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ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ'
Κύριοι,
Πρέπει νά έχη τις τό θάρρος νά λέγη την αλήθειαν είς την πα
τρίδα του, και έπι τη πεποιθήσει ότι μικρόν Θά ήναι τό καλόν δπερ
έκ της έλευθεροστομίας $ μάλλον της ειλικρίνειας αυτής θά πρόέλθη.
’Από πολλών έτών έν Έλλάδι δ χρόνος άπόλλυται εις μάτην, ή πο
λίτικη είναι μικροπρεπής, ανακόλουθος και επιπόλαιος, ή αντιπρο
σωπεία, καί τοι πολλάκις μετ’ έπιδείξεως έκλήθη καί αναμορφωτική,
συγχίζει τά πάντα, παρασύρεται εις προσωπικά ζητήματα καί οΰδέν
σχεδόν τό'σπουδαϊον ,πρός άνάπτυξιν καί ευημερίαν τής εργατικής
τάξέως του λαού ένομοθέτησεν. Έν τώ χρόνω τούτφ άλλα έθνη έπιμελέστερα καί πρακτικότερα, μη έξαντλούμενα είς ματαίας και άνωφελεϊς συζητήσεις, ποιούσιν αληθείς προόδους, προόδους κοινωνικά?
καί προόδους οίκονομικάς.
Τάς σκέψεις ταύτας ένέβαλεν ήμϊν ή άνάγνωσις σπουδαίας καί
έμβριθούς μελέτης του Γάλλου οικονομολόγου Δέοντος Say περί των
Λαϊκών Τραπεζών τής ’Ιταλίας, τών κοινωνικών τούτων Εταιρειών,
αϊτινες μετενεχθεΐσαι έκ τής Γερμανίας όπου έγεννήθησαν, έλαβον
σπουδαίαν άνάπτυξιν υπό την γόνιμον καί έργατικήν ελευθερίαν του
ευτυχούς τούτου έθνους.
Παρ’ άπασι τοΐς πεπολιτισμένοις έθνεσιν αί παντοΐαι στερήσει?
κα'ι κακουχίαι τής εργατικής τάξεως έπαπειλούσαι την γένεσιν κοι
νωνικού ζητήματος έξήγειρον την ενθουσιώδη μέριμναν τών τε ιδιω
τών καί κυβερνήσεων. Καί οί μέν άκολουθούντες τό παράδειγμα άλ
λων χωρών ένόμισαν ό’τι ή άμεσος χρηματική βοήθεια τού Κράτου'ς
κα'ι τών εΰπορουσών τάξεων, ή φιλανθρωπία δηλ. καί ή έλεήμοσύνη
ήσαν άρκεταί προς θεραπείαν των. Βεβαίως ή τού πλησίον αγάπη
έπιβάλλει διά τής θρησκείας καί τής ηθικής εις πάντα εύπορον τό
καθήκον ν’ άφιεροϊ μέρος τών εισοδημάτων του εις βοήθειαν τών πασχόντων αδελφών του' παντού καί πάντοτε εόρέθησαν πλούσιοι οϊτινες θεωρούντες την έκπλήρωσιν τού καθήκοντος τούτου ώς την

·* Άνεγνώσθη έντφ Συλλόγφ.τή 16 Δεκεμβρίου 1886·
Τόμο; ί’, 8. — ’Ιανουάριο; 1887.
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χριστιανικωτέραν αυτών πράξιν, ίδρυσαν ή έπ'ροικόδότησαν πτωχοκομεΐα, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία κτ,λ. κτλ. τά όποια
πλεΐστον βεβαίως συντελοΰσιν είς πολλών δυστυχημάτων θεραπείαν.
Άλλ’ όσον εΰγενεΐς και αξιέπαινοι' είσιν αί ένέργειαι αύται, όσον τά
έργα της δημοσίας καί της ιδιωτικής άγαθοποιίας εΐσί χρήσιμα προς
έλάττωσιν και παραμυθίαν έκτακτων ατομικών και πρόσκαιρων δυσ
πραγιών, τοσοΰτον ανεπαρκή καί άνεπιτήδεια ταΰτα άποδεικνύονται,
όπως έπιφράξωσιν αΰτάς τάς πηγάς, όπως έμποδίσωσι τήν έπιτεινομένην κακουχίαν του εργατικού λαοΰ, έν ένί λόγφ όπως , χρησιμεύσωσι προς λύσιν του κοινωνικού ζητήματος. Τουναντίον μάλιστα ή
άγαθοποιία ώς οφειλή μέν του δίδοντας, δικαίωμα δέ του λαμβάνοντος ύπό τών νόμων καθιερουμένη, έπαυξάνει κατά γεωμετρικήν ανα
λογίαν τούς αριθμούς τών απόρων, συνειθίζουσα τον εργάτην νά περιμένη τήν παρ’ άλλων βοήθειαν νά δαπανή δ’ ευκόλως και ματαίως
οπού δέν πρέπει τάς μικράς του οικονομίας, τάς οποίας άλλως ήδύνατο ν’ άποταμιεύσγ διά τάς δυστυχείς ήμέρας, ν’ άποκλίνγ δέ κατά
μικρόν εις τήν οκνηρίαν καί τάς σκέψεις αυτής- παράδειγμα ήμΐν
έστω ή ’Αγγλία όπου ώς έκ τής νομικής άγαθοποιίας 60 χιλ. λίραι
ήτοι 1 *
/j έκατομ. φράγκα διανεμηθέντα έσχάτως παρά τής έπιτροπής τών εράνων του κοινού προς τούς ενδεείς έργάτας, ήσαν σταγών έν τω ώκεανφ, κατά τήν έν τή έκθέσει εκφρασιν τής έπιτροπής,
χωρίς νά έπιφέρωσιν ούδεμίαν βελτίωσιν είς τήν τύχην αύτών.
’Άλλοι ήλπισαν πολλά προς θεραπείαν τών κακουχιών καί πρόληψιν
του κοινωνικού ζητήματος έκ τών ασφαλειών" ούτοι έπί τω σκοπφτοΰ
νά έξασφαλίσωσι τούς έργάτας άπό τών άπροσδοκήτων και έναντίων
συμβάντων άτινα έξασθενοΰντα ή καταστρέφοντα τήν προς τό έργάζεσθαι ικανότητα αυτών, άφαιροΰσιν αύτοΐς προσωρινώς ή διά παν
τός τον διά τής έργασίας μόνον πόρον ζωής, έζήτησαν καί έπέτυχον νά συσταθώσι ταμεία διά τούς άσθενεΐς, τούς άπομάχους, τούς
γέροντας τάς χήρας καί τά ορφανά έπί τή βάσει τής άρχής τών
άσφαλειών. Ό έργάτης είς τάς ήμέρας καθ’ άς ύγιής καί πλήρης δυνάμεως έργάζεται, πληρόνει ασφάλιστρα είς τά είρημένα ταμεία, τά
όποια έν περ.ιπτώσει δυστυχήματος παρέχουσιν αύτφ ή τφ συζύγφ
καί τοϊς τέκνοις αύτοΰ πρόσοδον άνάλογον τω συνήθει αύτφ ήμερομισθίφ. Αί διάφοροι όμως γενόμεναι άπόπειραι, άποτυχοΰσαι ή μή εύδοκιμήσασαι κατά τάς έλπίδας τών ιδρυτών, δέν έβράδυνον ν’ άποδείξωσιν ότι ή αρχή τών άσφαλειών ήτις έφαρμοσθεΐσα έπί πολλών
περιστάσεων καί- ΰπέρ διαφόρων τάξεων τής κοινωνίας άριστα πάρή-
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γαγεν αποτελέσματα καί ή όποια προώρισται έν τφ μέλλοντι έπί
μάλλον καί-μάλλον συνήθης τω λαφ γενομένη, πολυειδώς καί μεγάλως νά ώφελήσγ,' ολίγον δύναται νά χρησιμεύσή είς'τήν τάξιν τών
έργατών βΐ'ομηχάνων, προτιμοόντών διά τοΰ περισσεύματος τής βιο
μηχανίας των ν’ αύξήσωσι τό κεφάλαιον αυτής, καθώς καί είς τήν
τάξιν τών έπί μισθώματι εργατών ένεκα τοΰ. εύτελοΰς τοΰ ήμερομισθίου. '
'
’Άλλοι ώς μόνην άληθή σωτηρίαν τών εργατικών ' κ'αΐ βιομη
χανικών τάξεων έθεώρησαν τον συνεταιρισμόν. Εις τούτους έχομεν
τήν τιμήν νά συγκαταριθμούμεθα καί ημείς, πολλάκις καί διά πολ
λών άπό τόΰ βήματος τούτου τά καλά τής συνεργασίας άποδείξαντες. Πλεϊσταΐ μικραί δυνάμεις ήνωμέναι άποτελοΰσι μεγάλην δύναμιν- δ,τι δέ τις αδυνατεί μόνος νά κατορθώσν) εξάπαντος τό κατορθόνει ένούμενος μετ’ άλλων- τφ δντι, δ συνεταιρισμός διά τής ένώσεως τών κ-εφαλαι-ούχων ή καί διά τής συγκεντρώσεως κεφαλαίων
χρηματικών μετριωτάτων, συναποτελέσας τόσον θαυμάσια βιομηχα
νικά έργα, διατί δέν ήδύνατο ν’ άποβή έξίσου ωφέλιμος καί είς τούς
μικρούς έργάτας, ένόνων τάς δυνάμεις αύτώ> καί άνυψών αυτούς η
θικώς καί υλικώς ; Ή μόνη δυσκολία ήτο νά εύρεθή δ καταλληλό
τερος τρόπος, δε’ ού ή άρχή τοΰ συνεταιρισμού έφαρμοζομένη είς τά
υλικά συμφέροντα τών έργατικών τοΰ λαοΰ τάξεων, ήδύνατο νά παράξ-/] καί υπέρ αυτών τά σωτήρια αυτής αποτελέσματα- τήν δυσκο
λίαν αυτήν ύπερεπήδησεν δ . πατήρ τών μικρών συνεταιρισμών τοΰ
λαοΰ Σούλτζε-Δέλιτζ, τό θαυμάσιον τοΰτο βλάστημα τής Γερμανίας,
ού εργον πλήν άλλων είναι καί αί ΤΙιστωτιχαΙ Τράπεζαι τοΰ Λαοΰ.
Περί τών ευεργετικών τούτων λαϊκών Τραπεζών σήμερον προκειμένου,
έν συντομίιγ θέλω διαπραγματευθή τάς βάσεις, τδν χαρακτηρισμόν
καί τάς ώφελείας,. χωρίς νά έπεκταθώ, ' έλλείψει τοΰ χρόνου είς τάς
λεπτομέρειας, άύαγκαίας άλλως τε μετά τήν παραδοχήν τής. άρχής.
Βάσεις έφ’ ών θεμελιοΰνται αί Πιστωτικαί τοΰ Λαοΰ Τράπεζαι εί
ναι ή Λύτοβο'ΐΐ''εια ήτοι ή διάτων ιδίων δυνάμεων τών έταίρων βοή
θεια έάυτών, καί ή ’ΛΛΛηΛεγγύη τών έταίρων - ή πρώτη, έξασφαλίζει τούς έταίρους καθιστώσα τον συνεταιρισμόν άνεξάρτητον άπό τής
θελήσεως τρίτων. 'Έκαστος καί έπομένως πάντες οί συνεταιρισμόν
τινα άποτελουντες, όφείλουσι καί δύνανται νά εύρωσιν έν έαυτοϊς καί
μόνοις τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί ούχί νά περιμένωσιν αυτήν παρ’
άλλων. Ή δέ δευτέρα, ή άλληλεγγύη ή ή κοινότης ένοχής, τουτέστι
ή διά τάς έν όνόματι όλων γενομένας συναλλαγής ύποχρέωσις έκά-
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στόυ έταίρου υπέρ &λων καί αλών υπέρ έκάστου,. ούσά άρκυύσα έγγύησις διά τούς μετά της έταιρείας συναλλασσόμενους τρίτους.,ππρέχεί
εις τε την έταιρείαν έν τω συνόλω καί είς ένα έκαστον τών εταίρων το
αξιόχρεων και δι’αΰτού διευκολύνει τάς έργασίας τού'συνεταιρισμού.
Ή ίερώτη παρά του Σούλτζε-Δέλιτζ ίδρυθεΐσα λαϊκή Τράπεζα ήν
ή έν τή όμωνύμώ αυτού πατρίδι Δέλιτζ, πόλει τής Ήρωσσίας, έν ή
ήτο δικαστής άριθμούσγ μόλις 5,000 κατ. κατά τό 1850" τό παρά
δειγμα ταύτης έμιμήθησ'α.ν και άλλαι τινές πλησίον .μικρά! πόλεις
καί μέχρι του 1856 είχον ίδρυθή έπτά τοιαύτάι τράπεζαι, ή επιτυ
χία τών οποίων υπήρξε πλήρης’ άπό της Αποχής δ’ έκείνης αί Πι
στωτικά! Τράπεζαι του Λαού έπολλαπλασιάσθησαν μετά μεγάλης
ταχύτητος καθ’ άπασαν την Γερμανίαν κα'ι ιδίως την -Πρωσσίαν και
Σαξωνίαν’ αλλά και πέραν τών συνόρων τούτων ή επιτυχία του ευ
εργετικού τούτου κατασκευάσματος έφθασε καί ή ’Αγγλία η Γαλλία,
τό Βέλγιον ή ’Ιταλία κα'ι ή Ρωσσία καί αυτή ή Αίγυπτος δέν ήθέλησαν νά ύστερήσωσι τών σπουδαίων ωφελημάτων του, καί έν Έλ
λάδι δέ τή παραινεσει τού αείμνηστου Δ. Μαυροκορ.δάτου πρώτου
περ'ι καλλιτερεύσεως τής τύχης τών εργατικών τάξεων, διά τών κοι
νωνικών εταιριών άσχοληθέντος, έγένετο απόπειρα προς ίδρυσίν των
αλλ’ άπέτυχον παραγνωρισθέντος έντελώς τού σκοπού των ώς ούδαμώς έπ'ι της αλληλεγγύης .βασιζόμενων, άλλ’άπλώς προς τό χρηματιστικόν συμφέρον τών μετόχων συσταθεισών. Οΰδεμία όμως δύναται
νά ύπάρξη αμφιβολία ότι αί πράγματι Πιστωτικά! Τράπεζαι τού
Λαού αί έπ'ι της αύτοβοηθείας καί της αλληλεγγύης βασιζόμεναι,
έκεϊναι τών οποίων σκοπός είναι ή προφύλαξις της τών εργατών και
βιομηχάνων τάξεως άπό της πτωχείας, τάχιον ή βράδιον θέλουσι κατασταθή δημοτικά! έπ’ άγαθφ τής Ανθρωπότητας εις άπαντα τον
πέπολιτισμένον κόσμον, άλλ’ όί ύπέρ 'τούτων έργαζόμενοι 'δέν πρέ
πει νά λησμονήσωσι την αλήθειαν τού προγονικού λογίου, Ατι «τά
μέγιστα τών πραγμάτων έκ πόνων φιλεϊ κατορθούσθάι».
Αί έργασίαι. τών Τραπεζών τού Λαού εΐναι πολλά! κά! ποικίλάΓ
άλλ’έν γένει δ κύριος σκοπός των συνίσταται είς την συλλογήν -καί
τών έλαχίστων οικονομιών τού έργάτου, τού τεχνίτου, τ-ορ μικρεμ
πόρου, τού βιομηχάνου, τού κτηματίου, τού υπαλλήλου, τού 'γεωρ
γού κλ. είς. τον σχηματισμόν μ,εταξύ τών αύτοχειροτονήτων τούτων
κεφαλαιούχων έταιρίας μετόχων, καί εις την χρησιμοποίησιν τών
οικονομιών τούτων όλων όπως παρεχηται έν άνάγκγ είς αυτούς τούς
ίδιους συνδρομή, ή άμοιβαιότης τής Οποίας είναι ή βάσις.

Ώς δ' έκ τού ονόματος αυτών καταφαίνεται, αί Τράπεζαι αύτα! ε’ισ! προωρισμέναι διά τό.ν λαόν" ουδεμία τάξις αυτού οΰδέν. έπάγγελμη ή έπιτήδευμα άποκλείεται·. τουναντίον μάλιστα όρος προς έπιτυχίαν είναι ή ποικιλία τών έταίρων μηδέ τών εύπορούντων καί έπ-ί
μισθφ έργαζομένων άποκλειομένων όπως λάβωσι μέρος είς τό δημοτικώτατον αυτό κατασκεύασμα. Άλλ’ όπως γείνη τις έταϊρος είς
συνεταιρισμόν έπ! τής τών Ιδίων αυτού μελών, δυνάμεως στηριζόμενον, είναι άνάγκη νά θεωρήται καί νά ήναι έργατικός καί οικονό
μος, νά ήναι δηλ. εις κατάστασιν νά βοηθή αύτός έαυτόν’ διότι άλ
λως πώς είναι δυνατόν νά έμπιστευθώσιν είς αύτόν έστω και έλαχίστας προκαταβολής. άνευ πιθανότητος άποδόσεως ; σκοπός δέ τού
καθιδρύματος δέν είναι ή διανομή βοηθήματος είς τούς πτωχούς,
διότι τότε εισέρχεται είς τήν δικαιοδοσίαν τών φιλανθρωπικών κα
ταστημάτων, άλλ’ ή προστασία κα! προφύλαξις άπό τής πτωχείας.
Μεγάλη λοιπόν προσοχή άπαιτεΐται είς τήν παραδοχήν τών μελών,
έκάστου τών οποίων πρέπει νά έξετάζηται ή τιμιότης, ή άκρίβεια
περί τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων του, .6 ηθικός βίος καί ή έργατικότης,προσόντα τά όποια άποδεικνύουσιν ότι εχει πείραν τού Self
help τών ’Άγγλων, είναι μικροσκοπικός μέν κεφαλαιούχος άλλά
τουλάχιστον δύναται νά έκτιμήσγ τά ευεργετήματα τού κεφαλαίου'
γνωρίζει οτι τούτο είναι όχι μόνον ό σύντροφος τής έργασίας, άλλ?
άκόμη ότι δένείναι δυνατόν νά είναι διγρημένα τά δύο αύτά στοιχεία
τό έν άπό τού άλλου- δύναται λοιπόν δικαίως νά τού έφαρμοσθή τό
λεγόμενον «ότι δανείζουσι μόνον είς τούς πλουσίους» διότι είναι έπ!
τής οδού τού σχετικού πλούτου, όστις άποκτάται διά τής έργασίας
τών μυώνων, τής ευφυΐας, τής διαγωγής καί τής έπιμόνου Οελήσεως.
Αί μετοχα! είναι μικραί, τό σύνηθες πεντήκοντα μέχρις έκατόν
φράγκων, έν Γερμανίγ δέ κα! μέχρι τετρακοσίων’ άλλ’ είναι παραδε
κτοί καί μέτοχοι έπ! καταθέσει πολύ μικρότερη τής ποσότητος ταύτης συιχπληρουμένης διά μηνιαίων δόσεων, έπ! ποινή δέ άποβολής.
διά μίαν καθυστέρησιν είς ταύτας προστίθεται κα! δικαίωμα εισό
δου άντιπροσωπεύον γενικώς τήν συμμετοχήν μεταγενεστέρως είς άποθεματικόν, έπ! τούτφ σχηματιζόμενον. Καταφανές άρα είναι ότι
τά έν τφ ταμείφ χρήματα τής εταιρείας προερχόμενα έκ τού μετριωτάτου δικαιώματος τής εισόδου είς τήν έταιρείαν κα! έκ τών έπίσης
μέτριων μηνιαίων εισφορών, δέν είναι δυνατόν κατά τήν πρώτην σύστασιν τής Τραπέζης νά έπαρκέσωσιν είς τάς έργασίας αυτής’ κατ’
ανάγκην λοιπόν πάσα τοιαύτη λαϊκή τράπεζα είναι υποχρεωμένη νά
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καταφυγή είς ξένα χρηματικά κεφάλαια τά όποια άν δεν εύρεθή ευ
εργέτης τις όπως παρέξγ δωρεάν, άνευ δηλ. τόκου είναι υποχρεωμένη
νά δανεισθή έπϊ μετριωτέροις τόκοις καϊ διαφορετικοϊς ό'ροις τών ύφ’οΰς
δανείζει. Ενταύθα λοιπόν άρχεται ή δευτέρα βάσις τών πιστωτικού
τοΰ λαοϋ τραπεζών, ή αλληλεγγύη, άνευ τής δποίας οΰδέ νά φαντασθή τις κάν πρέπει την ΐδρυσιν Πιστωτικής τοΰ Λαού Τραπέζης" διά
τής αλληλεγγύης όμως αΰτής τών έταίρων,οΰσης βάσεως αναμφισβή
τητου τής δημοσίας πίστεως, τά ξένα χρηματικά κεφάλαια αΰτόματα
συρρέουσιν επί μετριωτάτοις όροις είς πάσαν τοιαύτην Τράπεζαν τιμίως καϊ φρονίμως διοικουμένην. Άλλ’ ή έγγύησις αυτή έκάστου τών
έταίρων ύπέρ πάντων καϊ πάντων τών έταίρων ύπέρ έκάστου αΰτών
ώς πρός τάς μετά τών τρίτων έν όνόματι όλων συναλλαγάς της
έταιρίας, ή αλληλεγγύη αύτη τών έταίρων, δικαίως διαγείρει ένδριασμοΰς καϊ φόβους παρά τισιν ένεκα τοΰ κινδύνου είς δν δύνανται νά
περιέλθωσι τά μέλη της Τραπέζης έν περιπτώσει δυσπραγίας αΰτής"
οΐ φόβοι όμως αΰτοϊ είναι κατά θεωρίαν μόνον καϊ έκ προλήψεως'
μάλλον ύφίστανται ή έκ πραγματικών γεγονότων, τοΰτο δέ μαρτυ
ρεί ή πεϊρα ότι έπϊ 1870 περίπου Τραπεζών τοΰ Λαοΰ-μέχρι τοΰδε
καϊ έπϊ τρεις δεκαετηρίδας, δύο μόνα παραδείγματα δυσπραγίας ύπάρχουσι καϊ ταΰτα είς Τραπέζας αΐτινες ύπερέβησαν τά όρια καϊ κατεπάτησαν τούς κανόνας τοΰ αρχικού αυτών οργανισμού. Αί Πιστωτικαϊ τοΰ Λαοΰ Τράπεζαι περιωρισμέναΐ είς άπλουστάτας τραπεζιτικάς εργασίας καϊ ουδόλως μετέχουσαι τών περιπετειών τοΰ έμπορίου $ τών έν τοϊς χρηματιστηρίοις τυχηρών παιγνιδίων σπανιότατα
δύνανται νά κινδυνεύσωσιν" άλλά καϊ τούς σπανιωτάτους αΰτών κιν
δύνους, μετριάζουσι καϊ σχεδόν έκμηδενίζουσι τ’ ακόλουθα, 4) Καλή
διοίκησις καϊ διαχείρισις τών της έταιρείας, συνεχής έπίβλεψις έκ μέ
ρους τών έταίρων, τακτικά Βιβλία καί ακριβείς λ/σμοί. 2) Εγγυο
δοσία τών διοριζομένων διαχειριστών" 3) όσον οίόν τε μακρά προ
θεσμία είς τά πρός την εταιρείαν δάνεια, καϊ βραχεϊαι προθεσμίαι είς
τά πρός τούς έταίρους ύπ’ αΰτών δανειζόμενα" 4) καταρτισμός ίδιου
έταιρικού κεφαλαίου διά της ταχείας συμπληρώσεως τών έταιρικών μερίδων καϊ διά της αΰξήσεως τοΰ άποθεματικού" 6) ακριβής έκτίμησις τόΰ άξι.όχρεω τών αίτούντων δάνεια έταίρων καϊ έξασφάλισις τών δανείων δι’εγγυήσεως.
'Η ΙΙιστωτικη τοΰ Λαού Τράπεζα άπολαύουσα ώς έκ της καλής
διοικήσεώς της την εμπιστοσύνην τού κοινού δύναται νά προσελκύση
είς έαύτην καϊ τά είς μέγαν αριθμόν μικρά κεφάλαια, άτινα μ,ένουσι

ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΏΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

211

νεκρά έλλειόει ασφαλούς καί προχείρου τοποθετήσεως καί τότε κα
θίσταται αληθές Ταμιευτήριου (Caisse d’Epargnc) συλλέγον τάς
καθημερινάς οικονομίας τής κατωτέρων τάξεων τοΰ Λαοΰ καί χρησι
μοποιούν αύτάς πρός όφελος, τών μικράς βιομηχανίας καϊ ύπέρ αΰτοΰ
τού έργατικού λαοΰ, άλλά τότε έπιβάλλεται είς τούς διοικοΰντας
τάς Τραπέζας ταύτας νά ήναι προσεκτικοί, έφαρμόζοντες όσα άλ
λοτε, έν δμιλίρ: μας άπο τοΰ βήματος τούτου περϊ τοΰ εΰεργετικοΰ
θεσμού τών ταμιευτηρίων προφυλακτικά μέσα εϊ'πομεν1.
Αί Πιστωτικαϊ τού Λαού Τράπεζαι αποκλειστικόν αΰτών ίργον ’έ·
χουσι τήν παροχήν δανείων πρός τούς έταίρους δσάκις λάβωσιν άνάγκην αΰτοΰ εις τάς έργασίας των, άναλόγως τής αξίας τών μετο
χών των, τοΰ έν άλληλοχρέφ άποθεματικού, καί τών ύήικών έγγυήσεων τάς δποίας ήθελον προσαγάγει. Άν ταΰτα δέν είναι έπαρκή δύ
νανται ν’ αΰξήσωσι τάς έγγυήσεις των διά τής έγγυήσεως ένός ή πε
ρισσοτέρων έταίρων οϊτινες ασφαλώς θά έγγυηθώσιν ύπέρ αΰτοΰ άμοιβαίως, όπερ έπιτρέπει τήν έπέκτασιν τών έργασιών έπϊ μειώσει,
τών γενικών κινδύνων. Τό άπλούστερον δέ καϊ ασφαλέστερου μέσον
πρός δανεισμόν είναι τό τών συναλλαγμάτων καϊ τών είς διαταγήν
γραμματίων είς μικρά ποσά καϊ όσον οίόν τε βραχεϊαν προθεσμίαν.
Τούς όρους δέ τούτους άπαρεγκλίτως πρέπει πάντοτε οί διευθύνοντες τά πιστωτικά ταΰτα καθιδρύματα νά τηρώσι αν κατανοούντες
τόν οργανισμόν καϊ τήν αποστολήν τών Τραπεζών τού Λαού, δέν ά- .
πομακρυνθώσιν άπο. τής νενομισμένης αΰτών πορείας. Αί,.λαϊκα.ί αυται Τράπεζαι ούδαμώς είσί προωρισμέναι νά παρέξωσι νέας καϊ ώς έπϊ
τό πολύ περιττάς εΰκολίας είς τήν μεγάλην βιομηχανίαν καϊ είς τάς
μεγάλας έμπορικάς έπιχειρήσεις. .Γεννηθεΐσα ένεκεν τών χρηματι
κών αναγκών τών μεσαίων καί κατωτέρων τάξεων τού λαού,. περί
αΰτών καϊ μόνων οφείλου σι νά μεριμνώσι. Οί δέ είς τάς τάξεις ταύτας τού λαού άνήκοντες ούτε εχουσιν ούτε πρέπει νά έ'χωσιν άνάγκας άπαιτούσας μεγάλων ποσοτήτων δάνεια. Αί χρεΐαι αΰτών είσϊ
συχναϊ μέν πάντοτε δέ περιωρισμέναΐ. Μικρά δάνεια έγκαίρως διδό
μενα αΰτοΐς έξάγουσιν αΰτούς από τής πρόσκαιρου απορίας ή γίνον
ται αΰνοϊς ωφελημάτων τινών πρόξενα" μεγάλα δάνεια ήθελεν είσθαι
ή. καταστροφή των. Άλλά καϊ πρός αΰτό τής έταιρείας τό συμφέρον,
μικρά έ'στωσαν τά παρ’ αΰτής είς έν άτομον δανειζόμενα ποσά, διότι
τοιουτοτρόπως κατά πολύ έλαττούται δ κίνδυνος μεγάλων. Διά τόν

1 ”Ιδ. «Παρνασσού» τόμ. Δ’} σελ· 296 καϊ τόμ. ς', σελ. 97.
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αυτόν λόγον τά ύπό τών Τραπεζών τούτων τοΰ λάοΰ προς τούς έτάίρους δάνεια άπαιτεϊται, ώς εί'πομεν νά ώσιν καί ό’σον·οίόν τε βραχυ
πρόθεσμα- άνώτατος όρος προθεσμίας έστω ή τών τριών μηνών
*
άί
άνάγκαι τών δανειζόμενων έταίρων εάν ήναι τοιαΰται ώστε νά δύνανται νά έκλείψωσί διά τών λαμβανομένων δανείων, εΐσι μόνον πρόσ
*
καιροι
μακρών προθεσμιών δάνεια δέν δύνανταί ή νά ώσιν έπιβλαβή
έίς μή έύποροΰντας όφειλέτας, συνειθίζοντα αυτούς εις την ολιγω
ρίαν και είς την αταξίαν καί ούτώ δυσχεραίνοντα την οικονομικήν
αυτών κατάστασιν, ένφ έν βραχεί χρόνφ απαιτητά δάνεια τό έναντίον φέρουσιν. άποτέλεσμα. Προσέτι εύκολώτερον εύρίσκονται οί ά-παιτούμένοι έγγυηταί προκειμένου περί βραχυπροθέσμων ή περί μα
κροχρονίων ύποχρεώσεων. Ή είς πλείονας δόσεις έπιστροφή τών δα-?,
νέίών μεγάλως εύκολύνουσα τούς όφειλέτας είναι παραδεκτέα είς τάς
Πιστωτικάς τοΰ λαοΰ Τραπέζας έπιτρεπομένης τής έξοφλήσεως καί
κατά δόσεις, δάνειον π. χ. έκ δραχ. 600 διαιρείται είς τρία ποσά
άνά 200 δράχ. έκαστον, καί τό μέν έν είναι απαιτητόν μετά ένα
μήνα, τό δεύτερον μετά δύο μήνας καί τό τρίτον μετά τρίμηνον προ
*
θεσμίαν
πάράτασις ληξάσης προθεσμίας μετά πολλής δυσκολίας καί
μόνον έν άπολύτφ άνάγκγ δίδεται, υπό τον όρον πάντοτε τής άποτίσεως μέρους τής οφειλής. Ούχι προς πάντας τούς εταίρους άδιακρί. τως καί, άνεξετάστως οφείλει ή Πιστωτική τοΰ Λαοΰ Τράπεζα νά δανείζγ τά κεφάλαιά της, άλλ’ είς έκείνους οίτινες είναι δχι μόνον α
ξιόχρεοι δηλ. έχουσι τήν δύναμιν ν’ άποδώσωσι τά ληφθησόμενα,
άλλ’ έάν έχωσι καί τήν θέλησιν τοΰ ν’ άποτίνωσιν έγκαίρως τά όφειλόμενα, πρός βεβαίωσιν δέ, τούτου λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή χρηστότης

τοΰ εταίρου έν ταϊς σχέσεσιν αύτοΰ, ή δεξιότης καί τό φιλόπονου αύ
τοΰ έν τγ έργασία, ή άγάπη τής τάξεως καί ακρίβειας έν τώ βίω
καί εις τάς υποθέσεις του, έν ένί λόγω αί ήθικαί αύτοΰ ιδιότητες αίτινες δέον κατά τήν άπόφασιν νά έπιβαρύνωσι τήν πλάστιγγα ύπέρ
τοΰ αίτοΰντος δάνειον, δταν μάλιστα πρόκηται περί τών έργατικών
τοΰ λαοΰ τάξεων τών συνήθως στερούμενων άλλων εγγυήσεων υλικών.
‘Η άναζάλυψις τής άληθείας δέν είναι παντάπασι δυσχερής, έν ταϊς
όλιγάνθρώποις πόλεσιν, ένθα πάντες άμοιβαίως γνωρίζονται, διευκο
λύνεται δέ είς. τά μεγαλείτερα πληθυσμού κέντρα ύπο ειδικών έξεταστών άνά τμήματα ή ένορίας δ^ωρισμένων όπως γνωμοδοτώσι πρός
τήν διεύθυνσίν έπί τών διαφόρων αιτήσεων.
Έάν μετά τάς άνωτέρω ακριβείς δοκιμασίας άποφανθώσιν αί άρ^αί τής Τραπέζης οτι δύναται αύτη νά δανείσν) είς τον αίτοΰντα
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έτάΐρόν τό ζητόύμένον. παρ’ άύτόΰ ποσόν, έπέρχεται ή πρΟίθήϋη τής
έξασφαλίσεως διά έγγυητών. Συνήθως αί ΠιστωΤικαί τοΰ Λαοΰ Τρά
πεζαν άπαιτοΰσιν ανεξαιρέτως παρά παντός δανειζομένου καί διά.
πάν δάνειον τήν ύπογράφήν ένός ή δύο έγγυητών λαμβανομένων με
ταξύ τών «συνεταίρων καί έχόντων τά τοΰ κυρίως οφειλέτου προσ*
όντα
ή δέ εύρεσις έγγυητών έντός συνετάίρισμοΰ τοσοΰτον σΤενώς
συνδεδεμένου ούδεμίαν παρέχει δυσκολίαν. Ούδέποτε θέλουσι λείψεί
μεταξύ τοσούτων συνεταίρων είς ή δύο έγγυηταί έίς χρηστόν καί
ικανόν τεχνίτην ή έργάτην έ'χοντα χρείαν έπί βραχυτάτφ χρόνφ μι
κρού ποσόΰ,καί παρέχοντα έν τφ κύκλφ αύτοΰ έχέγγυον άκριβοΰς τηρήσεως τών ύποσχέσεών του. Πρός τιμ.ήν δέ τών έργατικών τοΰ λαοΰ
καί τών βιομηχανικών τάξεων, λέγομεν ότι, ή τοΰ έγγυητοΰ ζη
μία παρ’ αύταϊς είναι σπανιώτατον φαινόμενου καί άποτρόπαιον θεω
ρείται έγκλημα. Ό μή δυνάμενος νά ευργι τινά έγγυώμενον ύπέρ αύ
τοΰ είναι βεβαίως έκ τών ολίγων έκείνων είς οΰς ή Τράπεζα τοΰ λαοΰ
t ούδέ τό έλάχιστυν ποσόν δύναται νά έμπιστευθή.
Πλήν τής διά έγγυητών άσφαλείας, ουσης βεβαιοτέρας καί προτι
μητέας πάσης άλλης, τινές Τράπεζαι τοΰ Λαοΰ δέχονται καί τήν δι’
*
ένεχύρων
άλλά τότε ό δανειζόμενος ύφίσταται καί πρόσθετόν τινα
δαπάνην άπαιτουμένην πρός έκτίμησιν, διατήρησιν, κάί πυρασφά
λειαν τών ένεχυρισθέντων. Ή δι’ υποθήκης έξασφάλισις τών δανείων
ούδόλως έπιτρέπεται παρά ταϊς Πιστωτικαϊς Τραπέζαις τοΰ Λαοΰ,
ένεκα τών πολλών έξόδων τά όποια τό είδος τοΰτο συνεπάγει.
Πολλαί, συχναί καί ποικίλαι είναι αί περιστάσεις τής χρηματι
κής στενοχώριας είς ήν εύρίσκεται συνήθως ή τών έργατών καί τών
βιομηχάνων καί αύτών άκόμη τών υπαλλήλων τάξις. Πολλάκις δέν
είναι προετοιμασμένοι είς τήν τρίμηνον λήξιν τοΰ ένοικίόυ, άλλοτε
ύφίστανται περίοδόν τινα άργίας τήν οποίαν δέν ήδυνήθησαν νά προίδωσιν, άσθένειαν έπερχομένην ή τοκετόν ή θάνατον έν τή οικογένεια,
ταΰτα πάντα κατά τό μάλλον ή ήττον δαπανηρά, είναι έπαισθητά.
καί είς αύτά τά μέλη τής αμοιβαίας βοήθειας. ’Ενίοτε ό μικρός έν
οί'κφ τεχνίτης, ών ό αριθμός είναι αρκετός, εύρίσκεται εις τήν άνάγκήν νά περιμένν) τήν πληρωμήν έκτελεσθείσης έργασίας του είς ένα
έμτ^όν ή παραγγελιοδόχον
*
έάν φανή ότι έχει μεγάλην ανάγκην
τοΰ χρήματος, έκτίθεται, καί έπωφελούμενοι οί παραγγελιοδόχοι έκ
. τής πρόσκαιρου στενοχώριας του, τον ύποχρεοΰσον είς ύπερβολικήν
προεξόφλησιν. Μικρός έργολάβος έξετέλεσαν έργασίαν ής τό τίμημά
τφ οφείλεται
*
άλλ’ εί'τε ό άρ^ιτέκτων ή δ μηχανικός δέν |ξήλ?γ®

ΠΑΡΝΑ22Ο2

ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

515

ζαν τον λ]σμ.ον του, είτε δ ιδιοκτήτης άδυνατεϊ νά τοΰ έζοφλήση

1859

1879

214

αυτόν, προ τ75ς είσπράξεως τών ένοικίων καί τών εισοδημάτων του,
και έν τ.ου.τοις αυτός δέν δύναται ν’ άναβάλλή την πληρωμήν τών
υλικών, ούτε προ πάντων τούς συνεργάτας του. Συχνάκις έργάτης
τις αναλαμβάνει παραγγελίαν ύπο καλούς ορούς, άλλ’ αύτη απαιτεί
την προμήθειαν τοϊς μετρητοΐς τών πρώτων ύλών’ έπϊ πιστώσει δέν
τον συμφέρει ή δέν δύναται’ έκτακτός τις βοήθεια και μ,ικράς προ
θεσμίας τώ είναι αναγκαία. Είς τοιαύτας περιστάσεις τό σύνηθες
καταφυγιον είναι οί μυσαρρί τοκογλύφοι, οί τάς. δυστυχίας τοΰ λαοΰ
καρπουμενοι, οί άπο τών δακρύων καί άπο τών κακιών ήδέως χρήμα-,
τιζομενοι. Ταΰτα πάντα ή υπαρξις Πιστωτικής τοΰ Λαού Τραπέζης
έκ βάθρων.μεταστρέφει. Είσαι γνωστός παρά τών έν αύτή συνεταί
ρων σου ώς τίμιος άνθρωπος περί τοΰ οποίου δύνανται νά έγγυηθώσιν άνευ κινδύνου, σοι δίδεται ή άναγκαία προπληρωμή, ήσυχάζεις
καί ένασχολεΐσαι δφαστηρίως είς τήν άπόδοσιν ή δυσκολία ύπερεπηδήθη. "Ισως δέν πληρόνεις εύθηνά τάς υπηρεσίας άς σοι παρέχει ή
Τράπεζά σου, ’ίσως σο'ί λαμβάνει τόκον άνώτερον τοΰ τραπεζιτικού
μετά προσθήκης προμήθειας άπο σέ τόν έταϊρον συγχρόνως κα'ι πε
λάτην, δέν σέ μέλει’ άπα.ντες οί συνεργάται σου εύρίσκονται εις τήν
ιδίαν θέσι.ν, καί δ,τι πληρόνεις. πολύ ώς δανειζόμενος τό άναλαμβάνεις ώς μέτοχος, ουδόλως ζημιοΰσαι. Τοιαΰται έν συντόμφ είναι αί
Πιστωτικά! Τράπεζαι τοΰ Λαού τάς όποιας ό δημοκρατικός τό φρό
νημα καί δικαστής Σοΰλτζε-Δέλιτζ τήν άχαρι τών δικογραφιών
μελέτην θέλων νά διασκέδαση, είς ύψηλότερα διανοίας αισθήματα
έπέστησε τήν ένασχόλησίν του ,καί εύεργετης αύτός του λαοΰ γενόμενος, έσύστησεν έν Πρωσσίγ τό πρώτον τοιαύτας Τραπέζας, αϊτινες.
πολλαπλασιασθεϊσαι καί άναπτυχθεϊσαι κατόπιν έν ολη τή Γερμα
νίάς οσον ούδείς ούδαμοΰ ούδέποτε άλλος νέος θεσμός, διεδόθησαν είς
άπασαν τήν Ευρώπην καί είς αύτήν τήν Αίγυπτον δπου μάλιστα ό
Άντιβασιλεύς προσέφερεν 1 έκατομ. φρ. άτόκως έκ τής ιδίας περι
ουσίας, άπανταχοΰ δέ κατά τό μάλλον.καί ήττον έπέτυχον.
"Οπως ,δέ κατανοήσητε τήν καταπληκτικήν πρόοδον τών Τραπε
ζών τούτων τοΰ Λαοΰ, παρέχομε.ν τά συγκριτικά έξαγόμε,να τών έτών
1859, 1869, καί 1879 άναλόγως τών ιδιαιτέρων ισολογισμών οΐτινες κατατέθησαν παρά τή κεντρική διευθύνσει τών συνεταιρισμών τή
συστάσει κατά τό 1864, καί τήν οποίαν άποτελοΰσιν οί διευθυνταί
τών κατά κράτος καί κατ’ επαρχίας δευτερευόντων συνδέσμων.

’Αριθμός Τραπεζών τοΰ Λαού
»
τών μελών αΰτών
Κεφάλαιον Μετοχικόν
φρ.
»
Άποθεματικδν
»

»
»

1869

80
735
899
18,676
304,772
459,833
738,003 φρ.36,235,392 φρ. 100,996,218
- 92,535
» 3,525,414
» 15,111,802

» 1,505,385
ληφθέν επί πιστώσει
» ώς Ταμιευτήριον » 1,537,050

Σύνολον τών τεσσάρων κα
τηγοριών του κεφαλαίου φρ. 3,872,973
Αναλογία μεταξύ τοΰ ίδιου
τών Τραπεζών Κεφαλαίου
καί τοΰ έπϊ πιστώσει
27.50
Κέρδη πρός διανομήν κατά τδ 1879

» 64,935,560
» 63,161,589

» 320,637,955
» 126,527,520

» 167,867,955

» 563,279,525

31.03

33,44
φρ. 8,334,904

’Ιδού δέ κα! έν Ίταλίγ ή κατάστασις τών Τραπεζών τοΰ Λαοΰ
κατά τήν ύποβληθεΐσαν εκθεσιν την 31 Δεκεμβρίου 1879 :
100 Τράπεζαι έν ένεργεία ων τό Μετοχικόν Κεφάλαιον ήτο φρ. 37,347,552
Ό άριθμδς τών έταίρων......................
.»
90,142
»
τών μετοχών»
742,843
»
τών ■ ύπαλλήλων....................................
»
713
Τά κέρδη ............................................................................. »
3,857,3 55
Αί ζημίαι.......................... '............ . . .....................
»
446,651
Τά εξοδοο τής διαχειρίσεως............................................... »
.1,415,873
’Αμοιβή καθαρά έπϊ τοΰ Κεφαλαίου καϊ τοΰ αποθεματικοΰ ηνωμένων.................................................... »
8,26 °/0
Όλική ποσότης τών έργασιών..................................
» 517.637.000
Τδ προσωπικόν τών μετόχων άπετελεϊτο ώς έξης:
μεγάλοι, καλλιεργηταί
5737
μικροί
»
15,570
χωρικοί καί έν γένει άγρόται
5,110
μεγάλοι βιομήχανοι καί έμπορευόμενοι
4,093
μικροί
. »
»
26,019
έργάται ημερόβιοι, ημερομίσθιοι
6,710
Υπάλληλοι δημόσιοι καί ιδιωτικοί, καθηγηταί καί διδάσκαλοι
.
13,959
’Άνευ επαγγέλματος ώρισμένοι καί ανήλικες 13,472
; 90, 472

Μετάτοιαΰτα καί τηλικαΰτα αποτελέσματα τοΰ εύεργετικόΰ τού
του θεσμοΰ τών Τραπεζών τοΰ Λαοΰ είναι άνάγκή πλέον άλλων θεω
ριών όπως πεισθή τις περί τής ώφελιμότητός των ; δύναται νά θεωρηθή ώς σφάλλων δ έλπίζων τήν είς τήν 'Ελλάδα επιτυχίαν των όταν
λαοί τόσον διάφοροι έκ φύσεως τάς άπήλαυσαν ; Τό έπ’ έμοί; είΰελ”

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Οών είς την μελέτην τούτων ψυχρός καί άνευ προκαταλήψεως, μετά
πολλάς έξετάσεις καί συζητήσεις τάς όποιας οφείλω είς τούς πρω—
τουργους καί άρχηγέτας τών συνεργατικών τούτων έταιρειών, ου
δόλως διστάζω, δι$ τούτο έγενόμην όχι μόνον θιασώτη: αλλά και
ένθουσιαστης σφοδρός’ νομίζω δ.έ ότι πλειότερον θά έζυπηρέτουν τά
συμφέροντα τής αγαπητής ημών πατρίδος οί παρ’ ήμϊν πολιτευτα'ι
και δημοσιολόγοι άν, άντ'ι συζητήσεων κα'ι άντεγκλίσεων έπί ζητηματων στερούμενων πάσης πρακτικής ώφελείας, κατεγίνοντο είς τήν
διαδοσιν τών βιομηχανικών καί παραγωγικών τούτων συνεταιρισμών

οίτινες είναι ή βάσις τής κοινωνικής εύημ,ερίας παντός έθνους.
'ξ'ο θέμα τοΰτο τής δμιλίας μου λί®?ν πλούσιον κα'ι.σχεδόν άνόξάντλητον, μόλις δ ιχνογράφησα τά κυριώτερα αύτοΰ στοιχεία, ήδύ
νατο να μέ παρασυρη εις έπέκτασιν καί νά καταχρασθώ τής εύμε- ’
νους ακροασεώς σας" συντέμνω λοιπόν τον λόγον έλπίζων καί έπιφυλαττόμενος νά παράσχω τάς λεπτομέρειας άρμοδίως’ νομίζω δέ
ό’τι εφθασα πρός τον σκοπόν, άν κατόρθωσα νά προσελκύσω τάς σκέ
ψεις τών περισσοτέρων έξ υμών πρός τό κύριον ζήτημα τής αύτοβοηθείας τοΰ Self-help τών "Αγγλων καί τής αμοιβαίας βοήθειας,

