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ΎστΒροφήμία λέγεται ή ήν σώζουίι παρά τοϊς μεταγενέστε
ροι; τά σκεύη εκλογής τοϋ κόσμου τούτου. Εινε είδός τι μελλούση; ζω
ής, περιωρισμένης δμως έν τφ έπιγείφ τούτφ ημών ένδιαιτήματι. Πολ
λοί είμποροΰν νά μή πιστεύωσιν εις την αιώνιον ζωήν ήν έπαγγέλλονται 
είς τδν άνθρωπον δλα τά θρησκεύματα- άλλά τις δύναται νά άρνηθή 
την ύστεοοφημίαν. ’'Αλλως τε η μέλλουσα αύτη ζωη δμοιάζει έν πδλ- 
λοΐς την παροΰσαν, εύθύς ώς άφαιρέσωμεν την σάρκα και τά πάθη αυ
τής και παθήματα. ’Έχει τύχην, και ατυχίαν*  ύπόκειται εις φυλετικά; 
συμπάθειας και άντιπαθείας- είς διαφωνίας πολιτικάς, θρησκευτικάς καί 
δή και φιλολογικά; κα'ι ίστοοικάς. Άλλ’ έ'λθωμεν είς τά πράγματα. 'Ό
λοι γνωρίζετε τήν Κλεοπάτραν της Αίγυπτου, τήν Θεοδώραν τοϋ ’Ιου
στινιανού, τήν Ελισάβετ τής Αγγλίας, τήν Μαρίαν θηρεσίαν τής Αύ- 
στρία.ς, τήν Αίκατερίναν Β' τής Ρωσίας, και πολλάς έτι άλλας βασιλί
δας αϊτινες εύφημοϋνται ή δυσφημούνται ύπδ τών Ανθρώπων. Αμφι
βάλλω δμώς άν ήκούσατε ποτέ τδ δνομα τής Χατασοΰ, ήτις έκλέϊσε 
τδν θρόνον τής Αίγυπτου πρδ τρισχιλίων καί τετρακοσίων περίπου ένιαυ- 
τών. Καί πως θέλετε νά τδ ήξευρετε άφοΰ πρδ δλίγου δέν τδ ή'ξευρον 
ούδ’ αύτοί οί έχοντες τήν Απειροκαλίαν νά διάγωσι τδν βίον άναστρε- 
φόμενοί πρδς τάς έκλελοιπυίας έκείνας δέσποινας μάλλον ή πρδς τάς κο
σμούσα; τήν παρούσαν γενεάν. Ή ιστορία τής Χατασοΰ δέν έγνώσθη εί
μή έκ τών αιγυπτιακών μνημείων και κειμένων τά όποια έσχάτως μό
λις άνεκαλύφθησαν και ήρμηνευθησαν.

Έξ αύτών έμάθομεν δτι ή βασιλΐς αυτή έπραξεν έργα άξια μνήμης 
Κατεσκεύασεν έν τή Ερυθρή θαλασσή μέγαν πολεμικόν .στόλον , τδν 
πρώτον ίσως στόλον τδν έν τή θαλασσή ταύτη ναυλογήσαντα, καί,στρα- 
τηγήσασα αύτή, κατέκτησε τά παράλια τής ’Αραβίας*  δι’ δ, έπι τών 
μνημείων δι’ ών έκόσμησε τάς Θήβας, είκονίζεται έν σχήματι καί περι- 
βολή άνδρός. ’Έπειτα δέ άναλαβοϋσα τήν χάριν τήν ιδίως είς τδ φΰλον 
αύτής ποοσήκουσαν, μετεφύτευσεν είς Θήβας τριάκοντα καί δύο Άΐδη ’ά-. 
ρωματοφόρων θάμνων, οΐτινες πρότερον έν μόνη τή Άραβίιγ έθαλλον. Ή 
κολοσσιαία αύτής είκών ή νϋν έν τω Μουσείφ τοΰ Βερολίνου ανακειμένη, 
ένθυμίζει όπωσοϋν τους χαοακτήρας τοΰ προσώπου τής μεγάλης ’Ελισά
βετ τής ’Αγγλίας. Ή Χατασοΰ λοιπόν, ή έπί χιλιάδας έτών παντελώς
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λησμονηθεΐσα, εν$ έν τώ μεταξύ έφημίζοντο τοσαΰται πολλώ $ττθνες, 
ήξιώθη τελευταΐον νά είσέλθγ εις τδ ίίάνθεον τής ιστορίας" άλλων δέ Ά 
τύχη υπήρξε ν δλιγώτερον έτι εύμενής.

Πρδ 5500 ετών, ήτοι δισχίλια προ αύτής έτη, έκηδεύθη εις Giseh α
νώτατος τις τών χρόνων εκείνων άρχων της .Αίγυπτου Ό άρχων ουτος 
προσηγορεύετο διοικητής τον οίκον των βιβΜων, τδ ένομα αύτοϋ
δέν άνεγράφη έν τω τάφω. Δύσκολου τή αληθείς είνε νά ΐσχυρισθώμεν 
δτι δλοι οί έ'φοροι τών εθνικών ή άλλων δημοσίων βιβλιοθηκών, δικαι
ούνται νά μνημονευθώσιν ύπδ της ιστορίας. Ό νεκρός δμως της Giseh, 
ύπήρξε, καθ’ δσον άχρι τοΰδε γινώσκομεν, ό πρώτος άπδ καταβολές- κό
σμου βιβλιοθήκης έφορος" καί ώς τοιοϋτος ή'θελεν άναμφιβόλως άξιωθή 
τών τιμών τής ύστεροφημίας έάν τδ ονομζ αύτοϋ δέν παρέμενεν άγνω
στον. Άλλ’ ιδού άλλο έτι ί'σως δεινότερον. Τίς δέν γινώσκει τδν Πορ- 
τογάλλον ναύαρχον Βάσκον Δεγάμαν καί τά βραβεία τά άποδόθέντα εις 
αύτόν, ζώντά τε και μετά θάνατον, ώς περικάμψαντα την Εύ'ελπιν ά· 
κραν ; Έν τούτοις δισχίλια έτη προ αύτοϋ, οί Φοίνικες, έκ διαταγές 
τοϋ βασιλέως της Αίγυπτου Νεκώ, δρμήσαντες άπδ τής Έρυθράς θαλάσ
σης, παρελέξαντο τά άνατολικά τής ’Αφρικής παράλια, έκαμψαν την 
μεσημβρινήν έκείνην αύτής άκραν, άνέπλευσαν έπειτα παρά τά δυτικά 
παράλια πρδς τάς 'Ηρακλείους στήλας καί διά της Μεσογείου έπέστρεψαν 
είς την Αίγυπτον. Τδ ονομα δμως τοΰ ναυάρχου τοΰ κατοοθώσαντος τδν 
πρώτον τούτον τής ’Αφρικής περίπλουν, δέν περιεσώθη εις ημάς ώστε δ 
άνήρ δστις, διά τήν σμικρότητα τών πλοίων τοϋ καιρού εκείνου, ύπερενί- 
κησε δυσχερείας πολύ μείζονας ή δ Βάσκος Δεγάμκς, ούδόλως ύπδ τής 
ιστορίας μνημονεύεται.

Άλλ’ ΐνα άμειφθώσιν έπαζίως τά ιστορικά έργα καί ονόματα δέν αρ
κεί νά γί··ωσι γνωστά" ή τύχη αύτών έξαρτάται καί έξ άλλων ποικίλων 
περιστάσεων. Τήν υστεροφημίαν έπιδικάζουσιν ή άποποιοΰνται άνέκαθεν 
οί ’Άριοι τής Εύρώπης, δηλαδή οί πρωτεύοντες αύτών, έν μέν τή άρ~ 
χαιότητι οί'Έλληνες καί οί Ρωμαίοι έν δέ τοΐς νεωτέροις χοόνοις οί Γάλ
λοι, οί· ’Άγγλοι, οί Γερμανοί. Δεν άρνοόμεθα δτι ίδιοποιήθησαν δπωσοΰν 

;,·τί.· προνόμιον τόΰτο, διότι έπί τέλους αυτοί έδημιούργησαν τδν 
τελειότατον τοϋ 'άνθρωπίνου γένους πολιτισμόν.Ή άλήθεια δμως άπαι- 
τεΐ νά δμολογήσωμεν δτι δέν άπέδωκαν πάντοτε είς τούς πρεσβυτέρους 
αύτών άδελφούς, τούς Σημίτας, τήν προσήκουσαν μερίδα τής εύκλειας, 
έν$ είναι βέβαιον οτι έκληρονόμησαν παρ’ αύτών πολλάς.καί γονιμωτάτας 
τής ιδίας σταδιοδρομίας άφορμάς. τήν γεωργίαν, τήν ναυτιλίαν, τήν βιο
μηχανίαν,^τήν γραφήν καί αύτδ μέχρι τίνος τδ θρήσκευμα τδ δποΐον άχρ& 
τοΰδε πρεσβεύουσι. Αάβετε άνά χεΐρας οίανδήποτε γενικήν ιστορίαν θέ
λετε, καί αύτάς τάς έκτενεστάτας, τήν ιστορίαν τοϋ Schlosser λ.χ. Πάντα
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βσα άφηγεϊται περί Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων, ’Ισραηλιτών, Φοινίκων καί 
’Αράβων, δέν πληροΰσιν είμή ένα τδ πολύ τών 18 αύτής τόμων, πάντες 
δέ οί λοιποί δοξολογοϋσι τούς Άρίους.

Είνε άληθές δτι τά κατά τούς ,πλείστους τών Σημιτών δέν είνε έτι 
έσφαλώς γνωστά, ούχί δμως καί τά κατά τούς ’Άραβας. Κύριοι γενόμε- 
νοι τής νοτιοδυτικής Ασίας, τής βορείου ’Αφρικής καί τής 'Ισπανίας, οί 
’Άραβες συνετέλεσαν είς τήν έπίδοσιν τής άνθρωπότητος πλειότερον βε
βαίως πολλών Άοίων. Δέν υπήρχε πόλις παρ’ αύτοϊς ή μή έχουσα ιδίας 
σχολάς, αί δέ πρωτεύουσαι έκοσμοΰντο ύπδ πανεπιστημίων, καί βιβλιοθη
κών, καί χημικών εργαστηρίων, διότι αύτοί, οί θαυμ,ασίως προαγαγόντες 
τά μαθηματικά καί τήν άστρονομίαν, αύτοί έγένοντο οί πατέρες τής χη
μείας. Ό κανών τοΰ Ραζή καί τοΰ Άβικέννου έλογίζετο έπί έξ δλας εκα
τονταετηρίδας έν τοΐς πανεπιστημίοις τής Εύρώπης ώς τδ άκρον άωτου 
τή; ιατρικής επιστήμης- Έν μόνν) τή Τσπανίιρ ύπήρχον 7 0 δημόσιαι βι- 
βλιοθήκαι προσιτά! είς τδ κοινόν" ή δέ βιβλιοθήκη τοΰ Καλίφου τής Κορ- 
δύβης Χακίμ Β', έν τή δεκάτή έκατονταετηρίδι, περιεΐχεν 600,000 τό
μων. 'Οπόσοι τών καθ’ ημάς Άρίων δέν ήθελον ζηλεύσει τοιοϋτον θησαυ
ρόν. 'Ο γράψας γενικήν ιστορίαν Ibd Khaldoun έλογίσθη ένάμιλλος τοϋ 
Montesquieu διά τήν πολυμάθειαν αύτοϋ, καί τήν εύρύτητα τοΰ πνεύμα
τος καί τήν άσφαλή κρίσιν. Πρώτοι οί “Αραβες κατασκεύασαν τδν σήμερον 
ένχρήσει χάρτην, πρώτοι πυροβόλα δπλα. Καθ’οΰς χρόνους τδ ετήσιον 
εισόδημα τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας δέν ύπερέβαινε τά 20 ή 30 εκα
τομμύρια, δ προϋπολογισμός τοΰ μέν καλίφου τής Κορδύβης συνεποσοΰτο 
είς ύ00,000,000, τοΰ δέ καλίφου τής Βαγδάτης είς 260. Χίλια προ τοϋ 
Livingston καί τοΰ Stanley έτη, οί ’Άραβες έγίνωσκον κάλλιστα τά έ.ν 
τατα τής Αφρικής, έν δέ τή |2 έκατονταετηρίδι δ Έδρισής έσημείου 
έπί τών γεωγραφικών αύτοϋ πινάκων τάς λίμνας του άνω Νείλου. Άλλ’ 
άρκοϋσι τά ολίγα ταΰτα δπως καταστήσωσι πρόδηλον δτι μεταξύ τής 
7 καί 12 έκατονταετηρίδος οί ’Άραβες άνεδείχθησαν τδ πρώτιστον 
τών έπί γής έθνών" καί.δμως τήν σήμερον αί εύρωπαϊκαί ί.στορίαι διδά- 
σκουσι περί τών μικρών πολιτειών τής ’Ιταλίας ή τής ’Ελβετίας πολύ 
πλειότερα ή περί τής κοσμοκράτορος ποτέ σημιτικής έκείνης .φυλής, κο~ 
σμοκράτορος πολιτικώς τε καί πνευματικώς.

Ούδέν ήττον καλώς γνωρίζομεν τήν τών ’Ισραηλιτών ιστορίαν, καί 
ούδέν ήττον άπηνώς ήδικήσαμεν αύτούς. Δεν Θέλω άποδώσει είς τδν λαδν 
τοΰ ’Ισραήλ πάσαν τήν έπί τοΰ βίου τής άνθρωπότητος έπίδρασιν τοΰ 
Χριστιανισμού. "Οσω καί άν ή νέα διαθήκη συνηρμολογήθη πρός τήν πα- 

. λαιάν, δ Χριστιανισμός .δέν έταυτίσθη ποτέ μετά τοϋ Ιουδαϊσμού" άπε- 
ναντίας μάλιστα πολλάκις ύπήρξαν άλλήλων πολέμιοι. Άλλ’ δ λαδς 
’Ισραήλ έχει άλλα ασφαλέστερα δικαιώματα είς τήν εύγνωμοσύνην τοϋ

Β
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πεπολιτισμένου κόσρ.ου. Αύτός πρώτος διέγνω τόν ενα καί μόνον. άληθι- 
νόν Θεόν. 'Η ποίησις δι’ ής περιέβαλε τάς εύχάς αύτοΰ καί τάς προσευ
χής υπερβάλλει πάσαν άνθρωπίνην ποίησιν όσον ό Θεός τοΰ Μωυσέως 
ύπερέ βάλλε τού; πολλούς θεούς ου: ή φαντασία πρότερον άνέπλαττε και 
έξύμνει. 'Η δέ παλαιά διαθήκη, ασχέτως πρός τήν νέαν, τοσοΰτον καθ’ 
έαυτήν κατεκυρίευσε τάς ψνχά; τών εθνών τή; ’Αγγλίας, τής βορείου 
Γερμανίας καί τής Σκκνδινκυί'ζς, ώστε έν τοΐ; πολέμοι; έξ ών παρήχθη- 
σαν ή εκκλησιαστική με-αρρύθμισις καί τό μεγαλεΐον τή; Ευρώπης, τά 
έθνη εκείνα ήντλουν τόν ενθουσιασμόν αύτών και τήν καρτερίαν άπο τών 
ψκλμών τοϋ Δαυίδ καί τών άλλων προφητών. Ούδ’ αύτή τοΰ Πινδάρου ή 
πολλάκις τή αληθείς θεόπνευστος Μοΰσα άπετέλεσε. ποτέ τοιαΰτχ- θαύ
ματα. Καί όμως έν ταΐς γενικαΐς ίστορίαις έλάχιστος αφορίζεται χώρος 
εις τόν λαόν ’Ισραήλ, ιδίως δέ έν τώ προμνημονευθέντι μεγάλω έργφ τοΰ 
Schlossec, ή ιστορία αύτοΰ δέν κατέχει είμή 12 μόνον σελίδας.

Οί αυτόκλητοι λοιπόν έκεΐνοι έλλανοδίκαι τής ύστεροφημίας δέν άπέ- 
δωκαν τήν όφειλομένην-είς τούς διδασκάλους αύτών δικαιοσύνην. ’Αλλά 
μήπως πρός άλλήλου; έπολιτευθησαν έν ομονοίςσ και εύθυδικίιρ ; Διηρέ- 
θησαν εις στρατόπεδα αντίπαλα κατά έθνη, κατά θρησκευτικά δόγματα, 
κατά πολιτεύματα, κατά ιστορικά συστήματα, καί άντηγωνίσθησαν έν 
τοΐς πεδίοις τοΰ πνεύματος έμπκθέστερον ί'σως ή έν τοΐς πεδίοις τής μά
χης' Γάλλοι κατά Γερμανών καί ’Άγγλων' καθολικοί κατά διαμαρτυρο- 
μένων καί Ορθοδόξων μοναρχικοί ^κατά^δημοκρατικών' έρμηνευταί κατά 
ερμηνευτών. "Οσοι άνεγνώσατε τήν μεσαιωνικήν ιστορίαν μου, ήξεύρετε 
δπόσα αδικήματα διέπραξαν καθ’ ημών οί Έσπέριοι. . ’Ολίγα τινά παρα
δείγματα θέλαυσιν άποδείξει είς οΐας καί όσας περιπετείας ύπόκειται ή 
τών θνητών μνήμη καί έν αυτή τή Έσπερίος, τό μέν διά τάς προμνημο· 
νευθείσας αιτίας, τό δέ δι’άλλας τινάς τής τύχης μεταβολάς.

Τήν σήμερον τά πάντα αμφισβητούνται έν Ευρώπη. Αφοΰ συζητεΐται 
ή ΰπαρξις τοΰ Θεοΰ, πώς θέλετε νά μείνη αμείωτος ή ύστεροφημία τοΰ 
άνθρώπου. Άπό τοΰ Ατλαντικού μέχρι τών Ούρκλίω>. δρέων κίνησις με
γίστη ήδη γίνεται πρός κατάλυσιν τών βωμών ο'ίτινες ήγέρθησαν είς 
τούς κλε'ί'σαντας, είς τούς εύεργετήσαντας, είς τούς διδάξαντας τάς προ- 
τέρας γενεάς. Τό ή'μισυ τής Γαλλίας άπαρνεΐται τήν γηραιάν καί ένδο
ξον αυτής μητέρα, τήν χιλιετή μοναρχίαν τό δέ άλλο ή'μισυ προπηλα
κίζει τόν ούδέν ήττον εύκλεή αύτής γόνον, τήν έπανάστασιν. Εύκολον 
είνε νά ύποθέσητε έκ τούτου τι πάσχουσιν οί πρωταγωνιστκί έκατερας 
τών δύο τούτων περιόδων τοΰ πολιτικοΰ καί τοΰ κοινωνικού τής χώρας 
εκείνης βίου. Καί μή νομίσετε οτι οί ρ.ηδενισταί αύτοΐ τής ιστορίας είνε 
άνθρωποι τυχαίοι. ’Εν τζό προοιμίω τής ιστορίας τής έπαναστάσεως δ 
Θιέρς αποδίδει τά μεγαλουργήματα τής μοναρχίας είς τόν γαλλικόν 
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λχόν,.ούχί είς τούς ήγέτας αύτοΰ. Όμιλών περί τών κατορθωμάτων τοΰ 
Κονδέ άξιοι ότι τάς νίκας α'ίτινες άπηθανάτισαν τό δνομα τοΰ ήγεμονί- 
δου έκείνου στρατηγού, ήρατο ούχί αύτός άλλ’ δ γαλλικός λαός. Όμιλών 
περί τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ', άξιοι ότι ό μέγας βασιλεύς' έξυμνήθη ύπό τοΰ 
έθνους ένεκα τών θαυμάτων τά όποια ούχί αύτός άλλά τό έθνος διέ- 
πραττεν έν πολέμω, έν ταΐς τέχναις, έν ταϊς έπιστήμαις. Τά τοιαΰτα 
εΐμποροΰν νά λέγωνται πρός δημαγωγίαν τών πολλών καί παραμυθίαν 
τών μετριοτήτων, άλλ’ ύπό τών πραγμάτων διαψεύδονται τρανώς' καί 
αύτός δ Thiers έμελλε νά λάβη κατά τοΰτο πικρότατον μάθημα. "Οτε 
μετά 45 έτη, ή τύχη κατεδίκασεν αύτόν νά ύπογράψη ένδακρυς τήν εις 
τήν Γερμανίαν άπόδοσιν τής Αλσατίας καί τής Αωραίνης, δέν έπεφάνη 
άρά γε είς τούς τεθολωμέ-.ους αύτου δφθκλμούς ή σκιά τοϋ Λουδοβίκου 
ΙΔ’ καί δέν ήρώτησεν αύτόν, ! ίνα τί λοιπόν οί Γάλλοι τοΰ 1870 άφοΰ 
πρό δύο εκατονταετηρίδων έκτήσαντο, αύτοΰ βασιλεύοντος, τάς χώρας 
έκείνας, νΰν άσυγκρίτως ό'ντες πολυπληθέστεροι καί πλουσιωτεροι, ήναγ- 
κάζοντο νά έκχωρήσωσιν αύτών ; Ούδέποτε έθνος, δσφδήποτε ευ έχον,έ- 
μεγαλούργησεν άγόμενον ύπό άδεξίων κυβερνητών ένώ τάνάπαλιν συμ
βαίνει έ'στιν οτε έν τή ίστορίρρ. Οί εύάριθμοι, οί πένητες, οί άνοργάνωτοι 
"Ελληνες τοΰ 1821 ανέκτησαν τήν άνεξαρτησίαν αύτών διά τής μεγα- 
λουργίας κατά θάλασσαν μέν τοΰ Μιαούλη καί τοΰ Κανάρη, κατά ξη-, 
ράν δέ τοΰ Κολοκοτρώνη καί τοΰ Καρα'ίσκάκη, 'ίνα περιορισθώμεν είς 
τούς έπιφανεστέρους τών ηγετών. Ό αύτός νόμος ισχύει καί έπί τοΰ 
κατ’ ιδίαν άνθρώπου. Σώμα δσονδήποτε εύρωστουν, άλλά φέρον κεφαλήν 
νοσούσαν, ούδέποτε διενοήθη καί έπραξέ τι γενναϊον έν τφ. κόσμφ τού- 
τω. Ό δέ στερηθείς τής δράσεως Μίλτων, δ στερηθείς τής ακοής Beet- 
hoyen έξηκολούθουν δημιουργουντες Αριστουργήματα ποιήσεως καί μου
σικής, καί τό έτι ί'σως διδακτικώτερον, δ Augustin Ίhierry, παραλυ
τικός ών καθ’ άπαν τό σώμα, καί πλήν τούτου αόμματος, δ Augu
stin Thierry δστις έλεγεν' ά ! έάν ήμην μόνον άόμματος, ύπηγόρευσεν 
έν τών αρίστων έργων τής γαλλικής ιστοριογραφίας τοΰ παρόντος 
αιώνας.

Καί δ μέν Thiers είνε πασίγνωστος έν Έλλάδι’ δλως δέ άγνωστος 
δέν είνε καί δ Taine, δ καταλεγόμενος έν τοΐς καλλιτέχναις τοΰ σημερι- 
νοΰ γαλλικοΰ λόγου. Ό Thiers ήδίκησε τήν μοναρχίαν, δ Taine ήδίκησε 
τήν έπανάστασιν. Συμπληοώσας πρό δλίγου τρίτομον περί αύτής μελέ
την,. στιγματίζει μέν τούς διαβεβοημένους αυτουργούς τών έναγωνίων 
χρόνων τής μεγάλης έκείνης μεταβολής, τόν Marat, τόν Danton, τόν 
Robespierre, άποσιωπ<£ δέ πάντα τά άγαθά όσων αύτη έγένετο πρόξενος. 
"Εγραψε τήν ιστορίαν τής Συμβατικής λεγομένης «υνελευσεως, έν ή μά
χην ήθέλετε ζητήσει τά άοίδιμκ έργα τής Εθνικής Άμύνης. 'Η κατα
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φορά τοϋ άνδρδς ηχτχ τών άπογόνων τοΰ Κρίτίου καί Ϊ0θ Θήραμένϋϋζ έ· 
τάραξε τήν διάνοιαν αύτοϋ έπί τοσοϋτον ώστε έπελάθετο τής άοετής 
τών ©ρπσυοουλων. Και το περίεργον είνε δτι ξών ένα περίπου αιώνα 
μετά τους χρόνους ους επεχείρήσε νά ιστόρηση, παρέστησε τάς περιπέ
τειας αυτοΰ δλιγωτερον άπαθώς τοϋ φιλοβζσιλείου Mallet du Pan, δστις 
εγενετο μαρτυς και μέχρι τίνος θΰμα τών περιπετειών τούτων. Ό Mal
let du Pan ειπεν ορθότατα οτι δυο έγενοντο επαναστάσεις' ή μία ηθική 
δι’ ής τά πνεύματα ένεπλήσθησαν αληθειών καί ήμιαληθειών, αίτινες 
θέλουσι παρατείνει και καρποφορήσει, ή δ’ άλλη βάρβαρος καί κακούρ
γος, ητις θελει ευχερώς έκριζωθή εύθύς ώς ή δύναμις άφαιρεθή άπδ τών 
χειρών αύτής. "Οπερ και έγένετο τφόντι δίς' τώ μέν 1795 διά τής θα- 
νατώσεως τοϋ Robespierre, τοΰ Saint-Just καί τοϋ Couthon, τφ δέ 1871 
διά τής κατατοοπώσεως τής έν Παρισίοις αναρχικής Κοινότητος.

Η επαναστασις ή έπαγαγοΰσα έν Γαλλίη ριζικάς μεταβολάς, πολιτι
κές τε και κοινωνικάς, έπεδρασεν έπι τής Γερμανίας καθ’ δλως διάφορον 
τρόπον, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον. Έν αρχή το μέν δυτικόν τής Γερμα
νίας μέρος υπεκυψεν άμ,εσως ή έμμ,εσως,είς τήν κυριαρχίαν τοϋ Ναπολέον- 
τος, το δε άνατολικδν ήκρωτηριάσθη, έταπεινώθη, κατεπιέσθη δεινώς. 
"Οτε δε μετ’ου πολύ τά γερμανικά κράτη άπηλλάγησαν τής ξενικής 
ταύτης καταδυναστευσεως,ή'ρχισεν ύποκινούμενον καί παρ’αύτοΐς, ώς πολ- 
λαχοΰ αλλοϋ, το ζητημα τής πολιτικής και κοινωνικής άναμορφώσεως.Έν 
Γερμζνιη όμως, περί τά μέσα τής εκατονταετηρίδας, κατίσχυσε τών λοι
πών άζιωσεων ή ανάγκη τής έθνικής ένότητος. Έκ τών δύο μεγάλων 
γερμανικών δυνάμεων, εφ’ όσον διήρκει δ υπέρ ανεξαρτησίας πόλεμος και 
επειτα επι τινα χρόνον, τήν πρώτην τάζιν έπέσχεν ώς έπϊ τδ πλεΐστον 
η Αυστρία, εν δε τφ περί έθνικής ένότητος άγώνι έπρώτευσεν δριστικώς 
ή Πρωσία.

Το αζιωμ.α τής Αυστρίας έν τή πρώτη τών δυο τούτων περιόδων ώ- 
φειλετο ουχι εις λαμποα πολεμικά έργα, άλλ’ εις τήν περίνοιαν τοϋ άν- 
δρδς δστις διεϊπε τότε τά πράγματα αυτής, "Οτε τφ 1813 κατηρτίσθη 
η τελευταία μ,εγαλη κατα τοΰ Ναπολεοντος εύρωπα'ίκή σύμ,μαχία, ή 
Αυστρία ουδιν είχε πραξει τδ δικαιοΰν αύτήν νά στρατηγήση έν τφ κρί
σιμο) άγώνι Οί μέχρι Μόσχας προελάσαντες στρατοί'τοΰ δορυκτήτορος ει- 
χον εξδντωθή υπο τής Ρωσίας, οί δέ μ.έχρι Αισαβώνος κατελθόντες ειχον 
έξωσθή έκ τής Ισπανίας ύπδ τοΰ Ούελλιγκτώνος. Και πάλιν δτε τφ 
1814 1815, κατατροπωθεντος δλοσχερώς τοΰ μεγάλου δυνάστου, συνε*
κροτηθη η Σύνοδος η ρυθμίσασα τά τε εύρωπαϊκά έν γένει πράγματα 
και ιδιγ τα γερμανικά, ή Αυστρία ούδέν είχεν έν τφ μεταξύ κατορθώσει 
στρατιωτικόν μ,εγαλουργημα ,το δυνάμενον νά έζηγήση τήν πρωτοκαθε
δρίαν ήτις άπεδόθη αύτή έν τή Συνόδφ καί μετά τήν Σύνοδον. Ή τιμή 
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όλων δσα παρεσκεύσαν καί δλων δσα συνεπλήρωσαν τήν γιγαντώδΐ) περί 
Λειψίαν νίκην ώφείλετο πολύ μάλλον είς τούς 'Ρώσους καί μάλιστα είς 
τούς Πρώσόυς ή είς τούς Αυστριακούς, ή δέ έν Ούατερλφ δεύτερα και 
δριστική πτώσις τοΰ Ναπολεοντος ύπήρξεν έ'ργον άποκλειστικδν τοΰ Ούελ- 
λιγκτώνος καί τοΰ Blucher.

Πώς λοιπδν ή Αύστρία έκτήσατο τήν διττήν ταύτην ηγεμονίαν, τήν 
τε έν τφ πολέμφ καί τήν μετά τδν πόλεμον ; Βεβαίως Ρωσία, Πρωσία 
καί ’Αγγλία συνησθάνοντο τήν ηθικήν καί υλικήν δύναμιν ήν ήθελον πο- 
ρισθή προσλαμβάνουσαι σύμμαχον τήν Αύστρίαν. Είς τάς 600,000 άνδρών 
ους είχον συναγείρει έν τή βορειοανατολική Γερμανίρρ, ή Αύστρία έμελλε 
νά πρόσθεση 200 έτι χιλιάδας. Πλήν τούτου λυσιτελεστάτην έντύπωσιν 
ήθελε προξενήσει είς τά πνεύματα δλου τοΰ κόσμου έάν δ αύτοκράτωρ 
τής Αύστρίας, δ πενθερδς τοϋ φοβεροΰ έτι έκείνου άντιπάλου, συντασσό- 
μενος τοΐς συμμάχοις, ή'θελεν ούτω άνομολογήσει καί αύτδς δτι ή καθαί- 
ρεσις τοϋ κυριάρχου έκείνου ήτο απαραίτητος είς τήν ησυχίαν τής Εύρώ- 
πης. Ή θέσις τής Αύστρίας ήτο δυσχερής. Δέν προέκειτο μέν έτι περί 
κ.αθαιρέσεως’ άλλ’ άφ’ ένδς ή τιμή τοΰ αύτοκράτορος Φραγκίσκου έπέ ■ 
βαλλεν αύτώ τδ καθήκον νά μή άπαιτήση άπδ τοϋ κηδεστοΰ, μετά τάς 
έν Ρωσίη καί έν Ίσπανίιγ συμφοράς, θυσίας υπέρμετρους, άφ’ ετέρου πάσα 
έπιείκεια έκινδύνευε ν’άποκρουσθή ύπδ τών τριών συμμάχων, τδ δέ πά
θος αύτών ήτο τοσοϋτον σφοδρόν, ή πεποίθησις δτι έπέστη ή ώρα τοΰ 
θριάμβου τοσοϋτον άκράδαντος ώςτε ήδυναντο έπί τέλους νά άναλάβωσι 
μόνοι τδν άγώνα, τοϋ δποίου εύοδοθέντος, ή Αύστρία ή'θελεν οίκτρώς τα- 
πεινωθή. Έν τω μέσφ τών ποικίλων τούτων σκοπέλων δ Μεττερνιχ έλο- 
ξοδρόμησε δεξιώτατα. Κατώρθωσε νά μή προτείνη είς τδν Ναπολέοντα 
είμή ορούς ους καί αύτδς δ Thiers άπεφήνατο εύλογωτάτους' τούτων δέ 
άπορριφθέντων ύπδ τοϋ άγερώχου άνδρός, συνετάχθη ήδη έντίμως τοΐς 
συμμάχοις' καί τότε Ρωσία, Πρωσία καί ’Αγγλία, εύγνωμονοΰσας άπέ- 
δωκαν τήν Αρχιστρατηγίαν είς τδν πρίγκηπα Schwartzenberg, καίτοι εϊ- 
χον πασαι πολλούς πολεμικούς όίνδρας άσυγκρίτως υπέρτερους. Τοϋ γεγο
νότος τούτου φυσικδν παρακολούθημα ύπήρξεν ή συγκρότησις τής μεγά
λης Συνόδου έν τή πρωτευούση τοΰ αύστριακοΰ Κράτους, ή δέ φήμη ήν 
έκ τούτου έκτήσατο δ Μέττερνιχ έξηκολούθησεν έπικρατοΰσα καί άφοΰ 
ή'ρχισε νά ύπονομεύεται τδ ύπδ τής Συνόδου έκείνης δημιουργηθέν πολι
τικόν οικοδόμημα.

Τή πρωτοβουλίη αύτοϋ συνεκροτήθησκν αί σύνοδοι τοϋ Τροππάου, τοΰ 
Αάϋβαχ καί τής ,Ούηρδνος αί έπιτρέψασαι τών μέν ιταλικών έπαναστά- 
σεων τήν κατατρόπωσιν, τή Αύστρίρι, τής δέ 'Ισπανικής, τή Γαλλίας. 
Μετ’ ού πολύ όμως δ άστήρ έκεΐνος ήρχισε νά φθίνη. Ό κατά τής Τουρ
κίας ρωσικδς πόλεμος τοΰ 1828 — 1829, έγένετο παρά τήν γνώμην τοΰ 

ί
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πρώην παντοδυνάμου τής Εύρώπης Μέντορος, παρά την συναίνβσιν αύτοΰ 
έρρυθμίσθησαν τά τής 'Ελλάδος πράγματα. Έδέησε δέ νά άναγνωρίση 
εκων άκων την τε ίουλιανήν έπανάστασιν καί την μετ’ ού πολύ έπελθοΰ- 
σαν βελγικήν. "Οτε δέ τελευταϊον ό επαναστατικός κλύδων έξερράγη έν 
μέση Γερμανία, δ Μέττερνιχ ήναγκάσθη νά εκχώρηση της άρχής. Ό 
Μέττερνιχ ήξευρε νά πολιτεύεται προς βασιλείς, άλλά ούχί προς έ'θνη*  
καί τοΰτο διότι |έπίστευεν εις την ανάγκην της μοναρχίας, ούχί δέ εις 
τά τοϋ δήμου δίκαια. Έν τη πολίτικη δέ, ώς έν παντί άλλφ έ'ργφ, ή 
πιστις τοϋ εργάτου είνε άπαραίτητος επιτυχίας δρος.

Ή Πρωσία ένόησεν απεναντίας δτι πρώτιστη τοΰ γερμανικού έθνους 
άνάγκη ήτο η πολίτικη αύτοΰ ένότης· καί κατηυδοκίμησε τής Αύστρίας 
έν τφ άγώνι τούτφ τοσούτφ εύχερέστερον οσφ τδ κράτος της Αύστρίας, 
συγκροτούμενου κατά τά τρία τέταρτα περίπου έκ φυλών ετερογενών καί - 
ετερόγλωσσων, ήτο ήκιστα έπιτηδειον νά θεραπεύση την πάγκοινον έκεί- 
νην της Γερμανίας προαίρεσιν. Δέν έχω δέ ανάγκην νά σάς εΐ'πω τίς 
υπήρι,εν ο ηγέτης τής Πρωσίας εν τώ μεγάλφ τουτφ έγχειρήματι., Ό 
Βίσμαρκ έγεννήθη τφ 1815 καθ’ ην στιγμήν δ Μέττερνιχ είχε φθάσει είς 
τδ κατακόρυφον σημεΐον της δόξης αύτοΰ καί της δυνάμεως. Έντδς 
πεντηκοντα δ’ έτών ήνάγκαζε τήν Αύστρίαν νά κύρωση τδν θεμέλιον λί * 
θον τής πρωσικής ηγεμονίας· καί μετά πέντε άλλα έ'τη έπετέλει έτεοον 
μεγα καί ενιζϊον έν τη ίστορίιη πραξικόπημα, έ'στεφεν έν αύταϊς ταΐς 
Βερσαλίαις, έν αύτφ τώ φιλτάτφ ένδιαιτήματι τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'αύτο- 
κράτορα τής Γερμανίας τδν τής Πρωσίας βασιλέα, παρόντων καί άνευφη- 
μούντων δλων τών ομοφύλων ηγεμόνων. Παρήλθον έκτοτε έτερα I 5 έ'τη, 
τδ δέ κλέος τοΰ νέου τής Γερμανίας ηγέτου, αντί νά μειωθή, δέν έ'παυσε 
προαγόμενον. Ύπδ τοΰ δαιμονίου έκείνου πνεύματος ουριοδρομούσα ή γερ
μανική αύτοκρατορία άγει καί φέρει τά πράγματα τοΰ κόσμου. Τίς ενθυ
μείται σήμερον τδ κατά τά εί'κοσι καί πέντε πρώτα έ'τη τής παρούσης 
έκατονταετηρίδος πολύκροτον γεγόμενον όνομα τοΰ Μέττερνιχ ; Τδ όνομα 
τοΰ Βίσμαρκ πληροί τήν οικουμένην.

Ένδιέτοιψα περί τά γεγονότα ταΰτα τής νεωτέρας γαλλικής καί γερ
μανικής ιστορίας πολύ πλειότερον ή περί πάντα τά λοιπά, διότι έκ τών 
δλίγων έξ άνάγκης δσων έμνημόνευσα έν τή πραγματείφ ταύτη, τά γε
γονότα εκείνα διδάσκουσι μάλιστα δτι δ κόσμος τής ύστεροφημίας δέν 
είνε τοσοΰτον αιθέριος δσον ή'θελε νομίσει τις, άλλά συνέχεια κατά τδ 
μάλλον καί ήττον τοΰ έπιγείου τούτου κόσμου, άπδ τοΰ οποίου φαίνεται 
έν τούτοις εντελώς διά τοΰ θανάτου χωρισθείς. Έν Γαλλία μέν ταλαιπω
ρείται ύπδ έμφυλίου άγώνος, έν Γερμανί^ δέ ειρηνεύει ύπδ τήν πνευμα
τικήν μοναρχίαν τοΰ Βίσμαρκ.

ΔΓ άλλων δέ τρόπων έπενήργησεν ή έπανάστασις έπί τής ’Αγγλίας.

Ή καταιγίς, περάσασα τδν πορθμόν τής Μάγχης, άπέβαλε τήν δξύτητα 
αυτής, κα'ι προήγαγε μέν τήν έλευθερίαν άνευ λαιμητόμων καί δημεύ
σεων, συνεπλήρωσε δέ τήν τοΰ κράτους ενότητα ανευ μαχών μυριόνε
κρων. Τφ 1800 έψηφίσθη δμογνωμόνως ή βουλευτική ενοτης τής ’Αγ
γλίας καί τής Ιρλανδίας, καί τφ 1829 ή ϊσοπολιτεία τών καθολικών. 
Κατά δέ τά τελευταία .πεντηκοντα έ'τη δίς επεξεταθησαν εν παση ει- , 
ρήνη τά πολιτικά τοΰ λαοΰ δίκαια, άλλ’ η εθνική κυριαρχία δεν παρε- 
δόθη εις τδ μέγα πλήθος τών ημερόβιων άνθρωπων. Έν Αγγλιφ λοιπον 
τδ ένεστώς δέν άπεσπάσθη άποτόμω; άπο τοΰ παρελθόντος, ουοε βιαιως 
άνέτρεψεν αύτό. Οί ή'ρωες τών παρφχημενων γενεών εςηκολουθησαν ευ- 
λογούμενοι δσον οί ή'ρωες τών νεωτερων γενεών. Εις Ουεστμνιστεο, υπο 
τούς θόλους τοΰ αύτόθι αίρομένου τεμένους, άναπαυϋνται εν ισοτιμιφ οιτε 
πρωταγωνισταί τής 18 έκατονταετηρίδος, ο Mansfield, δ νεωτερος Γΐιττ, 
δ Φόξ, δ Γράτταν καί οί πρωταγωνισταί τής 19, ο Willberforce, δ Καν- 
νιγκ, δ Ούέλλιγκτων, δ Γρέϋ, δ Πάλμεοστων, δ Βήκονσφιλδ*  ύπεράνω δέ 
τών γεραοών έκείνων μνημείων μετεωρίζεται η μεγαλοπρεπής ειζων τοΰ 
πρεσβυτέρου Πίττ δστις έπί μακρδν ένεπνευσε τοσοΰτον τρόμον εις τας 
αύλάς τής Γαλλίας καί τής 'Ισπανίας καί τοΰ οποίου οι άετώδεις οφθαλ
μοί καί δ προτεταμένος βραχίων νομίζεις, λεγει Ο Μακωλαιϋ, οτι και 
νΰν έτι παρορμώσι τήν ’Αγγλίαν εις το ν αντιπαρατασσεται θαρρουντως 
κατά τών πολεμίων αυτής,

Άνέφερον τδ όνομα τοΰ Μακωλαιϋ. Ούδείς εξ ύμών αγνοεί οτι ο ανηρ 
διετέλεσεν είς τών έπιφανεστάτων λειτουργών τής επιστήμης ή'τις, άπο- 
νέμουσκ τδ γέρας τής ύστεροφημίας, δεν ητο βεβαίως δίκαιον να απο- 
κλείση τής τιμής ταύτης τούς ίδιους αυτής μυστας. Μήπως αυτός ο Μα- 
κώλαϋ, είλοσι και πέντε έ'τη άφ’ ής έγραφε του; λογους εκείνους, δεν 
είσήγετο έν πομπή καί παρατάξει εις το Πανθεον της πατριδος αυτου 
'ίνα άναπαυθή πλησίον τών έπιφανών νεκρών μεθ’ ών συνεζησεν εν τφ 
κόσμφ τής ιστορίας, καί νΰν κατθανών δεν ή'ρχετο να συνέχιση την συμ- 
βίωσιν έν τώ τής ’Αθανασίας κόσμφ ;

Έκ τών παγκοσμίων τούτων ελλανοδικών, έβραβεύθησαν μάλλον οί 
περί τάς μερικάς ιστορίας ένδιατρίψαντες ή οι συνταξαντες τας λεγομε— 
νας γενικάς ιστορίας, '[δίως δέ ήστόχησαν οσοι επεβαλοντο να φιλοσοφη- 

’σώσι πεοί τής πορείας τής άνθρωπότητος καί νά καθορίσωσι τους νομούς 
τής πορείας ταύτης, άπδ καταβολής κόσμου μέχρι τής σήμερον*  ο Bos- 
suet καί δ Herder, ί'να περιορισθώμεν εις τούς δυο δνομαστοτερους. Πάς 
νόμος προϋποτίθησι τήν άκριβή γνώσιν τοΰ γεγονότος τδ οποίον πρόκει- 
'ται νά ρυθμίση*  ημείς δέ πόρρω έσμέν τοΰ είδεναι την ολοσχερή τής αν- 
θρωπότητος ιστορίαν, καί ίσως ούδέποτε θέλομεν άξιωθή νά γνωρισωμεν 
αυτήν. Ή ιστορία τής ’Ανατολής, ής τά έ'θνη άπετελεσαν άειποτε. το 
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πλεϊστον τοϋ άνθρωπίνου γένους, μόλις πρό δλίγου ή'ρχισε νά ,άποκαλύ- · 
πτη τινάς τών γνησίων, τών ασφαλών αύτή; δέλτων. Ούδεμία δέ φαν
τασία, ούδεμία μεγαλοφυ'ίκ δύναται ν’ άναπληρώση την ακριβή τών 
πραγμάτων γνώσιν' ώστε ούδέν άπορον ότι ή φιλοσοφία της ιστορίας έ- . 
παθε τδ τοϋ Ικάρου πάθημα.

