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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΙΙ/>ύς τούς κ. κ. Γ νιινασιάρχας .

Ό ένταυθα αΦιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» πρδς άλλαις κοινωφε- 
λέσιν έργασίαις αύτοϋ υπέρ τίς ένισχύσεως . τνίς έθνικής παιδεύσεως καί 
τΐίς τών γραμμ.άτων προαγωγές και διαδόσεως, η'ρξατο άπδ ένδς ·ηδη έ'τους 
έκδίδων και άξιον λόγου μηνιαΐον περιοδικόν φιλολογικόν καί έν γένει 
έπιστημονικόν σύγγραμμα ύπδ τδ όνομα Παρνασσός. Έκ τδν άχρι 
τοϋδε έκδοθέντων τευχών αύτοϋ καί έκ τών ύστερων καταδεικνύεται "ή 
χριησιμότης του. Έπιθυμοΰντες νά παράσχωμεν την δυνατήν ημΐν ύποστη- 
ριξιν είς τδ προκείριενον κοινωφελές έ'ργον, συνιστώμεν ύμΐν τε και τοΐς 3'
παρ’ ύμΐν κκ. καθηγηταΐς αύτό, ΐνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συν- ι
δρομηταί αύτοϋ, δπως διά τούτου ένισχυθνί ή έ'κδοσίς αύτοϋ. ,

Έν Άθηναις τη 8 ’Οκτωβρίου 1877

Ό Ύπονργύς
θ. Π. ΔΗΑΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Π^όζ- τούς κ. κ. Γυμνασιάρχας και Σχοΐάρχας

Καί άλλοθεν και έκ της ύπ’ άριθ. 651 εγκυκλίου τοΰ καθ’ημάς υπουρ
γείου, τγί*8  ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε δττ δ ενταύθα φιλο
λογικός σύλλογος «Παρνασσός», έκδίδει χάριν τ^ς κοινές ώφελείας, συμ- 
φώνως δέ και πρδς την άποστολην αύτοϋ περιοδικόν σύγγραμμα φερώνυ
μου τοΰ συλλόγου. Έν τούτφ καταχωρίζονται λόγου άξιαι διατριβαΐ καί 
ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, έργα λογίων. Έπιθυμοϋντες χάριν 
τνίς έκ της έκδόσεως αύτοϋ ώφελείας νά ένισχυθί) κατά τδ δυνατόν αύτό, 
έθεωρησαμεν δτι συμβάλλεται ίκανώς εις τοϋτο η έν αύτφ καταχώρισις 
διατριβών καί σημειώσεων αρχαιολογικών άνακαλύψεων, περί λειψάνων 
άρχαίων ιηθών κα'ι εθίμων σωζομένων αύτουσίως § καί κατά τύπον καί 
παραλλαγάς έν ταΐς νΰν συνηθείαις τοϋ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου,περί 
λέξεων και όρων έν τη διαλέκτφ τοΰ κοιναϋ λαοϋ διατηρούμενων έν τύπω 
παροιμιών ά άξιωμάτων. 'Η διά περιοδικού διακοίνωσις τοιούτων άντικει- 
μένων, παρέχει άφορμην άλλως καί τοΐς λογίοις είς περαιτέρω έρεύνας καί 
έξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφόρων κοινοτήτων καί τοϋ 
έθνικοϋ βίου, σώζει δέ ταϋτα έκ τοϋ έξαφανισμοϋ εις 8ν δ χρόνος καί η. 
δσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή τ·ης βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ΐνα και οδτω χρήσιμον την φιλομουσίαν καί ικανότητα 
αυτών καταστησωσι θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώσιν αύτών πε- 
ριερχόμενα δπωςδηποτε τοιαϋτα εύρηματα κατ’εύθεΐαν πρδς την έπιστα- 
σίαν της έκδόσεως τοϋ ούτωσί συσταινομένου περιοδικού α «Παρνασσός».

Έν Άθηναις τη 23 ’Ιουνίου 1880.

Ό ύπςνργος
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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Τές έκδόσεως τοΰ περιοδικού επιστατεί έπιτροπν) συγκείμενη έκ τδν 
κκ. ΙΙαναγιώτου I. Φέρμ-που, Σπυρίδωνος U. Λάμπρου. 
Λί. Γ1· Πολίτου καί Στ. ίΗάλ@^ κα'ι προεδρευομένη ύπδ τοϋ προέ- 
δρου τοϋ Συλλόγου κ. Τιμολέοντος ’Αργυροπούλου.

Κύριοι

Άρχόμενος σήμερον τές έν τφ Πανεπιστημίφ διδασκαλίας μου δράτ- 
τομαι τές ευκαιρίας, όπως έκφράσω δημοσί^ την ευγνωμοσύνην μου πρδς 
τούς κυρίους καθηγητάς της φιλοσοφικές σχολής διά την ευνουν αύτδν 
ύπέρ έμοΰ κρίσιν, παρακαλώ δέ καί ύμίίς νά ύποδεχθέτε εύμενδς καί νά 
κρίνητε επιεικώς την σημερινήν μου δμιλίαν.

Άρμοδιώτατον εις την παρούσαν περίστασιν έθεώρησα, κύριοι, νά εκ
θέσω ύμΐν έν συντομί^ τά κυριώτατα έκ της ιστορίας τές μαθηματικές 
έν τη <άρχκί<£ Έλλάδι*  καί τοϋτο διά λόγους*  πρώτον μέν άτι, Έλληνες 
οντες, θεωροϋμεν πάντες τά ΰπ’ εκείνων εύρημένα ώς πατρικήν κληρονο
μιάν, δεύτερον δέ, διότι τά έργα αύτδν έν τ$ μαθηματική κατ’ ούδέν 
ύπολείπονται των λοιπών αύτων έργων έν ταϊς δίλλαις έπιστημαις και 
τέχναις, έν αΐς έπρώτευσαν, άλλά φέρουσι καθαρόν τόν τύπον τές ελλη
νικές μεγαλοφυί’ας, κα'ι είνε αιώνιοι μάρτυρες τοΰ ύψους της διανοίας καί 
τοϋ έξοχου έπιστημονικοϋ αύτδν πνεύματος.

Την ιστορίαν τές μαθηματικές έν τη άρχαί^ Έλλάδι δυνάμεθα νά διαι- 
ρέσωμεν είς τρία μέρη' τούτων τό μέν πρώτον περιλαμβάνει άπαντα τόν 
πρό τοϋ Εύκλείδου χρόνον, έν ώ η γεωμετρία, η αστρονομία κα'ι έν γένει 
η μαθηματική έκ τές Αίγύπτου εις την Ελλάδα έλθοϋσα, και είς τό ελ
ληνικόν έδαφος ριζοβολησασα, προέβαινεν άπαύστως είς την τελειότητα 
καί έλάαβανεν ιδίαν μορφήν ύπό τοΰ ελληνικού πνεύματος διαπλασσο- 
μένη*  τό δέ δεύτερον μέρος, τό τές άκμές, έκτείνεται άπό τοϋ 300 μέχρι' 
τοϋ 100 περίπου πρό Χριστοΰ*  έν τούτφ έζησαν οί κορυφαίοι τές ελλη
νικές μαθηματικές, Εύκλείδης, Αρχιμήδης και ’Απολλώνιος, καί ύπό 
τούτων η μαθηματική προηχθη είς τό υψιστον αυτές σημεΐον*  τέλος τό 
τρίτον μέρος, τό τές παρακμές, έκτείνεται άπό τοϋ 100 π. χ. μέχρι τοΰ 
5ου $ 6ου αίώνος μετά Χριστόν.

* λόγος Εκφωνηθείς ύπδ τοΟ κ- I. Ν. Κατζιδάνη Εν τ$ Ενάρξει τών παραδόσεων αδτοδ ώς 
δφηγητοΰ έν τω Έθνιζω Πανεπιστηρ-'φ τη 15 Μαρτίου 1880.
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Αί Ιννοιχι, τοϋ πλήθους, τοϋ άριθμοΰ, καί τών άπλουστάτων γεωμε
τρικών σχημάτων, αιτινες άποτελοΰσι τήν φυσικήν βάσιν τής μαθημα
τικές, είνε βεβαίως έμφυτοι εις πάντα άνθρωπον, εις οίονδήποτε βαθμόν 
αναπτυξεως καί άν ευρισκηταΐ. Αλλ η ερευνά των φυσικών τούτων στοι
χείων, ή μετά λόγου ζήτησις τών ιδιωμάτων καί τών σχέσεων αύτών 
προαπαιτεί άνάπτυξίν τινα. Παρά τοΐς "Ελλησιν άρχεται κυρίως έ έπί- 
δοσις είς τάς φυσικάς έπιστήμας και την μαθηματικήν άπο τοϋ Θαλοΰ, 
δστις έ'ζησε περί τά 600 π. X. καί ητο δ πρώτος, δστις ’ήρχισε νά έρευν^ 
τάς φυσικάς τών φαινομένων αίτιας*  κατά τδ πρώτον τοΰτο στάδιον τής 
άναπτύξεως άπασαι αί φυσικαί, αί γεωμετρικαί καί άστρονομικαί γνώ
σεις ήσαν άχώριστοι άπ’ άλλήλων. Άλλά πολύ πρότερον κατείχαν οί Αι
γύπτιοι, ών δ πολιοισμδς εινε αρχαιότατος, γεωμετρικά; τινας καί φυσι -

1 Ευδημος παρα τφ Πρόκλφ· σχόλια εις τήν πρύτασιν 15 κα’ι 26, τοΰ 1 βιβλίου τοΟ Εξ» 
χλ’ίοου.

2 Ιερώνυμος ό 'Ρόδιος παρα Διογένει τω δαερτίφ 4, 27.

ρ-
Έλληνων έπί τών χρόνων του Θαλοΰ, διά

-τον
.. Καί πάντες δέ οί 

γεωμετρίας 
ίγυττίων, 

τοΰ παρόν- 
γεωμετρίας 

έξ αύτών ; καί

κάς γνώσεις, ών η έ'κτασις αδύνατον νά όρισθή ακριβώς, πάντως δμως ύ 
τέρουν κατά πολύ τάς τών 
τοΰτο οί τότε λεγόμενοι σοφοί της Ελλάδος έπεσκέπτοντο την Αί'γυ· 
καί έπί μακρδν χρόνον διέτριβον έν αυτή διδασκόμενοι. 
"Ελληνες συγγραφείς δμοφώνως άποδίδουσι τάς άρχάς τέ; 
είς τούς Αιγυπτίους. Άλλα τδ ζήτημα τοΰ πολιτισμού τών 
τ·ης έκτάσεως καί τοΰ καθόλου χαρακτηρος αύτοΰ, δέν είνε 
τος’ ημάς ενδιαφέρει κυρίως τοΰτο νά μάθωμεν πόσα έκ της 
καί έν γένει έκ τές μαθηματικές παρέλαβον οί "Ελληνες 
έν τίνι καταστάσεις τοΰτο δέ ασφαλώς θά δυνηθώμεν νά μάθωμεν έξ εκεί
νων, άτινα οί παρ’ αύτοΐς μαθητεύσαντες, ών επιφανέστατοι εινε, δ Θαλής 
καί δ Πυθαγόρας, έλθόντες ύστερον έδίδαξαν έν ταΐς σχολαϊς αυτών· 
διότι, καί άν μηδέν ύπ’ αύτών εύρημένον δεχθώμεν, άλλά πάντα τών 
Αιγυπτίων ύποθέσωμεν, δπερ άπιθανώτατον, πάλιν άγόμεθα εις τδ έσ
φαλες συμπέρασμα, δτι οί "Ελληνες παρέλαβον μέν τινας γνώσεις γεωμε- 
τρικάς καί άριθμητικάς έκ τών Αιγυπτίων, άλλά μόλις έν τοΐς στοιχειο- 
δεστάτοις πεοιοριζομένας, καί ταύτας έν καταστάσει ούχί επιστημονικέ, 
άλλ’ ώς είδος τι πρακτικών γνώσεων- η δέ επιστημονική αύτών διάπλασις, 
η λογική αύτών άπ’ άλλήλων έξάρτησις, ή ευρεσις τών φυσικών άρχών, 
έξ ών λογικώς δι’ άποδείξεων συνάγονται, έν ένί λόγφ, η είς καθαράν επι
στήμην άνύψωσις αύτών είνε ελληνικόν έ'ργον. -

Οί ιστορικοί άναφέρουσιν δτι δ Θαλής άπέδειξε τήν ισότητα τών δύο 
γωνιών τοΰ ίσοσκελοΰς τριγώνου, ώς καί τήν ισότητα τών κατά κορυφήν 
γωνιών1, πρδς τούτους δτι έμέτρησε τδ ύφος τών πυραμίδων έκ τές σκιάς 
αύτών, 1 2 καθ’ ή'ν στιγμήν ή σκιά ράβδου όρθιας ήτο ί'ση τφ μήκει αύτής. 

ί

' άναφέρουσι πρδς τούτους δτι ήξευρε νά μετρέ τήν άπόστασιν τών πλοίων 
άπδ τής παραλίας, άγνωστον δμως διά τίνος τρόπου : τοιαΰται ήσαν αί 
μαθηματικαί άνακαλύψετς τοΰ Θαλοΰ.

Μεταγενέστερος τοΰ Θαλοΰ ήτον δ Πυθαγόρας, δστις ήκμασε περί τά 
550 π. X. ούτος διέτριψεν έπί πολύν χρόνον έν Αίγύπτφ, έπανελθών δέ 
συνέστησε σχολήν, κατ’ άρχάς μέν έν Σάμφ τή πατρίδι. αύτου, ύστερον 
δέ έν Ίταλίορ. Ούτος δύναται νά θεωρηθώ ώς πατήρ της μαθηματικές 
έν Έλλάδι. Κατά τάς μαρτυρίας τών άρχαίων οί μαθηταί τοΰ Πυθαγόρου 
άπέδειξαν 1 τδ γενικδν θεώρημα, δτι αί τρεις γωνίαι παντδς τριγώνου, 
άθροιζόμεναι ποιοΰσι δύο δρθάς, ένφ οί παλαιότεροι άπεδείκνυον τήν πρό- 
τασιν ταύτην χωριστά δι’έκαστον είδος τριγώνων- ήτοι διά τά ισόπλευρα, 
ίσοσκελέ καί σκαληνά. Είς τδν Πυθαγόραν άποδίδεται τδ πασίγνωστου 
θεώρημα έπί τών ορθογωνίων τριγώνων, δπερ είνε ή πηγή πάσης μετρη
τικές προτάσεως’ είς αύτδν άποδίδεται 2 ή ευρεσις τών άσυμμέτρων με
γεθών, καί ή άπόδειξις τοΰ θεωρήματος, δτι ή διαγώνιος παντδς τετρα
γώνου είνε άσύμμετρος πρδς τήν πλευράν αύτοΰ. ® Πρδς τούτους άναφέρει 
"Ηρων ο Άλεξανδρεύς δτι ό Πυθαγόρας πρώτος εύρεν ορθογώνια τρίγωνα, 
ών αί πλευραί εινε σύμμετροι άλλήλαις καί ών τδ άπλούστατον εϊνε τδ 
έ'χον πλευράς 3, 4 καί 5 μονάδας μήκους. Άλλ,ά καί περί τούς άριθμούς 
ήσχολήθη ό Πυθαγόρας· γνωστδν δέ είνε οτι άπέδιδον είς αύτούς μυστη
ριώδεις δυνάμεις καί ιδιότητας, άςτινας πιθανώτατα έ'μαθε παρά τών Αι
γυπτίων ιερέων' είς αύτδν τέλος άποδίδεται ύπδ. τοΰ Νικομάχου καί ή 
μόρφωσις τών αναλογιών.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Πυθαγόρου οί μαθηταί αύτοΰ, άνά πάσαν τήν 
Ελλάδα δ ιασκορπισθέντες ενεκα πολιτικών ταραχών, διέδωκαν τάς μα
θηματικής αυτών γνώσεις καί έ'κτοτε κυρίως άρχεται ή αμιγής ελληνική 
μαθηματική.

’Επισημότατος τών Πυθαγορικών μαθηματικών ήτο δ 'Ιπποκράτης δ 
■Χίος παρά τά 450 π. X. Διηγούνται περί αύτοΰ δτι κατ’ άρχάς. έπε- 
χείρησεν έμπόριον, άλλ’ δτι άπλοϊκώτατος ών, ήπατήθη ύπ’ άλλων 
άπώλεσ^ πάσαν τήν περιουσίαν του' δθεν έλθών είς ’Αθήνας καί άκούσας 
ποτέ έν τινι σχολή, τοσοΰτον έθέλχθη ύπδ τής γεωμετρίας, ώστε δια- 
γνώσας δρθότερον τήν έαυτοΰ φύσιν έπεδόθη δλος είς τήν σπουδήν τής 
γεωμετρίας καί κατέστη εις τών σπουδαιότατων μαθ/.ματικών. Ούτος 
πρώτος, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Εύδήμου, s συνέγραψε βιβλίον γεωμε-

4 Εΰόημας παρά Πρόκλφ, βχ_όλ. ε’; τήν πρ. 32.
2 Ε’ύδημος παρα τώ Πρόκλφ.
3 ΙΙρόκλο;, σχόλ. 1.
4 Άριοτοτέλης ΌΟικ. ε’ς Εύδ. 1,7 C. 44,
§ Ε’ύδημος παρα Πρόκλφ ρ. 19.
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τρίας*  το βιβλίου τοϋτο δέν διεσώθη μέχρις ήμών, άλλ’ έκτινωυ τεμα
χίων άλλου μαθηματικού έ'ργου τοϋ Ίπποκράτους είκάζομευ δτι ή γεω
μετρία είχεν ήδη έπ’αύτοΰ άρκούντως προχωρήσει,ού μόνον κατά τδ ποσδν 
τών θεωρημ,άτωυ, άλλά καί κατά τήν λογικήν τών μερών αυτής έξάρ- 
τησιν. Έν τοΐς τεμαχίοις τούτοις εύρίσκεται κατά πρώτον ή θεωρία τών 
όμοιων τριγώνων, άλλά μόνον τών ισοσκελών*  Ό 'Ιπποκράτης άπέδειξε 
καί τήν πρότασιν, δτι δυο κύκλοι είνε πρδς άλλήλους ώς τά τετράγωνα 
τών άκτίνων αύτών*  έπεχείρησε δέ καί τδν τετραγωνισμόν τοΰ κύκλουκαί 
δέν ήδυνήθη μέν νά εύρη τετράγωνον ίσον τώ κύκλφ, άλλ’ εύρε, πρώτος 
αύτός, καμπυλόγραμμον χωρίον ισοδύναμον εύθυγράμμφ*  είνε άληθές δτι 
ή μέθοδος, έξ ής έπορίσθη τδν τετραγωνισμόν τών μηνίσκων του δ 'Ιππο
κράτης, δέν δύναται νά όνομασθή τετραγωνισμός, ούδέ έχει τι κοινδν 
μετά τής ύστερον ύπδ τοϋ Άρχιμήδους άυαπτυχθείσης μεθόδου, δι’ ής τδ 
καμπυλόγραμμον χωρίον άναλόεται είς άπειρα τδ πλήθος μέρη καί τοιαϋτα, 
ώστε νά άνακαλύπτηται ευκόλως τδ άθροισμα δσωνδήποτε τοιούτων με
ρών*  άλλ’ δπωςδήποτε ή άνακάλυψις αύτη τοϋ 'ίπποκράτους ήτο σπου- 
δαιοτάτη δι’ έκείνην τήν εποχήν.

’Ήδη έπι τών χρόνων τοΰ 'Ιπποκράτους ήρχισαν νά άσχολώσι τους γεω- 
μέτρας προβλήματά τινα, μεγάλως συντελέσκντα είς τήν περαιτέρω άνά- 
πτυξιυ και μόρφωσιυ τής γεωμετρίας*  ήσαν δέ ταΰτα '■ δ διπλασιασμός 
τοΰ κύβου, ή εύρεσις δύο μέσων άναλόγωυ δυο ευθειών δεδομένων, ή Tpt- 
χοτόμησις τής γωνίας, καί τέλος δ τετραγωνισμός τοΰ κύκλου. 'Ο 'Ιππο
κράτης έδειξε τήν ύπάρχουσαν σχέσιν μετξύ τών δύο πρώτων προβλητ 
μάτων, καθ’ ήν δ διπλασιασμός τοΰ κύβου άνάγεται είς τήν εύρεσιν τών 
δύο μέσων άναλόγων*  τοϋ δέ προβλήματος τούτου λύσιν τινά εύρε πρώ
τος δ διάσημος μαθηματικός καί άστρονόμος Άρχύτας δ Ταραντΐνος, Πυ- 
θαγόρειος και ούτος. Άλλά τών μέν πρώτων προβλημάτων ή δυσκολία 
συνίστατο είς τοϋτο, δτι δ κύκλος και ή ευθεία γραμμή, άτινα μόνα μέ
χρι τοΰδε έθεώρουν, δέν έξήρκουν πρδς λύσιν αύτών : άπητόΰντο νέαι 
καμπύλαι, ών εύρεθεισών, έλύθησαν : δ δέ τετραγωνισμός τοΰ κύκλου πα
ρείχε δυσκολίας ολως διαφόρου φάσεως*  διότι άπήτει, ώς και $ τετρα
γωνισμός παντός έν γένει καμπυλογράμμου χωρίου, νέας μεθόδους, άγνώ- 
στους τότε, και είσήγαγεν είς τήν μαθηματικήν νέας έννοιας, ούχί εντε
λώς ώρισμένας και Αντιρρήσεων άπηλλαγμένας*  μάλιστα δέ τήν έννοιαν 
τής έπ’ άπειρον διαιρέσεως τών συνεχών μεγεθών. Άλλ’ αί νέαι αύται 
έννοιαι κατεπολεμήθησαν σφοδρώς ύπδ τών τότε άκμαζόντων σοφιστών, 
οίτινες εύρισκον άντιφάσεις καί παράδοξα είς πασαν έννοιαν έγκλείουσαν 
τήν έννοιαν τοΰ άπειρου*  οίαι είνε αί τής συνεχείας, τής κινήσεως, τής 
έπ’ άπειρον διαιρέσεως τών μεγεθών, και δσαι τοιαΰται. Πασίγνωστα είνε 
τά παράδοξα Ζήνωνος τοΰ Έλεάτου έπί τής κινήσεως, ,ών βάσις είνε, ύπδ 

οίζνδήποτε μορφήν και άν παρουσιάζονται, ή πρότασις δτι, είς τδ πεπε
ρασμένου δέν δύναται νά περιέχηται τδ άπειρον. Τινές τών σοφιστών τότε 
περιεπεσαν είς τήν ιδέαν, νά.μή παραδέχωνται τήν έπ’άπειρον διαίρεσιν 
τών μεγεθών, καί κατήντησαν νά θεωρώσι τά συνεχή ποσά ώς συγκεί
μενα έκ μερών άτόμων· έλαχίστων*  δμοίως δέ καί τάς καμπύλας γραμ- 
μάς ώς συγκειμένας έξ ευθειών έλαχίστων ή άπειροστών άτόμων. Είς 
τούτων, Άντιφών καλούμενος, έκ τής έσφαλμενης ταύτης ιδέας δρμώμε- 
νος, έφθασεν είς τήν θεμελιώδη ιδέαν, έφ’ ής στηρίζεται δ τετραγωνισμός 
τών καμπυλογράμμων χωρίων. Ούτος είπεν, δτι έάν είς τδν κύκλον έγ
γραφή τετράγωνον, είτα δκτάγωνον κανονικόν, είτα δεκαεξάγωνον καί 
καθεξής, θά εύρεθή ποτέ έγγεγραμμένον πολύγωνον, έχον μέγαν τινά άριθ- 
μδν πλευρών και έφζρμόζον έπί τδν κύκλον, διότι ή περιφέρεια σύγκειται 
έξ εύθειών γραμμών άπειροστών*  έπειδή δέ δυνάμεθα νά κατασκευάσω-’ 
μεν τετράγωνον ί'σον οίφδήποτε δοθέντι εύθυγράμμφ, έπεται δτι θά εύ- 
ρωμεν και τετράγωνον ί'σον τφ κύκ^φ. Τδ συμπέρασμα, ώς βλέπομεν, ήτο 
έσφαλμένον, καί κατεπολεμήθη άμέσως διά τής παοατηρήσεως δτι, δσον 
μικραί καί άν γίνωσιν αί πλευραί τοϋ εγγεγραμμένου πολυγώνου, ούδέ
ποτε έφαρμόζουσιν έπί τδν κύκλον*  άλλ’ ή ιδέα τής εγγραφής καί ή έζ 
αύτής προκύπτουσα βαθμιαία τοΰ κύκλου έξάντλησις, ήτο δρθοτ'άτη, καί 
άναπτυχθεΐσα κατόπιν ύπδ τοϋ Άρχιμήδους άποτελεϊ τήν βάσιν τής με
θόδου τής έξαντλήσεως.

Είς τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής μαθηματικής σπουδαιότατα έπέ- 
δρασαν αί έπί τών θεμελιωδών αύτής έννοιών Αντιρρήσεις καί. παραδοξο
λογίας άς τινας έφεϋρεν ή οξεία τών σοφιστών διαλεκτική. ’Έκτοτε ή 
μαθηματική, μάλιστα δέ ή γεωμετρία, μετεσχηματίσθη είς λογικώς 
Απρόσβλητον φρούριον*  αί άρχαΐ αύτής, ή τά Αξιώματα, άφ’ ών Αναπτύσ
σεται, έξητάσθησαν λεπτομερέστερου καί έ'λαβον τοιαύτην μορφήν, ώστε 
νά μή έπιδέχωνται μηδεμίαν άντίρρησιν’ αί άόριστοι καί Ασαφείς έ'ννοιαι 
Τοΰ’ Απέιροστοϋ, τής συνεχείας, τής συνεχοΰς μεταβολής, τοΰ μεγέθους 
καί δσα τόιαΰτα, άπεκλείσθησαν άπδ τής μαθηματικής καί αί προτάσεις 
έλαβον τήν> συνθετικήν λεγομένην μορφήν. ’Ενώ επί τοϋ Ίπποκράτους 
ούδεμία έγίνετό διάκρισις μεταξύ άποδείξεως καί κατασκευής, ούδέ ποοε- 
τάσσοντο τά Αξιώματα, όλίγφ ύστερον, ό δεύτερος γράψας στοιχεία γεω
μετρίας Λέων, σύγχρονος τοΰ Πλάτωνος, διήρεσε τά μέρη τής γεωμε
τρικής προτάσεως είς τά εξής: έ'κθεσιν, προσδιορισμόν, κατασκευήν, άπό- 
δειξιν, και συμπέρασμα. Ό αύτδς δέ έφεϋρε καί τούς διορισμούς τών προ
βλημάτων*  τουτέστι τά προσόντα, άτινα πρέπει νά έχωσι τά δεδομένα, 
ίνα ή δυνατόν τδ πρόβλημα, Έκ τής λεπτομεροΰς ταύτης διακρίσεως βλέ- 
πομεν, οτι ή συνθετική μέθοδος είχεν ήδη προαχθή είς τδ τέλειον.Ή μέ
θοδος αύτη, ύπδ τήν έ'ποψιν τής πειθοϋς, ή/ ή άπόδειξις σκοπεύει*
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είνε τελειότατη’ διότι ούδεμίαν επιτρέπει άμφιβολίκν είς τδ πνεΰμα περί 
της άληθείας τοΰ άποδεικνυομένου’ άλλ’ έχει καί τδ μειονέκτημια, ότι 
δέν ευχαριστεί εντελώς τδν νουν’ διότι ούδεμίαν δίδει νύξιν περί τοϋ τρό
που, καθ’ όν εύρέθη ή προκειμένη άλήθεια, ούδέν δεικνύει ί'χνος τών γε- 
νομένων συλλογισμών είς την ευρεσιν αυτής, καί επομένως δέν οδηγεί 
άμέσως τδν νουν είς την ζήτησιν καί ευρεσιν άλλων άληθειών" σκοπεύει 
νά πείσή μάλλον η νά διδάξη.

Την εναντίαν μέθοδον, την λεγομένην ά/αλυτικήν, άνέπτυξεν 1 ό Πλά
των, οστις ήσχολήθη περί τάς μεθόδους μάλλον και τάς θεμελιώδεις καί 
μαθηματικάς ιδέας, ή είς άνακαλύψεις μερικών θεωρημάτων. "Ολως άγν ω- 
στος δέν δύναται νά ύποτεθή η μέθοδος αύτη καί πρδ τοϋ Πλάτωνος*  
διότι βεβαίως, ώς την μόνην κατάλληλον πρδς την ζητησιν καί ευρεσιν 
τής άληθείας, μεταχειρίζοντο οι μαθηματικοί πρδς ευρεσιν τών θεωρη
μάτων αύτών" άλλ’ ένω εκείνοι άμυδράν καί άσκφή είχαν έννοιαν αυτής, 
δ Πλάτων άνύψωσεν είς τελείαν μέθοδον. Έν αύτή. δ νοϋς, άναχωρών άπδ 
τοΰ ζητούμενου φθάνει είς τάς άρχάς ή εί'ς τι άποδεδειγμένον ήδη. Καί 
δέν έχει μέν η μέθοδος αύτη τδ ρηθέν τνίς συνθετικής μειονέκτημα, άλλ’ 
υπολείπεται πολύ .εκείνης, κατά την βεβαιότητα, ήν παρέχει" διότι ή μέν 
συνθετική άποδεικνύει δτι τδ θεωρούμενου εινε άναγκαΐον άκολούθημα 
τών άρχών, ώστε δ μή παραδεχόμενος αύτό, μηδέ έκείνας πρέπει νάπαρα. 
δέχηται" ή δέ άναλυτική άποδεικνύει δτι έκ της παραδοχής τοϋ θεω>- 
ρουμένου ούδεμίκ προκύπτει άντίφκσις" διότι συνδυάζουσα αύτδ μετ’άλ
λων, ήδη άποδεδειγμένων, φθάνει εί'ς τι άληθές, τουτέστί δεικνύει έν 
γένει τδ δυνατόν τοϋ πράγματος. Διά ταϋτα οί "Ελληνες μαθηματικοί 
έν τή εκθέσει τών ύπ’ αύτών εύρημένων, πάντοτε ποιούνται χρήσιν τής 
συνθετικής μεθόδου" έάν δέποτε, πρδς οδηγίαν ί'σως τοΰ άναγιγνώσκοντας 
έκθέτωσι τήν λυσιν προβλήματος τίνος άναλυτικώς, ούδέποτε πκραλεί- 
πουσι καί τήν σύνθεσιν τοϋ αύτοϋ προβλήματος.

Αί περί τής μαθηματικής έν γένει ίδέαι τοϋ Πλάτωνος εινε αρκούντως 
γνωσταί. Κατ’ αύτον ή μαθηματική κεΐται μεταξύ τοΰ δλως ιδανικού 
καί τής δλως έστερήμένης ιδεών ύλης" τήν γεωμετρίαν λέγει έν τή πο
λιτεία «γνώσιν τοΰ άεί δντος», δταν σπουδάζηται ούχί πρδς τάς χρείας 
τοϋ βίου άλλά μεταφέρηται έκ τής ύλης είς τδ κράτος τών ιδεών" διότι 
ή έκ τών έφαρμογών τής μαθηματικής προκύπτουσα είς τάς χρείας.τοϋ 
βίου ωφέλεια είνε τι δευτερεΰον" τδ σπουδαιότατον είνε, δτι αί μκθημα- 
τικαί γνώσεις άπασχολοϋσι τδ πνεΰμα άπδ τών ύλικών, καί καθιστώσιν 
αύτδ ίκανώτερον νά έννοήση τδ ιδανικόν" άλλαχοΰ δέ πάλιν παρατηρεί 
δτι, οί μέν φύσει πρδς τά μαθηματικά ρέποντες, γίνονται δι’ αύτών έξεις 
είς πάντα τά μαθήματα, οί δέ βραδείς πάλιν γίνονται βξύτεροι εαυτών.

1 Πρόκλος, σχολ. ε’ς τήν I.
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Διά ταϋτα έθεώρει τήν σπουδήν τής γεωμετρίας άπαραίτητον προπαιδείαν 
πρδς τήν φιλοσοφίαν καί έπί τής Άκαδημέίας έπέγραψεν, ώς λέγουσί: 
«Μηδείς άγεωμέτρητος είσίτω μου τήν στέγην.» Μαθηματικαί καί άστρο- 
νομικαί γνώσεις είναι άπαραίτητα προσόντα παντός, δστις θέλει έν τή 
πολιτείιρ τοΰ Πλάτωνος νά συγκαταριθμήται μετά τών πεπαιδευμένων.

Έκ τών συγχρόνων τοϋ Πλάτωνος μαθηματικών άξιος ιδιαιτέρας μνείας 
είνε δ έκ τής Κνίδου Εύ'δοξος, δστις πολλά γεωμετρικά θεωρήματα έγενί- 
κευσε καί τά μέτρα τών κώνων καί τών πυραμίδων εδρεν, ώς μαρτυρεί ό 
Αρχιμήδης έν τοΐς περί σφαίρας καί κυλίνδρου βιβλίοις του. Είς τδν Εύδο- 
ξον άποδίδουσί τινες καί τήν έν τφ Εύκλείδ-ρ, 5ψ βιβλίφ, εύρισκομέ- 
νην αριστην θεωρίαν τών αναλογιών" κατά δέ τήν μαρτυρίαν τοϋ Εύτο- 
κιου1, δ Εύ'δοξος έλυσε καί τδ πρόβλημα τών δύο μέσων άναλόγων, διά 
τινων καμπύλων γραμμών ύπ’ αύτοϋ εύρεθεισών.

Οί μαθηταί τοΰ Πλάτωνος ύπδ τήν δδηγίαν τοΰ διδασκάλου αύτών έξέ- 
τειναν τά δρια τής γεωμετρίας. Θεύδιός τις έκ Μαγνησίας έγραψε στοι
χεία γεωμετρίας περιεκτικώτερα ή τά προηγούμενα, καί έν οίς προέταξε 
τάς-άρχάς ή τά αξιώματα τής γεωμετρίας" τήν δέ τάξιν ταύτην ήκολού- 
θησεν ύστερον καί δ Εύκλείδης καί πάντες οί μετ’ αυτόν. "Ετερος δέ μα
θητής τοΰ Πλάτωνος, δ Μέναιχμος, έφεΰρε. τάς τρεις τοϋ κώνου τομάς, 
τών δποίων ή έρευνα πάρήγαγε τήν άνωτ.έραν γεωμετρίαν. Έν τή σχολή 
τοΰ Πλάτωνος έπλάσθη καί είσήχθη είς τήν γεωμετρίαν καί ή έννοια 
τών γεωμετρικών τόπων, έξ ής προέκυψε νέα σπουδαιότατη μέθοδος πρδς 
λυσιν τών γεωμετρικών προβλημάτων. Διά τών γεωμετρικών τόπων έλυ- 
σεν ο Μέναιχμος τδ πρόβλημα τών δύο μέσων αναλογών" καί δ Πλάτων 
αυτός ε'δωκε τοϋ αύτοϋ προβλήματος λύσιν τινά, μηχανικήν, ήν άναφέ- 
ρει δ Πάππος. Ό δέ Δεινόστρατος, άδελφδς τοΰ Μένάίχμου, έπενόησε τήν 
τετραγωνιζουσαν καμπύλην, δι’ ής διαιρείται δοθεϊσα' γωνία είς δσαδή- 
ποτε ί'σα μέρη. Ούτως ηύρ,ύνετο μικρδν κατά μικρδν δ κύκλος, ένατος τοΰ 
οποίου εκινοΰντο αί γεωμετρικαί έρευναι, νέαι ιδιότητες τών νέων καμπύ- 
δλών, καί μάλιστα τών κωνικών τομών, εύρίσκοντο, καί διεπλάσσετο ή 
δνομασθεΐσα άνωτερα γεωμετρία, πρδς διάκρισιν τής γεωμετρίας, έν ή 
μόνον δ κύκλος καί ή εύθεΐα θεωρούνται, καί ήτις έλαβε τδ ονομα τών 
στοιχείων.

Τοιαύτη ήτο ή κατάστασις τής μαθηματικής κατά τήν 4Ίν π. X. εκα
τονταετηρίδα ήτοι ολίγον πρδ τοΰ Εύκλείδου.

Περί τοΰ βίου τοΰ Εύκλείδου δλίγιστα γνωρίζομεν. Ό Πρόκλος έν τοΐς 
υπομνημάσιν αύτοϋ είς τδ βιβλίον τών στοιχείων, λέγει περί αύτοϋ ; 
βγεγονε δε ούτος δ άνήρ έπί τοΰ πρώτου Πτολεμαίου».

1 Τπο,ανϊίρατα τοΰ Άρχφήδονς.
i
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Έκ της μαρτηρίας ταύτης δυνάμεθα ί'σως νά πκραδεχθώμεν 8τι 8 Εύ
κλείδης έ'ζη πέρί to 300”* πρδ Χριστοΰ έτος έν Άλεξανδρεί^, έ'νθα 
τότε ητο τδ κέντρον τών έλληνίκών γραμμάτων' περί τοΰ χαρακτηρος 
αύτοΰ μαρτυρεί έ ΠάπΛος ofi $το αέπιείκέστατος καί πρδς άπανΤας εύ- 
μενης τούς κ«ί κατά ποσδν συναύξειν δυναμένους τά μαθήματα». ’Εάν εις 
ταΰτα προσθέσωμεν καί την άπάντησιν, :ήν έ'δωκεν, ώς λέγουσιν είς τον 
Πτολεμαίον, ζητοΰντα νά διδαχθνί την γεωμετρίαν εύκολωτερον η οί λοι
ποί «δτι δέν υπάρχει βασιλική δδδς προς την γεωμετρίαν», εχομεν πάν 
δ,τι περί τοΰ βίου τοΰ Εύκλείδου είνε γνωστδν. Άλλά τά σπουδαιότατα 
τών συγγραμμάτων αύτοΰ διεσόθησαν μέχρις ημών καί μαρ τυρό ΰσι περί 
τίς έξόχου διανοίας τοΰ άνδρός. Έξ αύτών άρχεται νέα εποχή τίς μαθη
ματικής, η της άκμης, έν γ άποκτησασα μόνιμον βάσιν, άναπτύσσεται 
είς το έξίς άφ’έαυτης, άνευ φιλοσοφικών η άλλων εξωτερικών έπιδρά- 
σεων. 'Η ώριμότης αύτίς είχε ποοπαρασκευασθί διά τών εφευρέσεων τοΰ 
Πλάτωνοςκαί τών μαθητών αύτοΰ' άλλ’ έπρεπε νά έλθν) δ Ευκλείδης, ΐνα 
δώση είς τήν μαθηματικήν, ιδίως δέ είς την γεωμετρίαν, δ,τι έ'δωκενείς 
τχιν λογικήν δ Αριστοτέλης' τουτέστι, μόνιμον μορφήν, φέρουσαν διά πάν- 
τδς τον τύπον της έλληνικίς μεγαλοφυ'ί'ας’τοΰτο έγένετο διά της έκδόσεως 
τών στοιχείων του, έν οίς περιέχονται, μετ’ άμιμητου άκριβείας εκτεθει
μένα, δσα περίπου καί σήμερον έν τοΐς βιβλίοις τίς στοιχειώδους γεωμε
τρίας περιλαμβάνουσι. Πάντα τά προηγουμένως γραφέντα βιβλία γεωμε
τρίας, τοσοΰτον επεσκιάσθησαν ύπο τούτου, ώστε ί ούδόλως η έλάχιστα 
αύτών ίχνη διεσώθησαν ημΐν. Έπί πολλούς δέ αιώνας τά στοιχεία τοΰ 
Εύκλείδου $σαν τδ μόνον έν χρησει διδακτικόν βιβλίον τίς στοιχειώδους 
γεωμετρίας' άλλά καί σήμερον έ'τι δ Ευκλείδης πρόκειται ώς υπόδειγμα 
έπιστημονικίς άκριβείας, σχεδόν άνέφικτον. Οί άρχαΐοι ώνόμαζον αύτδν 
οζοι^ίίωτήν.

