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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

;· pro ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς ζ. ζ. Γυμνασιάρχας.

Ό ενταύθα α Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός » πρός άλλαις κοι- 
νωφελέσιν έργασίαις αύτοΰ ύπέρ της ένισχύσεως τής εθνικής παιδεύ- 
σεως κα'ι .τής τών γραμμάτων προαγωγής καί διαδόσεως ήρξατο 
άπό ένός ήδη έτους έκδίδων καί άξιον λόγου μηνιαϊον περιοδικόν 
φιλολογικόν καί έν γένει επιστημονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα 
ΚΙαρναββός. Έκ τών ά.χρι τοΰδε έκδοθέντων, τευχών αύτοΰ καί 
έκ τών ύστερων καταδεικνύεται ή χρησιμότης του. Έπιθυμοΰντες 
νά παράσχωμεν την δυνατήν ήμϊν ύποστήριξιν εις τό προκείμενον 
κοινωφελές ίργον, συνιστώμεν ύμϊν τε καί τοϊς παρ’ ύμΐν κ. κ. καθη- 
γηταΐς αύτό, ΐνα γένωνται όσοι άν προαιρώνται συνδρομηταΐ αύτοΰ, 
όπως διά τούτου ένισχυθή ή εκδοσις αύτοΰ.

Έν Άθήναις, τη 8 ’Οκτωβρίου 1877.

Ό ΎΛονργδς
Θ. Π. Δηλιγιαννης

Άριθ. Πρωτ. 5113.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς κ. κ. Γυμνασιάρχας ζαΐ Σχολάρχας.

Καϊ άλλοθεν καϊ έκ της ύπ’ άριθ. 651 έγκυκλίου τοΰ καθ’ ημάς 
ύπουργείου, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε ότι δ έν- 
ταΰθα «Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός» έκδίδει χάριν της κοινές 
ώφελείάς, συμφώνως δέ καϊ πρός την άποστολήν αύτοΰ, περιοδικόν 
σύγγραμμα φερώνυμον τοΰ Συλλόγου. Έν τούτω καταχωρίζονται 
λόγου άξιαι διατριβαί, καϊ ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις, 
έργα λογίων. Έπιθυμοΰντες χάριν τής έκ τής έκδόσεως αύτοΰ ωφέ
λειας νά ένισχυθή κατά τό δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν ότι συμβάλ
λεται ίκανώς είς τοΰτο ή έν αύτφ καταχώρισις διατριβών κα'ι ση
μειώσεων άρχαιολογικών άνακαλύψεων, περί λειψάνων άρχαίων ηθών 
καϊ έθίμων σωζομένων αύτουσίως ή καί κατά τύπον καϊ παραλλα- 
γάς έν ταϊς νΰν συνηθείαις τοΰ ιδιωτικού καϊ κοινωνικού βίου, περί 
λέξεων καϊ όρων έν τη διαλέκτφ τοΰ κοινού λαού διατηρούμενων έν 
τύπφ παροιμιών αξιωμάτων. Ή διά περιοδικού διακοίνωσις τοιού- 
των άντικειμένων παρέχει άφορμην άλλως καϊ τοϊς λογίοις εις πε
ραιτέρω έρεύνας καϊ εξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφό
ρων κοινοτήτων καϊ τοΰ εθνικού βίου, σώζει δέ ταΰτα έκ τοΰ έξαφα- 
νισμοΰ, εις δν ό χρόνος καϊ ή δσήμέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή 
τής βιώσεως τά καταδικάζει.

Οί προαιρούμενοι ινα καϊ ούτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καϊ Ικα
νότητα αύτών καταστήσωσι θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε είς γνώ- 
σιν αύτών περιερχόμενα όπωςδήποτε τοιαΰτα εύρήματα κατ’ εύθεϊαν 
πρός τήν έπιστασίαν τής έκδόσεως τοΰ ούτωσϊ συσταινομένου περιο
δικού ό ϋαρναιοβός.

Έν Άθήναις, τγ 23 ’Ιουνίου 1880.

Ό Ύπονργος
Ν. Μαυροκορδατος
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Τήί έκδοσεως του περιοδικού έπιστατεΐ επιτροπεία συγκειμένη έκ 
τών κ.κ. Παναγιώταν Ί. Φέρρ,που, Λημητρίου Κ. Κοχχίόου, Ίωάχ-
rov ΣαχχεΛΙωνος καί Τιρ,οΛέοντος 
ύπό του προέδρου του Συλλόγου κ.

rΗΛιοηούΛοΌ καί προεδρευομένη 
Σίρ,ου JiincMrov.

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

(1875—1888)·

Προς τους ΈΛΛανοδίχας της Λ' ΌΛυρ,πιαδος.

'Η περίοδος τών δέκα καί τριών ετών άτινα περιλαμβάνονται με
ταξύ τής Γ' καί τής Δ' Όλυμπιάδος ύπήρξε διά τον Φιλολογικόν 
Σύλλογον Παρνασσόν περίοδος ενδελεχούς εργασίας καί ποικίλης δρά- 
σεως. Έκ τού μηδενός γεννηθείς καί παραχθεΐς κατόρθωσε διά τών 
προσπαθειών τών μελών άύτού ν’ άνδρωθ^ καί ν’ αναπτυχθώ ΰ·ή- 
μερον ν’ άποτελφ ένα τών σπουδαίων παραγόντων τής παρ’ ήμϊν περί 
τά γράμματα κινήσεως. ’Ήδη κατά την παρελθούσαν ’Ολυμπιάδα 
ήξιώθη τής εύφημου μνείας τών Ελλανοδικών τής ΙΕ' συναγωγής και 
τού συνεδρίου έν γένει τών Ελλανοδικών, κατά δέ τήν έν Παρισίοις 
έ'κθεσιν τού 1878 έ'λαβεν άργυρούν μετάλλιον έπί ταΚς πρός τά έλ- 
ληνικά γράμματα ΰπηρεσίαις αύτού. Σήμερον δέ προσέρχεται εύελ- 
πίς και εΰσταλής προ τών Ελλανοδικών, τής Δ' Όλυμπιάδος, παρου- 
σιάζων τά έ'ργα αυτού.

Ή κυρία ενέργεια τού Συλλόγου, ήτις άνεγράφετο έν τφ κανονι- 
σμφ τού 1875 ώς ούσα ή1 διά τής διαδόσεως τών γραμμάτων δια
νοητική, ηθική καί κοινωνική τού λαού βελτίώσις^έξηκολούθήσε, κάί- 
περ τροποποιηθέντος τού κανονισμ,ού κατά τό 1880’ επετράπη δέ 
μόνον τώ Συλλόγφ όπως έκάστοτε αυτός έκλέγγ τά πρός τόν σκοπόν
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τούτον πρόσφορα μέσα. Μένει δέ ό κανονισμός αναλλοίωτος -μέχρι, 
σήμερον, άριστα δι’ αύτοΰ διεπομένου τοΰ Συλλόγου.

Ούτως έν τω Συλλόγφ έξηκολούθησαν ώς καί κατά τό παρελθόν 
τά δημόσια αναγνώσματα καί μαθήματα" είσήχθησαν δ’ εις ταΰτα 
καί καινοτομίαι, έν αίς καταλεκτέον τήν διδασκαλίαν διά τής προ
βολής τών φωτεινών εικόνων. Ή λεπτομερής αναγραφή τών δημο
σίων τούτων αναγνωσμάτων καί μαθημάτων ήθελε βαρύνει τούς Έλ- 
λανοδίκας, άρκούμεθα 3’ άναφέροντες, δτι ταΰτα άνήλθον κατά τήν 
περίοδον ταύτην είς τριακόσια περίπου, άναφερόμενα είς πάντας τούς 
κλάδους τής μαθήσεως.

Άλλ’ ό Σύλλογος πλήν τής τών πολλών άναπτύξεως έσκέφθη, οττ 
έδει ν’ άναίάβη καί τής καθόλου έπιστήμης τήν γενικωτέραν θε
ραπείαν. Πρός τοΰτο δέ διηρέθη είς τέσσαρα τμήματα, τό φιλολο
γικόν καί αρχαιολογικόν, τό τών καλών τεχνών, τό νομικόν καί τών 
πολιτικών επιστημών καί τό φυσιογνωστικόν.Τών τμημάτων τούτων 
μετέσχον πλήν τών τακτικών τοΰ Συλλόγου μελών καί τά επίτιμα, 
καί ούτως άπετελέσθη ομόθυμος καί ζωηρά έργασία. Έν ταϊς συνε- 
δρίαις δ’ αύτών άνεπτύσσοντο διάφορα επιστημονικά θέματα, πλήν 
δέ τής επιστημονικής άναπτύξεως έπετεύχθησαν δι’ αύτών καί έργα 
κοινού ενδιαφέροντος.

Ούτω τό μέν τμήμα τών καλών τεχνών έθηκε τάς βάσεις έτη- 
σίών εκθέσεων άνθέων, δύο τοιαύτας διενέργησαν, καθ’ άς καί χρη- 
ματικαί δωρεαί καί βραβεία άπενεμήθησαν, άνεπτύχθησαν δ’ έκτοτε 
καί έγνώσθησαν άνθοκόμοι καί φυτοκόμοι, ρϊτινες έν μείζονι σήμερον 
κύκλφ καί τήν έκθεσιν τής Δ' Όλυμπιάδος θέλουσι τιμήσει.

Τό αύτό τμήμα, συνεννοηθέν μετά τής ιστορικής καί εθνολογικής 
έταιρίας, διωργάνωσε τήν έκθεσιν τών κειμηλίων τοΰ ιερού άγώνος, 
ής τήν ύψηλήν προστασίαν εύμενώς άπεδέξατο ή A. Β. Υ. ό Διάδο
χος Κωνσταντίνος, τό πρώτον ούτω βήμα υψηλή βασιλική συγκατα- 
θέσει ποιήσας πρός άμεσον έν τοΐς δημοσίοις συμμετοχήν. ‘Η έκθε- 
σις αύτη έπέτυχε πληρέστατα, συνεκίνησε δ’ άπ’ άκρου είς άκρον τό 
Ελληνικόν, καί έγένετο άφορμή τής άναζωπυρήσεως τής έθνικής 
έορτής τής ΚΕ' Μαρτίου καί τών πρός αύτήν συνδεομένων εθνικών 
αναμνήσεων.

Άλλά καί είς άλλου καλού τήν εισαγωγήν συνετέλεσε τό τμήμα 
τών καλών τεχνών. Δυστυχώς μεθ’ δλην τήν παρ’ ήμϊν άνάπτυξιν 
τοΰ μουσικού αισθήματος ύστερούμεν τών έν άλλαις πόλεσι τής 
‘Εσπερίας καί Βόρειας Εύρώπης δημοσίων συναυλιών καί κυρίως έκεί-
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V ων αίτινες σκοποΰσΐ τήν διάδοσιν κλασικής μουσικής. Πρός τοΰτο 
κο&ηρτίσθη διά κόπου πολλοΰ ορχήστρα, ήτις, άπαξ τής έβδομάδος 
παιανίζουσα έν τή αιθούση τού Συλλόγου, ,έγίνετο κέντρον πυκνής 
συναθροίσεως. Ούτω δέ διπλούς συνετελεϊτο σκοπός, ο τε τής τέρ
ψεως καί ό τής φιλανθρωπίας, διότι τό περισσεΰον χρήμα διετίθετο 
ύπέρ τής Σχολής τών άπορων παίδων. Έλαμβάνετο δέ φροντίς όπως 
έν ταϊς συναυλίαις ταύταις έκτελώνται κυρίως τεμάχια κλασικής 
μουσικής ή καί μουσικής έξ άγνώστων παρ’ ήμ.ιν ή καί νεωτάτων 
μελοδραμάτων, άτινα κατέστησαν ούτω γνωστά τοΐς φίλοις τής μου
σικής. '

Συνετέλεσε δέ κατά τό ένόν τό τμήμα είς τήν άνάπτυξιν τοΰ καλ
λιτεχνικού αισθήματος, διοργανίσαν καλλιτεχνικήν μέν έν γένει έκ- 
θεσιν τώ 1885, προκήρυξαν δέ κατά τό έτος τοΰτο διαρκή έκθεσιν 
ζωγραφικής. Έν τή πρώτη πολλά παρουσιάσθησαν έκθέματα και 
γραφικής καί πλαστικής καί άρχιτεκτονικής, έτι δέ ξυλογραφίας, 
λιθογραφίας καί χαλκογραφίας, καί αί προσπάθειαι τοΰ τμήματος 
έστέφθησαν δι’ επιτυχίας. Ή δέ διαρκής έκθεσις ζωγραφικής, ώς 
άπόπειρα μάλλον γενομένη, έθηκε τάς βάσεις πληρεστέρας έν τφ 
μέλλοντι καί μονίμου τοιαύτης έκθέσεως.

Άλλά καί τό τμήμα τό φυσιογνωστικόν είργάσθη σκοπιμώτατα. 
Πλήν δέ τών επιστημονικών αύτοΰ συζητήσεων,. αίτινες άπέβλεπον 
έκάστοτε είς διαλεύκανσιν διαφόρων τής έπιστήμης μερών, προέβη 
δαπάναις τοΰ Συλλόγου καί άρωγή διαφόρων δήμων είς σύστασιν με
τεωρολογικών σταθμών είς διάφορα τής Ελλάδος μέρη καί είς πλη- 
ρέστερον διοργανισμόν τού έν Άθήναις, τό μέν κατ’ άρχάς ύπό τήν 
έποπτείαν τοΰ μακαρίτου ’Ιουλίου Σμίθ, κατόπιν δέ τοΰ καθηγητού 
κ. Δ. Κ. Κοκκίδου. Έκ τών σταθμών τούτων σήμερον λειτ.Ουργούσι 
πλήν τοΰ τών Αθηνών ό τής Κερκύρας, ό τής Τριπόλεως και ό τού 
Βώλου έπισήμως, έτι δ’ ό του Πειραιώς, δ τού Μεσολογγίου και ό 
τού Αργοστολιού.

Πλήν τούτων τό φυσιογνωστικόν τμήμα προέβη δι’ έπιτρο- 
πής αύτοΰ ιδιαιτέρας είς τήν φυσικήν έξέτασιν τής Αττικής. Έξε
δόθη δέ καί πρώτον έργον ίδί<κ τής έπιτροπής ταύτης ή Μετεωρο
λογία καί Φαινομενολογία τής ’Αττικής, συνταχθεϊσα ύπό τοΰ Αει
μνήστου ’Ιουλίου Σμίθ, διευθυντού τοΰ Αστεροσκοπείου. Άλλά καί. 
είς μελέτας εντολή τοΰ τμήματος προέβησαν ό μέν κ. θ. Χελδράϊχ 
τής Χλωρίδος τής Αττικής, έκδραμών εις τά βορειοανατολικά τής 
Πάρηθος μέρη καί ίδίφ είς τά πέραν τής Δεκελείας μέχρις Ώρωπού,
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ίων. Έξ αυτών δ*  έξεπήγα-

10
. δ δέ κ. Α. Χρή στομάνος εις συμπλήρωσιν τών μελετών αύτόΰ περί 
τών ύδάτων του λεκανοπεδίου της ’Αττικής, αΐτινες και έξεδόθ^η- 
σαν διά του περιοδικού του Συλλόγου.

Τό δέ νομικόν τμήμα κατέγεινε καί τούτο εις επιστημονικής συ
ζητήσεις καί μελέτας, ΐδι'α δέ εις τήν μελέτην του ζητήματος τής 
βελτιώσεως τών δικαστηρίων. Αί δέ συζητήσεις αύτοΰ καί αποφά
σεις έλήφθησαν ύπ’ δψιν παρά τών άρμοδίι 
σαν οί εσχάτως ψηφισθέντες νόμοι του κράτους περί καταργήσεως 
τών έμποροδικείων, περί καταργήσεως τών περί απόπειρας πρός συμ
βιβασμόν διατάξεων, περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 182 τής Πολ. 
Δικονομίας, περί έποπτείας καί άναθεωρήσεως τών δικαστικών γρα
φείων καί άλλοι. Δι*  ειδικής δ’ επιτροπής αύτοΰ κατέγεινε τό νομι
κόν τμήμα περί τό ζήτημα, τής βελτιώσεως τών φυλακών καί συνή- 
γαγε πρός τοΰτο καί ποσόν δραχ. περίπου 25,000 δπερ κατετέθη 
εις την Εθνικήν Τράπεζαν. Άφοΰ δέ τό ζήτημα τής τών φυλακών 
βελτιώσεως άνέλαβεν έπισήμως ή κυβέρνησις, το τμήμα σκέπτεται, 
έχον καί τήν πρός τοΰτο έ'γκρισιν τών άρμοδίων, ό’πως προβή εις τήν 
οίκοδόμησιν φυλακών άνήβων.

Τό φιλολογικόν καί αρχαιολογικόν τμήμα εΐργάσθη έπίσης μετά 
ζήλου οσον καί τά λοιπά τμήματα. Αΐ έργασίαι αύτοΰ έχουσαι θεω- 
ρητικώτερον χαρακτήρα είναι στενότερον έπιστημονικαί,καί ίσως μέν 
δέν έχουσι τό κοινόν ενδιαφέρον, δπερ πολλαί τών άποφάσεων καί 
ενεργειών τών άλλων τμημάτων, άλλα δι’ αυτών ούκ ολίγα ζητήματα 
επιστημονικά διαλευκαίνονται, ώς άποδεικνύει ή εύφημος μνεία πολ
λών τών εργασιών τούτων έν ξένοις έπιστημονικοΐς περιοδικοΐς.

’Αλλά πλήν τών εργασιών τών τμημάτων αύτοΰ καί ό Σύλλογος 
έν όλομελεία προέβη εις διαφόρους έργασίας, μεταξύ τών οποίων ώς 
σπουδαιοτάτην καταλέγομεν πρώτην τήν έν έτει 1879 σύγκλησιν έν 
Άθήναις συνεδρίου τών ελληνικών Συλλόγων. Τοΰ συνεδρίου τούτου 
σκοπός ήν ή κοινή συνεννόησις περί τών διαφόρων τρόπων καθ’ οΰς· 
δύνανται οί άπανταχοΰ ελληνικοί Σύλλογοι ιός ώφελιμώτατα νά 
συνεργασθώσιν υπέρ τοΰ σκοποΰ δν έκαστος αύτών προτίθεται. Ή 
πρόσκλησις τοΰ Συλλόγου προθύμως έγένετο αποδεκτή, κατά δέ τήν 
ημέραν τής έθνικής έορτής συνήλθον έν Άθήναις αντιπρόσωποι εξή
κοντα καί τριών Συλλόγων καί Εταιριών, και αύτό δέ τό ’Εθνικόν 

4 Πανεπιστήμιου δι’ αντιπροσώπων αύτοΰ μετέσχε τών συνεδριών. Έκ 
τών Συλλόγων τούτων καί Εταιριών 22 μέν ήσαν έκ τής έσω Ελλά
δος, 41 δ’ έκ τής έξω,έξ ών πάλιν 3 έκ τής Δύσεως, έκ δέ τής'Ά- 
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νατολής 16 μέν έκ τής Θράκης, 1 έκ τής Βουλγαρίας, 12 έκ τής 
Μακεδονίας, 5 έκ τής Μικράς’Ασίας καί 3 έκ τών νήσων,εις δέ τέλος 
έξ Αίγύπτου. Τό συνέδριον διαιρεθεν εις τμήματα συνεζήτησε διά
φορα ζητήματα καί έξέδωκεν αποφάσεις ών πολλαί έλήφθησαν ύπ’ 
δψιν ύπό τών άρμοδίων καί τινες έπραγματοποιήθησαν, τοΰ συνεδρίου 
πρός τοΰτο συντελέσαντος. Ίδίγ δέ, ϊνα μή καταλέξωμεν ένταΰθα 
δευτερεύοντα ζητήματα, άναφέρομεν τάς περί γυμναστικής προτά
σεις, τάς περί · μεταρρυθμίσεως τοΰ συστήματος τής δημοτικής έκ- 
καιδεύσεως, τάς περί βελτιώσεως τής μέσης έκπαιδεύσεως, τάς περί 
συστάσεως μετοχικού ταμείου τών άπανταχοΰ ’Ελλήνων διδασκά
λων, τά περί διδακτικών βιβλίων, τά περί διοργανισμοΰ τών άνωτέ- 
ρων έν τή ’Ανατολή ελληνικών Παρθεναγωγείων πρός παραγωγήν 
νηπιαγωγών, τά περί συντάξεως τών έν Τουρκι'α διδασκάλων καί 
άλλα.

