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* ΆνεγνώσΟη έν τω Συλλέγω τή 11 Μαρτίου 1888.

Α'

■’Arto τής ύψηλής ταύτης σκοπιάς-στρέφω τό βλέμμα πρός άνα- 
τολας και διακρίνω έν τφ όρίζοντι μακράν, λίαν μακράν, γωνίαν 
τινοέ, ίσως λησμονηθεΐσαν, τοϋ Ελληνισμού, την άλλοτε εύκλεά Δυ
τικήν Χερσόνησον τής’Ασίας, ήν κατέσπειράν ποτέ διά τών άποικιών 
αυτών οί Αιολεϊς και Δωριείς και ’Ίωνές, και έφ’ ής έπάτησαν οί πό-· 
δες τών Μυρίων τοΰ Ξενοφώντος, τοϋ ’Αγησιλάου καί ’Αλεξάνδρου, 
τών Σελεύκων κάί Άττάλων, της ‘Αγίας Ελένης κα’ι τοϋ κλεινοϋ 
Ηρακλείου’ ανασυρων δέ το άκρον τοϋ άποκρύπτοντος αυτήν από.τών, 
όμμάτων ύμών πυκνού παραπετάσματος, θέλω δείξει ύμΐν ώς έν κα- 
λειδοσκοπίφ χώρας έλληνικωτάτας, άνηκούσας προαιωνίοις δικαιώ^· 
μασι τφ Ελληνισμφ, έν ταΐς κλιτύσι τοΰ Ταύρου κα’ι Άργαίου, έπί 
τών οχθών του Κυδνου καί τοΰ "Αλυος, παρά τόν χρυσορρόαν Πα
κτωλόν καί τόν ομηρικόν Σκάμανδρον.

* *

Προ πολλοΰ έσιγησε τό σημαντρον ηχούν έν τφ πανσέπτω τής τοΰ 
Θεοΰ Υπέρτατης Σόφιας ναφ, καί ή ‘Ημισέληνος είχεν έμπηχθή άντϊ 
τοϋ Σταυρου έπι τών ουρανομήκων θόλων τοΰ περικλεούς κτιρίου τοΰ 
Ανθέμιου και Ισίδωρου, προ πολλοΰ οί ύπερμύριοι πολυέλαιοι ειχον 
σβεσθη καί ί) μονότονος τοΰ μουεζίνη προςεκάλει είς λα
τρείαν κοινήν τους πιστούς· είχεν ήδη έξωσθη άπό τών προπυλαίων 
της Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Έκκλησίας ή μαρμάρινη καθαρτήριος 
λάρναξ μετά τής άμιμήτου'έκείνης καρκινικής έπιγραφής

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ1 ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ-

πολλοί ειχον διαρρεύσει είς τόν βυθόν τής αίωνιότητος χρόνοι, χρόνοι 
πολυστένακτοι αφορήτου δουλείας, καθ’ οΰς αί πρός λατρείαν τοΰ 
Θεοΰ τών Χριστιανών προωρισμέναι οΐκοδομαί ειχον μεταβάλει καί 
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σχήμα κα'ι σκοπόν, οί δέ άξιοι οίκτου Χριστιανοί ε’ιςήρχοντο πρός τέ- 
λεσιν τών θρησκευτικών αύτών καθηκόντων εις ύπογείους 'καί καθύ- 
γρους κατακόμβας καί ε’ις ανήλια άντρα, κρυφά και περιδεείς; ώς 
τέκνα· αυτόχρημα τοΰ Σκότους. Διεκόπη ή λιγυρα αρμονία, η κατα- 
κηλοΰσα τέως τά ώτα τών άκροωμένων τας θείας ακολουθίας, οί 
δέ λειτουργοί τοΰ Ύψίστου κατέπνιγον έν τφ λάρυγγι τους μελω
δικούς αύτών τόνους όπως μή άκουσθώσιν έξωθεν ύπό τών διερχο- 
μένων Τούρκων ή καλλίφωνος τών ιερέων καί ψαλτών μελωδία απέ
βαλε τό άρχαΐον αυτής κάλλος καί παρίσταται ήδη πρό ήμών ρικνή 
καί άπεσκελετωμένη, άνευ άρμονίας συγκινούσης, - άνευ μέλους τερ- 
ποντος, τραχεία, μονότονος, οχληρά,· αληθής ρινοφωνία· τό άπλετον 
φώς, τό κυριώτερον γνώρισμα τών ναών τοΰ βυξαντιακοΰ ρυθμοΰ κατ 
αντιπαραβολήν πρός τόν γοτθικόν, τό περιαυγάζον τούς ούρανόειδεΐς 
Θόλους τών λαμπρών ναών, έξέλιπεν αίφνης, καί τήν έναγχος ιλαρό■ 
τήτα 'διεδέξατο άπελπις μελαγχολία, κινούσα τόν οίκτον καί τόν 
έλεον· άντϊ τών μυριόστομων λύχνων, διψαλέαι τινές θρυαλλίδες καν- 
δήλών καί ίσχνά τινα κηρία αγωνίζονται να διασκορπισωσιν αμυ— 
δρόν· φώς δίκην πυγολαμπίδων περί τούς έκκλησιαζομενους, ήκιστα 
κατάλληλον όπως άνυψώση τόν νοΰν κάί την καρδίαν τοΰ προςευ- 
χομένου ε’ις τούς θείους κόσμους τοΰ ιδανικού -καλού, τοΰ τελείου 
άληθοΰς καί τοΰ. άπροςπελάστου άγαθάΰ, 'ίνα έκεΐθεν, ώς ό ’Ανταίος, 
έκ τής μητρός αύτοΰ Γής, άντλήσφ δυνάμεις, και δυνηθή να αντεπεξ- 
έλθη νικηφόρως κατά τών ποικίλων καί φοβερών τοΰ βίου αγώνων. 
Τό πεοί αυτόν σκότος περιβάλλει καί τήν ήδη έζόφωμένην αύτοΰ ψυ
χήν, ής τό βλέμμα μάτην αγωνίζεται νά διειςδυσφ και διακρινφ και 
ταρπή είς τό ουράνιον έκεΐνο κάλλος τοϋ άγνώστου κοσμου, και έξ- 
έρχεται ό Χριστιανός τοΰ ναοΰ μηδέν νέον έφοδι-ον έξ αυτού πορ.ισθείς,

*

Μάτην τό βλέμμα .τοΰ παρατηρητοΰ άναζητεΐ τά παιδία, άτινα, 
άφελή καί πλήρη άθφας άγαλλιάσεως, μετ’ άρρήτου ευφρόσυνης έ- 
σπευδον, άμιλλώμενα, νά άρπάσωσιν άπό τών,χειρών άλλήλων τά 

. ιερά βιβλία πρός μεγαλόφωνον άνάγνωσιν τών τροπαρίων, τών προφη
τειών ή τοΰ ’Αποστόλου. Δέν άκούεται πλ=ον η γλυκεία και αργυρο- 
ηχος φωνή τών φιλομόλπων έκείνων άοιδών άνεπιστρεπτεί ωχοντο 
άντιπαρελθόντες οί χρόνοι έκεΐνοι, άντ’ αυτών δ’άντηχεΐ ή βαρεία 
καί κερχνώδης καί μόλις άκουομενη παρηλικος ή νωδού τίνος φωνή. 
Τί ζητεί περιαλγοΰν τό βλέμμα; Τά έκ χρυσού καί άργύρου πολύτιμα 



318 ΠΑΡΝΑ22Ο2

τής.έκκλησίας σκεύη ήρπάγησαν fl άπημπολήθησαν Ά· έκρύβη σαν έν 
μέρεσιν ύάγνώστοις. Οί κρύψαντες τά κειμήλιαέκεΐνα ευκλεών χρόνων 
έκοιμήθησαν προ πολλού τον αιώνιον ύπνον, και ούδείς ούδέν γινώσκει 
περί: τών έν ,τοΐς κόλποις τής μητρός Γής κεκρυμμένων εκείνων θη
σαυρών. Τά βαρύτιμα ευαγγέλια, αί χρυσοκέντητοι στολαΐ τών ιε
ρέων^·τών διακόνων κα! τώρ αναγνωστών έκρύβήσαν έν rsxpar χενθ- 
μ,ωσιν· αί άδαμάντ,ο.κόλλητθι.ι ϊκα'ι καλλιτεχνικά! εικόνες, αί κινόΰσάι 
είς θαυμασμόν σύμπασαν τήν Χρι,στιανωσύνην καί έλκουσαι πρός έάυί- 
τάς τό σέβας καί τοΰ δυςπιστοτέρου τών ανθρώπων, παρεχώρησαν 
τάς έαυτών θέσεις εις πενιχράς σανίδας, .φερούσας κακώς γεγραμ- 
μένην τήν μορφήν τοΰ Θεανθρώπου, της Θεοτόκου ή τών 'Αγίων, όπως 
μή κεντήσωσιν ορέξεις αισχροκερδείς.

Αί. ψηφιδωτά! τοιχογραφίαι, άληθή βυζαντιακά καλλιτεχνικά αρι
στουργήματα, ύφ’ άς μεθ’ ύπερηφανείας:θά εχάρασσε τό όνομα αύτοΰ 
δ Άπελλήςή ό Παρράσίος ή ,ό Μιχαήλ. ’Άγγελος, έκαλύφθήσαν ώς 
παλίμψηστα ύπό παχέος κονιάματος. έφ’ ου έγράφησαν χονδροειδώς 
—— ίσως . έκουσίως ·— αποτυπώματα εικόνων, αϊτινες παρίστων τήν 
Δευτέραν-Παρουσίαν,, την Άνάβλεψιν τοΰ έκ γενετής τυφλού ' ή τό 
Μαρτύριαν τίνος τών ύπό τής ’Εκκλησίας γεραιρομένων Αγίων. Τά 
επίχρυσα τέμπλα, διά τοΰ άβολου καί μόνου άνδρών ευσεβών κοσμη- 
θέντα·πόλυτελέστατα, έβάφησαν κάταμέλανα,. ο'ιονε! πενθοΰντα. τήν 
άποπτάσαν τών χριστιανών τοΰ Βυζαντίου βασιλέων εύκλειαν. Αί 
"Αγιαι Τράπεζαι, αί δι’ άδρών δαπανών άνεγερθεΐσαι, αντί’πολυτε
λών καλυμμάτων, άξιων. τοΰ βασιλέως τών βασιλέων, έκαλύφθήσαν 
ήδη ύπό πενιχρών, όθονών, δίκην σαβάνων, καί άπλοί ξύλινοι Σταυ
ροί άν-τικατέστησαν τούς μέχρι τότε πολυτίμους καί άδαμαντοκολ- 
λήτουςΕσταυρωμένους.

★ *
* ■

Την άξίάν θρή νου τύχην τών ιερών οικοδομών καί τελετών διεδέ- 
ξατο μετ’ οΰ. πολύ ή έτι μάλλον απηνής μοίρα τής γλώσσης. Έκεϊ, 
ένθα προ ολίγου έ'τι, ήκούετ.ο γενικώς ή ' γλυκεία τής Αττικής Με- 
λίσσης φωνή, έν ταΐς χώραις, έν·,·αίς άπό σκηνής διδασκόμενα τά , 
αθάνατα έργα τής Τριάδος τών Τραγικών και αί αμίμητοι ’Αριστο
φάνειοι κωμωδίαι ένοοΰντο άκόπως ύπό τών πολλών, ύπό τόν θαυ- 
μάσιον τής Ιωνίας ουρανόν, όπου μετ’ άγάπης ό έξ ’Αττικής ’Ίων 
έδεξιφΰτο τόν άδελφόν ’Ίωνα κα! συνενοεΐτο διά τής ιδίας διαλέκτου, 
νυν, πού καί που κατά μεγάλα, μέγιστα, διαστήματα μόνον άπαν-
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τώσιν έρείπιά τινα οίκτρά τήςλαμπράς εκείνης έποχής’,τήν δέ γλώσ
σαν τών θεών, ώς άποκαλούσι την ελληνικήν γλώσσαν πάντες οί τό 
άληθές καλόν φιλοΰντες σοφοί, άντικάΐέστήσε τραχεία γλώσσα, μήπω 
μάλιστα έκκαθαρθεΐσα άπό τής πρωτογενούς αυτής καταστάσεως, 
διότι έπεπρωτο και ταύτην "Ελληνες τουρκομαθείς ,ώς ό! Άργυρόπου- 
λοι, Ίακωβάκαι, οί μεγάλοι διερμηνείς ■ κα! φαναριώται άρχοντες,' 
καί σήμερον δ’ έ'τι οί Κάραθεοδωρή καί Άδοσΐδαι κα! Καρολίδαι καί 
Σουλλίδαι νά περικοσμήΟω'σί’και παρουσιάσωσ'ι προ τόΰ πέπολιτι- 
σμένου κόσμου εύπρόςωπον, καλλιεπή καί ώραίαν, μετοχετέύσαντες 
εις αυτήν τά άληθώς διαυγή ρείθρα τής περσικής καί άράβικής καλ

λιλογίας κα! μούσης. ,.
Κατ’ εκείνο όμ.ως τοΰ χρόνου ή τουρκική γλώσσα ήτο βάρβαρος 

καϊ τραχεία, ώς κα! μέχρι τοΰ νΰν λαλεΐται ύπό τών ΚάσζαμποΛη- 
δωα καί πολλών Τούρκων έν Μ. ’Ασία. Τότε δέ, άντικαταστήσασά 
τήν ελληνικήν, παρείχε φριάώδη άντίθεσιν, όμοιάζουσα άηδή κόρακας 
κρωγμόν, διαδεξάμενον γλυκυμόλπου άηδόνος τόν έρωτίκόν στόνον.

* *

■την 
κα! 

τό τυραννοκτόνον φάσγανον τών 
νά σβέσωσι πάντα σπινθήρα, ύπό 

έξον-

Αί περί γλώσσης παραδόσεις τών Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας, κυρίαι 
καί κύριοι, είναι φρικταί. Οί κατακτηταί, συντρίψαντες τήν σπάθην 
τών ήττημένων, ήδη προ παντός έφοβοΰντο—ίσως ούχί άδίκως—— 
γλώσσαν, θεωροΰντες αύτήν όξυτέραν, κα! οίονε'ι άκόνήν, έφ’ ής 
δι’ ής θά ώξύνετο ίσως καί αύθις 
νέων Θρασυβούλων*  οθεν, ζητοΰντες 
τήν αιθάλην ίσως βόσκοντα, έκριναν καλόν τήν γλώσσαν νά 
τώσωσιν. Καί δή παρεδόθη και παραδίδοται ήμΐν τοΐς Μικρασιά- · 
ταις οτι οί Τούρκοι, άμα. έγκατασταθέντες έν Μικρά ’Ασία, πρώτον 
μέλημα αύτών έσχον μετά τήν κατάργησιν τών έπιβαλλουσών θρη
σκευτικών τελετών, ίνα— V06 victis! — άποκόψωσι τήν γλώσσαν 
παντός τήν έλληνίδα φωνήν φθεγγομένου- ήναγκάσθησαν δέ οί τα
λαίπωροι "Ελληνες, ε’ις τήν στυγνήν αύτών μοίραν ύπείκοντες, νά 
άποβάλωσι μεν παντελώς τήν μητρικήν γλώσσαν, άντ’αυτής δέ νά 
λαλώσι τήν τών καταχτητών. Μόνη ή μήτηρ ’Εκκλησία, ευγνωμο
σύνης φόρον άποτίνουσα, εί καί έν ύπογείοιζ σπηλαίοις τόΰ λοιπού 
διαιτωμένη, ώς καλή κα! φιλόστοργος άδελφή περιεπτύξατό έν ταΐς 
άγκάλαις αύτής τήν ελληνικήν γλώσσαν, παρέχουσα αυτή άσυλον 
άσφαλές έν ήμέραις δειναΐς. Έν μόνφ τή ’Εκκλησία ό Μικρασιάτης 
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ήκροάτο φθόγγων έλληνικών, καί συγκεκινημένος άνεφώνει το του 
Φιλοκτήτου

ΤΛ φίΛτατον φώνημα! (στίχ. 234).

Μόνον 81 καταφύγιου τον ναόν τού Θεού έχων κατά τό. μακρόν 
έκεϊνο ΰούΛειον ήμαρ, έπεζήτει όσον τό. δυνατόν, έν αύτφ νά παρα- 
τείνη την διαμονήν του, έπί δύο και τρεις και ετι πλείους πολλάκις 
ώρας. Εί καί λέξιν δεν ένόει έκ τών επί πολλάς ώρας είς άκρόασιν 
αυτού άναγινωσκομένων, .έν τούτοις έθεώρει ανάγκην, έπιβαλλομένην 
αύτώ ύπό{μυστηριώδους και ακατανίκητου δυνάμεως, νά έγκαθη- 
λώσγι έπί τής ύγράς τού ναού γης,-τούς πόδας καί νά ψιθυρίζγ έν 
συντριβή, συγκεντρών την δέησιν τού .’Έθνους ολου έν. έαυτώ, «Έλέη- 
σόν με, ό Θεός, κατά τό μέγα έλεος Σου!» Άσυνειδήτως δέ γινώ- 
σκει άπό στήθους τον 'Εξάψαλμον, τον ’Απόστολον, την Θείαν 
ΜετάΑηψ·ιτ καί τά πλεΐστα τών έν τη Έκκλησίγ ψαλλομένων τρο
παρίων κατά το μάλλον καί ήττον μετά των.-.-ήχων καί τού μέλους 
αυτών. Τό φιλόθρησκον τού Μικρασιάτου καθίσταται παροιμιώδες, 
ουδέποτε δέ άδιαφόρως ακούει τό.ξύλινον σήμαντρον, καλούν αυτόν, 
μόλις έξελθόντα τής λειτουργίας, είς τον εσπερινόν. Σπεύδει είς τον 
ναόν, ώς ρίπτεται ό ναυαγός είς την σωτήριον ..λέμβον.'