Έν τοΐς Στοιχείοις περιλαμβάνει δ Εύκλείδης ού μόνον τά στοιχεία τίς 
. γεωμετρίας, άλλά καί της άριθμητΐκίς. Έκ τών 13 βιβλίων, έξ ών σύγ- 

κεινται, τδ 7“v, 807 καί 9 ον περιέχουσι μόνον άριθμητικάς θεωρίας' ιδίως 
τά περί τοϋ μεγίστου κοινού διαιρέτου, περί τών πρώτων άριθμών, Την 
άνάλυσιν είς παράγοντας, έν ένί λόγφ, πάσας σχεδόν τάς έν τγί στοιχειό- 
δει εκπαιδεύσει καί σήμερον έ'τι διδασκομένας ιδιότητας τών άκεραίων 
άριθμών.

Μη έπιτρέποντος τοΰ χρόνου την λεπτομερή άνάλυσιν τών Στοιχείων, 
παρατηρώ μόνον δτι τά άξιολογώτατα μέρη^είνε τδ δον καί τδ 12ον βι
βλίου. Έν τω δω έκτίθενται τά περί τών άναλογιών καί τών άναλόγων 
μεγεθών μετά τοσαύτης τέχνης, μεθ’ ης ούδέ σήμερον έν τοΐς πλείστοις 
τών μαθηματικών συγγραμμάτων. Ό δρισμός, δντινα δίδει, τών άναλόγων 
μεγεθών είνε κατά τοΰτο αξιοθαύμαστος, δτι ύπάγονται ύπ’ αύτδν αδια-
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κρίτως πάντα τά μεγέθη, σύμμετρα καί άσύμμετρα. ’ Εάν δέ τις ίκανώξ 
έξετάση τά περ'ι τών αναλογιών, πείθεται δτι η Εύκλείδειος μέθοδος καί 
άκριβεστάτη είνε καί η μόνη πρδς την φύσιν τών πραγμάτων σύμφωνος.

Έν τώ 12φ βιβλίφ, όπερ, πιθανότατα, είνε έ'ργον αύτοΰ τοΰ Εύκλείδου, 
έκτίθενται μετ’ αμίμητου δεινότητος τά περί τών άσυμμέτρων μεγεθών, 
καί τών διαφόρων αύτών σχέσεων. Έν αύτώ λύονται γεωμετρικώς προ
βλήματα, άτινα, λυόμενα διά τίς άλγέβοας, άγουσιν είς έξισωσεις πολύ
πλοκους καί μέχρι τοΰ 4ου βαθμοΰ.

Πλην τών Στοιχείων, δ Εύκλείδης έ'γραψε καί άλλα σπουδαία μαθημα
τικά συγγράμματα, τοιαΰτα είνε τά JMopira, δπερ δύναται νά θεωρηθρ 
ώς συνέχεια τών στοιχείων καί εισαγωγή είς την άνωτέραν γεωμετρίαν’ 
πλην τούτων άναφέρει δ Πάππος καί 4 βιβλία αύτοΰ έπί τών κωνικών 
τομών, δύο έπί τών στερεών τόπων καί τά πορίσματα.

Νεότερος τοΰ Εύκλείδου ήτο δ μ.έγιστος τών 'Ελλήνων μαθηματικών, 
δ Συρακούσιος Αρχιμήδης’ ούτος έ'ζησεν άπδ τοΰ 287—212 προ Χριστού’ 
έσπούδασε δέ έν tij σχολνί της ’Αλεξάνδρειάς. Ό άνηρ ουτος έ'ταμε 
νέας δδούς, έφεΰρε νέας μεθόδους, καί έξέτεινε τδ κράτος τ-ης μαθηματι
κές περισσότερον παντδς άλλου' διότι έ'θεσε τάς βάσεις τ^ς θεωρητικές 
μηχανικές καί τοΰ δλοκληρωτικοΰ ύπολογισμοΰ.

Άφ’ δτου ί ιδέα τοΰ Άντιφώντος, περί τοΰ τετραγωνισμού καμπυλό
γραμμων χωρίων, έπολεμήθη ύπδ τών σοφιστών, έίχεν έγκαταλειφθη εν
τελώς. Ό Αρχιμήδης κατόρθωσε νά άνυψόση αύτην είς μέθοδον τετρα
γωνισμού, κατά της δποίας ούδεμία άντίρρησις είνε δυνατή. Ή διά τίς 
μεθόδου ταύτης ευρεσις τοΰ έμβαδοΰ τοΰ παραβολικού χωρίου, είνε άξία 
προσοχής’ διότι δ ’Αρχιμήδης, άνακαλύψας τδν νόμον, 8ν άκολουθοΰσι, 
προβαίνοντα τά εγγεγραμμένα τρίγωνα, είς τδ παραβολικόν χωρίων, καί 
γνωρίζων τδ άθροισμα δσωνδηποτε έξ αύτών, ούδόλως έκ τούτων συμπε- 
ραίνεται άμέσως τδ έμβκδδν τοΰ χωρίου, ούδέ λέγει περί άπείρων τδ πλή
θος εγγεγραμμένων ί περί προσεγγίσεως $ άλλου τινδς -άσαφοΰς καί μη 
εντελώς ώρισμένοο, άλλ’ έπιφέρει την διά της είς άτοπον απαγωγής άπό- 
άπόδειξιν, τοϋ δτι τδ εμβαδόν δέν είνε ούτε μικρότερου, ούτε μεγαλητε- 
ρον έκείνου, 8 λέγει. Δι’ δμοίας μεθόδου άποδεικνύει έν τφ βιβλίφ, δπερ 
επιγράφει, κύκλου μέτρησιν, δτι δ λόγος της περιφερείας πρδς την διάμε
τρον περιλαμβάνεται μεταξύ τών άριθμών 3 ']? καί 3 ,0]71. Άλλ’ έκτδς 
τίς μεθόδου ταύτης, δ ’Αρχιμήδης έφεΰρε και άλλην μέθοδον, δι’ ής με- 
τρεΐ τάς έπιφανείας ή καί τούς όγκους' η μέθοδος αύτη συνίσταται είς 
τδ νά συγκρίνγ, τδ μέγεθος, δπερ πρόκειται νά μετρηθώ, πρδς τδ άθροι
σμα μερών, ών τδ μέν πλήθος αυξάνει ύπέρ πάντα άριθμόν, έκαστον δέ 
τών μερών τούτων μεταβάλλεται καί καταντ^ παντδς τοΰ προτεθέντος 
μεγέθους έ'λασσον. Διά της μεθόδου ταύτης εύρε τδ εμβαδόν τίς ελικος^ 
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περί ής έγραψε δη βιβλία, έκθετων τά ιδιώματα καί τήν γένεσιν αύτές· 
δμοιως καί την σχέσιν, ήν εχει τδ εμβαδόν της έλλείψεως πρδς τδ του 
κύκλου· διά της αύτή; μεθόδου εύρε καί τδν όγκον τών έκ περιστροφές 
έλλειψοειδώ/, ύπερβολοειδών, και παραβολοειδών. Ή μέθοδος αυτή κατ’ 
ουσίαν δεν διαφέρει της σήμερον έν χρήσει έν τώ ολοκληρωτική ύπολο- 
γισρκφ" δ άναγινώσκων τδν τετραγωνισμόν τές ελικος ή τδν κυβισμόν τών 
ρηθέντων σωμάτων, καί γραφών διά τών σημερινών σημείων, δσα δ ’Αρ
χιμήδης διά λέξεων λέγει, άναγινώσκει πράγματι μέρος τοϋ σημερινοΰ 
δλοκληρωτικοΰ ύπολογισμοΰ' μετά τές διαφοράς δτι δ Αρχιμήδης ούδέ 
λέξιν λέγει περί δρίων ή περί άπειροστών καί τών το ιουτων, δι’ ών ο[ 
λογισμοί γίνονται σήμερον συντομότεροι, άλλ’ ούχί καί σαφέστεροι. *0  
’Αρχιμήδης μένει πάντοτε έν τω πεπερασμένφ καί εντελώς ώρισμένφ’ καί 
άφοΰ έκ της μεθόδου του δϊί'δφ τδ εξαγόμενον, άποδεικνυει -έπειτα την 
άληθειαν αύτοϋ διά τη; εις άτοπον άπαγωγης.

Ό ’Αρχιμήδης έγραψε καί δ ίο βιβλία περί της σφαίρας καί τοϋ κυλίν
δρου. Έν αύτοϊς άποδεικνυει τδ θεώρημα, δτι ή δλη επιφάνεια τές σφαί
ρας ίσοΰται τη έπιφκνείη τεσσάρων μεγίστων κύκλων αύτές· Ευρίσκει τδ 
εμβαδόν οίουδήποτε σφαιρικού τμήματος, την μεταξύ σφαίρας καί τοϋ 
περιγεγραμμένου κυλίνδρου ύπάρχουσαν σχέσιν καί άλλα τές αυτής φύ
σεως, ήτοι μετρητικά θεωρήματα.

Ή μεγαλοφυ’ίκ τοϋ Άρχιμήδους δέν περιωρίσθη είς τήν τελειοποίησιν- 
τών τότε γνωστών μεθόδων ή είς τήν λύσιν δύσκολων προβλημάτων, άλλ’ 
έπλασε καί νέας έπιστήμκς’ έν τοΐς δυο βιβλίοις αύτοϋ περί τών έάι- 
πλεόντων περιέχεται ή υδροστατική, βασιζόμενη έπί τές περίφημου άρ· 
χές, τές οποίας ή άνακάλυψις τοσαύτην, ώς λέγεται, προύξένησεν αύτφ 
χαράν, ώστε έτρεχεν είς τάς δδούς τών Συρακουσών βοών ιεΰριικα εΰΛ 
ρηχά»' έν δέ τοΐς δυο βιβλίοις περί έπιπέδων ισορροπιών, εύρίσκεται τδ 
θεμέλιον της θεωρητικής μηχανικές’ διότι έν αύτοϊς περιέχεται ή θεωρία 
τές ισορροπίας τοΰ μοχλοΰ, ού τήν δύναμιν έκφράζων δ ’Αρχιμήδης λέ
γεται δτι είπε πρδς τδν βασιλέα Ίέρωνα εδός μοι πά στώ, καί τάν γάν 
κινήσω»' πρδς δέ τούτοις καί ή σημαντικωτάτη διά τήν μηχανικήν έν
νοια τοΰ κέντρου τοΰ βάρους, καί δ προσδιορισμός τοϋ κέντρου τοΰ βάρους 
τών άπλουστέρων έπιπέδων σχημάτων.

Τοιοϋτος ήτο δ άνήρ, 3ν δ άρχαΐος κόσμος σόμπας έθαύμασε, καί τοΰ 
δποίου τά έργα, πρδ τές ευρέσεως τοΰ διαφορικού ύπολογισμοΰ, ήτοι έπί 
18 αιώνας, έθεωροΰντο καί ήσαν, τδ άκρον άωτον της μαθηματικές’ μό
νος έφάμιλλος αύτοϋ δύναται νά θεωρηθή δ Νευτων, διότι καί τούτου ή 
μεγαλοφυία ηδξησε τήν επιστήμην διά νέων θεμελιωδών έννοιών καί νέων 
γενικωτάτων μεθόδων, ών ή άνάπτυξις καί ή λεπτομερής σπουδή έφερε 
τήν μαθηματικήν είς θ σημεΐον εύρίσκεται σήμερον.

’Αποθανόντος τοϋ Άρχιμήδους κατά τήν ύπδ τών 'Ρωμαίων άλωσιν τές 
πατρίδος του, νέος έφάνη λαμπρός άστήρ έν τφ μαθηματική τές Ελλά
δος δρέζοντι, Απολλώνιος δ Περγαΐος. Ούτος έμκθήτευσε παρά τοΐς μα- 
θηταΐς τοΰ Εύκλείδου έν Άλεξανδρείιγ, καί ύπέρξε διά τήν άνωτέραν γεω- 
τρίαν, ιδίως δέ τάς κωνικάς τομάς, δ,τι δ Εύκλείδης διά τά στοιχεία. 
Άπδ τής εύρέσεως αύτών ύπδ τοΰ Μεναίχμου,αί κωνικαί τομαί άπησχό- 
λησαν, ένεκα τών περιέργων αύτών ιδιωμάτων, πάντας τούς 'Έλληνας 
γεωμέτρας’ πολλά δέ περί αύτών είχον γραφέ συγγράμματα, ών άξιο- 
λογώτερα ήσαν τοΰ Άρισταίου 5 βιβλία καί τοΰ Εύκλείδου 4. Πάντες 
δμως, άκολουθοΰντες τήν πρώτην τοΰ Μεναίχμου ιδέαν, έθεώρουν μόνον ορ
θόν κώνον μετά κυκλικές βάσεως, καί έτεμνον αύτδν δι’ έπιπέδων κα
θέτων έπί μίαν τών γενετειρών’ διά τοϋτο καί ώνόμαζον, τήν μέν έλ- 
λειψιν οξυγωνίου κώνου τομήν, τήν δέ ύπερβολήν άμβλυγωνίου. Ό ’Απολ
λώνιος έγκύψας βαθύτερου είς τήν θεωρίαν ταύτην, ευρεν δτι, δ αύτδς κώ
νος είτε δρθδς είτε πλάγιος ύποτεθη, δίδει καί τάς τρεις καμπύλας, κατά 
τήν διάφορον θέσιν τοΰ τέμνοντος επιπέδου, έάν μόνον ή βάσις αύτοϋ είνε 
αυκλική. Έντεΰθεν δρμώμενος, εκθέτει έν τοΐς κωνικοΐς αύτοϋ μετά θαυ
μαστές δεινότητας πάσας τών κωνικών τομών τάς ιδιότητας, έξ ών καί -
δίδει τά ονόματα τής έλλείψεως καί τές ύπερβολής, άτινα και σήμερον 
έχουσι, Έκ τών 8 βιβλίων, έξ ών άποτελοΰνται τά κωνικά τοϋ ’Απολ
λώνιου, μόνον τά 7 πρώτα σώζονται· περιέχουσι δέ, τά μέν 3 πρώτα τά 
ιδιώματα τών διαμέτρων καί τών έφαπτομένων καί τών εστιών, άτινα 
δύνανται νά ύποτεθώσι γνωστά καί ύπδ τών πρδ τοΰ ’Απολλώνιου γρα- 
ψάντων, ών δμως τά συγγράμματα κατέστησαν άφκνέ ύπδ τών κωνικών 
τοϋ ’Απολλώνιου, τά δέ επόμενα περιέχουσι τάς ιδίας τοΰ Απολλώνιου 
εφευρέσεις, ώς αύτδς λέγει’ καί τδ μέν τέταρτον εξετάζει κατά πόσα ση
μεία τέμνουσιν άλλήλλας ή έφάπτονται δύο κωνικαί, τδ δέ πέμπτον 
περιέχει προβλήματα μεγίστου και ελάχιστου έπί τών κωνικών τομών, 
τδ δον έζετάζει τά περί ομοιότητας καί άνομοιότητος αύτών, καί τδ 7ον 
διάφορα θεωρήματα καί ιδίως έπί τών συζυγών ’διαμέτρων.

'Ο Πάππος αναφέρει καί άλλα έργα τοΰ Απολλώνιου, άλλά τά κωνικά 
αύτοϋ είναι βεβαίως τδ σπουδαιότατου' διότι έν αύτοϊς έξήντλησε σχε
δόν πάσαν τήν θεωρίαν τών κωνικών τομών τοσαύτην έπιδέίξας δύναμιν 
πνεύματος καί εύφυ'ίαν γεωμετρικήν, ώστε δικαίως έπωνομάσθη ύπδ τών 
συγχρόνων του «ό μέγας γεωμέτρης»-

Πλήν τών τριών τούτων διασημοτάτων μαθηματικών, τοΰ Εύκλείδου, 
λέγω, τοϋ Άρχιμήδους καί τοΰ Απολλώνιου, ή σχολή τές Αλεξάνδρειάς 
άνεδειξε καί άλλους έξοχους γεωμέτρας καί άστρονόμους' τοιοΰτοι εινε ό 
Άρίσταοχος δ Σάμιος, διάσημος άστρονόμος, περί ού δ ’Αρχιμήδης μαρ
τυρεί, δτι παραδέχετο τήν περί τδν ’Ήλιον κίνησιν της γης καί έ'γραψε 
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μάλιστα ίδιον σύστημα, έν δ έ'θετε τδν γυλιόν είς τδ κέντρον τοΰ κόσμοι», 
δ Κόνων δ Σά μιος, περί τής γεωμετρικής Ικανότατος τοϋ οποίου έχει § 
’Αρχιμήδης μεγάλην ιδέαν*  πλήν τούτων δ ’Ερατοσθένη;, έξοχος άστρο- 
νόμος καί μαθηματικός*  και άλλοι έν τοΐς συγγράμμασι τοΰ Άρχιμηδους 
καί ’Απολλώνιου μνημονευόμενοι.

Μετά τδν Απολλώνιου άρχεται στασιμότης τις διαρκέσασα καθ’ δλον 
τδν πρδ Χρι στοΰ χρόνον. Έν ούτφ έ'ζησαν οί άξιόλογοι μαθηματικοί, Γε
μένος, "Ηρων, Φίλων , Ηοσειδώνιος, Σωσιγένης καί Θεοδόσιος, και δ αστρο
νόμος "ίππαρχος*  μετά δέ ταϋτα άρχεται βραδεία μέν άλλά βεβαία η 
παρακμή τής ελληνικής μαθηματικής*  έφαρμογαί τινες αύτής, μάλιστα 
δέ η άστρονομία και ή μηχανική προώδευσαν εΐσέτι έπί τινα χρόνον*  δ 
κράτιστος τών 'Ελλήνων αστρονόμων, Πτολεμαίος, έζησεν κατά τδν 2ον 
αιώνα μετά Χριστόν*  έκ δέ τών γεωμετρών, άξιοι μνείας εινε, δ Περσεύς, 
δστις έγραψεν περί τών τομών τής σπείρας, δ Μενέλαος, δστις έγραψε 
περί τών χορδών τοϋ κύκλου, ήτοι είδος τριγωνομετρίας, καί δ Πάπος, 
400 μ. X. ού τίνος ή συναγωγή, καί ώς ιστορική πηγή είνε πολύτιμος 
καί ώς μαθηματικόν σύγγραμμα πολλά άξια λόγου περιέχει*  ιδίως άνα- 
φέρω τδ θεώρημα αύτοϋ έπί τών άμφοισμάτων, δπερ έν τοΐς βιβλίοις τής 
μηχανικής έσφαλμένως φέρεται ύπδ τδ δνομα τοΰ Guidin’ καί τδ θεμε
λιώδες θεώρημα τών άναρμονικών λόγων, δπερ έν τή νεωτέραρ συνθετική 
γεωμετρία έχει μεγίστην σπουδαιότητα.

Αιτία τής παρακμής τών μαθηματικών ήτο βεβαίως ή γενική τοϋ 
έθνους κατάπτωσις καί παρακμή, συνέτεινε δ’ίσως πρδς τοϋτο καί ή νέα 
θρησκεία, ήτις έδωκεν εις τά πνεύματα νέαν διεύθυνσιν έρευνών*  άλλ’ 
έκτδς τούτων, δέον νά παρατηρήσωμεν δτι ή γεωμετρία ήτο αδύνατον 
νά προαχθή περισσότερον διά τών ιδίων αΰτής μέσων καί άνευ τής γένι» 
κής άριθμητικής. Αί γεωμετρικά! μέθοδοι είνε άνεπί δεκτοί τής μεγάλη; 
γενικότητος, τήν οποίαν οί άριθμοί παρέχουσιν. ’Αλλ’ ή μαθηματική τών 
Ελλήνων είχεν δλως γεωμετρικόν χαρακτήρα, καί αύταί αί άοιθμητικαί 
προτάσεις ώς λ. χ. τδ άθροισμα όσωνδήποτε δρων τής γεωμετρικής προό
δου, καί τδ άθροισμα τών τετραγώνων όσωνδήποτε έφεξής άριθμών, έ
χουσι παρά τφ Εύκλείδη καί τφ Άρχιμήδει γεωμετρικήν μορφήν. Είς 
τήν διάνοιαν τών Ελλήνων μαθητικών τά γεωμετρικά μεγέθη άπετέ- 
λουν είδος ποσοΰ γενικώτερον τών άριθμών’ διότι έθεώρουν άριθμούς μό
νον τούς άκεραίους καί τά κλάσματα*  ώστε πας άριθμδς παρίστατο ύπδ 
μεγέθους ούχί δέ καί τάνάπαλιν. Ή πρδς τήν γεωμετρίαν ύπερβάλλουσα 
αύτη ροπή τοΰ έλληνικοϋ πνεύματος δύναται νά έξηγηθή είτε έκ τής 
ζωηράς αύτών φαντασίας, ήτις έ'διδεν είς τά πάντα σχήμα καί ζωήν, 
εί'τε καί έκ τούτου, δτι ή γεωμετρία είνε πλησιεστέρα είς τήν φύσιν καί 
τδν εξωτερικόν κόσμον, είνε ή πρώτη άφαίρεσις, ένφ ή γενική άριθτ 

μητικη, ή ή άλγεβρα, είνε τρόπον τινά άφαίρεσις άνωτέρας τάξεως.
Διά ταϋτα, ή μέν γεωμετρία προήχθη θαυμασίως, ή δέ αριθμητική 

ύπηγετο είς τήν γεωμετρίαν, καί εύρίσκ ετο εΐσέτι σχετικώς είς τήν νη- 
πιότητά αύτής. Ή πρόοδος τής μαθηματικής άνέστρεψε τήν σχέσιν ταύ
την. Έν τή νεωτέρ^ μαθηματική ή άλγεβρα ύπερέχει πολύ τής γεωμε
τρίας κατά τήν γενικότητα. Ή τροπή αύτη, ή ή νέα φάσις τής μαθημα
τικής, άρχεται άπδ τοϋ Διοφάντου*  ούτος έζη πιθανώς περί τά μέσα τοϋ 
4®» μ*  X. αίώνος καί δύναται νά θεωρηθή ώς πατήρ τής άλγέβρας*  έν 
τοΐς σωζομένοις 6 βιβλίοις τών άριθμητικών αύτοϋ εύρί σκονται κατά πρώ
τον, ή διά συμ,βόλων παράστασις των άριθμών καί αί άλγεβρικαί πράξεις 
πρδς τούτοις ή έννοια τής άλγεβρικής έξισώσεως καί μέγα πλήθος προ
βλημάτων πρώτου καί δευτέρου βαθμόϋ μετά τής λύσεως αύτών. Τδ έρ- 
γον τοΰ Διοφάντου δέν έχει μέν τήν τελειότητα , ήτις χαρακτηρίζει τά 
έργα τοϋ Εύκλείδου, τοΰ Άρχιμήδους καί τοϋ ’Απολλώνιου, είνε δμως 
σπουδαιότατου διά τήν νέαν διεύθυνσιν, ήν έ'δωκεν είς'τήνμαθηματικήν.

Μετά τήν μόρφωίιν τής άλγέβρας ύπδ τοΰ Διοφάντου ύπελείπετο εΐσ
έτι,'ίνα καταστή δυνατή ή εις τήν γεωμετρίαν έφαρμογή αύτής, ούδέν 
άλλο ή ή εισαγωγή τών άσυμμέτρων άριθμών*  διότι τότε ή απλή μετά- 
φρασις τών γεωμετρικών σχέσεων τών σ χημάτων είς τήν άλγεβρικήν 
γλώσσαν, θά έ'φερεν είς τήν σημερινήν άναλυτικήν. γεωμετρίαν*  διότι α1 
μέθοδοι αύτής ήσαν ή'δη γνωσταί*  άρκεΐ νά άναφέρω δτι δ Μέναιχμοί 
ή'δη έγνώριζέ τήν έξίσωσιν τών κωνικών τομών πρδς μίαν διάμετρον κ%^ 
τήν έφαπτομένην κατά τδ πέρας αυτής*  τουτέστι τήν μεταξύ τεταγμέ- 
νης καί τετμημένης ύπάρχουσαν σχέσιν. Ωσαύτως καί τήν έξίσωσιν τήί 
ύπερβολής πρδς τάς άσυμπτώτους αύτής. Άλλ’ ή άπδ τών συμμέτρων 
άριθμών εις τούς άσυμμέτρους μετάβασις έφαίνετο τοΐς "Ελλησιν άδύνατος , 
ώς άπαιτοΰσα τήν εισαγωγήν τής έννοιας τοϋ άπειρου είς τήν μάθημά"*  
τικην*  διότι άνευ αύτοϋ είνε άδύνατον νά πληρωθώ τδ μεταξύ συμμέτρων 
καί άσυμμέτρων ύπάρχον χάσμα*  διά τοϋτο, καίτοι διορώντες τήν έξ αύ
τών ώφέλειαν, δέν άπετόλμησαν τήν γενίκευσιν ταύτην τής έννοιας τοϋ 
άριθμοΰ. Τοϋτο έγένετο μόλις κατά τδν 16ον αιώνα, έξ ού καί άρχεται 
ή νεωτέρα μαθηματική.
Καί τοσαϋτα μέν ικανά πρδς έκτίμηίιν τής Ελληνικής έπιίτήμης. Άλλ; 
έν τή σημερινή καταστάσει τής μαθηματικής ή άλγεβρα τοϋ Διοφάντου, 
άναπτυχθεΐσα καί λαβοΰσα πάσαν αύτής τήν γενικότητα, κατέστη ή’ 
ψυχή, ούτως εΐπειν. τής μαθηματικής, τδ άπαραίτητον οργανον πάσης 
μαθηματικής έρεύνης*  αύτή μόνη παρέχει τάς πρδς τήν σπουδήν τών 
γεωμετρικών σχημάτων άναγκαίας γενικάς μεθόδους, καί έκ τών θεωρη
μάτων αυτής συντίθενται άπασαι αί μαθηματικαί θϊωρίαι, ώς άπδ τών 
λέξεων β λόγος. Άλλά ποΐαι είνε αί άρχαί, έφ ών στηρίζεται ή άλγεβρα 
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πώς άπό τών Ακεραίων Αριθμών δρμωμένη, Ανυψοϋται βαθμηδόν είς τούς 
κλασματικούς, είς τούς Αρνητικούς, είς τούς ασύμμετρους καί είς τούς 
φανταστικούς; τίς δ έσωτερικός τών Αριθμών τούτων σύνδεσμος ; καί τίς 
ή προς την ευρεσιν αύτών δδηγοϋσα θεμελιώδης ιδέα; ταΰτα πάντα, 
Απαραίτητα δντα διά την σπουδήν τής Ανωτέρας μαθηματικής θά είνε 
τό θέμα τών επομένων μαθημάτων.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ’
IO1STIOS ΣΣΧΟΛΗ

Α'

Ή κυριαρχία τΐ5ς Ένετίας, ή γειτνίασις πρός την ’Ιταλίαν, οί δεσμ.οΙ 
τής πολιτικές έξαρτήσεως, αί διά τοϋ εμπορίου συχναί προς την χερσό
νησον σχέσεις έξήσκησαν έπί τών ήθών, εθίμων καί τής γλώσσης τών Ίο- 
νίων νήσων σπουδαίαν επιρροήν.

Είς τάς πόλεις, πρό πάντων είς την πρωτεύουσαν Κέρκυραν, έδέσποσαν 
τά έθιμα, αί τέχναι καί τά γράμματα της ’Ιταλίας, καί η Ελλάς ή την 
πρωτοβουλίαν άλλοτε έχουσα, έδέησε νά λάβ-ρ παρά τών ’Ιταλών την 
τοΰ καλοϋ αίσθησιν, ήν άλλοτε έδ ίδαξεν αύτοϊς. Οί εύγενεΐς τών Ίονίων 
νήσων έθεώρουν ώς ύψίστην τιμήν το νά είναι εγγεγραμμένοι έν τή χρυσή 
βίβλφ τής Ένετίας, δλοι δέ οί πλούσιοι καί φιλόδοξοι νέοι έξεπαιδεύοντο 
έν Ίταλίγ, καί τά περικλεή Πανεπιστήμια της Παδούης καί Βολονίας 
έβριθον Ελλήνων σπουδαστών. Οί πλεϊστοι αύτών έστέναζον έπι τή δου- 
λεί^ε τής πατρίδος καί κατηρώντο τήν Μουσουλμανικήν τυραννίαν τήν κα- 
ταστρέφουσκν μέν τήν χώραν,άγονα δέ καθιστώσαν τά πνεύματα, ενώ τήν 
Ένετικήν κυριαρχίαν, έθεώρουν ώς δεινόν μικρότερον, δεικνύοντες ούτω 
δικαιοσύνην Ασυνήθη είς δεδουλωμένους λαούς.

Ή δικαιοσύνη, είς πάσαν περίπτωσιν συνεπάγεται τήν Αμοιβήν*  ούτω 
κατά τούς τέσσαρας αιώνας τής οθωμανικής δεσποτείας αί έλληνίκαί 
χώραι, αί παραγαγοϋσαι τούς πλείστους ποιητάς καί συγγραφείς είναι ή 
Κρήτη καί αί Ίόνιοι νήσοι, αΐτινες διεσώθησαν διά τής Ένετίας Από τής 
μουσουλμανικής βαρβαρότητος.

Το πράγμα Αποβαίνει έτι καταφανέστερον έν Κρήτη έν ή ή Ελληνική 
ποίησις ή'κμαζε μέχρι τής κατακτήσεως αύτής ύπό τών Τούρκων κατά 
τόν δέκατον έβδομον αιώνα, έξακολουθεΐ δέ έτι καί νϋν ή ποίησις έκείνη 
έκπροσωποϋσα τήν δημώδη ποίησιν. Ό Έρωτόκριτος άναγινώσκεται μέχρι 

* Ίδε τ<5{α. Η', σελ. 667. ’
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τής σήμερον μεθ’ ήδονής ύπό τε τοϋ ναύτου καί τοϋ χωρικοϋ τής Ελλάδος*
Αι κρητικαι κωμφδίαι καί τραγφδίαι, αί έσχάτως ύπό τοϋ κ. Σάθα 

δημοσιευθεϊσαι ώς καί αί δημώδεις ποιήσεις, Ας συνέλεξεν δ κ. Παναρά- 
κης αποδεικνύουσιν δτι κατά τον ι/. καί ιζ'. αιώνα υπήρξε σπουδαία 
φιλολογική κίνησις έν Κρήτη.

Μετά τήν κατάκτησιν τής Κρήτης αί μόναι έλληνίκαί χώραι, αΐτινες 
εμειναν απάτητοι ύπό τών Τούρκων ήσαν αί επτά ίόνιοι νήσοι.Περιέχει,ώς 
φαίνεται,, ιεραν τινα δύναμιν δ αριθμός ούτος, ό Αριθμός του Έβδομαγέτου 
’Απόλλωνος,καί επεβκλλεν αύτός είς τάς μή ύποδουλώθεϊτας ίονίους νήσους 
ωσεί καθήκον τό νά $δωσι χάριν τών ύπό τόν ζυγόν Αδελφών των.

*Η προγονική γλώσσα έμελετήθη μετά ζήλου υπό τινων λογίων, κατά 
δε τόν ιη'. αιώνα δύο Κερκυραΐοι μοναχοί διά τών συγγραμμάτων αύτών 
πρώτοι Ανεκάλυψαν τό είς τήν Αναγεννωμένην ελληνικήν φιλολογίαν έν- 
υπάρχον κάλλος. Κατ’ έκείνην τήν εποχήν δ ©εοτόκης έγραψε τάς δμι- 
λίας αύτοϋ τάς μέχρι τής σήμερον καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα γνωστάς. 
Ή καθαριότης καί ή Αρμονία τής Αναστηθείσης ταύτης γλώσσης προηγή- 
θησαν τοϋ έργου τοϋ Κοραή, ί'σως δέ συνετέλεσαν προς έμπνευσιν αύτοϋ.

Ό Εύγένειος Βούλγαρις, Ασχολούμενος περί τήν θεολογίαν καί τήν φι
λολογίαν διανοείται αίφνης νά έπιχειρήση δυσκατόρθωτον έργον, δπερ 
δμως κατορθόνει' μεταφράζει τόν Βιργίλιον είς μέτρον καί γλώσσαν ‘Ομη
ρικήν. Έν τούτοις,ή ’Ιταλία έξηκολούθει ν’απορροφ^ τήν φιλομαθή νεολαίαν 
τής'Επτανήσου. 'Η νεολαία αύτη δέν έμάνθανεν ατιμώρητε! νά έμπνέηται 
ύπό τών μεγάλων τής ’Ιταλίας ποιητών, νά σκέπτηται καί νά αίσθάνη- 
ται ίταλιστί. Πολλοί νεαροί ’Έλληνες άπέβαλον τήν έξιν καί τήν γνώσιν 
τής μητρικής γλώσσης. Λόγιοι, Έλληνες τήν καταγωγήν, έξ ών ένιοι 
μέν είς τήν 'Ελλάδα έπανέκαμψαν, άλλοι δέ διέμειναν έν Ίταλί^, ώς 
δ Μάριος Πιέρος, δ Μουστοξείδης καί δ Αιμίλιος Τυπάλδος συνέγραψαν ίτα- 
λιστι. Ίόνιοι ποιηταί έξέχυσαν έν Αλλογλώσσοις στίχοις τόν ένθουσια·*  
σμόν, τον ηρωισμόν - καί τήν εύαισθησίαν αύτών. Άλλ’ δμως οί ποιηταί 
ούτοι τών δποίων γλώσσα μητρική ήτο ή τών Αρχαίων 'Ελλήνων, δέν 
ήδύναντο ν’ Αποβάλωσι δλοσχεοώς τήν ελληνικήν έμπνευσιν. Ούτως έψα- 
λεν δ Φόσκολος, δ ποιητής τής Ζακύνθου, έφ’ $ σεμνύνεται μέν ή ’Ιτα
λία, Αλλ’ δστις δέν έπαυσε διά τοϋτο νά είναι Έλλην, καί Από τής θε
τής αύτοϋ πατρίδος, περιβεβλημένος δόξαν ιταλικήν, Απέτεινε είς τήν 
γενέθλιον αύτοϋ νήσον τήν Ζάκυνθον, στίχους πλήρεις πάθους ένθερμου 
ούδέποτε Αποσβεσθέντος. Κατά πάσαν πιθανότητα καί δ Σολωμός,διαβιών 
καί έκπαιδευόμενος έν Ίταλίη, θά πκρηκολούθει τά βήματα τοϋ Φοσκό- 
λου ουτινος τό κλέος έφαίνετο επίζηλον είς δλους τούς ποιητάς τής πα
τρίδος του, έάν τό έ'νδοξον σάλπισμα τής έπαναστάσεως δέν έξήγειρεν έν 
τή ψυΧ,? του έξαψιν τοϋ πολέμου, τον πόθον τής Απελευθερώσεως, τό 
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μίσος τοΰ τυράννου καί τδν άκατάσχετον έρωτα τ·ης πατρίδος' ■$> έζεγερ- 
θεΐσα Ελλάς εύρεν έν αύτφ τδν έθνικδν ποιητην της.

Ό κόμης Διονύσιος Σολωμδς έγεννηθη έν Ζακύνθφ τδ 1798. Πρώτος 
αύτοΰ διδάσκαλος έγένετο ίταλός τις ίερεύς πρόσφυξ εκ Κρεμόνης. Ο πα
τήρ τοΰ Σολωμοΰ άπέστειλε τδν υιόν του έν Ίταλίφ δεκατριετνί όντα, 
πρώτον εις Ένετίαν, μετά δέ ταΰτα εις Κρεμόνην κα'ι άπδ Κρεμόνης είς 
Παδούην. Άπδ Πανεπιστημίου είς Πανεπιστήμιου μεταβαίνων ό Σολω^· 
μδς έσπούδασε άνευ πολλής ένδελεχείας τά νομικά. Ώς δ ίδιος ελεγε, 
τδ διδακτορικόν αύτοΰ δίπλωμα ώφειλεν εις την μεγάλην τών διδασκά
λων αύτοΰ επιείκειαν. Έπανηλθεν είς Ζάκυνθον ούχί νομομαθής, ουδέ Ελ? 
λην είσέτι ποιητης, άλλά ποιητης Ιταλός.

Κατ’ έκείνην την έποχην η Φιλική Εταιρία, προετοίμαζε την έπανά- 
στασιν. Ή καθομιλουμένη γλώσσα έψέλλιζε διά τ·ης φων^ς τών Ελλή
νων ποιητών τάς παραδόσεις τοΰ παρελθόντος,

Έν τφ μέσφ τ·ης ηχοΰς τών Ερειπωμένων ναών καί τών άποκεκοιμη- 
μένων λαών, μυστηριώδης τις πνοή έπανελάμβανε τδ όνομα τών ηρωων 
καί τών θεών της άρχαίας Ελλάδος. Οί στίχοι τοΰ Ρήγα ηκούοντο κα'ι 
έπευφημοΰντο πανταχοΰ της Έλλαδος. Ο Χριστοπουλος, ο νέος .Ανακρέων 
έψαλλεν είς χαριεστάτην γλώσσαν τδν Βάκχον καί τδν ’Έρωτα. Νέα τις 
δυναμις, έκ τοΰ λαοΰ πηγάζοοσα, έδιδε ν έαν ζωήν είς τάς άρχαίας παρα
δόσεις. Συντρίβουσα τδν άπηρχαιωμένον τόπον της άρχαίας ποιήσεως, 
έτηρει τδ πνεΰμα και τάς εικόνας της. Έκ τοΰ λεξ ικοΰ καί έκ της γραμ
ματικής νεκρόίς γλώσσης παρηγαγε διάλεκτον ζώσαν. ’Έπρεπε άρα όπως 
άπελευθερωθη τδ έθνος, νά άπελευθερωθγϊ πρώτον η έθνικη γλώσσα.

’Αντίκρυ της Κέρκυρας, είς την ’Ήπειρον, ητις είσέτι στενάζει έπί τφ 
άποχωρισμφ της κοινής μητρδς, της Ελλάδος, είς τά’Ιωάννινα, έτερος 
ποιητης δ Βηλαράς, δ εφάμιλλος τοΰ Χριστοπούλου, έγραφεν είς χυδαίαν 
γλώσσαν ποιήσεις πλήρεις χάριτος καί εύφυΐας.

Ή έθνικη γλώσσα, άνευροΰσα την άρχαίαν δύναμιν τ^ς έκφράσε.φς έν 
τώ μίσει τοΰ κατακτητοΰ, καί έν τνί λατρείφ της άρχαίας Ελλάδος, 
ηρωϊκης τε καί ποιητικής συνάμα, δέν ηδυνατο Ε νά επιβληθώ είς την 
φαντασίαν τοΰ Σολωμοΰ εί καί άποκλειστικώς μέχρι της ώρας εκείνης, 
έν ξένη διατραφεϊσαν φιλολογί^. Είς τά πρώτα $σματα, άπερ η'κουσε 
έπιστρέφων έκ της ξένης, *είς  τούς πρώτους της πατρίδος παλμούς, δ Ζα- 
κύνθιος ποιητης διέγνω δτι έν τί; δημωδει γλωσση ενυπήρχε το σπέρμα 
τϋς άπελευθερώσεως ούχ'ι μόνον της πατρίδος του άλλά καί της ίδιας αυ« 
τοΰ διανοίας.

Έμελέτησε έκτοτε την μητρικήν διάλεκτον μετά ζήλου, άπορρίπτων 
την ιταλικήν έμπνευσιν καί άφοσιούμενος ρλοψύ^ως εις την ελληνικήν·' 

άλλ’Ε έπανάστασις τοΰ 1821 τδν εδρεν άπαράσκευον καί μη τολμώντα 
νά πολεμηση μέ δπλον άτελές έτι.

Τφ 1822 δ Σπυρίδων Τρικούπης, δ μέλλων ιστοριογράφος τΕς ελληνι
κές έπαναστάσεως, νέος έτι την ηλικίαν, άλλ’ έκτοτε άνηρ πολιτικός, 
πρδς δέ καί ποιητης έστιν δτε άξιάγαστος, διελθών έκ Ζακύνθου συνεφι- 
λιωθη μετά τοΰ νεαρού Σολωμοΰ. Ουτος δέν έτόλμησε ν’ άναγνώση είς 
τδν συμπατριώτην αύτοΰ είμη τάς ίταλικάς αύτοΰ ποιήσεις, άλλ’ δ Τρι- 
κούπης διερμηνεύων τδ ενδόμυχον τοΰ Σολωμοΰ αίσθημα τδν Ελεγξε διότι 
"Έλλην ών έψαλλεν είς ξένην γλώσσαν.