’Αλλά τό συνέδριον τών έλληνικών Συλλόγων συνετέλεσε καί εις 
άλλο καλόν, τήν σύσφιγξιν δεσμών στενοτέρων τού Παρνασσού μετά 
τών λοιπών έλληνικών Συλλόγων καί Εταιριών. Ούτω δέ συμμε
τείχε καλούμενος έκάστοτε εις τάς πανηγύρεις αύτών καί τά έργα, 
αλλά καί δτε δίς έν Άθήναις κατά τό διάστημα τοΰτο συνεκλήθη 
συνέδριον Ελλήνων ιατρών, αύτός άνέλαβε τήν φιλοξενίαν τών άπαν- 
ταχόθεν ελληνικής γής συνελθόντων εταίρων, καί έκ τών Συλλόγων 
τών Αθηνών μόνον αύτός κληθείς μετέσχε τών επισήμων καί κατ’ 
ιδίαν συνελεύσεων.

Αλλά καί έξω τοΰ κύκλου τών έλληνικών Συλλόγων ό Παρνασ
σός έξετιμήθη καί ήγαπήθη καί παρά ξένων σωματείων έπιστημονι- 
κών καί φιλολογικών. Τών σωματείων τούτων πολλά άνταλλάσσουσι 
προθύμως τάς δημοσιεύσεις αύτών πρός τάς ήμετέρας,- οΰτω δέ κα
θίστανται γνωστότερα τά έλλήνικά γράμματα έν τή ξένη, άλλα S’ 
έκάστοτε έπιστέλλουσιν ήμϊν ειδήσεις αύτών ή άνακοινώσεις' καλεί
ται δ’ ό Παρνασσός εις συνέδρια ξένα καί όμηγύρεις καί άντεπροσω- 
πεύθη κατά τό διάστημα τοΰτο καί κατά τάς έν Πομπηία έορτάς 
καί εις τό έν Φρειβούργω συνέδριον τών φυσιοδιφών καί ιατρών καί 
εις τά έν Μασσαχουσέτη καί έν Μονρεάλ συνέδρια τών επιστημών καί 
τών γραμμάτων.

Αί δέ Σχολαί τών απόρων παίδων, αΐτινες τυγχάνουσι τής ιδίας 
ήμών μερίμνης, δέν έπαυσαν λειτουργούσα! κατά τό διάστημα 
τοΰτο, καθ’ δ ό Σύλλογος συνέστησε καί διετήρησε σχολάς άπο
ρων παίδων έν Άθήναις, Καλάμαΐς, Σύρφ, Ζακύνθφ, Κεφαλληνία,
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Χαλχίδι, Πάτραις, Άνδρω, Λευκάδι, Πύργφ, Νέ<κ ΙΊικέρνγ], Τραγανού . 
Τβν σχολών τούτων τάς μεν άνέλαβον επειτχ οί οικείοι δήμοι, αί δ’ 
αντικατεσταθησαν ύπό δημοτικών σχολών ίδρυθεισών ύπό της Κυβεο- 
νήσεως, αί δέ καί έχειραφετήθησαν. Ό Σύλλογος έ'κρινεν ότι άρκεϊ 
εις αυτόν ή ηθική ίκανοποίησις, ότι συνέστησέ τάς σχολάς ταύτας 
και ότι αυται έξακολουθοΰσιν έργαζόμεναι καί παράγουσαι καρπούς.

Ή Σχολή τών άπορων παίδων ’Αθηνών, έφ’ ής κυρίως ό Σύλλο
γος έφιστή τήν μεγίστην αύτοΰ προσοχήν,έσυστηματοποιήθη εις πλή- 

, ρες δημοτικόν Σχολεϊον, διγρημένον είς πέντε τάξεις, εις ήν προσε
χώς θά προστεθή καί έκτη. Οί διδάσκαλοι οί διδάσκοντες έν αυτή 
είσί πάντες τής νέας μεθόδου, τά δέ άναγνωστικά βιβλία αυτά τά 
υπο του υπουργείου εγκεκριμένα. Οί κατ’ έτος τακτικώς φοιτώντες 
εις τήν Σχολήν μαθηταί' κυμαίνονται μεταξύ 250—300, οί δ’ έγ- 
γραφόμενοι ύπερβαίνουσι πολλάκις τούς 700. Ή διδασκαλία γίνε
ται την εσπεραν μετά την δύσιν τοΰ ήλιου καί διαρκεϊ δύο καί ήμί- 
σειαν ώρας. Η συρροή μαθητών είναι μείζων κατά τούς φθινοπωρι
νούς και χειμερινούς μήνας, ελαττοΰται δέ κατά τούς εαρινούς, διότι 
τών άπορων παίδων πολλοί άπέρχονται εις τάς πατρίδας των άρχο- 
μ.ένων τών γεωργικών εργασιών.

Ποικίλα είναι τά επαγγέλματα τών φοιτώντων είς τήν σχολήν 
παίδων, άλλ’ ύπερέχουσι τά τοΰ όψοκομιστοΰ, τοΰ στιλβωτου υπο
δημάτων καί τοΰ εφημεριδοπώλου, ήτοι έκεϊνα δι’ ά καί κυρίως συ- 
νέστη ή Σχολή καί ών τήν μόρφωσιν σκοπεί αΰτη. Ό άναλογιζόμε- 
νος άληθώς όποιον βίον διήγον άλλοτε, δτέ ύπήρχεν ή παλαιά άγορά, 
οι παΐδες ουτοι «πλανώμενοι δι’ όλης τής ήμέρας έντός βορβορωδών 
οδών και λογισμών παρομοίων», ώς έ'λεγεν ή ποοκήρυξις τής 2 Δε
κεμβρίου 1872, δι’ής ήγγέλλετο τώ κοινφ ή σύστασις τής ήμετέοας 
Σχολής,, οί άπό τοΰ ώρολογίου εκείνου τοΰ Έλγίνου τοΰ έν τή άγορή 
μετονομασθέντες, οί ταράσσοντες διαρκώς καί ταρασσόμενοι, οί ά
γριοι τήν μορφήν καί τήν περιβολήν καί πλουτίζοντες διαρκώς τά 
αστυνομικά κρατητήρια, καί ό άποβλέπων σήμερον είς τούς παϊδας 
τούτους είτε έν τή άγορή προθύμους είς ύπηρεσίαν, είτε άνά τήν πό- 
λιν περιάγοντας ορθρου βαθέος έτι τό κιβώτιον τοΰ στιλβώματος, 
είτε τήν εφημερίδα πρός πώλησιν, ημέρους, ταπεινούς, καθαρίους τήν 
μορφήν καί την ψυχήν, έν τή ώρα δέ τής άργίας ή τής άναπαύσεως 
σύροντας τό έν τώ χιτώνι’κεκρυμμένον βιβλίον, ΐνα μελετήσωσι τό 
μάθημα τής εσπέρας, δέν δύναται ή νά δμολογήσγ ότι τό κατόρθωμα 
τοΰτο είναι μέγα κατόρθωμα τοΰ Συλλόγου ήμών.

ί;
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Μετά τούς παϊδας τούτους τό έπάγγελμα τό μάλλον διαδεδομέ- 
νον έν τή Σχολή είναι τό τών ύπηρετών έν οίκοις καί καταστήμασι 
καί το τών μικρών έργατών έν έργοστασίοις τής πόλεως.Καί έν τουτφ 
έτι διαφαίνεται ή πρόοδος ή έπιτευχθεϊσα διά τής σχολής. ’Άλλοτε 
ή κοσμητεία τής Σχολής περιήρχετο τά καταστήματα καί τούς οί
κους καί προσελάμβανεν έκεΐθεν τούς ύπηρέτας τούτους καί ηνάγκα- 
ζεν αυτούς πρός μάθησιν, σήμερον δέ πάντες έκ τής Σχολής παρα- 
λαμβάνουσι τούς κάλλιστα μεμορφωμένους παϊδας, καί οί καταστη- 
ματάρχαι καί αί οίκογένειαι γινώσκουσιν, δτι άρκοΰσα έγγύησις τϊ- 
μίας ύπηρεσίας είναι ή έν τή Σχολή φοίτησις.

Καί τό δημόσιον δ’ έπωφελήθη έκ τών ήμετέρων άπορων παίδων. 
Καί δή δι’ άποφάσεως, γενομένης ύπουργοΰντος τοΰ μακαρίτου Ν. 
Παπαμιχαλοπούλου, προσετέθη άρθρον έν τφ όργανισμώ τής τηλε
γραφικής ύπηρεσίας, καθ’ δ οί διανομείς τοΰ Τηλεγραφείου ’Αθηνών 
κατά προτίμησιν λαμβάνονται έκ τών άποφοίτων τής Σχολής τών 
άπορων παίδων.

Άλλ’ ή Σχολή ήμών καί άλλο κατώρθωσε, νά καταργήσγ τήν σω- 
■·’ ματεμπορίαν, ήτις δεινή ύφίστατο μεταξύ τών παίδων τούτων. Οι 

πλεϊστοι δηλαδή τών έν τή Σχολή φοιτώντων παίδων κατά πατρίδας 
άνήκουσιν είς δύο καί μόνας έπαρχίας τής Ελλάδος, τήν Κορινθίαν 
καί τήν Γορτυνίαν. Καί οί μέν τής πρώτης έπαγγέλλονται τούς όψο- 
κομιστάς, οί δέ τής δευτέρας τούς στιλβωτάς καί έφημεριδοπώλας. 
Άλλ’ άποστελλόμενόι οί παΐδες ούτοι έκ τών έπαρχιών των είς Α
θήνας έμισθοΰντο ύπό άσυνειδήτων γονέων είς σωματέμπορους έν- 
ταΰθα έπϊ τιμήματι προ.καταβαλλομένφ, οί δέ δυστυχείς παΐδες δι 
έκείνους είργάζοντο, ύποχρεούμενοι νά καταβάλλωσιν ώρισμενον πο- 
σόν έργασίας καί άντί τούτου λαμβάνοντες μόνον οίκτράν τροφήν και 
οίκτροτέραν κατοικίαν. Άλλοίμονον δέ άν ή κατάστασις τής ατμό
σφαιρας ή άλλα τυχαία περιστατικά έμπόδιζον τούς παϊδας νά κο- 
αίσωσι τήν έσπέραν τό ύπό τοΰ σωματέμπορου όρισθέν ποσον.

Πρός έξάλειψιν τοΰ κακοΰ τούτου οί κατά καιρούς κοσμήτορες τής 
Σχολής καί οί διευθύνοντες τά τοΰ Συλλόγου είργάσθησαν πάση δυ
νάμει, καί έπέτυχον σήμερον σπουδαΐον αύτοΰ περιορισμόν, ει μη την 
πλήρη κατάργησιν.

Κατά τό διάστημα τοΰτο έν τή Σχολή έκπαιδευθεντες απεδο- 
θησαν τή κοινωνίρι,έντελώς διακούσαντες τήν σειράν τών μαθημάτων, 
πεοί τούς εκατόν παΐδες, άλλά διπλάσιοι περίπου, διακόψαντες τά 
μαθήματα τών κατωτέρων τάξεων, άποκατέστησαν τίμιοι καί έργα-

ψύ;·
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Τικοί πολΐται. Είναι δ’ ήμϊν έκ τούτων γνωστοί περί τούς έκατόν 
πεντήκοντα, έξ ών . εις σήμερον διατελεϊ καί διδάσκαλος τής Σχο
λής, ών έκ τών καλλίτερων τοΰ διδασκαλείου Αθηνών αποφοίτων, 
έτερος δέ άνηγορεύθη κατ’αύτάς προλύτης τής Θεολογίας. Δύο έτε
ροι, ό μέν έν Βλαχία ό δ’ έν Καλκούττγ, διατελοΰσι διευθυνταί έμ- 
πορικών οίκων. ’Άλλοι δ’ είναι ενταύθα γνωστοί έμποροι καί τεχνΐ- 
ται έν τη αγορά, καί άλλοι, Υποκατεστημένοι έν τοΐς χωρίοις τής 
Κορινθίας Καστανιά, Λαύκα, Μπάσι καί Μπούζι καί έν τοΐς τής 
Γορτυνίας Ζονάτι, Παπαδά, Παλούμπα ώς γεωργοκτηματίαι ή με- 
ταπράται, φροντίζουσι καί άποστέλλουσι τακτικώς εις την σχολήν 
τούς έκ τών μερών έκείνων είς Αθήνας μεταβαίνοντας παϊδας,μεγά- 
λως συντελέσαντες είς τήν κατάργησιν τής σωματεμπορίας.

Μεταξύ τών Υποκατεστημένων σήμερον παίδων τών άλλοτε μα- 
θητευσάντων έν τή Σχολή ιδιαιτέραν ποιοΰμεν μνείαν ένταύθα τών 
ταυ έφημεριδοπωλικού οργανισμού, καθότι οί πλεΐστοι καί τών έν 
Άθήναις καί τών έν ταϊς έπαρχίαις πρακτόρων είναι απόφοιτοι τής 
ήμετέρας Σχολής. 'Υπό τάς έντυπώσεις δέ τής έν τή Σχολή διδα
σκαλίας μορφωθέν τό καλόν τοΰτο σωματεϊον, δέν λησμονεί τήν Σχο
λήν, καί οί διευθύνοντες φροντίζουσι τούς μικρούς έφημεριδοπώλας 
τακτικώς είς τήν Σχολήν νά αποστέλλωσι.

Καί άλλο δέ καλόν είσήχθη είς τήν Σχολήν, τό τής ίδρύσεως σχο
λικού ταμιευτηρίου, έν φ οί άποροι παΐδες καταθέτουσι . τά έκ 
τών εισπράξεων αύτών περισσεύματα, άτινα τοΐς αποδίδονται μετά 
τόκου 6 θ/θ, καταβάλλοντας τήν δαπάνην τού Συλλόγου. Ή εβδο
μαδιαία είσπραξις τών καταθέσεων τών παίδων γίνεται κατά Σάβ- 
βατον, έκαστος δέ καταθέτης παϊς κρατεί βιβλιάριονέν φ σημειούνται 
τά τε κατατιθέμενα καί τά αποδιδόμενα αύτω ποσά. Οί μικοοί κε
φαλαιούχοι πλήρεις πίστεως καταθέτουσι τάς οικονομίας αυτών*  
έπετεύχθησαν δέ διά τής ίδρύσεως τού σχολικού ταμιευτηρίου λαμ
πρά Υποτελέσματα*  διότι έκτος τής διασώσεως τού χρήματος τών 
παίδων,χρησιμοποιούμενου εις παραγωγικούς σκοπούς έν τφ μέλλοντι, 
κατωρθώθη ν’ άποτραπώσιν ούτοι άπό τών τυχηρών παιγνιδίων καί 
Ιδίως τοΰ άνά τάς όδούς άλλοτε παρατηρούμενου, τής διά τών λίθων 
Υναστροφής τών πενταλέπτων καί δεκαλέπτων. Φιλοτιμοΰνται δ’ 
ούτως οί πα ϊδες τίς πλειότερα νά προσκομίζγ κατά, Σάββατον χρή
ματα, καί ύπήρξε παϊς οστις έν ώρισμένη έποχή είχε κατατεθειμένας 
καί μέχρι χιλίων δραχμών έν τφ ταμιευτηοίφ τής Σχολής. Κατά τήν 
Υπό τοΰ 1881 μέχρι τής 31 Αύγούστου 1888 έποχήν παρουσιάσθη-
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σαν παϊδες καταθέται 1600 περίπου, καταθέσαντες δραχμάς έν βλφ 
24,626.47, α'ίτινες έκ διαλειμμάτων άπεδίδοντο αύηοϊς, είσίν όμως 
οί καταλείποντες * τάς οικονομίας αύτών καί καθ’ ολον τό διάστημα 

τής έν τή Σχολή φοιτήσεως.
Άλλά πλήν τής είς τά γράμματα διδασκαλίας έκρίθη καλόν όπως 

εΐσαχθή εις τήν Σχολήν καί ή διδασκαλία τής οργανικής μουσικής, 
καί ούτως άπετελέσθη μουσικός θίασος έκ παίδων τής Σχολής. Ό 

. θίασος ούτος έπανειλημμένως έπαιάνισε δημοσίςρ, έφαίδρυνε δέ καί 
τάς έορτάς τού Συλλόγου. Πολλαπλή είναι ή ωφέλεια ή προελθούσα 

< καί έκ τούτου, διότι οί μαθηταί, έξερχόμενοι τής Σχολής, έξέμάθον 
ήδη καί τήν χρήσιν μουσικού οργάνου παρέχοντος αύτοϊς άμέσως 
ασφαλές εισόδημα. Έκ τών αποφοίτων δέ τούτων τού θιάσου έννέα 
ύπηρετοΰσι σήμερον έν ταϊς στρατιωτικαΐς μουσικαις καί τή ναυτική, 
άλλοι δέ έπιτυχώς έργάζονται έν ταϊς όρχήστραις τών υπαιθρίων 

θεάτρων.
Συναφής , τή έργασία τής Σχολής τών άπορων παίδων, άλλά δι’ 

άλλην τάξιν παίδων προωρισμένη ήτο ή γενομένη ΐδρυσις ύπό τοΰ 
Συλλόγου τής πρακτικής δημοτικής Σχολής. Σκοπός τής Σχολής 
ταύτης ήτο νά διαπαιδαγωγήσγ ηθικώς τούς παΐδας καί νά είσαγάγη 
τό νέον συνδιδακτικόν σύστημα τής διδασκαλίας. Ή Σχολή παρή- 
γαγεν άξιολόγους καρπούς, επαυσε δ’ δτε τό σύστημα τοΰτο έφηρ- 
μόσθη εις πάντα τά Δημοτικά σχολεία Αθηνών καί τά του κράτους.

Μακρά θά ήτο ή αναγραφή καί άλλων έ'ργων τού Συλλόγου, περί 
ών λεπτομερείς ειδήσεις παρέχουσιν αί έτήσιαι λογοδοσίαι αύτοΰ. 
Μεταξύ τούτων είναι καί τό ύπ’ αύτοΰ διενεργηθέν δραματικόν δια
γώνισμα, οπερ δμως διεκόπη ενεκα τής φιλολογικής διαμάχης, ήτις 
προέκυψεν έκ τής κρίσεως αύτοΰ, καί ή μετακομιδή έκ Σμύρνης είς 
Αθήνας τών οστών τοΰ Αλεξάνδρου Σούτζου καί ή ύπό τού 'Υπουρ
γείου τών έσωτερικών άνάθεσις εις τά μέλη αύτοΰ τής Υπογραφής 
τών κατοίκων Αθηνών. Μετέσχε δέ ό Σύλλογος κατά τό διάστημα 
τούτο τής έν γένει κινήσεως τού έλληνικού, ής συνέπεια ύπήρξεν ή 
προσάρτησις δύο ελληνικών έπαρχιών είς τήν μητέρα 'Ελλάδα, καί 
έπενθησεν έπί τοΰ τάφου τών ήρώων τής Μακρυνίτζας καί κατόπιν, 
δτε νέαι συμπλοκαί έγενοντο παρά τήν μεθόριον γραμμήν,τή φροντίδι 
αύτοΰ διηνεργήθη έορτή έν Φαλήρφ πρός περίθαλψιν τών θυμάτων.

Έν’γένει δέ τάς πρός φιλανθρωπικόν σκοπόν είτε ίδιον είτε ξένον 
δημοσίας ταύτας έορτάς ό Σύλλογος Υνέπτυξε δεόντως, κατορθώσας 
οδτω διά μικρές καταβαλλομένης δαπάνης Ικανόν νά είσπρά,ττηται

■ - ■ 
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χρήμα καί ήδυνήθη, κατάρριπτομένων προλήψεων πολλών, νά Stop— 
γανίση καί δημοσίους χορούς υπέρ τής Σχολής τών απόρων.

Ό Σύλλογος κατά τήν περίοδον ταύτην προέβη εις τήν έ'κδοσιν 
και τακτικήν δημοσίευσιν περιοδικού συγγράμμ,ατος,τοΰ όποιου συνε- 
πληρώθη ήδη ό ένδέκατος τόμος. Οί ένδεκα ούτοι τόμοι τοΰ περιο
δικού, άποτελοΰντες σύνολον έξακοσίων τριάκοντα οκτώ τυπογραφι-. 
κών φύλλων καί συναποστελλόμενοι συν τή παρούση έκθέσει, πρόκειν- 
ται ασφαλές τεκμήριον μεγάλης διανοητικής έν γένει έργασίας κατά 
τό διάστημα τοΰτο, διότι έν τφ περιοδικφ έδημοσιεύθη μέν σχεδόν 
πάσα τοΰ Συλλόγου ή έργασία, συνεκεντ'ρώθη δέ και άλλων πολλών 
λογίων ή πνευματική παραγωγή. Έξηκολούθησε δέ κα'ι ή έ'κδοσις 
τής άλλης τοΰ Συλλόγου δημοσιεύσεως, τής τών Νεοελληνικών άνκ- 

w λέκτων, καί, δημοσιευθέντων δύο φυλλαδίων τοΰ μέν περιέχοντος ανέκ
δοτα δημοτικά $σματα Θήρας, τόΰ δέ ιστορικά έ'γγραφα άναφερό- 
μένα εις τήν ίστορίαν τής Κερκύρας,συνεπληοώθη καί δ Β' τόμος αύ
τών. Εφεξής δ’ ή δημοσίευσις τών Νεοελληνικών Άναλέκτων έξη- 
κολούθησεν έν τφ περιοδικό αύτφ τοΰ Συλλόγου,έν τοΐς τελευταίοις 
τόμοις τοΰ οποίου έδημοσιεύθη συλλογή Κρητικών'καί Θηραϊκών πα
ραμυθιών και δημοτικά $σματα διαφόρων μερών τής Ελλάδος.

