ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

r

I

ΤΟΜΟΣ ΙΓ' — ΤΕΥΧΟΣ Α'

>

Ιανουάριος χαΐ Φεβρουάριος 1890

I
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΤ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΑΡΙΘ. 3

1890

Άριθ. πρωτ. 5133.

.ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΆριΘ. πρωί. 65Ί.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τούς χκ. Γυ’κνασδάρχας καί ^Βχολάρχας.
Καί άλλοθεν καί έκ τής ύπ’ άριθ. 651 έγκυχλίου τοϋ καθ’ ήμάς

ΊΌ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
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υπουργείου τή 8 ’Οκτωβρίου 1877 έκδοθείσης, γνωρίζετε ότι ό ένταϋθα φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός έκδίδει χάριν τής κοινής
ώφελείας, συμφώνως δέ καί προς την αποστολήν αύτοϋ περιοδικόν
σύγγραμμα φερώνυμον τοϋ συλλόγου.

Έν τούτφ καταχωρίζονται

λόγου άξιαι διατριβαί, καί ποικίλων γνώσεων πάροχοι σημειώσεις,
0 ενταύθα «ΦιΛοΛογικός ΣύΛΛογος Παρνασσός·» προς ίιΛ—
.Ιαις κοινωφεΛέσιν εργασίαις αύτοϋ. ϋπερ της ένισχύσεως της
εθνικής παιδεύσεως καί της των γραμμάτων προαγωγής και
διαδόσεως, ήρζατο από ένδς ήθη έτους εκδίδων και αζιον

Λόγου μηνιαΐον περιοδικόν φιΛοΛογικόν κα'ι εν γίνει επιστη
μονικόν σύγγραμμα ύπό τό όνομα Παρνχββός. Έκ των άχρι
τοϋδε έκδοθέντων τευχών αύτοϋ και εκ των ύστερων καταδει
κνύεται ή χρησιμότης του. Έπιθυμοϋντες νά παράσχωμεν τήχ
δυνατήν ήμΐν ύποστήριζιν ε’ις τό προκείμενον κοινωφεΛες δρ—
γον, συνιστωμεν ήμΐν τέ και τοΐς παρ’ ήμΐν κκ. καθηγηταΐς
αυτό, ινα γένωνται όσοι άν προαιρωνται συνδρομηται αύτοϋ,
όπως διά τούτου ένισχυθή ή εκδοσις αύτοϋ.

Έν Άθήναις, τή 8 ’Οκτωβρίου 1877.

έργα λογιών. Έπιθυμοϋντες χάριν τής έκ τής έκδόσεως αύτοϋ ώφε
λείας νά ένισχυθή κατά τό δυνατόν αύτό, έθεωρήσαμεν δτι συμβάλ
λεται ίκανώς ε?ς τοϋτο ή έν αύτώ καταχώρισις διατριβών καί ση
μειώσεων αρχαιολογικών ανακαλύψεων, περί λειψάνων αρχαίων ηθών

καί εθίμων σωζομε'νων αύτουσίως ή καί κατά τύπον καί παραλλαγάς
έν ταΐς νϋν συνηθείαις τοϋ ιδιωτικού καί κοινωνικού βίου, περί λέξεων
καί όρων έν τή διαλέκτφ τοϋ κοινοϋ λαοϋ διατηρούμενων έν τύπφ
παροιμιών ή αξιωμάτων. Ή διά περιοδικού διακοίνωσίς τοιούτων
αντικειμένων παρέχει αφορμήν άλλως και τοις λογίοις εις περαιτέρω
έρευνας καί έξιχνιάσεις τών φυλετικών σχέσεων τών διαφόρων κοι
νοτήτων καί τοϋ έθνικοϋ βίου, σώζει δέ ταϋτα έκ τοϋ έξαφανισμοϋ,
εις δν ό χρόνος καί ή όσημέραι έπισυμβαίνουσα μετατροπή τής βιώ-

σεως τά καταδικάζει.
Οί προαιρούμενοι ινα καί ουτω χρήσιμον τήν φιλομουσίαν καί

Ό 'Υπουργός

ικανότητα αύτών καταστήσωσι, θέλουσι στέλλει τά έκάστοτε ε?.ς
γνώσιν αύτών περιεχόμενα όπωςδήποτε τοιαϋτα ευρήματα κατ’ εύ-

Θ. Π· ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

θείαν πρός τήν έπιστασίαν τής έκδόσεως τοϋ ούτωσί συσταΐνομένου
περιοδικού ό Παρνασσός.

Έν ’Αθηναίο, τή 23 ’Ιουνίου 1880.
Ό 'Υπουργός

Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
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το° Συλλόγου ζ. Σφου ΜπαΛάνον,

Ή ιστορία τοϋ κόσμου δύναται νά θέωρηθη ώς ιστορία της πάλης της
άληθείας καί τοϋ ψεύδους- αί μεγάλαι άληθειαι είσηχθησαν εις τον κό
σμον καί έθριάμβευσαν μετά μεγάλην καί μακράν πάλην προς τούς πολε
μίους αυτών καί άφοϋ άπήτησαν μεγάλους αγώνας καί μεγάλας Ουσίας,
Μία τών αληθειών τούτων είναι καί ή της θρησκευτικές ανοχής. Σήμε
ρον ή αλήθεια αΰτη είναι άνεγνωρισμένη ύπο τών συνταγμάτων πάντων
τών πεπολιτισμένων λαών. Αΐ κυβερνήσεις άναγνωρίζουσι τα διάφορα θρη
σκεύματα, έκαστος ανήκει εις το θρήσκευμα, το όποιον θέλει, άσπάζεται
καί εκφράζει οίαςδηποτε θρησκευτικάς ιδέας χωρίς νά τρέχη τον κίνδυνον
να καταδιωχθη. Ή ελευθερία της συνειδησεως καί τοϋ λόγου αναγράφε
ται πανταχοϋ ώς θεμελιώδης νόμος. Ή θρησκευτική άνοχη είναι εις τών
πολυτιμότερων θριάμβων τοϋ νεωτέρου πολιτισμού, είναι εν τών καυχημά
των της νεωτέρας κοινωνίας’ άλλα διά τίνων άγώνων έπρεπε νά διέλθη
ή ιδέα αύ'τη, έως ου θριαμβεύση ; Πόσοι πολέμιοι δεν άνέστησαν κατ’
αύτης έν τη σειρ<5έ τών αιώνων; Πόσοι κηρυκες αύτης δεν έθυσιάσθησαν
χάριν της νίκης αύτης; Τί δεν ύπέστη η άνθρωπότης ένεκα της άλλοτε
έπικρατόύσης μισαλλοδοξίας, έως ου έννοηση την μεγάλην καί σωτήριον
άρχην της άνεξιθρησκείας ; Πόσοι πόλεμοι θρησκευτικοί δεν έμίαναν την
άνθρωπότητα κατά τούς μέσους αιώνας καί πόσοι χείμαρροι αιμάτων δεν
έ'ρρευσαν έως ου δ κόσμος έννοηση, ότι έκαστος πρέπει νά μένη ελεύθερος
νά δοξάζη περί Θεού δ,τι θεωρεί όρθον καί νά λατρεύη τον Θεόν δπως
νομίζει αύτος καλλίτερον; Καί νομίζετε, δτι καί σήμερον άκόμη ή με1 Άνεγνώσθη έν τώ Συλλόγω Παρνασσώ τη 1 δεκεμβρίου 1880.
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γάλη αΰτη αλήθεια έπαυσε νά εχη τους πολεμίους της καί ότι είναι
άνεγνωρισμένη ύπό πάντων τών πνευμάτων καί οτι οΰδένα διατρέχει κίν
δυνον η ούδένα έχει τον άρ.φισβητοϋντα αυτήν "Οστις τούτο ήθελε νο
μίσει, θά εύρίσκετο'έν άπατή. Ή θρησκευτική άνοχη έ'χει πολλούς ακόμη

εχθρούς. Καί πρώτον ή δυτική εκκλησία, οί πάπαι, οΐ αρχηγοί τοϋ κα
θολικισμού, αΐ άνώταται θρησκευτικά! κεφαλαί διακοσίων εκατομμυρίων
πιστών, άμφισβητούσι την άλήθειαν ταύτην καί διαμαρτύρονται έ'τι καί
νύν κατ’ αύτης. Αΐ περιστάσεις βεβαίως νυν δεν είναι αί αύταί έκεϊναι,
καθ’ ας οί πάπαι ήδύναντο νά καταδιώκωσιν έν όνόματι της καθολικής
πίστεως τούς αντιπάλους αύτης καί νά έγείρωσι σταυροφορίας κατά τών
αιρετικών καί σχισματικών.Γ ’Σήμερον, θρησκευτικός πόλεμος είναι αδύ
νατος· αί πολϊτεΐαι "ένόησαν τά άγάθά της θρησκευτικής ελευθερίας,
ένεΐδον, οτι λαοί διαφόρων θρησκευμάτων μόνον ύπό τον όρον άμοιβαίας
Θρησκευτικής άνοχής δύνανται έν ειρήνη νά συμβιώσιν ούδέν δέ κράτος
θά έδέχετο σήμερον ύπηρετοϋν φανατικούς, μισαλλόδοξους σκοπούς τής