Πολλοί, φιλικώτερον τοΐς Τούρκοις διακείμενοι, ή ,φοβούμενοι νά 
δμολογήσωσι τόάπαίσιον γεγονός, ή καί άποφεύγοντες. νά ύπεκκαύ- 
σωσι φροι,νηματα καί αισθήματα έθνικά, παριστώσιν. ώς επινόημα τϊϊς 
φαντασίας τών Ελλήνων την ύπό των Τούρκων αποκοπήν των γλωσ
σών; καί άλλοι, ο'ίτινες ίστορικώτερον δήθεν έξετάζοντες την παν
τελή σχεδόν έλλειψιν τής μητρικής τών Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας 
φωνής, άποδίδουσι τήν πράξιν τοΐς Πέρσαις,. ο'ίτινες, λέγουσι, κατά 
διαφόρους, έποχάς έπιδραμόντες.τήν έν λόγω χερσόνησον, συν άλλοις 
πολλοϊς κακοϊς, έξετελεσαν . καί τό φριχτόν, τούτο έργον. Άλλ’οί 
ταύτα διατεινόμενοιλησμονούσιν έντελώς πρώτον μέν ότι έπί Κύρου 
τού Μεγάλου ή Μ. ’Ασία ου,πω ήν έλλήνόφωνος, έπειτα δέ έπί 'Ρω
μαίων καί βυζαντινών οί Πέρσαι έπ’ ολίγον μόνον διέμειναν έν αύτη, 
έζωσθέντες-τέλεον έπί Ηρακλείου*,  αί δ’ άποικίαι,. &ς ή κυρίως ‘Ελ
λάς κατά μεγάλας δόσεις άπέστειλεν είς , τάς-άνατολικώς καί βο- 
ρειανατολικώ.ς αυτής κειμένας χώρας κατά τούς ιστορικούς χρόνους, 
περιωρίσθησαν εις τάς νήσους, τάς εγγύς τής χερσονήσου, άνά τό Αί- 
γαϊ^ν καί τό Ίκάριον καί τό Καρπάθιον πέλαγος καί έπί τών ακτών 
τής Μικράς Ασίας, δέν είχον δέ ακόμη προχωρήσει είς τά ενδότερα,
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άτινα κατφκούντο ύπό πολλών, βαρβάρων φύλων, έξηπλωμένων καθ’ 
άπασαν την χώραν. ■

Μόνον οί μετά Κύρου τού Νεωτέρου συναναβαητες ύπό τον Κλέ
αρχον Μύριοι, ό ’Αγησίλαος, ’Αλέξανδρος ό Μέγας καί πρό>>.πά.ντων 
οί Διάδοχοι αυτού, κατακτήσαντες καί τό τμήμα τούτο’ τού-ϊάπετ 
ράντου περσικού κράτους, έξηλλήνισαν αύτο καί κατώρθωσαν, ώστε 
έπί των οχθών τού Τίγρητος καί Εύφράτου, είς αύτά τά Τιγρανότ 
κερτα, νά διδάσκωνται τά άρχαΐα δράματα τών κλασικών χρόνων, 
καί μετά πολλούς αιώνας νά εύρη δ χρυσορρήμων Δημοσθένης τού 
Χριστιανισμού έν’Αντιόχεια λαόν-κατανοούντα αύτόν δτε έξεφώνει 
τούς αθανάτους, καί καλλιεπείς έκείνους αυτού λόγους. Οί δέ Σταυ
ροφόροι, οί διά τής ’Ασίας είς την Παλαιστίνην 5 περαϊώθέντες,-υπόλύ 
ολίγον ή ουδόλως κατώρθωσαν νά έκφραγκίσωσι τούς 'Ελληνας. :δίό.τι 
ούδαμού σχεδόν εύρηνται ίχνη τής διαβάσεως αυτών. Οί δέ ρωμαίοι 
καί έλληνες μετά ταύτα αύτοκράτορες εννοείται ότι ούδένσυμφέρον 
είχον όπως άποξενωθώσιν ανθρώπους, ών τά στήθη ησαν προπύργια 
καί προασπίσματα κατά τών έκ τής Κεντρψας ’Ασίας βαρβάρων, προ- 
κινδυνεύοντα υπέρ τού μεγαλείου καί τής δόξης αυτών. '
.. Τούτων ούτιο σαφώς κειμένων, τίς ήν ό καταχτητής, οςτις άμεσον 
είχε.,.συμφέρον νά λησμονήσωσι . τήν ένδοξον αύτών καταγωγήν οί . 
'Έλληνες, άποβαλόντες την. μητρικήν γλώσσαν,ή οί Τούρκοι ; Άύ.λ’ δ 
"Ελλην, εί καί ήναγκασμένος νά άπαρνηθή τέλεον τά πάτρια, προςέτ 
πάθησεν έν τούτοις, καί κατώρθωσε, νά διατηρήση αύτά πάνταχόύ, 
ένθα ήν τούτο δυνατόν- τούτου δ’ ένεκα, έν ω έν ούδεμ.ια .τό.ίει· ·ΐής 
Έλάσσονος ’Ασίας — πλήν τής Σμύρνης καί τής μικράς Συνασού — 
άπαντά χριστιανική κοινότης έ^Ληνόφωνος, δέν είναι όμως καί λίαν 
σπάνια τά άσήμαντα χωρία -— οάσεις έν Σαχάρα, αληθώς—,έν οΐς· 
περίεσώθησαν πολλά έθιμα καί ήθη καί λείψανα τής γλώσσης, είτε 
ένεκα τού δυςπροςίτου αύτών, ώς τό Φάρασα.παρά, τήν Καισάρέιαν 
τής Καππαδοκίας, είτε διά τό .ευτελές τών προςόδων, ώς τά περί την 
Νίγδην χωρία, το Φερτέκιον, ή πατρίς μου Άραβάννον, τό-Κούρδο- 
νος, ή Δελμεσσός, τό Μισθί, ή Άνακού, τά περί τόν Πόντον..πολίχνια 
καί αί κώμαι κτλ.

"Οπως δέ δ ένδοξος Γάλλος Κυβι,έρος.· έξολίγων όδόντων ή,έξ- ο
λίγων οστών σκελετού τίνος κατώρθου νά έννογ εις τίνα. συνομο
ταξίαν καί έποχήν ανήκε ζφόν τι προκατακλυσμιαίων, καί άλανθά- 
στως έξήγε τά συμπεράσματα αυτού, συμπεράσματα . μη. έπιδε- 
χόμενα άντίρρησιν, ουτοι καί δ γλωσσολόγος ή καί άπλώς φιλόλο-
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γος, έκ τών κατά τήν Μικράν Ασίαν διεσπαρμένων λειψάνων τής 
γλώσσης, δύναταί νά πορισθ?| άσφαλί συμπεράσματα, πολυειδώς τί 
αρχαιολογία κα'ι τη ίστορί^ λυσιτελούντα. Διότι'ή σημερινή τών ελ
ληνοφώνων τίς Μ. Ασίας Ελλήνων γλώσσα, έί καϊ κατηρειπιωμένη 
καϊ άποβαλούσα αληθώς το άρχέγονον αύτης κάλλος, διατηρεί δμως 
ίχνη καταφανή έκείνου, ώς δ Πάρθενών, ό'ςτις, εΐ καϊ έρείπιον, ύψοΰ- 
ται όμως γαύρος ύπεράνω τών αιώνων, έπιβάλλων- τδ σέβας και τον 
θαυμασμόν πάσαις ταΐς έρχομέναις καί παρερχομέναις γένεαϊς.

' - :

Έπ'ι τδ φιλολογικώτέρον δ’ήδη στοέφων τόν λόγον, δέν θά ένδια- 
τρίψώ έν τώ παρόντι πέρα τοΰ δέοντος, πέποιθώς δτι τό εύγενές 
άκροατήριον, τό τιμήσαν την παρούσαν εσπερίδα, δυναται νά έκτι-

περιορισθη εις τινα μ,όνον τών 
γινώσκω και άγνότερα ξενι-

Βορρ'ιέίω, χωρίζω τόν σίτον ί 
την κριθήν άπό τών άχύρων. ’Ίσως 
έκ τοΰ Βορρά.

2?ωρ’, βφδιον, δ βοΰς.
Βωρχέντζι, βωδόκεντρον, τό 

βούκεντρον.
Γ

Γέννημα· μόνον ό σίτος- οΐλοι
ποί δήμητριακοϊ καρποί ονομά
ζονται άλλως.

Γοϋετα, ή κοιλότης- έκ τοΰ 
Γΰπη (Ήσύχ.).

Δ '■
Λάχνω, δαγκάνω- δ αόριστος 

"Εδαχα.
Αεκράντζι, δίκρανου.
Αρανω, βλέπω καί παρατηρώ.
Λωμάτ’ τδ χυΛιντζήρ. Έπειδή 

τά δώαατα τών οικιών είναι άνευ 
κεράμων, έπικαλύπτονται δέ μό-

μηση εζ ονυχος τον Λέοντα. Θέλω δ« 
τίς πατρίδος μου, άτϊνα κα'ι κά" 
σμών διετηρήθησαν.

Λοιπόν έν Άράβανίφ λέγεται:

Α
τδ χονδρόν αρχαιότατη 

λέξις.
Άχροδωμα, τδ .γεΐσον.
ΆΤμεχτσηρ, τδ δοχεΤον, έν ώ 

άμέλγουσιν.
ΆΛυχό, το άλμυρόν.
Ανεψιός, ό έξάδελφος, ώς καί 

παρά τοϊς παλαιοϊς.
"Λνομος, δ άνεμος (κα'ι δ άήρ). 
Άστενάρ, άσθενής.
"Αντρες, αστέρες.
Άτσον, αύτοΰ (έπιρρημ.).
’^τω, άνάπτω.
Άψά, άμέσως, ταχέως (Πρβλ.

τδ δμηρικόν Αίψα}<
ϊ /■'''Β ; ;

ΒάΛ, βούβαλος.
Βσρκόχκ’, βερύκοκκον.

νον διά χωμάτων,γίνεται άνάγκη, 
πρδς παρακώλυσιν τίς έκ τών δε
τών κα'ι τών χιόνων έκροίς τών 
ύδάτων, άπό καιρού έίς καιρόν νά 
κυλίηται βαρύς λίθινος κύλινδρος, 
ισόπεδων τδ έδαφος τοΰ δώματος 
κα'ι καλούμενοςΚυ.1ιντζήρ.

Ε
Είρα, είδα.
Έργάτσης, έονάτης. 
“Εσ6ε&, έ'ζείξα.

Ζ
Ζένω, θεοιχαίνω.
Ζευ.Ιη, ζεύγλη.
Ζύγ’, ζυγός.

' Θ... '
Θέκνω, Τέκνα καϊ Σέκτα, τί- 

θημι.
Κ

Κάχα καϊ Μέγα Μάνα,^η μάμμη. 
ΚαΛδευτσήρ, κλαδευτήριον. 
Κάμνα, έργάζομαι μόνον; τδ 

της ..νεοελληνικής Κάμναμτζ. Ποιώ; 
πράττω λέγομεν Ζάζα.

Κά.ρουμΜ, κάθημαι.
Καψιμιάνα, ή άποθήκη τών 

καυσοξύλων.
ΚερχέΛΛια., ένώτια (έκ τοΰ 

ΚριχέΛΛι,α, Κρίκος).
ΚΛώρα, 1) Νήθω και 2) Περι

πατώ. .
ΚομΛονα, άπατώ.
Κονόνω, κενόνω.
ΚοντζνΛω, παραπαίω. 
Κουπόνα, κενόνω καϊ χύνω. 
Κρούω, τύπτω καϊ κρούω. 
Κρυψιάνα, τό κρηςφύγετον τών 

Χριστιανών, -ήτοι Απόγεια, λελα- 
ξευμένα έντός βράχων.

Λ
Λάβος, ί λαβή.
ΛαΛω, φλυαρώ.
Λάμε. προστακτική τοΰ Λά

μνω (Έλάύνω), άροτρία.
·-■ ΛαμνΙ, ή λεπίς.

ΛαΛχΙαίνω,έγγίζω- ό άόρ. "Ε- 
Λαχέν το, τδ ήγγισεν.

Λα(χ)αίνω'ματς, βαςκαίνω.
Λαχτω, λακτίζω.
Λερό, νερόν.

··,.· Λνχμ'εν κα! Λυχνέρ, λυχνά- 
ριον, λύχνος.

• Μ’
Μαραινίσκα,: μανθάνω. Συνή

θης ή κατάληξις ίσκα.
; Μα(χ)αιρι·αΙςj άεταφορικώς τά 

χρήματα.
Μέταπό, μέτωπον.
Μορόπωρο, μετόπωρον} τό φθι- 

νόπωρον. ■ ·. ■
Μονιά, μυϊα.
Μνρίρα, κατάλογος ονομάτων 

νεκρών καϊ ζώντων, παραδιδόμε- 
νος τώ λειτουργοΰντι ,ΐερεΐ πρδς 
μνημόνευσιν κατά τήν ώραν τής 
προςκομιδης.

- - Ν - ' '· ■
’Ναΐκα. γυναίκα, ή γυνή, κατ 

άφαίρέσιν τίς άρχικής. συλλαβής.
Νανούρ, τδ λίκν,ον. .. .
Νέρ, λινάριον.

. Νηχκ.Ιησιά, έχηΚτιβία.
Νηστορά, φωτιά. Έκ τοΰ Είς 

την έστίαν.
. Νουγχιά, ούγκία, ή οκά.
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fTViijia, όνύχια, οί όνυχες. Καί 

μεταφορικώς τά χρήματα.
Ξ

Ξεράνω, στεγνόνω.
Ξύστρο, ξύστρα. ' '

■ ν·' Λ.·; Ο 7 < vvW?
Όϊμα.,· αίμα. Κατά παράδο

ξον μετατροπήν τής διφθόγγου $ 
συγχώνευσιν τοΰ άρθρου Τό αίμα.

"Ο.Ιιος, ήλιος. .
"ΟΛκος^ πΰον'· έκ τοΰ “ΕΆκος. 
ΟΛμος. Ούτω καλοΰσι τό μέγα 

λίθινον ίγδίον τοΰ χωρίου, έ'νθα 
κοπανίζεται δ βεβρασμένος καί 
άπεξηραμένος σίτος, κατασκευα- 
ζόμενος εις πάηγοϋρι, άναπλη- 
ροΰν.παρ’. ήμϊν την ορυζαν.

’Όξειζα, τά τουρκιστί τουρσιά·.
“Όζεινο γάΛα, τό τουρκιστί 

γιοχοϋρτι.
Όζείρ’, όξείδιον, τό δξος.
'Όραμα, δνειρον, · ένύπνιον.

“Όργατα, πληθυντ. τοΰ “Όργύ 
(έ'ργον). Πρβλ. ΆΛόγατα κτλ.

; ΗαΠ·^.

Πά.Ιος, μόνον οί εις τούς τοί
χους ένσφηνούμενοι πασσαλίσκοι. 
,' Παν κανείς, πδς ^τις^ έκαστο^'

Πιρόκακα, ή προμάμμη. 
Πιρόπαππος, προπάππος. 
Π.Ιάρ’, πωλάριον, δ πώλος.

: Ποΰμα, πώμα (Πρβλ.· ΠουΛω^ 
Κουρούνα κτλ.)

Πρασίρ’, πρασιά.
Πράφτερα', πρόπτέρα, τά κρά

σπεδα.

Πρβλ. Γ. Ν. Χάτζιδάκη, ΜεΛετην επί r^c Ν· ΈΛΛ.ΓΛώσσης κτλ. σελ. 98.

Ρ
'Ράμμα, τό σχοινίον" ήδέμή- 

ρινθος λέγεται Ψε2ό ράμμα.
'Ραντώ, ραντίζω.

Σ

Σβέζω, ζευγνύω. Ό αόριστος 
‘Έσβεζα, έζευξα.

Σεκερίτσα, τιμητική προςφώ- 
νησις της νύμφης προς-τάς άδελ- 
φάς τοΰ συζύγου' -τούς δ’ αδελ
φούς καλεϊ ΤσεΛεμπη.

Σεμαδεύω, άρραβωνίζω.
Σηστρο, έλληνικωτάτη λέξις, 

έκ τοΰ Σήθω, σημαίνουσα τό κό
σκινου.

Σκεύηα, σκεύεα-η' τά τοΰ μα
γειρείου κυρίως.

ΣουπΤηνα, ό σπλήν*.
Σπερίσκω, σπείρω. 
Σπουδάζω, σπεύδω.
Σταυρό, ^3οή’=Σταυρέ, βοήθει.
“Στράκια (έκ τοΰ “Όστρακα,

Όστράκια. Πρβλ.“Εξοστρακισμός)' 
-τχ συντρίμματα της λαγηνου.

Στσιατα, όστέα(τα).
Συ.Ιόνω, υγραίνω (έκ τοΰ Χυ- 

Λόνω).
Συννύμσα, σύννυμφος. Οΰτω 

καλοΰσιν άλλήλας αί σύζυγοι τών 
αδελφών.

Σύντεκνος καί τό θηλυκόν Συν- 
τέζα· πρόςφώνησις τοΰ άναδόχου 
προς τόν πατέρα ή' την μητέρα 
τοΰ ύπ’ αύτοΰ βαπτισθέντος.

Σωρόδω, σωρεύω.

Τ
Ταυρί, ταύρος.
Τό “μό, τό έμόν.
Τό “μότουρ, τό ήμέτερον.
Τό σό, τό σόν.
Τό σότουρ, τό ύμέτερον. 

-Τοϋκειούν’, τό έκείνου, τό ’ιδι- 
κόν του.

Τούκειουνιών,τό έκείνων.
Τσην ωρα,. προ ολίγου.
Τσιναμτσής, τινακτής,ή θέρμη, 

δ πυρετός. Έκ τοΰ Τινάσσω.
Τσιχώρια, κιχώρια.