Πολύ ευτυχέστεροι δέν έγένοντο οί έπιχειρήσαντες νά άναγράψωσε 
«τάς κοινά; της οικουμένης πράξεις» ώς λέγει, δ Διόδωρος δ Σικελιώτης, 
εις τών πρώτων όσοι συνέγραψαν γενικήν ιστορίαν, /'[να άριστεύσωσιν έν 
τω άγώνι τά ιστορικά έργα δέον νά παραστήσωσι τά γεγονότα πιστά 
άμα καί έπαγωγά. Τδ πρώτον άπαιτεΐ αύτόπειρον τών μαρτυριών γνώ
σιν, τδ δεύτερον χώρον τοσοΰτον ώστε ή δεξιότη; τοΰ ζωγράφου νά μη 
δεσμεύεται ύπδ της περικλειούσης την εικόνα στεφάνης. Πρόδηλον δμως 
οτι προκειμένου νά ίστορηθή ολόκληρος τής άνθρωπότητος δ βίος, δέν ύ- 
πάρχει δύναμις άνθρωπίνη ικανή νά έπαρκέση είς τήν έκπλήρωσιν τών 
δύο εκείνων δρων" νά έκμάθη γλώσσας παντοειδείς καί τινα; άτελώς έτι 
γινωσκομένας, νά μελετήση δυσαρίθμητα ιστορικά μνημεία, καί έπειτα 
νά καλλιτεχνήση τδ ί'διον έργον έντδς πλαισίου άχανοϋς. Έντεΰθεν πά
σα ι αί γενικαί ίστορίαι ούδέν άλλο είσίν ή άπανθίσματα ώς έπι τδ πλεΐ- 
στον δτέ μέν επίτομα, δτέ δέ εκτενέστερα τών μερικών ιστοριών· ώς έπί 
τδ πλεΐστον λέγω διότι συμβαίνει ενίοτε τμήματά τινα αύτών νά αύ- 
τουογώνται ύπδ τοϋ συγγοαφέως, άλλά τά τμήματα ταΰτα είναι ποτα
μοί άφανιζόμενοι έν τώ άπεράντφ έκείνφ τών γεγονότων ώκεανφ. Τίς 
έργον λοιπόν ιδίας έν συνόλφ επιστήμης καί τέχνης, άδύνατον τδ κο· 
σμιαϊον τοϋτο Μουσεΐον νά καταρτισθή ύπδ άνθρώπου ενός. Τοϋτο συνει- 
δότες οί Γερμανοί έτεχείρησαν έσχάτως την έν Βερολίνο» έκδοσιν γενι
κής ιστορίας in Eiozeldarstellungen, δπερ έστίν έρμηνευόμενον μάλλον ή 
μεθερμηνευόμενον, γενικές ιστορίας έν ή 
απλώς περιόδων τινών αί περιπέτεια! συγγράφονται ύπδ 

■ περί τά μέρη ταΰτα τοΰ δλου άσχοληθέντων. Άλλά τδ 
τασκευκζόμενον οικοδόμημα δέν διαπρέπει έπί έμμελεί#, 
μοι αύτοϋ αρχιτέκτονες δέν είνε άπαντες, πολλοϋ γε καί 
ριστέων τής έπιστήμης. Καί έπειτα τίς θέλει άναγνώσει 
νους ογκώδεις τόμους ; *Η  συλλογή αυτή ιστοριών θέλει μέν καταταχθή 
εύλαβώς έν ταϊς δημοσίαις βιβλιοθήκαις, καί έν τισιν ίδιωτικαϊς, άλλά 
δύσκολου εινε.νά παραδεχθώμεν δτι θέλει είσέλθει εις τδν ναόν της ύ- 
στεροφημίας.

Οί ιστορικοί δέν ένίκησαν ποτέ παγκρατίφ· έστεφανώθησαν δμως πολ
λοί έξ αύτών είς τά κατά μέρος άγωνίσματα. Έν τφ παρόντι μάλιστα 

. αίώνι, δστις έκλήθη αιών της ιστορίας, πολλά είνε τά άνευφημηθέντα 
έργα καί όνόματα. ί Θέλουσιν άρά γε έπιζήσει χρόνον πολύν ; Τδ μέλ

αί τυχαι έκάστου έθνους ή καί 
άνδρών είδικώς 
ούτω πως κα- 
οί δέ πολυάριθ- 
δεΐ, έκ τών ά- 
τούς 40 έκεί-

λον άδηλον, τδ δέ μόνον βέβαιον είνε δτι ή υστεροφημία τών άμέσων 
κατά τδ μάλλον καί ήττον αύτών προκατόχων, ούδέ μέχρι τοΰ νϋν δι
έσωσε την προτέραν αύτής αί'γλην, Έν Άγγλίορ ό Hallam καί ό Μακώ- 
λαιυ άπηρχαίωσαν τούς έν τή παοελθούση έκατονταετηοίδι άκμάσαντας 
Roberston καί Hume. Έν Γαλλίφ ό Guizot, 5 Augustin Thierry, δ Thiers 
έπεσκίασαν καί αύτδν τδν έν τη έκατονταετηοίδι έκείνη πρωτεόσαντα*  
Μοντέσκιον. Μετά τά έργα τών ’Αμερικανών Prescott καί Motle'y παν
τελώς έλησμονηθησαν οί σύγχρονοι τοΰ Καρόλου Ε' καί τοΰ Φιλίππου 
Β' Ισπανοί ιστορικοί Sapulveda, Herrera, Cabrera, Campana.Άλλά τί πα
ραβάλλω τήν παρούσαν εκατονταετηρίδα πρδς τάς προτέρκς ; Έ·ν Γερ- 
μανίγ πρδ πεντήκοντα μόλις ετών δ„ Niebuhr έμονάρχει της ρωμαϊκής 
ιστορίας καί νϋν δ Mommsen κκθηρεσεν αύτδν της άρχή; ταύτης' πρδ ε
τών δέ τεσσαράκοντα, δ Muller έδέσποζε της ιστορίας της Ελληνικής’ 
καί νΰν δ Κούρτιος άφήρπασεν άπδ αύτοϋ τδ στέμμα τοϋτο. Μήπως δ 
αίών ουτός δ έπιχειρήσα'ς νά καταστρέψη τήν αιώνιον ζωήν, άπεφάσισε 
νά ποίηση εκποδών καί αύτήν τήν ύστεροφημίάν ;

Έν τώ μέσφ δμως τών άλλεπαλλήλων τούτων έπιτολών, άμαυρώ- 
σεων καί δύσεων, μεσουρανεί άείποτε φαεινός έπί δισχίλια καί πεντα
κόσια έτη δ άστήο τοΰ Θουκυδίδου. Τδ φαινόμενον τοϋτο δέον νά έπι- 
στήση έπ’ ολίγον τήν προσοχήν ήμών. Ό μΰθος τοϋ Κρόνου τοΰ κατα- 
φκγόντος τά τέκνα αύτοϋ ούδέποτε είκονίσθη πιστότερον, ώς πρδ μικροϋ 
ήκούσατε, ή ύπδ τή; τύχης τών ιστορικών. Άλλ’ οί αιώνες οί μή εύλα- 
βούμενοι τήν στοργήν τών τέκνων αυτών τούτων, τά δποΐα διάγουσι 
τδν βίον δοξολογοΰντα τούς γεννήτορας, οί αιώνες οί καταβιβρώσκοντες 
αύτά άνηλεώς, οί αιώνες κρατύνουσιν άπεναντίας άπδ γενεάς είς γενεάν 
τδ κλέος τοΰ Θουκυδίδου. Τί δέν έρρέθη άχρι τοΰδε περί τής μεγαλο- 
φυίας αύτοϋ ; Ό Διονύσιος δ Άλικαρνασσεύς δμολογεϊ δτι εέ τι τών 
ύπδ Θουκυδίδου γραφέντων συκοφαντεϊν έπεβάλετο, έπραξε τοϋτο ού μό
νον ταϊς κοιναϊς έναντιούμενος δόξαις άλλά καί ταϊς1 ίδίαις τών έπι- 
φανεστάτων ρητόρων καί φιλοσόφων μαρτυρίκι;, οί κανόνα τής ιστορι
κής πραγματείας έκεΐνον ύποτίθενται τδν άνδρα, καί τής περί τούς πο
λιτικούς λόγους δεινότητος δρον. Οί βασιλείς τής 'Ισπανίας, έν καιρφ 
τής άκμής αύτής, εΐχον άείποτε άνά χεΐρας τδν ιστορικόν τοΰ πελο- 
πόννησιακοΰ πολέμου. Οί κράτιστοι τών ρητόρων καί τών πολιτικών 
τής Αγγλίας έν τή σχολή αύτοϋ διεπλάσθησαν. Διά τοΰ έργου τούτου, 
έίπεν δ Heeren, έλάλησεν ή ιστορία ούχί δ ίστορικός'^δ δέ Schlegel πα
ραβάλλει αύτδ πρδς μεγάλην καί ύπερφυά ιστορικήν τραγφδίαν.

Ανάγκη έν τούτοι; νά δμολογήσωμεν δτι άπασαι τοϋ Άλικαονασσέως 
αί αιτιάσεις δέν ήσαν άνυπόστατοι. Αλήθειαν λ. χ. λέγει βεβαιών οτι 
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εύαρίθμητοί τινές είσιν οι πάντα ©ουκυδίδου συμβαλεΐν δυνάμενοι^ καί 
ούδ’ ούτοι χωρίς έξηγήσεως γραμματικής έ'νικ. Τά δ’ επτά χρώματα δι ’ 
ών έζωγράφησε τδν χαρακτήρα της Θουκυδίδου λέξεως, τδ στρυφνόν, τδ. 
πικρόν, τδ πυκνόν, τδ εμβριθές, τδ αυστηρόν, τδ δεινόν, τδ φοβερόν, ήδύ- 
ναντο μέν ίσως νά περιορισθώσιν είς δλιγώτερα, άλλ' έπί τέλους ούδεμίαν 
ένέχουσιν υπερβολήν άφοΰ οΐ άρχκΐρι περί μιας καί μόνης· αφ.ηγήσε.ως 
αύτοϋ, τής περί τοϋ Κυλωνίου άγους, είπαν. Λέων iyttaner erraCOa. Αόγφ 
σαφηνείας καί χάριτος ούκ ολίγοι τών τε αρχαίων καί τών νεωτέρων - ■ 
ύπερέβαλον τδν ιστορικόν τοΰ πελοποννησιακοΰ πολέμου" τινές δέ καί. 
κατά τδ παθητικόν καί τδ δραματικόν έγενοντο αύτοϋ ένάμίλλοι. ’Ανυ
πέρβλητος όμως καί απαράμιλλος άπεδείχθη η περί τοϋ μέλλοντος κρ.ί— 
σις τοΰ άνδρός. Τις δύναται νά προείπη τί θέλει συμβή έν τφ κόσμφ. 
τουτφ μ.ετά δυο έτών χιλιάδας ; Ό Θουκυδίδης προεΐπε τοϋτο, τδ δε 
άπώτατον μέλλον έκύρωσε τδν χρησμόν αύτοϋ.

Έζηκοντα καί έζ είχον παρέλθει γενεαί άπδ της τελευτής τοΰ υίοΰ τοΰ 
Όλορου ότε οί μάρτυρες της γαλλικές έπαναστάσεως έν έκστάσει μέν έ- 
βλεπον παρ’ αύτοΐς συμ,βκίνοντα τά δεινά όσα οδτος περιέγρκφέ ποτέ γι
νόμενα εις τάς έλληνικάς πόλεις, έκπεπληγμένοι δέ ή'κουον αύτοϋ λέ*  
γοντος: «καί ,έπεπεσε πολλά καί χαλεπά, κατά στάσιν ταΐς πόλεσι, γι- 
γνόμενα μέν καί αεί έσόμενα έως.άν η αύτη φύσις ανθρώπων ή.» Εύθύς. 
δέ προοιμιαζόμενος ήξίωσεν έ'τι τολμηρότερου, δτι γράφει ού μόνον περί 
τών γενομένων, άλλά καί περί τών μελλόντων έ'σεσθαι’ καί πάλιν τδ 
άπώτατον μέλλον έκύρωσεν έν τοΐς πλείστοις την πρόρρησιν ' αύτοϋ. Αί 
φοβεραί περιπέτειαι τοΰ έν Άθήναις λοιμοΰ έπανελήφθησαν άπαράλ- 
λακτοι έν Παρισίοις δτε πρδ έτών πεντήκοντα συμφορά παρεμφερής έμά.- 
στιξε την πόλιν ταύτην*  έπί τοσοϋτον άπαράλλακτοι ώστε καί έν Παρι
σίοις προέκυψαν είς μέσον αί περί δηλητηριάσεως τών ύδάτων κατηγο- 
ρίαι άς λέγει ο ιστορικός διαδοθείσας τδ πάλαι έν Πειραιεΐ κατά τώ,ν 
Πελοποννησίων. Τδ δίκαιον τοΰ ισχυρότερου τδ όποιον τοσάκις έφηρμό- 
σθη έν τφ κόσμφ τουτφ, ιδίως δέ έν τφ καθ’ ημάς αιώνί πρώτον μέν ύπδ 
τών Γάλλων κατά τών Γερμανών, έ'πειτα δέ ύπδ τών Γερμανών κατά 
τών Γάλλων’ τδ δίκαιον τοΰ ΐσχυροτέρου τδ όποιον προκαλεΐ μέν τάς δια
μαρτυρίας τών έθνών ένόσφ εινε άσθενή, επιβάλλεται δέ ύπ’ αύτών άμα 
ίσχύσωσΓ τδ . δίκαιον τοϋτο τοΰ ΐσχυροτέρου ούδέποτε ένομοθετήθη τε
λειότερου ή έν τφ διαβοητφ μεταξύ ’Αθηναίων καί Μηλίων διαλόγφ’ «δί
καια μέν έν τφ άνθρωπείφ λόγφ άπδ της ΐ'σης άνάγκης κρίνεται*  δυ
νατά δέ οί προύχοντες πράσσουσι καί οί άσθενεΐς ξυγχωοοϋσιν. ο Ποσάκις 
δέν έσυζητήθη έν τοΐς ν.εωτέροις χρόνοις τδ περί της ποινές τοΰ θανάτου 
ζήτημα. Έ,ρρέθη άρά γε νεώτερόν τι τών έπιχειρημάτων δι’ών Διόδοτος 
δ Εύκράτους παρέστησε την άνάγκην της καταργήσεως αύτής, καί διετυ-

'«ώΟήάράγε ποτέ τδ περί τούτου συμπέρασμα δριστικώτερον· «καί τοθτο 
όμως παραβαίνεταΓ ή τοίνυν δεινότερου τι τούτου δέος εύρετέον έστίν, ή 
τό δε γε ούδέν έπίσχει.» Μη άπορώμ,εν λοιπόν, δτι οί αιώνες δέν έ'παυ- 
σαν μεταδίδοντες είς γενεάς γενεών άμείωτον την μνήμην τοΰ γνώστου 
έκείνου τών άπορρήτοτέρων αύτών μυστηρίων.

Έτέρα άσύγκριτος τοΰ Θουκυδίδου έπιβολή εινε αί περιληφθεΐσαι έν. τώ 
έ'ργφ αύτοϋ δημηγορία1.. Αί δημηγορίαι αυται δέν διεμνημόνευσαν την άκρί- 
βειαν αύτην τών λεχθέντων, δέν έδημοσιεύθησαν, ώς ήθέλομεν εί'πει σή
μερον, κατά τά στενογραφημένα της βουλής πρακτικά" άλλά ίχνογραφή- 
θησαν «.έν κατά την δλην δσον οίόν τε έ'ν^οιαν τών λεχθέντων, συνεπλη- 
ρώθησαν δέ καί έχρωματίσθησαν καθ’ ά έδόκει αύτφ δτι έκαστοι περί 
τών άεί παρόντων τά δέοντα μάλιστα εΐπον. Φαντάσθητε έπι μίαν στιγ
μήν την ποικιλίαν τών προσώπων άπερ άλλεπαλλήλως ύπεδύσατο δ ιστο
ρικός καί θέλετε λάβει έ'ννοιάν τινα τοΰ πόσον άγχ_ίστροφος ήτο περί τήν 
τών προσώπων ύπόκρισιν, ή άκαμπτος περί τήν τών πραγμάτων ύποτύ- 
πωσιν εκείνη μεγάλοφυ'ία. Τοσοϋτον δέ προσομοίως παρέστησε λέγοντας 
τούς ρήτορας αύτοϋ δ δαιμόνιος ύποβολεύς, ώστε ούδείς ποτέ, έν διαστή- 
ματι εί'κοσι καί πέντε αιώνων, ύπώπτευσεν δτι άκούει άγορεύοντα τδν 
Θουκυδίδην καί ούχί τδν Περικλέα, τδν Άλκιβιάδην, τδν Νικίαν, τδν Διό- 
δοτον καί τούς άλλους τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου πρωταγωνιστής. 
Πολλοί ζηλεύσαντες τδ κατόρθωμα τοϋτο, ήθέλησαν νά τδν μιμηθώσιν*  
άπαντες άπέτυχον, οί δέ σωφρονέστεροι έτέραν έτράποντο έν δμοίαις περι- 
στάσεσιν οδόν.

Ή ύστεροφημία ύπέκυψε κατά τήν εσπερίαν ού μόνον είς τάς προϋπο- 
δειχθΐίσας πολιτικάς καί άλλας συμφοράς, άλλά καί είς άλλην τινά περι
πέτειαν δλως άπροσδόκητον. Ένφ οί λόγοι τοΰ Δημοσθένους καί τοΰ Κι- 
κέρωνος δΐήλθον άσινεΐς ανά μέσον πολλών εκατονταετηρίδων καθ’άς 
δέν ύπήρχεν έ'τι ή τυπογραφική τέχνη, έκ τών λόγων τοΰ πρεσβυτέρου 
Πίττ δέν περιεσώθησαν είς ήμάς είμή όλίγιστοι, καί, τσ πκραδοξότερον, 
οί δλιγώτερον δόκιμοι" διότι έπέπλευσαν είς τδ ναυάγιον μόνοι οί γραπτοί 
λόγοι, δ δέ άνήο ήτο πεφυκώς πρδς τδ έξ ύπογυίου λέγειν, ή'τοι πρδς τδ 
αύτοσχεδιάζειν. Οί σύγχρονοι δσοι ηύτύχησαν νά άκροασθώσιν αύτοϋ, δεν 
άπεμνημόνευσαν είμή δλίγας τινάς τών δημηγοριών έκείνων περικοπής, 
έξήγησαν δμως άποχρώντως τήν καταπληκτικήν έντύπωσιν ήν ούτοι έπρο- 
ξένουν, παραστήσαντες τήν ό'ψ.ιν, τήν περί τδ λέγειν εύχέρειαν, τήν φωνήν, 
τήν ύπόκρισιν, τήν τέχνην τοΰ ρήτορας. "Οτε κατά πρώτον είσήλθεν είς 
τή,ςβουλήν έν ήλικί^ έτών 27 ήτο νέος έπίχαρις άμα καί άρχικός.Τοσοϋτον 
δέ ακατάσχετος ήτο ή|γλώσσα αύτοΰ]ώστε πολλάκις δέν ήτο κύριος,άλλά 
δοΰλος αύτής" |καί διηγούνται δτι έ'ν τινι συνεδριάσει καθ’ήν τδ πνεύμα 
αύτοϋ, προέδρου ή'δη ό'ντος τοΰ ύπουργείου, άπησχολεΐτο ύπδ σπουδαίου 
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χυβερνητικίδ άπορρ^του, shiv είς τον,λόρδον Shellbnrne*  σήμερον πρέπει, 
νά ζαθήσω ήσυχος, διότι έάν άπαξ έγερθώ πάντα δσα έ'χω έν τή καρ- 
δίορ μου θέλουσιν υπερεκχειλίσει. 'Η φωνή αύτου ψιθυρίζουσα μέν ήκούετο 
μέχρι τών τελευταίων βάθρων τής βουλής, δταν δέ ύψοϋτο εις τήν υπά
την αύτής χορδήν αντηχεί ώς σάλπιγξ εντός τής αιθούσης καί ήκούετο 
μέχρι τών προδόμων καί τών κλιμάκων καί τών προπυλαίων τοϋ μεγά
λου εκείνου οικοδομήματος. Ή Απαγγελία του ήτο έπιτετ-ηδευμένη καί 
θεατρική, Αλλ’ή έ'κφρασις τής φυσιογνωμίας του Αξιοπρεπέστατη καί πολ
λάκις δι’ ενός μόνον βλέμματος οργής ή περιφρονήσεως περιηγεν είς τήν 
έσχάτην Αμηχανίαν τόν Αντίπαλον. Δεν έσυζήτει ποτέ καί ποτέ δέν 
άπεκρίνετο. ’Έλεγε μόνον ό,τι αύτός ένόμιζεν άναγκαΐον νά εί'πγ, αδια
φορών πρός τούς Αντιλέγοντας. Τό πολύ Απεταμίευεν εν τή μνημρ αύτοδ 
μεμονωμένην τινά αύτών φράσιν 'ίνα έμπαίξή αυτήν πικρώς ή πανηγυρι- 
κώς κατακρίν·/). Τινές τών περιφημότερων Αποστροφών τής εύγλωττίας 
του προεκλήθησαν ύπό Απροσέκτου τίνος λέξεως, ή γέλωτός τίνος, ή Απο
δοκιμασίας. Κατά τά λοιπά δ λόγος αύτοΰ ήκολούθει τόν ροΰν τών ιδίων 
διανοημάτων, ούχί τόν ροΰν της προηγήθείσης συζητήσεως. Άλλ’ δ λόγος 
ούτος κατεκοσμεϊτο ύπό ζωηρών εικόνων, ύπό πιθανών επιχειρημάτων, 
ύπό χαοιέντως διηγουμένων Ανεκδότων, ύπό επιτηδείων αίνιγμών, ύπό 
παθητικών επικλήσεων. Οί έμπαιγμοί αύτοΰ καί οί σαρκασμοί ήσαν φοβε
ροί, καί ί'σως ούδείς τών ρητόρων τής Αγγλίας κατεπτόησε ποτέ τούς 
άντιδοξοΰντας δσον αύτός δ ούδέποτε έπιχειρήσας νά Ανασκευάσν) τούς λό
γους αύτών.

Τοιαΰται ήσαν αί περί τών δημηγοριών τοϋ πρεσβυτέρου Πίττ σωζό- 
μεναι ειδήσεις δτε τω 1834 δ Μακωλαιϋ έβιογράφησε τόν άνδρα. Ό Μα- 
κώλαιϋ δέν έπεχείρησε νά Αναπλάση τάς δημηγορίας ταύτας έκ τών 
περιλιπομένων αύτών περικοπών καί τών περιγραφών τών μαρτύρων δσοι 
ήκροάσαντο τοϋ Ανδρος, Αλλ’ ήρκέσθη, διά τοΰ. συνδυασμόν τών διδομέ- 
νων τούτων, νά χαρακτηρίση τήν ρητορικήν αύτοΰ δεινότητα δι’ είκόνος, 
ής ωχρόν τή Αληθείς Αντίγραφον παρέθηκα πρό ολίγου είς ύμΑς. Δέν 
έτόλμησεν ούδ’ αύτός λοιπόν νά έ'λθγ κατά τοΰτο είς άμιλλαν πρός τόν 
Θουκυδίδην, καίτοι έγίνοισκεν άπαντα τά μυστήοια τής τέχνης τοΰ λόγου, 
άφοΰ Ανεδείχθη είς τών έπιφανεστάτων ρητόρων τής ’Αγγλίας έν τώ 
παρόντι αίώνι. "Ινα λάβετε έ'ννοιάν τινα δποϊον Αξίωμα έκτήσατο έν τή 
Βουλή δ κράτιστος. ούτος τών καθ ήμΧς ιστορικών Αρκεϊ νά εΐ'τω δτι τφ 
1852 νομοσχέδιόν τι, ψηφισθέν εύχερώς κατά τάς δύο πρώτα; Αναγνώ
σεις, προέκειτο κατά τήν κοινήν πεποίθησιν νά διέλθή ούδέν ήττον 
άπροσκόπτως τήν τρίτην αύτοΰ δοκιμασίαν δτε έζήτησε τόν λόγον δ 
Μακωλαιϋ. Έλάλησε δέ μετά τοιαύτης επιστήμης, τέχνης καί δεξιότη- 
τος,ώστε τό νομοσχέδιον Απερρίφθη διά μεγάλης πλειονοψηφίας. Δέν έν- 

θυμοΟμαι έάν τοιοδτό τι συνέβη ποτέ έν τή ήμετέρ# βουλή, άλλά ήξευρω 
δτι έν πάση βουλή τό κατόρθωμα είνε σπανιωτατον. Αύτός όμως ύπήρ·· 
ξεν δ τελευταίος τής εύγλωττίας αύτοΰ θρίαμβος. Προαγομένης τής δμι 
λίας του δ λόγος ήλασεν άπό ρυτήρος· ή ταχύτης αύτοΰ ηύζανε καθ’έκά· 
στην έ'ννοιάν μέχρις ού Απέβη χείμαρος αληθής έπί τοσοΰτον παρασύρων 
τούς άκροατάς ώστε δέν έλάμβανον καιρόν νά τόν χειροκροτήσωσι. Τότε 
κατέπεσεν, αισθανόμενος ήδη τά δήγματα τοΰ νοσήματος έξ ού άπέθανε 
μετά τινας ένιαυτούς έν Ακμή έ'τι τής ήλικίας.

Άλλά, ως βλέπετε, Αδύνατον μοί εινε νά εξακολουθήσω τό Ανάγνωσμά 
μου*.  ’Ίσως δέ καί ή ύπόθεσις αύτοΰ λογισθή ύπό πολλών ώς άκαιρος. 
Τίς τωόντι παρ’ ήμΐν σκέπτεται τήν σήμερον περί ύστεροφημίας ; Ποσά· 
κις δέν ή'κουσα λεγόμενον δτι σκοπός τοΰ βίου εινε ή Απόλαυσις. Ή Από- 
λαυσις ! Νομίζουσιν άραγε οί τοΰτο δοξάζοντες δτι δ,λίγας εύφροσύνας, 
δλίγας Αγαλλιάσεις ήσθάνθησαν γράφοντες τάς ιστορίας αύτών δ Θουκυ
δίδης καί δ Μάκώλαιϋ, δ μέν πεποιθώς δτι έδημιούργησε κτήμα ές Αεί, 
δ δέ φιλοτιμούμενος νά λάβη τόν κάλλιστον στέφανον τοΰ μεγάλου ιστο
ρικού. "Οσοι άξιοΰσιν δτι μόναι αληθείς Απολαύσεις τοΰ κόσμου τούτου 
είνε αί ύλικαί απολαύσεις, είμποροΰν μέν νά ήνε απόγονοι τελειότατοι 
τών νέων προγόνων καί Αρχηγετών τούς δποίους Αγωνίζονται οί φυσιοδί- 
φαι νά έπιβάλωσιν είς τό Ανθρώπινον γένος, Αλλά ούδέν κοινόν έχουσι πρός 
τό γένος τών ανθρώπων οίτινες έκλεισαν τάς πατρίδας αύτών καί ους οί 
γνήσιοι ημών προπάτορες ώνόμαζον «Ανδρών ηρώων θεϊον γένος, οΐ κα- 
λέονται ημίθεοι.»

Κ. Παπαρρηγόπουλος

* ‘Ο κ. Παπαρρηγόπουλος ξλάλησεν όπό σφοδροί βασανιζόμενος κατάρροο.
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Α'

"Οτε Μωάμεθ δ β'. ένίκησε τδν "Ελληνα αύτοκράτορα Κωνσταντίνον 
Δραγόσην, ό δέ ύπερόπτης και άγριος κατακφητής έστησε την ημισέλη
νον έπί των τειχών της Κωνσταντινουπόλεως, οί δυνηθέντες νά έκφύγωσι 
τδν θάνατον η τήν δουλείαν λόγιοι "Ελληνες κατέφυγον έν Ίταλίφ.

Έκεϊ δέ έν τφ μέσφ της σχολαστικής θεολογίας, καί των πεζών ή 
εμμέτρων ίπποτικών διηγημάτων άτινα άπετέλουν τήν μόνην τροφήν 
τών λατινικών έθνών, οί "Ελληνες ούτοι μετήγαγον θησαυρούς σαφηνείας, 
φωτδς καί έμπνεύσεως' έφθασαν άκριβώς έν καιρώ όπως δώσωσιν είς τά 
γράμματα καί τάς τέχνας τήν ύπερτάτην εκείνην ώθησιν ήτις έξήγαγε 
τήν Ιταλίαν έκ τών σκολιών οδών τοϋ μεσαιώνος. Οί "Ελληνες καθωδή- 
γησαν τούς λαούς τής Δυσεως είς τήν δδδν τής άοχαιότητος, έν τή οποία 
ή Ιταλία έμελλε ν’ άνευρη τήν ’Αναγέννησιν,

Έν Κωνσταντινουπόλει δέν άπέμειναν ή μέλη τινα τοΰ κλήρου τών 
οποίων δ Μωάμεθ ό β'. είχε τήν άνάγκην όπως ύπδ τδν βαρύν ζυγόν του 
δργανίσγ) τήν κοινωνικήν τοΰ κατακτηθέντος λαοϋ θέσίν. Οί κληρικοί ού- 
τοι άπετέλεσαν είδός τι διοικήσεως είς τήν οποίαν δ κατακτητής παρε- 
χώρησε προνόμια, άπερ οί διάδοχοί.του πολλάκις μέν διεφιλονείκη 
σαν συχνάκις δέ τοΐς άφήοεσαν δπωςδήποτε. Ή μόνη εξουσία ήν οί "Ελλη
νες διετήοησαν έξησκεΐτο ύπδ τοϋ κλήρου. Κατά τούς δυο πρώτους αιώ
νας τής κατακτήσεως, όσοι μή θελήσαντες νά έκπκτρισθώσιν, ήδυνή- 
θησαν νά σκεφθώσι καί περί άλλου ή τής ιδίας συντηρήσεως, έπεδόθησαν 
άποκλειστικώς είς τήν έκκλησιάστική > έπιστήμην, καθ’ όσον τοϋτο ήτο 
τδ μόνον μέσον δι’οδ ήδύναντο νά ύπηοετήσωσι τήν πατρίδα.

Παρεκτδς τοϋ περιωρισμένου τούτου κύκλου, έπεκράτει βαθυτάτη άμά- 
θεια πανταχοΰ όπου έδέσποζεν δ Τούρκος. Κατά τδ. μέγα τοϋτο ναυά- 
γιον τοΰ ελληνισμού έν αί'σθημα ούδέποτε κατεποντίσθη’ ή έλπίς βελτίο- 
νος μέλλοντος, — έλπίς επίμονο; ήν έπί μκκοούς αιώνας ουδέ , κατέβαλε, 
καί ήτις έκδηλοϋται, φανερά ή κεκαλυμμένη, είς παν ό,τι έγραφη έν τώ 
μέσω τής δουλείας.

Οί ήττηθέντες δέν έλησμόνουν ότι ήσαν "Ελληνες. Έφαντάζοντο οτι 
θάττον ή βράδιον αί χριστιανικαί δυνάμεις τής Εσπερίας θά προσήρχοντο 
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άφρωγοί, διά νέων σταυροφοριών δπως λυτρώσωσιν αύτούς άπδ τών άπί- 
βτων. Ήδύναντο δέ εΐσέτι νά έλπίζωσι τήν άνεξαρτησίαν, καθόσον χώραι 
τινές τήςΈλλάδος.διετήρουν είδος ελευθερίας.(Δεν ήσαν ύπδ τούς Τούρκους.) 

Άλλ’ ή έλπίς βαθμηδόν έζελιπε, καί έπήλθεν δ δισταγμός. Ή Ρόδος, 
μετ' αυτήν ή Κύπρος καί έπειτα ή Κρήτη περιήλθον εΐ, τήν κυριαρχίαν 
τοΰ Μουσουλμάνου. Οί ’Ενετοί έγκατέλιπον τήν Πελοπόνησον δ.ατηρή- 
βαντες αόνον τήν Επτάνησον αφ’ ετέρου δέ τά χριστιανικά κράτη παν 
άλλο διενοοΰντο ή τήν άπελευθέοωσιν τών χριστιανών τής Ανατολής.

Ή Βασιλίς τής Άδριατικής ή Ένετία, άπέβαλε τήν ναυτικήν αύτής 
ύπερογήν, ένώ οί Οθωμανοί έξέτεινον τάς κατακτήσεις των. Έάν δέ τά 
κράτη τής Δυσεως έξήσκουν έπιρροήν τινα είς τήν ’Ανατολήν, ή ένέργειά 
των διευθυνομένη ύπδ τών ’Ιησουιτών, άντί νά άποβλέπη εις τήν άπε- 
λευθέρωσιν τών 'Ελλήνων.μάλλον κατεπολέμει τήν θρησκείαν αύτών. Τδ 
παν έκινδύνευε. Πρδ πολλόΰ ·ή τουρκική τυραννία είχεν άποπτύσει πάντα 
.χαλινόν. Μετ' ολίγον οί "Ελληνες είδον καί αύτά τά τέκνα των άφαρπα- 
ζόμενα όπως συγκροτήσωσι τδ σώμα ?ών γενιτσάρων.

Ό θρ.ιαμοεύων ισλαμισμός έμελλε κατά τά φαινόμενα νά παρεμποδίση 
διά παντός τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος, δ δ’ ελληνισμός διέτρεχε τδν 
κίνδυνοχ τής παντοτεινής λήθης και τής έξοντώσεως. Άλλά κατά τήν 
έποχήν εκείνην τοϋ δισταγμού κα'ι τής άπογνωσεως ώς έκ δικαιας έζε- 
γέρσεως τής ηθικής έν τή έξελίξει τής ίςορίας παρήχθησαν συμβάντα προ- 
ωρισμένα νά κυοφορησωσι άναγκαίως τήν άναγέννησιν τοΰ ελληνικού λαοϋ.

Πέτρος δ Μέγας,ιδρυτής νέας τάξεως πραγμάτων έν.τφ κράτει αύτοϋ, 
ένεκαίνιζεν, έν τή εξωτερική πολιτική, τήν άένναον κατά τών Τούρκων 
πάλην. Πανσλαβισμός τότε δέν ύπήρχεν. Ή αρχή τών έθνοτήτων καί αί 
φυ'·ετικαί διακρίσεις δέν ειχον εΐσέτι διαιρέσει τούς χριστιανούς τής ’Ανα
τολής, άλλά παντες άπετέλουν μίαν ποίμνην ύπδ τδν "Ελληνα πατριάρ
χην, τδν άντιπροσωπεύοντα καί τήν άνάμνησιν τοϋ άρχαίου Βυζαντινού 
κράτους κα'ι τήν έλπίδα ένταύτφ τής άποκαταστάσεως του. >

Έπί αεταλλίου έκτυπωθέντος έν Άμστελοδάμφ καί φέροντος τήν .προ
τομήν του, Πέτρος δ Μεγας· έχάραξε τήν έςής. έπιγραφην : εΑύτοκράτωρ 
τών ’Ελλήνων». Έν Ρίγα άνεκήρυττε δημοσία ότι <>αί έ.πιστήμαι καί τά 
φώτα κυκλοφοροΰσιν έν ταΐς κοινωνίαις ώς τδ αίμα έν τφ σωματι, καί 
ότι ώς τδ αιμα συρρέει πρδς τήν καρδίαν ούτω και δ πολιτισμός θα επάν
ελθε είς τήν άρχάίαν αύτοϋ εστίαν, τήν Έλλαδα». Ηΐσαν λογοι ευγενεΐς 
περί τής ειλικρίνειας τών όποιων ούδείς τότε έδικαιοΰτο ν’ άμφιβάλη.

Οί "Ελληνες άπέβλεψαν μετ’ εύγνωμοσύνης πρδς. τούς έν Βορρά δμο- 
θρήσκους αύτών, τούς έχοντας τήν τε έπιθυμίαν καί τήν δύναμιν νά τεί- 
νωσιν αύτοΐς χεΐρα άρωγδν. "Οτε ειδον τούς ύπερμάχους έκείνους τοϋ 
ελληνικού σταυρού νικώντας τούς ύπερασπιστάς τής ημ,ισελήνου ένόησαν 
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δτι οί δυνάσται αύτών δέν ήσαν αήττητοι χαΐ ήρχισαν έκ νέου νά 4%. 
πίζωσι τήν άπελίυθέρωσίν των.

Άλλά καί ή συναίσθησις τής δσημέραι αύξανούσης υπεροχής αύτδν 
άφ’ένδς, άφ'ετέρου δέ τής αδιόρθωτου άνικανότητος τών δεσποτών αυ
τών συνετελεσεν ούκ δλίγον εις τδ ν’ άναζωπυρήση τήν ελπίδα τής άνα 
γεννήσεως τής πατρίδος. Πολλοί "Ελληνες, έπεκράτουν διά τής μεγάλες 
επιρροής τήν δποίαν έξήσκουν επί τής πολιτικής τοΰ οθωμανικού κράτους.

Περί τά μέσα τοΰ ιζ'. αίώνος ό “Ελλην Παναγιώτης Νικούσιος κατέχει 
τδ άξίωμα μεγάλου δραγομάνου. Έκτοτέ οί Τούρκοι έ'χουσιν άπόλυτον 
άνάγκην τών γνώσεων καί τής έπιδεξιότητος τών υποτελών αύτών Ελ
λήνων είς τάς πρδς τούς χριστιανικούς λαούς σχέσεις αύτών. Οί μεγάλοι 
δραγομάνοι άποβαίνουσιν άπαρζίτητος μοχλός είς διεύθυνσιν τοΰ κράτους. 
Μετ’ όλίγον ή Πόλη διορίζει δραγομάνους τοΰ στόλου, καί είς “Ελληνας 
ωσαύτως άναθέτει τήν διοίκησιν τών Παραδουνάβιων επαρχιών.

Αί μεγάλαι αυται Οεσεις κατέχονται διαδοχικώς ύπδ διακεκριμένων 
άνδρών, τών δποίων αί γνώσεις έξισοΰνται πρδς τήν ικανότητα,, οιον οί 
Μαυροκορδάτοι, οί ‘Τψηλάνται, οί Μουροΰζαι, οΐ Γκίκαι κλπ κλπ. Περί 
αυτούς συνηθροίσθησαν και άλλοι λόγιοι “Ελληνες, ύπουργοί αύτών καί 
ύπάλληλοι έ'στιν ότε καί μέλλοντες άντίπαλοί των.

Η παιδεία,ητις ανέπτυσσε τήν διάνοιαν άπεβαινε καί μέσον προαγωγή:, 
ώστε διεδιδετο επι μάλλον καί μάλλον. Ή δέ τη? μαθήστω? όεΐψα ηύ- 
ξανε κατά λόγον τής προσπάθειας πρδς θεραπείαν αύτής. Προτιθέμενοε 
νά έκθέσωμεν έν συνόψει τής ελληνικής φιλολογίας τήν κατά τδν ιη'. 
αιώνα άναγέννησιν άμφιβάλλομεν έάν περιεγράψαμεν αρκούντως τήν δύ- 
νάμιν καί τήν γονιμότητα τοΰ ελληνικού πνεύματος, όπερ φείποτε εύρε 
διέξοδον όπως διαφύγν] τήν βαρβαρότητα, καί τδ δποΐον καί, ύπ’ αύτδν 
έτι τδν ζυγόν ούδέποτε κατ’ούσίαν ύπεδουλώθη.

Δυναμεθα μυριοτρόπως ν’ άποδείζωμεν ότι ή ποόοδος αύτοϋ ούδέποτε 
διεκόπη, ούτε κατ’αυτήν ε'τι τήν εποχήν, ήν περιφρονητικώς άποκαλοΰ- 
μεν βυζαντινήν, ήτοι δπόταν ή ελληνική διάνοια κατείχετο δλοσχερώς 
υπό των θεολογικων ερίδων τοΰ ιε'. αίώνος. ’Αλλ ή ά./άπτυζις τοΰ θέμα
τος τούτου ή'θελε μάς παρασύρει πολύ μακράν. Κατά τδν ιη'. αιώνα, οί 
"Έλληνες 'ίδρυον πανταχοΰ σχολεία, έτύπονον βιβλία διδακτικά, έπηστι- 
μονικα και ιστορικά εις την καθομιλουμένην γλώσσαν. Μετέφραζον τά 
άριστουργ,ηματα τών ξένων φιλολογιών και έμέλέτων τούς συγγραφείς τής 
άρχαιότητος· ή έργασία αυτή έγίνετο βαθμιαίως έν τή κυρίως Έλλάδι 
αλλά προεβαινε δραστηρίως εν Κωνσταντινουπόλει. Έκεϊ συνωθοΰντο οί 
λογιοι οί μή διδάσκοντες είς τά έν ταϊς έπαρχίαις*  σχολεία. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει είχε τήν έδραν της, ή έκκλησιαστική αρχή, ητις μόνη έξε- 
προσώπει τήν πατρίδα.

tt&pi τδν Πατριάρχην κάί τούς έν τέλει “Ελληνας έιχε σχηματιαθή ά- 
ληθής Αριστοκρατία, τήν δποίαν άπετέλουν έν μερει αί παλαιαϊ τών έπαρ. 
χιών οίκογένειάι κάί έν μέρει αί τών νέων μεγιστάνων. Οί εις τήν ύπηρε 
tiav τής Πύλης“Ελληνες,κάθδ προσκαίρως άπολαύοντες τής εύνοίας αύτής*  
,έπανήρχοντο έίς τδ Φανάριον ώς είς τδ κέντρον αύτών, δπως έκεϊ παρη- 
γορηθώσιν έπί τή άπωλείγ τών αξιωμάτων αυτών.

Τότε ή'ρξατο νά σχηματίζεται κοινωνία έξ άνδρών πεπειραμένων καί 
έκ λογίων, οίτινες έγίνωσκον τά μυστικά τοΰ κράτους καί ή έλάμβανον 
ένεργδν μέρος είς τά τής πολιτείας, ή καθιέρουν είς τήν διανοητικήν ερ
γασίαν τάς ώρας τής σχολής, άς π^ρεϊχεν αύτοϊς ή δυσμένεια τών Αρ
χόντων Ή κοινωνία αυτή βαθμηδόν έδυναμαΰτο καί αύταί δέ αί κατα- 
δρομαί τής τύχης συνετέλουν πρδς αΰξησίν της. Άφ’ετέρου χάρις είς τδ 
έμπόοιον οί υποτελείς έπεσώρευον τοσαΰτα πλούτη ώστε δ κατακτητής 
ήναγκάζετο ένίοτε νά ύποκύψη είς τάς θελήσεις τοΰ κατακτηθέντο,ς. Τδ 
πατριάρχεΐον καί οί ηγεμονικοί φαναριωτικοί οίκοι άπετέλουν άρα κέν. 
τρον έλξεως είς 8 κατά πρότίμησιν συνέρρεον οί πεζογράφοι καί οί πριη- 
ταί τής άναγεννωμένης έκείνης ‘Ελλάδος.

Τίς δ έν άνέγνωσε πε,ριγραφάς τής Κωνσταντινουπόλεως καί τίς δέν 
άνεπόλησεν, έάν έπ’ ολίγον τάς διείδε, τάς θείας έκείνας καλλονάς τής 
Μεσογείου, τήν θαυμασίαν τοποθεσίαν τής Χταμπούλ, τδν Κεράτειον κόλ
πον, τούς ποιητικούς έλιγμούς τοΰ Βοσπόρου, τά αβρά άμα καί επιβλη
τικά γόητρα τών διπλών λόφων, τών ένούντων τά παράλια τής Προπον- 
τίδος, κκ>1 τοΰ Εύξέίνου Πόντου, τούς όντως άπαραμίλλους έκείνους λό
φους, τών οποίων οί πόδες λούονται είς τά νερά τής Εύρώπης άμα καί 
τής ’Ασίας !

'Οποία άντίθεσις μεταξύ τοΰ περιέχοντας έκείνου καί τοΰ θεάματος 
όπερ έντδς αύτοϋ εκτυλίσσεται σήμερον ! Ή εύρωπαϊκή έπίχρωσις, περι- 
καλύπτουσα τά πάντα έπιχέει ζοφερά χρώματα έπ/ παντός τοΰ είς τούς 
Οφθαλμούς προσπίπτοντος Οί Άνατολϊται περιβεβλημενοι τήν στενήν μέ- 
,λαιναν στολήν τών φράγκων, προσπαθοΰντες ν’ άντιγράψωσι τούς συρμούς 
καί .τά έ'θιμκ τής Εσπερίας, άποτελοΰσιν άντίθεσιν οϊαν 
τών νεκροταφίων, ύπό τδν διαυγή τής Ανατολής ούρανόν. 
τάς διευθύνσεις διασταυρούμενα Ατμόπλοια, διαταράττουσι 
®εώς των τήν ησυχίαν τοΰ μεγαλοποεποΰς Βοσπόρου.