παπικής εκκλησίας νά έγείρη πόλεμον κατά οίουδήποτε εχθρού έκ λόγων
θρησκευτικών, Έν τούτοις οί πάπαι, οίν καί μετεβλήθησαν αί περιστά
σεις, έμ.μένουσιν εις τό νά καταδικάζωσιν ώςάλλοτε την άρχήν τής θρη
σκευτικής άνοχής καί νά θεωρώσι ταύτην ώς ασεβή, διότι κατ’ αύτούς οί
καθολικοί λαοί, αί καθολικαί κυβερνήσεις, ή καθολική εκκλησία δεν πρέ
πει νά άναγνωρΐζωσι καί νά άνέχωνται.νά άπολαύωσι τών ίσων δικαίων
τοϊς καθολικοϊς οΐ οπαδοί τών άλλων χριστιανικών δογμάτων καί τών άλ
λων θρησκευμάτων, ιουδαϊκού, μωαμεθανικού καί τών εθνικών. Διά τούτο
ή Ευρώπη είδε μετ’ έκπλήξεως τον πάπαν Πϊον τον Ζ' νά διαμαρτύρηται έν άρχή τής παρούσης εκατονταετηρίδας (1803) κατά τής άναγνωρίσεως τών προτεσταντών έν Βαυαρία, Γρηγόριον δέ τον ΙΈ τώ 1831
καλοϋντα έν τή έγκυκλίω του παραφροσύνην την έλευθερίαν τής συνειδήσεως, Ιΐΐον τον Θ' τφ 1864 διά τής περιβοήτου έγκυκλίου του. καί τοϋ
συλλάβου άπορρίπτοντα καί άναθεματίζοντα. την. άρχήν τής θρησκευτι
κής άνοχής καί τέλος τον νύν παπεύοντα Λέοντα τον ΙΓ1 έν τή έγκυκλίφ
του «περί τής χριστιανικής συντάξεως τών κρατών» έπαναλαμβάνοντα
έστω καί ήπιώτερον τάς αύτάς κατά τής θρησκευτικής έλευθερίας άποδοκιμασίας τών προκατόχων του καί άναφερόμενον. εις τήν εγκύκλιον Γρηγορίου τοϋ ΙΈ καί εις τον σύλλαβον ΙΙίου τοϋ Θ'. "Οχι δέ μόνον οί πά~
παι και ή ρωμαϊκή ιεραρχία, άλλά καί παρά ταϊς άλλαις έκκλησίαις καί
παρά διαμαρτυρομένοις καί παρ’ όρθοδόξοις ύπάρχουσιν άκόμη άνδρες καί
εκκλησιαστικοί καί πολιτικοί έχθροί τής θρησκευτικής άνοχής μή έννοούντες τήν μεγάλην ταύτην άλήθειαν καί τά σωτήρια αύτης άποτελέσματα
και φανατικώτατα καταφερόμενοι κατά τών άλλως φρονούντων καί εύχόμενοι νά ε’βλεπον, εί δυνατόν, διά τής βίας τοϋ κράτους καταδιωκο-
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μένους τούς έχοντας άντιθέτους θρησκευτικάς ιδέας. Άκόμη λοιπόν ή με
γάλη αρχή τής θρησκευτικής άνοχής εύρίσκεται έν πάλη καί δεν κατέκτησεν έντελώς πλήρες τό έ'δαφος έν τή σ.υνειδήσει τής άνθρωπότητος.
Πλήρης θαυμασμού ών προς τό μεγαλεϊον τής άληθείας ταύτης τής θρη
σκευτικής άνοχής, πεποιθώς, ότι ή άνθρωπότης αύτή οφείλει την παϋσιν τών θρησκευτικών πολέμων καί τήν θρησκευτικήν ειρήνην τήν βασι
λεύουσαν κατά τούς νεωτέρους χρόνους, καί νομίζων, οτι προς όφελος καί

τιμήν τής νεωτέρας κοινωνίας πρέπει νά έκλίπωσι καί αί τελευταΐαι προ
λήψεις καί οί τελευταίοι δισταγμοί κατ’ αυτής, άναλαμβάνω ενταύθα νά
πραγματευθώ δι’ ολίγων περί τής θρησκευτικής άνοχής, δεικνύων πώς καί
ή ιστορική καί ή θεωρητική έξετασις τού αντικειμένου τούτου οδηγεί πάντα
άκραιφνή τής άληθείας έρευνητήν άναγκαίως εις τήν πεποίθησιν περί τής
όρθότητος καί ώφελιμότητος τής μεγάλης καί σωτηρίου ταύτης άρχής.

Τί είναι θρησκευτική ανοχή; Είναι ή άναγνώρισις τού δικαιώματος
τών άλλων νά πιστεύωσι περί Θεού καί λατρεύωσιν αυτόν καθ’ ον τρο.πον νομίζουσιν ορθότερον. Πας άνθρωπος οφείλει νά αναγνώριση τφ άλλφ
τό δικαίωμα τούτο- ή πολιτεία πρέπει νά άνέχηται διά τούτο τά διά
φορα θρησκεύματα καί δεν πρέπει έν όνόματι ενός νά καταδιιόκη τά
άλλα καί έν γένει νά μεταχειρισθή βίαν κατά τών ιδεών οίουδήποτε- ή
δέ έκκλησία δύναται μέν καί οφείλει νά κηρύττη τάς δοξασίας της και
νά ζητή νά έλκύση τούς άλλους ύπέρ αυτών διά τοϋ κηρύγματος και
τού λόγου, άποδοκιμάζουσα τάς εναντίας ιδέας, ούδόλως όμως πρέπει
νά άπαιτήση τήν διά τής βίας καταδίωξιν τών άντιφρονούντων. Τούτο
είναι ή θρησκευτική άνοχή, τούτο είναι ή έλευθερία τής συνειδήσεο>ς.

