίαν τ^ς ψυχ·ης αύτών έπιδιώ- 
κοντας έρημίτας ύφισταμένους σφοδρώτερον, $ οί έν κοινωνίη ζώντες τούς 
πειρασμούς τοϋ δαίμονος, εάν έπιτρέπηται νά μεταχετρισθώμεν την θρη
σκευτικήν ταύτην τοΰ κακοΰ παράστασιν. Οί τοιοϋτοι δέ πειρασμοί ούδέν 
έτερον εΐνε, η αί συνήθεις έκδηλώσεις τ^ς υλικής τοϋ Ανθρώπου φύσεως, 
■αΐτινες αύξάνουσι καί έπικρατοΰσιν έν αύτφ κατά μέτρον άνάλόγον της 
παραμελησεως τνίς έν αύτώ έτέρας φύφεως, δηλαδη της λογικής

4 Ίδέ Grellet-Wammy, manuel des prisons σελ. 144. «Έπαναλαμβάνουσι, λέγει ό συγ
γραφείς οντος, ότι ό άνθρωπος έν απομονώσει εύρίσκεται Απέναντι τοϋ θεοΟ». Έν τούτος 
τόλμώμεν ήμεΐς νά ίσχυρισθώμεν ότι ό άνθρωπος διά της παρατεταμένης άπομονώσεως τί-
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"Οσον λοιπύν αυτή εΐνε επικρατέστερα τ^ς λογικής φύσεως, έπί· τοσοϋ
τον αυξάνει τδ κράτος αύτης. Επειδή δέ τδ τοιοΰτον εΐνε τδ συνήθως 
συμβαϊνον έπί Ανθρώπων δεδομένων είς τδ έγκληματεϊν, επεται δτι ού'τε 
φρόνιμον, ούτε συντελεστικδν είς την βελτίωσιν αύτών εΐνε νά καθειργνύων- 
ται έν τη απομονώσει, έ'νθα Αφίενται λεία τοΰ δρμητικοϋ ρεύματος τών, 
παθών τ·ης ύλικ·ης αύτών φύσεως.

Άλλ’ έστω. ’Άς παραδεχθώμεν πρδς στιγμήν δτι δ έρημιτικδς βίος συν
τελεί είς τδν αγνισμδν της καρδίας και τ·ης ψυχ^ς, καί δτι συνεπώς έπα-, 
ναφέρει τούς ούτω βιοΰντας εν τ$ί δδφ της αρετές. Διά τίνος δμως τρόπου, 
θελει κατορθωθη τοϋτο; Ούχί βεβαίως διά τών έξαναγκαστικών έκείνων 
μέτρων, οϊς σήμερον χρώνται έν ταϊς φυλακαϊς της Απομονώσεως. Ή με-, 
τάνοια δέν εΐνε τι δυνάμενον νά έκβιασθ·?). Αυτή προϋποτίθησιν ώς άναγ- 
καΐον καί πρώτιστον όρον τδ εκούσιον τοΰ Ατόμου. Τοϋτο δμως ού μόνον; 
ελλείπει έπί της Απομονώσεως, Αλλά τούναντίον η ιδέα δτι τις έξαναγ- 
κάζεται πρδς μεταμέλειαν, ητις Ανά παν δευτερόλεπτον παρίσταται ύπδ. 
τδ ζοφερότερον είς την φαντασίαν τοΰ έν Απομονώσει βιοϋντος καταδίκου,, 
άγει πρδς Αποτελέσματα δλως έναντία τ$ίς βελτιώσεως.

Ή διά τϋς έξαναγκάσεως εί'σοδος, ενίοτε δέ καί η έπάνοδος είς την Α-, 
ληθί τοϋ Θεοΰ οδόν ύπηρξεν έπί πολύ τδ κρατοΰν έν τη δυτική ’Εκκλη
σία δόγμα, έξ ου τοσαΰτα κακά έπηγασαν διά την Ανθρωπότητα. Τδ. 

δόγμα δμως τοϋτο, δπερ προ πολλοΰ ζατεδίκασεν τι ανθρώπινη συνείδησις, 
ηναγκάσθη νά ύποχωρηση, τγί πρωτοβουλία τοϋ Αναμορφώσου Αουθηρου, 
είς έτέραν δλως Αντίθετον Αρχήν, είς την Αρχήν τούτέστι τοΰ εκουσίου. 
Τοιοϋτόν τι λοιπόν έπιθυμοΰμεν σήμερον καί ημείς διά τούς Αποπλανηθέν- 
τας τ-ης δδοϋ τ·ης νομιμό,τητος. Την έξανάγκασιν λόγφ ποινής, έννοοΰμεν 
πληρέστατα. "Οτι δμως διά ταύτης εΐνε δυνατή ή ηθικη Αναμόρφωσες και 
βελτίωσις τοϋ καταδίκου, τοϋτο ούδαμώς δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν. Άν 
λοιπόν έπιθυμοΰμεν ν’ Αποφέρη η ποινή καρπούς τινας βελτιώσεως, ρυθμί- 
σωμεν την έκτελεσιν αύτίίς ούτως, ώστε δ κατάδικος, ύφιστάμενος την 
ποινην έν κοινωνία μετ’ άλλων, ν’ άγητα,ι έκουσίως πρδς την δδόν τ^ς Α- 

θιται μάλλον Απέναντι τον δαίμονος. 'Η ύπεροψία τοΟ καταδίκου πληγεϊσα καρίώς διά τής 
καταδίκης, τρέφεται διά νέων επιθυμιών, με νέα μέσα και σχέδια έχδικητιχά. Εί δ’ ούτος τυγ
χάνει κατεχόμενος ύπδ τού βδελυροΰ έκείνοο Ελαττώματος, όπερ δυστυχώς είναι σύνηθες έν 
ταϊς φυλακαϊς, ούδέν τότε δύναται νά σταματήση τήν διαφθοράν αύτοΰ. ‘Η ήθικύτης αύτοΟ 
καταπίπτει κατά μέτρον Ανάλογου τής κατα-ρρεούσης ύγείάς του, αύτδς δε δ κατάδικος Απο
βαίνει προς έαυτον ο ϊπικινδυνωδέστέρος τών Ιχθρών του. "Οπως Αποφύγωσι τήν Ανταλλαγήν 
ολίγων Ασυναρτήτων λέξεων, Εγχαταλείπουστ τδν κατάδικον οί θιασώται τοΟ ΠενσυλβανικοΟ 
συστήματος, εις τήνλείαν παθών Επονείδιστων, παθών ύποσκαπτόντων τήν δπαρξιν αύτοΟ».

Άναλόγως Εκφράζονται οΐ κ. κ. Beaumont και Toqueville Αναφέροντες τδν στρατηγόν La
fayette. όστις περιοριρθεις Επι πολλά έτη Εν Olmulz ενεχεν στάσεως, ούδέν έτερον Εσκέπτετο 
κατα τάς μαχράς ώρας τής μονώσεως αύτοδ, ή νέας στάσεις καί σχέδια ασφαλίζοντά τήν 
Επιτυχίαν. ,
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ρέτης, ύποδαυλιζούσής τ^ς διευθύνσεως των φυλακών την έξέγερσιν τών 
αγαθών έν τφ καταδίκφ τάσεων. *Ας προκαλέσωμεν διά καταλλήλων 
μέτρων τήν έκουσίκν συμμετοχήν καί ενέργειαν αύτοϋ τοϋ τιμωρούμενου 
προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιωκομένου τέλους τ^ς ποινής ώς τοϋτο γίνεται εν 
τφ Ίρλανδικφ συστήματι.

Πάν καλόν σωφρονιστικόν σύστημα δέον νά τείνγ είς την μείωσιν πά’ 
σης έξωτερικ^ς έξαναγκάσεως άναφορικώς ώς πρδς την βελτίωσιν τοΰ κα
ταδίκου, σύναμα δέ εις την ύπ’ αύτοϋ κατανόησιν τών ύποχρεώσεων άς 
πάς άνθρωπος έφείλει πρδς εαυτόν καί πρδς την κοινωνίαν, τάς υποχρεώ
σεις δέ ταύτας νά συνειθιζγ ούτος νά έκτελγ ϊκονσίως., καθόσον μόνον διά 
τϊίς τοιαύτης έξεως θέλει δύνασθαι δ έν τί! κοινωνία επανερχόμενος κατά" 
δικός ν’ άντιτάσσηται κατά τών άπειρων πειρασμών τοΰ κακοΰ, οιτινες 
έπιπολάζουσιν έν τγί κοινωνίφ. Διά τοΰ συστήματος της άπομονώσεως 
τοιοΰτόν τι δέν έπιτυγχάνεται, ένεκεν τ·ης άδρανείας τίς θελήσεως τοΰ 
υφισταμένου την ποινήν. Διά της έν κοινφ δμως φυλακίσεις γεννώνται άπαύ-5 
στως έν τφ καταδίκφ ποικίλαι έντυπώσεις έ'ξωθεν προερχόμενα’., αΐτινες 
δτέ μέν προκαλοϋσι τοΰτον είς την ειλικρινή άπομίμησιν τ’ης ύπδ τών λοι
πών συγκαταδίκων δεικνυουμένης καλής συμπεριφοράς, δτέ δέ δίδουσιν Α
φορμήν είς σκέψεις έχούσας άντικείμενον διαφόρους περιστάσεις τοΰ κοινω
νικού βίου, έ'νθα μετ’όλίγον δ κατάδικος θά έπανέλθη. Μεριμνήσωμεν λοι- 
πδν ΐνα αί .έντυπώσεις αύται τοΰ καταδίκου ώσι τοιαΰται, ώστε νά φέ- 
ρωσιν αύτδν είς σκέψεις ήθικάς καί άφήσωμεν αύτδν έν κοινωνίγ μετ’άλ- 
λων, διότι μόνον ώς τοιοϋτος, δηλ. ώς- μί.Ιος της κοιγωτίας ενδιαφέρει δ 

κατάδικος την Πολιτείαν.
’Απέναντι τών σοβαρών τούτων λόγων οί ύποστηρικταί τοΰ άπομονω- 

τικοΰ συστήματος άντιτάσσουσι τδν κίνδυνον τ$!ς ήθικης έξαχρειώσεως 
τών καταδίκων είς ήν άγει πάσα μεταξύ αύτών συγκοινωνία. Αί δλεθριαι, 
επιδράσεις έπί την ήθικότητα τών καταδίκων αΐτινες πριν προηρχοντο, 
έπέφερον τόσον κακάς έντυπώσεις περί πάσης συναφείας μεταξύ πλειόνων 
συγκαταδίκων, ώστε δυσχερώς λίαν δύναται τις νά καταπολέμηση τάς 
έντεΰθεν. πηγαζούσας προκαταλήψεις, Έπιμένουσιν οτι ή συγκοινωνία τών 
καταδίκων άποβαίνει αύτοϊς καταστρεπτική ύπδ την έ'ποψιν της άμοιβαίας 
έξαχρειώσεως. Οί φόβοι όμως ούτοι εινε, ώς θέλομεν άποδείξει, ύπερβολι- 
κοί. ‘Ο κατάδικος πρέπει μάλιστα νά συνειθίζγ πρδ παντός άλλου είς τδ 
νά δύνηται ν’ άποφεύγη τάς έπιβλαβεΐς έπιδράσεις τών κακών συνανα
στροφών, διότι έξερχόμενος ούτος τών φυλακών θά εύρίσκηται κατ’ άνάγ- 
κην έν συγκοινωνίες μετ’ άλλων άνθρώπων ο'ίτινες, ώς γνωρίζομεν, δέν 
δύνανται νά ώσιν άπαντες άγιοι,Την έξιν δέ ταύτην μόνον έν τη κοινωνίφ 
μετά τών συγκαταδίκων δύναται ν’άποκτησγ, καί ούχί έν τή άπομονώσει, 

Βί'δομεν λοιπον κατα πόσον η έν κοινφ φυλάκισις, κατά τούς νεωτέρους
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τρόπους γενομένη, δύναται φέρει άληθώς είς τήν άμοιβαίαν τών καταδίκων ' 
έξαχρείωσιν. Καί έν πρώτοις ίσχυριζόμεθα δτι,άν συμβαίνγι άμόιβαίκ τις δια
φθορά, αύτη προέρχεται κυρίως ούχί έκ της απλής συμβιώσεως τών κατα
δίκων αύτης καθ’έαυτήν, άλλ’ ένεκεν τϋς είς αύτούς παρεχόμένης άκρας 
έλευθερίας τοϋ ζην καί συμπεριφέρεσθαι κατά τδ δοκοΰν έκάστφ, ώς τοϋτο 
εί'θισται καί σήμερον έτι έν ταΐς ήμετεραις φυλακαϊς. Διά τής καθειοξεως 
πλειόνων καταδίκων έντδς της αύτης αιθούσης καί τής άφέσεως τούτων 

εντελώς ελευθέρων άνευ έλάχίστης έποπτείας, παοείχετο εύκαιρία είς' 
τούς άνηθικωτέρους καί αίσχροτέρους έξ αύτών νά λέγωσι καί πράττώσϊ 

■ τά αί'σχιστα, ούδέν τδ παράδοξον επομένως άν ο τόπος δστις προώριστκι 
πρδς άγνισμδν τών άδικούντων, μεταποιείται είς διδασκαλεϊον της άνηθϊ- 
κότητος καί της άμοιβαίας έξαχρειώσεως τών καταδίκων, ένταυτφ δέ 
τόπος συλλήψεως καί κυοφορήσεως νέων άδικημάτων. Προκατειλημμένοι* 
δντες έντεΰθεν οί Οίασώται τοΰ. συστήματος τής άπομονώσεως,άποφαίνονται 
άνευ της έλάχίστης έπιφυλάξεως κατά πάσης συγκοινωνίας τών καταδίκων*· 
διότι, λέγουσιν,ό έν τφ Ώβουρνείφ συστήματι έπιδιωκόμενός διά τής σιω
πής ψυχικός άποχωρισμδς τών καταδίκων άπεδείχθη διά τής πείρας ώς 
Απραγματοποίητος, μό'λας τάς σκληράς καί συ.χνοτάτας πειθαρχικής ποι- 
νάς, Ας τδ σύστημα τοϋτο συνεπιφέρει.

Όμολογοΰμεν δτι δ ισχυρισμός ούτος στηρίζεται μέχρι τινδς έπί τής 
άληθείας. *0 άνθρωπος, φύσει κοινωνικός ών, άγεται δρμεμφύτως πρδς άνα- 
κοίνωσιν τών ιδεών αύτοϋ, την δέ τοιαύτην έ'μφυτον τάσιν, ούδέν έξω- 

τερικδν μέσον δύναται νά έξουδετερώσγ, ή δλοσχερώς νά περιστείλη. Οί 
έκ της παραβιάσεως δμως της άπαγορεύσεω; της σιωπάς γέννηθεντες έν- 
δοιασμοί περί τοΰ λυσιτελοϋς τοΰ Ωβουρνείου συστήματος είνε, φρονοΰ- 
μ.εν, υπερβολικοί, μάλιστα δέ τολμώμεν νά προσθέσωμεν δτι προέρ
χονται έκ της παραγνωρίσεως τοΰ τέλους πρδς 3 τδ σύστημα τοϋτο τείνει. 
Ό ύπδ τούτου έπιδιωκόμενός τελικός σκοπός, δέν εινε η έπίτευξϊς κατα- 
στάσεως έν ώ πάντες οί κατάδικοι νά διάγωσιν έν άκρα καί άπολύτφ 
σιωπή, ώστε τδ άδύνατον τοΰ τοιούτου Αποτελέσματος ν’ άναγκάζγ ημάς 
νά χαρακτηρίσωμεν τδ σύστημα τοϋτο ώς έλλειπές, καθ’ 3 μη φέρον πρδς 

τδ τέλος δπερ σκοπεί. Τδ έπιδιώκόμενον τέλος ε?νε η βελτίωσις τών υπο
βαλλόμενων είς αύτδ καταδίκων, ή τούλάχιστον ήπροφύλαξις αύτών άπδ 
πάσης άμοιβαίας έξαχρειώσεως καί διαφθοράς. Τδ ζήτημα λοιπόν είς τοϋτο 
κυρίως πρέπει νά περιορισθή, Αν δηλ. διά της μή τηρήσεως τής Απολύτου 
σιωπής έπέρχονται τά έπιβλαβή έκεϊνα διά τήν ηθικότητα Αποτελέσματα;, 

άτινα παν καλόν σύστημα πρέπει νά κωλύγ.
Έπί τοΰ ζητήματος δέ τούτου άπαντώντες, δέν διστάζομεν τδ πάρά- 

πκν νά άποφανθώμεν άρνητικώς.’Άν οί κατάδικοι κατορθώνουσιν, ώς ισχυ

ρίζονται οί άντιφρονοϋντες, νά μορφώσωσι διά τοΰ χρόνου συμβολικάς διά
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νευμάτων καί χειρονομιών συνεννοήσεις, έκ τούτου καί μόνον δέν έπεται. 
άναγκαίως ή Αμοιβαία έξαχρείωσις και διαφθορά αύτών. -Τοιαυται συνθη
ματικά! Ανταποκρίσεις έχουσι πάντοτε Αντικείμενα. λίαν περιωρισμένα και 
άναφέρονται είς πράγματα συνήθως συμοαίνοντα και επαναλαμβανόμενα. 
Παραδέχομαι πληρέστατα, δτι εις τών καταδίκων δύναται διά νεύματος 
νά έρωτα τδν έτερον, πώς έκοιμήθης ; τί έχεις ; διά τί εισε Ανήσυχος; 
τί· αισθάνεσαι; τίς δ επισκέπτης οδτος ; νά έκφράζη δισταγμούς επιδοκι
μασίας καί Αποδοκιμασίας, ταΰτα δμως ούδείς δύναται, λογικώς σκεπτό- 
μ.ενος, νά παραδεχθώ ώς έπιδρώντα έπιβλαβώς είς την ήθικοποίησιν τών 
καταδίκων. ’Εκείνο το δποΐον πριν έβλαπτε και έξηχρείου τούς έν κοινφ 
βιοΰντζς καταδίκους, ήτο η Αναιδής καί έπί το Ανηθικώτερον έξιστόρησις 
τών κατορθωμάτων τών καταδίκων, ητις έγένετο κατά διαδοχήν παρ’ 
αυτών καθ’δλον τδ διάστημα της φυλακίσεώς των. Ευρισκόμενοι ούτοι 
άνευ ούδεμιΑς έπασχολησεως κα'ι Αφιέμενοι εντελώς Ανεπιτηρητοι, έπε- 
δίωκον νά συντέμνωσι τάς μακράς τής φυλακές ώρας διά διασκεδάσεως 
τινός, ήν δ μάλλον διεφθαρμένος μεταξύ αύτών άνελάμβανε νά παρέχη, 

' Ούτω πως λοιπδν έπήρχοντο αί έξιστορησεις τών κατορθωμάτων α έκα
στος τών καταδίκων διεπράξατο καί αί λοιπαί αίσχραί διηγήσεις, τών 
οποίων τδ Αντικείμενον εύχερώς δύναται τις νά συμπεράννμ Ούδέν λοιπδν 
τδ παράδοξον έάν ή τοιαύτη συγκοινωνία ήθελε φέρει είς τά μύρια έκεΐνα 
της έξαχρειώσεως τών καταδίκων ατοπα. Λέξεις δμως μεμονωμένοι 
κατά της ήθικότητος διαφεύγουσαι άπδ καιρού είς καιρδν τών χειλέων τών 
καταδίκων, ώς και αί περιορισμένοι συνθηματικοί Ανταποκρίσεις, αίτινες 
δύνανται νά συμβαίνωσιν έν τφ Ώβουρνείφ συστήματι, άπέχουσι κατά 
πολύ τών ρητορικών έκείνων βαναύσων διηγήσεων αίτινες πριν έγένοντο. 
Αί Ανήθικοι ίδέαι Αποκτώσι δύναμιν καί σάρκα δσάκις Αναπτύσσοντας 
έλευθέρως καί εύρίσκουσιν ώτα Ακροώμενα μετ’ Απληστίας, τουναντίον δε 
άποβάλλουσι πάσαν δύναμιν, δταν Αμφότερα έλλείπωσι,

Συνοψίζοντες τά λεχθέντα καί άναφερόμενοι είς τούς λόγους οΰς. ανω
τέρω άνεπτύξαμεν ύπέρ τοϋ ’Ιρλανδικού συστήματος, φρονοϋμεν δτι η 
παραδοχή τοϋ συστήματος τούτου έν 'Ελλάδι,ύπδ τάς έξ^ς δμως τροπο
ποιήσεις, εινε ή προτιμωτέρα τών λοιπών.
. Πρώτον. Νά μετριασθή δ χρόνος τής άπομονώσεως είς μίνας 5, ενεκεν 
της υπερβολικής ζωηοότητος τοΰ "Ελληνας, παραβαλλομένου πρδς τδν 

χαρακτήρα τοΰ ’Άγγλου. 'Ο χρόνος ουτός εινε, φρονοϋμεν, έπαρκής πρδς 
έξυπηρέτησιν τοϋ σκοποΰ τίς έκφοβίσεως τών ποινών, δστις έπιδιώκεται 
διά τοΰ πρώτου τούτου σταδίου.

Λεύτερον. 'Η εν τφ τελευταίφ σταδίφ ένασχόλησις νά συνίσταται. εις 
γεωργικάς καί γεωπονικός εργασίας, καθόσον παρ’ ήμΐν οί κατάδικοι ανή- 

κουσιν, ως επι το πλεΐστον, είς την γεωργικήν τάξιν καί ούχί είς τούς

εργατας τίς βιομηχανίας, ώς έν Άγγλίςρ συμβαίνες. Διά τοΰ τρόπου τού
του θέλομεν κατορθώσει νά διαδόσωμεν ταχέως τάς νεωτέρας μεθόδους 
τίς έπιστημονικίς» καλλιέργειας της γής; συνεπώς δέ θ’ αναπτύξωμεν' 
τήν πάσχουσαν γεωργίαν, ώς έκ της παραμελήσε.ως τίς οποίας πλεϊσ.ται 
δσαι ήθικαί καί ύλικαί ζημίαι επέρχονται είς τδ έθνος ημών. ’Άς κατχ-, 
στήσωμεν τάς φυλακάς ήμ.ών σχολεΐον πρότυπον της Αναπτύξεως τών 
εργατικών τάξεων, σόναμα δέ Ας άνοίξωμεν πηγάς νέας πρδς διάδοσιν 
γνώσεων γεωπονίας, κτηνοτροφίας, δασονομίας, κλπ. Απομιμούμενοι κατά 
τοΰτο τήν 'Ολλανδίαν, ήτις έμόρφωσέ ποτέ τάς φυλακάς αύτίς είς σχο
λείου βιομηχανίας. Πάντες άνο.μολογοϋσι τήν οίκτράν θέσιν είς ήν ή γεωρ
γία ημών εύρίσκεται. Ή άνάπτυξις αύτίς διά της ίδρύσεως γεωργικών 
σχολών άπέτυχεν. Επομένως ούδεμία άλλη έλπίς υπολείπεται ήμΐν, ή νά. 
μεταχειρισθώμεν τήν ποινήν ώς οργανον πρδς έμψύχωσιν τοΰ ζωτικοί! 
τούτου διά πασαν Πολιτείαν κλάδου» Διά της έπί τδ χρησιμώτερον μεταρ- 
ρυθμίσεως τοΰ τρόπου τίς καλλιέργειας τίς γίς, ή γεωργία ήμών θέλει, 
άποβή άναντιλέκτως παραγωγικωτέρα, συνεπώς δέ θέλει συντελέσει είς./ 
τήν Ανάπτυξιν τίς ύλικής εύημερίας τοΰ λαοΰ ή'τις, ώς γνωστόν, ούκ δλί-: 
γον συντελεί είς τήν μείωσιν τών Αδικημάτων. >

Δαμιανός Ιίορρές.
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ΚΡΙΤΙΚΟΙ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ.

Έξεδόθη έν Λονδίνφ τομίδιον «Κριτικής περίεργα»·* έπιγραφόμεναν, ού 
δ συγγραφεύς πρότίθεται νά δρίση τήν θέσιν ήν έν τή καθ’ ημάς κοινωνίγ 
κατέχει δ έ'ργον έχων νά κρίνη τά έκάστοτε έκδιδόμενα βιβλία, δποίαν 

τινά γνώμην έχει περί αύτοΰ τό τε κοινδν καί οί λόγιοι, καί πώς αύτδς 
νόεΐ καί πληροί τδ έργον του. Ό. συγγραφεύς ούτε, έπιτίθεται ούτε ύπερα- 
σπίζει,. ή μάλλον είπεΐν καί έπιτίθεται καί ύπερασπίζει έναλλάξ. Εινε δέ 
μάρτυς Αμερόληπτος καί νοήμων καί οί λόγοι του εύαρεστοΰσιν άμα καί 
ώφελοΰσι. Παρατηρητέον δ’ ευθύς έξ Αρχής δτι ένταϋθα. πρόκειται περί, 
τίς Αμερόληπτου κριτικής, ούχί δέ περί τών Αρθρων τών έπί μισθφ γρα- 
φομένων εί'τε πρδς έπαινον εί' τε πρδς ψόγον νέου τιν.δς βιβλίου’ λέγομεν 
δέ τοΰτο, διότι ώς έχουσι τΑνθρώπινα τήν σήμερον ή διάκρισις αύτη εινε 
τών ών ούκ ανευ. >

1. Jenni n g s, Curiosities of criticism, ?v Λονδίνφ, e’s ιομ. παρα Chatto and Windus.
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π?ύ παντός δέ εΐνε Απαραίτητον χάριν τών μη φροντισάντων πο.τέ κερί, 

τοϋ πράγματος, νά δρίσωμεν Ακριβώς όποιον τι. εΐνε τδ τοϋ κριτικού έργον.. 
*Άς έρωτησωμεν πρώτον Γερμανόν τι να.

«Ύπάρχουσι πόλεις, Αποκρίνεται δ μέγας Ιωάννης Πκΰλος ’, έν αΐς συ-· 
ναντ^ί τις παράδοξον τάξιν ύπαλληλων, τούς έκτιμητάς τοΰ κρέατος,ούτως, 
είπεϊν, τών συγγραφέων, ομοιάζοντας πως πρδς τούς άγορανόμους τών Αρ
χαίων. Τούτους δέ κοινώς έπονομάζουσι προγευτάς προγεόστας, διότι- 
αύτοί πρώτοι Απογευονται έξ έκάστου νέου βιβλίου καί λέγουσιν έπειτα, 
πρδς τούς πολλούς έάν εΐνε νόστιμον' οί τοιοϋτοι συνήθως δέν συγγρά- 
φουσιν ί'δια βιβλία, ώστε Απομένει είς αυτούς καιρδς πρδς έλεγχον και·, 
έκτίμησιν'τών Αλλοτρίων, ί έάν ποτέ συγγράφωσί,. τά βιβλία των εΐνε κα- 

κόίς ποιότητας, πράγμα είς αυτούς ώφελιμώτατον’ διότι τί; Αλλος θά δυ- 
νηθγί μάλλον νά κατανοησγ έν τοϊς άλλοτάοις βί,βλίοις την περί τοΰ κα- 
κοϋ θεωρίαν 3} δ μαθών αύτην καί ι^σκησας έν τοϊς ίδίοις έαυτοΰ συγγράμ" 
μασιν; Έπονομάζουσι δέ αύτούς οί· Ανθρωποι προστάτας τ·ης φιλολογίας και 
τών λογίων, διά τδν αύτδν λόγον δι’ 8ν καί ό Αγιος Νεπωμου/.ηνός 2 εΐνε 
δ προστάτης τών γεφυρών καί τών έπ’ αύτών διερχομένων, διότι δ άγιος; 
ούτος έφονευθη ύπδ γέφυρας».

Γινώσκων δέ οτι τινές τών αναγνωστών ,μου νομίζουσι σκοτεινούς τούς. 

Γερμανικούς δρισμούς, Αναγράφω χάριν αύτών δεύτερον δρισμδν της βιβλιο.- 
κρισίας, παραλαβών αύτδν παρ’ ’Άγγλου, δστις εΐχεν όνομα μέγα ώς σα
φέστατος, καί ώς λέγων τά σΰκα·· σΰ-κα καί την σκάφην σκάφην,λέγω τδν= 
Σου'ίφτ 3. Ιδού πώς έξεικονίζει την Κριτικήν.

«Ή κακοποιός αυτή θεότης κατοικεί έπί τίίς κορυφής όρους χιονοσκεπούς 
της νέας Ζέμ,βλης, ένθα ανεΰρεν αύτην δ Μώμος έξηπλωμένην έπί τών 
λειψάνων μυριάδων ημιβρώτων βιβλίων. Κκί έκ δεξιών μέν έκάθητό η μη- 

τηρ αύτης Άμαθία, έξ εύωνύμων δέ δ πατήρ αύτης Τύφος έστολισμένος 
.διά τεμαχίων χάρτου, α εΐχεν άπό τίνος ίσως βιβλίου. Αποσπάση. Περί αύ
την δέ έπαιζον τά τέκνα της δ Θόρυβος καί η ’Αναίδεια, η Μωρία καί η 

Ματαιότης, η Σχολαστικότης καί η ’Απειροκαλία. Καί αύτη δέ η θεά 
έΐχεν όνυχας γαλής, ώτα καί φωνήν όνου·, τούς όφθαλμούς πρδς τά έσω

1. Ίωάννηί ΠχΟλος Ριχτήρος διάσημος Γερμανός φιλόσοφος χαΐ σογγρχφεύς (1763—1825) 

γράψαις πλήν άλλων Εισαγωγήν εις τήν καλολογίαν, Περί πχίδων αγωγής, Τερπνός δια

λέξεις, χλπ.
2. ‘Ο πολιοΟχο; τής Βοημίας άγιος Ιωάννης, Επιλεγόμενος Νεπωμοοκηνδς εκ τής κωμωπά. 

λεως Εν ή Εγεννήθη (1330—1383).

3. Ό γνωστός Άγγλος σατυρικός οογγραφεύς τών Τάξε ιδίων το 0 Γύλλιβερ, 

(1667-1745).
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έστραμμένους ώς έαυ την καί μόνην βλέπουσαν, έτρέφετο δέ ύπδ τΐίς χο

λής αύτης, -ητίς ητο μαστός τεράστιος».
Ούδείς ·ηδη δ μη»φανταζόμενος σαφέστατα και εύκρινέστατα τδ έργον 

τ$ίς κριτικές. Διό μεταβαίνομεν είς τδ Α.' κεφάλαιον τοϋ έν Αρχ^ μνημο- 
νευθέντος βιβλίου. Τδ κεφάλαιον τοϋτο έπιγράφεται : Περί τον ώφεΛΙρτρϊι· 
της κριτικής. Εύνόητον δέ δτι δ συγγραφεύς δέν ηθέλησε νά εί'πγ περί τίίς ■ 
ώφελείας ώς νοοϋσιν αύτην οί συγγραφείς, διότι τότε τδ κεφάλαιον ύπδ 
δύο μόνον στίχων ηδύνατο νά Αποτελεσθ.γ, τουτέστι κατά την γνώμην 
τών συγγραφέων Αν μέν λέγη περί αύτών καλά, η κριτική εΐνε ωφέλιμος, 
ει.δέ μη, εΐνε λώβη καί όλεθρος. ,Τ^ν γνώμην ταύτην ΑείποτΕ έθεώρησα 
Αναμφισβητητον. Ό κ. Ίένιγγ πραγματεύεται περί τοΰ ωφελίμου της κρι
τικής κατά λόγον τοΰ, κοινοΰ’ λέγει δέ έξαίρετα περί αύτ^ς πράγματα, Α 
είς τδ ημέτερον έργον άναφερόμενα έπιτραπ^τω ημΐν.νά παραλίπωμεν,Αλ
λως θά έφαινόμεθα συνηγοροΰντες pro domo nostra.’Αφέντες λοιπόν τδ περί 
τοϋ ωφελίμου, Ας ίδωμεν τί λέγει δ πλεΐστον έξετάσας τδ ζητημα κ. ’Ιέ— 

νιγγ περί της ήθικδς καταστάσεως τ^ς κριτικές.

Β'

Τά συμπεράσματα αύτοΰ εΐνε τάδε : «Οί κριτικοί εΐνε γένος άνθρώπών 
μετρίως δημοτικόν. Δημοτικός Ανηρ εΐνε δ τά πάντα εύρίσκων καλά καί 
άγια, ούδέποτε δέ μεμψιμοιρών’οί δέ κριτικοί θεωρούνται έκ μιας γνώμης 
ώς τινες δύσκολοι καί φιλέριδες, δλίγην μέν έμπνέοντες αγάπην μάλιστα 

δέ καί τι άλλο παρεμφερές πρδς την Αντιπάθειαν».
Βαρύ μέν τοϋτο,άλλ’ Αληθές. Οί μη δυνάμενοι νά ζησωσιν Ανευ τ^ς Α

γάπης τών Ανθρώπων δφείλουσι νά μη έπιδίδωνται είς τδ τοΰ κριτικοΰ έρ
γον, διότι θά την πάθωσιν. ’Εν παντί χρόνω έλαβον οί συγγραφείς τδ έπάγ- 
γελμα τοϋτο ώς σκοπόν τών δξυτάτων αύτών βελών.«Δέκα κακούς κριτι
κούς έχει εΐς κακός συγγραφεύς» έλεγεν δ "Αγγλος ποιητης Πώπ, δ,Γολδ- 
σμίθ^κατεπολέμει αύτδ ώς διαταράσσον τδν βίον καλών κάγαθών Ανδρών 
Αρίστας έχόντων προθέσεις καί Αγωνιζομένων νά τέρψωσιν $ νά διδάξωσι 
τδ κοινόν. Κατά τόν Βύρωνα την αύτην πίστιν όφείλει τις νά Αποδίδη εΐς 

την γυναίκα καί είς. τούς επιταφίους, ην καί είς την κριτικήν,, δ "Αγγλος 
συγγραφεύς Καρλύλ έλεγε τούς κριτικούς σάρακας τ·ης φιλολογίας. "Αλλοι 
τούς εΐπον φθονερούς, συκοφάντας μισθάρνους, κανθηλίους, Ανάνδρους δολο
φόνους, ερπετά, βλάκας καί Αλλα τοιαΰτα κοσμητικά, α εύρίσκει τις εύ- 
κόλως συνηνωμένα έν ταϊς έπιστολαϊς τοΰ Βολταίρου τοΰ πάντων Ανθρώ
πων έλάχιστον τηοησαντος την έντολην: «"Ο σύ μισείς έτέρφ μη ποίησης.»