Ό Σύλλογος διετήρησε κα'ι έξακολουθεϊ διατηρών βιβλιοθήκην και 
άναγνωστήριον. Άμφότερα τά ιδρύματα τάΰτα έπαρκοΰσιν είς τάς 
άνάγκας τών μελών τοΰ Συλλόγου.

Τά οικονομικά του Συλλόγου είναι είς άνθηράν κατάστασιν. Δι’ 
ολίγων χρημάτων κατόρθωσε ν’ άγοράοη οίκημα, δπερ σήμερον ανή
κει αύτφ ελεύθερον, δέν δύναται όμως νά έπαρκέση είς τάς άναπτυ- 
χθείσας άνάγκας τοΰ Συλλόγου, καί διά τοΰτο θέλει έκποιηθή προσε
χώς· διά τών χρημάτων δέ τούτων καί τοΰ άποθεματικοΰ δπερ κέ- 
κτηται, άνερχομένου είς δρ. είκοσακισχιλίας περίπου, 0’ άνεγείρη οί
κημα έπ'ι τούτφ ευπρεπές καί άξιόλογον.

Τά μέλη τοΰ Συλλόγου σήμερον ανέρχονται έν συνόλφ είς 834, 
έξ ών 284 τακτικά, ένεργά τε και πάρεδρα, 190 επίτιμα, 312 άν- 
τεπιστέλλοντα κα'ι 48 έκτακτα.

Τοιαύτη ώς έν κατόπτρφ ή έργασία τοΰ Συλλόγου κατά τό διά
στημα τό μεταξύ τής Γ’ κα'ι τής Δ’ Όλυμπιάδος. Ό Σύλλογος έκ 
μικροΰ ίδρυθείς καί άνδρωθείς συμπληρόΐ τό προσεχές έτος τήν είκο- 
σιπενταετηρίδα αύτοΰ. Πρός τοΰτο δ’ άπεφάσισεν ϊνα προκηρύξφ διά
φορα διαγωνίσματα, καί δή τά τμήματα αύτοΰ έργασθέντα άπεφά- 
σισαν τάδε·

Τό μέν Νομικόν τμήμα καί τό τών πολιτικών έπιστημών προεκή- 
ρυξε δύο διαγωνίσματα, άμφότερα χιλιόδραχμα, ών τό μέν θέλει 
διαπραγματευθή περί άνορθώσεως τής έμπορικής ναυτιλίας τής Ελ
λάδος, τό δέ τήν πολιτικήν.ιστορίαν τής Ελλάδος άπό τοΰ 1821 
μέχρι τοΰ 1844.

Τό Φυσιογνωστικόν τμήμα ώρισε διαγωνίσματα τρία, έξ ών τό 
μέν χιλιόδρ.αχμον θέλει διαλάβει κατά πόσον αί φυσικαί ύλαι αί είς 
τε τήν επιφάνειαν τοΰ έδάφους καί ύπ’ αύτήν ύπάρχουσαι έν Έλλάδι 
δύνανται νά συντελέσωσιν είς άνάπτυξιν τής Βιομηχανίας έν τφ τό- 
πφ. Δύο δ’ έ’τερα όκτακοσιάδραχμα, έξ ών τό μέν τίνες αί έν Έλ- 
λάδι είτε φυσικός είτε τεχνητός φυόμεναι ίαματικαί βοτάναι, τό δέ 
ποια τά έντομα τά επιβλαβή είς τήν γεωργίαν έν Έλλάδι.

Τό Φιλολογικόν καί Αρχαιολογικόν τμήμα άπεφάσισε τήν έπ’ εύ- 
καιρίςρ τής είκοσιπενταετηρίδος τοΰ Συλλόγου δημοσίευσιν τής ανεκ
δότου Πατμιακής Βιβλιοθήκης τοΰ κ. Ίω. Σακκελίωνος.

Τέλος τό τμήμα τών Καλών Τεχνών έψήφισε χιλιόδραχμον γέ
ρας είς τόν συγγραφέα τής καλλίστης πραγματείας τής μελλουσης 
νά περιλάβη τήν Ιστορίαν τών Καλών Τεχνών κατά τούς χρόνους τής 
δουλείας. Έψήφισε δέ το τμήμα ϊνα ποοκληθή έπί ταΐς έορταϊς τοΰ 
Συλλόγου έκθεσις ζωγραφική σκαριφημάτων -(esquisses), εις ήν 9έ- 
λουσιν άπονεμηθή βραβεία χρηματικά καί μετάλλια. Τέλος προκη
ρύσσει διαγωνισμόν είς μελοποίη.σιν πέντε ποιημάτων έκ τής νεωτέ- 
ρας ελληνικής φιλολογίας, ϊνα γίνωσιν άδόμένα κτήμα τοΰ λαοΰ. 
Τών ποιηματίων τούτων εν μέν πρέπει νά γι ενθουσιώδες πατριωτικόν, 
έν άλλο ναυτικόν, άλλο ερωτικόν, άλλο βακχικόν καί άλλο τέλος 
βαυκάλισμα.

Ούτως δ Σύλλογος συμπληρόΐ τήν ιστορίαν αύτοΰ προ τών Ελ
λανοδικών κατά τήνλήξασαν ’Ολυμπιάδα, κατασχόμενος σύν τ·φ συμ
πληρώσει τής είκοσιπενταετηρίδος αύτοΰ νέας περιόδου ζωής καί έρ
γασίας. ·

Έν ’Αθήναις, τή 4 Σεπτεμβρίου 1888.

Ό Πρόεδρος
Σ· Κ.· ΜΠΑΛΑΝΟΣ

Ό Γεν. Γραρρατευς 
Μ. Π. Λάμπρος

Τ6μο< IB*-  Σ·νιτΒμβριος 1388. 1
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ΕΠΙΣΤΟΑΙΜΑΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΠΕΡΙ ΤΟΪ ΟΡΟΥ «γαραςδοειδης»

Έλλογε με φίλε χ. Σακκελίων!

Κατά την περίοδον ταύτην των δεκατριών ετών τά τοϋ Συλλόγου 
διφκησαν πέντε Πρόεδροι οί έξης·

1875
1875—1878

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ

1878—1880 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

1880—1886 Τ1ΜΟΛΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

1886—1888 ΣΙΜΟΣ Κ. ΜΠΛΔΑΝΟΣ, δ καί νϋν τοιοϋτος.

Γενικός δέ γραμματεύς διετέλεσε καθ’ δλον τό διάστημα ό καί 
νυν τοιοϋτος Μ. Π. Λάμπρος, συμπληρών εικοσαετίαν άπό της πρώ
της εκλογής αυτού.

Θεωρών υμάς ώς τον άρμοδιώτερον γνώστην των ήμετέρων με- 
σαιωνολογικών πραγμάτων καί τον μόνον δυνάμενον έν έπιστημονικη 
διαγνώσει νά κρίνη περί αυτών έν εΰθύτητι καί κριτική, άναλόγω 
της σημερινής στάσεως τών έπιστημονικών έν Ευρώπη ερευνών του 
μεσαίωνος—έκρινα καλόν νά συντάξω την παρούσαν πρός ύμάς έπι- 
στολιμαίαν διατριβήν περί του βυζαντινού όρου «.Γαρασό'οειάονς», 
περί όύ τοσοΰτος λογος έγένετο έσχάτως έν τώ τύπφ υπό επιστη
μόνων άνδρών, οίος δ σοφός καθηγητης της'Ιστορίας έν τώ έθνικώ 
πανε^ιστημίφ κ. Κ. ΙΊαππαρρηγόπουλος, καί δ ακάματος μεσαιω
νοδίφης κ. Κωνστ. Σάθας, ών ό τελευταίος θεωρεί ότι τό όνομα «.Γα- 
ρασάοεεάης'» προηλθεν έκ τοϋ βυζαντινού (ί.Ζαράσάα'», ονόματος, 
ωπερ άπεκάλουν οί Βυζαντινοί τον λάτριν τοϋ Ζωροάστρου, σοφού 
τών πάλαι Περσών καί αρχηγέτου της θρησκείας αυτών, ώς γνωστόν- 
συνεπώς δέ οί χριστιανοί έκάλουν «Ζαράσιίαζ·» καί τούς εις την άρ- 
χαίαν τών Ελλήνων θρησκείαν άφωσιωμένους "Ελληνας καί ίδίςε τούς 
Λάκωνας, ο'ίτινες έκράτουν καί συνετήρουν τά πάτρια τίίς θρησκείας 
έως της Θ’ σχεδόν εκατονταετηρίδας μ. X. κατά την μαρτυρίαν Κων
σταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου, οτε έπί Βασιλείου του Μακεδόνος 
<ίβαπτι.σθέντες χριστεανοί γεγόνασι .... οί τοϋ κάστρου της Μαι- 
νης οεκήτορες » 1.

Πρός ταΰτα δ κ. Παπαρρηγόπουλος παρατηρεί τάδε"
• Ή τελευταία φάσες της έλληνεκης Μυθολογίας, λέγει δ κ. Σά- 

»θας, βίνε ό Μανι,χαϊσμος,ήτοε ή θρησκεία τοϋ Ζωροάστρου». "Οτι 
»ό Μανιχαϊσμός ήτο κράμα συγκεχυμένου ποικίλων ανατολικών συν
δυασμών καί διδασκαλιών, σύν ταΐς ά'λλαις δέ καί ζωροαστρικών, 
»εινε βέβαιον. Άλλ’ ό δυαδισμός τοϋ Ζωροάστρου ούδεμίαν' είχε ,· 
οσχέσιν πρός την έλληνικην πολυθείαν, ίήτις, κατά τον κ. Σάθαν,

1 ΙΙερϊ τοϋ κάστρου τής Μάί'νης άλλοτε έγράψαμεν. έν τω «Παρνασσφ», τόμ.Γ, 
σελ. 504. ’
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»'έπεκρατησεν εΐζ την*  'Μλάδα μέχρι.-τής Τουρκοκρατίας υπό τό δνο- 
»μα του Ζ'ωροάστρου. Διότι τούτο ισχυρίζεται δ ήμέτερος μεσαιω- 
«νοδίφης βεβαιών ότι Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος εκτοξεύει 
«κατά του Σπαρτιάτου Νικήτα 'Ρεντακίου την ΰβριν «γαρασδο- 
»ειδής οψις», δηλ. πρόσωπον λατρευτού του Ζωροάστρου, λεγομέ- 
»νου υπό των βυζαντινών «Ζαράσία». 'Όσαι λέξεις ενταύθα, τό- 
»σαι, όπως και έπΐ τοΰ σλαυϊκού ζητήματος, διαστοοφαΐ τών κει- 
«μενών».

«Τό λόγιον έκεϊνο δεν άπηύθυνε προς τον Νικήταν ό Κωνσταντΐ- 
_»νος δ Πορφυρογέννητος, άλλα ό Γραμματικός Εΰφήμιος" ό Πορφυ- 
«ρογέννητος ιστορεί άπλώς, ότι ό περιβόητος εκείνος Γραμματικός, 
«άκούων τόν Νικήταν «ρύγα ρρονοϋντα επί τη αύτοϋ ενγενείερ» 
«άπέσκωψεν εις αυτόν τούτοι τό θρυλούμενον Ίαμβεϊον, δπερ όμως 
«ήκρωτηρίασεν δ κ. Σάθας, διότι, όπως ύπό τοΰ Πορφυρογέννητου 
«άναφέρεται, εΐχεν, ώς έξης· «Γαρασδοειδης δψ·ι.ς έσθΛαυωμένη». 
«’Αλλά τούτο δέν συνέφερεν εις τόν κ. Σάθαν, όστις, ώς εΐδομεν, 
«ηξίου ν’ άποδείςγ δ,τι. ό Νικήτας ήλέγχθη έχων πρόσωπον λατοευ- 
«τοΰ τοΰ Ζωροάστρου, ένω πράγματι ένεπαίχθη ώς έχων οψιν Σλ^ίου. 
«Έν ταΰθα δ’ έρωτάται άναμφιβόλως πώς καί αυτή ή οΰτω μ.ονω- 
«θεϊσα «Γαρασδοειδης άδις» ήρμήνεύθη ώς «δό’ΐς ζωροαστρική». Ει- 
«δομ.εν οτι κατά, τον ήμ,έτερον μεσαιωνοδίφην, οί Βυζαντινοί έλεγον 
«τον Ζωροάστρην Ζαράσδα. Τούτο δεν εΐνε εΐμή έν μέρει αληθές" 

,«δ Μαλάλας, τό Πασχάλιον Χρονικόν, δ Κεδρηνός, δ Γλυκάς, λέ- 
«γουσι τόν Ζωροάστρην οΰχΐ Ζαράσδα, αλλά Ζωροάστρην. Άναφέ- 
«ρεται μέν ύπό τινων και τό δνομα Ζαράσδα, αλλά τό έξ; αυτού 
«παραγόμενον εδει νά ήναι Ζαρασδοειδης καί όχι Γαρασδοειδης, Λέ- 

της οποίας ή σημασία αχρι τοϋδε δεν ί^ηχριβόίθη» 1.
Τούτο δ’ εΐνε τό σπουδαϊον: ότι ή σημασία τής λέξεως είσέτι-δέν 

έξηκριβώθη, ώς άποφαίνεται δ σπουδαίος καθηγητής τής 'Ιστορίας 
τοΰ ήμετέοου ’Έθνους έν τοΐς ανωτέρω. ’Άρα πάσα συμβολή συντε
λούσα άν μή εις τήν έξακρίβωσιν τής ερμηνείας ταύτης, τουλάχι
στον εις την προσέγ’γισιν αυτής δπωσδήποτε, ούκ άποκρουστέα παρά 
τοΐς έπαίουσι φαίνεται. Συμβάλλουσι δ’ ε’ις τήν κατανόησιν τοιού- 
των μεσαιωνικών όρων καί ήθη κα'ι έθιμα τών διαφόρων ελληνικών 
λαών τών τότε χρόνων, οίς. ανήκει καί τό εξής’

Έν τφ δήμω Μέσης τής επαρχίας Οΐτύλου έν τή Λακωνική

1 ’Ί3ε «Έφημερίδος» άριθ. 440, 10 Μαϊδυ 1888, ΰπδ τήν επιγραφήν «Νέα 
'Ιστορικά Δόγματα».
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(Δυτ. Μάνγ,), ένθα ύπάρχουσι τά ερείπια too Κάστρου της Μαί- 
νης, κατά τόν Ποοφυρογέννητον, έπΐ τοΰ μικρού οροπεδίου τού α
κρωτηρίου «Θυρίδων» (Cavo-Gro^SO τανύν;, καθώς καί εις τινας 
άλλους δήμους τής Μάνης, αί γυναίκες, αί ζώντας έχουσαι τούς εαυ
τών άνδρας, ποός άμεσον διάκρισιν άπό τάς χήρας,. φέρουσι μεταξύ 
τής όσφύος καί τών ποδών έπΐ τού ίματίου αυτών, γύρωθεν ταινίαν 
έρυθοάν κατά τό μάλλον καί ήττον πλατείαν. Ταύτην δέ τήν ται
νίαν όνομάζουσι «σγάρσδο» (σδ=ζ=σγάρζο)" τήν δέ φέόουσαν αυ
τήν γυναίκα χαιράμενη, ώς χαίρουσαν τόν έαυτής σύζυγον.

Ευνόητος λοιπόν εντεύθεν ή ερμηνεία τής λέξεως αποβαίνει σχε- 
τικώς, ποοκειυ-ένου μάλιστα τού λόγου περί Σπαρτιάτου, τού Νικήτα 
'Ρεντακίου, ον θέλων δ Γραμματικός Εΰφήμιος νά άποσκώψή «μέγα 
<ρροτουντα επί, ty αύτοϋ εύγενεία», καί τή έπΐ τή θυγατρΐ αυτού Σο- 
φίχ κηδεστία μετά τοΰ υίοϋ τοΰ βασιλέως 'Ρωμανού, Χριστόφορου,, 
έποίησε τό Ίαμβεϊον έκεϊνο «Γαρασδοειδης οί/τις εσθΛαυιύμένη» ,ο-πο- 
δεικνύων δι’ αυτού σκωπτικώς τό δι’ ερυθρών ταινιών ίσως έστιγμε- 
νον φύσει πρόσωπον τοΰ. Νικήτα.'Ρεντακίου· πράγμα, δπερ, κατά ?ην 
γνώμην τοΰ βυζαντινού Γραμματικού, ήν μάλλον άπόδειξις ποτα- 
πής καταγωγής. Γνωστόν δε ότι τινές τών ανθρώπων φέρουσι κατά 
τό πρόσωπον—οί ’ιατροί γινώσκουσι τό παθολογικόν αίτιον τούτου— 
έρυθρότητάς τινας κατά τό μάλλον καί ήττον πλατείας, άσχημιζού- 
σας όπωςδήποτε τήν δψιν τού φέροντος, καί άποκαθιστώσας αυτήν 
ώς όντως παρέχ< υσαν «σγάρσδο», κατά τήν μεταφορικήν σκωπτ.ι- 
κήν έκφρασιν τού Εΰφημίου, δανεισθέντος προς τούτο τό «σγάρσδο» 
τών συμπατριωτίδων τοΰ Νικήτα Λακαινών προς περισσοτέραν έμ.- 
φασιν χάριν τής μεταφοράς.

Τοιαύτας μεταφορικάς σκωπτικάς εκφράσεις καίνύν πολλαχοΰ τών 
ελληνικών χωρών έκ τών φορεμάτων έχουσιν έν χρήσει οί κάτοικοι, 
καί ώς φαίνεται έκ τών μεσαιωνικών χρόνων έλκει τήν καταγωγήν 
τοιαύτη συνήθεια και χρήσις, ώς π. χ. οί Πελΰποννήσιοι λέγουσι τούς 
‘Ρουμελιώτας «παΛηοκαπόταις» 'διά, τήν κάπαν ή καπόταν, ήν συνή
θως φορούσιν ούτοΓ οί Ήπειρώται λέγουσι τούς ’Αλβανούς ■ «μισο- 
τσάρουχους», διότι φορ.οΰσιν ήμίσεά «τσαρούχια» καλύπτοντα μόνον 
τούς δακτύλους σχεδόν, τό δέ λοιπόν τού ποδός μένει γυμνόν" ώσαύ- 
τως τούς ορεινούς τινων μερών «μισοδράκιδες», ύ>ζ φοροΰντας «βρα
κί», μόλις μέγρι τοΰ γόνατος έξικνούμενον κλ. κλ." ούδόλως λοιπόν 
παράδοξον, άν και δ βυζαντινός Γραμματικός κατ’ αυτόν τόν τρό
πον ήθέλησε νά σκώψϊ) τόν Μανιάτην Νικήταν Ψεντάκιον καί έπο- 
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νομάσγι έν τφ Ίάμβείφ αύτοΰ «γαραί/^οειάή» διά τό έν τφ πατρίδι 
αύτοΰ διατελοΰν έν χρήσει καί τότε «σγάρσόο'». Σημειωτέου δέ κα
λώς οτι έν Μάνη διετηρήθησαν και νΰν διατηρούνται πλεΐστα δσα 
*?ίΘη καί έθιμα παρφχημένων χρόνων. Περί τούτων, ώς καί περί πα
ροιμιών, μοιρολογιών, αρχαίων λέξεων κλπ. έγραψα πολλά είς την 
«ZZctrJoijp.ir» την ύπό τοΰ μακαρίτου Ν. Δραγούμη άλλοτε έκδιδο- 
μένην, ώς γνωστόν.

Επειδή δέ αί σημερινά! έπιστημονικαί έρευναι άκριβολογοΰσι καί 
τά έλάχιστα, φίλε αγαπητέ Σακκελίων, ώς γινώσκετε, μηδεμίαν 
συμβολήν άποκρούουσαι, έ'στω καί μακρόθεν, τείνουσαν πρός ευρεσιν 
τοΰ ζητούμενου, ούκ άπεικός έδοξέ μοι καί ταΰτα προσθεϊναι.