Άς λάβωμεν πρώτον ύπ’ οψσ τήν ιστορίαν.
Οί αρχαίοι Λαοί ήγνόουν τήν άρχήν τής θρησκευτικής άνοχής. Διά
τούτο άπαντώμεν ήδη άπό άρχαιοτάτων χρόνων τούς θρησκευτικούς διωγ
μούς. Οί βραχμάνες έκδιώκουσιν έξ ’Ινδιών τούς βουδδιστάς, οΐτινες επεχείρησαν τήν άναμόρφωσιν τοϋ αρχαίου βραχμανισμού έπί νέων βάσεων,
καταργούντες προ πάντων τήν εις τάξεις διαίρεσιν τοϋ ινδικού λαού. Και
αύταί δέ οί "Ελληνες καί οί 'Ρωμαίοι πάντα μή δεχόμενου τούς θεούς τής
πόλεως εχθρόν τού κράτους καί τών νόμων θεωρούντες κατεδίωκον. Ό
’Αναξαγόρας έξορίζεται διά τούτο έξ ’Αθηνών, διότι παρά τά παραδεδομένα έδέχετο τον έλα Νούν ώς τον διατάξαντα τά πάντα, ό δέ Σω
κράτης καταδικάζεται νά πίη τό κώνεϊον ώς καινά δαιμόνια εΐσφέρων,διότι
λαλών περί τοϋ δαιμόνιου, περί τοϋ θείου καί τής προνοίας αύτοϋ, δεν
έδίδασκε περί θεών δ,τι ή παραδεδεγμένη μυθολογία διηγείτο άνθρωπΟπαθώς περί αύτών. Οί 'Ρωμαίοι είχον νόμους κατά τών ξένων θρησκευ
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μάτων (contra sacra peregrina), οί 3ε αυστηρότεροι 'Ρωμαίοι προ πάν
των, ών προΐστατο δ μέγας Κάτων, φοβούμενοι την έκ της ελληνικής φι
λοσοφίας επιρροήν ώς πρός τήν πρός τούς θεούς πίστιν τοϋ ρωμαϊκού λαού,
έκηρύττοντο κατά τών έλλήνων φιλοσόφων τών μυούντων τούς 'Ρω
μαίους είς τά της ελληνικής φιλοσοφίας μυστήρια καί ένήργησαν, ώστε
νά έξορισθώσιν έκ 'Ρώμης οί σκεπτικοί φιλόσοφοι Κριτόλαος καί Καρνεά<ϊης. ’Αλλά τήν φοράν τών πραγμάτων τοιαϋτα μέτρα δεν ήδύναντο νά
κωλύσωσιν. Ού μόνον ή ελληνική φιλοσοφία, άλλά καί πάντα έν γένει τά
φιλοσοφικά καί θρησκευτικά συστήματα τών Έλλήνων καί τών βαρβά
ρων, ούς νικήσαντες οί 'Ρωμαίοι περιέλαβον · έν τώ άχανεστάτω αύτών
κράτει, κατέκλυσαν ταχέως τήν 'Ρώμην, ώστε έπί τέλους ήναγκάσθησαν οί 'Ρωμαίοι νά άναγνωρίσωσι πάντων τών ξένων λαών τά θρησκεύ
ματα. Άλλ’ ή βεβιασμένη αΰτη άνοχή ήτο άτελής, περιοριζομένη μό
νον είς τά τών άρχαίων λαών θρησκεύματα. Νέαι θρησκεΐαι (religiones
novse) εϊέν έπετρέποντο. Διά τούτο οί ρωμαίοι οί έν τοΐς θρησκευτικοί;
άνεξίθρησκοι νομιζόμενοι έξηγέρθησαν μανιώδεις κατά τής χριστιανικής
θρησκείας. Αυτή παρουσιάζετο ώς νέα θρησκεία, ώς ή άπόλυτος μάλιστα
θρησκεία, ήτις κατανικώσα πάσας τάς λοιπάς έμελλεν έπί τών ερειπίων
αύτών νά στήση τόν θρόνον της. Καί δικαίως, διότι ήρχετο ώς ή θρη
σκεία τής άληθείας ΐνα άντικαταστήση τάς θρησκείας τού ψεύδους, ώς ή
θρησκεία τοϋ ενός καί μόνου άληθινοϋ Θεού τοϋ ποιητού τού κόσμου, τοϋ
παναγάθου πατρός ημών τοϋ έν τοΐς ούρανοϊς, ού ημείς εΐμεθα τέκνα,
σωθέντα και άναγεννηθέντα διά τής διδασκαλίας καί τοϋ πνεύματος τού
σωτήρος τοϋ κόσμου ’Ιησού Χριστού, ινα άντικαταστήση τάς έθνικάς
πολυθεϊστικάς θρησκείας, τάς θεοποίησάσας τά κτίσματα καί τώ μέσω
τής μυθολογίας άσχημισάσας τό θειον διά τών ταπεινότερων παθών. Οί
'Ρωμαίοι ήσθάνθησαν, ότι ή χριστιανική θρησκεία παρουσιάζετο είς τόν
κόσμον ούχί ώς τις τών πολλών θρησκειών, άλλ’ ώς θρησκεία, ήτις ήξίου
ταχέως νά έκβάλη έκ τοϋ μέσου μετά τών άλλων καί τήν ρωμαϊκήν θρη
σκείαν καί νά μείνη μόνη κυρία τοϋ πεδίου. Ένόησαν τόν μέγαν κίνδυ
νον καί διά τούτο άνέλαβον έπί τρεις όλους αιώνας φοβεράν πάλην κατ’
αυτής, μεταχειρισθέντες δλην τήν δύναμιν τοϋ κολοσσαίου κράτους των
κατ’ αυτής καί έγείραντες τούς φοβερούς έκείνους καί άλλεπαλλήλους
διωγμούς κατ’ αυτής, καθ’ οϋς χείμαρροι μαρτυρικών αιμάτων έ'ρρευσαν.
Ή μισαλλοδοξία έτέλει τά έγκλήματά της. Άλλ’ είς μάτην δ χριστια
νισμός θριαμβεύει έπί τέλους, ή πεποίθησις νικά τήν βίαν· έπί μεγάλου
Κωνσταντίνου κλίνει ή πλάστιγξ ύπέο αύτοϋ. "Εκτοτε άρχεται ή έπικράτησις τής νέας θρησκείας, ή δέ παλαιά ολίγον κατ’ ολίγον εκπνέει.
Ή Εύρώπη καί όσα μέρη τών άλλων ηπείρων ήσάν πως πεπολιτισμένα
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χριστιανίζονται. Έκτοτε άπέβη ή χριστιανική θρησκεία ή θρησκεία τών
πεπολιτισμένων λαών.
:
Τό Εναγγί.Ιι.οκ κηρύττεται άπ’ άρχής ύπέρ τής θρησκευτικής άνοχής.
Καί δεν ήτο άλλως δυνατόν εί μη άπό τοϋ θείου στόματος τού Κυρίου,
τοϋ θείου θεμελιωτοϋ τής άληθοϋς θρησκείας, νά έξέλθωσι λόγοι πλήρεις
άνεξιθρησκείας. Κηρύττων τήν.θείαν διδασκαλίαν του λέγει- «"Οστις θέ
λει όπίσω μου έλθεϊν, άπαρνησάσθω εαυτόν καί άράτω τόν σταυρόν αύτοϋ καί άκολουθείτω μοι» (Ματθ. ις·', 24). «"Οστις. θέλει»· προσκαλεΐ
τούς βουλομένους- ούδένα βιάζει. Γνωρίζει ότι ή θρησκεία είναι έργον τής
συνειδήσεως, ότι πρέπει νά προέρχηται έκ πεποιθήσεως καί δεν δύναται
νά έπιβληθή. Διέρχεται ποτέ διά κώμης τής Σαμαρείας καί οί Σαμαρεϊται έκ φανατισμού καί μισαλλοδοξίας δεν δέχονται αυτόν ώς ‘Ιουδαίον·
οί μαθηταί του οργίζονται καί. σκέπτονται νά παρακαλέσωσι τόν Θεόν νά
ρίψη, εί δυνατόν, πύρ έκ τοϋ ουρανού καί κατακαύση τήν κώμην εκείνην·
είς τήν μισαλλοδοξίαν άντιτάσσουσι μισαλλοδοξίαν, μή ό'ντες ακόμη
έμ.πεφορημένοι τών άρχών τοϋ διδασκάλου το>ν. Τι άπαντόί .αύτοϊς δ Κύ
ριος; ’Ελέγχει αυτούς πικρώς λέγων «Ούκ οίδατε, οΐου πνεύματός έστε»·
δεν ένοήσατε, βλέπω, λέγει, τό πνεύμα τής διδασκαλίας μου, άλλως
θά έδεικνύετε ανοχήν πρός τά θρησκευτικά φρονήματα τών πτωχών τού
των Σαμαρειτών. "Οτε δέ παρεσκεύαζεν αυτούς έπί τό κήρυγμα καί έ’διδεν αύτοϊς τάς άναγκαίας συμβουλάς πρός τό μέγα έ'ργον, έ'λεγεν αύτοϊς«’Ιδού έγώ άποστέλλω ύμάς ώς πρόβατα έν μέσφ λύκων» (Ματθ. ι', 16).
Δέν εΐπεν ώς δ Μωάμεθ είς τούς οπαδούς του· έπιβάλετε πανταχοϋ τό
Ίσλάμ διά τοϋ πυρός καί τοϋ σιδήρου. Τουναντίον ύπάγετε, λέγει, ώς
πρόβατα· κηρύξατε έν άνεξικακία τάς άληθείας τής νέας πίστεως- μή
βιάσητε μηδένα νά δεχθή τήν νέαν θρησκείαν θέλετε διωχθή- σείς μή
διώξητε μηδένα’ θέλετε θανατωθή' σεις μή θανατώσητε μηδένα. ’Ιδού
πλήρης ή περί θρησκευτικής άνοχής διδασκαλία. Είναι δέ συμφωνοτάτή
ή διδασκαλία αύτη πρός τό όλον άνεξίκακον πνεύμα τοϋ Ευαγγελίου.
Δεν ήτο άλλως δυνατόν νά διδάξη εκείνος, οστις ώς νόμον ύψιστον τής
ηθικής έκήρυξε τήν αγάπην είς πάντας· οστις έδίδαξε τούς μαθητάς
του τά θεία έκεϊνα- «’Αγαπάτε τούς έχθρούς ύμ.ών· ευλογείτε τούς κα
παρωμένους ύμάς· καλώς ποιείτε τούς μισοϋντας ύμάς καί προσεύχεσθε
ύπέρ τών έπηρεαζόντων ύμάς καί διωκόντων ύμάς» (Ματθ. ε', 44, 45)'
έκεϊνος, οστις «λοιδορούμενος ούκ άντελοιδόρει, πάσχων ούκ ήπείλει- παρεδίδου δέ τώ κρίναντι δικαίως» (Α' Πέτρου β', 23)' οστις είς τόν προσερχόμενον ινα παραδώση αύτόν άχάριστον μαθητήν του λέγει τό ύψη—
λόν έκεΐνο- «Έτάϊρε, έφ’ ω πάρει ;» (Ματθ. κς·', 50), καλών αύτόν καί
εν τή στιγμή έκείνη φίλον έκεϊνος, οστις κρεμάμενος έπί τοϋ σταυρού, είς
δν ή μισαλλοδοξία άνύψωσεν αύτόν, εύχεται ύπέρ τών σταυρωτών του,
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εΐπών· «ΙΙάτερ, άφες αύτοϊς· ού γάρ οϊδασι, τί ποιούσιν (Λουκ. κγ', 34),
δ τελειότατος τέλος τύπος της άνεξικακίας καί άμνησικακίας, διότι ή
άνεξιθρησκεία είναι ή άνεξικακία έφηρμοσμένη έπί των άλλοδόξων. Τοιου
τοτρόπως βλέπομεν το Εύαγγέλιον προ ΙΘ' αιώνων κηρύττον την μεγάλην αλήθειαν της Θρησκευτικής άνοχής,ήν, παραγνωρισθεϊσαν μετά ταύτα,
καθώς θέλομεν ίδεϊ κατωτέρω, δ κόσμος μόλις από 150 ετών ήρχισε
πάλιν νά κατανοή καί έφαρμόζη έν τω βίφ, άφού η παραγνώρισες αύτής
έπήνεγκε μέγιστα κακά τη άνθρωπότητι.
Οί απόστολοι καί οί πρώτοι χριστιανοί των τριών πρώτων αιώνων,
ενόσω έπάλαιον προς τόν έθνικόν κόσμον καί έξηκολούθουν οί κατ’ αυ
τών διωγμοί, ένέμενον πιστοί εις τάς άρχάς της θρησκευτικής άνοχής καί
άποτεινόμενοι πρός τούς ρωμαίους άρχοντας έπεκαλούντο ταότην ύπέρ
εαυτών. Οί άπόστολοε, διασκορπισθέντες εις άπαντα τόν κόσμον, έκήρυξαν πανταχού τό Εύαγγέλιον ώς γνήσιοι μαθηταί του Ίησοϋ Χριστού έν
πνεύματι άνεξικακίας καί μακροθυμίας· ούδένα έδιωξαν- ούδένα έβίασαν,
ί’να δεχθή τό κήρυγμα αύτών, πρός δέ τούς πιστούς γράφοντες, έ'λεγον
«Πάντα δοκιμάζετε- τό καλόν κατέχετε» (Α’ Θεσσ. ε’, 21). Ουδέποτε
ήγειραν τούς πιστούς κατά τών άπιστων ουδέποτε έζήτησαν νά έξάψωσι τά θρησκευτικά πάθη τού λαού ύπέρ τής νέας θρησκείας· ούδέποτε
έφανάτισαν τούς οπαδούς των. Τό μόνον δπλον των ήτο.τό κήρυγμα. Καί
όμως μέ μόνον τό δπλον τούτο ένίκησαν τόν κόσμον καί έπετέλεσαν τό
μ.έγιστον τών έργων, άτινα άναφέρει ή άνθρωπίνη ιστορία· διότι διά τής
χριστιανικής διδασκαλίας ήλλοιώθη ή ήθική όψις τού κοσμου, τό δέ
κοινωνικόν οικοδόμημα έστηρίχθη έπί νέων βάσεων, τής άδελφότητος καί
τής ίσότητος πάντων. ’Αλλά το μέγα τούτο έ'ργον δεν κατωρθώθη άνευ
θυσιών. Οί απόστολοι έμαρτύρησαν έν τφ έ'ργφ τούτω. Τό αίμα αύτών καί
τών λοιπών μαρτύρων τού χριστιανισμού, τό δποϊον έχύθη έν καιρώ τών
φοβερωτάτων κατά τών χριστιανών διωγμών τών πρώτων αιώνων, έπότισε τό δένδρον τού χριστιανισμού, δπερ έ'κτοτε αύξηθέν έκάλυψεν ύπό
τούς κλάδους του τόν κόσμον καί ύπό την εύεργετικήν σκιάν τού δποίου
μέχρι τής σήμερον τελούσι πάντες οί πεπολιτισμένοι λαοί. Πάντοτε αί
μεγάλαι ίδέαι άπήτησαν έ'ξοχα θύματα· αύ’τη είναι ή μοίρα τής άληθείας. Τίνα αισθήματα έπλήρουν τούς καταδιωκομένους χριστιανούς καί
πόσον ένόουν ούτοι την αξίαν τής θρησκευτικής άνοχής μαρτυρούσιν οί
εξής λόγοι τού ύπέρ τών καταδιωκομένων χριστιανών απολογούμενου
Λακταντίου· «Ή θρησκεία, λέγει, δέν δύναται νά έξαναγκασθή (religio COgi non. potest)· διά τών λόγων μάλλον ή διά τών ράβδων διαδοτέα ή θρησκεία, ί'να ήναι έκουσίως αποδεκτή. Δέν άπαιτούμεν, ϊνα οί
άλλοι έκόντες άκοντες λατρεύωσι τόν Θεόν ημών, δστις είναι δ Θεός πάν
των, ούδέ οργιζόμεθα, έάν δέν λατρεύωσιν αύτόν» (Instit. I, 19, 20),