Λυποϋμαι τού; κριτικούς θλιβομένους ένεκα της καταστάσεως ταύτης 
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τών πραγμάτων, άλλά καί θαυμάζω έπί τή θλίψει αυτών. ΆςεΓμεθα δ£ή 
καιοι καί άς έ'λθωμεν είς τήν θέσιν τών συγγραφέων. Μετά πολλών πό
νων και μόχθων συνέγρκψέ τις βιβλίου,. μετά πλειόνων δέ ίσως άνεϋρευ εκ
δότην, «ονειροπόλησε την δόξαν ή τδν πλούτον η καί ,συναμφότερα' καΛ 
Ιδού προβάλλει δ δείνα και λέγει πρδς τδ κοινόν νά μή θαυμάζη, νά μή 
δώση τάς τρεις δραχμάς του, διότι θά τας ρίψη εις την θάλασσαν, ζζζ 

έπειτα θέλετε δ συγγραφεύς νά εύγνω,μονή ! διατείνεσθε ότι οφείλει νά 
τον άγαπή! ’Αλλά δέν θά· ήτο άνθρωπος έάν μη κατελαμβάνετο ύπδ τής 
επιθυμίας τοΰ νά τον πνίξη, θά ήτο άγγελος’ οί. δέ συγγραφείς δέν είνε άγ
γελοι. Καί . τίνος ένεκα τάχα νά εινε άγγελοι.; .

Κριτικοί τι.νες παρηγοροϋνται διανοούμενοι ότι έπισπώνται μέν έπί καλή: 
τή πίστει την αχαριστίαν τών συγγραφέων, άλλ’ έχουσιν δμως την εύγν ω- 
μοσύνην τοΰ. κοινοΰ. Άλλά καί τούτο οίνε πλάνη. Δέν θά εί'πωμεν μετά 
τού κ. Ίενιγγ δτι οι. πλεΐστοι τών ανθρώπων καί αύτών τών άνεπτυγμέ- 
νω,ν κατκτάσσουσιν έν τή κοινωνική κλίμακι τούς κριτικούς άμέ.σως ύπε- 
ράνω τών μοχθηρών και πονηρών άνθρώπων, ούχί.· διότι κατά την παρ . 
ήμϊν τών πολλών γνώμην δ κριτικός εινε ξηρός καρπός τής φιλολογίας, 
κρίνων τά άλλότρια βιβλία, διότι αύτδς δέν δύναται νά συγγράψη. Μάλλον 
δέ διακείμενοι ύπέρ τών κριτικών εινε οι. συντασσόμενοι τη γνώμη εύφυοΰς 
τίνος άνδρός, δστις βλέπων τούς κριτικούς « άναμιμνήσκεται ζφων τινών. 
όνων δνομζζομένων, οΐτινες περιτρώγοντες την άμπελον έδίδαξαν τδν άνθρω
πον πόσον είνε ωφέλιμον τδ κλαδεύειν αύτην.» Καί ναι μέν η. συγχώρη- 
σις αυτή δέν ύπετυπώθη χαφιέντως,. άλλά κατ’ ουσίαν είνε έπαρκεστάτη* 
Πάταζον per axovaor δέ οφείλει νά εινε τδ έπακοον τής φιλοδοξίας τών; 
κριτικών,, θά ήτο δέ άπλότης τδ νά. άπαιτήση τις πλέον τι τούτου».

γ.

Παραλείποντες άλλα τινά επουσιωδέστερα, μεταβαίνομεν είς τδ περιερ- 
γότατον μέρος τοΰ βιβλίου, έν ώ εκτίθεται η σχέσις της Άγγλικ’ης κρι
τικές πρδς τδν ’Αγγλικόν νόμονί έξ ού καταδείκνυται τδ πρακτικόν τών 
"Αγγλων-

Καί έν μέν τη Γαλλίρρ δταν δ συγγραφεύς κρίνη δτι δ έπικρίνας τδ βι- 
βλ.ίοντου ύπερέβη τά της κριτικής δίκαια, άποστέλλει πρδς αύτδν .τούς μάρ

τυρας του καί άλληλοκτονοΰνται. Τδ μέσον τοϋτο προφανώς εινε φροΰδον, 
καί μάτκιον’ διότι έάν εινε εύαπόδεικτον δτι συχνότατα ούδένα βλάπτει, 
εϊνε δμως άδύνατον νά. μνημονευθή καί μίκ··μόνη. περίστασις καθ' ήν ώφ&- 
λήθη τις έξ αύτοϋ.

; Έν δέ τή Άγγλίγ δ ύπδ τοΰ έπικριτοϋ άδικηθείς συγγραφεύς άναφε-

ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ Η ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ 45 

ρεται είς τήν δικαιοσύνην και άπάιτεϊ άποζημίωσιν, τδ δέ δικάστήριον 
άποφζσίζον έπιβάλλει είς τδν έπικριτήν τόσον μέν πρόστιμον διότι έ'βλαψε 
τδν δείνα συγγραφέα χαρακτηρίσας τάς μυθιστορίας του ως άνηθίκους, 

τόσον δέ διότι έ'γραψε νά μή ^γοράσωσι τήν τίατινιχήν γραμματική? τοΰ 
δείνα καθηγητοΰ" τδ δικάστήριον άποφασίζει άφ’ ού ενώπιον αύτοϋ άνα- 
γνωσθή ή Λατινική γραμματική, ή μυθιστορία, τδ καταγγελλόμενου άρ
θρου. Έάν δέ τις τών δικαστών άγνοή τήν Λατινικήν γλώσσαν ή τά στοι
χεία τοΰ τί έστιν άνήθικον έν τή φιλολογία, τόσον χειρότερα' διότι δι
κάζει δπωςδήποτε’ δικάστήριον δέ δέν δύναται νά μή δικάζη. Τινές δέ 

'τών άποφάσεων τοΰ δικαστηρίου άναμιμνήσκουσι τδν φαρμακοποιόν δστις 
•αείποτε τδ αύτδ άπέστελλε φάρμακον.

Τδ περιοδικόν σύγγραμμα Αθηναίοι- ού τά άρθρα καταχωρίζονται άνω- 
νύμως, κατεμηνύθη τφ 1875 υπό τίνος έκδότου έν Έδιμβούργφ, διότι 
κατέκρινε γεωγραφικόν άτλαντα ύπδ τοΰ εκδότου τούτου έκδοθέντα. Ή 
έν τφ Άθηναΐω βιβλιοκρισία μετά τινας έπαινετικούς έν άρχή λόγους, 
περιείχε διαφόρους έπιφυλακτικάς παρατηρήσεις, δτι δήλα δή οί γεωγρα
φικοί πίνακες ήσαν άσάφεΐς καί πεπληρωμένοι δνομάτων, τδ δέ πόνημα 
δέν έκρίνετο άξιον τής φήμης τοΰ έκδόντος αύτδ καταστήματος, κττ. 1 
Παρατηοητέον δ’ έν παρενθέσει δτι ούδέν δυσπαραδεκτότέρον τών μετ’ εύ· 
λαβείας καί έπίφυλάξεως λεγομένων. Τδν ειλικρινή καί μετά παρρησίας 
γινόμενον ψόγον εύκολώτερον άποδέχεται δ συγγραφεύς ή τάς κατ’ επι
φάνειαν φιλοφρονήσεις. Έν τή περιστάσει δέ ταύτη τδ Άθήναιον άπδλο- 
γούμενου κατέδειξεν είς τούς δικαστάς τά σφάλματα τοΰ γεωγραφικού 
άτλαντος. Άλλ’ ένέτυχεν άνθρώποις έ'χουσιν αί'σθησιν τοΰ συμφέροντος τοΰ 
εμπορίου μάλλον ή τής τελειότητος τής πινακογραφικής τέχνης, καί κάτε- 
δικάσθη νά άποζημιώση τδν εκδότην διά χιλίων διακοσίων έβδομήκοντα 

πέντε λιρών.
Ό κ. Κάρολος 'Ρήδ μυθιστοριογράφος καί δραματοποιδς έδίδαξεν έν 

Αονδίνφ δράμα έξαχθέν έ'κ τίνος τών μυθιστορημάτων τοΰ κ. ’Αντωνίου 
Τρόλλοπ. Ό τοΰ Morning Advertiser συντάκτης τών θεατρικών κρίνας τδ 
δράμα ως άνήθικον, καθήκόν του ένόμισε νά ύποδείξη «είς τούς προτιθε- 
μένους νά φέρωσιν είς τδ θέατρου τάς θυγατέρας των ή τάς άδελφάς των» 
τί έμελλον νά άκούσωσιν* παρετίθεντο έ'πειτα φράσεις τινές τοΰ δράμα
τος καί επιτιμήσεις πρδς τούς άκροατάς διότι δέν κατεξανέστη'σαν. Μά- 
την δ κατηγορούμενος άντέτασσεν δτι καί άλλαι εφημερίδες κατέδειξαν τδ· 
χυδαΐον του δράματος, καί αύτδς δέ δ Χρόνος είπεν δτι τδ δράμα περιεί
χε «τρία τούλάχιστον άσεμνα χωρία», οί δικασταί ούδέν ήθέλησαν νά 
άκούσωσι καί κατεδίκασαν τδν κριτικόν είς διακοσίων λιρών άποζημίωσιν» 
’Ο δραματοποιδς ύπεστήριξεν είς τδ δικάστήριον δτι τδ δράμά- του ήτό 
ανεπίληπτου κοσμιότητας* αί δέ καταγγελλόμεναι άκοσμίάι · ήσαν λόγια 
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·τ<& φανταζομένων ότι βλέπουσιν υπαινιγμούς εκεί ένθα δ συγγραφεύς ού- 
δένα τοιοΰτον έθηκέ’ τδ δικαστηρίου, βλέπετε, έθαύμασε τδ σύστημα τοΰτο, 
ώς έμπρέπει εις Αξιοπρεπείς άνδρας Ανικάνους νά ί'δώσιν ύπαινιγμούς έκεϊ 
ένθα δέν ύπάρχουσιν ί'σως δέ καί εκεί έ'νθα ύπάρχουσι.

Άλλ’δ κ. Η. Δίξων γνωστός έκ τών πέρί Αμερικής καί,περί 'Ρωσίας 
πονημάτων του, έγένετο ήΐτον ευτυχής του 'Ρήδ. Κατήγγειλε τήν έφη- 
μερίδα Pall Mall ώς σφόδρα κατακρίνασαΟ τά βιβλία του ώς Ανήθικα. Ή 
δέ έφημερίς Απολογούμενη άνέγνω είς τδ δικαστήριον χωρία τινά έκ τών 
Ευφυών γυναικών καί άλλων βιβλίων, έν οΐς δ συγγραφεύς έδιηγεΐτο τί 
εΐδε κατά τάς περιηγήσεις του. Ό κ. Δίξων ένέτυχε δικασταΐς εύπτοιή- 
τοις, παρ’ ών έπετιμήθη μέν αυστηρότατα έ'λαβε δέ Αποζημίωσιν ένα 
όβολό ν.

Άλλ’ έκ τών περιέργοτάτων δικών εϊνε ή κατά του έξοχου τεχνοκρί

του κ. Ruskin. Ό κύριος ούτος δφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι «ε'σακά- 
τεψε» τάς εικόνας ’Άγγλου τινδς ζωγράφου τοϋ κ. Whistler βλάψας πολύ 
τήν πώλησιν αύτών. Ό ζωγράφος καταγγείλας τών τεχνοκρίτην, έξήγη- 
σεν είς τδ δικαστήριον τδν τρόπον τής ζωγραφίας του. Καί άνεγνώοιζε 
μέν δτι πολλάκις τ<5 συνέβαινε νά χρωματίζν) έν δύο μόνον ήμέραις τά 
ύφάσματα, άνθ’ών έζή τει έπειτα πεντακισχίλια φράγκα, άλλ’ύπεστήριζεν 
δτι «ούκ έν τω πολλφ τδ εύ», και πάντως θά είχε δίκαιον, εάν ταυτο* 
χρόνως παρεδέχετο δτι καί δ κ. Ruskin είχε τδ δικαίωμα νά μή τω άρέ- 
σκωσι τά αύτοσχεδιάσματά του. "Οθεν προσεκλήθησαν πραγματογνώ- 
μονες, οΐτινες δμως διγρέθησαν, καί οί μέν άπεφήναντο δτι αί εικόνες ήσαν 
εξαίρετοι, οί δέ δτι ούδενδς ήσαν άξιαι, καί δ κ. Ruskin κατεδικάσθη ήθι- 
κώς, άποτίσας ένα δβολδν Αποζημίωσιν.

’Άξιαι δέ παρατηρήσεως εϊνε αί μεταξύ του κοινοϋ καί τίίς κριτικής 

σχεσεις. Τδ κοινδν προθύμως ψέγει τούς κριτικούς δτι κρίνουσιν έκ προ- 
καταλήψεως’ και δμως οί αύτοι άνθρωποι οί ψέγοντες τούς κοιτικούς 
δσάκις αί γνώμαί των συγκρούονται, έπάινοϋσιν αύτούς δσάκις εύρίσκονται 
δμόφρονες. Άλλ’ όντως δ τι δ Αναγνώστης Απαιτεί εινε ούχί νά μή κρίνν) 
δ κριτικός έκ προκαταλήψεως, άλλά νά έχγι τήν αύτήν και αύτδς προ- 
κατάληψιν. «Τδ κοινόν, ώς πάνυ δικαίως ειπεν δ κ. Ruskin, εϊνέ τι σύγ- 
κραμα διαφόρων κοινών, πας δέ συγγραφεύς, πάς ζωγράφος έχει τδ ί'διον 

αυτοϋ κοινόν». "Εκαστον τών μικρών τούτων κοινών θέλει νά ενθαρρύνω-” 
σιν οί άλλοι τάς πεποιθήσεις του καί ούχί νά τας έπανορθώσιν. Ή αύτή 
δέ Απάτη είνε τδ νά φαντάζεται τις δτι δ Αναγνώστης πέποιθεν έπί τδν 

κριτικόν ίνα ταράσσηται ύπ’ αύτοΰ προσβάλλοντας τάς κλίσεις καί τάς 
προλήψεις του, και τδ νά πιστεύγ εις τήν εύγνωμοσύνην τών αίκιζομένων 
συγγραφέων. Κρίνατε.δέ ώς νοοΰσιν οί ύμέτεροι Αναγνώσται καί θά κρί- 
νητε καλώς* εί δέ μή, «φωνή βοώντος έν έρήμφ» θά εινε ή φωνή σας. 
Πεοιττδν δέ νά εί'πωμεν οτι ύπάρχουσι και έξαιρέσεις* Ακούσιαί τινες φω- 

ναί θά Ακουσθώσιν έκ τοϋ πλήθους, άλλά πόσον εινε τοΰτο σπάνιον έν 
τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις !.

Τδ κοινόν παντός Ανεξαιρέτως τόπου Αγαπά τδ σακάτευα των συγγρα
φέων, διότι πάντοτε σχεδόν ενέχει τι τδ διασκεδαστικόν’ ούδέν δέ πνεϋμα 

. εύκολώτερον τοϋ πειρακτικού πνεύματος. Έν Άγγλίιγ δέ τδ σακάτεμα εϊνε 
εμπόρευμα Ασφαλές καί επικερδές, ώς λέγει δ κ. Ίένιγγ, φπεο δφείλομεν 
νά πιστεύσωμεν, διότι ή πατρίς αύτοΰ επιμένει ύπέρ τής τραχύτητος τής 
κριτικής. Καίτοι δέ άπδ ήμίσεος αίώνος οί κρίνοντες προώδευσαν σφόδρα, 
γενόμενοι φιλοφρονέστεροι, διότι παρήλθον οί χρόνοι καθ’ οΰς διέτρεχέ τις 
δδδν χιονοσκεπή είκοσιπέντε λευγών μόνον καί μόνον ΐνα, έξετάσας λη
ξιαρχικόν βιβλίον, λάβφ τήν άνεκλάλητον ηδονήν νά δημοσιεύση τήν επι
ούσαν πρωίαν ότι ή κυρία δείνα ήτο πρεσβυτέρα ή όσον διετείνετο” άλλ’ 
ούδέν ήττον όμως τά ’Αγγλικά άρθρα είνε 3ούχί σπανίως αύστηρά μέν καί 
δριμέα, ένέχουσι δέ μεγάλην τήν φιλολογικήν εύθύτητα καί χρηστότητα.

Τήν δευτέραν τάξιν κατά τήν αύστηρότητα κατέχει, νομίζω, ή Γαλ
λία’ καί μετά τήν Γαλλίαν έρχεται ή Γερμανία, ένθα μεγίστη κατάχρη- 
σις γίνεται τών μεγάλων λόγων, καί δ έλάχιστος τών μυθιστοριογράφων 
άποκαλεΐται δ ποιητής der, Dichter' άλλά τδ καλόν ε?νε ότι κατά συνθή
κην εινε ώρισμένη ή Αξία έκάστης τών λέξεων τοΰ κριτικοΰ λεξιλογίου, 
καί πάς τις νοεί τήν Αληθή σημασίαν τών πομπωδών εγκωμίων. 1

Άλλ’ ύπάρχουσιν δμως καί κριτικοί αίσιοδοξότατοι, τά πάντ’ άνεξαιρέ
τως καλά καί άγια εύρίσκοντες, περί ών έλεγεν δ Σίδνεϋ Σμίθ, οτι Αφει
δώς διανέμοντες φήμην καί δ'νομα πρδς τούς άλλους, αύτοί άπομένουσιν 
άνευ τινδς φήμης καί δνόματος. Φοβούμενοι μήπως πικράνωμέν τινα, δέν 
λέγομεν ποΰ γής Ακμάζει τδ είδος τοΰτο τής κριτικής.’Άλλως τε Αποδει- 
κνύει καί Αγαθήν φύσιν καί μακαρίαν αύτάρκειαν. Τοΰτο δέ μόνον πχρχ- 
τηροϋμεν, ότι δφείλομεν νά μή συγχέωμεν τήν Αηδή έξιν τοΰ τά πάντα 
νομίζειν καλώς έχοντα, καί τήν πρωτίστην τοϋ κριτικού Αρετήν, τήν συμ- 

t Μετά λύπης βεβαίως δ "Ελλην Αναγνώστης μάτην Αναζητεί σημείωσίν τινα περί της 
ΰέσεως τής έν 'Ελλάδι κριτικής. Άλλα τί νά γράψη τις περί ΑγαθοΟ Ανυπάρκτου. Τήν κριτι
κήν έν 'Ελλάδι Αντικαθιστώσιν έπί τοδ παρόντος αί όλίγαι έκεΐναι λέξεις, ώς έπι. τδ πλεΐστον 
κεναι έννοιας, αί προστιθίμεναι μετά τήν Αναγραφήν τών έκάστοτε Αναγγελλομένων β βλίων. 
ΤοΟτο δέ έξ Ανάγκης θά συμβαίνη έως ού μορφωθή καί παρ’ ήμΐν τάξις λογιών ΐδίφ Ασχο
λούμενων περί τδ έπίμοχθον και φιλανθρωπότατον τοΰτο έργον τότε δέ πάντως θά έκλίπη 
καί τδ σήμερον παρατηρούμενον Ατοπον, καθ’ ό πλεΓστα μέν βιβλία παντδς λόγου άξια έκδ'- 
δονται Απαρατήρητα, πλείστων δέ έξαμδλωμάτών ή έμφάνισις Αφορμή Ακρισιών ούχί σπα
νίως γίνεται. (Σ, Μ.).
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πάθειαν*. διότι δ τά πάντα καλά νομίζων, ούδεμίαν διορφ διαφοράν έν 
τφ μετριωτάτιρ συγγράφει και έν τη Γεωργίη Σάνδη, πλήν έάν ποιή 
τοϋτο έξ εύγενοΰς άδιαφορίας, ούδέν άλλο έπίθυμών η νά άρέση 

εις τούς άνθρώπους ών τά έργα κρίνη. Έν φ ή συμπάθεια, ή'τις εΐνε 
άχώρίστος τοΰ εναντίου αύτης, τές άντιπαθείας, εΐνε απαραίτητος 
πρδς πλήρη γνώσιν τοϋ κρινομένου. Ύπδ τές συμπάθειας δ κριτικός 
βοηθούμενος καί φωτιζόμενος, κατορθοϊ νά διεξαγάγη τδ κράτιστον 
μέρος τοΰ έργου δπερ έπεβάλετο, τουτέίτι νά ύποβοηθήση καί συντέλεση, 
δπως τδ κοινδν διακρίνη τάς καλλονάς καί γεύηται αύτών* ή συμπάθεια 
γίνεται άφορμή εκατονταπλάσιας ηδονής έπί τί) άνακαλύψει κόκκου εύ- 
φυ’ί’ας ή δρους άνοησιών δυναμένων νά χρησιμεύσωσιν ώς σκοπδς τών βε
λών. Ό δέ μη ύπδ συμπάθειας πεπροικισμένος μάτην θά άγωνίζηται, ή 
κριτική αύτοΰ θά μείνη στείρα, άγονος, δσην δήποτε και άν έχη δξύνοιαν 
καί πολυμάθειαν, άνεπαισθήτως οί πολλοί θά τον φυλάσσωνται, και ναι μέν 
θά τυγχάνη τιμέί καί θαυμασμού, άλλ’ούδόλως θά έπιδράση τί ποτέ.

Ό κ. Ίενιγγ άποπερατοΐ τδ βιβλίον του άποτείνων παραμυθητικούς 
τινας λόγους πρδς τούς κριτικούς δσ<ίυς τυχδν έλύπησε διά τές ειλικρι
νούς αύτοΰ περιγραφές' καθ’ όσον, έπιλέγει, πολλαπλασιάζεται δ άριθμδς 
τών δημοσιεύσεων, δ άναγνώστης μάλλον καί έ'τι μάλλον δεϊται δδηγοϋ 
πρδς έκλογήν* διά τές βίας δέ τών πραγμάτων η τε αξία καί ή έπίδρασις 

τές κριτικές δσημέραι έπιτείνονται, καί δύναται τις νά προείπη δτι με- 
γάλως αυτή θά διαπρέψη έν τί) πνευματική ίστορίη της άνθρωπότητος. 
Καί έχει μέν ή πρόρρησις αυτή πολύ τδ πιθανόν, άλλ’ έντοσούτω, δεδο- 
ξασμένος έστω δ όνος δστις περιτρώγων τδ κλέμα υπέδειξε τδ κλαδεύειν ! 

Ούχί δέ δμως καί πάντες οί όνοι τυγχάνουσι τές τοιαύτης επιτυχίας, άπα
γε ! Διότι ί'δετε τούς τές ’Αγγλίας, μάτην πρδ εικοσαετίας περιτρώγουσι τά 
τρίτομα μυθιστορήματα έπί τη έλπίδι τοϋ νά άναγκάσωσι τούς μυθιστο- 
ριογράφους νά περικόψωσιν ένα ή δυο τόμους, τί λέγω ; ούδέ μίαν 
κάν σελίδα κατόρθωσαν νά άφαιρέσωσι. Μετά πόσης δέ δρέξεως θά έτρω- 
γον οί άνθρωποι τάς Γερμανικά; άρχαιολογικάς μ.υθιστορίας, έάν ήσαν βέ

βαιοι δτι αί έν τφ μέλλοντι έκδοθησόμεναι θά εΐνε ήττον σχοινοτενείς ! 
Άλλ’ ούδείς γινώσκει τί έπιφυλάσσει ημϊν τδ μέλλον* . έπί τοϋ παρόντος 
δσον τι μάλλον περιτρώγεται τοσοϋτον καί άναβλαστάνει, πάς άλλος λό

γος περιττός. ,

(Έκτης Revue Polit. et lilt. 1882 No 26, δπό ArvSde Barine).
Π. I. Φ.

ZHIZMZEIPau ElST ΜΑΔΕΡΑι

■ΧΊΊΟ

jnoWTX-OY ΜΑΝΤΕΓΑΤ2Α
EK TH2 ΙΤΑΛΙΚΗΣ

Ύπύ ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΑΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ

’Ολίγος λέ^εςς περί τοΰ συγγραφέως.

Παύλος δ Μαντεγάτσας, δ κορυφαίος τών έν Ίταλίη άνθρωπολόγων 
έγεννήθη έν Μόντζη (Mouza) τη 3Ιϊΐ ’Οκτωβρίου 1831 έκ πατρδς Ίωάν- 
νου καί μητρδς Ααύρας Σολέρας Μαντεγάτσα. Καί δ μέν πατήρ ηύπόρει 
ίκανώς, η δέ μήτηρ έκοσμεΐτο άρεταϊς, έχουσα δρθδν καί δεξιδν νοΰν, έν

θερμον φιλοπατρίαν καί λίαν φιλάνθρωπον καρδίαν* διδ ού μόνον ύπδ τοΰ 
υιού αυτές έλατρεύετο, ώς αύτδς ομολογεί, οφειλών πολλά τη μητρί 
ένεκα τών γενναίων αισθημάτων, άτινα αυτή τφ ένέπνευσεν, άλλ’ έτι 
νϋν άπασα η Αομβκρδίκ έξαίρει την μνήμην αυτές ένεκα τών πρδς τδν 

λαδν αύτης εύεργεσιών. Ή πρδς αύτην λατρεία τοΰ υίοΰ καταφαίνεται έκ 
τών επομένων έπιστολών.

9 1(2 π. μ.
«Κατά την στιγμήν ταύτην έξέρχομαι τές οικίας, ΐνα πρώτην φοράν 

έκτελέσω την έγχείρησιν τοΰ ύποχύματος* μη ών δέ πλησίον σου, δπως 
άσπαζόμενός σε έμπνευσθώ, σέ έπικαλοΰμαι διά τών γραμμών τούτων 
?να δυνηθώ ν’ άποδώσω την δρασιν εις άτυχή αίθιοπίδα άπδ τεσσάρων 
■ήδη ετών βεβυθισμένην έν τφ σκότει».

1 1[2 μ. μ.
«'Π πρδς την μητέρα μου έπίκλησις ύπέρξε παντοδύναμος* έχορήγησα 

την δρασιν είς την άτυχη τυφλήν καί μόλις αυτή λαβοϋσα τήν αΐ'σθησιν 
της δράσεως μέ ένηγκαλίσθη καί έκλαυσεν εύλογοΰσα με, οίονεί καταλη- 
φθεϊσα ύπδ άνεκφράστου παραφροσύνης. ’Ησθάνθην χαράν έκ τών αγνότα
των τοΰ βίου μου καί τοσοϋτον συγκεκινημένος είμαι, ώστε η γραφίς τρέ
μει έν τή χειρί μου. ’Άχ 1 μήτέρ μου, σύ ή τοσαϋτα δάκρυα άπομάξασα 

έν τφ βίφ τούτφ θά έδοκίμασας πολλάκις τοιαύτην χαράν. ’Άχ ! μέτερ 
μου, θά έπεθΰμουν κατά τήν στιγμήν ταύτην νά σε έναγκαλισθώ καί 
κλαυσω μετά σοϋ. Έγώ αύτδς άγνόώ πώς και τί γράφω».

Τύμος Ζ’ 1.—Ιανουάριος 1885 4



50 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ή έτέρα έπιστολή έγράφη τή 3ΐ) Σεπτεμβρίου 1872 έν άγί<ρ Τερεντιφ 
καθ’ ήν εποχήν δ Μαντεγάτσας διά τίίς εργασίας αύτοΰ φκόδόμει κομψήν 

έπαυλιν ήν ώνόμασεν Εύδιειτήκ.
«Ένθυμήθητι νά μοί άποστείλης μικρδν βόστρυχον τής κόμης σου, διότι 

άφ’ού δέν δύνασαι νά είσαι μεθ’ήμών, θέλω όταν κατατεθή δ πρώτος λίθος 
τοΰ οίκίσκου μου νά ύπάρχή έν αύτφ τι τών σών, ΐν’ άγιασθή ή οικία μ.ου, 
και 'ίνα τά τέκνα τών τέκνων μου ές άεί μάθωσιν δτι έν τοΐς θεμελιοις 
αύτής ούδεμία περγαμηνή, ούδέν νόμισμα κατετέθη, άλλ’ δ βόστρυχος 
αγίας γυναικός, πρδς ήν δ θεμελιωτής τής οικίας οφείλει πάσαν άγαθήν 
σκέψιν καί πάσαν άγαθήν πράξιν. Συγχώρησόν μ.οι τήν δεισιδαιμονίαν ταυ- 
την άλλά θέλω 'ίνα ή οικία μου ουτω διά σοΰ άγιασθή. ©ά θέσωμεν τά 
πρώτα θεμ-έλια τή toil ’Οκτωβρίου».

Ό Μαντεγάτσας πενταετής καταλιπών τήν γενέτειραν μετέβη είς Με- 

διόλανα, δπως διακούσγ τά εγκύκλια μαθήματα έν τφ σχολείφ τινδς Βο- 
σέλη, πρδς 8ν ουτος δμολογεΐ εύγνωμοσύνην, καθδ ωφεληθείς ύπ’ αύτοΰ. 
Καί έν μέν*ταΐς τάξεσι τοΰ σχολείου, δέν-ύπερεΐχε κατά τήν επιμέλειαν 
τών λοιπών μαθητών, διδ ούτε μεταξύ τών πρώτων ούτε μεταξύ τών τε
λευταίων. 'συγκατηριθμεΐτο' άλλά μόλις μεταβκς ,είς τάς γυμνασιακά; τά
ξεις δ εύφυής νεανίας κατέδειξεν άκρατον πρδς τήν σπουδήν τών φιλοσο
φικών, ρητορικών καί φιλολογικών μαθημάτων ζήλον. Μαθητής έ'τι ών 
συνέθεσε ώραΐον ποίημα «Περί τοΰ Κράτους τοΰ άνθρώπου», δπερ άνέγνω 
ενώπιον δημοσίας σονελεύσεως, διανεμούσης άριστεϊα. Έκ τοΰ ποιήματος 

τούτου πάοαυτα κατενόησαν τήν έν αύτφ ύπάρχουσαν πλουσιαν φαντα
σίαν, καί τδ οξυδερκές παρατηρητικόν τοΰ νεανίδυ πνεύμα, διδ πολλοί 
διαπρεπείς άνδρες τάς χρηστότατα; τών ελπίδων ύπέρ αύτοΰ τρέφοντες 
διαφερόντως ήκολούθων τάς σπουδάς αύτοΰ. Τδ ποίημα λοιπδν αύτοΰ λίαν 
έπεύφημισθέν ύπδ τών περιεστώτων προσείλκυσεν ιδί<^ τήν προσοχήν τοΰ 
Καρόλου Βελγιόζου, προέδρου τής Άκαδημείας τών ΚαΛ&ν Τεχνών έν 
Μεδιολάνοις, μέλλοντος ακολούθως μεγάλως νά ένθαρρύνγ τδν νεανίαν εις 
τδν ύπ’ αύτοΰ έπιδιωκόμενον σκοπόν. Πόσον δ άγαθδς ουτος άνήρ έπί τοΰ 
πνεύματος τοΰ νεανίου έπενήργησε διδάσκει ημάς προσφώνησις, ήν δ ήμέ- 

τερος συγγραφεύς άποτείνει πρδς αύτδν έ'ν τινι τών κατωτέρω μ.νημονευο- 
μένων ΉμεροΛογΙων του. «Ουδέποτε ααθ' δλον μου τδν βίον θά λησμονήσω 
ημέραν, άναπολοϋσάν μοι χρέος, δπερ ούδέποτε θά δυνηθώ ν’ άποτίσω. 
Έγώ μέν ήμην έτι νεανίας ή μάλλον παΐς* ύμεΐς δέ νεαρός τήν ηλικίαν, 
άλλά φιλόπονος,, καί διά τής ύμετέρας δραστηριότητος δίδων εύγενές ύπό- 
δειγμα τή τ,οσοϋτον οκνηρά άριστοκρατίγ προ'ίστασθε τών γραφικών με
λετών τής πόλεως. Ύμεΐς σοβκρδς έκάθησθε έπί χρυσής καί διά βελού
δου έστρωμένης έδρας· έγώ δμως. έπί ξύλινης, καί σοβαρώτερος Υμών, 
διότι έ'μελλον ν’άπαγγείλω ποίημά μου «Περί τοΰ Κράτους τοϋ ανθρώπου».
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’Ονομάζω δέ αύτδ έμδν καθδ έπινοήθέν καί συνταχθέν ύπ έμοΰ- άλλά δέον 
να ειπω. οτι ο καλδς διδάσκαλός μ.ου Άχιλλεύς Μάουρη τδ είχε κάπως 
καλλωπίσν). Άνέγνων αύτό, μέ επευφήμησαν, καί συνεχάρησάν. Έπανελ- 
θών εις τήν έμήν θέσιν δέν ήμην πλέον σοβαρός, άλλ’ύμεΐς διετελεΐτί 
εΐσέτι, τούτου ένεκα βαρέως έφερον τδ πράγμα. Τήν έπιοϋσαν ύμέτερον 

γραμμάτων μέ προσεκάλει νά έπισκεφθώ ύμάς- έγώ δέ δειλός καί στένο- 
χωρούμένος ώς νεανίας μόλις έκλεπιζόμενος έκ τής παιδικής ηλικίας, έλ- 
θών δπως σάς έπισκεφθώ, εύρον Ύμάς-πρδ τοΰ όκρίβάντός ατενώς ζωγρα- 

' φοΰντα ιστορικήν εικόνα. Ύμεΐς μοι παρεσχέτέ άφορμήν νά δμιλήσω έπί 
μίαν καί έπέκεινά ώραν, άπτόμενος ουτω πασών τών χορδών τοΰ νέαροΰ 

.μου εγκεφάλου καί προσαγορεύων μέ μοί είπατε μετά μειδιάματος, δπέρ 
ποτέ δέν θά λησμονήσω* «Σήμερον συγχαίρω ύμΐν έπί τφ χθεσινώ ποιή- 
ματι, διότι σήμερον έννοώ δτι ύμεΐς συνεθέσατε αύτό . . . Έλθετε νά μ’* 
έπισκεφθήτε». Έγώ πράγματι ήλθον πολλάκις και έν ταΐς φληναφίαις έκεί- 
ναις έμαθον πολλά. ’Εργαζόμενος πρδ τοΰ όκρίβαντος, έν φ έγώ ζηλοτύ- 
πως έβλεπον ύμάς άγαπών τήν καλλιτεχνίαν καί μή έ'χων τάς χε’ΐρας 
δι’αύτήν, μέ έδιδάσκέτε τδ σκέπτεσθαι καί μέ έπαρηγορεΐτέ ένεκα τής 

-ζηλοτυπία; μου αύτής, ,λέγων μοι δτι καί ή γραφίς ήδύνατο νά καταστή 

καλλιτεχνικόν οργάνον, καί πρδ πάντων έπαναλαμβάνων μοι δτι έν τφ 
κόσμφ τούτφ δέον νά έργασθή τις καί άποβή ωφέλιμος- τούτου ένεκα θέλω 
νά εύχαριστήσω ύμάς δημοσίγ ένεκα τής καλής αύτών έπενεργείας. Θά 
έπεθύμουν νά γράψω τδ τοσοΰτον προσφιλές τή ήμετέρ^: πατρίδι όνομα 
υμών έπί όγκωδεστάτου βιβλίου (διότι ενίοτε συγγράφω τοιαΰτα) άλλά 
τάϋτα περιέρχονται είς χεΐρας. τών ολίγων* καί έγώ ήθέλον ϊνα τδ ύμέ- 
τέρον όνομα έκτυπωθή δεκαπεντακισχιλίάς τουλάχιστον φοράς καί άνά- 
γνωσθή έξακισχιλίας τουλάχιστον. Ήθέλησα νά πράξω ώς οί μύρμηκες,'οϊ- 

. ττνες διά τοϋ μεγάλου άριθμοΰ μ.εγεθύνουόι τήν άτελεύτητον αύτών σμι- 

κρότητα. Ύμεΐς πλην καλών πράξεων καί καλών βιβλίων έποιήσατε πολ- 
λας ωραίας εικόνας, και εγω δεν ηδυνηθην ούδέ μίαν νά έκτελέσω" ούχ 
ηττον όμως διαφυλαττω μίαν έν τή έμ.ή μνήμν) ζωηράν καί ώραίαν, οίονέί 
χθές εκτελεσθεΐσαν, παριστώσαν μετριόφρονα καί πεπαιδευμένον φιλόσο

φόν, οστις εχει το προσον νά εινε καί καλλιτέχνης, καί δστις πρδ όκρί
βαντος καθημ.ενος διδάσκει τδν παϊδα πώς νά σκέπτηται».