Α' Έν Μεσσηνίιγ, άπαντφ τό όνομα «Γαράνζα» έπί κώμης τί
νος. Γνωστόν δέ ότι τό στοιχεΐον ζ σύγκειται έκ «σό», ώστε δύνα- 
ταί τις άναγνώναι τό όνομα «Γαράπτάα», τό δέ ν προ τοΰ σ απο
βάλλεται, κατά τούς 'γραμματικούς κανόνας, καί ουτω προκύπτει ό 
τύπος (la forme) ΐίγαράσάα» τό πρώτον συνθετικόν δηλαδή τού ί 
ονόματος, τό δε δεύτερόν έστι τό είδος, καί ουτω μορφοΰται ή συν- 1 
θετός λέξις «,Γαρασάοειάής». Τοιαύτη σαφήνεια αναφαίνεται ενταύθα I 
έπί τούτου, ώστε δέν έπιτρέπεται λοξοδρομία τίς έν τή έπίστημο- I 
νική έρεύνη.

ΒΖ Άλλ’ αμέσως διεγείρεται τό ζήτημα ί τί σημαίνει τό όνομα 
<ί.Γαράσδατ>, καί εΐπερ έστίν ελληνικόν, μεσάιωνικόν ή ξενικόν ;

Πρός άνεύρεσιν τής γνήσιας ερμηνείας δέον ϊνα προσφύγωμεν εις 
τήν Γλωσσολογίαν, ήτις προήγαγε τήν έτύμολογίαν, ώς γνωστόν, 
είς βαθμόν άγνωστον παρά τοΐς προγενεστέροις ήμών. Καί δή έν τή 
σκυπεταοική γλώσστ) (αλβανική) άπαντφ, ή λέξις «σγγά^^ε», ση- 
μαίνουσα τόν έχοντα τών οφθαλμών τούς βολβούς έξωγκωμένους καί 
έξέχοντας, καί συνεπώς τόν δυσειδήείσί δέ καί παράγωγα τά 
έξης1 «σγαρόούαρε», «γουρΛομάτης» καί ρήμα «.σγαρδωτ σίσε»,γουρ- 
.Ιόνέι τά μάτια του, κατά μετάφρασιν έν τή κοινή σημερινή έλλή- ί 
νική, ώστε καί ή γλωσσολογική έρευνα καταντφ είς τό αύτό σημεΐον | 
τής παραστάσεως, ήτοι τής δυσειδίας του προσώπου, όπως καί τό | 
άσχημου τής θέσεώς Γαράντζας έν Μεσσηνϊίμ ‘Η τοιαύτη ασχήμια 1

1 Αλλά καί γαλλιστί «gara.nc e» σημαίνει τό έρυθρόδανον (ριζάρι), όπερ I 
διά τό χρώμα και τή έρυθρμ ταινίοι σχέσιν έχει πρός τό «γαρασδο» τών Μανία- ί 
τών. ΓΙόθεν λοιπόν ελήφθη ή λέξις «Γ αράζο» ; εκ τίνος βαρβαρικοΰ γλωσσικού | 
ιδιώματος τοΰ μεσαιώνος ; έκ τίνος βαρβαρικοϋ φύλου τών πολυπληθών τότε ά' I 
παντώντων έν τή ’Ιλλυρική Χερσονήσω ; |
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τού ποοσώπου τού Νικήτα ‘Ρεντακίου είτε διά τάς έρυθράς; ταινίας 
είτε διά τήν έξόγκωσιν τών βολβών τών οφθαλμών, παρέσχε τήν α
φορμήν τφ Γραμαατικφ Εΰφημίφ νά ,άποσκώψη αυτόν, ώς μαρτυρεί 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος. έν τοιςδε' «Έσθλαυώθη πάσα ή 
«χώρα (ή Πελοπόννησος) καί γέγονε βάρβαρος, .ότε λοιμικός θάνα- 
«τος πάσαν έβόσκετο τήν οικουμένην, δπηνίκα Κωνσταντίνος ό τής 
ϊκοπρίας επώνυμος, τά σκήπτρα τής τών ‘Ρωμαίων διεΐπεν αρχής, 
«ώστε τινά τών έκ Πελοπόννησου μέγα φρονοΰντα έπί τή αύτοΰ εύ- 
«γενείορ, 'ϊνα μή λέγω δυσγενειςρ, Εύφήμιον έκεϊνον τόν περιβόητον 
«Γραμματικόν άποσκώψαι είς αύτόν τούτοι τό θρυλούμενον Ίαμβείον 

«Γαρασδοεΐδής δψις έσθλαυωμένηο.
«Ήν δέ οΰτος Νικήτας ό κηδεύσας, έπί θυγατρί Σοφίμ Χριστόφο

ρον, τόν υιόν τοΰ καλού 'Ρωμανού και αγαθού βασιλέως» (Κωνστ. 
Πορφυρογ. περί Θεμάτων Συγγρ.). Άλλ’ ίσως καί ζηλοτυπία καί 
φθόνος τοΰ Γραμματικού πρός τόν Νικήταν καί ριγδιουργίαι αύλικαί, 
συνήθεις παρά τοΐς μοναρχικοΐς άπολύτοις πολιτεύμασιν, ώς τφ Βυ- 
ζαντινφ, έγένοντο παραίτιοι τής'διατυπώσεως τοΰ σκωπτικού Ίαμ- 
βείου, δπερ τοσαύτα παρέχει πράγματα τοΐς μεσαιωνοδίφκις διά 

τούς εξής λόγους-
α’ Ή λέξις «.έσθ^αυωμέζη·» μένει ανεξήγητος, άν παραδεχθώμεν 

οτι ή λέξις παράγεται παρά τφ έλληνικφ έπιθέτω «.εάθΛος», άγα.-, 
θός*  σημασία, ήτις άπφδει είς τόν ειρωνικόν χαρακτήρα, δν θέλει ό 
Εύφήμιος τφ Νικήτφ 'ϊνα έγκολάψη καί ίδίγ τφ προσώπω αύτοΰ ώς 
δυσειδεΐ, δι’ ους λόγους προείπομεν.

β’ Άρα πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι ή ειρωνεία τοΰ Βυζαντινού 
Γραμματικού εύοδοΰται, καί καλώς έχει, ότε ήμΐν άρέσκον έστί τό 
θεωρεϊν τήν δψιν τού Νικήτα προσόμοιον τή δυσειδεΐ μορφή τών 
Σλαύων, ο'ίτινες τότε κατεπλημμύρουν τήν'Ελλάδα, κατά Φαλμε- 
ράϋερ'Γ Αλλά καθ’ ήμετέραν γνώμην ή λέξις (ίταθΛαυωμέγη» έχει 
περιφρονητικήν σημασίαν, καθ’ ήν οί "Ελληνες τών τότε χρόνων, 
οσάκις ήθελον πρόσωπόν τι μέγα σημαίνον νάπεριφρονήσωσιν έλεγον, 
οτι έχει μορφήν έσθλαυωμένην, ήτοι μορφήν έλεεινήν καί αξίαν απο
στροφής. Τούτο δ’άποδεικνύει αρκετά σαφώς ότι οί Σλαΰοι τότε έν

1 Ουτος διά τής λέξεως «εσθΛανΐίθη», παρέσ/εν, ώς γνωστόν, ού σμικράν δό- 
σιν παρερμηνειών τοΐς. Σλαύοις περί τής καταγωγής των Ελλήνων ;χάριν πολι
τικών σκοπών, ών πρώτιστος ύπήρέτης εχρημάτισεν ό περίπυστος διά τοΰτο κα- 

■ταστάς εις άπαντα, τόν φιλολογικόν κόσμον Φαλμεράύ'ερ, δστις έζήλωσε τήν δόξαν 
τοΰ Ήροστράτου τοΰ τόν ναόν τής Άρτέμιδος κατακαύσαντος.

> ·
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Έλλάδι διετέλουν είς κατάστασιν προκαλούσάν τον οίκτον και τήν 
περιφρόνησήν τών ‘Ελλήνων, οΐτινες άπεστρέφοντο αυτούς καί διά την 
ελεεινήν του αύτών πολιτισυ.οΰ κατάστασιν καί το ολιγάριθμου αυ
τών τού πληθυσμ.ού’ διότι οί βάρβαροι τότε ' έπεβάλλοντο διά του 
δγκου τής πληθύος αυτών, καί συνεπώς οί ήττονες ήναγκάζοντο νά 
σέβωνται αυτούς έκ φόβου καί έκ συμφέροντος τής αύτοσυντηρήσεως 
καί νά ύπείκωσιν αύτοΐς' όταν όμως αναφαίνονται τής εποχής εκεί
νης φράσεις περιφρονητικά! πρός τούς Σλαύους έκ μέρους τών Ελ
λήνων—-τούτο άποδεικνύει εναργέστατα ότι οί Σλαΰοι εύρίσκοντο εις 
θέσιν ήττονα τών Ελλήνων, ών προύκάλουν διά τούτο τήν περιφρό- 
νησιν καί τον οίκτον.

"Αν έσθλαυώθη πάσα ή Πελοπόννησος, ώς λέγει ό Πορφυρογέννη
τος, ό ατελείς έχων γνώσεις γεωγραφικής τών χωρών, ών έβασίλευε, 
καί δλως άγνοών τήν τότε ήθικην καί πολιτικήν κατάστασιν τών χω
ρών αύτών, τούτο απέδειξαν'αί νεώτεραι επιστημονικά! έ'ρευναι καί 
ξένων σοφών καί ημεδαπών, ο'ίτινες άρδην άνέτρεψαν καί τήν έπί έ- 
σφαλμένων βάσεων στηριζομένην μαρτυρίαν τού Πορφυρογέννητου, 
καί τήν έπ’ αυτήν στηρίχθεΐσαν θεωρίαν τοΰ Φαλμεράϋερ ’Αλλά περί 
τούτου ενταύθα δέν είνε ανάγκη νά προσθέσωμέν τι, καθόσον έξην- 
τλήθη τό θέμα ήδη τούτο, καί άπερρίφθη είς το παλαιοντολογικόν' 
Μουσείου τών απηρχαιωμένων θεωριών τής επιστήμης κατατεθέν.

Ήμϊν άπολείπεται ενταύθα ή εξέτασις : άν ή λέξις (ίΓαρασόοει- 
δης» ή άκριβέστερον είπεΐν, άν τό πρώτον συνθετικόν αυτής «Γαράσ- 
do» εΐνε Σλαυϊκόν ή άλλου τινός βαρβαρικού φύλου λείψανου γλωσ
σικόν έκ τού μεσαιωνικού βίου αυτού’ λίαν δυσχερές τό ζήτημα 
τούτο ήμϊν φαίνεται καί δυσεπίλυτου διά πολλούς λόγους. Τί λοιπόν 
ποιητέον ; καί πώς νά προβώμεν είς τήν λύσιν αυτού ;

Ού δυνάμεθα προβήναι είς τήν εύρεσιν τής ερμηνείας άλλως είμή 
έξετάζοντες τά έν τοΐς ήθεσι καί έθίμοις τών κατοίκων τών ελλη
νικών χωρών άπαντώντα καί τά έν βυζαντινοί; συγγραφεύσιν άνα- 
φερόμενα' πρός δέ ποια έθνη έν τή εποχή) έκείνυ) βάρβαρα ήσαν διε- 
σκεδασμένα άνά τήν ’Ιλλυρικήν Χερσόνησον καί συνεπώς ήλθον ένια. 
χού τών ελληνικών χωρών είς σχέσεις συγκοινωνίας καί επιμιξίας 
μετά τών αρχαίων κατοίκων Ελλήνων, καί ουτω πιθανώς νά πλη- 
σιάσωμεν όσον τό δυνατόν είς τό αληθές τής ερμηνείας του όρου 
«,Γερΰσόύ-ζοΛ ■ διότι ή συγκοινωνία τών εθνών καί επιμιξία πάντοτε 
καί είς τάς γλώσσας αύτών φέοουσιν ανταλλαγήν όρων εκφράσεων, 
τρόπων κλ., ώστε διά τον λόγον τούτον επέρχεται και άφομοίωσις 
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τού ήττονος έν τώ πολιτισμω πρός τό κρεϊττον, τό ΰπερισχύον ένεκα 
τών υψηλότερων γνώσεων, τής τέχνης, τού εμπορίου, καί έν γένει 
τής βιομηχανίας καί τών επιστημών, καί αύτω βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον επέρχεται φυσική συγχώνευσις τών στοιχείων, αποτελούσα έν 
κράμα εθνολογικόν, έ©’ όύ έπιπνέει ή αύρα τοϋ κρείττονος, ούτινος 
καί τον τύπον φέρει καί τόν χαρακτήρα’ άπόλλυται δέ τό ήττον. . · 
Τούτ’ αύτό έπαθον καί οΐ Σλαύοι κατελθόντες είς τάς ελληνικά; χώ
ρας, καί άπορροφηθέντες υπό τών κρειττόνων Ελλήνων, παρ’ οίς ά- 
παντώσι μόνον λέξεις τινές σλαυϊκαί, ονόματα προ πάντων ποιμε- 
νικά, χρησιμεύοντα μόνον είς έ'νδειξιν τής συμμίξεως, άλλ’ άμα και 
άπορροφήσεως υπό τών πολυπληθέστερων καί μάλλον έξηυγενισμέ- 
νων κατοίκων τών χωρών, έν αις ή επιμιξία έγένετό’ τοιαύται λέ
ξεις θεωρητέαι καί τό <ί.Γαρα.ο·όο-Γαρά.ζοΊ> καί τό ((εσθΛ,αυωριένη».
Αλλ’ ή μέν τελευταία φέρει τύπον έλληνικής μορφώσεως έκ τού. 

ονόματος αΣΛανος», καί συνεπώς θεωρητέα ώς έκ κατασκευής ελ
ληνική, τό δέ■ ϋΓα'ράζοι σλαυϊκόν είνε ; Ό μέν ακάματος ήμών με
σαιωνοδίφης κ. Σάθας λέγει, ώς εΐδομεν έν τή ώρχή τής παρούσης 
πραγματείας, ότι έλκει τήν καταγωγήν έκ τής ζωροαστρικής λα
τρείας, διότι εκαλείτο ό Ζωροάστρης καί «.Ζαράσδατ)' δ δέ Παπαρ- 
ρηγόπουλος, δ ούχ ήττον άναδιφών τά μεσαιωνικά ήμών &dncumen~ 
tay> δμο^ογαυι/,,ενως μετά ΰιχυγείας πνεύματος άνωτέρας· τής πρεσβυ- 
τικής αυτού ηλικίας καί μετά βαθείας κρίσεως, ούκ άσπάζεται τό 
τοιοΰτον όνομα, λέγων οτι καί τό παραγωγόν αύτού έ'δει τότε είναι 
«Ζαρασόοειάηρ» καί έχει δίκαιον*  άρα ό ορος Ζενδίκής καταγωγής 
ούκ έστι. Μένει λοιπόν νά έξετάσωμεν, άν ΰπάρχ-ρ σλαυ’ίκός, καθό- 
σον οί Σλαΰοι τότε, αναφαίνονται έν Έλλάδι διεσκεδασμένοι. ’Αλλά 
καί τούτο διαμφισβητεϊ ό κ. Σάθας έν τοΐς documents inedits 1 διά 
πολλών θέλων νά παραστήση ότι ούκ ήσαν Σλαΰοι ούτοι, άλλ’ ’Αλ
βανοί, "Αβαρές,· έξελθόντες έκ τής’Ιλλυρίας (νυν Σκυπερίας) τής πρώ
της αύτών κοιτίδος, τής ’Αλβανίας κατά τούς νεωτέρους χρόνους κα- 
λουμένης, καί έξαπλωθεντες άνά τήν ’Ήπειρον, Μακεδονίαν, Θεσσα
λίαν, κυρίως Ελλάδα, ΙΙελοπόννησον καί τάς νήσους, ένθα διατε- 
λοΰσι. καί νΰν ύπάρχοντες’ πλεΐστα δέ ονόματα,- έπωνύμια, κωμών 
ονόματα καί θέσεων έπί όρέων κειμένων καί κοιλάδων έχουσιν άλ»

1 Κ. Σάθα docum. ined. σελ. VII. καί XV, XVI, XVII-XXI, XXII, XXIII 
—XXV. κλπ. κλπ., ένθα διά μαρτυριών τών Βυζαντινών προσπαθεί νά έμπεδώση 
τήν θεαιρίαν ταύτην. . ·
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βανικήν καταγωγήν, ώς ίσως καϊ τό «χαράσίο»1. Άλλα: τό σπου
δαϊον καϊ άρμοδιώτατον διά την λύσιν τοιούτων ζητημάτων σύγ
γραμμα τοΰ μεγάλου Οικονόμου «.Λοκίι.αον περί τής πΛησι,εστάτης 
συγγένειας τής ΣΛαβονο-ρωσσι,κής γάώσσης προς τήν έ.ΙΛηνικήν·», 
ουδόλως τής λέξεως ταύτης μνείαν τινά ποιείται 1 2 3, ώστε δύναταί τις 

. μάλλον νά άποκλίνη προς τό αλβανικόν $ τό σλαυϊκον ιδίωμα διά 
την λέξιν ταύτην και ένεκα τής παραλείψεως ταύτης του σοφού άν- 
δρός, τοΰ μηδέν άνεξερεύνητον έγκαταλιπόντος, μηδέν άπαρατήρη- 
τον, άφορών την συγγένειαν ταύτην τών δύο γλωσσών, έφ’ η κυρίως 
και συνέγραψε την περισπούδαστον εκείνην συγγραφήν. Αλλά καί 
τοΰ κ. Σάθα τάς θεωρίας μετ’ έπιφυλάξεως δύναταί τις νά παραδε
χθώ, καθόσον ό άνήρ μάλλον θεωρητικός ή θετικός επιθυμεί νά φαί- 
νηται, ώς άποδεικνύει άριδήλως ή περί τής έν Κύπρω μεταβάσεως 
Αλβανών επίνοια αύτοϋ, ήν στηρίζει έπΐ τοΰ χρονικού τοΰ Μαχαί
ρι, όπερ ουδόλως περί τοιαύτης τινός ’Αλβανών έποικήσεως έν τή 
νήσφ ταυτη ποιείται λόγον- έπανειλημμένως άνέγνωυιεν αύτό καί ού- 
δέν ευρομεν τοιοΰτον έπιβεβαιοΰν τό σπουδαϊον τούτο γεγονός τών 
Αλβανών έν Κύπρφ έποικήσεως- ώστε άπορον ήμΐν δοκεϊ τίσι ποτέ 

λογοις καί τίσι συγγραφεύσιν ό κ. Σάθας τούτο ήξίωσεν άληθές άπο- 
φήνασθαι ’Αλλά δέον έπΐ τών τοιούτων ζητημάτων έφεκτικούς είναι 
τους έθέλοντας τήν επιστημονικήν άλήθειαν εύρεϊν, έως άν αί έρευ- 
ναι νεώτερόν τι άποκαλύψωσιν εις τούτο συντελούν καί συμβάλλον- 
εις τοιαύτας έρεύνας οί νεότεροι 'Έλληνες έν πάση σπουδή καϊ έπι- 
μελείη πρέπει νά έπιδοθώμεν- διότι μέγκ συμβάλλουσιν εις τήν τών 
μεσαιωνικών χρόνων διαφώτισιν καί εις τήν τών βυζαντινών πραγ
μάτων σαφή κατανόησιν. Γνωστόν δέ σήμερον πάσι τοϊς τά πάτρια 
ανασκαλίζουσι πόσφ τά βυζαντινά πράγματα χοησιμεύουσι πρός σχη
ματισμόν κρίκου στερεού συνδέοντας τήν άρχαίαν Ιστορίαν τών προ
γονών ημών τή νεωτέοα, ώς λίαν ευγλώττως έξέθετο τούτο ό πολυ
μαθής καθηγητής τού έν Όδησσφ Πανεπιστημίου κ. Οΰσπένσκης, 
έν ομιλία: περισπουδάστφ, έν τώ «ΓΙαρνασσώα γενομένη πέρυσιν έν- 
ταύθα. Αλλά καϊ πολλοί τών λογίων έλλήνων πρότερον περί τού

1 Περί τοϋ ζητήματος τούτου ίδιοι έγράψαμεν εις τον «’ΑποΛΛωνα» Πειραιώς
(φυλλάδ. Φεβρ. καϊ Μαρτ.) τοΰ 1885.

3 ’Έκδ. Πετρουπόλεως 1828.
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του άπεφήναντο, ών εις έκ τών προεξεχόντων περί τούτου εισθε καί 
ύμεϊς, σεβαστέ φίλε κ. Σακκελίων.

Δέξασθε, παρακαλώ, κλ. κλ.

’Έγραφον έν Πειραιεϊ, 17 Αύγουστου 1888.