Ό κ. Πολυλ^ς άντιπρόσωπος άλλοτε Κέρκυρας είς τγ;ν έν Άθηναις βου
λήν, δστις μετέφρασεν είς στίχους την ’Οδύσσειαν, άναφέρει έν τη βιο
γραφώ τοΰ Σολωμοΰ, δτι δ Τρικούπης, είς 8ν δ ποιητης τ·ης Ζακύνθου άνε- 
κοινωσε τα πρώτα αύτοΰ δοκίμ,ια, ένθαρρυνων αύτδν διά πατριωτικών 
προτροπών καί γενόμενος μάλιστα διδάσκαλός του είς τά ελληνικά, τδν 
επεισεν άπαξ διά παντδς ν’άφιερωθ^ είς την Ελλάδα καί νά ύμνησή αύ
την εις την ελληνικήν γλώσσαν. Έκ τΕς φιλίας τών δυο νέων πατριωτών 
προηλθεν η έμπνευσις τοΰ ύ'μνου είς την έλευθερίαν. Δέν είναι δέ τοΰτο η 
ελάχιστη τών πρδς την πατρίδα εκδουλεύσεων τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη. 
Ό ύμνος τοΰ Σολωμοΰ άντηχησεν αίφνης άπδ άκρου είς άκρον της 'Ελ
λάδος. Πολυάριθμοι μεταφράσεις μετέφερον αύτδν είς την Εσπερίαν. Ή 
κοινή επιδοκιμασία καθιέρωσεν άμέσως την μεγαλοφυίαν τοΰ ποιητοϋ. 
Έτι και σήμερον τδ ποίημα τοΰτο είναι δ έθνικδς ύμνος της Ελλάδος. 
Μελοποιηθείς ύπδ γνωστοΰ Κερκυραίου μουσικοΰ, τοΰ Μαντζάρου, ό ύμνος 
είς την ε.Ιευθεοία.ν·, συνοδεύει άπάσας τάς πατριωτικές έκδηλωσεις τών 
Έλληνων.Άπδ δέ τΕς άναρρησεως τοΰ βκσιλέως Γεωργίου,τδ ποίημα τοΰτο 
κατέστη ο επίσημος έθνικδς ύμνος καί παιανίζουσιν αύτδν αί στρατιωτι- 
και μουσικαί άπδ τΕς πλατείας τοΰ Συντάγματος έν Άθηναις έως τΕς 
πλατείας τΕς Κερκύρας.

Ο θανατος τοΰ λόρδου Βύρωνος ένεπνευσεν είς τδν Σολωμδν έτερον 
ύμνον περιέχοντα στροφάς άληθοΰς ποιητικοΰ κάλλους. ’Αλλά δέν άνευ- 
ρισκομεν εν αύτφ τδν έξοχον έκεϊνον συνειρμόν τών εικόνων, την εύρεϊαν 
εμπνευσιν, τδ ύψος καί την άφέλειαν της έκφράσεφς, άτινα καθιστώσιν 
άριστουργημα τδν είς την έλευθερίαν ύμνον.

’Ολίγοι Έλληνες, καί έκ τών ένθερμοτέρων έτι θαυμαστών τοΰ Σολω
μοΰ, θα ηδυναντο ν’ άπαγγείλωσι άπδ μνημης στροφάς τινας τοϋ ύμνου, 
βεις· τον Λ6ς>§ον Βύρωνα^, ένφ πάντες γνωρίζουσιν έκ στήθους τδν μέγαν, 
τδν άθάνατον ύμνον πρδς την έλευθερίαν.

Έν έκ τών ωραιότερων ι^σμάτων τοΰ Σολωμοΰ, είναι τδ τΕς «Φαρμα,- 
χχύμένης'Λ, εμπνευσθεν υπό πραγματικοΰ γεγονότος, ή'τοι τΕς αύτοχειρίας 
νεανιδος, ητις ύπΕρξε θΰμα έρωτος θεωρηθέντος ένοχου. Ό ποιητης έγέ- 
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τουτω :

δποϊον άνα·
Μ!

νέτο υπερασπιστής της άτυχους νεάνιδος έν τφ άσματι 
Τά τραγούδα μου τβίλεγες δλα 
τοϋτο μόνον δέν θέλει τό ’πής 
τοϋτο μόνον δέν θέλει τ’άκούσγς 
άχ ! την πλάκα τοϋ τάφου κρατείς κτλ.

Παραθέτομεν έτερον ποίημα συγκινητικόν καί άφελές, τό 
καλεϊ ώς η φαρμακωμένη τά της αρχαίας ίΙΛηηχης ά,νθο.Ιογ/,αζ.

Ό ποιητης άγγέλλει είς άπόντα υιόν τόν θάνατον τοϋ πατρός του.
"Οπως εννοηθώ όλη ή χάρις τοϋ ποιήματος τούτου γνωστέον ότι ή 

πρώτη Μα’ίου έν Έλλάδι πανηγυρίζεται όπως καί ύπό τών εθνικών. Είναι ή 
εορτή τοΰ έαρος. Την πρωίαν της ημέρας ταύτης εγείρονται ενωρίς καί 
πορεύονται είς τούς αγρούς, ενίοτε μάλιστα μεταβαίνουσιν έκεϊ άφ’ εσπέ
ρας, έάν ή νύξ είναι ωραία.

Οί νέοι συλλέγουοιν άνθη, κάμνοϋσιν έξ αύτών στεφάνους καί κατόπιν 
τούς άναρτώσιν ύπεράνω τών θυρών, ένθα κρέμκνται μέχρις ού μαρανθώ- 
σιν. ’Εντεύθεν ή άντίθεσις μεταξύ τών άνθέων τοϋ Μαίου καί τοΰ νεκροί 
τοΰ έξηπλωμένου έπί τής νεκρικής κλήνης.

Τοϋ πατέρα σ’ όταν έλθν;ς 
δέν θά ίδής παρά τόν τάφο. ·
Είμ’ έμπρός του καί σοΰ γράφω Μ
’μέρα πρώτη τοΰ Μα’οΰ.

Θά σκορπίσουνε τό Μάί 
πάνω ’στ’ άκακά του στήθη 
γ’ατί άπόψε άπεκοιμήθη 
είς τόν ύπνο τοΰ Χριστοΰ.

Μόνο μ’ά στιγμή πριν φύγγ) 
’ςτοΰ ούρανοϋ κατά τά μέρη 
άργοκίνησε τό χέρι 
ί'σως γϊά νά σ’εύχηθγ.

Είς τάς βορείους της Γαλλίας επαρχίας ώς οί ήμέτεροί χωρικοί έορτά- 
ζουσιν έπίσης την πρώτην του Μαίου..

Οξ νε ζνίαι έξέοχονται την νύκτα καί κόπτουν κλώνους λευκής σημύδας, 
. :η; τανύε'-'ίας, τούς πέριπλέκουσιν είς στεφάνους, ους άναρτώσι

δι άνθοπλέκτων ■ άλύσεων έπί της Θύρας της οικίας τής μνηστής αύ
τών. Γινώσκουσιν έκ τών προτέρων πόσην εύχαρίστησιν θά αίσθανθή ή 
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νεάνις την έπαύριον έπί τή θέορ τής μεγάλης ταύτης άνθοδέσμης, ήτις 
φθάνει μέχρι τοΰ παραθύρου αύτής καί έπί τή δποί<^ θά σεμνύνεται έπί 
πολλάς ημέρας, μέχρις ου καταιγίς τις ρίψη τόν Μάϊον κατά γής,

'Ο Σολωμός άρέσκεται είς την γλυκύθυμον μελαγχολίαν. Άλλ’ εκείνο 
ιδίως δι’ ού προσπελάζει τρός τούς συγγραφείς τής άρίστης έποχής τής 
άρχαίας ελληνικές φιλολογίας, είναι ότι ούδέποτε άποπλανάται είς την 
αόριστόν ευπάθειαν τής ποιησεως τής Εσπερίας.

’Ιδού έτερον παράδειγμα, Είναι είδύλλιον εντελώς ελληνικόν την 
έμπνευσιν.

Ό θάνατος τί}ς ορφανές

Πές μου θυμάσαι, άγάπη μου, εκείνη την παιδοΰλα 
Όποΰ ’χε ’ς τά ξανθά μαλλ’ά νεοθέριστη μυρτοΰλα;
Όποΰ ’χε σάν παρθενικό τριαντάφυλλο τό στόμα
Ήοϋ ’χε τά μάτϊα γαλανά ’σάν τ’ ούρανοϋ τό χρώμα,
’Ποΰ πρός τό βράδυ .πάντοτε μονάχη έπερπατοϋσε 
Κ’ είχε κοντά της έν άρνί ποΰ την άκολουθοΰσε ;
’Ποΰ καθισμένη εύρίσκαμε, ’ςτό έρμο περιγιάλι 
Καί λυπηρά έτραγούδαε της άνοιξις τά κάλλη ;
’Άχ ! τό τραγοϋδι άκλούθαε, κυττάζοντας τό κΰμα 
Μέ τόση λύπη, ποΰ ’λεγες όπώς έκύτταε μνήμα.
Την μαύρη ! την άπάντησα τό χάραμμα ’ς τό δρόμο, 
Άλλά τήν κόρη τέσσεροι τήν εί'χανε ’ς τόν ώμο.
Χυμένα ήταν ’ς δλο της τό λείψανο ’ποΰ εύώδα 
Γΐούλία, μοσκούλαις καί γαντσίαϊς, τριαντάφυλλα καί ρόδα. 
Σβυμμένα ήταν τά μάτια της, ’που φέγγαν ’σάν άστέρια, 
Καί μέ κορδέλλαις κόκκιναις δεμένα είχε τά χέρ2α.
’Άχ ! καταιβάζοντάς τηνε οί τέσσεροι άπ’ τό βράχο, 
Κανείς δέν τήν άκλούθαε πάρεξ τό άρνί μονάχο, 
Καί μαραμ-ενα ήτανε τά άνθηρά στολίδια,
*Ποΰ κάθε αύγή τοϋ έμάζονε καί τοΰ έπλεκεν ή ί'δια. 
Τ’ άρνί μόνον άκλούθαε, μπέ, μπέ, μπέ, μπέ, φωνάζει, 
Πάντα μπέ, μπέ, πάντα μπέ, μπέ, καί τήν παιδοΰλα κράζει. 
Μέ τό κοΰδοϋνι ’ς τό λαιμό είς τούς γκρεμμούς ’περπάτει’ 
Ντίν, ντίν, ’κουδούνιζε κοντά είς τό στερνό κρεββάτι.
’Ετούτη είναι, κόρη μου, ή ώμορφη παιδοΰλα, 
Όποΰ ’χε ’ς τά ξανθά μαλλιά νεοθέριστη μυρτοΰλα.

Υπολείπεται ήμϊν νά δμιλήσωμεν περί παραδόξου ποιήματος, δπερ 
άφήκε δ ποιητής ημιτελές. Είναι άληθές δτι έδημοσιεύθη κατά τήν έπο·. 
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χήν εκείνην τοϋ ρωμαντισμοΰ, καθ’ ήν τδ έκρυθμου, τδ παρά φύσιυ, τδ 
έπιτετηδευμέυον, τδ τερατώδες ύπέτρεφου μόυα την φαντασίαν των ποιη- 
τώυ. Άλλ’ άυευρίσκει τίς έν αύτφ την τραγικήν πνοήν της Αίσχυλίου 
ποιήσεως. Δέν θά έποιοΰμεν λόγον περί τούτου, έάν τδ έργον δέν είχε τι 
τδ σπουδαίου και ίδιάζου, έάν ή δράσις δέν άνεκάλει έν δλγ αύτοϋ τή 
φρίκνι τάς περιστάσεις έκείνας, αΐτινες ένεποίουν τρόμον είς τους αρχαίους 
"Ελληνας, δτε έβλεπον έπί τής σκηνής τάς συμφοράς τοϋ Ααίου η τοϋ 
Άτρέως, καί έάν έπι τέλους τδ ποίημα τοϋτο, καίτοι πραγματευόμενου 
ύπόθεσιν έπαχθή δέν είχε καλλονάς αΐτινες ηθελον τιμήσει και τούς έξο- 
χωτέρους τών μη κλασικών ποιητών.

Ό Λάμπρος δ ήρως τοϋ ποιήματος, είναι άνήο διεφθαρμένος, άλλ’ άν- 
δρεϊος. Άφίνει τρεις υιούς και την μόνην αύτοϋ θυγατέρα, νόθα τέκνα, 
(τών οποίων την μητέρα δέν ήθέλησε νά νυμφευθή), δπως ύπάγτ) μετά 
τών Σουλιωτών νά πολεμήση κατά τοΰ Άλή πασά τών Ίωαννίνων. Μία 
νεάνις μετημφιεσμένη ώς Τούρκος σώζει τδν Λάμπρον καί τούς Σουλιώ- 
τας άπδ εχθρικής ένεδρας. Έρασθείς της ηρω'ίδος, άνταγαπάται ύπ’αύτής, 
δτε έκ σταυροϋ έγκεχαραγμένου έπί τοΰ βραχίονος τής ερωμένης αύτοϋ, 
δ Λάμπρος άναγνωρίζει την ιδίαν θυγατέρα ! Την φρικώδη ταύτην άλη- 
θειαν μανθάνει ουτω παρά τοΰ ίδιου πατρός. Είναι μόνη έπί τίνος λίμνης· 
δμιλεϊ καί κωπηλατεί μέ κεκλιμένην κεφαλήν. Αί'φνης δ πατήρ άκούει 
ύπόκωφον ήχον. Ή νεανις έρρίφθη είς την βαθεϊαν λίμνην, δ Λάμπρος επι
στρέφει οί'καδε. Είναι ή παραμονή τοΰ Πάσχα.

Καθαρότατο ήλιο έπρομηνοΰσε 
Της αύγής τδ δροσάτο ύστερο άστέρι, 
Σύγνεφο, καταχνιά, δέν άπερνοΰσε 
Τ’ ούρανοΰ ’ςέ κάνένα άπδ τά μέρη*  
Καί άπδ έκεϊ κινημένο άργοφυσοΰσε 
Τόσο γλυκδ ’ς τδ πρόσωπο τ’ άέρι, 
’Ποΰ λές καί λέει μές της καρδιάς τά φύλλα*  
Γλυκεία ή ζωή καί δ θάνατος μαυρίλα.

Χριστδς άνέστη ! Νέοι, γέροι, καί κόραις 
"Ολοι, μικροί, μεγάλοι, έτοιμαστήτε’ 
Μέσα 'σ ταϊς έκκλησιαϊς ταϊς δαφνοφόραις 
Μέ τδ φώς της χαράς συμμαζωχτήτε, 
’Ανοίξετε άγκαλιαϊς είρηνοφόραις 
Όμπροστά ’σ τούς Αγίους, καί φιληθείτε*  
Φιληθήτε γλυκά, χείλη μέ χείλη, 
’Πέστε Χριστδς Άνέστη, έχθροί καί φίλοι.

Άλλ’ εις την έκκλησίαν ταύτην έν $ δ Λάμπρος εισέρχεται· μέ. καρ- 
δίαν διεφθαομένην τρομερά δπτασία έπι φαίνεται αύτφ. Τά νεκρά αύτοϋι 
τέκνα τρέχουσι κατόπιν του καί μέ τά πελιδνά χείλη των ζητοΰσι· νά 
δώσωσιν είς τδν Λάμπρον τδ φίλημα τή ς ειρήνης. Ή περιστροφή, αυτή τών 
νεκρών φασμάτων έντδς τής έρημου εκκλησίας είναι φρικόδης, άλλά δέν· 
έχει τι τδ άηδές,

Παραδοξοτάτην έντύπωσιν προξενεϊ ή σκηνή έν § δ Λάμπρος άποτείνε·- 
ται είς τήν μητέρα τής θυγατρός του ήν έπανευρίσκει. Πλειστάκις δοκι
μάζει νά τής είπή «πράμμα φριχτό, ποΰ κανενοΰ δέν τόπε». Διστάζεις, 
θέλει νά τδ εί'πν), σ^αματή καί άρχίζει έκ νέου. Ή μήτηρ έπί τέλους 
μαντεύει.

Ό ένοχος φεύγει καί ζητεϊ τήν αίωνίαν λήθην είς τά νερά ένθα ή κόρη 
του ευρε τδν θάνατον, Ή δέ μήτηρ παράφρων πληροϊ τήν έρημίαν μέ τά 
όίσματά της,

Ταΰτα πάντα είναι δραματικότατα, αί εικόνες, αί έρωτικαί σκηναί, αί 
άραί φέρουσι χαρακτήρα καταπληκτικόν καί πρωτότυπον. Φωτιζόμενου 
ύπδ τοΰ ήλίου τής Ελλάδος τδ φοβερόν δέν φαίνεται ειδεχθές.

Ό Σολωμδς διήλθε τά τελευταία έτη τοΰ βίου του έν Κέρκυρά άπο- 
λαύων τής ύπολήψεως καί τοΰ θαυμασμοΰ τών συμπατριωτών αύτοϋ. 
Άπεβίωσε τφ 1857, πρίν ή ί'δη τάς Ίονίους νήσους, τάς δποίας τοσοΰτον 
ήγάπα ήνωμένας τή μητρί πατρίδι, ήν έτι μάλλον ήγάπα. Αμέσως μετά 
τδν θάνατον αύτοϋ ήλπίζετο δτι οί κληρονόμοι του θά έδημοσίευον ανέκ
δοτα πο'.ήματά του. Άλλ’ είς μάτην.

'Η πλήρης έκδοσις τών έργων τοΰ Σολωμοΰ τών έκδοθέντων ύπδ τοΰ 
κ. Πολυλά τδ 1859 δέν περιλαμβάνει, πλήν όλίγων έξαιρέσεων, ή δτι’ή 
'Ελλάς έδρεψε έκ τών χειλέων τοΰ έθνικοΰ αύτής ποιητοΰ, ζώντος έτι. 
Το κληροδότημα, ήν καί ελλιπές είναι ούχ’ ήττον πολύτιμον.

Β'

'Ο Άνδρέας Κάλβος έ-γεννήθη έν Ζακύνθφ τδ 1796. Συμπολίτης καί 
σύγχρονος τοϋ Σολωμοΰ έσπούδασεν έπίσης έν Ίταλίφ, άλλά βαθύτερον 
έκείνου’ δ Σολωμδς δύναται νά χαρακτηρισθή διά μόνου τοΰ εύγενοΰς τί
τλου τοΰ ποιητοΰ. Είς τδν τοΰ Κάλβου δέον νά προστεθή καί δ τοΰ λογίου.

Φίλος τοΰ Φοσκόλου, δστις ήτο επίσης συμπολίτης του, δ Κάλβος προσ- 
■εκολλήθη είς αύτόν.

Γενόμενος γραμματεύς αύτοϋ τδν ήκολούθησε, πρώτον είς Γενεύην τφ 
1816, μετά δέ ταΰτα εις Λονδίνου, τφ 1819. Άλλ’ έπήλθεν αί'φνης 

ρήξις μεταξύ τών δύο ποιητών.
Έ νευρική αύτών δξυθυμία ή τδ εύεοέθιστον τοΰ χαρακτήρός των, 
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ύπίίρξεν ή άφορμη των πρώτων αύτών διενέξεων’ άφοΰ δέ πολλάκις συν- 
διηλλάγησαν, τέλος δ.έλυσαν όριστικώς την προς άλληλους φιλίαν 
τφ 182t.

Ό Κάλβος νυμφευθείς έν Αονδίνφ νέαν Άγγλίδα έχρησιμοποίησε τάς 
γνώσεις του διδάσκων ελληνικά. ’Εν ’Αγγλία έχαιρε την φημην λογίου, 
πρίν τι άποκτησ·/] όνομα ώς "Ελλην συγγραφεύς. Ούδέποτε ποιητης έπροι- 
κίσθη διά πλειοτέοας δυνάμεως καί πρωτοτυπίας. Ή έ'μπνευσις αύτοϋ εί
ναι ύψηλη, ή εκφρασις πληρης πάθους, ·η φαντασία του εύρεΐα, ή δέ δια- 
τύπωσις αύτ·ης διαπεπονημένη. ’Έχει ύφος δλως ίδιον, η γλώσσα αύτοϋ 
ούτε η χυδαία διάλεκτος είναι, ού'τε ή τότε έν χρησει παρά τοΐς λο- 
γίοις. Ή άρχαίκ Έλληνικη ην έδίδασκεν έξησκησεν έπί τοΰ ύφους και τοϋ 
ρυθμοΰ αύτοϋ τοιαύτην επιρροήν, ώστε περιφρονεΐ τάς αξιώσεις τοϋ κοι- 
νοΰ είς § άποτείνεται. Αψηφώ? τά άρέσκοντα είς τούς συγχρόνους αύτοϋ, 
επιζητεί ύπεροπτικώς ίδιάζοντα τύπον προς έ'κφρασιν τών ιδεών του. Ό 
Κάλβος επινοεί ι'διον μέτρον ούτινος το βεβιασμένον μαρτυρεί την προσ
πάθειαν της έφευρέσεως.

Έν Έλλάδι δ λαός δέν εννόησε τδν ποιητην τών ωδών. Μόνοι οί λό- 
γιο.ι θαυμάζουσι την δύναμιν και τέχνην τών ποιημάτων τοϋ Κάλβου. Έάν 
δ Ζακύνθιος ποιητης έ'ζη είς την πατρίδα του, δμιλών καθ’ έκάστην την 
ζώσαν γλώσσάν του, περιοριζόμενος ν’ άνευρίσκη είς τάς νέας λέξεις την 
έμοιότητα αύτών προς τάς άρχαίας, δ Κάλβος θά έγένετο δ πρώτος τών 
ποιητών τίίς Ελλάδος.

Έδει προς τοϋτο νά είχεν άκούσει, ώς δ Σολωμδς έν Ζακύνθφ, τον 
Τρικούπην λέγοντα : ψάλλε μετά τών Ελλήνων, έάν θέλγις νά ψάλη 
τούς στίχους σου ·η Ελλάς ! !

Ή Ελλάς δέν έ'ψαλε τάς ώδάς τοΰ Κάλβου. "Οπως γείνη καταληπτός 
είς τούς πολλούς -Jj-ro σχεδόν άνάγκη νά μεταφρασθίί, άλλ’ ούχ’ ηττον δ 
Κάλβος κατέχει έν τη ελληνική γραμματολογίιη θέσιν, ην ήδύναντο καί 
Οι δημοτικώτεροι τών Ελλήνων ποιητών νά φθονησωσι. "Ας κρίνη τις 
περί τούτου έκ τών έξ·ης παραθέσεων·.

Ώδή πρώτη.

Ό φε'λόπατρες

Ώ φιλτάτη πατοίς, 
ώ θαυμασία νήσος 
Ζάκυνθος, σύ μοϋ έ'δωκες 
την πνοήν καί τοΰ ’Απόλλωνος 

τά χρυσά δώρα.

Ποτέ δέν σέ έλησμόνησα 
ποτέ. Καί η τύχη μ’ έ'ρριψε 
μακρά άπδ σέ’ μέ είδε 
τό πέμπτον τοΰ αίώνος 

είς ξένα έθνη.

Άλλά ευτυχής θι δύστηνος, 
"Οταν τό φώς έπλούτει 
τά βουνά καί τά κύματα 
σέ έμπρος τών οφθαλμών μου, 

πάντοτε είχον.

Σύ δταν τά ούράνια 
ρόδα μέ τό άμαυρότατον 
πέπλον σκεπάζει ή νύκτα, 
Σύ είσαι τών δνείρων μου 

η χαρά μόνη.

Τό κΰμα Ίόνιον πρώτον 
έφίλησε τδ σώμα, 
πρώτοι οί Ίόνιοι Ζέφυρος 
έχάϊδευσαν τδ στήθος 

τΐίς Κυθερείας.

Κι’ δταν τδ έσπέριον άστρον 
Ό ούρανός άνάπτη 
καί πλέωσι γέμοντα έ'ρωτος 
καί φωνών μουσικών 

θαλάσσια ξύλα,

Φιλεΐ τδ ίδιον κΰμα, 
οί αυτοί χαϊδεύουν Ζέφυροι 
τδ σώμα και τδ στήθος 
τών λαμπρών Ζακυνθίων, 

άνθος παρθένων.

Μοσκοβολάει τδ κλίμα σου, 
ώ φιλτάτη πατρίς μου, 
καί πλουτίζει τδ πέλαγος 
άπδ την μυρωδιάν

τών χρυσών κίτρων . . .

Ή λαμπάς η αιώνιος 
σοΰ βρέχει την ημέραν 
τούς καρπούς, καί τά δάκρυα 
γίνονται τ·ης νυκτδς 

είς έσέ κρίνα.

’Άς μη μοϋ δώση η μοΐρά μου 
είς ξένην γ·ην τδν τάφον’ 
είναι γλυκύς δ θάνατος 
μόνον δταν κοιμώμεθα 

εις την πατρίδα.

Ή πρώτη συλλογή τών ωδών του Κάλβου, «ή Αύρα», έδημοσιεύθη έν 
Γενεύη τώ 1824. Κατά τδ αύτδ έ'τος έξεδόθη μετάφρασις αύτών γαλλιστί 
ύπδ τοΰ κ. Stanislas Julien. Έν έ'τει 1826 έδημοσιεύθη έν Παρισίοις έτέρά 
μετάφρασις συλλογές νέων φδών τοΰ Κάλβου, μετά προσθήκης άπανθίσμα- 
τος έκ τών ποιημάτων τοΰ Χριστοπούλου, ύπδ τοϋ συγγραφέως τών Hel- 
Mniennes, Ρ. de C. (ήτοι τοΰ Pauthier de Gensay). Αξιοσημείωτο? είναι 
δτι οί μεταφραστκί τοΰ Κάλβου υπήρξαν άμφότεροι δύο τών άριστων συγ
χρόνων Σινολόγων.

Ό Κάλβος θεωρεί μακρόθεν τδ αιματηρόν δράμα τνίς έπαναστάσεως. 
Οί ηρωες οί περικλεείς νικώντες νίκας είναι αδελφοί αύτοϋ’ αί έπί τνίς 
Ελλάδος ένσκηπτουσαι φοβεραί καταστροφαι έπισκηπτουσιν είς την πα
τρίδα του. Ό ποιητης δέν δύναται μέν νά πολεμηση ύπέρ τ·ης άπελευθε- 
ρώσεως τ·ης πατρίου γ·ης άλλ’ ούχ’ ηττον έξάπτει την καρδίαν του δ λαϊ- 
λαψ τοΰ πατριωτισμοΰ. Ψάλλει την τραγικήν έποποΐίαν λαοϋ θνησκοντος 
έπ’ έλπίδι τοΰ ν’ άναζηση. ’Αφέλεια θεία ητις θά προκαλέση τδ μειδίαμα 
τ·ης τύχης !

Μετά τδν φόνον τοΰ Πατριάρχου καί τών Ελλήνων προύχόντων έν 
Κωνσταντινουπόλει, νέα έπ^λθεν είς τούς "Ελληνας θλίψις, έπί τη άγγβ- 
λία της όλοσχερόΰς καταστροφές τοΰ ίεροΰ λόχου έν Δραγασανίφ τίίς ΒΆ«£-
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χίας. 'Ο λόχος οδτος περιελάμβανε τό α?νθος της έλλ·ήνϊκής νεολαίας, τούς 
υιούς των άριστων οικογενειών, σπουϋχβτκς σπεύσαντας εζ, STmv τών με
ρών της 'Εσπερίας δπως τέθώσιν ύπο τάς διαταγάς του 'Υψηλάντου.

Γνωστόν είναι δτι τό πρώτον τής έπαναστάσεως σύνθημα έδόθή έν 
Βλαχίφ. Σκοπός τών Ελλήνων ήτο νά διαδοθή ταύτοχρόνως τό πΰρ της 
έπαναστάσεως άπανταχοΰ, δπως διά τής έπεκτάσεως προσλάβη μεγάλη- 
τέραν δύναμιν. Τό αίμα τών πρώτων μαρτύρων τής ελευθερίας δέν έχύθη 
έπι ματαίφ*  ή 'Ελλάς έδρεψε μετέπειτα τούς ένδοξους αύτοΰ καρπούς.

*Ω λαιμοί τών άθώων 
παιδιών μας, <5 πλευρά 
σεβάσμια τών μητέρων, 
[γερόντων κόμαι είς τό αϊμα 
I άθλίως βρεγμέναι.

'Ο Κάλβος άποτείνει εις τόν Ιερόν λόχον τάς ωραίας ταύτας στροφάς .

Άλλ’ δταν πλησιάσν; 
την γίν δπου σάς έχει, 
θέλει αλλάξει τόν δρόμον του 
δ χρόνος, τό θαυμάσιου 

χώμα σεβάζων.

Αύτοΰ, άφ’ ου τήν άρχαίαν 
πορφυρίδα καί σκηπτρον 
θέσωμεν τίς 'Ελλάδος, 
θέλει φέρει τά τέκνα της 

πάσα μητέρα.

Καί δακρυχέουσα θέλει 
τήν ίεράν φιλήσει 
κόνιν, καί είπεϊ τόν ένδοξον 
λόχον, τέκνα μιμήσατε, 

λόχον ηρώων !

α καθ’ δσον δέν έπληττε στρατιώΐας 
τόν πεπολιτισμένον κόσμον, ήτοι αί 
:ι κατέστησαν τότε έν Γαλλίςρ γνω- 
είκόνων καί δημωδών φσμάτων. 
τοΰ Κάλβου είς τήν Χίον.

Υβριστικά, ύπερήφανα 
τύμπανα άκούω, και βλέπω 
τήν Ναβαθαίαν*  είς αίμα 
βαμμένη έπι τούς πύργους 

άεροκινεϊται.

Σχς άρπαξεν ή τύχη 
την νικητήριου δάφνην, 
και άπό μυρτιάν σάς έπλεξε 
καί πένθιμου κυπάρισσον 

στέφανον άλλον.

Άλλ’ άν τις άποθάνγι 
διά την πατρίδα, η μύρτος 
είναι φύλλον άτίμητον, 
καί καλά τά κλαδιά «.

τής κυπαρίσσου.

Άπό τήν στάμναν χύνει 
τά ρεύματα τίς λήθης 
καί τά πάντα άφανίζει’ 
χάνονται πόλεις, χάνονται 

βασίλεια καί έθνη.

Άλλη συμφορά τόσφ τρομερωτέρ 
άλλ’ άθώα όντα, ένέπλησε φρίκης 
σφαγαί τίς Χίου. Αίσφαγαί εκείνα 
σταί διά τίς απανταχού διασποράς

Ιδού στροφαί τινες έκ τίς φδίς 

Τά γαλακτώδη μέλη 
τών παρθένων τίς Χίου 
πλέον έσύ δέν ραντίζεις 
ώ λαμπρόν τοΰ Αιγαίου 

ιερόν ρεΰμα.

’Εκεί δπου ή πανήγυρις 
τών Μουσών τίς Ελλάδος 
άναπτε τά πυρά 
καί τών ποδών έσήμαινε 

τ’ άλυπον μέτρον.

ΈκδΙκησιν ζητείτε,
ή φωνή σας ήκούσθη.
Ποτέ εις τήν γίν οί άθάνατοι 
τούς λγστάς δέν άφίνουσι 

άτιμωρήτους.

Άν φύγωσι τό δρέπανον 
θανατηφόρον, φάρμακον 
εις τά χείλη εύρίσκουσι 
τοΰ υμεναίου καί δράκοντος 

είς τά ποτήρια.

Ή τιμωρία δέν βραδύνει νά έπέλθη. Ιδού δ Κανάρης ! 'Η Χίος θάλάβν)
έκδίκησιν.

'Γά, ήφαέβτεεα

Χλωρά, μοσχοβολοΰντα 
Νησία τοΰ Αιγαίου πελάγους, 
εύτυχισμένα χώματα, 
"Οπου ή χαρά καί ή ειρήνη 

πάντα έκατοίκησε.

Τί τά θαυμάσια έγίνηκαν 
κοράσια σας, δπ’ ειχον 
ψυχήν σάν φλόγα, χείλη 
σάν δροσισμένα ρόδα, 

λαιμόν σάν γάλα.

Στά πλούσια περιβόλια σας 
βασιλικός καί κρίνοι 
ματαίως άνθίζουν έρημα 
ούτ’ ένα χέρι εύρίσκεται 

νά τά ποτίζ·ρ

’Ελεύθερα, άχαλίνωτα 
μέσα είς τά άμπέλια τρέχουν 
τ’ άλογα καί είς τήν ράχιν τους 
τό πνεύμα τών άνεμων 

κάθεται μόνον.

Είς τόν αίγιαλόν 
άπό τά ούράνια σύγνεφα 
άφόβως καταβαίνουσι 
κραυγάζοντες οί γλάροι 

καί τά γεράκια.

Τί λέγω . . . τιμωρίαν 
άληθινήν καί μόνην 
φρικτήν οί μιαροί

, εχουσιν άλλην. 
Τήν ένδειαν τίς γλυκείας 
γαλήνης τών δικαίων*  
άς έρημώνν) δ πόλεμος 
τήν 'Ελλάδα πριν εύρη 

τίς Χίου τήν μοίραν.

Βαθειά είς τήν άμμον βλέπω 
χαραγμένα πατήματα 
ζώντων παιδιών καί άνθρώπων*  
δμως ποΰ είναι οί άνθρωποι 

ποΰ τά παιδιά ;

Φρικνόν θλιβερόν θέαμα 
τριγύρω μου έξανοίγω 
ποιων είναι τά σώματα 
ποΰ πλέουσι στά κύματα ;
ποιων τά κεφάλια;
• · · · · · · · 
Βλέπω βλέπω είς τήν θάλασσα^ 
πετάμενον τόν στόλον

αγρίων βαρβάρων.

Κύτταξε πώς δ ήλιος 
χρυσόνει τά πανιά των, 
κύτταξε πώς τό πέλαγος 
άπό σπαθιών άκτΐνας 

τρέμον άστράπτει.

Άπό τάς πρύμνας χύνεται 
γεμίζων τόν αέρα 
κρότος μυρίων κυμβάλων 
καί μέσα είς τόν θόρυβον 

ψάλματα έκβο&σιν.
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33Ιδού καί άλλα νησία 
τήν λύσσαν σας προσμένόυσί, 
πόλεις ίδού καί άλίκτυπος 
ξηρά κατοικημένη 

άπ’ έθνη αθώα.

Διά σάς ήρώων κοπάδια 
δέν φθάνει ή Χίος, ή Κύπρος, 
τών Κυδωνιών δέν φθάνουσι 
τής Κάσσου καί τής Κρήτης 

ή κατοικία.

Τ£1 'Έλληνες, ώ θεϊαι 
ψυχαί ’ποΰ είς τούς μεγάλους 
κινδύνους φανερόνετε 
άκάματον ενέργειαν 

καί υψηλήν φύσιν.

Πώς άπδ σάς καμμία 
δέν τρέχει τώρα, πώς 
’κεϊ μέσα είς τά πλεόμενα 
δέν ρίχνεσθε καράβια 

τών πολεμίων : ι *

Άς έ'κβν) αύτός. — Νά βλέπω 
ταχεϊαν ώς τά Απλωμένα 
πτερά τών γερανών 
έρχονται δύο κατάμαυραι 

τρομεραί πρώραι.

Παύει ώς τόσον δ κρότος 
τών μουσικών δργάνων, 
τ’ άγαρινά τραγούδια 
παύουν καί τά ύπερήφανα 

βλάσφημα μέτρα.

Μόνον ακούω τδ φύσημα 
τοϋ ανέμου, οπού περνώντας 
εις τά κατάρτια άνάμεσα

Οί κατά θάλασσαν θρίαμβοι 
έτέραν φδήν τόσφ ώραίαν, < 
μέθα ν’ άποκόψωμεν έν τή τελευταία ταύτη παραθέσει.

Γή, τών θεών φροντίδα, 
Ελλάς ήρώων μητέρα, 

καί είς τά σχοινιά σχισμένος 
βιαίως σφυρίζει.

Μονον ακούω τήν θάλασσαν 
ί’ποϋ ωσάν μέγα ποτάμι 
άνάμεσα είς τούς βράχους 
κτυπώντας μυρμυρίζει 

γύρω είς τήν σκάφην.

Νά αί κραυγαί καί δ φόβος 
νά, ή ταραχή καί ή σύγχυσις 
άπδ παντοϋ σηκώνονται 
καί άπλόνουν πολυάριθμα 

πανία νά φύγουν.

ΎΩ πώς άπδ τά μάτια μου 
ταχέως έχάθη δ στόλος· 
πλέον δέν ξανοίγω τώρα 
παρά καπνούς καί φλόγας 

ούρανομήκείς,

"Εξω άπδ την θάλασσαν 
πυρκαϊάν νικήτριαν· 
ιδού πάλιν έκβαίνουν 
σωσμέναι αί δυο κατάμαυραι 

| θαυμάσιαι πρώραι.

Πετάουν, Απομακρύνονται 
σ’ τδ διάστημα τοΰ Αέρος 
χωσμέναι, γίνονται άφαντοι” 
διαβαίνουσαι έπαιάνιζον 

κ’ ήκουεν δ κόσμος

Κανάρη ! και τά σπήλαια 
τής γής έβόουν Κανάρη 
καί τών αιώνων τά όργανα 
ί'σως θέλουν άντυχήσουν 

πάντα Κανάρη !

'Ελλήνων ένέπνευσαν εις τδν Κάλβονι τδν
ώστε ούδεμίαν σχεδόν στροφήν αύτής δυνά-

‘Ο ωκεανός
φίλη γλυκεία πατρίδα μου, 
νύκτα δουλείας σ’ έσκέπασε, 

νύκτα αίώνων.

Ούτω είς τδ χάος άμέτρητον 
τών ούρανίων έρημων 
νυκτερινός έζάπλωσεν 
έρεβος τά πλατέα 

πένθιμα εμβόλια.

Καί είς τήν σκοπιάν βαθεΐαν 
είς τδ Απέραντου διάστημα, 
τά φώτα σιγαλέα 
κινώνται τών Αστέρων 

, λελυπημένα.

Έχάθηκαν ή πόλεις 
έχάθηκαν τά δώση 
Κ’ ή θάλασσα κοιμάται 
καί τά βουνά καί δ θόρυβος 

παύει τών ζώντων.

Είς τά φρικτά βασίλεια 
έμοιαζες τοΰ θανάτου 
ή φύσις όλη' έκεΐθεν 
ήχος ποτέ δέν έρχεται 

ύμνων ή θρήνων.

Άλλά τών μακαρίων 
σταύλων ίδού τά ήώα 
κάγκελλα ή ώραι άνοίγουσι, 
ιδού τ’ άκάμαντα άλογα 

τοΰ ήλίου έκβαίνουν.

Χρυσά, φλογώδη καίουσι 
τούς δρόμους τοΰ άέρος 
τά. άμιλλητήρια πέταλα, 
τούς ουρανούς φωτίζουσι, 

λάμπουσι ή χαΐτας

Τώρα έξανοίγει τ’ άνθη 
είς τδν δοοσώδη κόλπον 
τής γής ή αυγή καί φαίνονται 
τώρα τών φιλόπονων 

άνδρών τά έργα.

Τά μυρισμένα χείλη 
τής ημέρας φιλοΰσι
τδ άναπαυμένον μετωπον 
τής οικουμένης, φεύγουσιν 

δνειρα, σκότος.
Τόμο? θ’. 1 — ’Ιανουάριος 18815.

'Ύπνος σιγή ! καί πάλιν 
τά χωράφια, τήν θάλασσαν, 
τδν άέρα γεμίζουσι 
καί τάς πόλεις μέ κρότον 

ποίμνια καί λύραι.

Εις τοϋ σπηλαίου τδ στόμα 
ίδού προβαίνει δ μέγας 
λέων, τδν φοβερδν 
λαιμόν τετριχωμένον 

βρέμων τινάζει.

'Ο άετδς άφίνει 
τούς κρημνούς υψηλούς*  
κτυπάουσιν ή πτέρυγες 
τά νέφη καί τδν.’Όλυμπον 

ή κλαγγή σχίζει.