"Ομοια διδάσκουσιν καί δ Τερτο.υλλιανος (Tertull. ad Scapulam C. 2)
καί δ ’Ιουστίνος (Άπολ. A', 2, 4, 12). Πόσον εύτυχής θά ήτο δ κόσμος
καί άπό πόσων κακών θά έσώζετα· ή Ευρώπη κατά τούς μέσους αιώνας
καί πόσα αίσχη άτιμάσαντα την άνθρωπότητα καί βλάψαντα την ύπόληψιν τού χριστιανισμού δέν θά συνέβαινον, έάν καί οί μετά ταύτα χρι
στιανοί είχον καί έφήρμοζον έν τω βίφ τάς περί άνεξιθρησκείας θείας ταύτας άρχάς τού Εύαγγελίου καί τών πρώτων χριστιανών!
Καί όμως οί βυζαντινοί ταχέως έλησμόνησαν τάς άρχάς ταύτας. "Αμα
άπό τού μεγάλου Κωνσταντίνου θριαμβεύσαντες, οί χριστιανοί κατά τών
έθνικών άπέβησαν νικηταί, ήρξαντο άπό καταδιωκομένων νά γίνωνται
διώκται αύτοί καινά άποδίδωσι σχεδόν τά ίσα αύτοϊς. Νόμοι έξεδίδοντο
κατά τών θυόντων, οί εθνικοί ναοί διηρπάζοντο ή κατηδαφίζοντο, εθνι
κοί κατέχοντες δημόσια άξιώματα άπεμακρύνοντο άπο τών θέσεων αύ
τών, ’Ολίγοι τινές μετά ταύτα ώς γνήσιοι τού Εύαγγελίου διδάσκαλοι,
οίον δ Χρυσόστομος (Opp. ed. Montf. II, 540) άπεδοκίμαζον τούς διωγ
μούς τούτους. Οί πλεϊστοι όμως τών τότε χριστιανών ένόμιζον, ότι διο'ί—
κοντές τούς έθνικούς έ'πραττον θεάρεστου έ'ργον καί προέτρεπον τούς αύτοκράτορας καί ένεθάρρυνον εις την κατά τών άλλοδόξων τούτων βίαν,
καθώς δ ’Ιούλιος Ματέρνος. Τούς διωγμούς τούτους γνωρίζομεν εκ τών.
έκκλησιαςτκών τών χρόνων έκείνων ίς·ορικών Θεοδωρήτου (Έκκλησ. 'Ις·ορ.
ε', 21) καί λοιπών, μαρτυρούνται δέ καί ύπό τών τότε έθνικών συγγρα
φέων. Ό Λιβάνιος άποτεινόμενος πρός τόν τότε αύτοκράτορα διηγείται
ώς ε'ξής τούς κατά τών έθνικών διωγμούς τών συγχρόνων του χριστιανών.
«Οί μελανειμονούντες ούτοι, λέγει, μαίνονται, ώ βασιλεύ, καί κρατούντος
τού νόμου θέουσιν έφ’ ιερά, ξύλα φέροντες καί λίθους καί σίδηρον, οί δέ
καί άνευ τούτων χεϊρας καί πόδας. Έπειτα Μυσών λεία, καθαιρουμένων
οροφών, κατασκαπτομένων τοίχων, κατασπωμένων άγαλμάτων, άνασπωμένων βωμών. Τούς ιερείς δέ χρή ή σιγάν ή τεθνάναι. Τών πρώτων δέ
κειμ.ένων, δρόμ.ος έπί τά δεύτερα καί τρίτα καί τρόπαια τροπαιοις έναντία τφ νόμω συνείρεται. Τολμάται μέν ούν κάν ταϊς πολεσι, το πολύ δε
έν τοϊς άγροϊς» (Ed. Reiske II, 164). Προ πάντων οί έξέχοντες έκ τών
έθνικών ήσαν έκτεθειμένοι εις τόν φανατισμ,ον τών ψευδών τούτων χρι
στιανών καί μάλιστα οί φιλόσοφοι οΐ ύπερασπιζοντες την εθνικήν θρη
σκείαν. Παράδειγμ-α δ θάνατος τής Ύπατίας τής έξοχου νεοπλατωνικής
φιλοσόφου τής ’Αλεξανδρείας ύπό τού χριστιανικού όχλου τής πολεως
ταύτης. Τό λυπηρόν τούτο γεγονός άναφέρων δ εκκλησιαστικός ιστορικός
Σωκράτης (Έκκλ. Ίστορ. γ’, 14), λέγει, ότι τούτο «ού μικρόν μώμον τη
’Αλεξανδρέων εκκλησίφ εΐργάσατο- άλλότριον γάρ τών φρονουντων τά
Χριστού φόνοι καί μάχαι καί τά τούτοις παραπλήσια»'. Λόγοι ευαγγελικώτατοι καί χριστιανεκώτατοι. Ό θρησκευτικός διωγμός έξετείνετο και
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έπι τών αιρετικών, οί'πνες άπεκηρύττοντο καί κατεδιώκοντο ύπό τοϋ κρά
τους, όπερ επί Κωνσταντίνου τοϋ μεγάλου ήρξατο άτόπως νά έπρμβαίνη
είς τά εσώτατα τής εκκλησίας, καί αντί της παρεχόμενης ύλικής ύποστηριξεως ύπο.δουλώσαν την εκκλησίαν, διά νόμων διέγραφε πολλάκις
και επετασσε τοΐς πολίταις τά πιστευτέα, Οί αύτοκράτορες άναμ,ιγνυό—
μενοι εις τάς δογματικας έ'ριδας,. έτάσσοντο ώς έπί τό πλεΐστον εις ώρι—
σμενην δογματικήν μερίδα και ταύτην ύποστηρίζοντές καί προστατεύον—
τες ώς την μονήν · ορθώς φρονούσαν, άπεκήρυττον καί κατεδίωκον τάς
λοιπας, εξοριζοντες τούς επισκόπους αύτών, δϊαρπάζοντες τάς εκκλησίας
αυτών και τας περιουσίας των καί άπομακρύν'οντες άπό τών θέσεων τούς
ανήκοντας εις αύτάς. Ό Κωνσταντίνος ύπεστήριξε τούς ορθοδόξους, δ Κωνστάντιος τούς ήμιαρειανους, ό Ουάλης τούς άρειανούς, ό Βασιλίσκος τούς
μονοφυσιτας, ο Ηράκλειος τούς μονοθελήτας, Λέων δ "Ισαυρος καί οί ομό
χρονες-αυτώ εκ τών διάδοχων του τους είκονομ.άχους. Αί ενεκα της μι
σαλλοδοξίας και τοϋ φανατισμ.οϋ τούτου διαιρέσεις καί ταραχαί έκορυ—
φώθησαν σύν τώ χρόνφ τοσοϋτον, ώστε συνεκλόνησαν καί τό κράτος καί
εζησθενησαν αυτό, και ούτως ηύκόλυναν καί ε’πετάχυναν την πτώσίν του,
ήν παντοΐοι εχθροί άπο βορρά, νότων, άνατολών καί δυσμών έζήτουν
επιτιθέμενοι άδιαλείπτως, Γότθοι, Πέρσαι, Άραβες, Τούρκοι, Βούλγαροι,
Ρώσσοι, Νορμανδοι, Σταυροφόροι καί λοιποί. Ιδού πού ηγαγε τούς χρι
στιανούς ή παραγνωρισις της σωτηρίου αρχής της θρησκευτικής άνοχής.
«Τοϋτό εστι, λέγει δ Ναζιανζηνός Γρηγόριος (λόγ. λβ', 4), ώς έπί τό
πλεΐστον, δ διέσπασε μέλη, διέστησεν άδελφούς, πόλεις έτάραξε, δήμους
έξεμηνεν, ωπλισεν ε'θνη έπί βασιλείς, έπανέστησεν ιερείς τώ λαφ καί
αλληλοις, λαόν έαυτφ, γονείς τέκνοις, τέκνα γονεϋσιν, άνδρας γυναιξί,
γυναίκας άνδράσι».
Ποσον ελησμονήθη τότε τό πνεύμα της άνεξικακίας, της άμνησικακίας, της θρησκευτικής άνοχής, της αγάπης, της φιλανθρωπίας τό άποπνεον έν τώ Ευαγγελίω ! Ό φανατισμός ούτος, ή μισαλλοδοξία αύτη θά
ήρμοζε μάλλον εις οπαδούς τοϋ Μωάμ.εθ η είς οπαδούς τοϋ Ίησοϋ Χρι
στού. Το Κοράνιοκ είναι τό φανατικώτερον θρησκευτικόν βιβλίον τοϋ
κόσμου. Ή θρησκεία τοϋ Μωάμεθ, ήτις δεν είναι άλλο ή γελοιογραφική
απομ.ιμησις και παρωδία τοϋ Χριστιανισμ.οϋ καί τοϋ ’Ιουδαϊσμού, είναι
η βιαιότερα θρησκεία εξ ό'σων άνεφάνησαν έν τή ίστορίςι. Ό Μωάμεθ
επιβάλλει ως πρώτιστον ίερον καθήκον τήν έξόντωσιν τών απίστων. Ό
φονεύων άπιστους έν θρησκευτικφ πολέμω είναι βέβαιος, ότι θά απόκτηση
τον παράδεισον, και γνωρίζετε, πόσον ύλικόν παράδεισον, πόσον διά βάρ
βαρους ακολάστους καί άδηφάγους ορεκτικόν. Είς τούς Καλίφας δ Μωά
μεθ αφήκε ρητην εντολήν νά επιβάλωσι πανταχόϋ τόν ισλαμισμόν διά
τής βίας. Τούτο και επραξαν άκριβέστατα ούτόι. Ένφ τοϋ Ευαγγελίου
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οί απόστολοι έξήλθον είς τόν κόσμον ώπλισμένοι διά μόνου τοϋ λόγου καί
διέδωκαν διά μόνου αύτοϋ τήν χριστιανικήν θρησκείαν, οί μωαμεθανοί
’Άραβες ώργανισμένοι στρατιωτικώς εντελέστατα καί πλήρεις στρατιω
τικού μένους καί ενθουσιασμού, ον ήγειρε παρ’ αύτοϊς ή νεά θρησκεία, κατέκτησαν διά τών όπλων μέγα μέρος τοϋ . τότε γνωστού-κόσμου καί υπέ
ταξαν αύτό είς τήν πίστιν των. Τό πϋρ καί δ σίδηρος ήνοίγον πανταχοϋ τήν δδόν εις τόν Ισλαμισμόν. Ούτως συνέβη, ώστε εντός δύο αιώνων
νά έξαλειφθή μέν ή έξασθενήση δ χριστιανισμός άπό πλείστων χωρών,
όπου άλλοτε ήκμαζεν άπό τής Αίγύπτου, ’Αφρικής, Παλαιστίνης, Συ
ρίας, Περσίας, Μεσοποταμίας, ’Αρμενίας, Μικράς ’Ασίας καί άλλων, έπι-,
κράτηση δέ δ ’Ισλαμισμός. Τόν σταυρόν., τό σύμβολον τής αύταπαρνήσεως, τής αύτοθυσίας, τής αγάπης, τής φιλανθρωπίας, άντικατέστησεν
ή ημισέληνος, τό σύμβολον τών διωγμών, τών φόνων, τής βίας.
Άλλ’άν οί έν τή άνατολή χριστιανοί έλησμόνησαν τάς άρχάςτής- θρη
σκευτικής άνοχής καί κατεδίωκον τούς εθνικούς, τούς αιρετικούς καί τούς
’Ιουδαίους (διότι καί τούτων ή τύχη ύπήρξεν οϊκτρά κατά τούς χρόνους
έκείνους τοϋ φανατισμού), αί έκ τού φανατισμού παρεκτροπαί αύται τών
χριστιανών αί άνάξιαι τού θείου καί φιλανθρώπού Εύκγγελίου ύπήρξαν
μείζονες εν τρ δύσει κατά τούς μέσους αιώνας. 'Εν τή δύσει, ώς γνωρίζετε,
κατά τόν Δ' καί Ε' αιώνα συνέβη ή μεγάλη άνακίνησις τών λαών, ήτις
ήλλοίωσε τήν οψιν αύτής. Οί τοϋ βορρά βάρβαροι άγγλοσαξωνικοί λαοί
κατελθόντες έπέδραμον άπασαν τήν δυτικήν Ευρώπην καί καταλύσαντες
τό δυτικόν ρωμαϊκόν κράτος, διεμοιράσθησαν τάς χώρας αύτοϋ καί άναμιχθέντες μετά τών. κατοίκων αύτών άπετέλεσαν τούς νεωτέρους τής δύσεως εύρωπαϊκούς λαούς. Δυτικοί Γότθοι, άνατολικοί Γότθοι, Λογγοβάρδοι, Βουργούνδιοι, Βάνδαλοε, Άλεμάνοι καί άλλοι γερμανικοί λαοί άνέστάτωσαν τότε τό παν έν τή δύσει καί άπεβαρβάρωσαν αυτήν, Τοίου—
τρόπως έβυθίσθη έκτοτε .ή δυτική Εύρώπη είς τήν μεσαιωνικήν βαρβαρό
τητα, ήτις διήρκεσε μέχρι τοϋ ΙΕ' αίώνος, ότε διά τής άνανεώσεώς τών
κλασσικών, ουμανιστικών σπουδών συνέβη ή άναγέννησις τών τεχνών καί
επιστημών, δι.’ ής άνέκυψαν οί τής δύσεως λαοί άπό τοϋ σκότους τής με
σαιωνικής άμαθείας καί είσήλθον είς τό στάδιον τής- προόδοϋ, έν φ μέχρι
τής σήμερον εύρίσκονται. Κατά τούς βαρβάρους λοιπόν έκείνους α’ιώνας δ
έν τή δύσει χριστιανισμός δεν ήδύνατο είμή νά έκβαρβαρωθή. Οί διά
φοροι λαοί άναλόγως τής άναπτύξεώς των διαμορφούσι καί τάςθρησκευτικάς αύτών δοξασίας. Δώσατε τήν άρίστην καί ήθικωτάτην, τήν πνευματικωτάτην καί φιλανθρωποτάτην θρησκείαν είς λαόν βάρβαρον καί
ταχέως θά καταβιβάση αύτήν είς τό πνευματικόν σημεϊον,εν ω ευρισκεται,
καί θά άσχημίση καί άποχυδαΐση αύτήν, έξομοιών αύτήν προς εαυτόν.
Τούτο ε*παθε καί ή χριστιανική θρησκεία διαδοθεϊσα τότε είς τούς έ'τι
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απολίτιστους καί ήμιβαρβάρους άγγλοσαξωνικούς λαούς. Ένεκα τής
άμαθεια,ς των, δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις άνεμίχθησαν μετά τού χρι
στιανισμού, ο δε φανατισμός η η μ.ισαλλοδοξία έ’φθασε παρ’ αύτοϊς εις
τον ύψιστονβαθμ.ον, Ηδη ο Αυγουστίνος, οστις Ϊσταται εν τή άρχή τής
λυπηράςταύτης εποχής. της δυτικής Ευρώπης (έ'ζη κατά τάς άρχάς του
Ε’ αίώνος), τελειόνων συνδιάλεξίν τινα δημοσίαν έν Καρχηδόνι τω 411
προς τούς σχισματικούς δυνατιστάς και μή δυνάμενος νά πείση αύτούς,δέν
έδίστασε νά συστήση εις τόν αύτοκράτορα Όνώριον την βίαν, εΐπών
«Βιασον άρτους εισελθεϊν !» Τούτο ύπήρξε το σύνθημα τών φρικτών διωγμών κατα των αιρετικών, ων Θεατρον. εγενοντο αί δυτικαί της Ευρώπης
χώραι κατά τόν μεσαίωνα. Ό έπίσκοπος 'Ρώμης Λέων ό Α' (450) ήδη
θεωρεί επιτετραμμένου καί αυτόν τόν θάνατον τών αιρετικών ! (epist. 15
ad Turribium). Το πρώτον αίμα αιρετικών, τό όποιον έχύθη έν τη δυ
τική εκκλησιρι, υπήρξε το τού γνωστικού αιρετικού έν 'Ισπανία Πρισκιλ—
λιανού και τών οπαδών του τω 385. Εις μάτην τότε διεμ.αρτυρήθησαν
κατά της άνηκούστου καί άντιχριστιανικης ταύτης ώμότητος πολλοί
φιλάνθρωποι καί αληθώς ευαγγελικοί έπίσκοποι, οιον ό Μεδιολάνων ’Αμ
βρόσιος, ο Τουρρωνης Μαρτίνος καί ό .'Ρώμης Σιρίκιος. Ή θανατική ποινή