τά όποια μοί φαίνονται ότι είναι οί ακρογωνιαίοι λίθοι παντός κοι
νωνικού κτιρίου καλώς προσχεδιασθέντος.
Άλλ’ ή συνεργασία ύπό τάς διαφόρους αυτής μορφάς ύψωθεϊσα
το κατ’ άρχάς μέχρι νεφών, ώς έκ τών λαμπρών αποτελεσμάτων
της, περιέπεσε κατόπιν ε’ις σιωπήν ώς έκ τής άντενεργείας τών αν
τιπάλων της, τών καταστροφέων δηλ.έκείνων οϊτινες άγνοοΰντες τήν
τέχνην τοΰ οΐκοδομεϊν, τά πάντα ζητοΰσι νά καταστρέψωσι’ και
τών αναμορφωτών οϊτινες θέλοντες τό «πάν ή τίποτε» ουδέποτε ούδέν κατορθοΰσι’ είς τούς αληθείς λοιπόν έργάτας δέν άρκοΰσι μό
νον αί έπιδείζεις, έπιβάλλεται αύτοΐς ή ύποχρέωσις νά παρουσιάσωσι πρός τον λαόν βεβαιώσεις καί ένδείζεις’ καί τάς μέν καί τάς
δέ σάς έφερον, άφίνφ δέ πρός ύμάς τήν φροντίδα τής άποφάσεως.
‘Ό,τι δ* έπεθύμουν περισσότερον ν’ άπρδείζω είναι ότι, ή δύναμις
τών μικρών τούτων κεφαλαίων συσσωρευομένων, υπερβαίνει πάν τό
παρά τών μικρών πνευμάτων φανταζόμενον. "Ο,τι σπ'ουδαϊον έν τφ
κόσμφ γίνεται προέρχεται έκ τοΰ μεγάλου αριθμού’ καί τό έπιβαλλόμενον ακόμη άνάλογον μέρος τής έργασίας έν τώ έξ 90 περίπου
έκατο^. προϋπολογισμώ τής Ελλάδος άντιπροσωπεύει τήν ποσό
τητα τοΰ πλήθους’ ένφ ο,τι καλείται πλούτος ή περιουσία είναι έλά^ιστον έν συγκ^ίσει πρός τό λαϊκόν κε<ράλαιον, έάν, έν τφ όνόματι
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τούτφ έννοόΰμεν όχι μόνον τον έργάτην τών πόλεων, άλλ’ακύμηκαί
τούς μικρούς ΐδιώτας καί τούς άγρότας άδελφούς πρεσβυτέρους καί
νεωτέρους τοΰ λαού, όποιονδήποτε έπί τέλους όστις ζγ ζωήν έργατικήν καί κερδίζει τά πρός ζωάρκειαν διά τοΰ ίδρώτος τόΰ .μετώπου,
του. Hp.lv "ή δέ καταστρέψω τον λόγον., έπειδή τινες μεταξύ ύμ.ών
πιθανόν νά μή ένόησαν ακριβώς τον σκοπόν καί τάς ένεργείας τών
λαϊκών τούτων Τραπεζών ή νά ήναι δύσπιστοι . είς τά έκ τούτων η
θικά καί υλικά ωφελήματα, θά μοί έπιτρέψητε νά άπαριθμίσω ταΰτα
συμπληρών όσα ίσως δέν έγένοντο κατάδηλα.
ά') Αί Πιστωτικαί τοΰ Λαοΰ Τράπεζαι παρέχουσιν είς πάντα πο
λίτην τίμιον καί φιλόπονον τό μέσον τοΰ ν.ά δανείζηται ευκόλως καί
έπί μετρ ίφ τόκφ, όταν έχγ χρείαν καί έφ’ όσον έχει χρείαν, τ’αναγ
καία είς τήν έργασίαν του, είς τάς υποθέσεις του καί είς τον οίκον
του χρήματα.
β'.) Τό ευεργέτημα τοΰτο παρέχεται ιδίως είς τάς μή εύπορού.σας
τάζεις, έπεκτείνεται δέ καί είς τούς κατοίκους τών χωρίων, κάί άντικαθιστίκ τά έκ τής συστάσεως Γεωργικών Τραπεζών προ πολλοΰ
προσδοκώμενα άλλ’ ουδέποτε πραγματοποιούμενα καλά.
γ') Έκ τοΰ ευεργετήματος τούτου τών Πιστωτικών τοΰ Λαοΰ Τρα
πεζών προέρχεται δ περιορισμός τής τοκογλυφίας, τής μυσαράς ταυτης συμφοράς τοΰ λαοΰ τήν όποιαν ούδέν μέσον, ούτε αί ηθικαί διδασκαλίκι, ούτε οί περιοριστικοί νόμοι, ούτε ή αυστηρότης αυτών
Ισχύει νά περιστείλγ.
δ') Αί Λαϊκαί Τράπεζαι κινητοποιοΰσι τά μικρά κεφάλαια πρός
ωφέλειαν όλων καί ένός έκάστου, καί οργαν.ίζουσι την παραγωγήν
είτε ιδιωτικήν είτε γενικήν, έπί βάσεων άσφαλεστερων το κατ αρχάς, πλέον δ’ έκτεταμ.ένων κατόπιν, καί παρασκευάζουσι βαθμηδόν
καί κατ’ ολίγον καί είς τούς πτωχοτέρους τών έταίρων ιδιαίτερον
χρηματικόν-κεφάλαι,ον, πολλαπλασιάζουσαι τας μερικας. αυτών οικο

νομίας. *
<) Έν •τα-ΐ-ς Τραπέζαις -ταύταις συγκεντροΰνται τά έπιτόπια, .μι
κρά -κά,ί άργά κεφάλαια καί αί Αποταμιεύσεις -τών εργατικών τά
ξεων,-αϊτινβς πάλιν τον λαόν διά τούτων ωφελοΰσι.
ς·'] Αί Πιστωτικαί Τράπεζαι -τοΰ Λαοΰ πολύ συντελοΰσιν εις -την
ηθικήν βελτίωσιν «&Τοίλ "Οταν δ έργάτης πείθηται οτι ή έν τνί τέχνν) αύτοΰ έπιδεξιότης, ή φιλοπονία, ή ακρίβεια του και προ πάντων
ή χρηστότης του είναι κεφάλαια έχοντα καί χρηματικήν άξίαν έν
ταϊς Πιστωτικαϊς τοΰ Λαοΰ Τραπέζαις ώς τά ύποθηκευομενα ακί
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νητα, δταν βλέπγ) οτι διά τών κεφαλαίων αυτών, τά όποια παρ’ αύ
τοΰ έξαρτάται · νά διατηρήστ; η ν’ άπολέσγ, δύναταΐ'δχι [/.όνον τον
έαυτόν του νά βοήθήση αλλά καί είς άλλους νά γείνγ) ωφέλιμος, όταν
έννο’7) δτι χάρις είς τά. κεφάλαια. αυτά καί μόνα ανήκει καί αύτός
μεταξύ τοσούτων άλλων επί παιδείικ καί πλούτω αύτοΰ υπερτερών εις
έταιρείαν σπουδαίαν, δυναμένην ν’άπαλλάξη αυτόν άπό πρόσκαιρου
στενοχώριας, νά τού παρασκευάση εύτϋχέστερον μέλλον, συναισθάνε
ται τήν αξίαν του ώς μέλους ενεργού καί χρησίμου έν τ$| κοινωνίφ,
καί παντι σθενει προσπαθεί να καλλιτερευσγ έαυτόν
*
δταν ό εργάτης
° βιομήχανος ήξεύρει δτι δέν είναι μόνος άλλά τόσοι άλλοι συμπολΐταί του τον έπιβλέπουσιν, ότι δέν είναι κύριος της διαγωγής του,
άλλ’ οφείλει λόγον αύτης προς εκείνους μεθ’ ών συζή, καί άν κακός
ύποτεθή,συστέλλεται, φοβείται, φιλοτιμεΐται καί έκών ά'κων ρυθμίζει
τά κατ’ αυτόν κατά τάς άξιώσεις τών συνεταίρων του..
ζ') Ούδείς .συνεταιρισμός περικλείει έν έαυτώ έπ'ι τοσοΰτον δλας
τάς τάξεις της κοινωνίας όσον ό τών 'Πιστωτικών Τραπεζών του
Λαοΰ. Ότι δέ ή καθημερινή άνάμιξις τών διαφόρων κλάσεων του
λαού έχει ώς άποτέλεσμα την άμοιβαίαν αυτού άνάπτυξιν καί βελτίωσιν, ούδεμιάς χρήζει άποδείξεως.
'Γοιαΰτα είναι τ’ άποτελέσματα τών Πιστωτικών τού Λαού Τρα
πεζών, δυνάμενα άναμφισβητήτως νά έπέλθωσιν καί είς την προσ
φιλή ήμών Ελλάδα εάν την ίδρυσή αυτών έπιδιώξωμεν. Άλλ’ επέ
στη άρα γε έν τή πολυταράκτφ ήμών χώρ,γ δ καιρός καθ’ δν οί περί
οικονομικών ζητημάτων λαλούντες νά τυγχάνωσίν άκροάσεως ;”Ε ·
φθασεν η στιγμή καθ’ ήν καί ή πολλά δυναμένη δημοσιογραφία νά
έπέλθγ άρρωγός τούτων, ύποστηρίζουσα τάς εύγενεϊς αυτών προσπά
θειας κατά τών μεμψίμοιρων καί τών τά πάντα έμπαιζόντων δοκήσισόφων ; Έλπίζω ναί
*
καί τό έλπίζω πέποιθώς είς την δύναμιν τού
καλού, το οποίον ουδείς δύναται έπί πολύ νά έμποδίση, είς την συν
δρομήν της νοημονος νεότητος, γενομένης κήρυκος τοσοΰτον-εύγενοΰς
σκοπού, προ- πάντων όμως τό έλπίζω πέποιθώς είς την θέλησιν ύμών
τών μεγάλων αρτηριών τού λαού, συναισθανομένων την σοβαρότητα
τών δύο αύτών λέξεων, της εργασίας και τής ελευθερίας, .τών κλειδών
τούτων τού μέλλοντος παντός μεγάλου έθνους.

Κ. X. Βάμ.βας.

ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
’ '·'

ΕΙΣ ΑΕΙΩΜΑΤΙΚΟΝ

ΡΩΣΟΝ'

Έν σελ. 126 τού- παρόντος τόμου έποιησάμην μνείαν τού λόγου,
δν ό άοίδιμος καθηγητής τού έν Πάτμφ ελληνικού φροντιστηρίου
Δανιήλ ό Κεραμεύς έξεφώνησεν έν τη κηδείςε τού αυτόθι άποβιώσαντός άνωτέρού άξιωματικόύ τού ρωσικού στόλου. Τούτον δέ τον λογον ώς έν σχέσει δντά προς την ιστορίαν τών τότε χρόνων άξιον δημοσιεύσεως έκρινα. Λυπηρόν δτι δέν μνημονεύεται εν αυτώ το ονομα
τού άξιωματικόύ, δςτις ήν κατά τό φαινόμενον έκ τών διαπρεπέστε
ρων άνδρών τού αύτοκρατορικοΰ ναυτικού. Συνημμένώς δέ τφ έπιταφίφ έκδίδωμι καί Έγκώμιον της αύτοκρατείρας Αικατερίνης τής Β ,
ύπό τού αύτοΰ διδασκάλου συντεθεν. Εστωσαν δέ και τα δυο ταΰτα
έγγραφα έκ τών άπειροπληθών μαρτυρίων της προς την Ρωσίαν παγγενούς άφοσιώσεα/ς τού ήμετέρου έθνους, δπερ άπ’ αυτών τών της
αιχμαλωσίας χρόνων μέχρι τού 1856 ουδέποτε έπαύσατο διαβουκολούμενον έκ της έλπίδος, δτι ή κραταιά καί όμόδοξος αύτη δύναμις είλικρινώς δήθεν καί άδόλως είργάζετο ύπέρ της άπελέυθερώσεως
αυτού άπό τού βαρυσιδήρου τών Αγαρηνών ζυγού. Αλλα ταεπελθόντα μέχρι τών έσχάτων τούτων Ημερών γεγονότα προήγαγον εις
τούμφανές τάς άληθεΐς καί άνυποκρίτους διαθέσεις της άγιας 'Ρω
σίας. Μελήφθησαν δέ άμφότερα άπό τού ύπ’ άρίθ. ΥΖ', σελ'. 589-94,
χειρογράφου τεύχους της Πατμιακής βιβλιοθήκης.
Μέ δάκρυα θερμά πρέπει κατ’ άλήθειαν, καί μέ
* αναστεναγμούς
έγκαρδίους νά λέγωμεν έκεϊνο οπού ένας σοφός μέ άληθινήν γλώσσαν
έλεγεν : «O'i'dsr καλόν κακόζηλος αριικτον»*, επειδή δέν είναι τούτο
τώρα λόγος, άλλά πράγμα
*
δέν. είναι χρεία νά τό άκούωμεν άπό τά

1 ’’Αδηλον έμοιγε ουν τίνος το έπος
*
ανάλογον μεντοι εστί τορ Μένανδρου
[παρά. Στοβ. ρέ, 10 καί ρή, 44] :
Εΰροις δ’ άν ούδέν τών απάντων, Δημέα,
αγαθόν, έν ω τι μή πρόςεστι καί κακόν.
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βιβλία τών σοφών, άλλά νά δπού τό βλέπομεν όφθαλμοφανώς, πώ ς
δέν είναι κανένα καλόν, δέν είναι καμμία χαρά, δέν είναι καμμία
ευτυχία χωρίς πόνον, χωρίς λύπην, χωρ'ις δυςτυχίαν : «Ovder xaMr
κακύτητος Άμικτον
.
*
’Από τούτην την άξιοδάκρυτον θεωρίαν, άπό
τούτον τόν παράκαιρον νεκρόν τό πληροφορούμεθα. Καϊ πώς; επειδή
έκίνησεν εις εύσπλαγχνίαν τά φιλάνθρωπα αΰτής σπλάχνα ή θεοσεβεστάτη κα'ι θεόστεπτος αυτοκρατόρισσα, εΰσπλαγχνίσθη και ήλέησεν ή γαληνοτάτη αΰτής ψυχή τό δυςτυχέστατον γένος ήμών τών
'Ρωμαίων, καϊ διά νά μάς έλευθερώση άπό την σκληράν δουλείαν,
άπό την άνυπόφορον καϊ πολυχρόνιον σκλαβίαν τοΰ νέου Φαραώ,
έμεταχειρίσθη υψηλά και μεγάλα όργανα, έξαπέστειλε τόσους Μωΰσέας τούς ύψηλοτάτους κα'ι εκλαμπρότατους ήμών αύθέντας. Καϊ
πρϊον άλλο καλόν ήμπορεϊ νά συγκριθ-ρ μέ τοΰτο ; ποία άλλη χαρά
ώςάν τό νά απόλαυση δ δούλος την έλευθερίαν ; ποία άλλη ευτυχία
ώςάν τό νά περιπατοΰσιν οΐ νέοι Μωϋσέες όχι είς μοναχήν την Έρυθρά.ν θάλασσαν, άλλ’ έπάνω είς τόσα κα'ι τόσα πελάγη, διά νά περιπατήσωμεν ήμεϊς ε’ις την ξηράν, διά νά έ'λθωμεν ήμεϊς άβρόχρις
ποσ'ι μόνον μέ όλίγην ταλαιπωρίαν εις την έλευθερίαν ; Πλην : «Οάδέα xadbr κακόΐηΐος αμικΐοχ»· δέν είναι χαρά χωρίς λύπην. Καϊ
πώς ; έπειδη βλέπεις έμπροσθεν σου τόν έκλαμπρότατον καπετάνον,
δπού τόν έμεταχειρίσθη ή κραταιοτάτη και γαληνοτάτη βασίλισσα
ώςάν τόν Μωϋσην ένα μέσον, ένα υπηρέτην της έλευθερίας σου, .αυ
τόν βλέπεις πώς άφησε τά κώλα, φεύ, φεΰ, ε’ις την δυςτυχή πατρίδα
σου, καθώς δ Μωϋσης είς ,τήν έρημον, προ τού νά φθάστι είς την γην
της έπαγγελίας, εις τό κέντρον τής κινήσεως. Λοιπόν κατάλαβε πώς;
«OvMr καΐδν κα,κότηεος tyuxzor»' δέν είναι χαρά χωρίς λύπην. Διά
τού-το δίκαιον είναι νά κάμωμεν ολοι τούς οφθαλμούς μας δύω πο
ταμούς δακρύων, δι.ά νά κλαύσωμεν την συμφοράν, διά νά θρηνήσωμεν την στέρησιν ένός Μωϋσέως.
’Έπεσεν δ Ιωσήφ είς τόν φθόνον τών άδελφών αΰτοΰ, τόν δποϊον
μή ΰποφέροντες διά τό πολύ τους μίσος νά βλέπουσι ζωντανόν, έμελέτησαν χωρίς σπλάγχνος, άπεφάσισαν μέ θηριώδη καί άπάνθρωπρν
γνώμην νά τόν θανατώσουν -·’ «Καί έποκηρεύοχΐο τοΰ άποκτεϊγαι αυ
τό»·»1. Πλήν άνάμεσα είς τάς συμβουλάς τού θανάτου δείχνει άπό τό
ένα μέρος κάποιον σπλάγχνος δ 'Ρουβε’ιμ κα'ι δ ’Ιούδας οί άδελφο'ι
αυτού, καϊ έμποδίζουσι τούς άλλους άπό τόν φόνον : «Μή έκχέητε
1 Γεν. λζ', 18.
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αϊμα. ΤΙ χμήσεμόν idr άχοκτείνωμεν vbv άάεώρίιν ήμ&τ,·'» δείχνουσι
καί. άπό; τό άλλα μέρος αί λοιποί άδελφοί κάποιαν ύποταγήν. Διά
τούτο τέλος, πάντων είςηκούσθησαν οί δύω-, καί έκατάπεισαν τούς
άλλους νά τόν πωλήσουν χωρίς νά τον σφάξουν:. 'Όμως διά νά μην
φα-νερωθη- ή. άσεβης πραγματεία τους, διά νά άπατήσουν ’Ιακώβ τόν
πατέρα τούς, βάφουσι τό' έπανωφόρι τού Ίωσηφ μέ .αίμα ένας έρίφου,
καί τό δείχναυσιν έίς τόν Ίακώβ^ λέγαντές του πώς τον έφαγαν τά
θηρία εις τά βουνά’ f «θμμίΐογ. .siortf^bv καΐ^^άγεκ-ανεόκ»’2·.
πικράν. είδησιν, τέτοιον θανάσιμον μήνυμα, μέ ποιαν καρδίαν λόγιά
*
ζέτε τάχα νά ήκουσ ε ν δ Ιακώβ:;. Άχ !' άς,εϊχομεν-τέτοιους;Οφθαλμούς
όπου νά ήμπορέσουν' νά· διαπεράσουσι μέσα είς τήν. καρδίαν τού Ία·
*
κώβ, διά νά ίδοΰμεν ποία δίστομος ρομφαία τού τήν ξεσχίζει’ ποΐαι
φαρμ,ακεραί σαΉαι τόν τοξεύουσι’ ποια θανατηφόρα βότανα τόν ά<
*
πονεκρώνουσιν. Άχ ! ας είχα δύναμιν νά παραστήσω μέ λόγους καϊ
νά. σού ζωγραφήσω ποία κάμινος έκατάφλεγε τά σπλάγχνα του. Τό
γνωρίζετε καλώτατα οί πατέρες, τό γνωρίζετε αί μητέρες, πώς δ
θάνατος τού υιού είναι πόνος ανυπόφορος, είναι φωτία δπού δέν δύ
*
νανται νά τήν σβύσουν τά. δάκρυα’ είναι λύπη δπού δέν δέχεται πα
*
ρηγαρίαν’ είναι πάθος δπού δέν εΰρίσκει ίατρείαν’ είμαιπερίστασις
δπού’ είναι δλον απορία. Διά τούτο καί δ Ιακώβκαθώς λέγει ή
θεία Γραφή, όταν τού ήλθεν έκείνη ή φαρμακερά- εϊδησις, έσχισε
τά ρούχά που, ένδύθη σάκάκον, έκλαιε πολλ.αΐς ήμέραις, δέν είχε πα
ρηγοριάν’ «/Μρρτ^ε . τά Ιμάΐια aitov, -xeti
ΰάίάέκίβΫ /πό ίήχ
όεήρΰ? ctitoS, Hal έπέχόεέ
vidr άϋζοϋ ήμέράς
κχί όύκ

Άλλ’ δ Ιωσήφ- είναι, άδελφοί μου χρισ'τι'άνοί, οΰ'ΐύς ί νεκρός, δ
έκλαμπρόταπος.-καπέτάνάς, ήγαπημένος άπό- τήν κοινήν-μάς μητέρα
τήν εύόέβε’άτά'την βασίλισσαν, δεδοξασμένος, τετιμ,ημένος μέ τά
πλουσίόδώρα αΰΐής βασιλικά χαρίσματα. Διά τούτο
*
έφθόνηθεν' δ
κοινός έχθ'ρός· δέν ΰπέφερε νά βλέπγ τήν άγαπην δπού § μικρός εί
*
χεν άναμεταξύ είς τούς μεγάλους, τήν δόξαν καί τιμήν δ'άυΰ είχε καϊ
έμελλε νά λάβγ άναμετ'αξύ είς τούς ένδόςους’ άρμάτωσεν δ- φθονερός
καταπάνωτου τήν λοιμικήν ταύτην κ'αι θάναΐηφό’ρον άσθένειάν. Δέν
εθρέθη κανένας 'Ρουβείμ, κανένας Ιούδας, νά μεσαλαβήσή είς τό νά
τόν έλευθερώση άπό τόν θάνατον άλλά. μοναχα'ι αί άμαρτίαι μας’
1 Αύτ. 22, 26.
2 Αύτ. 33.
3 Αύτ. 34—35.
Τόμος 1', 8. — ‘Ιανουάριος 1887.