’Έθλιψε τήν Ελλάδα 
νύκτα πολλών αίώνων 
νύκτα μακ.ράς δουλείας 
αισχύνη άνδρών ή θέλημα 

τών Αθανάτων.

Ή χώρα τότε έφαίνετο 
ναός ήρειπωμένος 
όπου οί ψαλμοί σιγάουσι 
καί τοΰ κισσοΰ τά άτρέμητα 

φύλλα κοιμώνται. ..

Ουτω άπδ τοΰ "Αθωνος 
τά δένδρα έως τούς βράχους 
τής Κυθήρας κυλίουσι 
τήν άμαξαν βραδεϊαν . 

ούρανοδρόμον*

Ή τρίμορφος Εκάτη 
έθεώρει τά πλοία 
είς τοΰ Αιγαίου τούς κόλπους 
λάμνοντα άδόξως, φεύγοντα 

διασκορπισμένα.

Σύ τότε ώ λαμπροτάτη 
κόρη Διός, τοΰ κόσμου 
μόνη παρηγορία, 
τήν γήν μου σύ ένθυμήθηκες, 

ώ ελευθερία....
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Σχισμένη ύπδ μυρίας 
πρώρας άφρίζει ή θάλασσα; 
τά πτεοωμένα άδράχτια 
έλεύθερα έξαπλόνονται 

εις ιόν άέρα. · * .

Πεφιλημένα θρέμματα 
ωκεανού γενναία 
καί της ‘Ελλάδος γνήσια 
τέκνα καί πρωτοστάται 

έλευθερίας.

Χαίρετε σείς καυχήματα 
τών θαυμάσιων Σπετσιας, 
'Ύδρας, Ψαρών, σκοπέλων, 
όπου ποτέ δέν άραζε 

φόβος κινδύνου.. ..

ΎΩ έπουράνιος χεϊρα ? 
σέ βλέπω κυβερνούσαν 
τά τρομερά πηδάλια, 
και τών ηρώων ή πρώραν 

ιδού πετάουν.

Ιδού κροτούν, συντρίβουσι 
τούς πύργους θαλασσίους 
εχθρών άπειρων*  σκάφη, 
ναύτας, ιστία, κατάρτια 

ή φλόγα τρώγει. ,

Και καταπίνει η θάλασσα 
τά λείψανα. Την νίκην 
ύψωσε, ώ λύρα- άν ήρωες 
δοξάζωνται, το θειον 

φιλεϊ τούς υμ,νους. ...

Πνοή τής άρχαιότητος διαπερ^ τάς φδάς ταύτας. 'Η εμπνευσις των 
είναι ειλικρινής, αί εικόνες άπλαΐ καί μεγαλοπρεπείς, το αί'σθημα ισχυ
ρόν και συγκεντρωμένου, ή δέ άντίληψις εύγενης.

Ό Κάλβος είναι Πίνδαρός τις ήπιώτερος, μάλλλον συγκερασμένος*  είναι 
νέος ψάλτης τών Όλυμπιονικών, άλλά ζήσας μακφάν της πατρίδος εις 
εποχήν καθ’ ήν, άντί νά άκμάζη σφριγώσα ύπο τον ήλιον της ελευθερίας, 
έστέναζε ύπδ τόν ζυγόν βαρβάρου δουλειάς. Καταδικασθεις υπο της ει
μαρμένης εις την άκμήν της ηλικίας του ν’ άναβαινγ, κ,ατα τον Δαντην, 
την κλίμακα τοϋ ξένου, εμφορείται πνεύματος ένθερμου οπερ κατηυ- 
νάσθη εις τά ξένα, ένφ ί'σως ή'θελεν ύπέρ τό μετρον εξαφθή εν τω μεσφ 
τής πάλης. Ώς πρός τε τό ύφος και τάς ιδέας, τά ποιήματα τοϋ Κάλβου 
είναι έντέχνως συνηρμολογημένα, μετά μέτρου, ανευ υπερβολών, ανευ ψευ 
δοΰς έπιζητήσεως ενθουσιασμού. Είναι άληθής ποίησις,

’Εν τούτοις, ώς εί'πομεν, ό Κάλβος σχεδόν έλησμονηθη*  αιτία δε τού
του ή γλώσσα αύτοϋ, ή'τις δέν είναι ή δμιλουμενη ούτε εν Ζακυνθφ, ούτε 
άλλαχοΰ τής Ελλάδος.

Φροντίζει ύπερβαλόντως περί τής φράσεως καί τής εκλογής των λεξεων 
του*  λαμβάνει ύπ’ ό'ψιν μάλλον τούς άρχαίους ποιητάς ή τά κλέφτικα 
φσματα. Διά τής παρατόλμου τών λεξεων μεταθεσεως βιάζει την νεαν 
ελληνικήν, τής οποίας ή άφελεια τοσοϋτον μετά τής λυρικής ποιησεως 
συνδυάζεται, τής δποίας καί αί άνωμαλίαι αύταί είναι πλούτος εις κά
λαμον δεξιόν. Άλλ’ ό,τι δέν δύναται τις νά διαφιλονεικησν) είναι η ίδια- 
ζουσα αύτώ πρωτοτυπία. Ούδάμοϋ αί καταφανείς εκεΐναι απομιμήσεις, αι 
έπιτηδεύσεις καί επιδείξεις αισθημάτων έπεισάκτων και οθνειων.

Ό Σολωμός, μ.εθ’ όλους τούς πρώτους αύτοϋ δισταγμ.ους, κατωρθωσε δια 

τής περί αύτόν λαλουμένης γλώσσης .νά πλάση όργανον πλήρες δυνάμεως.
Τόν κατηγοροϋσι σήμερον ώς μή άοκούντως εντριβή περί τήν ελληνι

κήν. ’Ίσως, άλλά τοϋτο δέν παρατηρεΐται ού'τε όταν άναγινώσκη τις 
ού'τε δταν αδη τά ποιήματα αύτοϋ, και πρέπει νά τόν άνατάμη όπως 
ί'δγ τάς άτελείας του.

Ό Κάλβος έγίνωσκε κάλλιον τήν γραμματικήν καί τό λεκτικόν τής 
αρχαίας, άλλ’ εν τε τή γλώσσν; καί τφ ρυθμφ αύτοϋ υπάρχει εξεζητημένου 
τι, δπερ δέν ήδύνατο ή νά διακινδυνεύσει τήν δημοτικότητά του.Οί στίχοι 
αύτοϋ καίτοι έντεχνοι καί κατά κανόνας, δέν ήδύναντο νά γείν’ωσιν άρε— 
στοί είς ώτα ελληνικά· Οί συμπατριώται τοΰ Κάλβου συνειθισμένοι- άπ’ 
αιώνων είς τά δημώδη φσματα καί βαυκαλισθέντες ύπο τής αρμονίας αύτών, 
δέν ήθέλησαν νά ύποβληθώσιν είς τήν τυραννίαν τών νεωτερισμών του.

Μεθ’ όλην τήν ποίησιν καί τήν τέχνην τών ύμνων αύτοϋ, δέν άπολαύει 
έν Έλλάδι τής φήμης είς ήν άλλως δικαιούται.

Ό Κάλβος άπώλεσε τφ 1826 ·τήν νεαράν αύτοϋ σύζυγον καί τήν μο
νογενή του θυγατέρα. Με καρδίκν συντετριμμένην δ ποιητής έπέστρεψεν 
είς τήν πατρίδα. Μόλις εγκατασταθείς είς Κέρκυραν διωρίσθη καθηγητής 
τής φιλοσοφίας είς τήν Ίόνιον Ακαδημίαν, άλλ’ έπ’ ολίγον μόνον ,διέμεινε 
είς τήν θέσιν ταύτην. Αί οικογενειακά! αύτοϋ θλίψεις, ή πτωχεία, αί κκ- 
τατρύχουσαι αύτόν δυσβάστακτοι άσθένειαι επέτεινον τήν δυστοοπίαν τοΰ 
χαρακτήρός του.

‘Η νευρική δζυθυμία περί ής ήδη ώμιλήσαμεν, άφηγούμενοι τάς. προ ς 
τόν Φόσκολον σχέσεις του ηύξανε προϊόντος τοϋ χρόνου και καθίστα δύσκο
λου τήν μετ’ αΰτοϋ κοινωνίαν. ’Ενίοτε παρεφέρετο έπί τοσοϋτον, ώστε 
προέβαινε είς άμεσον ρήξιν μετά τών στενοτέρων αύτού φίλων. Ή έμ
φυτος άγαθότης του τόν έ'φερεν είς μετάνοιαν καί προσεπάθει τότε νά 
προσέλκυση εκείνους ους είχεν άπομκκρύνει. Μόλις προσεπορίζετο τά πρός 
τδ ζήν έν Κέρκυρα έκ τών παραδόσεων αύτοϋ. ’Έπαυσε δέ νά γράφη ή τού
λάχιστον νά δημοσιεύγ στίχους. Έκ τής εποχής εκείνης σώζονται ολίγα 
μόνον φιλολογικά άρθρα αύτού καταχωοισθέντα είς έφημερίδας καί περιο
δικά. Αί φιλοσοφικά! αύτού παραδόσεις δέν έξετυπώθησαν. Άποκαμών έκ 
τής δυστυχίας έπανέκαμψε καί πάλιν εις Αονδΐνον, ένθα περί τδ τέλος 
τού βίου του συνήψε δεύτερον γάμον. Άπεβίωσε δέ τφ 1869.

r
‘Η ελληνική έπανάστασις άποτελεΐ τήν επικήν περίοδον τής νεωτέρας 

‘Ελλάδος. Έν ταΐς Τονίοις νήσοις άοιδοί αύτής ύπήρξαν δ Σολωμδς καί 
δ Κάλβος, οΐτινες ένεπνεύσθησαν άποκλειστικώς ύπ’ αύτής κα! έν τή ίδίςρ 
πατρίδι καί έν τή άλλρδαπή βιοΰντες. Έάν δ χαρακτήρ τής ποιησεως 



3β ΠΑΡΜ2Ζ03

αύτών διαφέρν), αιτία είναι η διαφορά τών περιστάσεων ύπδ τάς δποίας 
έκάτερος είργάσθη. Τδν ενθουσιασμών δμως ηρύσθησαν έκ τνίς αύτής άμ- 
φότεροι πηγης.

"Οτε έδημιουργηθη τδ νέον βκσίλειον, οί Ίόνιοι έπόθησαν δλοψυχως 
νά ένωθώσι μετά τ^ς έλευθέρας 'Ελλάδος. Οί πόθοι αύτών είσην-ουσθησαν 
βραδέως, μετά ημισείας έκατονταετηρίδος επιμόνους αγώνας. Έ μακρά 
αύτη έργασία, καθ’ην έχρειάζετο επίμονη μάλλον η ηρωισμός, ύπηρξεν 
άποκλειστικώς έργον τών πολιτευόμενων. Αί συζητήσεις τ^ς Ίονίου Βου
λές, αί θαρραλέαι έκδηλώσεις τών βουλευτών αύτΐίς, παρηγαγον μάλλον 
έφημεριδογράφους καί φυλλαδιογράφους η ποιητάς.. Ένίοτε ένοπλοι δια
μαρτυρήσεις ύπεστηριξαν μετά θάρρους την φωνήν τών έκλεκτών τοϋ 
έθνους. Ούτω έξηγέρθησαν τφ 1849, οί χωρικοί τ^ς Κεφαλληνίας ηγου
μένων τών υιών τών άριστων οικογενειών τ?ίς νήσου. Εις τούτων ·ητο ό 
γενναίος ημών φίλος, δ ιατρός Μεταξάς, ού ηδυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν 
πράξεις άξίας τνίς άρχαίας Ελλάδος.Ή στάσις έκείνη, ευκόλως καταβλη- 
θεϊσα ύπδ τ^ς αγγλικής προστασίας, άπέληξεν είς την εξορίαν τών ευ
σταθών πατριωτών, τών οποίων ή άνδρεία, δοκιμασθεΐσα ώς δ σίδηρος 
είς τδ πΰρ, δέν έδαμάσθη.

Έν τούτοις η ποίησις, άν καί δέν είχε τά πρωτεία ούχ ηττονδέν έσί- 
γησε καθ’ ολοκληρίαν. 'Ο Σολωμδς καί δ Κάλβος δέν έσχον μέν συναγω- 
νιστάς, άλλ’ έσχον δπαδούς.

Μετά τδν θρίαμβον της έπαναστάσεως, παραβαλλόμενα πρδς τδ μέγε
θος τ^ς νίκης εκείνης τά πάντα έφαίνοντο ταπεινότερα. Οί ποιηταί μη 
δυνάμενοι πλέον νά·ψάλλωσι παιάνας, έψαλλον νικητήρια*  όσοι δέ δέν 
άπηρνηθησαν την γλώσσαν τών θεών, ηρμοσαν την λύραν αύτών πρδς περι- 
παθέστερον μέλος.

Γεννηθείς τφ Ί800*  δ Τερτσέτης έσπουδασεν έν Παρισίοις καί έν Ίτα- 
Ytijt, έκεΐθεν έπέστρεψεν είς την Ελλάδα, ούχί είς την ιδιαιτέραν πατρίδα 
του την Ζάκυνθον, άλλ’ είς τδ νεοσύστατον βασίλειον, τδ οποίον συνετα- 
ράσσετο έτι ύπδ τού σάλου τοϋ πολέμου καί τών πρδς διοργάνωσιν αύτου 
δυσχερείων.

Γενόμενος γραμματεύς καί φίλος τοϋ γέροντος ηρωος Κολοκοτρώνη, 
έγραψε καθ’ ύπαγόρέυσιν αύτοΰ τ’ απομνημονεύματά του.

Ό Τερτσέτης έγραψεν είς δημώδη γλώσσαν. Ό ρυθμός αύτοΰ δέν είναι 
έξεζητημένος καί καινοφανής ώς δ τοϋ Κάλβου, άλλά συνηθης είς ελ
ληνικά ώτα*  είναι δ κλέφτικος ρυθμός. Τδ επαγωγόν τών εικόνων,η εκλογή 
τών λέξεων, ά) περί την εύρεσιν· εύστροφία δίδουσιν είς τά ποιήματα τοϋ 
Τερτσέτου ίδιάζουσαν χάριν, ’Αρέσκεται νά περιβάλλ·/] τδν άρχαΐον μϋθον 
διά τών αισθημάτων τ^ς εποχής του. Είς τά έργα του η αρχαία 'Ελλάς 
άναζγ, ούτως είπεΐν, έν τ·ρ νέφ. 'Ο έπτανησιος πατριώτης πιστεύει είς
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την άνεζαρτησίαν άπάσης της ελληνικές φυλής. Είς την μητέρα 'Ελλάδα 
άφιεροϊ τδ πρώτον αύτοΰ ποίημα.

Ελλάδα μου, πατρίδα μου ! ώ τάφε τών γονιών μου, 
Ώ καλή γ·η, ποΰ ’γεύθηκα πρώτη φορά τδν ηλ’ο 
Κ’ είδα τ’ άστέρ’α της νυκτδς καί την γλυκεία σελήνή, 
Κ’ ηκουσα τά λαλούμενα ’ς τδ ησυχ’ άκρογΛάλι*  
Κ’ είδα κοράσ’κ νά πηδοϋν καί νέαις ’πανδρεμέναις, 
Καί τδ φεγγάρι τά ξανθά μαλλιά τους νά φωτίζνΤ 
Τά παλληκάρία μέ φωνή άκοίμητη κι’ ωραία 
’Ηχολογοΰσαν τοϋ έρωτος τ} της αύγίίς τά κάλλη 
’Ή. τδν Μιαοόλη τραγουδοΰν vj τών Ψαρών τούς νέους ...

Ό πατριωτισμ.δς καί τά τερπνά όνειρα τών τρυφερών καρδιών συγ
κρούονται η συγχέονται άδιαλείπτως έν τοΐς ποιημασι τοΰ Τερτσέτου. 
Τά ύπδ τοΰ ποιητοϋ έκλεγόμενα θέματα είναι ώς έπί τδ πολύ παράδο
ξον κράμα έθνισμοϋ καί χριστιανισμοΰ*  εκτίθεται δ’ένίοτε εις τδν δίκαιον 
ψόγον οτι δέν προσέχει άρκούντως περί την ενότητα τ^.ς εύρέσεως καί της 
συνθέσεως. "Ωστε έν συνόλφ κρινόμενα, τά έργα τοϋ Τερτσέτου είναι πληρη 
άντιθέσεων, ήδυνατό τις δέ νά εί'πν) καί άσυναρτησίας, άλλ’ όπόσον δμως 
θέλγητρον έν τοΐς καθ’ έκαστα ! 'Οποία άπλοϊκη χάρις έν τό? άφηγησει, 
όποια άφέλεια καί ηδυτης είς τά ελεγειακά $ τά λυρικά ποιήματα του.— 
Είς την Κόρινναν καί τόν Πίνδαρον παριστφ τους δύ ο ποιητάς διαγωνιζο - 
μένους. Ένφ ή Μοΰσα της Τανάγρας συλλογίζεται, δ Πίνδαρος προετοιμά
ζεται·. Ιδού τί θά ψάλνί :

—«’Έρωτα! ποΰ ταΐς τρυφεραίς τών νέων καρδιαίς μαραίνεις,
■ » Ποΰ τ^ς στερηάς καί τοϋ ’γιαλού τοξεύεις τά θηρία,

: » Αιχμαλωτίζεις καί θεούς ’ς τίΐς .εύμορφες τούς πόθους !
» Νειδ παλληκάρι έπληγωσες ’ς την ξακουσμένη Άθηνκ.
» Κοράσιο δεκαοκτώ χρονών άγάπησεν δ νέος. 
ε’Ήτανε κόρη στρατηγοΰ, φτωχδ παιδί αύτδς ·ητον, 
» Καί νά την πάργι άδύνατο*  βουνοϋ χαμοβιολέτα 
» Δένδρου'ψηλού την κορυφή νά φθάστ) άς άπελπ’έται.

Ό νεαρός ’Αθηναίος άποσπφ άπδ τούς πείρατάς την ερωμένην καί τούς 
συντρόφους αύτ^ς καί λαμβάνει ώς βραβείου άνδρείας την χεΐρα τ·5)ς ώραίας 
κόρης. Είναι δ άρχαϊος μύθος τοϋ 'Υμεναίου.

Τδν.γάμον τοϋ τόν πανηγυρίζουσι μετά χορών, φσμάτων καί συμποσίων. 
—«7Ηλθ’ άπδ τότε παλαιδ συνήθειο ’ς την Ελλάδα,

» ΚΓ δταν φωτίζ^ νειόνυφους ξανθός άποσπερίτης
» Καί σάν νυκτώσρ, η συνοδ^ά πέρνει γαμβρδ καί νύφη*
» Χίλιαις λαμ.πάδες φέγγουνε κ’ ή νύχτα ’μοιάζει ’μέρα.
»’Αργά ’ς την μέση περπατεΐ κλχϋμένο τδ κοράσιο*



38 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

» Κρατούν τδ χέρι του γκμβροΰ σύντροφο: παλληκάρια.
» Τ’Αγόρια τά καλλίφωνα, «'Τμέναιε ! Υμέναιε !» ψάλλουν
» Υμέναιε ! ψάλλουν τά παιδιά, κι’Αντιλαλούν τ’ αηδόνια.»

Ή Αρμονία των στίχων τοϋ Τερτσέτου τούς κατέστησεν Αρεστούς είς 
τούς συμπατριώτας του. Έν αύτοϊς άνευρίσκουσι τδν μετριόφρονα, τον 
Αγαθόν καί πρόθυμον άνδρα δν έγνώρισαν έπί μακρά έτη, έφορον έν τη βι
βλιοθήκη της Βουλής τών ’Αθηνών, Απδ του 1844 μέχρι του 1874, δτε 
και Απέθάνεν.

Άνά πάσαν επέτειον τής ελληνικές Ανεξαρτησίας, εκλεκτόν άκροκτή- 
ριον περιεκύκλονε τδν Τερτσέτην έν τη αιθούση τής βιβλιοθήκης, δπως' 
άκούση αύτδν δμιλοϋντα περί τοϋ παρελθόντος και τοΰ μέλλοντος της πα
τρίδος. Οί λόγοι αύτοϋ, -η μάλλον αί διαλέξεις ήσαν πλήρεις τής θελκτι
κές εκείνης και λεπτής Αφελείας, ητις Ανευρίσκεται έν πάσι τοΐς στί- 
χοις αύτοϋ.

Τοΰ Τερτσέτου σώζεται δράμα ίταλιστί γεγραμμένον, δ θάνατος τοΰ 
"^ακράτους. Διότι καί αύτδς ώς οί λοιποί συμπατριώταί του, έπηρεάζετο 
έκ της πρώτης αύτοϋ ιταλικής Αγωγής. Τδ ποίημα τοϋτο καθώς καί τά 
ελληνικά αύτοϋ έ'ργα είναι δραματικά κατά την μορφήν μόνον. Ό ποιη
τής μένει πάντοτε δ,τι πράγματι ήτο, ελεγειακός ποιητής.

Δ'

Έάν έρωτήσητε Έλληνα Ασχολούμενου είς άλλο ή τά γράμματα: 
Γνωρίζεις τά ποιήματα τοΰ Ιουλίου Τυπάλδου ; Πιθανώς θά άποκριθη Απο- 
φατικώς· άλλ’ έάν προσθέσητε : «Πως ! δέν άνέγνωσας, δέν ή'κουσάς ποτέ 
την τά δύο Λουλούδια, τδ παιδί και τδν χάρον,» δ έρωτώμενος θά
άνακράξη κατηυχαριστημένος έπί τη ανακαλύψει: « ”A! ΐδικάτου λοι- 
πδν είναι ;»

Ό ’Ιούλιος Τυπάλδος έσχε την σπανίαν εύτυχίαν ν’ άπολαύση ζών 
άπάσας τάς εύχαριστησεις τής φήμης, άνευ τών Ανιών αΐτινες ένίοτε την 
συνοδεύουσι. Οί στίχοι αύτοϋ έγένοντο γνωστοί καθ’άπασαν την Ελλάδα, 
πρδ τοΰ ονόματος του.—Ό Τυπάλδο ς έ'ψαλλε διά νά ψάλλη’ μόνον τω 1 856, 
άθορύβως, σχεδόν Ακουσίως,συγκατένευ σεν έπί τέλους νά δημοσιεύση συλ
λογήν τών ποιημάτων αύτοϋ. Πρδ εί'κοσι καί πέντε ετών δ κ. Βράϊλας 
έν τινι άρθρφ τίς Πανδώρας,περιοδικού τών Άθη νών, έχαιοέτησε τδν νέον 
Ίόνιον ποιητήν.

«Ή ποίησις τοϋ -κ. Τυπάλδου, έγραφεν δ κ. Βράϊλας (ί'δε Πανδώραν 
έτος 1859 σελ. 254) είναι Απόρροια γνήσιας ποιητικής έμπνεύσεως, έθνι- 
κώτατον έχουσα χαρακτήρα, έκφράζουσα την Αλήθειαν τών κοινωνικών 
καί άτομικών γεγονότων, δσα, χορηγοΰντα την ύλην είς την ποίησινσυν.
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αποτελοΰσι την πνευματικήν αύτής ύπόστασιν δι’ εννοιών, παθών καί 
εικόνων καταλλήλων πάντοτε καί έντέχνως προσηρμοσμένων είς αύτήν 
καί διά ποιητικής φράσεως καί στιχουργίας, αΐτινες αύθορμήτως έξερχό- 
μεναι έκ τής άεννάου καί καθαρότατης πηγής τής δημώδους ποιησεως, 
έλαβον διά τών μελών τοϋ ποιητοΰ τήν έντεχνον έκείνην επεξεργασίαν 
δι’ ής δύνανται νά κατκσταθώσιν εύχερές καί έναρμόνιον δργανον τής μετά 
τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμού δσημέραι άναγεννωμένης ελληνικής ποιησεως. 

Ή ποιητική αύτοϋ γλώσσα καί ή στιχουργία του Απορρέουσιν έκ τής 
δημώδους ποιησεως, άλλ’ δ ποιητής τάς περιβάλλει διά τής άπαιτουμε- 
νης έπεξεργασίας δπως άνυψώση τήν νεαράν ταύτην ποίησιν, τήν άνα- 
γεννωμένην μετά τοϋ έλληνικοϋ πολιτισμοΰ.

Ίδού τινά έκ τών γνωστοτέρων ποιημάτων τοϋ Τυπάλδου::

Ή φ'υγή

Εύπνα γλυκειά μου άγάπη 
Κ’ ή νύκτα είναι βαθειά. 
"Ολη κοιμάται ή φύσις 
Ειν’ δλα σιωπηλά.

Μόνον τ’ αχνό φεγγάρι
Ποΰ σάν εμέ Αγρυπνή
Μές τ’ ούρανοΰ άρμενίζει
Τήν ήσυχη ερημιά.

*Αν μάς χωρίζνι τώρα 
μιά θέλησι σκληρή 
μιάν άκρη γής θά βροΰμε 
νά ζήσωμε μαζή.

Εύπνα γλυκειά μου άγαπη 
κ’ ή νύκτα είναι βαθειά, 
μάς καρτερεί ή βαρκοΰλα 
’στήν έρμη Ακρογιαλιά.

Άκόμη τδ φεγγάρι 
έλαμπε σπλαχνικό. 
Μέ· μάτια δακρυσμένα 
τδ κύτταζαν κ’ οί δυό.

Αάμνε, γλυκειέ μου, λάμνε 
νά φύγωμε μακρ’ά, 
δσο σιγάει τ’ άέρι 
’στά ολόστρωτα νερά. ... . .

Κυττάει τήν γήν πού φεύγει 
σά σύγνεφο θολό, 
τήν Αποχαιρετάει 
μ’ ένα Αναστεναγμό.

"Εχετε ’γειά λαγκάδια 
βρυσούλες, κρύα νερά, 
γλυκαϊς αύγαϊς, πουλάκια, 
Γ’ά πάντα έχετε ’γειά.

Μάνα, μακριά μέ σπρώχνει 
είς άλλη ξένη γή,
Μακριά άπδ σέ μΐά άγάπη 

άνίκητη, θερμή.

Αάμνε, γλυκειέ μου, λάμνε 
νά φύγωμε μακριά, 
δσο σιγάει τ’ άέρι 
κ’ ή νύκτα είναι βαθείά. . ·

Ό ρυθμδς τής φυγής είναι Απαράμιλλος τήν χάριν. Ή έπφδή «λάμνε 
γλυκ’έ μου λάμνε,» παρέχει εις τάς στροφάς περιπάθειαν έπιτεινομένην 
καθ’ έκάστην αύτής έπανάληψιν.
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Τά δυο λουλούδεα.

Μόλις έφεγγε τ’ άστέρι 
της αύγης γλυκά, γλυκά, 
μόσχους έχυνε τ’ άέρι 
’στην ωραία πρωτομαγίά.

Πριν άρχίσουν τά τραγούδια 
το ξεφάντωμα, οί χοροί, 
μέσα ’στ’ άγκικτα λουλούδια 
πρώτη έπρόβαλες έσύ.

Πρώτη έπρόβαλες Μαρία, 
καί σέ άπάντησα σιμά 
εις την έρημη εκκλησία 
όπου έπήγαμε συχνά.

Τά μαλλιά σου έπέφταν πλήθος 
είς τόν κάτασπρο λαιμό, 
καί σοΰ έστόλιζε τό στήθος 
ρόδο ωραίο παρθενικό.

Μέ τό χέρι ’σάν τον κρίνο 
μοΰ τό έπρόσφερες γλυκά- . 
πάρτο, μοΰ ’πες, σοΰ τό δίνω’ 
καί μοΰ έσπάραξε ή καρδιά.

Μέσ’ τό χρόνιασμα Μαρία, 
πάλ’ έγύρισα έδ’ έκεϊ 
είς την έρημη εκκλησία 
όπου σ’είχα ποωτοϊδεϊ.
ΤΙ ιδέα τνίς άρχαίας ειμαρμένης έπικρατεϊ έν τή μελαγχολία τοΰ 

ποιήματος τούτου. "Οταν ή ειμαρμένη η δεσπόζουσα τών Θεών, πλήξη 
τινά, ο ποιητης θρηνεϊ, ούχί δπως καταρασθή η κάμψη την άνεξιλέωτον, 
άλλ’ δπως θρηνήση έπί τή τύχη τών θνητών.

Το Παιδί καί ό Χάρος
Παιδάκι όλόχαρο 
άνθος Μαγ’οΰ, 
στήν άκρη κάθεται 
τοϋ ποτάμιου. 
Λουλούδι κόκκινο 
μέσα πετάει, 
γέρνει ’στά κύματα 
καί τδ τηράει.

Άλλ’ άντί τδ ούράνιο στόμα 
τά θεϊα βλέμματα νά ίδώ, 
καί τ’ άέρινο τδ σώμα, 
ωραίο πλάσμα άγγελικό,

Μεσ’ τδ άπάτητο χορτάρι 
είδα έρμο, μοναχό, 
ένα κάτασπρο λιθάρι 
μ’ ένα ολόμαυρο σταυρό.

Μοναχός μέσ’ την έρμία 
είς τδ μνήμά σου έμπροστά 
έγονάτισα, Μαρία, 
καί τδ έφίλησα θερμά.

Άπδ τ’ άνθη έκεϊ σπαρμένα 
έκοψα ένα μοναχό, 
άχνδ κι’ άσπρο σάν έσένα, 
σάν εσέ παρθενικό,

καί τδ έταίριασα μ’ εκείνα 
οπού μ. εοωκες εσυ, 
νάν τδ ρόδο μέ τδν κρϊνο 
πάντα ένθύμησι πικρή.

Τδνα σύμβολο θανάτου, 
τάλλο νε^ότης κι’ εύμορφιόδς. 
η χαρά πάντα έδώ κάτου 
άδελφή τής συμφοράς.

Καί μέ" μ1άς”άστραψαν 
μέσ'τά νερά 
τά μοσχομύριστα 
χρυσά μαλλιά*  
φεύγουν τά κύματα 
φεγγοβολώντας, 
τ’ άνθη παράμερα 
άπαρατώντας.

Παιδί. « Ποτάμι αχάριστο 
έχεις δχθιαϊς 
δλο λουλούδια 
κι’ δλο μυρτιαϊς, 
κ’ έσύ τδ κυμά σου 
ριχτείς άκόμα 
ποτάμι άχάριστο 
σέ ξένο χώμα.

Έγώ ’σ τής μάνας μου 
τήν άγκαλ^ά 
κλεισμένο στέκομαι 
δλο χαρά.» 
Κα'ι τδ λουλούδι, 
’ποϋ ’χε άπαργ’άσει 
τδ κΰμα άντίπερα, 
κινάει νά πιάση.

"Οταν αιφνίδια, 
άπ’ τά νερά 
γέροντας κάτασπρος 

μέ μιά.
Τ' άσπρα του γένεια 
τ’ άθώο τηράζει, 
αλλά τδ βλέμμα του 
τ’άνατριχιάζει.

Χάρος. Αύτοϋ τί κάθεσαι 
παιδί μικρό ;

Παιδί, Θάρτη ή μανοϋλα μου, 
τήν καρτερώ.

Χάρος. ’Έλα παιδάκι μου 
στήν άγκαλ’ά μου, 
γιά σέ παράτησα 
τήν κατοικΐά μου

Παιδί. Όγρά ’ν τά ροΰχα σου 
καί τδ κορμί, 
μέσ’τήν άγκάλη σου 
είν’ κρύο πολύ.

Χάρος. ’Όσα λουλούδια 
καί άνθους μοΰ δώσεις 
στρόνω στδν κόρφο μου 
νά μήν κρυώσης . . .

Παιδί, Θάρθη ζητώντάς με, 
κι’ άν δέν μ’ εύρή

πολύ ή μανούλα μου 
θά πικραθή 

Χάρος. Γνωρίζει ή μάνα σου
τδ πάτημά μου, 
σ’ ευρίσκει γρήγορα 
στήν άγκαλιά μου.

Καί σ’έσέ θ’άρχεται 
παντοτεινά, 
τήν αύγή χάραμα, 
τδ βράδυ άργά.— 

Παιδί. Γιά τά Χριστούγεννα, 
γι’ αύ'ριο μου κάνει 
όλάσπρο φόρεμα, 
μ’ άνθούς στεφάνι.

ζνάριχνΠαιδί μου ολόλαμπρα 
σέ ντυεϊ μ’ αυτά, 
σέ πάει ’σάν άγγελο 
στήν εκκλησία.

Παιδί. Γέρο, ή μανούλα μου 
μοϋ τραγουδάει,

. μέσα στδν κόρφο της 
μ’ άποκοιμάει.

Χάρος. Καί μες ’τδν κόρφο μου 
θά κοιμηθής 
χωρίς δνείρατα 
ποτέ νά ίδής.

Παιδί. Τή νύχτα ή μάνα μου 
δταν ξυπνήση 
γιά μέ, ζητώντας με, 
θά λαχταρίση.

Χάρος. Μες ’τήν άτάραχη, 
κ’ έρμη νυχτιά 
σέ βάνω νήπιο μου 
γλυκά, γλυκά, 
μές’ τήν ολάνοικτη 
τήν αγκαλιά της 
γιά νά σέ χαίρεται 
στά ένείρατά της ...

Παιδί. Χλωμ’ είναι ή έψι σου, 
τδ βλέμμα άργδ— 
γέρο σέ σκιάζομαι 
ποΰ σέ θωρώ.
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Χάρος. Έσύ στον κόρφο μου 

χύνεις λαμπράδα, 
ποΰ σβυεϊ της ό'ψις μου 
την [ίχύρη xyyxtix.

Haiti I. Ακούω τν5ς μάνας μου 
την στεναξιά.—

Χάρος. Είν’ άεροφύσημα 
μες ’τά κλαδιά.

Παιάί. Τί κρυφά κλάϋματα 
τ’άέρι φέρνει;

Χάρο,. Τδ κΰμα βόγκωντας 
τδ βράχο δέρνει. . . «

Ή μάννα ή άχαρη 
φθάνει μέ μίά 
καί τδ παιδάκι ττϊς 
άποζητ^ί.
Σάν κρίνο βλέπειτο 
’στ’ άνΘίκ γερμένο, 
τδ φιλεΐ τρέμωντας 
άποθαμένο.

Ή έμπνευσις τοϋ Τυπάλδου άρέσκεται έν τγί μελαγχολίφ, έν τ*ρ  Θλί
ψει, άλλ’ έ'χει και πατριωτικούς φθόγγους' ό μελαγχολικδς αύτ^ς ρυθμδς 
άρμόζει μάλλον είς τάς άβράς τ^ς ψυχής ^έκχύσεις, άλλ’ ηξεύρει ωσαύτως 
νά εύρίσκν; έν τη καρδί^ι του ισχυρότερα αισθήματα. Τδ έλεγεΐον αύτοΰ 
έπί τη καταδίκη τοΰ κλέφτου υπομιμνήσκει τά κλέφτικα $σματα.
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’Έρμο πουλάκι κάθεται ’στδ έ'ρμο κυπαρίσσι, 
Κυττάζει την άνατολη, κυττάει κατά την πόλι, 
Καί λέει τραγοΰδι θλιβερδ καί παραπονεμένο.

*Η λύοα τοΰ ’Ιουλίου Τυπάλδου δέν έσίγησε μετά την δημοσίευσιν τίς 
ποώτης συλλογής του . Άπδ καιροΰ είς καιρδν δημοσιεύει ποιήματα, 
άτινα όμως δέν έξαλείφουσι την μνημην τών πρώτων αύτοΰ έ'ργων. *

’Αποσυρθείς είς Φλωρεντίαν κατέγεινεν είς την μετάφρασιν της άπελευ- 
θεοωθείσης ’Ιερουσαλήμ. Δύο η τρία $σματα της μεταφράσεώς του έδη- 
μοσιεύθησαν είς άθηναϊκά περιοδικά. Πιστός είς τδν πρδς την ’Ιταλίαν 
έ'ρωτα, τδν διακρίνοντα την Ίόνιον σχολήν, δ Τυπάλδος ένεπνεύσθη κάλ
λιαν η οί προκάτοχοι αύτοΰ ποάττων τδ εναντίον εκείνων. ’Αντί νά γράψγι 
δ ί'διος ίταλιστί,μετέφρασεν ελληνιστί έν τών άριστουργημάτων τίς ’Ιτα
λίας. Αί δύο φιλολογίαι είσίν άδελφαί.

Ε'
*H καταδίκη τοΰ Κλέφτη

’Έχετε ’γειά ’ψηλά βουνά «αί κρυσταλένιαις βρύσαις, 
Χαράματα μέ ταΐς δροσιαϊς, νύκταις μέ τδ φεγγάρι, 
Καί σείς μαΰρα κλεφτόπουλα ποϋ την Τουρκιά έτρομάξτε! 
’Αρρώστια δέν μέ πλάκωσε, καί πηαίνω νά ’πεθάνω*  
Κι’άν πάρη βόλι τδ κορμί, πάλι η ψυχή άπομένει.
Μαΰρο πουλάκι θά γενώ, μαΰρο χελιδονάκι,
Νά ’λθώ τδ γλυκοχάραμα, νά ίδώ ποΰ πολεμάτε’ 
Καί σά σκολάση ό πόλεμος, κ’ έ'βγη τ’ άχνδ φεγγάρι 
Πάλι θέ νά’λθω νά σταθώ σ’ένα κυπαρισσάκι,
Τά λίγα τά Κλεφτόπουλα ποΰ ’βρω ’στην γην νά κλάψω. . · 

—Γιά ίδές η θύρα τοΰ Πασσά, καί πάψε τδ τραγούδι.—
’Έχετε ’γειά ψηλά βουνά, τρεχούμενα ποτάμια.
Αδέλφια νά μέ θάψετε σέ μιά ψηλη ραχοΰλα,
Ν’ άκούω τ’άηδόνια πό'ρχονται καί φέρνουν τδν Άπρίλι' 
Κι’ όταν άπ’ την ΆγΛά Σόφιά τδ μέγα μοναστήρι 
’Έβγουν τά μοσχολίβανα μέ τδ «Χριστδς ’Ανέστη», 
Αευκδ πουλάκι θά γενώ ’στην πόλι νά πετάξω.
Καί σάν παράδεισος πουλί γλυκά νά κελαϊδησω.
Τδ λόγο δέν άπόσωσε κ’ έ'πεσε σκοτωμένος.
’Στδν τόπο ’ποΰ τδν έ'θαψαν έβγηκε κυπαρίσσι, 
Καί κάθε γλυκοχάραμα μέ τοΰ Μαγιοΰ ταΐς αύραις.

Αί Ίόνιοι νήσοι έπι τέλους ήνώθησαν μετά της Ελλάδος. ’Άγγλος άρ- 
μοστης δέν υπάρχει δπως άπαγορεύση είς τούς Ίονιους την ελευθεραν εκ- 
δηλωσιν τοϋ πρδς την πατρίδα έ'ρωτος. Έ ένωσις αυτή παρεχει είς τας 
λοιπάς ύποδούλους έλληνικάς χώρας νέας ελπίδας. Ή Κρητη και αύθις επι
χειρεί δεινδν άγώνα πρδς άπόκτησιν της ελευθερίας, άλλά καί αυθις 
άποτυγχάνει.

Άπδ τοΰ 1866 μέχρι τοΰ 1869 νέα πνοή ηρωϊσμοϋ συνεκίνησε την 
ελληνικήν φυλήν. 'Η πολεμική λαΐλαψ καί αί έκ ταύτης καταστοοφαί άνε- 
ζωπύρωσαν την άνδρείαν τών Ελλήνων άντί νά καταβάλωσιν αυτήν. Έπι 
δύο ά τρία έ'τη, άνενεώθη έν Κρητη η έπανάστασις τοΰ 1821. Μαχαι πει
σματώδεις, νίκαι αίματηοαί, ητται συνεπάγουσαι σφαγάς ώς είς την μο
νήν εκείνην τοΰ Άρκαδίου την δποίαν δ ηγούμενος άνετιναξεν εις τδν αέρα, 
θυσιάζων έν ταύτφ καί τούς νικητάς καί τά τέκνα τών Κρητών τά κατα- 
φυγόντα έν αύτφ, καταβάλλων τούς μέν, τούς δ’, άλλους σωζων δια τοϋ 
θανάτου άπδ τδ αίσχος τ·ης δουλείας.