Άλλ’ άς φαντασθή τις τήν έκεϊ ελληνικήν κοινωνίαν κατά τδ πρώτον 
τέταρτον τής πκρούσης έκκτονταετηρίδος, άς φάντασθή τάς οικογένειας 
έκείνας ζώσας έν πολυτελείς, έν ή ή καλαισθησία τής ’Ιταλίας καί ή 
τέχνη τής άρχαίας Ελλάδος συνεχέοντο. Συνηγμένοι έν τφ Κερατίφ 
κόλπ,φ, οΐ “Ελληνες κατώκουν ότε μέν εις τάς έν τω Φαναρίω ωραίας, αύ. 
τών κατοικίας, δτέ δέ πάλιν μετώκουν εις τον Βόσπορον εις μεγαλοπρ®·?

αί κυπάρισσοΛ 
Τά καθ’ δλας 
διά τής κινή-
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7ϊ5Ϊζ έξοχίκάζ ΟΙΆί'Ζς, ά'ίτίνβς δημβυθεϊσαι μετά τήν επανάστασιν περιήλ- 
θον είς τήν κατοχήν τών πασάδων, ή χρησιμευουσι νΰν ώς evSixiT-η^χτχ 
τών Ευρωπαίων πρεσβευτών. Τδ στενόν τής Κωνσταντινουπόλεως, τδ 
τότε σιωπηλόν ώς τδ τής Ένετίας, δέν έτέμνετο είμή ύπδ καϊκίων.

Οί "Ελληνες περιέφερον τήν της δουλείας μελαγχολίαν, τής οποίας 
την λήθην δέ,ν κατώρθονε νά έπιφέργ, ούτε η άπομάκρυνσις άπδ τών 
ωραίων αύτών διατριβών, έν αίς ήδύνατο νά τού; καταλάβγ ή τυραννία, 
ού'τε ή πολυτέλεια τής περιβολής, ης τδ σχήμα έφερε τδ στίγμα τής δου
λείας, ούτε τά μεγάλα αύτών πλούτη, άφοΰ ό πρώτος τών Ελλήνων 
ήναγκάζετο νά κύπτη τδν αυχένα προ τοΰ εσχάτου τών Τούρκων, καθ’ 
δσον ού'τε τά άξιώματα, ούτε ή ύψηλή ένδς Φάναριώτου θέσις ή'ρκουν δπως 
προφυλάξωσιν αύτόν η τούς οικείους του, άπδ τής βιαιοπραγίας ένδς γενι
τσάρου.

Έν τοσούτφ οί "Ελληνες τής Κωνσταντινουπόλεως ανεκτών έπι μάλ
λον καί μάλλον πεποίθησιν είς τή·< ύπεροχήν αύτών*  μακρόθεν η έγγύ- 
θεν, υπάλληλοι η έμποροι, έκριναν τους δέσποτας των. Παρακολουθοϋν- 
τες τά συμβάντα της συγχοόνου ιστορίας, έβλεπον~τήν έπεκτασιν της' 
Ρωσίας, τήν κατάπτωσιν τής Ένετίας, τήν γαλλικήν επανάστασιν, τοϋ 
μεγάλου Ναπολέοντος τήν τρικυμιώδη τροχιάν.

"Οπως έννοηθή καλώς πώς βαθμηδόν ήλλοιώθη 5 ενδόμυχος βίος τών 
έν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων, έδει νά είκονίσγ; τις τδν έν γένει τρό
πον τοΰ ζήν αύτών έν Φάναρίφ. ’Εκεί είς τά άναχωρητήρια αύτών, έν 
τώ μέσω συνδιαλέξεων, Αναγνώσεων, διαλογισμών, πάντων αναγόμενων 
είς τήν περί τής Ελλάδος σταθεράν μέριμναν, άνέτειλε νέα .φιλολογία.

Δεν ήτο αυτή, ώς ή δημώδης ποίησις της 'Ελλάδος, προϊόν αύτοφυ-’ς 
τοΰ ελληνικοί εδάφους καί πνεύματος' έν αύτή ανευρίσκει τις τά ί'χνη 
τής ξενικής έπιδράσεως, δπερ καί φυσικότατου, άφοΰ οί "Ελληνες έξεπαι- 
δεύοντο έν τή Έσπερίγ. Πας λόγιος έπιστρέφων έξ ’Ιταλίας, Γαλλίας ή 
Γερμανίας έφερε μεθέαυτοϋ μέρος τι τοϋ πνεύματος τής χώρας έν ή έμορ- 
φώθησαν αί κλίσεις καί κρίσεις αύτοΰ, έν ή έκτήσατο τάς γνώσεις του 
ενίοτε δέ καί τδν ί'διον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι. *

Άνεφερομεν ήδη τήν έπιρροήν ήν έξήσκησεν ή Ιταλία έπί τής Κρή
της καί τών Ίονίων νήσων, διαρκούσης τής ΈνεΤικής κυριαρχίας. Βραδό- 
τερον, δτε έξερράγη ή γαλλική έπανάστασις και άντήχησεν έξ αύτής 
άπασα ή Ευρώπη, δτε ό Βοναπάρτης έπεφάνη έν Αίγύπτφ καί συ- 
νετάραξε τήν ’Ανατολήν, δτε διά τής κατοχής τών Ίονίων νήσων, οΐ 
Γάλλοι έστησαν τήν τρίχρουν σημαίαν τής ελευθερίας έπί τοϋ έλλην κοϋ 
έδάφους, αί ελπίδες τών Ελλήνων έστράφησαν πρδς τούς Γάλλους.

Τότε ιδίως άνέγνωσαν τά γαλλικά συγγράμματα καί μετέφρασαν αύτά. 
>Εν τή φιλολογική ^έξεγέρσει τής Κωνσταντινουπόλεως, οί γάλλοι συγ

οι ζτγχροποι ποιηται τηζ βλλαδοζ 101?
γραφείς τοϋ ιζ' καί ιη' αίώνος έχ^οησίμευσαν ώς υπογραμμός είς τούς έλ-, 
ληνας ποιητάς.. Μόνον έκ τοϋ γαλλίκοϋ πνεύματος έμπνέονται,Καί αύται, 
δ’έ'τι αί τής άρχαιότητος παραδόσεις επανέρχονται είς τήν πρώτην αύ
τών εστίαν διά τής Εσπερίας.Ή Φαίδρα τοΰ Ρακίνα επανάγει τούς "Ελ
ληνας ποιητάς εις τδν Ιππόλυτον τοϋ Εύριπίδου.

Ό’Ιάκωβος Ραγκαβής, ό πατήρ τοΰ πρώην πρεσβευτοΰ τής 'Ελλάδος, 
έν Παιρισίοις μετεφρασε τότε άριστα έκ τοϋ γαλλικού τήν Φαίδραν, τδν 
Klvrar καί τήν Ziijar, Συγχρόνως μετεφράζετο ή Μςρόπη καί δ Βρού
τος τοΰ Βολταίρόυ, δ. Μισάνθρωπος καί δ φιλάργυρος τοϋ Μολιέρου. Μετά, 
ταΰτα δέ έξελληνίσθησαν τά δράματα τοΰ Κοτσεβοΰ καί τά μελοδρά
ματα τοΰ Μεταστασίου.

"Άν καί οΐ "Ελληνες, ήρύοντο έκ τής ξένης φιλολογίας τδ. δραματολό- 
γιον αύτών, ούχ ήττον δμως παρεϊχον καί πρωτότυπα έργα. Ό Χρηστό- 
πουλος έγραψε δραμκ έπί τής δργής τοΰ ’Αχιλλέως. Ό Ρίζας Νερουλός 
έποίησε δυδ τραγωδίας έπί κλασικών θεμάτων, τήν Ασπασίαν καί τήν 
Πσ,,Ιΐ'ζένην, καί κωμωδίαν έν ή έχλεύκζε μετά, πολλής εύφυίας τάς ύπερ- 
βολάς τών ύπέρ τδ δέον ζηλωτών τών. τοϋ Κοραή θεωριών περί διορθώ-’ 
σεως τής γλώσσης.

'Η κωμφδία τοΰ Ρίζο.υ Νερουλού είναι λίαν ευφυής, αί δέ τραγφδία1 
του περιέχουσι χωρία άληθοΰς-ποιητικής άζίας, άλλ όμως λείπει καί έκ 
τών μέν χαί έκ τών δέ ή δραματική σύνθεσις καί τδ σκηνικόν ένδιαφέρον..

Άλλά τότε ήτό τι τόσον νέον τδ νά δμιλώσιν’οί θεοί καί οί ήρωες τής 
άρχαιότητος έν έναρμονίοις στίχοις διά τής γλώσσης τών άπογόνων αύ
τών,οί καταπιεζόμενοι ήγάλλοντο τοσοΰτον έπί τή συναισθήσει δτι είλ- 
κον τήν καταγωγήν έκ γέννας εύγενοΰς, τής οποίας τά αισθήματα προε- 
κώλουν τδν θαυμασμόν πάντων, καί οί ήττημένοι. ού.τοι ευρισκον έν τοΐς 
τοϋ παρελθόντος θριάμβοις τοιαύτην άφορμήν ενθουσιασμού καί πίστεως 
είς τδ μέλλον, ώστε δέν ήσαν πολύ Απαιτητικοί ώς πρδς τάς περιπέτειας 
καί τήν διεξαγωγήν τοΰ δράματος.

Τά δράματα ταΰτα, παριστάνοντο έν Κωνσταντινουπόλει κεκλεισμένων 
τών θυρών, έν τ<ΐς ήγεμονικοΐς τοΰ Φαναριού οί’κοις· έδιδάσκοντο ωσαύ
τως έν Βουκουρεστίφ, ένθα ύπήρχε δημόσιον ελληνικόν, θέατρον ύπδ τήν 
προστασίαν τών έλλήνων ηγεμόνων. Βραδύτερον παριστάνοντο καί έν 
Όδησσφ, ή'τις,. κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνος ήτο πόλις σχεδόν ελληνική.

"Ολα τά έργα τοΰ δραματολογίου τούτου δέν π.εριεσώθησαν,Τινά,πλήν 
τών ή'δη μνημονευθέντων, έδημοσιευθησαν, άλλα δέ σώζονται ίσως'μό
νον έν χειρογράφω. Άλλ’ εύ'κολον είναι ν’άνευρεθώσι τά ί'χνη τών έργων 
τούτων έν ταΐς έλληνικαΐς έφημερίσι τής εποχής εκείνης, ή έν τγ μνήμγι 
τών έπιζώντων.

Εύχής άξιον ήθελεν εύσθαί έάν νέος τις έλλην φιλολόγος έπεχείρει τήν 
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περιγραφήν τοϋ φιλολογικοί τούτου παρελθόντος. 'Πρδς ΤΟΰΤΟ έ'δεί 7ϊίώ" 
τον νά συνδεθεί ή ιστορία τοϋ κρητικοϋ θεάτρου μέ την τοΰ Αρχαίου. Ή 
δέ Ανεύρεσις διά μέσου τοΰ μεσαιώνος, της διαδοχές τών αρχαίων παρχ·*  
δόσεων θά $το σπουδή άξια τ·?ίς περιέργειας παντός λογίου.

’'Αλλως δέ, τά ωραιότερα έργα, τά όποια η σχολή τ^'ς Κωνσταντι
νουπόλεως παρηγαγε δέν άνηκουσιν είς τδ δραματικόν η ηρω'ίκδν είδος, 
άλλά μάλλον είς τδ Αφελές καί σατυρικόν η τδ έπίχαρι, ώς φέρ' είπεΐν 
ή 'Λρπαγή της Κςνρκ,'ΐς, και πρδ πάντων τά λυρικά ποιήματα τοϋ ’Αθα
νασίου Χρηστοπούλου.'

■ 'Ο Ρίζος Νερουλός έγένετο γνωστός έν Γαλλία έκ τ·ης δημοσιεύσεώς 
τών έν Γενεύη παραδόσεων του περί νεοελληνικές φιλολογίας, α'ίτινες έκ 
τηςΓαλλικ'ης μετεφράσθησαν είς διαφόρους γλώσσας,πρδς δέ καί τ·ης ίς-ο- 
ρίας της νεωτέρας'Ελλάδος, δημοσιευθείσης Γαλλιστί τφ 182'8. Ό Ρίζος 
Νερουλός κατεΐχεν ένΒλαχίιγ έξοχον θέσιν,ην ηναγκάσθη ^ά εγκατάλειψη 
άμα έξερράγη η έπανάςασις.Προσφυγών είς Γενεύην παρέμεινεν εκεί βρα·» 
χύν χρόνον,καθότι πάραυτα έκληθη είς την υπηρεσίαν τ^ς Αναγεννωμένης 
’Ελλάδος ένθα διωοίσθη είς υψηλά υπουργήματα. Άπεβίωσε δέ τω 1849, 
έν Κωνσταντινουπόλει, ώς Αντιπρόσωπος τοϋ Βάσιλέως τ·ης Ελλάδος έν 
αυτί; τ^ πόλει έν η έγεννηθη υπόδουλος. Πλην τών δραματικών αύτοϋ 
έργων, δ Ρίζος Νερουλός έγραψε καί λυρικά ποιήματα, των οποίων τινά 
έδημοσιεύθησαν κατά πρώτον έν Παρισίοις πρδ ολίγων έτών ύπδ του μάρ- 
κησίου Queuxde St—Hilaire. Άλλά, τδ μάλλον πρωτότυπον τών έργων 
αύτοϋ είναι η Αρπαγή της Κούρκας, έν η δι’ ύφους ηρω’ίκο-κωμικοϋ,πλή
ρους χάριτος καί άλατος, χλευάζει τά ή'θη τών Φαναριωτών, περιγρά” 
φει τάς ραδιουργίας, καί τά πάθη, άτινα έξηγέρθησαν ένεκα της .περίφη
μου ταύτης κούρκας, τάν οποίαν δ ηρως τοϋ ποιήματος έποφθαλμιφ καί 
επιθυμεί νά βάλν; είς, τδν ορνιθώνα του, όπως την παχύνη διά την τρά
πεζαν του.

«’'Ω.Μούσαις δποΰ έχετε Αλλοπρόσάλους τρόπους, 
» Καί παραιτεϊτε γρήγορα τούς παλαιούς σας τόπους’ 
» Καί άπδ σάς ’ξεχάσθησαν καί Πίνδοι κ’'Ελικώνές. 
» Καί την Γραικίαν άμουσον πολλοί Ιδαν αιώνες, 
»ΎΩ Μούσαις ! Γραικός φίλος σας δέν έμεινε κανένας. 
» Καί πότε πλέον .παίζετε σ’ ταϊς ΑμμουδιάΤς της Σένας, 
» Πότε στά χείλη ψάλλετε της σκυθρωπές Ταμίζας. 
«Έμπνεύστε καί ένα λάτρην σας, βλαστόνΤραικικ·ης ρίζας, 
» Κηρύξατε ’στδν τωρινόν πολύκθλον αιώνα, 
» Μία Κούρκα, πώς έκλέφθηκεν άπδ τδν Ορνιθώνα !

I Σ.Σ.—Έν ταΐς προλαβοΰσχις οηΐχειώσεσιν, ηχολοΰϊηστ παρ'α. "όοχς τδ περί νεοελληνι» 
κής φιλολογίας Sox'fiiov τοϋ κ. Βιχίλ».

® Μιά Κούρκα μεγαλώτατή, πουλί απ’ την Ινδίαν;
» Με πάχος δεκαδάκτυλον, μέ κρέας Αμβροσίαν.
» Είπέτ’ έσεϊς, ποΰ εί'πατε τά πάθη τΐίς ’Ελένης
» Τά πάθη καί τ·ης Κούρκας μας τ·^ς καλαναθρεμμένης. 
»ΤΩ μεγαλόφωναις θεαϊς, άδέλφία. ’γαπημένα.
«Όμηρους έδιδάξατε, διδάξατε κ’ εμένα.»

'Οπόση πικρία διαφαίνεται έν τη έπικλησει ταύτη. Είς παν δ,τι έγρα
ψαν οί έν Κωνσταντινουπόλει "Ελληνες, υπολανθάνει ώς εί'πομεν νίδη η 
τοιαύτη πνοή τοϋ πατριωτισμΟΰ. Ή αρπαγή της Κούρκας διαδραματίζε
ται είς τά Θεραπειά.

;; Καί μεταξύ ’στ’ Ασύγκριτα χωριά τοΰ Καταστένου,
» Τά Θεραπειά έχουν βαθμόν τδν πρώτον τοΰ επαίνου 
» Καθώς δλαις αί εύμορφαις μέ τά χρυσά μαλλ’ά τους 
» Στολίζουν τ’ Αλαβάστρινα καί ώραΐα μέτωπά τους, 
«'Ομοίως καί τών Θεραπειών τδν κόρφον τριγυρίζουν 
«’Άπειροι κ^ποι κρεμαστοί, καί τδν καταστολίζουν

Αυτόθι κάτοικοί δ Αουκάς, εύγενης καί πλούσιος Αρχών τοΰ Φαναρίου.

Έκείνου τά περγαμηνά χαρτιά τ^ς εύγενείας 
Υπάρχουν στην ένθύμησιν τ^ς σκλάβας του Χωσρίας. 
Ήξευρ’ αύτη τοΰ πάππου του' τών πρακτικών τούς τόμους 
Πώς έλαμψεν δ προπάπος του .στοΰ Φαναριού τούς δρόμους. 
Ός πρδς τδν Αουκάν ιδίως, 
Αύτδς Αφοΰ συνάθροισε τούς θησαυρούς τοΰ Κροίσου. 
Σ’ τών Φαναριώτων τδ Περοϋ, ’ς τδν ^ούναβιν δπίσου.

’Επέστρεψε εις την πατρίδα του καί έγκατέστη κατά πρΟτίμησιν είς 
Θεραπε’ά, ένθα διίίγε Αουκούλιον βίον. Ό ηρως βλέπει άπδ τοϋ παραθύ
ρου την Κούρκαν, ·ητις εξάπτει την έπιθυμίαν του καί την δποίαν Αντί
ζηλος εύτυχέστερος κατορθόνει πρδς στιγμήν νά ιδιοποιηθώ" ώς έκ τού
του δργη μεγάλη τοΰ Αοϋκά καί πάλη σφοδρά έκ της δποίάς εξέρχεται 
τέλος νικητής, πρδς Ακραν συγκίνησιν δλοκληρου τοϋ χωρίου.

Καθώς ’ς την Μαραθωνικην νικώσα πεδιάδα.
’Παιάνιζεν έλεύθερη, κροτοΰσεν η 'Ελλάδα
Καθώς θριάμβων σάλπιγγες ’ς την Ρώμην Αντηχούσαν, 
Όπόταν οί Σκιπίωνες την ’Αφρική νικούσαν, 
'Ομοίως καί τών Θεραπε’ών η μ’ά πλευρ'ά κ’ η άλλη, ,
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Κ’ δ κόρφος μέσ’ ολόκληρος, κι’ αύτδ τδ 
Ευθύς Αναστατώθηκαν καί ολ’ Αντιβοοϋσαν 
Δύο "λ£ζ<κις, Κούρκα και Λουκάς, παντοΰ ήχολογοϋσαν 
Κ’ ν) φήμη ή άσθκτική στυφά χαμογελώσα, 
Κι’ ωσάν σχεδόν μανιακή εδώ κ’ έκεϊ πετώσα- 
Σάν στέντορας χαλκόστηθος έμεγαλοφωνοϋσε 
Καί τοΰ Λουκά τδν θρίαμβον παντού διαλαλοϋσε" 
Την κάθη μ’ά δέ λέξιν της εύθύς Ακόγωντάς την, 
Χίλ’αις ηχώ την άρπαζαν, τριπλασιάζωντάς την, 
Καί οί. καλοί Θεραπείανοί οί μέν ζευγαρωμένοι 
’Εμπρός ’ς τά περιγιάλια τους συντρόφευαν σκυμμένοι 
Οί δέ πηγαινοέρχονταν άπ’ τοϋ Λουκά τδ σπήτι, 
Καί ιδρόν δλη έ'σταζεν η πονηρή τους μήτη.

' Ό Λουκάς έλάμβανε Αναψυχήν βιβυθισμένος είς μαλακά προσκεφάλαια 
καί άπολαυων γεύματος οίου εδικαιούτο μετά τούς εκτάκτους της ήμέ · 
ρας κόπους. Έν τώ μεταξύ Αποτείνει τούς έξης λόγους είς· τδν ταπεινόν 
οαιλον τών περί αύτδν κεχηνότων ακροατών.

« Ποτέ τόσον δέν έτυχε τδ αιμά μου ν’άνάψη,
» Μήτ’ δταν ’ς τήν περιγραφήν ό Φώτης μ’ είχε γράψει
» Τδ σοβαρό «άνευτυχώς» άντίς τοϋ «εύδαιμόνώς», 
» Μήτ’ δταν έμνημόνευσεν δ πρφην Έλασσώνος, 
»’Εμένα τδν Ποστίλνικο κατόπ’ άπ’ τδν Γιωργάκη 
»’Εμένα τέτοιον άρχοντα κατόπ’ απ’ τάρχοντάκι. 
» Καί πάλιν δταν πρόπερσι’ς τά Ψωμαθεΐά ’ς τδν δρόμον 
» Μέ χτυπησ’ ένας άγριος 'Οθωμανός ’ς τδν δρόμον 
» Κ’’ωσάν νά τδν χαιρέτησα γιά νά ευχαριστήσω 
η Σταϊς λάσπαις τδ καλπάκι μου ’τινάχθηκ’ άπδ ’πίσω, 
s Και μόνον ’πού δέν έχασα τήν σοβαρότητα μου. 
s Πλήν ένας ράφτης τόλμησε καί γέλασε ’μπροστά μου. 
» Τότε μ’αύτδν έθυμωσα τδν ράφτη τον άύθάδη. 
’Ώστ’ ενθυμούμουν τήν γρωθιάν καί εκείνον ως τδ βράδυ

Είναι λεπτότατη · καί πως σκληρά ή σάτυρα αύτη τοϋ Φαναριώτου, ί
δστις ύπδ τοΰ Τούρκου, γρονθοκοπηθείς, πρδς αύτδν μέν στρέφεται όπως 
τοϋ ζητήση συγγώμην, έκχέει δέ τήν οργήν του κατά τοϋ ράπτου, δστις 
έγέλασε. "Άξιον σημειώσεως είναι τδ ήμιηρωϊκδν ύφος τής σάτυρας ταυ» 
της ή'τις υπομιμνήσκει τήν είς τδν "Ομηρον άποδιδομένην βατραχομυο- 
μαχίαν καί έν ή διαφαίνεται ή δηκτική λεπτότης καί τδ παρατηρητικόν 
πνεϋμκ τόϋ· Αουκιανοϋ. ’
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Ό ’Αθανάσιος Χοηστόπουλος έ'γοαψεν ώς άνεφέρομεν ήδη μίαν τραγφ- 
δίαν, προσέτι δέ έξέδωκε γραμματικήν τής νεω τέρας ελληνικής,έν ij προσ
παθεί ν’ άνεύρη τούς τόπου? τής άρχαίας αίολοδωρικής διαλέκτου. Άλλ’ 
ή μέν τραγωδία του δέν άνκγινώσκεται πλέον, αί δέ γλωσσικαί αύτοϋ 
θεωρία*,  έλησμονήθησαν. Τουναντίον τά λυρικά αύτοϋ διαμένουσιν Αγα
πητά είς τούς "Ελληνας καί κατέστησαν τ’ όνομά του δημοφιλέστατου 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα. Είναι νέος ’Ανακρέων· ούδείς άλλος έγραψε τήν 
νεοελληνικήν μετά πλείονος χάριτος. Οί στίχοι αύ.τοΰ ρέουσιν έναρμόνιοι. 
Δέν. διαβλέπει τις είς αύτούς ούδαμοΰ ούτε προσπάθειαν ούτε έπιτήδευ- 
σιν, νομίζει δέ τις ότι έγράφησαν Αφ’έκυτών. Είναι ώς άσμα άδιάλειπτον 
καί αύτόματον,δτέ μέν γοργόν ώς αί παρθένοι τάς οποίας δ ποιητής περι
γράφει σπευδούσας είς τδν τρυγητόν, τήν κεφαλήν κισσώ έστεμμένην,δτέ 
δε βραδύς καί. διακεκομμένος ώς δ μικρός εκείνος προδότης ’Έρως, δστις 
προσποιείται τδν κεκμηκότα δπως τδν φέρωσι έπ’ ώμων.

’Ιδού τδ πρώτον τών περί ών δ λόγος ποιημάτων :

Καθαρώτατες παρθένες, 
Μέ κισσόν στεφανωμένες, 
Έλαφρ’ άνασκουμπωθήτε, 
Καί στδν τούγο συναχθήτε. 
Π άρτε δλαις τά μαχαίρια 
Είς τά δεξιά τά χέρια- 
Κ’ είς αύτά τ’ Αριστερά σας 
Τά καλάθια τά πλεχτά σας.

Κ’ έ'τζι πλέον τραγουδώντας, 
Κ’ είς τάμπέλι μας κινώντας, 
’Ας φιλιούμεσθε ’ς τά χείλια 
Κι’ άς τρυγοϋμεν τά σταφύλια, 
Τά σταφύλια τά δροσάτα, 
Τά σταφύλια τά μελάτα, 
Τ’ Απαλά θησαυροφόρα 
Τοΰ καλοϋ μας Βάκχου δώρα.

’Ιδού καί τδ δεύτερον:

*Ο τυφλός δ έρωτας, 
Μέσ’ τούς δρόμους γέλωτας, 
Καί παιγνίδι γένουνταν, 
"Οπου κΓ άν έφαίνουνταν.

3

Τοίχου τοίχου σέρνουνταν, 
Σκόνταφτε καί ’γδέρνουνταν· 
’Έπεφτε σηκόνουνταν
Και ’ς ταϊς λάσπαις χώνουνταν.

Γέροντες τδν ύβριζαν, 
Τά παιδιά τδν σφύριζαν. 
Τδ κατόπι τ’ έτρεχαν, 
Κι’δλοι τδν κατέτρεχαν.

Βλέποντας, τδν πόνεσα 
Κ’ έ'τρεξα όσον μπόρεσα 
’Πήρα καί τδν έσερνα, 
Κ’ ή’συχα τδν έ'φερνα.
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“Γστερα σταμάτησε 
Κ’ ελαφρά μέ πάτησε 
Καί στη γη τεντώθηκε, 
Σάν νά ένεκρώθηκε.

β

ΦΆε, λέγει, πιάστηκα*  
Καί κατακουράσθηκα. 
Πάρε με ’ς τδν ώμο σου, 
Κι’ άρχισε τδν δρόμον σου.

•7

Σκυφτώ και τεντόνομαι, 
Τδν καταφορτόνομαι,

Και στδ δρόμο πιάνομαι 
Και στδ σπητι φθάνομε 

s
Φίλε, λέγ’, δρίσατε 
Την καββάλ’ αφήσατε 
Γίά νά ξαποστάσομε 
Καί νά ησυχάσωμε.

θ

Φίλε, μ.’ άποκρίνεται, 
Ιοΰτο μόν δέν γίνεται» 
Έρως ποΰ φορτόνεται, 
Πλείά δέν ξεφορτόνεται.

f

Ιδού και έτερον :

ί

Εις βουνδν έγώ κ’ δ ’Έρως 
Κ’ η άγάπη μου μαζη 
Κ’ δ Θεδς Καιρός δ γέρος*  
Άναβαίναμε μαζύ.

2

Ή άγάπη μ’ άποστοϋσε 
Είς τον δρομον τδν σκληρδν 
Καί δ ’Έρωτας περνούσε 
Βιαστικά μέ τδν καιρόν.

3

Σπάσου, λέγω, ’Έρωτά μου, 
Και μη τρέχε τ' έμπροστά, 
Η καλή συντρόφισσά μου, 
Ή άγάπη δέν βαστγ.

Τδ επόμενον φσμάτιον είναι άνταπάντησις 
λέγεται εις τδν ποιητην δτι αί τρίχες του
εζ^ς άνάγκη νά συνετισθίί: . ■

ί

Πά ! V) τρίχες μ’ άν άσπρίζο 
Μήπως τάχατε πικρίζουν;
Τ’ έχει ή άσπρη τους βαφη ; 
Μηγαρ τ’άσπρο θανατόνει;
"Η φιλώντας άγκυλόνει 
Τά χειλάκια στην βαφη ;

Τότε βλέπουν καί τανύζουν 
Και οί δύω τους τά φτερά*  
Και άπλόνουν καί αρχίζουν, 
Και πετοϋν, πετοϋν γερά.

s
Φίλοι, λέγω, ποΰ πετάτε ; 
Τόση βία διατί ;
Ή άγάπη μου κυττάτε, 
“Ωραν ωρ’ άδυνατεΐ.

β
Τότ’ δ ’Έρωτας γυρίζει 
Και· μέ λέγει, τδ παρόν :
Πώς άρχηθεν συνειθίζει 
Νά πετ^ μέ τδν καιρόν.

πρδς έτερον $σμα, έν 
λευκαίνονται, καί δτι είς τδ

-g
-s

υν,
a

Τδ τριαντάφυλλό μας 
Τδ λουλούδι τών ’Ερώτων 
Είναι άσπρο καθαρό*  
Και τδ κόκκινο ή φύσις 
Τδ συγκέρασεν έπίσης: 
Μ’ ενα χρώμα άσπρουδερό..

3

Ή μυρτιά τίίς ’Αφροδίτης 
. Είς τδ πράσινο κλαδί της

Μέσ’ τά φύλλα τά χλωρά, 
“Ολα κάταπρα σάν χϊόνι 
Τά λουλούδ’α της φυτρόνει, 
Τ’ άνθηρά και τρυφερά.

.4

Και δ Δίας δ μεγάλος
Γιά τη; Λήδας του τδ κάλλος 
Κύκνος γίνκε μΐά φορά 
Τοΰτο άληθώ; εφαρμόζεται είς 

Ουδέποτε έγηρκσε. Άναγινώσκων τις 
τδν Άνακρέοντα. Ό Χρηστόπουλος ά 
έν ήλικίιρ έβδομηκοντα επτά έτών.

Τάς ’Αθήνας έπεσχέψατο τφ 183,6, δπότε η πόλις αυτή προσεπάθεί 
νά άναστηθ-ρ έκ τη; καταστροφής καί νά μετατρέψγι τά έρείπια είς 
πρωτεύουσαν διά τδν πρώτον βασιλέα τ$ς Ελλάδος, τδν· νεαρδν “Οθωνα.

Οί συμπατοςώται τοϋ Χρηστοπούλου, ’Αλέξανδρος Σοΰτσός καί ’Αλέξαν
δρος Ραγκαβης, έξύμνησαν την έ'λευσίν του διά ποιημάτων, άτινα δύ- 
νρίνται νά κάταταχθώσι μεταξύ τών άριστων έ'ργων τών διαπρεπών, τού
των ποιητών. Άναγινώσκων τις σήμερον έ'τι τά ποιήματα εκείνα, αισθάνε
ται δτι ένυπάρχει είς αύτά η εμπνευσις τοϋ ψάλτου τοΰ έ'ρώτος, δτι ή 
φιλοσοφία του τά περιβάλλει καί η χάρις του τά περικοσμεΐ.

Τδ κύρισν χαρακτηριστικόν της λυρικές ποιήσεως τοΰ Χρηστοπούλου 
,είνα ί ευθυμία. Ούτως έπέδρασεν έπί τδν χαρακτήρα της Φαναριωτικ·ης 
κοινωνίας η ύλικη εύημερία καί συ^αίσθησις τηςιδίας άξίας. Οί 
φαναριώτάΐ προσεπάθησαν νά λησμονησωσι τ^ν ταπείνωσίν τοΰ πα
ρελθόντος, τάς μέριμνας τοΰ ένεστώτος καί τάς άνησυχίας τ'οΰ μέλ
λοντος, βκυκαλιζόμενοι μέ τδν ρυθμδν τερπνής: ποιήσεως. Καθώς η δρα- 
,στηρίότης αύτών ούδέποτε άπεχάυνώθη ώς έκ τοΰ κλίματος της Κων
σταντινουπόλεως, δπερ έκνευρίζει τούς Τούρκους καί κυριεύει τούς ξένους 
ςτερίηγητάς, ούτω καί τδ πνεϋμα των άνεΰρεν έπ'ι τέλους τ$ν ’Αθηναϊκήν 
εύθυμίαν έν τφ μέσφ τών της δουλείας θλίψεων.

; Τοΰτο έξηγεϊ τδν λόγον, δι’ δν πάντα τά έργα τη,ς σχολής ταύτης, τά 
πρδ- της έλλήν,κης έπανασΤασεως γραφέντα, έχουσί τι τδ ελλιπές ελ
λείπει έξ αύτών τόνος κα'ι δύναμις. Ή τραχεία πνοή της έλευθερίκς δέν 
ζωογονεί τάς παιδιάς ταύτας της διανοίας. Έν τοΐς έ'ργοις τούτο ις έπι- 
κρατεϊτδ έπιτετηδευμένον καί τδ κομψόν. Φαίνονται πως προϊόντα άτμο" 
σφαίρας άριστοκρατικης. Έν ταΐς μικραΐς έκείναις αύλαϊς τών έν ίσχύ'ί η 
ίτεπτωκότώ'ν ηγεμόνων τοϋΦαναρίου,ούδέν τών άπδ τοϋ λαοϋ ίπορρεόντων

Γιά νά δείξ’ είς κάθε μέρος 
’Άσπρες τρίχες θέλ’ δ ’Έρως 
Σάν τοϋ κύκνου τά φτερά.

s

Τδ λοιπδν και έγ’ δσο θέλω 
’Άς ασπρίζω, δέν μέ μέλει.
Παντελώς δέν μέ λυπ^ 
“Οτι δσο πάντ’ άσπρίζω, 
Τόσω πλέον νοστιμίζω, 
Τόσ’ δ ’Έρως μ’ άγαπ^.

δν ’Αθανάσων Χρηστόπουλον δστις 
αύτδν τδν ευρίσκει αείποτε νέον ώς 
τεβίωσεν έν Βουκουρεστίφ τδ 1847
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αισθημάτων ένυπάρχει. Αύτόθι τιμ.άται καί χρησιμεύει ώς υπογραμμός ή 
άκριβολόγος ποίησις είτε σπουδαία είτε' ελαφρά τών Γάλλων Ρακίνα ΛαΙ 
Βολταίρου, η τοϋ Ίταλοϋ Μεταστασίου. Γίνεται μέν βεβαίως λόγος περί 
Περικλεούς καί τών ’Αθηνών, άλλά δέν γεννάται εκεί ή ελευθερία ή 
βγαλμένη άπ’ τά ιερά κόκκαλα τών 'Ελλήνων. Έάν ενίοτε ψάλλωσι τούς 
υμνους τοΰ Ρήγα, τούς ψάλλουσι κρυφίως. Ό τύραννος έπιβλέπει, άζραά- 
ται, τον περιφρονοΰσι μέν, άλλά και τον φοβούνται συνάμα. Κακολογούσα 
περί αύτοϋ,άλλά χαρ.ηλή τγ φωνγ· ώς έκ τοϋ φόβου μή άκουσθώσιν άπώ- 
λεσαν τήν έξιν τοΰ νά ύψόνωσι τήν φωνήν.

Ούχ ήττον,παρέχοντες είς τήν'Ελλάδα τά πρότυπα ταϋτα τής καλαισθη- 
σιας είς τό λυρικόν ή τό σατυρικόν είδος, προσπελάζοντες κατά τό μάλ
λον ή ήττον τή’ άρχαιότητι, έστω και διά της μεσολαβήσεως άλλων ζέ- 
νων λαών, εξυπηρετούν τήν ελευθερίαν, καί έξηυγένιζον τήν ελληνικήν 
φιλολογίαν. "Αλλως τε, ώς άπεδείξαμεν ήδη, δ πατριωτισμός ούτος καί, 
τοι πεφοβισμένος, είναι όμως διαρκής έπίκλησις είς τήν πατρίδα Ελλάδα.

Διότι έάν έκρυπτον τόν πατριωτιτισμόν αυτών υπό τερπνήν φιλολο
γίαν, ύπο ειρηνικά εξωτερικά, .ύπδ επιφάνειαν εύμαροΰς βίου, άν καί ά.πέ· 
κτησαν έξ ανάγκης τήν συνήθειαν τοΰ διαοκώς ύποκρύπτεσθαι, ούχ ήτ- 
τον οί "Ελληνες ούτοι τής πρωτευούσης, έν ή ή Φιλική Εταιρία έστρα- 
τολόγει πολυάριθμα μέλη, ώνειρεύοντο' άεννάως τήν άπελευθέρωσιν τής 
πατρίδος. .

"Οτε έξερράγη ή έπανάστασις οί Φαναριώται άπέτισαν τόν φόρον αύτ 
τών είς τήν ‘Ελλάδα. ’Έχυσαν ύπέρ αύτής τό αίμά των καί έπί τοΰ 
πεδίου τής μάχης καί είς τά βασανιστήρια.

Τφ 1821 ό 'Τψηλάντης πρώτος ύψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστά-, 
σεως, ής συμμετέσχον οί τότε' ηγεμόνες τής Βλαχίας καί Μολδαυίας.; 
Οί νέοι Φαναριώται, έσπευσαν μετά ζήλου νά καταταχθώσιν είς του 
ιερόν λόχον, δστις θυσιασθείς έν Δοαγασσανίω,έξυμνήθη ύπο τοϋ Κάλβουι 
Διά τοϋ ατιμωτικού θανάτου τοΰ πατριάρχου, διά τής άποκέφκλίσεως 
τών 'Ελλήνων προύχούντων πρδ τών θυρών τών ιδίων αύτών οέκων, διά 
τής σφαγής, τοσούτων άθώω'ν άνά τάς ήδούς τής Κωνσταντινουπόλεως, 
οΐ "Ελληνες εκείνοι έπλήρωσαν ακριβά τάς πρώτας εκρήξεις τής έθνικής 
έπαναστάσεως... . j

Λίετά τούς, έπελθόντας καταδιωγμούς, οΐ Φαναριώται δέν ήδύναντο 
ού'τε νά σκέπτωνται, ού'τε νά γράφωσι έν Κωνσταντινουπόλει· διό κατέτ 
,φυγον είς Ελλάδα. .

Ό Μαυροκορδάτος, εις τών έπιφανεστέοων άνδρών έν τή ελληνική 
ίστορίρ:, ό Νεγρης, καί άλλοι πολλοί άκόμη ήλθον έκ τοϋ Φαναριού. Τά 
τέκνα αύτών έγκατεστάθησαν έν Άθήναις. Τό Φανάριον ύπάρχει είσετι, 
τδ Πατριαρχείου ύφίσταται, άλλ’ οί Φαναριώται έξέλιπον. Συνεχωνεύθη,?
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(?αν μετά τή; πατρίδος, τήν.όποιαν άνέκτησαν διά των θριάμβων τής 
έπαναστάσεως.

ν Έκεϊ έν τή κυρίως 'Έλλάδι, μετεφΰτεύθη ή ποιητική Σχολή τής Κων
σταντινουπόλεως. Πριν ή όμως τήν παρακολουθήσωμεν έν ’Αθήναις θά 
άφιερώσωμεν μίαν έτι σελίδα είς τον τελευταΐον έν Κωνσταντινουπόλει 
αντιπρόσωπον τής Σχολής ταύτης.

Γ '

'Ο Ήλίας Τανταλίδης έγεννηθη έν Φαναρίω τώ 1818. Τυφλωθείς είς 
τδ εικοστόν έβδομον έτος τής ήλικίας του, ύπέστη τήν δοκιμασίαν ταυ- 
την μετά γενναιότητος καί καρτερίας συγκινητικής. Δεν διέκοψε τάς φι- 
λολογικάς αύτοϋ μελετάς καί καθεϊξεν έπαξίως τήν έδραν τής ελληνικής 
φιλολογίας είς τήν έν Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν, μέχρι τοΰ θανάτου 
αύτοϋ τφ 187 6. Ή πολυμάθειά του, τδ γόητρον τής συναναστροφής του, 
ή ποιητική αύτοϋ φύσις, πζοέσχον αύτφ φίλους σταθερούς· τά δέ ποιή
ματα του κατέστησαν τ’ όνομά του δημοτικώτατον. Ό ποιητικό; δρίζων 
τοϋ Τανταλίδου δέν είναι ευρύτερος ή δ τών προγενεστέρων αύτοϋ ποιη
τών ώς δ Χρηστόπουλος, .ψάλλει καί αυτός τόν έρωτα καί τόν. Βάκχον, 
ώς δ Ρίζος Νερουλός περιγράφει μέ λεπτήν είρωνίαν τά ή'θη τών συμπα- 

ί τριωτών του" άλλά δέν είναι μιμητής κοινός. Μιμούμενος διατηρεί τήν
? πρωτοτυπίαν του.Οί ς-ΐχοί tq'j είς εί'δη τά δποΐα δέν έδημιούργησεν αυτός,
ί κέκτην'ται ίδιόρυθμον χάριν.'Η άτμοσφαΐρκ τήςΚωνσταντινουπόλεως περι

βάλλει εΐσέτι τδν άόμματον ποιητήν δέν βλεπει τάς καλλονάς της, άλλ’ 
εξακολουθεί ν’ άναπνέη τήν ήδυτητά της.

’Ενίοτε δ Τανταλίδης, στενάζει πικρώς, πλήν πάραυτα ή καλοκάγα
θος αύτοϋ φύσις αναλαμβάνει τήν έαυτής εύθυιν.ΐαν.. Τότε καί δείκνυ- 
ται ύπδ τήν εύνοϊκοτέραν αύτοϋ, όψιν.

ί . ό· rP?1i
1

f Χθεσινά μου κουοελάκια, τρελοκόριτσα ακόμη,
Δίχως στοχασι και γνωμτ),

■ Βγήκετε καί σείς’ς τή μέση κοκκωνίτσες’ς τδ έξής
Καί γελάτε μέ τά λόγΛα μιας έζακουστής ζίοίης/ 
”Ημουν νέα καί ’γώ, όμως είχα κάν καί κάν καμάρι" 
Είχα μάτια σάν δυό άστρα, καί ένα-πρόσωπο φεγγάρι

Λωλόκόριτσα. φεύγατε . ...
λ. Με τ.ά μάτια μου γελάτε ;
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Τώρα βγάζω τδπαποϋτσι καί σάς πιάνω>
Και σάς κάνω !

Τώθ’ αρπάζω τά μαλιά σας καί σάς ρίχνω, 
Καί σάς δείχνω !

2 ,

Εί'σθε τάχα καί σείς νέαις, καί κ’ έ'χετε καί σείς καί νείότή ί 
Αΐ, πουν’ οί καιροί οί πρώτοι ;

Πούν’ εκείνα τά σαρίκια,ποΰ έκεϊνα τά άντέρ’ά,
Τά ζουνάρία, τά σαλβάρΑα, καί τά ροΰχα τά βαρΑά,
Τά τετράξανθα πλεξούδΑα δταν ή'θελα νά πλέξω,
’Έλεγε τδ πρόσωπό μου*  — αφέξε "Ηλ’ε γ’ά νά ψέξω !» 

ΖουλΑαρόγατες, φευγάτε*  
Άπ’ τή ζοόλΑα σας γελάτε.

Τώρα ’βγάζω τδ παπούτσι καί σάς πΑάνω,
Καί σάς κάνω !

Τωρ’ άρπάζω τά μαλλιά σας καί σάς ρίχνω, 
Καί σάς δείχνω !

3

Πούναι που γυαλοκοποϋσα άπδ πίσ’ άπ’ τδ καφά<#ί 
Μάτι μή μέ ξεσκεπάση !