Υ
'Ύννί, τό ΰννίον.
"Ύπνωσε, άπέθανεν (έπί ιερω

μένων}. ■
Φ

Φαγίζω, έστιώ.
Φάμνω, σφάζω.
Φέγγος, σελήνη.
ΦερΙσκω, φέρω.
φόνδζυΛος, σπόνδυλος, δ τρά

χηλος.
Φουμίζω, κακ^όνω.
Φραμμή, φραγή.

★* ¥ ·

Άββακούμ.
Αβραάμ.
’Αγαθάγγελος.
Άζαρίας.
Άκεψιμάς.
Άλέξης.
Άνανίας.
Άνδηριάς (Άνδρέας). Γαβριήλ.

“Ονόματα άρρένων και θηΛέών.

Άνέστης. Γεθσημανή.
Άρανάσ’ (’Αθανάσιος). Γ^ορδάνης.
Άρζουμάν. Γμοβακείς.
^Αρσένης'. Γ$ωβάννηςν
Άρχόνσα. Γιωσήφ.

Άσλάν (τουρκ. Λέων). Δαβίδ.
Βηθλεέμ. Δαμιανός.

Δανιήλ.· ·

• -Φυσγόνια' οί πνεύμονες (έκ:τοΰ
Φύσκος'μ

Φυτό, ή άμπελος. > ; -

Χαι,ράζουμαι, χαίρω/ ;
Χεδηρα^ θυρίδιον (1κ τοΰ Θε- 

τήρα, θέσις). ■
ΑΓε.7ω^ θέλω. ·
Χεός, Θεός.

' Χεοϋ δόζα καί Παναγίας τό 
ζνάρ, $ ίρις, τό ουράνιον-τόξον.'

Χερίζω, θερίζω.
ΧΛέρό, χλωρός.
Χιωρω, θεωρώ, βλέπω.
ΧοΤή, ή οργή, δ θυμός.
Χο.Ιιάζουμαι, οργίζομαι.
Χτσηνος, ή άγελάς μόνον, ώς 

τό,.κάτ’ έξοχήν οικιακόν’'κτήνος;
Χύρα,Οόρχ.

Ψ
ΨαΛΛΙσκω, άναγινώσκω.’

: ’Ψίρια. Έκ τοΰ Κοψίδια/ ώς 
ήκουσα τήν λέξιν έν Πορταρι^.' 
,.·.-.. :.:.: Ω · ■ ■’

1 Ωύγά, αύγά^ϊφά (Πρβλ^Θαϋμα, 
θωΰμα κτλ.).
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Δέσποινα. Μαγδ’αληνή. Σάμπας (Σάββας).
Δευτερίνα. Μαζρίνα. Σαμπατσ^ανή (Σαβ
Δηρμήτσης. . Μάρθα. βατιανή).
Δοξή καί Λοξή. : Μαρία. Σαμψών.’ - > '
Έννε (Άννα).. .Μαρίνα. Σάρραεο
Έρόμία-ς (Τερεμί-άς)-. · Μάρκος. Σεραφείμ.
Εύγέν. - Ματθαίος. . Σουλτάνα(τουρκ .Βα
Εύλαμ,πία. Μάτρώνα. σιλική).
Εύτάτ. ■ Μελάνη. Σουσάννα.
Εύτύμ. - ' έ Μετάξής. Σταύρης.
Εύφημία. Μηνάς. Συμεώνης.
Έφροσύνα. Μηνιάτ. Σύνορα.
Ζάμπας. Μουόαήλ· Σωτήρ. .'--,-
Ζαχαρίας, ύ Μουχαήλ. Σωφρόνης.
Ήλισάφ. ' Μωϋσής. Τιμότεός.
Ήσαίας. Ναζλή. Τρύφων.
Θεοφάνης. Νύμφω (Νυμφοδώρα) Τσιτσέκα (τουρκιστί
Θεόφιλος. Ξαθή. ’Ανθή).
Θεοχάρης. Όσια. Τώμας.
’Ισαάκ. Παίσιος. Φεβρωνία.
Ίστύλ.: (Στυλιανός). Πανάρετος. Φεγγάρα. .
Καλλίνικος.; Πελάγια. Φιλάρετος.
Κεκλίκ«τ (τουρκ.· Πέρτ ’ Πέρδικα. Χαρελέμ.

δικά). Πρόβος. Χάρισμα.
Κερεκίνα.:. .(Κυριακίνα)'. ΙΙρόρομος. Χαττού.
Κλήμεντος. ‘Ραφαήλ. Χουρσή.
Κύριλλος. 'Ρεβέκκα. Χρήστο.
Ληγόρης (Γρηγόριος). 'Ροίλης. Χρυσόστομο.
Λογοτάτε (Λογοθέτης). ‘Ρωμανός. Χρύσταντο.
Λούκας. Σαμουήλ. κτλ.

Έκ τών· προτεθέντων ύμΐν ολίγων λειψάνων έξάγονται πολλά συμ
περάσματα, άλλά θέλομεν περιορισθή μόνον είς τά άκόλουθα :

Πρώτον δτ.ι ό. Ελληνισμός .ύπάρχει.-.μέν σχεδόν ακέραιος παρά 
ταΐς χριστιανικαϊς κοινότησι τής Έλάσσονος-’Ασίας, άλλ’ δμως σή- 
μερον, άληθώς είπεΐν, ούδέν φανερόν σημεϊον φέρει, δ δέ Μικρασιά-
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της Έλλην, τό «λάθε βιώσας» ώς όρον τού ίδιου βίου προθέμ>ενος, 
άγνοεϊ και αύτό τό όνομα της ρρυϊής, εις ήν ανήκει. Διότι, έάν σήμε- 
ρον έρωτήσητε Χριστιανόν τινα, έστω και την παρεφθαρμένην ταύτην 
ελληνικήν γλώσσαν λαλούντα :

— Τί είσαι ;
— Χριστιανός, Θά σάς άπαντήση άδιστάκτως.
—- Καλά, Χριστιανοί είναι καί άλλοι, οί’Αρμένιοι, οί Φράγκοι, οί 

'Ρώσσοι....
— Δέν ήξεύρω, Θά σάς εΐπη· ναί, και έκεΐνοι πιστεύουσιν είς Χρι

στόν, άλλ’ έγώ είμαι Χριστιανός.
— Μήπως είσαι "Ελλην ;
— ’Όχι, τίποτε δέν είμαι 1 Σάς είπα δτι είμαι Χριστιανός, καί 

πάλιν σας λέγω οτι είμαι Χριστιανός ! θά σάς άπαντήση άδημονών.

Έκ τού βραχέος τούτου διαλόγου ευκόλως, νομίζω, εννοεί πάς τις 
πόσον στενώς καί άρρήκτως είναι συνδέδεμένη παρά τφ Μικρασιάτη- 
ή ιδέα τού; Χριστιανισμού, καί τού Εθνισμού, τέλεον ύπο τού πρώ
του καταποθέντος. Καί άγαπα μέν τόν 'Ρώσσον, ώς όμόδοξον, καί 
νομίζει δτι οφείλει αύτφ ευγνωμοσύνην, διότι αύτός, πολέμων τον 
κοινόν τού Χριστού έχθρόν,. έχαλάρωσεν δπως. δήποτε τάς πέδα-ς τής 
δουλείας;, καί θεωρεί μέν αύτόν αληθώς άδελφάν,. άλλ’ έτερόθαλή) δΓ 
δέ πόθοι αυτού,περιστρέφονται μόνον είς τό Βυζάντιον κα'ι τήν ‘Αγίαν 
Σοφίαν. Περί Ελλάδος, ’Αθηνών καί Παρθενώνες ούδέ άμυδράν ιδέαν 
εχει, διότι ούδέποτε ήκουσενά γίνηται περί αύτών ούδ’ ό ελάχιστος 
λόγος’ έν φ έκ παραδόσεων, ζωηρότατα αύτφ μεταδιδομένων, κάλ- 
λιστα γινώσκει πάν δ,τι άφορφ είς τόν ναόν τής‘Αγία? Σοφίας, πλεί- 
στας. δσαςΆεπτομερεσ'ί'άτας πληροφορίας καί παραδόσεις διασώζων’ 
ή δέ σκέψις αυτού είναι διηνεκώς προςκεκολλημένη εκεϊ, καί μετ’ 
άκραδάντου έλπίδος προς-δ,οκ^ τήν: ανατολήν τής ημέρας, καθ’ ήν 
καί πάλιν θά συνεχισθη ή τη 29 Μαίου 1453 ύπό τής είςβολής τών 
Τούρκων διακοπεϊσα ιερά λειτουργία. Άποθνήσκων δέ καί· βλέπων 
τούς πόθους αυτού μή έκπληρουμένουςς διαψευδόμενα τά όνειρα καί 
ματαιουμένας τάς γλυκείας ελπίδας του, στρέφει τό· βλέμμα πρός § 
μέρος νομίζει δτι ϊδρυται ό περιφανής τού ‘Υψίστου Οίκος. βυθίζει τό 
ύστατον τό σβεννύμενον αυτού βλέμμα πρός τδ άμυδρόν έκ-εΐνο ση
μεϊον καί άποχαιρετίζει μετά πόνου μέν, άλλά πάντοτε έλπίζων δτι, 
δ,τι αύτός, διά τάς ιδίας αμαρτίας, δέν ήξιώθη, άφεύκτως θά άξιω- 
θώσιν οί άπόγονεί του. Καταλλήλως δ!'έφαρμόζεται, νομίζω, διά τόν
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Μικρασίάτην "Ελληνα, ούτω. κατερχόμενον εις τόν τάφον, τό τόύ' 
Schiller:

«Denn beschliesst er im Gra.be den miiden Lauf, 
Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf».

ήτοι :
. «Διότι, καί άφ’ ου περατωθήείς τόν τάφον ή κοπιώδης πορεία αυ
τού, ακόμη καί παρά τόν τάφον εμφυτεύει την έ,Ιπΐάα».

■ Δεύτερον δ’ , άξιον. παρατηρήσεως εξαγόμενον είναι τόδε· ■ Έν τή 
έλληνική διαλέκτφ, ήν μεταχειρίζεται ό Χριστιανός της Μ. ’Ασίας, 
ευρίσκονται προδήλως παμπληθείς λέξεις τουρκικαί, δπερ ουδόλως 
παράδοξον βεβαίως, άφ’ ού καί αυτοί οί ·έγγύτατα τή μητρί. Έλλάδι 
αδελφοί τών Ίονίων Νήσων άναμιγνύουσι τή μητρική αυτών γλώσση 
απείρους ξένας λέξεις, καί δη ίταλικάς. ’Αλλά παρά τω "Ελληνι 
τής Μ< συνέβη τι, άξιον θαυμασμού, τολμώ είπεΐν. Επειδή
ήτο αδύνατον . νά απόδειξη οπερ κατά τού κατακτήσαντός αυτόν 
έθνους έτρεφε μίσος, βλέπων δέ τήν γλώσσαν, ήν παρά τών προγόνων 
είχε λαβών, καταστρε.φομένην, καί δίαφεύγουσαν άνεπιστρεπτέί άπό 
τών χ®ιρών <*ΰτού  τήν πάτριον κληρονομιάν, προςεπάθει παντί σθένει 
νά διαστρέψη καί στρεβλώση καί αυτός τήν γλώσσαν εκείνου, άλλο
τε μέν ένσφηνών ρίζας ελληνικής εις τάς τουρκικής λέξεις καί άλλοτε 
καταθραύων τάς καταλήξεις αύτών. Ούτω, χάριν παραδείγματος, έν 
Φ λέγει «Κοιμούμαι» καί «Κάμνω» καί «Κόφτω» καί «Πορπα,τώ» 
καί «Κλωρω» καί «Δάκνω» «’Έδακε» καί «Κάρουμ.αι» καί «Πίνω», 
«Ποτζί ζω» κτλ. κτλ., αναγκαζόμενος νά εί'πη τουρκιστί. «Γιαπτι- 
ρίριμ.», «Κεστιρίριμ»' «Γ^ορουτδ,αυρούρουμ», «Γ.κεζδιρίριμ»,· «Ότουρτ- 
δουρούρουμ», «Ίτσιρτδιρίριμ» κτλ. κτλ. λέγει : Γιαπτιρδ όζω, Κε- 
στιρδ όζω, Ότουρτδ ούζω, Ίτσιρτδ όζω κτλ. κτλ.

Τό τοιούτό δέν τεκμηριοϊ ότι δ "Ελλην ώμοίαζε λέοντα, μή δυ- 
νάμενον μέν άπό τού κλωβού νά δάκη τήν χεΐρα, άλλά τουλάχιστον 
κατάσχίζοντά διά τών όδόντων τά κράσπεδα τού έντεριοϋ τού προς- 
πελάζρντός αύτφ δαμαάτού του ; Άλλα καί έτι1 πλέον καί έτιπρός· 
φοβούμενος τήν προς πάν καλόν άποστροφήν τών διαδόχων τού κατα- 
καύσαντος τήν μεγίστήν τών Πτολεμαίων βιβλιοθήκην Όμέρ, οσά
κις έβλεπε Τούρκον τινα πλησιάζοντα προς τό μέρος του, συνέκοπτε, 
συνέσφιγγε τούς όδόντάς καί ήσχήμιζε καί ήκρωτηρίαζε τάς καλλο- 
νάς τής ιδίας γλώσσης, όπως πλειότερον παρομοιάση αΰτη προς τήν 
5,ού Πορθήτού του κάί απαλλαγή φοβερής συμφοράς.

Γ'

Πολλά δέ καί άκραιφνώς έλληνικά διετηρήθησαν καί τά ήθη καί 
έθιμα τών Ελλήνων τής Μικρής Ασίας, ώς καί αί παρά τφ λαφ 
προλήψεις, δι’ ών άριδήλως καταδείκνυται ή έθνική αύτών κατα
γωγή. Εί καί είναι λοιπόν πολλά, άπειρα, τά καί νύν ύπομιμνήσκοντα 
τούς ομηρικούς ήρωας καί τάς έξεις έκείνων, έν τούτοις θέλομεν 
περιορισθή μόνον είς τινας τών προλήψεων.

Ώς παρά πάσι τοΐς^Έλλησι, τοΐς καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον διε- 
σπαρμένοις, καί έν Μ. Άσία ή Τρίτη θεωρείται ήμέρα άποφράς· δ 
δ’ άνατολίτης "Ελλην, χωρίς νά γινώσκη τόν λόγον, είναι πεπεισμέ
νος ότι ή Τρίτη είναι ή χειροτέοα πασών τών ήμερών, καί ούδεμία 
πράξις, κατ’ αύτήν ένεργουμένη, λαμβάνει καλήν έκβασιν. Ούδείς 
έκπατρίζεται κατά Τρίτην, προτιμφ δέ οκτώ καί πλείονας ήμέρας νά 
άναμένη τό διά τής Μερσίνης (έπινείου τών ενδοτέρων τής Ασιατι
κής Τουρκίας χωρών) είς Κωνσταντινούπολή κατευθυνόμενον άτμό- 
πλοιον, ή νά εξέλθη τού χωρίου του, διότι είναι βέβαιος ότι, άπο- 
δημών κατά τήν άπαισίαν ταύτην ημέραν, ουδέποτε πλέον θά ίδη καί 
πάλιν τήν γενέτειραν. Έπ’ ίσης ουδέποτε μετά τήν δύσιν τού ήλιου 
διηγείται δ έλλήνόφωνος τουλάχιστον Μικρασιάτης τά όνειρά του, 
διότι άμέσως ή μάνα του φιμοΐ τό στόμα τού τέκνου της, λέγουσα:

— Καλό δέν’ναι, γιαβρούμ, μή τό λές· «τα(χ)ύ σαμπαχτάν τό 
λές τό εΐρες τό όραμα».

Καί έν τούτοις παντελώς άγνοεΐ τόν "Ομηρον καί τά άθάνατα 
έπη τού ίωνος άοιδού, καθ’ ά καί οί κατά τού ’Ιλίου έκστρατέύσαν- 
τες νιες Αχαιών μετ’ άγωνίας άνέμενον τήν άνατολήν τής ροάοδα- 
κτύΛον Ήονς όπως διηγηθώσι τά ένύπνιά των. Ωσαύτως άπαρεγ- 
κλίτως σύν ταϊς νηστείαις καί ταΐς λοιπαΐς θρησκευτικαΐς διατά- 
ξεσι φυλάττει καί τήν Τρίτην καί τούς γάμους κατά Μάϊον, πεπει
σμένος άκραδάντως ότι δέν τόν ήπάτησαν, ε’ιπόντες άύτφ νά άπέχη 
πάσης έργασίας τήν Τρίτην καί παντός γάμου κατά Μάϊον αυτός 
δέ, χωρίς νά έπιθυμή νά μάθη πλείονα, ώς ευπειθές τέκνον, διατηρεί 
ήν ίεράν παρακαταθήκην παρά τών πατέρων παρέλαβεν. Άναμφιβό- 
λως όμως ή χαρά αυτού έσεται μεγίστη, όταν βραδύτερον, έν εΰνοϊ- 
κωτέραις τού ’Έθνους περιστάσεσι, μάθγ ότι ή τέως παρά πάντων 
θεωραυμένη «ρόληψδς, έξ άμαβδόιχς «ροβρχομίνη, ήν άπλού- 
στατα εθνικόν πένθος, όπερ, ώς φιλόστοργος υιός τής μεγάλης Πα-Τάμος ΙΑ’, 6. — Μίρτιος 4888. Μ 
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τρίδος, έπί πέντε αιώνας έφύλαξε, συμπενθών τφ δλφ Έθν.ει Ιπί τή 
έπελθούστ) άνυπολογίστφ συμφορφ τής Άλώσεως, συμβάση, ώς γνω
στόν, καθ’ ήμέραν Τρίτην καί μήνα Malov, καί επομένως ή ΛροΤη- 
^■ις έκείνη ήν χρυσούφαντον νήμα, λεπτόν καί δυςδιάκρχτον, δι*  ού 
συνεδεετο πρός τε τόν μεσαιωνικόν τοΰ Βυζαντίου καί τόν άρχαΐον 
τής πάλαι μητροπόλεώς Ελληνισμόν.