18

222

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

έστάθησαν ώςάν ένα μεγάλον χάσμα είς τό νά μήν διαπεράσουν είς
τά ώτα του παντοδυνάμου Θεού αί προςευχαι ήμών- αί άμαρτίαι
μας έστάθησαν ώςάν ένας τοίχος σίδηρους,, έμποδίζουσαι νά μην είςακουσθούν αί δεήσεις τών πτωχών, άί παρακάλεσες τών ορφανών. Διά
τούτο βλέποντες έ'μπροσθέν μας νεκρόν τον γενναϊον στρατηγόν- βλέποντες μή έ'χοντα είδος τον έως χθές δεδοξασμένον- βλέποντες τον
βοηθόν εχοντα χρείαν βοήθειας, άς σχίσωμεν όλην τήν σκληρότητα
τής καρδίας μας, άς θερμανθώμεν άπό τήν λύπην, καί άς άναλύσωμεν τά σπλάγχνα είς τά δάκρυα. Κλαύσατε οί πατέρες τον υιόν" οί
υίο'ι τον πατέρα- οί αδελφοί τόν άδελφόν- οί δούλοι τόν έλευθερωτήνοί ξένοι τόν ξένον- οί ναϋ.ται τόν κυβερνήτην- οί πολεμικοί τόν στρα
τηγόν- αί γυναίκες κλαύσατε τόν σύντροφον τών άνδρών-. δείξατε σή
μερον τήν φυσικήν σας εύσπλάγχνίαν, τήν πονετικήν ψυχήν καί έμ
φυτον κλίσιν είς τά δάκρυα- σταλάξατε ώςάν ραγδαίαν βροχήν τούς
κρουνούς τών δακρύων. 'Όλοι, λέγω, όλοι δμοϋ άς κλαύσωμεν ένθυμούμενοι τό άδηλον του θανάτου, συλλογιζόμενοι ότι δέν ίξεύρει τινάς μήτε τόν τρόπον, μήτε τόν τόπον, μήτε τόν καιρόν όπου μέλλει
νά έλθη ό θάνατος. Δότε μίαν, φοράν προςοχήν είς τόν σοφόν Σολομώντα [γρ. Σειράς] διά νά μάθετε πώς μέ δάκρυα πρέπει νά συντρ.οφεύσετε τόν νεκρόν όπου κεΐται έ'μπροσθέν σας- «’Επί νεκρω κατάγαγε δάκρυα^.
Διηγείται ό πολυίστωρ Πλούταρχος2 διά τόν Φίλιππον τόν βασι
λέα τών Μακεδόνων πώς πολλά έλυπήθη, απαρηγόρητα έπικράνθη,
διά τόν θάνατον ένός του φίλου, καί τό περισσότερον, διότι δέν έπρόφθασε νά τόν άνταμείψη καθώς τού έπρεπεν- «’Έιρθη γάρ τεώίευτησαι πρΙν η παρ’ εμοϋχάριν άζίαν της γιΛίας άποΛαβεΐν». Τούτο τό
παράδειγμα μού δίδει αιτίαν νά συμπεραίνω, πώς καί αύτό τό θεοτίμητον ύψος τής εύσεβεστάτης αύτοκρατορίσσης θέλει έλεήση, . θέλει
λυπηθη τόν άωρον θάνατον τού πιστού αυτής δούλου, διατί δέν έπρόφθασε νά τόν άνταμείψη καθώς του έ'πρεπε. Κηρύξετε εσείς δπού τά
ίξεύρετε- εΐπήτε έσεϊς δπού ίδετε τήν προθυμίαν, τήν άνδρίαν,τήν πίστιν δπού είχεν είς ,.τήν· δούλευσιν τής γαληνοτάτης βασιλείας. Ένθυμηθήτε τήν φρόνησιν, τήν πρόνοιαν τού καλού άρχοντός, τήν άγάπην τού κοινού σας πατρός, καί κλαύσατε τώρα τήν όρφανίαν.. Άλλ’
έάν είναι τινάς τόσον σκληρός, άς· άκολουθήση είς τόν προφήτην Δα
βίδ, διά νά εΰργι βότανον μαλακτικόν τής καρδίας του, καί νά μετα-

1 Σοφ. λη', 16.
8 Έν τοΤς ΆποφΟ. κα'.
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βάλη τήν πέτραν τών σπλάγχνων του, νά τήν άναλύση είς ύγρά
δάκρυα- επειδή,άν δ Δαβίδ διά ένα έχθρόν του, διά ένα αποστάτην,
διά ένα διώκτην, όχι μόνον έ'κλαυσε πικρώς, άλλά καί τήν ιδίαν του
ζωήν έπρόκρινε νά δώση είς θάνατον διά τήν ζωήν εκείνου, καί γεμά
τος δάκρυα τούς οφθαλμούς έμοιρολογεΐτο καί έλεγεν, «’ΑθεσσαΛώα
υιέ μου, υιέ μου ’ Λβεσσα-Ιώμ, τις δώσει [γρ. Λωζ?] τών θάνατόν μου αντί
σου ς1» άς ήτον τρόπος νά άποθάνω έγώ διά νά ζήσης έσύ- άν δ
Δαβίδ δπού έκαταδιώκετο είχε τόσον πόνον διά τόν θάνατον τού
διώκτου, ποιος ήμπορεΐ νά είναι τόσον σκληροκάρδιος, ώςτε δπού νά
μήν εύγάλη ένα δριμύτατον αναστεναγμόν, νά μήν χύση ένα δάκρυον
θερμόν διά έκεΐνον δπού έδοκίμασε τόσην ταλαιπωρίαν, τόσην κακοπάθειαν, δπού ύπέφερε τόσους κινδύνους, κινδύνους θαλάσσης, κιν
δύνους μαχαιρών, κινδύνους πυράς, φοβερισμούς καί βρυγμούς αλλο
γενών ; Λοιπόν άς τού άνταποδώσωμεν όλοι διά ευχαριστίαν ένα δά
κρυον ελεεινόν- άς άναλάβωμεν πόνον καρδίας διά έκεΐνον, δπού έ'δειξεν είς ημάς αγάπην διά έλευθερίαν- άς τόν συγχωρήσωμεν έξ όλης
καρδίας, μάλιστα έσεϊς οί άνθρωποί του, άν ποτέ σάς παρεπίκρανεν
ή λόγφ ή έ'ργφ- βλέποντες πόσον είναι άδηλος, πόσον είναι αιφνίδιος
δ ερχομός τού θανάτου, συγχωρήσατέ τον έξ όλης ψυχής- συγχωρή
σατε, έ'χοντες αυτήν τήν παρηγοριάν, ότι έστολισμέος μέ νίκην κατά
τών αλλοφύλων έχθρών, έπλήρωσε τό κοινόν, χρέος τής άνθρωπότητος.
Ήμεΐς δέ άς παρακαλέσωμεν όλοι μέ μίαν φωνήν τόν δίκαιον κρι
τήν και βασιλέα τού παντός νά συντροφεύση καί νά βοηθήση τήν
μακαρίαν αυτού ψυχήν, νά τού συγχωρήση τά έκούσια καί τά ακού
σια πταίσματα, νά τόν άναπαύση είς τούς κόλπους τού Αβραάμ, νά
τόν συναριθμήση είς τήν μερίδα τών έκλεκτών, καί ήμάς νά έλεήση,
καί έν μετανοίρι καί έξομολογήσει νά καλέση είς τάς αιωνίους μονάς, ΐνα δοξάζηται τό πανάγιον αύτοΰ όνομα είς τούς αιώνας τών
αιώνων. Αμήν.
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-ψ Οΰδέν τών έν άνθρώποις όξύτερον ουδέ εΰρύτερον νοός πέφυκεν-

1 Β' Βασ. ιη', 33.
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άλλά νάρκίφ άρ'ό'ς το ύψος τών αύτόκριάτ'όρίκώύ’'πρΟτέρ'ίίμοίτώίν άναπτήναί έπΐβαλλόμενος- στένοΰ'ταί 'έν έαυτφ σύμπερίλάβεΐν τόν; άμύθητον·' έσμάν τών ύπ'έρ- άνθρώ'πον χάρίτ'ων επιχειρών- έντε-ΰθευ ούδέ
λόγον προίεσθάι δύνατάί κ<ατά μ-ιάρόν γοΰν έφικέσθαί· τών έφείλομένων
τφ θέότιμήτ’φ τών
*
άνάάτ'ων' ύψέι έγκωμίων έξισχύοντα. Καί είγέ
όίόν τέ ήν τόν Δημόσθέν,ή-ν μετάλαβ-όντα τήν
* Σύέντορός· ηχώ, τόν δέ
Στέντσρα την τών έκείνου' λόγων εύροίάν, καί άμφω . τήν! Όρφέως
λύραν, μάλλον δέ τ-ήν Απόλλωνος Μούσαν, άα'ί ούτω τόν· έπαινον
έξ-υφαίνέιν έπιβαλέβθαι,· έγνώΟαν αν τήν μετάπόίήσιν' έωλον, τού
προςήκόντός μή έφιξόμένόι. "Οπου δέ τοΐς τοιουτοις τά τής ήτΐης
έπισυμβαίνεί, κάί κίνδυνος ούχ ό τυχών τών ώκεανείων κατάθαρρήσαι
πελαγών, ήπού γε μέιζόνων γλώττγ άμόύσφ τών όφειλομένων έφάψασθαι έγκωμίων. Άλλ’: t'jfct&fote ία Καΐσάρός ΚαΙσαμί, τω ttyv
τιμήν την τιμήν»., τω δικαίφ τον έπαινον, τοΰ Κυρίου διακελέυομένόυ’1, τίς μή κωφός ών, δ λέγεται1
2', ύπόίσει- μή στόμα παραβαλεϊν
τή μεγαλοπρεπέστατη, αύτσκρατορίσση, δέον τόν αύτήΐς έπαινον έκα
στον τών λόγον έχόντων πνέειν μάλλον ή τόν’ αέρα·,' εί κάί πολύ
τοΰ είκότος λειφθήσετάι ;ί Θάρρήσαΐ δέ χρή άνακήρύξάι τά πλεονε
κτήματα1 αύτής',; χάίτοι γέ: «'Ρηίομάς κόΛύφθάγγόύς ώς ίχθύάς ά^ώπους»3 άποδείκνύντά. Ού-γάρ τοσοΰ’του εξυμνήσει ρήτΟρό-ς .γλώσσά
έφικέσθάί προπετώς φΐ’λ'ονϊιάόΰσά, o'eO'V ή τοΰ τήν' οίκείάν· έπιγινώσκόντόό άόθένειαν, κ'άΐ τήν- ήττάν όμολόγουντος1. Ευγνώμό'νών δή δί
κην δούλων, τό καθ’ έαυτού'ς. τόν αί-κεΐον θέραπευόντων’ δεσπότην1,
τή· γαλ'ήνότάτή [γρ. ?σ·. γάιΐήνάέητι] της- θίοεΐκέλο-υ αύτής ψυ^ή’ς
^άρρήσας πρσςοίσώ, ώς' «άΜ
φίΛον τ& χάτά
γάρ όί έν- λειμώνΐ' πόλύανθ'έΐ πολλήν μέν; τοΐς όψ&κλμόΐς τέ’ρψίν ά-ίσθάνού'τάί προκ-ύπτουσάν, κ-άϊ ήδίστής ά'πο'σ-φραίνο'ντάί1 τής’ τών μα
ριών άνθέώϋ χ'άριτος·, ον μέχρι δέ τούτου ίστώόι τό ιμέρου', άλλ’ ών
&ν έξίκωνται, άποδρέπονται,-ούτω καί είς τόν λειμώνα τών βασιλι
κών αύτής αρετών τφ νώ έμβατεύοντες, πάσας περιπολούσας δρώσι
τάς χάριτας, και την ιδίαν έπίγινώσκουσιν1' αδυναμίαν- ού μην ώς
θρασύ τό τίνος έφάψασθαι φεύγου.σιν, άλλ’ έπεί έπ.αγωγόν ή τών κα
λών θέα, ού φέρουσι μή τοΐς ένο,ΰσι κ«τ«κο<2μή.σαι έπαίνοις.

1 Ματθ. χβ'^ ΐϊ. Γίρβλ.^και 'Ρώμ. ιγ', 7.
* 'Η χρήσις. παράί τό τώ&αρικόν |0υ6ι ft', ft SAI:»
Κωφός άνήρ τις, ός 'η*
ρ’ακλεΐ στόμα μή παραβάλλει.·
3 ’ίΐκ τοΰ ιζ' Οί κ ο υ τ ή ς Θ ε ο τό κου.
* Γρηγ. Ναζ. Λόγ. ΜΓ', σελ. 604. Migne.

Τ4 -δέ σ^ρώτισ^ον , ή τί ύστατον καταήέξω ; Τό ύψος τής- β,αοττ
λείας ; ταύτή γάρ ώς όντως προςήκεί, οπερ μυστικώτερον ψ Σολο
μών είπε’-:
θνγακέμ^ς εχοίηααν άύ^αμιν, ηοΛΛαΙ Ai Jxzfaarz?
π^ο-ντον’ σύ
ίιχέμχεφαι χαΐ νχεμήμας κάβας».. Τής γάρ έπιγείου άρχής καί βασιλείας τή καταλλήλφ .έπιτεύξει δεικνύει τό κατ’ εικόνά
της πλάσεως.,- τή δέ εύνομίφ προ,κηρύττει ^ήν καθ’ -όμοίφσιν όντως
έπίκτησ.ιν. ,Τό ύπερεχον της μεγαλοψυχίας ; ύπερβάλλει κάν τούτφ
την ’Ιουδίθ έκείνην, ώς ού κατά γένόνς ένος ί οτρατηγμΰ, άλλ’ άμυθ-ήτων πολεμίων καί αλλοφύλων παρατάττει θαυμασίφ φρονήσει τής
έαυτής ψυχής τήν άνδρίαν. Τήν πραότητα ; διά ταύτης γάρ, οΐόν
τινι χρυσή άλύσει, ήν οί ποιητών παϊδες τφ Διί χαρίζονται2,
ώς από ξΐινός, τό λεγόμενον, τους υπηκόους, ώςτε μή οτι γε τόν αυ
χένα κλίνειν τοΐς ύψηλοΐς αύτής καί λυσιτελέσιν έπιτάγμασιν, άλλά
καί τήν ιδίαν θύειν ψυχήν ;μεθ’ όσης προθυμίας μα) ευφροσύνης. Τήν
ύπέρ τών ύπό χεΐρα πρόνοιαν ; πάντες γάρ έν ένί στόματι προστάτιν δμολογο,ΰσιν μκοίμη.τον, μητέρα έπικαλοΰσι φιλόστοφγον. Τής
εΰσπλαγχνίας τό πέλαγος ; ταύτην γάρ εύρίσκουσι καταφυγήν οί
δΰςτυχίμ προςπαλαίοντες- στάθμην δικαιοσύνης οί άδικούμενοιοί έν θλίψεσι παραμυθίαν- τροφήν, οί πεινώντες- σκέπην οί γυμνητεύοντες- έλευθερίαν ΰί δούλοι- σφτήρι'αν.οί έν κινδύνρις- .ίατρείαν ρί
έν άσθενείφ.- οί .πάντες τά πάντα. Τήν σοφίαν ; τοσοΰτον, άπάντων
ύπερανέστηκεν,. ώςτε πάντας τούς είς άκρον έληλακότα.ς παιδείας
ηεμνύνεσθαι τφ ύπ’ αυτής κανόνι ε.ύθυνομένους. ,Κηρυττόντων δέ του
δικαίου κράτους τά τέλη, καί όσοι πρέσβεις, είναι ευτύχησαν, τό στωμύλον τής φωνής, ,τό λυγηρόν [γρ. ^ιγνρίιν] τοΰ φθόγγου, τή τών
Σειρήνων ϊυγγι άμιλλώμενα, μάλλον δέ, ώς άν τις φαίη, τά λόγια
αύτής : »νπίρ,μίΛι xal χηξιίαν γΛυχύτεμα^. Οί δέ καί θέας άξιωθέντες διά θαύματος αγόντων τοΰ είδους τό θαυμάσιου- τό μετ’ εύρυθμίας άξιου θέας τοΰ σώματος, τό τής ψυχής έξεικονίζον κάλλος, ώς
ύπέρ- αύτής προφρι.βμ.σθήναι τ.ό : ^Τς^τη
{φβφήτ., οιμ την "φυ~
^ν»,ν.αλ έπ’ αύτής πληρωθήνάΐ τό ·’ «^φτογ
β£ιογ ζυμαννίάος»4. Τό δέ ύπέρ άπαντα καί μάλλον αύτήν χαρακτηρίζον, τήν ιτρός
■@§ΰν λέγω §ύ.σέ€ειαν, τίς έξυμν,ήσει λόγος J ’Ι^ηκόλούθησε ,δή,που
έν τή όμοια άρχή τοΐς ϊχνεσιν Ελένης έκείνης τ·ής, μακαρίας- ού γάρ

1 Π α ρ ο ι μ. λα', 29.
2 ’Ίδε Ίλ. Θ, 19.
3 Ψαλ μ. ις', 11.
’Ίδε Μ. Έτυμολ. ένλ. Είδος.
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μόνον βΰσεβώς φρονεί: τά περί Θεού, άλλά καί. πλατύνει την πίστιν
του Χρίστου, συνίστησι την ορθοδοξίαν, ώς είθε ζα>τ’ εκείνην ποιήσαι ειρήνην τοΐς μακράν κα'ι τοϊς εγγύς- ύπέρ ου προβαλλόμενοι πρέσβυν εύπρόσδεκτον τόν ήγαπημένον κα'ι έπιστήθιον μαθητήν του Κυ
ρίου, δεόμεθα έκτενώς ϊνα στερεοί τά σκήπτρα τής κραταιάς αυτής
βασιλείας ευσταθή τε και εύδαίμονα, και έπίβραβεύγ τή αΰτοκρατική αυτής μεγαλειότητι και τφ θεοσεβεστάτφ και γαληνοτάτφ υίφ
καί διαδόχφ μετά τώνύψηλοτάτων έγγόνων ύγείαν πολυετή καί πανεύθυμον. ’Αμήν,

Ί. 2<χ«κελέων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ ΚΟΝΤΟΙ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ'
g 7. Λύασμ,ός, «επααμ,ός, κτλ. καί άπαλυσμ.ός, λεπτυβ|Μ>ς, κτλ.
Έποιησάμεθα λόγον έμπροσθεν περί τε τών ονομάτων τών γενομένων έκ ρημάτων είς ΑΙΝΩ καί ΥΝΩ διά τής καταλήξεως SIS, οίον
avaratc, Λεπανσις, κτλ. καί αόρυγσις. Λεπτνκτις, κτλ. καί τών ονο
μάτων τών σχηματισθέντων έκ ρημάτων είς ΑΙΝΩ διά τής καταλή
ξεως ΣΙΑ, οίον θερμαοία, Ιο^γαηία^ κτλ. Λέγομεν δέ νυν οτι παρήχθησαν καί άρσενικά ονόματα διά τής καταλήξεως ΜΟΣ έκ ρημάτων
είς ΑΙΝΏ καί ΥΝΩ, οίον αύασμόν,, πεπαομός, κτλ. καί άΛα^νσμός, Λεπτνσμός, κτλ. Πάντα δέ σχεδόν ταΰτα έχουσι Σ πρό του Μ. Πρβ.
ασμαί, ν'χμασμαι, κτλ. καί ΛεΛόπΐνσμαι, ΐετράχνσμαι, ν,τΚ.
Τά γνωστά ήμΐν παραδείγματα του είς ΣΜΟΣ λήγοντος τύπου, του
έκ ρημάτων έσχηματισμένου έχόντων ρίζαν είς'ΑΝ ή ΥΝ τελευτώσαν?
είνε τάδε.
άόμνσμός. Κουμανούδης Σνγαγωγ. σελ. 7 «-άόρνσμός^ ό. Ε. Mil
ler παρέθηκε τήν λέξιν άνευ μαρτυρίου έν Journ. d. Sav. Mai,
1868, σ. 315».
αναβαθμός: Γαλήν. Τόμ. IB', σελ. 406 «τάς δέ βαθείας άνάτριβε — μέχρις άναζάομον» .
άνενρνσμός. "Αντυλλ. παρ’ Όρειβ. Τόμ. Δ', σελ. 52, 11 «οσαμέν
ούν κατά άνενρνσμδν αρτηρίας γίνεται» καί σελ. 53, 11 «έάν μέν
ούν κατά ά
ύποπέστρ. Γαλήν. Τόμ. ΙΘ', σελ. 441 «άν.εύ1 ”!δε σελ. 118 καί 175.
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ρυσμά έστι -φλεβώδους άγγείου άνενρνσμός». Παύλ. Αίγινήτ. Χειρουργ. σελ. 180 Brian «εί μέν κατ’ άκειφυσμόζ ό όγκος έγένετο» .
• άχαϊνσμός. Τπποκρ· Γ\’-’σελ. 113 «δκόταν δέ ές τόν απαΛυσμόν
άγγς» (Γαλήν. Τόμ: ΙΕΓ, α\ σελ. 577).
αναομύς. Τπποκρ. Τόμ. Α', σελ.·620 «τήν έ'ρριψιν καί τόν ανασμ,δτ»· (ΙΙρβ. καί Γαλήν. Τόμ. Ις· , σελ. 195 καί 198 και Έρωτιαν.
σελ. 41, 5)-. Άρεταϊ. σελ. 36 «αΰάσμόζ· χειλέων καί δέρματος» καί
σελ. 105 ααναομδς ιδρώτων», Έν τοΐς Βεκκήρου Άνεκδοτοις σελ.
462, 15 φέρεται «Αύαίνεται: ξηραίνεται·—·καί αϋαομδς ή ξηρασία.
Ή πρώτη δασεία». Πρβ. και Σουίδ. λ. αύαΐνεΐαι·. Οτι υπο των Ατ
τικών έλέγετο αναίνω ·ομαι μετά δασέος πνεύματος μηνύεται τρανώς έκ του συνθέτου άφαναΐνίύ-άφαναι,νομα,ι (μφαύό,ν’θΐΐοομα,ΐ) κτλ.).
’Επειδή δ’ ό Θεόφραστος λέγει άφαναί/τω καί άφαναίνομαι, δασυντέον
παρ’ αΰτφ καί.τό όνομα ανα,νοις. Την αυτήν ό’ έκφοράν εγκριτεον
ίσως καί παρά τω Άριστοτέλει.
βαρνσμός. Γαλήν. Τόμ. Ζ', σελ. 466 «(ίβφυομόζ· τού σώματος όλου.»
Πρβ. καί Θησ. Στεφ. Τόμ. Β', σελ. 150 Παρ.
βραδνσμός. Θεόδώρ. Πρόδρ. Γ', 401 «δ μέν βραδυσμδς έστρόβει
τήν καρδίαν». Πρβ. Σχολ. Ευριπ. Τόμ. Β, σελ. 135, 24.
- όασνσμός. Διοσκορ. Τόμ. Α', σελ. 81 «όασυσμονς φωνής άποκαθίστησιν».
ενθνσμός^ κατευθνσμός, ά.Λενθνσμύς. Φίλων Τουδ. Τόμ. Γ ,σελ. 153
«τείχος δέ ή ενθνσμδς ερμηνεύεται Σούρ». Κλήμ. Άλεξ. σελ. 130
«έ'στι δέ ή κατά θεόν παιδαγωγία καΐενθνσμδς αλήθειας εις επο ·
πτείαν θεού». "Αντυλλ. παρ’ Όρειβ. Τόμ. Δ, σελ. 24, 12 «αντι
στήριγμά τι προς άτεενθ νομόν». Πρβ. καί σελ. 266, 10.
ήό νομός, Έξοδ. Λ', 34 «χαλβάνην ήδνσμου». ’Ίδε καί Θησ. Στεφ.
Τόμ. Δ', σελ. 106 Παρ. Έν τώ κώδικι τού Ησυχίου φέρεται «‘Wwσμός: ήδισμός». Τό τβιομός υπό μέν τού Δινδορφιου μετετυπωθη εις
τό ηδνσμα, ύπό δέ τού Μεινεκίου εις τό ηδυΛισμός.
ίοχναομός. Τπποκρ. Τόμ. Γ', σελ. 21 «τόν δέ ισχνασμδν τού σώ
ματος ουτω ποιέεσθαι». Κακώς παρά τφ Γαληνώ Τόμ. ΙΗ , β , σελ.
491 είνε.γεγραμμένον ίχναομόν άντί τού ί,ϊχνασμόν.
κρατνσμός. Τπποκρ. Τόμ. Α', σελ. 609 «τριχών αύξησις, παχυσμός, κρατνσμός^ μινύθησις».
Ιαμτΐρ νομός. Νικήτ. Παφλαγ. ΙΙατρολ. Ελλην. Ταμ. ΡΕ , σελ. 32 ά.
Λεπτνσμός, ακνίεκτνσμός. Τπποκρ. Τόμ. Α', σελ. 579 (Γαλήν. Τόμ.
ΙΖ-, β', σελ. 79) «πάς .Ιεπτνσμός γχΊ.%. τό δέρμα» καί σελ. 603 «έν
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τφ Λεπζυσμφ ή περίτασις -πρδ - τίς τελευτάς », Δι-οσκορ, Τόμ. Αΰ,σελ.··
797 «πρ-δς τριχών Λεπζυαμάτ», Σουίδ. «.^επτυσμός: ^εμπυμμάε. ί&Μ
όταν τδ βάθος τ?,ς φάλαγγος συναιρήτ,αι». ’Άντυλλ.'παρ’ Όρειβ.
Τόμ. Α', σελ. 460, 10 «έρεθισμδν καί dxcJwzvfytdr». Έν τφ ύπό
τοΰ Κουμανούδου γενομένη Συναγωγή Λέξεων ’Α&^κυρέυτ^ ^·
255 κεϊται «παραλεπτυσμός, ό. Ε. Mil. έν Journ, d. Sav. Mai
1868., σ. 3,15. (ojAC^pT,)». Τό όνομα τοΰτο ευραμεν ήμεϊς έν τοϊς
ε’ις 'Ιπποκράτη καί Γαληνόν Σχολίοις Τόμ· Βζ, σελ, 302 *
διά τοΰ
τών -χυμών παραΛεπτυσμου»,
,&ιμρασμώ?. Φίλ. ’Ιουδ, Τόμ. ·Β', σελ. 114
γάρ έρμηνεύεται Λάβαν».
.κασμάς... Διοσκρρ, Τόμ. Β', σελ. 26 «έμβροχή τε .καί Λε^ασμάς
όλου τοΰ σώματος». Σωραν. π. Γυν. Παθ. σελ. 280, 16’Ερμ· «παραστέλλειν δέ μετά Λιπασμού τον όγκον». ’Άλλα παραδείγματα ίδε
έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου λ. Λιπασμός.
μαχροσμός. Ψευδαριστοτ. Τόμ. Δ', σελ. 33, 26 ζμαχρυσμός ,άφ’ ΰδατος γλυκερού». Εΰστάθ. σελ. 1278, 21 «έηταυθα δε ή άπό τόν
μ/φρχσμάΐ (δηλοϊ) τών θνησκό,ντων». ’Ίδε καί Θησ. Στεφ. Τόμ. Εζ,
σελ. 531 Hap.
μαρασμός. Γαλήν. Τόμ. Αζ,σελ. 582 «εί'περ δ θάνατος σβέσις έστί
τής έμφυτου θερμασίας, εί'η άν καί.τό γίρας οιον μαρασμός -τις αυ
τής» καί Τόρκ. 11, σελ. 666 «Μαρασμός έστι φθορά ζώντος σώματος
|πί ξηρότητι. Διττώς δέ τής φθοράς λεγομένης, τής μέν έν τφ ,γίνε^
σθαι, τής δέ έν τφ γεγονέναι, κατά τδ πρότερον σημαινόριενον άκούειν χρή της προσηγορίας. Ουτω δέ .και αΰτός -δ μαρασμός δ μέν παρά
τό μεμαράνθαι λέγοίτ’ άν, ό δέ παρά τδ μαραίνεσθαι, περί ού νυν ό
λόγος έστίν». Έκ τοΰ μαρασμός έσχηματίσθη έπίθετον μαρασμώδης.
μέγαΛυσμός, ’Ίδε Θησ. Στεφ; Τόμ. Ε', σελ,-650 Παρ.
μεγεθυσμύς. Εΰστάθ. σελ. 1111, 40 «τδ δέ μεγάλοιο πρός μεγεθυσμοϋ έμφασιν» και σελ. 1114, 44 «εάν δέ έκτείνηταιμεγε^ρσμ^)».
μεΛασμός^ Ίπποκρ. Τόμ. Α'', σελ. 430 καί Τόμ. Β', σελ. 11,1 «τε
τάνους, μεΛασμούς, ,ρίγεα πυρετώδεα» καί Τόμ. Γ’, ,σελ. 29 «φλυκταινώσιος δ] μεΛασμρϋ» κα'ι σελ. 138 καί 139 καί 140 καί 176,
Πλούτ. Ήθ.ικ. σελ.' 921 ς·’ «σπίλων καί μεΛασμωτ άναπιμπλάντας».
Διοσκορ. Τόμ. Α', σελ. 146 «μεΛασμούς τριχών», Γαλήν. Τόμ-· IB',
σελ. 440 «άνευ τής έκ.τοΰ μεΛασμοϋ τφν στυφόντ^ν βλάβης,? καί
σελ. 446 καί Τόρ/,. ΙΗ’, α', σελ. 156. Σχολ· -Ιπποκρ. καί Γαλ. Τόρ
*..
ψε'λ,· 4§Ρ επριεϊ
;κά'1 μεΛασμούς τ,φ.^^ταψύχ,ειν κτέ. ».
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•μ^χυσμάς·.. Εΰστάθ;· σελ, 8-1, 0
?"'** δασΰ: πνεύμα ■—τκαί ή τών
ψιλών συμφώνων έπιφορά βοηθεϊν £$ς μηχυ μόμ δύνανται ·τφ.-βραχεί? .
φωνήεντι».
μιασμός. Πλούτ, Ήθικ. σελ. 238 δ' .«περιεϊλρ δέ κμϊ τούς μ^απ
σμθύς·» και σελ. 393:γ' «έτέρου 'γάρ.μίξει -προς ετερον δ μιασμός
*
καί
Σόλ. IB', 4. Πορφύρ. -περί Άποχ. Έμψ. Δ , 20 «τάς σφαγάς κα'ι αφ
αιρέσεις τών ψυχών —π μιασμούς ηγούντο», Όριγέν. Τόμ. Ι·ΘΖ, σελ.
329 «διά τόν μιασμότ τοΰ νοΰ». Εΰστάθ. σελ. 838, 47 «τδ δέ λύ-