Έ Κρητη ηττηθη' δ Τοΰρκος δέν άπεδιωχθη’ άλλ’ δ ηρωισμός τδν 
όποιον οί νησιώται καί οί άδελφοί των άνέδειξαν, άνεζωογονησεν εν τη 
καρδία τών 'Ελλήνων την πρδς εαυτούς πίστιν. Ή πατριωτική αύτη έξε- 
γερσις, η κρητικη αύτη έπανάστασις, ένέπνευσε τόμους δλοκληρους ποιή
σεων. Τινές έξ αύτών δέν θά λησμονηθώσιν.

Είς έν τών ποιημάτων τούτων δ αΟρχος δ Κερκυραΐος Γεράσιμος Μαρ- 
κορας, περιγράφει την είς την πατρίδα επάνοδον σώματος προσφυγών Κρη- 

* Τ«5τα έγράφτ,σΜ ζώντος έ'τι τοϋ ποιητοΟ.
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τών, μετά το πέρας του πολέμου. Πλείονες τών 60,000 προσφύγων εί- ' 
χον καταφυγει είς τάς νήσους καί τάς λοιπάς χώρας της Ελλάδος· 

Ή ήρωις Εύδοκία επιστρέφει είς την πατρίδα της. Είναι όρφανή.
Της εί'χε αρπάζει δ θάνατος καί μάνα καί πατέρα, 
Τούτος άτρόμητα, τυφλά, σ’έχθροΰ μεγάλο πλήθος 
Ωσάν τά βόλια έχόθηκε, ποΰ τ’ άνθιζαν τδ στήθος.
"Ενα φεγγάρι μετά βίας ’δυνήθη νά ύπομείνη
Τοϋ χωρισμού των τδν καϋμ.0, κ’ έπήε στδν “Αδη έκείνη.

Ή ορφανή ελπίζει νά'έπανεύρν) τδν μνηστήρά της, άλλά καί ό Μάνθος 
έφονεύθη.

............... ’Έμαθε ’ποΰ στην αιώνια θέσι, 
Τής Κρήτης τέκνο αληθινό, κι’δ Μάνθος είχε πεσει. 
Μ’αυτούς, δποΰ ζιππάζοντας τ’άφορεσμένο άσκέρι, 
"Εκαμαν ’ξάφνου ελευθερίά μία σπίθα νά τούς φέρν), 
Καί στ’ άγιο χώμα έσκόρπισαν γυμνά τά κοκκαλά τους, 
Άπάνου στ’ άστρα ταϊς ψυχαΐς, δλοϋθε τ’ όνομά τους ...

Ή νεάνις σύρεται μέχρι τών ερειπίων τοϋ Άρκαδίου, έ'νθα τί) εμφανί
ζεται ή σκιά τοϋ μνηστήοός της. Τη άφηγεϊται ούτος την καταστροφήν 
τοΰ Άρκαδίου, δμιλών ώς ήρως καί πατριώτης. Νεκρδς διηγείται τόν θά
νατόν του.

Οί τελευταίοι αύτοϋ στοχασμοί ήσαν διά την Ευδοκίαν, διά -την πεφι- 
λημένην πατρίδα, διά την γήν, τά δάση, τά όρη της Κρητης, έφ’ών έστρεφε 
τά βλέμματά του διά τελευταίαν φοράν, ένω τά όνειρά του ϊπταντο πρδς 
τήν εξόριστο ν,.
- Ή Εύδοκία, ένφ άκροάται, κρίνει έαυτην άναζίαν νά τδν άκολουθήση 
άφοΰ δέν ύπέφερεν ώς εκείνος. Θέλει νά θρηνήση έπί της γής μέχρις ού 
τά δάκρυα της ποτίσωσι τά έπί τοϋ τάφου του κρίνα, καί τότε θά κατα
στεί άζία νά συνενωθώ μετ’ αύτοϋ.

Άλλ’δ θάνατος τοϋ-μνηστήρος άνέδειξε τήν μνηστήν ήρωίδα, Οι μετά 
τοΰ Μάνθου άγωνισθέντες τδν έσχατον άγώνα, άναμένουσι τήν Ευδοκίαν, 
όπως εύλογήση τούς είς τδ Άρκάδιον πεσόντας.

Παραθέτομεν άποσπάσματά τινα έκ τοϋ "Όρκον, δπως καταδείζωμεν 
την αρμονίαν τών στίχων τοΰ κ. Μαρκορά.

Μες τδ γοργδ πλεούμενο, ’ποΰ τά νερά σου τρέχει, 
Τώρα ’ποΰ ή ξάστερη βραδειά καμμιά πνοή δέν έχει 
Νά ’ξερες θάλασσα καλή, μέ πόση τρικυμία 
Χτυπάει ψυχαΐς άδύναταις νύχτα τυφλή καί κρύα .'

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Γυρνοϋν τά γυνοκόπαιδα στά αίματωμένα μέρη, 
'Όπου δ Σταύρος ’νικήθηκε τοΰ Τούρκου άπδ τ’ άστέρι· 
Στά κακορρίζικα —γειά ίδές!—παρηγοριά δέν δίνει 
Μήτε ούρανοΰ χαμόγελο, μήτε πελάου γαλήνη· 
“Εχουν άκίνητα, στεγνά, σ’ ολη τή φύσι ξένα, 
Στήν άβυσσο τσ’ απελπισίας τά μάτια βυθισμένα, 
Καί ’σάν άπάνου στ’ άπειρο κ’ έρμο στοιχείο θωροΰνε, 
Τή μαύρη μοίρα τους άργά λές καί ’σ αύτδ μετροΰνε. 
Φοβάται δ ναύκληρος νά πή, πώς αύριο τδ καράβι 
Θ’ άράζη στήν πατρίδα τους. Καί έχουν πατρίδα οί σκλάβοι!

’Ελπίδα θεία, ποΰ ξέμακρα, σέ βάσανα, σέ πόνο<#ς,
’’Εκαμες πλάσματα ώς αύτά ν’ άντισταθοϋν τρεις χρόνους, 
Γύρισε πάλε, ώ γύρισε ! ’Στοΰ καραβιού τήν πλώοη 
"Ελα, ή γυναίκα νά σέ ίδή, τ’ άνήλικο καί ή κόρη, 
Ώς, μ’ ενα πράσινο κλαρί, ξανοίγανε μία ’μέρα 
Της κιβωτοϋ οί κάτοικοι τήν άσπρη περιστέρα !
"Ελα ! ’Στδν ί’σκιο σου άς διαβοϋν τδ νέο της τύχης ρέμμα, 
Ψηλά, ψηλά κυττάζοντας μέ θαρρεμένο βλέμμα.
Βάλε τδ χέρι σου γλυκά στά πονεμένα στήθια,
’Ποΰ δέ γυρεύουνε τής γής ή τ’ ούρανοΰ βοήθεια, 
Καί άπδ τδν κόρφο τής μητρδς μές τοΰ παιδιού τδ στόμα 
Ελπίδα θεία, τδ γάλα σου κάμε νά τρέξγ άκόμα! . . . .

Πλέει τδ καράβι άδιάκοπα, κ’ ή Πούλια ώς τόσο δειχτεί, 
Στδν ούρανδ αρμενίζοντας, πώς είναι μεσανύχτι.
"Ολα σιγοΰν.—’Στή θάλασσα γλυκοκοιμοΰντ’ οί άνέμοι, 
Και κάθε αστέρι ’ποΰ ψηλά φεγγοβολάει καί τρέμ.ει,

■Λ Φαίνετ’ άγγέλου σπλαχνικοΰ προσηλωμένο βλέμμα
Στδν κόσμο, ’ποΰ ποτίζεται πάντα μέ δάκρυα κ’ αίμα ·. .

Ένφ πάντες οί έπιβάται άναπαύονται έπί τοΰ πλοίου1 ή Εύδοκία άγρυ- 
πνει συλλογιζομενη το παρελθόν καί τδ μέλλον. Θέλει νά ί’δν) πρώτη τήν 
άπεχουσαν καί άμυδοώς έτι φαι.νομένην γήν τής πατρίδος.

ύΩ ! στά Θεμέλια τ’ ούρανοΰ τί κοκκινίζει ; ’Άν ήστε 
τσ’ αύγής δροσάτα σύγνεφα, σήρτε ψηλά καί άφήστε 
Νά πάη τδ βλέμμ.α της έκεϊ ’ποΰ τρέχει κ’ ή ψυχή της ! 
Δέσποινα θεία ! δέ φαίνονται, σάν τά βουνά τής Κρήτης ; 
Ποιδ μάτι βλέποντας τηνε, θέ ν’ άμ.φιβάλ·ρ άκόμα ;



46 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 47

Γιά ίδές αχνίζει, καί μέ μιάς ενχ παρόμοιο χρώμα 
Με αύτδ ’ποΰ φέγγει άπόπερκ στήν ό'ψι της άπλόνει. 
Τά χέρια δλάνυχτα—γιά ίδές - μ’ άγάπη άνασηκόνει, 
Κ’ έκεϊ ’ποΰ συχνοτρέμουνε ’σά λιγερδ καλάμι, 
Λες και αγωνίζεται θερμά φτερούγαις νά τά κάμη. 
Θέ νά φωνάξη κατ’ αύταΐς όποΰ κοιμοΰνται γέρνει 
Κα'ι δυνατά λεχάζοντας, κάμμία φωνή δέ σέρνει. > . 
α'Η Κρήτη !—Δέν έχύθηκε τέτοια φωνή τριγύρου ; 
Δέν είναι απάτη λογισμοΰ, δέν είναι πλάσμα ονείρου 
Άκόμα— νά !—τής Εύδοκιάς άχολογάει τδ στάρια, 
'Ο μαγεμένος ήχό; του δέν άποσβύστη άκόμα !» 
ύΩ ! πώς. χουμάνε γ’κ νά ίδοΰν τ’ Αγαπημένα μέρη, 
ποΰ σημαδεύει Ακίνητο τής κορασιάς τδ χέρι ! 
Μέ τί φωνή, ξανοίγοντας μακρυά τδν Ψηλορίτη, 
Χίλιαις φοραΐς νά ξαναποΰν «ή Κρήτη!—άκοΰς—ή Κρήτη!»

Εις τδ ποίημα τοϋ Μαρκορά δέν πρέπει νά ζητήσωμεν έντεχνον συν- 
θεσιν και δραματικόν ενδιαφέρον- άλλά τάς τοιαύτας ελλείψεις λησμονεί 
τις έν τοΐς ποιήμασι τοΰ Κ. Μαρκορά, ένεκεν τοΰ κάλλους τών εικόνων, 
τοΰ ύψους τών αισθημάτων και τής πρωτοτυπίας τής έκφράσεως.

ΣΤ.

Μή προτιθέμενοι νά ένδιατρίψωμεν λεπτομερώς είς τά*  καθέκαστα τής 
νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας, δέν δυνάμεθα νά δικλάβωμεν περί πάν
των τών ποιητών τής ίονίου σχολής. Σκοπός ήριών είναι νά καταστήσω- 
μεν γνωστούς τούς δημοηκωτέρους αυτών- διό ούδέν εί'ποριεν περί τοΰ 
Ίωάννου Ζαμπελίου Κερκυραίου, γράψαντος

δέκα ώς δώδεκα τραγωδίας, „
άναφερομένας είς επεισόδια τής έθνικής ιστορίας 

αϊτινες δέν στερούνται Αξίας καίτοι χωλαίνουσαι περί τδ δραματικόν έν- 
διαφέρον.

Δεν θά δμιλήσωμεν ού'τε περί τοΰ Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, υίοΰ τοϋ 
Ίωάννου, ού'τε περί τοΰ Κανδιανοϋ Ρώμα έκ Ζακύνθου, ού'τε περί τοΰ 
Κερκυραίου Αντωνίου Μανούσου, ποιητοΰ στρατιώτου, δστις έξυμνών τήν 
Ελλάδα, πολεμεΐ υπέρ τής Ανεξαρτησίας τής Ιταλίας, ού'τε περί τοΰ Μαυ- 
ρογιάννη, ποιητοΰ καί δημοσιογράφου, δστις άφ’ ένδς εκθειάζει τάς καλ- 
λονάς τής θαλάσσης, Αφ’ ετέρου δέ δίδει συμβουλάς είς τούς διευθύνοντας 
τάς τύχας τοϋ κράτους. Θ’ άποσιωπήσωμεν τδν Παναγιώτην Πανάν έκ 
Κεφαλληνίας, τδν Γεώργιον Μαρτινέλην έκ Κέρκυρας καί πολλούς άλλους, 

τών οποίων τά ονόματα καί οί στίχοι εύρίσκονται έν ταΐς άνθολογίαις.
’Αλλ’ έάν τις έξεπλήσσετο μή βλέπων έν τή μελέτη ταύτη τ’ ό'νομα 

τοΰ περικλεοΰς ποιητοΰ Άριστοτέλους Βκλαωρίτου, 8ν ή Ελλάς πρό τίνος 
άπώλεσε καί θρηνεί,- αιτία τούτου είναι δτι ο Βκλαωρίτης καί τοι Ίό- 
νιος, άνήκει είς εκείνην έκ τών επτά νήσων, ή'τις ώς έκ τής γεωγραφι
κής θέσεως καί τοΰ πνεύματος αύτής προσπελάζει κατά τδ πλεΐστον τή 
Ήπείρ^.’Άλλως τε, ώς ποιητής άνήκει είς έτέραν σχολήν, περί τής οποίας 
θά διαλάβωμεν βραδύτερου.

Έπιτραπείτω μοι, πριν ή περάνω τήν μελέτην ταύτην, γενομένην κά
πως έπιτροχάδην να παραθέσω Αποσπάσματά τινα ένδς σατυρικού Ίονίου 
ποιητοΰ. Ό ελληνικός λαός, έθισθείς ύπδ τών μακρών αύτοϋ συμφορών, 
άρέσκεται είς τήν μελαγχολίαν καί τήν θλίψιν μάλλον ή είς τήν εύθυμίαν,

Καί δ Σολωμός . έ'γραψε δύο ή τρεις σατύρας πλήρεις οί'στρου καί ευ
φυΐας. Άλλ’ δ κατ’ εξοχήν σατυρικός ποιήτής τών ίονίων νήσων είναι δ 
’Ανδρέας Λασκαράτος, έκ Κεφαλληνίας.

'Ο Κ. Λασκαράτος, έ'γραψεν είς πεζόν λόγον έν τή διαλέκτφ τής νή
σου του. 'Υπήρξε, πολύ πρδ τής έν Παρισίοις έμφανήσεως τοΰ λύχνου τοϋ 
’Ερρίκου Ροχεφόρ, εκδότης καί συντάκτης περιοδικού ύπδ τήν αύτήν έπι- 
γραφήν, δ Λύχνοι, έν ώ ούτε τών κοινωνικών έλαττωμάτ ων, ού'τε τών έν 
τή έξουσίιρ άνδρών έφείδετο. ’Επιτίθεται κατά τής άρχομανίας τών πο
λιτικών, μετ’ αύτούς δέ Αντεπεξέρχεται κατά τοΰ κλήρου, έν βιβλίφ πλή- 
ρει πικροΰ πάθους: τά Μυστήρια τή<: ΚεφαΛΛηνίαι;. Οί ύπ'αύτοΰ μαστιγω- 
θέντες άντεκδικούμενοι τδν άφορίζουσιν- Ό δέ ποιητής Αποκρίνεται διά 
νέων επιθέσεων.

Δέν είναι τοΰ παρόντος νά δμιλήσωμεν περί τών πεζών έργων τοϋ Κ. 
Λασκαράτου, άν καί ταϋτα διακρίνωνται έπί εύφυ’ί'ιγ καί πρωτοτυπία, πλήν 
ώφειλον νά τ’ Αναφέρω όπως εξηγήσω τδν χαρακτήρα τοΰ ποιητοΰ.

Περιορίζομαι ώς ύπόδειγμα τών στίχων τοϋ Λασκαράτου νά παραθέσω 
τάς εξής περικοπάς έκ ποιήματος έχοντος χαρακτήρα γενικώτερον ή τά 
ιδίως άναφερόμενα είς τά τής πατρίδος του, καί ώς έκ τούτου, μή πάν
τοτε καταληπτά καί πολλαχοΰ τής Ελλάδος. Θέμα τοΰ ποιήματα^ 
του είναι:

HoOev προέρχεται» η λέςες τά λα ρα

"Οντες έπλασε δ Θειδς τήν Οικουμένη, 
Τδ Ληξοΰρι καί τόσους άλλους τόπους, 
Είπε στδ νοΰ του : «"Α, τώρα δέν μοΰ μένει 
Πάρι νά πλάσω γέμου καί τσ’ Ανθρώπους.» 
Κ’ εκεί ποΰ έκράτει τδν Άδάμ στερνόνε, 
Τουπέ, «Σύ νάσαι Άδάμ τδ ζδ τώ ζώνε.»
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« "Βγουν, νάσαι κζλητερος άπ’ οΚχ.
» Νάχης τό γάιδαρο άπουκάτοθέσου.
» Νά θρέφεσαι μπαρμπούνι καί τριόλα
» Ν^ναι γ λαγγάδες όλες έδικές σου.
» Οί σκύλοι ταπεινοί νά σέ υπακούνε.
» Και γιά ’σένανε ή κότες νά γεννούνε.

» Βάνω στην εξουσία σου τά σπανάκια,
» ’Άν θέλγς νάν τά κάνγς τσιγαρίδι.
» Γιά σένανε φυτεύω ραπανάκια.
» Έσύ νά τρως τό μ.·ηλο καί τό άπιδι.
» "Ολα νάν τάχ-ρς χωρίς νά κοπιάζγις
» Καί σ’ άγαπάω πολύ, γιατί μοΰ ’μοιάζεις.

» Σοΰ κτιώ στό περιβόλι μου παλάτι,
■β Μ’ δσα καλά η θεία μου Πρόνοια δίνει.

» Καί νά τρφς τό καλητερο κομμάτι,
» Χωρίς νά σοϋ στιχίζτ; ένα φαρδίνι.
» Μά έ'τσι κιόλα ζητώ σου, κύρ Άδάμ μου,
» Νά μη ’γγίξης ποτέ τά ταλαρά μου.

» Είν’ το ξύλο της γνώσεως τά χρήματα,
»,ΚΓ όποιος τάχει, έχει γνώσι, είν’προκομμένος, 
» "Αμορφος, έχει χίλια προτερήματα,
» Είναι άπ’ δλον τόν κόσμο επαινεμένος,
» Παντοϋ επιθυμητός . . . μά είν’ καί φαρμάκι
s Που κάνουν την ψυχή πηλό όχ τ’άύλάκι.
» Μην τά ’γγίξ’ τε, γιατί θέ νά γνωρίσετε
» Τό βουλιασμό της άθωότητός σας,
» Καί πλέον δέ θά ’μπορέσετε νά ζησετε
» Ευτυχισμένοι στον Παράδεισό σας.
» Τάφτιασ’ δ Δ’άολος, κ’ είναι δίαολεμένα. 
η’Άστετα έκεϊ. Τοϋ τάχω άμαχεμένα. »

"Ενα ώμορφο καί πλούσιο περιβόλι
Είχε τότε δ Θειος εις την ’Ασία.
Καί γιά νά μην έμπαίνουνε οί δ’αόλοι
Νά κάνουνε στά λάχανα ζημία,
Μεσ’ ’ς τση φράχτες έκεϊ τση καλαμένιες
Είχε στημέναίς τσάκες σιδερένιες

Μά καθώς ώς «χΐ τώρα συνεβαίνει 
Έκεϊ ποΰ στιοϋμε τσάκες διά ποντίκια, 
Ποΰ πιάνεται ένα, κι’ άλλο πάλε ’μπαίνει, 
Γιατί ’μποδιέται η τσάκα στά χαλίκια, 
’Έτσι καί τότε, έμπαίνανε οί δ’αόλοι 
Κ’ άφανίζαν’ τό μαΰρο περιβόλι.

Μιά ’μέρα ποΰ δ Άδάμ κ’ η άρχόντισκ του 
Έμετρηούτανε ποιος είνε ψηλότερος 
Στά πόδια δρθοί, σέ μιά μηλιά άποκάτου*  
Καί καθένας τους η'τανε εύθυμότερος 
Εις την εύτυχισμένη μοναξιά τους,. 
Νά κ’ ένας δ^αολάκης δμπροστά τους· 
Αδέλφια, λέει, καλώς τά κουβεντιάζετε. 
τΩ ευτυχισμένοι ποΰ εί'στεν’ έδώ πέρα*  
Σέ τόσες ηδονές! Μά δέ δουλιάζετε.

"Ο διάβολος επιδεικνύει τά έμπορεύματά του εις την Εύαν ητις Ορέγε
ται αύτών άλλ’ δ Άδάμ δέν έχει χρήματα.

Ό Διάβολος ώς κ’ έκειός τόν ’παρεκίνα. 
ΚΓ δ Άδάμ δέν είχε, κ’ έσφιγγε τση πλάτες. 
Μά η Εύ'α κλαίοντας τολεγει «Μ’ εκείνα 
Μέ περνάς πάντα. Πρόφασες μονάτες. 
Πάρετα Άδάμ μου .. . πάρετα ’μπιστιοϋ ... 
Τόν ’Άγουστο πλερόνεις . . . μιοΰ . . . μιοϋ . . . μιοΰ ...

Τόν Αύγουστον μήνα γίνεται η συγκομιδή της Κορινθιακής σταφίδος 
έν Έλλάδι. Ό Άδάμ μη άνθιστάμενος είς τό μιοϋ, μιοϋ, της άγαπητϋς 
του συζύγου, άγοράζει έπί πιστώσει· άλλ’ δ Αύγουστος έρχεται ·η δέ συγ
κομιδή είναι κακή. Ό διάβολος άπαιτεϊ τά χρήματα, άλλ’ δ πατήρ τοϋ 
άνθρωπίνου γένους δέν έχει νά τ άποτίσγ), δ διάβολος,περεύετοςι πρός την 
Εύαν, ην ευρίσκει μόνην, καί την πείθει ·νά κλέψη τδ χφ’ημοσ τοΰ καλοϋ 
Θεοϋ, «τδν καρπόν της γεώσεως».

Την κλοπήν ταύτην, παρατηρεί ό Θεός μέ τδ τηλεσκόπιόν του. 
Σημαίνει μέ θυμό τδ-καμπανέλι, 
ΚΓ έρχουνται εύθύς εμπρός ξεσκουφωμένοι 
Μικέλης καί Γαβρίλης, δύο ’Άγγελοι 
Πούναι στδν Ουρανό συνειθισμένοι 
Νά κάνουνε μέ τέσσαρα πηδήματα 
Τά ποιλιό μακρυνότερα θελήματα.

«Φέρτε μου, λέει, τδ Δΐάολο, ’Άγγελοί μου ...
Τόμος 1 —. ’Ιανουάριος 1888. 4
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» Μά όχι οχι, fyijjKi καί 7Τ7)άί'/ω έγώ 
»"Επειτα, νάν τοϋ δείξω την οργή μου. 
» Κι’ ωστόσο μιά φορά κ’ είσθεν’ εδώ, 
» Προβατεΐτε νά ίδητε μιά δουλειά, 
j> Γιά νά σάς βάλω καταμαρτυριά.» 

Του; φέρνει καί τούς δυο στο περιβόλι*  
Καί φθάνοντες όμπρδς στοϋ Άδάμ το σπί}τι. 
Φωνάζει δυνατά καί βγαίνουν’ δλοι. 
Και πιάνει τον Άδάμ, άπδ τη μύτη.

«Εδώθε, λέει, σέ σέρνει τδ βελέσι*  
ι Γάιδαρε, μασκαρά ί ’Έτσι σ’ άρέσει!

» Κα'ι σύ Εύα, είν’ τούτες ώμόρφες δουλειές; 
»”Ετσι ή γυναίκες κάνουνε Άη-Γιάννη, 
® Νά μά τη Δραπανιότισα, μωρές,
» Θε νά σας διώξω έδώθε. Άς ijvat φτάνει. 

Τάχασε η Εύ'α, έσβύστηκε, έσκοτίστηκε, 
Κι’ δχ Την πολλην τρομάρα έκατουρηστηκε. 
'Ωστόσο ό δίπολος ητανε φέυγάτος 
Κ’ έπηαινε τραγουδώντας τά, λά, ρά, 
ΚΓ δ Άδης άνάβλιαζε χαρά γιομάτος, 
Κ’ έτραγούδα δλη-’μέρα τά, λά, ρά, 
Κι’ άπδ ’κειδ τδ τραγούδι τά, λά, ρά, 
Είπαν’ τοΰ εγκλήματος τδ σώμα τάλαρα

Τά ποιήματα ταΰτα, άτινα έάν συνεΐίθεντο χάριν τών Γάλλων θά 
■ζσαν χλευαστικώτερα καί θά νίγειρον άπλετον τδν γέλωτα προκαλοϋσι 
τδ μειδίαμα μόνον τών Ελλήνων. Είπον δτι αί έθνίκαί δοκιμασίαι κατέ
στησαν τούς “Έλληνας μελαγχολικούς*  μήπως ηπατηθην · Τοιαϋται δο- 
κιμασίαι άφγίρεσαν άπδ τών Γάλλων την ευθυμίαν ; Ούχί. Είναι άληθές 
δτι δέν διάρκεσαν έπί αιώνας ούδ’ έστέρησαν τούς Γάλλους τη; έλπίδος 
νά τάς ύπερνικησωσιν.

Φαίνεται δτι δ άλιος, έξ ού οί λαοί τίϊ; ’Ανατολές μεθύσκονται, ώς οί 
τνίς Εσπερίας μεθύσκονται ύπδ τοΰ δίνου, διαθέτει αύτούς πρδς μ.ελαγ- 
χολίαν.

Επεται συνέχεια)
Εΰφρασία Κετσέκ.

ϊίΕΡί ΤΟΥ ΦΡΟΒΕΑΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Β'. ΟΜΙΛΙΑ*

"Εν τφ περί τοΰ Φροβελιάνοΰ συστήματος άναγνώσματι διάλθομεν' 
θεωρητικώς τά περί τών ορμών τοΰ παιδος καί τά περί τοΰ παραλληλι
σμού τούτων, μέ τάς πρδς εκπολιτισμόν ορμάς τών άρχεγόνων άνθρώπων’ 
έ'τι δέ καί τά περί τοϋ νόμου τών άνΤίθεσέων, ώς βάσεως πάση; έντέ-, 

χνου εργασίας. ; '
Άπεδέίξαμεν δε, δτι άφ’ου σκοπδς της άγωγης είναι η τελειοποίησις- 

όλων τών δυνάμεων τοΰ παιδός, τδ Φροβελιανδν σύστημα είναι άληθώς 
τδ δι’ όλων αύτοϋ τών μέσων, τδ μάλλον είς την προσέγγιΟιν τοΰ σκοποΰ 

τούτου τεϊνον.
Τοϋτο λοιπδν Πρόκειται ν’ άποδέίξωμεν νϋν καί διά τ^ς έπιθεωρησεως 

αύτών τών ύλικών άντικειμένων, άτινα δ Φροέβελ κατάρτισε πρδς ασκη- 
σιν τών πολυειδών δυνάμεων τού παιδός.

Πρδς τδν σκοπδν τούτον, ώς δ ίδιος λέγει, συνηγαγε τά πρδ αύτοϋ 
ύπάρχοντα παίγνια παντδς είδους καί άλλα παιδαγωγικά μέσα, και κα- 
τατάξας αύτά καί συμπλήρωσα; σκοπιμώτερον και συστηματικώτερον,' 
άπετέλεσε δι’ αύτών σειράν δλην παιδαγωγικών πάιγνίων, ασκήσεων καί 
έργασιδν, τδ σύνολον τών «ποιων δώρα εκάλεσε.

ΟύχI δέ τά υλικά ταΰτα, μέσα μόνα, άλλ’ ·η μέθοδος της χρησεως καί 
έφαρμογης τούτων είναι ά παρέχουσα τδ ποθούμενον αποτέλεσμα.

'Η θεμελιώδης ιδέα τοΰ Φροέβελ, ή'τις κατέστη ά βάσις δ'λης τίς; νέ’ω- 
τέρας παιδαγωγικές, είναι, δτι πριν $ σχηματισθώσιν έν.Τίί διανοίρρ τοΰ 
παιδδς svvoiat, πρέπει νά ποοηγηθώσι τούτων εντυπώσεις, επόψεις, άντι*.  
’λήψεις, άναπολησεις καί άναπαραστάσεις της φαντασίας, και τέλος έμ.- 
πειρίαι, πάσαι άναφερόμεναι άμέσως εις τάς έκ τούτων πηγαζούσας έν*  
νοίας. Λιότι αύται πρέπει νά προκύπτωσιν έξ αύτίίς της έπόψεως. Έάν 
τοϋτο δέν συμβη ουτω, τότε αί ίννοιαι δέν είναι τδ προϊδν ιδίας εργα
σία; τοΰ πνεύματος, άλλ’ άπλ:η τίς διανοίας άποδοχη ξένων έννοιών. Ή 
μέχρι τσΰδε διδασκαλία, ώς έπί τδ πλεϊστον, έπί τούτων βασίζεται. Άλλ’ 
έκαστος, καί αύτδς δ ελάχιστα προικισμένος, δύναται ν’ άποκτηση κε
φαλαίου βάσιμων έπόψεων, δυναμένων νά χρησιμ.εύσωσιν αύτφ έν τί! σκέ-

* Θεωρία άναπτυχθεΐσχ ?ν τω «Φιλόλογικώ ΣΆλόγω Παρνασαφ» μετ’ ίπιδείξεως των 

Φροβελιανών δώρων τ§ 5 Δεκεμβρίου 1885.



52 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΡΟΒΕΛΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 53
ψει ώς σημεία άναφοράς καί συγκρίσεως. *Η  μάλλον, έκαστος έχει έν 
δαυτώ τοιαυτας θεμελιώδεις έπόψεις, άλλ’ αγνοεί αύτάς καί μάλιστα 
κατά την στιγμήν τοό καταρτισμού τών εννοιών. ’Ατελείς δμως, άβέ- 
βαιαι καί άσαφεΐς επόψεις, παρόμοιας παράγουσιν έννοιας καί καθίσταν
ται μάλιστα πρόσκομμα είς τδ ν' άναπολώνται εύκρινώς και αύταί αί 
άλλότροιαι έννοιαι και ίδέαι, κωλυουσαι ουτω καί την άληθή οίκειοποίη- 
σιν τούτων. Είς τήν έ'λλειψιν τών ευκρινών κυρίων επόψεων πρέπει ν’ ά- 
ποδίδηται ή πληθύς τών άσαφών ιδεών και τής έπιπολαιότητος πολλών 
άνθρώπων καί αί νοσώδεις καί έπιβλαβεΐς πολλάκις άντιλήψεις περί τών 
δντων καί τών φαινομένων άλλων.

Άναντιρρήτως δ χρόνος, καθ’ 8ν σχηματίζονται αί θεμελιώδεις αυται 
επόψεις είναι ή πρώτη ήλικία. Ή περίοδος αυτή τής πνευματικής άσυ- 
νειδησίας είναι ή μόνη κατάλληλος πρδς σχηματισμόν τών επόψεων τού
των, διότι αί εικόνες αύτών ριζόνονται τότε άσφαλώς έν τή νεαρή ψυχή, 
καθ’ θ μή συνταραχθεΐσαι ύπδ τής σκέψεως. ’'Αλλως τε άποκτώνται αι 
επόψεις αδται μόνον δι’εντυπώσεων τών ό'ντων καί άντικειμένων τοΰ ύλι- 
κώς βρατοΰ κόσμου, άτινα είναι κατά τδ μάλλον ή ήττον κατάλληλα νά 
παρέχωσι τάς βασίμους επόψεις σαφώς καί εύκρινώς. Τούτου ένεκα ή 
άγωγή οφείλει νά συλλέγη και νά προτάση τά καταλληλότατα αύτών.

Άλλά καί τοϋτο δέν αρκεί. "Οπως έν τή άναπτύξει τών σωματικών 
δργάνων παρατηρεΐται ώρισμένη διαδοχή λειτουργιών, αίτινες έν δλρ τή 
ποικιλία καί πολλαπλότητι αύτών είναι πάντοτε αί αύταί, καθ’ δ κατ’, 
άσαλεύστους νόμους τελούμεναι, πρδς έ’πίτευξιν τοϋ σκοπού τής άναπτύ- 
ξεως· ουτω καί έν τή πνευματική άναπτύξει πρέπει νά τηρήται ή ώρι ■ 
σμένη και φυσική αλληλουχία, πρέπει νά παρακολουθήται, άνευ ούδεμιάς 
διαταράξεως, ή φυσική άνέλιξις τών βαθμιαίων καί διαδοχικών αντιλή
ψεων και έννοιών.

'Η γενική διαδοχή τών ψυχικών λειτουργιών τής σκέψεως δύναται 
ί'σως νά διατυπωθώ ώς εξής’ 1)γενικαι περιληπτικά! έντυπώσεις, 2) έ'πο- 
ψις, 3) παρατήρησις, 4) σύγκρισις, 5) συμπέρασμα καί 6) κρίσις.

Άλλ’ ούτε ή δρθή έκλογή τών άντικειμένων καί ή κατάλληλος δια
δοχή τούτων έπκρκοΰσιν εις τδν σκοπόν. Καί αύτή ή άλληλουχία τών 
άντικειμένων πρέπει νά έφαρμόζηται καταλλήλως πρδς έπίτευζιν τοϋ 
προμελετημένου σκοπού, τής άποκτήσεως δηλ. σαφών καί εύκρινών έπό- 
ψεών τών δντων καί τών πραγμάτων. Κατά συνέπειαν πρέπει καί νά 
έφαρμόζωνται κατά τρόπον μεθοδικόν.

"Οντως δέ φυσική άγωγή τότε μόνον είναι δυνατή, όταν άναγνωρι- 
σθώσιν έν πρώτοις πληρέστατα τδ είδος καί δ τρόπος τών ψυχικών 
λειτουργιών κατά τήν διάρκειαν τής άναπτύξεως αύτής τής ψυχής, καί 
έξευρεθώσι τά κατάλληλα μέσα, δι’ ών έξωθεν κατά τδ αύτδ είδος καί

| τδν αύτδν τρόπον νά ύποβοηθώνται καί ύποστηρίζωνται αί λειτουργίαι
: αυται. Έφ’ δσφ τοϋτο δέν κατορθοϋται, έπί τοσούτφ ή άνθρωπίνη αγωγή

θέλει είσθαι είς τήν διάκρισιν τής αύθαιρεσίας, τοϋ τυχαίου καί τοΰ τυ- 
φλοΰ ένστικτου.

Ένταΰθα λοιπόν έγκειται ή σπουδαιότης τών φροβελιανών δώρων, οτι 
προέκυψαν έκ τής έπιγνώσεως τής φυσικής πορείας τής πνευματικής άνα
πτύξεως καί ότι παρακολουθοΰσι τήν αύτήν μέ εκείνην πορείαν. Ό Φροέ
βελ ένέβλεψεν είς τδ μυστηριώδες έργαστήριον τής παιδικής ψυχής, καί 
άνεκάλυψε τά μέσα καί τήν μεθοδικήν τούτων εφαρμογήν, άτινα ού μό
νον είναι σύμφωνα πρδς τδν νόμον τής πνευματικής ταύτης άναπτύξεως, 
άλλά καί,παρακολουθοΰσι αύτδν τδν νόμον.

Καί έτερος δρος άπαιτεΐται πρδς πλήρη βεβαίωσιν, οτι ή φυσική πο
ρεία τής άναπτύξεως δέν διαταράσσεται, άλλ’ όντως καί όρθώς ύποβοη- 
θεΐται. Αί δρμαί τοϋ παιδός πρέπει, έντδς ώρισμένων ορίων, νά έχωσι 
ελευθερίαν δράσεως, καίτοι ύποχοεούμεναι ν’ άποδέχωνται διά τάς πρώ- 
τας έπόψεις τά ύπδ τής άγωγής παρεχόμενα άντικείμενα. Τοϋτο κατώρ- 
θωσεν δ Φροέβελ, παρέχων είς τά παιδία αύτά τά άντικείμενα, δπως 
χειριζόμενα καί τροποποιοΰντα αύτά κατ’ άρέσκειαν, άναγκάζονται νά 
προσηλώνωσιν έπ’ αύτά τήν προσοχήν των. 'Ελκύονται δέ ύπ’ αύτών καί 
άρέσκονται είς τήν έξάσκησιν αύτών, διότι θεωροϋσι δημιουργήματά των 
τά έξ αύτών σχηματισθέντα και διότι ούτω διαβλέπουσιν, ούτως είπειν, 

I έαυτά κα'ι τήν ικανότητά των έν τφ τερπνφ έκείνω παιγνίφ.
Μόνον ή ελεύθέρα τοϋ παιδός δράσις, ήν παίγνιον καλοϋμεν, δύναται 

νά πληρώσγ τούς ορούς τούτους, ούδέποτε δέ τδ βεβιασμένον, δπερ μέ- 
* χρι τοΰδε είναι άναπόφευκτον έφόδιον τής κυρίως διδασκαλίας. "Εμφυτος

έν τή άνθρωπίνη ψυχή είναι δ πόθος τοΰ είδέναι" διατί λοιπόν νά βιάζω- 
μεν τδν παΐδα είς τδ νά -γνωρίση τδν περιβάλλοντα αύτδν κόσμον ; Δεν 
έχομεν είμή νά έκλέγωμεν δι’ αύτδν έκεΐνα τά όποια δύνανται νά διευ- 
κολύνωσιν αύτδν κατά τήν έπίγνωσιν τούτων. Τί δέ καταλληλότερου 
πρδς τοϋτο τοΰ νά έκλέγωμεν, παρέχοντες αύτώ ώρισμένους τύπους, οϊ- 
τινες ώς αύτοί οί τύποι τών έν τή; φύσει σχημάτων, παοέχουσιν εύδιακρί- 
τως τά κυριώτατα χαρακτηριστηκά δλων τών υλικών άντικειμένων, ώς 
βάσιν, ούτως είπειν, καί άπεικόνισμα τής περαιτέρω γνώσεως τής πολ- 

ί λαπλότητος τών δντων ;
Ή γνώσις τών δντων έν τούτοις κατορθοϋται διά μόνης τής γνώσεως 

τών ιδιοτήτων αύτών. Πρόκειται λοιπόν νά παρέχωμεν είς τδν παΐδα άν- 
τικείμενα έφ’ ών νά διακρίνγ έν πλήοει σαφηνείιη τάς γενικάς ιδιότητας 
τών σωμάτων, ώστε ν’άποδέχηται δι’ αύτών έν τή μικρή αύτοϋ άντι- 
λήψει καθαράς έπόψεις. Πρέπει πρδς τούτοις τ’ άντικείμενα ταϋτα, άνα- 
λόγως τών άσθενών τοΰ παιδός δυνάμεων, νά fvai εύχρηστα, δπως διά 
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τής ίδιας διαχειρισεως γνωρίση αύτά και δύναται επ’ αύτών νά λαμβάνγτ 
πείραν τών γενικών λειτουργιών και φαινομένων τοϋ φυσικοΰ κόσμου' 
ουτω μ.όνον δύνανται ταΰτα νά χρησιμεύσωσιν αύτφ ώς τά πρώτα δρ- 
γανα της πειραματικής διδασκαλίας.

Έπιθεωροΰντες ήδη αύτά τά φροβελιανά δώρα παρατηροΰμεν, δτι ή 
γνώσις αυτών πρός τούς διδάξοντας αύτά γονείς $ παιδαγωγούς, είναι 
διττή' α') ώς γνώσις τοϋ μηχανισμοΰ και τή; θεωρίας αύτών έν σχέσει 
προς ολόκληρον τό φρο.βελιανδν σύστημα, καί β' ώς γνώσις τών εις τά 
παιδία βαθμηδόν μεταδόσεων. Τά δώρα ταΰτα διαιρούνται εις κυρίως 
φροβελιανά δώρα η παίγνια καί εις υλικά εργασιών.