"Οπου ενα παληκάοι, σάν τδ μάλαμα καλό,
Μ’ είδε καί έ'χασε τδν νόΰν του καί κατήντησε τρελό j
Κ’ ένας ξένος μέ ελπίδα τήν Λοξή νά πάργ
Μαχαιριές μπροστά μου πήρε τρεις κοντά εις τδ ζωνάρι·.
Ναί ! σκοτόνουνταυ οί άνδρε;" δμως ποΰ νά πλησιάσουν, 

Τήν άκρήτσα μας νά πΑασουν.
Τώρα έρχονται ιζοτΓ,ούχΙιΐ' καί έ'ρωτας σάς τραγφδοΰν 
Σάς ’μιλούν σάς άγκαλίάζουν καί σάς πιάνουν καί πηδούν 
Τότε ή'μεθα κλεισμέναις ’ς στδ κλουβί σάν τά κανάρίκ*  
Τήν άσκΑκ μας ποΰ νά δέουνε τά καϋμένα παληκάοΑα ;

Τώρα τρέχουν νά σάς ευρουν μόλις φέγγει καί δέν φέγγει 
Έκατδν Φραγκολελέγκοι

Τδ χεράκι σας "δ σφίγγουν, φράγκικα σάς ομιλούν, 
Κάθεσθε γόνα μέ γόνα καί γελάτε καί γελούν.
Αί’· . . καιρέ καταραμένε ! κ’ εγώ φαίνομαι άνζίχα 
Μέ αύτήν τήν ταμπακέρα καί μ’ αύτήν τήν μαγουλίκα ! 

Άξετσίπωτες φευγάτε ... .
’Σ τούς ταμπάκους.μου γελάτε.
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Τώρα βγάζω τδ παπούτσι, καί σάς πιάνω· 
Καί σάς κάνώ !

Τώο’ άρπάζω τά μαλλιά σας, καί σάς ρίχνω, 
Και σάς δείχνω !

’Άφινα τδν άργαλεΑο μου. ταϊς λανάρες, τά σκουΰΑα μου, 
’Αμελούσα τή δουλε’ά μου ;

■ Τώρα σείς άπδ τούς δρόμους έ'χετέ συμμαζεμδ ; .
1! xV εγώ γρηά γυναϊκα κάθουμε καί πολεμώ 
Με τή ρώκα, μέ τ’ άδράχτι, μέ βαμβάκι καί μέ νήμα, 
Καί μιά ώρα νά καθήσω ’ς τήν ψυχήν μου τδχω κρίμα 

3ελαγ1άσματα φευγάτε ... 
Τήν γερόντισσα γελάτε ;

Τώρα βγάζω τδ παπούτσι, καί σάς πιάνω, 
Καί σάς κάνω ...

Τώρ’ άρπάζω τά μαλϊά σας καί σάς ρίχνω,
Καί σάς δείχνω 1

Τά ποιήματα έν οΐς ό Τανταλ.ίδης ύπαινίττεται τδ παρελθδν καί εί- 
κονίζει τά παλαιά έθιμα τοΰ ζήν και τά ήθη τής Κωνσταντινουπόλεως 

’είναι χαριέστατα, διδ άρέσκουσιν ιδίως εις τούς συμπατριώτας αύτοϋ. 
Ιδού έτερον ποίημα, έ'χον γενικώτερον χαρακτήρα :

Ποε^τής

Αύτδν εδώ τδν βλέπετε μέ φρύδι άνασυρμένα ;
Με σουφρωμένου μέτωπον, μέ μάτ’α βουλιαγμένα;

Σωπκτε καί είναι ποιητής
Μέ τής πικρίας τδ ραβδί τά σόμπαντα θά δείρν). 
Γενίτσαρος τών ποιητών, αρπάζει τδ σατίρι,

Καί θά φανή σατυριστής.

Σατυριστής . . . Ώς κεραυνόν βαστ^ τδν κάλαμόν τού' 
Τά βέλη του έβούτησέ *ς  τδν βραστερόν θυμόν του.

Φαρέτραν κρέμασε διπλήν
’Απόλλων νυκτοπρόσωπος τεντόνει τδ δοξάρι 
Τδν κόσμον όλον συσσωμον δ διάβολος θά πάργ.

Με πρώτον τείναγμά του . . . Ιίλήν 
Έσκάλωσεν ή εύ'ροια τών στίχων μου, σταθήτε, 
Άκοΰτε τδν σατυριστην ; αγανακτεί, λυπεΐται”

Τδν κάλαμον συχνοβουτ^
’Σ τά είκοσι του δάκτυλα τά μέτρα συλλαβίζει, 
’Αλλάζει τδ τετράδων, τδν ΐδρων του σκουπίζει,

Τδ καλαμάρι του πετ£.
Μέ τάς σβυσμένας λέξεις του λουλούδια σχεδιάζει, 
Τοΰ στίχου ή κατάληξις ολίγον δέν τερΑκζει.

Και τήν ζητεί στά λεξικά.
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Φυσ$, σφυρίζει, ξυνεται, άνάλατα τά κρίνει
Καί σβύνει, γράφει άτυχα, και σβύνει, γράφει, σβυνεί.

*Ω ! τί δεινά ποιητικά !

Πλήν νά σου τον . . . έμπνέεται, τά φρύδια δΐέτε κάτου4
Έπήρε δρόμ’ ό κάλαμος, γελούν τά βλέμματά του.

Ίδέ συνέλαβε, Θαρρώ.
Έγκαστρομέν’ ύι Μοϋσά του ’ς τδν σκάμνον πριν καθήση,
Θ’ άποβαλθή παράκαιρα, καί μέλλει νά γέννησή

. Τετραμηνήτικο μωρό1

Έγέννησε . .. άκροατάς ζητεί νά τ’ άναγνώσγ· 
Φευγιό παιδιά ! τί στέκεσθε ; θά μΧς καταπλακώση !

’Άφες μας, άφες, Ποιητή!
Νά ζή τδ νεογέννητο ! τ’ αύτίά μας μη πειράζεις,
Είν’ ευτυχές τδ ποίημα, και νά μας τδ διαβάζφς

, Είν’ τιμωρία περιττή . . .

Ό Τανταλίδης είχε ίσχυρδν θρησκευτικόν αί'σθημα, δπερ πολλάκις έξε- 
δηλωσεν είς τούς στίχους αύτοΰ. . ’Ενίοτε καί ό πατριωτισμός ευρί
σκει τρόπον νά έκχυθ^ έκ τής καρδίας του είς μικρά ποιήματα ώς είς τδ 
εξής τδ όποιον άρυόμεθα έκ συλλογής χάριν τών παίδων φιλοπονηθείσης. 
Τοΰτο είναι τδ τελευταΐον αύτοΰ εργον :

Τό Καοτόπουλο

ί

Μέ καράβι στά ταξείδια, 
Τδ ναυτόπουλο γυρν^*
Καί ’ς της θάλασσας τά φειδία, 
Τά μικράτα του περνίρ.

2

Ό βοργιάς δέν τδ τρομάζει, 
Ούτ’ η άπιστη νοτιά, 
Ούτε χλόν’ ούτε χαλάζι, 
Ούτε κύματα πλατ’ά.

3
Στή δουλ’ά πουρνδ καί βράδυ, 
Μέ τδν στρόμπο στδ πλευρό, 
Ξερό τρώγει παξιμάδι, 
Πίν’ άκάθαρτο νερό.

4

Πεταχτό ’σάν τδ ξεφτέρι, 
’Ανεβαίνει στά πανίά.
Καί μέ ρόζους είς τδ χέρι, 
Λύνει δένει τά σχοινιά.

Ξ

Στοΰ κινδύνου τήν τρομάρα, 
Τδ φυλάγει μοναχή
Τής μανοΰλάς του ή λαχτάρα, 
Τής μανοΰλάς του ή ευχή.

6

Ποΰ ελπίζει παληκάρι 
Νά τδν διή καμμλά φορά 
Λά τδν ’ποΰν μικρόν Κανάρη 
Μέσ’ στ’ άθάνατα Ψαρρά.

Έπανερχόμεθα νϋ.ν είς τήν Σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως μετενε- 
χθεΐσαν εις τήν άπελευθερωθεΐσαν 'Ελλάδα.

(άκολουΟεϊ) Εύφραβία Κετσέα
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ς". Λούρον.

Αί τεΐμημ&αι πΛίτθοι.

Νέους πάλιν θησαυρούς αποκαλύπτει είς τδν παΐδα καί τδ ς·'. δώρον, 
έν τώ κιβωτίφ, τοΰ οποίου ισομεγέθης πάλιν τφ προηγουμένφ κύβος εί
ναι τετμημένος δίς κατά μήκος καί κατά πλάτος, ούδόλως δέ έν . τφ 
μέσω, έξ ου προκύπτουσιν 27 πλίνθοι, ών οί 9 πάλιν είναι τετμημένοι, 
ούχί όμως διαγωνίως, άλλ’ οί μέν έξ όριζοντίως είς δώδεκα άβακας, οί 
δέ τρεις καθέτως είς έξ στυλίσκους. Τδ ς·' λοιπδν δώρον αποτελεί συν
έχειαν τών πλίνθων τοΰ δ', δώρου, άλλά πρδς τοΐς άλλοις περιέχει ό- 
λως νέα σχήματα, τούς άβακας καί τούς στυλίσκους, δι’ ών νέα πάλιν 
εμφανίζονται σημεία επαφής καί νέοι καταρτίζονται συνδυασμοί. .

Ή πληθύς τού ύλικοΰ καί πάλιν παρέχει τήν αφορμήν τοΰ νά έπανα- 
λαμβανωνται *καί  διά τοϋ δώρου τούτου αί συνθετώτεραι καί πολυπλο- 
κώτεραι άριθμητικαί άσκήσεις του ζ δώρου, ως καί πλειότερα μάθημά-' 
τικά σχήματα. Έάν δέ έπιτρέψωμεν είς τδν παΐδα νά παραθέσγ έπί 
έπιπέδου έπιφανείας τά υλικά τοΰ ς·' δώρου, θέλει παρατηρήσει, οτι δι’ 
αύτοΰ δύναται νά περιλάβγ πολύ περισσότερον χώρον’ή οτι δύναται διά 
του όγκωδεστέρου έ. δώρου Έν φ δέ τοΰτο πλουσιώτερα καί ωραιότερα 
έ'χει τά καλλιτεχνικά σχήματα καί στερεά μέν (ένεκα τοϋ κυβικοΰ 
σχήματος), άλλ’ ένεκα τούτου βαρέα τά βιωτικά, τδ ς·'. δώρον, τάν<£~ 
παλιν, δλιγωτερα και ήττον καλά έ'χει τά καλλιτεχνικά σχήματα, είναι 
δέ καταλληλότατου πρδς καταρτισμόν λεπτοτέρων, καλλιτεχνικωτέρων 
καί ύψηλοτέρων οίκοδημάτων, δηλ. βιωτικών σχημάτων.

5Ε”. δώρον.

Τδ δώρον τοΰτο δέν συνετέθη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Φροέβελ, άλλ’ είναι με
ταγενέστερον, καταρτισθέν κατά τάς φροβελιανάς άρχάς. "Ενεκα τούτου, 
καί επειδή καλώς συνεχίζει τά τών κύβων τοΰ ε' δώρου, είσάγον τδν 
παΐδα καί είς τά καμπυλόγραμμα σχήματα, προσλαμβάνεται είς τήν σει
ράν τών φροβελιανών παιγνίων, ώς ζ'. δώρον, καθ’ όσον καί αύτός δ: 
Φροέβελ είχεν υποδείξει τδν τρόπον, καθ’ 3ν τά 6 δώρα τών στερεών- 
σωμάτων ήδύναντο νά συνεχισθώσιν έκτεινόμενα. Τδ ζ'. δώρον περιέχει 

* Τδε σελ 51.
Τόμος θ' 2, — Φεδουάριος 185>8 8



1 1 4
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΟΒΕΑΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑTOS 115

Ι1ΑΡΝΑΧΣΟ3

27 πάλιν κύβους, ήτοι 12 δλοκλήρους, 3 τετμημένους εις τέταρτος καί 
12 εις σπονδύλους καί εις τόξα, δηλ( είς 12 ήμίση σπονδύλων καί είς 
8 ήμίση τόξων. Άφ’ ού δέ ό παΐς γνωρίση κατά μέρος καί έν συνόλφ 
τά νέα σχήματά του, έν οίς εύκόλως πάλιν αναγνωρίζει, τά έκ τών προ
ηγουμένων γνωστά αύτω, ώς έκ τοΰ κυλίνδρου τον σπόνδυλον· άφ’ ου 
διδαχθή πώξ καί κατά πόσους τρόπους δύ/ατχι νά μεταχειρισθή αύτά 
πολυειδώς καί πολυτρόπως, τότε καί δι’ αύτών προβαίνει είς καταρτι
σμόν ποικίλων καλλιτεχνικών καί βιωτικών σχημάτων, άτινα, ενεκα 
τών σπονδύλων καί τώ> τόξων, ίκανώς άπείκονίζουσι τον ρωμανικόν ρυθ
μόν. ’Αληθώς δέ ωραία σχήματά καί Οικοδομήματα παράγονται διά 
τή; ένώσεως τών τοιών τούτων δώρων όμοΰ, άλλά βεβαίως ή τελεϊο- 
ποίησι; αύτών μόνον κατά τάς άνωτέρας προκαταρκτικά; τάξεις δύνά- 
Ται νά έπιτευχθή.Ένταΰθκ δέν είναι άπό σκοπού νά έκφέρωμεν. την εύ - 
χήν, δπως κατά την παρ’ ήμΐν πλήρη εισαγωγήν τοΰ φροβελιανοΰ συς-ή- 
ματος προστεθώσι τρία έ'τι κιβώτια είς τά ύπάρχοντα επτά, έν οίς νά 
εύρίσκωσιν οί έλληνόπαιδες κιονόκρανα καί στόλους άναπχριστώντας τού;
τρεις ρυθμούς τής ελληνικής άρχιτεκτονικής. Τοϋτο ευκολότατα κατορ- 
θοΰται καί θέλει έίσθαι ή συμπληρωσις μάλιστα τών προηγουμένων" 
διότι ώς έκ τών κύβων τοΰ ε. δώοου έσχημκτίσθησχν οί σπόνδυλοι τοΰ 
ζ', δώρου, ούτω κάί τό ή. δώρον, αΰξανόμενον είς ο 4 κύβους, δύναται 
νά περιέχη 18 δλοκλήρόυς κύβους, 42 άλλους, μετασκευασθέντας είς 
42 σπονδύλους δωρικοΰ ρυθμοΰ, άπαρτίζοντάς, άνά τρεις σπονδύλους, 14 
δωοικού; κίονας· καί τέλος 14 άλλους μέτασχηματισδεντας είς δωρικά 
κιονόκρανα. Κατά τον αύτόν τρόπον έκ τών πλίνθων τοΰ ς·’. δώρου δόνα- 
ται νά καταρτισθ·ρ τδ θ' δώρόν, περιέχόν 64 πάλιν τεμάχια, πλίνθους 
δηλ. άβακας καί άντί άπλών στυλίσκων κιονόκρανα καί κίονας ιωνικούς.

ι' δώοον, περιέχόν πλίνθους καί άβακας, άλλάΟμοίως δέ κάί το
καί κιονόκρανα καί κίονας κορινθιακούς. Ούτω ή μεγκλητέρχ πάλιν πλή
θος του ύλικοΰ πληρεστέραν έ'τι ήθελε παρέχέ·. την άφορμήν πρός άριθ- 
μητικάς καί γεωμετρικά; άσκήσεις, τά δέ καλλιτεχνικότατα σχήματα
τών ελληνικών κιόνων ή'θελον τελειοποιεί κζι τάς έν τή οίκοδομητική 
παραγωγάς τών πχίδων, παρέχοντα αύτοϊς τή, άφορμήν τοΰ νά σπον

δπως κατατηςδάζωσι πρω’ίμως τά αριστουργήματα τής ελληνικής τέχνης, 
τάς δυνάμεις αύτών, παίζοντα τό πρώτον, άπομιμώνται αύτά·

Διά τών άπαριθμηθέντων τούτων δώρων τών άπαρτιζόντων τά πάί- 
γνια τών στερεών σωμάτων, δ παΐς.' έδίδάχθη παντοίας ιδιότητας τών 
σωμάτων τούτων’ τήν ύλην, τό σχήμα, τό μέγεθος, τόν άριθμόν, τό 
χρώμα*  τάς διευθύνσεις, τάς κινήσεις, τούς τρόπους τής επαφής κάί τήν 
χρήσιν αύτών έν γένει. Καί ταΰτα πάντα, ούχί άφνφημένως κάί ώς θεω
ρητικόν μάθημα, άλλ’ έν πολυειδή καί πολυτρόπω έφαρμογή έπί τών τοΰ 

καθημερινοί! πρακτικοΰ βίου. Έν γενει δλαι αί άνωτέρω άλήθειαι δέν 
διδάσκονται είς τούς παΐδας, άλλά παρέχονται εις αύτούς αύτά τά 'πχί- 
•γνια,όπως διά τοΰ χειρισμού αύτών, διά τής παρατηρήσεώς,κάί τής συγκρί- 
σεως, μόνα άνευρίσκωσι πάσα; τά; έν έκάστω περιεχόμενα; άληθέίας, 
Μεταχειρίζονται δέ ταΰτα παίζοντα κατά τρεις τρόπους, ώς μέσα διδα
σκαλίας, διά ςτών άριθμητικών ασκήσεων καί τών μαθηματικών σχημά
των, δι’ ών ιδίως άσκοΰνταί αί διανόητικαί δυνάμεις. Ώς μέσα μορφώ- 
σεως τής καλαισθησίας καί άσκήσεως τών αισθημάτων έν γένει, διά τών 
κάλλιτεχνικών σχημάτων καί ώς μέσα παρασκευής καί εισαγωγής είς 
τά τοϋ πρακτικού βίου, καί επομένως ώς άσκησιν τής βουλήσεως,διά τών 
βιωτικών σχημάτων. Έκ τούτων ποικιλωτάτη παρέχεται άφορμή πρός 
άνάπτυξιν καί πληρεστέραν έπεξήγησιν διαφόρων άντικειμένων τής λεγο- 
μενης πραγματογνωσίας*  διότι, έν ω τά παιδία σχηματίζουσι διάφορα 
βιωτικά σχήματα διά τών κύβων ή τών.πλίνθων ή παραλληλίζουσι ταΰτα 
πρός άλλα γνωστά αύτοϊς, ή μήτηρ, ή ή νηπιαγωγός, συνδιαλέγεται τ’ερ- 
πνώς μετ’ αύτών περί τοΰ αντικειμένου τούτου, τ’ άνάπαλιν δ’ έν τφ 
κήπω ή άλλαχοΰ έπί τή θέιρ τοΰ ίδιου άντικειμένου, άνακαλοΰνται πάλιν 
τά είς ταΰτα άναφερόμενα σχήματα. Ουτω παίζων ό παΐς δύναται νά’ 
είσκχθή είς τάς γενικά; γνώσεις τής τε φυτική; καί τής φυσικής ιστορία; 
διά τής πρακτικής γνώσεως, δηλ. τής πείρας τών ' τοΰ περιβάλλοντος
αύτόνφυσικοϋ κόσμου. Διότι έκ τής γνώσεως τών ιδιοτήτων τών πάιγνίων 
αύτοϋ, οδηγείται είς άνεύρεσιν τών ιδιοτήτων τών περί αύτό σωμά
των, Ορυκτών, φυτών καί ζώων, και τέλος τοϋ ίδίοϋ αύτοϋ σώματος. 
"Οθεν λαμβάνων δι’αύτών γνώσιν όλων τών εί; τήν μικράν αύτοϋ άντί- 
ληψιν εφικτών στερεών σωμάτων, είσάγεται άνεπαισθήτως είς τήν σαφή 
διάκρισιν τών ανόργανων, ένοργάνων καί έμψύχων ό'ντων, σπουδαίω; ανα
πτύσσει την όιάνοιάν του καί πρωΐμ,ως εξεγείρει καί ενισχύει τήν άτομ.ι- 
κοτητα του, καθ’ Οσον οδηγείται ν’ άναζητή οποίαν αύτό; άπέναν'τι τών
λοιπών κτισματων κατεχει θεσιν. Προς δέ:καί καταλλήλως παρασκευά
ζεται προς την μετεπειτα δρθοτέρ'αν καί θετικωτέραν άντίληψιν καί οί- 
κειοποιησιν πάσης γνώσεως καί .επιστήμη;.

Έπεφάνεοαχ

Απο τών στερεών· σωμάτων μεταβαίνομεν ή'δη είς ολως νέον άντικεί- 
μενον, τας επιφάνειας. Σπουδαιοτάτην άρχήν τοΰ συστήματό; του έ'θεσεν 
ο Φροεβελ την τής έπαναλήψεώς. Διότι καί δ ευφυέστατος παΐς διά τής 
ένδελεχοΰ; μόνον έπαναλήψεώς κατορθώνει νά έκμανθάνγ βασίμω’ς ο,τι

ΐ
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διδάσκεται. ’Αλλ’ ή συνεχή: έπανάληψις τών αύτών ιδεών καί πραγμά- 
των διά τών αύτών αντικείμενων φέρει κόρον, καθ’ Sv παύει πάσα πνευ
ματική λειτουργία, διότι δέν διατηρείται ή προσοχή έν ζωηρότητι καί 
ενεργείς. Ή δ’έν τοιαύτν) καταστήσει τής διανοίας τοΰ παιδός έξακο- 
λούθησις τής έπαναλήψεως τών δεδιδαγμένων έπιφέρει τδν άνευ ενδια
φέροντος ψιττακισμόν και τδν μηχανισμών έν γένει. Πρδς Αποφυγήν τού- 
των δ Φροέβελ παρέχει είς τδν παΐδα νέα έκάστοτε υλικά, δι’ών επανα
λαμβάνει τά διά τών προηγουμένων διδκχθέντα. Τά επαναλαμβάνει δέ · 
μετά πλειοτέρας έ'τι προθυμίας καί χαράς, καθ’ δσον έκάστοτε καί πλειό- 
τερον έχει ενδιαφέρον καί*  χαίρει δσάκις έν τφ νέφ άντικειμένφ ευρίσκει 
καί Ανακαλύπτει, ούτως είπεΐν, αύτδς δ ίδιος ιδιότητας καί σχήματα, 
Αναφοράς έ'χοντα πρδς τά ήδη γνωστά αύτφ. Ουτω διά της νέας σειράς 
τών φροβελιανών παιγνίων, ήτοι διά τών επιφανειών,δ παΐς επαναλαμβά
νει δσα διά τών στερεών σωμάτων έδιδάχθη’ πράττει δέ τοϋτο μετά νέο·υ 

έ νδιαφέροντος, διότι πρδς τοΐς γνωστοΐς έχει νά παρατήρηση νέα σχή
ματα καί νέας ιδιότητας.

Τάς επιφάνειας πολυειδώς παριστώσιν αί μικραί πλινθίδες. Αυται εί
ναι τετράγωνοι καί τρίγωνοι. Αί δέ τρίγωνοι είναι ισοσκελείς Ορθογώνιοι, 
ισοσκελείς Οξυγώνιοι καί Αμβλυγώνιοι, και τέλος Ανισοσκελείς Ορθογώνιοι, 
ήτοι σκαλινά τρίγωνα Αί τετράγωνοι πλινθίδες συνδέονται μέ τά προη
γούμενα φροβελιανά δώρα διά τοϋ κύβου πάλιν, διότι διά τής ύπερθέσεως 
12 τετράγωνων πλινθίδων, δ παΐς Οδηγείται νά παρατήρηση, οτι αύται 
άντιστοιχοΰσι πρδς τδν κύβον καί κατά συνέπειαν αποτελούνται έκ τής 
πολλαπλής κάθετου ο οριζοντίου αύτοϋ τομής,όπως έκ τής διαγώνιου πά 

■ λιν τομής της τετραγώνου πλινθίδος προκύπτουσιν αί Ορθογώνιοι τρίγωνοι 
πλινθίδες. Άλλά τδ νεον τοΰ παιγνίου τούτου, Ιδίως, είναι αί έπιφάνειαι. 
Παραλληλιζων τάς πλινθίδας πρδς τούς κύβους ό παΐς παρατηοεΐ, δτι δέν 
είναι στερεά σώματα, ώς έκεΐνοι, δεν έ’χουσι τδν όγκον, την στερεότητα, 
τας διαστάσεις εκείνων, άλλ’ είναι τδ ίνδαλμα, αί εικόνες μ,όνον εκείνων’ 
τά δε δι’ αύτών Απαρτιζόμενα σχήματα δέν γίνονται καθ’ ύψος, άλλ’ έπί 
τής επιφάνειας άλλου επίπεδου σώυ,ατος. ‘Επομένως τά σχήματα ταϋτα 
δεν είναι ψηλαφητά πάντοθεν, ώς τά προηγούμενα, καί κατά συνέπειαν 
η δι αυτών άσκησις είναι πνευμ.ατικωτέρα εκείνης, διότι δ παΐς πρέπει 
να συμπληροΐ τδ ίνδαλμα τοΰ σχήματός του διά τής φαντασίας αύτοϋ. 
"Ενεκα τουτου τά παίγνια τών πλινθίδων δέν άνήκουσιν είς την βρεφι
κήν, ουδ’ εις την πρώτην νηπιακήν ήλικίαν, ούδέ κινοΰσι ταϋτα τδ εν
διαφέρον τών μικρότερων νηπίων, οσον τά στερεά σώματα' έάν δέ προσ- 
φερωμεν εις νηπιον σφαίραν καί πλινθίδα, βεβαίως θέλει προτιμ.ήσει την 
σφαίραν· Άπο 5 δε ετών καί άνω είσάγουσι τδν παΐδα είς την ιχνογρα
φίαν και δια τών ποικιλωτάτων σχεδίων, άτινα δι’ αύτων δύναται νά
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f. .έκτελέση, παρέχουσιν αύτφ άφορμάς είς πλουσιωτάτας έφαρμογάς έν τφ
ΐ πρακτική βίφ, διό τι καί τών υφαντών τά σχέδια δύνανται δι’ αύτών νά
ί, παρασκευάζωντκι, τά τών κεντημάτων, τών διαφόρων μωσαϊκών καί
■ άλλα πολλά. Ταϋτα άφευκτότερα ακόμη είναι διά τδν λαόν, δπερ ένό-

ησαν πολλοί τών μεγαλητέρων έν τή δνσει έργοστασιαρχών, διατηρούν- 
τες νηπιακούς κήπους διά τά τέκνα τών έργατών αύτών, δηλ. διά τούς 
μέλλοντας έργάτας των. Άλλά πάντων τούτων καθίσταται Απαραίτη
τος η έζακολούθησις έν τώ κυρίως σχολείφ, όπου μόνον δύναται νά έπι- 
τευχθή ή άληθής τελειοποίησις αύτών.

Αί τετράγωνοι πλινθίδες ποώται παρέχονται είς τά παιδία, άνά οκτώ 
έντδς ιδίων πάλιν κιβωτίων, παρουσιάζουσι δέ καί άλλην ποικιλίαν, δτΐ 
δηλ. είναι λεΐαι καί κεχρωματισμέναι διαφόρως έκ τών δύο αύτών όψεων, 
δπερ επαυξάνει τάς πρδς άσκησιν τής καλαισθησίας άφορμάς. Μετά τήν 
γνώσιν τών μερών τών πλινθίδων, κτινκ διά τών εδρών, τών άκμών κα 
τών κορυφών τώ άνακαλοΰσι τά μέρη τοΰ κύβου καί τής πλίνθου, δ παΐς, 
οδηγείται πάλιν καί διά τούτων είς τήν έξάντλησιν τών σημείων τής επα
φής, είς άριθμητικάς Ασκήσεις καί είς κατασκευήν μαθηματικών, καλλι
τεχνικών καί βιωτικών σχημάτων. Τά αύτά δέ' έκτελεΐ καί διά τών τρι
γωνικών πλινθίδων, αΐτινες ούσιωδώς καταδεικνύουσι τά πλεονεκτήματα 
τής φροβελιανής μεθόδου, καθ’ οσον, διά τοΰ δλως διαφόρου σχήματος έ- 
κάστης, πολλαχώς τροποποιοΰσι τού.ς συνδυασμούς, ώστε νά φαίνωνται 
έκάστοτε άλλοΐοι, πρδς μεγίστην τέρψιν τών παίδων. Διά τών τριγωνι
κών πλινθίδων Αποτελούνται καί διάφοροι συνθέσεις, α'ίτινες χρησιμευου- 
σιν ώς βάσις εί'ς τε τούς πλουσίους συνδυασμούς τής γραμ.μογραφίας καί 
είς τούς τών λοιπών συλλογών τών φροβελιανών έργασιών. Πρδς καταρ- 

!- τισμδν συνδυασμών Απαιτούνται μέρη συνθετικά καί πρδς ταϋτα μονά
δες. ’Εκ τής πλήρους γνώσεως τούτων καί τής χρήσεως αύτών έξαρτά- 

; ται ή έπιτυχία τών συνδυασμών. Τά τρίγωνα τών πλινθίδων άποτε-
λοϋσι γωνίας, αϊτινες χρησιμεύουσιν ώς μονάδες καί ένούμεναι άνά 2 
καί άνά 4, 8, 16, 32 κ. τ. λ. άποτελοΰσι ποικϊλωτάτους συνδυασμούς 
έμφανιζομένους έκάστοτε ύπδ άλλοίαν μορφήν, δσάκις, καίτοι τηρούμε
νων τών αύτών διευθύνσεων καί Αναλογιών, μεταβάλλονται τα ύλικά 

ί τών μονάδων, δηλαδή Αντί Ορθογωνίων λαμβάνονται Αμβλυγώνια ή σκα-
λινά τρίγωνα. Ή γνώσις τής θεωρίας ταύτης είναι ή κλείς, δι’ ής τά 
παιδία όδηγοΰνται νά έπεξεργάζωνται ποικιλότατα σχέδια άνευ υπο
δειγμάτων. Άλλ’ έπειδή καί πρδς ταϋτα απαιτείται μεγαλητερα άνά- 
πτυξις, ούδ’ οί συνδυασμοί ούτοι. άνηκουσιν είς τδ νηπιαγωγείου.

Αί γωνίκι είναι 1 α, β Τ", ""Π γ καί δ JL-, ένοΰνται δε είς
τρεις συνδυασμούς a-j-β, α-|-γ καί α-|-δ. Ό συνδυασμός α-|-β παρά
γει πλαγιόγρκμμα σχήματα, δ α-ψ-γ στροβιλικά, δηλ, καμπυλόγραμμα
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*αί δ α-|-δ εύθύγραμμα. 'τΑ,οα> ούτος, δ α-|-δ, ορίζεται, ως πρώτος διότι 
πάντοτε άπδ τών εύθυγράμμων άρχόμεθα. Λεύτερος συνδυασμός είναι δ 
«4'β,δηλ. τά πλχγιόγραμμα, και τρίτος ό-}-<χ.γ, ητο· τά καμπυλόγραμ
μα. Την σειράν ταύτην παρχτηροΰμεν καθ’ δλας τάς φροβελιανάς άσκή- 
σεις καί εργασίας, δτι δηλ προηγούνται αί εύθεΐπι γραμμαί, κάθετοι καί 
οριζόντιοι κα. ή έ'νωσις τούτων είς τετράγωνα’ έπονται αί πλάγιαι νραμ- 
μκί, δεξιόθεν πρδς τ’άριστερά καί αριστερόθεν πρδς τά δεξιά, καί η έ- 
νωσις τούτων είς ρόμβους, και τελευταΐαι τίθενται αί καμπύλαι 
γραμμαί, κοίλαι καί κυρταί καί ή ένωσις τούτων είς κύκλους. ’Αντι
θέσεις είναι αί εύθεΐαι καί αί καμπύλαι γραμμαί, μεσάζουσαι δέ αί 
πλάγιαι. Ουτω δ συνδυασμός α —δ καί δ α-|-γ είναι αί άντιθέσεις, με
σάζουσαι δέ δ α-(-β Αί γωνίαι α, β, γ, δ, θεωρούνται ώς θέμα*  έν τή 
άναπτύξει δέ καί ποικίλσει τοϋ θέματος τούτου διά τών συνδυασμών, 
τοΰτο έκάστοτε τίθεται ώς βάσις καί δδηγδς τών συνδυαζομένων σχη
μάτων. Ούτως έν τω πρφτφ συνδυασμφ α-{-δ τδ θέμα πρέπει νά ήναι 
πάντοτε άριστερά άνω, έν τώ τρίτφ α-|-γ πάντοτε άριστερά κάτω, και 
έν τώ δευτέρφ α-ή-β πρώτον άνω άριστερά καί κάτω δεξιά,, είτα κάτω 
άριστερά και άνω δεξιά "Ο πρώτος συνδυασμός παρέχει τέσσαρα σχή
ματα’ ά.) δλαι αί γωνίαι έν τώ κέντρφ, β.) ολαι αί γωνίαι πρδς τά έ'
ξω, γ'.) δύο γωνίαι άνω έν τφ μέσω και δύο έν τω μέσω κάτω καί δ .) 
δύο γωνίαι έν τώ μέσφ δεξιά καί δυο άριστερά. Έκ τών τεσσάρων 
.σχημάτων τοϋ δευτέρου συνδυκσμοΰ α -1- S, τό πρώτον έ'χει δύο γωνίας 
εν τφ μεσφ καί τάς κάτωθεν. αύτών δύο πρδς τά έ'ξω’ τδ δεύτερον άν- 
τί.θετον τούτου, δηλ. τάς άνω γωνίας πρδς τά έ'ξω καί τάς δύο κάτω
θεν τούτων έν τώ μέσω. Τδ τρίτον σχήμα έ'χει τάς έν τφ μέσφ ηνωμέ
νας γωνίας πρδς τ’άριστερά, καί πλησίον αύιών δεξιόθεν τάς δύο άλλάς 
γωνίας πρδς.τά έ'ξω’ τδ δέ τέταρτον σχήμα, άντιθέτως τώ προηγού
μενο), έ'χει τάς ηνωμένας γωνίας πρδς τά δεξιά καί πλησίον αύτών άρι- 
στερόθε,ν τάς άλλας δύο .πρδς τά έ'ξω. Έκ τών τεσσάρων τούτων σχη
μάτων τοϋ β. συνδυασμού αποτελούνται δύο άστέρες, ών δ πρώτος λέ
γεται έ'χων τδ κέντρον πλήρες, όταν τά ηνωμένα άκρα των γωνιών συμ- 

. πίπτουσιν εις τδ κέντρον καί ό δεύτερος τδ κέντρον κενόν, όταν τά ά
κρα ταΰτα άφίστανται τοϋ κέντρου. Ό συνδυασμός α-|-γ έξ έ'χει σχή
ματα, διότι δύο τούτων κατά' την άνάπτυξιν τοΰ θέματος γ καί δ 
λαμβανονται, άντιστρεφόμενα, δίς. Άστέρες δέ σχηματίζονται, έκ τοϋ δ 
καί της αντίστροφης αύτοΰ. δύο πάλιν, κέντρον πλήρες καί κέντρον κε
νόν. Οί συνδυασμοί ούτοι επαναλαμβάνονται διά τών ορθογωνίων πλινθί · 
δων, διά τών άμβλυγω.νίων καί διά τών σκαλινών τριγώνων. Αί οξυγώ
νιοι μόνον πλινθίδες ιδιαιτέραν έ'χουσι/θεωρίαν, καθ’ όσον δέν άποτε- 
λοΰσι τεσσαρας γωνίας, αλλα δυο μόνον α -/.αί β, αιτινες ένούμε- 

ναι. άνά δυο, 4,8, 16 καί 32|άποτελοΰσι διάφορα σχήματα. Πάντες οί 
συνδυασμοί ούτοι τδ πρώτον τίθενται καθέτως, είτα δέ τά αύτά επανα
λαμβάνονται δριζοντίως καί τέλος έν συνδυασμφ άμφοτέρων. ’Απερίγρα
πτος δέ είναι δ πλούτος τών σχεδίων καί τών συμπλεγμάτων, άτινα 
παράγοντα/ έκ της ένώσεως πλινθίδων διαφόρων σχημάτων δμοΰ. Άλλ’ 
επειδή και πρδς τοΰτο απαιτείται ίκανη άνάπτυξις, είναι βέβαιον, δτς 
δέν δύνατα,ι νά δρισθ-ρ μέχοι ποιας ήλικίας αί πλινθίδες δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν, ως ωφέλιμος καί τερπνή ένασχόλησις τών πζίδων, καθ’ 
όσον πολλάκις καί οι ενήλικες εύρίσκουσιν εύχαρίστησιν ν’ άσχολώνται 
είς τήν δι’ αύτών σύνθεσιν ποικίλων συνδυασμών καί επιτυχή άπομίμη- 
σιν τών βιωτικών σχημάτων.

Γρα.μ.μ.α.£.

ζυΛΛρια xed ^αχτύΐιοι.

Άπδ τών στερεών σωμάτων δ παΐς μετέβη είς τάς έπιφανείας, δι’ 
ών νέας πάλιν αλήθειας έδιδάχθη, καίτοι προθύμως έπανέλαβε διά τοϋ 
νέου ύλικοϋ τά πρότερον διδαχθέντα. Άφ’ ού δέ έν τφ στερεφ σώμκτι 
είδεν ενώπιον του δλόκληρον τδ σχήμα τοΰ παιγνίου του, κατά τάς επι.- 
φκνείκς διά τών πλινθίδων τήν εικόνα μόνον, τδ ίνδαλμα αύτοΰ ήδυνήθη 
νά ίδν) καί νά είκονίση διά τών παραγωγών του. Εύκόλως λοιπόν δύνα
ται να προβή είς .νέαν άφαίρεσιν καί άπομακρυνόμενος έ'τι μάλλον τής 
πρώτης νηπιακής ήλικίας, νά φθάση είς τάς γραμμάς, δι’ ών τδ διάγραμ
μα μόνον τών ινδαλμάτων τών στερεών σωμάτων κατορθώνει ν’ άπει- 
κονίσγ. ’

Άλλά πριν ή φθάση εις τάς γρνμμάς, άπαντ^ άλλο άντίκείμενου, με- 
τέχον έν μέρει τής έπιφανείας δ|,ά τής πλατυτέρας πλευράς του καί 
τής γραμμής διά τής στενωτέρας, ένεκα ποΰ οποίου καί μεσάζει μεταξύ 
τών επιφανειών και τών γραμμών. Είναι δέ τοΰτο δ ξύλινος σχίδαξ. <ίύ- 
τος δύναται νά ήναι πολλών μεγεθών, τδ συνηθέσνερον όμως μήκος εί
ναι 0,25, πλάτος δέ 0,1 1]4 εκατοστών καί πάχος I χιλιοστού τοΰ 
μέτρου.. 'Ο σχίδαξ διά τοΰ μήκους αύτοΰ, διά τοΰ στεν.οΰ τής πλευράς 
.αύτοΰ, δι’ ής δμο.ιάζει πρδς ταινίαν, καί διά τοΰ λεπτοΰ τοΰ όλου σχή
ματος αύτοΰ, πρδς τάς ή'δη γνωστάς είς τδν παΐδα ιδιότητας τοΰ ξύ
λου,-διδάσκει, ώς νέας, τήν έλαφρότητα, τήν ελαστικότητα, τδ ευλύγι
στων καί τδ εύθραυστον’ διότι παρατηρεί ότι, έάν βιαιότερον ή πλειότε- 
ρον λυγίσω αυτόν θραύεται είς τμήματα. "Ενεκα δέ τοΰ εύλυγίστου τοϋ 
σχήματός του και εύκόλως παράγει δονήσεις, και τοΰτο σχεδόν μέχρι 



KO HAPNASSOS ΠΕΡΙ TOY ΦΡΟΒΙΆΙΑΆΟΓ ςυςτιιματος 121
Α

Όρκγώγή'ζ τίχου τίνός. Ί’οδτο παρέχει τερπνόν παίγνιον διά τά μικρά, 
έάν είζ το άκρον τραπέζης κρατήσωμεν προσηρτημέ.νον διά τής μιάς 
χειρδς τδν σχίδακα, διά δέ της έτέρας χειρδς πλήξωμεν ελαφρώς τδ 
άντίθετον αύτοϋ άκρον. Ό παΐς παρατηρεί, δτι, οσον μακρύτερος είναι δ 
πληττόμενος σχίδαζ, τοσοϋτον λεπτότερος είναι δ ήχος, 8ν παράγει, έν 
ω ούτος καθίσταται βαθύτερος, οσον βραχύτερος είναι δ σχίδαξ. Καί ', 
ισορροπίας παίγνίον γίνεται, έάν έπ'ι τοϋ δακτύλου του ό,παΐ; ζυγίσγι 
αύτδν, προσπαθών ν’ άνεύρη τδ σημεΐον, ύφ’ ου στηριζόμενος νά ίσορροπή.· 
■Και ώς μέτρον μεταχειρίζεται αύτδν δ παΐς, γυμναζόμενος εις τδ νά 
καταμετρή τά έ'κτασιν έχοντα ύλικά αντικείμενα και νά παραβάλλη τδ 
μήκος η πλάτος αύτών πρδς τδ ωρισμένης μονάδος. Άλλά καί ώς χά
ρακα τδν μεταχειρίζεται, άσκούμενος έπι τοϋ άβακίου του εις τδ νά 
χαρακώνγ ασφαλώς καί εύθέως.

Άφ’ ού διέκρινεν έπί τοϋ σχίδακος δ παΐς τάς πλευράς, δηλ. έπιμή- 
κεις επιφάνειας, τάς άκμάς καί κορυφάς, μετεχειρίσθη αύτδν καί ώς κα
ταλληλότατου μέσον άσκήσεως αριθμητικής, είδε καί τά σημεία της ε
παφής καί τδν τρόπον τής χρήσεως αύτοϋ, τότε καί διά τοϋ σχίδακος 
προβαίνει είς καταρτισμόν ποικίλων καλλιτεχνικών καί βιωτικών σχημά
των, προχωρών πάντοτε άπδ τ’ άπλούστεοα, δι’ δλιγωτέρων σχιδάκων 
άποτελουμένων, εις τά διά πολλών δυσκολότατα συμπλεκόμενων, άτινα 
άριστα άσκοΰσι την χεϊρα καί την δεξιότητα έν γένει του παιδός. ’Ε
πειδή δέ συμπλεκόμενα καί ύπερτιθέμενα ένοΰνται κατά τά άκρα, ευκό
λως άποτελοΰσιν έν δλον διαρκές καί δυνάμενον νά μεταφερθή άπδ τό
που είς τόπον, δπερ αύξάνεΐ την χαράν τοϋ παιδός, δστις καί γράμματα 
κεφαλαία σχηματίζει δι’ αύτών, άσκούμενος ούτω καί εις την γραφήν 
καί είς την άνάγνωσιν.