θρον μιασμότ δ*7)λοϊ τόν έξ α'ίρ<;ατος:».
μοΛυσμύς. Πλούτ. Ήθ!κ·
ϊ'
μοΛνσμώτ άνά®λεων^
και σελ. 831 α' καί σ,ελ, 99'3 β · Πορφύρ. ρνερί Άποχ. Δ', 20 ^μρχ
Λυσμόν δ| τνΐν μϊξιν» κα'ι «δ μοΛυρμός καί ή μίανσις δχιλοϊ τά,ν.μϊτ
ξιν την έτέρου γένους πρός έτερον». Παΰλ. Β' πρός ·Κρρινθ, Ζ\ 1 «άπδ
παντός μοίυσμον σαρκδς κα'ι πνεύματρς». Δαμάσκ. παρά Φωτ. Βιβλ,
σελ, 338, 26 «τ,ά έκμαγεϊα τών γυναικείων μοΛιρσμ&γι. Έφράϊμ
Σύρ, Τόμ, Γ', σελ, 477 Α «τίς γης μοΛυσμός τοΰ α-ϊμάτος». ϊΦέρετ
ται δέ καί παρά π·ώ Έρωτιανώ σελ. ,56, 9 «’Άρδαλον ■: ρύπον μο?
Λυσμότί. Θωμάς δ Μάγιστρος γράφε
*
τελ. 271, 8 «Προστροπη : ό
μρ^υσμός — Μίασμα δέ οί ρήτορες γράφουσι κα'ι οΰ προστροπη. Τό
δέ μοίίνσμός κ^ο,ινόν, εί καί Συνέσιρς καί τοΰτο λέγει παρά τη αΰ,τφ
έπιστρλί' ό γάρ μολυσμός διαδόσιμος γίνεται», Πρβ. σελ. .326, 41
«διά τό την ύβριν ώσπερε'ι μαΐρσμόχ είναι πρός όντινα λέγεται^. ■
ζηρασμός^ αχαζηρασμός. Έρωτιαν, σελ, 41, 5 «Αΰασμόν : £·ηράι·
σμότι>, Σωραν. π. Γυν. ΙΊαθ. σελ. 200, 16 Έρμ. «πύρωσίς τε καί
αχα^ηρασμός τών γυναικείων τόπων».
καρο^νσμός. Δημοσθέν. σελ. 1105, 14 «ίλημμά τι κέρδους ί παροζνσμάς ί .φιλονικία». Άρ
* στείδ. Τόμ. Α\ σελ. 7<09 ,«πό πρός αΰτοΰς ,μίσος αΰτών καί δ παροξυσμός·? καί σελ. 836 κανΤόμ. Β', σελ.
187. Ίππ,οκρ. Τόμ. Α', σελ· 21,6 «οί παραξνσμ^, τοϊσι πλείσ.τοισι έν
άρτίγσι· περί δέ τους παρο'’,ι·σμοός λήθη καί άφεσις καί άφωνίη» καί
«πουλΰ δέ περί τούς παροξυσμούς μάλιστα» κςιά σελ. 39'9 -καί 4’80
καί 404 καί άλλαχοΰ, Πρβ, καί Γαλήν, Τόμ. Ις·', σελ. 251 καί 255.
Τοΰ περί ού δ λόγος-όνόματος γίνεται μνεία καί ύπό σοΰ Πολυδεώτ
κους .βιβλ. Δ', 2,2 «απάτη έξαπάτη, παροξυσμός^’δεινολογία». Άπα^π
τά δέ κ«ί έν τη Καινή Διαθήκη,, ,οίον Πράξ- 'Άποστ. ΙΕ', 39 «έγέτ
νέτο δέ παροξυσμόςy &στ,ε άποχωρισθηναι αΰτρΰς άπ’ άλλήλων? καί
πρός Έβρ. Γ., 24 «εις π.Αρ°^Αμαν αγάπης καί καλών έργων», καί Αν
άλλοις'βιβ'λίοις.
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«ayW/tdc.'Iisiioxp. Τόρ. A', σελ. 609 «τριχών άύξησις, παχυσμός» .
Δαροκρ. παρά Γαλήν. Τόρ. ΙΓ', σελ. 988 «νεύρων παχυσμοό ». Σηρειωτέον δ’ δτι φέρεται έν τοϊς 'Ιπποκρατείοις καί «τοϊσιδέ έτέροισι
παχυσμοϊσι ησσον», άνθ’ ού ό Λιτραϊος όρρηθείς. έκ της παρά τω
Γαληνφ γραφής Τόρ. ΙΖ/, χ, σελ. 69 «τοϊσι 8’ έτέροισι[ν] ησσον πα. χυσμόν» έξέδωκε «τοϊσι δέ έτέροισι παχυσμδν ησσον» (Τδε Έρρερίνσιον ιΙπποκ(>. Τόμ.. Α', σελ. 578. Πρβ. και Σγολ. Τπποκρ. καί Γαλήν.
Τόρ. Β', σελ. 93).
πεπασμός. Τπποκρ. Τόρι. Α', σελ. 162 «ούδ’ ές ολίγον πεπασμδ,ς
ήν» καί σελ. 219 «ούτε πεπασμοΰς ούτε καθάρσιας χρηστάς είχε»
καί σελ. 170 καί 575 καί 589 καί 617 καί 619. Διοσκορ. Top.. Α',
σελ. 495 «σκληρύνεται δέ περί τόν τής σταφυλής πεπασμόν». Γαλήν.
Τόρι. Α', σελ. 295 «άπαντες πεπασμοί ταχύτητα κρίσεως — σηραίνουσιν» καί Τόρι. Θ', σελ. 563 καί Τόρ.. ΙΑ', σελ. 350. Έρωτιαν.
σελ. 105, 14 ιΐΐεπασμός : κυρίως ρέν έπί τών άκροδρύων είρηται,
δταν έξ ώρότήτος πέπειροι οί καρποί γίνωνται- καταχρηστικάς δέ
καί έπι τών ήρετέρων σωράτων, δταν οί χυροί πεπανθώσι». Πρβ.
καί Σχολ. Τπποκρ. κ»ί Γαλ. Τόρ.. Β', σελ. 133.
περασμός, συμπερασμός. Έκκλησιαστ. Δ', 8 «ούκ εστι περασμός
τφ παντί ρόχθφ αύτοΰ» καί Δ', 16 «οΰκ £στι περασμός τφ παντί
λαφ» καί IB', 12. Γρηγόρ. Νύσσ. Τόρ.. Α', σελ. 784 α' «τό έξώτερον παντός περασμός». Άρτερίδ. Όνειροκρ. Γ', 58 «άπό γάρ του
τέλους τόν συμπερασμόν έκάστης χρείας προαγορεύει». Ό Έρχήρος
Αρτέμιό, σελ. 191, 6 έξέδωκε «τό συμπέρασμα έκάστης χρείας».
πιασμός. Αίλιαν. π. Ζφ. ΙΓ', 25 «τόν εις βάθος αυτών έλέγχοντες
πιασρόν».

π.Ιατυσμός. Τίρ.ων Φλειάσ. παρ’ Άθην. σελ. 610 β' «έν δέ πΛατυσμός πουλυραθηροσύνης, τής οΰ κενεώτερον οΰδέν» . Διοσκορ. Τόρ.. Α',
σελ. 697 «ποιεί καί προς -—π.Ιατυσμον καί λύσιν στοράχου». Βασιλ.
Δευτ. ΚΒ', 20 «καίέξήγαγέ ρ.ε είς π^ατυσμόν» . Σοφ. Σειράχ ΜΖ',
14 «κατέλυσεν έν πΛατυσμω». Ώριγέν. Τόρ.. ΙΓ', σελ. 77 «έν π.1α·
τισμφ πορεύεται, τουτέστιν έν εύρυχωρίφ πολιτεύεται» καί Τόρ.. ΙΖ',
σελ. 271 «τό της διανοίας ήρών ιλαρόν καί εύθυρον—- πόίατυσμδς
ώνόρασται». Έπιφάν. Τόρ.. Γ', σελ. 182, 11 «ή συστολήν έργάζεται ή π,Ιατυσμδγ η ρείωσιν» καί σελ. 281, 7 καί 322, 9 καί 371,
16. Σωκράτ. Τστορ. Έκκλ. σελ. 280 Ούσσ. «τον πέίατυσμδν της ου
σίας αύτοΰ». Έφραίρ. 1364 «εις τε π,Ιατισμδν τού κράτους»..
πληθυσμός. Πρόκλ. είς ΙΙλάτ. Tip., σελ. 724-Σνειδ. «ό ρέν καθ’
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ένωσιν, ή δέ κατά πληθυσμόν». ’Ίδε καί Θησ. Στεφ. λ. πληθυσμός,
πραϋσμός. Σωραν. π. Γυν. Παθ. σελ. 234, 16 «ού βίας δεορένην

αλλ&πραϋσμοϋ» (Πρβ. σελ. CII).
σκ.Ιηρυσμός. Τπποκρ. Τόρ. Α', σελ. 9 «σκΛηρυσμ,δς τούτοισι όλέθριον» καί σελ. 16 «κατάψυξις ρετά σκΛηρυσμοϋ όλέθριονρ καί σελ.
47 καί 563 καί 620. "Αντυλλ. παρ’ Όρειβ. Τόρ. Δ', σελ. 23, 7
«έπιπόλαιος δ τε σκ.Ιηρυσμό, ή τε συνδρορη φανεϊται». Ώριγέν. Τόρ.
ΚΑ’, σελ. 384 (καί Τόρ. ΚΕ', σελ. 173) «σκ^ηρυσμόν ρέν ήλεγχε
τόν τοΰ Φαραώ». Κακώς εινε παρά τφ Γαληνφ γεγραρρένον Τόρ.
Ις-', σελ. 196 σκΛηρίσμόν καί σελ. 200 σκ!ηρ\σμούς. ’Αδιάφθορος έ'ρεινεν 4) γραφή έν σελ. 555 καί 666 καί έν Τόρ. ΤΖ', α', σελ. 891.
τραχυσμός. Τπποκρ. Τόρ. Γ , σελ. 182 «ή κνησρών § τρηχυσμων».
Λιοσκόρ. Τόρ. Α', σελ. 188 «τραχυσμοΰς τραχείας αρτηρίας» καί
σελ. 234 «αρτηρίας τραχυσμοΰς». Γαλήν. Τόρ. IB', σελ. 991 «τούς
περί τό σώρα τραχυσμοΰς» καί Τόρ. ΙΓ', σελ. 31 «αρτηριακή
προς τραχυσμδγ βρόγχων». Έν τοϊς 'Ιπποκρατείοις φέρεται καί «ράλιστα ρέν διά ξύσιν ή τρηχυσμόν τοΰ έντέρου» (σελ. 394,17 Φοησ.).
Ουτω δ’ είνε προενηνεγρένη ·ή ρήσις καί παρά τφ Γαληνφ (Τόρ. ΙΕ',
σελ. 691). Άλλ’ ό Έρρερίνσιος έν τ·ρ έκδόσει τών 'Ιπποκρατείων
περιέγραψε τό η τρηχισμόν ύπολαβών αύτό έξήγησιν τοΰ ζύσιτ (Τόρ.
Α', σελ. 321). Γραπτέον δέ ςϋσιν άντί τοΰ ζΰσιν.
ΰγρασμός, ar ΰγρασμός, καθυγρασμός. Τπποκρ. Τόρ. ΙΑ', σελ. 620
«ρινός ΰγρασμός» (Γαλήν. Τόρ. Ις-', σελ. 194). Άρχιγέν. παρ’Όρειβ.
Τόρ. Β', σελ. 156, 11 «πλέων ή δήξις τοΰ άνυγρασμοΰ». Άέτ. σελ.
93, 34 «ή γλώττα δεϊται καθυγρασμοΰ» .
Έκ τών είς Όρηρον Παρεκβολών τοΰ Εύσταθίου έρνηρονεύθησαν
τά όνόρατα μακρυσμός καί μεγεθυσμός καί μηκυσμός. Έποιήσατο δέ
χρήσιν ό Ευστάθιος καί τοΰ μοάυσμός σελ. 685, 55 «άποκαθαίροντες
τόν έκ τοΰ αϊρατος μοΛυσμόν» καί σελ. 999, 52 καί 1058, 25 καί
1286, 25 καί 1956, 54. Είνε δ’ άσρενιστόν τφ Εύσταθίφ τό δνορα
πληθυσμός καί έ'τι ράλλον τό πΛα,τυσμός οίον
πληθυσμός σελ. 880, 45. 1206, 29. 1382, 18.
πΛηθυσμοϋ σελ. 1111,44. 1492, 64.
πΛηθυσμω σελ. 836, 8. 1102, 61. 1784, 37.
πληθυσμόν σελ. 823, 45. 1104, 4. 1619,39. 1965, 5.
πΛατυσμός σελ. 931, 20. 1177, 41.
πΛατυσμ; ϋ σελ. 928, 21. 1113, 58.1379,45. 1382,22. 1733,4.

πόίατυσμφ σελ, 1287, 1.
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^ar^o'r σελ. 404?, 12. 1655, 43. 1142, 56. 1-355, 19. 4393,
50, 1513, 28. 1766,-28. 1784, 45. 4785,·51. 1051, 62.
ηΛατυετμοΐς σελ. 1099, 55.
;
Εν σελ, 678, 36 κεΐται «.ου μόνον διά .χΛα$ι>0μί)γ καί tug χ2ηdvffpbr και ευπορίας έπίχυσι.ν ό -ποιητ-ης παρεντίθησιν...» Φέρεται δέ
ζαΐ έν τοΐς Μικρο-ΐς Συγγράμμα.σι τοΰ Ευσταθίου σελ. 57, 60 :«ίσως
δέ καί η2ατ<ρσμου μέλους ένεκεν δς δη π-Ιατυσμίμ; κτέ.» καί σελ. 126,
7 «είς πολύν πΛατυσμύν» καί σελ. 179, 59 «διά τόν έκεϊπΛατυΰμύν
τ.·ης τρυφές»,
Εξ ων καιελεξαμεν ονομάτων προσθετέα τφ Αε'ξικφ Σκαρλάτου
τοΰ Βυζαντίου εΐνε τάδε" άχαίαιγιός, βαμκσμάς, βραδυσμος, ιί'θνομος^αχενθυσμός, άαο^εατνομός, Λαμπρυσμός, μαχμυομΛς, μεγαΛυομάς
μεγεθνσμόμ ακαζηραμμος, Λρανάμός, νγρα,σμός. Τών ονομάτων ®αγ.υ<ζα4<· και χιασμός προτάσσει δ.δεινός λεξικογράφος τό άπορητικόν ση·?
μεΐον (σελ.· 1030 καί 1076).
Πλημμελώς έχει τό έν ταϊς είς "Ομηρον Παρεκβυλαϊςτοΰ Εΰστα^
θίου απαντών σελ. 1849, 12' «Δώλον δέ ότι καί έπί αδημονίας 4) λέξις (άλύω) κεΐτάι καί μάλιστα παρά τοΐς ΰστερονώς άπό τοΰ έκλύειν
άλις γάρ εντεύθεν .ή αδημονία καί, ώς οΐ παλαιοί φασιν, άλη βνχατ
σμδς καί 'άλύει.ν τό μηδέν πράττειν». Ό Ευστάθιος ίέγραψεν τάλΥς
γάρ—ή αδημονία» ζαί:·«(άλυς) άλη μιχτασμός». Έν σελ. 1636, 25
αναγινωσκεται >« Ιστεον δέ ώς παρά τοΐς παλαιοϊς γράφεται αα-ί ταΰ
τα-’ αλυει αντί τοΰ μαίνεται -—καί ότι άλυς άλη φιχαομύς καί άλύειν
το μηδέν πράττειν». Εραπτέον ^ιχτασμός.. Τοΰ ονόματος .^ιπταςγιώ;

εΐνε εν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου παρατεθειμένα παραδείγματα έκ
τών Ιπποκρατειων και εκ τών Διατριβών τοΰ Τΐπικτητο.υ καί έκ τών
Ηθικών τοΰ-Πλουτάρχου. -Κεΐτάι δέ καί έν ταΐς Έκλογαϊς τοΰ Στο
βαίου Τομ. Β, σελ. 50, 2 Μειν. «άσην δέ λύπην μετά .μι.πτασμ.00 >?
και παρα τω Σωρανφ π. Γυν. ΙΙκθ. σελ. 30. 8 «απορία, μιπτασμός,
ανατροπή στομάχου» καί παρά τφ Γαληνφ Τόμ. Ζ', σελ. 466 σάί
σΐτιάι καί ρίκτασμά-ο κάί Τόμ. ΙΕ', σελ. 556 ι«έν .π.ολλο.ΐςδέ τών
αντιγράφων ού σπατίλην .γεγραμμένην εύ,ρησεις άλλ’ άσην, ϊν’ άκούσωμεν δηλονότι τόν ριπταομδτ τοΰ σώματος» καί Τόμ. Μ σελ.»75.
Ό κώδιξ τοΰ Ησυχίου έχει «Βλησύρισμος.: ό Ιχχ,ασμός καί άλύς»
αντί τοΰ «Βληστρισμός : ^αιχασμός καί άλυς». Πρβ. Έρωτιαν. σελ.
18, 4 «Βληστρισμός ; ο ρίΛτασμός. Ουτω Βακχείος τίθησιν. ?Εν ένιοις δε αντιγραφοις ευρομεν βλητρισμόν χωρίς τοΰ Σ, όντως δέ τόν