Τά φροβελιανά παίγνια είναι φυσικά αντικείμενα, ώς σπόροι, καρποί, 
κογχύλια, χάλικες καί άπομιμησεις φυσικών σχημάτων, οίον η σφαίρα, δ 
κύβος, η πλινθυς, τό ξυλάριον καί άλλα. Διά πάντων τούτων δ παΐς 
ασκείται, σχηματίζων διά τής κατά διαφόρους τρόπους διευθύνθεως και 
κατα διάφορους ποσότητας τοποθετήσεως αύτών, τούς ποικιλωτάτους 
συνδυασμούς, πάντοτε όμως άνευ μεταβολές της ύλης αύτών. Ένζ) κατά 
τας Φροβελιανάς εργασίας οδηγείται νά σχηματίξη παντοίους πάλιν συν
δυασμούς καί ν’άπομιμήται σά φυσικά αντικείμενα, τροποποιών πολυει- 
δώς τα ποικιλωτατα αύτοΰ υλικά. Ενταύθα σκόπιμον είναι ν’ άναφέρω*  
μεν, δτι, ώς αντάξια τοϋ χάρτινου αίώνος έν φ ζώμεν, τά ύλικά ταΰτα 
τών Φροβελιανών εργασιών, κατά τό πλεΐστον, είναι χάρτινα' τοΰτο δέ, 
τό μέν, διότι δ χάρτης . είναι καταλληλότερος προς τά εί'δη ταΰτα τών 
εργασιών, τδ δε, διότι ούτος είναι και εύθυνότερος άλλων άντιστίχων 
ύλικών. Ό Φροέβελ, άποβλέπων ιδίως εις τάς τάξεις τοϋ λαοΰ, κατήρτησέ 
τα δωρά του εύωνότατα, ώστε καί έν χωρίφ άπορωτάτφ δ διδάσκαλος 
νά δυνηται νά παρέχη εις τούς μαθητάς του τά μέσα ταΰτα τής άσκή- 
σεως, συλλογών δ ι'διος μετ’ αύτών, έξ αύτοΰ 4τοϋ ταμείοντής φύσεως,' 
ο,τι προς τδν σκοπόν τοΰτον δύναται. Παλαιαι δ’έφημερίδες, παλαιά τε
τράδιά, φλοιος δένδρων, ίνες φρτικαί παντδς είδους, ταΰτα πάντα δύναν
ται να χρησιμεύσωσιν ώς ύλικά έργασιών. Άλλά και οσοι δύνανται νά 
προμηθευωνται περισυνηγμενα κα'ι τελειότερα τά φροβελιανά δώρα, εύρί- 
σκουσιν αύτά εύθυνωτατα, καθ’ δσον έν Γερμανίφ 100 φύλλα ύφαντών 
’Τ· Χ· τιμώνται μόνον λ· 50, οί δέ μικροί κύβοι καί αί πλίνθοι λ. 30,

Πρδς καταρτισμόν δέ πλήρους νη πιαγωγείου 90 παιδίων δέν άπαιτοΰν- 
σαι ειμη δρ. 300 περίπου.’Ενταύθα άπδ τοΰ παρελθόντος έ'τους έκόμισαν 
εί'ς τινα χαρτοπωλεία πάντα τά εί'δη τών φροβελιανών δώρων και ύλικών. 
Πρεπει. όμως να κκτορθωθγ, δπως ταΰτα, θεωρούμ,ενα ώς διδακτικαί υ- 
λαι, άπκλλαγώσι παντδς δασμού η και κατασκευάζονται ένταϋθα, δτί" 

ι

θά ώσιν εύθυνότερα άκόμη' άλλά καί ήδη πωλουνται και ένταΰθα τά Γ00 
φύλλα κοινών ύφαντών άντί δρ. 1, οί δέ μικροί κύβοι άντί λεπτών 55.

Μη λησμονησωμεν, δτι καθ’ δλας τά έργασίας ταύτας τών παίδων, αί 
μικραί αύτών βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον μόνον, άπδ έ'τους είς έ'τος τε- 
λειοποιούμεναι παραγωγαί, είναι τό μέσον μόνον της άσκήσεως καί τε- 
λειοποιήσεως αύτών. Είναι τό δέλεαρ δι’ου έλκύομεν αύτά είς την άγά· 
πην της δράσεως καί της έργασίας, καί διά τούτων είς την άπόκτησιν 
πάσης δεξιό τητος, καλαισθησίας καί μορφώσεως έν γένει. "Οθεν καί έάν 
δι’ έκαστον χάρτινον έργον π. χ. δέν δυνάμεθα πολλάκις άμέσως, ή κζτά 
τάς άπαιτησεις πολλών, άρκούντως, ν'άπαντήσωμεν εις την πρακτικήν 
τών ’Άγγλων έρώτησιν βδποία ή χρήσις αύτοΰ ; » ή έάν τά παιδία, τερ- 
πόμενα είς ταΰτα, άφθονωτέραν κάμνουσι χρήσιν ύλικών, πρδς άτελευτή- 
τους καί πάντοτε νέας παραγωγάς, τοΰτο μόνον τούς μη έμβαθύνοντας 
είς τδν άνώτερον σκοπόν των άσκήσεων τούτων δύναται νά θορυβή, καθ’ 
δσον τ’ άνάπαλιν ο έμβριθέστερον παρακολουθών την τοιαύτην άνάπτυ- 
ξιν τών παίδων, δέν θέλει βραδύνει νά έννοήση, δτι τά ούτω μορφωθέντα 
παιδία, καί δλας τάς έργασίας αύτών έάν άπολέσωσι, καί αύτάς άκόμη 
τάς είς μεγαλητέραν ήλικίαν καταρτιζομένας πλούσιας συλλογάς των, 
είναι έτοιμα νά κατασκευάσωσι πάντα ταΰτα έκ νέου, άνευ ούδενδς ύπο- 
δείγματος καί νά έφαρμόσωσιν αύτά παντοιοτρόπως είς πάν άλλο έ'ργον’ 
διότι ή διάνοια αύτών καί ιδίως ή φαντασία είναι πάντοτε έτοιμοι πρδς 
τοΰτο, αί δέ χεϊρες αύτφν ήσκημέναι πρδς εκτέλεσή τών δυσχερεστάτων 
παραγωγών. ’Άλλως τε δμως σπουδαία είναι ή ηθική ωφέλεια, ή προκύ- 
πτουσα είς τδν παΐδα έκ τής προθυμίας τοϋ νά έργασθγί τι, δπως δωρήσν) 
αύτδ είς τούς γονείς του ή άλλους, ή δπως δώσφ τοΰτο ΐνα πωληθή ύπερ 
τών πτωχών' μεγάλως δέ ζημιοΰσι τά τέκνα των οί γονείς, δταν δέν 
έμψυχώνουσι τά αισθήματα αύτών ταΰτα,ένδαρρύνοντες αύτά είς νέα καί 
τελειότερα έ'ργα.

Γενικώτερον τά δώρα ταΰτα έπιθεω ροΰντες βλέπομεν, δτι ή πρώτη 
σειρά άποτελεΐτζι έκ στερεών σωμάτων, διότι ταΰτα, ώς Ογκωδέστερα, 
τδ πρώτον καί πληρέστερον προσπίπτουσιν είς τάς αισθήσεις τών παιδίων. 
Είναι δέ ταΰτα αί σφαΐραι καί τά τής οίκοδομητικής ύλης, κύβοι καί 
πλίνθοι,' έν σειρά επτά δώρων.

Έκ τών στερεών σωμάτων μεταβαίνομεν είς τάς έπιφανείας διά τών 
πλινθίδων και έκ τούτων διά τών σχιδάκων, τών άποτελούντων τήν 
μετάβκσιν άπδ τών επιφανειών,πραβαίνομεν είς τάς γραμμάς, άς άπεικο- 
νίζουσι τά ξυλάρια παντδς μεγέθους, καί οί δακτύλιοι. Τέλος φθάνομεν 
είς τδ σημεΐον, δπερ άντιπροσωπεύουσι τά πολυειδή άντικείμενα τής φύ- 
σεως, Οσπρια, σπόροι παντδς εΐ'δους, κογχύλια, μικροί χάλικες καί άλλα 
παρόμοια.
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κατα τας απαιτήσεις τή; ύιπλωτή; εργασίας, ή 
δώς, προσκολλώντες τ’ Αποκοπτόμενα τεμάχια 
ύλης, κατά τάς οδηγίας τής κοπτής έογασίας.

Άλλ’ έν τ$) Απομιμήσει τών φυσικών Αντικειμένων διά τών υλικών ερ
γασιών τοϋ παιδός, παρκτηροΰμεν Αντίστροφον την σειοάν ταύτην, διά τον 
φυσικωτατον λόγον, τοΰ δτι είναι εύκολώτερον είς τδν παΐδα νά κεντήση 
π. χ. σημεΐον τι εις οιανδηποτε ύλην, ή ν’ Απομ.ιμηθή μεγαλήτερα Αρχή- 
θεν σχήματα. Ούτω λοιπόν ώς πρώτην εργασίαν ευρίσκομεν τδ κέντημα 
τοΰ σημείου διά βελόνης, άλλά καί άλλας παρόμοιας εργασίας διά χαν
δρών καί άλλων. Τά δέ σημεία ταΰτα ένούμενα διά κλωστής ή μαλλιού, 
•η μετάςης, μας φερουσιν διά της ράπτης εργασίας εις την γραμμήν, ής 
την πλήρη Ανάπτυξιν παρέχει ήμΐν ή γραμμογραφίκ και ή ιχνογραφία. Είτα 
δέ αί άντίστιχοι τών σχιδάκων ταινίκι μάς μεταφέρουσιν, μεσολαβοΰσαι, 
διά τής περαστής λεγομένης εργασίας, εις τδν έκ ταινιών πάλιν καταρτι
σμόν έπιφανειών, δι’ ών φθάνομεν είς τά πολυπληθή είδη τής υφαντικής. 
Τάς έπιφανείας όμως παριστώσιν καί άλλα υλικά, άτινα ώς'τετράπλευρον 
π.χ. φύλλον χάρτου, δύνανται νά διπλώνώσι και ν’ανκδιπλώνωσι τά παιδία 

καί νά κόπτωσι πολυει- 
επϊ άλλης σκληροτέρας 
Διά. τών επιφανειών δέ 

πάλιν φθάνομεν είς τα στερεά σώματα, άτινα δύνανται ν’ απομιμηθώσι 
διά τής συναρμολογήσεως σκληρών ύλών, ώς αί διά ξυλαρίων και έρεβύν - 
6ων έργασίαι, ή αί διά χαρτονιού ποικιλώταται παραγωγαί, καί τέλος δι’ 
αύτής τής πλάσεως και τοΰ μετασχηματισμού διαφόοων ύλών, οίον καο- 
πών, φυτών, κηροϋ καί πηλοϋ, ήτοι διά τής ανώτατης πασών τών Αν
θρωπίνων παραγωγών, τής πλαστικής,

Α'. Λώρον

”Η σφαίρα

Λεπτομερέστερον δέ ή'δη παρατηροΰντες τά δώρα ταΰτα, βλέπομεν, 
ώς πρώτον δώρον μεταξύ τών στερεών σωμάτων, τό πολλαχώς έν τή 
φύσει άπεικονιζόμενον σφαιρικόν σχήμα, δηλαδή τήν, έν τώ ένιαίφ αύτής 
καϊ άπλουστάτω σχηματισμώ, τοσαύτας ιδιότητας τής ύλης περικλείου- 
σαν σφαίραν, καί δή τήν μικράν, μαλακήν, μαλλίνην σφαίραν, ήν Αφόβως 
θετομεν είς τάς ένεκα τής μικρότητας αύτής, δυναμένας να περιβάλλωσιν 
αύτήν μικράς χεΐρας τριμήνου βρέφους.

Πρώτος καί αναπόφευκτος όρος τής σαφοΰς έπόψεως, είναι ή πλήρης 
καί καθ’δλας τάς διευθύνσεις γνώσις του προκειμένου αντικειμένου, δτε 
μόνον έπέρχεται ή εύκρινής άντίληψις αύτοϋ, ώς βάσις τών έκ ταύτης 
σχηματιζομένων εννοιών. Ούτως ή ενιαία κα'ι πάντοθεν δρατή ομαλή καμ
πύλη επιφάνεια τής μικράς σφαίρας, εύ'ληπτον παρέχει είς τόν παΐδα 
τήν έ'ποψιν τοΰ σφαιρικού σχήματος και τής καμπύλης έπιφανείας. "Οταν 
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δέ το πρώτον τοϋτο άντικείμενον παρακολουθώσι καί άλλα, έ'στω καί 
δμοειδή, παρέχεται δι’ αύτών ή πρώτη Αφορμή τή; συγκρίσεως. ’Εννοεί
ται οί'κοθεν, δτι ή σύγκρισις αύτη διά τδ βρέφος δέν είναι άκόμη λελογι
σμένη, άλλ’ Απλώς αισθητική άμεσος έντύπωσις καί βαθμηδόν παρατή- 
ρησις τής όμοιότητος καί διαφοράς τών Αντικειμένων’ όθεν ή προετοιμα
σία αύτη πρδς πνευματικήν εργασίαν καί έντδς τοΰ πρώτου έτους γίνεται.

Είναι ολως αδύνατον έν τφ βραχυτάτω χρονικφ διαστήματι μιας ή 
καί δύο ωρών ν’ Αναπτυχθώσι λεπτομερέστερον τά περί ένδς έκάστου τών 
δώρων τούτων, δθεν έάν τινες τών ακροατών έπιθυμώσι νά λάβωσι πλη- 
ρεστέρας περί τούτων οδηγίας, είμί πρόθυμος ν’ Αναπτύξω έν έκαστον αύ
τών έν ιδιαιτέρά σειο^ ομιλιών, δυναμένων νά συνεχισθώσιν δίς ίσως τής 
έβδομάδος, Απδ τής 5ης μέχρι τής 6ης μ μ. ώρας, έν τή ύπδ τής εφο
ρείας τοΰ συλλόγου εύγενώς πρδς τδν σκοπδν τοΰτον παραχωρουμένν; αί- 
θούσν) ταύτγ.

Διά σήμερον λόιπδν Αναγκαζόμεθα νά συμπληρώσωμεν τά περί τής 
σφαίρας, ένθυμίζοντες τά περί τής σωματικής ώφελείας τοΰ προσφιλούς 
τούτου είς τούς παΐδας πάσης ηλικίας καί πάσης εθνικότητας παιγνιου, 
ώφελείας, ητις απδ τής ασκήσεως ολοκλήρου τοΰ μυωνικοΰ συστήματος 
έκτείνεται καί είς τήν τής Ασκήσεως τής χειρός, δσον καί τήν τοϋ βλέμ ■ 
ματος. Άλλά τδ πρώτον δώρον συνδιάζει καί άλλην ωφέλειαν πρδς τάς 
ανωτέρω ύλικάς. Σφαίρα μικρά, ερυθρά,Απδ μάλλινου μίτου Ανηρτημενη, 
εις ανάλογον ύψος καί άπόστασιν ύπεράνω τής κοίτης τοϋ βρέφους κρε- 
μαμένη, καί ενίοτε ελαφρώς κινούμενη, προσηλόνει το πρώτον το αορι- 
στως πλανώμενον βλέμμα αύτοϋ καί παρεχει αύτφ τήν πρωτην εντυπω- 
σιν τοϋ σχήματος, τής κινήσεως καί τοΰ χρώμ,ατος, δι’ ων τίθενται αί 
πρώται βάσεις τής αισθητικής άντιληψεως. Άλλα και τας διευθύνσεις 
θαθμηδδν διά τής σφαίρας παρατηρεί και μανθάνει, δταν ή μήτηρ κινρ 
Απδ τοΰ μίτου τήν σφαίραν μετά ρυθμοΰ καί συνοδευουσα διά γλυκέως 
άσματος τάς κινήσεις, « εδώ, έκεϊ, » « άνω, κάτω, » « έΰ.πρός, όπίσω’ » 
άλλά καί κυκλοτερώς πεοιστρέφουσα αύτήν, α γύροθεν έν κύκλφ χορεύει 
ή σφαϊρά μας. » Πλήν τούτων τδ α' δώρον παρέχει έξ σφαίρας, Ας τδ 
παιδίον βαθμηδόν καί μετά χαρας Αριθμεί, προσθέτει καί Αφαιρεΐ. Αί δέ 
έξ αύται σφαΐραι διά τών διαφόρων αυτών χρωμάτων, δι’ ων ανακαλοϋσι 
τά χρώματα τής Γριδος, ασκοΰσιν αυτό και εις το να διακρινη ταυτα 
προΐμως. Γνωστόν είναι, δτι ή μή έγκαιρος άσκησις περί τήν διάκρισιν 
τών χρωμάτων σπουδαίαν πολλάκις φέρει έλλειψιν είς τήν άντίληψιν 
αύτών. ’Έτι σπουδαιοτέρα δέ είναι ή βλάβη ή έκ τής άγνοιας τής παν
τελούς ένίοτε έλλείψεως διακρίσεως χρώματός τίνος πηγάζουσα, τοϋ κα· 

' λουμένου Δαλτονισμού, συνεπείς τής οποίας πρδ έτών φοβερόν είχε συμβή 
εν Γερμανίφ δυστύχημα συγκρούσεις αμαξοστοιχιών τοΰ σιδηροδρόμου,
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έπειδή S φυλαξ δέν είχε διακρίνει τδ ερυθρόν χρώμα τοΰ ώς σημεϊον άνϋ- 
ψωθέντος φανοΰ. Έκ τών χρωμάτων τούτων τά τρίκ (ερυθρόν, κίτρινου 
καί κυα?οΰν,) είναι πρώτα ή κύρια, τά δέ τρία "λοιπέ (πράσινον, ιώδες 
και χρυσοειδές) δεύτερα ή παραγόμενα. Είναι και τοϋτο ώφέλιμος τέρψις 
διά παΐδας άπδ τοϋ πέριπτου έτους και άνω νά δεικνύη τι; εις αύτούς 
πώς έκ τής άναμίξεως δύω κυρίων χρωμάτων, τοΰ έρυθροϋ π, χ. και τοϋ 
κυανοϋ, άτινα παρίστανται ούτω ώς άκρα άντιθέσεων, προκύπτει τδ με
ταξύ αύτών μεσάζον ιώδες χρώμα*  έκ τοϋ κυανοϋ και τοϋ κίτρινου, τδ 
μεσάζον πράσινον, και έκ τοϋ έρυθροϋ καί τοΰ κίτρινου τδ χρυσοειδές 
χρώμα. Καί εις τά εί'δη τών γραμμών είσάγονται τά μικρά, τοποθετοΰντα 
τάς έξ σφαίρας, δτέ μέν κατά κάθετον γραμμήν, ότέ δέ καθ’ οριζόντιον*  
είτα πάλιν πλαγίαν δεξιόθεν πρδς τ’ αριστερά, και άριστερόθεν πρδς τά 
δεξιά, και τέλος κατά καμπύλην, κυρτήν ή κοίλην. ΙΙάντκ δμως ταϋτα 
έν παιγνίφ καί ούδέποτε ώς ξηρά θεωρία. Τά δέ παίγνια τνίς σφαίρας διά 
την μικράν ηλικίαν συνοδεύουσι χαριέστατα άσματα, έπκυξάνοντκ την 
πρδς τά παίγνια ταϋτα άγάπην τών μικρών.1

Σημειωτέου ότι καθ’ άπαντα τά δώρα ταϋτα έν τφ νηπιακφ κήπφ, 
έκαστον παιδίον πάντοτε πρέπει νά έ'χη ί'διον δώραν έν μικρφ κιβωτίφ, 
διότι άλλως δέν δύναται νά συμπράττη αύτενεργώς, και επομένως δέν 
έκτελεΐται τδ σκοπούμενον. Έπειδή όμως πολλά είναι τά εί'δη τών παι- 
γνίων καί τών εργασιών, δέν επιτρέπεται δέ νά καταγίνωντκι τά παιδία 
είς έκαστον τούτων πλέον τής ήμισείας τδ πολύ ώρας, διά νηπιακδν κή
πον έννενήκοντα παιδιών άρκοΰσι τριάκοντα κιβώτια έκαστου δώρου, 
ατινα τά παιδία,διαιρούμενα κατά την ηλικίαν των είς τρία τμήματα,άπδ 
3-5 ετών, 5-6 έτών καί 6-7 έτών, άλληλοδιαδόχως μεταχειρίζονται.

Β'. AtBpov

Σφαίρα, xvJirdρος χαΐ κύβος

Έκ τών γνωστών είς τ’ άγνωστα προβαίνοντες, εύρίσκομεν έν τώ κι- 
βωτίφ τοϋ β'. δώρου σφαίραν πάλιν, ισομεγέθη τή πρώτη, άλλά ξυλίνην, 
ή; τδ παιδίον, έν παραλληλισμέ πρδς την μαλλίνην, διδάσκεται τάς ίδια- 
ζούσας ίδιότητας.Άλλά πρδς τη σφαίρα υπάρχει κα’ι νέον έν τφ κιβωτίφ 
άντικείμενον, δμοικζον τη σφαίρη ως πρδς τδ χρώμα καί την ύλην, δλως 
άντίθετον δέ αύτη ώς πρδς τδ σχήμα, ώς πρδς την πολλαπλότητα τών 
έπιφανειών, τών γωνιών, ακμών καί κορυφών. Είναι δέ τοϋτο ό κύβος α 
άντίπροσωπεύων την ηρεμίαν καί στασιμότητα, έ,ν φ η σφαίρα είναι τα 
σύμβολον της κινήσεως καί τής δράσεως.

Μεταξύ δέ τών άν,τιθέτων τούτων σχημάτων, τρίτον ευρίσκει καί.
1 Ία. αα^ιζα, ταυτα, λίαν ίπιτυχώς ?ξ=λληνΐ3θέντ® ύπδ τοΟ γνωστόν παρ’ ήρ,ΐν μωιαι- 

κβΰ καί ποιητοΰ λ· ’Αλεξάνδρου ΚατακουζηναΟ, έκδοθ^σανται όσον οΰπω.. 

νέον πάλιν σχήμα δ παΐς έν τφ αύτώ κιβωτίφ, τδν κύλινδρον, δστις ώς; 
συμμετέχω? τής τε σφαίρας, διά τής καμπύλης αύτοϋ έπιφανείας, δι? ής, 
ώς έκείνη κινείται, καί τοΰ κύβου διά τών δύο αύτοϋ εδρών καί άκμών, 
δι’ ών ώς έκεϊνος, ηρεμεί, αποτελεί τα μεσάζον μεταξύ τών δύο άντιθέ- 
σεων τούτων. Νέα άσματα συνοδεύουσι καί τά διά τοΰ δευτέρου δώρυιλ 
παίγνια, άτινα ποικίλλονται μάλιστα έκ τοΰ δτι τά σχήματα ταϋτα περι
στρεφόμενα διά.μίτου ή λεπτών ξύλινων ράβδων, μεταβάλλονται δπερ 
διεγείρει σπουδαίως τδ ενδιαφέρον τών μικρών, έξεγεϊρον, ιδιαζόντως, 
την παρατηρητικήν αύτών δύναμιν.

. Ούτως ή σφαίρα περιστροφομένη, ένεκα τής.μιάς αύτής καμπύλης έπιφα
νείας,δέν μεταβάλλεται.Άλλ’ ο κύλινδρος δεικνύει τήν σφαίραν, δ δέ κύβος, 
άφ’ένδς μέν τδν. κύλινδρον, άφ’ ετέρου δέ κώνον ανεστραμμένου καί έκ. 
τρίτου διπλοΰν κώνον. Έκ τών αντιθέσεων ποοκύπτει σαφήνεια της έπό- 
ψεως διά τάς ^αισθητικά; δσον καί διά τάς πνευματικά; άντιλήψεις- Αί 
δ’ άντιθέσεις αυται, ώς καί αί μεταβολαί τών. σχημάτων, προκαλοΰσίν εν 
πρώτοι; την σύγκρισιν, είτα την παρα·.ηρησιν καί άντίληψιν τής ένότη
τος καί τής πολλαπλότητας τών σχημάτων καί τέλος την κατά τούς 
διαφαρωτάτους τρόπους γνώσιν ένδς καί τοΰ αύτοϋ άντικειμένου.

Διά της έρεύνης της τελευταίας ταύτης άρχής δ Φροέβελ άνευρε καί 
άλλον σπουδαιότατου νόμον, τδν τής έξαντλησεως τών' σημείων καί τών 
τρόπων της επαφής τφν διαφόρων σωμάτων, 3ν ούτο.ς έπιτυχώς έφήρμο- 
σεν είς δλα τά άντικείμενα του καί είς τούς λοιπούς κλάδους τής μαθη- 
σεως άκόμη, καί ιδίως την άριθμητικήν καί την γεωμετρίαν. Διά τής. 
έξαντλησεως τών σημείων της έπκφής, δ παΐς γνωρίζει εντελώς τ’ άν- 
τικείμενά του, η τούς άριθμούς, η τά σχήματα, η τάς ιδέας του καί τούς 
διαφόρους τρόπους, καθ’ ους δύναται νά μεταχειρισθή αύτά, δι’ ού διευ 
κολύνεται σπουδαίως είς τούς πολυειδεΐς σννδυκσμούς τών τε υλικών καί 
και τών διανοητικών αύτοϋ εργασιών, καί επομένως είς άπάσας τάς έλευ- 
θέρας αύτοϋ παράγωγάς.

Μόνον.δταν γνωρίση κατά πόσους τρόπους δύναται νά φέρη είς έπαφήν 
δυω π.χ. % πλειότερα άντικείμενα, ή σχήματα, η αριθμούς, η φράσεις, 
καί ιδέας, γνωρίζει ταϋτα καλώς καί δύναται νά κάμνη έλευθέραν καί 
πλήρη αύτών χρήσιν, έν ώ άλλως κατά τύχην μόνον καί δοκιμάζων προ
βαίνει είς συνδυασμούς, ή καί δλως άδυνατεΐ νά συνδυάσγ τι οί'κοθεν.

. *Η  νεφτέρα διδακτική παρεδέχθη τήν εφαρμογήν τής άρχής ταύτης έν 
τή διβασκαλίγ τής αριθμητικής, δι’ ής ουτω εύκολώτερον καί τερπνό
τερου διδάσκεται νΰν τδ πρότερον τοσούτφ ξηρδν τοϋτο είς τούς παΐδας 
μάθημα. Ουτω διδάσκεται π. χ. δ παΐς, δτι τδ *2  είναι — t-f-1, τδ 3 — 
1 1 ί, άλλά καί I -J- 2, άλλά καί 24*1  * τδ 4 = I + ί 4-14*1 , άλλά
και 14-3 καί 24’2 καί 344*  τδ 5=14*14444  +1, άλλά καί 14*4  καί



ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΦΡΟΒΕΑΙΑΝΟΪ SYSTHMATOS 61
βο IXAPNA2SOS

2—f-3 και 34-2 κκί 441, 
βάσεως, καθ’δσον κατά

και ουτω καθ’ εζνίς μέχρι τοϋ δέκα, ώς πρώτης 
τάς λοιπάς δεκάδας τά αυτά πάντοτε άκριβώς 

έπαναλαμβάνονται' δθεν δ παΐς άλανθάστως γνωρίζων κατά πόσους τρό- 
c\ r ' ζ. . -

τώ νηπιακφ κήπφ, συμφώνως πρδς τά Φροβελιανά δώρα, 
προβαίνει έν τφ άνωτάτφ τμήματι μέχρι τοϋ 30' έν τώ ι 
χρι τοϋ 40 ή 50' έν τφ β'. τμηματι μέχρι του 100

πους δύναται νά μεταχειρισθή τούς άριθμούς του μέχρι τοϋ δέκα, εύκό
λως προβαίνει καί είς τάς λοιπάς δεκάδας. Άλλά καί τοΰτο βαθμηδόν 
μόνον γίνεται, έπι τη δρθοτάτν) βάσει τοϋ ρητοϋ «δλίγα άλλά καλά».Έν 

ή αριθμητική 
α' τμηματι μ.έ - 

έν τφ γ'. τμηματι 
μέχρι τοϋ 1000 καί έν τφ δ', τμηματι είς άπαντας τούς λοιπούς άριθμούς. 
Είς τούς θεωρουντας τοΰτο ώς άργοπορίαν καί καθυς-έρησιν της έν τη μαθή- 
σει προαγωγές τών παιδίων, παρατηροΰμεν, δτι κατά την μέθοδον ταύ
την, ού μόνον θετικώτερον προβκίνουσιν είς την έντελη οίκειοποίησιν τοΰ 
μηχανισμοΰ της αριθμητικές,άλλά καί είς δλας τάς πράξειςδμοϋ,καί αύτά 
τά κλάσματα ταχύπερον είσάγονται, καθ’δσον και μέχρι τοΰ δέκα καί 
μέχρι τών περαιτέρω δεκάδων προβκίνουσιν ασκούμενα είς τάς τέσσαρας 
πράξεις καί τά κλάσματα συγχρόνως, ώς κατωτέρω έν έφαρμογή τών κύ
βων θέλει καταδειχθεΐ.Αεν είναι δυνατόν ν’άναπτύξωμεν ένταΰθα, πώς δ 
Φρο έβελ την αύτήν αρχήν έφήρμοσεν είς την άνάγνωσιν, την γραφήν, 
την γραμματικήν καί τάς γλωσσικάς έν γένει άσκήσεις, την πραγματο
γνωσίαν, τοπογραφίαν ή πατριδογραφίαν, ή καί την γεωγραφίαν έν γένει, 
καί είς δλας έν συνόλφ τάς είς τά παιδία διδασκομένας γνώσεις, καί έπι- 
στήμας. Πζρηγορον μόνον είναι καί βέβαιον, δτι ή νεωτέοα διδακτική ηο- 
χισεν ήδη νά έφκρμόζν; τάς άρχάς του είς πολλούς τών ρηθέντων κλάδων, 
καί επομένως ήρχισεν ηδη έν πολλοϊς η πραγματοποίησις της εύχής τοΰ 
νά μεταρρυθμισθή σύμπασα η διδασκαλία κατά’τάς άπαιτήσεις τών Φρο- 
βελιανών παιδαγωγικών άρχών,

Ούτω καί έν τφ β'. δώρφ, ώς πρδς 
χομένων τριών θεμελιωδών σχημάτων 
έπιφανείας ν’ άπτηται τοΰ κυλίνδρου, 
λην επιφάνειαν, β' έδρα μ.έ καμπύλη' 
καί κάτω έδρα, καί γ' ακμή μέ καμπύλην έ 
άκμη δεξιόθεν πρδς τ’άριστερά καί άριστεοόθε 
άκμη δεξιά,πάλιν καί άριστερά. Καθ’ ύψος Γ 
ται διά της καμπύλης έπιφανείας τήν άνω εδ| 
μένη έπ αύτής, 
μετακινούμενης έπιφανείας της. 
τά παιδία παίγνια ισορροπίας, 
τήσγ δ κύλινδρος έπί τής σφαίρας,

ς την έπαφήν τών έν αύτώ έμπεριε- 
>, ή σφαίρα δύναται έπι έπιπέδου 
α' καμπύλη έπιφάνεια μέ καμπύ- 

ιν επιφάνειαν και μάλιστα άνω έδρα 
έπιφάνειαν, και τοΰτο άνω 
Ιεν πρδς τά δεξιά, και κάτω 

δέ δύναται ή σφαίρα ν’άπτη- 
ϊραν τοϋ κυλίνδρου, ίστα- 

έν ώ δ κύλινδρος δέν ΐσταται έπι τής σφαίρας, ένεκα της 
Έκ τούτου πηγάζουσι τερπνότατα διά 

έάν πρδς στιγμήν κατορθωθώ νά σταμα- 
δπερ δυσχερέστερον άκόμη καθίστα

ται έάν Οελήσωσι νά στηρίξωσι την καμπύλην έπιφάνειαν τοϋ κυλίνδρου

I 1 ·γ . έπί τήν τής σφαίρας. Ό κύβος άπτεται τής σφαίρας έπι εύδέως επιπέδου

έδρα μέ καμπύλην έπιφάνειαν και άκμη μέ καμπύλην έπιφάνειαν. Άλλά 
κορυφή μέ καμπύλην επιφάνειαν παράγει πάλιν παίγνια ισορροπίας,πρδς ά 
τά παιδία $δουσι χλευάζοντα τδν αδέξιον κύβον, διότι θέλει νά σταθή 
μ’ ενα πόδα καί δέν δύναται. Προθύμως δέ μιμούνται ταΰτα καί τά ί'δια 
παιδία, διασκεδάζοντα καί προσπαθοΰντα νά άνευρίσκωσι τήν ισορροπίαν 

t τοΰ ίδιου σώματος αΰτών.Έν τφ ύψει πάλιν ή μέν σφαίρα ΐσταται άνέτως
έπί τών εδρών τοΰ κύβου, ούχί δμως καί ό κύβος έπί τής σφαίρας. Ό κύ
βος τέλος μετά τοΰ κυλίνδρου εύκολώτερον άπτονται έξ όλων τών μεοών, 
πλήν τής καμπύλης έπιφανείας τοΰ κυλίνδρου, έφ’ ής δέν ΐσταται δ κύ
βος. Επίσης τέρπει τά παιδία ή προσέγγισις τών τριών τούτων σωμάτ 
των δμοΰ, δι’ ών σχηματίζουσι τά σύμβολα τών Φροβελιανών, θέτοντα

■ · τδν κύλινδρον έπί τοΰ κύβου και τήν σφαίραν έπί τοΰ κυλίνδρου, δι’ ών
έκοσμήθη εσχάτως καί αύτός δ τάφος τοΰ Φροέβελ.

Γ'. Λώρον

Ό τετμημένος κύβος
Διά τοΰ β'. δώρου δ παΐς παίζων έγνώρισε τδν κύβον καί έδιδάχθη τά 

κατ’ αύτόν, άλλά τδ γ'. δώρον έπιφυλλάσσεται νά διδάξν) αύτώ πλειό
τερα άκόμη περί αύτοΰ. Αύτδ τδ κιβώτιον τοΰ χ'. δώρου είναι πάλιν κύ
βος, άλλά μεγαλήτερος, περιέχει δέ μικρότερων κύβον καί τούτον τετμη- 
μένον καθ’ δλας τάς διευθύνσεις καί επομένως διαιρούμενον -είς δκτώ πολύ 

( μικρότερους κύβους. 'Ομοιάζει λοιπόν δ νέος του κύβος μέ τδν προηγούμε
νου, ώς πρδς τδ σχήμα, τάς έδρας, τάς άκμάς, τάς κορυφάς, τδ χρώμα 
και τήν ύλην, διότι είναι ξύλινος ώς έκεΐνος, Νέον δέ παρατηρεί έπ’ αύ
τοΰ τδ μέγεθος, διότι διαφόρων μεγεθών κύβους έ'χει ένώπιόν του καί 

[ επομένως καί διαφόρου βάρους, δπερ εννοεί εύκόλως, έάν είς άμφοτέρας
j τάς χεϊράς του θέσωμεν κύβους διαφόρου μεγέθους. ’Εντελώς νέα δέ παρί-

σταται είς τδν παΐδα ή τομή. Τά μέχρι τοΰδε παίγνιά του, σφαίρα, κύ
λινδρος καί κύβος ήσαν ολόκληρα σώματα' ή'δη έ'χει έν·τφ κιβωτίφ του 
κύβον τετμημ.ένον. Τδν δδηγοϋμεν δέ νά παρατήρηση, δτι δ κύβος του 
άπαρτίζει οκτώ μικρούς κύβους, έάν άπαξ κοπή καθ’ δλας τάς διευθύν
σεις, κατά μήκος, κατά πλάτος και καθ’ ύψος' δηλ. όπισθεν πρδς τά έμ.- 
πρδς ήτοι καθέτως, άριστεροθεν πρδς τά δεξιά, ήτοι δριζοντίως καί έν τφ 

1 μέσφ. Ούτω λοιπόν οί δκτώ κύβοι του χρησιμεύουσιν αύτφ ώς τερπνή
άσκησις διευθύνσεων, κινήσεων, άριθμητικής καί μαθηματικών έν γένει 
σχημάτων. Διότι τέμνει τδν κύβον του είς δύω τμήματα, άνά τέσσαρας 
κύβους, δεξιά, άριστερά, έ'μπροσθεν, δ'πισθεν, κάτω καί άνω. Παίζων δέ 
διδάσκεται οτι έκαστον τών τοιούτων τμημάτων τοΰ κύβου του είναι τδ 
ή'μισυ τοΰ ολου κύβου καί δτι δύο ή'μισυ άπστελοϋσι πάλιν τδν δλόκλη-
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ρον κύέον., “Έκαστον ήμισυ υποδιαιρεί έ.κ νέου δίς ήμίση καί άπΟΤέλδϊ 
ουτω τέσσαρα τέταρτα τοΰ ολου κύβου» δι’ ών διδάσκέται» οτι δύω τέ
ταρτα άποτελοϋσιν έν ήμισυ τοϋ κύβου, καί τέσσαρα τέταρτα ΐον ολό
κληρον πάλιν κύβον» Ουτω προβαίνει και. εις τά όγδοα μέ τήν αύτήν πάν*  
τότε εύχαρίστησιν καί εύκολίκν, διότι ούδεμίαν παρέχει αύτφ δυσκολίαν 
ή άσκησις αύτη, καθ’όσον δέν διδάσκεται ταΰτα πάντα θεωρητικώς, άλλ’ 
έμπειοικώς, χειριζόμενος τούς κύβους, διαιρών, ύποδιαιρών και άνασυνθέ- 
των αύτούς ό ίδιος» Κατά τδν αύτδν τρόπον θέτει τούς κύβους άνά τε
τράπλευρα διαφόρων μεγεθών, π. χ. δύο μικρούς κύβους μεμονωμένους» 
τέσσαρας άλλους δμοϋ κκί τούς δύο τελευταίους παρακειμένους καθέτως 
ίδ δριζοντίως. Τά αύτά έν σχήματί ρόμβου, τά αύτά καθ’ ύψος. Συνάμα 
προσθέτει, άφαιρεΐ, πολλαπλασιάζει καί διαιρεί αυτούς, ώς ολοκλήρους 
καί ώς κλάσματα καί ουτω άσκεΐται μέ τούς οκτώ του κύβους είς τάς 
τέσσαρας πράξεις καί τά κλάσματα. Καί είς την έζάντλησιν τών σημείων 
τής επαφής δδηγεΐται δι*  αύτών, δηλ. μανθάνει, οτι δύναται νά τούς 
μεταχειρισθή θετών αύτούς πλησίον, άλλήλων έπι έπιπέδου έπιφανείας, 
έδραν μέ έδραν, ακμήν μέ ακμήν καί έδραν μέ άκμήν" έτι δέ ύπερκει- 
μένους άλληλων, έδραν μέ έδραν, ούχί δμως και άκμήν μέ άκμήν. Άφ’ 
ου έδιδάχθη πώς δύναται νά μεταχείρισή τούς κυβόυς του, δδηγεΐται 
καί νά σχημκτίζη δι’αύτών διάφορα σχήματα, άτινα καλλαισθητικά η 
καλλιτεχνικά ονομάζει, δτάό είναι απλώς σύμμετροι καί κανονικοί συν
δυασμοί,· βιωτικά δέ δταν παριστώσιν υλικόν τι άντικείμενον, θρκνίον, 
κλίνην, οικίαν, μνημεΐον, κλίμακα κτλ. άτινα άπαντα συνοδεύει μέ χαριέ 
στατα $σματα. Ταΰτα δέ πκρέχουσι καί ποικίλην αφορμήν άναπτύξεως 
καί πραγματογνωσίας, οΐον δταν κατασκευάζη ,θρανίον γίνεται λόγος πεοί 
τοΰ ύλικοϋ, έξ ού δύνανται νά κατασκευασθώσι ταΰτα, τίς τά κατασκευά
ζει που τά μεταχειριζόμεθα κτλ.