Ό φίλος σας
ΙΙετρέδης, 

Ήπειρώτης.ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΠΠΕ
(Έκ τών τοΰ Άδόλφου Ragot).

Συνήντησα αυτόν κατά τήν κηδείαν τού ’Ιουλίου Σανδώ. Ή κη
δεία αύτη παρίστα θέαμα σπάνιον. ’Εκείνην τήν ήμέραν ή έκκλησία 
τοΰ Αγίου Γερμανού άπό μιας ήδη ώρας περιελάμβανεν έν τφ περι- 
βόλφ αυτής πάν ό,τι έξαιρέτως γεραίρει ή Γαλλία, παν δ,τι διατη- 
ρεϊ αυτήν, καϊ σήμερον έ'τι, ώς τό πρώτον τού κόσμου έ'θνος έν τή 
φιλολογία, τή τέχνη, τή επιστήμη καϊ τή αγωγή.

“Αν αίφνης διά τίνος κατακλυσμού κατεκρημνίζοντο οί θόλοι έπΐ 
τού έκλεκτοΰ έκείνου πλήθους, ή άν κατεβυθίζετο τό έδαφος, ουδέ 
ένα πλέον θά είχομεν δραματικόν, μέγαν μυθιστοριογράφον, μέγαν 
ζωγράφον, μέγαν γλύπτην. Πάντες έπΐ τό αύτό ήσαν συ.νηθροισμέ- 
νοι. Δέν ήσαν έκεϊ οί πλαστοί καϊ τών τετριμμένων φιλοφρονήσεων 
Παρίσιοι, άλλ’ εύρίσκετο αύτό τό πνεύμα, ή ψυχή τής Γαλλίας.

Τίς ύπουργός, τίς πολιτικός τής ένεστώσης έποχής ήδυνήθη νά 
συναγείρη περί τόν εαυτού νεκρόν τοιαύτην όμήγυριν ; Καϊ ό Θιέρ- 
σος, καί ό Γαμβέττας ήσαν παρόντες. Εύρέθησαν συνηγμένοι αύθορ- 
υ.ήτως δπως προςαγορεύσωσιν άπλοΰν λογοτέχνην δςτις ούδέν άλλο 
υπήρξε ποτέ ή μόνον λογοτέχνης. Ό ’Ιούλιος Σανδώ είναι μία τών 
τεσσάρων ή πέντε μεγάλων έξαιρέσεων—καϊ κάμνω εύρεϊαν καταρίθ- 
μησιν—τής συγχρόνου ήμών φιλολογίας, αϊτινες έξηκολούθησαν κατ 
εύθεϊαν τήν εαυτών οδόν, μή καταδεχόμενοι νά άπαντήσωσιν εις τα 
έρωτύλα βλέμματα τής πολιτικής, τής έταίρας ταύτης ιών τριόδων. 
Είναι έκ τού μικρού, έλαχίστου αριθμού έκείνων, οϊτινες έγραψαν ά- 
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θορύβως τό βιβλίον ή τήν κωμωδίαν, ήν έκριναν καλόν νά γράψω- 
σιν, αναίσθητοι εις τάς ενοχλήσεις τών πέριξ, ανίκανοι νά πλάτ- 
τωσι, συμφώνως τή πλημμύρα και τή άμπώτιδι, τά έργα αυτών 
κατά τόν συρμόν τοΰ πάθους, ώς πράττουσιν αί μόδίσται., προβάλ
λονται εναλλάξ τόν πίλον Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ” ή τόν τοΰ Διευθυν
τηρίου. Μετά τόν ’Ιούλιον Σανδώ τό φωτεινότεοον παράδειγμα τής 
ύψηλόφρονος ταύτης ειλικρίνειας είναι δ συνεργάτης καί φίλος αύτοϋ 
ζ, Αΐμύλιος Ώζιέ. Χάνει μέν τις έν τή πείσμονι ταύτη ανεξαρτη
σία όλίγην δημοτικότητα καί πολλά χρήματα, άλλ’ έν ταύτώ απο
κτά την περιφρόνησιν τών μέτριων, έργα διαρκή καί τέλος τό σέβας, 
οπερ είπον, ήτοι πάν ό,τι άρμόζει τή ευφυΐα και τή τιμή.

.Μετά τό πέρας τής τελετής διέζρινα τόν συγγραφέα του Άαμ'ά- 
ζου. Ήτο μεταξύ τών τελευταίων έν τώ πλήθει, ώς άνθρωπος έλ- 
θών έζεΐ πρός έκπλήρωσιν καθήκοντος καϊ ούχί όπως τόν ϊδωσιν.Μό
λις άντήλλαξεν ελαφρούς τινας χαιρετισμούς μακρόθεν. Ό χαρίεις 
ούτος ποιητής ήτο μεμονωμένος καί μετριόφρων, καίτοι αυτός ημέ
ραν τινά παροργισμένος καί έν έξάψει έξηκόντισε τόίδιότροπον έκεϊνο, 
τό τοσάκις μετά ταΰτα έπαναληιοθέν" «Μή έσο μετριόφρων, καθί
στασαι γελοίος». Μακρόθεν πκρετήρουν αυτόν. Μετά τά πρώτα 
έργα του, δηλαδή μετά όκτωκαίδεκα έτη, μόλις ολίγον τι μετε- 
βλήθη. Είναι πάντοτε ή κατατομή τοΰ αρχαίου νομίσματος,διά τής 
μελαγχολικής αυτής σοβαρότητος ανακαλούσα εις τήν μνήμην άφ’ 
ενός μέν τόν ισχνόν Βοναπάρτην τοΰ Δαβίδ (1 ’ Angers, καί άφ’ ετέ
ρου τόν Βικτωριανόν Σαρδού. Τό βλέμμα, λαμπρόν γλαυκόν, άτενί- 
ζον άατά πρόςωπον, έ'χει τήν διαύγειαν τοΰ χάλυβος. Αί βλεφαρίδες, 
μαζραΐ καϊ μέλαιναι, δεικνύουσιν όνειροπόλον, παρατηροΰντα πολ- 
λάκις πρός τά έσω, δ πώγων, προφανώς προεξέχων7 εμφαίνει τήν ήρε- 
μον καί επίμονον θέλησιν. 'Γοιούτον ή άνάμνησις μοΐ παρίστα αυτόν 
κατά τά τέλη τοΰ χειμώνος τοΰ 1865, όδηγούμενον ύπό του Κα- 
τούλλου Μενδές παρά μικρμ πτωχή έβδομαδιαίμ έφημερίδι,τη Τέχνη, 
ίδρυθείστ), άν αγαπάτε, πρός άναζωπύρησιν τής ποιήσεως καί ολίγον 
μετά ταΰτα μεταμορφωθείστ) είς τόν Σύγχρονον Παρνασσόν, τήν 
κοιτίδα καί τό τέμενος πάντων ανεξαιρέτως τών Παρνασσιδών. Έ- 
πανέβλεπον τόν νέον τοΰτον κατηφή, διαρκώς μελανείμονα, ολίγον 
κεκυφότα, σπανίως μειδιώντα μετά τίνος πικρίας, ερχόμενον κατά 
τήν 5ην ώραν εί'τε εις τό ισόγειον τής Τέχνης έν τή όδφ τών Κα- 
.Ιΰ>ν-Πα.1ό(ύν, είτε εις τό έτερον έκεϊνο οίκημα τής διόδου ΣουασέΛ^ 
άναβαίνοντα τήν έλικοειδή κλίμακα αύτοϋ, δπερ τότε ήτο έμβουον 
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βιβλιοπωλείου, Ζάταστάντος βραδύτερον περίφημου——του βιβλιοπω
λείου Λεμέρρ — , σήμερον δέ κατέχεται, έξ αχαριστίας πρός τήν δό
ξαν, ύπό εμπόρου άλεξιβροχίων.

Διά τών δύο τούτων γραφείων διήλθε πάσα σχεδόν ή φιλολογική 
γενεά, ή γεννηθεϊσα άπό τοΰ 1840 μέχρι τοΰ 1842, κατά τό μάλ
λον ή ήττον διαπρέψασα έν τή μυθιστοριογραφία-, τώ θεάτρφ, τή ποιή
σει καί έν αυτή έτι τή πολιτική.

Ό Φραγκίσκος Κοππέ έκτοτε ήτο ο,τι διετέλεσεν ών πάντοτε: 
ποιητής. Άν δέν έφαίνετο προ τής 5ή? μ. μ. ώρας, τούτο προήρχετο 
έκ τοΰ οτι ήτο δλην τήν ήμέραν άπησχολημένος ύπό ευτελούς τινας 
θέσεως παρά τώ ύπουργείω τών Στρατιωτικών, κειμένω ούχί εγγύς 
τής διόδου Σουασέλ. Είργάζετο πολύ, ώς έφαίνετο άπό τών κοίλων 
οφθαλμών καί τών προεχόνιων βρεγματικών οστών αυτού. ’Εγκατα- 
λείπων τόν μικρόν κύκλον, είς δν ,είχεν είςαχθή, άνήρχετο εις τά 
υψώματα τής δεξιάς όχθης τοΰ Σηκουάνα καί εύοίσζετο είς-τήν Βα- 
τινιόλην, εντός πτωχού οικήματος, ύπαλλήλου, ένθα άνέμενεν αυτόν 
θερμοτάτη στοργή καί ένθάρρυνσις πρός τό καθήκον. Οικογενειάρ
χης προ τοΰ εικοστού τρίτου έτους τής ηλικίας, διά τόν. θάνατον τοΰ 
πατρός του, δ Κοππέ συνετήρει τήν μητέρα καί τήν αδελφήν, τρυ
φερά πλάσματα πλήρη αύταπαρνήσεως καί άνευ φιλοδοξίας. Ύπήρ- 
ξεν δ άριστος, δ ευσεβέστερος τών υιών, φέρων έπΐ τοΰ μετώπου άνευ 
γογγυσμού, μετ’ έπιμόνου θελήσεως, τάς υποχρεώσεις τής σήμερον 
καί τάς έλπίδας τής αυρών. Ήδύνατο, ώς πολλοί, νά ριφθή είς τό 
φιλολογικόν επάγγελμα, νά καταστή ζάπλουτος διά τού χρυσού τού. 
έγκεφάλόυ αυτού. Άλλ’ άλλως έσκέφθη.' Ήσθάνετο εαυτόν ποιητήν 
καί περιωρίσθη εις μόνον τό έπάγγελμα τοΰ ποιητού. Ως και αλλα
χού ειπον, δ κ, Κάτουλλος Μενδές ήγαγεν ορύτόν είς τό είναι, αυτός 
τον έδημιούργησεν. Ό συγγραφεύς τού Σ/ιαβάτου μετ’ ευγνωμοσύνης 
και συγκινήσεως ποιείται λόγον περί τού κ. Μενδές. Πλεϊστοι δέ οσοι 
ήκουσαν αυτού λέγοντος:

. — Του οφείλω πολλά. Εις αύτόν πρώτον έδειξα τούς πρώτους 
στίχους μου. Ευρεν αύτούς άποτροπαίους, καί είχε δίκαιον. Έστι- 
χούργησα άλλους ούχί καλλίτερους τών πρώτων. Μέ προέτρεψε νά 
έξακολουθήσω' μέ διώοθονεν, ύπήρξεν αμείλικτος καί έπΐ τέλους κα- 
τέληξα είς τήν σιδηρουργίαν.

Καί άν δ Μενδές, συγγραφεύς δόκιμος καί αυτός, δέν είχεν άλλο 
τι νά δείξγ) ή τό ότι διέγνωσε τήν άξίαν τού Κοππέ, δέν θά ήτο 
μικρόν τό πράγμα. Ό διδάσκαλος ούτος τής ποιήσεως έκρινε δι’ ένός 
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μόνου βλέμματος τον μέλλοντα συγγραφέα τοΰ διαβάτου, ώς κρίνει 
κοινός διδάσκαλος τής Οπλομαχητικής τόν μέλλοντα άρίστον μαθη
τήν αύτοΰ. Ό κ. Μενδές έδίδαξε τόν Φραγκίσκον Κοππέ τά κτυπή
ματα, τάς διασταυρώσεις, τάς οπισθοχωρήσεις καϊ τάς άντικοούσεις. 
Ό μαθητής ύπερέβη τόν διδάσκαλον, μηδόλως ζηλοτυπούντα. Καϊ 
ή Άδριανή Λεκουβρέρ άνέστησε τήν 'Ραχήλ, διότι ίσχεν ώς μοναδι
κούς καθηγητάς τόν αγαθόν Μισονέ και τόν κωμικόν Σαμψών.

Ή ποιητική συλλογή, ή έπιγραφομένη Τα Λείψανα, ύπήρξε τό 
πρώτον «άπό σφυράς» δργον, ό'περ ό νέος σιδηρουργός άπεφάσισε νά 
έκδώσγ)· είναι βιβλίον έξαίρετον, καϊ ό ποιητής ζητεί έν αύτφ νά 
δείξη, στηριζόμενος έπ'ι υποδειγμάτων, τάς άρετάς του. Τό κοινόν 
έκ τοΰ πρώτου κτυπήματος δέν διέκρινε ταύτην τήν άρχήν. "Αν μή 
ήναι υπογεγραμμένος δ Hugo ή δ Musset έν γένει οί στίχοι είναι 
άτεχνοι έν Γαλλία. ’Απαιτείται περίστασις, τύχη, θόρυβος. Σήμερον 
έπενόησαν τα'ις στράκαις, άλλά τφ 1866 αύται ήσαν άγνωστοι. "Ο
πως άναλάμψτι τις τότε, ήτο άνάγκη άπόλυτος νά έχ·ρ άξίαν. Ή α
ποτυχία τών Λείψανων δέν ήτο μόνον λυπηρά ώς διάψευσις φιλολο
γικής έλπίδος. 'Ο ποιητής είχε δαπανήσει, δηλαδή ήτο ήναγκασμέ- 
νος, αύτός, υπάλληλος 1800 φράγκων, ίνα καλύψγ διά συνεχών χρεω- 
λυσίων τάς δαπάνας τής έκτυπώσεως κα'ι δημοσιεύσεως. Εσπέραν 
τινά άνηρχόμην μετ’ αύτοΰ τήν οδόν Σουασέλ. ΤΗτο ωχρότερος κα'ι 
κυρτότερος τοΰ συνήθους.

— Φαίνεσαι πολύ καταβεβλημένος.
— Ναί, έργάζομαι ύπερβολικά. Πότε θέλεις νά έργάζωμαι ; Μό

νον τήν νύκτα έ'χω είς τήν διάθεσίν μου.
— ’Ήρχισες νέον ποίημα ;
•— ΙΙρό δύο νυκτών. Μικράν sayiiete διά δύο πρόςωπα. Κατ’ αύ- 

τάς έπαρουσιάσθην ε’ις τήν δεσποσύνην ’Άγαρ. Μετά ένα άκριβώς 
μήνα δίδει έν τφ Ώδείφ τήν ευεργετικήν της, και μοΰ έζήτησε κάτι 
τι πολύ σύντομον, δπερ νά δύναται νά παραστήσή μετά τίνος δλως 
άγνώστου ηθοποιού, τής δεσποσύνης Σάρρας Βερνάρ. Προςπαθώ νά τό 
τελειώσω.

'Έλεγε ταύτα μετά λύπης, μεθ’ ύφους άνθρώπου άποτεθαρρημέ- 
νου. Έπανέλαβε δέ. πικρώς :

— "Ανήτο δυνατόν τό έργον τούτο νά μο'ι προςπορίση 500 φράγ
κα, θά έξώφλουν τήν έκτύπωσιν τών Λείψανων.

-— Και δ τίτλος;
— Ό διαβάτης.
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Ό Κοππέ ούδόλως ύπώπτευεν, έτι δ’ ολιγώτερον, άν ήτο δυνατόν, 
έγώ, οτι ό τίτλος ούτος δύο μήνας βραδύτερον θά έγίνετο άνά τήν 
ύφήλιον έ'νδοξος,καί οτι ή επιτυχία τού Λίαβάτον θά ήρκει αύτφ ού 
μόνον διά παντός νά άπελευθερωθή έκ τών άπογοητευτικών εργασιών 

' τοΰ γραφείου, άλλά καί νά έξασφαλίσν) κα'ι τό ετερον δνειρόν του, 
f τήν εύημερίαν τών δύο γυναικών, μητρός και αδελφής, αϊτίνες είχον 

συμμερισθή ήρωϊκώς μετ’ αύτοΰ τήν πτωχείαν κα'ι τάς θλίψεις του. 
I Eivat χαρίεσσα και κωμική άμα ή ιστορία αύτη τού κ/ια^άτου, 'Ο 
κ κ. Δέ-Χιλλύ, τότε διευθυντής τοΰ Ωδείου, δέν ήδυνήθη νά άρνηθή 
| τό μικρόν έ'ργον, δπερ έπαοουσίασεν αύτφ ή δεσποσύνη ’Άγαρ, άλλά 
V και δέν ήδυνήθη νά άποκούψγ) καί τινα φθόνον, ένυπάρχοντα έν έαυ- 
| τφ, καϊ είπε τφ Κοππέ :
J — ’Αγαπητέ μ-ot φίλε, δέν έπεθύμουν νά εύρίσκησθε έν όνειροπο- 
ί λήσει. Ό Λίαβάτης θά παρασταθή δϊς ή τρις μόνον. Προςεχώς άνα- 
, βιβάζομεν έπί σκηνής μέγα δράμα, τήν Λεσποσύνην Μαρκησίαν, 

συντεθεΐσαν έπίτηδες διά τό Ώδεΐον ύπό δύο τεχνικωτάτων συγγρα
φέων θά παρασταθή δέ άσφαλέστατα πεντήκοντα κα'ι εκατόν φοράς. 
Έννρεϊτε,—-δέν είναι αληθές ;■—οτι τό μικρόν εργον σας δέν θά δυ- 
νηθή νά συνοδεύσγ δράμα, δπερ θά κρατήσν) τό πρόγραμμα. Προ
τιμώ νά σάς τό είπω άμέσως ή νά σάς άφήσω είς ελπίδας άπραγμα- 
τοποιήτους.

Ή εύεργετική έδόθη' ή παράστασις συνεκέιτο έκ διαφόρων τεμα
χίων, διέπρεπε δέ τό πρώτον κωμφδία τις έ'μμετρος είς πράζιν μίαν 
τού Ίωάννου clu Boys, ή Κωμωδία τοΰ έρωτος, Ό κ. Δέ-Χιλλύ, 
δςτις δέν ήδυνήθη νά παρευρεθή έν ταύτή τή έσπερίδι, κωλυόμενος 
ύπό θλιβερού οικογενειακού καθήκοντος (τοΰ θανάτου τής θυγατρός 
του), θά έξεπλήσσετο σφόδρα, άν ήτο παρών, άπό τά ένθουσιώδη 
χειροκροτήματα, άτινα έχαιρετιζον πάσαν σκηνήν, ή μάλλον είπεΐν, 
έκαστον στίχον τοΰ νΰν πρώτον άπό σκηνής διδασκομένου έργου.

Έν τούτοις διά τόν Λιαβάτην δέν άπγτήθησαν μεγάλαι δαπάναι' 
ή Συλβία κα'ι' ό Ζαννέττος ήσαν έν τή σκηνή πρό τής παλαιάς διακο- 
σμήσεως δράματός τίνος, προςφάτως καταπεσόντος (ώς θά έπιπτε 
μετά οκτώ ημέρας καϊ ή δεσποσύνη Μαρκησία\. Αί έπευφημίαι έξη- 
κολούθουν. Ήτο νίκη, παραφροσύνη. Ό Λίαβάτης ήτο μία τών λαμ- 
προτέρων επιτυχιών τού συγχρόνου θεάτρου. Τήν επαύριον τά Λεί
ψανα μέχρι τοΰ τελευταίου άντιτύπου, ώς καϊ αί Οι
κειότητες, μικρόν ποιητικόν κερμάτιον, ούτινος tv άξιολάτρευτον 
τεμάχιον, ό ΆχύΛονθος, περιλαμβάνει έν σπέρματι τήν Ιδέαν τού 
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/Ραβάζου. Τό διάστημα μιας νυκτός ήρκεσεν όπως καταστ^ περι
κλεές τό όνομα- του Φραγκίσκου Κοππέ.