’Εκ τών σχιδάκων δέ μεταβαίνει είς αύτάς τάς γραμμάς, άς άντιπρο- 
σωπεύουσιν έν τή σειρρί τών φροβελιανών παιγνίων τά ξυλάρια. 'Ως δ 
παΐς ώδηγήθη νά φαντασθή την επιφάνειαν πηγάζουσαν έκ τοΰ είς 
πολλάς λεπτάς λωρίδας κεκομένου κύβου καί τδν σχίδακα έκ τμημά
των έπιφανείας, ουτω καί έκ τής είς στενάς λωρίδας τμήσεως τοϋ σχί
δακος όδηγεΐται νά φαντασθή πηγαζούσας τάς γραμμάς. Ούχ ήττον, χά 
ριν στερεότητος, τ’ άντιπροσωπεύοντα τάς γραμμάς ταύτας ξυλάρια εί
ναι παχύτερα τών σχιδάκων, άνακαλοΰσι δέ είς τδν παΐδα άλλο γνω
στόν ηδη αύτώ σχήμα, τδν κύλινδρον· διότι, ώς εκείνος, έχουσι καμπύ
λην την έπιφάνειαν καί είς τά δύο άκρα, μικροτάτας έδρας, περί ήν 
καί δύο καμπύλας" άκμάς. Τδ σύνηθες πάχος τοϋ ξυλαρίου είναι τδ τών 
ξύλινων κοινών πυρείων, διότι καί λαμβάνονται έκ τών έργοστασίων εκεί
νων, πριν ή βυθισθώσιν ταϋτα είς τάς εύφλέκτους όλας. Τδ μήκος όμως 
αύτών είναι ποικιλώτατον,διότι ύπάρχουσι τοιαΰτα καί μέχρι τοϋ πήχεως 

μακρά. Τδ σύνηθες έν τούτοις μέγεθος αύτών είναι τριπλοΰν 6, 8 καί 
10 εκατοστών. Καί πάλιν μεταχειρίζεται ταϋτα πολυειδώς δ παΐς είς 
τάς άριθμητικάς του άσκησεις, καθ’ άς θραύει τινά αύτών είς παραγω
γήν κλασμάτων, έ'τι δέ πρδς έξάντλησιν τών σημείων τής επαφής καί 
άπεικόνισιν όλων τών μαθηματικών σχημάτων, καί τέλος πρδς σχημα- 
τισμδν τών ποικιλωτάτων καλλιτεχνικών συνδυασμών καί βιωτικών 
σχημάτων. Καί πάλιν λοιπόν έξασκεΐται είς τά μεγέθη καί τάς σχετι
κά; τούτων άναλογίας τους άριθμούς καί τά κλάσματα, καί τά σχήματα 
παντδς εΐ'δους. Καταλληλότατα είναι ταϋτα καί διά τήν άσκησιν τής 
γραφής, ιδίως δέ ώς αρχή καί προετοιμασία τής ιχνογραφίας, καθ’ οσον 
δι’ αύτών δ παΐς βαθμηδόν άπομιμεΐται τά πλεϊστα τών περί αύτδν Αν
τικειμένων, οπερ βαθμηδόν καί έκ μνήμης πράττει, προβαίνων ούτω καί 
είς τάς έλευθέρας συνθέσεις. Άλλ’ ενώ οί σχίδακες ένούμενοι συνεκρα- 
τοϋντο, άπαρτίζοντες αυτοτελές σχήμα, τά ξυλάρια δέν συνδέονται.άλλ’ 
απλώς παρατίθενται έπί επιπέδου έπιφανείας. Πώς όμως δ μή άσκηθεις 
παΐς δύναται άρχήθεν νά εύρίσκη άσφαλώς τά; διευθύνσεις, καθ’ άς πρέ
πει νά τοποθετή τά ξυλάριά του, όπως δι’ αύτών σχηματίση κανονικά 
σχήματα; Χάριν εύκολωτέρας καί άτφαλεστέρας είς τοϋτο προετοιμα
σίας δ Φροέβελ άρχήθεν έπεννόησε τδ δίκτυον τών καθέτων καί οριζον
τίων γραμμών, δπερ δ παΐς ευρίσκει έπί τών τραπεζών του, τών πινά
κων, τών άβακίων καί τοΰ χάρτου έφ’ ού εργάζεται. Ούτως ασκείται 
βαθμηδόν είς τδ νά θέτη τά σχήματά του άκριβώ; έπί τών ενώπιον 
του ετοίμων γραμμών καί εξακολουθεί τοϋτο μέχρις ού δι’ έπανειλημ- 
μένων δοκιμών βεβκιωθή, ότι καί άνευ τοϋ δικτύου ευρίσκει άκριβώς τάς 
διαφόρους διευθύνσεις. Ουτω καί κατά τήν τοποθέτησιν τών ξυλαοίων ο
δηγείται ύπδ τοϋ δικτύου πρδ; τήρησιν τή; εύθυγραμμίας καί τών δια
φόρων άναλογιών τών αποστάσεων καί μεγεθών τών σχημάτων του. Δι
ότι κατ’ άρχάς λαμβάνει όλίγα ξυλάρια τών 0,06, τρία μέχρι πέντε, 
καί εργάζεται δι’ αύτών έπί πλάτους ένδς μόνον τετραγώνου τοϋ δι
κτύου του, όπερ επίσης έχει μήκος καί πλάτος 0,06. Είτα λαμβάνει 
πλειότερα ξυλάρια, ή και δυο μεγεθών, καί προβαίνει είς πλάτος δύο τε
τραγώνων. Τέλος τφ δίδομεν καί τοϋ τρίτου μεγέθους ξυλάρια καί τδν 

. όδηγοΰμεν νά έργάζηται έπί τριών καί πλειόνων τετραγώνων τοϋ δι
κτύου του. 'Ως πρδς τάς γραμμάς, τώ δεικνύομεν, δτι αυται είναι εύ- 

. θεΐαι, τεθλασμένα; καί καμπύλαι, καί ώς πρδς τήν διεύθυνσιν αύτών, 
κάθετοι, οριζόντιοι, ήμικάθετοι καί ήμιοριζόντιοι, δηλ. πλάγιοι καί ή- 
μιπλάγιοι. Άλλά.διά τών ξυλαρίων εύθύγραμμα καί πλαγιόγραμμα μό
νον σχήματα γίνονται. Ούχ ήττον όταν θραύσωμεν αύτά όλίγον χωρίς 
ν’· άποκόπτωμεν αύτά εντελώς, είσάγομεν τδν παΐδα καί είς τά τής 
καμπύλης γραμμής. ’Επειδή δμως ή ουτω σχηματισθεΐσα δέν είναι έν-
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τελώς. καί όα-κλώς καμπύλη, παρέχεται αύτφ νέον πάλιν υλικόν, οί <S«- 
artUioi, δι’ ών τέλεια δύναται νά κκτάρτίζγ καμπυλόγραμμα καί κυ
κλικά σχήματα. Ό δακτύλιος είναι ξυλάριον κυρτωμένον, επειδή δίχως 
διά τοΰ ξύλου δέν θά κατωρθοϋτο καλώς η κυρτωσις, κατεσκευάσθη ού
τος έκ χάλυβος, και ιδού καί νέα παρατήρησις,ως προς την διάφορον ύλην 
τοϋ νέου παιγνίου.’Εν τώ κιβωτίω ύπάρχουσιν ολόκληροι δακτύλιοι.τριών 
μεγεθών, διαμέτρου 2 1 ]2, 4 κα'ι 6 εκατοστών, άνά 6 έκάςίου μεγέθους*  
καί ήμίση δακτυλίων πάλιν τριών μεγεθών*  άνά 1’2 έκαστου εί'δους, 
ώστε 54 τεμάχια εμπεριέχει το κιβώτιον, δι’ ών 36 αποτελούνται δακ
τύλιοι τριών μεγεθών.

Ή σφαίρα τοΰ χ δώρου, ο κύλινδρος τοΰ β. καί τά πολυειδή κυκλικά 
σχήματα, άτινα διά τε τών κύβων καί τών πλινθίδων ώδηγήθη νά σχη- 
ματίσγ ό παΐς, είσήγαγον αύτδν εις τδν κύκλον καί τδ σφαιρικόν έν γένει 
σχήμα. Άλλ’ ό δακτύλιος είναι ή πλήρης προσωποποίησή αύτοϋ τοϋ κύ
κλου, είναι έτοιμος κύκλος καί τά ήμίση τοΰ δακτυλίου, τμήματα αύτοϋ 
τοΰ κύκλου, καί επομένως τδ δι’ αυτών παίγνιον δίδει εις τδν παΐδα πά
σαν άφορμήν. νά παοατηρήστ) καί νά οΐκειοποιηθή εντελώς τά τών καμ- 
πυλογράμιχων καί κυκλικών συνδυασμών. Τδ σφαιρικόν σχήμα φύσει ελ
κύει τά μικοά’ ό δέ ούδ’ άρχήν ουδέ τέλος έ'χων κύκλος είναι διά τδν 
-παΐδα μυστηριώδης, δσον ήτα καί διά τούς άρχεγόνους ανθρώπους. Έν ώ 
δέ ή σφαΐρά του, δ κύβος, ή πλινθί-, .καί τά λοιπά μέχρι τοΰδε άντικεί- 
μενα τών πάιγνίων του, ήσαν πλήρη, ή ήδύναντο νά τεθώσι περί ώρισμέ- 
νον χώρον, ή. περί άλλο αντικείμενου, δπως πεοιλάβωσιν αύτό, ά κύκλος 
περιορίζει αύτοτελώς τδν ύπ’ αύτδν. χώρον, παρέχων ουτω είς. τδν παΐδα 
σταθεοάν τήν ιδέαν τοΰ srroc, δηλ.τοΰ περιέχοντος καί τοϋ περιεχομένου. 
Ό δακτύλιος, ώς τδ ξυλάριον καί δ κύλινδρος, μίαν έ'χει καμπύλην επιφά
νειαν άλλ’ένεκα τοΰ συνεχομένου κυκλοτεροΰς σχήματος, δύο εμφαίνει 
καμπύλας, δηλ. κυκλικάς πλευράς, μίαν εσωτερικήν κοίλην, καί άλλην 

-έξωτερικήν κυρτήν, Τά δέ τμήματα τοΰ κύκλου πρδς τά άνωτέρω έ'χουσι 
;καί δύο άκρα, . έπ’ αύτών μικράς έδρας καί περί αύτάς άνά μίαν καμ
πύλην ακμήν. Είς επαφήν δυνάμεθα νά φέρωμεν δύο δλοκλήρους δακτυ
λίους μόνον κυρτήν καμπύλην επιφάνειαν πρδς κυρτήν καμπύλην έπιφά- 

. νειαν, άλλά τοϋτο καθ’ όλας τάς διευθύνσεις, άνω, κάτω, δεξιά, άριστερά 
ατλ. ένφ δύο ήμίση δακτυλίου δυνάμεθα νά ένώσωμεν καμπύλην έπιφά- 

, νεια πρδς καμπύλην επιφάνειαν, άλλά καί άκρα μέ άκρα, δτε άποτελεΐται 
δ κύκλος, άλλά καί έν άκρον πρδς έν άκρον καί τοϋτο πολλαχώς, δηλ. έ
ξωθεν άμφότερα, έν έσωθεν καί τδ άλλο έξωθεν καί καθ’δλας τάς διευθύν- 

: σεις. Άλλά καί άκρον πρδς κοίλην επιφάνειαν, άκρον πρδς κυρτήν επιφά
νειαν καί τοϋτο πάλιν πολλαχώς. Καί διά τών δακτυλίων ασκείται είς 

- τήν άριθμητικήν καί έκτελεΐ πλεΐστα καλλιτεχνικά καί τινα κυκλικά καί

άφαίρεσιν, έκ τοϋ ξυλαρίου
επι-

Εν-
σημεΐον, 
ή φύσις 
ώς καί

καμπυλόγρνμμα βιωτικά σχήματα, καρπούς καί άλλα. Τ»8τα 
στανται άτελεύτητα δταν ένωθώσιν οί δακτύλιοι μετά τών 
δηλ. αί εύθεΐαι, πλάγια 
ματα σχηματίζονται δλα καί απεικονίζονται 
χνογραφίας καί αύτά άκόμη τά τοπεΐα.

Είς νέαν καί πάλιν όδηγοΰμεν τδν παΐδα
καί τοΰ δακτυλίου είς τδ σημεΐον. Έκ τοΰ Λ-ύβου άφγρέθη ή πλινθίς (έπι^ 
φάνεια) έκ ταύτης άπεκόπη δ σχίδαξ, έκ τούτου έπήγασε τδ ξυλάοιον καί 
δ δακτύλιος (γραμμαί) καί έκ τούτων έσχηματίσθη τδ σημεΐον, σπόροι, 
όσπρια, κογχύλια, λιθάρια κτλ. Καί τ’άνάπαλιν πάλιν διά τής ένώσεως 
τών σημείων ίδηγεΐται δ παΐς νά σχηματίζτ) γραμμάς, · έκ τής ένώ
σεως τούτων επιφάνειας καί έκ τούτων στερεά πάλιν σώματα, 
ταΰθα τά άκρα τών άντιθέσεων είναι τδ στερεόν σώαα καί τδ 
μεσάζουσι δέ ή έπιφάνεια καί ή γραμμή. Πλουσίως παρέχει 
τ’ άντιπροσωπεύοντα τδ σημεΐον άντικείμενα, δι' ών τ’ αύτά 
μετά τών λοιπών επαναλαμβάνονται, αί άριθμητικαί άσκήσεις τά μαθη
ματικά, καλλιτεχνικά καί βιωτικά σχήματα, διά τής παρζθόσεως 
τών σημείων, σπόρων κτλ. έ'πι επιπέδου επιφάνειας, πρδς ά είναι άφευ
κτου πάλιν τδ δίκτυον Ό τρόπος ούτος τοΰ σχηματίζειν καί τά παίγνια 
ταΰτα έν γένει είναι οίκειότατα καί προσφιλέστατα εις τά μικρότερα 
παιδία 3—7 ετών, είς ά παρέχομεν πολλάκις καί έί'δη σπόρων, -δσπρίων, 
κόκκων κτλ. άναμεμιγμένων δμοΰ,δπως άποχωρίσωσιν αύτά κατά τά εί’δη, 
τά σχήματα, ή τά μεγέθη, 
τήν σκληρότητα, 
άσκοΰνται είς τήν διά

δέ καθί- 
ξυλαρίων, 
τά γράμ-

οί δακτύλιοι
ι καί καμπύλαι γραμμαί όμοϋ. Τότε καί

πάντα όσα. καί διά τής ί-

ή τά χρώματα, ή κατά τδ βάρος, ή, κατά 
ή τήν τραχύτητα κτλ. δι’ ών όλων πρωί’μως 

ίάκρισιν τών ιδιοτήτων τών σωμάτων. Δι’ αύτών δ 
παΐς άσκεΐ τήν παρατηρικήν του δύναμιν, άσκεΐ τούς οφθαλμούς του εις 
ταχείαν άνεύρεσιν τών δμοειδών, άσκεΐ τδ άρχήθεν άδέξιον χεράκι νά 
-άπτηται διά τών δακτύλων έλαχίστων άντικειμένων, καί τέλος τελειο
ποιείται, διότι καθίσταται εύαίσθητος πρδς τήν καλλονήν’καί αύτών τών 
έλαχίστων προϊόντων τής φύσεως' οδηγείται είς τήν άγάπην τής εργα
σίας, όσον καί είς τήν άγάπην τής φύσεως καί βαθμηδόν είς τήν ένδό- 
•μυχον ευγνωμοσύνην πρδς τδν δοτήρα πάντων τών άγάθών.

Τδ σημεΐον σφαιρικόν πάλιν έ'χει σχήμα, ώς καί οί πλεΐστοι τών 
σπόρων, κόκκων κτλ. τοϋτο λοιπόν έν σμικρώ άνακαλεΐ αύτώ τδ πρω

ί παίγνιον τήν σφαίραν. Βαθμηδόν δέ καί βραδύτερου θέλει 
ότι τδ σφαιρικόν είναι τδ γενικώτατον έν τή φύσει σχήμα, 

τά μέγιστα ούράνια σώματα, όσον καί τά μικροσκοπικά κύτ- 
άτομα, έξ ών σύγκεινται όλα τά σώματα, -είναι σφαιρικά, 
τών σπόρων, ή όσπρίων, μετά τών ξυλαρίων καί πάλιν έ- 
τδ πρδς ταΰτα ένδιαφέρον τοΰ παιδος καί καθιστ^ τελειο-

τον αύτοϋ 
-διδαχθή, 
δ-ιότι καί - 

ταρα καί 
<ΤΤ &Η
παυξάνει 
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τέρας τάς δι’ αύτών παραγωγάς αυτού. Ούτω, δύναται νά σχηματίζνγ 
πλεΐστα άντικείμενα καλλιτεχνικά, μαθηματικά καί βιοτικά, δι’ έρεβυν- 
θίων καί ξυλαρίων. Αί έρέβυνθαι καθίστανται κατάλληλοι προς την χρη- 
σιν ταύτην, έάν πρότερον τεθώσιν έπί 12 ώρας έντδς ύδατος καί έπειτα 
έπί άλλας 8 ώρας μείνωσιν ηπλωμέναι έπι μαλακού χάρτου (εφημερίδας 
η άλλου). Δι’ αύτών ιδίως αποκαλύπτεται εις τόν παΐδα ολόκληρον τό 
έσωτερικόν διάγραμμα τών σχημάτων του’ δύναται δέ νά κατασκευάζει 
ταΰτα καί καθ’ ύψος, καί συνδέων αύτά πρός άλληλα νά καθιστά αύτά 
αύτοτελνΐ καί μόνιμα. Ούτω σχηματίζονται ωραιότατα μικρά έπιπλα, 
άτινα καλυπτόμενα δι’ υφάσματος ερυθρού η κυανού γίνονται έτι κομψό
τερα καί διατηρούνται έφ’ ικανόν χρόνον.

Διεπεξηλθομεν ηδη τά περί τών φροβελιανών δώρων, δι’ ών πολλά έ- 
διδάχθη δ παΐς, ώδηγηθη δέ νά μεταχειρισθη παντοΐα φυσικά προϊόντα 
καί τ’ απομιμούμενα τά φυσικά σχήματα παίγνιά του, σφαίρας, κύβους 
κ.τ.λ. άνευ μεταβολής τίϊς ύλης αύτών. Πρόκειται νΰν νά διαλάβωμεν 
τά περί τών φροβελιανών εργασιών,' καθ’ άς ο παΐς τροποποιεί πολλά · 
χώς τά παρεχόμενα αύτφ άκατέργαστα υλικά, χάρτην, χαρτόνι, ύφα
σμα, πηλόν κ. τ. λ. άναλόγως τών απαιτήσεων τών εργασιών του, πρός 
τεχνητήν άπομίμησιν αύτών τών φυσικών σχημάτων. "Οσον δέ και άν 
δδηγηθη κατά πρώτον εις έλευθέρας συνθέσεις διά τών παιγνίων, καί ά- 
ληθώς θαυμάσια πολλάκις επινοεί σχήματα καί έργα έν γένει, ασκού
μενος ούτω πρω'ίμως είς αύτόθυμον εργασίαν καί έξεγερσιν τ·7ίς δημιουρ
γικής αύτοΰ δυνάμεως' άληθεΐς παραγωγαί του,. αυτοτελή δημιούργημα- 
τά του έσονται μάλλον τά διά τών φροβελιανών έργασιών άποτελούμε- 
να, καθ’ δσον πρός αύτάς καί αύτά τά ύλικά του διαφόρως παρασκευάζει 
καί τροποποιεί. Άλλ’ άφ’ ου διά τών προηγουμένων σχε,τικώς εύκολωτέ· 
ρων άρχισε νά δοκιμάζγ, καί νά τελειοποιγ την παραγωγικήν του δύναμιν, 
βαθμηδόν γίνεται θαρραλεώτερος καί προβαίνει είς τά δυσχερέστερα' ά- 
ποκτών δέ ούτω την έξιν τ·^ς αύτενεργοΰ δράσεως, δέν βραδύνει νά πα- 
ρέχτ; καί κατ’ έκεΐνα . πειστικάς ενδείξεις τ?)ς τελειότητος, είς. ήν δύ
ναται νά φθάση δ· άνθρωπος δταν παιδιόθεν σκοπίμως καί έναρμονίως 
είς τούτο άσκηθνί Διότι είναι βέβαιον, δτι, έάν καί άνευ τνίς φροβελια- 
νης άγωγ'^ς μεταξύ εκατόν άνθρώπων οί 20, ώς έκ φύσεως καλώς προι
κισμένοι, γίνωσι καλοί τεχνΐται η καλλιτέχναι η έπιστημονες κ. τ. λ. 
διά τ·ης φροβελιανης άγωγης δ αριθμός τούτων δύναται νά φθάση είς 
80 έπι τοΐς 100, άφ’ ού η πείρα άπέδειξεν, δτι ά εισαγωγή τού συστή
ματος τούτου καί έν καταστημασι ηλιθίων έπέφερε καί παρ’ αύτοΐς τά 
θαυμαστότερα αποτελέσματα. .

(επιται σονέχιια). Αικατερίνη Λασκαρίδου.

<■

; ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ *
' · · ·■ Α .

Ilspt τής Λυτεκής έκκλησέας τής νήσου Χύρου

Περίληψις 1
Ό Μονσινιόρος Ίουστινιάνης έπίσκοπος’ της Σύρου έν τώ Αίγαίω Πε- 

λάγει έκθεσας προηγουμένως πρός τάς ύμετέρας εξοχότητας την ύλικην 
καί την τοπικήν κατάστασιν τ·ης έκκλησίας του, καί μη συμβάντος έν 
τφ μεταξύ πράγματος άξιου τών σκέψεων του,έκπληροΐ εφέτος τό χρέος 
του, πέμπων άπλην επιστολήν, έκθέτουσαν τάδε.

Έν πρώτοις η μητρόπολίς του έχει μεγάλην ανάγκην επισκευής, ιε
ρών άμφιων, καί δθονών' δ έπίσκοπος αδυνατεί νά προμηθεύση αύτά έ
νεκα τών ανεπαρκών επισκοπικών εισοδημάτων, άτινα μόλις άρκοΰσιν 
είς συντηρησιν αύτοΰ καί τών ύπηρετών του. "Ινα δέ μη η οικοδομή κα- 
.ταντηστ) είς χειροτεραν κατάστασιν, καί ΐνα τελώνται άξιοπρεπώς αί ίε· 
ραί τελεται, παρακαλεΐ την ύμετέραν εξοχότητα ΐνα τώ χορηγησγ άνά- 
λογον συνδρομήν δι' αύτά.

Σημείωσις
Ό-άποστολικός έπόπτης τοΰ Αιγαίου Πελάγους έν έτει 1746 άνέ- 

φερεν δτι ή Μητρόπολίς ητο έν κακγ καταστάσει καί εΐχεν ανάγκην ε
πισκευής καί έπίπλων, άλλά η ιερά σύνοδος άπεκρίθη είς την έκθεσιν 
τοΰ επόπτου (ί'σως διότι έλέχθη) δτι δ έπίσκοπος $το ύποχοεωμένος νά 
προμηθεύτ) έκ τών εισοδημάτων τνίς έπίσκοπος κηρία, έλαιον,'άμφια κλ. 
Έν τ·ρ άλλη έκθεσει τού άποστολικοΰ επόπτου, άναγνωσθείσ·/) έν τί) ίερ^ 
συνόδω τόν Αύ'γουστον τοΰ 1757, δέν έγένετο λόγος περί τούτων τών 
αναγκών, άλλ'δ έπόπτης δεικνύων την σμικρότητα τών επισκοπικών είσο-. 
δημάτων, είπεν δτι δ έπίσκοπος έκτος τών άνω δαπανών $το υποχρεω
μένος καί είς τάς δαπάνας τών επισκευών της έκκλησίας|καί τών έπισκο- 

. " πικών οικοδομών' άλλ’ ούδέν άπεφασίσθη περί τών ρηθεισών επισκευών.
Γ "Οσον διά τα ίερά άμφια, δ νΰν έπίσκοπος τώ 17 53 ούδέν άλλο έζη-
ί= τησεν έν μαΰρον φελόνιον καί στιχάρια πρός χρησιν τ^ς Μητροπόλεως’

καί αύτά τώ έδόθησαν.

* At δημοσιευόμεναι τρεις αυιαι εκθέσεις άποτελοΰσι συν αλλαις τοιαύταις ?ζ.0ίσεσι καί 
έγγραφοι; μίρος ανεκδότου πραγματείας. «Περ'ι τών Δυτικών κοινοτήτων τοϋ Αιγαίου 11ε- . 
λάγους Π. Γ. Ζερλέντου.#’

1 Ristoretto,
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Περί, τών άμφιων καί τών ιερών σκευών τής Μητροπόλεως Συοου δ ίε- 
ρεύς Στέφανος Δελλαοόκας πρώην τρόφιμος τοΰ Coilegio Urbano λέγει 
δτι αύτά είναι εις τόσω κακήν κατάστασιν, ώστε πολλάκις δέν έλει- 
τούργησε, φοβηθείς μήπως άμαρτάνρ μεταχειριζόμενος αυτά, δθεν παρα- 
κζλεΐ ίνα τω πέμψωσι πρδς ιδίαν του χρήσιν μίαν ολόκληρον στολήν, ή 
τούλάχιστον έν βιβλίον τών λειτουργιών μέ δισκοπότηρου και δισκάρια. 

Σημείωσις
Είναι συνήθεια νά δίδωνται τά ιερά , άμφια είς. τάς εκκλησίας, α'ίτινες 

έ'χουσιν ανάγκην αύτών, άλλ’ ούχί είς τούς ιεραποστόλους, και σπανίως 
έδόθη ιερά στολή είς τρόφιμον άναχωροΰντα έκ τοϋ εκπαιδευτηρίου καί 
έπιστρέφοντα εί; τήν έπζρχίαν του, ένθα είναι ολίγοι οί καθολι κοί,ή δέν 
ύπάρχουσι παντάπασι.

"Οτι έάν ή ιερά σύνοδος δέν είναι είς κατάστασιν νά χορηγήση τήν 
ζητηθεΐσαν συνδρομήν, δ επίσκοπος παρακαλεϊ 'ίνα τούλάχιστον ευαρε
στηθώ νά έγκρίνη σχέδιον ίδικόν του, τουτέστιν νά χωρισθή, ώς τδ πά
λαι μέρος τι τών επισκοπικών κτημάτων καί νά.δοθή πρδς διαχείρισιν είς 
ένα ιερέα καί δυο λαϊκούς ενάρετους καί κηδομένους τής επαρχίας των μέ 
τήν ύποχρέωσιν νά συντηρώσι τήν εκκλησίαν έκ τοϋ εισοδήματος αύτών. 
Άλλ’ επειδή τοϋτο δέν θά ήτο αρκετόν, νομίζει δτι έ'πρεπε νά δοθή 
είς τούς διαχειριστής άδεια νά συλλέγωσι δι’ εράνου τδ υπόλοιπον άπδ 
τούς ένορίτας των. Νομίζει δέ ότι είναι εύκολου νά εύρεθώσιν άνθρω
ποι, οϊτινες ν’ άναλάβωσι τήν ύποχρέωσιν ταύτην έάν ουτοι προσηγορευ- 
οντο έπιμεληταί τής Μητροπόλεως, καί εύελπ στεΐ δτι ή'θελον συλλέγγι 
άφθόνους συνδρομής, διά τών οποίων ή εκκλησία μετά καιρδν ήθελεν 
άποκτήση νέον τι κτήμα. Προσθέτει δ’ δτι έάν ή ύμετέρα έξοχο- 
της τίρ έχορήγει τήν άδειαν νά μεταβή προσωπικώς είς Κωνσταντινόύ- 
πολιν θά ήδύνατο νά επιτυχή παρά τών εκεί κατοικουντων επαρχιωτών 
του- γενναίαν συνδρομήν.

Σημείωσ>ς
Ώς πρδς τδν χωρισμόν μέρους τών επισκοπικών κτημάτων, άμφίβο- 

λον είναι, έάν δ έπίσκοπος ήξευρη ποια άνηκουσιν είς τήν έκκλησίαν καί 
ποια είς τήν έπισκοπήν, διότι καί τίρ 1746 δ τότε έπόπτης έ'καμε τδ 
ίδιον σχέδιον νά χωρισθώσι τά κτήματα τής έκκλησίας άπδ τών επι
σκοπικών κτημάτων, καί νά δοθή ή διαχείρισις τών πρώτων είς δύο 
ιερείς έκλεχθησομένους ύφ*  ολου τοΰ κλήρου καί έγκριθησομένου; ύπδ τοϋ 
επισκόπου μετά τή; ύποχρεώσεως νά δίδωσι λόγον είς άμφοτέρους" καί 
τοΰ έπόπτου παρουσιάσαντος είς τά πρακτικά τής περιοδείας του μίαν 
σημείωσιν τοΰ τότε επισκόπου περί τών. κτημάτων καί εισοδημάτων ε
κείνης τής επισκοπής, δέν έγένετο διάκρισις τών κτημάτων τής εκκλη
σίας έκ τών επισκοπικών’ δθεν ή ιερά σύνοδος άπεφάσισεν ίνα . είσακου- 

σθή δ έπίσκοπος, άλλά τοϋτο δέν έγένετο, διότι δ έπίσκοπος άνεχώρησεν 
έκ Σύρου καί δέν έπέστρεψε πλέον.

Τδ νά δοθή είς δύο ιερείς ή άδεια νά συλλβγωσνν εράνους είς τήν ένο-' 
ρίαν, έξαρταται άπδ τδν επίσκοπον και είναι πραγμα σύμφωνον μέ'τήν 
άπόφασιν τής ίεράς συνόδου τοϋ 1748 γενομένην διά τήν Αλβανίαν καί 

.. διατάττουσαν ότι είς τούς τόπους όπου ύπάρχουσιν εκατοντάδες καθο
λικών οί επίσκοποι καί οί εφημέριοι οφείλουσι νά πείθωσι τούς ένορίτας 
νά χορηγώσιν είς τήν έκκλησίαν τά ιερά άμφια, καί νά μήν επιβαρύνεται 
μέ τοϋτο ή ιερά σύνοδος, καί ομ.ως έν Σύρω ύπάρχουσι δισχίλιοι περίπου 
καθολικοί.

Πρδς τούτοις δ επίσκοπος εκθέτει δτι είς τήν έπαρχίάν του διάφορα έκ- 
κλησιας-ικά κληροδοτήματα δέν έκτελοΰνται,καί τοϋτο διότι τά κτήαατα 
είς τά όποια αύτά άνηκουσιν, είναι είς κακήν κατάστασιν, καί έπειδή οί 
φόροι είναι ύπερόγκοι, δέν εύρίσκεται ίερεύς νά άναδεχθή τδ βάρος τών 
κτημάτων ένεκα τής ολίγης έλπίδος έκ μέρους τοΰ ποιμνίου, καί τοΰ 
προφανούς κινδύνου τοϋ νά κατκβάλλη έκ τών ιδίων, είς τά άκαρπα έ'τη, 
ώστε νομίζει εύλογον νά πωλ/,θώσιν όλα τά κτήματα τών κληροδοτημά
των άξίας 15 σκούδων περίπου έκαστον, καί έκ τής τιμής ή νά τε- 
λεσθώσι λειτουργίαι ύπέρ τών ψυχών τών εύσεβών εύεργετών, ή ν’ άγο- 
ρασθώσιν άλλα κτήματα, καί έκ τοϋ εισοδήματος αύτών νά τελώνται
έτησίως λειτουργίαι.

Τδ δεύτερον σχέδιον φαίνεται εις αύτδν κρεΐττον, άλλ’ άπαντ? μίαν 
δυσκολίαν, τουτέ,στι δυσκόλως δύναται τις νά άγοράση γαίας προσο
δοφόρους, όθεν τίς οίδε πόσον θά έ’μενον αργά τά χρήματα καί θά άνε- 
βάλλοντο αί λειτουργίαι, έάν δ’ έτοκίζοντο κατά τήν συνήθειαν τοϋ τό
που, υπάρχει κίνδυνος νά χαθώσιν δλοτελώς. Ούτως έχόντων τών πραγ
μάτων δ έπίσκοπος επιθυμεί πρδς δδηγίαν του νά ακούση τήν γνώμην, 
τών ύμετέρων έξοχοτήτων, τόσω μάλλον δσω νομίζει άπαραίτητον τήν 
πωλησιν τών άνω ρηθεντων μικρών κτημάτων, τών ήδη έγκαταλελειμ- 
μ/ενων, ΐνα μή χαθώσι καθ δλοκληρίαν. ύπάρ/οντος νόμου έν τίρ κράτει' 
διατάττοντος τήν πωλησιν εκείνων τών κτημάτων τά όποια δέν ή'θελον 
καταβάλή τούς ετησίους φόρους.

Σημείωσις
Τφ 1 755 δ έπίσκοπος παρέστησεν οτι έν τή νήσω εκείνη ύπήρχον 

ολίγα έκκλησιαστικά κληροδοτήματα, καί τά τών λαϊκών χορηγήματα 
άσημαντα' δηλαδή άξίας 5 ή 3 άνατολικών γροσσίων, ώστε δέν εύρίσκε
ται ίερεύς νά δεχθή αύτά' όθεν ένόμιζεν οτι έ'πρεπε νά πωληθώσι καί έκ 
τής τιμής νά άγορασθή γή προσοδοφόρος καί νά άφιερωθή τδ εισόδημα

1 τώ Όθωμανικώ.
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ύπέρ τών ψυχών τών ευεργετών, καί ζητήσαντος τήν άδειαν, ή ιερά σύνο
δος συγκατένευσεν εις την αί'τησιν, ό πάπας την έπεδοκίμασε, καί ύπδ 
ημερομηνίαν της 1 5 ’ις Φεβρουάριου 1755 έκοινοποιήθη τφ έπισκόπφ η 
χορηγούμενη άδεια νά πώληση τάς γαίας τών κληροδοτημάτων Αξίας 
10, 7 καί 3 γροσσίων, ύπδ τον όρον τοϋ νά Αγορασθώσι έκ τής τιμής με
γάλα κτήματα Ακίνητα καί έκ της προσόδου νά τελώνται κατ’ έτος , 
λειτουργίαι ύπέρ τών ψυχών τών κληροδοτών ύπδ τοΰ επισκόπου όρισθη 
σόμεναι.

Τέλος ό επίσκοπος έπαναλαβών την αί'τησιν ίνα αί ύμέτεραι εξοχό
τητες εύαρεστηθώσι νά προμηθεύσωσι την ’Εκκλησίαν μέ ιερά άμφια, 
καί έπιπλα, μάλιστα έάν δέν έπιδοκιμάσωσι τδ σχέδιόν του, πκρακαλεϊ 
αύτάς ίνα χορζ,γήσωσιν αύτώ έκτακτόν τινα βοήθειαν σημαντικωτέραν · 
τής τών παρελθόντων έτών, διότι είναι Αναγκασμένος νά κάμν) δαπάνας 
διά την επισκευήν τών έν τγί πόλει και έν τη έξοχη οικιών του.

Σημείωσις ,
Ό Μονσινίορος Ιουστινιάνης έξελέχθη επίσκοπος Σύρου τφ 1752. Τά 

εισοδήματα της έπισκοπής έλογίσθησκν τφ 1746 60 έτησίως ρωμαϊκά, 
σκούδα Απηλλαγμένα παντός βάρους. Τω 17 57 ό. επόπτης άνέφερεν δτι 
τά εισοδήματα δέν Ανέβαινον είμη εις 166 ανατολικά γρόσσια, έκ τών 
οποίων έπρεπε νά άφαιρώνται 50 διά. τούς φόρους, καί άλλα 50 διά τούς 
ύπηρέτας· οθεν δέν έ'μενον εις τδν επίσκοπον είμή 66 εις συντήρη- 
σιν αύτοϋ καί της Μητροπόλεως, δηλαδή έλα-.ον, κηρία, άμφια, καί άλλα 
Αναγκαία, εις τά όποια έπρεπε νά προστεθώσιν αί δαπάναι διά την έπι- 
σκευην τής' έκκλησίας καί της επισκοπικής οικοδομής, διά τάς όποιας δ 
επίσκοπος έχρεώστει 100 γρόσια, διά τά όποια έζήτησε νά τφ χορηγώσι 
κατ’ έτος έπιχορήγησιν σκούδων 50, άλλ’ η ιερά σύνοδος κατά τδν Αύ
γουστον τοϋ *17  57 δέν συγκατένευσεν. Άνενέωσε την αί'τησιν τφ 1759 
διά την ρηθεϊσαν χορήγησιν, άλλ’ ή ιερά σύνοδος τφ έδωκε σκούδα 40 
pro unica vice, καί είπε: habebitnr ratio suis loco et tempore.

Έπανέλαβε την αί'τησιν τφ 17b 1 καί τφ έδόθησαν σκοϋδα'50 pro unica 
vice tantum.
- Καί τφ 1765 ζητησκς έκτακτον βοήθειαν έλαβε άλλα σκοΰδα 40 pro 
unica vice.

Εις τοϋτο ποέπει νά ποοσθέσωιαεν ότι ό έπίσκοπος της Σύρου λαμβάνει 
επίσης την έπιχορηγησιν της Γαλλίας 10(50 φράγκων (Sire) κατ έτος.

Έγραφα 13 ’Ιουνίου του 1768.

Έκ χειρογράφου Ιταλιστι περιέχοντας ίκΟϊσεις προς τον πάπιν Έώ,αης περί τών δυτικών 
Εκκλησιών Σμύρνης, Θ^ρας,^Ιήλου, Τήνου, "Ανδρου, ΙΙάρου, Χίου και Σύρου έν τη βιβλιο
θήκη του Βρεττανικοΰ Μουσείου άποκειμενου).

Β’.

’’Εκθεσις τοϋ ’Ιησουίτου Ταριλλών περί της Δυτικής εκκλησίας 
τής νήσου Νάξου.

*Η Νάξος θεωρείται μία τών ωραιότερων καί εύφορωτέρων νήσων τοϋ 
Αιγαίου Πέλαγους. Άπδ της άλώσεως της 'Ρόδου' ής δ επίσκοπος ήτο 
έξαρχος τοΰ Αιγαίου, τά πρωτεία μετεβιβκσθησαν είς τδν αρχιεπίσκοπον 
Νάξου, καί πάντες οί άλλοι έπίσκοποι τών μερών τούτων λαμβάνουσιν 
αυτά παρ’αύτοϋ ώς παρά μητροπολίτου αύτών. ’Εν τή νήσφ ταυτγι 
κατοικ.οϋσιν οί πρώτιστοι εύγενεϊς τοΰ Αιγαίου πελάγους άπαντες σχε
δόν καθολικοί. Είναι δ’ ούτοι οί ύπολειπόμενοι έκ τών εύγενών εκείνων 
οικογενειών τών Γάλλων Ισπανών καί ’Ιταλών, αΐτινες ειχον έγκατα- 
βταθη έν 'Ελλάδι έπί τώ; κατακτήσεων τών ηγεμόνων της Δύσεως.

Ή μητρόπολις καί ή Αρχιεπισκοπή είναι έντδς τοΰ φρουρίου, αφρούρη
του μένοντας καίτοι περιβάλλεται ύπδ πυκνών τειχών, καί παραπλεύ-' 
ρων ταχέων πύργων είκοσι βημάτων άπ’ άλλήλων άπεχόντων. Έν τφ 
μέσφ . τοϋ φρουρίου ύψοϋται παχύς τετράγωνος ό'γκος, έχων κλίμακα 
πρδς τά έξω έστραμμένην μετά παραθύρων καί επάλξεων έκ μαρμάρου 
λευκοϋ. Τοϋτο δέ ήτο τδ παλάτιον τών Αρχαίων δουκών τής Νάξου.’Ή 
κυριαρχία των άρξαμένη κατά τώ 1208 διά τοΰ Μάρκου Σανούτου, πρώ
του δουκός, έληξε τώ 1566 είς τδν ’Ιάκωβον Κρϊσπον, τελευτάϊον' δόΰκα 
εκδιωχθέντα από Σολυμάν τδν Β'.

Τδ συνέδριου τών. μελών τής μητροπόλεως, τδ άρχαιότατον πάσης τής’ 
Τουρκίας, σύγκειται έκ 12 αρχικών κανονικών, εΐςοΰς προσετέθησάν τινες 
νεωστί χειροτονηθέντες. . ■

Οί Ίησουίται προσεκλήθησκν καί έγκατεστάθησαν έν Νάξφ τφ 1627 
ύπδ τών κυρίων Κορονελλων, οίτινες παρεχώρησαν αύτοϊς τδ Αρχαίου 
δουκικδν παρεκκλησίου, εις 8 έκτοτε προσετέθη υάρθηξ, Αποτελέσας ώ- 
ραίαν καί μεγάλην έκκλησίαν. Οί κύριοι ούτοι παρεχώρησαν προσέτι αύ
τοϊς μίαν έκ τών οικιών αύτών πρδς κατοικίαν, καί αεί έπεδαψίλευσαν 
αύτοϊς μεγάλα αγαθά. Μετά τινα έτη έκάλεσαν έπίσης εις Νάξον τούς 
σ. πατέρας Καπό σκίνους, παραχωρήσαντες αύτοϊς καλόν κτήμα.

Έ νήσος ούτε κατοικεϊται ούτε καλλιεργείται άναλόγως τοΰ μεγέ
θους καί τής εύφορικς τών γαιών αύτής. Τδ πολύ πολύ κατοικεϊται ύπδ 
10,000 ψυχών. ’Άν καί οί Λατίνοι έν δλφ είσί χίλιοι, κέκτηνται όμως 
κληρονομκώς τά πρώτα καί μεγαλήτερα κτήματα τής νήσου. Αί οικίαι 
τών κάπως διακεκριμένων 'Ελλήνων κεΐνται περί τδ φρούριόν ένθα άπο- 

* Τώ 1522. 2. Μ.
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τελοΰσι μεγάλην κωμόπολιν, καλύ-τουσαν την κλιτύν τοΰ λόφου, έφ’ οδ 
κεΐται τδ φρούριον.

Οί χριστιανοί άμφοτέρων τών δογμάτων ζώσιν έν δαονοία, καί .τε·» 
λοΰσι μεταξύ των συχνά; επιγαμίας, αιτινες συντηροΰσιν αύτην. Οί ιε
ραπόστολοι προσπαθοϋσι και αύτοΐ νά συντηρώσι την ζάλην ταύτην επι
κοινωνίαν καί νά έογάζωνται προ; την τών πάντων σωτηρίαν.

Αί συνήθεις ενασχολήσεις ημών έν τώ φρουρίφ είσίν αί διδαχαί της 
Τεσσαρακοστ·η; καί τοΰ Σαρανταημέρου έν τγ μητροπόλει καί έν τ9| 
έκκλησή ημών, ένθα τό άκροκτηριον σύγκειται έκ Λατίνων καί 'Ελ
λήνων, διδαχαί είς τάς κατά σάββατον συναθροίσεις καί κατη
χήσεις τών άρρένων κατά Κυριακήν καί τών θηλέων κατά Δευτέραν, 
Έκτο; τούτου έχομεν μεγάλην τάξιν παιδίων Λατίνων καί Ελλήνων 
ένθα οί νέοι κληρικοί άνατρέφονται ιδιαιτέρως. Κατά παρασκευήν μετά 
τδ γεΰμα εϊ; τών πατέρων έν τγ μητροπόλει εξηγεί διαφόρους αμφιβο
λίας τ·ης πίστεως, ένθα ό αρχιεπίσκοπος παρίσταται πάντοτε μετά τοϋ 
κλήρου του. Ό πατήρ εξηγεί κατά πρώτον τά ζητήματα, είτα δ’ έκα
στος προβάλλει τά; αμφιβολίας αύτοΰ.

Εισερχόμενοι είς τό δουκικόν πκρεκκλησιον, εύοωμεν έγκαθιδρυμένην 
εν αύτφ άπδ 300 περίπου έτών την αδελφότητα τών μετανοούντων την 
καλουμένην τοϋ/Εσταυρωμένου, κατά τδ υπόδειγμα καί τους κανό ησμούς 
τ?!ς Ρώμης. Εξακολουθεί δέ μετά μεγάλη; ώφελεία; καθ’ όλην την χώ
ραν. Οί αδελφοί είσι Λατίνοι καί "Ελληνες. Τά έ'ργα αύτών συνίστανται 
εις τδ νά τελώσι την δημοσίαν ιερουργίαν κατά την τεσσαρακοστήν καί 
τάς μεγάλα; έορτάς τοΰ έτους, νά περιθάλπωσι τάς πτωχά; οικογένειας 
νά φέρωσι την θείαν μετάληψιν είς τους ασθενείς καί νά φροντίζωσι περί 

υ Υποδέχονται ημάς καί 
Κατά Κυριακήν καί πασαν έπί- 
ν’ άπουσιάσωσι τοϋ φρουρίου, δία

ν^ δύο λεύγα; την 
ταύτην τηροϋντε; εύρισκόμεθα ®έν τγ λειτουργία αύτών προ 

όταν δ’ ό ιερουργών ίερεύς πεοατώσιρ την άνάγνωσιν 
έκ τ·ης χειρός αύτοΰ, άσπά-

• λ

της ταφ·η; τών νεκρών.
’Εκτός τοϋ φρουρίου ευρισκόμενοι καταγινόμεθα είς την διδαχήν τών 

Ελλήνων τη; τε κώμη; καί τών έξοχων, 
άζροώνται μετά μεγάλου σεβασμού, 
σημον εορτήν, όσοι έξ ημών δύνανται 
μοιράζονται είς τά πέριξ χωρία τά άπέχοντα μίαν 
μέθοδον · 
τοΰ ευαγγελίου· 
αύτοΰ, δ Πατήρ λαμβάνει τδ Εύαγγέλιον έ: 
ζεται αύτό, φέρει έπί κεφαλή; όπως οί ορθόδοξοι, έξηγών αύτδ λέξιν πρδς 
λέζιν έν κοινρ διαλέκτφ,είτα Αποδίδει αύτδ εί; τδν,ίερέα τηρών τάς αύ
τάς διατυπώσεις, άνερχόμενος δ’ είςύψηλδν τόπον, λέγει παν ό,τι δ θεός 
εμπνέει αύτφ. Μετά την λειτουργίαν συναθροίζει τά παιδία έν τφ προ- 
αυλίφ τ^ς εκκλησίας, έξηγών αύτοΐς τά; χριστιανικά; δοξασία;. Οί ένη- 
λικες ούδέποτε παρα'λείπουσι νά παρίστανται άκροώμενοι. ’Επειδή δέ οί 

'Έλληνες φύσει τυγχάνουσι λίαν ζωηροί καί Απλοϊκοί, οί πατέρες κα'ι αί 
μητέρες οίτινες βλέπωσιν ενίοτε τά τέκνα αύτών άμηχανοϋντα νά άπαν- 
τησωσι, λαμ.βάνουσι τότε συχνάκι; τδν λόγον καί Αποκρίνονται άντ*  
αύτών, καί ούχί σπανίω; περιπλέκονται καί αύτοΐ είς τά ζητήματα 
καί δέν δύνανται νά άπκντησωσιν. “Ετεροι δ’ έπεοχόμενοι θέλουσι ν’ ά» 
παντησωσι, καί διά τούτου τοΰ μέσου αί θρησκευτικά! άθ,ηθειαι έντυ- 
ποΰνται είς τδ πνευμά των, ’Ενίοτε προκύπτουσι πλείονες καρποί διά τοΰ 
μέσου τούτου η διά τ^ς διδαχής.