ράστή ,μάρτυς ύπέρ αυτού. "Οσων ή α'ίρεσ.ις μετά' .θάνατον· άχεκαλύπτετο,
ά.ν.ωρύσσοντο- οί ·τάφοι, των ;καί οί; νεκροί των παρεδίδοντο εις. ηό. πύο.
Τών φευγόντων έ'καιον τάς εικόνας. Τούτο βεβαίως ήτο μ,ικρόν κακόν.
Κατά τών αιρετικών ήγειρε πολλάκις ή Ιερά Έζέτασις καί τελείαν σταυ
ροφορίαν. Οί σταυροφόροι έθεώρουν.έπίσης . ιερόν τόν πόλεμον, κατά τών
. αιρετικών, όσον καί τόν κατά τών άπιστων έν Παλαιστίνη.Διά σταυροφο
ριών κατηρημώθη ολόκληρος,., ώς. γνωστόν, ή μεσημβρινή Γαλλία, έ'νεκα
τών αιρετικών Καθαρών καί ’Αλβιγίων. Ή Ιερά' Έξέτασις κατεδίωκεν
. άμειλίκτως μετά τών αιρετικών καί τούς ’Ιουδαίους καί τούς θεωρουμ-ένους
μάγους καί τάς μαγίσσας, τά δυστυχή εκείνα- όντα, άτινα πάσχοντα τάς
φρένας ή τά νεύρα έπιστεύοντο ύπό τής προληπτικής έποχής ώς όργανα
τού Σατανά, ί ώς. έχοντα συνθήκην συνάψει μ,ετά τουτου. Πολλαι ,καθολικαί χώραι έμ.αράνθησαν καί κατεδικάσθησαν επί αιώνας εις στασιμό
τητα καί πνευματικόν θάνατον ύπό τόν εφιάλτην τούτον τελεσασάι τής
Ίεράς. Έξετάσεως, πρό πάντων ή .'Ισπανία, έν η έγκαθιδρυθη μεν ή Ιερά
Έξέτασις έπί τών χρόνων Φερδινάνδου καί Ίσαβελλης περί τα τέλη τού
ΙΕ’ αίώνος, διωργανίσθη δέ έπί. τό. τελειότερον ύπό τού τρομερού, δομινι
κανού Τορκουεμάδ.α, ού ή ώμότης. κατέστη παροιμιώδης. Τστορ.ικοι υπολογίζουσιν, ότι .μόνη' ή'Ιερά Έξέτασις έν Ίσπανίφ άπό τής ίδρύσεώς της
μέχρι τού 1808, ότε διά τού μεγάλου Ναπολέοντος κατηργήθη, έξώρισεν, έφυλάκεσεν, έβασάν.ισεν ή έθανάτωσε περί τάς 400 χιλιάδας ανθρώ
πων, ιδίως. Ιουδαίων καί Μαύρων ! (Πρβλ. Llorente Hist. crit. de l’inquisition. d’Espagne, Paris 1815). Καί ταύτα έν. όνόματι τού Ιησού
Χριστού, έν όνόματι τού Εύαγγελίου, έν όνόματι δηλ. τής φιλανθρωποτατης θρησκείας ! Πόσον οί,άνθρωποι άναισχύντως καταχρφνται των ώραωτέρων ονομάτων, πόσον, άσυστόλως διαστρέφουσι τά πράγματα !.. Καί πού
ύπάρχει έστω καί ίχνος εύαγγελικών αισθημάτων έν πάση. ταύτη τη μακρά τραγωδία τη ολοκλήρους αιώνας διαρκεσάση εν τή δύσει: ΙΙού υπάρ
χει έστω καί ίχνος χριστιανικής άνεξικακίας, φιλανθρωπίας αγαπης,
άνοχής έν τοίς διω.γμοϊς τούτοις, ταϊς φυλακισεσι, ταϊς βασάνοις, τοϊς
φρικτοϊς θανάτοις χιλιάδων αιρετικών των χρόνων, εκείνων; Τοιαύτα πα—
ρήγγειλεν ό Ιησούς Χρίστος εις τους μ.αθητας του ;. Τοιαυτας εντολάς
έδωκε περί διαδόσεως τής πίστεώς του; Ό φανατισμός ούτος καί ή μισαλ
λοδοξία τής δυτικής έκκλησίας έξηκολούθησε καί μετά ταύτα μέχρι τών
νεωτέρων χρόνων. Τούς Δομινικανούς διεδέχθησαν άπό τού Ιζ' αίώνος οί
Ίησουΐτας οϊτινες είναι, οί έξεγείράντες πάντας σχεδόν τούς θρησκευτικούς
πολέμους :καί διωγμούς τούς, ταράξαντας καί μολύναντας την Ευρώπην
μετά την έμφάνισιν τής. μεταρρυθμίσεως, τόν τριακονταετή πόλεμον, τούς
κατά τών Ούγενότων πολέμους έν Γαλλία, τούς κατά τών Γουέζων εν
Κάτω Χώραις, καί τούς λοιπούς .θρησκευτικούς διωγμούς κατά τών διατοιλος ιγ', ’Ιανουάριος καί Φεβρουάριος.
2