* *
*

Εις τοιαύτην λοιπόν, ούχί βεβαίως λίαν ροδίνην, ώς βλέπετε, κατά- 
στασιν ευρίσκετο δ τής Μ. ’Ασίας "Ελλην, έπειδή οί κατακτηταί 
έπ’ αύτοΰ έξέχυσαν δλην τήν κατά τών αλλοθρήσκων λύσσαν των, μη- 
δενός φεισθέντες, λάβροι δέ έπέπεσον κατά τής θρησκείας, τής γλώσ
σης, τών ηθών, τών έθίμων, τών παραδόσεων ήμών, καί πολυειδώς 
έκακωσαν παν δ,τι ίερόν, τιμ,αλφές κα’ι προςφιλές εΐχομεν. Καί δή 

ζ έν τοΐς πρώτοις κατηργήθη πάσα θρησκευτική τελετή τής έξωτερι- 
κής λατρείας τοΰ Χριστιανισμ.οΰ ύπό τών έπιδρομ,έων τής Κοχχι,νης 
ΜηΛι,ας, οί δε ταλαίπωροι Χριστιανοί έκαλοΰντο είς τόν ναόν περί 
ορθρον βαθύν οΰτω: δ κανδηλάπτης (κανδηλάφτσης), περιερχόμενο ς, 
εκρουε τας θυρας πασών τών οικιών, οί δέ Χριστιανοί, αφυπνίζομε - 
νοι, έ'σπευδον είς τόν ναόν, δπως εύχαριστήσωσι τφ Θεω, διότι, πλη- 
σθεισης οίκτου τής καρδίας τοΰ Τούρκου, συγκατετέθη ούτος νά έπι- 
τρέψη τώ Χοιστιανώ, αντί τοΰ νενομισμένου χαρατσιού,, νά φέρφ τή ν 
κεφαλήν έπι τών ωμ,ων! Αί δέ λίαν άπομεμακρυσμέναι ο’ικίαι έλάμ.- 
βανον γνώσιν τής έμφανίσεως τοΰ λυκαυγούς διά τών άλεκτόρων . 
οΐτινες τότε αντικαθιστων τους κανδηλάπτας, τά σήμαντρα καί τά 
ώρολόγια.

Αφοΰ όμως ο απο τής Ασίας χείμαρρος έχώρησε πρός τά πρόσω 
προς δυτικωτερας χωράς, καί έπεξετάθησαν έπί μακράς έκτάσεις α j 
κατακτήσεις, ηλαττωθη βαθμηδόν ή πρώτη εκείνη ορμή, ήρθη δέ 
εις υψη δυςδιορατα δ θρόνος τών Μουσουλμάνων, τότε πλέον έχα- 
λαρωθη ολίγον και ή αυστηρότης αύτών και έπετράπη τοΐς Χριστια- 
νοϊς να κρεμασωσι προ τής χαμηλής είςόδου τής αύλής τοΰ ναοΰ ή 
παρα τα πρόθυρα τών σχολείων (διότι, ώς έρρήθη, ή παιδεία, κατε- 
πτηχυϊα, προςέφυγεν είς τούς κόλπους τής μητρός ’Εκκλησίας, πάν
τοτε δέ, καί μέχρι σήμερον, τά σχολεία άποτελοΰσι μέρος άναπό- 
σπαστον τής κεντρικής έκκλησίας έν Μ. Άσία) σανίδά, συνήθως κα- 
ρυίνην, ήν εκρουόν οί κανδηλανάπται διά ξύλινων σφυριών (τοκμά- 
χία) κατα τας ώρας τής ένάρξεως τών ακολουθιών ή τών μ.αθημάτων.

Οΰτω παρήλθον πολλά, πάμπολλά έτη, ούδαμόθεν δ’ άτυχώς ούδ ’ 
ή έλαχίστη περί α’ισιωτέρου μέλλοντος άκτίς διέσχιζε τά περί τόν 
Μικρασιάτην "Ελληνα ζοφερά νέφη δτε, αίφνης καί παρά πάσαν 
προςδοκίαν, έψιθυρίσθη δτι κώμαί τινες, εύποροΰσαι δπως δήποτε, 
έλαβον τήν άδειαν, ένεκα τής άνεπαρκείας τών ξύλινων σημάντρων, 
μή άκουομένων-είς ικανήν άπόστασιν, νά άναρτήσωσιν ολίγον ύψη- 
λότερον σήμαντρα αάηρα ! Καί προςεπάθουν νά ε’ιςδύσωσιν εις τα 
μύχια τών διανοημάτων τών άρχόντων, ούδείς δμως ήδύνατο νά έν- 
νοήσνι τήν άληθή αιτίαν τής τόσης συγκαταβάσεως τής κρατούσης 
φυλής’ διάφοροι δέ γνώμ.αι καί κρίσεις διεσταυροΰντο καθ’ άπάσας 
τάς διευθύνσεις. Καί οί μέν, φέρ’ είπεΐν, έλεγον δτι νέος Σουλτάνος 
άνέβη είς τόν θρόνον τώνΚαλιφών, φιλανθρώπων έμφορούμενος αισθη
μάτων, καί είςήκουσεν, έξ οίκτου πρός τό υπόδουλον στοιχεϊον, τής 
δεήσεως τοΰ Πατριάρχου, θερμώς τον Πατισαχ ίκετεύσαντος, και 
έπέτρεψε τήν τοιαύτην καινοτομίαν. "Ετεροι δέ άπέδιδον αύτην εις 
τόν Βεζύρην, δςτις, έλεγον, έξ Ελλήνων τό γένος έλκων, προςβλη- 
θείς δέ καί ύπό σπουδαίας χριστιανικής άργυράγχης, άνεμνήσθη τής 
θρησκείας τής μητρός του, καί ίίταζεν έαυτόν είς τήν Παναγίαν 
(Μεριέμ. Καδίν) καί ύπεσχέθη νά άνακουφίσφ τούς εις Χριστόν πι
στεύοντας. ’Άλλοι, μάλλον φιλύποπτοι, έν ώραίαις μεταφορικαϊς έκ- 
φράσεσι μετέφραζον τό τοΰ Βιργιλίου :

«Timeo Danaos et dona ferentes».

Άλλοι πάλιν είς στενωτάτους κύκλους έκοινολόγουν δτι έπέστη 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί δτι ήρξαντο έκπληρούμεναι αί προφη- 
τεΐαι τοΰ Άγαθαγγέλου περί τοΰ ζανθοϋ γένους κτλ.· Τέλος δέ πρέ- 
σβΰταί τινες διεβεβαίουν δτι, δτε άνεχώρουν έκ Κωνσταντινουπό
λεως, άπό τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου ειχον παρατηρήσει την 
έπί τοΰ θόλου τής Άγίας Σοφίας ήμισέληνον διάφορον, ήτοι τά κέρα 
αύτής λίαν διεστώτα, έν φ, δτέ πρό εικοσαετίας τό πρώτον μετέβή- 
σαν είς έπίσκεψιν τοΰ ναοΰ, τά κέρα τής ήμισελήνου ήσαν τοσοΰτον 
έγγύς άλλήλων, ώςτε αΰτη ώμοίαζεν οφιν, προςπαθοΰντα νά δάκή 
τήν ούράν, καί άπετέλει σχεδόν κρίκον. Τοΰτο, κατ’ αυτούς, άπλου- 
στατα έδήλου δτι ή τέως κοσμοκράτωρ Τουρκία, ήτις μικροΰ δεϊν 
διά τών σπειρών αύτής περιέβαλλεν δλον τόν κόσμον, ήρξατο βαθμη
δόν έκπίπτουσα, ήδη δέ, καθόσον άποσπώνται άπ’ αυτής δλόκληρά 
βασίλεια καί άποξενοΰνται μέγισται έπαρχίαι, ήμέρ^ι τή ήμέρ^ άπο- 
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μακρύνονται απ’ άλλήλων και τά άκρα τής ήμισελήνου, άπαυδήσας 
δέ δ άγαρηνδς όράκων κλίνει προς τήνγήν....

* *
¥

’Ενταύθα δέον νά προςτεθή καί τάδε’ αύστηρώς ήν άπηγορευμένον 
τό κρούειν τό σήμαντρον κατά τό δειλινόν (ίκινδί) καθ’ άς ώρας δ 
μουεζίνης έκάλει εις προςευχήν τούς Μωαμεθανούς. Έάν, κρουομένου 
τοΰ σήμαντρου, ήκούετο μακρόθεν ή φωνή τούτου, ώφειλεν ό κρούων 
το σήμαντρον αμέσως νά παύση, ίνα μή ταράξη τόν μουεζίνην· άλ
λως, οί Χριστιανοί ύφίσταντο τά πάνδεινα ύπό τών Τούρκων, επειδή 
διά τοΰ σημάντρου έκωλύετο ή δοξολογία τοΰ ’Αλλάχ καί δ θρίαμ
βος τοΰ ’Ισλαμισμού1

* *
¥

Καί ούτω καί αύθις

«Παρήλθον ήρ,έρα,ι καί χρόνοι μεγάλοι, 
Εις βάτους έπνίγη τό εύβοτρυ κλήμα, 
Ή κόμη γονέων σεπτών ελευκάνθη»*

κατά τόν ποιητήν, οί δέ Χριστιανοί, «στέργοντες μέν τά παρόντα», 
άλλάμή «ζητοΰντες τά βελτίω», έξηκολούθουν ξενητευόμενοι μακράν 
τών οικογενειών αύτών, όπως. προςπορίζωνται τά πρός τό ζην, τής 
ιδίας χώρας μηδέν άξιον λόγου έμπόριον κεκτημένης, καί έν τη ξένη 
μετ’ άπειρους στερήσεις καί κακουχίας, έπί μακρά έτη, κατώρθουν νά 
συναθροίσωσι ποσόν τι, δπερ, κομίζοντες είς τάς πατρίδας, έν βρα
χεί χρόνφ κατηνάλισκον, ήναγκάζοντο δ’ αύθις είς νέα1» αποδημίαν, 
έξ ής ολίγοι μέν έπανέκαμπτον είς τά ίδια, πολλοί δέ έν τη ξένη τό 
ύδωρ τής Λήθης ή τοΰ Κωκυτοΰ πιόντες ή ύπό τών τάς μεγάλας 
πόλεις λυμαινομένων Σειρήνων άρρήκτοις δεσμούς δεσμευόμενοι, ούδ’ 
άπαξ έπανεβλ,επον τό πάτριον έδαφος' ολίγοι δέ τινες όμως καί ηύ- 
δοκίμουν έν ταΐς έξεχούσαις τής κοινωνίας τάξεσι, μετ’ αγάπης 
έστιν ότε τόν τόπον, ένθα πρώτον τόν ήλιον είδον, άναμιμνησκόμε- 
νοι. Έκ τών τελευταίων τούτων ήν καί δ έμός συμπατριώτης Χρή- 
στος Κάζογλους, μεγάλης παρά τφ τελευτήσαντι Σουλτάνφ Άζήζ 
εύνοιας άπολαύων, δςτις, προμηθεύων διάφορα σιδηρικά είδη έξ Αγ
γλίας καί Γαλλίας τή Τουρκική Κυβερνήσει καί Αυλή, έσχε τήν 
φαεινήν ιδέαν ϊνα έξαιτήσηται καί λάβη παρά τοΰ μονάρχου έκείνου 
τήν άδειαν δπως άποστείλη μικρόν κώδωνα είς τήν έκκλησίαν τής

Σ. Ν, Βασιλειάδου, ΓαΛάτεια (Τό άσμα τοΰ Όρφέως). 
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πατρίδας αύτοΰ Άραβανίου. Παρηγγέλθη δ κώδων εις Αγγλίαν, 
έστάλη είς τό χωρίον, κατεσκευάσθη κατάλληλον σιδηροΰν ικρίωμα 
καί άνηρτήθη. Πάντες οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, μηδ’ αύτών τών έν 
ταΐς κοιτίσι βρεφών έξαιρουμένων, παρευρέθησαν είς τήν τελετήν ταύ
την, ής δμοίαν ούδεμία τών άποιχομένων γενεών εΐχεν άξιωθή. Καί 
άνεγνώσθησαν ύπό τών ιερέων αί κατάλληλοι τή περι.στάσει έκκλη- 
σιαστικαί εύχαί, καί έρραντίσθη δι’ άγιασμοΰ ή καμπάνα, καί έλα- 
βεν εύλαβώςκαί μετά συγκινήσεως ό πρόεδρος τών έφορων τήν άκραν 
του σχοινιού...;..

Θρησκευτική σιωπή έπεκράτησεν, οί πάντες δ’ ατενώς προςήλουν 
τό βλέμμα είς τήν γλωσσίδα τοΰ κώδωνος, ώς εί αύτή ήν ή γλώσσα 
τοΰ ’Αρχαγγέλου, τοΰ μέλλοντος νά κηρύξη τήν Δευτέραν Παρου
σίαν, καί έναγωνίως ηροςεδΰκων την άνάστασίν των νεκρών.... πό
θων αύτών. Έκ τοΰ κρότου, δν θά παρήγεν ή σιδηρά εκείνη γλώσσα, 
έπιψαύουσα τόν χάλκινον ούρανίσκον τοΰ κώδωνος, θά προεμάντευον, 
ώς άλλοτε διά τοΰ χαλκείου έν τή Δωδώνη, τό μέλλον τοΰ πολύ-, 
παθοΰς Γένους !.... Έσύρθη βιαίως τό σχοινίον καί έκινήθη τρομω- 
δώς τό χείλος τοΰ κώδωνος, ώς εί έτραύλιζεν ακατάληπτους τινάς 
λέξεις' οί οφθαλμοί τών παρεστώτων έπλημμύρησαν άπό δάκρυα, δά
κρυα άγια χαράς έθνικής καί εύδαιμονίας αρρήτου.. 'Η σιδηρά γλώσσα 
τής καμπάνας τοΰ χωριοΰ μου ένομίσθη προς στιγμήν δτι ήτο ή 
γλώσσα τοΰ τελευταίου χριστιανού καί έλληνος αύτοκράτορος, δι’ 
ής έλεγε τοΐς έπιζώσιν άπογόνοις : «Μή παραδίδεσθε εις τόν άπελ- 
πισμόν! Δέν άπέθανον, προςεποιήθην μόνον τόν νεκρόν- αναστησομαε 
γαρ καί δοζασθήσομαε !»

Καί αντήχησαν αί περί τό χωρίον φάραγγες, καί έπανέλαβον τήν 
ηχώ οί πέριξ βουνοί καί λόφοι, έσείσθη ύπό χαράς πάσα ή περίοικος ' 
γή καί άνεστατώθησαν αί περί τό Άραβάνιον χριστιανικαί κοινότη
τες, καί άθρόοι πάντες έσπευδον νά ί'δωσι τήν καμπίναν καί νά 
άκούσωσι τήν νέαν γλώσσαν, ήτις έξ ύψους, δυςθεωρήτου δι’ αύτούς, 
ώμίλει τόσον βαθέως είς τήν καρδίαν !

Καί βεβαίως έκ παλμών συγκινήσεως καί έλπίδος κατ’εκείνην τήν 
ώραν έσφάδαζον αί καρδίαι πάντων, διότι, άν ή έπιείκεια τοΰ Τούρ
κου επέτρεψε τώ έλληνι Χριστιανφ.νά άναρτήση προ τοΰ ναού αύτοΰ 
ξύλινα σήμαντρα, καί άν. οί νικηφόροι πόλεμοι Αικατερίνης τής Β’ 
μετέβαλον αύτά ώς διά μαγικής ράβδου είς σιδηρά, άλλ’ όμως είς 
τήν μικράν μέν, αλλά τουρκομάχον μητέρα Ελλάδα έπεφυλάσσετο, 
φαίνεται, έξ "Υψους ή μοναδική τιμή τοΰ νά πρρικισθώσίν οί ναοί 
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τών ύπό την δουλείαν στενόντων Ελλήνων δεά κωδώνων, ών ή χαρ
μόσυνος καί ηχηρά, ώς άλλη Στέντορος, φωνή, έπί πολλάς μυριάδας 
σταδίων έξικνουμένη, εξαγγέλλει σήμερον πάσι τοΐς άπό τού Εύξεί- 
νου Πόντου μέχρι της Μεσοποταμίας διεσπαρμένοις Έλλησι τήν 
έπ αίσίοις τοΐς οιωνοΐς άρξαμένην άνάστασιν του Γένους, πληρούσα 
χαράς καί άγαλλιάσεως τά άτυχή εκείνα όντα- διότι ή φωνή τής 
καμπάνας του χωριού μου ήτο ό βροντερός άντίλαλος τής μεγάλης 
τής ’Ελευθερίας καμπάνας τής 'Αγίας Λαύρας, δν δ προςφιλής Ταύ
ρος παραλαβών, εκφρων, διά μυρίων άντηχήσεων έπανέλαβε καί έπα- 
ν αλαμβάνει, πληρών έλπίδων χρηστών καί συγκινών τάς καρδίας 
όνο κέρκον εχ(ΐτό^ι^ινρΙ(ύν α,όεΛ<ρό>ν I

’Ιωακείμ. Βαλαβάνης.

Γίνεται γνωστόν τοΐς φιλολογούσαν ότι τό ανωτέρω χατακεχωρισμένον 
γλωσσάριου τής πατρίδας μου Άραβανίου είναι έλάχιστον εκτενούς Αν
εκδότου μελέτης Απόσπασμα. »Ι. Β<Η ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΩΡΓΙΑ.