“Οταν αί έορταί. καθ’ ά; μεταλαμβάνουσιν, προσεγγόζουσιν, ήτοι τά 
Χρις-ούγεννα, τδ Πάσχα, ή Πεντηκος·η, τών άγΑπος-όλων, καί η Κοίμη
σις, δέν δυνάμεθα σχεδόν νά έπαρκέσωμεν εί; τδν μέγαν αριθμόν τών έξο- 
μολογησεων. Τότε όπως ποιησωμεν αύτάς, άναγκαζόμεθα νά διαμείνώμεν 
έν τοΐς άπομεμακρυσμένοις χωρίοις άτινα άπέχουσι τρεις καί τέσσαρας 
ημέρας. Τινά τών πολυανθρωποτέρων μόΐς ποοσκαλοΰσι συνήθως μετά 
παρακλήσεων οπω; μεταβώμεν εί; αύτά. Ευθύς δτε γνωσθ·η η άφιξις ημών, 
συνήθεια υπάρχει νά είδοποιώνται πάντες οί κάτοικοι διά του δημοσίου 
κηρυκος, καί νά γίνηται γνωστό; αύτοΐς δ χρόνος καθ’δν θά δι,αμείνωμεν 
δπως διδάξωμεν καί δπως έξομολογησωμεν αύτούς, ώ; καί την εκκλησίαν 
έν η θά διατρίψωμεν. Άφ’ ης στιγμής κηουχθη τδ τοιοϋτον μεχρις οδ τε- 
λειώσωσιν αί έξωμολογησεις δέν έχωμεν ούδεμίαν στιγμήν άνέσεως.

Έκ τούτου εύκολον έστι νά ί'δγ τις την μεγάλην διαφοράν, ητις υπάρ
χει μεταξύ τών Ελλήνων τών διαφόρων τόπων, καί πόσον οί τοϋ Αίγιου 
πελάγου; είσίν εύαγωγότεροι τών λοιπών. Μόλα ταΰτα έ'χουσι καί ,αύτο^ 
ένίοτε τά; δυστροπία; αύτών. Οί μοναχοί αύτών συχνότατα δμιλοϋσιν 
αύτοΐς, δυσμενώς περί της πίστεως, καί τών μυστηρίων ημών δπερ τα- 
ράσσν) αύτούς καί ψυχραίνγι ένίοτε, άλλά μόλις ύπερνικησν) τις τάς 
Αμφιβολία; των, πρώτοι προκαλοΰσιν εί; συζητησιν τούτους τούς ψευδο- 
διδασκάλους· παροργίζονται έναντίον αύτών καί βεβαίως ή'θελον κακο
ποιεί αύτούς έάν δέν έφροντίζωμεν νά τούς καθησυχάζωμεν. Πρέπει τις 
νά περιμένγ πάσκς ταύτας τάς Ασταθείας χαρακτήρα; παρά λα$ φύσει 
άστάτφ καί δλίγον πεφωτισμένφ. Έν Έλλάδι μάλλον η Αλλαχού πρέπει 
τι; νά ύπομένρ τές Αντιρρήσεις καί νά βαδίζγ πάντοτε την όδδν αύτοΰ. 
Σήμερον οί άνθρωποι ψέγουσι μεγαλοφώνως παν δ,τι λέγετε, την δ’ έ- 
παύριον έπανέρχονται δπως άκροασθώσιν ημών μέ τά δάκρυα εί; τούς 
οφθαλμούς. Τούτου δ’ απόδειξις άρίδηλος είναι τδ κατ’ έτος συμβαίνων 
έν Νάξφ κατά την εορτήν της άγια; ΔωρεΧς. Οί "Ελληνες δέν ανέ
χονται την μετάληψιν ημών ην ισχυρίζονται δτι είναι άπλοΰ; άρτος άζυ
μος καί συνεπώς ύλη μη δυναμένη νά μεταβληθγ είς τδ σώμα τοΰ Ίη- 
σόΰ Χρίστου. Δέν δύνανται έπίση; ν’ άνεχθώσι την φυλαττομένην εύχα- 
ριστίαν ημών εντός τών Αρτοφορείων ύπδ έν μόνον είδος. Αεγουσι και
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προσπαθοϋσι νά άποδείξωσιν κάτ’ αύτούς δτι έκτδς τνίς τελέσεως θυσίας^ 
δ χωρισμός των δύο ειδών δέν είναι επιτετραμμένος. Μ’ ολα ταϋτα την εορ
τήν της άγίας Δωρεάς, ούδείς εργάζεται έν ολη τή νήσφ, κα'ι πανταχόθεν 
δρώνται μεταοαίνοντες εις το φρούριον έν έορτασίμοις. ένδύμασιν, δπως 
παραστώσιν είς την έόρτήν τών Λατίνων. “Αμα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
έξελθόντος της έκκλησίας μετά της άγίας Δωρεάς, οί μέν ρίπτωνται 
κατά γ*5ίς  κατά την διάβασιν αύτοϋ όπως διέλθη διά τών σωμάτων 
αύτών’ οί δ έχοντες ασθενείς θέτουσιν αύτούς έν ταΐς δδοϊς παοακα- 
λοΰντες μεγαλοφώνως τδν Κύριον ημών δπως θεοαπεύση αύτούς. Πάντες 
άσπάζονται μετά σεβασμού τήν βάσιν τοϋ Ήλιου’, και έγγίζουσω έπ’ αύ- 
τ.οϋ άνθη καί κλάδους μύρτου άπερ άκολούθως καταθέτουσιν έν ταΐς οί· 
κίαις αύτών κα'ι διασκορπίζουσιν έπί τών κτημάτων αύτών, δπως θέσωσιν 
αύτά ύπδ τήν προστασίαν τοΰ Σωτήοος.

Ούδέν θά συνετελεί μάλλον δπως σύνδεση κάλλιον τούς χριστια
νούς τών δύω δογμάτων καί νά άγιάση τάς οικογένειας των, ή ή έκ*  
τέλεσις τοϋ πρδ πολλοϋ μ,ελετωμένου σχεδίου δπως ίδρυθή έν Νάξφ 
μοναστηριον Γαλλίδων Ούρσουλίνων. Ό Λατίνος άρχιεπίσκοπος εύγενής 
Γενουΐνσιος έκ της οικογένειας τών Ιουστινιανών, άρχιεοεύς πλήρης ζήλου 
καί άρετής παρεχώρησεν ή'δη αύταΐς μεγα γήπεδον είς τδ ωραιότερου 
μέρος τοϋ φρουρίου, πλησίον τοΰ αρχιεπισκοπικού μεγάρου αύτοϋ, υποσχό
μενος έτι αύταΐς καί άλλα πολλά

Διά τδ τόσον άναγκαΐον τοϋτο καθίδρυμα θά έπήρκουν δυω ή τρεις 
Γαλλίδες μοναχαί, ΐνα δόσωσιν αύτφ τδν πρώτον τύπον έν χρόνω βρκ- 
χυτέρφ τών τεσσάρων ή πέντε έτών είς τδ μοναστήριον τοϋτο θά συν- 
ερρεον πολλαί θυγατέρες έκ τών επισημότερων οικογενειών πασών τών 
νήσων, ώστε θά ύπήρχεν άνάγκη νά προστεθώσι νέαι κατοικία;. Κατά 
τήν άναχώρησίν μου έκεΐθεν, πάντες οί "Ελληνες καί Λατίνοι μέ παρε- 
κάλουν ζωηρότατα νά επισπεύσω οσον τδ δυνατόν τήν έκτέλεσιν τοϋ 
θεαρέστου τούτου έργου, δπερ δ θάνατος τοϋ πατρδς 'Ροβέρτου Σωγήοου^ 
είχεν άναβάλη. Τδ έμπόδιον της πρώτης συστάσεων, δπερ έστι συνήθως 
τδ δυσχερέστερου, έξέλιπεν έκ τοΰ μέσου διά της έλευθεριότητος εύσε- 
βοϋς καί πλουσίου προσώπου, δπερ συνετέλεσεν ήδη πολύ, καί δπεο είναι 
πρόθυμον νά συντέλεση έ'τι πολύ μάλλον.

“Οσον άφορφ τάς δυσκολίας άς φαντάζονται έκ μέρους τών Τούρκων, 
δύναταί τις νά εί'πη δτι είναι αί έλάχισται πασών, διότι τδ Αίγαΐον Πέ
λαγος είναι τόπος σχεδόν τόσφ ελεύθερος, δσον καί ή χριστιανωσύνη.

1. Αί γαλέραι τών Τούρκων φαίνονται μόνον άπαξ ή δις τοΰ έτους δ-

1 Το γνωστόν Εκκλησιαστικόν σκεδος τών δοτικών Εν ω φυλάττεται ό άρτος τής λει
τουργίας. Σ. Μ.

2 ‘Ο γνωστός συγγραφείς τής ιστορίας τών δουκών τοδ Αιγαίου πέλαγους. 2. Μ. 

πω; λάβωσι τούς φόρους, ούδέποτε δ έρχονται έν Νάξφ,' επειδή δ λιμήν 
δέν είναι άσφαλής. Συνήθως ,προσορμώνται είς τούς λιμένας Δριδ καί 'Α
γία Μαρίνα (Σάντα Μαρίνα) τής νήσου Πάρου.

2. Αί μοναχαί έσονται έντδς τοΰ φρουρίου έν τώ μέσφ τών λατινικών 
έκκλησιών καί τών οικιών τών εύγενών, οΐτινες έχουσι μεγίστην ύπό- 
ληψιν.

3. Πλεΐσται νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους, πολύ δλιγώτερον σεβασταί 
ή ή Νάξος,έχουσι δύο ή τρία μοναστήρια Έλληνίδων μοναχών άνευ ού- 
δεμιάς προστασίας ούδέποτε δ’ ήκούσθη δτι συνέβη τι άποεπές άπδ 
τούς Τούρκους. Ή Θήρα έχει μονήν λκτινίδων καλογραιών Δομινικανών, 
αΐτινες'ίδρυσαν αύτδ καί έγκατεστάθησαν πρδ 200 τουλάχιστον έτών· 
Είναι δέ βέβαιον δτι ούδέποτε οί Τοϋρκοι ήνόχλησαν αύ~άς· τουναντίον 
άπονέμουσιν αύταϊς πάν είδος τιμής καί σεβασμού, τόσον διά τήν ύπό- 
ληψιν ήν γεννφ έν αύταΐς ή αγία καί άποκεχωρισμένη ζωή αύτών δσον 
ένεκα τής ανατροφής, δι’ ής θεωροϋσιν ώς άπαοαβίαστον άσυλον πάντα 
τόπον, ένθα ύπάρχουσι γυναίκες είς έν συνηγμέναι καί άφιερωμέναι τφ 
θεφ.

4. Τά σχολεία τών θηλέων ούδεμίαν αί'σθησιν ποοξενουσιν έν Τομρκίη, 
διότι περί ούδενδς άλλου φροντίζουσιν ή περί τών άροένων. Τδ μόνον δπερ 
έσεται άναγκαιότατον δπως τηρηθή,δταν αί Ούρσουλίναι μοναχαί έλθωσιν 
έν Νάξφ, ύπδ τήν προστασίαν τοΰ βκσιλέως, έστιν ΐνα πορευθώσιν αί τά 
πρώτα φέρουσαι οίκογένειαι παρά τφ Καδή τοϋ τόπου δπως δηλώσωσιν 
αύτφ οτι ό τόπος έχει άνάγκην γαλλικής σχολής πρδς έκπαίδευσιν τών 
θυγατέρων αύτών έν τιμιότητι καί φόβφ Θεοϋ,συνεπώς δέ νά λάβωσι παρ’ 
αύτοϋ έγγραφον. Διά τοϋ εγγράφου τούτου,τοϋ Καδή τής Νάξου δυναν 
ται ΐνα έπιτύχωσιν έκ Κωνσταντινουπόλεως, διά τοϋ πρώτου τυχόντος 
άνθρώπου, διαταγήν, ή'τις δέν θά στοιχίση πλέον τών πέντε σκόύδων. ΔΓ 
αύτής αί μοναχαί έσονται έν τή οίκίη αύτών,ύπηρετοϋσαι τδν Θεδν κατά 
τδν προορισμόν αύτών, μετά τοσαύτης ησυχίας καί άσφαλείας δπως έν 
ταΐς ίδίαις αύτών μοναΐς έν Γαλλίιρ.

’Ανυπολόγιστον τυγχάνει πόσας ύπηρεσίας παρέξουσι εί'ς τε τήν θρη
σκείαν καί τά καλά ή'θη. Διά μόνου τοϋ μέσου τών ύποτρόφων καί τών 
έξωτερικών, άς ή'θελον διδάσκη, καί είς άς ήθελαν έμπνεύη τδν φόβον 
τοϋ Θεοϋ, θά έμόρφουν όλίγον κατ’ ολίγον καί θά προσηλύτιζαν ολοκλή
ρους οικογένειας. -

Κακή συνήθεια ύπάρχει έν τφ Αίγαίφ Πελάγει δτι αί χήραι, δσον νέαι 
και άν ώσι, δέν νυμφεύονται έκ νέου. Πλεΐσται θυγατέρες τών καλλιτέ- 
ρων οί'κων, έπειδή δέν έχουσι τά μέσα δπως νυμφεύθώσι συμφώνως πρδς 
τήν καλήν καταγωγήν αύτών, είναι ενίοτε εκτεθειμένα; είς μεγάλας 
συμφοράς. "Ηχούσα προσέτι νά έρωτώσι μετά δακρύων, πότε τέλος ίδρυ- 
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Οήσεται έν Νάξφ τδ τόσον επιθυμητόν Μοναστήριον ; Αί νήσοι Τήνος, 
Μύκονος, ’Άνδρος, Κέως, Κύθνος, καί‘Μήλος έπαναλαμβάνουσιν ένίοτε 
την αύτήν έρώτησιν. Είναι βέβαιον, δτι ώς πρώτον γνωσθή ή ΐδρυσις 
τοιούτου σχολείου, πλεΐσται θυγατέρες τών πρώτων λατινικών καί ελ
ληνικών οικογενειών θέλωσι σπεύσει νά έλθωσιν.

Έν τφ Αίγαίφ Πελάγει ή κλίσις τών γυναικών ρέπει φύσει είς τδν' 
μονήρη βίον. Αί λατινικαί οίκογένειαι καί καθ’ υπόδειγμα αύτών αί ελ”. 
ληνικαί, έχουσιν ενίοτε θυγατέρας αιτινες κατ’ ιδίαν εκλογήν ένδύονται 
τδ μοναχικόν σχήμα, άποσυρόμεναι τών συναναστροφών, καί δηλοΰσαι 
διά τούτου οτι έγζαταλείπουσι τά εγκόσμια, Έν Νάξφ πλεΐσται έπεδό- 
θησαν τδν βίον τούτον. Μεταξύ τούτων ή άνεψιά τοϋ ’Αρχιεπισκόπου 
κάτοχος μεγάλης περιουσίας, περιμένει την ΐδρυσιν τοϋ μοναστηριού δπως 
είσέλθν) έκ τών πρώτων καί ,κληροδότει αύτώ παν δ,τι έχει.

Τδ έτερον μέγα μέσον δπερ μεταχειριζόμεθα πρό τινων έτών, εξυπη
ρετούν τά μέγιστα την προσηλύτησιν πολλών είς την καθολικήν πίστιν, 
σ.υνίσταται είς τδ έργον τών ήμ,ετέρων ιεραποστόλων, μεταβαινόντων πρδς, 
δ:δαχήν εις δλας τάς νήσους τοΰ Αιγαίου Πέλαγους. Μέχρι τοϋδε δ Θεός 
ηύλόγησε τήν ίεραν ταύτην εργασίαν πέραν τών προσδοκιών ημών. Οί 
Ιΐατέρε, είς οΰς άνετέθη τδ δυσχερές τοΰτο έργον, έπεσκέφθησαν κατά 
διαφόρου; έποχάς τάς νήσους, Σίφνον, Σέριφον, Κέαν, Κύθνον, ’Άνδρον, 
Πάρον, Ώλίαρον, Τήνον, Μύκονον, ’Ικαρίαν, καί Κίμωλον, έν αΐς έδίδαξαν 
την πρδς τδν, ούρανδν δδδν είς πλείονας τών 40 χιλιάδων ψυχών, Αί 
ένδεκα αύται νήσοι αποτελοΰσι μικρδν μέρος τοΰ Αιγαίου Πελάγους, 
ύπαρχουσών έτι ετέρων όγδοηκοντα, άπασών κατφκημένων. Τδ κέντρον 
τής νέας ταύτης, ιεραποστολής είναι ή Νάξος, Οί πατέρες δύο μόνον κατ’ 
.έτος ήδυνήθησαν νά διατρέξωσιν,δθεν μικρδν μόνον μέρος τών νήσων τού
των έπεσκέφθησαν*  δταν δμως τύχωσι συνδρομής, τδ σχέδιον είναι νά 
συσταθώσι πλεϊσται έταιρίαι ιεραποστόλων, δπως έπισκεφθώσι πολλούς 
τόπους. Μεταξύ τοΰ άκρου τής ’Ανατολής καί τής Κρήτης, υπάρχει 
μέγας άριθμδς νήσων τά μάλα κατφκημένων τάς οποίας δέν έπεσκέφθη- 
σαν άκόμη, Ή ’Επισκοπή, ή Σύμη,, ή Νίσσυρος, καί ή Κάρπαθος, αΐτί- 
νες άποτελοϋσι μέρος αύτών, εχουσιν άπόλυτον άνάγκην τής έπισκέψεως 
τών ιεραποστόλων.’Όπως παραχθώσιν έν άπάσαις ταύταις ταΐς νήσοις δι
αρκείς καρποί, δέν άρκεϊ νά μεταβώσιν οί ιεραπόστολοι άπαξ ή δίς, καί 
έάν διαμείνωσι μήνας ολοκλήρους έν αύταΐς, άπαιτεΐται νά έπανέρχωνται 
συχνάκις καί έπαλαμβάνωσι τάς ιδίας αλήθειας άκαταπαμστως. Οί άν
θρωποι ούτοι αισθάνονται άφ’ έαυτών την άνάγκην, ήν έχουσι τής βοή
θειας ταύτης. "Οταν οί ιεραπόστολοι άπέρχονται έκ τής μιάς νήσου δπως 
μεταβώσιν είς τήν άλλην, μετά πολλής συγκινήσεως παρακαλοΰσιν αύ
τούς ή νά διαμείνωσι μακρότερον παρ’ αύτοΐς ή νά έπανέλθωσι ταχέως.

Πάσαι αί ωρ.αι το.δ έτους εισί κατάλληλοι πρδς τοιαύτας ίεράς περιο
δείας, καί εύχής έργον έσται εί ύπήρχον άρκετοί ιεραπόστολοι δπως 
ένασχολώνται είς τόσον θεάρεστον καί ώφέλιμον έργον, οΐον έσται., τδ 
τοιοϋτον*  μόλα ταΰτα καταλληλότερα εποχή είναι ή Τεσσαρακοστή τής 
'Ελληνικής έκκλησίας, ή νηστεία τών Χριστουγέννων, διαρκοϋσα τεσσα
ράκοντα ημέρας*  τδ Πάσχα, δπερ διαρκεΐ σχεδδν δύο μήνας*  ή νηστεία 
τών αγίων ’Αποστόλων καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, «έπινες μετα
βάλλονται κατά τάς μεταβολάς τοΰ άρχαίου ημερολογίου. Αί νηστεϊαι 
αύται εισί δι’ αύτούς έποχαί κατανύξεως καί προσευχής, Έν αύταΐς μέ 
βλίγον ζήλον και έπιμέλειαν είναι ευκολον νά έπαναφέρρ τις αύτούς 
είς τδν Θεόν καί είς τήν άγνότητα τής πίστεως.

"Εκ τινων έπιστολών γραφεισών έν Παρισίοις περί τής προόδου 
τών ιεραποστόλων τούτων, παρακινηθέντες πολλοί διακεκριμένοι άνθρω
ποι έζήτησαν πληροφορίας παρ’ έμοΰ περί τής μεθόδου μεθ’ής φερό- 
μεθα πρδς τούς "Έλληνας δσον άφορά τδ σχίσμα δπερ καταθλίβει τήν 
εκκλησίαν των. Έ μέθοδος αύτη είναι όμαλωτάτη καί άπλουστάτη. 
Συνίσταται είς τδ νά έγχαράττωμεν είς τδν νοΰν τών λαών έν πάσι τοΐς 
λόγοις ημών τάς άληθείας τής καθολικής πίστεως, καί νά έπαναλαμβά- 
νωμεν άκαταπαύ.στως έν ταΐς κατηχήσεσι ημών τά άμφισβητούμενα άρ - 
θρα. Άφοΰ άπαιτήσωμεν τήν πίστιν δημοσίςς, προσπαθοϋμεν νά βέβαιή· 
θώμεν καί ίδί^ δσον. ήφορά έκαστον άτομρν έν τή μετ^νοί#. Ώς πρδς 
τδ ελληνικόν δόγμα, δπερ δέν έχει έν έαυτώ τι κ^κόν, ούδένα ύ- 
π.οχρεο.ϋμεν νά έγκαταλείψη αύτδ καί άσπασθή τδ λατινικόχ. "Οτ<κν 
δμως εύρίσκωνται έφημέριοι ή έτεροι κληρικοί πλανώμενοι είς άρθρα τιχά 
τής πίστεως, οί όρθόδοξοι έχουσι περί τούτου κανόνας τής άγιας έδρας» 
καθ’ ούς δύνανται νά κοινωνώσι μετ’ αύτών είς πάν δτι έχουσι καλ^ν 
καί χρήσιμον, δφείλουσι δ’ ΐνα άπο.ρρίπτ.ωσιν εύδαρ.σφί τά λοιπά. Συμ- 
φώνως πρδς τούς κανόνας τούτους όδηγοΰμεν καί ημάς αύτούς 'καί έκε>- 
νους. Οί άρνούμενοι νά συμμορφωθώσι πρδς ταΰτα, δέν λαμβάνουσιπαρ’ 
ημών τήν άφεσιν τών αμαρτιών. "Ενεκα τούτου δμως δέν παύομ?ν 
μεταβαίνοντες είς τάς έκκλησίας αύτών ΐνα διδάσκ.ωμεν αύτούς. Έ
κτος τούτου δέν άπακλείομεν αύτούς έκ τών λατινικών έκκλησίών,δσάκις 
έρχωνται νά ζητήσωσι τήν βοήθειαν τοϋ Θεοϋ, καί προτείνωσιν ήμϊν 
τάς αμφιβολίας αυτών, δπως γεν,νηθή έν αύτοΐς ύπόληψις καί κλίσις 
πρδς τής τελετάς ημών, 'fl έπιήκε,ια αδτη κατακτά τά πνεύματα, και 
έχομεν τήν πείραν δτι αυτή είναι ή άποτελεσματικωτέρα. οδός δπφς 
παρακινήσγ, αύτούς νά προσέλθωσιν είς τήν ένωσιν τής έκκλησίας-

Ώς πρδς τάς συμβαινούσας καταχρήσεις ως πρδς. τά ήθη πλήν τών 
δημοσίων διδαχών, συνηθίζομεν νά συγκαλώμεν ίδίφ πάντα.ς τούς ίδιω- 
τας τών διαφόρων τάξεων τοϋ τόπου, ένθα ή ιεραποστολή τυγχά
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νει. 'Γην μίαν ημέραν γίνεται ή συνάθροισις των ιερέων, την άλλην $ 
τΐύ'ί οικογενειαρχών, την άλλην ή τών εμπόρων και ουτω καθεξής. Έν 
ταΐς συναθροίσεσι δέ ταύταις έκαστος διδάσκεται κατά βάθος τά καθή- 
κοντά του και τά λάθη εις & κοινώς περιπίπτει. Οί άκροαταί εξέρχον
ται έκπεπληγμένοι, έπισπεύδοντες ίνα τακτοποιήσωσι τάς συνειδήσεις 
αύτών διά τών γενικών εξομολογήσεων.Γνωρίζω νήσους ένθα διά τοϋ μέ
σου τούτου έξηφανίσθησαν έν όλίγαις έβδομάσιν' αρχαιότατα καί σκαν- 
δαλωδέστατα ελαττώματα.

Είναι βέβαιον οτι αί άποστολαί αυται ιεροκηρυκών δέν δύνανται νά 
',ύποστηριχθώσι πολύ ούτε νά πολλυπλασιασθώσι καί ότι έάν η τής Νάξου 
δεν η'θελε χρησιμευσγ). μόνον ώς κεντρον τών αγίων τούτων ιεραποστολών 
πρέπει πάντοτε νά θεωρή τις αύτάς ώς χρησιμωτάτας τή θρησκεί^.1

Γ".

’ΈκΟεσις τοϋ ’Ιησουίτου Ταλλιρών περί τής δυτικής έκκλησία,ς 
τής νήσου Θήοας

Ή Θήρα κεΐται πρός νότον τής Νάξου άπέχουσα αύτής τριάκοντα λεύ
γας. Ό τόπος δέν είναι ώραιος, άλλ’δ λαός είναι ήσυχος καί εύσεβής Οί 
Λατίνοι συμποσοϋνται εις δισχιλίους περίπου,οί δ "Ελληνες εις οκτώ η δέκα 
χιλιάδας. Ή κυρία διαμονή τών Λατίνων είναι ή Πόλις, ή ώς όνομάζου- 
σιν αύτήν έν τή νήσφ, τό φρούριον τοϋ Σκάρου. Έν αύτώ έ'στιν ή λατι

νική Μητρόπολις, ή οικία τών Ιησουιτών, καί ή μονή τών Δομινικανών 
περί ής έλάλησα. Ό "Ελλην άρχιεπίσκοπος μετά τών κυριωτέρων κλη
ρικών κατοικεί έν έτέρφ φρουρίφ καλουμένφ Πύργφ, άπέχοντι ολίγον τοϋ 

‘Σκάρου. Αί έν Θήρφ λειτουργίαι ημών εΐ.σΐν ώς πανταχοΰ. διδάσκομεν, 
κατηχοΰμεν, έξομολογοϋμεν, μ.οοφοΰμεν εί'ς τε τά γράμματα καί τήν 
εύσεβειαν πολυαρίθμους νέους Λατίνους καί "Ελληνας, γινομένους καθ’ 
ημέραν άρίστους κληρικούς.

Ή έπικρατοΰσα σύμπνοια παρά τοΐς χριστιανοϊς τής Θήρας μάλλον 
ή έν οίαδήποτε άλλή νήσφ έν τφ Αΐγαίφ, διευκολύνει ήμάς πολύ εις 

‘ τό νά φέρωμεν πάντας . εις θεογνωσίαν, έκαστον κατά τό πνεύμα καί 
τούς θεσμούς τοΰ δόγματος αύτοϋ. Κηρύττομεν, έξομολογοϋμεν, κατη
χοϋμεν έν ταΐς έλληνικαΐς έκκλησίαις, εις τήν πόλιν, καί εις τήν έξοχήν 

■ άδιακρίτως, ώς καί έν ταΐς ίδίαις ημών έκκλησίαις. "Οταν παραγγέλω- 
μεν πνευματικής άσκήσεις εις τούς Λατίνους κληρικούς κατά τάς χειρο-

ί Ο Τουρνεφόρτιος ΐν τη περιηγήσει αότοϋ τής νιξσου Νάξου τώ 1701 άντιβοξεϊ ε*ς  την 
ΐχθεσιν ταύτην τοϋ ’Ιησουίτου Ταριλλών περί τής όμονοίας τών ‘Ελλήνων καί Λατίνων,πρβσ- 
Οίτων οτι. ΐκ τής άσυριφωνίας α^τών ουδέποτε ρ Σουλτάνος φοβείται ταραχάς ίν Νάξω 5.Μ. 

τονίας, καί είς τούς λαϊκούς κατά τάς λοιπάς έποχάς τοϋ έτους, οί "Ελ
ληνες εισέρχονται μετ αύτών έκτελοϋντες ώς αύτοί πάσας τάς άσκήσεις. 
Τό ήμέτερον τάγμα τής Θεοτόκου συνίσταται κατά τό ή'μισυ έξ Ελλήνων, 
και δέν τελείται έν τή λατινική μητροπόλει, ή παρ’ ήμϊν, ή ελάχιστη 
τελετή χωρίς νά παρευρίσκωνται.Είναι αληθές ότι άπό τινων έτών εύοέ- 
θησαν πνεύματα ανήσυχα προσπαθήσαντα νά διαταράξωσι τήν καλήν 
ταύτην συνάφειαν τών δύω εκκλησιών, άλλ' ούδέν έπέτυχον. Μετά τι- 
νας ταραχάς τά πάντα έπανήλθον ώς άφ’ εαυτών εις τήν πρώτην ήσυ
χου κατάστασιν.

Κατά τώ 170 4 τινές πλήρεις ζήλου ψευδοϋς έδοσαν τώ Πατριάρχή 
πληροφορίας τόσον ολίγον δοθάς περί τής δμονοίκς, παγιουμένης δση- 
μέραι μεταξύ τών Ελλήνων καί Λατίνων, ώστε βασιζόμενος έπί τών 
ψευδών τούτων πληροφοριών παρεφέρθη εις μεγάλας ΰπερβολάς. Μή άρ- 
κεσθείς εις πλείστας ίδιωτικάς έπιστολάς, συνέταξεν έγκύκλιον συ
νοδικήν έπιστολήν περιέχουσαν μυρίας οσας σκαιάς ύβρεις κατά τών 
δογμάτων καί τών πράξεων τής λατινικής εκκλησίας, ο.ύδ’ αύτών τών 
ιεραποστόλων φεισάμενΟς. Τά μετριότερα ονόματα δι’ ών άπεκάλει 
αύτούς ήσαν άποπλανηται καί λύκοι περιβεβλημμένοι δέρματα άρνίων’ 
ή επιστολή αύτη περιεϊχεν είς τό τέλος ρητήν, άπαγόρευσιν εις τούς 
κληρικούς καί λαϊκούς νά έ'χωσι τοϋ. λοιπού - σχέσεις μετ’ αύτών. 
Ή βιαία αύτη έπιστολή έπέμφθη εις τούς "Ελληνας έπισκόπους τής 
Θήρας, μέ διαταγήν νά άναγνωσθή έν ταΐς έκκλησίαις καί: νά δοθή 
άμέσως λόγος περί παντός οπερ η'θελε λάβ·ρ χώραν έπί τοϋ άντικειμέ- 
νου τούτου. Οί Θηραϊοι συνεφώνησαν μεταξύ των μεγάλοι καί μικροί 
δτι δέν έ'πρεπε νά δώσωσιν ούδεμίαν άπάντησιν. ’Αντεπεξήλθον άπό μέ
ρους τοϋ Πατριάρχου καί έβίασαν αύτούς νά έξηγηθώσιν. ’Έγραψαν λοιπόν 
πάλιν δτι ή Πανιερότης του δέν άπετείνετο βεβαίως εις αύτούς, δτι δέν 
άνεγνώριζον δσον άφορίή τούς Λατίνους καί τούς ΙΙατέρας, οΐτινες ήσαν 
δδηγοί αύτών, ούδεμίαν τών έν τή συνοδική έπιστολή έκφραζομένων ύ
βρεων’ δτι οί πατέρες ούτοι δέν ήσαν ούτε άποπλανηται ούτε λύκοι, δτι 
ήσαν οί πιστοί οδηγοί καί οί πνευματικοί πατέρες τών ψυχών αύτών, ατι 
άφ’οτου ή Θήρα προ δγδοήκοντα καί πλέον έτών είχε τήν εύδαιμονίαν νά 
έχν; αύτούς, οί άφοσιωμένος εις αύτούς ήσαν, κατά τό λέγειν τοϋ κόσμου 
δλου, οί καλλίτεροι άνθρωποι καί χριςκανοί τής νήσου’ δτι τέλος οί πατέ
ρες ούτοι άν καί ήσαν έκ γεννετής Λατίνοι,έγίνωσκον κάλλιον τό ελληνικόν 
δόγμα καί έτίμων αύτό περισσότερον τώνΈλλήνων,άλλως τε δέ έάν ήθελον 
ϊνα δ λαός τής Θήρας μή εχγ πλέον σχέσεις με* ’ αύτών,οφείλουν νά πέμ- 
ψωσιν αύτφ άνθρώπους ίκανωτέρους,καί πλέον ζηλωτάςκαί πεπληρωμένους 
.θείου πνεύματος. Συγχρόνως δ γάλλος πρεσβευτής έπεμψε τούς διερμ.ηνεΐς 
αύτοϋ δπως έρωτήσωσιν έκ μέρους αύτοϋ τόν Πατριάρχην έάν κατά δια-
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ταγήν αύτοϋ έγράφησαν είς Θήρχν τόσαι άπρεπεΐς δβρεις κατά τοΰ δόγ
ματος κα'ι τών λειτουργών τής ρωμαϊκής εκκλησίας. Ό ήγουμενος τών 
Ιησουιτών επισκεφθεις αυτόν ίδιχ, τδν ίκέτευσεν επιμόνων μετά πολλοΰ 
σεβασμού να ευαρεστηθή να τώ έξηγήσγ είς τί άπήρεσαν αύτώ οί ιερα
πόστολοι και κατα τι η διαγωγή αύτών ήτο άξιόμεμπτος. Αί απαντήσεις 
αυτου ησαν ανθρώπου εις αΧρον αισθανόμενου, δτι έξηπατήθη μέν, άλλ’ 
αίσχυνομένου νά τδ όμολογήσγ.

Οι τεσσαρες πατριάρχαι οί διαδεχθέντες αύτδν έφάνησαν μετριότεροι· ’ 
καί μαλιστα όταν είς ή δύο πατέρες τής Θήρας μετέβησαν εις Κωνσταν
τινούπολή δι’ υποθέσεις τής άποστολής αύτών, έπροθυν.οποιήθησαν ΐνα 
καμωσιν αύτοϊς πλείονας περιποιήσεις ή είς τούς άλλους.

Ό θάνατος τοΰ πατρδς Αουδοβίκου δέ Βοασσύ,συμβάς έν έτος ιιετά τάς 
διαφοράς ταύτας, παρέσχε νέαν εύκαιρίαν είς τούς "Ελληνας δπως δείξω- 
σι· δημοσίας τοΐς ίεραποστόλοις ήν είχον άφοσίωσιν είς αυτούς. Ό πατήο 
Βοασσυ ήν άγαπητδς πρδ πολλοΰ και άπεκάλουν αύτδν άγιον. "Οτε 
δ’ εμαθον δτι εύρίσκεται είς κίνδυνον ήλθον πανταχόθεν δπως ζητήσωσι 
τήν εύλογίαν αύτοϋ καί συστήσωσιν εαυτούς ταϊς προσευχαΐς αύτοϋ, αυ
τοί τε καί τά τέκνα των φέροντες αύτά παρά τήν κλίνην του. Άφ’ ού δ’ 
εξεπνευσεν ήν αδύνατον ΐνα κωλύσωσιν αύτούς νά ριφθώσιν επί τών εν
δυμάτων καί τών πενιχρών επίπλων τοΰ δωματίου τού, άπερ φυλάν- 
τουσιν έτι ώς άγια λείψανα.

Και δ πατήρ ’Ιάκωβος Βουργνών έστιν έν Θήριγ ιεραπόστολος διακε
κριμένος, είς δν πάσα ή νήσος έχει άκραν εμπιστοσύνην. Έξυπηρετοΰσι 
τον ζήλον αύτοϋ αί ίατρικαί αύτοϋ γνώσεις, καθ’ δσον έχει πολλάς. 
Κερδισας διά τούτου τήν καρδίαν τών κατοίκων τών πέντε γειτονικών 
νήσων, ’Ίου, Άμοργοϋ, Φολεγάνδρου, Σίκινου και ’Ανάφης. Ποιεί καθ’δλον 
το έτος έκδρομάς, συγκρατών ούτω τήν καθαρότητα τής πίστεως καί 
άγνά ή'θη. Είς τούς Γάλλους τούτους Ίησουίτας, δύναται τις νά προσθέσγ 
τους ’Ιταλούς οίτινες καρποφόρως εργάζονται έν τή νήσφ Τήνφ άνηκούση 
τοΐς Ένετοϊς. Κατοικεϊται δ’ή νήσος ύπδ, εί'κοσι περίπου χιλιάδων ψυχών*  
ών τά δύο τρίτα είναι "Ελληνες, ή ύπάρχουσα διαφορά μεταξύ τών 
Ελλήνων τής Τήνου καί τών νήσων τών ύποτελών τοΐς Τούρκοις εί
ναι δτι, οί κληρικοί αύτών δέν έχουσι τήν άδειαν νά άσκήσωσι τά ιερά 
αυτών έργα, έάν μή λάβωσι τήν άδειαν τοΰ λατίνου επισκόπου. Πλήν 
τουτου δσον αφορά ιδιαιτέρας ένεργείας αύτών έχουσι τήν αύτήν 
ελευθερία/ ως άλλαχοϋ. Οί πατέρες Ίησου’ιτχι έργάζονται παρ’ αύτοϊς 
μετά μεγάλου ζήλου και επιτυχίας. ’Εν καιρώ ειρήνης μεταβαίνουσιν είς 
Μύκονον καί ’Άνδρον, έρχόμενοι ένίοτε είς βοήθειαν ήμών είς Νάξον.

Ιδού, έξοχώτατε, ή κατάστασις είς ήν άφήκα κατά τδ παρελθόν 
τος τάς ίεραποστολικάς εταιρίας ήμών έν Έλλάδι. ‘Η ύψηλότης ύμών έ- 

ft ε-

τίμησε πάντοτε αύτάς διά τής προστασίας καί τής άγαθότητος αυτής. 
Ζητώ ύμΐν ταπεινότατα τήν έξακολούθησιν ταύτης έν ονόματι όλων τών 
ιεραποστόλων τών ύπδ τήν σκεπήν ύμών έργαζομένων. Αί διαβεβαιώσεις 
άς περί τούτου θά δώσω αύτοϊς θά έμποιήσωσι αύτοϊς νεον θάρρος όπως 
ύποφέρωσι τούς κόπους τοΰ έργου αύτών καί νεαν πεποιθησιν όπως δι- . 
δωσιν ύμΐν λόγον περί αύτών.

Νομίζω δτι ή ύψηλότης ύμών ευχαρίστως θά εβλεπε περιγραφήν τής 
νέας νήσου τής έξελθούσης τής θαλάσσης πρό τινων ετών εν τφ μυχώ 
τής Θήρας. Άνεκοινώθη μοι ή συνημμένη έκθεσις ήν συνεταξαν επι τό
που δύω τών ήμετέρων ’Ιησουιτών άνδρες ακριβέστατοι.

Μένω μετά βαθυτάτου σεβασμού τής ύμετέρας ύψηλότητος

Ταπεινότατος κα'ι ευπειθέστατος θεράπων
ΤΑΡΙΛΑΩΝ

lx τής ίταψίας τοΰ Ίησοΰ Ιν ‘Ελλάδι.

Έχ Παρισιων 4 Μαρτίου 174 4.
(Έκ τής γαλλικής).

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΟΨΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1884
Τδ έτος 1884 (έ. ν.) είναι ύπδ έποψιν μετεωρολογικήν έν τών μάλλον 

άξιοσημειώτων τής σειράς 1858 — 1884, ιδίως ένεκα τών φαινομένων 
τής θερμοκρασίας.

Πάντες οί μέσοι δροι έλήφθησαν έκ 3 καθημερινών παρατηρήσεων γενο- 
μένων τήν 8ην π. μ. τήν 2 μ, μ. καί τήν 9. μ. μ. Είς τούς μέσους δμως 
ορούς τής θερμοκρασίας, τούς έκ τών τακτικών παρατηρήσεων, προσετέ- 
θησαν καί αί εξής διορθώσεις,άς δμως έδέχθημεν ώς προσωρινά;, τάς ύπδ 
τοΰ μακαρίτου Διευθυντοΰ κ. Σμ,ίτ έξαχθείσχς μέχρι μείζονος αύτών 
έξακριβώσεως διά λεπτομερεστέρων παρατηρήσεων διά τών ή'δη παραγ- 
γελθέντων αύτόγραφούντων όργάνων. Αί διορθώσεις αδτχι τή; μέσης θερ
μοκρασίας είναι διά τδν’Ιανουάριον—0,61,διά τδν Φεβρουάριον — 0,73,τδν 
Μάρτιον—0,90, τδν’Απρίλιον — 1,12, τδν Μάϊον —1,20, τδν ’Ιούνιον— 
1,23, τδν ’Ιούλιον —1,21, τδν Αύγουστον-—1,15,τδν Σεπτέμβριον—-1,02, 
τδν ’Οκτώβριον—-0,80, τδν Νοέμβριον—0,60, τδν Δεκέμβριον—0,57.

Τά τής θερμοκρασίας λοιπδν περιέχονται έν τφ έπομένφ πίνακι, έν ώ 
πλήν τών γενικών έξεγομένών τών παρατηρήσεων τοΰ 1884 παρέχονται 
έκ τών παρατηρήσεων προτέρων έτών τά έξαγομενα τά άπεικονίζοντα τά 
κύρια χαρακτηριστικά έκαστου μηνός.
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I Έν τώ πίνακι άναφέρεται χα) ή έλαχιστη άπόλυτος θερμοκρασία τοΰ ’έανουαρίου ή τής 
23 νοΰ 1850, ‘ίση πρδς —1 0θ. Ή θερμοκρασία αυτή είναι έντελώς βέβαια εκ παρατηρήσεως 
τοΰ τόέε διευθυντοΰ τοΰ ’Αστεροκοπείου Γ. Βούρη, δημοσιευμένης έν ταΐς Asflr. Ν»

Άλλα και δια τόν Απρίλιον και Σεπτέμβριον είναι γνωστά φαινόμενα πείθοντα ότι 
η θερμοκρασία κατήλθε κάτωθεν τοΰ Ο. *0 αρχαιολόγος Ρδς αναφέρει έν τοΐς άνακοινώσεσιν 
αύτοΰ έξ Ελλάδος δτι την 23 Σεπτεμβρίου τοΰ 1832 κατέπεσε χιών έν ΆΟήναις* τδ συμβάν 
είναι βεβαιωμένου και έκ προφορικών μαρτυριών, μάλιστα δ’ότι ή χιών κατακαλύψχσα όλην 
την πεδιάδα τών’Αθηνών, ανέλυσε μην ταχέως,άφοΰ όμως παρέμεινε ώρας τινας τήν πρωίαν. 
Επίσης είναι πιστώς μεμαρτυρημένον δτι τήν νύκτα τής 14ης πρδς τήν 15ην Απριλίου τοΰ 
1854 κατέπεσε χιών, ητις διετηρήθη έπ’ όλίγας ώρας τήν πρωίαν τής 1;5ης. Κατ’άμφοτέρας 
λοιπον τάς περιστάσεις β3βαίως τδ θερμόμετρον κατήλθε κάτωθεν τοΰ 0. πόσον όμως δέν 
«ιναι γνωστόν και έπομένως δεν ήδύνατο νά περιληφθή έν τώ άνωτέρω πίνακι.
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Έν τφ ττίνοο» αυτω η πρώτη στήλη περιέχει -rvjv fz.s'rvjv θερμοκρασίαν 
τοΰ 1884, η δεύτερα τήν μέσην (κανονικήν) θερμοκρασίαν έζαχθεΐσαν έκ 
τών παρατηρήσεων 1858 —188 4, η τρίτη την διαφοράν τών δυο αύτών 
μέσων θερμοκρασιών, ή τέταρτη την μεγίστην καί η πέμπτη την έλα- 
χίστην μέσην θερμοκρασίαν τοϋ άντιστοιχοϋντος μηνδς έν τϊ) σειρρί τών 
έτών 1858—-1884 μετά του έ'τους έκάστης αύτών’ ή έκτη την μεγί
στην καί ή έβδομη την έλαχίστην απόλυτον τών μηνών τοΰ 1884, καί 
την ημέραν έκαστου αύτοΰ τέλος η όγδοη την μεγίστην άπόλυτον θερμο
κρασίαν καί η έννάτη την έλαχίστην άπόλυτον θερμοκρασίαν δι’ έκαστον 
μίνα μετά τοϋ έ'τους καί τ-ης ημέρας τοϋ μηνός. 1

’Εντεύθεν έ'πεται δτι ή μέση θερμοκρασία τοϋ 1884 -ητο 16,θΐ5, ε
πομένως κατά 1,05 κατώτερα τίς κανονικίς έτησίας θερμοκρασίας 
17,20, έξαχθείσης έκ τών παρατηρήσεων τών έτών 18 58 —1884.