Μετά την άποπεράτωσιν τοΰ γυμνασίου ή τοΰ Μαντεγάτσα φύσις δρ- 
μητικώς ηγεν αύτδν εις τήν μελέτην τής άνθρωπίνης φύσεως- διδ έπε- 
δοθη εις την σπουδήν τής ιατρικής επιστήμης. Καί πρώτον μέν έφοίτη- 

σεν εν Πισν) ενιαυτόν διαμείνας, είτα δέ έν Μεδιολάνοις καί έπί τέλους έν 
Παυίφ, ένθα καί διδάκτωρ άνεκηρύχθη. Τδ δέκατον έκτον έτος ήδη άγων 
έπεχειρησέ την συγγραφήν ίδιου περιοδικού, δεκαεναέτης δέ άνέγνω ενώ

πιον τοΰ επιστημονικού Αομβαρδικοϋ συλλόγου τήν πρώτην αύτοΰ δίατρι-
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βήν «Περί τής αυτομάτου γενέσεως», καί φοιτητής ετι ων έν Παύίφ 
προσεκλήθη καθηγητής της χημείας έν τφ πολυτεχνείφ τών Μεδιολάνων 
ίν’άναπληρώση τδν καθηγητήν Πόλλην. Άλλ’έν φ σπουδαίως καί έπι
μελώς κατεγίνετο ύπέρ του άνατεθέντος αύτφ έ'ργου, σφοδρόν καί άτυ

χες πάθος ζατετάραξε τοσοΰτον τήν ψυχήν αύτοϋ, ώστε μικροϋ δεϊνήγα- 
γεν αύτδν είς τδν τάφον. Πρδς διασκέδασιν αύτοϋ συνεβούλευσαν αύτδν 
ν’άναλάβη μαζρά ταξείδια, άπερ ζαί πράγματι έξετέλεσε περιελθών τήν 
’Ελβετίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν ’Ολλανδίαν, τδ Βελγιον, τήν 
.’Αγγλίαν και τήν Σκωτίαν. ’Εν Γαλλίιγ έ'τι ευρισκόμενος τφ 1854 έπέ- 

ρανε τδ πρώτον αύτοϋ βιβλίον τήν ywiolovlar τή( τ^('ΐ!τιως (επτάκις μέ
χρι τοΰδε έκδοθεΐσαν), ήν άφιεροϊ τή μητρί αύτοϋ διά.τών εξής λέξεων. 
«Τή έμή μητρί προσφέρω τδν στάχυν τοΰτον έκ τοΰ ύπ’ αύτής μετά, το- 

•'σούτου ψήλου καλλιεργηθέντος άγροΰ’’. Έκεϊθεν πάλιν έγραφε τή 15ϊι ’Α
πριλίου 1854 πρδς τήν μητέρα περί τοΰ βιβλίου. «Τήν ιδέαν τοΰ βιβλίου 
τούτου έν [Ιαυίφ συλλαβών τή 22? Νοεμβρίου 1852, καθ’ήν ημέραν 
έγραψα καί τδ γενικδν σχέδιον, έπέρανα αύτήν τή 1 5ϊΐ’Απριλίου 1854 έν 
ΐϊαρισίοις. Συνέγραψκ δέ αύτδ έν διαστήματι 185 ωρών, ύποδιαιρεθεισών 
είς εργασίαν 48 ημερών. Δέν ηθέλησα ν’άναγνώσω ούδέν βιβλίον πραγ- 
ματευόμενον. -περί τής τέρψεως, φοβούμενος μήπως ύπ’ αύτοϋ έπηρεασθώ 
καί ίνα μόνος οδηγηθώ ύπδ μόνων τών παρατηρήσεων έμοΰ καί τής κοι
νωνίας. Ουτω δέ τδ έμδν βιβλίον εί'τε κακδν είτε καλδν παριστή τδν κα
θαρόν καί αφελή τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι ένδς άνθρώπου. Μέχρι τοΰδε έ'τι 
εμμένω είς τήν ιδέαν, δτι καί κάκιστον φιλοσοφίας βιβλίον, ούδενί θά εινε 
πάντη άνωφελές, έάν τοϋτο συνεγράφη άνευ τής βοήθειας βιβλάων. Δύνα
ται νά χρησιμεύστ; ώς ιστορική άπόδειξις είς τήν ιστορίαν τοΰ Αμαρτή
ματος. Αί τοιούτων συγγραμμάτων συλλογαί,. οσάκις κατ’ούδέν ώφελοΰσι 

-τήν έπιστήμην κατέχουσι μόνον χώρον έν ταΐς βιβλιοθήκαις, έμποδίζουσαι 
-τήν πρόοδον του πολιτισμού, δστις άριθμεϊται ύπό τινων διά τής στατι
στικής τών τυπογραφείων. Τδ βιβλίον τοϋτο συνέγραψα έν τή μάλλον 
θυελλώδει τοΰ έμοΰ βίου εποχή, καθ’ήν αί τοΰ μέλλοντος : έλπίδες, οί 
παλμοί των παθών, ή τής νεότητος φαντασία προσέκρουον τδ πρώτον ήδη 
κατά δεινοΰ άγώνος, συνοδευομένου ύπδ τής λυπηρές τοϋ ένεστώτος πραγ
ματικότητας, τής παγερας τής διανοίας αύ'ρας·καί τής τοΰ βίου Απελπι
σίας. Οί έξεις παρατηοηταί εύρήσουσιν έν τή βίβλφ τά ί'χνη τής θυέλλης. 

■’Άλλως τδ έ'ργον τό δε προσφέρω ώς λείψανα θέματος, δπερ ίνα έπαξίως 
τις πραγματευθή απαιτεί ώριμωτέραν διάνοιαν. Μοί εΐπον, δτι αί τέρψεις 
έλαττοΰνταί μετά τήν νεότητα, καί δτι αυτή εινε ή ηλικία τής χαρδίς· 
διδ ήθέλησα νά ένασχοληθώ είς τήν μελέτην τοΰ θέματος τούτου τδ 22 
έτος άγων. Ή μελέτη αδτη εινε τδ πρώτον βήμα, δπερ εκτελώ έπί ά- 
τρκποΰ, ήν εξέλεξα πρδς, οδηγίαν τοϋ έμοΰ βίου' εινε δοκιμή τής μεθόδου

I

S3;ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ^ΕΝ ΜΑΔΕΡ^ 

ήν προτίθεμαι ν’ άκολουθήσω είς τήν φυσιολογικήν μελέτην ’τοΰ ύπδ ηθι
κήν έ'ποψιν Ανθρώπου, καί είς ήν θέλω ν’ άφι,ερώσω τάς. Ασθενείς μου 
δυνάμεις».-'■ ·

Το έν τή φυσιολογία τής τέρψεως Αναπτυσσόμενον μεγαλοφυές καί οξυδερ
κές παρατηρητικόν πνεΰμα, πρδς δέ τδ πρωτότυπον τής ύλης, μεθ’ ου . δ 
συγγραφεύς πάντη ανεξαρτήτως έπραγματευσατο αύτήν, εγένετο λίαν ά- 
ποδεκτόν, δθεν καί ούκ δλίγας εύνο’ίκάς βιβλιοκρισίας ύπέρ αύτοϋ προεκά- 
λεσε. Περί τοΰ ποιήματος τούτου νομίζομεν δτι ούκ Ακατάλληλον έ'σεται 
έάν Αναφέρωμεν τήν Αξιόλογον κρίσιν τοΰ Ιωσήφ Ροβάνη, συντάκτου τής 
έ.ν Μεδιολάνοις βιβλιοκριτικής εφημερίδας τής 8 Αύγούστου 1855. «Ή 
φυσιολογία τής τέρψεως είναι βιβλίον άναγινωσκόμενον μετά ζωηρές εύ- 
χαριστήσεως, διότι έν τούτφ πράγματι φαίνεται τδ παρατηρητικόν τοΰ 
συγγραφέως πνεΰμα, ή έπίμονος έ'ρευνα έαυτοΰ, τών άλλων καί παντός 
τοΰ περί αυτόν' ούτος δέ μόλις τδ εικοστόν δεύτερον τής ηλικίας αύτοϋ 

έ'τος άγων ύπισχνεΐται νά καταλίπτ) βαθείαν έν τή έπιστήμη αύ'λακα. Έπί 
τέλους τδ κομψόν καί εύφάνταστον αύτοϋ ύφος, καί τοι έν τισι κατά τά 
φαινόμενα άξεστον, αποκαλύπτει τόσον πλουσίαν φαντασίαν καί τοιαύτην 
ευχέρειαν σκέψεων, ώστε θέλοντες νά δώσωμεν ιδέαν περί τή ευφυΐας τοΰ 
νεάνίου τούτου δέν δυνάμεθα είμή. νά παραβάλωμεν αύτδν . πρδς τούς γεν
ναίους καί ταχύποδας εκείνους ίππους, οΰς άπαξ δρμήσαντας έν τφ ίππο- 
δρομίφ πρεπει. ν’ Αναχαίτιση τις διά χαλινοΰ καί τέχνης πρδς αποφυγήν 
τών θανασίμων αλμάτων. Εύλογητέαι δμως αί φύσεις αύται, προτιμητέαι 
,ούσαι τών μεμετρημένων ισχνών καί άπορων έκείνων πνευμάτ'ων, τών 
δεικνυό.ντων έν τή ζέσει τής νεότητος εξηκονταετή .περίσκεψιν».

'Ο Μαντεγάτσας δέν περιωρίσθη είς τήν φήμην τοΰ πρώτου έργου, άλλά 
τούναντίον ού μόνον έξηκολούθησεν έρευνών, μελετών τδν άνθρωπον, ίχνη,τ 
λατών τά τής φύσεως μυστήρια, άποκαλύπτών ταΰτα διά τών συγγραμ
μάτων του, αλλά καί έν τή τρίτή κατά τδν Νοέμβριον τοϋ 1860 γενο- 
μένγ έκδόσει τοΰ μνημονευθέντοις έργου, κατέθεσε τάς έξής λέξεις. «Έπα- 
ναγινώσκων τριακονταετής δ,τι συνέγραψα τδ 22 έτος άγων, έπεθύμουν 
ν’Αποπλύνω τάς χείρας έκ τινων έπιτροχάδην γραφεισών γραμμών καί διά 
τής ψαλίδος νά κλαδεύσω τδ έμδν βιβλίον τήν νεανικήν παραφοράν’ άλλ’ άφ’ 
ετέρου δ άπαξ τούς δακτύλους αύτοϋ έμβάψας έν τή μελάνη καί αποφα- 
σίσας καθ’δλον τδν βίον ν’Ακολουθήτη τδ ελάττωμα τοϋτο, ώφειλε νά 
διόρθωσή εαυτόν έν νέοις βιβλίοις, καί μόνον κατ’ έλάχιστον νά καταρρι- 
νίση τά παλαιά, ίνα δ ιός μή βλάψη τδν Αναγνώστην. Τοιουτοτρόπως . 
άπαντες οί τείνοντες νά καταλάβωσι μικρόν χώρον έν τε τώ φιλολογική 

;.ή έπιστημονικφ τής πατρίδος αύτών κόσμφ (έστω καί έλάχιστον) ήθελον 
.παρέχει σύν ταϊς κατά διαφόρους έποχάς προσενεχθείσαις οπώραις πολυτι- 
μωτάτην ύλην διά φυσικήν τινκ ιστορίαν τής Ανθρώπινης εύφυΐας καί τών 
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μεταβολών αυτής. Άλλα τδ αύτδ βιβλίον τδ κατά τήν 'ήλιχίαν καί τάς-' 
ενίοτε μεταβολας τών ιδεών τοϋ συγγραφεως έκτυπούμενον, πτυσσόμενον, 
και παραμορφούμενον ούτως,· ώστε μόλις Αναγνωρίζει τις αυτό, μέ άνι-^j 
και μ απαρέσκει. Εΐνε απλή και Αγροίκος έπαυΰ.ις, μεταβαλλορ.ένη είς 
Ανάκτορα, ή κήπος, εις Αγοράν’ διότι διά τής έπιδιορθώ.σεως ταύτης τδ 
βιβλίον εί'τε έπί τδ βέλτιον εί'τε έπί τδ χείρον τροςπή, οπωσδήποτε δ'μως 

πάντοτε θ’ άπολέση tis.
Μετά τδ πόνημα τοϋτο ή πρδς την, Ανθρωπολογίαν πλασθεϊσα αύ.το? 

φυσις φερεε αύτδν είς τδν νέον κόσμον καί δη είς Βουένος ’’Αΰ.ρες, Ίανέϊρόν,, 
Παραγουάην και Σάλταν, ίνα ύπέρ τής επιστήμης θησαυρούς άποταμιεύσγ, 
χρησιμοποιών συγχρόνως καί τάς περί ιατρικής αύτοΰ γνώσεις. Έν τή,τε- 
λευταίφ ταύτη χώρςε ένυμφεύθη τδ 25 έτος άγων, τήν Ίακωβίταν deJe- 
jada, ή όφείλει, ώς ομολογεί, τα. ευτυχέστατα τοΰ βίου αύτοΰ έτη και 
μεθ’ης επάνήλθεν είς Ευρώπην. Τδ 29 εεος άγφν προσεκλήθη γενικός 
καθηγητής της παθολογίας έν τφ πανεπιστημίφ τής Παυίας, έν ή καί 
συνελαβε την ιδέαν τής ίδρύσεως τοΰ πειραματικό? αύτοΰ παθολογείου, 

τοΰ πρώτου κατα χρονολογικήν τάξιν έν ’Ιταλία, έφαμίλλου τών έντελε- 
στάτων ,εύρωπαϊκφν. Έκ τής έν1 Παυίφ διδασκαλίας αύτοΰ άνεδειξε καί μμ- 
θητάς άξιους αύτοΰ’ τοιοϋτοι οί Βιτζοτζέρο, Γεραρδίνης καί Ροβάνης. ’Ακο

λούθως προσεκληθη καθηγητής τής Ανθρωπολογίας εν Φλωρεντία, όπου. 
κ«ι νΰν ε'τι διαμένει, μετενεγκφν είς τήν πόλιν ταύτην τδ παθολογεΐον 

αυτου, οπερ Αριθμεί είκοσιπενταετίαν Απδ τής ίδρυσεως αύτοΰ, καί δι’ ου 
πλουτίζει τήν επιστήμην δια λαμπρών πειραματικών προϊόντων. *Εκτοτε 
δ βιος τοΰ Μκντεγάτσα, πλήν τής καρποφόρου αύτοΰ έν τή πόλει ταυτη 
διδασκαλίας, Αποτελεί αλυσιν σπουδαιοτάτων συγγραμμάτων’ συνήψε δέ 

• εν τουτοις την διά τής 'έρεύνη; του καταπληκτικήν κατανόησιν τής τ$

γής καί τής τών δντων φύσεως, μετά τοσοϋτον γλαφυρού ύφους καί λαμ
πρές φαντασίας, ώστε πολλά τών έργων του, πλήν τής μεγάλης αυτών 
έπί τής σπουδαζούσης νεολαίας έπιδράσεως, δημοτικώτατα κατέστησαν. 
Καί ό λόγος προφανής, διότι ή το? Μαντεγάτσα καρδία ένθουσιΑ, πάλτ 
λεται ύπερ.τοΰ καλοΰ καί ωφελίμου" διδ τάς λαμπράς ταύτας αισθήσεις 
θαυμασίως έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοΰ έξωτερικεύει, τοϊς Αείποτε κατα- 
λείπουσι τδν Αναγνώστην, ού, μόνον λίαν μεγίστην τέρψιν αίσθανόμενον, 
Αλλά καί ώφεληθέντα. Καί πράγματι δ Μαντεγάτσας προσπαθεί πρδ 
πάντων ν’άποβή ωφέλιμος, τούτου δ’ένεκεν έκ τής άρχής ταύτης δρμώμε- 
νον βλέπει τις αύτδν έλαύνοντα είς τάς μαλλρν άπεχούσας χώρας, Αψη- 
φοΰντα πάντα κίνδυνον, μ ή άρκούμενον είσέτι είς τά ύπ’ αύτοΰ συλλετ 
χθέντα γεγονότα καί έπισωρευθέντα πειράματα, αλλά πάντοτε ποθοΰντα 

νεάς μελετάς, ανακαλύψεις, ή κάλλιον είπεϊν ταϋτα πάντα πράττοντα 
ψπέρ τής τοΰ Ανθρώπου εύημερίας, Αύτδς ούτος Ανέλαβε νϋν έ'τι τδν ’0?

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝ ΜΑΔΕΡΑ

κτώβριον τοΰ 1881 έπιστημονικήν περιοδείαν και δή είς Λαπωνίαν καί 

’Ινδίας, καί έπανήλθεν τδν Μάϊον τοΰ 1882 μεστός πειραματικών μελε
τών, εντυπώσεων καί παρατηρήσεων, αϊτινες μεγάλως συνέτειναν πρδς 
συμπλήρωσιν τών καί άλλως σπουδαίων αύτοΰ συγγραμμάτων, περί ών 

έπονται κατωτέρω ολίγαι σημειώσεις. ' '

Έκ τών συγγραμμάτων λοιπόν αύτοΰ ιδίας Αξια μνήμης είσίν. Ή δόζα 
κα'ι ή χαρά της Εργασίας, μικρόν έργον, ενώ διαλάμπει ή πρδς τήν ερ
γασίαν στοργή αύτοΰ, καί ή πραγματική Αγάπη, ήν πρδς αύτην έχει. · Τδ 
έργον τοϋτο, ούχί έπιστημονικόν, ανήκει είς τήν τάξιν εκείνην τών Αλη
θώς ηθικών βιβλίων έν ή πρωτεύουσαν κατέχει θέσιν τδ Αριστούργημά 
τοΰ ’Άγγλόυ Smiles, Self Help. Επίσης είδικώτερον ήθικδν χαρακτήρα 

έχουσι τα έργα αύτοΰ Τάζις και έΛευθερΙα, ή'τοι συνδιαλέξεις πολιτικής 
τοΰ λαοΰ, καί Τό αγαθόν και τό κακόν, έργον βραβευθέν. Τά λοιπά αύτοΰ 
έπισημότερα έργα, έκτος τών ολως έπιστημονικών, διαιρούνται είς δύο 
•μεγάλας κατηγορίας, καί δή τά τήν Ανθρωπολογίαν πραγματευόμενα καί 
τά τήν υγιεινήν. Καί είς μέν τήν πρώτην κατηγορίαν Ανήκουσιν άφ’ ένδς 

ή ΛαχΛατα και Τενερίφη, (Rio de la Plata e Teneriffe) έν φ διά ζωηράς 
καλλιτεχνικωτάτης γραφϊδος Απεικονίζει τήν Ισπανικήν ’Αμερικήν καί 

τάς Καναρίους νήσους, διαγράμματα s και τοπειογραφΐαι της Σαρδηνίας 
(Profili e paesaggi della Sardegna), Εικόνες της άνθρωπίνης φύσεως (Quadri 
della natura umana), Ό άγνωστος Θεός (il Dio ignoto), Αφ’ ετέρου ή Φυσιο- 
Λογΐα της τερύεως (Fisiologia del piacere), ή ΦυσιοΛογΙα τον ΆΛγους (Fisiu- 
logia del dolore) καί ή ΦυσιοΛογΙα τοΰ έρωτος (Fisiologia dell’amore).

Καί περί μέν τής Φυσιολογίας τής τέρψεως, ό λόγος ήν ήδη έν τοϊς 
προηγαυμένοις, απολείπεται νά λεχθώσι ολίγα τινά περί τής φυσιολογίας 
τοΰ άλγους καί τής τοΰ έρωτος. Ή μέν φυσιολογία τοΰ άλγους μεστή 
οδσα έπιστημονικών πειραμάτων έπί τοΰ θέματος, διακρίνεται διά τδ 
έοθδν καί τολμηρόν τών σκέψεων καί τδ νέον τών πορισμάτων. Ή δέ Φυ
σιολογία τοϋ έρωτος Ανήκει, είς τά κάλλιστα αύτοΰ έργα. Θαυμαστός δέ 

έν αύτή δ τρόπος, μεθ’ού γινώσκει νά έξετάζη τήν φύσιν καί %ά παρα- 
κολουθή τούς παλμούς τοΰ έρωτος, άφ’ένδς μέχρι τών κάτωτάτων Οργα
νικών ό'ντων, καί άφ’ ετέρου μέχρι τών ποικιλωτάτων έκφράσεων αύτοΰ 
παρά τώ άνθρώπφ.

Είς τήν δευτέραν τάξιν τών είς τήν υγιεινήν Αναφερομένων βιβλίων 

ανήκουσιν ή 'Τγιεινη τοϋ έρωτος, τά Στοιχεία τής ύγιεινής, καί έπί τέ
λους τό έργον έκεϊνο, είς 8 οφείλει ό Μαντεγάτσας τήν μεγάλην αύτοΰ 
δημοτικότητα, Ή υγιεινή εγκυκΛοπαιδεΙα τοΰ Λαοΰ. Ή έγκυκλοπαιδεία 
αύτη σχηματισθεϊσα βαθμηδόν, έν διαστήματι 15 έτών, συνίσταται έκ 15 
τομιδίων έκδιδομένων έν ει'δει ημερολογίων, κατά τάς άρχάς τοΰ νέου 
έτους. "Εκαστον τομίδιον τιμάται 50 λεπτών, γεγραμμένον δέ τοσοϋτον 
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λαμπρώς καί περιέχον τοσαύτας τερπνχς καί ώφελίμους γνώσεις, τυγχάνει 
ρ,εγίστης διαδόσεως, ώστε Ανευ υπερβολής εύρίσκέται επ’ ί'σης έν ταΐς 

κατωτάταις τνίς Σικελίας οίκογενείαις, ώς έν ταΐς χριστοχρχτιχωτχτχΐζ 
τής Ανω ’Ιταλίας. Έν αύτφ δ Μαντεγάτσας εΤνε αμείλικτος έχθρδς πάσης 
προληψεως πρδς την υγιεινήν Αντιβαινουσης, υπερασπιστές δέ ακάματος 

πάσης νεχς γνώσεως, μη διαδεδομένης έτι παρά τφ λαφ. 'Ως περίεργον 
Αναφέρω ένταϋθα τδ έξης. Έν τοϊς ημεοολογίοις αύτοϋ έντόνως κατέκρινε 

την χρήσιν τής λεγομένης Revalenta Arabica, ητις ύπδ καταχραστών 
πωλουμένη έφημίζετο, και δυστυχώς έ'τι παρά τισι φημίζεται, ώς καλ- 
λίστη των νεογνών τροφή, έν ω πόρρω Απέχει τοϋ νά εινε τοιαύτη. Ή 

κατά τής χρησεως ταύτης καταφορά τού Μαντεγάτσα ηρκεσεν’ΐνα η χρ·η- 
σις αυτής έν Ίταλί# επί τοσοϋτον μειωθώ,· ώστε οί πρότερον έκ τής πω- 
λησεως αύτής πλουτοϋντες φαρμακοπώλαι ή'ρχισαν νά γογγύζωσι κατ’ 

αύτοϋ. Ή έν τοϊς ύγιεινοΐς τούτοις ήμερολογίοις τάσις αύτοϋ προς διάδοσιν 
τών φώτων εΐνε δ Αληθης χαρακτηρ τοϋ Ανδρός, χαρακτηρ, δν πάς τις 
δφείλει νάγαπησνί και νά θαυμάσγ. Τδ έ'ργον δμως, δπερ την θέσιν ώραίου 
μαργαρίτου έν τοϊς συγγράμμασιν αύτοϋ κατέχει είνε Αναμφιλέκτως ιΙ7ια 

ήμερα εη Μαδέρα, έν ω διαλάμ'πει συγκινητικός καί θερμδς υπέρ τήςέύη- 
μερίας τοϋ Ανθρώπου έρως, Ακτίνοβόλος φαντασία και έξαισία καλλιτε

χνική γραφίς. Έν τοϊς έπομένοις ευρηται η μετάφρασις τοϋ τελευταίου 
τουτου συγγραμματίου, δπερ εσχάτως καί γερμανιστϊ έδημοσιεύθη.’Έχουσα 
δε’ έλπίδος, δτι πας τις θ’Αναγνωρίση τδν ήθικδν σκοπδν τοϋ έργου, έπι- 

καλοΰμαι υπέρ της έμής μεταφράσεως και τών ολίγων βιογραφικών ειδή
σεων την εύμένειαν τοϋ Αναγνώστου.

Έ Μονοίχω τής Βαυαρίας λήγοντος του έτους 1882.

Μαρία Μιλτ. Θεοχάρη.

ΛΖ

’Em της θαλάσσης

«Molte fiate gia pianser li figli 
Per la colpa del padre ... . » 

Dante, Paradiso, Canto VI.

τέν πρω’ίαν της 9ης ’Ιουνίου 185..., Ακριβώς κατά την ένδεκάτην, 

έπέβην, έν τφ κόλπω Southampton Water, μικροΰ Ατμόπλου μέλλοντος 
ίνα μέ φέργ εις τδν Τάμεσιν, μέγα ταχυδρομικδν Ατμόπλουν, δπερ,έχον τδ 
πυρ έν ταΐς μηχαναΐς Ανημμένον και Ανυψωμένας τάς Αγκυρας,- περιέμενε 

τούς διά την Βρασιλίαν και Ααπλάτην έπιβάτας.
Έπί του Ατμόπλου εκείνου ύπαρχε τοσοϋτον πλήθος, ώστε ουδέ νά κι

νηθώ ηδυνάμην, οί δέ συγγενείς καί φίλοι συνεσωρεύο ντο πέριξ τών έπι- 
βατών, σφίγγοντες -αύτοΐς τάς χεΐρας, θωπευοντες αύτούς καί κλαίοντε,ς 
συν αύτοϊς. Όποια πάθη, δποϊαι ελπίδες, δποϊαι όδυναι έπι τοϋ τόπου εκεί
νου ! καί τά πάθη καί αί ελπίδες καί αί όδυναι διεχέοντο έν ΑδιαφΟρί^ 

ένώπιον τών διερχομένων ναυτών, τών μεθυόντων ύπδ τών νυκτερινών δρ- 
γίων, καί οί ερωτικοί λόγοι καί οί στεναγμοί έκαλύπτοντο ύπδ τοϋ θορύ

βου τών μεγάλων τε καί μικρών κιβωτίων καί τοϋ πατάγου τού Ατμόπλου, 
δπερ, ακίνητον πρδ τοιαύτης ποιησεως, έξέπεμπε τακτικώς μέλανα καί 
λευκδν καπνδν καί, Ατάραχον πρδ τοιούτου έκτάκτου σπαραγμού Ανθρω
πίνων αισθημάτων, έστρεφε τούς τροχούς αύτοϋ μετά μαθηματικής Ακρί
βειας. Έν τοσούτφ ώθισμω, έν τοσαύτη ταραχή έζητησα κενόν τινα χώ
ρον μεταξύ τών Αλύσεων τής Αγκυρας καί πυραμίδος τινδς έκ κιβωτίων’ 
έκεΐ δέ, στρέφων τά νώτα πρδς την πρφραν, -έχαιρέτισα την Ευρώπην, 

έν $1 κατέλειπον τοσοϋτον θησαυρόν πόθων, έχαιρέτισα τδ κωδωνο.στάσιον 
του 'Αγίου Μιχαήλ, τελευταίαν εικόνα τής Αγγλικής χώρας, ·ην έπί πολλά 

έτη έ'μελλον νά καταλίπω.
Ό Ανθρωπος, συνειθισμένος ών νά καταναλίσκνι τδ ζίίν ημέραν παρ’ ημέ

ραν, ώραν πρδς ώραν, στιγμήν πρδς στιγμήν, κατά Αμετάβλητον ροϋν σμχ- 
ματγ, μετά εμπαθούς τέρψεως, πρδ τών σπανίων έκείνων στιγμών, καθ’.&ς 
αίφνης τδ νήμα, δπερ κατά την τοϋ βίου τροχιάν ώδηγει αύτόν, θραυεται 
καί ευαρεστεί αύτδν ή στιγμή έκείνη, έν $ ή Απότομος-μεταβολή τών 

προσφιλέστατων έθίμων, ή κατεσπευσμένη Αλλαγή χώρας, ανθρώπων και 
πραγμάτων παραδίδωσιν δλως αύτδν καθ’εαυτόν, έν μέσφ μεγάλου-κε

νού, ώς εί έκ δευ,τέρου έγεννατο.
Έν ταΐς στιγμαϊς έκείναις δ Ανθρωπος Ατενίζει, παρατηρεί μετά φειδω

λής ζηλοτυπίας τά μέλλοντα 'ίνα καταλίπ-ρ Αντικείμενα, καί ή τελευταία
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είκών τής έζαφανιζομένης σκηνές διαμένει αιωνίως καί πιστώς έν τή ψυχ$ 
αύτοΰ έντετυπωμένη,

Ούτω συνέβη και έμοί την πρωίαν εκείνην, καθ’ ήν έχαιρέτιζον μετά, 
μεγίστης στοργής τήν χώροςν τών ομιχλών καί τών γαιανθράκων, τών ω
ραίων χλοαζόντων λειμώνων, τών φαιών καί μ.ικρών οικιών καί τών πυρ
γωτών καπνοδόχων τών εργοστασίων. Έχαιρέτιζον τήν γή·< εκείνην, έν ή 
ή μουσική, τυχαίως τον πόδα αύτής θεϊσα, διά παντός άπήλθε, κλείουσα, 
τά ώτα, μή θέλουσα οίονε,ί ν’ άκούσγ τόν άπαυστον τών μ,ηχανών κρότον.. 
Έχαιρέτιζον τήν γήν έκείνην, έν ή οί άνθρωποι αγροίκοι μέν είσιν, άλλ’ 
άκαταπόνητοι καί ενάρετοι, ορεγόμενοι δύσκολων καί νέων πραγμάτων, 
τήν γήν εκείνην, έν ή έκαστος άνθρωπος άνεξάρτητόν έστιν άτομον, έκά- 
ατη σκέψις κατάκτησι,ς.

Έν τοσούτω τό ήμέτερον μικρόν άτμόπλουν είχε φθάσγ καί πλησιάσνΐ: 

τόν Τάμεσιτ’ δ -ύπερμεγέθης ούτος γίγας. έφαίνετο κύπτων, δπως είς τάς; 
άγκάλας του δεχθή αυτό. Συ.νήνεσεν ινα έπιβιβασθώδιν έπί τοΰ, κολοσσαίου. 
αύτοΰ σκάφους πάντα τά έν τώ ήμετέρφ πυγμαίω πλο,ίφ έμψυχά τε καί

’βτο καταχθόνιος σκηνή ! ’Έτι δέ χείρων κατέστη, ο.τε οί φίλοι καί, 

συγγενείς ήναγκάσθησαν νά άποβιβασθώσι τοΰ Ταμέαεως, και άφήσωσι. 
μόνους τους προσφιλείς αύτών. Όποιος σπαραγμός έν τή ανθρώπινη ζωή;! 
Δι’ οποίων άλγηδόνων δυναταί ποτέ νά διαβρεχθη δ σπόγγος έκεϊνος, ον 
ένομαζομεν καρδίαν !