εμελλε κατα τους μετά ταύτα αιώνας να άποβη έν τη δυτική έκκλησία
η συνηθης τιμωρία κατά τών άποδεικνυαμένων αιρετικών
έμ.μενόντων εις την αιρεσιν των. Eivat φρικώδη τά κακουργήματα, όσα κατά· τούς
μέσους αιώνας διεπραξαν κατά τών αιρετικών τά λατινικά επισκοπικά
δικαστήρια, ιδίως δέ τά τής διαβοήτου Ίεράς Έξετάσεως, τά ίδρυθέντα
κατά τό 1232 υπο τού ΙΙάπα Γρηγορίου τού Θ'. Την συγκρότησιν τών
δικαστηρίων τούτων άνέλαβόν οί Δομινικανοί μοναχοί περιβληθέντες
παρα τού παπισμού διά μεγάλης καί απεριορίστου έξουσίάς. Σκοπός
αυτών ήτο ή έξόντωσις τών αιρετικών καί σχισματικών άπό τών κα
θολικών χωρών. "Οπου ήρχοντο καί ϊδρυον. τό δικαστήριόν των-οί ιεροί
έξετασταί, ένήργουν όλως άνεξαρτήτως άπό τών. έπιτοπίων πολιτικών
καί έκκλησιαστικών άρχών. Οί ένοχοι θεωρούμενοι, ύποβοηθούσης ύποχρεωτικώς τής στρατιωτικής δυνάμεως, έσύροντο. ενώπιον τού φοβερού
δικαστηρίου καί δι’ άνηκούστων καί άπεριγράπτων βασάνων έζηναγκάζοντο νά δμολογήσωσι την αί'ρεσίν των. Οί έπιμένοντες κατεδικάζοντο
εις τον έπί πυράς οίκτρόν-Λάνατον, οΐ δέ άνακαλούντες τάς αίρετικάς δο
ξασίας των έρρίπτοντο διά βίου εις σκοτεινοτάτας φυήακάς, οπερ πολλάκις δια την αθλίαν κατάστασιν τών φυλακών τούτων καί τάς έν αύταϊς
στερήσεις και κακουχίας ήτο χείρον τού θανάτου. Ούδείς ήδύνατο νά άπο'ΐρυψη τον όιωκομενον, κινδυνεύων νά κηρυχθή συνένοχος καί νά ίδη δημευομενην διά τούτο την περιουσίαν του καί καταστρεφομένην. την οικίαν
του’ ρυδεις ηδυνατο νά υπεράσπιση τόν κατηγορούμενον ούδείς νά πα-
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μαρτυρομένων έν Αύστρίρι, ’Αγγλίας, Πολωνίφ, Ίταλίιρ καί άλλαχόϋ, Ή
θρησκευτική άνοχη ουδέποτε εύρεν ύποδοχήν μέχρι τής στιγμής ταύτης
έν τη δυτική εκκλησία, ήτις ήτο, είναι καί θά ήναι ή εκκλησία τού φα
νατισμού, τής μισαλλοδοξίας, τής βίας.
Οί διαμαρτυρόμενοι, οΐτινες έγερθέντες κατά τοϋ παπισμού καί τών κα
ταχρήσεων τής ρωμαϊκής εκκλησίας άπεσπάσθησαν άπ’ αύτής κατά τον
IC αιώνα, καί ίδρύσαντες ιδίας εκκλησίας ήθέλησαν νά έπανέλθωσιν εις
τον άρχαίον Χριστιανισμόν και νά στηριχθώσιν επί τοϋ Ευαγγελίου, θά
περιέμενέ τις φυσικώ τώ λόγω, ότι άπ’ άρχής θά έκηρύττοντο ύπέρ τής
θρησκευτικής άνοχής καί θά κατεδΐκαζον πάντα θρησκευτικόν διωγμόν,
άφ’ ού μάλιστα έν πλείσταις χώραις έγίνοντο θύματα τού ρωμαϊκού θρη
σκευτικού φανατισμού καί έπάλαιον πρός τον παπισμόν τον περί ύπάρξεως άγώνα. Έν τούτοις έν άρχή και οί δεαμαρτυρόμενοι κατείχοντο ύπό'
τού αυτού μισαλλόδοξου καί φανατικού πνεύματος, κληρονομήσαντες αυτό
άπό τής παπικής εκκλησίας. Τόσον δυσεξάλειπτοι καταντώσιν αί έπ'ι μα
κράν χρόνον ύποτραφεϊσαι παρά τοϊς λαοϊς. κακαί έξεις. Καί πρώτον κύ
τος δ Λούθηρος διέστη προς τον μεταρρυθμιστήν τής Ελβετίας Ζβίγγλιόν, διότι ούτος θέλων τά πάντα κατά λογικάς άρχάς νά έξετάζη,
ένόει άλλως τήν εύχαριστίαν, παραδεχόμενος αυτήν ώς απλήν συμβο
λικήν τελετήν παριστάνουσαν τον θάνατον τού ’Ιησού Χριστού, ένφ δ Λού
θηρος καί τοι άπορρίπτων το δόγμα τής μετουσιώσεως ένόμίζεν οτι ύπό
τόν άρτον καί τον οίνον μεταλαμβάνει δ Χριστιανός αύτού τού σώματος
καί αίματος τού Κυρίου, καί άποκρούσας τήν αύτφ τεινομένην φιλικήν
χεϊρα τούτου,; άπεκήρυξε καί αυτόν καί πάντας τούς τής Ελβετίας προτεστάντας ώς κακίστους αιρετικούς χείρονας καί αύτών τών παπιστών !
Ό δέ Καλβϊνος δεν έδίστασε τφ 1553 νά διατάξη νά συλλάβωσι τόν
διά Γενεύης διερχόμενον λόγιον Σερβέτον, μή παραδεχόμενον τήνΤριάδα,
καί καταδικάσωσιν αυτόν καί ρίψωσιν εις τάς φλόγας ώς αιρετικόν 1
Έπειτα τόν μεταξύ τών τότε προτεσταντών τού Κ' καί ΙΖ* α’ιώνος
έπικρατούντά' φανατισμόν μαρτυρούσι καί αί σφοδράί δογματικαί έριδες
μεταξύ Λουθηρανών καί Καλβινιστών καί μεταξύ τών μικρότερων μερί
δων, εις άς έκάστη τών εκκλησιών τούτων διηρέθη. Προς τούτοις τό
στενόν πνεύμα, ύφ’ ού κατείχοντο οί πρώτοι διαμαρτυρόμενοι, δεικνύει
καί ή παρ’ αύτοϊς έξακολούθησίς τής άπανθρώπού καταδιώξεως τών μά
γων καί μαγισσών, οΐτινες' έξηκολούθουν νά καταδικάζωνται εις τον τής
πυράς φρικώδη θάνατον, ήν άπάνθρωπον διαδικασίαν θεολόγοι, ώς δ
Κάρπτζωβ, διά συγγραμμάτων ύπεστήριξαν, ένώ άλλοι, ώς δ Πόττ, έζήτουν νά άποδείξωσιν ώς άληθή τήν πρόληψιν, έφ’ ής έβασίζετο ή διαδι
κασία έκείνη, ότι πράγματι συνήπτον οί έπί μαγείφ κατηγορούμενοι συν
θήκην μετά τού σατανά. Τήν ελλειψιν θρησκευτικής άνοχής παρά τοϊς
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πρώτοις, διαμαρτυρομόνΟις . μαρτυρεί καί τό: οτι ήίιπλίϊστοή ηγεμόνες τής
Γερμανίας κατά τούς πρώτους αιώνας, τής μεταρρυθμίσεως: .φρο.νοϋν.'τες; ότι
ούτινος είναι ή χώρα τούτου , είναι καί:ή: θρησκεία (cujus regio illius
religio), ήνάγκαζο.ν. τούς ύπηκόους' των νά άσπάζωνται τό δόγμα, εις. δ
αύτοί άνήκον, ήτις κατάχρησις τοσούτον έκορυφώθη, ώστε συνέβη,έν: τή
αύτή χώρ<κ κατά τούς άρχοντας αύτής δίς καί τρις δ λαός νά άναγκασθή νά μεταβάλη το. δόγμα του I Φανατισμόν , τότε .έδειξαν καί.οί Αγ
γλικανοί κατά τών καθολικών έν. Άγγλίφ, οΐτινες δέν ήσαν δεκτοί μέ
χρι τών νεωτάτων χρόνων εις δημόσια αξιώματα, μάλιστα δέ ήσθάνθη
τόν προτεσταντικόν ζυγόν ή καθολική ’Ιρλανδία, ής τά εκκλησιαστικά
κτήματα- ήρπάγησαν ύπέρ τού επισκοπικού κλήρου, έγκαταλειφθέντος τού
ιρλανδικού καθολικού κλήρου εις έσχάτην ένδειαν. Καί έν Σουηδία δέ
καί έν άλλαις προτεσταντικαϊς χώραις οί καθολικοί ύπέστησάν διαφόρους
διωγμούς άναλόγους προς τούς διωγμούς τών προτεσταντών έν καθολι—
καις χώραις. Οί χριστιανοί τών .διαφόρων δογμάτων: διεπληκτίζοντο καί
ήριζον προς άλλήλους ώς εχθροί άσπονδοι, .αί δέ χώραι τής δυτικής Ευ
ρώπης πάσαι σχεδόν έδηούντο κατά τόν IQ. καί ΙΖ1 αιώνα ύπό έυ.φυλίων
Θρησκευτικών πολέμων, διότι, άκόμη ή ίμεγάλή άρχή : τής, θρησκευτικής
άνοχής δέν εϊχεν ώριμά.σει καί επικρατήσει έν .τοϊς πνεύμασί τών ανθρώ
πων. Πρέπει όμως νά δμολογήσωμεν, ότι οί διαμαρτυρόμενοι δέν έβράδυvay νά έγκαταλείψωσι τάς άρχάς τής μισαλλοδοξίας καί τοϋ φανατισμού
καί πρώτοι νά έννοήσωσι τά. σωτήρια αποτελέσματα ■ τής θρησκευτικής
άνοχής καί άσπασθώσιν αυτήν. Μεγάλοι διαμ.αρτυρόμενοι θεολόγοι ήδη
άπό τοϋ ΙΖ’ α’ιώνος, οιος ,δ Θωμάζιος καί δ .Κάλλιξτος, ήρχισαν νά: σκέπτωνται έλευθερώτερον, νά κήρύττωνται κατά τού θρησκευτικού φανατι
σμού καί νά ήναι άπηλλαγμέν.οι τών μεσαιωνικών προλήψεων.
Έλθωμεν τέλος καί εις τούς νεωτάτους χρόνους: Τά μεγάλα κακά,
τά δποϊα έπήνεγκον εις τήν Ευρώπην ή μισαλλοδοξία, δ φανατισμός, οί
φρικώδεις θρησκευτικοί πόλεμοι, εις ούς έρρίφθη ένεκα, τού φανατισμού ή
Εύρώπη κατά τόν IQ καί ΙΖ' αιώνα, μετά τής δσημ.έραι αΰξανούσης άναπτύξεως τής εύρωπαϊκής κοινωνίας διά . τής διαδόσεως, όρ.θοτέρων καί
λογικωτέρων φιλοσοφικών, πολιτικών πάί επιστημονικών ιδεών: διά τών
άγγλών φιλοσόφων καί τών μεγάλων επιστημόνων καί συγγραφέων τής
Γαλλίας, Γερμανίας καί ’Ιταλίας, ήνοιξαν τούς οφθαλμούς τών άνθρώπων,
ώστε νά συνίδωσιν οτι τό μόνον μέσονμπως λυτρωθώσιν .οί λαοί τών θρη
σκευτικών πολέμων καί ταραχών ήτο ή άποδοχή·τής μεγάλης, αρχής
τής άνεξιθρησκείας. Τούτο μόνον ήδύνατο.. νά θέση τέρμα εις τά έκ τού
φανατισμού κακά, τούτο μόνον ήδύνατο νά δώση τή κοινωνία τήν ποθουμέν.ην ειρήνην. κα.τ.δμόνο..ιαν>.: "Εκαστος έπρεπε νά άφεθή. έλεύθερο.ςμκαί
νά άφίνη καί τόν .άλλον., ελεύθερον,,: ν,ά πιστεύη καί δμολογή,τή.ν ήν: θέ
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λει πίστιν. Τό κράτος έπρεπε- νά άνέχηται και προστατεύη πάντα: τά
θρησκεύματα τών υπηκόων, θεωρούν ενώπιον τού νόμου ίσους πάντας τούς
πολίτας ασχέτως πρός τό θρήσκευμα έκάστου, μηδένα δέ νά κατάδιώκή
μόνον ένεκα τών θρησκευτικών του δοξασιών. Έκαστη εκκλησία έπρεπε,
νά κηρύττη μεν τάς ιδέας της καί νά ύπερασπίξη αύτάς κατά τών? αν
τιθέτων, νά μή άπαιτή όμως νά γίνηται χρήσις τής βίας κατά τών αντι
ιό ξούντων. 'Υπέρ τής άνεξιθρησκείας ήρχισαν νά κηρύττωνται τά καλ