’Εάν συγκρίνωμεν την μέσην θερμοκρασίαν τοϋ 1884 πρδς την τών 
προτέρων έτών άπδ τοΰ 1858 εύρίσκομεν δτι η τοϋ 1884 είναι κατώ
τερα πάσης άλλης, πλήν της τοΰ 1858 (16,13)

Καί όμως δλως διάφορος είναι δ χαρακτηρ τών δύο έτών 1884 καί 
1858.Διά τδ 1858 προκύπτει η χαμηλή μέση θερμοκρασία ιδίως έκ τών 
χειμερινών μηνών, έξ ών δ μέν ’Ιανουάριος είχε μέσην θερμοκρασίαν 3,36, 
ό δε Φεβρουάριος 4,37, ήτοι τήν κατωτάτην έν δλν) τή σειρ^ί 1858— 
1884’ έκ τών λοιπών μηνών άλλοι μέν είχον θερμοκρασίαν κατωτέραν 
τίς κανονικής, άλλοι δ’ άνωτέραν έν οις καί δ ’Ιούλιος. Τδ κύριον χαρα
κτηριστικόν λοιπδν τοϋ 1858 ήτο χειμών δοιμός, πασκι δ’αί άλλαι ώραι 
τοϋ έτους κανονικαί.Τούναντίον τδ κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ 188.4 ήτο 
θέρος δροσερόν, μάλιστα δέ πάντες όί θερινοί μίνες, Ιούνιος, ’Ιούλιος καί 
Αύγουστος έ'τι δέ καί δ Νοέμβριος είχον μέσην θερμοκρασίαν κατωτέραν 
παρά παντός άλλου έ'τους της σειράςΓ858-1884 ’Εκ τών άκρων άπολύτων 
θερμοκρασιών τοϋ 1884 είναι άκριβώς γνωστή ή μεγίστη34,6 συμβάσα τήν 
8θν Αύγουστου. Ή ελάχιστη δέν είναι άκριβώς γνωστή, διότι τδ θερμ,ό- 
μετρον τό δεικνΰον ταύτην ήτο τεθραυσμένον κατά τδν Ιανουάριον άνε-

Δε
κε

ι
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νεώθη δέ κατά τδν Μάρτιον.Έκ τών τριών δμως τακτικών ημερησίων «ά- 
ρατηρήσεων τής ! 9θ« καί 20ΰΐ Ιανουάριου, καθ’ άς συνέβη τδ μέγιστον 
ψΰχος τω 1884 δυνάμεθα, λαμβάνόντες ύπ’δψιν τδν άνεμου και τήν 
κάλυψιν διά νεφών,νά συμπεράνωμεν δτι τδ θερμόμετρου δέν κατήλθε πολύ 
κάτωθεν της θερμοκρασίας — 1,5 πάραΐηρηθείσης την 20ον,’Ιανουάριου. 
'Γην θερμοκρασίαν λοιπδν ταύτην δυνάμεθα νά δεχθώμεν ώς την έλαχί- . 
στην τοϋ έτους 1884.

Και αί άκραι αύταί άπόλυτοι θερμοκρασίαι τοϋ 1 884 συμφωνοΰσι πρδς - 
τδν δλον μετεωρολογικόν χαρακτήρα τοϋ έτους αύτοϋ. Ή κατωτάτη θερ
μοκρασία^—1,5 δέν είναι άσυνήθης διά τάς ’Αθήνας, διότι κατά μέσον 
ορού άνά παν δεύτερον έτος κατέρχεται τδ θερμόμετρου κάτωθεν τοϋ 0 
τουλάχιστον άπαξ, μάλιστα δ’ έν πολλοϊς έ'τεσι κα'ι κατ’ έπανάληψιν ή 
μεγίστη δμως θερμοκρασία 34,6 είνε η γνωστή κατωτάτη ώς μεγίστη 
Θερμ. ού μόνον τής σειρΧς τών ετών 1 858-1884,“άλλά καί τής τοΰ 1853 
έτι δέ και τοΰ 1847, τδ όποιον ομοιάζει πρδς τδ 1884, Sv δμως έν 
συνόλφ θερμότερου τοΰ 1884, κατά τούς 10 αιώνας Ίανουαρίου μέχρις 
’Οκτωβρίου, τών όποιων η θερμοκρασία είναι γνωστή. Τοϋ 1853 είναι 
γνωστή ή θερμοκρασία μόνον άπδ τοϋ Ιουλίου μέχρις ’Οκτωβρίου,

Έάν λάβωμεν ύπ’ό'ψιν τάς άκρας θερμοκρασίας τοΰ 1 858 εύρίσκομεν 
και έν αύταις τδν ολως διάφορον χαρακτήρα τοϋ έτους αύτοϋ άπδ τδν 
τοϋ 1884. Ή έλαχίστη θερμοκρασία τοΰ 1858 ήτο — 6,1 (τήν 31Ια
νουάριου), επανειλημμένος δέ κατά τδ έτος αύτδ κατήλθε τδ θερμόμε
τρου κάτωθεν τοΰ 0 9κις τδν ’Ιανουάριον (μέχρι —6,1) 5κις τδν Φεβρου
άριον (μέχρι4—1,) και τρις τδν Δεκέμβριον (μέχρι —2,2).

Τά της βαρομετρικής θλίψεως παρέχονται ύπδ τοΰ εξής πίνακας, έν <ί> 
ή μέν πρώτη ς-ήλη περιέχει τήν μεσην θλίψιν τοϋ άντιστοιχοϋντος μ.ηνδς 
διά τδ 1884, ή δέ δεύτερα τήν κανονικήν αύτοϋ θλίψιν κα'ι ή τρίτη τήν 
μεταξύ αύτών διαφοράν: Εννοείται δτι αι παρατηρήσεις είναι εισαγμέναι 
είς θερ. 0 καί ίσχύουσι δι’ ύψος 106,4 ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης. 

Μέση 1884 . ' '
756,00 
752,84 
753,42 
748,28 
752,62 
752,02 
750,52 
250,92 
7 53,9’8 
753,88 
754,45 
754,38

’Εντεύθεν έπεται ή μέση έτησία βαρομετρική θλίψις τοΰ 1884 Γση 
πρδς 7 52,7 4'έπομένως μείζων τής ετήσιας μέσης κανονικής θλίψεωςϊ52,37 
κατά 0,37 χμ. Παρουσιάζει δ’ ή διαφορά τής θλίψεως κατά μήνας πρδ, 
τήν κανονικήν έκτόπισιν τής ελάχιστης θλίψεως είς τδν μήνα ’Απρίλιον, 
δστις είχε μέσην θερμοκρασίαν μείζονα τής κανονικής κα'ι κατά τδν 
δποΐον έπεκράτησαν πολύ οί νότιοι άνεμοι.

Ώς πρδς τά τής ύγρομετρικής καταστάσεως παρέχομεν τάς παρατη
ρήσεις μόνον άπδ τοΰ ’Ιουνίου, διότι έ’κτοτε ή'ρχισαν και πάλιν γινόμε- 
ναι τοιαΰται διά ψυχρομέτρου. 'Η ύγρομετρική κατάστασις παρέχεται εις 
εκατοστά τοΰ κόρου, έν τω αύτώ δέ συγχρόνως πίνακι παρέχεται καί ή 
μεγ. καί έλ. άπόλ. ύγρασία. Σύγκρισις πρδς πρότερα έτη δέν ήτο δυνα
τόν νά γίνν) διά τήν 'έλλειψιν μακράς σειράς τοιούτων παρατηρήσεων.

Ιούνιος 61,7 93 32
Ιούλιος 58,7 92 26
Αύ'γουστος 60,3 100 22
Σεπτέμβριος 64,0 92 39

’Οκτώβριος 74,7 99 33
Νοέμβριος 84,2 100 54
Δεκέμβριος 89,4 100 45

Τα τών άνέμων παρέχει ό εξής πίναξ, έν ώ παρέχεται ή έπεκράτησις 
έκάστου τών 8 κυρίων άνέμων είς εκατοστά 
διάρκειας έκάστου μηνδς δι’ έκαστον τούτων, 
τοΰ έ'τους διά τούς μέσους ετησίους όρους :

(και δέκατα τούτων) τής 
τής διάρκειας δέ τοΰ όλου

Τανουάρ ι ος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 

’Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος 
’Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 

’Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος ,

Βαρ. θλίψ.ς κβν.
754,88
754,91
751,19
751,22
751,43
750,03
749,95
750,34
752.65
753,81
753.66
753,21

Διαφορΐ» 1884-καν.
1.12

— 2,07
2,23 

—2,94
1,19
1,99
0,57
0.58
1,33
0,07
0,79
0,17

Ν
4884 κ.

’Ιανου. 67,7 14,9
Φεδοαυ. 53.0 11,6
Μάρτ 26,9 8,5
Άπρίλ. 10,0 7,1
Μ άΐο i 22,6 4,6
‘Ιούνιος ι,ι 3,4
’Ιούλιος 35,5 8,0
Αΰγουσ. 23,7 5,7
Σεπ-έμ. 32,2 8,0
Όχτώβ. 28,0 8,9
Νο^μβ. 57,8 12,0
Δεχϊμ., 26,0 14,2

ΝΕ Ε
1884 κ. 188 4 κ.

3,2 30.8 0,0 1,8
13.7 28,5 4,6 2,6 
•1,8 19,9 3,2 4,7
6,7 48,6 3,3 1,4

25.8 48,0 1,1 1,5
4,4 24,9 2.3 4,4 

16,1 49,2 0,0 0,9
36.6 44,9 0.0 2,2
25.6 38,3 2,2 2,2 
1 4 0 27,4 2,2 0,9
10.7 27,5 2,2 2,6 
19,3 26,2 3,2 2,2

SE S 
1884 κ· 4884 κ. 
0.0 3,9 8,6 11,8 
1,5 4,8 15,2 11,4 
0,0 3,4 40,9 18,3 
1,5 5,0 44,4 1 3,6
3.2 2,7 33,3 15,8
3.3 2,5 54,4 12,2
4.1 2,4 33,3 9,2
0,0 1,5 9,8 6,7
2.2 2,7 47,8 10,6
5.4 2,2 29,0 43,7
3.3 3,7 6,7 17,2

1,40 4,7 47,2 1 3,6

SW
4881 χ.

7.5
7.6

10,8
1.7

12,9
21.4

7.5
24,7
14.4 
14,0

5.6
9.7

20.7
22.9
30.1
38.1
45.9
41,4
29.8
28,0
31,0
94.6
23.7
21.1

μ5.ώ>ο534,7 8,9 16,2 48,9 12,0 1,8 3,2 3,3 26,1 12,9 12,9 30,6 
δι ολον '
τόΐτος

W NW
1884 κ. 1884 κ.
7.5 6,8 5,4 9,3
1.5 40.5 3,3 7,7
0,0 10,7 3,2 7,4
1.2 10,5 1,4 5,7
3.2 7,0 0,0 4,5 

4 2,2 7,0 1,1 7,2
3.2 5,2 3,2 2,3
2.2 6,6 3,2 4,2
4.1 4,2 4,4 3,0
4.3 7,5 3,2 4,8
1.4 8,3 6,7 5,0
2.2 10,6 7,5 7,4

4.4 7,9 3,5 5,7

Είς έκαστον άνεμον άντιστοιχοΰσι δύο στήλαι, μία μέν διά τδ 1884, 
μία δέ εις τήν κανονικήν διάρκειαν έκάστου τών ανέμων, έξαχθεΐσα έκ
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τών παρατηρήσεων άπό τοϋ ’Ιανουάριου 1858 μέχρι τέλους τοϋ 1884. 
Σημειοϋνται δ’ οί άνεμοι διά τών γενικών παραδεδεγμένων άρχικών γραμ
μάτων (και τοϋ συνδυασμού αύτών) Ν (=-Nord, Βορράς) Ε (=Est,’Ανα
τολή), S (= Sud, Νότος) και W (= West, Δύσις). Ώς έκ τοϋ πίνακος δέ 
φαίνεται, έπεκράτησαν κατά τδ 1884 άνεμοι, οϊτινες δέν είναι οί συνή-. 
θως έπικρατοϋντες.’Αντί τών ΝΕ καί SW έπεκράτησαν δηλαδή οί Ν καί S.

Ή κάλυψις τών νεφών παρέχεται ύπδ τοϋ έξης πίνακος :
’Ιανουάριος 4,9
Φεβρουάριος 4,4
Μάρτιος 4,8

’Απρίλιος 3J
Μάϊος 2,3
’Ιούνιος 2,9
Ιούλιος 1,2
Αύ'γουστος 1,8
Σεπτέμβριος 2,2

’Οκτώβριος 3,6
Νοέμβριος 6,7
Δεκέμβριος 3,6

μέσον 3,52

Ή κλίμαξ τοϋ πίνακος αύτοϋ είναι ή γενική παραδεδειγμένη τοϋ νά 
σημαίνεται ή εντελής κάλυψις διά 10.

'Τπδ την έ'ποψιν της καταπτώσεως ύδατος ύπδ οίανδηποτε μορφήν 
(βροχήν, χιόνα, ομίχλην, δρόσον) τδ έτος 1884 δέν παρουσιάζει τι τδ έκ
τακτον. Τδ δλον ποσδν τοϋ καταπεσόντος ύδατος ήτο 360 mm, επομέ
νως κατά 50 mm κατώτερον τοϋ μέσου όρου .4 I 0, πολύ δέ κατώτερον τοϋ 
ποσοΰ 830, καταπεσόντος κατά τδ έ'τος 1883,τδ οποίον είναι τδ πολυομ- 
βρότατον πάντων τών έτών 1858 —1884.

Έν συνόλψ λοιπδν τδ έ'τος 1884 είναι έκ τών άζιολογωτέρων έτών 
μετεωρολογικώς, ένεκα της χαμηλής αύτοϋ θερμοκρασίας κατά τούς θερι
νούς ίδιους μήνας καί της έπικρατήσεως άνεμων, οίτινες δέν είναι οί συνή
θως επικρατέστεροι έν Άθήναις.

’Εκ τών μετεωρολογικών σταθμών τών ίδρυθέντων ύπδ τοϋ φιλολογι
κού συλλόγου Παρνασσού θελομεν περιοοισθή κατά τδ παρόν είς τήν έξέ- 
τασιν τοΰ τής Λαρίσσης.

Τάς παρατηρήσεις αύτοϋ έ'καμεν δ αυτόθι καθηγητής τών μαθηματι
κών κ. Δημητριάδης, είς 8ν οφείλεται εύγνωμοσυνη ώς καί είς τούς έπι 
μελώς έν άλλοις σταθμοϊς έργασθέντας. Τδ αύτδ λέγεται ένταϋθα καί 
διά τδν έπιμελέστατον βοηθόν, τοΰ ’Αστεροκοπείο.υ Α. Βούρλην. ,

Οϊ μέσοι opot τής βαρομετρικής θλίψεως και τής θερμοκρασίας έξήχθη- 
σαν έκ τριών καθημερινών παρατηρήσεων γενομένων επίσης τήν 8’1’'π. μ. 
τήν 2“* μ. μ. καί τήν θ7!7 μ. μ. Ή έ'ντασις και ή διευθυνσις άνεμου ώς 
καί ή κάλυψις ύπδ νεφών διά ήμερησίας έκάστοτε έκτιμήσεως, ή'ρξατό 
άπδ τοϋ ’Οκτωβρίου καί έντεΰθεν.

Ή σύγκρισις τής θερμοκρασίας πρδς τήν τών Αθηνών έγένετο άνευ
διορθώσέώς τινός ταύτης, διότι τοιαύτη διόρθωσές δέν είναι έ'τι γνωστή
διά τήν Αάρισσαν, ή δέ συγκρισις έγένετο διά χωρισμού τών παρατηρή
σεων έκάστου μηνδς έίς δεκαήμερόν, είτα δέ τών μέσων μηνιαίων δρων.
Τοιουτοτρόπως έ'χομέν κατά τδ ένδν λεπτομερή και άκριβή σύγκρισιν τής 
μετεωρολογικής καταστάσεως τών δυο πόλεων διά μέρος τοΰ έ'τους 1884.

Ό έπόμ.ενος πίναξ παρέχει τήν μέσην θερμοκρασίαν, τής Λαρίσσης κατά 
δεκαήμερα καί μήνας, καί τήν απ’ αύτής διαφοράν τής τών ’Αθηνών' 
(έπόμένω'ς A—Α):

Μάρτιος 
’Απρίλιος 
Μάϊός 
Ιούνιος 
Ιούλιος 
Αύ'γουστος 
Σεπτέμβριος 

’Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

Α’ δεχας Β' δεκχς
θερα.Α. Λ—Α θερμ.λ. A Α

8 37 -1,96 8,83 -1,24
13,93 -1,17 16,32 -0,61
18,01 -0,72 21,18 -0,95
23,75 -8,82 21,51 1,49
24,52 -0,31 28,51 -0,31
26,38 -1,09 24,01 -0,39
21,67 -2,10 18,63 -2,27
17,90 -2,37 18,23 -2,00
11,60 -ί ,57 6,29 -5,28
5,58 -7,75 5,26 -6,14

Γ'δεκάς Μήν
Θερίλ.λ. Α-Α Θερμ.Λ. Α-Α

12,82 -1,21 10,01 1,47
17,45 -1,48 15,91 -1,07
21,46 -0,27 20,22 -0,65
21,46 -6,29 22,92 -0,87
25,79 • 1,11 26,27 -0,40
22,12 -1,88 24,17 -1,08
20,30 -1,13 20,20 -1,83
12,70 -3,63 16,28 -2,66

6,1 5 -4,42 8,01 -3,96
7,69 -4,38 6,18 -6,09

Ώς έκ τοϋ πίνακος είναι καταφανές ή διαφορά τής θερμοκρασίας τοΰ 
θέρους είναι μικρά, μάλιστα δέ ή τής Λαρίσσης κατά έν δεκαήμερον (τδ 
2°ν τοϋ Ιουλίου) είναι ανώτερα τής τών ’Αθηνών. 'Η διαφοοά δ'μως αυ
ξάνει καθόσον ή ώρα τοϋ έ'τους βαίνει πρδς τδν χειμώνα. Ή Αάρισσα λοι
πόν έ'χει χειμώνα πολύ δριμύτερον τοϋ τών ’Αθηνών, θέρος όμως έξίσού 
σχεδόν θερμόν. Έάν τδ θέρος ήτο θερμότερου ί'σως ή κατ’αύτδ θερμοκρα
σία τής Λαρίσσης θά ήτόν άνωτέρα τής τών ’Αθηνών.

ΙΙρδς συμπλήρωσιν τών1 οργάνων τοΰ στάθμου τής Λαρίσσης έστάλησαν 
πρό τίνος θερμόμετρα' πρδς παρατήρησιν τής μεγίστης και έλάχίστης 
έκ'άστότε θερμοκρασίας, έτι δέ καί ψυχρόμετρου.

Περί τών άκρων απολύτων θερμοκρασιών τής Λαρίσσης από τοΰ Μαρ
τίου μέχρι τέλους 1 884 δέν δυνάμεθα νά εί'πωμέν τι εντελώς ακριβές, 
διότι δέν ύπήρχον έ'τι αυτόθι θερμόμετρα πρδς προσδιορισμόν τής έκάσ- 
νοτε μεγίστης καί έλάχίστης θερμοκρασίας, τά ύποία όμως έστάλησαν 

Τόμος Θ' 2. — Φεβουάρε-ος 1838 40
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Ηδη καθώς καί ύγρόμετρον (ψυχρόμετρο»).Έκ τώ» 3 όμως κανονικών Ημερη
σίων παρατηρήσεων τής θερμοκρασίας εξάγεται οτι η μεγίστη παρατη- 
ρηθεϊσα θερμοκρασία Ητο» η τής 2 μ. μ. τής 2(Η? ’Ιουλίου ί'ση προς 
34, 5, καθ’ ην καί έν Άθηναις Ητο ή μεγίστη θερμοκρασία τοΰ 1864 
μετά την τής 8ns Αύγουστου καί ί'ση πρδς 34,6. Ή ελάχιστη θερμοκρα
σία παρετηρηθη έν Ααρίσσγ την 8η» π. μ. της 28ns Νοεμβρίου ί'ση πρδς 
— 4,6. Βεβαίως αί δύο αυται θερμοκρασίαν τής Λαρίσσης διά τδ 1884 
δέν άπέχουσι πολύ τών άκρων άπολύτων θερμοκρασιών καί δύνανται νά 
θεωρηθώσιν είς τοιαϋται. Σημειωτέον δ’έντ ΰθα δτι τδ θερμόμετρον 
κατηλθεν έν Λαρίσση κάτωθεν τοΰ 0 δίς τον Νοέμβριον καί τρις τδν 
Δεκέμβριον.

Έκ τών παρατηρήσεων της καλύψεως διά νεφών κατά τούς μ.ήνας 
’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον, εξάγεται δτι αύτη έν συνόλφ είναι 
μείζων έν Λαρίσσ-ρ Η έν Άθηναις, η έντασις όμως τών άνέμων,κατωτέραν" 
πρδς πληρεστέραν σύγκρισιν δμως άπαιτεΐται μκκροτερα σειρά παρατηρή
σεων. Κατά τούς αύτούς μήνας τδ ποσδν της έν Λαρίσση καταπεσούσης 
βροχής Ητο κατώτερον η έν Άθηναις. Έκ τούτου δμως δέν δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν δτι έν Ααρίσσγι έν γένει καταπίπτει δλιγώτερον ποσδν 6- 
δατος, διότι τοϋτο ύπόκειται είς τοσαύτας ανωμαλίας, ώστε απαιτείται 
μακρά σειρά παρατηρήσεων.

Προσεχώς θέλομεν παράσχει γενικήν έ'ποψιν τών έξαγομένων και άλ
λων σταθμών.

Δ. Κ. Κοκκίδης

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ ΔΑΜΑΑΙΔΟΣ
ΚΕΙ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΧΟΛΕΡΑΣ *

j Μεταξύ τών παρά τής κυβερνησεως είς την βουλήν είσαχθέντων 
νομοσχεδίων, άριθμοΰνται δύο άφορώντα τη» δημοσίαν υγείαν, τδ μέν 
περί δαμκλισμοΰ, τδ δέ περί κινίνης. Προκειμένου περί τόσον ίδιο- 
τρόπου - ρυθμίσεως υγειονομικών Θεσμών τής χώρας, έπιτραπητω μοι, 
δπως ώς ίατρδς καί ώς πολίτης, εκφέρω παρατηρήσεις τινάς έπί τοΰ 
πρώτου νομοσχεδίου, άφιέμενος την έκτίμησ.ν τοΰ τόσον ύπδ επιστημο
νικήν δσον καί ύπδ κοινωνικήν έ'ποψιν ένδιαφέρονΐος δευτέρου είς την 
κρίσιν τοΰ κοινού, άν καί δέν θεωρώ άπδ σκοποΰ νά παρατηρήσω συν- 
τόμως καί έπί τούτου, δτι πρδ έτών άληθώς η νόθευσις τής καταχρη- 
στικώς έν τοΐς έμπορικοϊς καταστημχσι καί μάλιστα έκείνοις τών έ-

* ΆνεκοινώΟη εν τή συνεδρίοι τοΰ φυιογνωστικοϋ τμήματος τοϋ Συλλόγου. 

παρχιών πωλουμένης θεϊίκής κινίνης Ητο συχνή. Σήμερον όμως τά πράγ
ματα οπωσδήποτε μετέβαλον ό'ψιν, μόνον δέ τούς προκατειλημμένους Η 
τούς διηνεκώ; τυραννουμένους ύπδ χρονιών διαλειπόντων πυρετών άκούο- 
μεν ενίοτε παραπονουμένους διά την ποιότητα.τοϋ φαρμάκου τούτου, ού 
τδ ανίσχυρο» έν τγί περιπτώσει ταύτγ, φρονοϋμεν, δτι έγκειται μάλλον 
είς την ποσότητα καί την φύσιν τοΰ πυρετοΰ η είς την ποιότητα.

Διά του νέου νόμου θά προτιμηθί} ή ά(·1η·.η Διά τοΰ έπιθέτου
άζΐίητη εννοείται βεβαίως η καθαρότερα μεταξύ τών πρδς δοκιμασίαν ύ- 
ποβληθησομένων δειγμάτων διαφόρων εργοστασίων κινίνης, άλλ’ ούχί 
καί απάντων τών τοιούτου εί'δους ύπαρχόν των. Έξηγούμεθα.

"Ινα χαρακτηρίσωμεν χημικόν τι προϊόν, καί έπί τοΰ προκειμένου την 
κινίνην, ώς apiazqr, δέον νά ύποβάλωμεν τδ προϊδν τοϋτο, ούχί διαφόρων 
άλλ’ απάντων τών εργοστασίων είς συγκριτικήν έξέτασιν γενησομένην 
ύπδ διεθνούς έπιτροπής συγκείμενης έκ χημικών και ιατρών δπως κατορ- 
θωσωμεν νά άνακαλύψωμεν τδ γνησιότερον είς S μόνον αρμόζει τδ έπί- 
θετον άπιστη. Τοιαύτη δέ έ'ρευνα, είρησθω έν παρόδω, ούτε εύ'κολος, άλλ’ 
ού'τε καί έφικτη φαίνεται ήμϊν ένταΰθα.

Έν τούτοις περιορισθώμεν είς τδ πρώτον ώς είπομεν ζήτημα, τδ τοΰ 
δαμαλισμοΰ.

"Άν καί παοήλθον σχεδόν 60 έ'τη άφ' δτου έν Νεαπόλει τής ’Ιταλίας 
καί τα περιξ ένηργηθη τδ πρώτον έπιτυχώς δ δαμαλισμός έπί ένδς τρί 
του τοΰ πληθυσμοΰ διά ζωικής δαμαλίδος, ούχ’ ηττον οί διάσημο 'ερος 
τών έκεϊ ιατρών άμφισβητοΰσιν έ'τι, εάν η κατά τήν εύλογίαν προφυλα- 
κτική δύνα μις τής τελευταίας ταύτης είναι ί'ση πρδς τήν άπδ άνθρώπου 
λαμβανομενην δαμαλίδα ύλην. Δέν διαφωνοΰσιν δμως μόνον οί ’Ιταλοί 
ιατροί έπί τοΰ ζητήματος τούτου, οί πλεϊστοι καί έ'γκριτοι μάλιστα δια
φόρων άλλων έθνών ιατροί, έν οίς οί Γερμανοί Reuter καί Hueger, οί ’'Αγ
γλοι Gregory καί C^ciy καί δ Γερμανο-Ρώσος Thiele προτιμώσι τδν δι’ 
άνθρωπίνης λεμφης δαμαλισμόν. ''Οταν δέ άπεδείχθη δτι διά τής έφαρ- 
μογής τής τελευταίας ταύτης μεθόδου μετεδόθησαν μέν, έν δλίγαις 
άληθώς περιστάσεσιν, σοβαρά νοσήματα ώς η σύφιλις κτλ. άπδ ατόμου 
είς άτομον, άπεδόθη δέ ύπό τινων είς τον δαμαλισμόν έν γένει ή|έξασθέ- 
νισις δήθεν τών νεωτερων γενεών, ώς καί η αύ'ξησις τής θνησιμότητος 
κατά τήν παιδικήν ηλικίαν (αί τελευταΐαι δύο αιτιάσεις /ρηζουσιν έτι 
άποόείξεων), η καταφορά κατά τοΰ δαμαλισμοΰ έν γένει έκορυφώθη.’Έκ- 
τοτε βλεπομεν τούς ιατρούς τών πε πολιτισμένων εθνών διγρημένους, 
τούς μέν παραδεχόμενους τούς δέ άπορρίπτοντας εντελώς τδν ύποχρεωτι.. 
κδν δαμαλισμόν. Εύτυχώς μόνον ή 'Ελλάς εξαιρείται τοΰ κανόνος τούτου, 
καθότι οί ιατροί αύτής έ'σχον τήν εύκαιρίαν νά πεισθώσι κατά την τε
λευταία» φθοροποιόν έπιδημίαν τής ευλογίας περί τής αναμφιβόλου άξίας 
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τής. ευεργετικής άνχκαΧύψεως τοΰ Jenner.. *β  περί fa δ' λόγος πάλη βαθ
μηδόν- παρωξύνθη· έπί τοσοΰτον, ώστε, άιώ δεκαετίας οί κατά τής δαμα
λίδος πατριώται καί συνάδελφοι ημών έζακολουθοΰσιν έπιδιώκοντες τήν 
διά ταυ γερμανικού κοινοβουλίου κατάργησιν τοΰ ΰπο/ρεωτϊκοϋ δαμαλι- 
σμοΰ. Δεν ήρκέσθήσαν δέ είς τοΰτο μόνον, άλλά τφ I 883· έν τώ έν Βέρνη 
της 'Ελβετίας διεθνεΐ συνεδρίες άπεφάσισαν νά ύποβάλωσι την ,αί'τησίν 
των άπ’ ευθείας είς· τδν Άρχικαγγελάριον πρίγκηπα Βίσμαρκ. Συνεπείς 
δε τών διαβημάτων τούτων τδ κοινοβουλίου παρεδέχθη. τδν σχηματισμόν 
πολυμελούς έπιτροπής συγκείμενης έκ βουλευτών, ιατρών «αί ιατρικών 
επισημοτήτων τοΰ Βερολίνου, είς ήν έ'λαβον μέρος καί τρεις τών μάλλον 
ένθέρμων Αντιπάλων τοΰ δαμαλισμού. Μετά άρκετάς συσκέψεις ή έπι- 
τροπή άνεκάί,νωσεν εες τδ Reichstag δτε συμφέρει νά διατηρήται δ υπο
χρεωτικός δαμαλισμός ύπδ τδν δρον δμως ν’ άντικατασταθή ή Ανθρώ
πινη δαμαλις διά τής ζωικής. Συζητηθήσεται επομένως προσεχώς ή 
γνώμη·, αύτη τής έπιτροπής έν τώ κοινοβουλίου, φρονώ δέ QTt τό ζοινσ- 
βούλεον θά έπιψηφεστ) αυτήν, άν καε δέν είναι Αδύνατον νά συμβή τδ 
εναντίον, διότι είναι γνωστόν δτι η χρήσις τής ζωϊκης δαμαλίδας δέν εΐ- 
ναι πάντν) Ακίνδυνος ίδιοι μάλιστα ως έκ· τών ούχί τόσον σπανίως έπιγι- 
γνομένων, κατά τδ μάλλον καί ήττον έκτεταμένων πυρετογενών έρισυ- 
πελάτων, άτινα καί είς θάνατον ένίοτε Απολήγουσιν.

Μετά τ’ άνωτέρω, καί μάλιστα άφοΰ ούδέν έπείγει μέχρι τοΰδε παρ’ 
ήμΛν, φρονοϋμεν δτε όφείλομεν ν’ άναμένωμεν την οριστικήν Απόφάσιν 
τοΰ κοινοβουλίου έπί του έν λόγω ζητήματος καί έν καταφατική μέν 
περιπτώσει νά έξετασθή καί ένταΰθα ΰ.τό πύ.ΙνρίΛοϊχ; επιτροπής έάν συμ- 
φέρή· αατά τδ napcr ή παρ? ημών σύστασις εργοστασίου δαμαλίδος. Τδ 
έπ’ έμοί δεν διστάζω ποσώς νά εκφέρω άπδ τοΰδε εναντίαν γνώμην, διότι 
πριν ή συστηθή καί έν ‘Ελλάδι,τοιοϋτον έργοστάσιον δέον νά προπαρα- 
σκευασθή τδ άπαιτούμενον είτϊιχίν ιατρικόν- προσωπικόν έζ ού έξαρτάτκι 
σχεδόν Αποκλειστικώς ή έπιτυχία τής έπιχειρήσεως.

Ιδού ή περί τούτου γνώμη τοΰ έν Weimar ίατροΰ Pfeiffer, μυστικοΰ 
£ατρο-συμβ·ούλου καί προέδρου τοΰ έζεΐ δημοσίου έογοστασίου δαμαλίδος. 
α Συμφώνως πρδς τήν γνώμην τών κ. δαμαλιστών ιατρών (Imfarzte, m&ie- 
eins- Vaccinateiirs) L. Voigt καί P;za έν'Α μβούργφ, Riesel έν "Αλλη Wie- 
dennrann έν Στουττγαρτ καί Fei’er έν Βερολίνφ πρεσβεύω δτι ή αξία τής 
έμβολιαστικής μεθόδου τοΰ Jenner διά τής άνθρωπίνης μόνον δαμαλίδος ή 
διά τοιαύτης μεμιγμένης μετά γλυκερίνης ώς καί ή διά ζωικής δαμαλίδος 
είναι ή. αυτή, μέ τή^παρα’τήρησιν δτι ή έζάσκησις αύτών δέον νά ένερ- 
γήται ύπδ ειδημόνων καί ευσυνείδητων ίατρο-δαμαλιστών' (. .. vorans- 
gesetzt, dass die Technik in geschulten und gewissenhaften Handen ruhtj.® 
‘Ο αύτδς συγγραφεύς έζακολουθ.εϊ' περαιτέρω « δέον νά έπιτηρήται ή έκ*

-

παίδευσες τών δαμαλιστών Ιατρών ώς καί ό διορισμός αύτών.» (.... aiieh 
hat der Staa.t die Ausbildung und Anstellung der Impfarzte z-u uberwacben). 

καί ό Jenner (Varieties and modifications of the’ 
' 3) καί έτεροι τινές·

έάν ή προμήθεια καταλλήλων μό- 
υλης δέν παρουσιάζει δυσχερείκς, έτι·

Τής αυτής γνώμης είναι 
vaccine pustule pag. ! , ....__ _

Είτα δέον νά ,έρευνηθή Ακριβώς 
σχων πρδς παραγωγήν δαμαλίδας 
μάλλον δέ έάν αύτη δεν είναι λίαν δαπανηρά.

Σημειωτέου δτι ή τών Μεδιολάνων δεδοκιμασμένη πρδς δαμαλισμόν 
ώς κατάλληλος δαμαλις ύλη, ής μεγάλην νΰν ποιείται χρήσις καί έν 
Γερμανίφ τιμάτάι πρδς δαμαλισμόν 20 Ατόμων τρία περίπου φράγκα·, 
ήτοι δι’ έκαστον άτομον 1 5 περίπου λεπτά. Ό δέ φαρμακοποιός Santer 
έν Γενεύη τής Έλβ ετίκς πωλεΐ έκάστην φιάλην περιέχουσαν έκ τής αύ 
τής δαμαλίδος ύλης ποσότητα ικανήν δπως δαμαλισθωσι 40—50 ά
τομα αντί 25 φράγκων, ήτοι 50 λεπτά δι έκαστον άτομον. Φρονοϋμεν 
δτι Απέναντι τοιαύτης εύτελοΰς τιμής δέν συμφέρει ήμϊν νά συστηθ^ 
άπδ τοΰδε κατάστημα πρδς παραγωγήν δαμαλίδος ύλης έν Έλλάδι.

Κάλλιον νά ώφεληθωμεν έκ τής πείρας άλλων ή νά άποκτήσωμεν 
τοιαύτην έπί ζημίγ τοϋ δημοσίου ταμείου.

Σχετικώς πρδς τδ Αρνητικόν συμπέρασμα δπερ δικτυπόνω ένταΰθα 
έπί τής κυβερνητικής προθέσεως τής άφορώσης τήν σύστασιν είδικοΰ κα
ταστήματος πρδς παραγωγήν δαμαλίδος έν Έλλάδι, νομίζω πρέπον νά 
θίξω πρωτοβούλως έτερόν τι άντικείμενον τής δημοσίου υγείας ,άσυγ- 
κρίτω λόγφ πλέον κατεπεϊγον

Προκειμένου περί τοΰ άγαθοΰ σκοπού τής δσον ένεστι βελτιώσεως τών . 
υγιεινών συνθηκών έν αΐς δι.ατελοΰμεν καί έστω ύπ’ ύψιν οτι και ή Έλ- 
λάς έπαπειλεϊται σήμερον δπως άπαντα τά. μέχρι τοΰδε μή προσβλη- 
θέντα όπδ τής Ασιατικής χολέρας επίλοιπα κράτη τής Εύρώιέης, θεωρώ 
σκόπιμου νά έπιστήσωσιν οί Αρμόδιοι τήν προσοχήν των έπί τής ένδε>- 
χομένης καί εις τήν 'Ελλάδα εισβολής τής μάστιγος ταύτης τής άνθρω- 
πότητος. Δεν λανθάνει ούδένα οτι άπδ έν καί ήμισυ έτος καί έκτοτε 
άκολουθοΰμεν έναγωνίως τήν πορείαν τή; νόσου ταύτης, ή'τις ώς φοβερόν 
φάσμα κρεμάμενου έπί τής κεφαλής ημών έστειλεν έν Αίγόπτω μόνον 
30,000 περίπου ψυχάς είς τδν τάφον.

Δυο τινά ώς τά μάλλον προφυλακτικά κατά τής ινδικής χολέρας μέσα 
. παραδέχεται ή νεωτέρα επιστήμη, οΐον.

Α'. Τήν σχετικήν άπομόνωσιν τών χολεριώντων καί τών ύπόπτων 
τής νόσου, καί

Β'. Τήν καθαριότητα έν τή εύρυτέρ^ τής λέζεως σημασίαν
Ώς πρδς τδν πρώτον όρον παρουσιάζεται ώς »atεπείγουσα άνάγκη ή 

παρεμπόδισις τής εισβολής τής νόσου άπδ χώρας -είς χώραν, ούχ’ι διά 
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των συνήθων λοιμοκαθαρτηρίων, άτινα θεωρούνται την σήμερον γενικώς 
σχεδόν ώς τόσον άνωφΐλή οσον ν.'Χ’. κατκθλιπτικά διά το έμπόριον καί 
τάς διεθνείς συναλλαγάς προπύργια κα:ά τή; χολέρας, άλλά διά της 
επιμελούς καί κατ’ ιδίαν ιατρικής έξετάσεως έκαστου τών έκ μεμολύ- 
σμένων η υπόπτων μερών εί'τε διά ξηρΐΐς εϊτε διά θαλάσσης προερχομέτ- 
νων ταξειδιωτών. "Οσοι έξ αύτών προερχόμενων έκ μη έπιχολέρων καί ■ 
μή υπόπτων τόπων δέν φέρουσιν ούδόλως συμπτώματα προδρομικά της 
νόσου δύνανται νά έλευθεοοκοινωνήσωσιν η καί νά ύποβληθώσιν εις ο
λιγοήμερον έπιτηοητικήν κάθκρσιν, οί δέ δπωσδήποτε πάσχοντες η ύ
ποπτοι, πρέπει νά άπομονωθώσιν έν παραπηγμασιν η σκηναΐς καί νά ό- 
ποβληθώσιν είς τήν δεουσκν άπομόλυνσιν Έν περιπτώσει δέ έν ή δέν . 
τελεσφοροϋσι τά μέτρα ταϋτα τής γενικής προφυλάξεως χώρας τίνος καί 
έν γ μολαταύτα ή νόσος εισβάλλει είς αύτην, δέον ή αρχή νά καταφυγή 
δραστηοίως είς τά τής μερικής, προφυλάξεως. "Αμα τή εμφανίσει έ'ντινι · 
πόλει τοϋ πρώτου χολερικού κρούσματος ανάγκη πασα νά άπομονοϋται 
δ οίκος έν ώ συμβαίνει τοϋτο καί νά τοποθετηθή δ χόλεριών ή ο ύπο
πτος τής νόσου ή καί τδ πτώμα είς παραπήγματα άλλήλων χωρισμένα 
ή καί καθ’ ώρισμενας ώρας τοϋ έ'τους είς σκηνάς. Είτα ένεργεΐται ή 
άπομόλυνσις τοΰ οί'κου μεθ’ όλων τών έν αύτώ εμπεριεχόμενων πραγ-’ 
μάτων όπως καί ή τών άποπάτων. Έπί τής καταλλήλου έκτελέσεως 
τοΰ σπουδαίου έ'ργου τούτου άνάγκη πάσα νά άγρυπνώσιν οί αρμόδιοι 
ιατροί βοηθούμενοι ύπδ τής αστυνομίας. Ούτω πως επέτυχα έγώ αύτδς 
νά περιορίσω μικράν έπιδημίαν χολέρας έν Δήλω κατά τδ έ'τος 1865. 
Κατά φυσικόν λόγον δ σπινθήρ σβέννυται εύκολώτερα 'άπδ τήν πυρ- 
κάίάν. ’Αλλ’ έπί τή ύποθεσει ότι ή νόσος μολαταύτα άναπτύσσεται έ- 
πιδημικώς, ή άνάγκη τής εΐρημένης άπομονώσεως μένει ή αύτή 'Επο
μένως ή αρχή πόλεώς τίνος έπαπειλουμένης ύπδ τής χολέρας δφείλει 
έγκαίρως, ή'γουν πρδ τής εισβολής αύτής νά φροντίζγ διά τήν κατα
σκευήν ενός παραπήγματος διά τους χολεριώντας, ετέρου διά τούς ύπο
πτους τής νόσου καί τρίτου εΐσέτι μικροτέρου δυναμένου νά χρησιμεύση 
ώς νεκροθάλαμος.

*Ως πρδς τδ δεύτερον ζήτημα τδ τής καθαριότητος έν έ'γκειται 
κατά τήν γνώμην τών διασημοτέοων χολερολόγων ώς λ,· χ. τών Cun
ningham, Pettenkofer, Pasteur, Koch καί άλλων κατά πρώτον λόγον ή 
προφυλακτική κατά τής χολέρας ισχύς, συσταίνεται δμοφώνως ή καθά- 
ριότης τών πλατειών, τών οδών, τών αύλών, ώς καί ή συχνή κένωσις 
καί άπομόλυνσις τών ύπονόμων καί άποπάτων.

Είναι εύχής έ’ργον νά'πραγματοποιηθώ αύτή καί' ένταυθα καί νά 
’ πραγματοποιηθώ μάλιστα μετά περισσοτέρου αποτελέσματος παρ’’ό,τι 
παρατηρεΐται εις τά δημόσια ουρητήρια τά τοποθετημένα λ. χ. έπί τής 

άνατολικής πλευράς τής πλατείας, τής Όμονοίας, έν τίρ πρδ τών άνα- 
κτόρων κήπφ, έν τή μεσημβρινή άκρρρ τής οδού βουλής, καί είς τήν 
γωνίαν έναντι τοϋ συλλόγου ημών.