Πολλοί άλλοι Θά συνετρίβοντο, τεθαμβημένοι ύπό τής αιφνίδιου, 
της κεραυνοβόλου ταύτης δόξης. Μετά τον ζΡαβάτην ήτο αύτω. αρ
κετά εύκολον νά προμηθεύεται χρήματα, νά προεξόφλη τήν επιτυ
χίαν, παράγων πρωίμως, άλλεπαλλήλως.Ό τίτλος άρκεϊ εις τήν φιλο
λογικήν δημοτικότητα. 'Ο Φραγκίσκος Κοππέ έν τούτοις διετέλεσεν 
ών τήν επαύριον τοϋ Λιαβάζον δ,τι ήτο τήν παραμονήν- γαλήνιος 
καλλιτέχνης, ύπομονητικός καί ευσυνείδητος, ουδέποτε παραδίδων 
πρόςωπόν τι είς τήν τύχην, οΰδέν γραφών κατά παραγγελίαν. Έδω- 
κεν ό,τι ήθελε νά δόση. Έν οΰδεμιά τών μεταγενεστέοων ποιητικών 
συλλογών αυτού θά εύρη τις τό έλάχιστον ίχνος παραχωρήσεως εις 
τήν έφήμερον φήμην, είς τόν νεωτερισμόν τής στιγμής, οΰδέν Θά άνε- | 
κάλυπτε, καί έν ένί μόνω στίχω, σημεΐον λιποταξίας από τών αρχών 
τοϋ αιωνίου δικαίου. Εί καί δώδεκα έτη συνεχρωτίζετο μετά τών 
έλευθεροφρόνων,έν τούτοις οΰδ’ άπαξ έκλονήθη ή συνείδησις τού ποιη- 
τοϋ τούτου, οςτις έξηκολούθει ψάλλων ο.τι καλόν, ό,τι αληθές, ό,τι 
μή μεταβαλλόμενου μηδέ παρερχ όμενον. Οί πειρασμοί, απέναντι,τών 
οποίων ούκ ολίγα ευαίσθητα πνεύματα, ούκ όλίγαι· ικανότητες δέν | 
ίσχυσαν νά άντισταθώσιν, οί πειρασμοί αυτοί άπετυχον έπί τοϋ συγ- 
γραφέως τών Ταπει/νώτ. Ποτέ δέν άνήκεν είς κόμμα., έπομένως δέν 
είχε νά μεταβάλληται. Είναι ο τέλειος, πλήρης, άπρόςβλητος τύπος 
του λογοτέχνου, ανεξάρτητος, υπερήφανος καί ευθύς, ουδέποτε ύπο- 
κλέψας ώς ταχυδακτυλουργός επιτυχίαν, έπαιτήσας εύνοιαν, άγορά- 
σάς προστασίαν- έν ώ δέ ήδύνατο νά έξασφαλίση ταχεΐαν τύχην, 
προυτίμησε τήν μετριότητα μόλις άρκοϋσαν, άλλ’ ΰψηλόφρονα, ήτις 
οΰδενί οΰδέν οφείλει.

'Υπήρξεν ώς άρωμα τών ΦυΛΛωμαζων. τής νεότητος τοΰ Βίκτω- 
ρος HllgO, έν τφ σεμνφ τούτω άσύλφ, είς τό βάθος αρχαίας συνοι
κίας, πλήρους δένδρων, πτηνών, κωδώνων μοναστηρίων, δπερ έξέλε- 
ξεν ό Φραγκίσκος Κοππέ έν τη όδώ ταύτη ΙΓΛουμέζου, έρήμφ ώς οδός 
έπαρχίας μετά τήν 9ην τής έσπέρας ώραν: Ένεωτέρισε μέν λαβοϋσα 
τό όνομα τοΰ Ovdirozov,—ένδοξου στρατιωτικού·—, άλλ’είναι πάν
τοτε ή οδός ΙΙΛονμέζου^ τό είδύλλιον διά τούς Μαρίους και τάς Τι- | 
τίκας. ’Ακριβώς απέναντι τών παραθύρων τοΰ ποιητοϋ διανοίγεται ΐ 
μικρά οδός τών περιχώρων, ή οδός. 'ΡουσσεΛέζου. Τήν οδόν ταύτην 
τήν έγνώρισα προ ολίγου, έτι έστερημένην πεζοδρομίων, μετά τοϋ 
ρύακός της είς τό μέσον, τοΰ τελευταίου ρύακος τής Κυρίας Στάελ
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Ό Κοππέ άγαπφ τόν ρύακά τούτον. Πλήν ολίγου χρόνου, ον διήλ- 
θεν δ ποιητής έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Λουξεμβούργου, διέμεινε πιστός 
είς τήν άγαθήν, γηραιάν, έπαρχιακήν καί ήσυχον οικίαν τής δδοϋ 
ΠΛουμίζου. Έγκατέλιπεν. αύτήν μετά λύπης και έπανήλθεν είς αυ
τήν μετά χαράς. Ένταϋθα άπεβίωσεν ή μήτηρ του, ευτυχής καί μει- 
διώσα διά τάς ευδοκιμήσεις τοϋ υίοϋ της. Ένταϋθα ζή μακράν τοϋ 
θορύβου, παρά τή άδελφή αύτοϋ Άννέττα—έτερον όνομα ειδυλλίου— 
δπερ άρμόζει καλώς πρός τήν χλόην τοϋ μικροΰ κήπου, ένθα άμφό- 
τεροι τήν εσπέραν άναμιμνήσκονται τοΰ τοσοΰτον θλιβεροϋ καί το- 
σοϋτον ήδέος παρελθόντος.

Έν ω διελογιζόμην ταΰτα έν τη γηραιά ταύτη έκκλησίικ τοϋ 'Α
γίου Γερμανοϋ, βριθούση έκ πάντων όσα φέρει όνομα έν τοΐς γράμ- 
μασιν ένδοξον, ή μνήμη μου μετεπήδησεν άπό τοΰ ’Ιουλίου Σανδώ, 
τοϋ άμεμπτου λογοτέχνου, άποθανόντος πτωχοΰ καί κληροδοτήσαν- 
τος αριστουργήματα, άτινα ούχι άπαξ ουδέ μίαν μόνην καρδίαν θά 
συγκινήσωσιν, είς τοϋτον τόν λογοτέχνην, έπ’ ’ίσης μεγαλφφρονα, 

? ώς εκείνος εις τάς ευχερείς επιτυχίας καί τόν πλοϋτον, κεχωσμένον 
μεταξύ τοϋ όχλου, έν ω ή θέσις αύτοΰ ήτο έν τη πρώτη τάξει.

Συνήντησα αυτόν κατά τήν έ'ξοδον και τφ ειπον :
— Προ Ιξ έτών ή ’Ακαδημία σάς εύρε πολύ νέον- σήμερον εισθε

* ακριβώς τεσσαρακοντούτης. 'Υμείς πρέπει νά κάμητε τό έγκώμιον 
τοϋ Σανδώ : όπως γράψητε, θά σάς άρκέση νά έπαναλάβητε τήν ιδίαν 
υμών ιστορίαν. Νά ,παρουσιασθήτε.

t — Άλλοίμονον! φίλε μου, μοϊ άπήντησε μειδιών, γινώσκετε κα
ί λώς οτι δέν καταγίνομαι είς τήν φιλολογίαν.

Καί δ Σανδώ ώςαύτως. Ή ’Ακαδημία έτιμήθη προ είκοσιπενταε- 
τίας, άνοίξασα τάς πύλας αυτής τφ Σανδώ. Έτιμήθη δέ καί πάλιν 

k παραχωρήσασα τφ Φραγκίσκω Κοππέ τήν έδραν τοΰ λογοτέχνου, 
τοϋ έχοντας τήν μείζονα δμοιότητα πρός τόν συγγραφέα τοΰ 4t,a- 
βατου κατά τήν ύπερήφανον γαλήνην τής ψυχής, τόν σεβασμόν ποός 
εαυτόν καί τήν περκρρόνησιν πρός τά χρήματα.

'Ιωακείμ. Ιϊαλαβάνζς.

IB'—ε*«Ήμ.βριος 1888. 8
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΝΔΙΤΖΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Εΰγενέστατε άάεΛιρέ μας Έπίσχοπε χύμιε Βονόίτζης 
σον (ριάοϋμε τά μάτια.

«καί μέ τό αδελφικόν μας σέ εΐδοποιοΰμεν, δτι έμάθομεν τούς 
κόπους· καί ταχμάκια όπου έκαμες διά τήν κοινήν δούλευσιν- καί 
κοντά όπου σου πρέπει κάθε έπαινος, και ςεύρτρς ότι άν δ Θεός μάς 
δόση σαλιαμέτι, πρέπει και ή θεοφιλία σου νά λάβγ άπό όλους μχς 
τήν πρέπουσαν ανταμοιβήν τών κόπων σου και έτζη νά είσαι βέβαιος, 
πρέπει όμως ευθύς όπου ' λάβεις τό παρόν μας νά κινήσγς καί νά 
πηγαίνγς μέ τό παρόν μας αράδα είς δλον τό κάρλαλι πέρα καί πέρα 
καί είς τούς πέντε ναχαγιέδες νά γράψης τήν δεκατιάν μέ παστρικόν 
τεφτέρι, καί λογαριασμόν άπό χωριά, τζεφτιλήκια, μοναστήρια καί 
κάθε άλλο όπου είχε σποράν γενημάτων, καί τό τεφτέρι αυτό νά μάς 
δοθή δταν σου τό ζητήσωμεν, επειδή καί άπ’αύταίς ταίς δεκατιαΐς 
έχουν νά τραφούν όλα τά ταμπούριά μας, καί ασκέρια έν δσφ έχομεν 
μέ τούς εχθρούς μας- καί δποιον μέρος σου έναντιωθΤ), καί δέν 
ύπακούσγ κατά τήν θέλησιν σου νά γράψη παστρικά τήν δεκατιάν 
του, ευθύς νά μάς δώσγς ημάς χαμπέρι, καί τότε κάμνομεν ημείς 
εκείνο όπου χρειάζεται’ ευθύς δμως νά κινήσγς καί νά κάμγις καθώς 
σου γράφομεν, καί νά δουλεύ σγις μέ πίστιν καί τιμήν είς αυτόν τόν 
μανδήν ώσάν όπου είναι ή μόνη έλπίς όλης τής κάθε δουλειάς μας.

θεόθεν δέ ύγίαινε’

Πέτα
821 : ’Οκτωβρίου 29.

αγο μου : 
χουρουντάρης

[ΤΣ]

ταχήρ αμ : 
πάζης 
[ΤΣ]

Ίλμάζ 
μέτζης 
[ΤΣ]

νόττι [χπό : 
τζαρης.

[ΤΣ]

γεωργά ζ-’π 
δράκος 
[ΤΣ]

γεωργάκης 
νικολοΰ.

[ΤΣ.]

άνδοέας 
’Ίσκου

γωγος μπα

[ΤΣ].
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Τώ εύγενεστάτω άάε2^ω μας επισχόπω χυμίω /larιήΛ 
ευτυχώς- οπού τύχοι.

αι τρεις πρώται σφραγίδες είσί τουρκιστί, ή τοΰ Νότη Μπότσαρη

φέρει άνωθεν σταυρόν καί είς δύω σειράς τά γράμματα καί ή τοΰ 
+

Γεωργίου Δράκου δμοίως φέρει σταυρόν καί τά γράμματα ήτις
φαίνεται άνήκεν είς έτερον Δράκον Δήμον ονομαζόμενου’ αί του 
Γεωργάκη Νικολοΰ καί Γώγου Μπακόλα είσίν έξίτηλοι’ δ δέ Γεώργιος 
Ίσκου δέν έ'χει σφραγίδα, διότι πιθανόν αυτός έγραψε τήν έπιστολήν. 
Ό δέ πρός δν τό έ'γγραφον τούτο έπιστέλλεται Δανιήλ επίσκοπος Βον- 
δίτζης (τανύν Βονίτσης) έγεννήθη έν Λευκάδι έκ γονέων έκ Κατοχής 
τής ’Ακαρνανίας έκεΐσε μεταναστευσάντων. Νεότατος έπορεύθη είς 
Άρταν περί τώ 1789, καί ύπηρέτησεν έκεΐ ύπό πέντε μητροπολίτας 
Άρτιας περί τά εί'κοσι καί οκτώ έ'τη ώς υπηρέτης, διάκονος καί 
αρχιδιάκονος τών μητροπολιτών Μακαρίου, ’Ιγνατίου α', Πορφυρίου 
τό α , 'Ιεροθέου α , καί Πορφύριου τό βζ μέχρι τοΰ 1817. Κατά τό 
1805 φυγόντος τοΰ ’Ιγνατίου τήν καταδίωξή τοΰ Άλή Πασσά, 
ήκολούθησεν αυτόν καί δ Δανιήλ είς Κέρκυραν, δστις καί άπεστάλη ύπό 
τοΰ ’Ιγνατίου είς περισυναγωγήν τών τότε δπλαρχηγών. Παρά τφ 
Ίγνατίω παρέμεινε πιθανώς μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1809, καθ’ δ οί 
Ρώσοι ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσι τάς Ίονίους νήσους’ μεθ’ δ 
φαίνεται παρέμεινεν είς Λευκάδα καί έκ ταύτης, έπορεύθη εις Πρέβεζαν 
παραμείνας έν τϊ) αυτόθι σχολϊϊ. Έκ ταύτης παρέλαβεν αυτόν δΆπό 
τοΰ 1805, μετά τήνφυγήν τοΰ ’Ιγνατίου,προαχθείς είς τήν μητρόπολιν 
Άρτης Πορφύριος, παρ’ φ έπί διετίαν παρέμεινε. Τούτου δέ ύπό τής 
Μεγάλης’Εκκλησίας μετατεθέντος είς Έλασσώνα,προεχειρίσθη ’Άρτης 
δ Ίωαννίνων ‘Ιερόθεος, παρ’ φ παρέμεινε μέχρις τοΰ θανάτου αύτοΰ 
συμβάντος τώ 1810. Έπί διετίαν περίπου παρέμεινε καί παρά τώ 
όιαδόχφ τοΰ‘Ιεροθέου Γαβριήλ, προαχθέντι είς μητροπολίτην Άρτης 
τώ 1810. Μεθ’ δ λαβών συστατικάς πρός τόν ’Ιγνάτιον έπιστολάς 
από τοΰ 1810 είς μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας ύπό τής άγιωτάτης 
Ρωσικής συνόδου άποσταλεϊς έπορεύθη είς Μιτυλίνην πρός τήν 
μητέρα τοΰ ’Ιγνατίου, καί έκ ταύτης λαβών έπιστολάς, έλαβε τήν 
πρός τό Βουκουρέστιον άγουσαν. Έν τώ μεταζύ όμως παραχωρηθει- 
σών τών ήγεμονιών ύπό τής ‘Ρωσίας τή| Τουρκία τφ 1812, άπε*  
σύρθη δ ’Ιγνάτιος είς Μπρασοβόν δι’ δ ό Δανιήλ μετέβη είς Σέορας 
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ποιραμείνας έπ’ ολίγον. Διαβοςίνοντοι δέ δι’ Έλασσώνος παρέλαβεν 
αυτόν μεθ’ έαυτοΰ δ Πορφύριος, τό δεύ-Λρον μετακλήθ«ίς εις την μη*  
τρόπολιν Άρτης ύπό τοΰ'Άλή Πασά τφ 1813. "Εμεινε δέ παρ’αύτώ 
έπί πενταετίαν ώς αρχιδιάκονος μέχρι τοΰ 1817, ότε την έκτην Μαίου 
έχε.ιρο τόνησεν αυτόν ψιλώ τφ όνόματι επίσκοπον Βονδίτζης, παρα- 
στάντων κατά την χειροτονίαν του 'Ρωγών Ίωση© κα'ι τοΰ πρώην 
Χειμάρας Άνατολίου. Έδαπάνησε δέ κατά την χειροτονίαν αύτοΰ 
γρόσια 4040, έξ ών δύω χιλιάδας έλαβον οΐ αρχιερείς. Παρά τφ Πορ- 
φυρίφ παοέμεινεν έπί μηνιαίφ μισθφ, πρός περισύναξιν τών εισοδη
μάτων της μητροπόλεως αύτοΰ μέχρις τοΰ- 1820. Δΐς δέ απόβλητος 
γενόμενος της έ'δρας δ Πορφύριος έξωρίσθη εις Άθων. Παρά τφ δια- 
δόχφ τοΰ Πορφυρίου Άνθίμφ παρέμεινε μέχρι τής 23 Μαίου τοΰ 
1821, οπότε είς Βραχώριον διατριβών ένεκα της ελληνικής έπανα- 
στάσεως, συλληφθείς καί φυλακισθείς ύπό τών Τούρκων κατεδικάσθη 
είς θάνατον. Μαθών δέ τοΰτο παρά της τροφού του έκεΐ καδή, χρι- 
στιανης ουσης, κατόρθωσε διαφυγών νά σωύή είς Λευκάδα, ένθα έτι. 
δέ και έν Κεοκύρα διέτριψε μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ έν Λευκάδι τφ 
1854. (Έκ τών σωζομένων έγγοάφων καί σημειώσεων τοΰ Δανιήλ 
παρά, τφ έν Λευκάδι άνεψιφ αύτοΰ Άθανασίφ Ήρακλειώτγ.)

Ό κατά τώ 1821 καπουδάν πασάς Άλή Μπέϊς έξέδοτο περί αύτοΰ 
τό κάτωθι δίπλωμα: Άλή Μπέϊς ύψηλή Καπετανία. καί διοικητή; 
τών θαλασσίων δυνάμεων τής "Ασπρης θαλάσσης.

Έδόθη τό παρόν μου είς τόν έπίσκοπον Δανιήλ Βονίτζης, οτι ώδε 
είς πρέβεζαις καί είς βόνιτζαν καί πέριξ, ένουθέτησεν τόν ράγιάν είς 
την εύπείθειαν τοΰ άνακτος μας, καί μέ όλους τούς ραγιάδες ηλθεν 
πολές φορές είς ήμάς φανερώνον τό ένθερμον σαδακάτι τους καί προ- 
θυμίαις είς την βασιλικήν δούλευσιν, είς ένδειξιν τοΰ έδόθη τό παρόν 
έκ τοΰ ύψηλοΰ έν πρεβέζει στόλου' τη 21 ’Απριλίου 1821.

[ντουράς] [Τ.Σ.] ύπογραφη Τουρκική.
Έκ του δημοσιευθέντος έγγράφου τοΰ Χουρσίτου μανθάνομεν ότι 

ό Δανιήλ μέχρι τής 29 ’Οκτωβρίου τοΰ 1821 παρέμεινεν έν ταΐς 
έπαρχίαις τοΰ "Αρτης, έν ω ό ίδιος έν ταΐς περί αύτοΰ σημειώσεσι 
σημειοΐ ότι έφυγεν άπό τής 23 Μαίου τοΰ 1821 έκ Βραχωρίου.. Τό 
έγγραφον εύρέθη έν τοΐς έγγράφοις αύτοΰ, ώστε έν ταΐς έπαρχίαις 
αύτοΰ διατριβών έλαβε ταύτην. Παρατηρώ δέ καί τό έξης ασυμβίβα
στον ιστορικόν συμβάν. Ό Δανιήλ άπό τοΰ 1817 μέχρι τοΰ 1821 
παρέμεινεν ώς έπίσκοπος Βονδίτζης' άλλά κατά τό 1820 κατά Φε
βρουάριον ή έν Κωνστάντίνουπόλει Μεγάλη Εκκλησία προεβίβασ-ν 
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είς τήν μητρόπολιν Παροναξίας 'Ιερόθεον τόν Βονδίτσης έπίσκοπον 
(Τά κατά τόν πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε', τόμ. α’, σελ. 100. Έν 
Άθήναις 1865). Ύποτίθημι δ’ ότι ό μέν 'Ιερόθεος ψιλφ τώ όνόματι 
έφερε τόν τίτλον επισκόπου Βονδίτζης έν Κωνσταντινουπόλει, δ δέ 
Δανιήλ έν Άρτη. Οί δύω ούτοι έπίσκοποι Βονδίτσης διέλαθον τήν 
προσοχήν τοΰ νΰν "Αρτης Σεραφείμ (Δοκίμιον ιστορικόν περί "Αρτης 
καί Πρεβέζης σελ. 97. Έν Άθήναις 1884). ’Έν τινι δέ χειρογράφφ 
τής έν Λευκάδι μονής Πεφανερωμένης πεοιλαμβάνοντι τινάς Νομο- 
κανόνας ύπάρχουσι σημειώσεις τινές τοΰ Δανιήλ, έν αίς καί ή εξής: 
«αωκη' εύρισκόμενος είς τήν μονήν Πεφανερωμένης εύλαβί^ φερόμε- 
νος είς τήν πάντιμον άγίαν εικόνα τής Θεοτόκου έσύνθεσα τά παρόν
τα, όπου ήτον τής δυνάμεώς μου έν τώ νΰν καιρφ τής άθλιας δυσ
τυχίας μου καί ελεεινής περιφρονήσεως καί καταστάσεώς μου.