«Έδοκιμάσαμεν δέ άνδρί καλώ τε κάγαθώ έργα- 
σιαν^είναι ,καί επιστήμην κρατίστην γεωργίαν, 
αφ ης τα επιτήδεια άνθρωποι πορίζονται. Αΰτη 
γάρ εργασία έδόκει είναι ήδίστη έργάζεσθαι 
και τα σώματα κάλλιστά τε καί εύρωστότατα 
παρεχεσθαι , καί ταϊς ψυχαΐς ήκιστα ασχολίαν 
παρέχειν φίλων τε καί πόλεως συνεπιμελεΐ- 
σθαι^. Συμπαροξύνει δέ τι έδόκει ήμΐν καί είς τδ 
αλκίμους είναι ή γεωργία, έξω τών έρυμάτων 
τα επιτήδεια φυουσα τε και τρέφουσα τοΐς εργα
ζόμενοι;. Διά ταϋτα καί εύδοξοτάτη είναι προς 
τών πόλεων αυτή βιοτεία, ότι καί πολίτας άρί- 
στους καί εύνουστάτους παρεχεσθαι δοκεΐ τω 
κοινώ». (Σωκράτης,Οίκονομιχ. Ξενοφ. κεφ. VI)'.

Α'

Ή επινοητική τού Ανθρώπου δύναμις καί ή γεωργία.

Θεωρούμενος ο άνθρωπος εν μέσφ τών άναριθμήτων άναγκών, χϊ- 
τινες αδιακοπως πολλαπλασιαζόμεναι περιτριγυρίζουσιν αυτόν ήθε- 
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λεν είναι άληθώς τό δυστυχέστερον καί άπορώτερον τών ζφων, άν 
δέν έκέκτητο τό ευτυχές καί έξαίρετον προτέρημα νά παράγη καθ’ 
έκάστην acg οίκειοποιήται νέας ύλικάς δυνάμεις έκτος τών ολίγων 
έκείνων, άς παρέχει αύτφ τό άτονον καί γλίσχρον αυτού σώμα. Το 
προτέρημα δέ τούτο συνίσταται είς τήν πλουσίαν παραγωγικότητα, 
ήτις χαρακτηρίζει τόν έξοχου αυτού νούν, ου ή μυστηριώδης καί 
θεία τφ όντι δύναμις άνακαλύπτει καί άποσπή τά πλέον άπόκρυφα 
καί τά πλέον δύσπαστα τής φύσεως στοιχεία, κατορθούσα ούτω έπ’ 
αυτής άπεράντους κατακττήσεις, άς τό άνθρώπινον πνεύμα δι’ ’ιδι
αιτέρας τινός δυνάμεως μετασχηματίζει καί διαθέτει κατά τοιουτον 
τρόπον, ώστε νά έφαρμόζωνται είς τήν ΐκανοποίησιν τών διαφόρων 
αυτού άναγκών, τουτέστιν είς τήν δημιούργησιν τών άπειρων αντι
κειμένων, ών τό σύνολον άποτελεΐ τόν πλούτον τών άνθρώπων καί 
τών κοινωνιών. Διά τού κράτους, δπερ κατώρθωσε δια τής ευφυΐας 
αυτού νά έξασκήση έπί τής φύσεως έπρομηθεύσατο διά τάς ποίκιλας 
αυτού έργασίας ποικίλα βοηθητικά όργανα’ τά όργανα δέ ,ταύτα 
υπήρξαν κατά πρώτον τά διάφορα ζώα, άπερ κατέστησεν οικιακα, 
ό βούς, ό 'ίππος, δ όνος, ή κάμηλος’ βραδύτερου δέ έχρησίμευσαν ώς 
όργανα αί παντοΐαι δυνάμεις, α'ίτινες άπαντώσιν έπί τού ήμετέρου 
πλανήτου. ’Εκ τών τελευταίων τούτων άλλαι μέν τυγχάνουσιν αί- 
σθηταί καί τοΐς πάσι φανεραί, άλλαι δέ λανθάνουσαι, ύπνώττουσαι 
τρόπον τινά, άλλ’ άφυπνιζόμεναι ύπό τής άνθρωπίνης νοημοσύνης, 
ήτις εύρίσκει τό μέσον νά θέση αύτάς είς κίνησιν καί έμπνεύση ούτω 
αύταϊς ζωήν καί άκάματον ένεργητικοτατα.

”Αν τώ όντι δ άνθρωπος δέν δύναται σχεδόν νά έπαυξήση πέραν 
τινών ορίων τήν ποσότητα τής φυσικής ισχύος καί έντάσεως των μυό- 
νων τών τεσσάρων μελών καί τών διαφόρων έν γένει σωματικών αυ- , 
τού οργάνων, δύναται διά τής άδιακόπου έφευρέσεως καί χρησεως 
εργαλείων νά πολλαπλασιάσει τό άποτέλεσμα τής ένεργείας αυτών. 
Τά έργαλεΐα λοιπόν ταύτα έπέχουσι τω άνθρώπφ τόπον συμπληρω
ματικών οργάνων, δι’ ών δύναται νά πραγματώση μυρίας πράξεις, 
α'ίτινες έφαίνοντο κατ’ άρχάς άποκεκλεισμέναι τών άνθρωπίνων ορ
γάνων, θεωρουμένων άοπλων καί έν τή φυσική αύτών γυμνότητι. 
Είς μάτην, κατά τήν εύφραδή εκφρασιν διασήμου Γάλλου, ήθελε προ σ
πάθή δ άνθρωπος νάδιαμελίση διά τών οδόντων καί τών όνύχων 
αύτόΰ τό ξύλον, μεθ’ ής εύκολίας ποιείται τούτο δ κάστωρ ή καί 
αυτός δ μύς’ άλλά ποιον ζώου δύναται νά κόψη, διαιρέση καί ύπο- 
διαιρέση είς άναρίθμητα τεμάχια καί κατά ποικίλα σχήματα τους 
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κολοσσιαίους κορμούς τών δένδρων, μεθ’ ή; ^ίχς χχϊ τβλε,ότγ)τος 
ποιείται τοΰτο ο άνθρωπος μετά την άποκάλυψιν του κοινού πρίονος 
ζα'ι τών άλλων έργαλείων ; Ποιον ράμφος πτηνού δύναταί νά δια- 
τρυπηση καί σκάψν) τάς σκηράς τοΰ ξύλου ϊνας, μεθ’ fa Ιπιδεξιότη- 
τος κατορθοΐ τοΰτο ό άνθρωπος, δταν δπλίζγ τάς χεΐρας αύτοΰ διά 
των διαφόρων τής λεπτουργίας έργαλείων ; Άλλά καί άπλήν περό
νην ε’ις μάτην δ άνθρωπος <^θελε προσπαθή νά έμφυτεύση έπί τίνος 
ξυλου, έν δσφ ένήργει διά γυμνών χειρών, έν ώ διά τής χρησεως μι- 
κράς σφυράς ή άπλοΰ χάλικος κατορθοϊ παίζων, β,τι δέν ήθελον δυ- 
νηθϊ) νά κατορθώσωσι πολλά δμοΰ έκ τών έπιδεξιοτέρων καί ισχυρό
τερων ζώων, συνεργαζομένων, ύποθετέον μεθ’ δλων τών οργάνων

Έκ τών ολίγων τούτων καί άπλουστάτων παραδειγμάτων τρανώς 
καταφαίνονται τά κολοσσιαία άποτελέσματα της ένεργείας τοΰ άν
θρωπίνου πνεύματος, προορισμένου είς τό νά έρευνφ άδιακόπως τήν 
φυσιν κα'ι άντλεΐ έξ αύτής μυρίας έφευρέσεις, δι’ ών γίνεται κάτοχος 
νέων ολονέν δυνάμεων κα'ι μέσων ένεργείας. Καθυποτάσσει καί θέτει 
υπο τας διαταγάς αύτοΰ ώς ευπειθείς αύτοΰ δούλους τάς πτώσεις 
των υδατων το ρεΰμα τών ποταμών, την πλήξιν τών ανέμων, την 
ελαστικήν^ δύναμιν τών ατμών ούχ'ι μόνων τοΰ ύδατος, άλλά κα'ι 
άλλων ακόμη ύγρών. Προσθετέου άκόμη ένταΰθα κα'ι τά θαύματα 
του ηλεκτρισμού κα'ι μαγνητισμού τών φωτεινών, θερμαντικών καί 
χημικών ακτινών κλ.

, Η ανακάλυψις τών νέων τούτων δυνάμεων δέν άρκεΐ πρός ποαγ- 
ματωσιν τών διαφόρων τοΰ άνθρώπου σχεδίων. Πρός πολλαπλασια
σμόν του αποτελέσματος της ένεργείας αύτών έδει τό άνθρώπινον 
πνεύμα νά έφεύρη άπειραρίθμους μηχανάς, πολύπλοκα συστήματα, 
δι ων θετει εις κίνησιν ύπό παντοίας μορφάς πάσας τάς έπικτήτους 
Λ.χγ *,  .ω„5ί. „γχρ.,ως Μ

Wmui, «υφυοϋς SI r.al στ!ρ.«; ««τασχ.υίί Β,λ- 
τιωση τους έν λόγφ μηχανισμούς είς βαθμόν παράδοξον καί άπίθα- 
νον. Αν τα έργαλεΐα προεκτείνουσι τήν ένέργειαν τών βραχιόνων καί 
και την ολικήν τοΰ έργάτου σωματικήν δύναμιν ένεργοΰντα έν άμέσω 
σχεσει προς τα διάφορα τοΰ σώματος ήμών όργανα, αί μηχαναί ένερ- 
γουσι τροπον τινα αυτομάτως μή λαμβάνουσαι ή τήν πρώτην ώθη- 
σιν είτβ υπο τής χειρός ή τοΰ ποδός τοΰ άνθρώπου, εί’τε ύπό τοΰ 
ατμού ή τοΰ υδατος καί καθ’έξής. Ή μηχανή δύναταί λοιπόν νά 
υποτεθώ ώς ζών τις άκόλουθος τοΰ άνθρώπου ή μάλλον ευπειθής τις
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δούλος, δν ό. άνθρωπος έκτήσατό καί θέτει ύπό τάς διαταγάς αύτοΰ.
Είσέλθωμεν εις μέγα τι έργοστάσιον, ένθα έργάζονται τά κατα

πληκτικά τοΰ άτμοΰ συστήματα. Τί εϊμεθα ήμεΐς ; όντα ισχνά καί 
άδύνατα άπέναντι τών κολοσσών τούτων τοΰ χάλυβος καί σιδήρου, 
ών οί τροχοί, άν έλάμβανον ήμάς μεταξύ τών όδόντων αύτών, ήθε
λον βεβαίως κατασυντρίψγ) καί έξαφανίση έν ριπή όφθαλμοΰ. Θαμ- 
βοΰταί τφ δντι δ άνθρωπος θεωρών τούς άψύχους τούτους γίγαντας 
καταδαμάζοντας τάς πλέον άνυποτάκτους ύλας καί κινοΰντας τά 
πλέον βαρύτερα φορτεΐα- έκτελοΰσι δέ τούς τεραστίους τούτους άγώ- 
νας μετά τίνος ευκολίας, μετά τίνος χάριτος καί μετά τίνος κανονι- 
κότητος άληθώς μαγευτικής. Άλλά τίς έχει σχεδιάσφ τάς θαυμα- 
τουργάς ταύτας πλεκτάνας ; τίς έχει δημιουργήσει, τίς διευθύνει καί 
τίς ό δεσπότης άρχων αύτών ; Ό άνθρωπος, δ νοΰς τοΰ άνθρώπου. 
'Υπάρχει φυσική είς τόν άνθρωπον ή τάσις τοΰ νά ζητή νά έκτελέση 
τάς άνάγκας αύτοΰ, όσον ένεστι δι’ έλαφροτέρων κόπων καί όσον ένε- 
στι ταχύτερον ούχί βεβαίως πρός έξοικονόμησιν ήσυχίας καί άνα- 
παύσεως, άλλ’ όπως έκτελέση, όσον ένεστι πλείονα έν τφ αυτφ 
χρόνφ καί προμηθευθή ουτω πλείονα μέσα ίκανοποιήσεως. Έν κεφα- 
λαίφ πάσα έργασία ούσα ούδέν άλλο ή κόπος τις δ. άνθρωπος έκ φυ
σικής τίνος δρμής καί καθοδηγούμενος ύπό τής έκτάκτου αύτοΰ νοη
μοσύνης άντικαθιστφ καθ’ έκάστην τήν ένέργειαν τών βραχιόνων αύ
τοΰ διά τής ένεργείας τών δυνάμεων τής φύσεως. Εφευρίσκει έργα
λεΐα καί μηχανάς, δι’ ών χρησιμοποιεί τάς δυνάμεις ταύτας, δι’ ών 
δ άνθρωπος παράγει πολλφ εύκολώτερον καί ταχύτερον πάντα τά 
άντικείμενα τών διαφόρων αύτοΰ άναγκών.

Έπειδή ή τροφή είνε ή πρώτη καί φυσικωτάτη τοΰ άνθρώπου 
άνάγκη εύκόλως τις έννοεΐ ότι τά γεωργικά έργαλεΐα ύπήρξαν τά 
πρώτα, ών δ άνθρωπος συνρσθάνθη τήν χρησιμότητα. 'Ο άνθρωπος 
τώ δντι έξαντλεϊ ταχέως τούς αύτομάτως παραγομένους καρπούς 
τής γής, έδεησε λοιπόν λίαν ταχέως, ΐνα έννοήση ότι ήδύνατο νά 
παράγη αύθονώτερον, έάν οί σπόροι έσπείροντο. κανονικώς άντι νά 
ώσι τήδε κάκεΐσε έρριμμένοι καί άν ή μάζα τοΰ έδάφους έτύγχα- 
νεν ούχί βαρεία καί συμπαγής, άλλ’ έλαφοά καί άραιά μέχρι τίνος 
βαθμοΰ, διότι άλλως πολλοί τών σπόρων άπόλλυνται μή δυνάμενοι 
νά είσδύσωσιν είς τούς κόλπους τής γής, τής έπιφανείας οΰσης σκλη- 
ράς καί άδιαπεράστου. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον δ άνθρωπος μετε- 
χειρίζετο κατ’ άρχάς έλαφρόν τι έργαλεΐον, δπερ έθετεν είς κίνησιν 
διά μόνης τής χειρός αύτοΰ. Βραδύτερον δμως άντικατέστησεν αύτό 
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διά τελειότερου τίνος οργάνου, τουτέστι τοΰ κοινού λίσγου, δπερ τί
θεται είς κίνησιν ύπό τοΰ βραχίονος και τών μυόνων τοΰ ποδός 
συνάμα. "Εν μέγα βήμα ύπήρξ εν ακολούθως */]  έπινόησις τοΰ αρό
τρου, οπερ τή βοηθείφ τής άκαταμαχήτου ισχύος τοΰ βοός, τοΰ ίπ
που και καθ εξής, αροτριή ετι βαθυτερον και άποτελεσματικώτερον 
τν)ν γην. Οταν οι σποροι ωριμαζον ώφειλε νά δρέψη τις αυτούς, 
αλλά νά άποσπάσγ τις διά τής χειρός τούς στάχυας ήτο λίαν μα
κράν καί κοπιώδες. Μετεχειρίσθησαν βεβαίως κατ’ άρχάς άπλήν μά- 
χαιραν, ακολούθως δέ ευφυής τις γεωργός παρετήρησεν ότι άν ή μά- 
χαιρα αύτη ήτο κυρτή ήθελε κόπτει εύκολώτερον, έξ ου προήχθη 
τό δρέπανον, ού ή έφεύρεσις υπήρξε σχετικώς tv γενναϊον βήμα προς 
τα εμπρός. Ανάγκη ακολούθως να χωρίση τις τόν σπόρον τοΰ περι
καλύμματος αύτοΰ. Έγίγνετο κατ’ άρχάς ή πράξις αυτή δι’ άπλής 
τριψεως μ,εταξυ τών χειρών, άλλ’ έπενοήθησαν βραδύτερον οί κοινοί 
τοΰ αλωνισμοΰ τροποι, καθ’ ούς ό βραχίων τοΰ ανθρώπου ή ποΰς τοΰ 
ίππου δι’ ένός κτυπήματος κατορθοϊ δ,τι κατορθοΰσι πέντε §ξ όμοΰ 
χεϊρες άόπλως έργαζόμεναι. Ή πράξις τοΰ μεταβάλλειν τούς σπό
ρους εις αλευρον υπήρξεν επίσης άντικείμενον αναλογών διαδοχικών 
βελτιώσεων. Δύο άπλοΰς λίθους αντικατέστησαν οί γνωστοί κυκλι
κοί τοΰ μύλου λίθοι, οΰς κατ’ άρχάς έκίνουν οί βραχίονες τοΰ άν- 
θρώπου, άκολούθως δέ οί ίπποι, δ βοΰς καί βραδύτερον τό ρεΰμα τών 
ύδάτων.

Καί ταΰτα μέν ήσαν τά πρώτα βήματα τής έπινοητικής τοΰ άν- 
θρώπου δυνάμεως έν τώ γεωργικω κόσμφ, γνωστά ήμϊν καί άπό τής 
άρχαιότητος ήδη. ’Ήρκησαν άρά γε αί ρηθεΐσαι έπινοήσεις προς ίκα- 
νοποίησιν τής τοΰ άνθρώπου προς τήν πρόοδον τάσεώς ; Πάντες γι- 
γνώσκομεν δτι προϊόντος τοΰ πολιτισμού αί τοΰ άνθρώπου άνάγκαι 
πολλαπλασιάζονται κατ’ άναλογίαν προς τήν γενικήν πρόοδον. ’Α
νάγκη λοιπόν, ί’να καί τά μέσα τής ίκανοποιήσεως τών άναγκών 
τούτων, τουτέστιν δ πλοΰτος τών κοινωνιών, πολλαπλασιάζονται 
κατά τήν αύτήν άναλογίαν. Άλλ’ δ πλοΰτος ούδέν άλλο εινε ή τέ- 
κνον τής εργασίας τοΰ άνθρώπου έν τφ έμπορίφ, τή βιομηχανία καί 
τή γεωργίγ· Τής γεωργίας δ’ ούσης πάντοτε τοΰ κυριωτέρου χορη- 
γοΰ τής διά τής βιομηχανίας τροποποιουμένης καί τοΰ εμπορίου κυ- 
κλοφορούσης ύλης, μετ’ ιδιαιτέρας δλως προσοχής δέον νά έπιστή- 
σωσι τά έθνη τήν προσοχήν αύτών προς ένίσχυσιν τής έν αύτή έρ- 
γασίας καί έπαύξησιν ούτω τών προϊόντων αύτής. ’Έδει λοιπόν προς 
τοΰτο, ίνα τελειοποιηθώσι μέν τά άρχαΐα, είσάγωνται δέ καθ’ έκά- 
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στην νέα γεωργικά έργαλεϊα καί μηχανήματα ποικίλα καί διάφορα. 
Καί εινε μέν άληθές δτι, ώς μή ώφειλεν, ή γεωργία δέν έβάδισε 
μετά τής αύτής ταχύτητος είς τό στάδιον τής προόδου καί τών 
έφευρέσεων, ούχ ήττον δμως ικανά καί έν αύτή διεπράχθησαν θαύ
ματα κατά τήν τελευταίαν έκατονταετηρίδα.