Εάν ήναι αληθές, ότι τδ δημόσιον ταμεΐον δέν πάσχει πληθώραν 
χρημάτων, έρωτώ τί είναι συμφερότερον νά άντιμετωπίσωμεν δσον δυνά- 
μεθκ τδν κίνδυνον τής χολέρα: ή νά συστήσωμεν κατάστημα πρδς παρα
γωγήν δαμαλίδας, ήν δυνάμεθα πάσαν στιγμήν νά προμηθευθώμεν ευκό
λως καί ου στερούνται εΐσετι κράτη πκλαιότερα καί μεγαλείτερα τής 
Ελλάδος;
■ Περαίνοντες λέγομεν ότι, άν καί θεωροΰμεν άφ" ενός τδ πεοί κινίνης 

ζήτημ.α ώς παραβλήπταν κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή τά τών φαρ
μακοποιών, καί έκτος τούτου ώς μή έχον ούσιώδη σχέσιν μετά τής δη
μοσίου ύγείας καί συνεπώς ώς μή συζητητέον, καί άφ’ετέρου τδ περί 
συστάσεως δημοσίου καταστήματος πρδς παραγωγήν δαμ,αλίδος ώς πρό
ωρον, ούχ’ ήττον δέν άμφιβάλλομεν ποσώς περί τής πατρικής έν ταΐς 
προκειμέναις περιστάσεσι τής Σ. κυβερνησεως ύπέρ τών έθνικών έν γένει 
συμφερόντων μερίμνης. Διά τδν αύτδν λόγον δέν άμφιβάλλομεν έπίσης 
περί τής άγαθής προαιρέσεως τής κυβερ/ήσεως νά άφήσγ καί εφέτος πα- 
ραπονουμένην μίαν πλείονος συμπάθειας αξίαν μερίδα τοϋ έ'θνους, τούς 
συνταξιούχους δηλαδή, ών άποτελούμεν καί ήμεΐς μέρος, καί δι’ οδς έ 
πομένως ιδιαζόντως ένδιαφερόμεθα.

Άθήναι tzj 20 Δεκεμιδρίοι» 1884.
Βερνάρδος "Ορνσταϊν

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Α. ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
Ο ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ

Ό θεομπαίχτης κάνει έργοτου τή θρησκεία, ’Εκμεταλλεύεται τδν 
Ούρανό, διά νά ζήση στη Γή. Τά λόγια του πνένε φόβον Θεοϋ Προσέχει 
αυστηρά στές νέες ιδέες μήν έ'χουν τίποτε άντιθοησκευτικδ ή άλλόθρη- 
σκο' καί όταν δέν τδ εδργ, τδ πλάθει. Καί είν’ εκείνο ένα τί άξιοζητού- 
μενο δι’ αύτόν, έπειδή τοϋ δίνει τήν εύκαιρία νά κατηγορήσφ τδν νεοτε- 
ριστήν ώς άθρησκον, καί μ’ εκείνον τδν τρόπον νά δε'ιζν) άφοσίωσιν είς 
τά θεία.

’Έτσι, άν ήναι τοκογλύφος ρίχνει πέπλον παχυλόν άπάνου στά στραγ- 
γόυλήσματα που κάνει στούς έφειλέταςτου. Άν ήναι τραπεζορρίχτης, 
’ξκναποχτφ εμπιστοσύνην καί νέα κεφάλαια παρακαταθήκης. Άν κερ- 
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δοσκοπή Απάνου στάς ψήφ-υς τών χυδαίων, άποχτ^Ι ύπόληψιν μέσα στδν 
άλλο, γίνεται κομματάρχης, καί λαβαίνει θέσην σπουδαίου Ανθρώπου είς 
την κοινωνίαν.

Ό Θεομπαίχτης επιθυμεί νά προβζίνουνε κάθε τόσο νεοτερισταί καί 
αλλόθρησκοι στήν κοινωνίαν' επειδή τοϋ δίνουνε δουλειά κα'ι ώφέλ?'·ος·

Είναι δ Θεομπαίχτης γρότημος άνθρωπος. -
'Αποφεύγει τούς θορύβους καί τές συζήτησες· καί ευχαριστείται μόνον 

είς τήν έν Ασφαλείς διαβολήν καί συκοφαντίαν. ■ '
ΜΑλλως εντυπώνεται βαθέως είς τήν ένυπάρχουσαν διαφθοράν των ηθών, 

καί τήν άψηφησίζν τών παλαιών έθήμων. Είναι ταχτικός είς τήν έκκλη- 
σίατου’ και δέν λείπει άπδ κανένα άπό τά έθιμα τοΰ τόπου.

Ό Θεομπαίχτης πασχίζει νά συσταίνεται, κα'ι πραγματικώς συσταίνβ- 
ται, κοντά στους Ανήξερους, διά τοΰ είσδόοντος ,πονηοοϋ έςωτεοικουτου' 
άλλ’είναι Αποτρόπαιος άνθρωπος καί κάθε νοήμων καί τίικιος συυιπολί- 
τηςτου, τόνε συχαίνεται και τόν Αποφεύγει. Οί μόνοι ανόητοι τδν υπο
λήπτονται, καί εκείνοι είναι τά μπαίγνιατου, καί, στήν περίσταση, τα 
θύματά του.

Ο ΑΓΝΩΜΟΣ *
Ό άγνωμος δέν έ'χει γνώμη ’δικήτου, άλλά δέχεται καί άντανακλ^, 

διά μίαν στιγμήν, τάς γνώμας τώνάλλων, κατά ποΰ τοΰ παρουσιάζονται.
Ό άγνωμος είναι άλλος καθρέφτης. Έλλειπής καί τοδτος άπό έδικήν 

του εικόνα—γνώμην, δέχεται τήν εικόνα—γνώμην κάθε άλλου, καί τήν 
άφίνει εύθύς μόλις δ γνωματεύσας λείψη άπ’ έμπρόςτου, διά νά δεχθή 
άλλην άλλου προσερχομενου.

Πραγματικώς' δ τοιοΰτος, ευρισκόμενος μέ δημοκράτην, θέλει καί αύ
τδς δημοκρατίαν, ώς μόνην συντείνουσαν είς τήν εύημερίαν τής Ανθρω- 
πίνου κοινωνίας. ’Ομιλώντας μέ βασιλικόν, λέγει τήν βασιλείαν μόνην 
εικόνα τής Θεότητος είς τδν Κόσμον, καί φρίττει διά τάς παρεχτροπάς 
καί τά άτοπα είς τά δποΐα γίνεται αί'τιος ή δημοκρατία. Συμφωνεί 
πληρέστατα ύπέρ τής Αριστοκρατίας, μέ όποιον είναι θιασώτης ταύτης· 
Καί’βρίσκεις χρειαζόμενον είς τάς περιστάσειςμας τδν δεσποτισμόν, μέ 
τδν δεσποτικον δποΰ του παρακάθεται.

Συνομιλώντας μέ θρήσκον, προσθέτει καί αύτδς τδ αρχή σοφίας, φόβοί 
Κυρίου». Καί μέ τδν υλιστήν εύθύς έ'πειτα εκφράζει καί αύτδς Αμφιβο
λίας’ «αί', ποιδς ήξέρει ! . . . άδηλα καί άβεβαια πάντα.»

Συμβαίνει κάποτε νά ’βρεθή ανάμεσα σέ δύο ποΰ διαφωνούνε. Κακδ 
μέγάλο ! Μά τότε δ φοβερώτερος τών δύο, σκεπάζει πρδς στιγμήν τδν

* ‘Όχι δ Αγνώμων.
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Αντίπαλόν του εις τδ πνεδμα τοΰ άγνωμου. Άλλά μόλις λείψει ό νικη
τής έκεϊνος, μένει τότε πλέον είς τήν παραδοχήν τοϋ άγνωμου ή γνώμη 
τοϋ μείναντος έπί τόπου, πρώην άθετημένου ! . . .

Κάμνοντας έ'τσι δ άγνωμος, δέν είναι, ως ήθελε υποτεθεί οΰτε υπο
κριτής, ού'τε κόλακας. Είναι αόνο,» άγ-'ωυ,υς- Είναι έδαφος επάνω είς τδ 
δποΐον άπερν^ δ ί'σκιος τοΰ κάθε διαβάτη, καί κατά φυσικόν λόγον δ με- 
γαλήτερος ί'σκιος σκεπάζει τδν μικρότερον' άλλά, μόλις λείψει δ μεγαλή- 
τερος, μένει τοϋ μικρότερου δ ί'σκιος.

Ό άγνωμος, έ'πρεπε νά μήν εχγι ψήφον.

Ο ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟΣ
Ό Αντιρρητικός στέκει καί σ’ άκούει προσεχτικά., καί γυρεύει ναύρη 

στά λεγόμενάσου κάτι, διά νά άντειπή. "Αν δέν εύρη τίποτε άντιρρή- 
σημο .... αί', τί νά γένη ! ’Άν όμως εύρη, άρχίζει εύθύς τήν άντίρρησι. 
Μά τότε μήν έλπίσης νάν τόνε πείσης· επειδή, τδ νά πέισθη, ήθελ’ εί
ναι τδ νά χάση τδ ηύρεμάτου.

Προφασίζει κάποτε τήν Αντίρρησήν του λέγοντας δτι αγαπάει τή σω- 
στότητα, καί δτι χάρην τής σωστότητος θέλει κάθε πράγμα, στδν τόπο 
του' καί χάρην τής Ακρίβειας Αντιλέγει. Καί δέν ύποφτεύεται διόλου νά 
ήναι ή φύση μάλλον δποΰ τόνε σπρόχνει στήν αντίρρηση.

Συμβαίνει δέ, και τοϋτο κατά φυσικόν λόγον, δποϋ τδ πνεύμα τής 
άναντιρρήσεως σωματοϋται, καί ’περνάει στάς πράξεις, είς τήν πραγμα
τικήν ζωήν ’Επειδή τδ πνεύμα, δποΐον καί άν ήναι, διευθύνει πάντοτε 
κ^ί διαθέτει τά έ'ργα, εντυπώνοντας τδν χαρακτήρκτου είς αύτά. Έτσι, 
τίποτε παράξενο άν δ Αντιρρητικός βάνεται καί μέ τάς πράξεις του είς 
Αντίθεσιν μέ τήν λοιπήν κοινωνίαν, μέ τήν δποίαν διαφωνεί, άπδ τήν 
οποίαν κάπως Απομακρύνεται, δυσαρεστεΐται, θλίβεται, καί τέλος δυστυ
χεί. Επειδή ή συστηματική Αντίρρηση, φυσικώ τφ λόγφ φέρνει τήν άπό- 
θηση, καί συχνά καί τήν Αντιπάθειαν.

Είς τούτην του τήν τελευταίαν φάσην δ Αντιρρητικός δμιάζει πολύ 
τδν ίδιότροπον, Αλλά δέν είναι δ καθαυτό ιδιότροπος. Ό ιδιότροπος ήμ- 
πήρ?ϊ κ-αί νή μήν ήναι διόλου Αντιρρητικός.

Ό έκ συστήματος Αντιρρητικός, Αν -δέν έ'χη άλλά προτερήματα τά 
οποία νά .Αντιζυγίζουνε τδ ελάττωμάτους καταντγ Ανυπόφερτος σέ κάθε 
έπρια-νδήποτε έμήγυρην Ανθρώπων.

Τδ ν’Αφίνωμε Ανυπόκριτες κάποιες ουτιδανότητες, .είναι πάντα φρό- 
χημο.. ”Αν λ,χ. εν μέσφ Ίουλίφ ’π·η κανείς ότι κάνει ψύχρα, δέν θά έπα- 
γώναμε μή ύποστηρίζοντες έπιμόνως τήν κάψα» Καί άν άλλος έ'λεγε δτι 
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οί πολιτικοί άνδρες τής 'Ελλάδος ήναι φιλοπάτριδες’ και αύταπαρνητοι, · 
δέν θά έχανότουνε ή Ελλάς μήν έπιμένοντες νά δείξωμε την εναντίαν 
άλήθεικν.

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

ίς οικογένειαν’ καί τότε δέν.1 
δ πόθαςτου ίιά.την προΐζ,α τδν 

αύτή
■?

Ό φιλάργυρος ζή ώς έπί τδ πλεΐστον χωρί 
στερεί παρά μόνον τδν έαυτόντου ’Άν ί 
κάμη νά λάβγ σύζηγον, την στερεί και άπδ τά άναγκκιότερα’ 
δμως δέν δικαιούται νά παραπονεΐται διά την στέρηση, άν έν γνώσειτη: 
έδόθηκε είς αύτόν.

Τά παιδιάτου, έχτδς έξκιρέσεως θά ’μοιάσουνε τοΰ πατέρατους, και 
θάν εύχαριστοϋνται κ’ εκείνα στη στέρηση. ’Αν κκποιοτου παιδί δέ τοϋ 
’μοιάση Ικανοποιείται άρκετά έπειτα δταν είς τδν θάνατον τοΰ πατέρα 
του δέν θά ίδή ένα μεγάλο δυστύχημα, δέν θά αίσθανθγ πολύν πόνο'· 

.και θά ,.λησμονήση τάς άπερασμένας του στερήσεις είς την παρουσίαν 
σωρευμένου πλούτου.

Ό ί'διος αύτδς ό φιλάργυρος δέν ύποφέρει. τόσο δσο νομίζουμε' επειδή 
υποφέρει θεληματικές και εύχαρίστως. Ό φιλάργυρος είναι άσκητης, και 
υποφέρει κ' εκείνος εύχαρίστως δι’ αγάπην τοϋ πλούτου, δσα καί ό άσκη
της δι’ αγάπην ιής αγιοσύνης.

Ή άγάπη τοϋ φιλάργυρου διά τδν πλούτον είναι ειλικρινής καί άγνή. 
Ό φιλάργυρος δέν άγαπ^ τδν πλοϋτον μέ δεύτερον ίδιοτελή σκοπόν, τδν 
σκοπδν τ·55ς ώφελείας δποϋ δίνει ό πλούτος. Τδν άγαπ^ χωρίς ιδιοτέλειαν 
καί αύταπαρνήτως. Αγαπά τδν πλούτον διά τδν πλοϋτον, καί δι’ αύ
τδν μόνον, παραιτούμενος άπδ κάθε ωφέλειαν προερχομένην άπδ αύτόν, 
καί άρκούμενος είς την μόνην ψιλήν ΐδιοχτησίαν του. Πλατονική άγάπη 
φλέγει τδν φιλάργυρον διά τά άργύρια.

’Έτσι, δ φιλάργυρος είναι εραστής αύταπάρνητος τοϋ πλούτου, καί, άν 
θέλετε, Θΰμα, αθώο θΰμα, μιάς ιδέας, ώς εκείνης τοϋ άσκητή.

Δέν πρέπει δέ νά νομίσωμε δτι στδ τρέξημο της ζωήςτου ό φιλάργυρος 
δέν έχει και αύτδς τές μεγάλεςτου ευχαρίστησες. Καί πρώτον μέν, ζτί 
μέ την ίδέαντου καί διά την ίδέαντου εκείνην τ?5ς σωρεύσεως πλούτου, 
Ε όποια τόν ευχαριστεί και τδν θέλγει άεννάως. Άλλά καί παρεχτδς 
τούτης τής κυρίας εύχαριστήσεώςτου, δ φιλάργυρος έχει μεγάλο πανη
γύρι, μεγάλη χαρά, δταν φίλος κάποιος τδν καλεϊ σέ γεύμα, ή σέ χορό 
οπού είναι buffet. Ό .φιλάργυρος τότε τρώει! Τρώει μέ όρεξη, επειδή 
'εκείνην, τήν ημέραν έπρονήστεψε. Τρώει μέ όρεξη, επειδή φαγητά έκλεχτά, 
καί άφθονα, καί καλοφτιασμένα, καί χάρισμα ! . . . Τρώει μέ όρεξη,επειδή 
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στδ σπήτιτου δέν έφαε ποτέ τέτοια, καί δέν έχει τή γεύσητου άμβ.Ιυ- 
μένην άπδ τή μεταχείριση τών τοιούτων.

Ό φιλάργυρος σέ τέτοιες περίστασες χαίρεται περισσότερο άπδ κάθε 
άλλον, επειδή οίκονομεϊ τδ σημερινό έδικότου, τρώει χάρισμα έκλεχτδ 
ξένο, καί χορταίνει καί διά τ’ αύ'ριο. Έτσι, περίστασες τέτοιες δι’ αύ
τόν, είναι στδ τρέξημο τής ζωήςτου εποχές χαράς καί άγαλιάσεως.

Μόνη μία μεγάλη πίκρα ή φιλαργυρίατου του φυλάει διά ύστερην, 
δταν πληρώνοντας καί αύτδς τδ κοινόν χρέος, είς τήν στιγμήν τοΰ θα- 
νάτουτου, ύποχρεώνεται ν’ άποχωρισθί! άπ’ ο,τι έχει άγαπητότεοο ! Ν’ ά- 
φήση σέ άλλους τήν πραγμάτωσιν τής μοναϊδέας του, διά τήν δποίαν 
έμ-οχθοϋσε πάντοτε ... νά ’βγάλ-ρ άπδ τά χέριατου, καί νά δώση σέ χέ
ρια άλλα, όχι μήτε δανεικά, άλλά χαριστά ! ! ! ! εκείνα διά τά δποΐα 
έδούλευε δλην του τήν ζωήν ! . . . τήν ψυχήτου ! . . . . τδν Θεόντου ! , . 
τά συναγμένατου ! ! ! ! .

“Α, τότε, μά τότε, δ δυστυχής δ φιλάργυρος είναι άξιολύπητος. 
Κανένα ξέσχισμα καρδιάς δέν ήμπορεϊ νά φθάσφ τδ έδικότου. ’Εκείνο 
ποΰ διά κάθε άλλον άνθρωπον είναι διαθήκη, διά τδν δυστυχή τδν φιλάρ
γυρου είναι καταδίκη ! . . . Καταδίκη ποϋ τήν ύπαγορεϋει αύτδς δ ί'διος ί... 
’Αλλοίμονο, διπλοκαταδίκη ! . . .

Ιδού δ φιλάργυρος. Ό δυστυχής, αρχίζει ελεεινός, καί τελειόνει άξιο- 
δάκρυτος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΓΜΜΙΚΤΑ
’Ορεεχάλκενον ανάγλυφου Άβηνάς. — Ύπδ τδν τίτλον τούτον 

δ κ. Max Ohnefalsch — Richter δημοσιεύει έν τώ 'Ενπέρω τής Λειψίας 
(τεύχος 74, άριθ. 30), προκειμένου λόγου περί κυπριακών άρχαιοτήτων 
τά εξής έπισυνάπτων καί εικόνα ήν και ήμεϊς όπισθεν παραθέτομεν: 
«Λαμπρόν έπίσης εύρημα είναι καί τδ δρειχάλκινον άνάγλυφον τής 'Λθη- 
rac,. Έχρησίμευεν ώς κόσμος τής δπισθίας πλευράς κατόπτρου τινδς ή 
ώς κάλυμμα αύτοϋ’ καθ’ θν τρόπον εΰρηται τοϋτο καί είς τά τυρρηνικά 
κάτοπτρα, άτινά θεωρούνται ώς άπομιμήσεις τών ελληνικών, ούτω καί 
ενταύθα ή γλυπτή παράστασις είνε έντδς τής κυκλοτερούς πλακδς έγγε- 
γλυμμένη. Ένταΰθα πρόκειται ελληνικόν πρότυπον. Τοϋτο φαίνεται άπω- 
λέσθη υπό τίνος επισκέπτου τοΰ λουτρού, δπέρ άνέσκάψα παρά τήν Σα
λαμίνα . Ένταΰθα βλέπομεν τήν πολεμικήν ’Αθήναν έξωπλισμένην 
καί τήν περικεφαλαίαν έπί τής κεφαλής. Ό δεξιός βραχίων είνε υψωμέ
νος, διακάμπτέται πρδς τά άνω καί περιβάλλει τό ξυστόν μακροΰ καί
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έπί τού εδάφους έρεϊδομενου δόρατος. Ό άριστερος πρΰ; τά κάτω *ωά  έ'ξω " 
έκτεινόμενος βραχίων δράττεται τής επίσης άριστερή έιρί τής γης στηρι- 
ζομένης άσπίδος. Φχίνβτβκ δτι ή ετοιμοπόλεμος θεά ήσυχιάζει ήδη εχ. 
τής μάχης. Μόλις κατέπαυσεν δ άγων καί ή -κίνησες, διόπι τδ άπδ τοϋ 
δεξιού ώίλου καταπΐπτον άπόσπασμα του χκτώνος παριστάνεται κινούμε
νο ν έ'τ,ι κυματοει δώς Όλον τδ έργον εινε άριστχ π ε πλασμένου καί συν®- 
νοϊέν αύτφ ολα τα πλεονεκτήματα τού ει'δους τούτου τής τέχνης, Πόσον 
εναργείς είναι αί γραμμαί και οί τύποι, πόσον μεγαλοπφεπως διαφαίνεται 
ύπδ τδν λεπτόν χιτώνα τδ σώμα, τδ τόσον σύμμετρον καί συγχρόνωί 
παρ’ δλην τήν καλλονήν τόσον φυσικόν! Όπόσο-ν «σοδαφώς καί ε,ύσταθώς 
άναμένει νέους εχθρούς ή εις πόλεμ,ον προπαρεσκευασμένη θεά! Πόσον 
καλώς έτέθη τδ άοιστερδν σκέλος πρδς τά πρόσω καί έσω κεκ-αμμ.ένον 
καί έν άναλογίιρ πρδς τούτο άριστερά *·αμπή  τοΰ ισχίου πρδς τά έξω!. 
— Πόσον εύρωστοι και έν τοότφ έχοντες τήν άγνοτάτην γ^ναικείχν καλ
λονήν, φαίνονται οί γυμνοί .βραχίονες, χ,ε-ΐρες καί πόδες καί πόσον λεπτώς

είνε "έξειργασμένοι ! Μετά πόσης ευφυΐας έξέλεξεν ό καλλιτέχνης τδν 
βραχείας χειρίδ ας ,έχοντα χειτώνα, ίνα δόνηται ή θεά νά κινή τούς βρα
χίονας, όταν άπαιτήση τούτο δ άγων ! Άλλά καί ή ύπδ δφεων περιτυ- 
λιγμένη κεφαλή τής Μεδοόσης έπί τής άσπίδος! Πόσον ωραία είναι ή 
κατασκευή αύτής άνταποκρινομένη εις τήν ύπόθεσιν ! Ή τρόμον καί άπο· 
λίθωσιν έπί τών άνθρώπων προξενούσα θέα τής Μεδοόσης, μετηνέχθη 
ένταύθα έπ-αυτής τής Μεδοόσης. Τδ πρόσωπον διεστραμμένου, οί οφθαλ- 
μοί καί τδ στόμα άνεφγμένοι τόσον, ώστε φαίνεται μέν ή γλώσσα, δέν 
ταράσσεται δμως ή συμμετρία καί ή άρμονία. 'Οποία δυναμις παρίστα- 
ται διά τών γραμμών! Όπόσον ώραϊος είναι ό έξέχωυ στέφανος ελαίας 
περί τήν εικόνα καί τήν περιφέρειαν τής κυκλοτερούς πλακός, παρει.σηγ- 
μενος ώς μέλος συνδυάζον τδ δλον ! Όπόσον σκοπίμως έφηυρέθη καί ή 
είς ποικιλίαν χρησιμεύουσα ενταύθα μακρά και έξέχουσα λόγχη !—Πώς 

«υνεδυάσθη μετά τοΰ έξ ελαίας στεφάνου τδ ήμεγειρόμενον καί ήμια- 
φανιζόμενον βάθρου τής θεά; !—Πόσον πραγμκτικως πκριστάται δ χαρα- 
κτήρ τών ελαίων ! Καί μετά πόσης νοημοσύνης άπέφυγεν ό καλλιτέχνης 
νά παραστήση ένθάδε τούς διά τδ άνάγλυφον μεγάλους όντας ωρίμους 
καρπούς τής ελαίας, άλλ’ άντί τούτων εξέλεξε καρπούς μόλις έξανθή- 
σαντας καί μετά μικρδν ώριμάσοντας ! Δικαίως λοιπόν μοι έγραφεν δ’ 
καθηγ. Dr. Conze, δ διάσημος διευθυντής τής γλυπτοθήκης τών έν Βε
ρολίνο) Μουσείων, περί τοϋ ευρήματος τούτου. « Ίΐπανειλνμμενως καί 
μετά μεγάλης χαρας πκρετήρησα τδ έν φωτογραφίγ άποσταλέν μ.οι άνά
γλυφον τή; Άθηνάς ». — Ναί, τοιαότη»- σύνθεσιν χαΐ τοιαύτην εκτέΛεσιν 
Τή<' υποθέσεων μόνον ή καΛη έ.Ι.Ιηνιχή τέχνη ήάύνατο νά δημιουργήση. «Οί 
εύρίσκοντες ελληνικά έργα έν Κόπρφ, θεωρούσι καί έκδίδοσιν αύτά ώς 
προϊόντα, έξ Ελλάδος ή Ιωνίας. Τοΰτο δέν είνε ορθόν!—Έ ήμετέρα όίνευ 
περικεφαλαίας Άθηνα, δπως καί ή πολεμική, είνε έπίσης καθώς καί 
πολλά αλλα καλά έ'ργα ελληνικής τέχνης προϊόντα καί δημιουργήματα 
έν Κύπρω έργασθέντων έλλήνων καλλιτεχνών καί πολλών μάλιστα καί 
έν Κόπρο) γεννηθέντων. β

Δυστυχώς πάσα ή περιγραφή τοϋ κ. Richter ήν επίτηδες άνεδημοσιευ- 
σαμεν, έχει βάσιν σφαλερήν, διότι τδ ά/άγλυφον τοΰτο περί ού τοσοΰτον 
ποιείται λόγον είναι άπλοόστατα νεώτατον έργον, καί δή ώρισμένως τδ 
σήμα δπερ έφεραν έπί τής περικεφαλαίας τά έξ 'Ελλήνων τώ 1810 έν 
Επτάνησο) συσταθέντα ελληνικά τάγματα ύπδ τήν άγγλικήν υπηρεσίαν 
καί άτινα έπολεμησκν έπιτυχώς καί έν Έπτανήοφ καί κατόπιν έν Σικε
λίας καί Καλκ^ρίγ.Τοΰ ένδς τών ταγμά. ωντούτων μα-χχιόμοο ήν δ Τσούρτζ, 
καί ετέρου ό- Θεόδωρο; Κολοκοτρώνης, δστις καί κατόπιν έξηκολοόθει φέ
ρω ν τήν περικεφαλαίαν. ’Ησαν δέ ομοιόμορφοι; ένδεδυμένοι οί άποτελοϋν- 
τες αύτά άνδρες με φουστανέλαν, περικνημίδα, έρυθρούν άματιον καί 
περικεφαλαίαν καί έφερον τήν Άθηνάν ώς σήμα έπί τής περικεφαλαίας 
καί έπί τής πόρπης τοΰ άορτήρος κατεσκευασμένην έξ όρειχάλκου.Άμφό- 
τερα ταΰτα κατέχει δ· πατήρ μου καί έξεθηιεν έν τγϊ εκθέσει πέρυσι 
τών κειμηλίων τοΰ ίεροΰ άγώνος, καί είδον πκντες οί έπισκεφθέντες καί 
την πόρπην καί τδ σήμα τούτο τής περικεφαλαίας περί ού τοσαΰτα γρά
φει ό κ. Richter. Περί τοΰ Conze ούδέ λόγος, διότι φωτογραφίαν ίδών ό 
διακεκριμμένος άρχαιολόγος έ'γραψεν όσα έγραψεν

Μ, Π Λάμπρος-—5 χιν.μ,<<

Ανέκδοτο*  έπεστολή Κοραή. - Τήν φδε δημοσιευομένην
νυν

τδ πρώτον επιστολήν τοϋ άοιδίμου Κοραή άνέγνων έν μι*  τών συνεδριών 
τού' φιλολογικού τμήματος του Συλλόγου Παρνασσού διά νά συμπεριλη- 
ψθή εις τήν συλλογήν τών επιστολών αύτοΰ καί ϊνα καταφανή η έν ταΐς 
^■)0-... J ——ί-   ’ * ' - ·αλλαις αρεπαΐς τοΰ άνδρος διαλάμπουσα άνυπόκριτος μετριοφροσύνη.
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Έν τοΐς καθ’ ησ.κζ δηλαδή χρόνοις κυρία καί πρώτιστη φροντίς τών-καί 
τ’ άναζιώτατα λόγου δημοσιευόντων είναι νά δικσαλπίζωσιν αύτά είς 
άπασαν εί δυνατόν τήν ύπ’ ούρκνόν" ό δέ σοφότατος εκείνος άνήρ, δ.τόν 
βίον δλον κκτατρίψας είς μελέτας κριτικάς, την διά πολλοΰ κόπου ζπο 
θησκυοισθεΐσαν παρ’ αύτοϋ πολυτιμοτάτην ύλην λεζικοΰ έθεώρει άναζίαν 
έκδόσεως, καί παρεκάλει έν κρυπτφ τδν φίλον αύτοϋ Βάμβκν νά τήν παρα- 
χωρήσν) είς ον τινα κρίνη έκεΐνος άζιον νά ωφεληθή, καί νά τήν έκδώσρ 
είς δνομά του και ούχί ώς έαυτοΰ έ'ργον !

Ό πρδς 8ν ή επιστολή Νεόφυτος Βάμβας διέτριβε τότε έν Κερκυρς, 
διευθύνων τδ Εεροσπουδαστήριον καί διδάσκων έν τη Ιονίφ ’Ακαδημία.

θ. Ν. Φιλαδελφεΰς

Ποθεινότατε ιγ,/.Ιε !
Μέ μεγάλην εύχαρίστησιν άνέγνωσα τήν τής δ7!? Σεπτεμβρίου. Ή άρ- 

γοπορία τών γραμματικών σου μέ θλίβει- έπεθυμουν νά γνωρίσω τδν ωφέ
λιμόν σου κόπον τούτον πριν κλείσω τούς δφθαλμούς. Ή κλεϊσις επιτα
χύνεται κατά πάσαν ώραν καί στιγμήν, καί διά τήν ηλικίαν, καί άσυγ- 
κρίτως πλέον άπδ τάς ψυχικής ανίας. ΆΙσχυραι έπιθυμίαι (ώς λέγεις) άντι- 
κοπτόμεναι» δχι άπδ άλλα χρέη,δποΐα άντικόπτουν τάς ίδικάς σου, άλλ’ 
άλλ’ άπδ περιστάσεις άρρητους. . . . Χωρίς αύτάς ή'λπιζα νά φθάσω καί
είς τδν τέταρτον τόμον τών Άτακτων καί τώρα ουδέ τδν τρίτον (έτοι
μον) είμαι βέβαιος νά έκδώσω. Περί τοΰ φυλλαδίου, «μέν’ άτρέμας». Τδ 
έ'κρινε;) ώς τδ έκρινα.

Ζητώ, φίλε, άπδ σέ τήν τελευταίαν ταύτην χάριν.—Εύθύς άποΰ μά- 
θγς τήν τελευτήν τής οδυνηρας μου ζωής, νά φροντίσης νά.σοΰ σταλθώ- 
σιν αύτοϋ, οσα χειρογραμμένα εύρεθώσιν είς τήν κατοικίαν μου "Ατακτα 
ή άλλη δποςαδήποτε συναγμένη ύλη, σημειωμένη είς χωριστά φύλλα, 
ή είς τδ|περιθεώριον τοΰ Γραικιταλικοϋ Λεζικοΰ τοϋ Σομαυέρα. Τδ Λεξικόν 
τοϋτο πρέπει νά παραδοθή είς χεΐράς σου, ώς καί άλλο συνδεμένον εις 
χαρτίον άτόπωτον, καί επιγραμμένου μέ χρυσά γράμματα: 'Ί’ληΛε- 

Άπ’ αύτά δέν είναι κανέν άζιον έκδόσεως- έν.ποροΰν όμως νά 
χρησιμεύσωσιν,- είς όντινα κρίνγς σύ ά^ιον νά ώφεληθή, καί νά έκδώση 
τι τελειώτερον είς όνομά του, καί όχι ώς έμά. Έξεύρεις δτι εί'μεθ’ άκόμη 
πτωχοί καί λιμοκτονημένοι άπδ παιδείαν" οθεν ούδ’ αΐ ψίχαι τοΰ δλίγου 
μας άρτου είναι δίκαιον νά άπορρίπτωνται.’Έγραψα περί τής είς σέ παρα- 
δόσεως καί πρδς τδν Ρωτάν Είναι παρά ταΰτα καί ή ποτέ μελετηθεΐσα 
έ'κδ.οσις όλων τών Μυθογράφων, είς τήν δποίαν μ’ έβοήθησες καί σύ. Αύ
τοί όλοι είναι συναθροισμένοι καί τοπισμένοι είς χάρτινον μέγα κουτίον 
μέ τάς σημ. ή διορθ. μου. Είπέ με, άν κρίνης πρακτόν, νά σέ στείλώ 
αύτοϋ μίαν εκατοντάδα πρώτου καί δευτέρου τόμου τών Άτακτων, διά 

ία δέν,είν’ δλι-νά δυνηθώ κάν νά έκδώσω τδν τρίτον, τοΰ οποίου ή. άταζ
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γωτέρα τοϋ πρώτου"' τοιαύτη όμως^δποία μέλλει νά σ’εύχαοιστήση, άν 
δέν άπατώμαι πολύ. Δεν άπορώ περί τής κύτοϋ κρίσεως τών Γραμματι
κών σου" καί μή σέ λυπή ή κρίσις τών σ’Έδοξεν αύτοϊς». ’Έκαμες καλά 
νά στείλης τινάς είς τον Κοντόστανλον. ’Άν όλοι ήσαν κατ αύτόν άλλ’’ 
ούδ’ έκεΐθεν έ'χω παχεία; ελπίδας, επειδή παρά τήν άλληλοπκιδ ,υτικήν 
μέθοδον, δέν βλέπω άκόμη ούδεμίαν πρόνοιαν ούδ’ επιθυμίαν συστάσεως 
ελληνικής παιδείας. «ΎΩ μώροι, μώροι !» Σύ δέ φρόνιμε εύδκιμόνει !

5 Νοεμβρίου 1829. Ό φίλος σου Ο. Ο,
Διά τί βραδύνεις, ευλογημένε, τήν διά τύπον έ'κδοσιν τής χημείας σου; 

έφθασε καί δ Χαραλάμπης σου καί τάς οποίας έ'λαβες χρηστάς ελπίδας 
περί αύτοϋ εμπνέει καί είς εμέ.

Ac πε{υέ τήν νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν σπου^αέ. — Έν 
τή τελευταίγ συνεδρίς τοΰ φιλολογικοΰ καί άρχαιολογικου τμήματος τοϋ 
Συλλόγου δ κ. Γ. Ν. Χατζιδάκης είπεν, ότι θά έκθεση διά βραχυτήτων 
τήν κατάστασιν, έν ή σήμερον εύρίσκονται αί περί τήν νεωτέραν έλλητ 
νίκην γλώσσαν σπουδαί. Ή κατάστασις αύτη, είπεν, έ'χει ολως άντίθε- 
τον διεόθυνσιν τής πρδ τοΰ 1880 έν χρήσει. ’Επειδή μετά τδν άοίδιμον 
Κοραήν πάντες σχεδόν όσοι οπωσδήποτε έζήταζον τήν νέαν ελληνικήν, 
έφήρμοζον έπί τήν έρευναν τής νέας τήν αύτήν μέθοδον, ήν καί ό πο
λύς Κούρτιος, Corssen, Bopp, Pott, Schleicher κ.λ.π. έπί τήν ετυμολογίαν 
καί διαλεύκανσιν τών άρχαίων γλωσσών. Ή μέθοδος αύτη, ή σήμερον ά
λως καί έν τή ζητήσει τών άρχαίων γλωσσών άχρηστος έπεβάλλετο 
τότε τοΐς έρευνηταΐς τών γλωσσών εκείνων, καθ’ δ'σον δέν είχον γραπτά 
μνημεία αύτών έξικνούνενα μέχρι τέλους, ήτοι μέχρι τοΰ χρόνου τής 
δημ,ιουργίας καί άναπτύξεως αύτών τόσον πρδ τοΰ χωρισμοϋ τής ίαπετι» 
κής γλώσσης είς τάς γνωστάς συγγενείς όσον καί μετ’ αύτόν. ’Ενώ τοΐς 
περί τά νέα έλληνικά άσχολουμένοις προύκειτο δ θησαυρός τής παλαιας 
καί μεσαιωνικής ήμών γραμματείας, τ. έ', σχεδόν συνεχής ιστορική πα- 
ράδοσις, ήν πρώτην ώφειλον νά σπουδάσωσι, καί τή βοηθείμ ταύτης νά 
ζητήσωσι τήν ερμηνείαν τών φαινομένων τής νέας ελληνικής. Διότι ά- 
ναμφιβόλως διά τής άποφάνσεως, ότι π. χ. τδ κορώνω έ'χει' ρίζαν καρ 
δηλοΰσαν καίειν, ή ότι τδ φ(>ουχά.1ι άνάγεται είς ρίζαν prak σημαίνου- 
σαν -κτλ. ούδέν άπολύτως, ούτε φθογγικόν ού'τε τής κλίσεως,
φαινόμενου έξηγεΐται. Έπεκράτει λοιπόν τότε ή παντε.ίής σχεδόν παρά 
π-κσι, . παραμε.ϊησις καί κατατγρόνησις, τής Ιστορικής παραδόσεως λόγφ, 
δτι τά έν τή μεσαιωνική ήμών γραμματείς είναι ούτω ποΛοειδως καί 
π όΙι-τρύπιος έκ παντοίων ετερογενών στοιχείων ανάμικτα ώστε διά τήν 
επιστήμην ούδεμίαν το παράπαν εγονσι σημασίαν. Έζελεγχθεντος δέ τοϋ 
άτοπου τοΰ διϊσχυρισμοΰ τούτου διά παραδειγμάτων έζ αυτής· τής ιστο
ρίας, οτι δηλ. τδ καρώνω τοϋτο έλέγετο καμώ ύπδ τών παλαιών καί 
μεταγενεστέρων καί Βυζαντινών, και ότι τδ γρουκά2ι έλέγετο αληθώς 
<ριΛοκα2ία, ιρι-ΙοχάΛιον, ιριΛοκάΛιν, φροκάΛι, ιημονκάΛι κ. τ. τ., ή ερευνά 
μετέπεσεν άπδ τής Σκύλλης είς τήν Χάρυβδιν, ήτοι ά.το τής παντεΛοΰς 
καταφρονήσεων τής ιστορικής παραδδσεως είς τήν 1>περβοΛι»ήν έκτίμησιν 
αύτής. Τήν διεόθυνσιν δέ ταύτην άντιπροσωπεύουσι δύο άνδρες, ών δ μέν 
έν Γαλλίς κ. ’Ιωάννης Ψυχάρης, δ δέ έν Γερμανίς κ. Κάρολος Krumba-
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clier. Άμφότεροι φρονοϋσιν, οτι τά μνημεία της γλώσσης τά ήδη δην.ο- 
σιευθέντα έςαρκοϋσιν είς την ερμηνείαν τών φαινομένων των περί τούς 
φθόγγους καί τήν κλίσιν τής νεωτέρας ελληνικής" διδ ο μέν έπιχειοεΐ 
ούδέν μικρότερον ή διά τής βοήθειας τών μεσαιωνικών ημών γλωσσικών 
μνημείων νά συγγράψη Ιστορίαν της έΛ.Ιηνι,χης γ.Ιώσσης, δ δέ νά ερμη
νεύσει τά φθογγικά φαινόμενα αύτής και νά δρίση τδν χρόνον τής γενέ-. 
σεως καί βαθμιαίας ά/απτύζεως έκαστου αύτών διά τής μελέτης τών". 
μνημείων τούτων.

"Ινα τις δυνηθή νά κατανόηση δεόντως την άτοπίαν τών έπιχειρή- ■ 
σεων τούτων οφείλει νά ενθυμηθή, δτι ούδεμιάς γλώσσης ή γραμματεία 
'είναι πιστόν άπεικόνισμα, έκμαγεϊον ή έκτύπωμα, ώς είπεΐν, τής άλη- 
θοΰς, τής ζώσης καί λαλουμένης γλώσσης. 'Ήκιστα δέ πάντων ναται 
ή μεσαιωνική γραμματεία ημών νά θεωρηθή τοιαύτη πιστή είκών τοϋ' 
λαλουμένου λόγου άφοΰ είναι φρικωδώς ανάμικτος τύπων καί λέξεων 
νέων καί παλαιών καί πρδς τούτοις αύτοσχεόιασμάτων παντοίων καί 
πολλάκις δλως τερατωδών τών γελοίων ποιητών. Ή χρήσις λοιπόν τής 
παραδόσεως ταύτης είναι σφόδρα επικίνδυνος, άν τις μή έκάστοτε ήξεΰ- ' 
ργΐ νά διακρίνγι καί δίαχωρίζγι επιμελέστατα τάρχαΐα τών νεωτέρων καί 
τούτων πάλιν τάτΌμικά έκαστου ποιητοΰ ή: πεζογράφου δημιουργήματα. 
Είς δέ τδν άναγκαιότατον τούτον ακριβή χωρισμόν δ σπουδαιότατος ο
δηγός ημών είναι ή ζώΟκ, ή λαλουμένη άνά πάσαν έλληνικήν γήν γλώσ
σα. “Ωστε άν ή ιστορική παράδοσις μέλλη- νά έρμηνεύσγ πολλά φαινό
μενα τής καθ’ ήμάς 'Ελληνίδος, ούχ ήττον αύτή ή ιστορική παράδοσις 
οφείλει νά βάσανισθή καί καθαρισθή καί κυρωθή δι’ αύτής τής λαλου
μένης γλώσσης Έκτδς δέ τούτων ή ιστορική παράδοσις τής γλώσσης 
ημών καθ’ δλον τδν μέσον αιώνα καί μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων δέν 
προήλθεν έκ. πασών τών ελληνικών χωοών, άλλά μόνον έ'κ τινων νήσων 
καί έκ τής Κωνσταντινουπόλεως’ τής δέ Πελοπόννησου,· τής Στερεάς 
'Ελλάδος, τών πλείστων νήσων ούδέ έν γραπτόν μνημεΐον γνησίου δη
μώδους λόγου έ'χομεν, πλήν τών δημοτικών φσμάτων άτινα σχεδόν 
πάντα άνήκουσιν είς τδν I 9ον καί 1 8°' αιώνα "Οσοι λοιπόν τά ολίγα- καί 
μονομερή νραπτά ταϋτα μνημεία ύπολαμβάνουσιν ώς φωτογραφικόν ά- 
πεικόνΐσμα τής παλαιοτερας, μεσαιωνικής καί τών νεωτέρων χρόνων, 
γλώσσης διαπράττουσιν έκτος άλλων καί τδ μέγιςων σφάλμα τοΰ νά θεω 
ρώσιν ώς γλώσσαν τοΰ έθνους δλου τά ιδιώματα ολίγων πινών τόπων.

Τοιαύτη έν τοΐς νϋν χοόνοις ή κατάστασις τής έρευνης τής καθ’ ήμάς 
έλληνίδος. Είναι λυπηρόν δτι αί μελάται αυται διάκεινται ούτως, καί 
ταϋτα τοσούτω μάλλον, καθ δσον ήμεΐς οϊτινες έκ φύσεως εί'μεθα φύ
λακες καί'έπιαεληταί τοϋ θησαυροΰ τούτου, ούδέν άπολύτως θέλομεν νά 
πράξωμεν Έρωτηθέίς δ’δ κ Χατζιδακης,. τί προτείνει νά γί'7), εξεφρασέ 
τήν εύχήν, ΐνα δ Σύλλογος δι’ ών διαθέτει πολλών μέσω,/ έπιμεληθή τοϋ 
έθνωφελεστάτου τούτου έ'ργου εί'τε τήν κυβέρνησιν πείθων,εΐ'τε καί πλου
σίους ίδιώτας, δπως άναλάβωσι τήν δαπάνην πρδς καλλιεργίαν τής νέας 
γλώσσης ήμών, ή'τις, ώς μη ώφειλε, μόνη έκ τών έν Εύρώπγ λαλουμέ
νων γλωσσών διά τήν ήμετέραν άκήδειαν καί αφροντισιάν διατελεΐ ά
γνωστος.