Οί, τροφοδόται, ο.ί άξιωματικοί ππρεκάλουν τους συγγενείς καί φίλους; 
ίνά καταβώσι, και, οί ναΰται μεθ’ ή'ττονος φιλοφροσύνης ώθουν αυτούς πρός 
τάς κλίμακας’ κύπτοντες δέ εκείνοι είς τάς παραινέσεις, έχώρουν όλίγοο 
βήματα πρδς τά έπίσω καί έκ νέου ειτα έπέστρεφον είς τόν λαβύρινθον- 
τών- κιβωτίων καί τών σχοινιών, ίνα έπανέλθωσιν είς μακρότερο.ν έ'τι άπο.- 

χαιρετισμόν, είς θερμότερου άσπασμόν· έπί -δέ τών- κλιμάκων τοΰ πλοίου 
έβλεπε τις άλυσιν βραχιόνων και σωμάτων, πρός άλληλα συσφιγγομένων- 

καί μετά σκληράς βίας άποσπωμένων, ή'τις διελύετο καί πάλιν συνηνοΰτα 
μεταξύ τών άγριων τών ναυτών ωθήσεων. ’Ώφειλεν δ ξηρός καί αδυσώ

πητος κώδων νά σημάνη τήν άναχώρησιν, ώφειλεν ίνα δ- Τάμεση.; οίονει 
δργισθείς διά τήν τοσαύτην απείθειαν, κίνηση τούς τροχούς αύτοΰ, ίνα ή 
πικρά άναχώρησις λάβη χώραν καί έπί τών δυο ά-τμόπλων, τοσοϋτον άνο- 
μ,οίων τό μέγεθος καί τοσοϋτον άλλήλοις πλησιαζόντων, ίνα ίδη τις πλη- 
θύν βραχιόνων διά ρινομάκτρων, άποχαιρετιζόντων άλλήλους καί άποστελ- 
λόντων μετά κλαυθμοϋ καί κραυγών μυρίους χαιρετισμούς, μυρίρυς πό
θου;, μυρίας ελπίδας.

Τδ μικρόν άτμόπλουν συνώδευσεν ημάς είσέτι, άμιλλώμενον πρδς τδν- 

Τάμεσιν' όλος δ κλαυθμός εκείνος, ή κίνησις τών βραχιόνων καί. τρυφερώ- 
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τατοι έκεϊνοι χαιρετισμοί έφ^ίνοντο συντείνοντες, ίνα δίπλασιάσωσι τήυ 
έ'ντασιν τών κινήσεων τοΰ πλοιαρίου έκείνου, δπερ, συρίζον, διέτρεχεν έν τώ 
γλαυκφ καί άφρίζοντι αύλακι,έν ώ τδ ήμέτερον άτμόπλουν άνήγετο έπί τών 
της ’Αγγλικής θαλάσσης κυμάτων. Καί μέχρις ού έκαστος δυνηθή ν’ άνα»· 
γνωρίση τδ πρόσωπον τών προσφιλών αύτφ έν τώ μέσφ τής συγχύσεως 
εκείνης τοΰ πλήθους, καί μ,έχρις ου ή καρδία δυνηθή έ'τι άπώτερον νά δια·» 
κρίνή ποία ήτο ή τδ ρινόμακτρον κινούσα χείρ, δ νάννος συνώδευσε τδν 

γίγαντα’ ύστερον δέ στρέψας, διηυθύνθη πρδς τήν παραλίαν. Τότε άπομε» 
μακρυσμένη κραυγή, σπαραξικάρδιος αρμονία όλο λυγμών καί θρήνων άντή- 
χ.ησε δι’ έσχάτην φοράν έξαφανιζομένη έν τή κυκλωπείφ σφυρηλασίας τής ' 
μηχανής, κατακτώσης ή'δη τδν ’Ωκεανόν διά τών πελωρίων αυτής τροχών.

Έγώ μέν παρετήρουν καί διελογιζόμην λυπηρά, οί δέ συμπλωτήρές μου 
διηρέθησαν πάραυτα είς δύο τάγματα, ώς εί ύπδ διαταγής άφωνου έπε- 
τάσσοντο. Οί μέν πλειότέροι ήσαν έπί τής πρύμνης, οί δέ δλιγώτεροι έπί 

A. X · ·Της. πρφροζς»
Οί πρώτοι, ίστάμενοι όπισθεν τοΰ πηδαλίου έπί τής τελευταίας τοΰ 

πλοίου πτέρυγος, δέν ήδύναντο ν’άπο,σ.πασθώσιν έκ τής γής, ήν δ οφθαλ- 
μδς ήδύνατο είσέτι νά διακρίνη. Ούτοι μέχρι τής έσχάτης στιγμής έπε- · 
θύμουν ν' άπολαύσωσι τών φωνών, τής αύ'ρας τής πατρίδος, έν ή κατέ- 

λιπον τοσοϋτον εαυτών μέρος. Οξ τής πρύμνης έπιβάται’ ήσαν οί άτυχεϊς 
εκείνοι, οί άπομακρυνόμενοι τής γής τής ίδούσης τήν γέννησιν αυτών. 
’Εκεί έ'νθα ήτένιζον είχον τδν τής μητρδς τάφον, τήν κοιτίδα τοΰ ιδίου 

βρέφους, τήν δρΰν ύπδ τήν οποίαν έ'δωκαν τδν πρώτον τοΰ έρωτος άσπα- 
σμόν. ’Ένιοι μέν έ'κλαιον, ή ειχον τούς βραχίονας εσταυρωμένους έπί. τοΰ 

στήθους καί σχεδόν πεπηγότας.
Έπί τής πρφρας τούναντίον ήσαν οί ευτυχείς, μειδιώντες, πλήρεις έλ- 

πίδος καί χαράς. Ούτοι ήτένιζον πρδς τήν ’Αμερικήν, προς ήν έκαστον τών 
τροχών κτύπημα έπλησίαζεν αυτούς, ήτένιζον πρδς τήν φωλεάν των,, έβλε

παν ήδη τήν αυτών πατρίδα, ή'κουον τάς κραυγάς τών ναυτών τής Βρα- 
σιλίας καί Λαπλάτης, καί τινα δρομέως κατερχόμενον τήν κλίμακα γνω

στής τίνος οικίας, δπως αυτούς έναγκαλισθη. ....
Μεταξύ τών εύτυχών έκείνων τής πρφρας, άλλοι μέν δέν είχον πατρί

δά, ή ειχον άρνηθγ αύτην, άλλοι δέ τολμηρώς μετέβαινον είς νέον κόσμον, 
ίνα έπιδιώξωσι χρυσόν, δόξαν ή περιπέτειας. ’Έστρεφον τά νώτα, είς τήν 
πενίαν, τήν άνίαν ή είς τήν άπάτην, καί δι’αύτούς . ή ήώς τής έλπίδος 

έ'χριε διά κυανών καί άκτινοβόλων χρωμάτων τά πρδ αύτών άχανή τοΰ 
’ίΐκεανοϋ ύδατα. “ ,

Μεταξύ τών θρηνούντων έπί τής πρύμνης καί τών χαιρόντων έπί τής 
πρφρας, έν αποστάσει άπ’ άλλήλων όλίγων μέτρων ξύλου καί σιδήρου ,κει- 
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μενών, άβυσσος άνευ ορίων καί βάθους, ολόκληρος ιστορία τής άνθρωπί- 
νης καρδίας ύπήρχε.... .

Γνούς δέ έγώ διά σιδηράς χειρδς νά κρατώ την καρδίαν, ώστε νά καθι

στώ αύτην κατά τάς περιστάσεις, ή'ρεμον και πάλλουσαν,, θερμήν καί περί?· 
φλεγή, έθεώρουν καί. διελογιζόμην. Μεταξύ- τών έπί τ^ς πρφρας ίσταμέ- 

νων, μεταξύ τού πλήθους αμαθούς όχλου, 3ν ευρίσκει τις πάντοτε, ένθα 
πολλοί συχνάζουσι, διέλαμ,πεν ωραία καί μεγάλη μορφή, τοιοΰτον θαυμα
σμόν διεγείρουσα, ώστε ή'θελες πάραυτα εΐπη. Ίόού άπ?γω.τος.,,

Ό άνθρωπος εκείνος καίτοι μέλαιναν κόμην έχων καί άτινοβόλους οφθαλ
μούς, ήτο. ’Άγγλος, ως έδηλου η λεπτή καί ροδόχρους αύτοϋ ρίς καί προ 
πάντων τδ άγριον πλην θαρραλέον στόμα, δπερ μόνον οί ’Ά γγλοι έ'χουσι' 
στόμα πεπλασμένον ϊνα έαυτφ καί τοϊς άλλοις έπιτάττη, στόμα, δ έπί 
σίδηρου γενείου στηοιζόμενον, φαίνεται, ώς εί ήθελε, ΐνα στερρώς ύποστη?· 
f ιχθ?> δπως έ'τι θαρραλεώτερον την-. θέλησιν αύτοϋ. έπιβάλη. Έπί τών 
χειλέων τών ’Άγγλων ενυπάρχει πασα ή επίμονη αύτών, η. άγριότης της 
θελήσεως καί ή ανεξάντλητος καί ακάματος αύτών δραστηριότης. Ό ω
ραίος καί περιπαθής ούτος νεανίας τοιαΰτα είχε χείλη. Ούδέποτε είδον 
καθαρωτέραν χαράν έπί ωραιότερου προσώπου. Έ χαρά, εκείνη, ήτις άφα
τος ελπίς έφαίνετο, θά ήτο· πράγματι μεγίστη, διότι ό άνθρωπος εκείνος^ 
δστις. βεβαίως ούδόλως ήτο εγωιστής, έν τφ μέσφ τ.οσούτου θρήνου καί 
τοσουτων θλιβερών σκηνών, άς πρδ ολίγων στιγμών είδε,. ούδκμώς. έ'κρυ- 

πτε την εύδαιμονίαν αύτοϋ.
Άβρώς. στηριζόμενος διά τοϋ δεξιού βραχίονας έπί τίνος τών σχοινιών 

■της κεραίας, έφαίνετο τερπόμενος έπί τφ βραδεϊ τοϋ πλοίου κυματισμφ, 
έκτδς δέ τοϋ υποστηρίγματος έκείνου, ευρίσκετο ούτος έν τώ ούρανφ, ύπδ 
άνωνύμου παραφερόμενος χαρας. Οί οφθαλμοί αύτοϋ ήσαν εύρεΐς, άνεφ- 
γμένοι, έφ’ δσον 5 άνθρωπος δύναται αύτού,ς ν’ άνοίζη' τδ δέ πρόσωπον, 
ο. λαιμός καί τδ στήθος έφαίνοντο εξογκωμένοι ύπδ εσωτερικής ώθησεως 
δυνάμεώς τίνος, Ό άνθρωπος εκείνος κατέτρωγε διά τών οφθαλμών τδν 
Ωκεανόν, έν $ έφαίνετο ένορών τδν αύτοϋ παράδεισον, καί η χαρά ή.νάγ- 
καζεν αύτδν ϊνα έπί μακρδν καί έκ βάθους ψυχής στενάζη, είσπνέων ούτω 
τδ άλμυρδν τοΰ θαλασσίου άνεμου άρωμα. Βεβαίως ο νέος ούτος ’Άγγλος 
πρδ πολλοΰ δέν ήσθάνθη τοιαύτην ουδέ τηλικαύτην χαράν. Κατά την τοϋ 
γεύματος ώραν, άφαιρεθείς ύπδ της φροντίδος της έν τώ θαλαμίσκφ μου 
τακτοποιήσεώς μου, δέν ή'κουσα τδν καλοϋντα κώδωνα καί έφθασα εις 
την τράπεζαν δ τελευταίος πάντων. Βαρυθυμών, μη δυνηθείς νά εκλέξω 
τούς έπί τής τραπέζης έμούς γείτονας, ηναγκάσθην νά καθίσω έπί τής 

; μόνης ύπολειπομένης δέσεως. Παράδοξον συμβάν! Ή θέσις αύτη δέν- ήτο 
τις, έκ τών είς τά.άκρα, άλλ’ έν τφ μέσφ της τραπέζης* δύο δέ άνθρωποι 

,ύπδ άμοιβ/.ίας φερόμενοι αντιπάθειας, άλλήλοις πρώτον πλησιάσαντες, 
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άπεχωρίσθησαν εΐτα καί κατέλιπου ούτω κενήν μεταξύ αύτών έδραν.
Άμα καθίσας ήθέλησα ν’ άνακαλύψω τήν αιτίαν τοϋ φαινομένου έκεί

νου ήθικοϋ ήλεκτρισμοϋ, τούτου ένεκα παρετήρησα τούς δύο πλησίον μου 
καθημένους. Εις έξ αύτών (και υπήρξα ευτυχέστατος) ήτο δ "Αγγλος, δν 
έπί τής πρφρας ειδον, δ δέ έτερος έκ τών άνθρώπων εκείνων, τών γνωρι-* 
ζομένων έσωτερικώς τε καί έξωτερικώς μετά παρέλευσιν ώρας' καί'πράγ
ματι μετά μεσημβρίαν ήδυνήθην νά κατατάξω αύτδν έν τφ έμώ Syste- 
tna honimis διά τοϋ εξής ζωολογικοΰ δρισμοΰ· «’Έμπορος έξ Αμβούργου, 
ετών 35, έχων 32 υγιέστατους όδόντα; καί στόμαχον ίκανδν ΐνα χώνευση 
έργασίαν 320 όδόντων, ξανθός, έρυθρός, λελιπασμένος καί εύτραφέστάτος. 
'Αείποτε γελ^, φείποτε πειν^ καί ευρίσκει μακρδν τδν μεταξύ τοΰ προ
γεύματος (ώρα 1 μ., μ) και τοϋ γεύματος (ώρα 4) χρόνον».

Ούτε τήν ημέραν έκείνην, ούτε εις Βαίαν, πρδς ήν δ γείτων μου ούτος 
διηυθύνετο, ήδυνήθην ΐνα εισχωρήσω ούϊέ κατά κεραίαν διά τών άμβουρ- 
γείων εκείνων λιπασμάτων. "Οπου καί άν ήθελον ρίψη τήν βολίδα, εις 
οίκνδήποτε πτυχήν ήθελον ΐνα εισχώρηση ή κατασκοπεύουσα τρίγωνός μου 
μ.ήλη, ούδέν άλλο ευρισκον ή λιπάσματα καί άτελεύτητον γηθοσύνην.

Άπετάθην λοιπόν πρδς τδν έτερον γείτονα, άλλά κατά τήν πρώτην 
έκείνην ημέραν μόνον διά μονοσυλλάβων λέξεων’ προσεΐχον δέ σφόδρα μή 
διαταράξω τήν άπειρον έκείνην εύδαιμονίαν, ή'τις ούτε ήδύνατο ούτε ή

θελε περί άλλου νά ένασχολήται, ’Ητο εκτάκτως άφηρημένος, ώστε, δταν 
έζήτουν αύτφ τδ άλας, μοί έδιδε τδν οίνον καί, έάν τις έκ τών πόρρω συν
δαιτυμόνων έζήτει αύτφ καρύκευμά τι, έδιδεν αύτφ άρτον. Λαμπρά άφαί- 

ρεσις τών άληθώς εύδαιμόνων άνθρώπων ! Αδιαχώρητος άτμόσφαιρα θω- 
ρακίζουσα καί άπομονοϋσα αύτούς τοϋ κόσμου ! Μετά τδ γεΰμα τά κύματα 
έξωγκώθησαν καί οί έπιβάται άπεσύρθησαν είς τούς θαλαμίσκους αύτών, · 
ίνα έξορκίσωσι τδν δαίμονα εκείνον, ος ονομάζεται ναυτία* εγώ δέ καΐα- 
κληθείς μέχρι βκθείας νυκτδς έπί τίνος έδωλίου τοϋ καταστρώματος, έϊδον 

στερεώς πάντοτε μένοντα τδν έμδν ’Άγγλον έπί τής πρύμνης, πρδ αύτοϋ 
άτενίζοντα καί κατά τδν βραχύν περίπατον, 8ν έ'καμνε, μή δυνάμενον ού- 
,δέποτε νά φθάση μέχρι τοΰ μεγάλου ιστού, άλλ’ έπιστρέφοντα ταχύτατα 

μετά θερμής ανησυχίας είς τήν πρύμναν καί είς τον δρίζοντα ευτυχίας, 
ήν τδ τής νυκτδς σκότος δέν ήδύνατο νά κρύψη αύτφ.

'Υπάρχουσι πυρετώδεις, φλογεραί, κνησμώδεις περιέργειαν, έχουσαι 
ισχύν πάθους, καί τοιαύτη ήτο καί ή έμή έπιθυμία ϊνα γνωρίσω τδν εύτυ- 

χή εκείνον άνθρωπον, τδν άνθρωπον έκεϊνον, ’Άγγλον μέν τά χείλη, ’Ιτα
λόν δέ τήν κεφαλήν. Προαίσθημά τι μοί έλεγεν, ότι ημέραν τινά ό άν
θρωπος ούτος θά έγίνετο φίλος μου. ’Ήμην τότε εί'κοσι καί δύο έτών; τδ 
δέ άγνωστον καί τδ φανταστικόν μέ έμέθυον, έν τ$ θερμ·η έκείνη ευρισκό

μενον νεότητι. Τήν έπκύριον πρδ τοϋ προγεύματος έγίνωσκον δτι δ *Άγ-

1
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γλος ώνομάζέτο Ούϊλιέλμος Β.. . Μετά παιδικής άφέλείας ένόμιζον ότι 

διά τνίς .γνώσεως ταύτης άνεκάλυψα μέγα τι. Το"; λοιπού, οΰτε κατά τδ 
πρόγευμα, ούτε κατά τδ γέΰμα, ούτε κατά τάς μκκράς ώρας τής θαλασ

σίου άνίας, καθ’ήν άπαντες οί ε-tSxTXi συναθροίζονται καί άποτέλοϋσι 
'.μίαν μόνην σχεδόν οικογένειαν, δεν ήδυνήθην ν’ άρχίσω ομιλίαν μετά τοϋ 

Ούϊλιέλμαυ. Δεν άπέφευγε μεν τούς έπιβά'ίας, άλλα καί δεν έπεζήτει 
αύτούς,' άπήντα δέ τοσοϋτον άφηρημένος πρδς άπάσας τάς ερωτήσεις, αΐ- 

τινες τώ άπηυθυνοντο, ώστε ήθελε τφ δντι άποθαρρόνη. τδν μάλλον άγροΐ- 
κον καί αύθάδη τών οχληρών περιέργων. Έμειδίκ, έμειδίκ πάντοτε, ώς 
πάντες οί ευτυχείς, άλλ’ έπάγονε την ομιλίαν έπι τών χειλέων

Είχε συχνάκις μεταξύ τών χειλέων σιγάρον, άλλα δεν έκάπνιζεν, είχε 
συχνάκις βιβλίον άνά .χεΐρας, άλλά δεν άνεγίνωσκεν, ήτο μόνος, εντελώς 
μόνος, πάντη βεβυθισμένος έν εύκρέστφ λουτρω άπειρου εύτυχίκς. Απλή 
δέ σύμπτωσις μοί έδωκε τήϋ κλείδα ΐνα είσδύσω εις τδ φρούριον έκεϊνο.

Άφικόμεθα εις Λισβώνα τός ί 4 ’Ιουνίου και κατά την εσπέραν άπεπλεύ-» 

σαμεν. Την πρωίαν τής 15 ήγέρθην λίαν ένωρίς καί άνήλθον έπί τοϋ κατα
στρώματος ΐν’ άναπνευσω την δροσεράν τής ποω'ίας αύραν. Ό Ούϊλιέλμος 
.ήτο ήδη έ'ξω τής κλίνης καί περιεπάτει, έ'χων τάς χεΐρας έντδς τών. θυλα
κίων αύτοϋ. Ήσθάνθην πάραυτα τήν ανάγκην ΐνα περιπατήσω έπί τοϋ 
-άντιθέτου πρδς αύτδν μέρους, σεβόμενος την ευτυχή αύτοϋ άπομόνωσιν’ 
άλλ’ έν τοσούτφ παρετήρουν αυτόν, ή κάλλιαν είπεΐν, έμελέτων αύτόν. 

■ Αί'φνης είδον τούτον νεύοντα, ώς ό λαμβάνων ταχεϊαν καί ισχυράν άπό- 
φασιν’ πλησιάσας δέ τδν πηδαλιούχον, άπηύθυνεν αύτφ τδν λόγον.

Τότε λησμονήσας την αβροφροσύνην, λησμονήσας τδ ιερόν σέβας, δπερ 
πάντοτε σφοδρώς ήσθάνθην πρδς τήν τών άλλων ελευθερίαν καί, ώς εί 
άκουσίως, είχον.φθάσν) πλησίον.<τοΰ πηδαλίου, έσΐην άκούων,.άκούων τδν 
διάλογον τών δυο εκείνων άνθρώπων, γεννηθέντων καί ζησάντων τόσον 
.διαφοροτρόπως καί κατά την στιγμήν έκείνην πλησιαζόντων.

•r—Λέγετε λοιπόν, πηδαλιούχε, ότι μετά δυο ημέρας θά εΐ'μεθα έν 

-Μα'δέρφ;
: —Μάλιστα κύριε, εάν ή θάλασσα έξακολουθήσγ τόσον ήρεμος,όσον τώρα. 
,· ’—Αοιπδν μετά τεσσαράκοντα καί οκτώ ώρας έν Μαδέργ, είπε μεγα

λοφώνως ό Ούϊλιέλμος, εύγε, εύγε, φίλε πηδαλιούχε,, προσέθηκε, προστρι
βών ..τάς χεΐρας μετά παραδόξου ταχύτητας καί συστρεφόμενος μετά πραγ- 
■ματικοϋ κλονισμού χαράς.. . θά εΐνε παράδεισος ή νήσος αύτη.
>: Ούδεμία ύπήρχε πλέον άμφιβολίκ δτι ό μυστηριώδης εκείνος άνθρωπος 

εΐχεν έν Μαδέρα μέρος ψυχής. Ή καρδίκ αύτοϋ έφλέγετο ύπδ τυφλής ελ- 
ξεως, οί. σπινθηροβολούντες αύτοϋ δφθαλμοί, έπί τής ομίχλης τής πρωίας 
προσηλωμένοι, έζήτουν έπί μακρδν καί μετά χαράς τήν Μαδέραν.

Ό ευτυχής εΐνε καί επιεικής, είπαν κατ’έμκυτόν, καί έξ άβοόφρονος
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γενόμενος άναιδής, άπήντησα άντί τοϋ πηδαλιούχου εις τήν έρώτησιν 
σχεδόν έκείνην, ήν άπηύθυνεν αύτφ.

— Ναί, κύριε, ή Μαδέρα εΐνε πράγματι παράδεισος.
Ό Ούϊλιέλμος έστράφη άποτόμως πρός εμέ καί, τότε μόνον νοήσας με 

μοι είπε.
— Διεμείνατε άλλοτε έν Μαδέρα;
—> Ούχί, άλλ’ έμελέτησα περιπαθώς τήν νήσον ταύτην, διενοήθην πολ

λάκις ΐνα διέλθω έν αύτή μέρος του βίου μου, εις τρόπον ώστε μοί φαί

νεται οτι γινώσκω καί πολλάκις είδον αύτήν.
— ’Αληθές, άληθές ! Είπατε μοί τι περί αύτής’ εύχαριστήσας δέ καί 

χαιρετίσας μετ’αύστηροΰ άλλά φιλόφρονος νεύματος τδν εύτυχή καταστή- 
σαντα αύΐδν ναύτην, 5 Ούϊλιέλμος ήοχησε νά περιπατ.ή παρά τδ πλευρδν 
μου άπ'ό τής πρύμνης μέχρι τής καπνοδόχης τοϋ πλοίου.

Ό Ούϊλιέλμος έγένβτο τότε ΐδικός μου.. Ώς πολλάκις συμβαίνει, άπλοΰν 
τι συμβάν, ώς τδ νά έγερθώ ένωρίτερον τοϋ συνήθους, τδ νά εύρεθώ τότε 
πλησίον τοϋ πηδαλίου, συνέδεσέ με διά παντδς πρδς άνθρωπον, πρδς §ν 
ούδεμία πλέον ύπήρχεν ελπίς ΐνα συσχετισθώ.

Εϊπον τφ Ούϊλιέλμφ δτι εΐχον έμβριθώς μελετήσγ τδ κλίυα τής Μαδέ
ρας, διότι πρό τίνος χρόνου, καταληφθείς ύπδ τής ιδέας οτι ήμην φθισικδς 
διενοούμην πάντοτε νά διαφυλάξω τδν παράδεισον έκεϊνον ώς, τελευταίαν 

σωτηρίας άγκυραν ή ώς ήνθισμένον φέρετρου, ΐνα τά οστά μου έν αύτφ 
άναπαυθώσι.

Γνους § νέος μου φίλος ότι ήμην ιατρός καί οτι είχον μελετήση τδ τής 
Μαδέρας κλίμα, ύπερμέτρως έχάρη καί οίν δέν εΐχον καθαρώς διακρίνη έπί 

τοϋ προσώπου αύτοϋ ότι δέν έδεΐτο άλλαγής κλίματός πρδς ί'ασιν τών 
πνευμόνων αύτοϋ, ήθελον φαντασθή ότι μετέβαινεν εις Μαδέραν πρδς θε
ραπείαν τής ιδίας ύγείκς. Κατά τήν ημέραν έκείνην, ή ώρα του προγευ- 
μ,ατος κατέλαβεν ημάς δμιλοΰντας είσέτι περί Μαδέρας, εγώ δέ έξεκέ- 
νωσα τδν σάκκον τής πολυμαθείας μου, περί τής νήσου ταύτης ύπολαβών 
έμαυτ.δν εύτεχέστατον οτι έμελέτησα αύτήν.

Μετά παρέλευσιν δύο ήμερων δ Ούϊλιέλμος κατέστη φίλος μου, άλλ’ουδέ
ποτε άπηύθυνα αύτφ τήν έλαχίστην έρώτησιν, ούδέ έτόλμησα ΐνα- έρω- 
τήσω αύτδν τδν σκοπόν τοϋ ταξειδίου του. Πλησίον αύτοϋ ήσθανόμην ίσχυ· 
ρότατα τδ γόητρον έκεϊνο, § αί έξοχοι διάνοιαι καί όί γενναίοι χαρακτή
ρες πάντοτε έπ’ έμοΰ έξήσκησαν, πλησίον αύτοϋ ήσθκνόμην τήν ίσχυράν 
έκείνην έπίδρασιν, ήν πάντοτε τά μεγάλα πάθη ποοξενοϋσι. Ήγνόουν ποιον 

ήτο τδ πάθος τοϋ Ούϊλιέλμου, άλλ’ή'μην πεπεισμένος δτι θά ήτό έκ τών · 
φλογερωτάτων δσα κατατήκουσι τήν άνθρωπίνην καρδίαν καί' δύνανται έν 

μι? στιγμή νά καταστήσωσι τδν άνθρωπον θεόν ή τέρας, θαύμα εύτυχίας 
ή κόλασιν θλίψεως.
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Β'

Μία ημέρα έν Μαδέρα.

Κατά την παραμονήν της εις Μαδέραν άφίξεως μάς ή τοΰ Ούίλιέλμοίί 
■άγαλλίασις ήτο πλήρης αδημονίας, καί σπασμώδης πλέον κατέστη. Ώμί- 
λει μετά φωνής διακεκομμένης, έκατοντάκις της ημέρας έκλείετο έν τφ 
θαλαμίσκφ του και έκατοντάκις άνέβαινεν έπί τοΰ καταστρώματος. Πολ- 
λάκις έντδς της ήμέρας συνεβουλεύθη τδ ώρολόγιόν του, έφαγε μετά τών 
-άλλων, άλλ’ εις ούδένα βεβαίως θά ήδύνατο νά εί’πή μετά τίνος έπιεν. ή 
έφαγε. Διήλθε τήν νύκτα έπί τοΰ καταστρώματος.

Τήν πρω'ίαν τής 17ίι άπαντες οί έπιβάται ήγέρθησαν οίονεί καταβι- 
,βρωσκόμενοι ύπδ τής αύτής περιεργίας, νά ί'δωσι γήν καί ίαθώσιν άπδ 
τής μακροχρόνου ναυτίας. Ό Ού'ίλιέλμος ήτο άπών· καιτοι δέ ολίγον έγί
νωσκον αυτόν, ένόησα τδ αίτιον τής άπουσίας ταύτης. Ούτος παρετήρει 
βεβαίως τήν γήν έκ τοΰ παραθύρου τοΰ θαλαμίσκου του, έχων μάλλον 
ήμών περιωρισμένον ορίζοντα,,άλλά βλέπων αύτδν μόνος, μή άκούων τήν 
πέριξ αύτοϋ δχληράν πληθύν τών άδιαφόρων καί μή ταραττομένης τής 

αρμονίας τής καρδίας αύτοϋ ύπδ τή; φλυαρίας τών βέβηλων.
. Κατά τήν πρώτην έμφάνισιν δ παράδεισος τής Μαδέρας έφαίνετο μάλ

λον σκηνή τοΰ δαντείου "Αδου. Γιγαντιαΐοι όγκοι μελανών βασαλτών καί 
,άποτόμων κρημνών, τούς πόδας έχόντων έν τή θαλάσση, δυσειδών, άνευ 
χλόης, άνευ μιας οικίας καί τά άφρίζοντα ύδατα θραυόμενα ψοφωδώς ένώ- 
πιόν των. Πλησίον τής παραλίας διεσπαρμένα νησίδια έπ’ ί'σης μελανά, 
άνευ δένδρων, άνευ άνθέων κατεσκαμμένα ύπδ τών κυμάτων, συντετοίμ- 
μένα καί κατακεκομμένα ώς ερείπια κόσμου ύπδ πυρδς καταστραφέντος. 

Άφικόμεθα είς Ponto Sad Lourenco, ένεφανίσθησαν αί τρεις
νήσοι, αί φέρουσαι έν τώ ονόματι τήν απλήν πλήν καί λυπηράν ιστορίαν 

αύτών aDesertasv (έρημος)' μετά ολίγα λεπτά διήλθομεν άκρωτήριον βα
σάλτου, δγκωδέστερον τών άλλων τδ Cado Garajo. Τδ άκρωτήριον έκεϊνο 
ωριζε τά όρια τοΰ παραδείσου.

Άφ’ου διήλθομεν τδ Cado Garajd, άρωμα ήνθισμένου κήπου συν τή 
τή; ςηθάς αύ'ρα προσέβαλε τάς ήμετέρας αισθήσεις' καί ή γή αυτή ήτο 
θελγητρον, μειδίαμα κήπων καί έπαύλεων, χλοαζόντων άγρών καί ποικί
λων δασών* στέφανος τών άνθέων όλων, μία έκ τών εικόνων έκείνων τών 
ζωογονουσών τήν τοΰ άνθρώπου καρδίαν καί άναγκαζουσών αύτήν ΐνα έκ 

βάθους αναπνευση. (ΐπεται συνέχεια)

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ

{Μάθημα τοΰ κυρίου Ball ίν τή Ιατρική τών Παρισίων Σχολή).

Κατά τά παρελθόντα τρία έτη τδ μάθημα ήμών περιεστράφη περί τά 
άφορώντα τήν φρενοβλάβειαν, έλάχιστα δέ ταύτης σημεία έμειναν άνε- 

. ξερεύνητα.
’Εν τούτοις παμμέγιστον ταύτης τμήμα διέμεινεν άγνωστον ήμϊν,καθ

ότι μόλις έθίξαμεν αύτου’ τοϋτο δ’ είναι ή μεθοριακή ζώνη ή διαχωρί- 
ζουσα τδν φρενήρη άπδ τοΰ παράφρονος.

Τδ κοινδν ή μάλλον οί μϋσται τής έπιστήμης, οί ούδέποτε τήν φλίκάν 
άσυλου φρενοβλαβών διελθόντες, νομίζουσιν οτι άκριβής μαθηματική 
γραμμή διακρίνει τδν έρθάς τάς φρένας έ'χοντα άπδ του παράφρονος, δτι 
άφ’ ένδς ύπάρχει ή άλήθεια, άφ’ έτέρου ή πλάνη, έντεΰθεν ή παραφροσύνη, 
άφ’ έτέρωθεν ή δρθοφροσύνη, έν άλλαις λέξεσι, παραδέχονται δτι ή είναι 
τις παράφρων, ή δέν είναι· αί άπλούσταται άλλ’ έντελώς ψευδείς ίδέαι αδ- 
ται εύχαριστοΰσι μόνον τους ύπδ μίαν έποψιν έξετάζοντας τά πράγματα. 
Ούτως ευκόλως έννοεΐται διατί, τοσαύτην πρδς ταύτας τρέφει άγάπην τδ 
κοινόν, καί τοσαύτην έ'χουσιν έπιρροήν. Ύπδ τοιαύτης έμπνεόμενος ιδέας 
διάσημο; τις ρήτωρ έλεγεν άλλοτε, δτι ή'ρκει τετάρτου μόνον συνδιάλεξις 
μετά τίνος άνθρώπου, δπως έννοήση άν ούτος ήτο φρενοβλαβής ή ύγιεΐ’ς 
είχε τάς φρένας.

Έν τή περιπτώσει ταύτγ, έπιτρέψατέ μοι νά σάς άνακοινώσω ίστορικόν 
τι γεγονός. Πρδ ήμίσεως αϊώνος άπδ τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου 
άπεστάλη δ στρατηγός κόμης de la Rue νά διαπραγματευθή συνθήκην 
τινά μετά τοΰ Μαρόκου, δι’ ής έχαράσσοντο τά δυτικά τής ’Αλγερίας δρια. 
’Εγένετο δεκτή γραμμή τις ήτις άρχομένη άπδ τής Μεσογείου ε’ισέδυεν εις 
τά ενδότερα τής χώρας* άλλ’ άπό τίνος σημείου, τή κοινή συναινέσει έγ- 
κατελείφθη άμφίβολον τδ οριον, διότι κατά τούς δι’ίσχυρισμούς τών Μαρο- 
κίων πέραν τούτου ύπήρχεν έρημος άοίκητος. Ή ύπουλότης τών Μου
σουλμάνων έθριάμβευσε τής γαλλικής εύφυ'ίας τοΰ ήμετέρου πράκτορος, 
έπειδή καθ’ <ά σήμερον γιγνώσκομεν, ή λεγομένη άοίκητος αύ'τη χώρα, 
κατοικεϊται ύπδ πληθυσμού έζακοσίων χιλιάδων ψυχών.