Καί πρώτον μέν τά χονδροειδή έκεΐνα καί άτελέστατα άροτρα, 
άπερ δυστυχώς ύφίστανται είσέτι παρ’ ήμϊν, έξέλιπον προ πολλοΰ 
έν ταΐς χώραις τοΰ φωτός καί τής προόδου ’Αντικατέστησαν δ’ αυτά 
άλλα άσυγκρίτως τελειότερα καί συντελεστικώτερα είς τό έργον τών 
άγρών. Τά νεώτερα μάλιστα τούτων τίθενται είς κανονικήν καί τα- 
χεϊαν κίνησιν ύπό μόνης τής έλξεως τών ζφων, τοΰ εργάτου τηροΰν- 
τος θέσιν άπλοΰ έπιτηρητοΰ καί άπηλλαγμένου εντελώς τών πόνων 
καί μόχθων τών παρ’ ήμϊν γεωργών ούσιώδες λαμβανόντων μέρος είς 
τό έργον τών ζφων καί προσπαθούντων διά τής συστολής πάντων 
τών μυόνων τοΰ σώματος αύτών, δπως έμβαθύνωσι καί έπιβάλωσι 
κανονικήν, εί δυνατόν, κίνησιν είς τό άπειθές καί έπίπονον αύτών 
άροτρον. Συνέπεια τής σπουδαίας ταύτης μεταβολής εινε ή διά μι- 
κροτέρας εργασίας, σπουδαία έπαύξησις τής παραγωγής, έξ ής προ
έρχεται ή έλάττωσις τής τιμής τών προϊόντων καί το κυριώτερον 
πάντων ή σημαντική βελτίωσις τής τύχης τοΰ τής γής εργάτου, 
άπηλλαγμένου δντος πλέον τών σκληρών καί επιπόνων έργασιών τοΰ 
σώματος αύτοΰ, έπιφυλαττομένων ούτως αύτφ έργασιών μάλλον συν- 
τελεστικών είς τήν ύγιείαν, μάλλον παραγωγικών καί μάλλον άρ- 
μοδίων είς τήν φύσιν καί τόν προορισμόν τών λογικών δντων.

Ή χρήσις τών σπερματικών μηχανών έξοικονομεΐ πλέον τοΰ ένός 
τρίτου τοΰ κατ’ έτος καταναλισκομένου σπόρου' ή οικονομία αυτή 
δέν εινε ποσώς άσήμαντος είς τήν γεωργίαν, ής είς τών κυρίων δρων 
τυγχάνει ή δσον ένεστιν οίκονομικώτερον έκκάρπωσες τής γής.

Ή εύφυεστάτη έπινόησις διαφόρων θεριστικών καί ,άλωνιστικών 
μηχανών έκτος τής σπουδαιοτάτης αύτών οικονομικής άπόψεως άπαλ- 
λάττουσιν έπίσης τούς έργάτας τής έξοχής έργου βαναύσου καί συνή
θως ύπερτέρου τών φυσικών τοΰ άνθρώπου δυνάμεων, τοΰθ’ δπερ δί
δει χώραν εις άσθενείας καί πολλάς άλλας κακουχίας καί ταλαιπω
ρίας είς τάς άγροτικάς οικογένειας.

Ύπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς μέρος τι τοΰ έδάφους, έν φ προώ- 
ρισται νά ζήση τό φυτόν δέν τηρεί τήν άπαιτουμένην ποσότητα τοΰ 
ύδατος, προερχομένου έκ τής βροχής ή έκ τών κατωτέρων τής γής 
στρωμάτων. ’Ανάγκη λοιπόν τότε νά συμπληοώση τις τήν ποσότητα
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ταύτην, χρησιμοποιών τά γητνιάζοντα υδατα διά τών διαφόρων τής 
άρδεύσεως μεθόδων. Κατ’ άλλας πάλιν περιστάσεις γίνεται ανάγκη 
νά έλαττώση τήν ύφισταμένην ήδη ποσότητα του υδατος. Αί πρά
ξεις αύται γίγνονται πάντοτε διά διαφόρων ύδραυλικών μηχανημά- 
των θαυμασίας κατασκευής κα'ι ένεργείας.

Ό σκοπός του παρόντος δέν μοι έπιτρέπει νά έκταθώ πλειότερον 
έν ταϊς παρατηρήσεσι ταύταις περ'ι τών πολλών και ποικίλων ευεργε
τικών έπινοήσεων, αϊτινες άπαλλάττουσι τούς λαούς τής ανάγκης 
νά έξαντλώσι πάντα τόν χρόνον κα'ι πάσας τάς δυνάμεις αυτών προς 
παραγωγήν τών τροφίμων τής πρώτης ανάγκης, λαμβάνουσι δ’ ούτοι 
τήν ευκαιρίαν νά παραδοθώσι κα'ι εις άλλα έπαγγέλματα καί είς τάς 
έργασίας διανοητικής φύσεως, εις τήν άνάπτυξιν του πνεύματος καί 
τήν διάπλασιν τής καρδίας. ’Αλλά πριν δώσω πέρας είς τό ζήτημα 
έπιτραπήτω μοι ενταύθα μικρά παρατήρησις, ήν θεωρώ άναγκαίαν 
είς τήν παρούσαν στιγμήν καί λίαν σχετικήν προς τήν παρ’ ήμϊν 
κατάστασιν. Ούδείς αγνοεί ότι ή έπαύξησις τών προϊόντων τής γε·*  
ωργίας ούχί σπανίως περιορίζεται ένεκα έλλείψεως αρκετού .αριθμού 
βραχιόνων. Πολλοί κτηματίαι εύρισκόμενοι έν χώροι ούχ'ι πυκνώς 
κατφκημέντ) εύρίσκονται πολλάκις είς τήν ανάγκην νά άφήνωσιν tv 
μέρος τών γαιών αύτών άκαλλιέργητον, διότι άδυνατούσι νά δώσωσιν 
είς τάς έργασίας αύτών πάσας τάς άπαιτουμένας φροντίδας ενεκα 
έλλείψεως βραχιόνων. ’Άλλοι πάλιν δέν δύνανται νά έπεκτείνωσι 
πέραν στενών τινων δρίων τήν παραγωγήν τού κτήματος αύτών διά 
τής εισαγωγής καί καλλιέργειας νέων φυτών. Τό ούχ'ι μικρής 
σπουδαιότητος κώλυμα τούτο υπερβάλλεται διά τής εισαγωγής 
μηχανών, τών άπονων τούτων καί οικονομικών δούλων τής παρού- 
σης έποχής Παράδειγμα ίστωσαν αί δυτικαί έπαρχίαι τής Γαλλίας, 
έν αις ούχ'ι προ πολλού έπεκράτει τό κοινόν παρ’ ήμϊν καί πεπα-· 
λαιωμένον σύστημα τού άλωνισμοΰ. Οί γεωργοί δέν έτόλμων νά 
έπεκτείνωσι πέραν τινών δρίων τήν καλλιέργειαν τών σίτων, ϊνα μή 
ώσι τέλος έκτεθειμένοι είς τήν δυσάρεστον ανάγκην νά άφήνωσι νά 
φθείρεται μέρος αύτών, άτε μή δυνάμενοι νά εΰρωσιν αρκετούς έργά- 
τας προς άλωνισμόν τών γεννημάτων κατά τάς θερινάς ήμέρας, καθ’ 
άς ούτοι σπανίζουσιν. Ό άλωνισμός έν ταϊς έπαρχίαις ταύταις γίνε
ται πάντοτε διά τών άλωνιστικών μηχανών καί δέν ύφίσταται πλέον 
τό έν λόγω έμπόδιον, ή δέ καλλιέργεια τών σίτων έπεξετάθη καί έπ’ 
αύτών ακόμη τών φύσει ξηρών καί άκάρπων γαιών, μεταβληθεισών 
διά τών ποικίλων γεωργικών θεραπειών είς έκλεκτούς κα'ι πλουσίους 

άγρούς. Καί τοιαύτη μέν εινε ή εύεργετική έπιρροή έπί τής παραγω
γής τών διαφόρων μηχανημάτων τού σημερινού πολιτισμού. Ή δέ 
άνάγκη τής εισαγωγής καί χρήσεως αύτών είνε τοσούτον μάλλον 
κατεπείγουσα εν τινι χ,ώρςε, δσον αύτη εύρίσκεται έν έμπορικαις σχέ- 
σεσι προς άλλας χώρας, ένθα αί μηχαναί τυγχάνουσιν ήδη προ πολ
λοΰ καί κοινώς είσηγμέναι. Συμβαίνει άπαραλλάκτως ένταύθα δ,τι 
καί παντΐ βιομηχανικώ χειρώνακτι εύρισκομένφ μεταξύ άλλων συνα
γωνιστών, ποιουμένων ήδη χρήσιν τών μηχανών. Τά κέρδη τού πρώ
του έλαττοΰνται καί βαθμηδόν έπέρχεται ή πτώχευσις καί ή κατα
στροφή. Οί συναγωνισταί αύτοΰ παράγουσιν άφθονώτερα έν τώ αύτώ 
χρονικώ διαστήματι καί μετά δαπάνας πολύ μικροτέρας, τούθ’ δπερ 
έπετράπη αύτοΐς νά πωλώσιν είς τιμάς συγκαταβατικής μέν, άλλ’ 
έπικερδεϊς πάντοτε αύτοΐς, όλεθρίας δέ τφ μή ποιούντι χρήσιν μηχα
νών ή τηρούντι ακόμη τάς παλαιάς, καίπερ ύπαρχουσών άλλων τε- 
λειοτέρων καί πολλφ προτιμοτέρων.

Β'

Σχέαις τής γεωργίας πρύς άλλας έηιστήμ.ας.

Τά προηγουμένως λεχθέντα άρκούσι νομίζω προς σχηματισμόν γε
νικής τίνος ιδέας περί τής ευεργετικής έπιρροής", ήν έξήσκησεν έπί 
τής γεωργίας ή έπινοητική τού ανθρώπου δύναμις. Αλλά διά τών 
έκτεθέντων παραδειγμάτων έγένετο δήλον μόνον περί τής στενής 
σχέσεως, ήτις συνδέει τήν γεωργίαν προς τήν ρ,ηχανιχήν. Φέρε δέ 
ί'δωμεν προς τίνας άλλας έπιστήμας σχετίζεται αυτή. ’Αλλά τί άκρι- 
βώς έννοούμεν διά τής λέξεως γεωργία · Σαφής τις ταύτης δρισμός 
λίαν αναγκαίος μοι φαίνεται ένταύθα, ϊνα χωρήσωμεν ασφαλώς είς 
τήν έξέτασιν τού προκειμένου ζητήματος. Πολλαί καί διάφοροι ύπήρ- 
ξαν αί περί τούτου γνώμαι. . L’agriculture, ελεγεν ό διάσημος 
Cuvier, est l’art de faire en sorte qu’il y ait toujours dans 
un espace donne la plus grande quantite possible d’elements 
combines a la fois en substances vivantes. Ό δέ κόμης de Gas- 
parin, δ μέγας ούτος τής Γαλλίας αγρονόμος, έθεώρει τήν γεωργίαν 
ούχί ώς τέχνην, άλλ’ ώς έπιστήμην τεχνολογικήν, έξαρτωμένην έκ 
τής επιστήμης, ήτις διαπραγματεύεται περί τών φυτών, ών τό σύνο- 
λον καλείται ΦυζοΛογΙα. Αΰτη δέ αποτελεί μέρος τής μεγάλης δια- 
κλαδώσεως τών κοσμολογικών έπιστημών, έν αίς συμπεριλαμβάνον
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ται πάσαι έκεϊναι, αΐτινες διαπραγματεύονται περί τών μεγεθών, 
τών δυνάμεων καί τών ύλικών στοιχείων, ανεξαρτήτως άλως τών 
Νοολογικών λεγομένων επιστημών. Έν δέ τή διακλαδώσει ταύτγ, 
διηρημένη εις τέσσαρας τάξεις : τάς μαθηματικάς έπιστήμας, τάς 
φυσικάς έπιστήμας, τήν φυσικήν ιστορίαν και τήν ιατρικήν, ή Φυτο
λογία έπέχει βεβαίως μέρος τής φυσικής ιστορίας. Έκ τής άναλύ- 
σεως δέ ταύτης ό σοφός άγρονόμος έξάγει τον ορισμόν τής γεωργίας 
ώς έξής: L’agriculture est la science qui recherche les moy- 
ens d’obtenir les produits des vegetaux de la maniere la 
plus parfaite et la plus economique.

Κατά τάς νεωτέρας όμως θεωρίας (Diction. Barral. Τ. I. § 105 
Agriculture), Γεωργία είνε ή βιομήχανος τέχνη τοΰ παράγειν έκ 
τής γής διά τοΰ πλέον οίκονομικωτέρου τρόπου, όσον ενεστι μείζονα 
ποσότητα προϊόντων ωφελίμων είς τόν άνθρωπον και καθ’ οΰς όρους 
συμφέρει κάλλ.ιον εις τήν κατανάλωσιν. ’Αποτελεί δέ αύτη ένα τών 
μεγαλειτέρων κλάδων τής βιομηχανίας άσχολουμένη είς τό παράγειν 
ούχ'ι μόνον φυτά, αλλά καί ζφα. Τοιαύτη δέ ούσα και εχουσα ώς 
ίδάζοντα χαρακτήρα νά προμηθεύη οίκονομικφ τφ τρόπφ φυτικάς τε 
καί ζωϊκάς ουσίας, προωρισμένας μέρος μέν είς τήν άμεσον κατανά- 
λωσιν, μέρος δέ προς πώλησιν, αδύνατον εινε νά θεωρηθή ώς καθαρά 
επιστήμη, άλλ’ ούτε κα'ι ώς έπιστήμη έφηρμοσμένη, διότι τότε θά 
ήτο τό αυτό, ώς νά έννοή τις έν τή αύτή λέξει δύο πράγματα διά
φορα: ■ τήν θεωρίαν και τήν Λγιάξιχ. Ή γεωργία λοιπόν εινε.έν τή , 
πραγματικότητι αυτής βιομήχανός τις τέχνη, ένεργοΰσα σομφών ως 
προς τούς ύπό τής αγρονομίας διδόμενους νόμους. Εξάγονται δέ οξ 
νόμοι ούτοι έκ τής έπισταμένης μελέτης καί έφαρμογής έν τή γεωρ
γία τών γνώσεων διαφόρων έπιστημών, οίον τής μηχανικής, της χη- 
μείαυ, της γαιολογίας, τής βοτανικής, της φυσικής και μετεωρολο
γίας, τής ζωολογίας και τής Λολιτικήσ οικονομίας. Εις τήν γεωρ
γίαν, τήν βιομηχανίαν ταύτην τών υλών, αϊτινες ζώσιν ή εζησαν, 
είς τήν τέχνην, λέγω, τής παραγωγής τών πρώτων στοιχείων, άπερ 
ύφίστανται έν τοΐς ζώσι τών σωμάτων, αναπόφευκτος τυγχάνει ή 
συνδρομή τών έπιστημών τούτων, ώς εύκόλως τις εννοεί έκ τών έξής 
παρατηρήσεων, άς άναγινώσκει έν ταΐς στοιχειώδεσι καί είδικοϊς 
συγγράμμασι.

Τά απαραίτητα στοιχεία προς διατήρησιν τής ζωής τών φυτών 
είνε βεβαίως δ άνθραξ, τό όξυγόνον καί τό άζωτον ώς καί άλλαι 
ακόμη θρεπτικαί ούσίαι, Τά στοιχεία ταΰτα προμηθεύονται ®ν μέρος 

έκ τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος, άλλ’ ή ποσότης αύτη άπέχει τοΰ νά 
άναπτύξγ αύτά είς βαθμόν καρποφορίας. Ή συμπλήρωσις τότε γίγνε — 
ται διά τών ριζών, αϊτινες άντλοΰσιν έκ τής γής τάς άναγκαιούσας 
ούσίας διά τής άπορροφήσεως διαλελυμένων τινών σωμάτων περιε- 
χόντων τάς θρεπτικάς ταύτας ούσίας ή διά τής άμέσου αύτών άπορ
ροφήσεως έν διαλύσει ούσών έν τώ ύδατι ή καθισταμένων διαλυτών 
διά τής ένεργείας νέων τινών ουσιών έπί τούτω είσαγομένων. Άλλ’ 
άν και μετά τήν συμπλήρωσιν ταύτην δέν έπιτυγχάνεται ή δέουσα 
τοΰ φυτού άνάπτυξις, μεταχειριζόμεθα τάς άναλόγους παχυντικάς 
ύλας κατά τάς δεούσας δόσεις. Αί τοιαΰται πράξεις βασίζονται βε
βαίως έπί τών γνώσεων τής Χημείας.