Ό ταπεινός έπίσκοπος δ Βονδίτσης Δανιήλ.»
Π. Γ. Ζ&ρλέντης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1

’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας τω τζάρφ Άλεξίω Μιχαΐλοδιτζ2

Άλλο δέν άναγγέλω τής. μεγάλης Σου Βασιλείας, έν ταΐς ήμέραις 
δποΰ έστειλεν δ Χάνης τούς άνθρώπους του είς τόν Σουλτάνον διά 
τά σεφέρια, έστειλε καί ένα Κνεζόπουλον Μόσκοβον μέ γραφαΐς είς

1 Έκ τής «Συλλογής βασιλικών γραμμάτων καί συνθηκών εύρισκομένων έν τώ 
αρχειοφυλακεία) τοΰ ύπουργείου τών ’.Εξωτερικών», εκδοθείσης παρά τής αρχαιο- 
γραφικής επιτροπής τής αυτοκρατορικής Ακαδημίας. Μόσχα, 1819, τόμ. γ', σελ. 
425, αδξ. άριθ. 125. Τό έγγραφον τοΰτο φέρει χρονολογίαν τό έτος 1646. Δυστυ
χώς πρώτον μέν ή άνω επιτροπή, άδηλον πόθεν έρανισθεΐσα έδημοσίευσε μέρος 
μόνον τής έν λόγω επιστολής, καί δεύτερον ότι τό όνου,α τοΰ αρχιεπισκόπου τού
του μένει άγνωστον , καθ’όσον εν τώ χειρογράφφ ύπογράφεται απλώς «Αρχιε
πίσκοπος Θεσσαλίας», έπιθέσας καί μικράν σφραγίδα διά μελάνης, έφ*  ής γράμ
ματα δλως δυσανάγνωστα.

2 Αλέξιος Μιχαΐλοβιτζ ό δεύτερος βασιλεύς έκ του οίκου 'Ρομάνοβ, μέχρι τοϋδε 
έν 'Ρωσίρι βασιλεύοντος. Έγεννήθη τώ 1629, άνέβη δ’ είς τόν θρόνον τώ 1645 
καί άπεβίωσε τώ 1676.

’) Λαρίσσης ιεράρχης κατ’ έκεΐνο τοΰ χρόνου είναι ίσως ό Γρηγόριος, δςτις εΰ- 
ρητάι ύπογεγραμμένος έν τή κατά τό Ίάσιον τής Μολδαβίας '■υγκροτηθείση τφ 
1642 Συνόδφ είς άποκήρυξιν τών ιη' καλβινικών Κεφαλαίων Ψευδοκυρίλλοϋ τοΰ 
Λουκάρεως '{'Ορα Mich. Le Quien Oriens Christian, τόμ. B', σελ. 110], .

Σημ. Ί. Σακκελίωνος. 
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τον Σουλτάναν. λέγοντας πώς νά τοΰ δώση ό Σουλτάνος βοήθειαν 
πενήντα χιλιάδας ασκέρι, νά έλθη ααΐ μέ τόν Χάνη, καϊ πώς τόν 
αγαπούν οί άρχοντες καί τά ασκέρια τής Βασιλείας Σου νά τόν κα· 
θίσουν αύτοϋ Βασιλέα. Αΰτά έγραφεν δ Χάνης, και έλεγε και άτός 
του, θαρρώντας πώς θέλουν τοΰ δώσει πάραντα1 βοήθειαν νά έλθουν 
μέ πόλεμον καταπάνω σου. Πλήν ό Σουλτάνος έχοντας τόν πόλεμον 
τών Φράγκων και ακούοντας και τά σεφέρια τοΰ Άζακίου. δέν τούς 
νικούσε- πλήν τόν έτίμησάν καί τόν έκόνευσαν εις τοΰ Σουλτάν 
Σουλμανιέ το σ.εράγι τοΰ 'Ρουσναμετζη και ταγίνια τόν έκαμαν- 
καί έσυγχίσθη ή Κ/πολις πώς ήλθε ένα Βασιλόπουλον άπό τήν Μο- 
σκοβίαν. Καί τούς έταζε καί αύτός πώς έάν καθίση εις τήν Μο.σκο- 
βίαν Βασιλεύς, νά σάς δώση τό Άστραχάνι καί τό Καζάνι νά γίνη 
έδικόν σας. Αυτά καί άλλα περισσότερα έταζε τούς Τούρκους καϊ 
έχάίροντο οί Τούρκοι. Καί ακούοντας δ έλτζής τής Βασιλείας Σου 
έπικράθηκε κατά πολλά, καί ήσθένησε τόσον όπου ήλθεν εις θάνατον, 
καί εις ταΐς δύω ήμέραις ταϊς τρεις τοΰ Αύγουστου έδιάβασεν εύχέ- 
λαιον καί έμετάλαβε. Καί έγίνηκα εγώ δ παραμικρός ευχέτης Σου, 
μουκαγέτης καϊ άνταμόθηκα μέ τό Κνεζόπουλον μίαν ήμέραν, όπου 
εύγαςνεν εις ζεφάντωσιν μέ τρεις άνθρώπους καί μέ ένςε γιανίτζαρον, 
όπου τόν έφύλαγε- καϊ τόσον έπολεμήσαμε καί έμεθύσθη ό γιανίτζα- 
ρος, καί έσυμώσαμεν κοντά καί τόν έρωτήσαμεν, καί έζανοίχθη καί 
μάς ώμίλησε, πώς έγώ είμαι όπου ήλθα διά νά γένω βασιλεύς είς 
τήν Μοσκοβίαν καί είμαι Κνέζου υίός, καί ήλθα άπό τό Άστραχάνι. 
καί ονομάζομαι Κνέζ Άνδρεί Τουχσρούκ" καί οί Τούρκοι τόν λαλούν 
Κνέζη Άλπούτ. Καϊ άν ρωτάτε τήν ήλικίαν του, είναι έως τριάντα 
χρόνων, ξανθομούστακος, πουϊκλής, ψηλός, λιγνός,άλογγουλής, κα
θώς θέλει σάς τά δμολογήση καί ό άνθρωπός μας, όποΰ φέρνει τήν 
γραφήν, ήγουν ό Βασίλης τοΰ Ίωβάνοβιτζ, διότι καί αυτόν τόν ηύρε 
καί έσύντυχε μέ αυτόν. ’Άλλος ένας Κνέζης ήλθεν άπ’ αύτού εις τήν 
Λεχίαν, καί άπ’ έκεΐ ήλθεν είς τήν Βλαχίαν, άπ’ έκεΐ έπήγεν είς τήν 
Ματζαρίαν, άπ’ έκεΐ είς τό Κιμουσφάρι, καί άπ’ έκεΐ έστειλε λόγον 
είς τόν Πουτμί Πασάν, καί έστειλε καί τόν έπήρε, καί τόν έ.στειλεν 
έδώ είς τόν Σουλτάνον, τόν όποιον ονομάζουν. Κνέζη Βασίλη Σούλ- 
σκη, όμως τόν έχουν καί αυτόν ταγίνια καί κάθεται. Αυτά άναγγέ- 
λομεν τήν μεγάλην Σου Βασιλείαν διά τής ώρας καί πάλιν είς όλί- 
γαις ήμέραις εί' τι καί άν έχουν είς τόν νούν τους τά άναγγέλομεν.

* Προδήλως κατά λάθος τυπογραφικόν αντί «πάραυτα». ί

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΠΑΤΟΡΙΗ 39

Άλλο δέ προσκυνητώς εύχομαι καί ευλογώ τήν μεγάλην Σου Βασι
λείαν. Καί Κύριος ό Θεός νά τήν φυλάττη είς τόν ΰψηλότατόν της 
θρόνον είς γήρας βαθύ, άμήν.

Έν μηνί αύγούστω 14.
(τ. Σ ) ψ- ’Αρχιεπίσκοπος ΘετταΜας εύχομαι καί προσκυνώ ΐην*.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ2
Στεφάνου Μπατόριη’ τφ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία/»

Στέφανος έλέω Θεού βασιλεύς Πολωνίας καί μέγας δούξ Λιθουα-

1 Άναγινώσκων τις τήν παρούσαν επιστολήν ώς και την κατωτέρω τοΰ πα- 
τριάρχου ‘Ιεροσολύμων Παϊσίου, καταλαμβάνεται ύπό τίνος θλιβερού αισθήματος 
βλέπων άφ’ ενός είς τίνα βαθμόν έκπτώσεως είχε φθάσει ό τής εποχής εκείνης έν 
Ανατολή κλήρος ημών, αυτός δή ό ανώτερα έκτελών χρέη κατασκόπου εμμίσθου 
τών Τζάρων τής 'Ρωσίας, καταλείπων τά τοΰ ποιμνίου αυτών καί ένασχολούμε- 
νος είς τάς πολιτικάς ραδιουργίας, ούδεμίαν τώ έλληνισμώ σχεσιν εχούσας- άφ’έ- 
τέρου δέ κατά πόσον οί σύγχρονοι Μοσχοβΐται εγένοντο επιλησμονες τών σπουδαιό
τατων ύπηρεσιών, ας προσήνεγκεν ό έλληνικός κλήρος έκπαλαι τή πατρωμ αύτών 
χώοα, καί έπιπίπτουσι νΰν λάβροι κατ’ αύτοϋ από τής εποχής ιδίως τών Βουλ
γαρικών.'Εν τή αυτή συλλογή (ίδε τόμ. γ', σελ. 414 καί 429, αύξ. άριθ. 127), 
ευρομεν δύο έτερα γράμματα έν χειριστή δλως γλώσση ρωσσική γεγραμμένα ύπό 
τινςς αρχιμανδρίτου τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Άμφιλοχίου, δι’ ών 
αγγέλλει τώ βασιλεΐ Μιχαήλ Θεοοώροβιτζ καί μεταγενεστέρως τφ διαδόχω αύ
τοϋ Άλεξίω Μιχαΐλοβιτζ τά έν Τουρκία λεπτομερώς τεκταινόμενα κατά τοΰ βω- 
σικοΰ κράτους. Ύπό αίσχους δέ κατελήφθημεν καί έρυθριώντες άνέγνωμεν τάς 
ακολούθους ικεσίας αύτοϋ περί αμοιβής- «Καί έγώ ό ικέτης Σου, Βασιλεύ, Σοί τώ 
«μέγμ καί δικαίω Βασιλει- τά πάντα θέλω άγγέλει καί Σύ, Βασιλεύ, μή λεί —

. «ψης έπιδαψιλεύων μοι τάς χάριτάς Σου, δπως Σοί τώ μέγμ καί δικαίω Βασιλει
«δ Θεός ύποοείξη. Τζάρε Βασιλεύ! Έλέησον παρακαλώ !....»

2 ’Εκ τής συλλογής «'Ιστορικά χειρόγραφα άφορώντα τήν ιστορίαν τής δυτικής 
'Ρωσίας, συλλεγέντα παρά τής αρχαιογραφικής επιτροπής τής αύτοκρατορικής 
’Ακαδημίας». Τόμ. γ’, σελ. 203, αϋξ άριθ. 80. Έλήφθη παρά τής ρηθείσης 
επιτροπής έκ τοΰ μητρώου τής Λιθουανίας βιβλ. ΙΧ-72, είναι δέ γεγραμμένον έν ■ 
δλως διεφθαρμένη ρωσσική γλώσση πλήρη πολωνιακών λέξεων.

3 Στέφανος Μπατόριη ώνομάσΟη τώ 1571 δούς Τρανσυλβανίας- γενόμενός τώ 
1576 βασιλεύς τής Πολωνίας, έβκ.σίλευσ.εν ενδόξως μέχρι τοΰ θανάτου αύτοϋ 
1588. Ήγωνίσθη μετά τών 'Ρώσων έπΐ Ίωά,ννου τοΰ Τρομερού ένεκα τής Λε- 
βανι’ας, παρέσχε δέ τοΐς εν Μικρή 'Ρωσία Κοζάκοις νέαν όργάνωσιν.

4 'Ιερεμίας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ό ύπό τοΰ Σουλτάνου έξορισθεΐς 
έπΐ 4 έτη είς τήν νήσον 'Ρόδον. Τώ 1588, ήτοι εν έτος μετά τό παρόν (τώ 
1589) άφίχθη είς 'Ρωσίαν, ένθα ήθελον ν’ ά.ναβιβάσωσιν αυτόν έπΐ τοΰ πάτριας- 

F
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νίοις, 'Ρωσίας, Πρωσίας, Ζομοΐοις, Μαζοβίας, Ίνφλανδίας, τών δουκά
των Σεμιγράδοβ και λοιπών τώ έν Κυρίφ όσιωτάτφ πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως.

Άγγέλλομεν τη ύμετερφ άξιότητι δτι έν τοΐς κράτεσιν τιμών τοΰ 
μεγάλου δουκάτου τής Λιθουανίας άπεβίωσεν ό μητροπολίτης Κιέ- 
βου, Γαλικίας και πάσης 'Ρωσίας. 'Ικανόν καί επάξιον, συνφ^ά τοΐς 
ορθοδόξοις κανόσι, διάδοχον αύτοΰ θεωροΰμ.εν τόν ταπεινόν δεσπό
την Ήλίαν Κούτζα... Τούτον έπί τή μητροπόλει Κίεβου, Γαλικίας 
καί άπάσης 'Ρωσίας ηύλογήσαμεν δπως' ΰπηρετήστ) τή άγίφ καί 
χριστιανική Έκκλησίφ καί τή διδαχή καί έκτελέσει παντός άπαι- 
τουμένου, συνωδά τοΐς κανόσι.

Έγράφη έν Βρασλαύη έ'τει άπό Χρίστου γεννήσεως 1577, μηνί 
Άπριλίφ......1.

Στ έρανος.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΝ2
τσΰ βασιλέως τής 'Ρωσίας Ίωίννου ΒασΛίε€ετζ τοϋ Γ 3 τώ Έλληνα 

Τραχανιώτη <·

’Ιωάννης έλέω Θεοΰ Μέγας Βασιλεύς πάσης 'Ρωσίας, επαρχιών, 

χικοΰ θρόνου έν Βλαδημίρ, άλλ’ δ 'Ιερεμίας άπεποιήθη. Έξεθρόνισε τον εκεί 
μητροπολίτην ’.Ονησιφόρον, κατηγόρησα; αύτόν έπί διγαμίρι καί άντικατέστησεν 
αύτόν διά του Μιχαήλ 'Ραγόζα. Τω 1593 δ 'Ιερεμίας έστειλε τήν ίεράν βίβλον 
τώ δουκΐ τής Βολδχ Κωνσταντίνοι Κωνσταντίνοβιτζ, δστις έπί τή βάσει αυτής 
εξέδωκεν εν τή έγχωρίω αύτοΰ γλώσση τήν Παλαιάν καί Καινήν Διαθήκην. Περί 
αυτοϋ καί τής εις 'Ρωσίαν επισκέψεως ΐδε τήν έν τή «Επιθεωρήσει τών δύο 
Κόσμων» καταχωρισθεΐσαν ύπδ τοϋ Ευγενίου Βογκέ περισπούδαστο» διατριβήν 
«απο Βυζαντίου είς Μόσχαν», ώς καί τήν έπιφυλλίδα τής τεργεσταίας «Νέας 
Ημέρας» 1879, άριθ. 226, 227, 228, 229.

1 Έν τω χειρογράφω ή ημερομηνία είναι δλως έφθαρμένη.
2 Έκ τής «Συλλογής βασιλικών γραμμάτων καί συνθηκών εύρισκομένων έν 

τώ ύπουργείω τών Εξωτερικών», έκδοθείσης έν Μόσχα τώ 1849. Τόμος β’, 
σελίς 25.

3 ’Ιωάννης δ Γ' βασιλεύσας άπό τοΰ 1472 μέχρι τοϋ 1505, ένυμφεύθη τώ 1472 
τήν Σοφίαν Παλαιολόγου θυγατέρα τοΰ Θωμά Παλαιολόγου κατά πρότασιν τοΰ 
Πάπα Παύλου τοΰ Β' διά τής παρεμβάσεως τοΰ γνωστοΰ καρδιναλίου Βησσαοίωνος.

4 Γεώργιος Δημητρίου Τραχανιώτης, έ'λλην διπλωμάτης, ύπηρετήσας έν 
'Ρωσίμ κατά τον ιε' αιώνα. Συνώδευσετδν Θωμάν Παλαιολόγου εις 'Ρώμην, δτε 
δ Μωάμεθ εκυρίευσε τήν Πελοπόννησον, έφθασεν εί; Μόσχαν τδ πρώτον τω 
1469 κομιστής τής επιστολής τοΰ Βησσαρίωνος, προτείναντος έκ μέρους τοΰ ΙΊάπα 
ώς σύζυγον τφ ’Ιωάννη Γ' τήν Σοφίαν Παλαιολόγου. Τω 1489 δ ’Ιωάννης Βα- 
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Βλαδημίρ, Μόσχας, Νόβγοροθ, Πσκόβ, Τβέο, Οΰγορσκ, Βιάτσκ, 
Πέρμσκ καί λοιπών.

Άποστέλλομεν τώ καίσαρι τής 'Ρώμης τόν έμπιστον ήμών Γεώρ
γιον Τραχανίτηνί "Ελληνα καί παρηγγείλαμεν αΰτφ νά προσκαλέση 
έξ ονόματος ήμών σοφούς άνδρας τεχνίτας διαφόρους, δυναμένους νά » 
καταστώσιν ήμΐν χρήσιμοι ώς εκείνοι οί τεχνϊται, είς ούς δ πρεσβευ
τής ήμών ούτος Γεώργιος θέλει άποταθή έξ ονόματος ήμών. Δύνα- 
σθε νά έλθητε ένταϋθα δίδοντες πίστιν τοΐς λόγοις αύτοΰ ώς εις τούς 
ήμετέρους.

Έγράφη έν Μόσχφ τφ 1486 ετει Μαρτίου 22.

ΊωάτΓης,
Έλέω Θεοΰ Μέγας βασιλεύς πάσης 'Ρωσίας2.

σίλιεβιτζ δ Γ' άπέστειλεν αυτόν ώς πρεσβευτήν τής 'Ρωσίας πρός τόν αύτοκρά- 
τορα τής Αυστρίας Φρειδερίκον καί τόν υιόν αύτοΰ Μαξιμιλιανόν δπως συνάψη μετ’' 
αύτών συμμαχίαν καί έπιμαχίαν. At διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μέχρι τοΰ 
1493, καθ’ δ διάστημα δ Τραχανιώτης τρις μετέβη είς Αύστρίαν, άλλ’ αί προσ- 
πάθειαι αύτοΰ άπέβησαν φροϋδαι, καθ’ δτι δ Μαξιμιλιανός έσυνθηκολόγησε 
μετά τοΰ Βλαδισλαύου Καζιμίροβιτζ βασιλέως τών Τσέχων, παραχωρήσας 
αύτώ τήν Ούγγαρίαν. Είς τόν Τραχανιώτην ή 'Ρωσία οφείλει τήν άνακάλυψιν 
τών παρά τώ Πετζόρμ χαλκωρυχείων. Άπεβίωσε κατά τάς αρχάς τοΰ ,ις·’ 
αίώνος. Κ. Π.

1 Οΰτω έν τώ χειραγράφω κα< ούχί Τραχανιώτης. '
2 Τω πληρεξουσίω τούτω έπισυνήπτοντο κατά τόν Σολοβιόβ (ί'δε 'Ρωσικήν 

αύτοΰ 'Ιστορίαν, τόμ. ε'. σελ. 243) αΐ έξης παραγγελίαι*.  «Νά ζητήση διά τόν 
«βασιλέα τούς εξής τεχνίτας*  μεταλλουργόν γινώσκοντα τά μεταλλεία χρυσοΰ 
«καί αργύρου, έτερον δυνάμενον νά έξορύξη τής γής χρυσόν καί άργυρον έάν εύρη 
«τοιούτους νά προσκαλέση αύτούς νά έλθωσιν έπί μισθω καί πόσον κατά μήνα. 
«Νά ζητήση επίσης τεχνίτην έμπειρον γινώσκοντα νά πολιορκή τάς πόλεις*,  
«έτερον δυνάμενον νά διαχειρίζηται τά τηλεβόλα*  κτίστην ’έμπειρον δυνάμενον 
«ν’ άνεγείρη μέγαρα*  έτερον δυνάμενον νά κατασκευάζη δοχεία καί ποτήρια καί 
«νά κόπτη νομίσματα, καί νά χαράσση ψηφία επί τών άνω δοχείων».

Κ. Π.

τ-—os,
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Συμπληρουμένης τό προσεχές έτος τής είκοσιπενταετηρίδος άπό 
τής συστάσεως αύτοΰ ό Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ώοισε διά 
τών τμημάτων αύτοΰ τά εξής διαγωνίσματα.