ρίπζασμδν σημαίνει, καθώς καί Ξενοφάνης ;δ Κολοφώνιός φησιν’ έγώ
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δ’ έμαυτόν. πόλον έκ πόλεως φέρων έβλ^τριζο-ν' άντί-to« έρριπταζό
*
μην». ’Ίδε Μεινέκιον Vindic. Strab. σελ. 217 καί Βέργκιον Ποιηζ.
Λνξ>. Τόμ. Β', σελ. 116 έκδ. δ'. Παρά 'Ρούφφ τφ Έφεσίφ σελ. 209,
5 άπάντφ «καί στενάγματα καί βο'Τί καί μί.πΓ«, μάτι και απορίμ».
Περί τοΰ τύπου κραδασμός εγένετο λόγος' έν § 3, σελ. 125.
Ύπάρχουσι καί ονόματα
και’ χΐχρασμος-σαραχιχρασμός.
Διοσκορ.Τόμ. Β', σελ. 22 «άπότ®ΰ μΙυχ®σμ6ΰ σκοτοδινίαν». Έπιγρ.
Έλλ. 8970 «όλος ει, σώτερ, γΛύκσβμός^ (Πρβ\. καί Θησ. Στεφ.Τόμ.
Β'. σελ. 651 Παρ.). Έσθηρ ΙΔ', 8 «έν χεχρα»μ&· δουλείας ημών.» Εΰστάθ. Μικρ. Συγγρ. σελ. 202, 44 <ικαί μηδέ παραψάμενον πικρατ,,οϋ
έγλύκαζεν.» Κωνστ. Μκνασσ. Συν. Χρον. 4065 (σελ. 48) «ζαι πικρασμονς τούς απ’ αυτών έφερεν ευκαρδ’ίως». Ψαλμ. ^Δ , 8 «ώς έν
τφ παγαπικραάμω κατά την-ημέραν τοΰ πειραάμοΰ ίν
έμ^μφ » (Πρβ.
καί πρός Έβρ. Γ', 8 καί 15). Κλημ. Άλεξ. σελ. 149 «αύτατ αΗίαι
παμαπικμαύγιοϋ». Καί ύπ’ άλλων δ έγενετυ χρησις τοΰ τε πίχρασμός
καί τοΰ παμαπικμαιγιοζ·. Πρβ. καί Σουιδ. λ. παραΛίχρασμός και Βαλζενάριον ΣχοΛ. είς Kaw. dza>6. Γ®μ. Β , σελ. 464.
Πιθανώτατον δ’ ημϊν φαίνεται οτι εσχηυ.ατισθησαν τκ περί ων ο
λόγος ονόματα έκ τών ρημάτών
(έξ ου ίσως και το γΛνχασΐα) καί πικραΖκω-παμαπιαμαώ'Φ. Πρβ. γΆύχαίπτις, γΛνχαττιχύς και
πιχραχτιχός f■ ιχ&ςJ. Σ'Σιν.τν.': δ’ ό·μ.ώς να νομιισ'ρ τις ταΰτα παραγωγα
τών ρημάτων γ2νχάζω καί Λιχ^ω-χαττοχιχ^ω, περί ών άλλαχοΰ.
Πρβ. καί εχπιχξ)άΐ,ομαι.
Έν τγ> δημώδει ώμων γλώσσν» λέγεται, ιτκμαερασμός καί άχασασμός
καί πάηθυσμός. Σκαρλάτος ό Βυζάντιος γράφει έν τφ Λεξικφ της καθ
ώμάς Ελληνικής Διαλέκτου σελ
*
273 έκδ·> β <ι Παμαζυσμύς (αντί)
ΖΚιροίυσμός, παθ. Ήπ«»λ®Φ, (πυρετός),, πυρετός (διαλείπων), πυρετός

φρικώδης».
Εϊπομεν 8τι πάΰτα· σχεδόν- τά· ονόματα τα: σχηματισθεντα «κ ρη
μάτων είς ΑΙΝΩ, άαί ΥΝΏ διά τη< κα-ταλ^ξεώς ΜΟΣ έχουσι Σ πρό
τοΰ Μ. Τό βχεδόν προσετέθη διά τό όνομα ·χαταισχυμμός^ ου ποιεί
ται χρησιν Κλημης δ Άλεξανδρεύς σελ. 587 «δεικνυς τόν χαταιαχυμμύτ της πίστεως παρά τοΐς πολλοΐς» καί σελ. 601 «διά τε τόν
χαταισχνμμον τοΰ πειράσαντος καί άποτυχοντος κτέ.» κάί ο Θεοδώ
ρητος Τόμ. Β', σελ. 950 «έκδειματοΰντες καί δεδιττόμενοι ληψονται, φησί, τόν χαταισχυμμδτ αΰτών.» Πρβ. τ^σχυμμαι, χατήσχνμμαι,
κτλ.
Άνασκοποΰντες τά μέχρι τοΰδε διειλημμένα παρατηροΰμεν ότι έκ

iot
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μέν τών εις ΤΝΩ ληγόντων ρημάτων διφορούμενα μόνον ονόματα πά·
ράγονται, οϊον
■
a re ύρ vrσις — άνευρ υσμ ός,
(βάρυνσις—βαρυσμός),
ευθυτσις—εύθυσμός,
Λέπτυτσις—Λεπτυσμός,
μήκυτσις—μηκυσμός,
μόΛυγσις—μοΛυσμός,
πΛάτυγσις—πΛατυσμός,
πράΰνσις—πραϋσμός,
σχΛηρνκσις—σκΛηρυσμός.

Έκ δέ τών είς ΑΙΝΩ περατΰυμένων καί διφορούμενα
γίνονται και
τριφορούμενα, οίον

Οέρμαγσις—θερμασία,
δσφρανσις—όσφρασία,
φ.Ιέγμανσις—φΛεγμασΐα,
σΰγρατσις—^·ι^ασ/α,
αΰακσις—αϋασμός,
Λεύκανσις—Λευκασμός,
Μπανσις—Λιπασμός,
μάρακσις—μαρασμός,
μέΛακσις—μεΛασμός,
μίακσις—μιασμ ός,
πέπανσις·—πεπασμός,
πΐανσις-—πιασμός,
σιμπύρατσις—συμπερασμός,
ισ^νακσις—ΙσρμτασΙα—ίσχγασμός,
ζήρανσις—-ζηρασία—ζηρσσμός,
υγρανσις—υγρασία·—-ΰγρασμός.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩΛ ΔΗΜΩχ ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΟ.Σ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΪΡΙΟΪ «ΜΕΑΕ»
§ α'Άναφέρων1 τά παρά τοΰ βυζαντινού ιστορικού Φραντζή άξιούμενα μνείας Μεσαιωνικά φρούρια Μεσσηνίας, ώς Ζαρνάταν, Γαστίτζαν, τό Διάσειστον, «ΜεΛέ», Δυρράχιον, Μολιανουν κλ. έν υποση
μειώσει γράφω περί τοΰ «Μελέ» δτι ή rvr Λεγομόνη ΜηΛόα er zfj
Λακωνική εστι. Κατά νεωτέρας πληροφορίας, άρυσθείσαςπαρά τοΰ έν
Πειραιεΐ έριτίμου φίλου μου κ. Ήλία Στρούμπου, έξ Άλαγωνίας έλκοντος την καταγωγήν καί επομένως έν άκριβείφ γινώσκοντος τά
μέρη έκεΐνα, «τά ΜάΛέν', τοΰ Ιστορικού Φραντζή, εύρίσκεται έν Άλαγωνίγ διασώζον άκεραίαν την ονομασίαν ταύτην και νυν εις τά
στόμ.ατα τοΰ λαού" κεΐται δέ εις τούς πρόποδας τοΰ ύπερκειμένου
προς βορ. τών Καλαμών όρους Γ Αγίου Γεωργίου», ένθα νΰν ύπάρχουσιν ιδρυμένα’τά σχολεία τοΰ αειμνήστου Πέτρου Δήμάκη. Άλλά
καί προ τής έπαναστάσεωςτοΰ 1821 ύπήρχεν έν τφ «ΜεΛέ» τούτφ
σχολή υπό τήν προστασίαν τοΰ Μονεμβασίας Μητροπολίτου’ διατελοΰσα, έν ή έξεπαιδεύθη καί ό πρφην ’Αργολίδας Γεράσιμος, ανεψιός
τοΰ Μονεμβασίας, καί άλλοι πολλοί- ϊσως δέ καί ό έξ Άλαγώνίας
καταγόμενος, κατά τάς άρχάς δέ τοΰ παρόντος αίώνος έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχεύσας Προκόπιος.
§ β' Διδάσκαλοι δέ γνωστοί έν τή σχολή τοΰ «ΜεΛε» διδάξαντες
κατά τούς προτελευταίους τής έπαναστάσεως χρόνους, ήσαν ό Μάξιμος καί Θεοδόσιος, Ιεροδιδάσκαλοι, διαμένοντες έν τή Μονή τοΰ
«ΜεΛί» καλόυμέν·/] καί σήμερον διάσωζομένφ, τιμωμένή δ’έπ’όνόματι «’Ιωάννου τοΰ ΙΙροδρύμου», κέΐται δέ παρά τό χωρίον ΓΓσερνίτσαν», δπερ έστι τό κέντρον τών χωρίων τής Άλαγανίας, καί πρώτεύουσα τοΰ δήμου- απέχει δέ τών Καλαμών 4
ώρας. Γνωστόν
δέ ότι υπάρχει αποικία Γορτυνιακή-' έπέιδή έν Γορτυνίγ υπήρχε κατά
τόν μεσαιώνα πόλις καλουμένη «Τσερνίτσαι, ήτις περί τά 800 μ.
X. κατεστράφη. Έκ δέ τών οίκόύντων τών διασωθέντων καί ίτολλα-

1 Έν σελ. 1? τοΰ άνά χ’εΐρας τόμου.
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χοΰ διασκορπισθέντων κατοίκων αυτής οί πλεϊστοι έγκατεστάθησαν'
ένταΰθα, και άπέδωκαν τό όνομα «Τ<εεε>νίισα« τή νέα "αύτών πατρίδι, άλλ’ ούΑ |Ζόνοό τό- ονομα 'ί,Όυτο! μέτήν'εγκ·όν, άοίλά δέ· καί άλλα,
ώς Μυελοί, ο Μονή TffeprM,ac», κλ. κλ.
§ γ’’ Ύπίζρχει 8’ έν .iMeliitναός βυζαντινός, ού ή Αγιογραφία
κα'ι αί έν αύτφ έπιγραφαί ήδύνανΐο άναγϊνώσκ'όμένάί πολλά νά διασαφηνίσωσιν αντικείμενα την μεσαιωνικήν ήμών ιστορίαν άφορώντα;
§ δ' Μετά τήν άνεύρεσιν τοΰ «Με Λεν μένει ήμϊν άγνωστος ή θέ«ίς τών έξής μεσαιωνικών φρουρίων'-,; τών- παρά Φραντζή άναφερόμένων, οϊον «Fpeuxern».,
«ι^α^άου^;»^ καί- Fla^rrtvec» j καν « ^.ιάο'είΟ'εοτ^,. Άλλά π®ρί. τον τελευταίου τούτου έν ύπό*·
σημειώσει τίαρά Φραντζή άναφέρεται οτϊ ήν .έπίθετον τον «ΜεΛά
ώς τό &&&ΐάσεεβτ6τ MeO·» (ίδε χρονικ. Φραντζή- έν ύποσημ., βιβλ.
If, σελν. 1-3ί)'. Άλλά. τότε: γεννάταί τό ζήτημα $ διά τί τό «ΜεΛ£
*
τοΰτο ώνομάσθη «άΛάσ'είσζ'βΡ»Ά
»καί κάτ’ άλλον τύπο
*
παρά Φραντζή
ώσαύτως διασωζόμενον «,^ιάύειατονν ; τίς δ< λόγος,·. εξ ο.ύ προέ,κυ.φε
τό έπίθετον τοΰτο έν Μελέ y πολιτικός. λόγος ή. φυσικός ; W"Αλλως τέ
ούδενός λόγόυ τοιοώναα υπάρχοντάς, ,δ· Φραντζής ■ κακώς παρέστησε
τυ όνομα tss^tdosmor ·ΐ^ ά^ιάα'έιοτο^»■ υπήρχε δέ; ίδι,ον φρουρίων ύπο
τδ. σνόμα ΐοΰ
*^ο,
-βδτήίάς ή θέσις άγνόεΐτκδ,· καί ούτινυ-ς τήν ά,νεύρε®ιν δέον νά άνκθέσωμεν είς τό μέλλον διό-τί. πνθανώτάτσν- φαίνεται
, όπως άνεκάλύψαμ.εν τά Σπητάλι-, Πήδημα,. Ίάν-ιτσαν·, Μαντίνίιαν,
Γαστ.ίτσ,αν κλ» ουτω δυνατόν έν τφ μέλλοντι καί τών ύπ^λειπομενων
■ή θέσις νά άνευρεθή! κ'ά·ί τότε ίχομέν σαφή'- καί έπιστ’ημ-ύνι·.κήν' ενέρ
γειαν- τών άαρά Φραντζή ιστορούμενων.V, ό-'κ.-Σάθας ποιείται που
§ ε' Περί τής σχολής τοΰ «ΜεΑ» ούτε
λόγον- έν ταϊς- Μεσάιωνίκάϊς αύτου έρεύναις,· ούτε ό κ>: ΠαράνίΧας,
οδτ£ άλλος: τις, καθόσον τά-περί αυτής: ού-δείς έξηρέύνησεν άχρι τοΰδσλ ώσαότω£ και περί τών έν αυτή κατά- τον μεσαίωνά διδαξάντων,
άγνώ^των ββτα δταμεινάντων·,- ώς μή ώφειλεν- άλλ’ ευτυχώς έκ χει
ρογράφων ίκ τής: σχολής τύΰ; «ΜεΜ» προερχό-μένων,. διασωζομένων
δέ παρά δίαφόροις άχρί το.ΰ: νυν Άλαγο-νίοτς,. έό οίς κ-αί & προμ.νημονευθείς κ.-Ήλίας Στρσΰμπάς, διαφωτίζεται ούκ ολίγον. καί .4· 'ίρόπος τής έν
* τή σχολή τοΰ
διδακτικής μεθόδου,- καί τά έν
αυ'Ρή διδασκόμενα ύψηλά μαθήματα·,. οία ή Λογι-κή, Μαθηματικά-,
οί 'Έλληνες Συγγραφείς κλ»-,. διότι, εύρομεν τήν Λογικήν τοΰ φειμνήστου Α. Ψαλίδα χειρόγραφόν, κείμενα έλλήνων συγγραφέων κατά
τήν παλαιάν μέθοδον, τήν λεγομένην ^ι,ΙεεγωγίβΚ» ή «τ^ι^αχωγ/ας»,

X
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ήρμηνεύμένα, τά Μαθηματικά τοΰ Μπαλάνου, τοΰ περιπυστου έν
Ίωαννίνοις καθηγητοΰ κλ. κλ., έξ ών άποδεικνύεται ότι ή Σχολή
τοΰ «Μελέ» ήν έκ τών άρκετά σπουδαίων, καί ό'τι οί έν αυτή διδάξαντες ήσαν ούχί έκ τών τυχαίων μυστών τών Μουσών,- ώς αποδεικνύεται εκ τίνος χειρογράφου, περιέχοντας έπιστολών σειράν διαφό
ρων ,λογιών πρός έτέρους, σημαίνοντας κατά τάς έποχάς έκείνας.
στ' Έκ τών έπιστολών τούτων δημοσιεύομεν έν τώ Παρν&νσφ 'ζχς
σημαντικωτέρας, άρχόμενοι άπό τής έπομένης:
'ΙεροΜαφχάΛον

Άρββνίω
«Παίζειν έν ου πάίκτ-ο-ϊς-,-· ούτε τή Θέμιδι, ούτε μήν τής Θέμίδος1
«άρέσκει θεραπευταϊς" εί μή γάρ μοι τά τής γνώμης τή γλώττγ
»συνέβαινεν, ούκ άν ώφθην άπεσταλκώς σοι τήν έμαυτοΰ συν σοί τε,
«καί ύπό σοί διαμονήν^-τό-ίδέ-ταύτην μόνίμόντέ καί άναλλοίωτον,
»έγώ μέν αύτός βούλομαι τε καί εύχομαι- ο γε μήν τών καθ’ έκα»στα λόγων τουναντίον άπαν άποδείκνυσιν, άλλοίωσιν αύτών ώς οί«σθα κατηγορών. Τίς ούν ές τοσοΰτον άπονοίας έληλακώς άν εί'ή, δς
»τοϊς τε τή φύσει καί κοινή καθωμιλημένοις άντιδογμάτίζειν κατα«θρασύνοιτο ;. είη γάρ άν εί περ ήτοι φρενών', ή μαστίγων' δεόμενος.
»Τφ μέν ούν φύσιν έχοντι τοϊς τή φύσει δεδογμένοις άντιφθέγγεσθαι,
»ούκ άνεπιτίμητον, ούδέ άκίνδυνον ίσως- ό δέ ύπέρ φύσιν Θεός,: καί
»τής φύσεως αύτής δημιουργός, ό ώσπερ' τάς φύσ-εις, ούτω'καί τά
«περί τάς φύσεις, μετασκευάζων ώς βούλεται αύτός, καί άπερ πολ»λών έναντίον έξεθέμεθα μαρτύρων, άναλλοίωτα διατηρήσοι- ού γάρ
«έσμέν ικανοί άφ’ έάυτώ
*
λόγίήασθαΐ, ώς έξ έάυτών^ κατά τόν θεϊον
«Απόστολον, πολλοΰ γε καί δει άποφήνασθαι περί τοΰ ύστέρου κατά
»τό πρότερον, ών ούχ ώς τό πρότερον, ούτω τοι καί τό ύστερον έπί
»τών έφ’ ήμϊν ώρισται, όπί μή μόνφ- τφ αύτφ- χθές καί σήμερον καί
«είς. τούς αιώνας, φ τινι καί αύτός πεποιθώς θαρρών ίθι πρός ήμάς
«μηδέν ένδοιάζων- ού γάρ άθεεί, έγφμαι. γεγενήσθαι άρτι τό πάλαι
»πολλάκις μέν σπουδασθέή καίτά δέ τήν τών'άνθρώπων σπουδήν μή
«περαιωθέν- όπου δέ βούλεται Θεός, κ^ν ’Ιωνάς τις γ, κ^ν Άνανίας,
«παραιτούμενοι πορεύεσθαι, δ μέν κατά τούς περί τόν Παΰλον, δ δέ
«πρός τήν πόλιν, φεύγων είς Θαρσείς,. άκοντες μέν, τφ θείφ δ’ ούν
«έκάτεροι πειθαρχήσουσι νεύματι, δ μέν άνακαλούμενος, δ δέ έπιτι«μώμενος, κ$ν εί δέ τις εύπειθής μέν, διάκρινόμενος δέ, πειράζειν
Τόμο; Γ, Β. — ’Ιανουάριος 1887.
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«πειρφτο τό θειον, κατά τόν Γεδέών, καί τούτου πάντως ήτοι ώς
»πάκου λευκότης ή ώς γή κεχερσωμένη, έπιστάξοι δ’όμως τή καρ»Siqc ή δρόσος τής τοΰ θείου θελήματος έπιγνώσεως, όλως τε οΰδείς
«έστι τών άπάντων, δοκών μέν έκτελέΐν, μήσύντελών δέ. Ταΰτ’ άρα
>καΙ παΐδες Ελλήνων,· όιμαι, Όρφέά'έκεΐνον έτερατέύσαντο τή τής
«μουσικής άρμονίφ χέίροΰσθαί τά σύμπαντα, ή οΰχϊ καί σύ αυτός
«ά'κων μέν, ΰπεϊξες δ’ούν όμως, ή περ Θεός έγκελεύεται; εί δέ και
«αύτή ή κτίσις ύπετάγή δτφ και ύπετάγή,έκοϋσα μέν ου, ΐδίφ δέ
«τόν ύποτάξαντα, καθώς γέγραπται τις είμ,ι έγώ μόνος τών άπάν«των τφ θείφ πειθαρχούντων' βουλήματι δυσπειθώς έξω μόνος ;
«Άλλά γάρ ϊδοιμί σε και περιπτυξαίμην τήν θεσπεσίαν κεφαλήν, ής
«τήν εικόνα νύκτωρ τε κα'ι μεθ’ ήμέραν ΰποτυπούμενος, ‘άποκαμοϋμαι
«τάς έΰδίας άναμετρών, καϊ τήν ύμετέραν περιβλεπόμενος κάθοδον.
«Έρρωσο.»

Γεώργιος Ζ£υνεσίω
τηγ έκ κέντρου ψυχής ό(ρ>ει2ομένην προσκύνησιν.
«’Ότι μέν φιλίας τεκμήριον τό έπιστέλλείν έστίν, ουδέ, αύτός άν«τερεΐς· ότι δέ λήθης τό μή. άρνηθήναι οΰκ εχεις’ έπ'ι σο'ι ούν τό μέν
«πρώτον οΰκ ήν, τό δέ δεύτερον ήκολούθησέ, καί περ έμοΰ άπαξ και
«δ'ις έπιστείλαντος· χρήν δέ οΰχί- διό τής μέν φιλίας μέμνηβο, τής
«δέ λήθης έπιλάθου.
«Έρρωσο. φψίγε'. ’Ιουλίου κηζ.

Τοΰ αύτοΰ προς tor αυτόν dta στίχων ΆδωνΙων.
«Τώ ίερφ Συνεσίω
»είλικρινεΐ μοι τώ φίλφ,
«Χριστός άνέστη προσάδω
«Μετ’άσμενείας.
«Κρεΐσσόν γέ μ’ ύστερηθήναι,
«Του ζήν τούτου, ώ φιλότής,
«Ή φίλου μ’ έπιλαθέσθαι,
«Εΐλικρίνούς γε.
«Οΰπερ οΰδέν έστι κτήμα,
«Τιμιώτερόν ουδέ χρήμα,
«Τών όσα γε έν τφ βίφ
»'Ώς πού τις ίφη.
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«Τόν γάρ μή έ'χοντα φίλους
«’Έν γε τφ βίφ άξίως,
_
«Οΰδέ ζήν ολως προσήκει,
«Ώς καί τις άλλος.
«Οί εύπορουντες δ’ αύ φίλων
«Ειλικρινών καϊ άξιων,
«Οΰδέποτέ γε έν θλίψει
«Γένοιτ’ άν πάντως,.
«Ή γάρ Φιλότης, Ίσότης
»Ώς Έπικτήτφ δοκεΐ γε,
«Ή δέ Ίσότης, Ταυτότης.
:·
»'Όθεν, ώς οιμαι,
«Οΰδέν άντάξιον ταύτης
«Τής άτρεκίης εΰνίης
«Τών οσα γε έν τφ βίφ
»Ό,τ’ άν ποτ’ εϊποις.
«Άντιβολώ σε τοιγάρτοι
»Ώ διδασκάλων άκρότης,
«Μή έπιλήσγι μ’ είς τέλος
«Ώς Δαβίδ ψάλλει.
«Καϊ ταΰτα άλις μέν λιτώς,
«Έγώ δέ μένω ό'λως σός,
«Σών τε εΰχών έπιδεής
«ΓΕΏΡΓΙΟΣ ό ευτελής.
«Ήμερα τετάρτη.»,
«Άν έλαβε γράμματα ίδικά μου, παρακαλώ νά μοϊ τά αποστειλή
μέ τόν παρόντα, δς καϊ θειος μου ών τυγχάνει.»
Ή έ π ιγρ α φ ή
«Τφ ίερφ Συνεσίφ
«Καϊ διδασκάλφ τής Κρήτης
«Τφ έν Χριστφ μοι φιλτάτω
«Έγχειρισθείη
«Προσκυνήτώς.»

Κυπριανού Ίεροδιάκόνου, τοΰ Κρητός, του έν τή κατά τόν Άθωνα
Σχολή διδασκάλου, έπιστολαϊ διάφοροι.