Τό φυτόν, ίνα ζήση, έ'χει άνάγκην Υποστηρίγματος, βάσεώς τίνος, 
ήτις είνε συνήθως ή γή. Δέον τότε νά γνωρίζη τις τήν φύσιν αύτής 
έν σχέσει πρός τά σκοπούμενα προϊόντα. ’Αλλά προς τούτο δέον νά 
άναζητήση τις τόν τρόπον, καθ’ δν αύτη έσχηματίσθη, ίνα γνωρίση 
ούτω τά διάφορα τοΰ έδάφους συστατικά μέρη. ’Ανάγκη λοιπόν νά 
καταφύγγ τότε είς τήν γαιολογίαν, ήτις διαπραγματεύεται περί 
τής σύστάσεως τής γήινου σφαίρας. Ή σπουδή δέ αύτη άγει είς 
πολλάς πρακτικάς ώφελείας, ών ούκ εστιν άριθμός.

’Απαραίτητος προσέτι τυγχάνει καί ή τής βοτανικής επιστήμης 
σπουδή έν τή γεωργία. Προκειμένου τώ δντι περί τής όσον ενεστιν 
έπιτυχεστερας τών φυτών έκκαρπώσεως, δέον νά γνωρίζη τις πάσας 
αύτών τάς άνάγκας- πρός τούτο δέ οφείλει νά σπουδάση τόν οργα
νισμόν, τουτέστι τήν σύστασιν, ήτοι τήν ανατομίαν των φυτών, τόν 
τρόπον τής λειτουργίας τών διαφόρων αύτών οργάνων διαρκούσης 
τής ζωής, ήτοι πάντα τά φαινόμενα κατά τάς διαφόρους περιόδους 
τής βλαστήσεως, περί ών διαπραγματεύεται ή φυσιολογία των φυτών.

Ή φυσική άγει είς τήν σπουδήν τοΰ φωτός, τής θερμότήτος καί 
τοΰ ηλεκτρισμού, ών ύψίστης σημασίας τυγχάνει ή έπιρροή έπί τής 
ζωής τών φυτών. Προκειμένου δέ έν τή πρακτική νά μεταφέρη τις 
τό φυτόν άπό κλίματος θερμοτέρου είς ψυχρόν, άνάγκη νά προμη- 
θεύση έν τή άναγκαία πάντοτε ποσότητι τήν έλλείπουσαν θερμότη
τα πρός διατήρησιν καί άνάπτυξιν αύτοΰ. ’Ανάλογοι έφαρμογαΐ γί- 
γνονται καί τής σπουδής τοΰ φωτός. Όύχί δέ σπανίως παρουσιάζε
ται τφ κηπουρφ ή άνάγκη νά έπισπεύση ή νά έπιβραδύνη τήν άνά- 
πτυξιν τών φυτών καί μεταβάλη ούτω τήν έποχήν τής ώριμάνσεως 
τών καρπών.

"Εν άλλο μέρος τής φυσικής έπιστήμης, ή Μετεωρολογία, ατενώς 
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επίσης συνδέεται προς την γεωργίαν. Διότι πως άνευ τής βοήθειας 
αύτης θέλει τις δυνηθή νά έρευνήσγ τάς διαφόρους έποχάς τής έμ- 
φανίσεως τών μετεώρων, τουτέστι νά έξακριβώσγ τό έτος, τόν 
μήνα, τάς ήμέρας, καθ’ άς ταΰτα πρόκειται νά έμφανισθώσιν, δπως 
προίδη καί προλάβη, εί δυνατόν, τά δυσάρεστα αύτών άποτελέσματα 
έπί τής βλαστήσεως, έπιχειρών έκεΐνο τό είδος της καλλιέργειας, 
οπερ άρμόζει μάλλον είς τάς προμηνυομένας περιστάσεις ;

Μέγιστον μέρος αποτελεί σήμερον έν τή γεωργία τοΰ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου ή όσον ένεστιν εύτυχεστέρα έκκάρπωσις τών οικιακών 
ζώων, περί ών τοσοΰτον άμελώς έχουσιν οί ανατολικοί τής Εύρώ- 
πης λαοί. Πλεΐστα λαμβάνονται μέτρα πρός διάκρισιν καί έκλογήν 
τών γενεών τών ζφων, πρός πολλαπλασίαν διατροφήν, άσκησιν καί 
πάχυνσιν αύτών. Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον μεγάλως οί γεωργοί 
έφιστώσι τήν προσοχήν αύτών είς τήν έκλογήν .τών άρρένων (Μεγά- 
λως εξεπλάγην δταν εϊδον είς αγοράς τινας τής Γαλλίας κριούς πω- 
ληθέντας περί τάς 1000 δραχμάς’ ή υπέρογκος αύτη αξία οφείλε
ται είς τάς έξαιρέτους φροντίδας τών κτηνοτροφών). Μεγάλη προσ
έτι προσοχή καταβάλλεται είς τό καταλλήλως συνδυάζειν τά άρρενα 
μετά τών θηλέων, πολύ δέ περιποιούνται αύτά διαρκούσης τής κυο- 
φορίας. Είς τήν διατροφήν τών ζφων αί τροφαί έκλέγονται καί δια
νέμονται κατά ποικίλους τρόπους καί συμφώνως πρός τήν διευκόλυν- 
σιν τής πέψεως καί τήν εύτυχεστέραν τών τροφών ενέργειαν έν τφ 
οργανισμφ. Λαμβάνονται δ’ύπ’ δψιν αί ώραι τού έ'τους, ή ηλικία καί 
δ προορισμός έκάστου ζώου καί τόσα άλλα. Πάσαι αί τοιαΰται πρά
ξεις διδάσκονται ύπό τής ζφοτεχνίας, τουτέστι τής τεχνολογίας 
τών ζωικών μηχανών κατά τόν ορισμόν τοΰ έπιφανοΰς καθηγητού 
A. Sanson, εις δν οφείλεται ή συστηματοποίησις τής ζφοτεχνίας έν 
Γαλλίφ. Έντεΰθεν λοιπόν σαφώς καταφαίνεται ή σχέσις τής γεωρ
γίας πρός τήν ΖωοΛυγίαν.

’Απολύτως άναγκαΐαι τέλος τυγχάνουσιν είς τό μέγα καί δυσχε
ρές τής γεωργίας έργον αί γνώσεις τής γεωργικής οικονομίας, ήτις 
διδάσκει πάσας τάς πράξεις, δι’ ών δ γεωργός κανονίζει τάς δαπάνας 
καί ύπολογίζει τά κέρδη αύτοΰ. ’Οφείλει τώ δντι δ διευθύνων πάσαν 
γεωργικήν έπιχείρησιν νά τηρή άκριβεστάτας σημειώσεις τών έσό- 
δων καί εξόδων, πρός δέ νά λαμβάνγ έκάστοτε γνώσιν τής καταστά- 
σεως τών αγορών, πρός άς σχετίζεται, νά γνωρίζγ τήν παρούσαν καί 
νά προβλέπγ τήν μέλλουσαν τιμήν τών προϊόντων αύτοΰ. Άλλ’ δπως 
κέκτηται τήν δέουσαν ικανότητα περί τήν έρευναν τών ζητημάτων 

τούτων άνάγκη νά γνωρίζη σαφώς τάς .σχέσεις τής γεωργίας πρός 
τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, τά δίκαια καί τήν θέσιν αύτής 
απέναντι τών νόμων καί πασών τών πολιτικών διατάξεων. ’Απαι
τείται λοιπόν ένταΰθα ή έπέμβασις άλλης τινός έπιστήμης, ήτις εινε 
ή ΙΙϋΛιζιχ'η, οικονομία.

("Επεται συνέχεια).

ΠΕΡΙ ΤΗΣ. ΕΝ ΤΗι ΝΗΣΩιΝΑΞΩι

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΔΟΥ

Τήν 15 Φεβρουάριου τοΰ 1730 προήχθη είς τήν Μητρόπολιν Πα
ροναξίας δ Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος Λαχοβάρης, γνωστός έν 
τή σειρφ τών Παροναξίας μητροπολιτών ώς Νεόφυτος β’, τή αιτή
σει δέ τούτου τφ 1790 προσηρτήθη είς τήν Μητρόπολιν Παροναξίας 
ή ’Επισκοπή τής Άβύδου. Ή του Νεοφύτου αίτησις πρός τδν οι
κουμενικόν πατριάρχην Νεόφυτον τόν γ' περί τούτου δέν διεσώθη, 
έκ τής συνοδικής δμως πράξεως τοΰ πατριάρχου πρός τόν Παροναξίας 
μανθάνομεν δτι διά τών ένθέρμων αύτοΰ αιτήσεων καί τών παρα
κλήσεων τών επαρχιωτών αύτοΰ «...δηλαδή τής έπαρχίας σου ταύ
της (Παροναξίας) είς νήσους διγρημένης οΰσης, ού δύνασαι περιέρ- 
χεσθαι ταύτας, καί έπισκέπτεσθαι άρχιερατικώς τούς έν αύταΐς κα
τοίκους Χριστιανούς, κατά τό αρχιερατικόν σου έπάγγελμα. . . . 
ένεκα τούτου έπέτρεψαν αύτφ «. . . , . γνώμη κοινή, καί συνοδική 
άποφάσει, κατ’ εκκλησιαστικήν έπιείκειαν............ » χειροτονήσαι
έπίσκοπον «...........έπί ψιλφ όνόματι τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσ.ης
έπισκοπής Άβύδου, ήδη δέ μηδέ ίχνος έχούσης, κατά τήν έκκλη- 
σιαστικήν κάί κανονικήν διατύπωσιν. ... Τούτου ένεκα δ Νεόφυ
τος προσέκαλεσε τόν Έπίσκοπον Σίφνου ’Ιωσήφ, καί μετά τού πα- 
ρεπηδημοΰντος έν Νάξφ άγνωστον διά ποιαν αιτίαν έπισκόπου 
Φερσάλων Νεοφύτου, έχειροτόνησεν έπίσκοπον Άβύδου έπί ψιλφ ονό- 
ματι, διά ψήφων κανονικών έκλεχθέντα, τόν πρωτοσύγγελον τής 
μητροπόλεώς Παροναξίας Νικόδημον.

’Άγνωστον έπί πόσον διετέλεσεν δ Νικόδημος έπί ψιλώ όνόματι
Τόμος ΙΑ’, 8. — Μάρτιος 1888.
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επίσκοπος Άβύδου· τούτου δέ δύο [/.όνον πράξεις έν πρωτοτύπφ 
άνεύρον έν Νάξφ, μίαν τής 29 Μαίου τού 1791, ούσαν άπόφασιν υπέρ 
τίνος ’Εμμανουήλ παρακαθημένου τού Άβύδου, ώς έκ προσώπου τού 
Παροναξίας Νεοφύτου, καί έτέραν της 25 Mat ου τού 1792, ούσαν 
άπόφασιν υπέρ τοΰ άγιου Σακκελίωνος Δρυμαλιάς, ούδέν δ’ έτερον 
περί του Νικοδήμου τούτου γιγνώσκω. Παρατίθημι δέ τά σχετικά 
τής χειροτονίας ταύτης έγγραφα έκ τοΰ Νέου κωδικός τής Μητρο
πόλεως Παροναξίας μεταγράψας, τήν συνοδικήν πράξιν τοΰ Πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου τοΰ εβδόμου τής πς·' ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1790 καί το πρακτικόν τής χειροτονίας φέρον χρονολογίαν ιε’ 
Φεβρουάριου τοΰ 1791.

« ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΈΛέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας 'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

«ψ- Ίερώτατε Μητροπολϊτα Παροναξίας, ύπέρτιμε και έξαρχε 
παντός Αιγαίου Πέλαγους, έν Άγίφ Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί 
συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος, κύρ Νεόφυτε, χάρις εϊη σου έν 
ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεοΰ. Τό άποσταλέν ήμ.ΐν γράμμα σου προ 
μικρού έλάβομεν, ούτινος άναγνωσθέντος ένώπιον ήμών, καί τής περί 
ημάς ΐεράς αδελφότητος καί άγιας συνόδου, κατείδομεν τάς έν αύτφ 
ένθέρμους αιτήσεις σου, καί εγνωμεν καλώς . καί τάς παρακλήσεις 
τών έπαρχι(ωτ)ών σου χριστιανών, ότι δηλαδή τής έπαρχίας σου ταύ- 
της εις νήσους διγρημένης οΰσης, ού δύνασαι περιέρχεσθαι ταύτας, 
καί έπισκέπτεσθαι άρχιερατικώς τούς έν αΰταΐς κατοίκους χριστια
νούς, κατά τό αρχιερατικόν σου έπάγγελμα, καί επομένως έκ τούτου 
σύμβαίνειν μειοΰσθαι καί κολοβούσθαι τά αρχιερατικά εισοδήματα 
καί δικαιώματα τής έπαρχίας ταύτης, διά τούτο έξαιτεΐσαι τήν 
παρά τής έκκλησίας νόμιμον άδειαν άποκαταστήσαι έπί ψιλφ όνό- 
ματι, κατά άρχαΐον έθος έκκλησιαστικόν, αρχιερέα τόν όσιώτατον έν 
ίερομονάχοις πρωτοσύγγελόν σου κΰρ Νικόδημον, ώς άνδρα τίμιον 
καί θεοσεβή, καί άξιον τοΰ θείου τούτου τής άρχιερωσύνης αξιώμα
τος, ε’ις έπίσκεψιν τών χριστιανών σου κατ’ εύαρέστησιν αυτών καί 
εις άνάπαυσιν μετρίαν τής άρχιερωσύνης. Τούτου χάριν εΰμενώς 
προσηκάμενοι τάς ένθέρμους ταύτας δεήσεις υμών, έ'γνωμεν γνώμή 
κοινή καί συνοδική άποφάσει, κατ’ έκκλησιαστικήν έπιείκειαν, κα'ι 
κατά ,τό άρχαΐον έ'θος. έν τώ έπινεύσαι, καί γράφοντες συνοδικώς 
προτρέπομεν, καί άδειαν δίδομέν oot, όπως προσκαλεσάμενος δύο,
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ο'ύς άν έθέλής τών πλησιοχώρων σοι συναδελφών ημών άρχιερέων, 
ποιησάμενός τε τάς καν,ονικάς ψήφους έν τή έκκλησία τής μητροπό- 
λεώς σου διά κανονικού υπομνήματος καταγραφομ-ένόυ έν τφ κώδικι 
αυτής, καί έ'χων τούτους τούς συμψηφιστάς άρχιερεΐς συλλειτουρ
γούς, έκτελεσνις τήν θείαν μυσταγωγίαν, καί χειροτονήσεις καί άνα- 
δείξγις άρχιερέα τόν εΐρημένον υποψήφιον κύρ Νικόδημον έπί ψιλώ 
όνόματι τής πάλαι μέν ποτέ διαλαμ.ψάσης έπισκοπής Άβύδου, ήδη 
δέ μηδέ ίχνος έχορσης, κατά τήν έκκλησιαστικήν καί κανονικήν δια- 
τύπωσιν έπί τούτφ γάρ κα'ι μόνω άπεστάλη καί ή παρούσα ήμετερα 
πατριαρχική έπιστολή κατά συνοδικήν διάγνωσιν, έν ε’ίδει έκδόσεως, 
ή δέ τού Θεού χάρις εΐη μετά σού.

νΑΨ!·/ ’Οκτωβρίου αςΑ

* Ο Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ αδελφός
•ψ Ό Καισαρείας Γρηγοριος καί έν Χριστώ αδελφός, 
ψ Ό Δέρκων Άνανίας καί έν Χριστώ αδελφός, 
ψ Ό Σερρών Ματθαίος καί έν Χριστώ αδελφός, 
ψ Ό ’Εφέσου ΣαμονηΛ κα'ι εν Χριστώ αδελφός, 
ψ Ό Τυρνόβου ΚαΛΛίνικος και έν Χριστώ αδελφός, 
ψ Ό Βιδυνης 'Ιερεμίας καί εν Χριστώ αδελφός*  
ψ Ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος καί έν Χριστώ αδελφός, 
ψ 'Ο Προύσσης ”Ανθιμος κα'ι έν’Χριστή, αδελφός, 
ψ 'Ο Κυζίκου ’Αγάπιος.
ψ 'Ο Λαρίσσης Μελέτιος.»

■ψ Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Παροναξίας κατά νήσους ούσης 
διγρημένης, καί ,ΐνα μή οί Χριστιανοί άπροστάτευτοι μείνωσιν άρ- 
χιερατικής έπισάέψεως, ή έμή ταπεινότης, τήν φροντίδα έ'χουσα τής 
ψυχικής αύτών σωτηρίας, καί δή άπέστειλε προς τόν παναγιώτατον 
καί σεβασμιώτατον ήμών αύθέντην και δεσπότην τόν οικουμενικόν 
πατριάρχην κύριον κΰρ .Νεόφυτον, καί προς τήν ΐεράν καί άγίαν σύνο
δον, όπως παοέξωσι μοί άδειαν, τού χειροτονήσαι έπίσκοπον, . έπί 
λόγω ψιλφ τής ποτέ δια,λαμψάσης έπισκοπής Άβύθου (οϋτω)· καί δή 
προτροπή καί άδείιγ, τού παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ήμών 
αΰθέντου καί δεσπότου, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κύρ Νεο
φύτου, καί τής άγιας καί ΐεράς συνόδου (ώς άνωθεν φαίνεται) κατελ- 
θούσα . έν τφ πανσέπτω ναφ τής άγιωτάτης μητροπόλεως Παρονα
ξίας, τής έπ’ όνόματι τιμώμενης τής Ζωοδόχου Πηγής, μετά τών 
συλλειτουργών (καί περιποθήτων μοι έν Χριστφ άδελφών, τοΰ τε πα- 
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νιερωτάτου άγιου 'Σίφνου κυρίου κυρ ’Ιωσήφ, καί του πανιερωτάτου 
άγιου Φερσάλων κυρίου κυρ Νεοφύτου, καί ψήφους κανονικάς θέμενοι, 
εις εύρεσιν και εκλογήν άξιου καί άρμοδίου υποκειμένου, του άναδέ- 
ξασθαι τήν αρχιερατικήν ταύτην αξίαν, πρώτον μέν έθέμεθα τόν 
πανοσιώτατον έν ίερομονάχοις και πρωτοσύγγελον τής άγιωτάτης 
μητροπόλεως Παροναξίας κυρ Νικόδημον' δεύτερον τόν πανοσιώτα
τον έν ίερομονάχοις κυρ Μακάριον, και τρίτον, τόν πανοσιώτατον έν 
ίερομονάχοις κυρ Νεκτάριον" έξ ών προκέκριται καί προετιμήθη τών 
άλλων ό πανοσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Νικόδημος ΙΙρωτοσύγ- 
γελος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Παροναξίας· ώ'ν και τά ονόματα 
κατέστρωται έν τώδε τώ ίερφ κώδικι τής άγιωτάτης μητροπόλεως 
Παροναξίας, είς μόνιμον και διηνεκή τήν ασφάλειαν.