Τοΰτ’ αύτδ συμβαίνει καί έν τή μεταξύ τής παραφροσύνης καί τής έρ- 
θοφροσύνης χώρορ, ή'τις κοινώς μέν νομίζεταΐ άοίκητος, άλλ’ δμως περιέχει 
ού/J ίσως έξακοσίας χιλιάδας, άλλά πολλά εκατομμύρια κατοίκων. Επι
θυμώ καθοδηγήσω ύμάς μεταξύ τών κατοίκων τής άξίας μελέτης τάύ- 

Τόμος Ζ' 1.—‘Ιανουάριός <885 5
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της χώρας, όπως σπουδάσατε την φυσιογνωμίαν, έξετάσητε τά άθη καί 
εξακριβώσατε τούς χαρακτήρας.

'Ισπανικά τις παροιμία "λέγει-

de medico, poeta, y loco 
Todos tenemos un poco

«όλοι εϊμεΟα όλ'γον ιατροί, πο.ηταΐ ή τρελλοί»

Πράγματι δέ έλίγιστοι άνθρωποι δύνανται νά καυχαθώσιν δτι καθ’ ολον 
τδν βίον των παρηκολούθησαν τάν ευθείαν γραμμάν, καί δτι η διαγωγή 
των ουδέποτε παρεξέκλινε τών ύπδ τάς φρονησεως παρακεκλεισμένων.

'Ο εύφυάς ποιατάς δ τάς μανίας τοϋ Ρολάνδου διηγηθείς, περιγράφει δτ ι 
& ιππότης Άστόλφος δι’ εκτάκτου εύνοίας μεττινέχθη είς τάν σελήνήν 
(οπού ώς γνωρίζετε, εύρίσκονται αί φρένες τών <ιε.1ιινιαΐ.<ψέν<ι>ν} δπως ά
νευρη εκεί καί μεταφέρη είς τάν γην τάς φρένας τοϋ ενδόξου έξαδέλφου 
του. Έδεξιώσατο δ’ αύτδν εκεί σεβαστός τις γέρων, δστις άτο δ απόστο
λος άγιος ’Ιωάννας, άφοϋ δέ περιαγάθα μετ’ αύτοΰ πάντα τά θαυμάσια 
τάς χώρας, τον ώδηγησε καί εις οίονεί τινκ άποθηκην ά φαρμακεϊον, έν <■> 
άναρίθμητοι φιάλαι εύρίσκοντο τεθε'.μέναι έν τάξει, έκάστη δ’αύτών πε
ριείχε τάς φρένας θνατοϋ τίνος έκ τών ένταΰθα υπαρχόντων, έπιγραφά δέ 
έφ’έκάστας έδηλου τ’ όνομά του κατόχου αύτών.. Άναζητών τάς φρένας 
τοϋ έξαδέλφου του, δ Άστόλφος έξεπλάγη ά μάλλον έσκανδαλίσθη άνευ

ρων φιάλην φέρουσαν έπί τάς έπιγραφάς Φρένες τον Άστόάφον. «Πώς ! 
άνέκραξε. Δέν είμαι δμως παράφρων, έννοώ κάλλιστα δτι ύγιεϊς έχω τάς 
φρένας»' 'Ησύχασε, είπεν αύτφ δ άγιος ’Απόστολος, έπειδά δέ ά θεία 
Πρόνοια σ’ευνοεί, άνοιξον τάν φιάλαν ταύτην και άνάπνευσον το περιεχό- 
μενον», δ Άστόλφος υπάκουσε, μόλις δ’ άνέλαβε τάς φρένας του, ένόησε 
δτι καθ’δλον τδν βίον του άνοησίας μόνον διέπραττεν.

’Αλλά τοιούτου εΐ'δους μανίκι ένδιαφέρουσι τδν ηθικδν φιλόσοφον, ενώ 

έγώ έπιθυμώ νά λαλησω πρδς υμάς ώς ιατρός.
Προτίθεμαι ν’ άποδείξω ύμ.ϊν, δτι πλεϊστοΐ έκ τών συμπολιτών μας οΰς 

καθ’ έκάστην συναντώμεν και παραγνωρίζομεν έν ταϊς δαμοσίοις δδοϊς, εξε
ταζόμενοι κατά τούς κοινούς τάς διαγνωστικάς κανόνας, δύνανται νά έκ- 
ληφθώσιν ώς παράφρονες, άλλ’ έν τούτοις νομίμως έν ούδεμι^ έποχη τοϋ 
βίου των δυνάμεθα νά περιορίσωμεν αύτούς."Οπως δέ βκδίσωμεν έν τάξει, 
διαφωτίσωμεν δέ συγχρόνως τδ άντικείμενον τοΰ μαθήματος τούτου, α
νάγκη νά διαχωρίσωμεν έπι τάς έκτεταμένης ταύτης χώρας διαμερί- 
σματά τινα, καί σημειώσωμέν τινας έκ τών καταγοριών, έν αις δύνανται 
νά καταταχθώσιν έκτακτοι, λαμπραΐ καί έκτάκτως πεπροικισμέναι εύ- 

* φυ’ί'αι, αΐτινες δμως άφ’ ετέρου εύρίσκονται έκτδς τών δρίων τάς δρ- 
θοφροσυνης. Άναμφάριστον βεβαίως τυγχάνει, δτι έκ τών όρθοφρονοΰντων 
^ρενοδ.ίαίων, άν τοιαύτα τις λέξις επιτρέπεται μοι, μάλλον ένδιαφέρον-
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Κατ’ άξίκν ά Λρωτη θεσίς άνηκει τοϊς παριιςψωμένοκ:’ ourot είσίν ά- 
σθενεϊς (μεταχειρίζομαι τάν λέζιν ύπδ ψυχικάν σημασίαν), οΐτινες χωρίς 
κατ’ούδέν νά πΛραβλαφθ^ η κρί^ις αύτδν, παρορμώνταΐ'ύπδ παράφρονος 

θελήσεως καθιστάμενοι πολλάκις έγκληματίαι.
Τοιαΰταί τινες παρορμησεις δλως άκίνδυνοι ύφΐστανται πολλάκις. Άνα- 

μιμνησκομεν τάν άθώαν μανίαν τοϋ ό'ιδάκτορος Johnson, διάσημου συγ- 
γραφέως του τελευταίου αίώνος, δστις πεοιδιαβάζων είς τάς οδούς τοϋ Λον
δίνου έμετρει άνά μίαν τάς δοκούς. "Οτε δέ έλησμόνει τινά έπανηρχετο 

δπως άψηται αύτάς·
Είς τδν άθώον τοϋτον τύπον δυνάμεθα νά παραθέσωμεν ετέρους, ών αί 

Απαιτήσεις μόνον είς αύτούς καθίστανται δυσάρεστοι. Ύπάρχουσι πολλοί 
άνθρωποι δπως πρέπει και κάλλιστα άνατεθραμμένοι, οΐτινες έν έκάστη 
στιγμή πκρορμώντκί δπως τάς χυδκιοτέρκς προφέρωσι λέξεις" ύπάρχουσιν 
εύσεβέστατοι άνθρωποι,, πκρορμώμενοι νά βλασφημώσι. Τοι-οΰτος άτο δ 
’Άγγλος συγγραφεύς επίσκοπος Butler, δστις καθ’ δλον του τδν βίον ύπδ τάς 
παρορμησεως ταύτης έταράττετο, κατώρθου δέ διά της σταθεράς θελη- 
σεώς του νά τάν άποφεύγη.

Ύπάρχουσιν όμ,ως και παρορμησεις- έμβάλλουσαι είς κίνδυνον τάν ζωάν 
τοΰ Ατόμου. Φίλος μου ίατρδς διηγηθη μοι, δτι μι^ τών ηηερών έπεσκέ- 
φθη αυτόν όπως τον συμβουλευθη κύριός τις μ,έγα φέρων ονου-κ, δστις έπε- 
θυμει νά νυμφευθί! νεαν χήραν, άς ά άξια κκί η περιουσία πάσαν κλίσιν 
του ηυχαρίστει. «Άλλ’ έλεγεν, Αγαπητέ ιατρέ, μ’ είναι Αδύνατον νά νυμ- 
■φευθώ, διότι ή μνηστη μου έπιθυμεΐ νά μεταβώ πρδς αύτην. Έπειδά δέ 

κατοικεί εν ταϊς επαρχιαις, πρεπει νά.μετκβώ διά τοΰ σιδηροδρόμου" τοϋτο 
δέ μοί είναι αδύνατον, διότι πάντοτε παρορμώμαι νά ριφθώ άπδ τάς θύρας 
τάς άτμκμάξης. Προτιμώ νά παρκιτ.,θώ τοϋ γάμου τούτου».Έσυμβούλευ- 
σαν αύτδν δπως συνειθίση νά τκξιδεύη διά τοϋ σιδηροδρόμου τοϋ περιζών- 
νυντος τούς Παρισίους,Αλλ’ούδέποτε άδυνηθη νά εξακολούθηση,είς δέ τδν 
πρώτον σταθμδν κατηρχετο φοβούμενος μά πάθη τι.

Αί τοιαυται παρορμησεις, αΐτινες είναι πολύ συνηθέστεραι παρ’δσον νο- 
μιζεται, φερουσιν ημάς δλως φυσικώς είς τάν ώθησιν ποδς αύτοκτονίαν, 

άτις συχνότατα Αναπτύσσεται έν άνθρώποις σώας έχ .υσι τάς φρένας, πα-Ζ 
ρορμώσα αύτούς εις αύτοκτονίαν ένεκα μηδαμινών λόγων. Πλεϊστα δσα 
παραδείγματα μοι είναι εύ'κολον νά παραθέσω. Έν τά πεοιστάσει τάύτη 
είναι φανερόν, οτι εί'τε εξαλείφεται ά έξκσθενεΐ έν έκ τών μεγίστων ψυ·* 

χικών φαινομένων, τδ ένστικτον της ίδιοσυντηρησίας.
Μετά ταύτην ά παρά ταύτην ευρηται η πρδς Ανθρωποκτονίαν παρόρ- 

μησις, ά'τις συχνότατα έπέρχετκι είς Ανθρώπους κατά τδ φαινόμενον σώας 
έχοντας τας φρένας. Γίνωσκομεν την ιστορίαν ύποδηματοποιοΰ τίνος, δστις 
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μετέβη ημέραν τινά νά συμβουλευθγί τδν Moreau de Cours, διότι έλεγεν, 
δσάκις έκυπτε την κεφαλήν ^σθάνετό τι, δπερ ώθει αύτδν νά δολοφονηση 
την γυναίκα καί τά τέκνα του. Παραθέσωμεν την έπώδυνον ιστορίαν τοϋ 
Thonviat, δστις ωθούμενος ύπδ τίς Ανάγκης νά δολοφονησγ) γυναΐκά τινα 
μετά μακράςταλαντεύσεις, έφόνευσε κόρην, ην ούδέποτε είχεν ίδνί, συ
νάντησα; ταύτην έν τφ μαγειρείφ έστιατορίου τινός' θέλομεν δ’ΐδη οτι αί 
τερατωδέστεραι τών παρορμησεων δύνανται ν’ Αναφανώσι εις τούς κατά 

τδ φαινόμενου μάλλον δρθοφρονοΰντας.
*Η κλεπτομανία παρέχει ήμϊν έτερον παράδειγμα. Ή πρδς κλοπήν σμι- 

αροτάτων Αντικειμένων διάθεσις έκδηλοΰται πολλάκις ώς Ασθένεια, παρ’ 
άνθρωποι; ούς ή κοινωνική θέσις Απομακρύνει τοιούτων ταπεινών διαθέσεων. 
Φέρεται ώς παράδειγμα περίφημο; πολιτικός Ανηρ, εις τά υψηλότατα Α
ξιώματα τίί; χώρα; του άνελθών, δστις οσάκις δειπνόί παρά τινι, συνοδεύε
ται πάντοτε’ ύφ’ύπηρέτου έντεταλμένου νά μεταφέργ οί'κοι τά Αργυρά 
σκεύη, άτινα πάντοτε κλέπτει δ κύριός του.

“Αλλοι τινές κλεπτομανείς περιορίζονται εις τδ νά κλέπτωσιν ώρισμένα 
πάντοτε Αντικείμενα, δπερ άπρδεικνύει την μανίαν.

*0 Peddie διηγείται την ιστορίαν ευσεβέστατου τινδς Ανδρός, δστις είχε 
την συνήθειαν νά κλέπτν;, άλλά μόνον τάς αγίας Γραφάς.Έσυγχώρουν αύτφ 
τά κλοπιμαία ώς έκ της ιδιαιτέρας μανίας, μετά την έβδόμην όμως ύπο- 
τροπην δικασθείς κατεδικάσθη έπί κλοπνί.

"Ετερός τις κλεπτομανής έκλεπτε τούς κάδους τών λευκαντριών, έπειδη 
δ’ ηγνόει τί νά τούς κάμ·ρ τούς έπεσώρευεν οί'κοι Ανωφελώς.

Τελευταίως μ’ έσυμβουλεύθη ασθενής τις, παρουσιάζων συγχρόνως πολ
λά; νοσηματώδεις παρορμησεις. Είναι τεχνίτης σπουδαίων προτερημάτων, 
γεννηθείς έν ταπεινή σφαίρα, καί στοιχειωδέστατης τυχών παιδεύσεως, 
κατορθώσας δμως διά τνίς δυνάμεως τ·ης θελησεως νά ύψωθΰ) άνωθεν τ·ης 
θέσεώς του. Ένυμφεύθη νέος* άποκτησας ένωρίς τέκνα, κατεπληρώθη φρον
τίδων. Ήναγκάσθη νά διπλασιάσει τδ θάρρος του, καί κατά τδ τριακοστδν 
έγδοον έτος της ιςλικίας, χωρίς προφανούς τίνος Ασθένειας, τδ πνεϋμα του 
Ανθρώπου τούτου έκάμφθη/Ηρξατο παρορμώμενος ύπδ περιέργων Απαιτή
σεων, εις Ας μόλις διά τ·ης θελησεως Ανθίστατο. ’Εάν έβλεπε κάτοπτρόν 
τι, ησθάνετο την Ανάγκην νά τδ κατασυντρίψω δι’ ένδς γρονθοκοπηματος· 
Αν εύρίσκετο παρά τι παράθυρον, ήσθάνετο δτι έπρεπε νά ρίψγι έαυτδν 
έκεϊθεν κάτω. ”Αν έλάμβανε χαρτονομίσματά τινα, ώς Αντίτιμου της κο
πιώδους εργασίας του, παρωρμάτο νά σχίσν) ταΰτα καί τά ρίψη· εις τδν 
άνεμον. ’Επί τέλους έπικινδυνωδέστεραι Αλλαι διαθέσεις κατέλαβον αυτόν. 
Έκάστην στιγμήν ησθάνετο έαυτδν παρορμώμενον νά κατασφάξη ,τά 'τέ
κνα του. *Η μικρότερα του κόρη προσβληθεΐσα ύπδ διφθερίτιδος Αποθνή
σκει, Κατά την.τελευταίαν νύκτα Αγρύπνησε παρά τδ λίκνου αύτής καί 
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κάτά τάς ιδίας του φράσεις «καθ’ ·ην στιγμήν προσηυχόμην τφ Θεφ, μετά 
άφθονων δακρύων, παρακαλών αύτδν νά σώσ’ρζτδ τέκνου μου, ήσθανόμην 
την Αποτρόπαιου έπιθυμίαν, νά τδ λάβω,έκ’τοϋ λίκνου καί τδ ρίψω εις τδ 
πυρ». Αί φοβεραί διαθέσεις αυται έπολλαπλασιάσθησαν τοσοϋτον, ώστε 
κατέστη αύτφ Ανυπόφορος δ βίος,πολλάκις δ’ άπεφάσισε νά αύτοκτονησν). 
Τέλος τηντελευταίανφοράν καθ’ ·ήν ίίλθε νά μέ συμβουλευθω, μ’εΐπεν, Αφοϋ 

με διηγηθη τά βάσανά του. « Καθ’ ην στιγμήν σάς ομιλώ, αισθάνομαι με- 
,γίστην εύχαρίστησιν νά σας στραγγαλίσω" άλλά κρατώ έμαυτόν». Ή 
ειλικρινής αυτή ομολογία προερχομένη έξ άνδρδς Ηρακλείου ρώμης μ’ένέ- 
βαλεν εις σκέψεις. “Εκτοτε δέν έπανεϊδον αύτδν πλέον, Αγνοώ δέ τί Απέ- 
γεινε. Τδ περίεργον δμως είναι δτι δ Ανθρωπός ούτος ούδέποτε διέπραξε 
καταδιωκτέον τί, διέμεινε καί τότε δρθοφρονών, συγκρατών έαυτδν κατά 
τάς έπικαίρους στιγμάς. Εύρίσκετο πράγματι όδτος έπί τών ορίων τίίς 
παραφροσύνης.

Μεταβώμεν ηδη εις έτέρου γένους παρατηρήσεις.

Οί εις τά θεία εχ,ύοτοι σπουδαιοτάτην κατέχουσι θέσιν μεταξύ τών 
φοενοβλαβών. Δέν έπιμένω έφ’ δλων τών Ανοησιών τών ύπδ τοϋ θρησκευ- 
τικοΰ πνεύματος παραχθεισών' δέν ^λω περιγράψει την ιστορίαν πασών 
τών τερατωδών αιρέσεων Ας έκυοφόρησεν δ φανατισμός. ’Οφείλω δμως νά 
συστήσω ύμΐν, δτι οί άνθρωποι ούτοι, οί τά περιεργότατα πιστεύοντες 
έν τ-/) πράξει, είσί λίαν νοημονες, γνωρίζουσι δέ καλώς τίνι τρόπω κερδαί- 
νεται τδ χρήμα, δπερ δεικνύει αναμφιβόλως την ύγείαν τών φρενών αύ- 
τών. Μάλλον δμως Αξιοσημείωτου είυαι, δτι αί τοιούτου εί'δους ίδέαι δύ- 
υανται έπι πολύν χρόνον νά διαμείνωσιν ούτως είπεΐν λανθάνουσαι, έκτα
κτον δέ μόνον συμ.βεβηκδς νά τάς φέρη εις φώς.

Ιδού δέ έν τοιοΰτον παράδειγμα. Πρό τινων έτών έν NeueMtel άπέθανε 
γέρων συμβολαιογράφος, δστις κατά τδν βίου του έθεωρεϊτο δικαίως ώς 
τιμιώτατος καί ευθύτατος' ην δέ εύσεβέστατος, θεωρούμενος καί μετά 
τινας εκτάκτους παρεκτροπάς, ώς φρονιμώτατος άνηρ" άπεβίωσε τέσσαρα 
έτη πρδ τίίς γυναικός του, μετά δέ τδν θάνατον ταύτης οί κληρονόμοι 
εύρον κεκλεισμένον φάκελλον, δστις έπρεπε ν’ άποσφραγισθγί, μόνον μετά 
τδν θάνατον τών δύο συζύγων. Άποσφραγισθέντος δέ, εύρέθη έν αύτφ τδ 
Ακόλουθον συμβολαίου.

Έταερέας. Μεταξύ τοϋ κυριάρχου Θεοϋ, αιωνίου 
παντοκοάτορος καί πανσόφου Αφ’ ένός,

Καί τοϋ ύποφαινόμένου, Ισαάκ Vuagueux, συμβολαιογράφου, τοϋ εύτε- 
λοΰς ααί ταπεινοΰ ύπηρέτου καί ζηλωτοϋ λατρευτόν του άφ’ ετέρου' έγέ— 
νετο καί κατεχωρηθη τδ ακόλουθον έταιρικδν συμβόλαιον,ούτινος τδ περιε
χομένου έχει ώς έξης:



HAP'NASSOZi . . ...

?Λρθρον πρώτον. Ό συνεταιρισμός ούτος σκοπόν έχει τδ έμπόριον διά 
τής πρόβλέψεως υγρών.

’’Λρθρον δεύτερον. Ό άξιοσεβαστότατός μοι καί πολυεύσπλαχνος συνέ
ταιρός, θέλει αξιώσει, ώς χρηματικήν κατάθεσιν, νά καταβολή την ευλο
γίαν του έπί τής έπιλαμβανομέ^ης εργασίας, εις τόσον ποσδν οσον ήθελε 
νομ,ίση τοϋτο σύμφωνον ταϊς πατρικαϊς του έπιβλέψεσι, καί τή έκτελέσει 
των Αμεταβλήτων διαταγμάτων τής αιωνίου αύτοϋ σοφίας.

”^ίρβρον τρίτον. ’Εγώ δέ δ υποφαινόμενος, ’Ισαάκ Vuagueux, ύπόσχο- 
μαι έν τή Έταιρείιη ή συμβάλλομαι,νά καταθέσω πάντα τ’Αναγκαΐα κε
φάλαια' νά ενοικιάσω τάς οίναποθήκας, νά τελέσω Αγοραπωλησίας, νά 
τηρώ ΐά κατάστιχα, έν μιφ λέξει, ν’ αφιερώσω τον χρόνον μου, την έρ
γασίαν μου, καί πάντα τά φυσικά καί ηθικά μου κεφάλαια, διά το καλόν 
καί προς ωφέλειαν τής θείας ευλογίας, τά πάντα εύσυνειδητως καί τιμίως.

"νίρΟρον τέταρτον. Τά καλώς τηοούμενα βιβλία θέλουστ δηλοϊ πά
σας τάς γινομένας πράξεις, τά δέ είς τδ δοϋναι καί λαβεϊν τών λογαρια
σμών Αναφερόμενα ποσά, μ.ετά τών κερδών αύτών, θά ίσολογίζωνται 
κατά την 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους, δτε θέλει τελείται η τοιαύτη 
πράξις. , ' ♦

‘Άρθρον πέρπτον. Ί'ά καθαρά κέρδη θέλουσι διαμοιράζεσθαι έξ ημι- 
σείκς μεταξύ τοΰ παντοδυνάμου συνεταίρου μου καί έμοΰ».

Παραλείπομεν τά λοιπά άρθρα τοϋ περιέργου τούτου συμβολαίου.
Έν συνόψει, άπέληξε νά καταβάλη ύπέρ τών πτωχών 7 3 23 φράγκα 

καί 35 εκατοστά, άπερ έδόθησαν τοϊς ίθαγενέσι τοΰ Neuch4tel
Ό ιατρός Chatelain είς τον οποίον οφείλω την περίεργον ταύτην 

έξιστόρησιν, παραδέχεται οτι δ συμβολαιογράφος είχε σώας τάς φρένας 

του, άλλ’ ότι περιέργως μόνον ήθελε νά έκφράση τά αισθήματα τής φι
λανθρωπίας του. Παραδεχόμεθα τούναντίον ότι δ κ. ’Ισαάκ εόρίσκετό έπί 
τών δρίων τής παραφροσύνης, καί δτι έπί τοΰ προκειμένου εύρισκόμεθα 
Απέναντι λ.ανθανούσης τίνος φρενοβλαβείας, κεκρυμμένης έίς τά μυχιαί- 
τατα τοΰ ανθρώπου, σπανίως δέ αναδεικνυομένης είς την επιφάνειαν.

Παρά τοϊς είς τά thia έχδοτοκ, έρχονται οί προχατειΛημμένοι. Είς αυ
τούς η αύτή λέξις, δ αυτός- τύπος, ή αύτή ιδέα παρουσιάζεται πάντοτε 
αυτομάτως. Αδύνατον νά φαντασθήτις είς πόσον Ανόητους πράξεις φέρει 
ή τυραννία αυτή τών διανοητικών παρορμήσεων.

Νέος τις, κατά τάς σπουδάς του, άκούσας ημέραν τινά φίλων του άστει- 
ευομένων έπί τή είς τον αριθμόν δέχα τρία Αποδιδομένη κακή σημασία, 
κατέστη θΰμ.α προκαταλήψεως, άναγκαζούσης αύ ;όν νά προσφέρω ανά 
•πάσαν στιγμήν διανοητικήν τινα εύχήν. θεός δέκα τρία! αιώνιος δέκα 
τρία ! άπειρος δέκα τρία ! Ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τάς σπουδάς του 
καί νά ταφή είς τήν επαρχίαν του.
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“Ετερος Ανήρ ύγιέστατος καί σώας έχων τάς φρένας ήναγκάσθη νά 
παραιτηθή τής Αναγνώσεως" διότι μόλις στρέφει μίαν σελίδα, νομίζει δτι 
ύπερεπήδησε μίαν, άρχεται δέ έκ νέου χωρίς νά δύναται νά προχωρήση.

“Ετερός τις δέν δύναται είσε'ρχόμενος εί^τι δωμάτιον νά μή μετρήση 
πάντα τά έν αύτφ ευρισκόμενα Αντικείμενα, Από τών έπί τής τραπέζης; 
έρριμ.μένων βιβλίων μέχρι τών κομβίων τοΰ μετ’ αύτοϋ συνδιαλεγομενου. 

Αί τοιουτου είδους πνευματικαί τάσεις συνορεύουσι μετά τής επ’ αμφιβο
λία παραφροσύνης, ής τίνος πρό τίνος χρόνου ύπέδειξα ύμϊν Αξιοσημείωτου 
παράδειγμα· Προυκειτο περί νέου τίνος ύπκλλήλου έν τινι τραπέζη, διά

γοντος τακτικώτατον βίον, καί έκτελοΰντος Ακριβέστατα τά καθήκοντα 
αύτοϋ, δστις δμως πρό δκταετίας άμφέβαλλε περί τής ύπάρξεώς του καί 
τών περί αύτών Αντικειμένων.Τυραννούμενος ύπδ τής φρικτής ταύτης δια- 

θέσεως τοϋ πνεύματος, ήλθε παρακαλών με νά τον έγκλείσω εί'ς τι φρε- 
νοκομεϊον· ένόει λοιπόν κάλλιστα τήν διανοητικήν του κατάστασιν.Έν τού- 
τοις δέν είναι επιτετραμμένου νά εΐ'πωμεν δτι εύρίσκετο έπί τών δρίων 

τής παραφροσύνης ;
Προς τούς τοιούτου εί'δους Ασθενείς παρεμφέρουσιν οί Ί.Ιιγγιωντες. Νο

μίζω δμως δτι ύπδ τήν ένομασίαν ταυτην λίαν άνάρμοστον, εύνόητον 
δμως, πρέπει νά πεοιλάβωμεν καί τούς πάσχοντας άγοραφοβίαν καί τοπο- 
φοβίαν, άσθενείας ^παντώσας παρ’ Ανθρώποις σώας έ'χουσι τάς φρένας.

Τοιοΰτον περίεργον παράδειγμα έδημοσιεύθη ύπδ τοΰ ίατροΰ Cabad6. Ό 
ασθενής, εύφυέστατος άνήρ, ίκανωτατος έν ταϊς έργασίαις του και Αγαστός 
έν ταϊς συνδιαλέξεσι, καθίστατο πολλάκις Ανίκανος είς έκτέλεσιν τών 
κοινοτήτων πραγμάτων. “Οπως διέλθη τήν φλοιάν δωματίου τινός, έπρεπε 
νά ώθήσωσιν αύτδν έκ τοΰ όπισθεν, δπως έγερθή έξ ανακλίντρου έφ’ ού 
έκάθητο έπρεπε νά τδν σύρη τις διά τής χειρός. ’Ίνα ύπερπηδήση καθ’ 
δδδν φανταστικόν τι έμπόδιον, έπρεπε νά έπαναλάβη. πολλάκις τδν δρό
μον του. Έν τούτοις Αν κατά τάς ίσχυροτέρας του Αμφιβολίας, έβλεπεν 
δτι παρετηρεϊτο, μετά μεγίστης έπιτηδειότητος έπλάνα τούς θεατάς. ’Άν, 
παραδείγματος χάριν, ήναγκάζετο νά κατέλθη έξ άμάξης είς ήν πρδ μι- 
κροΰ ανήλθε, προσεποιεΐτο δτι τοΰ έπεσε τι, ή δτι παρετήρησε λάθος τι 

τής άμάξης.
Πρδ δύο ετών, δ Ασθενής ήτο ήναγκασμένος νά υπηρέτησή είς τδν στρα

τόν ώς έφεδρος έπί εί'κοσι οκτώ ήμέρας. Παρεκάλεσε τδν ιατρόν του νά 
ένεργήσν) νά έξαιρεθή τής υπηρεσίας ταύτης. Ούτος πρόσεκάλεσε τούς δύο 
στρατιωτικούς συναδέλφους, τούς έν τή τοιαύτη περιπτώσει άποφαινομέ- 
νους, νά προγευματίσωσι παρ’ αύτφ μετά τοϋ Ασθενοΰς. Καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τής εύωχίας δ κ. X. ήτο τόσον χαρίεις καί εύφυής, ώστε οί 
ιατροί μετά τήν Αναχώρησίν του, ήρώτησαν τδν συνάδελφόν των Αν δέν 
ήθελε νά τούς άπατήση. ’Αντί πάσης άλλης Απαντήσεως ώδήγησεν αύ- 
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τούς είς τδ παράθυρου τοϋ γραφείου του, δι’ ου έβλεπον την λεωφόρον δι’ 
ής έμελλε νά διέλθη δ κ. X. έκεΐθεν είδον αύτδν κατειλημμένον ύπ’ άπι- 
στευτου ταραχές, μή δυνάμενον νά διέλθγ, έν δένδρον, ένα λίθον ή την 
σκιάν οικίας τίνος, είμή μετά πολλάς άναβολάς. Έπανηρχετο ό'πισθεν, 
έπανελάμβανε τδν δρόμον δπως ύπερπηδήάη τδ έμπόδιον καί έπανήρχιζε 
πάλιν.

Οί τοιοϋτοι είδους άσθενεΐς συγγενεύουσι μετά τής άναριθμήτου καί 
άνυποφόρου δμάδός τών 'Τποχονάριαχων. "Οταν η ύποχονδρία ΰπερβή όρια 
τινά, καθίσταται άληθής φρενόβλάβεια. Πάντες οί ιατροί παρετηρησαν 
δτι έπί τών υγιέστατων άνθρώπων άνεπτύχθησαν άντιλήψεις δλως παρά- 
φρονες περί τής ύγείας των. Παραθέσωμεν έν παράδειγμα. Κυρία τις πα
ρουσιάζεται «εις γνωστότατον είδικδν ίατοδν και λέγει αύτφ* «Κύριε έρχο
μαι νά σάς συμβουλευθώ διά μίαν άσθένειαν του προστάτου άδένος. —» 
’Αλλά Κυρία ! λέγει αύτή έκπεπληγμένος ό ιατρός, τοιοϋτον αδένα δεν 
έχετε ! — Πώς ! Κύριε, άπαντ^, η Κυρία μετά περιφρονησεως, δέν έχω 
τοιοϋτον αδένα ! Έγώ άνέγνων σύγγραμμα τών ασθενειών τοϋ προστάτου 
άδένος, αισθάνομαι δέ δλα τά συμπτώματα!»

Κύριοι, σπεύσωμέν. Έπεθύμουν νά λαλησω ύμΐν περί τών εκκεντρικών, 

τών ευερέθιστων, τών έκ γήρατος μωραινομένων, τών εφευρετών, και πολ
λών άλλων κατηγοριών ημιφρενοβλαβών, παρέρχομαι δμως αύτάς δπως 
ένασχοληθώ κυρίως περί τών παρα.Ιογιζομένων·

Κύριοι* δικαίως ό εξαίρετος φίλος μου ίατρδς Luys ταξινομεί είς ιδίαν 
τάξιν τούς παραλογιζόμενους. Άναμφιλέκτως οί Λαρα.ΙογισμοΙ δεικνύουσι 

πάντοτε πνευματικήν ασθένειαν έπηρεάζουσαν πάσαν την κατάστασιν 
του άσθενοΰς.

Ύπδ την έποψιν ταύτην ανάγκη νά δρίσωμεν δύο τάξεις* οί μέν διατη- 
ροΰσι την άναγκαίαν ισορροπίαν δπως κρίνωσι τούς παραλογισμούς των, 
οί δέ πάσχουσι πάσαν την επιρροήν αυτών* οί πρώτοι έυρηντάι έπί τών 
δρίων τής παραφροσύνης, οί δεύτεροι ύπερεπηδησαν ταϋτα εντελώς.