Μεταξύ .τών πολυειδών διά τών μικρών κύβων πάιγνίων καί άσκή- 
σεων. αΐτινες άπδ τοϋ δευτέρου μέχρι τοϋ. πέμπτου καί έκτου άκόμη έτους 
δύνανται νά ωφελώσι καί νά τέρπωσι τά παιδία, δύναται νά προστεθή ή 
άσκησις τής χειρός, δταν τδ νήπιον οδηγείται άλληλοδιαδόχως νά κρατγί 
τούς κύβους του διά τών διαφόρων δακτύλων καί τοϋτο δι’ άμφοτέρων 
τών χειρών. Δέν πρέπει νά θεωρηθώ λεπτολόγος, καί περιττή ή κατα
γραφή τών άνω δδηγιών*  διά νά κρίνωμεν τ’άφορώντά τήν μικράν ηλικίαν, 
πρέπει νά δυνάμεθα νά καταβιβάζωμε’ν εαυτούς είς τήν βαθικΐδα τής. 
άντιλήψεως τών μικρών μας, καί μάλιστα τών μετά κόπου μόνον άντι- 
λαμβανομένων, νά μη διατρέχωμεν δέ ούδέν τών χρησιμευόντων είς την 
τελειοποίησιν αύτών’ τότε μόνον εΓμεθα άληθώς ωφέλιμοι εις αύτά, συν*  
τελοΰντες σκοπίμ.ως καί μ.ετά στοργικής μερίμνης είς τήν βκθμιαίαν άφύ- 
πνισιν καί έξέγερσιν τών νεαρών αύτών ψυχών.

Δ'. Λώρον

Αί π-Λΐ,νθοί

Τδ τέταρτον δώρον κύβον πάλιν περιέχει τετμημένου, άλλ’άπαξ μό
νον κατά μήκος καί τρις κατά πλάτος, ούδόλως δέ καθ’ ύψος, έξ ού άντί 
μικρών κύβων προκυπτουσιν οκτώ πλίνθοι, αΐτινες νέον πάλιν παρέχουσιν 
εις τδν παΐδα παίγνιον διά τοΰ νέου σχήματος καί τών νέων άναλογιών 
τών εδρών και τών άκμών. Διότι έν ό τοϋ κύβου αί άκμαί κα'ι έδραι εί
ναι δλαι ΐσκι, η πλίνθος, άνά δύω έχει διαφόρου μήκους καί πλάτους,εις 
8 ιδίως συνίστκται τδ ίδιάζον τοΰ δώρου τούτου. Τδ κυβικδν σχήμα τοΰ 
κύβου δέν είναι κατάλληλον νά δώσγι είς τδν παΐδα καθαράν έντύπωσιν τών 
άναλογιών τοΰ μήκους, τοϋ πλάτους η τοϋ υψους,δπερ παρις·^ ό ίδιος διά 
της κατά μήκος η πλάτος ή ύψος παραθέσεως αύτών.Ή πλίνθος όμως έχει 
δύω πλατυτέρας καί έπιμήκεις έδρας, δύο τενάς καί μακράς καί δύο ς-ενάς 
καί βραχείας, καί επομένως παριστ^ αύτη η ιδία τάς διαφόρους ταύτας 
άναλογίας. 'Ένεκα δέ τοΰ μήκους αύτής καί πάντα τά δι’ αύτής άπαρτι- 
ζόμενα σχήματα γίνονται έπιμήκη, υψηλότερα, καί επομένως όλιγώτερον 
βαρέα τών κυβικών, και καλλιτεχνικότερα. Κατά την έζάντλησιν τών 
σημείων τής έπαφης τών πλίνθων, παρατηρεί δ παΐς, δτι έπειδή αί έδραι 
είναι διάφοροι, διαφέρουσι καί τά σχήματα, ώς'πρδς την διάφορον επαφήν 
τούτων. Ουτω πλατεία έδρα πρδς πλατείαν έδραν, στενή μακρά πρδς 
στενήν μακράν, καί στενή βραχεία πρδς στενήν βραχεΐαν, άλλά καί στενή 
μακρά πρδς στενήν βραχεΐαν, στενή μακρά πρδς πλατείαν και στενή βρα
χεία πρδς πλατείαν έδραν, διάφορα παράγουσι σχήματα. Τά αύτά καί ώς 
πρδς τάς άκμάς, διότι καί αύται διαφέρουσιν ώς πρδς τδ μήκος. "Ενεκα 
τής διαφοράς ταύτης τών εδρών τής πλίνθου καί ή χρήσις ταύτης είναι 
διάφορος, διότι δ μέν κύβος ϊσταται άδιαφόρως έφ’ δλων του τών εδρών, 
έν ώ ή πλίνθος κεΐται έπί τής πλατείας έδρας, κάθηται έπ'ι τής στενής 
καί μακράς καί ϊσταται έπί τής στενής καί βραχείας. Καί διά τών 
πλίνθων πάλιν άσκεΐται είς τήν άριθμητικήν δ παΐς, ώς καί είς τά μα
θηματικά σχήματα" έτι δέ άποτελεΐ δι’ αύτών πολυειδή καλλιτεχνικά 
καί βιωτικά σχήματα.Ταΰτα δέ. καθίστανται πλουσιότερα καί τελειότερα 
δταν ένωθώσι τδ γ' καί τδ δ' δώρον, δηλ. οί κύβοι καί αί πλίνθοι, δτε 
καί αί άριθμητικαί άσκήσεις προβαίνουσι μέχρι τοϋ δεκαέξ καί τών δε- 
κάτων έκτων, καί τά μαθηματικά σχήματα γίνονται ποικιλότερα, άλλά 
ταΰτα άρμόζουσι μάλλον διά παιδία άπδ τού ε'. μέχρι τοϋ η', έτους.
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Ε'. Λώρον
Ό psyac TSt/ΐημ&oc κύβος

Καθ’ οσον ή ηλικία προβαίνει καί τά παίγνια, δηλ. τ’ αντικείμενα τί|ς 
έσκησεως, καθίστανται ποικιλότερα καί πολυπλοκώτερα.

Ουτω τδ s'. δώρον κύβον πάλιν περιέχει, άλλά πολύ μεγαλύτερου 
των μέχρι τοΰδε γνωστών εις τδν ποςΐδα, τετμημένου δέ δίς καθ’δλας τάς ■ 

’ διευθύνσεις, έξ ού προκύπτουσιν 27 μικροί κύβοι. Άλλά τδ νέον τοΰ δώ
ρου τούτου, δπερ κυρίως είναι έξπκολούθησις τοϋ γ' δώρου, δηλ. τών βκτώ , . 
μικρών κύβων, δέν συνίσταται μόνον είς την διαφοράν τοϋ μεγέθους, είς 
την αύ'ξησιν τοΰ άριθμοΰ και είς τδ διπλοΰν της τομης.’Ενταΰθα καί νέαν 
τομήν βλέπει, δι’ ης τρεις μικροί του κύβοι τέμονται διαγωνίως είς δύο 
ι'σα μέρη καί άποτελοΰσιν ούτω,ολως^νέα δι’ αύτδ σχήματα, δηλ.τρίγωνα*  
άλλοι δέ τρεις, δύω φέρουσιν διαγώνιους τομάς, δι’ ών άποτελοΰσι τέσ- 
σαρα μικρότερα τρίγωνα.Ata τούτων δέ .σαφέστερον έ'τι παρίσταται ένώ- 
πιόν του τδ κλάσμα*  διότι είδε μέν, ότι οί όκτώ μικροί του κύβοι άποτέ- 
λοΰσιν όμοΰ ολόκληρον μεγαλητερον κύβον, άλλά, καί έκαστος αύτών εί
ναι πάλιν ολόκληρος κύβος, έν φ έν τω s', δώρφ τά μεγάλα τρίγωνά του 
μένουσι διαρκώς ημίση τοϋ κύβου καί τά μικρά, τέταρτα αύτοϋ Και έτε
ρον νέον περιέχει εις τδν παΐδα τδ ε'· δώρον’ έν φ τά διά τοΰ γ'. καί 
τοΰ δ', δώρου σχήματα εύθύγραμμον μόνον ειχον διεύθυνσιν, καί ηναγκά*  
ζετο νά θέττ) ρομβοειδώς τδν κύβον διά ν’ άποτελέσ-ρ τά πλαγιόγραμμα, 
νϋν διά τών τριγώνων τοϋ ε'. δώρου, είσάγετα, είς την πλαγίαν γραμ
μήν, δι’ δίς τά σχήματά του τελειότερα ακόμη καθίστανται. ’Εννοείται 
δέ οτι τδ πλουσιότερου ύλικδν τοΰ ε'. δώρου καθιστγ καί τάς άριθμητι 
κάς καί μαθηματικάς ασκήσεις ποικιλωτέρας καί δυσκολωτέρκς, πλου
σιότερα δέ και άφθονώτερα τά δι’αύτοϋ βιωτικά καί καλλιτεχνικά σχή
ματα."Οθεν και εύκόλως παρατηρεΐται,δτι τδ δώρον τοϋτο,ώς καί τά δύο 
επόμενα αύτοϋ, δέν είναι κατάλληλα διά την ικικράν νηπιακήν ηλικίαν, 
δέν πρεπει δέ νά λείπωσιν έκ τών χειρών τών παίδων άπδ έξ μέχρι δέκα 
καί δώδεκα έτών. Πρέπει καί πάλιν νά παρατηρήσω ενταύθα δ,τι δέν 
δυνάμεθα αρκούντως νά ένθυμίσωμεν καί νά συστησωμεν, δτι πάντα τ’ 
άνωτερω περί τών δώρων άναφερόμενα, θεωρήματα, δηλ. τά περί τών μα
θηματικών σχημάτων κτλ. ουδόλως πρέπει νά μεταδίδωνται είς τδν παΐ*  
δα ώς μάθημα, άλλά πρέπει νά δδηγ-ηται δ παΐς νά εύρίσκη άπάσας τάς 
άνωτερω άληθείας διά τοΰ μετά τών άντικειμένων τούτων παιγνίου του. 
Ουτω μόνον .μετά τέρψεως καί προθυμίας καί άληθοΰς ενδιαφέροντος, 
οίκειοποιεϊται ταϋτα καί διαφυλάττει τάς διά τοϋ μέσου τούτου βαθέως 
έρριζωθείσας γνώσεις του ταύτας σταθερώς καί άνεζαλείπτως, ώς άσφαλη 
βάσιν, έφ’ ης προθυμως καί θετικώς οίκοδομεΐ τδ περαιτέρω οικοδόμημα 
της έναρμονίου αύτοϋ έκπαιδεύσεως.

(ακολουθεί) Αΐκανερίνη Λασζαρ ίδου

ΠΕΡΙ ΝΙΚΟΠΟΔ.ΕΩΣ
Έπ’εύκαιρί^ τών σχολικών διακοπών τοϋ σχολικού έ'τους 1883-84 

έπεσκεψάμεθα καί ημείς την Νικόπολιν, περί ης πολλά καί λόγου άξια 
έ'γρκψαν άρχαΐοί τε καί νεότεροι. Καί πρώτον μέν έν τφ Converse 

tious-Lexicon (Leipzig 1877) άναγινωσκομεν τάδε: «Νΐκόπολις (*Ακτιον)  
έν τη άρχαιότητι πόλις έπί τοΰ ΝΑ τίίς ’Ηπείρου 7 χιλιόμετρα προςαρ- 
κτίως τίίς νΰν Ιίρεβέζης, έ'ναντι τοΰ άκρωτηρίου Άκτίου ύπδ τοϋ Αύγου
στου ίδρυθεΐσα πρδς άνάμνησιν τνίς αύτόθι κατά τοΰ Αντωνίου νίκης. Ό 
Αύγουστος ωκοδόμησεν αύτόθι ναδν τοϋ Ποσειδώνος καί ίδρυσε πρδς τι
μήν τοϋ ’Απόλλωνος πανηγυρικούς άγώνας. Κωνσταντίνος δ μέγας άνέ- 
δειξε την πόλιν πρωτεύουσαν τνίς ’Ηπείρου, άλλ’ ηδη άπδ τών χρόνω.ν 
τοΰ Ίουλιανοΰ έν μέρει παρηκμασεν. Διαπορδηθεΐσα όπδ τών Γότθων 
ηνωρθόθη πάλιν ύπδ τοΰ Ίουλιανοΰ, κατά τδν μεσαιώνα όμως έξηφανίσθη 
έκ της ιστορίας. Τά θέας άξια ερείπια (τουτέστιν οχυρώματα, δύο θέα
τρα, ύδραγωγεΐον καί στάδιον) καλούνται νϋν Παλαιοπρέβεζα»’. Ταϋτα 
μέν τδ Conversations lexicon’ έν δέ τ·ρ Real—Encyclopaedic des classischen 
Altertums von Pauly,Stuttgart 1848 άναγινώσκονται τάδε: «Νΐκόπολις έπ'ι 
της ΝΑ άκρας' τ-ης ’Ηπείρου καί έπί τί) είσόδφ τοΰ άμπρακικοΰ κόλπου 
(Στράβ. VH, 325) κατέναντι τίίς πόλεως Άκτίου, ην ό Στράβων αύτόθι 
καί X, 451 θεωρεί ώς προάστειον της Νικοπόλεως, δθεν καί Άκτία Νι- 
κόπολις καλείται, ύπδ τοϋ Αύγούστου θεμελιωθεΐσα πρδς άνάμνησιν τίίς 
νίκης καί έπί γλώσσης γης μόνον 12 σταδίων πλάτος έχούσης, -ητις έχώ- 
ριζε την πόλιν άπδ τοΰ λιμένος πρδς την έκτος θάλασσαν, Στράβ. VII, 
32 ν, X, 450, Αίων Κάσσ. XII, 51 καί Συετώνιον έν βίω Αύγούστου 1,1. 
’Έσχε δέ ενοίκους άπδ τοϋ Άνακτορίου, Άμπρακίας κλπ καί Αίτωλούς 
Στράβ. έ'νθ. άνωτ. V1I, 32 5 Παυσαν. V, 23, πιθανώς δέ καί Ρωμαίους, 
έπειδή ού μόνον έλευθέρα πόλις καλείται, αλλά καί άποικία’ ι'δ. ΙΙλίν. 
IV, I, 2 καί Τακίτου Χρον. V, 10. Ή πόλις έγένετο άντί τών Δολόπων 
δέκτη είς τδ Άμφικτυονικδν συνέδριου Παυσαν. X, 8 «βασιλεύς δέ Αύ'
γουστος μετεϊναι καί ΝικοποΛ’ίται,ς τοΐς προς τώ Άκτίω συνεδρίου τοΰ Άμ- 
φικτυόνων ηθέλησεν ο. Ό Αύ'γουστος έθεμελίωσεν αύτόθι ού μόνον ναδν 
τοΰ Απόλλωνος έπί τίνος παρακειμένου λόφου, άλλά καί πανηγυρικούς 
άγώνας έστησε πρός τιμήν τοΰ Θεοΰ άνά πενταετίαν’ ί'δ.Στράβ. έ'νθ.άνωτ· 
καί Συετώνιον έν βίφ Αύγούστου II, 2. ’Εμπορία καί αλιεία νίτο ή κυριω-

4 Τά ?ρ=ίπι® τής Νικοπόλεως παρά τδν Στράδωνα Ζ'. σ. 324 και Αιώνα Κάοαιον I, 12 
περιγράφαοσι και αί κ. ζ. Leake, Northern Greece vol. 1 p. 185 seq· καί λοιποί, ών παρα- 

κατιόντες ποιούμεΟα μνήμην,—
Τόμος θ' 1. — ’Ιανουάριος 18b5 5
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δεστέρα ασχολία των κατοίκων χάριν βιοπορισμού. Ό δέ Κωνσταντίνος 
δ Μέγας ύψωσεν αύτην εις πρωτεύουσαν της Ηπείρου (πρβλ. 'Ιεροκλ. σ. 
651), άλλ’ έπ'ι τών χρόνων τοΰ Ίουλίανοϋ έν μέρει παοηκμασεν, δθεν άνι- 
δρύθη ύπδ τούτου και τοΰ Ιουστινιανού ποβλ. καί Πτολεσ,. Γ'. 14,1 5, Η'. 
10, 12 καί Στέφαν. Βυζάντ. -495 Νΰν επονομάζεται ·Πα.Ιαιοπρέβεΐ.α κεί
μενη βλίγον τι νοτίως της Πρεβεζη; έπ’ αύτϋς της άκρκς, ης τδ μέν εξω
τερικόν μέρος σχηματίζεται ύπδ τοΰ λιμένας Κομάοου, τδ δέ εσωτερικόν 
■αύτ^ς ύπδ τοϋ λιμένας Βαθέος μετ'άξιομνημονεότων ερειπίων', άτινα περι
γράφει δ Λήκ (Leake, Northern Greece vol. ί. p. 185 sequj και δ Wolf 
(Journal of Geographic Goc vol. Ill, p. 92, seq), Ή Νικόπολις λοιπόν 
πόλις τ^ς Ηπείρου επί τη είσόδφ τοΰ άμπρακικοΰ κόλπου κατά την ΝΔ - 
άκραν εκείνης έναντι τοϋ έν Άκαρνανίφ Άκτίου άκρωτηρίου έκτίσθη έ'τει 
31 π. X. ύπδ τοΰ Αύγουστου πρδς έπιλάμπρυνσιν καί μνημην της νίκης, 
ην αυτόθι νίρατο κατά τοΰ’Αντωνίου. Και τδ μέν έσχατον άκρον τοΰ ηπει
ρωτικού Άκτίου κατέχεται νΰν ύπδ της πόλεως Πρεβέζης, η δέ Νικό- 
πολις κεΐται 3 μίλια πρδς τδ -βόρειον της πόλεως εκείνης έπι χθαμαλού 
ισθμού χωρίζοντος τδ Ίόνιον πέλαγος τοΰ άμπρακικοΰ κόλπου. Έπί τού . 
ισθμού αύτοΰ ητο έστρατοπεδευμένος δ Αύ'γουστος προ τ·ης έν Άκτίω μά
χης. Ή ιδία αύτοΰ σκηνη ητο έμπεπηγμένη έπί ύψώματος εύθύς έπί τφ 
ίσθμφ, δπόθεν ηδύνατο νά βλέπη άμφότερκ την τε έκτος πρδς τούς Πα ■ 
ξούς θάλασσαν καί τδν άμπρακικδν κόλπον έξ ί'σου καί τά πρδς την Νι ■ 
κόπολιν μέρη. Ένίσχυσε δέ τδ στρατόπεδον καί ηνωσεν αύτδ δι’οχυρώ
ματος πρδς τδν έξω λιμένα τδν καλούμενου Κόμαρον (Δίων. Κασσ. 1.12). 
Μετά την μάχην περιφράξας διά λίθων την τοποθεσίαν, έν γ είχε στηθ-η 
η ιδία αύτοΰ σκηνη, έκόσμησεν αύτην διά ναυτικών τροπαίων καί έν τφ 
περιβόλφ αύτώ ωκοδομησατο ίερδν τοΰ Ποσειδώνος ανοικτά πρδς τον 
ούρανδν ΐδ. Δίωνα Κάσσ ευθ. άνωτέρω. Κατά δε τδν Συετώνιον (έν Αύγ. 
βίφ 18) άνέθηκε την θέσιν ταύτην τώ Ποσειδώνι καί τώ ’’Αρει. Έ πόλις 
συνφκίσθη ύπδ κατοίκων ειλημμένων έκ της ’ Αμπρακίκς, τοΰ Άνακτορίου, 
τού Θουρίου τοΰ Άμφιλοχικοϋ ’’Αργους καί της Καλυδώνος (πρβλ Δίων. 
Κάσσ. ένθ. άνωτ. Συετών. έν Αύγουστου βίφ 12, Στράβωνα X, 3.24 καί 
325 καί Παυσαν. 23, 3—7, 18,8 — 10, 38. 4). Ό δέ Αύ'γουστος ΐδρύ- 
σεν έν Νικοπόλει πενταετή πανηγυριν καλουμένην ’Άχτια είς μνημην της 
ιδίας νίκης*  ή πανηγυρις αυτή άφιερώθη τφ Άπρλλω/ι και έτελεϊτο μετά 
μουσικών καί γυμνικών αγώνων, ιπποδρομιών καί ναυμαχιών.Πιθανώς ητο 
αυτή άνανέωσις άρχαίας εορτής, διότι αύτόθι ύπηοχεν άρχαϊος του Απόλ
λωνος ναδς έπί τοΰ άκρωτηρίου Άκτίου, ού μέμνηται ό Θουκυδίδης Αί. 
(έπει δ’ έγένοντο έν Άκτίφ της Άνακτορίας γης, οι> τδ /εγόκ τοϋ ΆπόΛ- 
■Λυ/ο'ς-έστιν, έπί τφ στόματι τοΰ Άμπρακικοΰ κόλπου) καί έμεγέθυνεν 
αύτδν ο Αύ'γουστος. Σημειωτέου δτι η πανηγυρις έκηρύχθη ύπδ τού Αυ- 

γούστου ώς ίερδς άγων, δι’ 3 καί έξισώθη πρδ’ς τούς τέσσαρας μεγάλους 
ελληνικούς άγώνας, έτέθη δέ ύπδ την έπιτηρησιν τών Λακεδαιμονίων 
,ί'δ. Δίωνα Κάσσιον Συετώνιον καί Στράβωνα ένθ’ ανωτέρω’, δ Αύγουστος 
έγένετο δ πρωτουργδς δπως προσληφθη καί η Νικόπολις είς τδ Άμφι- 
κτυονικδν συνέδριου πρβ Παυσαν. X, 38, 3 καί γείνη άποικία ρωμαϊκά] 
(colonia romana) πρβ. Πλίνιον IV 1. σ. 2 καί Τακίτου Χρονικά V, 10. 
Χριστιανική έκκλησία φαίνεται δτι έθεμελιώθη έν Νικοπόλει ύπδ τοϋ 
Αποστόλου Παύλου, επειδή ουτος χρονολογεί την τελευταίαν πρδς 
Τίτον επιστολήν έκ Νικοπόλεως τ·ης Μακεδονίας, ητις ητο πιθανό
τατα ή άποικία τοΰ Αύγούστου, ούχί δέ η έν Θοάκγ πόλις, ώς τινες ύπέ- 
λαβον. ‘Η Νικόπολις διετέλεσεν έπί μακρδν ούσα τ^ς δυτικής Ελλάδος 

1 η πρωτεύουσα πόλις, ά’τις όμως είχε παρακμάσει έπί της βασιλείας τοΰ 
Ίουλίανοϋ, έπειδη εύρίσκομεν τδν Ηγεμόνα τοΰτον άνακαινίσαντα την τε 
πόλιν καί τούς άγώνας (ϊδ. Μαμερτιν. ’Ιουλίαν. 9.) Κατά την άρχην τί5ς 
πέμπτης έκατονταετηρίδος λεηλατηθεϊσα ύπδ τών Γότθων (Προκοπ. πο- 
λεμ. Γοτθικ. Δ'. 22) άνιδρύθη πάλιν ύπδ ’Ιουστινιανού καί ύπηρξε. μέχρι 
τ·ης έκτης έκατονταετηρίδος ή πρωτεύουσα της ’Ηπείρου (ί'δ. Ίεροκλ. σ. 
651 έ'κδ Wessel). Έν δέ τφ μεσαιώνι ή Νικόπολις περι^λθεν είς άσημό- 
τητα καί η κωμόπολις Πρέβεζα έκτίσθη έπί της έσχατιάς τοΰ άκρωτη
ρίου. Τέλος άπερροφηθησκν πάντες οί κάτοικοι αύτ^ς καί άναμφισβητη- 
τως καθάπερ έν ομοίκις περιστάσεσι κατεσκευάσθη έκ τών έρειπίων της 
άρχαίας πόλεως. Κατά δέ την έν τώ Ίουλίω (π έ'.) έπίσκεψιν δπως 
έξ αυτοψίας γνωρίσωμεν τά της Νικοπόλεως, άνέγνωμεν έν τφ ρωμαϊκφ 
φρουρίω αύ ης έπ’ άρκτον έπί λίθου έντετειχισμένου την δε την επιγρα
φήν, πιθανώς ρωμαϊκής έποχης: Τ$ φελτάτϊ] μ,ητρι Λ,έλόα.

Έπ’ΐ'σης ύπάοχει άλλη έπιγραφη έ'ξωθεν τοΰ φρουρίου έπί λίθου Ακρω
τηριασμένου, έντετειχισμένου καί τούτου έπί προμαχώ.νος τφ έξερχομένφ 
έπί δεξιά, άλλά τοσοΰτον άποκεκρουσμένη, ώστε Αποβαίνει δυσανάγνω
στος καί διά τδ είναι τδν λίθον άνεστραμμένον. Εύρισκόμεθα ·η'δη έν τ-ij 
πύλγι· τοΰ φρουρίου, ένθα ολίγον πρδς δυσμάς άπαντώμεν δύο θέατρα (ών 
μνημονέυουσι καί οί περιηγηταί έν ταΐς μονογοαφίαις αύτών) τδ μέν μι
κρόν ύπδ την επωνυμίαν Σχοτ εινήν, τδ δέ μέγα Κε.Ιαιφήν. Καί έ-ν μέν τη 

■ Σκοτεινή . ύπάοχουσι στοαί, άλλ’έπειδη η φύσις δέν έχορηγησε κεκλιμέ
νου επίπεδον, -ήναγκάσθησαν δπως στηρίξωσι τά εδώλια (τά νΰν ί'χνη) 
έπί στοών. Ώς έκ τών στοών δέ αύτών καί τών ύπογείων διαδρόμων έπ- 
ωνομάσθη τδ έτερον τών θεάτρων Σκοτεινή. Μικρόν τι έπί δυσμάς τοΰ 
μεγάλου θεάτρου της Κελαιφης ύπάρχει τό στάδιον, κοινώς Καράβι διά 
τδ σχήμα ούτω καλουμενον καί έ'χον έ'κτασιν περί τά 150 μέτρα. — 
Λουτς&νες. ύπάρχουσι δύο, εί καί, ώς έπληροφορηθημεν, ό έπιφανης διφη- 
τωρ κ. Αόλλιγκ αμφιβάλλει, διότι κατ’ αύτδν ο δεύτερος λουτρών φαίνε-



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ68

w μάλλον κάμινος’ δ δε μέγας κείμενος έντδς τοΟ φρουρίου έχει Ικανήν 
έ'ζτασιν καί καλείται κοινή Βαγίηη, ώςαύτως διά τδ σχήμα Πρδς δέ 
τήν Κελαιφήν κατευθυνόμενοι έπ’ άριστερά άνευρίσκομεν άλλο ερείπιου, 
δπερ πάλιν ώς έκ τοϋ σχήματος ά τε έχον δχετούς καί έσκαμμένον εν 
ένιαχοΰ (διότι ΐδρυντο άγάλματζ) φαίνεται λουτρών. Και άλλα πολλά 
ήκρωτηριασμένα ύπάρχουσι πζρέχοντα τδ ένδόσιμον εις ποικίλας εικοτο
λογίας. Παρεκτδς τούτου σώζεται κεφαλή άνδοος ρωμαϊκής έποχής έ<τε- 
τειχισμένη έν τή προςόψει τής έν Πρεβέζγι οικίας τοϋ κ. Βελίου, ητις' 
τά νϋν χρησιμεύει ώς κατοικία τοΰ προξένου τής Ελλάδος κ. Δ Σουντια, 
τοϋ εύγενοΰς άμα και ύπερτίμου ά.δρός, ού δ οίκος δικαίως δύναται νά 
δνομάζηται φιλόξενος βωμδς της νέας Νικοπόλεως. Και ώς έφθημεν εί- 
πόντες η Νικόπολις ύπαρχε κατά τδν ς'. μ. X αιώνα, άλλ’δμως φαίνε
ται ύπάρχουσα και περί τδν ΙΑ'. διότι μνημονεύονται έτι έρχιερεΐς Νικο- 
πόλεως. Ό δέ Αδαμάντιος δ Κοραης παραφράζει την πρδς Τίτον προμνη- 
μονευθεϊσαν επιστολήν τοϋ ’Αποστόλου Παύλου, ώδε : Ό Παύλος, λέγει, 
δπόταν πέμψω πρδς σέ τδν Άρτεμαν, ή τδν Τυχικόν, σπούδασαν νά έλθης 
πρός με είς Νικόπολιν διότι έκεϊ άπεφάσισα νά διαχειμάσω («έκεϊγάρ κέ- 
κρικα παραχειμάσκιΌ μέν Κοραης σχολιάζων το φιλονίκούμενον αύτδ 
χωρίον άποφαίνεται β Νικόπολις τά νϋν Πρέβεζα'» έν τούτοις οι έκδόται 
διαφωνοϋντες έχονται γνώμης δτι δ ΙΙαΰλος εννοεί την έν Μακεδονία Νι- 
κόπολιν. Πλήν άλλ’ δμως δ προειρημένος κ. Σούντιας νομίζει δτι είναι ή 
έν Πρεβέζφ, διύτι κατά τινα ζωηράν παράδοσιν έν Ιευκάϊι (ιδιαιτέρα πα- 
τρίδι τοΰ κ. Σούντια) έκεϊ που παρά τούς μύλους έζωθεν της πόλεως Λευ- 
κάδος έστΐν φκοδομημένος έπί βράχου ναΐσκος τιμώμενος έπ’ ύνόματι 
τοΰ αγίου Ίωάννου καί ή παράδοσις Θεωρεί αύτδν κτίσμα τοΰ διδασκά
λου τών έθνών Παύλου' δ δέ τοϋ ’Απόλλωνος ναδς έ'κειτο επακριβώς έπί 
τοΰ χωρίου, δπου ή'δη νϋν κεΐται τδ Κί<’τ?.Ι:]ι (φοούριον τοΰ Άκτίου\ 
Ίστέον δτι έν Νικοπόλει έδίδαξεν δ ’Επίκτητος. *0  :ε δηλα δη τω κελεύ- 
σματι τοϋ Δομιτιανοΰ’ έ'τει 94 μ. X. πάντες ςί φιλόσοφοι άπηλάθησαν έκ 
Ρώμης, δ ’Επίκτητος μ,εταβάς είς Νικόπολιν της ’Ηπείρου έβίου αύτόθι 
μέχρι της αύτ.οκρατορίας τοΰ Άδριζνοΰ καί διετέλει διδάσκων κατά τδ 
πρότυπον τοΰ Σωκράτους έν ύπαίθρφ . έν στοαΐ; καί πλατείαις και περι- 
συνηγειρε περί έαυτδν ικανούς τδν άριθμδν μζθητάς, έν οϊς καί τδν ’Αρ- 
ριανδν καί Φαβώνιον' δ πρώτος τούτων μετά τήν τελευτήν τοϋ διδασκά
λου ποοήγαγεν είς φώς τάς πολυθρύλητους Έπιχτήτοι· όιατριίίάί. έν οκτώ

1 Ό Τάχιτος Ιν βίφ Άγρίχόλα χεφ. II άναγράφεϊ τήν κατά τδ ϊτος 94 μ. X άπίλασιν 
έκ Ρώμης καί ’Ιταλίας τών καθηγητών τής φιλοσοο'ας ατε όπόπτιον πολιτικώς Οίωρηθέντων 
«expulsis insuper sapientiae professoribus alque omni bona arte in exiliuni acta nec quiq 
unquam honestum Occurreret» (=άπελαθέντων πρδς τούτο'ί τών τής σοιρίας καθηγητών και 
πάσης καλή’ς τέχνης έξορισθείσης "να μή τί ποτέ τίμ- ον ,εθρίσκηται).

ΠΕΡΙ monOXEQS 69
[ βίβλοις, ών τέσσαρες μόνον διασώζονται (εκδοσις ύπδ Scbweighaeuser έν

Λειψίας 1799 κ. έ.)
Προεμνημονεόσαμεν ότι οί Νικοπολΐτάι έπεμπον και πληρεξουσίους είς 

τδ άμφικτυονικδν συνέδριου επίσημον θέσιν κατέχοντας.*  ’Επίτροποι δέ 
της πανηγύρεως καί τών καδόλου έν Άκτίφ τελουμένων πενταετήρων 

ί άγώνων ήσαν οί Σπαρτιαται. Έν τούτοις, ένταϋθα τοΰ λόγου άναφυεται
' τδ ζήτημα πώς έπαύσατο ύπάρχουσα ή τοσοΰτον δνομαστή Νικόπολις ;

'Γοΰτο ερμηνεύεται έκ τών συχνών επιδρομών τών Σλκύων, Βουλγάρων 
καί άλλων βορείων λαών, ών ένεκα οί έ'νοικοι τής Νικοπόλεως έξηναγκά- 
σθησαν νά έγκαταλίπωσιν αύτήν. ’Ίσως έπί τών Κομνηνών καιέλιπον 
τήν πόλιν δλοσχερώς, διότι τότε περί τδν ΙΑ', αιώνα έγκαθιδρύθη ή δε
σποτεία τής ’Ηπείρου ύπδ τούς Κομνηνούς. Επειδή δέ έν έκείνοις τοΐς 
καιροΐς ή πρωτεύουσα τοΰ κράτους αύτοϋ Άμπραχία ήτο κέντρον καί τό
πος άσφαλής, ενδεχόμενον οί κάτοικοι τής Νικοπόλεως νά μετηνάστευ- 
σαν έκεΐσε —Εϊσί τινές έχόμενοι γνώμης ότι ή Νικόπολις ύδρεύετο έκ τοϋ 
ποταμοΰ Λούρου' (τοΰ παρα τοΐς άρχαίοις Άραχθου), δστις άπέχει τής 
Νικοπόλεως 3 ώρας, δπου και γέφυρα σώζεται ρωμαϊκή έκεϊ που παρά 
τούς λουτρώνας καί τείχος παράκειται, S δ έν Πρεβέζή ελλόγιμος πρό
ξενος τής ’Ιταλίας δ εύγενής ιππότης κ. Millelira κρίνει μεταγενεστέρας 
έποχής. Πλήν άλλ’ δμως ή Νικόπολις έ'χουσα ί'δια ύδατα δέν φαίνεται 
ήμΐν πιθανόν δτι ύδρεύετο έκ τοϋ προμνησθέντος ποταμοΰ, διότι έτι καί 
νϋν είσιν δρατά τά ί'χνη τοΰ άρχαίου ύδραγωγείου. Πρδς τούτοις έν Νικο- 
πόλει ύπάρχει ίχθυοτροφεϊον κοινοί Μάζωμα καλούμενου, δπερ ήτο λιμήν. 
Είχε δέ ή Νικόπολις τρεις λιμένας τδ Μάζωμα έπι τδν άμπρακικδν κόλ
πον,-τδν Κύμαρον πρδς δυσμάς τής πόλεως έπί τδ Ίόνιον πέλαγος καί 
τρίτον τδ Β ι&ΰ (ή Μαργαρώναν) παρά τήν Πρέβεζαν έπίνειον κοινώς λου
τρά τής Κλεοπάτρας επονομαζόμενου. ’Επί δέ. τοϋ τόπου, ένθα διεσώθη- 
σαν άρχαϊαι έπιγραφαί, ύπάρχει ή λεγομένη Πόρτα τοΰ Ήράπη, άρχαία 
ρωμαϊκή έπονομασθεϊσα ούτως ύπδ τών κατοίκων άτε κλειόμενη διά 
καταρρακ τής. Πρδς τούτοις μνήμην ποιούμεθα καί τοΰ εξής γεγονότος 
έξαίροντος ού μικρόν τήν τιμήν τής Νικοπόλεως. ΛντόΟε δήλον δτι 
έγεννήθη δ τή 3θ Μκί'ου 179 αίρεθεϊς πάπας Ρώμης έπί τής αύτοκρατο- 
ρίας τοΰ Κομμόδου, δν άπεκάλουν μάστιγα τής Ρώμης άτε καί τδν Νέ
ρωνα ύπερακοντίσαντα ταϊς κακίαις. Τδ τέρας αύτδ άγον τδ 32 έτος τής 
ηλικίας έστραγγαλίσθη έν τή ύστάτη νυκτΐ τοΰ 192. Ό δέ πάπας ’Ελευ
θέριος, έξ ού δ λόγος ώρμήθη, κυβερνήσας τήν έκκλησίαν πεντεκαίδεκα 
έτη καί τρεις καί είκοσιν ημέρας ύπέστη καί ούτος μαρτυρικόν θάνατον 
τή 26η Μαί'ου τοΰ εΐρημένου έτους καί έτάφη έν Ούκτικανφ. Είτα ή

1 Ίδ. Πανσαν. X, 38, 3.
2 Είςδάλλοντος εις tov άρπραχιχον κόλπον. 
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άγια έδρα παρέμεινεν #νευ ζυβερνήτου έπί πέντε ήμέρας. Έπί τοΰ Πάπα, 
αύτοΰ συνεβησαν δυο πυρκαϊαι έν τή αίωνίω πόλει, ή [./.έν πρώτη τοΰ Κα
πιτωλίου, οπού εζηφανίσθη μ,εγάλη βιβλιοθήκη Επιμελώς κατηρτισμένη 
υπό άρχαιων αναρίθμητων σοφών, ή δέ δεύτερα άπετέφρωσε τδ μέγκρον 
ι"^ς συγκλήτου, τδν ναόν τής Εστίας καί ικανόν μέρος της πόλεως. Τή 
δ·έ 310 Μαίου τοΰ αύτοΰ έ'τους διεδέξατο τδν Έλευθέοιον ΒΙκτωο ό /ί'. 
(όΐδς τοϋ Φελίκη άφρικανοΰ) επί της αυτοκρατορίας τοϋ- Περτίνακος πρβ. 
Cronologia dei Papi <!a San Pietro a Pio IX di fr. Ignazio Bianco da Monte-' 
grosso 1865 p 29 30 —Μετά δέ την τιμητικήν αύτήν παρέκβζσιν ύπέρ 
Νικοπόλεως, ητις ούδαμώς Ελάχιστη έ'σετκι έν τοΐς ήγεμόσεν Ιούδα κ.-ε 
και πατρίς γενομενη τοϋ Πάπα ’Ελευθερίου, δςτις ποοςωνυμεΐται Console- 
tor afflictoriin'.1 διά τάς περικοσμούσας αύτδν άρετώς, ήθέλομεν παρκλεί- 
ψει ήδιστον φιλικόν καθήκον, εί μή έξεφράζομεν τάς δέουσας ευχαριστίας 
πρδς ■ τδν εύπα ίδε υτον διδάσκαλον τοϋ έν Ιίρεβέζν) ελληνικού σχολείου τής 
κοινότητος, κ. Μπαχώμην. Ό διδάσκαλος ούτος προ τής άρχαιολογικής 
έπισκέψεως τής Νικοπόλεως φιλοξένως εχειραγώγησεν ημάς είς τά άξια, 
λόγου ερείπια αύτής. Ποντιάς αύ'ρα γλυκερού ζέφυρου παρεΐχεν αναψυ
χήν, ούδέν νέφος αίωροόμενΟν εις τδν κυανοΰν ούοανδν προηπείλει τήν αι
θρίαν κα'ι ή γλαυκή θάλασσα εκατέρωθεν τοϋ τε ίονίου πελάγους και τοϋ 
άμπρακικοΰ κόλπου εξηπλοΰτο γαλήνιος. Λαμπρός ήλιου κύκλος εχρύσιζ® 
τούς παρά τήν Πρέβεζαν καλλιπρεπεΐς λόφους και τήν έζωθεν αυτής πε
διάδα, δτε ύπδ τήν συνοδίαν τοΰ θεράποντος τοΰ ελληνικού προξενείου 
έφιπποι κατηυθυνόμεθα εις τήν όντως ζηλωτήν κόρην τοϋ πατρδς τής 
πατρίδος Νικόπολιν.2 Καί δσω έν τή βραχείρρ ήμών έκδρομ.ή άπευθαυμά- 
ξομεν τήν φυσικήν καλλονήν, τοσούτω μετά λύπης εθεώμεθα τδ πλεΐστον 
χωοίον τοϋ πρδς τήν Νικόπολιν πεδίου ολως άκαλλιέργητον, δπερ ήδυνατο 
νά χρησιμεύη είς δενδροφυτείαν, άμπελοφυτείαν καί σπόρια,ον γήν καλόν 
φι>τα,Λιή<: και άρονρης κατά τδν ποιητήν.4 Μετά δέ τήν είς Πρέβεζαν επ
άνοδον άνέμενεν ημάς αξιομνημόνευτου προάριστον διά τε τά παντοδαπά 
Εδέσματα καί τδν μελίφρονα σικελικόν οΓιον παρά τω γεραρφ εφημερίω 
τής έν Πρεβέζγ καθολικής έκκλησίας κ. Βοναβεκτούρα 8ν κατ’ άγαθήν 
συντυχίαν έγνωρίσαμεν διά τοϋ έν Αευκάδι ιεραποστόλου τοΰ αυτόθι καθο
λικού ναοϋ, τοϋ εριτίμου ημών φίλου πατρδς Λίνου. .‘Ο άγαστδς λοιπόν 
Λευίτης Βοναβεντούρας ξεναγήσας ημάς διήμερον έν τή ΐδίιρ οίκίφ παρέ·" 
σχεν αύθις πείραν τής χαρακτηριζούσης αυτόν φιλοφροσύνης. Είτα περί 
τήν δείλην έπεσκέφθημεν τδν έκ παλαιού χρόνου γνώριμόν ήμών, τδν

. ό Παρήγορος τών δυστυχούντων. . .. λ’
2'0 Αΰγονστοί ώ; δή άρίγνωτο» ?πωνομάσθη όπό τών Ρωμαίων pater patriae 

(πατήρ τή; πατρίδο;)·
3 ”18. ‘Ομήρου Ίλιάδ. Ζ. ς. 495·

Ενδοξότατου πρώην ηγεμόνα τής Σάμου κ. Γεώργιον Κονεμένοι τον 
άγαθή μοίρ£ τάς διατριβάς ποιούμενου έν τή έν τέταρτον τής ώρας άπδ. 
τής Πρεβέζης άπεχούση έπιθαλασσίφ εαρινή έπαύλει, ' ητις δεσπόζουσα, 
των περικειμένων λόφων, τοϋ λιμένος, τής πόλεως καί άντιτείνουσα πρός 
τε τό ιστορικόν "Ακτιον καί τδν άμπρακικδν κόλπον, άναμιμνήσκει τά 
θερινά Εκείνα Ενδιαιτήματα τής ρωμαϊκής αριστοκρατίας καί πάλαι καί; 
νϋν έτι. Παρά δέ τήν γραφικήν τοποθεσίαν τής έπαύλεως τοϋ σεβαστού· 
πρεσβύτου κ. Κονεμένου, ήν Εξωραΐζει καί ή κομψοτάτη αύτοΰ οικία 
μετά τοϋ έπιτερπεστάτου παραδείσου, κόσμος άλλος καταγλαίζει τδ κο- 
νεμένειον μέγαρον, ή σεβαστή δέσποινα καί αί μουσοτραφείς δεσποινίδες, 
αί ή'δη νΰν διατελοΰσαι έν τφ μυροβόλφ τής νεότητας λειμώνι καί άξιω- 
θεΐσαι έπιμεμελημένης άγωγής καί παιδεύσεως. Κατ’ εξοχήν δέ ή πρώτη 
θυγάτηρ ή δεσποινίς Μαρίκα, ής τδ παράστημα καί οί μέλανες δφθαλμοί 
τεκμηριοϋσι τούς γνησίους τύπους τής ελληνικής καλλονής, εύμοιρήσασα 
διαπαιδαγωγήσεως έ'ν τινι τών έν Βερολίνφ δνομαστών παρθεναγωγείων 
διαλέγεται μετά γλαφυρότητος καί εύχερείας μεγάλης τήν γερμανικήν 
καί άπομνημονεύει Εκλεκτούς στίχους τών μεγάλων ποιητών τοΰ γερμα
νικού Παρνασσού. Τη δέ έπιούση παρακάμψαντες τδ περιώνυμον "Ακτών 
καί έπαναπλεύσαντες είς Λευκάδα 2 άπεκομίσαμεν εύφρόσυνον τήν έντύ- 
πωσιν τής πρώτης Εν ταΐς σχολικαΐς διακοπαΐς Εκδρομής ήμών.