ΚΙρός τόν Τΰρνόβου Καλλίνικον
Τ’ψζ ύμετέραν θεοπρόβ..1ητον, έΛΛογιμωτάτην καί σεβασμιωτάτην ήμΐν
αμα καϊ εύεργετικώτάτην Πανιερότητα όουΜκως προσκυνοΰντες, τψη
θεηφύρον αύτής δεξιάν κατασπαζόμεθα μεθ' όσης χΛείστης τ^ς εύ~
ΛαβεΙας.
«Δούλους δεσπόταις καί εύεργέταϊς εύ πάσχοντας, χάριτας τάς
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• ένούσας άποδιδόναι καί. άμοιβάς, οδχ §#<>»<: νόμοι διαγορεύουσι Πβρ-

«σικοί, άλλά πολλώ πλέον τοΰτο, προσεμπεδοΰσι καί οί> καθ’ ήμάς
«Ευαγγελικοί χρησμοί" ούχ'ι· οί δέκα, φησιν ο θεάρχιος λόγος, έν τη
«'Ιστορίη των Λεπρών, ούχί οί δέκα έκαθάρίσθησαν ; οί δέ έννέα ποΰ ;
»τί τών ολίγων τουτωνί ψημάτων εις παράστασιν τής προκειμένης
«άληθείας σαφέστερον γένοιτ’ ,ά-ν,; ούχί διά τούτων τοΐς κα'ι μικρόν
«έπιστήσασι καθίσταται γνώριμονπόρρω μέν άπελαύνειν τών εύ πε«πονθότων το τής γνώμης άχάριστον. άποδέχεσθα,ι δέ καί είσοικίζειν
«έν ταΐς τούτων ψυχαϊς το, τοΰ τρόπου, εύχάριστον ;. έλλογίμους δέ,
»εΐ τύχοί, όντας τούς εύεργέτας, τίσί-ν άλλαις χάρισι πρεπωδεστέ«ραις τε και ο’ικειοτέραις παρά τών εύ πεπονθότων άμείβεσθαι δί«καιον, ή λόγοις αύτοϊς, οΐς έκεΐνοι όσημέραι έπεντρυφώσι, κα'ι μάλ«λον έπ’ αύτοϊς έγκαυχώντα.ι, ή ό Κροΐσος έπί.τοΐς θησαυροϊς, καί ό
«Γύγης έπί τή σφενδόνη, καί έπί τφ ό.ϊστφ. ό ύπερβόρειος ’Άβαρις ;
«Διά τοΰτο καί ήμεϊς, έλλόγιμον όντα είδό.τες, λόγοις σέ τοΐς οί«κείοις άμείβομεν, καί τά· σά σοί πρ.οσφέρομεν, έφ’ οϊς ήμάς έφθης
«εύεργετήσας, ίεράρχα θεσπέσιε ! Φηφί δή τοΐς Ίάμβοις τουτοισ'ιν
«άρια καί Ήρωελεγείοις μικροΐς τισι πάντως κα'ι εύτελέσιν,. έπί με«γάλαις καί μ.είζοσί τισι, κα'ι μεγίσταις δήπου ταϊς χάρισιν. Άλλ’ οί
«μέν ’Ίαμβοι, τφ ανέκαθεν την σχολήν ταύτην έπί τφ τοΰ προφήτου
«Ήλιού τιμάσθαι όνόματι, καί τούτου νεωκόρον αύχεΐν καί είναι καί
«λέγεσθαι, διά τής πρός ήμάς τούς σεαυ.τοΰ δούλους, άρδείας, άλλον
»σε ύπέρ ’0.λίαν, Ήλίαν έν τφ.,.μέρ,ει τούτφ: άποδεικνύειν φιλοτιμών«ται, εί'περ τά είς τούς δούλους γενόμενα, είς τούς δέσποτας διατ
«βαίνειν εΐώθασιν- οί δέ Ήρωελεγεΐοι άκέστορα δήθέν τινα, ένί φαρ
ί μάκφ τήν διπλήν δίψαν τών μαθητιώντων ίώμένον, τοΰ ΰδατος καί
«τών μαθημάτων, οϊτινες καί πλακί έγκαταγλυφέντες, στυλογραφία
«τις έσονται άίδιος τοΰ ευεργετήματος.
«Άποδεξαμένη ούν αύτούς χριστομιμήτως, ώς τά τής χήρας λε«πτά μή τή εύτελείφ άποβλέψη τοΰ προσφερομένρυ, τή δέ διαθέσει
«μάλλον τών προσφερόντων, ή θεσπεσία αυτής κορυφή. ;καί συγγνώ«μης ήμάς άξιόΰσα τάς θεοδέκτους αυτής εύλογίας διά παντός χα«ριζέσθω σωτηρίωδέστςςτον τφ βίφ έφόδιον, .
«Τής ύμετέρας εύεργετικωτάτης κα'ι σεβασμιωτάτής πανιερότητος
«δούλοι ταπεινοί, και ύποκλινέστατοι

Κυπριανός ό
^ά&κα^Ιος
Ί>καΙ οι obr e/ioi άδεΛφοι er Χριστώ καί μαθηταΐ.»
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Ή έ π ι γραφή
«Τφ πανιερωτάτφ καί σοφωτάτφ τε καί θεοπροβλήτφ Μητροπο«λίτη τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Τυρνόβου, ύπερτίμφ καί έξάρχφ
«πάσης Βουλγαρίας, κυρίφ κυρίφ Καλλινίκφ, τφ εύεργετικωτάτφ ή«μών πατρί, καί σεβασμιωτάτφ δεσπότη- προσκυνητώς.
«Είς τήν βασιλεύουσαν.
«'Όρα έμπροσθεν καί τό πρός τήν τοΰ ΰδατος πηγήν. Ήρωελεγεΐον
«επίγραμμα τοΰ αύτοΰ Κυπριανού, περί ού φησιν έν τήδε τή έπϊστο-

»λή μετά τής αύτοΰ ερμηνείας"
«Τίπτε δή όλλυμένου σπάνιν υδατος ήλεέ μΰστα
«’Άμβροτον άψ βάλλεις, νάμα τό τής σοφίης ;
«Ήνί σοι. έξέχεεν κελαρύζον νήχητον ύδωρ,
«Τουτί δέ, οϊον άκος, δίψεος άργαλέου
«Τυρνόβου πυκινόφρων Άρχιερεύς, ό Μυκώνης,
«Εύ γεγαώς βλαστός, τοΰν.ομα Καλλίνικος.
«Τφ τοι άρ’ εύχου- δς σε άκει νΰν ρύσατο δίψης,
«Διπλής είν’ άπλφ, υδατος ήδέ μόνου1».

' Εζψ.ηνύα :
«Τοΰ α’ Δηλονότι: Ώ μωρέ καί μάταιε ιχαθητά, διά ποιαν αιτίαν
«βάλλεις όπίσω σου, ήτοι παραιτεϊς τό αθάνατον καί άφθαρτου ύδωρ
«τής σοφίας καί τών μαθημάτων, διά τήν σπανιότητα τοΰ φθαρτοΰ

«υδατος;»
«Τοΰ β’: Νά όποΰ διά χάριν έδικήν σου έξέχεε τοΰτο τό ύδωρ τό
«πλούσιον, καί. μετά ήχου ρέον έν τφ κατάρχεσθαι, ώσάν ένα ίατρι»κόν τής χαλεπής καί άνυποφόρου σου δίψης.»
«Τοΰ γ': Ό φρονιμότατος καί σοφός άρχιερεύς Τυρνόβου,δ έύγενής
«βλαστός τής Μυκώνου, όνόματι. Καλλίνικος.»
«Τοΰ δ': Λοιπόν έπεύχου εις αυτόν αγαθά,ό όποιος σέ ήλευθέρωσε
»μέ ενα άπλοΰν ιατρικόν άπό τήν διπλήν καί κακήν δίψαν όποΰ έπα«σχες, δηλ. τοΰ ύγροΰ ΰδατος καί τής γνώσεως καί σοφίας.»
("Επεται συνέχεια καί ετέρων επιστολών καί τό τέλος τής
πραγματείας' ταύτης)..

Άβαν. Πβτρέδης, Ήπειρώτης
Διευθυντής τοΰ έν Πειραιεΐ ’Εκπαιδευτηρίου «Τσιούμα». ;
1 «Ό γάρ νους ενταύθα άντί γνώσεως έξείληπται, καθδ καί ε’ίρηται, θύ
ραθεν νους, ήτοι ή έξωθεν έπιγινομένη γνώσις.
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Ό άποθανών δεδικαίωται. Έν τή καθημέραν άζουομένη ταύτη

γνωμική φράσει συνήθως άποδίδοται τφ δεδικαίωται ύπό τών άπειροτέρων τής άρχαίας γλώσσης ή έννοια τοΰ γίγνεσθαι^ άποθαίνειν
*
δίκαιον.
νΊ\ δ’ όλη φράσει ή έννοια, «δ άποθανών δέν πρέπει νά κα-

κολογήται πλέον, διότι διά τοΰ θανάτου έγέχετο ή έκηρύχθη δί ■
καιος». Ή τοιαύτη όμως τοΰ γνωμικοΰ ερμηνεία είνε εσφαλμένη, δι
ότι όρθώς αύτη σημαίνει, «δ άποθανών κεκόλασται», δ άποθανών
δηλ. Εχει ήδη τιμωρηθή αρκετά διά τοΰ θανάτου, ώστε δέν χρήζει
περαιτέρω έλέγχου και ψόγου. Διότι τό δικαιοΰν καί δικαιοϋσθαι k~>
τή άρχαίμ έλληνίκή κατά τε Ενεργητικόν και κατά παθητικόν καί
μέσον τύπον «δύο δηλοϊ», κατά τόν Σουΐδαν, «τό τε κοΛάζειν καί
τό δίκαιον νομίζειν»} όντως δέ εΰρηται μέ την προτέραν τών δύο
τούτων σημασιών οΰχί σπανίως παρά τοϊς άρχαίοις. Πρβ, Ήροδότ.
I, 100, «Εί'τινα πυνθάνοιτο ύβρίζοντα, τοΰτον, δκως μεταπέμψαιτο,
κατ’ αξίαν έκάστου αδικήματος- εδικαίουν. — III, 29, «Ένετείλατο
τοϊσι ταΰτα πρήσσουσι τους μέν ίρέας άπομαστιγωσαι. Αιγυπτίου δέ
τών άλλων τόν άν λάβωσι δρτάζοντα κτείνειν δρτή μέν δη διελέχετο
Αίγυπτίοισι, οί δέ ίρέες ίδικαιοΰντο.» —■ IV, 92 Β (έν τφ της Πυ
θίας χρησμώ περί τοΰ Ήετίδου Κυψέλου)... «δικαιώσει δέ Κόρινθον»
ζ=κολάσει Κόρινθον, ώς έξάγεται έξ όσων δ συγγραφεύς λέγει περί
τοΰ ίδιου έπεξηγητικώς 92... «εσχε Κόρινθον ... τυραννεύσαι δέ δ
Κύψελος ... πολλούς μέν Κορινθίων έδιωξε, πολλούς δέ χρημάτων
άπεστέρησε, πολλφ δ’ ετι πλείους της ψυχής» . Ούτω καί παρά Θου
κυδίδη 3, 40, 4, «Υμάς δέ αυτούς’μάλλον δικαιώσεσθε» ή λέξις δη
λοϊ ό,τι ολίγον ανωτέρω τό, «τά δίκαια ές Μιτυληναίους ποιήσετε»,
ήτοι «δικαίως κολάσετε». Πρβ. καί Πλάτ. Νόμ. ΙΑ',· σελ. 934, Β...
«τούς ΐδόντας αυτόν δικαιούμενον», δπερ αμέσως ανωτέρω λέγεται
«διδούς δίκην». Κλαυδ. Αΐλιανοΰ Ποικ. ίστορ. βιβλ. Ε', κεφ. 18,
«Τήν αιτίαν μόνην (γυναίκα φαρμακίδα) εδικαίωσαν τ& θανάτσ>ν>.—
Βιβλ. ΙΔ', κεφ. 7, «Εΐ δέ τι χαΰνον ήν αύτοϊς (τοϊς έφήβοις τών Λα’
κεδαιμονίων) τών μελών, επαίοντο καί εδικαιούντο. ’Εντεύθεν δικαιΐύτήριον έσήμαινε κοΛαστήριον·. Πρβ. Πλάτ. Φαίδρ. 249, Α, «Κριθεϊσαι
δ| αί ρέν εις τά ύπό γής δικαστήρια έλθοΰσαι δίκην έκτίνουσιν»' δι~
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καστής
έκαλεϊτο ου μόνον δ κριτής καί δικαστής^ άλλά καί δ τιμωρύς καί αοΛαστής, ώς εδρηται παρά Πλουτάρχφ έν τώ «Περί τών
ύπό τοΰ θεοΰ βραδέως τιμωρουμένων» σελ. 549, Α' τόμ. Η', σελ.
172, έκδ. Reiske. «Ούτως ή καθ’ έκαστον, ών πταίει καί προσπί
πτει, ραπιζομένη και άνακρουομέ.νη τφ κολάζεσθαι κακία μόλις άν
γένοιτο σύννους και ταπεινή καί κατάφοβος προς τόν θεόν,ώς έφέστώτα τοϊς άνθρωπίνοις πράγμασι καί πάθεσιν ούχ ύπερήφανον <Τιαασπ^π» .Κάί ή γερμανική δέ γλώσσα τφ αύτώ ρήματι richteri δηλοϊ τό
τε δικάζειν, άπονέμειν τό δίκαιον καί τό κοΛάζειν, διό Scharfrichter (οξύς δικαστής κατά γράμμα) δ δήμιος καλείται’ ή δέ γαλλική
διά τοΰ justicier τοΰ έκ τοΰ juste γενομένου, δηλοϊ τό κατάδικόν

τινα κοίάζειν. .

.
.
■
β'
Ξενοφώντος Έλλήιεκών I, 1, 2 έπ., « ... μετ’ ολίγον δέ . τού
των Δωριεύς δ Διαγόρου έκ 'Ρόδου είς Ελλήσποντον είσέπλει άρχομένου χέιμώνος τέτταρσι καί δέκα ναυσΐν άμα ήμέρμ’ κατιδών δέ δ
τών ’Αθηναίων ημεροσκόπος έσήμανε τοϊς στρατηγοϊς’ οί δέ άνηγάγοντο έπ’ αυτόν εί'κοσι ναυσίν, άς δ Δωριεύς φυγών προς τήν γην άνεβίβαζε τάς αύτοΰ τριήρεις, ώς ήνοιγε, περί τό Ροίτειον’ εγγύς δέ

γενομένων τών ’Αθηναίων, έμάχοντο άπό τε τών νεών καί τής γής..»
Τό χωρίον τοΰτο πολλά πράγματα παρέσχε τοϊς έρμηνευταϊς τοΰ
Ξενοφώντος διά τήν φράσιν ώς ήνοιγε. Ό Ξενοφών δηλ. μόνος έκ τών
δοκίμων έλλήνων συγγραφέων μεταχειρίζεται τρις τήν ελλειπτικήν
ταύτην φράσιν καί έν μόνοις τοϊς Έλληνικοϊς, ένταΰθα καί κατωτέρω
I, 5, 13 καί I, 6, 21. Είνε δ’ ή φράσις προδήλως δημώδης ναυτική,
κατά παράλειψιν τοΰ αντικειμένου θάΛασσαν ή όδον σχηματισθεϊσα,
καί σημαίνει, έν τοϊς δυσί τελευταίοι? χωρίοις ό,τι ή τών ήμετέρων
ναυτικών, άνοιγα, παίρω τάνόικτά, Εξέρχομαι δηλ. έκ στενών ή έκ
λιμένος είς ανοικτήν θάλασσαν, ή έννοια όμως αύτη ούδαμώς άρμόζει έν τφ προκειμένφ χωρίφ, ένθα πρόδηλον είνε ότι τούναντίον θέλει
νά δηλώση.ό συγγραφεύς, ότι δ Δωριεύς κατέφυγεν είς τήν άκτήν
καί είς στενόν τι ή άβατον καί ρηχόν μέρ^ς, όπως προφυλαχθή άπό
τούς έπιπλέοντας ’Αθηναίους. Τούτου ένεκα πολλάς καί ποικίλας δι
ορθώσεις τής φράσεως έ'χουσιν άποπειραθή ξένοι τε καί ήμέτεροι κρι
τικοί, τάς δποίας ούδεμία ανάγκη ν’ άναγράψωμεν ένταΰθα’ άρκεϊ νά ;
δηλώσωμεν ότι ούδεμίαν τούτων εύρομέν παλαιογραφικώς.τε καί
πραγματικώς επιτυχή. Τό καθ’ ημάς φρονοΰμεν ότι τό χωρίον θερα
πεύεται κάλλιστα, έάν αντί τοΰ ώς ήνοιγε γραφή ήτοι; ως οΐόν τ’ήν
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ή μάλλον είς ydra. Ό Δωριεύ;δτ/λ. προσεπάθησε ν’ άσνοφύγγι τόν έκ
τών έπ.ιπλεόν,τών
Αθηναίων κίνδυνον ρίπίτων τά πλοϊά
του εις τήν ξηρ.άν, παρά τό Ροίτει.ον άκρωτήριον, δπως μ.ή κα.ταλαβόντες συμπαραλάβωσιν αυτά οί ’Αθηναίοι $ αν μέχρις έσχάτων τόν
άκολουθήσωσι, μετάβάλη την ναυμαχίαν είς πεζομαχίαν, καθ’ ήν
ήλπιζε την παρά τοΰ Μινδάρου έκ τής ξηράς βοήθειαν, δπως δ’ έσχεδίαζεν, ούτω καίέγένετο τό πράγμα, ώς φαίνεται έκ τών αμέσως
κατφτέρω ύπό τοΰ συγγραφέως διηγουμένων. Διότι ή έπακολουθήσασα διπλή μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων μάχη έγένετο τθ
μέν πρώτον «άπό τε τών νέων καί τής γής» άνευ δριστ.ικοΰ τίνος
άποτελέσματος, τό δέ δεύτερον «περί ’Άβυδον κατά τήν ήονα», ή
δ’ Άβυδος ήτο παρά τό Ροίτειον. Διά ταΰτα φρονοΰμεν οτι έν τώ
προκειμένφ χωρίφ είς ήάνα είχε γράψει ό Ξενοφών, άφοΰ μάλιστα
κατόπιν ενάρύρως έπαναλαμβάνει «κατά τήν ήύνα».
/
ϊ·
Πολυβίου 3, 40, 11-13, «Λεύκιος δέ Μάλλίος, έξαπέλεκρς υπάρχων
καί παρακαθήμενος έπ’ι τών τόπων μετά δυνάμεως, άκούσας τό γε
γονός έβοήθει κατά σπουδήν. Οί δέ Βοΐοι, συνέντες αΰτοΰ τήν πα
ρουσίαν,. εν τισι άρυμοΐρ έτοιμάσαντες ένέδρας, άμα τφ παρελθεϊν είς
τούς ίΛώδεις τόπους παντ.αχόθεν άμα προσπεσόντες πολλούς άπέκτειναν τών Ρωμαίων, .οί δέ λοιποί τάς μεν άρχάς ώρμησαν πρός φυγήν,
έπεί δέ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ήψαντο χωρίων, έπ'ι ποσόν συνέστησαν ούτως,
ώστε μόλις εΰσχήμονα ποιήσασθαι τήν άποχώρησιν».
Έν τφ προκειμένφ χωρίφ ή πάραδεδομένη γραφή των fnfaiav έινε
προφανώς εσφαλμένη καί τέθειται ύπό τίνος τών μετά Χριστόν άντιγραφέων άντι των άι.Ιων έξ άγνοιας πάντως, άι-ίων δέ, ήτοι άδένδρων, άρμόζει ένταΰθα κατ’ άντίθεσιν πρός τούς προμνημονευθέντας
ά^ιγςοΰς κα'ι εΛώάεις ζάζΐονς. Ούτως, είχεν άναγνώσει τό χωρίον δ Λίβιος, δστις, ώς ποή,λαχοΰ άλλοΰ, ούτω κα'ι ένταΰθα σχεδόν κατά
λέξιν μετέφρασε τόν Πολύβιον. Πρβ. Λιβίου 21,25, 8-9, Cum haec
de legatis numtiata cssent, et Mutina praesfdiumquein periciilo essent, L. Manlius praetor ira accensus efiusum agmeu ad Mutinam dueit. Silvae tune circa viam erant plerisque incultis. Ibi inexplorato profectus in insidias praecipitatus multaque cum caede suorum aegre in apertos. campos emersit. Oi aperti campi τοΰ Λιβίου εϊνε βεβαίως τά rft-Ia χωρία
τοΰ Πολυβίου, παράδοξον δέ πώς μέχρι τοΰδε δέν παρετηρήθη τό
πράγμα, καθόσον ημείς τουλάχιστον γνωρίζομεν.
'
Έν Φιλιππουπόλει, τή 11 ’Ιανουάριου 1887.

* Κωνοταντενεδ^^, Μακεδών,
Γ
Διευθυντής τών Ζαριφείων καί Γου.νϊ.σ’.άρχης.

ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΜΝΕΜΑΤΑ
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τών

τοΰ Παναγιώτου Σέκερη)

■ Κύριε καπετάν ’Ιωάννη X.Φαρρ,άκη.
Βουκουρέσ,τ.ιον. .

Τήν έπιστολήν σου έν Μόσχα γεγραμμένην είς ήμάς κατά τήν
2 Αύγουστου 1817 διά μέσου τοΰ καθηγουμένου Κ. Νικηφόρου,
και δι’ αποστολής τοΰ άδελφοΰ Αναγνώστη Παππά Γεωργίου έν
καιρφ έλάβομεν' δμοίως έλάβομεν τάς σταλείσας μας άπό Κωνσταντινούπολιν έπιστολάς τών ’Αδελφών διά μέσου σου, τήν μέν τοΰ Κυ
ριάκού Κουμπάρη,τάς. δέ τοΰ Χρυσάνθου ’Αρχιεπισκόπου Σερρών ’Ιγνα
τίου Άρδεμηρίου, δμοίως καί τά λοιπά τών φίλων παρά σοΰ σταλθέντα
γράμματα, καθώς καί τά προσφερθέντα παρ’ αΰτών χρυσά νομίσματα
14 δεκατέσσαρα έσημειώσαμεν. Επαινούμε» οΰν τήν προθυμίαν καί
πατριωτισμόν σου, καί έλπίζομεν προόδους άπό τήν άξιότητά Σου.
Οί άπό Κωνσταντινούπολή φίλοι μάς ειδοποίησαν δτι σοι έμέτρησαν γρόσια δέκα χιλ. διά τάς χρείας σου, καί έπαινεσαμεν τήν προ
θυμίαν των. Άλλ’ ιδού, φίλε καιρός ! ιδού περίστασις δεξιά νά έκπληρώσγ έκαστος τό πρός τήν Πατρίδα απαραίτητον χρέος του! διά

τό δποϊον άγωνιζόμεθα τοσούτους αιώνας καί ήμεϊς και οί πρόγονοι
ήμών, οί δποϊοι δέν ήξιώθησαν νά ίδωσι τοιαύτην έποχήν, καί άπέθανον περίλυποι.
Παρευθύς λοιπόν δποΰ λάβης τό παρόν μας περίκλειστο» είς τό
Γράμμα το.ΰ Σεβαστού Άνδρος, τον δποϊον διωρίσαμεν Γενικόν Έ' φορον έπϊ πάντων τών πραγμάτων τής Φιλικής ήμών Εταιρείας, καί
τόν όποιον διο,ρίζεσθε δλοι νά γνωρίσετε, καί νά πείθεσθε είς τά δρδινα τής Έκλαμπρότητός του περί τού Ιερού Σκοπού, εύθύς δηλαδή
λαβών τό γράμμα μας άφ’ οΰ πρώτον συμβουλευθήτε μετά τών κοι
νών φίλων Κ. Γεωργίου Λεβέντη, καί καπετάν Γεωργάκη, (τούς 4-.
ποιους άδελφικώ.ς άσπαζόμεθα) καί άφ’ ου διατάξετε τά· αΰτοΰ κα
λώς καί ώς πρέπει, αμέσως κίνησαι διά τήν Ήπειρον, δπου θέλεις
συνομιλήσει μέ δλους τούς έκεΐ δμογεν.εϊς Καπετανέους, τούς οποίους
προπαρασκευάζετε είς τό νά είναι έτοιμοι' ώστε εις πρώτην τής σάλπιγκός μας φωνήν νά ύπακούσουν είς τάς οδηγίας τοΰ ρηθέντος Σε

βαστού Άνδρος A. Υ (Αλεξάνδρου Ύψηλάντου·.
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Περί τών άναγκαίων σοι χρημάτων διά τήν όδοιπορείαν σου, ζήτησον τφ ρηθέντι φίλφ Κ. Γ. Λεβέντη γρόσια Ν. 3000·, τρεϊς χιλ.,
δςτις θέλει σοι δώσει άμέσως, βλέπων το ήμετερον τοΰτο γράμμα.Έκ
τοΰ εναντίου δέ άν άρνηθή δ Κ. Λεβέντης την αί'τησίν μας, μάλλον
δέ τής Πατρίδος, τό όποιον δέν πιστεύομεν διά τόσην ποσότητα νά
έμποδισθώσι πρός καιρόν τά συμφέροντα της, τότε καταβαίνεις εις
Κωνς-π., όπου οί ήμέτεροί φίλοι ’Αρχιμανδρίτης Δίκαιος’ κα'ι Π.
Σέκερης- θέλουν σοι δώσει όλα τά αναγκαία, καί έκεΐθεν εις τό είδοποιηθέν σοι μέρος χωρίς αργοπορίας καί αναβολής.
Φίλε, ήξεύρεις ότι ή αμέλεια και τό παραμικρόν πταίσμα επιφέ
ρει βλάβας ολέθριους-λοιπόν έπιμελήθητι όσον τό δυνατόν^, έχων σύμ
βουλον την φρόνησιν εις τά πραττόμενα καί κινήματα σου τόσον είς
την όδοιπορείάν σου, όσον κα'ι είς τάς συνομιλίας μετά τών εν Ήπείρφ ομογενών. Πρόσεχε καλώς· ούτος ό καιρός μέλλει νά δίαχωρήση τό σίτον άπό τ’ άχυρα. Έκ τούτου ήρτηται η ευδαιμονία της
Πατρίδος, ό έπαινός μας άπό τά Έθνη, καί ή άθανασία όποΰ ζητοΰμεν. Έρρωσο καί εύτύχει ένισχύων κα'ι κραταιούμενος.
Έπί τούτοις μετά τόν καταβιβασμόν σου είς ’Ήπειρον, ’καί δμιλήσας μέ τούς καπετανέοΰς, κα'ι βάλης είς τάξιν τά πράγματα, άμέσως γράψον πρός ήμάς, κάμνωντάς μας καταγραφήν όσων χρειάζεσαι
διά τήν άναγκαίαν έτοιμασίαν, δεευθυνόμ.ενος όπου άνωτέρω εϊπο
*-·-

μεν.