Μεταξύ τών παραλογιζόμενων, αλλά πλήρη έχοντων συνείδησιν κατα- 
λέγετάι καί δ νέος δντινα θέλω σάς παρουσιάσει μετά τδ τέλος τής πα- 
ρούσης ομιλίας. Είναι έκ τών εύφυεστέρων χημικών, δστις κάτέγεινε νά 
λύση έν έκ τών σπουδαιότερων βιομηχανικών προβλημάτων* ήθέλησε νά 
δημιουργησγ νέαν μέθοδον χρυσώσεως. "Ενεκα δέ της εισπνοής τών κατά 
τά χημικά αύτοΰ πειράματα εξεταζόμενων ουσιών, προσεβλήθη κατ’ αύτδν 
ή υγεία του. ’Ήρξατο άκούων φωνήν τινά ή'τις έλεγεν αύτφ* "Απ'εΛθε εζ 

αύτοΰ τοΰ μέρους. Μετά ταϋτα ήσθάνθη μυρμηκιάσεις καί κεντήματα είς 
πολλά τοΰ σώματός του μέρη, τέλος δέ, άπό τίνος καιρού νομίζει δτι άνα- 
πνέει διαρκώς v<jpoxvartxor όζΰ. "Οπως απαλλαγή τών παραλογισμών 
τούτων, ών έννοεΐ τδν φανταστικόν χαρακτήρα, άλλ’ οϊτινε; δικαίως άνη* 
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συχουσιν αυτόν, έζήτησε νά γίνη δεκτδς έν φρενοκομείφ δπως τακτικήν 
άκολουθησφ θεραπείαν. Είναι λοιπδν έν συνειδότι παραλογιζόμενος, ευρισκό
μενος έν τοϊς δρίοις τής παραφροσύνης’ διότι συνήθως, άσθενής τις, άφοϋ 
έπι πολύν χρόνον άντέστη είς τούς παραλογισμούς του, έίά τέλους πιστεύει 

είς αύτούς καί καθίσταται πράγματι παράφρων.
Ύπάρχουσιν έν τούτοις άνθρωποι, οΐτινες έπί μακράν περίοδον ετών 

ύποστάντες παραλογίστικάς ταραχάς, ούδέποτε έπίστευσαν είς ταύτας. 
Τοιοΰτος ήτον δ άσθενής δν άναφέρει δ Wynter, δστις ήσθάνετο δτι δλον 
τδ σώμ,ά του ήτο περιηλειμμένον διά λίπους, καί δτι λιπαράν παρουσίαζεν 

άφήν. Τοιοΰτος ήτο ίδί^ δ περίφημος εκείνος Lelogue de Savigny, δστις 
καταδιωκόμενος όπδ φρικτών παραλογισμών τών όφθαλμών του, τών 
δποίων έγκατέλειπεν ήμΐν λεπτομερή περιγραφήν, ένεάλείσθη έντι τέλους 
είς πλήρες σκότος, εύρίσκων τούτον μόνον τόν τρόπον δπως διαφυγή τδ 

θλιβερόν πάθος του.
Σημειώσατε δμως δτι καί οί μάλλον εύσυνείδητοι παραλογισμοί, δύ

νανται νά έπενεργησωσιν έπι τών πράξεων τοΰ άνθρώπου.Ό έξαίρετός μοι 
φίλος ίατρδς Mesuet, ύπέδειξέ μοι άΛκοοΜκύν Ttva εύφυέστατον,δστίς ύπέ- 

φερεν έκ παραλογισμοΰ τής άκοής, ουτινος έγνώριζε κάλλιστα τδν χαρα
κτήρα. Ήγείρετο τήν πρωίαν πληοης καλών διαθέσεων καί άνεχώρει με- 
ταβαίνων είς τήν έργασίαν του. Δυστυχώς, δπως μεταβή είς τδ έργοστά- 
σιον, διήρχετο έμπροσθεν καπηλειού τινός, ούτινος κάλλιστα έγίνωσκε τήν 
τοποθεσίαν. "Οσον έπλησίαζεν είς αύτό, ήκουε δύο φωνάς, μίαν τοϋ καλοΰ 
καί μίαν τοξί κακοΰ άγγέλου. Ή πρώτη έ'λεγε, cW εμβη, 'h δέυτέρα 

έλεγε, θά έ'ριβτι, θά εμβιμ Μόλις έπλησίαζεν ή τοΰ κακοΰ άγγέλου φωνή 
καθίστατο ισχυρότερα. Έπι τέλους είσήρχετο, άφοΰ δ’ έπινεν, οί πάραλο- 
γισμοί κατέπαυον ώς έκ θαύματος. 'Ημέραν τινά διήρχετο ούτως έκ τής 
προκυμαίας τοϋ ποταμοϋ Σηκουάνα. Ή φωνή διατάσσει αύτδν νά ρίψη είς 
τδν ποταμόν-δύο πεντόφραγκα άπερ είχε.· Υπακούει πάραυτα, μόλις δ* 

είχε τελέσει τήν πράξιν, αύτδς δ ί'διος ήθέλησε νά ρίψη έαυτδν είς τδν 
ποταμόν* διότι έλεγε δέν έχομεν σήμερον εί'κοσι φράγκα είς τήν οικίαν. 
Ουτω λοιπόν, παρά τφ μεθόσφ τούτφ, παραλογισμ.οί, κρινόμενοι κατ’ ά- 
ξίαν ύπ’αύτοΰ, ώδήγουν τδ θΰμά των δπως διαπράττη άνοήτους πράξεις.

Kuptoi, νομίζω δτι άπέδειξα άρκετά τήν πρότασίν μου, ήν έν άρχή τοΰ 
μαθήματος ώρισα· Περίκυκλούμέθα δπ’ άνθρώπων, ύψηλάς κοινωνικής 
κατεχόντων θέσεις, καταγινομένών είς τά έργα των, έκτελούντων κατά 
τδ φαινόμενον πάντα τά καθήκοντα αύτών, ών τινων δμως τδ πνεύμα 
παρουσιάζει άσθενή τινα μέρη, παράφρονας διαθέσεις, άνοήτους παρορμή- 

σεις, χωρίς δμως νά δυνάμεθα νά έγκλέίσωμεν αύτούς είς φρενοκομείου, 
διότι κατηγορηματικως δέν είναι δυνατδν νά ταχθώσι μ.εταξύ τών παρα- 

φρόνων.
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ΛέΙναι φέβαια1 ·άρκε=5ιά .-ευχάριστον ■ τδ σκέπτεσθαι, ότι δ οδηγών τόν
σιδηροδρομικόν συρμόν μηχανικός, δύναται νά έχν) παραλογισμους, δτι α 
δικηγόρος δντίνα συμβουλευόμεθα, είναι προσβεβλημένος ύπδ της έπ’ άμ- 

φίβοΛΙα παραφροσύνης” δτι δ συμβολαιογράφος ο συντάσσων τά συμβόλαια 
ήμών, είναι συμβεβλημένος διά τακτικού εγγράφου μετά τοϋ Δημιουργοί! 
τών κόσμων. ’Ανάγκη δμως νά σιωπώμεν. Οί ήμιπαράφρονες ούτοι, εις 
ύψηλάς Ανέρχονται πολλάκις θέσεις, συχνότατα μάλιστα έζασκοϋσι σπου- 
δαιοτάτην έπίδρασιν έπι τούς περικυκλοϋντκς αυτούς, έπί.την χώραν καί 

τδν αιώνα έν ώ ζώσιν. Οί της ’Ιωάννας Δάρκ παραλογίσμαί κατόρθωσαν 
τδ μεγαλείτερον θαϋμα, δπερ δ καλλίτερος τών ηρωισμών τών στρατη
γών δεν ή'θελεν έπιτύχει* καί μεταξύ τών περίφημων Ανδρών τών έκ βά
θους συνταραζάντων την εποχήν των, ύπάρχουσι πολλοί, οίτινες αν μη, 
έντελώ; ήσαν παραφρονες, ήσαν τουλάχιστον .ημιπαράφρανες. Διότι πράγ

ματι, τά πνεύματα τά κείμενα εις τά άκρα μεταξύ της παραφροσύνης 
καί του δοθοϋ λόγου είναι ευφυέστερα τών άλλων, Είναι κυρίως ένεργητι- 
κωτατα διότι είναι τ«ταραγμένα' ετΛ τέλους μεγίστην κέκτηνται πρωτο
τυπίαν, διότι δ εγκέφαλός των έχει πληθώραν ιδεών δ.λως πρωτοτύπων. 
Άναγνώσατε την ιστορίαν καί θά ί'δητε δτι κυρίως ουτοι έ,πανέστήσαν τδν. 
κόσμον, εδραίωσαν νέας θρησκείας, έδημιουργησαν καί κατέρριψαν αυτο
κρατορίας· έσωσαν έθνη ή άπώλεσαν ταΰτα τών ιχνών αύτών έγκατέλει- 
ψαν σημεία έν ταΐς έπιστημαις, τή φιλολογία καί τοϊς ήθεσι της χώρας 

των καί τής εποχές των.
Ό πολιτισμός συχνότατα θά έμενεν δπίσω, Αν μη εύρίσκον,το παράφρα- 

νες τινες, δπως ώθήσωσιν αύτδν πρδς τά πρόσω. Μάθωμεν λοιπόν νά έκ- 
τιμώμεν την παραροσύνην, καί Αναγνωρίσωμεν δτι αυτή είναι μέγιστος 
παράγων προόδου έν ταΐς πεπολιτισμένκις κοινωήαις, καί μία έκ τών με- 
γαλειτέρων δυνάμεων τών τήν Ανθρωπότητα κυβερνουσών.

Έκ τής «’Επιστημονικής Έπιθεωρήσεως» μετάφρασις
Κ. X. "Αποστολίδου.

ΘΑΑΑΣΣΟΠΤΕΡΙΣ Η ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΪΣΑ ■

ΦΥ2ΗΤΗΡ Ο ΜΑΚΡΟΚΕΦΑΑΟΣ*

Ούδεμίαν ιδιαιτέραν προσάπτω έμαυτφ δόξαν, Ανακοινών σήμερον ύμΐν, 

οτι συναντώντας έν ταΐς έλληνίκαϊς θαλάσσαις, τινά έκ τών σπανιωτέρων 

* Άναζοίνωσ:; γενομίνη Ι,ν τξ σννεδρίοι της 11 ’ίβνοναρίον τοΟ φυσιογνωστικοδ τμήμα
τος τοδ Συλλόγου.
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έν τφ ήμετέρφ κόσμφ ζώων.—’Άν μετά τάς πολλάς πλείστων Αναζητή- 
σεις, τοιοΰτόν τι κατόρθωμα έτέλουν, ή τε άξια αύτοϋ καθώς καί τοϋ δια- 
πράξαντος μεγίστην θά είχε σημασίαν. Ή Ανακάλυψις λοιπόν ούδεμίαν 
έχει Αξίαν σπουδαιότητος, προσθετούσης μέγα τι έμοι προσωπικώς, καθί- 
στησι μόνον γνωστόν τοϊς ζωολογοΰσι και τοϊς διεπιστημονικών μόνον 
έργων έπιθυμοΰσι νά έδραιώσωσι τήν έπιστημονικήν αύτών αξίαν, καί ούχί 
δι’ άτόπων Απαιτήσεων καί άκαίρων συζητήσεων, δτι έν ταΐς ήμετέραις 
θαλάσσαις, ταΐς έν τφ μεταιχμίφ τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως κειμέ- 
ναις, μέγας ένυπάρχει θησαυρός άξίων διά σπουδήν Αντικειμένων, Απαι

τείται δέ μόνον υπομονή καί έπιμονή πρδς τοϋτο. —"Ετεροι όμως έπίσης 
λόγοι παρά τδν τής διαβεβαιώσεως οτι έν τή ελληνική θαλάσσν; πλούσια 
καί σπάνια έγκεινται εύρήματα, φέρει έμέ έπί τδ βήμα σήμερον.

Ή θάλασσα κρύπτει έν τοϊς κόλποις αυτής, πληθύν ζφων, Αληθών Αρι
στουργημάτων τέχνης κατά τήν κατασκευήν βντων” ή τών κοραλιοειδών 
δμως οικογένεια ύπερτερεΐ απάντων, κατά τήν ωραιότητα, ού μόνον τής 
κατασκευής,άλλά καί τδ θα μάτι ον τής διατάξεως αύτοϋ καθ’ έαυτοΰ τοϋ 
οργανισμού. Τά έκ τών χρυσίων ημών άλύσεων έκκρεμάμενά τεμάχια κορα- 
λίου, άτινα ώς μεγίστης λογίζονται Αξίας, έν τή φυσική αύτών καταστά- 
σει, είναι δ,τι θαυμασκότερον δύναται τις νά φαντασθή. Έκ τών σμικρών 
οπών, τοϋ σχήμα κλαδίσκου έχοντος σώματος, έπανθίζουσιν ωραιότατα 
ζωάρια, Οαυαασιωτάτης καί λεπτοτάτης κατασκευής. Ούδέν τών γη'ί'νων 
άνθέων δύναται νά παραβληθή κατά τήν ωραιότητα καί τδ κανονι
κόν πρδς τούς-σμικρούς οργανισμούς τούς ένοικοΰντας εις κορμόν κοραλίου, 
τούς οργανισμούς τούτους τούς διατρεφομένους ίδί^ μέν έκάστους, Αλλ* 
ών τδ τής διατροφής αποτέλεσμα μεταδίδεται εις άπασαν τήν συνοι
κίαν. Οί έπιζητοΰντες πολιτεύματα κοινωνιστικά, κάλλιστον έν τοϊς- 
ζώοις τούτοις εύρίσκουσι παράδειγμα σύναμα καί διδασκαλίαν’ δπως ή 
κοινότης ζή, έκαστος όφείλει νά έργάζηται, διατρέφων πάντας καί δ ΐ'διος 
διατρεφόμενος.

Οί ζωολογοϋντες έπιζητοϋσι πρδ πολλοϋ,νά έπιτύχωσι καταλλήλου τρό- 
■ που, δπως διατηρήσωσι τά τοιαϋτα ζώα έν τοϊς μουσείοις, εντός υγρών, 
ως έν τή φύσει ευρηνται καί φαίνονται πλήρη κάλλους καί ζωής.Ή δυσκο
λία δμως είναι μεγίστη, καθότι τά ζώα ταΰτα ζώντα έντδς υδατος άλμυ- 
ροϋ πυκνοτέρου έντος τοϋ γλυκέος δδατος, εξαγόμενα τής θαλάσσης, Απόλ- 
λυσι πάσαν αύτών καλλονήν, & τε τών κυψελίδων αύτών έκρηγνυμένων, 
ώς έκ τής αιφνίδιου ταύτης μεταλλαγής τής πυκνότητος/Γδ ζώον δπερ έν 
τή θαλάσση ή έν τφ άλμυρφ υδατι ήτον ώραϊον, έξαγόμενον καί τιθέ- 
μ,ενον έντδς οινοπνεύματος ούδεμίαν δύναται νά δώση ιδέαν τής προτέρας 

αύτοϋ καταστάσεως. Έν τή ήμ.ετέρρρ περιοδεί^ τής περισυναγωγής καταλ
λήλου συλλογής έργαλείων καί προϊόντων διά τήν έν Λονδίνφ τδ έτος 
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τοϋτο τελουμένην μεγάλην διεθνή Αλιευτικήν έκθεσιν, δπου τά πρχγμ.χτχ 
μοί έπέτρεπον, έθεράπευον καί την έπιστήμην, προσκομίζων. ουτω παρά 
τάς ά,πλχς περιγραφάς καινές έπιθεωρήσεως και επιστημονικόν πλούτον, 
δστις πέποιθα δτι θέλει μοί χρησιμεύσει, άν μη ένταΰθα, ένθα είσέτι δέν 
κατέστημεν ώριμοι καί αρκετά πεπολιτισμένοι, ώς δ Κοραής λέγει,διά νά 
καταγίνωμεν εις τάς τήν φύσιν έρευνώσας έπιστήμζς,Αλλαχού δμως δπόθεν 
κάλλιαν καί ήμας αύτούς θά ώφελήσωμεν και τήν πατρίδα θά τιμήσώμεν.

Έπειράθην λοιπόν πολλάκις διαφόρων χρώμενος μέσων νά διατηρήσω 
καταλλήλως θαλάσσια ζώα, έκ τών εύαισθητοτέρω’ν. Ιδού δέ ποιον μ.έσον 
διατηρήσεως καταλληλότερον εύρον μετά πολλάς καί σας βεβαιώ πολλά
κις λυπηράς δοκιμάς" καθότι ένφ μόλις και μετά βίας, γνωστής ούσης 
τής ραθυμίας τών Ελλήνων άλιέω,ν καθώς καί παντός περί τά τοιαΰτα. 
Ανούσια δι’ αύτούς πράγματα, τά μή όζοντα μήτε σταφίδος μήτε μ.ετο- 
χών, κατόρθωσα νά ευρώ έν μ.όνον Αντικείμενον Αξιόν λόγου, έπρεπε καί 
νέαν νά δοκιμάσω μέθοδον διατηρήσεως, ήτις συνήθως μοί κατέστρεφεν- 
δ,τι διά. τόσων κόπων συνέλεξα καί μετά τόσης εύχαριστήσεως έθεώμην 
ζών. Τδ ζώου άν Ανήκει εις τήρ τάξιν τών σκωληκοειδών ή Αρθροζώων, 
εξαγόμενον τής θαλάσσης τίθεται έν φιάλη, περιεχούση θαλάσσιον ύδωρ, 
προσφάτως Αντληθέν, μετ’ ολίγον έκεΐ τοϋτο έθιζόμενον Αναλαμβάνει άν 
μή τήν μορφήν ήν έν τφ βυθφ τής θαλάσσης πλήρη, ζωής έφερε, παρεμ
φερή ταύτης. 'Όταν δέ ουτω τοϋ ζώου έπανθίσαντος, κριθή ή κατάλληλος 
στιγμή, έπιχέεται ζέουσα διάλυσις διττοχλωοούχου υδραργύρου κατ’ Ανα
λογίαν δύο θ[θ έπί ίσου ποσού θαλασσίου υδατος έν φ το ζώον έχει τεθή., 
Ή διάλυσις φονεύει έν Ακαοεϊ τδ ζώον, καί έν ή εύρίσκετο καταστάσε&. 
Ουτω δέ κατορθοϋται νά διατηρηθή κάπως το ζώον εύπρεπώς καί, 
δώση Αμυδράν ιδέαν τής έν τή φύσει μορφής αύτοϋ.

Τοιουτοτρόπως είναι διατετηρημένον καί το Αντικείμενον δπερ λαμβάνω 
τήν τιμήν νά παρουσιάσω ύμΐν σήμερον. Το ζώον καλείται θαλασσοπτερ'ις 
ή φωσφορίζουσα, Pennatula Phosphorea, είναι δ’ έκ τών σπανίων τής Μεσο
γείου. Ό Forbos κατά το ταξείδιον έν τώ Αίγαίφ (1836) δέν ποιεΤμνείαν 
αύτοϋ έν τφ δημοσιευθέντι καταλόγφ τών ζώων τής θαλάσσης ταύτης. 
Άλιεύθη δ’ έν τφ Κορινθιακφ κόλπφ, μεταξύ Μεσολογγίου και Πατρών.

’Ετέρου έπίσης Αντικειμένου νομίζω πρόσφορου τήν στιγμήν δπως ποιήσω 
Ανάκοίνωσιν.

Έν τοΐς του Άριστοτέλους βιβλίοις Αναφέρεται συχνά τώνομα τής Φα- 
λαίνης, καίτοι είναι γνωστόν δτι το γένος τοϋτο δέν ζή έν Μεσογείφ. 
Φαίνεται δμως,δτι δέν πρόκειται περί τής κυρίως Φαλαίνης Balaena my- 
SticetUS (Cuv; Αλλά περί τοΰ Φυσητήρος ή Κατόδοντος Gachalot.’H παρου
σία του έν τή Μεσογείφ δέν είναι βεβαίως κοινή, είναι δμως σχεδόν βεβαία 
καί;οι σποραδικώς συμβκίνουσα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ - 77

Έν τφ Φυσιογραφικφ μουσείφ, ύπάρχουσι μέρη Σκελετών δύο τοιούτων 
ζώω.ν προσαραξάντων έν Τήνφ κατά τδ 1840.Έκτδς όμως τών δειγμάτων 
τούτων, καί κατ’άλλας προγενεστέρας. έποχάς σκελετοί τοιούτων ζώων 
Ανεύοηνται. 'Άπαντα σχεδόν τά οστά άτινα παρά ταϊς πύλαις διαφό

ρων 'Ελληνικών πόλεων διατηρούνται ώς λείψανα γιγάντων, είσίν δστά 
Φυσητήρων. Έν τή πύλη τοϋ φρουρίου Βώλου υπάρχει τοιούτου ζώου εις 
σπόνδυλος καί μία πλευρά, προ πολλών χρόνων έκεΐσε άνωθεν ταύτης κρε- 
μαμένη. Έν Χαλκίδι ύπήρχε πλευρά τοιούτου ζώου, κρεμαμένη άπδ τής 
οροφής πύλης τίνος τοΰ φρουρίου. Έν μικρφ χωρίφ παρά τήν Κάρυστον, 
ώς μ.’.έδιηγήθησαν αξιόπιστοι μάρτυρες, άπαντα τά καθίσματα καφενείου 
τίνος Αν.απληροΰσι σπόνδυλοι τοιούτου ζώου. Εσχάτως έν τή δδφ Αιόλου, 
έπεδεικνύετο πλευρά Φυσητήρος, προσαράξαντος κατά το λέγειν τοΰ έπι- 
δεικνύοντος αύτδν έν τφ λιμένι Βοιών.Τελευταίως κατ’Ίούλιον τοΰ παρελ
θόντος έτους προσήραξεν έν Άλονήσφ τών βορείων Σποραδών, τοιοϋτο.ν 
κήτος, οδτινος κατώρθωσα ν’ Ανεύρω λείψανά τινα, τήν άνω σιαγόνα, δύο 
σπονδύλους, καί ένα δδόντα ον παρουσιάζω σήμερον ύμΐν, δπως γίνη κατα
ληπτόν τδ μέγεθος καί είδος τοΰ ζώου. >

Ν. X. ’Αποστολίδης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
α') ΤΗί ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ· ΧΑΛΚΙΔΟί

Κατά τήν έν Εύβοιά περιοδείαν μου, τή 1 θ Νοεμβρίου ,ε. ε. Απέκτησα 

λίαν περίεργον τετράδραχμος, τοϋ πέμπτου πρδ Χριστοΰ-.αΐώνος, γραμμα
ρίων 15,7, φέρον Αφ’ενός Αρχαϊκήν κεφαλήν’Απόλλωνος έστραμμένην πρδς 

Αριστερά καί Αφ’ ετέρου έντδς Αβαθοΰς τετραγώνου Νίκην έφ* άρματος σΰ? 
ρομένου ύπδ τεσσάρων ΐππων βαδιζόντων κατά μέτωπον. Έν τώ πεδίφ 
δεξιά διακρίνονται άμυδρώς πως τά ί'χνη τοΰ γράμματος Α· Άνευρεθη δέ 

έν τφ δήμφ Αηλαντίων τής έπαρχίας, Χαλκίδος, τούτέστιν έν τφ ίστο- 

ρικφ πεδίφ τοϋ Αηλάντου^ τοϋ κειμένου, έπί τής δυτικής:παραλίας σής
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Εύβοιας, έ'νθα άνευρέθησαν κατά τά; πληροφορίας άνδρών άξιοπίστων 
πολλά άρχαϊκά νομίσματα διαφόρων ελληνικών πόλεων, Έπι ούδενδς άρ- 
χαίου νομίσματος ή νομισματικού μ.νημείου τής άρχαίας Ελλάδος άπαντφ 
άκριβώς, καθ’ όσον γνωρίζομεν, ή παράστασις αυτή, έκτος έφ’ ένδς συμ
βολικού κερματίου μολυβδίνου άνεκδότου τής έμής συλλογής. Άποδίδο- 

μεν δέ τδ νόμισμα εις την πόλιν τών Χαλκιδέων διά τούς έξής τέσσαρας 
λόγους, πρώτον, διότι φέρει πάντα τά συστατικά νομίσματος πόλεως της 
κυρίως Ελλάδος, δεύτερον, διότι και άλλα χαλκά νομίσματα τής ιδίας 

■πόλεως φέρουσι τέθριππον πρδς δεξιά μετά της επιγραφής ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, 
ώς καί δραχμαί μετά τροχού, ίνα μη άναφέρωμεν τδ άμφίβολον τετρά- 
δραχμον τδ ύπδ τοϋ J. Μillingen δημοσιευθέν, τρίτον, διότι ·τά ί'χνη τοϋ 
γράμματος Α προδίδουσι την υπαρξιν τοϋ πρδ αύτοΰ X και τελευταϊον, 
διότι πλησίον τής Χαλκίδος άνευρέθη. Οί δέ άλλοι άλλως φρονοΰντες άς 
άποφανθώσιν έπιστημονικώτερον περί αύτοΰ. '

6’) ΤΗ^,ΕΝ ΑΜΟΡΓΩι ΜΙΝΩΑί

Ό κύριος Waddington (Revue Nurnismatique, 1853, σελ. 250—251), 
έδημοσίευσε νόμισμα άνέκδοτον τών ρωμαϊκών χρόνων τής πόλεως Μινώας 

τής κείμενης έπί της νήσου Άμοργοϋ, κατατασσόμενον έσφαλμένως έν τφ 
Βρεττανικφ Μουσείφ μεταξύ τών άγνωστων της Φρυγίας νομισμάτων, φέ- 

ρον άφ’ ένδς την προτομήν της ’Ιουλίας Μαμαίας μετά της έπιγραφής 

ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΜ£Α C eBA καί άφ’έτέρου ’Απόλλωνα ίστάμενον, ένδε- 
δυμένον ποδήρη χιτώνα καί κρατούντα λίραν, πέριξ δέ της δλης παραστά- 

σεως τά γράμματα θΠΙ· Τ. ΦΛΑ. θΡΠΝΟΥ. ΜΙΝΟΗΤΩΝ. ΑΡΧ. 
Χαλκοΰν, 8 ’/2 κατά την κλίμακα τοϋ Γάλλου Mionnet. ’Ακριβώς όμοιον 
τφ άνωτέρφ περιγραφέντι νομίσματι κεΐτάι έν τώ Μουσείω τών Παρισίων, 
καί ί'σως είναι αύτδ τοϋτο τδ δημοσιευθέν ύςςύ τοΰ κ. Waddington.

Ό δέ ημέτερος κ. Π. Λάμπρος έδημοσίευσεν έν τη ύπ’αύτοΰ έκδοθείση 
διατριβή τφ 1870 (νομίσματα της νήσου ’Αμοργού καί τών τριών αύτής 

πόλεων Αίγιάλης, Μινώας καί Άρκεσίνης, σελ. 17, άοιθ. 24), έτερον τής 
ιδίας πόλεως, φέρον άφ’ένδς την προτομήν τ^ς ’Ιουλίας Παύλας και τά 
γράμματα ΙΟΥΛΙΑ -ΠΑΥΛΑ CEB, άφ’ έτέρου δ’ Άρτέμιδα κυνηγέ- 
-ςιδα μετά τής έπιγρ«φής ΜΙΝΩ—Η—ΤΩΝ· Έν τή συλλογή τοϋ Έθνι-
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κοϋ Νομισματικού Μουσείου, χαλκοΰν 6, καί έν τφ Μουσείφ τών Παρισίων 
ύπ’άριθ. 3,121.

Έν δέ τφ Μουσείφ τών Παρισίων κεϊται άνέκδοτον ί'σως νόμισμα τής 
Μινώας τών ρωμαϊκών χρόνων τοΰ Καρακάλλα, φέρον άφ’ ένδς κατά τάς 
προχείρους σημειώσεις, άς πρδ διετίας έ'λαβον, την προτομήν τοΰ αύτο- 

κράτορος πρδς δεξιά έστραμμένην και τά γράμματα AY—Τ—ΚΑΙ.. . 
ΑΝΤΩΝεΙΝΘ(Ο καί άφ’έτέρου γυναίκα κρατοΰσαν διά τής άριστερας 
χειρδς κέρας άμαλθείας διά τής δεξιάς δέ δισδιάκριτόν τι σύμβολο-ν, πέ
ριξ δέ τά γράμματα ΜΙΝΟΗΤΩΝ- Χαλκοΰν 5, ύπ’άριθ. 3,092.

Είς τά τρία ταϋτα προστίθεται καί τρίτον κακώς άποδοθέν ύπδ τοΰ 
Sestini τή μικρ^ νήσφ Μινώγ τή πρδ τοΰ έπινείου τών Μεγάρων κείμενη, 
δπερ δ κ. Λάμπρος λίαν δρθώς άπέδωκε τη Μινώγ τή; Άμοργοϋ, Τδ περί 
ου δ λόγος νόμισμα φέρει προτομήν Ιο Αίας Παύλας μετά της έπιγραφής 

ΙΟΥΛ ΚΟΡΝ ΠΑΥΛΑΟΕΒ, καί όπισθεν ΜΙΝΟ-Η—ΤΩΝ καί Άρ-, 
τέμιδα κυνηγέτιδα. Χαλκοΰν, 5 !|2.

Ταϋτα ήσαν τά μέχρι σήμερον γνωστά τοΐ; νομισματολόγοις νομίσματα 
της Μινώας τών αύτοκρατορικών χρόνων.

Πρδ τριών περίπου μηνών άνευρέθη έτερον τής ιδίας πόλεως άνέκδοτον 
καί κατετέθη έν τή έμή συλλογή, φέρον άφ’ ένδς τήν προτομήν τοΰ Κα- 

ρακάλλα πρδς δεξιάν μετά τής έπιγραφής ΑΥΤΚΜΑ . . . · C Χαί άφ’ 

έτέρου "Ηραν ίσταμένην έπί γραμμής, ώς έπί τών νομισμάτων τής Σά
μου, καί τά γράμματα ,ΜιΝΟ—ΗΤΩΝ. Τδ δλον έντδς κύκλου έκ σφαι
ριδίων. Χαλκοΰν, 5 3/4.

Δια τοΰ σήμερον το πρώτον δημοσιευόμενου νομίσματος νέον προστίθε

ται εις την σειράν τών ολίγων καί σπανίων νομισμάτων τής μικράς πό
λεως Μινώας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ν ΧΟΡΑΤΙΩΝ V Χορατίων
Η* ΚΑΛΛΙΜΑΧΟ* •ής Καλλίμαχος
ΩΝ ΑΡΧΙΚΡΑΤΗ* ων ’Αρχικράτης
ΕΙΔΑ* ΠΡ ΑΞΙΔΑΜΑ* ειδας Πραξιδάμας

ΑΡΧ[ΕΛΑ*] ς Άρχ[έλας]
ΔΑ* ΑΡ,*Τ[Ο]ΛΑ* δ ας Άριστ[ό]λας
ΕΙΔΑ* ΠΡΟΝΟΟ* ειδας Πρόνοος
* ΛΑΚΡΑΤΗ* ΐ Λακράτης

Λ ΤΙ.......... .. Τι . . . ... .
Επι τεμαχίου λίθου έγχωρίου τεθραυσμενου, υψους 0,1 7, πλάτους 0,1 8,· 

πάχους 0,10, άνευρεθεντος εσχάτως υπό τίνος έργάτου έπί τής άκρ,οπό-
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λεως τών Τροιζηνίων, πλησίον τών ερειπίων τού ναού τ^ς Σθενιάδος κα- 
‘λουμ.έννις ’Αθήνας κατά τδν Παυσανίαν (Κορινθιακά. Βιβλ. II, 187, 4.). 
'Υπάγεται δέ πιθανώς εις την τάξιν τών Αναθηματικών επιγραφών ως έκ 
του έπί τίς άνω επιφάνειας κοιλώματος τετραγωνικού, ένθα θά ίστατό 
ποτέ αγαλμάτιον θεού τίνος, 7) τρίτους, η τι παραπλήσιου Τούτοις.

Πλην δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν οριστικώς περί τοϋ είδους της έπι·* 
γραφές ταύτης, διότι δ πρώτος στίχος εντελώς σχεδόν κατεστράφη, τδ 
δέ σωζόμενον κάτω τόξον ένδς Ο δεσμεύουσι καθολοκληρίαν την φαντα
σίαν τών άρχαιολογοόντων. Τδ κύριον όνομα Χορατίων δέν άπαντ^ έν τοϊς 
προχείροις λεξικοϊς.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EYSOKKH Εύσοίσκη
Έπί στηλης, τά κάτω τεθραυσμένης, μετά γείσου κεκοσμημένου άκρω- 

τηρίοις, λίθου ύμηττίου, ύψους 0,45, πλάτους 0,16, πάχους 0,04. Τδ κύ
ριον όνομα Εύσοίσκη δέν Απαντφ έν τφ λεξικφ τών κυρίων δνομάτων 

τοϋ Pape. >
ΝΙΚΑΝΔΡΟί Νίκανδρος
ΠΑΡΜΕΝΟΝΤΟζ ■ Παρμένοντος

Έπί στηλης, τά κάτω τεθραυσμένης, λίθου πεντεληικοϋ, ύψους 0,41, 
πλάτους 0,25, πάχους 0,05, φερούσης γεϊσον μετά άετωματίου κεκοσμη
μένου άκρωτηρίοις. Έπί γραμμές δέ παριστώσης τδ έδαφος ΐσταται έν 
λίαν άναγλύφφ παραστάσει παΐς γυμνός πρδς δεξιά έπ’ ώμου έχων χλα- 
μίδα, ην κρατεί διά τ^ς άριστερας χειρός, διά δέ τ^ς δεξιάς προτεινο- 
μένης άπτεται. τ^ς δεξιΑς χειρδς παιδίσκης ίσταμένης ένώπιον αύτοϋ. Ό 
χαιρετισμός ούτος, η Αποχαιρετισμός δύω παιδιών ούδαμοΰ άπαντ^ έν τοϊς 
έπιτυμβίοις άναγλύφοις καθόσον γνωρίζομεν.

Τά μάρμαρα κεΐνται έν τ?ί συλλογή τών Ν. Μελετοπούλου υιών.

Ιϊαράτδν Ακίνητον τις Δήλου βράχον, είς τδν βυθόν τ^ς θαλάσσης καί 
εις βάθος πέντε περίπου μέτρων, άλιεΐς σπόγγων Αίγινηται Αλιεύοντες, 
Ανεκάλυψαν πρδ τετραετίας 'ίππον χαλκοΰν υπέρ τδ φυσικόν μέγεθος ύπδ 
δστράκων κεκαλυμμένον. Μετά μεγάλου κόπου κατόρθωσαν ν'άφαιρέσωσι 
δυστυχώς τδν ένα τών ποδών τοϋ ίππου, 8ν μετέφερον εις Αίγιναν, ένθα 
ι^γόράσθη καί κατετέθη έν τη έμΐί συλλογ·?ί. Έκ τοϋ καλλιτεχνικού πο- 
δός, ώς έξ όνυχος τδν λέοντα, έννοοϋμεν την τέχνην, την χάριν καί την 
κίνησιν τοϋ περίφημου τούτου μνημείου, δπερ Αναμφιβόλως θά ίστατο τδ 
πάλαι πλησίον τοϋ ναοΰ τ$ίς λατρευομένης θεότητας, ώς Ανάθημα έπιση- 
μου τινδς ξένου, η ώς Ανδριάς έπιφανοΰς τινδς Ανδρός.