λίτερα πνεύματα, έκ τών καθολικών αύτών θεολόγων εναντίον-τού έν
'Ρώμη έπικρατούντος πνεύματος τής μισαλλοδοξίας άνεφάνησαν άντρες
κηρυττόμενοι ύπέρ τής θρησκευτικής άνοχής, όπως δ μέγάς Φενελών κατά
τόν 1Ζ' αιώνα καί κατά τάς ημέρας ημών δ Ααμενναϊος, δ Μονταλαμβέρτος,δ Λακορδαϊρος, δ Βέσσεμβεργ, έκ δέ τών διαμαρτυρομένων δ Θωμάζιος, δ ΙΙφάφφ, δ Γερχάρδος καί πάντες σχεδόν οί μεταγενέστεροι θεο-’
λόγοι. Ένοήθη κατά μικρόν οτι ή θρησκευτική ανοχή είναι- άρχή αυτού
τού Ευαγγελίου, τού άπαγορεύσαντος τήν χρήσ-ιν τής βίας έν τοΐς θρησκευτικοϊς πράγμασιν. Αί νεώτεραι φιλοσοφικά! σχολαί άφ’ ετέρου τού
Καρτεσίου, Λεϊβνιτίου, Κάντιου, Φιχτίου, Σχελιγγίου καί Έγέλου, κα
θώς καί οί μεγάλοι ποιηταί τής Γερμανίας Αέσιγγ, Γκαϊτε, Σχίλλερ ύπεστήριξαν έκθύμως τάς άρχάς τής θρησκευτικής άνοχής. Τοιουτοτρόπως
δέ κατά μικρόν έγένετο αύτη σχεδόν κοινή πεποίθησις τής νεωτέρας κοι
νωνίας. "Ηδη έν τή μετά τόν τριακονταετή πόλεμον γενομένή Βεστφα
λία?) ειρήνη τού 1648 άπεφασίσθη έν ταϊς καθολικαϊς χώραις οί λουθη
ρανοί καί καλβινισταί καί έν ταϊς προτεσταντικαϊς οί καθολικοί νά ήναι
ανεκτοί καινά έξασκώσιν έλευθέρως τά τής θρησκείας των, ή δέ μεγάλη
Γαλλική Έπανάστασις ή έξεγερθεϊσα κατά τών προνομίων τών τάξεων
καί τού δεσποτισμού τών βασιλέων και κηρύξασα τήν τελείαν πολιτικήν
έλευθερίαν καί τά ανθρώπινα δικαιώματα, ανέγραψε καί διεσάλπισε διά
τού 7 άρθρου τής δίακηρύξεως τών δικαιωμάτων έν τή συντακτική
Συνελεύσει (la Constituante) τφ 1789 ώς άναφαΐρετον ανθρώπινον δι
καίωμα τό δικαίωμα τής έλευθερίας τής συνειδήσεως καί τής θρησκείας
ώς έξης’ «Τό δικαίωμα τού έκδηλούν το ίδιον φρόνημα καί τάς ιδίας σκέ
ψεις, τό δικαίωμα τού συνέρχεσθαι είρηνικώς, ή έλευθέρα έξάσκήσις τών
θρησκειών δέν δύνανται νά έμποδισθώσιν». Έκτοτε ήδύνζτο νά θεωρήται ή θρησκευτική ανοχή ώς έξησφαλισμένη κατάκτησις τής νεωτέρας
κοινωνίας. Τό πνεύμα τής έλευθερίας μετεδόθη κατά μικρόν εις πάντας
τούς λαούς τής Ευρώπης· πανταχού καταργουμένων τών απολύτων πο
λιτευμάτων εΐσάγονται δε* έπαναστάσεων τών λαών φιλελεύθερα συν
τάγματα, έν τούτοις δέ δμοφώνως άνακηρύττεται ώς θεμελιώδης νόμος
ή θρησκευτική άνοχή. Τοιουτοτρόπως δ κόσμος άνέπνευσεν άπό τού πιέζοντος αύτόν βάρους τής μισαλλοδοξίας. Είναι ούτος είς τών μεγάλειτέ-
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ρων θριάμβων τού νεωτέρου πολιτισμού, έφ’φ.δύναται νά καυχαται ή
γεωτέρα. Ευρώπη. ΈΓ'Ελλάς έξεγερθεϊσα κατά-τής,τουρκικής τυραννίας
καί πλήρης'λατρείας πρός τήν έλευθερίαν, ής πρώτη πατρίς ύπήρξεν ή
αρχαία Ελλάς,< δέν ήτο άλλως δυνατόν ή νά μιμηθή τόν άλλον..πεπολιτισμένον κόσμον καί ώς πρός τήν θρησκευτικήν έλευθερίαν,. ήν. άνεκήρυξαν πάντα τά ελληνικά συντάγματα. Τό Σύνταγμα τού. 1864 διά τού
πρώτου αυτού άρθρου λέγει μεταξύ άλλων καί τά-εξής- «Εις τήν Έλ^·
λάδα πάσα γνωστή θρησκεία είναι άνεκτή καί τά τής λατρείας αύτής
τελούνται άκωλύτως ύπό τήν προστασίαν τών νόμων». Τοιουτοτρόπως
κατέστη καί παρ’ ήμΐν θεμελιώδης νόμος ή θρησκευτική έλεύθερία. Έκα
στος έν. Έλλάδι άνήκει είς τό θρήσκευμα, τό δποΐον Θέλει, καί έξασκεϊ
έλευθέρως τά τής λατρείας του. Ού μόνον δέ οί έν Έλλάδι καθολικοί καί
διαμαρτυρόμενοι, άλλά καί οί έν Έλλάδι Μωαμεθανοί καί ’Ιουδαίοι είναι
τελείως ελεύθεροι έν τή έξασκήσει τής θρησκείας των, ήτις τελεί ύπό τήν
προστασίαν τών νόμων ημών, πολϊται δέ Έλληνες όντες κέκτηνται πάντα
καί πλήρη τά δικαιώματα, όσα καί οί ορθόδοξοι Έλληνες. Έπί τή έν
τή πατρίδι ημών έπικρατούση τελείς ταύτη θρησκευτική άνοχή δικαιού
μεθα νά σεμνυνώμεθα. Ούτως έγενικεύθη κατά, τούς νειοτέρ.ους χρόνους εις
πάντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον καί έπεκράτησεν ή μεγάλη καί σωτήριος