οΑΨ^Α’ Φεβρουάριου ιε\

• 'Ο Παροναξίας Νεο'φυτος κατά τήν δοθεισάν μοι 
ώς άνωθεν φαίνεται άδειαν ύποβεβαιοί.

'Ο Σίφνου Ιωσήφ.
'Ο Φερσάλων Νεόφυτος.
Κωνσταντίνος Κόκκος, καί ύπομνηματογράφος

τής άγιωτάτης μητροπόλεως Παροναξίας.»
(Έξ ανεκδότου συγγραφής «'Ιστορικά! ειδήσεις περί τών Παροναξίας Μητρο

πολιτών ύπερτίμων καί έξάρχων παντός Αιγαίου Πέλαγους»),

ΙΙερεζλης Γ. Ζερλέντης

ΚΡΙΤΙΚΑ
ΕΙΣ ΑΙΣΧΙΝΗΝ (I, 19. 131. 18), ΠΛΑΤΩΝΑ (Φαίδρω 251 G.), 

ΣΟΦΟΚΛΕΑ (Αί. 405).

Αίσχ. κ. Τιμ. 19. «Άν τις ’Αθηναίων έταιρήσγ, μή έξέστφ αύτώ 
τών έννέα αρχόντων γενέσθαι, ότι, οιμαι, στεφανηφόρος ή αρχή, μηδ’ 
ίερωσύνην ίεράσασθαι, ός ονδέ καθαρώ διαλέγεται τω σώματι» κτέ.

Ή' τελευταία πρότασις ήγειρε πολλάς αμφισβητήσεις, διότι ώς 
έχει, εινε παντάπασιν αδιανόητος. Πολλά τών χειρογράφων εχουσιν 
of, τό δέ Βατικανόν και Ααυρεντιανόν ώς. Ό Reiske διατηρών τό 
ος αναφέρει τούτο εις τόν νόμον, δπερ ούχί ό'λως άτοποV άλλ’ όμως 
τά μετά τούτο έπιφερόμενα δέν συνιγδουσιν, Ό Wolf γράφει άντί 
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σώματι οτοματι ένεκα τού διαλέγεται· τούτο δέ ό Bak (έν Μνημοσ. 
τ. VIII σ.. 106) καί δ Scheibe (έν Jahni Ann. 35 σ. 132 κ. έφ. 
68 σ. 158) ένόμισαν ότι πρέπει νά όβελισθή' τή γνώμη, τών δύο 
τούτων ήκολούθησεν δ Schultz. Ό δέ Franke (έν τφ προοιμίφ τής 
στερεοτύπου έκδόσ. σ. V) ήκασε·>, ότι πρέπει νά γραφή : ώς ον κα- 
θαρεύοντι τώ σώματι, κατά τό έν II, 88’ «άρ’ ούν... δοίητ’ άν συγ
γνώμην εί κίναιδον αυτόν προσειπών καί μή καθαρεύοντα- τώ σώ- 
ματι;» Ό Weidner τέλος περιγράφει τήν πρότασιν.

Έκ τών ήδη γεγραμμένων ρφδίως καθίσταται δήλον, δ.τι τό χω
ρίον χρήζει ακριβούς καί έργωδεστάτης έρεύνης, έτι δέ καί διορθώσεως 
ολίγον παράτολμου. Έχοντες δ’ έν νώ, ότι τού Franke ή εικασία 
καίτοι παράτολος, διότι άφαιρεΐ τό διαλέγεται, οπερ έν-πάσι τοΐς 
χειρογράφοις φέρεται, και διά τάλλα, όσα δύναται τις νά ίδη, όμως 
κρίνε'ται αξία λόγου, οΰδαμώς όκνούμεν νά έπιχειρήσωμεν καί ήμεϊς 
διορθώσει, ήτις φαίνεται' πως πιθανή’ έν πρώτοις εΐκάζομεν, οτι πρέ
πει νά γραφή : ώς ονκ.οντι κ.αθαρώ ώ διαλέγεται σώματι. Τήν σύν
ταξιν τού διαλέγεται καί τό υποκείμενον έ'χομεν ολίγον ανωτέρω 
§ 18 κάκεΐνο δέ μοι συνδιαμνημονεύσατε, ώ άνδρες Αθηναίοι, ότι 
ένταύθ’ ό νομοθέτης ού'πω διαλέγεται αντώ τώ σώματι τοΰ παιδός·» 
τήν προσθήκην δέ τού ονκ δντι δύναται πως νά δικαιολογήση τό έν 
§ 188: καί, ώς έ'οικεν, δ αύτός ούτος άνήρ ίερωσύνην μέν ούδενός 
θεών κληρώσεται, ώς ονκ ών έκ τών νόμων καθαρός τό σώμα·» ή 
τοΰ ω δέ προσθήκη'ούδόλως δύναται ν’άμφισβητηθή· συνήθης έν τοΐς 
χειρογράφοις είνε ή έπανάληψις ή άφαίρεσίς όμοιας συλλαβής’ ή 
δμοίου γράμματος.

Αίσχ. I,· 131. Εί γάρ τίς σου τά κομψά ταΰτα χλανίσκια περιελό- 
μενος, καί τούς μαλακούς χιτωνίσκους, έν οις τούς κατά τών φίλων 
λόγους γράφεις, περιενέγκας δοίη είς τάς χεΐρας τών δικαστών, οίμαι 
άν αυτούς, εί' τις μή προειπών τούτο -ποιήσει er, άπορήσαι είτε άν- 
δρός είτε γυναικός είλήφασιν έσθήτα.

•Τό ποιήσειεν πρέπει νά μετατραπή είς μηνέσειεν.
I, .18 καί τούς νόμους γνφ καί είδη τούς τής πόλεως. Τό χωρίον 

θεωρείται τεταραγμένον καί πολλοί μέν περιγράφουσι τάς λέξεις: γνω 
καί, άλλοι συμφώνως τισί τών χειρογράφων όλως όβελίζουσιν αύτάς' 
νομίζω ότι τό χωρίον πρέπει νά μείνη ώς έχει, διότι δ Αισχίνης έθί— 
ζει νά ποιήται τοιαύτα ύπερβατά. Πρβλ. II, 65 «καί μοι λαβέ τό 
ψήφισμα καί άνάγνωθι τό Δημοσθένους».
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ΙΙλάτ. Φαίδρω 451 C· Ταύτόν δη πέπονθεν ή τοΰ πτεροφυεΐν άρ- 
p^opierov ψυχή.

’Ολίγον τις άν τό χωρίον άναγνώση θά γράψη, άρχομίνη' ή ψυχή 
δήλα δή ή άρχομένη πτεροφυεΐν." διότι καί έν τοΐς έξής δέν πρόκειται 
περί τοΰ φέροντος τήν ψυχήν, άλλά περί αυτής «φύουσα, βλέπουσα 
κτλ.» Έλθωμεν ήδη είς τό πολυθρύλητον καταστάν τοΰ Αιαντος 
χωρίον.

Σοφ. Αί. 405 κέφ. ,

Ποΐ” μόλων μενώ
εί τά per φθίνει, φίλοι, τοίσό’ όμοϋ πέλας 
μώραις δ’ άγραις προσκείμεθα.

Έν τή νεωτάτγ τοΰ Bellermann έκδόσει εδρίσκομεν ήριθμημέ- 
νας τάς ζρατίστας τών διορθώσεων περίφημων φιλολόγων, οίον τοΰ 
Lobeck, Wolff, Dindorf', Wecklein, Nauck καί λοιπών. Παρα- 
τηροΰμεν δ’ δτι πάντες τήν προσοχήν αύτών έστρεψαν εις τά : φίλοι, 
τοΐ σδ*  όμοΰ πέλας, άπερ μετετράπησαν είς: φίλοι, τίσις δ’ δμοΰ 
πέλας- τίσις όρμου πέλας’ τίσις δ’ δμοΰ πέλεί" δόμου κλέος κτλ.

Ό δέ Bellermaun διατηρών τήν τών χειρογράφων γραφήν ερμη
νεύει τό : ΐά pier = ή τιμή μου’ δ δέ καθηγητής κ. Μιστριώτης 
άπό τής έ’δρας έρμηνεύων τό δράμα έξηγήσατο: αΐ δυνάμεις μου.

Ή ερμηνεία είνε ορθή, άλλά τών χειρογράφων τό ίά pier είνε ίκα- 
νώς άόριστον" μικρά παραλλαγή τούτου δύναταί νά καταστήση αυτό 
σύμφωνον ταΐς έρμηνείαις ταύταις, καταλληλοτάταις ούσαις’ νομίζω 
δτι πρέπει νά γραφγ: ε’ι ζάρια, ήτοι τά έμά, εις δέ τήν έννοιαν τού
των υπάγονται καί αί δυνάμεις καί ή τιμή.

ί’εώρ. Μ. Ζ£αζόρραφος.ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(Έκ των τοΰ Παναγιώτου Σέκερη)

Θεοσεδεστατε Κύριε ! Tor edayiaior ριου πρνσχιζτησριόκ anorepito.

3 ’Ιανουάριου 1824 Κωνσταντινούπολις.
]Νέον χρόνον, νέας δόξας και ευτυχίας, νά σάς έξαποστείλν) δ πλου-

» 
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σιόδωρος Κύριος, άντιβραβεύων τάς θυσίας δπου προσφέρετε, τθϊ φιλ- 
τάτή πατρίδι ή δποία άναμφιβόλως θέλει σάς άνεγείρει τόν ανδριάντα 
τής αιωνίου δόξης. Γένοιτο.

Είς τάς 16 τοΰ παρελθόντος ’Οκτωβρίου μηνός καί χρόνου σάς 
έγραφον καί άλλην ταπεινήν μου φανέρώνουσαν δσα έκείνη ή ώρα έκα- 
λοΰσεν ή δποία σάς ήρχετο βία Όδέσσης μέσον τοΰ έκεϊ άδελφοΰ μου 
συντροφεύουσα καί δύο γράμματα . φίλων τών όποιων τήν άσφαλή 
περιλαβήν δέν άμφιβάλω καί διά τοΰτο δέν κάμνω έπανάληψιν τών 
μ’ εκείνην γεγραμμένων μου, άλλ’ χπχντω ευχαρίστως τήν έκλαμ- 
προν-έπιστολήν σας άπό τάς 13 Νοεμβρίου είς τόν ιατρόν καί κατά 
τήν διαταγήν σας χθές έξαναπήγα μόνος μου είς τήν κυρίαν Δόμνα 
Μαυρογένη τής όποιας τούς διεξοδικούς λόγους παραιτώ συντομίας 
χάριν κα’ι διά νά μή σάς βαρύνω τήν άκοήν. Οί δέ ουσιωδέστεροι λό
γοι της ήτον δτι, έπειδή τό γράμμα τής θυγατρός της δέν ήτον ιδιό
χειρον παρά μόνη ή έπιγραφή καί άκόμη άφ’ ού έ'λαβε καί άλλο 
Υράμμα άπό τήν ιδίαν δέν τής άνέφερε τίποτα, ύποπτεύθη μή θέλων 
νά μοΰ δώση ούτε μίαν βραχυσύλλαβον άπόκρισιν, ώστε μετά πολ
λάς παρακλήσεις βαρυνθεϊσα, μοΰ ύπαγόρευσε νά γράψω τό έσωθεν 
ραβασάκι και τό υπέγραψε" τής είπα άφοΰ τό έλαβα δτι είς τό έξής 
δέν θέλω δεχθώ) μέταλλον έάν μοΰ προβάλλν], έπειδή μοΰ έσήκωσαν 
τήν διαταγήν πλέον, μέ ήρώτησε άπό ποιον" τής είπα άπό τόν φίλον 
μου τόν έ'μπορον δπου μοΰ έστειλε τά γράμματά της" καί ταΰτα 
περί τούτων. Μέ θλίψιν τής ψυχής μου άνέγνωσα τόν κακοφανισμόν 
σας δπου δρίζετε δτι βλέπετε τάς έλπίδας σας ματαιωμένας καί ώς 
έπί τό πολύ διά τόν ζήλον καί φιλογένειαν τών έν Κωνσταντινουπό- 
λει έμπορων" τοιαύτας θλιβεράς λέξεις δέν σάς τά υπαγόρευσαν είμή 
οί υπερβολικοί ή νά εΐπω καλλίτερα οί παρ’ άξίαν έπαινοι δπου έγέ- 
μισαν τήν άκοήν σας δ μέν καί δ δέ. ■

Σεβαστέ Κύριε! τά πράγματα διευθύνονται μέ τήν ίδικήν σας 
έπιμονήν καί καλήν κυβέρνησιν, τό έθνος δμνύει είς τό όνομά σας 

, (άνευ κολακείας). Έχει χρείαν δμως πολλών πραγμάτων, τά όποια 
ήδύνατο νά τά πλήρωσή μία περιήγησίς σας .έν καιρφ" έγώ δέν είμαι 
άρκετός νά δώσω σχέδιον όχι τοιούτου μεγάλου καί ίεροΰ έργου..... 
καθώς ποτέ τοιουτον δέν ύποσχέθην τόν έαυτόν μου, άλλ’ δτι προ- 
σταγά.ς λάβω έγγράφους. ’Ελπίζω είς τήν θείαν πρόνοιαν νά τάς 
έκτελέσω μέ μόνην τήν έπιμονήν μου, τήν όποιαν/έφύλαξα άπ’ άρ
χής δποφέρων παντοΐα, οίον κινδύνους, διαβολάς, φ’οβερισμούς καθη
μερινούς, φυλακήν, και δέν άπηύδησα ποτέ παρά μάναν εις τό χρη-
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φατικόν δπου έξάτμησα δλας μου τάς δυνάμεις- καί αί άλλαι περι
στάσεις δέν μου έβαστοΰσαν έως τώρα την μικράν έμπορικήν ύπό- 
ληψίν μου, προ καιρού ήθελε μου Ακολουθήσει τί άπευκταΐον, υπέρ 
έμαυτοΰ ου καυχήσομαι κατά τόν Απόστολον.

Ή έκλαμπρότης σας τί έπροσμένατε νά ίδήτε τά πάντα έτοιμα ; 
χωρίς κόπον πολύν, καί χρόνον'μακράν? καί δαπάνην όχι δλίγην, καί 
τύχην λαμπράν ; τά καλά κόπω καί μόχθω κτώνται. Μη προς Θεού ! 
άδημονήσετε καί π.αραιτηθήτε, ένθυμηθήτε τάς υποσχέσεις σας, 
τά έγγραφα οπού έβγήκαν άπό τάς έκλαμπρους κα'ι παμποθήτους 
μοι χώρας σας, τήν φήμην τοΰ σεβαστού ονόματος σας δπου διεδόθή 
εις δλον τό έθνος. Ένί λόγφ έμβήκατε εις τόν'χοοόν -καί κάμετε δ,τι 
σάς φωτίστ) ή θεία πρόνοια- τακτικαί ειδήσεις τών έξω μερών κατα
γίνονται οί έφοροι νά κάμουν καί εΐ'θε.

Αί δέ διατρέχουσαι νεώτεραι ειδήσεις εϊνε δτι ό πενθερός θέλει 
άναστηθή διά τών χορευτών, ό δέ απαθής σήμερον πρωί έδιώρισε νά 
έτοιμασθοΰν δύο ίπποι, πλήν ' διά ποιον μέρος δέν εινε δήλον, δτι 
μάθω σάς τό γνωστοποιώ.

Οί έφοροι σήμερον γράφουν άν προφθάσουν έν γράμμα διπλοΰν, ζη- 
τοΰντες τά έλλείποντα, τό εν θέλει έλθη προς τήν σεβαστήν μοι έκ- 
λαμπρότητά σας καί τό άλλο εις τήν άρχήν, διά τοΰ εις Μόσχαν 
κυρίου Ν. Παξιμάδη,· διά τοΰ οποίου εστάλη καί έτερον άντίγραφον 
έκείνου δπου σάς προέστειλαν, δεχθήτε τά δύο γράμματα δπου σάς 
περικλείω, τό έν εϊνε άπό τόν Δημήτριον Μπεροΰκα προεστόν τοΰ 
Μωρέως, τό δέ άλλο.μου τό έ'στειλεν ό ’Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος 
άπό τήν Πάτραν, μέ άλλα τινά ογκώδη καί άχρηστα γράμματα άπό 
τόν Άλιβίζον Καντοξή, τά όποια θέλω σάς τά στείλω. διά θαλάσ
σης καί διά τοΰ ίδιου μέσου δπου σάς έ'ρχεται καί ή παροΰσά μου. 
Άπό. τόν Αρμόδιον (Αρχιμανδρίτην) καί Περραιβόν έλάβομεν γράμ
ματα τοΰ φθασίματος εις τήν 'Ύδραν καί Πέτζαις, δ δεύτερος λέγει 
διά τούς πρώτους (Υδραίους), δτι έν δσφ ζοΰν οί έλεφαντες τοΰ άπα- 
θοΰς δέν θέλουν κινηθή καί τά ομοία.
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