Άναγγέλλοντες μετά χαράς την Ανακάλυψιν ταύτην προτρέπομεν την 
έν Άθηναις σεβαστήν έφορείαν τών Αρχαιοτήτων οπώς έξαγάγη πάση 
δυνάμει τδ έν λόγφ άγαλμα καί θέση αυτό έν τφ έθνικώ τ'δς Ελλά
δος μουσείφ, όπου Απόλυτος έρημία, ίνα έκφρασθώμεν ποιητική Αδείιη 
χάλκινων Αγαλμάτων βασιλεύει. Έν τέλει δηλοϋμεν τη Σ. έφορεία, δτι 
θέλομεν εύχαρίστως προσφέρει τδν πόδα, όταν ίδωμεν τδν ίππον μετακο- 
μιζόμενον εις ’Αθήνας».

Δημοσιεύσαντες τ’ανωτέρω έν τη «Σφαίρα» τοϋ Πειραιώς.δικαίως ένο- 
μίζομεν, δτι πρώτος δ γενικός τών Αρχαιοτήτων έφορος -ίίθελε κατέλθει 
καί λάβει παρ’ ημών έκτενεστέρας πληροφορίας περί τοϋ Ανακαλυφθέντος 
ποδός, άλλά τοϋ το δέν έγένετο.

' Άναφέροντες τοΰτο ένταΰθα εύχόμεθα, ίνα τδ Αρχαιολογικόν τμΐίμα 
τοϋ Φιλολογικοΰ Συλλόγου Παρνασσού, συνεννοούμενου μετά τοϋ υπουργού- 
τών Έκκλησιαστ.κών καί της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, φροντίση περί της 
Ανελκύσεως τοϋ μόνου σωξομένου χαλκοϋ ίππου της ελληνικές Αρ- 
χαιότητος.

Άλΐς. Ν, Μιλιτόπουλος. -

I ΠΠΟΣ ΧΑΛΚΟΥΣ

«Μεταξύ τών έπισημοτέρων καί σπουδαιοτέρων τ·ης Αρχαίας Ελλάδος 
πόλεων κατατάσσεται άναμφηρίστως η μικρά καί έρημος νϋν Δ·ηλος. 'Ο 
μεγαλοπρεπής ναός τοϋ Δηλίου ’Απόλλωνος κατέστη ή κοινή εστία τών 
άπανταχοϋ Ελλήνων, ή δέ πρδς τδν Θεόν τοϋ φωτός καί τν;ς Αλήθειας 
Αγάπη τών προγόνων ημών παντοιοτρόπως έξεδηλώθη. "Ανδρες έπίσημοι, 
έλληνες βασιλείς, ρωμαίοι στρατηγοί καί ύπατοι προσέφερον τφ Θεφ λαμ- 
πράς θυσίας καί πλούσια Αναθήματα, έτέλουν δέ πολυτελείς έορτάς. Έκεϊ 

ϊστατο ύπερηφάνως τδ κολοσσιαϊον τοϋ ’Απόλλωνος άγαλμα έργον θαυ- 
μαζόμενον ύπδ τών περίφημων Αριστοτεχνών Τεκταίου καί Άγγελίωνος, 
ναοί δέ καί Αγάλματα έκόσμουν την ΐεράν νήσον.

ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Τδ έν Πειραιεϊ Μουσεΐον προσεκτησατο κατά τδ τοϋ μηνδς τούτο' διά
στημα* α') την τοϋ θείου Όμηρου κεφαλήν, περί $ς ολίγα καί έν τφ πρό- 
λαβόντι έλέχθησαν τεύχει, καί προσεχώς πλείφ έν Αντιπαραβολή πρδς 

τάς κυριωτέρας τών σωζομένων δημοσιευθησονται μετά τίίς εΐκόνος τοϋ 
ποιητοϋ*

β) Κάλπην μεγάλην νεκρικήν λίθου λευκού, ύψους 0,70 περίπου, 

έπιμελώς τά έσω είργασμένην, Αμελέστερου δέ τά έξω, μετά-πώματός 
καί βάσεως φερούσης σπείραν άπλ'δν καί κάτωθεν πλίνθον τετράγωνον. 
Τδ σώμα τ^ς κάλπης φέρει δύο τετραγώνους κατά τά χείλη έξοχάς Α9-;
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τικρύ άλληλων κειμένας έν λαβών μέρει. Τί ένεϊχεν άγνωστον, διότι άνευ- 

ρέθη κατά την θέσιν 'Ρέντη, μεταξύ ’Αθηνών και Πειραιώς καί έν τνΐ 

έκχωματώσει τοϋ χτ& Πειραιώς εις Πάτρας σιδηροδρόμου ύπδ τών εκεί 

εργατών.
γ') Κατά τδ αύτδ άνευοέθη και στηλη κυλινδρική επιτύμβια, λίθου 

φαιοϋ τών συνήθων, ύψους 0,77 καί άνω διαμέτρου 0,24. Καλοϊς γράμ- 
μασι φέοει έπί τοϋ σώματος αύτ·ί)ς έν τρισιν δριζοντίοις :στίχοις τάδε: 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ* Μιλτιάδης
ΟΦΕΛΟΥ ήτοι Όφέλου
ΛΑΚΙΑΔΗ* Αακιάδης

' Περίεργον τδ έπώνυμον τοϋ Μιλτιάδου έν τγ έπιγραφη, τδ Όφέλου δη- 
λαδη.Έν τφένόματι τοϋ πρώτου στίχου Αντί Λ κατά σφάλμα του τεχνίτου 
έγράφη Α· "Ινα δέ γραφώσι τά γράμματα καί τών τριών στίχων έχα- 
ράχθησαν έπί τοϋ λίθου γραμμαί κατά τδ ύψος τών γραμμάτων παράλ
ληλοι έντδς τών όποιων είνε γεγραμμένα τά τνίς επιγραφές.

ι Ίίκωδος Λ. Δραιγίτσης.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΓΓΕΙΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩι

: ’Άξιον προσοχές έστιν δτι η Άργολικη πεδιάς έστίν η πρώτη έν 
τι) ίστορίιγ τ·ης Αρχαίας Ελλάδος μ,νημονευομένη χώρα. Οί ιστορικοί τγίς 
Αρχαιότητος, δ Ηρόδοτος, άπδ ταύτης της χώρας άρχεται της ιστορίας 
του, δ δέ Διόδωρος δ Σικελιώτης μετά την περιγραφήν τ·ης Αίγυπτου, καί 
πόλεις ύπαρχούσας έν Έλλάδι μνημονεύει Κορίνθου τε καί ’Άργους ένθα δ 
παΐς 'Ηρακλής τούς δράκοντας κατέπνιξεν, Όθεν η μελέτη τ·ης χώρας 
ταύτης έστί τδ πρώτον μέλημα τδ έφελκύον την προσοχήν τοϋ την ιστο
ρίαν τ$ίς άρχαίας Ελλάδος μελετώντος πρδς άνίχνευσιν αύτης κατά τούς 
άρχαιοτάτους τ^ς προϊστορικές έποχ·ης χρόνους. Πόσον αί γενόμεναι έν 
ταύτη κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους Ανακαλύψεις, έναργώς κα- 
τέδειξαν την Αλήθειαν ταύτην, άλλά καί πόσον κατέδειξαν δτι οί Αρχαιό

τατοι ταύτης κάτοικοι, οί τά ί'χνη τ95ς ύπάρξεώς των τοσοϋτον καταφανή 
άφησαντες δέν ησαν οί γηγενείς ·η αύτόχθονες της χώρας τοιοϋτοι..

’Ελλείψει Ακριβούς ιστορίας της εποχής καταφεύγομεν είς την έξέτασιν 
τών λειψάνων έν συνδυασμφ πρδς τάς σωζομένας τ’ης μυθολογίας παρα
δόσεις. Ή έξέτασις τών λειψάνων καταδείκνυσι την πορείαν ην Ακολού
θησε φυλΑ.πης μικράς ’Ασίας έκ τών Ακτών τ’ης Φοινίκης καί διά τΑς νή
σου Κύπρου καί τών τοϋ Αίγαίου πρδς τά παράλια τ·ης Ελλάδος. Πρώτη 
χώρα δυναμένη νά έφελκύσγ την έγκατάστασιν τοιούτων φυλών έν Έλ- 
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ΐ-λάδι παρουσιάζεται μετά την εις Κύθηρα προσόρμισίν καί τδν παράπλόυν 
τών Αγόνων καί βραχωδών Ακτών τ^ς Ανατολικές παραλίας τίς Πελο

πόννησου, καί ή έν τφ μυχφ τοϋ άργολικοΰ κόλπου έκτεινομένή πεδιάς. 
Καί όντως έν ταύτν) φαίνεται η πρώτη τών λαών τούτων έγκατάστασις. 

Ό Θουκιδίδης άρχόμενος της ιστορίας τοϋ Πέλοποννησϊακοϋ πολέμου 
καί άνατρέχων είς τάς περί τών Αρχαίων κατοίκων τ^ς χώρας παραδόσεις 
(I. 8.) «Κάρες καί Φοίνικες λέγει Ασαν οί νησιώται καί (I. 9.) «Πέλοπα 
πρώτον πληθει χρημάτων Α Αλθεν έκ της ’Ασίας έ'χων είς Ανθρώπους 
άπορους δύναμιν περιποιησάμενον την επωνυμίαν της χώρας έπηλύτην 

όντα όμως σχεϊν». Τών άπορων τούτων άνθρώπων, έζητησα νά εύρω τά 
ίχνη έν τγ της ’Αργολίδας γη, κατά την έκεϊσε διαμονήν μου, άλλ’ άτυ- 
χώς οί έν τφ βίφ άποροι δέν άφίνουσι κληρονομιάν, ιδίως δέ είς τούς μετά 
Τοσούτους αιώνας ζητοΰντας τοιαύτην.

Είναι Αναμφίβολον σήμερον μετά τάς έν τν? μικρφ Άσίγ γενομένας έρευ
νας τών άρχαιολογούντων καί ιδίως^έσχάτως τοϋ Ramsay, δτι πολιτισμός 
δλως ίδιου τύπου Αναπτυχθείς έν ταϊς χώραις της Φρυγίας καί Καππαδο
κίας, έξηπλωθη πρδς τά παράλια αύτης καί έκ τούτων διά τών νήσων τοϋ 
Αίγαίου είς την Ελλάδα, πολύ πρότερον τ^ς έπιδρομης τών Φοινικο-αϊγυ- 
πτίων καί της έποχης τών έκ παραδόσεων γνωστών ηρωικών χρόνων. Αί 
Μυκ^ναι, οί τάφοι τ·ης Ναυπλίας (ών μόνον δύο Α τρεϊς Ανεώχθησαν, ένφ 
παρετηρησα τά ί'χνη τις ύπάρξεώς πεντηκοντα καί πλέον τοιούτων), τοϋ 
Σπάτα, τοϋ Μενιδίου,έν παραβολγί πρδς τά ύπδ τοϋ Ramsay εύρεθέντα παρά 
τδ χωρίον Έγιαζην τΑς Φρυγίας, πείθουσι περί τούτου. Λέοντες εργασίας 
παρεμφερούς της τοϋ Μυκηναίου τοιούτου εύρίσκονται ύπέρ τάς εισόδους τών 
μνημείων; Ό λέων η το τδ σύμβολον της Λυδίας καί Φρυγίας. Καί δ έν 
Κυθηροις λέων, περί ού έποιησάμην λόγον έν τφ περιοδικφ τούτφ Ανήκει 
ομοίως είς την τέχνην τ·ης τοιαύτης εποχές.

Πασαι λοιπδν αί ένδείξεις πείθουσι περί τοιαύτης τινδς έπιδρομΑς προη- 

γηθείσης της Φοινικικής ήτις εύρίσκεται ύπδ την έπίδρασίν τοϋ τε Άσια- 
τικοϋ καί Αίγυπτιακοϋ πολιτισμοί!, δστις εϊχεν άρχίσει νά έξαπλοϋται κατ’ 
Αντίθεσιν πρδς τάς χώρας ταύτας. Οί δυνατοί λοιπδν καί πλούσιοι άρχον
τες έπιδραμόντες έπί κεφαλές πολεμιστών δέν έ'φερον μεθ’ εαυτών τΑν 
επιγραφικήν, διότι ώς όρθώς παρατηρεί δ Bradfort η γραφική Ανηκεν Α- 
ποκλειστικώς κατά την έποχην έκείνην είς ίδιαν τάξιν τών ανθρώπων 
ητις καί δέν έξεπατρίζετο. Οί χρυσοχαλκένδυτοι λοιπδν outoi έπιδρομεϊς 
καταλαβόντες τ’Αν χώραν άνηγειρον τάς ίσχυράς σωζομένας Ακροπόλεις 
μεταχειρισθέντες πρδς τοϋτο τούς Αδυνάτους εγχωρίους κατοίκους, ' πρός 
τε προφύλαξιν κατ’ αύτών τούτων και κατ’ έπιδρομέων επομένων, κάθ’ 
όλου καθώς κατά τδν μεσαίωνα οί Φράγκοι, η δέ ιστορία της 'Ελλάδος 
τφν χρόνων τούτων έστίν η τών έπιδρομέων, καθώς η τοΰ μεσαίωνος πέ- 
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ριορίζέται είς" τήν των φράγκων δυναστών, άτυχώς δέ δλίγόι εϊσίν οί άνα^ 
διφίζοντες την τών εγχωρίων τοιαύτην κατά τούς χρόνους τούτους. Οί 
μέν φράγκο'. δμως άπήλθον, ένφ οί έπιδρομεϊς τών μυθικών χρόνων έγκα- 
τασταθέντες έγένοντο οί εγχώριοι τής χώρας κάτοικοι'. ’Αλλά πάσα ή 
κατάστασις, πάσαι αί θρησκευτικά! δοξασίαι τών άπορων τοΰ Θουκιδίδου ; 
τοϋτο έστίν εντελώς άγνωστον έλλειπουσών πασών τών ενδείξεων.

Κατά τήν έν Άργολίδι διαμονήν μου ώς προεϊπον, προσεπάθησα ΐνα 
εί δυνατόν εύρω ί'χνη τών προ $ κατά την εποχήν τών επιδρομών έγ- 
χωρίων κατοίκων, αλλά τοϋτο άπφτει έρευναν προκαλοΰσαν δαπάνας’ έξ 
αύτής τής έξετάσεως τής έπιφανείας της άργολικής ,πεδιάδος, πάς τις 
πείθεται ότι αύτη ήτο πολύ διάφορος κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους, 
Πανταχόθεν περικεκλεισμένη ύπδ δρέων, έκΐός τής προς τόν μυχόν τοϋ 
κόλπου χθαμαλής άκτής, ύπέστη ένεκα τών πανταχόσε κατερχομένων 
χειμμάρων μεγίστας προσχώσεις. Οί ποταμοί Ίναχος καί Χάραδρος, οΰς 
ώς τοιούτους μνημονεύει και αυτός δ Παυσανίας, ρέοντες σήμερον έπί δα
πέδου πολύ ύψηλοτέρου, δέν είσιν ή άπλοι χείμαρροι. ’Επειδή τό δάπεδον 
ήτο τότε πολύ χαμηλότερον φανερόν δτι ή άκτή έκειτο ένδότερον τής 
σημερινές. Ή θάλασσα έ'κειτο πολύ πλησιέστερον τοϋ ’Άργους καί ή προσ- 
όρμησις δυνατή δτε (Ήροδ. I.) αί θυγατέρες τών Άργείων μετά Ίοϋς 
τής ’Ινάχου κατήλθον καί στάσαι κατά πρύμνην της νεός ώνέοντο τών 
φορτίων. Ή δέ Τίρυνς κατά πάσαν πιθανότητα διεβρέχετο υπό τής θα
λάσσης. Τής τοιαύτης διαπλάσεως άντιλαμβανόμενος έσκέφθην δτι ή θέ- 
σις περί τόν μυχόν μεταξύ τών βράχων Ναυπλίας καί Τίρυνθος ήτο πρόσ
φορος πρδς κατοικίας έπί πάλών, έξ εκείνων άς οί πρώτοι κάτοικοι τών 
χθαμαλών παραλίων καί παρόχθιων λιμνών άνήγειρον. Τοιαΰται εύρέθη- 
σαν πλεϊσται έν ταϊς λίμναις τής ’Ελβετίας, καί δ 'Ηρόδοτος (V. 16.) 
άναφέρει δμοίαν έν τή λίμνφ Πρασιών. Κατά τδν Lyell αί τοιαΦται κα- 
τοικίαι ήγείροντο έν τοϊς μυχοϊς τών κόλπων έ'νθα τδ βάθος έρημων ύδά- 
των δέν ύπερέβαινε τά 5P·· Ή έ'ρευνα τοΰ τοιούτου άπήτει ούχί άπλήν 

παρατήρησιν άλλ’ άνασκαφάς ένεκα τών έπιχώσεων αΐτινες έ'λαβον χώ
ραν. Τούτων δμως ένεκα έ'δωκα προσοχήν κατά τήν έκβάθυνσιν τής άκτής 
πρδς τδν παρά τδ δπλοστάσιον μυχόν, έν τφ άνασυρομένφ δέ ΐλύΐ εύρον 
ί'χνη κεραμικής τέχνης δλως πρωτοπλάστου, άκολούθως δέ έκ βάθους 
2,50μ κάτωθεν τοΰ προσχωσθέντος πυθμένας τής παραλίας άνεσύρθη άγ- 
γεϊον σχεδόν άνέπαφον. Τδ άγγεϊον τοϋτο μακροκωνικοΰ σχήματος έχει 
0,28 περίπου ύψους. Έστίν έξ δπτής γής πλήν κατειργασμένον φρονώ διά 
τών δακτύλων, ών οί τύποι σώζονται έ'τι έπί τής έπιφανείας περιστροφικώς 
έντετυπωμενοι. Φερεί.δύο μικρά ώτία άτέχνως καί ταϋτα κατεσκευα-, 
σμενα, άνισα σχεδόν, καί διχαζόμενα κατά τήν θέσιν τής πρδς τδ άγ

γεϊον προσκοήλησεως, καί έν γένει δεικνύει τέχνην πρωτοπείρου ή ήμια- 

ΑΜΑΙΟΔΟΓΙΪΑ έδ

γρίου άνθρώπου. Ουδεμίαν δμοιότητα κέκτηται πρδς αυτά τά άρχαιότατα 
κεραμικά έ'ργα τών Μυκηνών, Ναυπλίας, Σπάτα κλπ. Οί ιδίως περί τά 
άγγεϊα άσχοληθέντες Martha, Colignon καί Heydemann έξήτασαν ταϋτα 
ώς πρδς τούς χρωματισμούς καί τήν είκονογραφικήν έξάγοντες πορίσματα 
ώς πρδς τά έ'θιμκ καί τάς θρησκευτικάς δοξασίας τών ποιησάντων, άλλά 
τδ προκείμενον ολως άτεχνον καί ανευ ούδεμιάς είκόνος συμβόλου ή χρω
ματισμού δέν δύναται ή νά άναχθή εις προηγηθεϊσαν τινα έποχήν. Παρά 
φίλου ήκουσα δτι τοϋτο ομοιάζει πρδς τά έν Κύπρφ εύρεθέντα προϊστο-· 
ρικά καί τά έν θήριφ, πλήν κατά τήν έργασίαν, καί άτινα άποδίδονται 
έίς τάς καθόδους τών Φοινίκων. Ταϋτα δέν είδον, δθεν δέν δύναμαι νά 
βεβαιώσω συνάφειαν τινά πρδς αυτά, δτι δμως άξιον πολλής προσοχής, 
έστί τδ σχήμα, οπερ διαφέρει πολύ τών σχημάτων τών άγγείων τών ευ- 
ρεθέντων έν τοϊς παρακειμένοις τάφοις τοϋ ΙΙαλαμηδίου, ών έτι διαφέρει 
κατά τε τήν έργασίαν καί χρωματισμόν. Δυνάμεθα νά ίδωμεν έν τφ σχή- 
ματι τούτου άρχέτυπόν τινα ιδέαν τής μετά ταϋτα Ληκύθου, ήτις τοσοϋ
τον άφθονος εύρίσκεται έν τοϊς έλληνικοϊς τάφοις τής μετέπειτα εποχής. 
Τδ σχήμα τής Ληκύθου ήτο τδ ιδίως έντάφιον τών ελληνικών άγγείων. 
Πολύ δ’όρθώς δ Heydemann παρατηρεί, δτι ή Λήκυθος δέον νά μελετηθώ 
έπισταμένως. Αυτή κέκτηται χαρακτήρας καθ’ δλου ένταφίους, ιδίως δ’έν 

τοϊς έλληνικοϊς τάφοις τοϋτο δείκνυται σαφώς, ένφ έλλείπει παντελώς 
έκ τών τοιούτων. τών έξ ’Ασίας επιδρομέων. 'Οπωσδήποτε τδ προκείμενον 
άγγεϊον δεικνύει τήν υπαρξιν κατοίκων έν ταϊς χώραις ταύταις, πρδ τής 
επιδρομής τών κατακτητών, τών άπορων ί'σως τοΰ Θουκιδίδου, ί'σως τής 
χάλκινης εποχής ή καί αύτής τής λίθινης, ήτις έστίν ή άμέσως επομένη 
τή πλειοκένφ.’Εν ταύτφ συνεχωνεύθησαν οί κατακτηταί, καί προέκυψεν ή 
μεγάλη έκείνη φυλή ής τά έ'ργα κατά Pouqueville ουδέποτε οί νεώτεροι 
θα δυνηθώσι νά φθάσωσιν.

Ν. ϊολωμός.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ 5ΜΥΡΝΑΙΚΑΙ ^ΠΙΓΡΑΦΑΙ

Έν τώ άγροκηπίφ τοΰ κ. Σ. Γαϊτάνη, τφ έπι τής άνατολικής κλιτύος 
τοΰ Πάγου άνεσκάφησαν τάφοι τινές, έν οΐς εύρέθησαν αί έξής έπιτύμβιοι 
ένεπίγραφοι πλάκες.

Έπί πλακδς μετ’άετώματος, ύψους 0,76, πάχους, 0,10, πλάτους πρδς 
μέν τά άνω 0,32, πρδς δέ τδ κατωτέρω μέρος 0,35.

Διονύσιον Ποσειδωνίου 
δ δήμος .

Επτά που έξ έτέων δεκάδας καί βαιδν έπόν τι 
εύρήσεις άριθμέων (;) μήκος έμής βιοτής, .
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Βάκχου κυδίστοιο νεωκόρον’ έγ δέ πόλειος 
άρχάς εύθύνης έκτος έμής έθέμην 
εις άρετήν λεύσσων Διονύσιος’ άντί δέ τών δε 
χρύσεος .έγ δήμου κεΐτ’έπ’έμοί στέφανος. 
ΙΙοσειδώνιον Διονυσίου τοϋ Ποσειδωνίου 

δ δήμος
Έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων δύναται τις νά ά.ναγάγη αυτήν είς 

τούς Μακεδονικούς χρόνους, καθότι το τοϋ Π δεξιόν σκέλος είναι .βραχύτε-* 
ρον τοϋ ετέρου τοϋ προς τά άριστερά, το δέ £ έχει, τάς δύο δριξοντείους . 
γραμμάς άναπεπταμένας κατά τι. 1

Ή έν τελεί πρδς Ποσειδώνιον τον υίον τοϋ Διονυσίου τοϋ Ποσειδωνίου 
έπιγραφή είναι κεχαραγμένη μέ μεγαλύτερα άπο τά της άλλης έπιγρα- 
φήί γράμματα καί ούχί μεθ’ όσης ή άλλη φιλοκαλίας.Άμφότεραι αί λέξεις 
«δ δήμος» είναι έ.ντος στεφάνης, πλην τά τών δυο στεφάνων φύλλα δια- 
φέρουσιν, 

Έπι ε^έρας πλακύς 
έφερεν: .

μετ’ άετώματος ής ελλείπει τύ άνάγλυφον,. όπ,ερ.

δ δή- χαΐρε. χαϊρε
μος

Νίκα.νδρον Μηνίου.

Έπί έτέρας ομοίως :
Σώσον (;) Ήρακλείδου

Έπί μικράς πλακός.
Μαξιμΐνος 
ιδία συμβίω 

f rμνειας/χα-
ριν.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρία τής 3 ’Ιανουάριου 1885,

Ό κ. ΚαΐΛιρ δμιλεΐ περί κορμοΰ Πανος άποκε ιμένου έν τφ Μουσείφ τοδ 
Μαγχάϊμ.

Ό αυτός περί σιδηρών νομισμάτφν τής 'ΙΙραίας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

*Ο κ. Χε.Ιΰράΐχ περί σφραγΐδος άρτοποιοϋ έξ Αιγίου.

'Ο κ. ΑόΛΙίγκ περί τής τοποθεσίας τών θέίϊσαλικώή πόλεων *Ατρακος^ 
Φακίου καί Φαιστοϋ.

Συνεδρία τής 19 ’Ιανουάριου 1885,

Ό κ. Καϊΐερ :περί τίνος εικονικές κεφαλές εύρεθείσης κατά τήν νοτίαν 
κλιτύν της Άκροπόλεως.

Ό αυτός περί τίνος επιγραφής έξ Άμο'ργοϋ.
Ό κ. ΚοΛ,δβαΙΰ περί τών ’Αμερικανικών άνασκαφών έν ’Άσδφ.

ΕίΔΗίΕΙί

Την 16 Ιανουάριου έγένετο έν μι£ τών αιθουσών τοϋ Πανεπιστημίου 
η γενική συνέλευσις τών μελών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας. Έν τή συνε·* 
λεύσει ταύτγ άφοΰ δ πρόεδρος κ. Α. Κοντόσταυλος προσηγορεύσατο τούς 
εταίρους δ γραμ.ματεύς κ. Σ. Α. Κουμανούδης άνέγνω έκθεσιν περί τών 
κατά το λήξαν έτος εργασιών τής Εταιρίας, άφορώσαν κυρίως εις τάς άνα- 
σκαφάς τής Ελευσίνας, τής Επίδαυρου καί τών Θεσπιών καί τάς έν αύ- 
ταΐς γενομένας άνακαλύψεις. Συγχρόνως άνήγγειλεν οτι έπαναλαμβάνεται 
ή έ'κδοσις τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος, ή'τις θέλει έκδίδοσθαι τετράκις 
τοϋ έτους, το δέ α' τεΰχος θέλει έκδοθή περί τά τέλη Μαρτίου. Έξελέ- 
χθησαν έν τέλει οί έλεγκταί καί άπεφασίσθη δπως η προσεχής συνέλευσις 
συγκροτηθώ την 6 ’ Φεβρουάριου προς έκλογήν τοϋ νέου συμβουλίου.

— Έν ©ήβαις ένεργουμένων άνασκαφών παρά το νέον ύδραγωγεϊον προς 
τοποθέτησιν σωλήνων άνευρέθησαν δυο κεφαλαί άρχαίων άγαλμάτων κα
λής τέχνης ώς έστιν είκάσαι. Έκ τούτων ή μέν άνήκει εις άγαλμα άν- 
δρός, η δέ εις γυναικός, είναι δέ κατά την ρίνα δλίγον βεβλάμμέναι.

— Κατά τάς άνασκαφάς τάς γενομένας τώ 1881 έν Τανάγρα ύπο τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρίας άνευρέθησαν πλήν άλλων δύο έξ δπτής γής πο- 
λύχροα άγγεΐα κεκοσμημένα άμφότερα κατά τδ έμπροσθεν αύτών μέρος 
έκτύποις παραστάσεσι. Τά άγγεΐα ταΰτα περί ών έκτοτε έποιησάμεθκ 

λόγον έν τφ Παρνασσω δημοσιεύει δ κ. Κ. Μυλωνάς έν τφ τελευταίφ 
τεύχει (Δ', τοϋ Ζι έτους) τοϋ πεοιοδικοϋ τοϋ Γερμανικοϋ ινστιτούτου. Το 
μέν τών αγγείων έχει σχήμα θαλασσίας κόγχης ήνεφγμένης έξ ής προ
βάλλει προτομή άφροδίτης άναδυομένης, το δέ παριστ^ σύμπλεγμα νεα- 
νίου άπόκομίξοντος νεάνιδα. Εις τύ σύμπλεγμα τοΰτο διάφοροι έδόθησαν 
ύπο τών ήμετέρων εξηγήσεις. Κατά τήν μέν τούτων δ νεανίας είναι Έρ* 
μής ή δέ νεκνις Ψυχή, κατά τήν δέ εϊναι Έρως άπάγων νεάνιδα, κατά
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τί)ν δέ τρίτην την άνακοινωθεϊσαν ύπδ του καθηγητού κ. Δ. Σεμίτέλου 

νεανίας είναι Βορέας άρπάζων την Ώρείθυιαν.
-— Έν Σπάτγ τές ’Αττικές άνευρέθη μέγα επιτάφιον άνάγλυφον δπερ 

κατασχεθέν ύπδ τοΰ διευθυντοΰ της ’Αστυνομίας έκομίσθη είς,Άθηνας. Τδ 

άνάγλυφον τούτο δπερ καταλήγει εις άέτωμα πζριστα πεπλοφόρον γυ
ναίκα επί θρόνου καθημένην καί πρδ αύτης ίστάμ,ενον κοράσιον κρατούν έν 
τΐί μι^ τών χειρών πυξίδα· Φέρει δέ καί την επιγραφήν :

ΚΑΛΛΚΤΩ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥζ ΚΟΝΘΥΛΗΘΕΝ
Ή παράστασις καί η μορφή αύτοϋ είναι συνηθης, περίεργος δ’ είναι δ 

τρόπος καθ’8ν είναι έσχηματισμένη καί πεπλασμένη η κόμη.
— Άπεστάλη είς Κεφαλληνίαν ύπδ τΌΰ ύπουργείου τές Παιδείας ό έφο

ρος τών άρχαιοτητων κ. Καββαδίας δπως προσδιορίση τδν χώρον τές άρ- 
χαιας πόλεως Σάμης έκ τές κοινοτικές κτηματικές περιουσίας. 'Ο κ. Καβ
βαδίας προσδιόρισε τδν χώραν τές προϊστορικές ταύτης πόλεως έκχωρίσας 
εννέα κτήματα τέί κοινοτικής περιουσίας, έφ’ ών ύπαρχει ·η Άκοόπολις, 
$ς τά Κυκλώπεια τείχη είναι άξια σπουδές καί έν γ εύρίσκονται άρχαιό- 

τατοι τάφοι ώς οί τών Μυκηνών.
' Έντδς τοϋ Φεβρουάριου θέλει άνοιχθγ μία τών αιθουσών τών έν τ<μ 

Πολυτεχνείφ μετακομισθεισών συλλογών τές Αρχαιολογικές Εταιρίας. 
Έν τ^ί αιθούση ταύτγ κατετάχθησαν προσηκόντως τά πήλινα αντικείμενα 
καί τά άγγεϊα.

— Έν Τρικκάλοις έν τώ παρά τά σφαγεία της πόλεως ’Οθωμανική νε- 
Ηροταφείφ ίσταται.στηλη μαρμάρου ύπομέλανος άνθεμίφ κεκοσμημένη φε- 
ρουσα τά γράμματα τάδε :

ΜΕΝ ΙΠΠΟ? ΠΕΤΘΑΛΕΙΟί
? Παρατηρησεως άξια είναι η χρέσις τές τάξεως Πετθάλειος άντί Θετ- 
τάλειος. ,
’ — Έν Γκιούλ-μπακτσέ τές Μικρας ’Ασίας απέναντι της νήσου 'Ρόδου 
έγένοντο έπ’έσχατων άνασκαφαί ύπδ Αυστριακών άρχαιολόγων. Κατ’αύ- 
τάς άνεκαλυφθη ολόκληρον μαυσωλεΐον λίαν όμοιάζον πρδς τδ έν Αλικαρ
νασσέ^ και φερον άνάγλυφα άρίστης εργασίας άνακαλοϋντα . τά γλυπτικά 
έργα τοΰ μεγάλου έν Πεογάμφ βωμοΰ. ΙΙαριστάνουσι δέ ταΰτα’σκηνάς έκ 
τές Όδυσσείας, άμαζονομαχίαν κτλ. . Αί παραστάσεις άνηκουσι κατά τε 
την έργασίαν καί την ενδυμασίαν είς την άρίστην περίοδον τές ελληνικές 
τέχνης· άλλά τινα τούτων είναι περιβεβλημένα άσιατικην ένδυμασίαν. 
Δυστυχώς αί παραστάσεις είναι έγγεγλυμμέναι έπί ψαμμίτου λίθου, δστις 
δέν έχει ούτε την στερεότητα, ούτε την διαύγειαν τοϋ μαρμάρου. Άλλ’ 

ούχ^ττον διατηρούνται έν καλ·?) καταστάσει, ώστε εικάζεται έντεΰθεν, δτι 
έδη ενωρίς έκαλύφθησαχ ύπδ στρώματος γές προφυλαξάσης αυτά. Τάνά- 
γλυφα μέλλουσι νά έπισκευασθώσιν έν Βιέννη.
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·— Περίεργον εύρημα έγένετο έν Πρωσσίιρ πλησίον τές πόλεώς Φραγκ- 
φούρτης τέί έπί τοϋ ποταμού ’Όδερ. Χωρικδς καλλιεργών τδν άγρόν του 
άνεϋρε χρυσοϋν άντικείμενον άρχαίας ελληνικές τέχνης, μήκους 40 έκα- 
στών του μέτρου. Ή άξία τοϋ χρυσοΰ άντικειμένου τούτου, ην περίπου 
5,000 φράγκων, τδ δ’ άντικείμενον ην ιχθύς κυπρίνος. Έπί της κε
φαλές, της ράχεως καί τές ούράς τοϋ έν λόγφ ιχθύος παρίστανται κεχα- 
ραγμέναι σκηναί κυνηγετικαί, τίγρεις δ’έ'λαφοι καί πτηνά πολλά καί ποι
κίλα είσίν έγγεγλυμμένα’ τδ άντικείμενον τοϋτο ηγοράσθη άντί φρ. 7,500 
ύπδ τοϋ Μουσείου τοϋ Βερολίνου. Άμφιβολίαι τινές έξεφράσθησαν άν άλη
θώς τδ άντικείμενον τοϋτο ην άρχαϊκές ελληνικές τέχνης, άλλ’οί Γερμα
νοί άρχαιολόγοι ύποστηρίζουσι τοϋτο καί δρίζουσι μάλιστα δτι θά προέρ- 
χηται έκ τών άκτών τοΰ Εύξείνου Πόντου, γνωστή δ’ ην έν τγΐ άρχαιότητι 

η έπικοινωνία τών παρά τάς άκτάς τοΰ Εύξείνου κατοικούντων μετά τών 
κατοίκων τών Βαλτικών χωρών, διά τών ποταμών Δανάπριος,τοΰ Ούϊστούλα 
καί τοΰ “Όδερ.