Τοΰ μένΝομικοΰ τμήματος καί τοΰ τών πολιτικών επιστημών γέ
ρας χιλιόδραχμον εις τόν συγγραφέα τής καλλιτέρας μελέτης περί 
άνορθώσεως τής εμπορικής ναυτιλίας τής 'Ελλάδος.

Γέρας ομοίως χιλιόδραχμον εις τόν συγγραφέα τής καλλιτέρας 
μελέτης περί τής πολιτικής ιστορίας τής 'Ελλάδος άπό τοΰ 1821 
μέχρι τοΰ 1844.

Τοΰ Φυσιογνωστικοΰ τμήματος γέρας χιλιόδραχμον εις τόν συγ
γραφέα τής καλλιτέρας μελέτης, τής διαλαμβανομένης κατά πόσον 
αί φυσικα’ι υλαι αί εϊς τε τήν έπιφάνειαν τοΰ εδάφους καί ύπ’ αύτήν 
ύπάρχουσαι έν Έλλάδι δύνανται νά συντελέσωσιν εις τήν παρ’ ήμΐν 
άνάπτυξιν τής βιομηχανίας έν τω τόπω.

'Ομοίως γέρας όκτακοσιόδραχμον εις τόν συγγραφέα τής καλλι- 
τέρας μελέτης, περί τών έν Έλλάδι είτε φυσικώς είτε τεχνητώς φυο- 
μένων ιαματικών βότανών.

'Ομοίως γέρα*ς  όκτακοσιόδραχυ-ον εις τόν συγγραφέα τής καλλιτέ- 
ρας μελέτης, περί τών επιβλαβών έντόμων είς τήν γεωργίαν έν 
Έλλάδι.

Τοΰ τμήματος τών Καλών Τεχνών γέρας χιλιόδραχμον είς τον 
συγγραφέα τής καλλίστης πραγματείας τής περιλαμβανούσης τήν 
ιστορίαν τών καλών τεχνών κατά τούς χρόνους τής δουλείας.

Τό αύτό τμήμα ώρισε διαγωνισμόν πεντακοσιάδραχμον είς μελο
ποίησή πέντε ποιημάτων ΐνα ταΰτα άδόμενα γίνωσι κτήμα τοΰ 
λαοΰ, διανεμομένου τοΰ βραβείου άνά εκατόν δραχμάς είς έκάστην 
σύνθεσιν.

Τό αύτό τμήμα προκηρύσσει διαγωνισμόν ζωγραφικών σκαριφη

κ

<Γ
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μάτων (esquisses) έπί γέριγ πεντακοσίων δραχμών, αΐτινες διανεμη- 
θήσονται κατά τό δοκοΰν.

Τά διαγωνίσματα θέλουσιν άποσταλή άνωνύμως φέροντα έσοραγι- 
σμένον Ιντός φακέλου τό όνομα τοΰ συγγραφέως καί έπί τοΰ φα
κέλου ρητόν έπαναλαμβανόμενον έπί τής προμετωπίδος τοΰ οικείου 
χειρογράφου, διευθυντέα δέ πρός τόν πρόεδρον τοΰ Συλλόγου μέχρι 
τής 31 Αύγούστου τοΰ έτους 1889. ΓΙάν χειρόγραφον σταλησόμενον 
πέραν τής προθεσμίας ταύτης είναι έκπρόθεσμον. Εξαιρούνται τοΰ 
όρου τούτου τά είς τήν ζωγραφικήν έ'κθεσιν σταλησόμενα. ών ή προ
θεσμία όρισθήσεται κατόπιν.

Άνάλυσις λεπτομερεστέρα τών διαγωνισμάτων επεται κατωτέρω.

Έν Άθήναις τή 9 ’Οκτωβρίου 1888.
Ό πρόεδρος τον Σνί^ογον

Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ
Ό "fer. γραμματενς

Μ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

Α' ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λ'

Περί άνορΟώσεως τ^ς έμπορεκ^ς υαυτελεας 
τ^ς 'Ελλάδος.

Άνάπτυζις τον τΙτΛου^.

Έρευνα καί ύπόδειξϊς τών αναγκαίων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων 
έν τω ναυτικφ δικαίφ έν γένει, καί τοΐς σχετιζομένοίς προς τήν έμ- 
πορικήν ναυτιλίαν νόμοις. Πρός δέ περί τών τρόπων, καθ’ οΰς έσται 
δυνατόν νά άποβή τελεσφόρος ή μέριμνα τοΰ κράτους υπέρ τής ναυ
τιλίας, ίδί<γ τής άτμήρους. Τίνα τά αίτια, άτινα έπιπροσθοΰσιν είς 
τήν διά συνεταιρισμών κατασκευήν άτμήρων σκαφών, καί κατά τίνας 
τρόπους δύνανται νά άρθώσιν ή περισταλώσιν.

"Ερευνα τοΰ τρόπου, καθ’ ον έστι δυνατή ή έκμετάλλευσις έκτε-, 
ταμένου κατά τό ένον συμπλέγματος έξωτερικών γραμμών, πίνις τού
των ένδείκνυνται παρέχουσαι μείζονας πιθανότητας έπιτυχίας καί 
διά τίνας λόγους. Τίνι τρόπω έστί δυνατή ή άποσόβησις τής άποτυ-

1 Ή άνάπτυξις τοΰ τίτλου γίνεται ένδεικτικώς, όπως έννοηθή ύπό τών δια- 
γωνισθησομένων & σκοπός δν προτίΟεται δ Παρνασσός διά τοΰ διαγωνίσματος, 
καί τό πλάτος τοΰ ύπό έρευναν αντικειμένου. 
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χίας έκ τοΰ ανταγωνισμού αλλοδαπών σημαιών. Δέον πρός τούτο 
νά προέλθ·/) αρωγόν τό κράτος δι’ έπιχορηγήσεων, κατά τίνα τρόπον 
καί εν τίνι μέτρφ ;

Είναι συντελεστικόν πρός τούτο νά έπιδιωχθέ ή σύμπηξίς τών 
υφισταμένων άτμ,οπλοϊκών εταιρειών εις μίαν, καί τίνι τρόπω δύναται 
ή πολιτεία νά έπιτύχη τούτο, ή συμφέρει μάλλον νά άνατεθφ εις 
πλείονας εταιρείας κατά μέρη διακεκριμένη ή έξυπηρέτησις της εσω
τερικές καί τής εξωτερικές συγκοινωνίας;

Τίς ή έ'κτασις τές μεταναστεύσεως τών εργατών θαλάσσης είς ξέ~ 
νας χώρας καί τά μέσα τές παρακωλύσεως αυτών ;

Τίνι τρόπω έσται δυνατή ή σύστασις φερεγγύων και καλές πίστεως 
εγχωρίων άσφαλιστικών εταιρειών, και άν πρέπη νά τεθΤϊ φραγμός είς 
την έν Έλλάδι έγκατάστασιν καί λειτουργίαν αλλοδαπών τοιαύτων ;

Συμφέρει νά άφαιρεθή ή άκτοπλοία άπό τών αλλοδαπών άτμοπλοϊ- 
κών έταιρειών, ή δέον νά έπιτρέπηται και ταύταις, καί έπί τίσιν οροις.

β’

Πολιτική ιστορία τής 'Ελλάδος από τοΰ
1S2

Δέον νά περιληφΟη Ιστορική και κριτική έκθεσις τού πολιτεύμα
τος καϊ τές διοικήσεως τού ελληνικού βασιλείου άπό τού υπέρ άνε- 
ζαρτησίας άγώνος μέχρι τοΰ Συντάγματος τοΰ 1844.

Β' ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ

Λ'

Κατά πόσον αί φυσικαί υλαι αί εις τε τήν επιφάνειαν 
τοΰ εδάφους και ύπ’ αυτήν ύπάρχουσαι έν 'Ελλάδι 
δΰνανται νά χρησι·ΛθποιηΟώσι πρός άνάπτυςιν τής 
Ριομ.ηχανίας έν τώ τόπω.

Θά έξετασθώοι τίνες ΰλαί ύπάρχουσιν έν Έλλάδι δυνάμεναι έν 
γένει νά χρησιμοπόιηθώσιν εις τήν βιομηχανίαν, περιγραφομένων ιδι
αιτέρως τών μεταλλικών ουσιών, τών λιθωμάτων, τών φυτικών καί 
τέλος τών ζωικών ύλών.
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Θά προσδιορισθέ πόσα,ι έκ τούτων χρησιμοποιούνται έκτος τές 
Ελλάδος και κατά τίνα τρόνιον, καί νά μελετηθώ τό ζήτημα πόσων 
έξ αυτών είναι δυνατή καί ή έν Έλλάδι κατά τόν αυτόν ή άλλον 
τρόπον χρησιμοποίήσις, Πρός συμπλήρωσιν δέ τούτου δέον νά άνα- 
γραφώσι καί αί ΰλαι, ών ήδη γίνεται χρήσις έν Έλλάδι.

Άναγκαϊον νά διακριθώσιν αί βιομηχανίαι έκεΐναι, α'ίτινες άπαι- 
τοΰσι τήν ΐδρυσιν πολυδάπανων καταστημάτων καί μεγάλων χρη
ματικών μέσων, άπό τών δυναμένων νά έκμεταλλευθώσιν ύπό τοΰ 
λαού έν γένει καί κατ’ οίκον, νέους οΰτω προστιθεϊσαι πόρους ζωής. 
Παραβλητέον τά μικρά κομψοτεχνήματα έκ μαρμάρου, τά ύπό τών 
χω; ικών της άνω ’Ιταλίας κατασκευαζόμενα, τήν ύπό τών χωρικών 
τής Ελβετίας χρησιμοποίησιν διαφύρων ξύλων πρός κατασκευήν δια
φόρων μικροτεχνημάτων καί ύποδεικτέον καί τοιαύτας βιομηχανίας 
έν Έλλάδι.

β”

Τίνες αί έν 'Ελλάδι ε’ίτε φυσικώς είτε τεχνητώς 
φυόμ,εναι ιαμ,ατιζαι βοτάναι.

Μέρος α' Βοτανικόν.

Κεφά2αι,οτ α.' Φυτογνωστικοί χαρακτήρες τών βότανών τούτων.
» β' Χώραι Έλληνικαί έ'νθα αύται φύονται ή καλλιερ

γούνται.
» γ' ’Εδάφη τοπικά έ'νθα έκφύονται (ορεινά, πεδινά, ξηρά, 

ύγρά, παράκτια, παραποτάμια, κτλ.).
» δ' ’Εποχή συλλογές καί όποιαν δαπάνην ώς έ'γγιστα 

ήθελεν άπαιτήσν) ή συλλογή αύτών.

Μέρος β' ’Ιατρικόν και Φαρμακευτικόν.

ΚεφάΛαιοτ <*.'  Τίνα έκ τών συστατικών τών βότανών τούτων με
ρών χρησιμοποιούνται ύπό τές ιατρικές (ρίζα, 
βολβός, φύλλωμα, σπέρματα, καρπός, άνθος, κτλ., 
κτλ.)- έάν ταύτα λαμβάνωνται εις νωπήν ή ξηράν 
κατάστασιν.

» β' Τίνες αί έν αύτοϊς έμπεριεχόμεναι ΐαματικαί ούσίαι 
(αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή, κτλ.) 



46

»

ί

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

γ' Τίνα τά εσωτερικά 3} εξωτερικά πάθη εναντίον τών 
οποίων χρησιμοποιούνται αΐ βοτάναι αύται; τίς ή 
ποσολογία αυτών καϊ εις ποιαν κατάστασιν λαμ- 
βάνονται (έγχυμα, αφέψημα, κόνις, έκχείλισμα κλ.) 

δ' Τίνες αΐ άναγκαΐαι προς μακροχρόνιον συντήρησιν 
. αυτών φαρμακολογικά! προφυλάξεις.

Παράρτημα.

Έάν έκτος τών ύπό της ιατρικής έπιστήμης παραδεδεγμένων ώς 
ιαματικών βότανών, ν; έμπειρική ιατρική γνωρίζη κα'ι άλλας ται- 
αύτας, πώς αύται ονομάζονται, που έκφύονται, πώς χαρακτηρίζονταν 
κα'ι εναντίον ποιων νοσημάτων εσωτερικών ή έξωτερικών χρησιμο
ποιούνται ύπό τών εμπειρικών.

Γ'
. ΙΙοϊα. τά έντομα τά έπεβλαδή εες τήν γεωργίαν 

έν ΊΕλλάδε ;

Άπίπζυζις ζοϋ τίτ.ίου.

αΖ Συνοπτική άφήγησις έν εϊδει Εισαγωγής:
Ποια τά έντομα, τά ζωύφια, οί σκώληκες και τά ασπόνδυλα ζφα 

έν γένει, τά έπιβλαβή είς τήν Γεωργίαν έν Έλλάδι; δηλ. τά έπιφέ- 
ροντα φθοράν κα'ι προξενοΰντα άσθενείας εις τά φυτά τά χρήσιμα εις 
τόν άνθρωπον έν γένει, ιδίως δ’ είς τήν έλαίαν, τήν άμπελον, τά 
όπωροφόρα δένδρα, τά σιτηρά, τά γεώμηλα, τον καπνόν, τά κολοκυν- 
θοειδή, τά λαχανικά, κτλ.

β' Συστηματική άπαρίθμησις αυτών μετά έπιστημονικής συνωνυ- 
μίας κα! περιγραφής (καί εί dvrazor εικονογραφίας) ,έκάστου είδους.

γ' Τί έγνώριζον οί άρχαΐοι περί τών ζωυφίων τούτων, περί τών 
ύπ’ αυτών φθορών κα'ι ασθενειών, περί τών θεραπευτικών μέσων κτλ., 
καί πώς ώνόμαζον τά τε ζωύφια κα'ι τάς άσθενείας.

δ Τί γνωρίζει περί τοΰ άντικειμένου τούτου τήν σήμερον δ Έλλην 
γεωργός, τίνες αί σημερινα'ι παρά τώ λαώ κοινά! όνομασίαι τών έπι- 
βλαβών έντόμων κα! τών ύπ’ αύτών ασθενειών τών φυτών;

ε Στατιστική των εν Ελλάδι γνωστών έπιβλαβών έντόμων κατ*  
’Επαρχίας, κα! ιστορία τών (τουλάχιστον κατά τήν τελευταίαν είκο- 
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σαετηρίδα) έν Έλλάδι γενομένών φθορών κα! τών περ! τούτου παρατη
ρήσεων.

ς' Σχέσεις μεταξύ τών έντομοφαγων πτηνών ή άλλων ζφων κα! 
τής άναπτύξεως τών έπιβλαβών ζωυφίων- αποτελέσματα τής Θήρας 
ύπό την έ’ποψιν ταύτην, κτλ.

ζΖ Μέσα καταστροφής τών έπιβλαβών ζωυφίων, κα! μέσα θερα
πείας τών ύπ’ αύτών ασθενειών τών ωφελίμων φυτών.

ΖΖαρατήρησίζ·. Ό διαγωνιζόμενος δύναται κατ’ αρέσκειάν του νά 
συμπεριλάβγ κα'ι συγχωνεύσή έν τή ύπό τό έδ. β’, σνσζηματιχγ άιΐα- 
ριΰμήσει είς έκαστον είδος τών έντόμων, τάς ύπό τών έδ. γΖ, δζ κα! 
ζζ εξηγήσεις και πληροφορίας.

Γ’. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Λ'
'Ιστορία τών Ιταλών Τεχνών κατά τούς χρόνους 

τής δουλείας
Τό διαγώνισμα τοΰτο δέον νά περιλάβή ιδίως τά κατά τήν γρα

φικήν κα! τορευτικήν έν τε ταΐς έλληνικαΐς χώραις κα! κατά τήν 
Δύαιν καθ’ οσον έζησαν έν αυτή και διεκρίθησαν "Ελληνες καλλιτέ- 
χναι. Δέον δέ νά μνημονευθή καϊ ή περί τήν αρχιτεκτονικήν και γλυ
πτικήν έργασία όσω μικρά καϊ άν ή αύτη.

ΕΓ
Λίαγώνεσμα μουσδκόν.

Θά μελοποιηθώσι πέντε ποιημάτια έκ τής νεωτέρας έλληνικής 
φιλολογίας, όπως δέ'μή παρεισφρήσωσι στίχοι κακόζηλοι ή έστερη- 
μένοι ποιητικής έμπνεύσεως, θά άφεθή μέν έλευθερία είς τούς μου
σικούς περ! τήν καθ’ έκαστον έκλογήν τών ποιημάτων, άλλ’ ή έκλο- 
γή αύτη νά γένηται έκ τών έργων ώρισμένων ποιητών και δή τοΰ 
Διονυσίου Σολωμοΰ, ’Αθανασίου Χριστοπούλου, Γεωργίου Ζαλοκώ- 
στα, Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, Γεωργίου Παράσχου, Ήλία Ταν- 
ταλίδου καϊ ’Αλεξάνδρου'Ραγκαβή, προσέτι δέ καϊ έκ τής δημώ
δους ποιήσεως.

'Η έκλογή ένός τουλάχιστον δημώδους ποιήματος θεωρείται ύπο- 
χρεωτική, δύνανται δέ ταΰτα νά ώσι κα! δύο.
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Τά άσματα ταΰτα πρέπει νά άνταποκρίνωνται είς διαφόρους ψυ
χολογικές διαθέσεις του έλληνικοϋ λαού, τοΰ όποιου μέλλουσι νά 
γίνωσι κτίμα. "Οθεν tv τών ποιημάτων πρέπει νά ήναι ένθουσιώδες 
πατριωτικόν, έν άλλο ναυτικόν, άλλο έοωτικύν, άλλο βακχικόν καί 
άλλο βαυκάλισμα.

Δέον νά προσέξωσιν οί μουσικοί έπΐ τίς ποιότητας τών έκλεχθη- 
σομένων ποιημάτων, έκ τών προτέρων δ’ ορίζεται ότι μεταξύ ίσων 
μελφδιών προτιμηθήσεται ή προσηρμοσμένη έπΐ ώραιοτέρων στίχων.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΕΡΓΔΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έπανεληφθησαν αί ένεκα τοΰ θέρους διακοπεϊσαι έργασίαι τοΰ 
Συλλόγου.

'Υποβληθείς ύπό τίς Εφορείας έψηφίσθη ύπό τοΰ Συλλόγου δ 
προϋπολογισμός αύτοϋ διά τό έτος 1888—1889. Κατά τούτον τά 
μέν έσοδα προϋπελογίσθησαν εις Δραχ. ‘20,772·.89, τά δέ έξοδ α εις 
Δρ. 17.370 άπομείναντος περισσεύματος έκ Δρ. 3,40'2 89.

Έδημοσιεύθη καί έν ίδίφ τεύχει ή έν τώ παρόντι δημοσιευόμενη 
έκθεσις περί τών έργων τοΰ Συλλόγου καί άπεστάλη μετά τών λοι
πών έργων τοΰ Συλλόγου εις την ’Ολυμπιακήν έκθεσιν.

Τή αιτήσει αυτού δ Σύλλογος συνήψε σχέσεις μετά τοΰ έν 'Ρεθύ- 
μνφ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.

Ή έν Μομπελλιέ τίς Γαλλίας Άκαδηαία τών Επιστημών καί 
Γραμμάτων άπέστειλε πρός τόν Σύλλογον τάς δημοσιεύσεις αύτίς.

Γραμματεύς τίς Κοσμητείας της Σχολίς τών Απόρων Παίδων 
Αθηνών έξελέχθη έκ τών κοσμητόρων ό κ. Γ. Χαλκιόπουλος. ΓΙρο- 
σετέθη δ’ είς την σχολήν καί ε' τάξις ίσοδυναμούσα ποός την α’ τά- 
ξιν τοΰ έλληνικοΰ σχολείου. Μέχρι τούδε ένεγράφησαν είς την Σχο
λήν μαθηταί άνω τών 500.

Τό προσωπικόν τών διδασκάλων τίς Σχολής διά τό τρέχον έτος 
κατηρτίσθη ώς έξίς: Τίς μέν ε' τάξεως διδάσκαλος δ κ. Η. Πετρού- 
λιας, τίς δ' ό κ. Σ. Πέππας, τίς γ' δ κ. Ν. Μεταξάς, της β' δ κ. 
Δ. Καλορρίζικος, τίς α' δ κ. Ο. Παππαδημητρίου μετά τοΰ βοηθοΰ 
τοΰ κ. Ε. Σακελλαρείδου.

Έξελέχθη β' ειδικός γραμματεύς δ κ. Κ. I. Γαρδίκης άντί τοΰ 
άναχωρήσαντος κ. Μ. 'Ραφαήλ καί 'μέλος της έξελεγκτικίς έπιτρο- 
πίς δ κ. Α. Κουτσογιάννης, άντί του δμοίως άναχωρήσαντος κ. Α. 
Ποττέν.