Έν Λευκάδι, κατά Δεκέμβριον,. 1-884. .
Ν. Πετρής γυμνασιάρχης

ΣΪΜΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

'Ο Ιερώνυμος Ίουστινιάνης*  άναφέρει ότι καθ’ ά βέβαιοί δ Άνδρέας 
Thevet είδε κυκλοφοροΰντα έν Αϊγύπτφ νομίσματα τής Χίου έν οϊς ήσαν 
άπεικονισμένα άφ’ ένδς μέν τδ ήμισυ δράκοντος καί ωραία κεφαλή κόρης 
μετά τής Επιγραφής MONETA MAGB.I CHIO, άφ’ ετέρου δέ ώραίο- 
τάτη κεφαλή μετ’ επιγραφής άποδεικνυούσης δτι ήτο δ βασιλεύς Δρά
κων, δστις ένυμφεύθη τήν Εύμορφίαν θυγατέρα τοΰ βασιλέως Σκλη- 
ρίωνος.

'Ο Promis**  έρανιζόμένος έκ. τοϋ Βλαστοϋ τά περί τοΰ νομίσματος

4 Έπίκλην Ψαθάκι.
2 Τη 46η Ιουλίου ί. ΐ.
* J e r ο s m e J u s t i n i a n, La description et histoire de i’isie de Schios ou Chios. 

Paris, 4606, σελ. 423. Βλ. καί ΒλαστοΟ, Χιακά, Τόμ. Β’, σελ. 45.
4 ** Pro in is, La zecca di Scio durante il dominio dei Genovesi, σελ. 61.
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Τουτου κρίνει εν. τής περιγραφής δτι δ γράψας ταϋτα ήγνόει τήν νομι». 
σματικην του μεσαιώνος και συμπεραίνει οτι πιθανώς τδ έν λόγφ νόμι
σμα είναι έν έκ τών πολλών τοϋ ΙΣΤ' αίώνος καί πρδ πάντων γερμανι
κών έφ’ ών γέγραπται Moneta marchio άντί marchionis ή marchionum και 
επειδή ήτο έφθαρμένη ή πρώτη συλλαβή έμεινε τδ τελικόν CH1O έξ ού 
δ συγγραφεύς άνευ κριτικής άπέδωκεν εις ένα άρχοντα τοϋ ίδιου έθνους. 
Άλλά τδ άμφισβητούμενον ύπδ τοϋ Promis νόαισμα άνεκάλυψα τώ 
1878 ύπαρχον έν τώ Μουσείφ τών Παρισίων· είναι δέ ωραιότατες τέχνης 
καί ακριβώς άπαράλλακτον ώς περιγράφει αύτδ δ ’Ιουστινιανός. Ιδού δέ 
τοϋ μοναδικού τούτου νομίσματος παρατίθηυ.ι ώδε τό τε άπεικόνισμα 
και την περιγραφήν.

. mONHTH WfflCRI emo X Τδ πεδίον διαιρείται είς
δύο μέρη διά καθέτου γραμμής και έν μέν τώ πρώτφ διαμερίσματι η- 
μισυ θαλασσίου δράκοντος έστραμμένου πρδς τά άνω, έν δέ τφ δευτέρφ 
διαμερίσματι νεάνις ίσταμένη ποδς τ’ άριστερά.

’Όπισθεν. DR UG Ο. RIX. mUUHIi. HGHPI. Νεάνις άντωπδς ί
σταμένη έχουσα τούς βραχίονας προτεταμένους.

’Άργυρος, Ζυγίζει γραμμάρια 14,25.
Ίδ γριφώδες τοϋτο νόμισμα κοπέν έν τφ νομισματοκοπείο) τής Χίου 

κατά τά τελευταία έτη της κυριαρχίας τών Ίουστινιανών διά νά κυ- 
κλοφορή πιθζνώς έν Αίγύπτφ στηρίζεται έπί τίνος μυθικές παρκδόσεως, 
περί ής δ Βλαστός γράφει τά έξης*

«Ή Εύμορφία αύτη είναι ή πολύκροτος Κόρη, έκ της οποίας έλαβε 
τδ όνομα καί η λεγομένη Γέφυρα ιής Κόρηο, καί δ παρά τδ όρος Αίπος 
κείμενος και την σήμερον έτι σωζόμενος (έάν μόνον είναι δ αύτδς) παρά 
τδν ποταμδν Βαργάσι Πύργος τής Κόρης. Περί ταύτης τίίς Εύμορφίας δι
ηγείται δ Ιερώνυμος την εφεξής ιστορίαν, την δποίαν στηριζομένην ΐ’σως 
εί'ς τινα παλαιάν άγνωστον παράδοσιν νομίζομεν κατά τά πλεϊστα μάλ
λον ώς μύθον καί διά τδ άλλόκοτον τών άναφερομένων πραγμάτων καί 
δνομάτων, καί διότι δέν αναφέρει την πηγήν δθεν την παρέλαβε, καί 
διότι τέλος κανείς άλλος συγγραφεύς δέν άναφέρει τοιαύτην ιστορίαν.

’ίκατδν έτη (λέγει) πρδ τών Τρωικών δ βασιλεύς της Χίου Σκληριών ή- 
θέλησε νά συμβουλευθή τδ μαντεϊον τών Δελφών διά νά μάθν) ποιον ή- 
θελεν είναι τδ τέλος τίίς ζωής του' άλλ’ έπεδή έφυβεΐτο μή τοΰ άρ- 
πάσωσι τήν θυγατέρα του, ή'τις ήτο ωραιότατη καί πολλά νέα καί εϊ- 
χεν έρκστάς τδν Δράκοντα βασιλέα τής 'Αρμενίας, τδν ’Αγαπητόν τύ
ραννον τής Δωρίδος (!) καί τδν ηγεμόνα τής Ι’αρσοϋ Άναστηνίωνα (!) 
τήν έκλεισεν είς πύργον και έβαλε φύλακας νά τήν φυλάττωσι μέχρι 
τής έπιστροφής του Ό Δράκων έκστρατεύσας κατά τής Χίου έστειλε 
πρέσβεις πρδς τδν Σκληρίωνα ζητών είς γάμον τήν Εύμορφίαν" δ δέ φο 
βούμενος τήν έχθραν τών άλλων δύω άντεραστών τής θυγατρός του, τδν
άπεκρίθη οτι είχε σκοπδν νά ύπάγ·ρ νά έρωτήση τδ μαντείαν καί τδν
παρεκάλει νά προσμείνη τήν άπόκρισιν μετά τήν επιστροφήν του. Τότε 
δ Δράκων έστειλε τδν στρατόν του καί έπερικύκλωσε τήν Χίον έχων δ-
μόφρονας καί τούς κατοίκους. ’Επειδή δέ και οί δύο άλλοι άντερασταί
έστειλαν τάς δυνάμεις των έναντίον τοϋ Δράκοντος, οί Χΐοι φοβηθέντες 
τδν ό'λεθρον τής πατρίδας των παρεκάλεσαν τδν βασιλέα των στείλαντες 
πρέσβεις νά έλευθερώσρ τήν θυγατέρα του έκ τοϋ πύργου καί νά τήν 
δώσ-ρ είς γάμον είς δν τινα ήθελε προτιμήσει. Ό Σκληριών τούς παρεκά- 
λεσε νά άναγνωρίσωσι βασίλισσαν τήν Εύμορφίκν καί νά τήν ύπανδρεύ- 
σωσι μέ ένα έκ τών τριών μνηστήρων. Τοιουτοτρόπως τήν ένυμφεύθη δ 
Δράκων καί έγεινε βασιλεύς τής Χίου’ δ δέ Σκληριών έκλείσθη εις τδν 
ναδν τοϋ ’Απόλλωνος νά περάση τδ έπίλοιπον τής ζωής του καί εκεί άπέ- 
θανεν. Εις ταϋτα προσθέτει δ Ιερώνυμος,δτι διζβά; έκ τής Χίου δ μέγας 
’Αλέξανδρος έπεσκέφθη τδν έν τφ ναφ τοϋ Απόλλωνος τάφον τοϋ Σκλη- 
ρίωνος καί παρεκάλεσε τδν ίερέα νά τδν χαρίΐρ τά όπλα του, τά δποΐα 
καί έλαβε.* λ

Παύλος Λάμπρος

Αλ •νομ.εσμ.'κτεκαί. συλλογαιε Αθηνών. Έν τφ τελευταίφ τεύ- 
χει τής νομισματικής ΐπιϋεωρήσεως τών .Παρισίων δ κ. ’Αρθούρος *Εγγελ  
δημοσιεύει σημειώσεις περί τών νομισματικών συλλογών τών Αθηνών. 
Έθεωρήσαμεν άρκετά περίεργον καί ένδιαφέρον τδ θέμα ώστε νά παθα- 
θέσωμεν ενταύθα σύντομον τοϋ άρθρου περίληψιν.

Αί έν Άθήναις συλλογαί νομισμάτων άνέρχονται κατά τδν κ. ’Έγγελ 
είς δεκαέξ καί είναι αί εξής: Ή τοϋ εθνικού νομισματικού μουσείου,ή έν 
τφ Πολυτεχνείφ συλλογή τοΰ κ. ’ίωάννου Δημητρίου, ή συλλογή τής 
αρχαιολογικής εταιρίας, ή τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Σούτσου, ή τοϋ κ. ’Αλε-

* ΒλοωτοΟ, Χιαχά, τόμ. Β', σιλ. 45.



74 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚ'ΓΑ 75

ξάνδρου Μελετοπουλου (έν Πειραιεΐ), ή τοϋ κ. Π. Λάμπρου, ή τοΰ 'κ. Κ. 
Βούχεοερ (έν Πειραιεΐ), ή τοϋ κ· 'Ερρίκου Σχλίεμαν, ή τοΰ κ., Μ. Μελά, 
ή τής Κυρίας Ελένης Ν. Μαυροκορδάτου, η τοϋ κ. Θεοδ. Χελδράϊχ, η 
τοϋ κ. Α. Ρουσοπούλου, ή τοϋ κ. Χαρ. Τρικούπη,ή τοϋ κ. Μαρσέλ Δυβοώ 
μέλους της γαλλικής σχολής, η τοΰ κ. Α. Βεοέττα, ή τοϋ κ. Ούλ. Καΐ- 
λεο διευθυντοΰ τοΰ Γερμανικού ινστιτούτού.

Περί επτά τών συλλογών τούτων ο κ. ’Έγγελ συντομότατου ποιείται 
λόγον ή γενικόν περί τών περιεχομένων έν αύταΐς. Μακρότερον δέ ποιεί
ται περί τών έξης, Αναφέρων και τά σπουδαιότερα τών έν αύταΐς νομι
σμάτων.

Τδ έθνικδν Νομισματικόν Μουσεΐον ίδρύθη τδ πρώτον τφ 1829 καί ή 
επιμέλεια αύτοϋ Ανετέθη εις τδν Άνδρέαν Μουστοξόδην. Τφ 1833 έκλήθη 
εις διεόθυνσιν αύτοϋ έκ Δανίας ο νομισματολόγος Γκίδε, διάδοχος δ’ αύ
τοϋ ύπήρξεν ό καθηγητής της Αρχαιολογίας Αουδ. Ρόσς. Μετά τήν άνα- 
χώρησιν τοΰ Ρδσς τδ Νομισματικόν Μουσεΐον έσχεν ώς διευθυντάς τδν 
Γεννάδιον και τδν Πιττάκην. Τφ 18 4 3 μετεκομίσθη είς τδ Πανεπιστή
μιου ώς παράρτημα της ’Εθνικής Βιβλιοθήκης και έπεβλέπετο ύπδ τοΰ 
εφόρου τής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Κοζάκη Τυπάλδου. Άπδ τοΰ 1856 
όμως Απέκτησεν ί'διον νομισματογνώμονα τοϋ κ. Άχιλλέα ΓΙοστολάκα τδν 
και ήδη μετά ζήλου διευθύνοντα αύτδ και είς θν κυρίως καί Οφείλεται ή 
μεγάλη αύτοϋ Ανάπτυξις. Τδ Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεΐον έποιήσατο 
τρεις δημοσιεύσεις' τδ α' μέρος τοΰ Γενικοΰ Καταλόγου, τδν κατάλογον 
τών νομισμάτων τών Ίονίων νήσων τής συλλογής Π. Λάμπρου, και την 
σύνοψίν τών έν τφ Νομισματικώ Μουσείφ περιεχομένων νομισμάτων, έκ 
τών εξαγομένων δέ τών δημοσιεύσεων τούτων βασιζόμενος παρέχει δ κ. 
’Έγγελ πληροφορίας, αΐτινες είναι γνωσται είς τδν ένδιαφερόμενον "Ελ
ληνα Αναγνώστην.

Ή έν τφ Πολυτεχνείφ συλλογή τοΰ Ίωάννου Δημητρίου περιέχει Απο- 
κλειστικώς νομίσματα της Αρχαίας Αίγύπτου,είναι δέ πλουσιωτάτη καί 
.έδωρηθη τώ έ'θνει ύπδ τοΰ γενναίου κατόχου μετά τής Αιγυπτιολογικής 
αύτοϋ συλλογης.ΤΙ συλλογή τοΰ Ίωάννου Δημητρίου έξεδόθη είς δύο τό
μους ένΠαρισίοις ύπδ τοΰ κ Φεωρδάν τώ1873.’Ήδη όμως πολλών έ'κτοτε 
.γενομένων προσθηκών νέα προετοιμάζεται τών νομισμάτων τής συλλογής 
έ'κδοσις. '

. Ή νομισματική συλλογή της Αρχαιολογικές 'Εταιρίας η έν τφ Πολυ- 
τεχνείφ κατατεθειμένη δέν έσχηματίσθη-συστηματικώς ούδ’είναι κατα- 
τεταγμένη, περιέχει δέ. τά νομίσματα τά έκάστοτε άνευρεθεντα είς τάς 

.διαφόρους ανασκαφάς τής 'Εταιρίας, ών πολλά είναι άξια λόγου καί τινα 
μοναδικά. Εξέχει ιδία σειρά μολυβδίνων κερματίων καί η κατά τάς Ανα
σκαφάς τοΰ Διπύλου Ανευρεθεΐσα σειρά ’Αθηναϊκών τετραδράχμων.·

■ 'U συλλογή του έν Πειραιεΐ κ. ’Αλεξάνδρου Μελετοπουλου είναι Αρκετά 
πλούσια καί περιλαμβάνει έν γένει πάσας τάς νομισματικά; σειράς. Έγε-· 
νέτο δέ γνως·η είς τδ έλληνικδν δημόσιον διά της δημοσιεύσεως τοΰ κατα
λόγου αύτής, 8ν δμως έκ τών γραφόμενων φαίνεται Αγνοών δ κ. ’Έγγελ.

Ή νομισματική συλλογή τοϋ κ. Π. Λάμπρου έκτος πολλών και άλλων 
ελληνικών και ρωμαϊκών νομισμάτων περιλαμβάνει τρεις σημαντικά; καί 
μοναδικάς ώς λέγει δ κ. ’Έγγελ σειράς’ αύται· δ’ είναι: α) πληρεστάτη 
σειρά τών χαλκιών ’Αθηναϊκών συμβόλων τών φερόντων Αφ’ ενός μέν κε
φαλήν ’Αθήνας ή λέοντος, καί Αφ’ ετέρου γράμματα τοΰ Αλφάβητου' β) 
ή πλουσιωτάτη σειρά τών έν ’Ανατολή ύπδ τών σταυροφόρων καί άλλων' 
Λατίνων ηγεμόνων κοπέντων νομισμάτων Απδ της διαμελίσεως τών έπαρ- 
χιών τοϋ Βυζαντινοϋ κράτους· γ) η σειρά τών νομισμάτων τής νεωτέρας 
Ελλάδος.

'Η της κυρίας Ελένης Ν. Μαυροκορδάτου νομισματική συλλογή περι
λαμβάνει 2300 νομίσματα καί ενέχει ικανά άξια λόγου μεταξύ τών δποίων 
διακοίνεται ώραία ’Αθηναϊκή σειρά.

Ή συλλογή τοΰ κ. Θεοδ. Χέλδραϊχ σύγκειται κυρίως έκ νομισμάτων 
’Αθηναϊκών καί είναι Αρκετά πλουσία. Ενέχει δέ τινα τετράδραχμα τών 
Αρχόντων Ανέκδοτα καί τινα άλλα ίκανώς σπάνια.

'Η τοΰ κ. Καΐλερ νομισματική συλλογή περιλαμβάνει κυρίως νομίσματα 
τής ’Αττικής περιέχει δέ πολλά σπάνια καί Ανέκδοτα και έν γένει είναι 
έσχηματισμένη μετά πολλής έπιμελείας καί προσοχής.

Ή τοΰ κ. Άλεξ. Σ οότζου τέλος συλλογή περιλαμβάνει τάς άρχαίας 
πόλεις.Έκ τών νομισμάτων τούτων πεντήκοντα κχί έν Ανέκδοτα έδημο- 
σίευσεν δ πατήρ τοϋ κ. Σούτζου έν τή Νομισματική ’Επιθεωρήσει τών 
Παρισίων τφ 1870.

Τοιαϋται αί έν Άθήναις ύπάρχουσα’. νομισματικά! συλλογαί.

ΓερίΛανεκή — Άπδ τής 1 Ο7·4 Δεκεμβρίου (ν) τής έπετείου
τοΰ Βίγκελμαν δπότε έπανελήφθησαν αί έργασίαι τής ένταϋθα Γερμανι
κής Σχολής κατά τούς δύο μήνας Δεκέμβριον καί Ιανουάριον πέντε συνε*  
δρίαι συνεκροτήθησαν έν αίς έγένοντο αί εξής Ανακοινώσεις :

■ Κατά τήν πρώτην τούτων δ κ. Καΐλερ ώμίλησε περί τής παλαιοτά·- 
της σχέσεως τών Αιγυπτίων πρδς τούς "Ελληνας κατά τά αιγυπτιακά 
μνημεία καί τούς ελληνικούς μύθους. Ό κ. Δαΐρπφελδ ώμίλησε περί τής 
οικοδομικής τών πρώτων ελληνικών θεάτρων δ δέ κ. Λόλλιγγ περί τή-ς 
τοπογραφίας τής Δωρίδος.

’Εν τή β' συνεδρίας δ κ. Βδν ώμίλησε περί τών εξαγομένων τών τελευ
ταίων Ανασκαφών έν Περγάμφ. Ό κ. Καΐλερ Ανεκοίνωσεν ύπόμνημα τίΐΰ

k
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κ. I. x. Δραγάτση περί τίνος σφραγΐδος, δ δέ κ. Μάρξ ώμίλησε περί δύο 
άγγείων έκ Poggio—Sommavilla.

Κατά την αμέσως έπομένην συνεδρίαν δ κ. Δαϊρπφελδ ώμίλησε περί 
τών Προπυλαίων, δ κ Δυμμλερ περί τινων άγγείων έκ Caere, και a κ. 
Φαβρίκιος περί τοΰ έν ’Ίδη ’'Αντρου τοϋ Διός.

Εν τη δ συνεδρίας ο μεν κ Καΐλερ ώμίλησε περί δύο άττικών νεκρι
κών αναγραφών, δ κ. Κυριάκος Μυλωνάς περί τινων νεωσ.τί άνευρεθεισών 
έπιγραφών και δ κ. Αόλλιγγ περί της τοποθεσίας της 'Αλόννησου.

Κατά δέ την τελευταίαν συνεδρίαν δ μέν κ. Καϊλερ ώμίλησε περί 
αττικών ορών, ο δε κ. Αόλλιγγ περί της τοποθεσίας τοϋ Δωτίου πεδίου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατά τδν λήζαντα μήνα μόνον δυο έγενοντο άναγνώσμκτα :
Ό κ. Ο. Ίασωνίδης, τακτικόν μέλος ώμίλησε περί της πο.Ιιτείας τον 

H.lazwvoc,
Ό αυτός άνέγνω άποσπάσματα έμμετρου αύτοϋ μεταφράσεως του z/or 

Zcvar.
'Η Κυρία Αικατερίνη Δασκαρίδου άπεπεράτωσε τάς διαλέγεις αύτής 

πρδς πρακτικήν άνάπτυξιν τών δυο περί Φροβε.Ιιανοΰ συστήματος ομιλιών 
αύτής.

Την 12 ’Ιανουάριου έγένετο δ ευεργετικός χορός υπέρ της έν Άθηναις 
σχολής τών άπόρων παίδων ύπδ την εύγενή προστασίαν τών Κυριών 
Ρόζκς Σ. Βαλαωρίτου, ’Ιφιγένειας Α. Συγγροΰ, Πηνελόπης Ε. Κεχαγιά καί 
Σοφίας Ε. Σχλίεμαν. Ό χορός έγένετο ζωηρότατος ή δ’ έζ αύτοϋ εί'σπρα- 
.ξις άνήλθεν είς δρ. 3878

’Εν τφ θεάτοφ Έρμουπόλεως έδόθη ευεργετική παράστασις ύπέρ τής 
;άύτόθι σχολής τών, άπορων παίδων τοϋ Συλλόγου άποκομίσασα περί τάς 
χιλίας δραχμάς είς τδ ταμεϊον της σχολάς.

Έληφθησαν αί εκθέσεις τών έζελεγκτικών επιτροπών τών έπαρχιακών 
σχολών τών άπόρων παίδων.

Ό κ. Δ. Μάλλιος προσήνεγκε 50 δραχμάς ύπέρ τνίς έν Άθηναις σχο
λής τών απόρων παίδων, δ δ’ έν ’Αθηναις σύλλογος ή .«."Ανδρος» S03 
ομοίως δρ. ύ ιέρ τνίς έν Φελφ ’Άνδρου σχολής τοϋ Συλλόγου.

Άπεβίωσαν δύο επίτιμα μέλη τοΰ Συλλόγου, ό Ιωάννας βοΰρος 
ααί δ Άλέξεος ΙΙάλλ^ς. Άμφότεροι πολλάς προσηνεγκον τφ Συλ- 
λόγφ ύπηρεσίας.

ΕΡΓΛ2ΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tp.vjp.a ν<,·»Λχόν καε πολετ. έπεβτημών. — Μίαν συνεκρότησε 
τδ τμήμα τοϋτο συνεδρίαν καθ’ήν έσκέφθη περί της καταλληλοτέρας καί 
σκοπιμωτέρας διαθέσεω, τοΰ έκ τών εράνων συλλεγέντος ύπέρ τών φυλα
κισμένων χρηματικοΰ ποσοΰ.Άκοΰσαν της γνώμης πολλών μελών τής’Επι- 
τροπής έκθεσάντων τάς δυσχερείας αίτινες παρεμβάλλονται είς την περαι
τέρω τελεσφόρον ενέργειαν ταύτης πρδς βελτίωσιν τών φυλακών,άπε.φάσι- 
σεν,'ίνα,τη έπιμελείη αύτοϋ καί διά της προσόδου τών συλλεγέντων χρη
μάτων έκδοθή, κατά πρώτον, β.βλίον παριστάν, έν πάση λεπτομερείς,τάς 
άθλιότητας τών φυλακών, καί έπιχειρηθή πάν τδ άπολυτως άνζγκαΐον 
πρδς σχετικήν καί κατά τδ ένόν βελτίωσιν αύτών" η άπόφασίς του δ’ 
αύτη νά ύποβληθη είς τήν έ'γκρισιν τοϋ Συλλόγου.

ζ'■ήλιον τέκνων.—Άπαξ συνήλθε τδ τμήμα εϊς. συνεδρίαν.
Ό κ. ΙΙρόεδρος αγγέλλει οτι ή έπί τής έκθέσεως ανθέων καί φυτών 

έπιτροπή συνήλθε, διασκεφθεΐσα δέ περί τοΰ ζητήματος άν πρέπη νά 
γίνν) έ'κθεσις κατά τδ παρόν έτος ή όζχι, άποφζίνετκι καταφκτικώς, φρο
νούσα δμως οτι καλόν είναι ή φετινή έ'κθεσις νά γίνη κατά τδ φθινόπω·’ 
ρον ΐνα περιλάβη καί άνθη άλλα παρά τά εαρινά καί καρπούς πολλούς,. 
Τδ τμήμα αποδέχεται τήν γνώμην τής επιτροπής καί αναθέτει πάσαν περί 
τής έκθέσεως μέριμναν είς έπιτροπήν έκ τών κ κ. I I. Σκυλίσση προεδρεύ- 
οντος, Γ. Δουρούτη, Γ. Ζέζου Δ. Τσάτσου καί Γ. Δροσίνη γραμματέως" 
Μεθ’3 δ κ. Μ. Μελας προτείνει νά δ οργανωθώ ύπδ τοΰ τμήματος i μικρ^ο 
καλλιτεχνική έ'κθεσις περιλαμβκνουσα άποκλειστικώς έ'ργα Ελλήνων καλ
λιτεχνών. Τδ τμήμα άποδέχεται προθυμως τήν πρότασιν, δρίζει δέ χρό
νον πρδς τέλεσιν αύτής τδ πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Απριλίου, καί άνατί- 
,θησιν είς πενταμελή έπιτροπήν άποτελουμένην έκ τοΰ προέδρου καί τοΰ 
γραμματέως καί τών κ. κ. Θ. Άννίνου, Γ. Ζέζου καί I. Πολέμη τήν περί 
αύτής φροντίδα.
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ποδς Συμεών τδν άρχοντα Βουλ-
Ό κ. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς κατόπιν άνέγνω έπιστολήν τοΰ Νεο-

Φιλολογικόν καί αρχαιολογικόν τμήμα. — Καί τούτο τό 
τμήμα συνεκρότησε την τακτικήν αύτοϋ συνεδρίαν. Κατά ταύτην πρώ
τος δ κ. Ιω. Σακελλίων ειπεν δτι, ώς έκ τινων λόγων τεκμαίρεται, δ έκ 
προστάγματος Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου συγγράψας την συνέ
χειαν της Θεοφάνους Χρονογραφίας είναι ί'σως Θεόδωρος δ Δαφνοπάτης, 
ούτινος μνείαν ποιείται δ Κεδρηνός, και δτι, ώς τελευταϊον έγνώσθη έκ 
τών έν τώ Δελτίφ τής Ιστορικής και ’Εθνολογικές Εταιρίας δημοσιευ- 
θέντων, ήτο προσέτι δ αύτδς πατρίκιος καί πρωτασηκρητις έν τή τοϋ ■ 
αύτοκράτορος εκείνου αύλή, αύτδς γράψας και τάς τοΰ συμβασιλεύοντος 
'Ρωμανού τοϋ πρεσβυτέρου έπιστολάς 
γαρία 
φύτου Βάμβα πρδς τδν Κολοκοτρώνην περίεργον διά τδν τρόπον της έκ·- 
φράσεως έν ή συμβουλεύει αύτδν νά μη άντιφέρηται είς την διοίκησιν, 
άλλά νά έργασθή εΐλικρινώς ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ έθνους. Μετά 
ταύτην άνέγνω έτέρκν ανέκδοτον τοΰ Άδαμαντίου Κόραν! πρός τδν Βάμ- 
βκν, ον παοακαλεΐ νά παραλάβή την άνέκδότον ύλην τοΰ λεξικοΰ του 
μετά τδν θάνατόν του,βν προβλέπει προσεγγίζοντα, διότι την θεωρεί ά- 
ναξίαν έκδόσεως. Κατόπιν δ κ. Π. Λάμπρος άνακοινοΐ άγνωστον νόμι
σμα τής Χίου,δπερ άνεκάλυψεν έν τώ Μουσείω τών Παρισίων κοπέν κατά 
τά τελευταία έτη τής κυριαρχίας τών Ίουστινιανών διά νά κυκλοφορή 
πιθανώς έν Αίγύπτω. Ό κ. Γ, Κρέμος δμιλεϊ περί τίνος υπομνήματος 
της συλλογής τοΰ Αίνιάνος χρησίμου, διότι διαλαμβάνει πολλά χοησι- 
μεύοντα είς έξακρίβωσιν τών συμπλοκών τών Ελλήνων προς τον Χουρ- 
σίτ πασσάν, 
ιστορία τοΰ οποίου έκτίθεται μέρος αύτοϋ τοϋ ύπομνηματο 
είτα δέ ποιεί λόγον περί έπιστολής τοΰ Γ. Αίνιάνος, 
χρήσις τοΰ κοσκίνου διά τάς κρυπτογραφικάς 
σημειώσεων τοΰ αύτοϋ περί τών εθίμων τοΰ 
γλώσσης. Κατόπιν δ κ. Σπυρ Βάσης άπεδειξεν 
βίου κειμένου έν τώ 5 κεφ. τοΰ 25 β.βλίου ότι 

φαίνεται δέ δτι συντάκτης αύτοϋ εινε δ Περραιβδς, έν τή 
- -·“■>; διαφόρως" 

έν ή άναφέρεται η 
έπιστολάς, καί ιστορικών 
ελληνικού λαού καί της 
έκ χωρίου τινδς τοΰ Λι- 
ή εκλογή τών μαξίμων 

ποντιιρήκων εις τά comitia tribute περί της οποίας δέν άναφέρουσιν ώρι- 
Έν τελεί δ 

ηγουμένου 
ώς έκ τοϋ

σμένον τι οί νεώτεροι ιστορικοί, ή'οξατο γενομενη τδ 33 2. 
κ. Σπ. Π. Λάμπρος έπέδειξε μολυβδίνην σφραγίδα θεοδώροο η 
τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τών Στουδίων, ήν άνήγαγεν ό: 
χρόνου καί τής τεχνοτροπίας είς τδν γνωστόν έκκλησιαστικον συγγραφέα 
και ομολογητήν Θεόδωρον τδν Στουδίτην. 'Ο αύτδς έποιήσατο λόγον 
περί χειρογράφου τινδς εύρεθέντος μεταξύ άλλων έν έρμαρίω τινί του υ
πουργείου της Παιδείας. Τδ χειρόγραφον τοϋτο γεγραμμενον κατά τδν 
ιδ' αιώνα έπί βομβυκίνου χάρτου περιέχει την είς δυο βιβλία διγρημέ- 
νην ’Ανθολογίαν Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού, ής άλλο άπόγραφον σώζεται 

iv τή Λαυρεντιζκή βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας. Πλήν δέ τής ’Ανθολο
γίας ταύτης περιέχονται καί άλλα, έν οΐς άξια λόγου ανέκδοτα τά έ 
ξής· 1) ’Επιστολή Διοκλέους πρδς ’Αντίγονον τόν βασιλέα τής Συρίας 
περί υγιεινής, άποδοτέα είς τδν γνωστόν ιατρόν, ου μέχρι τοΰδε περιε- 
σώθησαν μόνον συνταγαί τινες έν ίατρικαΐς συλλογαϊς.2) Μενάνδρου και 
Φιλιστίωνος γνώμαι. καί διάλεκτοι συλλογή έκ τριακοσίων πεντήκοντα 
περίπου στίχων διαλεκτικών ύπδ Μενάνδρου καί Φιλιστίωνος έκφερομέ- 
νων και περιεχόντων γνώμας τούτων τών κωμικών τάς πλείστας άνεκ- 
δότους, έν γένει πολλφ πλουσιωτέρα τής έν τφ Δ', τόμω τών Fragmen- 
ta comicorum Graecorum τοΰ Meineke έκδεδομένης, ητις σύγκειται έκ 
μόνων πεντήκοντα στίχων. 3) Παραινέσεις Μενάνδρου κατά στοιχεϊον, 
συλλογή ύπερτετρακοσίων μονόστιχων γνωμών τοΰ Μενάνδρου άλφαβη- 
τικώς κατατεταγμένων.

Τμήμ.α φυσεογνωστεκόν. — Μίαν συνεκρότησε τύ τμήμα συνε
δρίαν, έν ή δ κ. Δ. Κοκκίδης ώμίλησε περί τής μετεωρολογικής κατα- 
στάσεως τοΰ 18b4. Τδ έτος τοϋτο έγένετο ύπδ μετεωρολογικήν έποψιν 
έκ τών άξιολογωτέρων, διότι ή μέση αύτοϋ θερμοκρασία ί'ση ποδς 16,15 
είναι $ατά δυο μόνον εκατοστά μείζων τής τοΰ 1858 (16.13). Ή δια
νομή δμως τής θερμότητος κατά τά δύο ταΰτα έτη είναι ολως διάφο
ρος, διότι τδ μέν 1 8 5 8 είχε χειμώνα δριμύν, θέρος δμως άρκετά Θερμόν 
το δε 1 884 μετριον χειμώνα, τδ θέρος δμως δροσερώτατον παρά πάν 
άλλο έτος άπδ τοϋ 1858 καί εντεύθεν.

Ύπδ τήν έποψιν τής καταπτώσεως τών ύδάτων τδ 1884 δέν παοου- 
σιάζει τι τδ έκτακτον, διότι κατ’ αύτδ κατέπεσε 360 χμ. ποσδν κατά 
τι κατώτερον τής μέσης έτησίας καταπτώσεως 423 χμ. έξαχθείσης έκ 
τών παρατηρήσεων τών έτών I 858—— 1 884, δ άριθμδς δμως τών ήυ.ε- 
ρών, καθ’ άς κατέπεσεν ύδωρ είναι μείζων καί αύτοϋ τοϋ ,έτους 1883, 
δπερ ήτο πολυομβρότατον.

Ύπδ τήν έποψιν τής ύγρομετρίας δέ·ι ήτο δυνατόν νά γίνγ) σύγκρισις 
προς προτερα ετη, διότι απο τοΰ Ιουνίου μονον ή’ρξαντο γινόμεναι ύγρο- 
μετρικαί παρατηρήσεις.

Ύπδ τήν έποψιν τής διανομής τών άνέμων έπνευσαν βόρειοι μέν κατά 
53,4 εκατοστά τής δλης διάρκειας τοΰ έτους, κατά 46,6 δέ νότιοι. Είς 
τούς Β. περιλαμβάνονται οί ΒΔ ΒΑ. καί Α. είς δέ τούς Ν. οί ΝΑ. Ν. και 
Δ. Μετά της επικρατησεως των βορείων άνεμων ιδίως κ,ατά τον ’Ιανου
άριον καί Φεβρουάριον συνδέεται μεγάλη βαρομετρική θλίψις, μετά δέ 
τών νοτίων ιδίως κατά τδν Απρίλιον μικρά βαρομετρική θλίψις.

Έγένετο πρδς τούτοις σύγκρισις τών παρατηρήσεων τοϋ σταθμοΰ Λα-
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ρίσσης πρδς τάς τών ’Αθηνών. Διά της συγκρίσεως τών θερμοκρασιών 
τών δυο πόλεων εξάγεται δτι ή θερμοκρασία της Λαρίσσης είναι πάντοτε 
κατώτερα της τών ’Αθηνών, μόνον τδ δεύτερον δεκαήμερον τοΰ ’Ιουλίου 
είχε θερμοκρασίαν κατ’ ολίγον άνωτέραν τίς τών ’Αθηνών, η διαφορά ό
μως τών δύυ θερμοκρασιών τδ μέν θέρος είναι μικρά, αυξάνει δμως καθό
σον η ώρα τοϋ έτους προχωρεί πρδς τδν χειμώνα- διά την συγκρισιν τών 
βαρομετρικών θλίψεων καί τδν σχηματισμόν αύτών πρδς τά μεγάλα ρεύ
ματα τίς άτμοσφαίρας, ό άριθμδς τών παρατηρήσεων δέν είναι είσέτι 
επαρκής. Τέλος έγνώρισε τφ τμηματι δ κ. Κοκκίδης, δτι ,τγί αιτήσει 
τοϋ κ. ύτουργοΰ της Παιδείας δ κ. έπί τών ’Εσωτερικών υπουργός ένέ- 
κρινεν ϊνα δημοσιεύονται κατά μίνα έν τί; α’Εφημερίδι τίςΚυβερνησεως» 
αί μετεωρολογικά! παρατηρήσεις τοϋ άστεροσκοπείου ’Αθηνών έν δλαις 
αύτών ταΐς λεπτομερείαις.

Μετ’αύτδν δ κ. Κ. Π. Αάμπρος έπέδειξε τοΐς έταίροις λίθον έξαχθέντα 
τελευταίως ύπ' αύτοΰ έκ της κύστεως πάσχοντος δι’ ύπογαστρικης το
μής, έπιφυλασσόμενος νά ποιησ-ρ περ'ι τίς έγχειρίσεως ταύτης μακρδν 
λόγον ένώπιον τίς ίατρικίς έταιοίας.

Τέλος § κ. Θ. Χέλδραϊχ άναγινώσκει επιστολήν Γάλλου καθηγητοϋ, 
δι’ ης ζητείται αύτοΰ τε καθώς καί πάντων τών Ελλήνων δ έρανος διά 
τδν άνεγερθησόμενον έν Rennes τίς Γαλλίας ανδριάντα είς τόν ρέτρον 
Belon, τδν θαυμάσιον φυσιοδίφην τοΰ 1ST', αίώνος, δστις κατά τδ 1 541> 
έπεσκέφθη και την 'Ελλάδα καί φυσιογραφικά ταύτης έγραψε.