——Έν τη πόλει Βαρκελοννέτη παρά, τά Γαλλοϊσπανικά σύνορα άνευρέθη 
κοιμητηρίου άρχαΐον τές έποχές τών Μεροβιγκίων’ οί τάφοι ύπέρκεινται 
εις δύο η καί τρεϊς σειράς, περιέχουσι δέ πολλά καί ποικίλα άρχαιοτάτης 
τέχνης άντικείμενα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Ιανουάριος 1885.

ΕΡΓΛΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

» Τδν ληξαντα μήνα δύο έγένοντο τακτικαί συνεδρίαι τού Συλλόγου.
- Έγένοντο δέ τά έξές άναγνώσματα : '

• Ύπδ τοΰ σεβασμιωτάτου έπισκόπου Πλαταμώνος Αμβροσίου έπιτίμου 

μέλους περί τοΰ ζητήματος τής μισθοδοσίας τών έφημερίων. ■
Ύπδ τοΰ κ. Ίω. Παπαλουκά Εύταξίου τακτικού παρέδρου μέλους περί 

έθευθερία.ς τής συνειδήσεως.
‘Υπδ τού κ. Ν. Γεωργιάδου άντεπιστέλλοντος μέλους περί πνεύματος 

καί ύΛισμοϋ.
Ύπδ τοϋ κ. Άχιλλέως Παράσχου άντεπιστέλλοντος μέλους ανέκδοτοι 

Λυρικοί ποιήσεις.
Ύπδ τοΰ κ. Τιμολ. Άργυροπούλου τακτικού ένεργοΰ μέλους περί των 

εφαρμογών τοΰ ηλεκτρισμού. ■
Ύπδ τοΰ κ. Σπ. Σπηλιωτάκη έπιτίμου μέλους περί τής εθνικής βιο

μηχανίας καί των μέσων πρύς βεΛτίωοιν αύτής.
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Ύπεβλήθησαν τφ Συλλόγω προτάσεις περί διδασκαλίας τών πε'φυλα- 
κισμένων κκί περί συστάσεως σώματος κομιστών διά τών παίδων τής Σχο

λής τών ’Απόρων.
Άπεστάλησαν αί εκθέσεις τών κοσμητειών και τών εξελεγκτικών επι

τροπών τών επαρχιακών Σχολών Πατρών Νέας Πικέρνης καί Ζάκυνθον.
Υπεβλήθη αΓτηΟις τφ Συλλόγω,δπως Αναλάβφ ύπδ τήν προστασίαν τον 

τήν· έν Ιΐύργφ συστάσαν σχολήν τών ’Απόρων Παίδων.
Έπανελήφθησαν τά ένεκα τής εύλογίας διακοπέντα μαθήματα της 

Σχολής τών ’Απόρων Παίδων ’Αθηνών. Αί έγγραφα! τών έν αύτή μαθητών 
Ανήλθον κατά τδν λήξαντα μήνα εις 432. Αί δ’εισπράξεις τοϋ ταμιευτη
ρίου Ανήλθον δμοίως τδν ληξαντα μήνα είς δρ. 341.05.

Την 29 Ίανουαρίου έδόθη έν τφ δημαρχείο) ’Αθηνών εύμενώς παραχω* 
ρηθέντι, εύεργετικδς χορός ύπέρ τής Σχολάς τών ’Απόρων Παίδων ύπδ τήν- 
προστασίαν τών εύγενών κυριών 'Ρόζας Σ. Βαλαωρίτου, Τερψιχόρης Β. 
Μελά, Ίφιγενείας Α. Συγγροΰ,Ναταλίας Α. Σούτσου και Σοφίας Σ. Σχλίεμαν.

Άπεβίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει δ Γεώργιος Κωνσταντινόδ^ς 
επίτιμον μέλος τοϋ Συλλόγου Απδ τοΰ 1870 και εύεργέτης αύτοΰ.

Έξελέχθησαν νέα μέλη οί έ£ής. Τακτικά ενεργά οί κκ. Α. Μικούλης 

πλωτάρχης, Άγ. Πάλλης λοχαγδς τών γενικών έπιτελών, Άλ. Θ. Ζα'ί'μης· 
διδάκτωρ τά νομικά, Έμμ. Γιαννόπουλος ορυκτολόγος, X. Άναστασιάδης: 

Ιατρός, Ν. Γουναράκης ύφηγητής, Ν. Παπαλεξανδρής δικηγόρος, Γ. Ζέζος 
μηχανικός. — Τακτικά πάρεδρα οί κκ. Κ. Μητσόπουλος καθηγητής, Ίω. 
Χατζιδάκης ύφηγητης, Μ. Χρυσοχόος γεωγράφος καί Ίω. Νεγρεπόντης 
διαχειριστής της Πανελληνίου Άτμοπλοϊκης Εταιρίας. —; ’Επίτιμα μέλη, 
οί κκ. Άρθούρ Μένσελ έν Χαλκίδι, Ούίλλιαμ Γοϋδβιν, Θ.Άρεταΐος, Μ. Βε- 
νιζέλος, Π. Γ. Κυριάκός, Β. Αάκων, Α. Κυζικηνός, Χρ. Παπαδόπουλος, Θ. 
Χελδράϊχ. Άντεπιστέλλοντα τέλος Οί ΧιΧ· Κ· ΠSV t&i*
Νίδεο έν Μεσολογγίφ, Κ. Χρυσοσπάθης έν Καλάμαις, Α» Σιβίνης καί Σπ. 
Σοκόλης έν Πειραιεΐ, Αουδ. Μιλάνης έν Φλωρεντία, Σπ·. Σκλιάς. έν Μασ
σαλία, Δ. Φίλιος έν Έλευσΐνι, Κ. Δαμιράλης έν Τρικκάλοις.

ΕΡΓΑΧΙΛΙ ΤΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Έ’μ.ίξμ.α Θεολογεχόν. Μετά τάς Αρχαιρεσίας αύτοΰ τδ τμήμα τοϋτο 
συνήλθε καί έψήφισε τδν όργανισμδν αύτοΰ, θέλει δέ προσεχώς ποιήσει 
έ'ναρξιν τών εργασιών του.

Τμ.^μ.α νομ,εκόν καε τών πολιτικών έπιστ^μιών. Συνήλθεν 
είς τακτικήν συνεδρίαν καθ’ ήν μετά την έπιψήφιόιν τοΰ συνόλου τοϋ έργα- 
νισμοϋ τοΰ τμήματος ύπεβλήθησαν αί έξνίς προτάσεις:
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α') Ύπδ τοΰ κ. Σίμου Μπαλάνςμ» περί τών έπενεκτέων βελτιώσεων είς 
την κατάστασιν τών δικαστηρίων.

β) Ύπδ τοΰ κ. Ν. Δ. Λεβίδου 1) νά ταξινομηθώσι καθ’ύλην καί χρονο-' 
λογικώς οί δημοσιευθέντες έν Έλλάδι νόμοι καί τά βασιλικά διατάγματα, 
Νά δημοσιευθή δέ ύπδ τοΰ τμήματος συλλογή περιέχουσα τούς τίτλους 

αυτών μετά παραπομπής είς τδ οίκεΐον φύλλαν τής 'Εφημέριό or, τής Κν- 
6ερ?ήσεως’ 2) νά γίνη σκέψις περί Αναθεωρήσεως τών τμ.ημάτων εκείνων 
της νομοθεσίας, άτινα ώς έκ τής πληθύος τών νόμων καί τών σχετικών 
διαταγμάτων προκαλοΰσι την σύντονον μέριμναν τής νομοθετικές εξουσίας 
καί νά ύποβληθώσι τή Βουλή άρμοδίως αί δέουσαι περί τούτων σκέψεις 
καί προτάσεις τοΰ τμήματος' 3) νά έκφράσγ τδ τμήμα ευχήν, όπως ψη- 
φισΌγί δ άστικδς κώδιξ.

γ') Ύπδ τοΰ κ. Σπ. Σπηλιωτάκη περί συστάσεως κεντρικές εταιρίας 
ύπέρ τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας καί συστάσεως εταιρίας τ% στα

τιστικές.
δ') Ύπδ τοΰ κ. Δαμ. Βορρέ 1) περί έπενεκτέων τροποποιήσεων εις τδ 

δρκωτικδν σύστημα* 2) περί έπενεκτέων προσφορών μεταβολών είς τδν 
έκλογικδν νόμον.

Τδ τμήμα παραδεχθέν ώς κατεπειγούσας τάς προτάσεις τών κκ. Σ. 
Μπαλάνου καί Ν· Λεβίδου συνέστησεν έπιτροπήν έκ τών κκ. Σ. Σπηλιω- 
τάκη, I. Τυπάλδου, Ν. Λεβίδου, I. Άραβαντινοΰ καί Δ· Βορρέ, δπως έπε- 
ξεργασθγ αύτάς καί ύποβάλγ έν τή συνεδρία τοϋ Φεβρουάριου τδ Αποτέ

λεσμα αύτής. >
’I’li.ijp.a. ζάλών τεχνών. Έν τή συνεδρί^ι τοΰ τμήματος ύπεβλήθη- 

σαν δύο προτάσεις η μέν περί διοργανώσεως ύπδ τοΰ τμήματος διά την 
εορτήν της 25 Μαρτίου έκθέσεως ιστορικών αντικειμένων Αναφερομένων 
είς τδν ύπέρ Ανεξαρτησίας Αγώνα, ή δέ περί φροντίδος πρδς ϊδρυσιν έλλη- 
νικοΰ θεάτρου και σύστασιν ελληνικού θιάσου ύπδ την διεύθυνσιν τοΰ τμή
ματος. Ή πρώτη πρότασις έγένετο κατ’ άρχην δεκτή καί Απεφασίσθη 
δπως συζητηθώσιν αί λεπτομέρειαι έν πρόσεχε? συνεδρί^, πρδ πάντων δ’ ώ- 
ρίσθη δπως διά τοΰ προεδρείου ζητηθώ ή συνεργασία τών ύπουργείων έπί 

τών Στρατιωτικών και τών Ναυτικών.
Έπί τής β' προτάσεως ύπεβλήθησαν ύπδ τοϋ κ. Μ. Μελά τά είς τδ 

ζήτημα τοϋτο Αναφερόμενα ύπομνήματα τοΰ μουσικού καί δραματικού 
Συλλόγου, Απεφασίσθη δέ δπως πριν ή τδ τμήμα συζητήσγ τήν πρότασιν 
ειδική έπιτροπή μελετήση τδ ζήτημα καί ύποβάλη τάς σκέψεις αύτής έν 
προσέχει συνεδρί^. Μέλη τής έπιτροπής έξελέγχθησαν οί κκ. I. Ίσιδωρί- 
δης Σκυλίσσης, Μ. Π. Λάμπρος καί A. Α. 'Ραγκαβής.

TjAiJjAa φυσιογνωστικόν. Κατά τήν τακτικήν συνεδρίαν τοΰ τμή
ματος τούτου δ μέν κ. Α. Χρηστομάνος Ανεκαίνωσε νέον χημικδν φάρμα- 

9'
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κον, τήν καϊρίνην, εσχάτως κατασκευαρθέν δπερ έφερεν ώς παράδειγμα 
δτι η θεωρητική χημεία άποδίδει καί την φυσιολογικήν ενέργειαν των 
παρ’ αύτής παρασκευαζόμενων φαρμάκων εις τάς έκ τής διαφόρου διαθέ- 
σεως τών άτόμων έν τφ χώρφ τών μορίων διαφοράς.

Ό κ Τιμολέων Άργυρόπουλος άνεκοίνωσεν έρευνας αύτοϋ περί εύρέσεως 
μονάδος πρδς καταμέτρησιν τής έντάσεως τοϋ φωτός καί συγκρίσεως τής 
έντάσεως δυο φώτων άνευ χρήσεως δπτικοΰ φωτόμετρου, άλλά διά κατα- 
μετρήσεως τής έντάσεως ταύτης διά γαλβανομέτρου.

*0 κ. Ν. X. Άποστολίδης άνεκοίνωσεν δτι έν ταΐς Έλληνικαΐς θα
λάσσαις πλεϊστα δσα σπάνια άπαντώνται ζώα καί έπέδειξε παρασκευήν 

σπανιωτάτου ζώου άλιευθέντος έν τΆ κόλπφ Πατρών Θαΐασαοπτερίδος 
της γωσφοριζούσης, ή'τις δί ιδιαιτέρας μεθόδου ύπ’ αύτοϋ έπιτευχθείσης 
παρουσίαζε τδ ζώον ώς έν .τή φυσική αύτοϋ καταστάσει εύρίσκεται. Έπε- 

δειξε δέ καί οδόντα φυσητήρας τον μακροκεφά.Ιου τελευταίως προσαρά- 
ξαντός έν Άλονήσφ μιγ τών Σποράδων.

'Ο κ. Έμμ. Δραγούμης καταδε.ίξάς δτι τδ τμήμα δέον πρδ πάντων, νά 
καταγίνη εις τήν σπουδήν τών καθ’ημάς πραέτεινεν .δπως τ·η υποδείξει 
τοϋ τμήματος και δαπάναις τοϋ Συλλόγου συσταθώσιν εις διάφοροι 
σημεία τής Ελλάδος μετεωρολογικοί σταθμοί, ίνα ούτως έχωμεν και έξ 
άλλων μερών πλήν τών.’Αθηνών μετεωρολογικής παρατηρήσεις' προέτεινε 
δέ πρδς σύστασιν μετεωρολογικών σταθμών τρεις έπί τοϋ παρόντος πόλεις 
τήν Αάρισσαν, τήν Τρίπολιν καί τάς Καλάμας. Είπε δέ συγχρόνως δτι δ 
σοφός διευθυντής τοϋ ’Αστεροσκοπείου κ. ’Ιούλιος Σμίθ, κωλυόμενος νά 
παρευρεθ-η εις τήν συνεδρίαν τοϋ τμήματος, έδήλωσεν αύτφ βτι προθύμως 
άναλαμβάνει έργασίας άναγομένας εις τάς παρατηρήσεις τών σταθμών 
τούτων.
.. Ό κ. Δ. Κοκκίδης ύπεστήρι,ξε τήν πρότασιν,δ δέ κ. Α. Κορδέλλας προσέ- 

θηκεν δτι καλόν είναι νά ίδρυθη καί τέταρτος μετεωρολογικός σταθμός έν 
Πάρφ, δπως έχωμεν καί παρατηρήσεις τοϋ νησιακοϋ κλίματος.

Τδ τμήμα παρεδέξατο τήν σύστασιν τεσσάρων μετεωρολογικών σταθ
μών έν Λαρίσση, ΤρΜεόλβι, Καλάμαις καί Πάρφ καί εξελέξατο έπιτροπήν 
έκ τών κκ. Δ. Κοκκίδου, Ε. Δραγούμη καί Τ. Άργυροπούλου, δπως συν-, 
τάξη τδν δργανισμδν τών σταθμών τούτων. .

Ό κ. Σταμ. Κρίνος προέτεινεν δπως τδ τμήμα έκλέξη έπιτροπήν πρδς 
φυσικήν έξέτασιν τής ’Αττικής. 'Η πρότασις άνεγράφη πρδς συζήτησιν εις 
τδ πρόγραμμα τής επομένης συνεδρίας.

ΊΓμ,^μ,α άρ^αεολογεκόν. Τδ τμήμα τοΰτο ένεκα τής πληθύος τών 
Ανακοινώσεων συνεκρότησε δύο, συνεδρίας κατά τδν λήξαντα μήνα.

Εν τη πρώτη τούτων έν ή παρήν καί δ υπουργός τής Παιδείας κ. Αομ- 

βάρδος, δ κ. Α. Μζήετύτϊουλος έπέδειξε πόδα χαλκοϋν ίππου οψδ τοϋ δνυ> 
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χ&ς {Χ,έχφίς άνωτοϋ γόνατος μεγέθους ύπερφυσικοϋ καλλίστής δ’ έργασίας 
καί διατηοήσεως. Κατά τήν μαρτυρίαν τών εύρόντων αύτδν άλιέων, έν τφ 
αύτφ μέρει υπάρχει καί άλλος μέγιστος όγκος, ί'σως τδ έπίλοιπον σώμα 
τοϋ ίππου καί ό άνδριάς,δν ένεκα του βάρους δέν ήδυνήθησαν νάνελκύσώσιν. 
Επειδή δ’ούδεμία έλήφθη πρόνοια ύπδτής γενικήςέφορείας τών άρχαιοτήτων 
πρδς έξέτασιν τοϋ πράγματος, άπεφασίσθη, προτάσει τοϋ κ. Μελετοπούλου; 
νά παρακληθή τδ ύπουργεΐον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως νά συνεννοηθή 
μετά τοϋ ύπουργείου τών Ναυτικών περί άνελκύσεως τοϋ καλλίστου τού
του μνημείου τής άρχαιότητος, άν πράγματι σώζεται άκόμη έν τφ πυθ- 
μένι τής θαλάσσης. Ό κ. ύπουργδς τής Παδείας ύπεσχέθη πάσαν πρδς 
τοΰτο σύμποαξιν.

Μετά ταΰτα δ κ. Ν. Γ. Πολίτης έποιήσατο λόγον περί τοϋ έν τφ μου- 
σείφ τής Άκροπόλεως άποκειμένου άρχαϊκοΰ άγάλματος, τοϋ άπεικονί- 
ζοντος δαμαλοφόρον άνδρα. Τδ άγαλμα τοΰτο έν άρχή ύπετέθη, δτι παρί-’ 
στησι τδν Νόμιον ’Απόλλωνα ή τδν 'Ερμήν, άλλ’ ή μέν πρώτη ερμηνεία 
ένωρίς κατεδικάσθη, περί δέ τής δευτέράς πολλάς παρουσιάζουσιν άντιρ- 
ρήσεις οί άρχαιολογοΰντες, ών τινες φρονοϋσιν, δτι τδ άγαλμα είναι απλή 
παράστασις θυτήρος φέροντας έπ’ώμων τδ ίερεΐον. Συσχετίσας τήν παρά-’ 
στάσιν ταύτην τή κοινότατη τοϋ κριοφόρου 'Ερμοϋ, καί ταΐς έπί καθαρμφ 
ίεροτελεστίαις τών παλαιών 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, πρδς δέ συνηθείαις 
τισί πρδς άποσόβησιν έπιδημικών νόσων, διατηρουμέναις μέχρι τοΰδε έν 
'Ελλάδι καί πολλαχοϋ τής Εύοώπης, δ κ. Πολίτης έγνωμάτευσεν, δτι ού 
μόνον τδ άγαλμα τοΰτο, άλλά καί πάσαι αί εικόνες τοϋ κριοφόρου 'Ερμοϋ 
είσί παραστάσεις τοϋ θεοΰ ώς Άλεξικάκου, καί ούχί, καθώς κοινώς είναι 
παραδεδεγμένου, ώς Νομίου ή Έπιμηλίου.

'Ο κ. Κ. Καραπάνος έπέδειξεν εικόνα οικοσήμου Αναγλύφου έπι πλακάς,/ 
εύρεθείσης ένταϋθα. Τδ δίκόσημον άνήκει, ώς μαρτυρεί έπιγραφή ύπ’ αυτό, 
εις τήν οικογένειαν Δελαγραμμάτικα, καί φέρει έτος 1679, είναι δέ κατά 
τοΰτο περίεργον, δτι τοιοΰτο οικογενειακόν όνομα, συνηθέστατον έν ταΐς 
νήσοις τοϋ Αιγαίου, είναι άγνωστον έν Άθήναις.

Ό κ. I. Δραγάτσης παρετήρησεν, δτι τδ αύτδ οίκόσημον είναι κεχα- 
ραγμένον επί πλακδς έν τφ έν "Ανδρφ πύργφ τοΰ Δελαγραμμάτικα. , /

Μετά τοϋτον δ κ. Σ. Π. Αάμπρος έπραγματεύθη έν έκτάσει περί δύο 

χειρογράφων έν μοναΐς τοΰ ’Άθωνος ευρισκομένων τοϋ Χροτιχόϋ Μονεμ- 
δασίας, οπερ εκ χειρογράφου τής έν Ταυρίνφ βιβλιοθήκης έκδούς δ Φαλ- 
μεραϋερ εν τοϊς Fragmenten aus der Orient, έζήτησε νά ύποστηρίξη τήν 
θεωρίαν του περί τών σλαβικών έποικήσεων έν Πελοποννήσφ. Τδ έτερον 

ιοιως των χειρογράφων τούτων περιεχει συμπληρώσεις τοΰ γνωστοΰ χρο
νικού καί δρθοτερας γραφάς, άτινα πάντα κρατύνουσι τάς, περί τής άξίας- 
καί τής συντάξεως τοϋ χρονικού τούτου γνώμας τοϋ Zinkeisen, τοΰ κ, Κ.- 
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Παπαρηγοπούλου και τοϋ Καρόλου Χόπφ. Παρκτηρήδας δέτιναπερι τοΰ 
γράψαν,τος τδ χρονικόν καί περί τοΰ χρόνου τής συντάξεως αύτοϋ, μετέβη 
είς Ανάλυσιν ετέρου περιέργου χρονικού, έν τφ αύτφ κώδικι της μονής 
Κουτλουμουσίου περιλαμβανόμενου καί περιέχοντας μυθικήν ιστορίαν τής 

Πελοποννήσου* είναι δέ τδ χρονικόν έκεΐνο, κατά τδν κ. Λάμπρον, άντι- 
γραφή καταλογάδην έπυλλίου μεσαιωνικού είς πολιτικούς στίχους, ώς μαρ- 

τυροΰσιν εύκόλως διακρινόμενα λείψανα στίχων καί στίχοι ολόκληροι*
Ό κ. I. Δραγάτσης έπέδειξε κεφαλήν Όμηρου, άριστα διατήρου- 

μένην καί Ανήκουσαν είς τούς καλούς χρόνους τής ελληνικής τέχνης” 
τήν κεφαλήν ταυτην προσεκτήσατο νεωστι έξ Αγορδδς τδ έν Πειραιεΐ μου* 
σεΐον. Παρουσίασε δέ καί πανομοιότυπου έπιγραφής, σωζομένής έν Απο- 
κρήμνφ βράχφ τής Σίφνου, ήν παρετήρησε μή κατόρθωσα; νάντιγράψη 
και δ Λουδ. 'Ρδς (έν ταϊς Inselnreisen). 'Η επιγραφή αύτη φέρει γράμμα* 
σιν Αρχαϊκοί; καί λίαν περιέργοις έν δυσί στίχοις ταϋτα: ΝΥΦΕΟΝ 

ΗΙΕΒΩΝ.
- Έν τή δευτέρφ συνεδρίφ δ κ. Ν. Γ. Σολωμός, ώμίλησε περί τών 
προϊστορϊκών κατοίκων τής ‘άργολικής πεδιάδος, ο'ίτινες εικάζει, δτι 
διφτώντο έν κατοικίαις έπιθαλασσίοις. Τήν δ’εικασίαν του ταυτην έστή- 
ριξεν είς τήν θεωρίαν, δτι έν παλαιτάτγ εποχή ή θάλασσα έ'κειτο έγγύ- 
τεοον τοΰ τε ’Άργους καί τής Τίρυνθος, βαθμηδόν δ’ έπεχώσθη διά τής 

ίλύος τοΰ ’Ινάχου” τοϋτο άπεδεικνύασί πρδς τοΐς Αλλοις καί τεμάχη Αγ
γείων καί έν δλόκληρον Αγγεΐον, εύρεθέντα κατά τήν έκβάθυνσιν τής θα
λάσσης πλησίον τοϋ έν Ναυπλίφ οπλοστασίου. Έπέδειξε δέ τδ άνευρεθέν 
άγγεϊον, δπερ φαίνεται πολλφ άρχαιότερον τών Μυκηναίων, παντελώς δέ 
διάφορον τούτων, προσθείς, δτι τδ σχήμα αύτοϋ φαίνεται ώς τδ Αρχέτυ

πον τής ληκύθου.
Ό κ. Ν. Γ· Πολίτης είς συμπλήρωσιν τής Ανακοινώσεως, ήν έποίησε 

κατά τήν προλαβούσαν συνεδρίαν, έπέδειξεν είδώλιον πήλινον, έν Άθή- 
ναις εύρεθέν καί Αποκείμενον έν τή συλλογή τοΰ κ. Τ. Φιλήμονος. Τδ εί
δώλιον τοϋτο παναρχαιοτάτης έργασίας, άλλά κακής σχεδόν διατηρήσεως 
καί κολοβόν, Απεικονίζει δαμαλοφόρον Έρμήν, κάί είναι τδ δεύτερον Απει- 

κόνισμα τοΰ τύπου τούτου.
Μετ’ αύτδν 5 κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Αφορμήν λαβών έκ τής κατά 

τήν παρελθοϋσαν συνεδρίαν γενομένης άνακοινώσεως τοΰ κ.Κ.Κάραπάνου, 
είπεν δτι οικογένεια Δελαγραμμάτικα εύρίσκετο μόνον έν “Ανδρφ και έν 
Πάρφ, οδτε υπάρχει δέ, ού'τε υπήρξε ποτέ έν Άθήναις. Τδ δέ οίκόσημον» 
δπερ έπληροφόρησαν τδν κ. Καραπάνον, δτι εύρέθη ένταΰθα, μετεκομίσθη 
έξ “Ανδρου, ώς πρδ πολλοϋ έμαθε. Προσθείς δέ πέριεργότατα τινά περί 
τών έν ’Άθήναις οικογενειών, αϊτινες έπί τουρκοκρατίας διγροΰντο είς τέσ- 

βαρας τάξεις διακεκριμμένάς άλλήλων, τήν τών Αρχόντφν, τών νικοκυ- 

ραίων, τών παζαριάνων καί τών ξωτάρηδων, είπεν, δτι ή τών ευπατριδών 
τάξις άπετελεΐτο έκ δώδεκα οικογενειών, αϊτινες δέν είχον οικόσημα” έπί 
δέ τής πλακδς τοϋ τάφου τών ανηκόντων είς αύτάς έχαράσσετο δικέφα
λος Αετός. ’Επέδειξε δέ καί τδ έκμαγεΐον τοιούτου αναγλύφου, -επί τής 
πλακδς τοΰ τάφου Λεονάρδου τοΰ Κοδρικά (1783), διατηρούμενης έν τή 
στοά Άδρίανοϋ.

‘Ο κ. Ν· Φιλιππίδης Ανεκοίνωσεν είτα πληροφορίας τινάς περί Αρχαιο
τήτων, σωζομένων έν τή μακεδονική μονή τής Κοσυφινίτσης καί έπιγοα- 
φάς έκ τοϋ χωρίου Δοξάσου τής Μακεδονίας.

Ό κ. Α.·Μελετόπουλος έπέδειξε φωτογραφίαν Αναγλύφου έπιτυμβίου, 
έχοντος πρωτοφανή παράστασιν αποχαιρετισμού δύο. παίδων καί δίστιχου 
έπιγραφήν ΝΙΚΑΝΔΡΟξ ΠΑΡΜΕΝΩΝΟ*, έ'τι δ’ επιγραφήν τινα-, τής 
Τροιζηνίας.

Ό κ. Παύλος Λάμπρος άνέγνώ έ'γγραφα, δι’ ών Αναιρούνται πλάναι 
τινές ίστορικαί περί τοΰ Όδυσσέως Άνδρούτσου” τά έ'γγραφα ταϋτα είναι 
χρεωστικά δμόλογα τών κοινοτήτων Λεβαδείας καί ’Αθηνών διά πρλλάς 
χιλιάδας γροσίων, άς παρά τού Άνδρούτσου έ'λαβον αύται διά τάς Ανάγ- 

κας τής έπαναστάσεως, είς έπίμετρον δέ Ανέγνω καί τδ βασιλικόν Διά
ταγμα, δι’ ού οίονεί. πρδς έξόφλησιν τών ομολόγων εκείνων έχορηγήθη 
έπί διετίαν έπιχορηγία 60 δρ. κατά μήνα είς ,τήν, χήραν τοϋ Άνδρούτσου.

Ό κ. Γ. Κρέμος είπών τινα προεισαγωγικώς περί τών Ανακριβειών, ών 
βρίθουσι τά περί τής ελληνικής έπαναστάσεως ιστορικά συγγράμματα^ 
διέλαβε δι ά μακρών περί τής έπικρατούσης συγχύσεως έν πάσι τοΐς Αφο- 

ρώσιν εις τδν ’Αθανάσιον Διάκον. Ώς προκύπτει έξ ιστορικών έγγράφων, Α 
κατέχει δ κ. Κρέμος, καί έκ τών Απδ στόματος παραδόσεων, άς πολλά- 
χόθεν μάλιστα δ’ έκ συγγενών τοϋ Διάκου περισυνήγαγεν, δ Διάκος οικο
γενειακόν ό'νομα δέν είχε, νεώτατος ών υίδς Γιάννη τινδς Αγνώστου κατα
γωγής, μεταβάντος έν ύπερμεσοΰντι δεκάτφ όγδόφ αίώνι είς Άρτοτίναν 
τής Δωρίδος καί έκεϊ νυμφευθέντος, ύποστάντος. δέ τδν αύτδν μαρτυρικόν 
θάνατον, δν ύπέστη έπί τής. έπαναστάσεως δ ή'ρως υιός του. Ό Διάκος 
έγεννήθη έν έτει 1781, δηλονότι ήν πρεσβυτερος: τοΰ .’Ανδρούτσου, ώστε 
είναι Ανακριβές τδ ίστορούμενον, δτι έχρημάτισε ψυχογυιδς τούτου. ’Εν 
έ'τει 1800 είσήλθεν είς μοναστήριον, δπου έχειροτονήθη διάκονο’ς, εν δ’ 
έτος ύστερον έβγήκε κλέφτης,, καί ώς τοιαΰτος διετέλεσεν έπί διετίαν ύπδ. 
τδν Ί’σάμ. Καλόγερον. Τή 26 ’Οκτωβρίου 1820 διωρίσθη, παντοόρης καί 
δερβέναγας τοΰ καζ.κ Λεβαδείας μέ χάρτσικ (σιτηρέσια) 40 καί μηνιαίου 

μισθόν γρ. 20 δ καπετάνος,. καί Ανά πέντε οί στρζτιώται αύτ.αϋ, ώς 
έξάγεται έκ πρωτοτύπου έγγράφου, δπερ δ κ. Κρέμος έπέδειξε, φέρόντος., 

τας ύπογραφάς καί τάς σφραγίδας τών προύχόντων ’Οθωμανών τής Λε- 
βαδείας.

f
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Τέλος δ κ. ’Ιάκωβος Δρπγάτσης έπέδειξεν άγγεϊον φέρον έν άναγλύφφ 
κεφαλήν "Ήρας, καλλίστης έργασίας.

Άνεζοινώθησαν S’ ύπδ τοΰ Προεδρείου καί έπιγοαφαι άνέκδοτοι Μακε
δονίας σταλεΐσαι ύπδ τοΰ κ. Α. Αασποπούλου.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΟΥ 1882

Καπά τάς ύπδ τοΰ ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών εύμενώς άναζοινωθείσας 
ήμΐν ειδήσεις τδ μετεωρολογικδν έτος 1882 παρουσίασε τά έξής φαινό
μενα έν Άθήναις.

'II μέση βαρομετρική θλϊψις ήν χμ. 753.07, ένω ή τοϋ 1881 ήν 752. 
01. Και έλαχίστη μέν θλϊψις ήν τήν 15 Ίανουαρίου (768.63) έλαχίστη 
δέ τήν 13’Ιουλίου (742.38). ΙΙασαι δ’αί παρατηρήσεις αυται είναι άνηγ- 
μέναι είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης καί είς θερμοκρασίαν 0 τοϋ 
ύδραργυρου.

'Η μέση θερμοκρασία τοΰ έτους ήτο είς βαθμούς τής εκατοντάβαθμου 
διαιρέσεως, Κελσίου, 17.98, ήτοι περίπου ή αύτή καί τδ 1881, ήτις ήν 
18.31. Καί μεγίστη μέν θερμοκρασία ήν τήν 10 ’Ιουλίου (37.1) ελάχι
στη δέ τήν 2 Φεβρουάριου (—6.2'.

Ό μέσος δοος τή; θερμοκρασίας τών τεσσάρων τοΰ έτους έποχών ήν 
δ έξής:

Χειμών 8.08
’Έαρ 16.43 
Θέρος 27.02 
Φθινόπωρον 20.34

'Ο χειμών τοΰ 1882 ήν έκ τών βαρυτέοων καί ή έλαχίστη θερμοκρα
σία — 6,2 ήν έκ τών ταπεινοτέρων έν Άθήναις. Τδ έαρ καί τδ θέρος δέν 
παρουσίασαν έκτακτα φαινόμενα, τδ δέ φθινόπωρον ήν σχετικώς ήπιον.

Ημέρας καταπτώσεως ΰδατος εί'τε ώς βροχής, εί'τε ώς χιόνος, εί'τε ώς 
δρόσου έσχομεν 101 ένφ πέρυσιν έσχομεν 94, έκ τούτων δ’ήμέραι χιόνος 
ήσαν 9. Τδ δέ ποσδν τοΰ καταπεσόντος ύδατος άνήλθεν είς 561.97 χμ. 
ίκανώς μέγα διά τάς ’Αθήνας. Πέρυσι τοϋτο συνεποσώθη είς 358.42.

’Άνεμοι δ’έπνευσαν έν συνόλω ΒΑ. 129. ΝΑ. 118. Ν. 46. ΝΑ. 5» Β. 
41. ΒΔ. 7. Α. 4. Δ. 13, "Ώστε ώς πάντοτε έν Άθήναις έπεκράτησα· 
ΒΑ· και οί ΝΔ.