Εύγ. Λάζαρε Κουντουριώτη !
Ε’ίμεθα είς άκραν άμφιβολίαν, έν ώ ήξεύρομεν πόσον αί Έλληνικα'ι
ψυχαί είναι εύαίσθητοι είς τά καλά καί έ'νδοξα επιχειρήματα, διατί
ή Εύγενεία της μένει είς αύτόν τόν βαθύτατον ύπνον κα'ι καθεύδει
είς καθαράν Μεσημβρίαν ! άν είπωμεν ότι αυτό τό κάμνει θεληματικώς, παρακινουμένη άπό αίτια άνοίκεια είς τήν ψυχήν της, δέν έπιβάλλομεν ’’ίσως είς τούς σκοπούς της, ή οποία ίσως θέλει ψηλαφητά
πράγματα, διά νά ένδώση είς όσα τήν έπροβλήθησαν περί τής κοι
νής άσφάλείας. Φίλε! δέν είναι καιρός νά έπιμένης εις τούτον τόν
βαθύν λήθαργον, καθώς καί Οί Γείτονές Σας ποτέ ’Αθηναίοι' πρόγονοί
μας, οί όποιοι άπό ίδια φρονήματα καί διατί δέν ήκουσαν τόν άοίδιμον Δημοσθένην έ'γιναν τών Βαρβάρων άνδράπόδα, οί τόσον έ'νδοξοι καί τρομεροί είς όλον τόν τότε φωτισμένον Κόσμον, καί' τέλος

^ατήντησ<κν. είς μύτό όποΰ βλέπομεν δέν είναι καιρός, λέγω, νά
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άφυπνώττγς, καί νά μήν δίδης προσοχήν εις τάς φωνάς τής Πατρί
δας τής ταλαίνης Ελλάδος- διά τοΰτο μ’δ'λον όποΰ δέν έχομεν έκ
τής Εύγενείας σου αιτίαν γράμματος, άπεφασίσαμεν νά γράψωμεν
ημείς πρός αύτήν, νομίζοντες χρέος μας ίερόν νά μεταχειρισθώμεν
ψηλαφητά μέσα, ώστε νά τήν παρακινήσωμεν είς τό νά όίκειωθή μέ
τούς ομογενείς της, καί νά συνδεθή μέ αύτούς- διά νά ίδή πλησίον
της τόν Θεόν, δςτις ύπόσχεται οπού είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι είς
τό όνομά του νά εύρεθή εις τήν μέσην του. Ήμεΐς συνήχθημεν.έπ’
όνόματι του, νά συσφίγξωμεν τάς έκλελυμένας όσφύας του λαοΰ του,
νά άνορθώσωμεν τήν Πίστιν καί τήν ορθοδοξίαν, καί δέν είναι μαζή
μας ό Θεός ;
Λοιπόν, Φίλε, υ.ή πλέον άπιστία ! έχε ήμάς τούς ίδιους, οί δποϊοι
σέ παρακαλοΰμεν νά συνενωθής μέ τούς ομογενείς, είς Μαρτύριαν, καί
τέλος τά πράγματα, τά όποια κηρύττουν μέ λαμπράν φωνήν, ότι δ
"Ηλιος έχυσε τάς άκτΐνας είς τόν δρίζοντά μας, καί άδύνατον νά
οπισθοδρόμηση-■ τί στέκεις λοιπόν; Ποιον άλλον καιρόν προσμένεις ;

έως πότε άνέλαιος ;
Είς περισσοτέραν σου πληροφορίαν ίδεάζομεν τήν Εύγενείαν της
ότι ό Σεβαστός άνήρ A, Υ. έψηφίσθη παρά τής Βουλής τών ’Αρχόν
των Γενικός ’Έφορος παντός τοΰ έλληνικού, είς του δποίου τάς οδη
γίας διορίζονται πάντα τά μέλη νά ύποταχθώσιν,έν ω ή σάλπιγξ έν-

ηχήση τής φωνής ήμών, τό όποιον ότι θέλετε ίδή καί άκούση πραγματικώς μήν άμφιβάλλη ή Εύγενεία της, καί τέλος πάντων ότι ή
Πατρίς άπταιστα καί αλάνθαστα θέλει ευτυχήσει διά τής βοήθειας
τοΰ Θεοΰ, διά τούς Εύεργέτας μας καί διά τήν αδελφικήν σύμπνοιαν
παντός τοΰ Έθνους. Λοιπόν κτλ.
ψ-

Παηερώτατε "Άγιε Μονερ,βασΐας Κύριε Χρύαανθε 1

Αί πολυειδεϊς άσχολίαι μας είς βελτίωσιν τών κοινών δέν μάς συγ
χωρούν νά έκτανθώμεν, άλλ’ άπλώς νά είδοποιήσωμεν τή φιλοκάλφ
Σου σεβασμιότητι, ότι διά τάς εμφύτους Σου άρετάς, τοΰ χαρακτήρος τό ιεροπρεπές καί σεβάσμιον, τοΰ ζήλου Σου τό ένθερμον ύπέρ
τών, κοινή συμφερόντων, τό όποιον έκ τού γράμματος τής σεβασμιό
τητας Σου άπό ιε' Μαίου αωιθ', καί έξ άλλων πολλών έπληροφορήθημεν, διά ταΰτα πάντα δέν έλείψαμεν καί νά σ.έ θαυμάσωμεν, καί
άξίως νά Σ’έπαινέσωμεν ώς άνδρα πνέοντα πατριωτισμόν και θύοντα
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•τήν ψυχήν ύπέρ: τού ποιμνίου.. Καί έπείδή· είς ευκολίαν τών ύποθέσεων ένεκρίθη νά διορισθώσιν έν ΙΙελοποννήσω 'Έφοροί εις τό νά έπαγρυπνώσιν εις τά πράγματα, κατεστήσαμεν καί τήν αδελφικήν αγά
πην Σου ένα τών Έφορων, καθώς τό κοινόν προς τούς» προύχοντας
γράμμα μάς διαλαμβάνει περιστατικώτερον. ’Έχομεν δέ πεποίθησιν
είς τήν άξιότητα του Σεβασμίου ύποκειμένου Σου, ότι θέλεις έπιμελη&ή δ’λαι.ς δυνάμεσι ν’ άποδειχθής τών φρονημάτων μας" άξιώτερος.,
Όντος δέ τού καιρού τοιούτου, ώς βεβαιωθήσγ. άμα λάβης τό
παρόν μας ν’ άνταμωθής όσον τάχος μετά τού κοινού ημών αγαπη
τού Αδελφού Πετρόμπ.εϊ, και νά συσκεφθήτε,. όπως ένώσετε πάσας
τάς οίκογενείας τής Σπάρτης μέ τον φιλικόν καί άδιάλυτον τής δμοναίας καί ίεράς σύμπνοιας σύνδεσμον. ’Ιδίως δέ ή Σεβα,σμιάτης Σου
προδιάθες καί προπαρασκεύασαν έκ τών έπαρχιωτών Σου καταπείθών
τούς μέν είς χρηματικής συνεισφοράς, τούς-δέ είς οπλισμόν, όχι όμως
έκ τού προφανούς, αλλά δι’ έξολογήσεως, όρκων, καϊ όλων τών λοι
πών γνωστών Σοι μέσων,έως ού ένηχήσγ ή σάλπιγξ τής φωνής ήμών.
Άγωνίσθητι, Σεβάσμιε Αδελφέ, Άγωνίσθητι- οι πόνοι τίκτουσι τήν
εύανδρίαν" ή πατρίς θέλει Σέ συναριθμήσει μέ τούς Λυκούργους, μέ
τούς Σάλωνας, μέ Βασιλείους, μέ Χρυσοστόμους. Έρρωσο, φιλοτιμούμενος και παράδειγμα τοϊς άλλοις γινόμενος.
ψ
•Επιστολή Αλέξανδρου Ύψηλάντου.
Πετρούπολις «ωχ' Ιουνίου ιε'.

»Κύριε Καπετάν ’Ιωάννη Φαρμάκη ! φίλε μοι άγαπητέ καί. περι
πόθητε· τήν τιμιότητά σου ακριβώς κατασπάζομαι, Τά, γενναία φρο-

νήματά σου, δ ένθερμος προς την πατρίδα ημών ζήλος σου, ή αγχί
νοιά σου καί ή άξιότης σου. και τά κατά καιρούς ήρωϊκά σου επι
χειρήματα, γνωστά όντα τοΐς κυρίοις. . . και έλπίζοντες πολλά άπό
τό έντιμότατον υποκείμενόν σου, μοι ένεχείρισαν την παρούσαν προς
την έντιμότητά σου περικλειομένην έν τω παρόντι μου φιλικώ έπιστολήν διά νά σοι τήν έξαποστείλω.
Άνάγνωσαί την λοιπόν μετά προσοχής καί κατά τήν συ,νειθισμένην γενναιότητά σου και άξιότητα βάλλε εις πράξιν ταχέως καϊ μ,ζ
προσοχήν όσα έν αυτή σοϊ έπίτάττονται νά κάμγς.
Τάπρός εμέ αδελφικά σου γράμματα θέλεις μέ τά διευθύνει διά τον
κοινού φίλου κυρίου Παναγιώτη Σέκερη. Έν τοσούτω μένω κατασπαζόριενός σε καί αύθις, καϊ έπευχόμενός σε υγείαν κάϊ έπιτυχίαν.
Ό άγαπητός συνάδελφος ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΑΔΝΤΗΣ
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Οί ύπογράφοντες. κινούντες. ό’λην τήν μηχανήν τής Φιλικής Εται
ρείας, καί μέλλοντες νά χωρισθώσιν, καθώς συμφώνως τούς έφάνη
εύλο γον, λαμβάνων καθ’ είς έτέραν διεύθυνσιν διά τάς υποθέσεις τής
ιδίας, κρίνουσι και άποφασίζουσι τά άκόλουθα, τά όποια θέλει τούς
χρησιμεύουσι κανόνες τών ιδίων των πράξεων και τών σχέσεων των
μέ τούς άλλους.
α- Ούδεις άπό· τούς κινοΰντας ε’ις τό έξης δέν θέλει ένεργεΐ ή
πράττει-προς ιδιαίτερον τέλος, ά-λλ’ ολαι αί πράξεις των θέλουν είναι
δλως δι’ όλου διά τήν Εταιρίαν-· εις αυτήν ΰποχρέωσιν ύπόκεί-νται
και οί απόντες γνωρίζοντες κα-ι λαμβάνοντες μέρος δπωσουν είς τήν
κίνησιν κατά τό παρόν, πλήν προς τελείωσιν καί παύσιν τών μερι
κών ύποθέσεών των δίδοται διορία, τών μέν Αντωνίου· Κομιζοπούλουκαϊ Αθανασίου Σέκερη μήνες εξ, τού δέ Ανθίμου -Γαζή μήνες τρέ?ς;
άπό τήν σήμερον, όί δποϊόι άνίσως δέν κάμωσι κατά’ τούτήν- ΐήν"
άπάφασιν θέλει θεωρούνται είς το εξής ώς άπλά μόνον μέλη, μ-όνον
τού· Παναγιώτη Σέκερη, έπειδή καί ή παρουσία του είναι'κάλή εες
Κωνσταντινούπολιν, συγχωρεϊται νά έξακολουθή τό έμπόριόν του,

όσον δ ίδιος τό κρίνει εύλογον.
β7 Ύποχρεοΰνται οί κινοΰντες νά είδοποιώνταί άναμεταξύ των
διά-τάς πράξεις των, διαθέτοντες ‘έκ 'συμφώνου διά: τά· χρήμίάΤώ'Τήΐς'
Εταιρίας πρός ωφέλειαν αυτής καθώς καί διά-τά γράμματά-, χώρίς
νά έχτ) ούδεις τό δικαίωμα νά τά κατακρατή ήμεταχειρίζεται
αρέσκειάν του.
- γ' Ούδεις δέν θέλει φανερώσει τήν-έκινητικήν. ΆρχήνΓμήΤεέκφ-"
νένα άπό τούς κινοΰντας·, μήτε τον· έάυ'τόν του1 ώς κινούντα, μήτε1'
ότι ήξεύρει τι περ'ι τής Αρχής' δέν' θέλει δέχθή ή* κάμει συνθήκην
*μέ
?
αλλοεθνείς, δέν θέλει έπιχειρισθή τι σχετικόν αποστασίας γενικής-’ή'
μερικής, χωρίς τήν συναίνεσιν καϊ τών άλλων κινούντων άδέλφών,
είς περίστασιν διαφωνίας, αί περισσότερα'. γνώμκι ύπερισχύουσιν. ■
Γίνεται ίξαίρεσις ώς προς τήν-φανέρωσιν μόνον τής’Κίνητικής-’Άρ-1
χής τού Εμμανουήλ Ξάνθου, ύπάγόντος εις. έντάμώσίν-'τόύ1 Κόμητος
’Ιωάννη, Ιχων τήν άδειαν νά φανερώσ;/) τήν ’’Αρχήν είς αυτόν μόνον,
δςτις έμβαίνων είς τον άρίθμόν τών κινούντων, θέλει ύπογράψει τούτο
τό ύπογρεωτικόν, ΰποχρεούμενος όμως δ Ξάνθος νά δόσγ ευθύς εϊ-

ϊ.·
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δησιν είς τά -κλειστά μέλη τών κινούντων, όλων τών σχέσεών του

και αναφορών του μέ τόν Κόμητα.
Έν Κωνσταντινόυπόλει τή 22 Σεπτεμβρίου 1818.
Ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΤΣΑΚΑΛΏΦ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΚΕΡΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΞΑΝΘΟΣ.

I'
;
ρ

>
Είς το στόμα της Άγιας Τριάδος

Ενώπιον τοΰύπερτάτου δντος. και τής αληθούς σοφίας δρκιζόμεθα
είς τό όνομα τοΰ Πατρός κα'ι τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγίρυ Πνεύματος,
κα'ι τοΰ θείου κα'ι ίεροΰ κα'ι άγίόυ Ευαγγελίου, τό οποίον σήμερον
κατανυκτικώς κα'ι εύήαβώς συνασπασάμενοι άδελφοποίήθημεν, διά
νά φυλάξωμεν στερεώς κα'ι άπαραβάτως σώας τάς ίεράς ύπΟσχέσεις
όποΰ δ εις πρός τόν άλλον έδώκαμεν, άποβλεπούσας δλως δι’ δλόυ
πρός τιμήν και ασφάλειαν τής μόνης φιλτάτης μητρός μας, τής δυ
στυχούς λέγω, πατρίδος μας, και ήμών τών ιδίων- ναί! μά τό Ιερόν
τής πατρίδος δνομ.α- διά τήν οποίαν κα'ι ζώμεν και κινούμεθα- μά
τήν άνάστασιν αΰτής, διά τήν οποίαν συγκροτοΰμεν τόν θεϊον τοΰτον σύνδεσμον, έκαστος ήμών δυνάμει τούτου τοΰ μεγάλου κα'ι ίεροΰ
δρκου υπόσχεται νά γνωρίζγ τόν έτερον οΐκειότερον τοΰ γνησίου αΰ
τοΰ πατρός, μητρός, αδελφού καί τέκνων, καί είς κάθε περίστασιν
καί ανάγκην μας όπου καί άν είμεθα παρόντες ή απόντες νά συντρεχώμεθα ύπερασπιζόμενοι, τήν τιμήν, ζωήν κα'ι ίεράν μας βουλήν
μέ δλην μας τήν ψυχήν, τήν δύναμιν, κα'ι κατάστασιν, καί μέ τήν
ιδίαν μας ζωήν χύνοντες τό αιμ,ά μας μέχρι τελευταίας ρανίδος- δςτις δέ έξ ήμ.ών ήθελε παραβή αΰτούς τους ενόρκους δεσμούς καί ύποσχέσεις νά είναι ώς και παρά τοΰ έφορου τής δικαιοσύνης, ούτω
καί έξ ήμών κατατρεγμένοι, μισημένοι, καί άποβεβλημένοι άπό τόν
ήμέτερον σύνδεσμον,· δντες είς χρέος οί άλλοι οί φυλάξαντες τάς υ
ποσχέσεις των νά παιδεύσουν παντοιοτρόπως τόν παραβάτην. Πρός
πίστωσιν δέ τούτου τοΰ ίεροΰ κα'ι σφικτοΰ δεσμού κατασπασάμενοι
τόν τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν ύπεγράφθημεν είς τρία παρόμοια
άδελφοποιητικά γράμματα τή ίδίιγ ήμών χειρί έπισφραγίζοντές τα
καί μέ τάς σφραγίδας μας ϊνα βαστα έκαστος ήμών άπό·έν.
. Βουκουρέστι τή 3 Αύγουστου 1819.
Ό άρχιμανδρίτης
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’Ορκίζομαι ώς τίμιος άνθρωπος, δτι τήν πληροφορίαν τήν οποίαν
μοί έκαμεν ό κύριος Παναγιώτης Σέ,κερης κατά τόν χρόνον χιλιοστόν
οκτακοσιοστόν δέκατον έ'ννατον μήνα ’Οκτώβριον ήμέρα δευτέρα τή
εικοστή, θέλω φυλάξω άκριβέστερα παντός πράγματος ώς έπεται.
Πρώτον θέλω κρύπτω τόν έαυτόν μου άπό τά μέλη ώς νά μήν ήξεύρω τί περισσότερον,, τοΰ δτι είμαι τοιοΰτος οιον μ’έμπιστεύθηκαν.
Δεύτερον θέλω φροντίζω διά -τά έμ,πιστευθέντα μοι άνάλογα τοΰ
βαθμοΰ μου.
Τρίτον άποφασίζω τόν έαυτόν. μου κατά τόν τρόπον όποΰ κα'ι τά
επίλοιπα υποκείμενα τοΰ αΰτοΰ βαθμοΰ άποφάσισαν και άποφασίζουν.
Τέταρτον κα'ι τελευταΐον, είς τό εξής δέ θέλω μετρώ τό έαυτόνμου
έκτος τών όμοιων κατά τόν βαθμόν, ώς ούδέν, ούτε θέλω μετρώ καί
στοχάζομαι τήν κατάστασιν μου καί συγγενείς μου έμπροσθεν είς τό
Θυσιαστήριον, τό όποιον θέλει μ.ού άνοιχθή. Είς βεβαίωσιν δέ καί άσφάλειαν γενικώς τής εταιρείας καί μερικώς ύλων τών μελών αΰτής,

. δίδω έγγράφως τάς είρημένας ΰποσχέσεις μου.

ί
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Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ1
Σέ μιά γωνιά καθίζει μοναχός
Κι’δλημερής γυρεύει έλεημοσύνηείν’ άρρωστος καί γέρος και φτωχόςi πολλοί περνούν, κανένας δέν τού δίνει.

I

ί

Κ1’ άπεκοιμήθη ό γέρος φανερά
κι’ δ ύπνος φέρνει δνειρ’ άπ’ έκεϊνα
πού βλέπουν κ’ οί φτωχοί καμμ^ά φορά
μ’ δλη τή φτώχια, μ’ ολη των τήν πείνα.

|

;

'

Τού.φάνηκε — τί όνειρο γλυκό!
πώς πρόβαλε μιά νηά’καμαρωμένη ,
... βασίλισσα μέ στέμμα εΰγενικό,
μέ σύννεφο χρυσό τριγυρισμένη.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ

1 Έκ τής συλλογής τής ά,ναγνωσβείσης έν τω Συλλέγω τόν Δεκέμβριον
τοΰ 1886,

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πεντάμορφη ’ςτήν δψι, ’ςτό κορμί
μ’ ένα γλυκό χαμόγελο έγελοΰσε,
την ’στόλιζεν ατίμητη τιμ.ή
κ’ έχρύσωνε τό χώμα πού πατούσε.

Κρατούσε άπό τό χέρι ενα παιδί,
παιδί ξανθοί, παιδί καλοντυμένο’
ήλθε- ’μπροστά του, στέκει νά τόν ’δή
καί τό παιδί τόν είδε λυπημένο.
Τόν θάμβωσεν ή τόση εύμορφιά
κ’ ή τόση λάμψι πού τριγύρω χύνει
Καλότυχη έκαναν συντροφιά
τά κάλλη της' μαζή κ’ ή καλωσύνη. Κ’ εκεί πού θαμβωμένος τήν θεωρεί
πού σαν αύτή δέν είδε καμμιάν άλλη,
σιμά του τό παιδάκι προχωρεί,
τοΰ δίνει κάτι τι καί φεύγει πάλι.
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τότε γέρν’ή νηά τήν κεφαλή
παίρνει τό παιδί ’ςτήν αγκαλιά τής
τό φιλεΐ καί πάλι τό φιλεΐ
τό χρυσόνουν τά χρυσά φιλιά της.

1— ΓΙοιά είσαι σύ ; τήν ρώτησ’ ό φτωχός.
<— Έγωμαι ή κυρά ’Ελεημοσύνη,
είπε καί φεύγει, μένει μοναχός
—
κ’ έξύπν.ησε καί τόνειρό του σβύνει.

Κ’ έξύπνησε κ’ έγύρισε νά ’δή,
κ’ έγύρισε καί είδε ’ς τό πλευρό του
τό ίδιο έκεϊνο τό ξανθό παιδί
πόύ 1€λεπε χρυσό μεσ'. ’ς τόνειρό του.
— Σύρε, φτωχέ, κι’ αγόρασε ψωμί
νά φας καί σύ μαζή μέ τά παιδιά σου. . .
— Παιδί μου, δ Θεός κάθε τιμή,,
κάθε καλό νά δίνει ’ςτήν καρδιά σου.
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