I

άρχή τής: θρησκευτικής άνοχής.
Έκ τής μακράςταύτης ιστορικής έπισκοπήσεως τού ζητήματος τί
έξάγομεν; Έξάγομεν, ότι ή ιδέα τής θρησκευτικής άνοχής, άγνωστός
ούσα τω άρχαίω έθνικφ κόσμφ, αναφαίνεται τό πρώτον έν τω Εύαγγετλίω καί κηρύττεται ύπό τού -θείου θεμελιωτού τής χριστιανικής θρη
σκείας- προβάλλεται δέ καί ύποστηρίζεται έ'πειτα ύπό τών χριστιανών
κατά τών διωκτών αύτών έν καιρφ τής φοβέρας έκείνης πάλης τού αρ
χαίου. έθνικού κόσμου κατά τού χριστιανισμού- μετά ταύτα όμως, λη;σμονεϊται καί ή μισαλλοδοξία καί δ φανατισμός πληρούσι τόν κόσμον
κατά τούς μέσους αιώνας εμφυλίων θρησκευτικών πολέμων καί διωγμών,
καθ’ οϋς χείμαρροι ανθρωπίνων αιμάτων ρέοντες μιαίνουσι τάς χριστιανικάς χώρας.Όλίγοι μόνον εκλεκτοί άνδρες έν τφ μέσφ τού γενικού σκότους
ύπερήσπιζον καί συνί,στων τήν θρησκευτικήν άνοχήν, έως ού κατά.μικρόν
ή ευρωπαϊκή κοινωνία συνερχομένη είς έαυτήν καί φωτιζομένη ύπό. τού
φωτός- άφ’ενός μέν .τού Ευαγγελίου αληθέστερου έννοουμένου, άφ’: ετέρου
δέ ύπό τής νεωτέρας φιλοσοφίας καί έπιστήμ,η;, άναγνωρίζει τήν έαυτής
απάτην καί άσπάζεται καί κηρύττει ώς σώτειραν έαυτής τήν άρχήν τής
θρησκευτικής άνοχής. Ό κόσμος ειρηνεύει- άσφαλίζεται δέ διά τών συνταγμάτων πάντφν. τών πεπολιτισμένων λαών ώς έν τών ίερωτάτων τού
ανθρώπου δικαιωμάτων ή θρησκευτική ελευθερία. "Ο,τι άλλοτε ήτο ιδέα

όλίγών,εκλεκτών πνευμάτων γίνεται πεποίθησις δλοκ.λήρων λαών. Τούτο
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συνέβη πολλάκΐζ ένΛή’ ίστορί^ του κόσμου. Καθώς άΐ ακτίνες τοϋ άνατέλλοντος ήλιου προσβάλλουσι πρώτον ' καί φωτίζουσι τάς.κορυφάς τών
υψηλών Όρεων, εΐτα. δέ κάτέρχ ονται εις τάς πεδιάδας, οΰτω κάί- άΐ μεγάλα',
ίδεαι φωτίζουσι πρώτον τάς διανοίας ολίγων εκλεκτών άνδρών, τών πνευ
ματικών κορυφών τής άνθρωπότητος, καί εΐτα γίνονται κτήματα των λαών.
"Ινα συμπληρώσωμεν τήν έξέτασιν τοϋ θέματος ημώνέξετάσωμεν νυν
δί ολίγων αυτό και άπό θεωρητικής, φιλοσοφικής άπόψεως.
Ή θρησκευτική άνοχή, το νά άνέχηταί τις τάς θρησκευτικής δοξα
σίας τών άλλων καί νά μή μισή αύτούς διά τούτο καί νά μή θέλη.νά
έμποδίση αύτούς νά έ'χωσι καί έκδηλώσί τάς ιδέας των ταύτας είναι κα
θήκον παντός ανθρώπου προς· τούς άλλους, πηγάζον έκ τοϋ οφείλομε νου
σεβασμού πρΟς τήν συνείδησιν τών άλλων. Ή θρησκεία είναι έ’ργον συνει
δήσεων, είναι έσωτάτη· πεποίθησις περί τής τελεύταΐας· αιτίας των δντων
καί περί τοϋ αιώνιου προορισμού τοϋ ανθρώπου. Εις την' συνείδησιν τοϋ
άλλου -'ούδείς δικαιούται νά έπέμβη. 'Ο βιάζων τινά νά εγκαταλίπτ, τάς
ιδέας του εισέρχεται· αύθαιρέτωςκαί βεβήλως εις τό άδυτον τής ψυχής
αύτοϋ καί έξασκεϊ βίαν καί συντρίβει έν τώ βάθει αύτής τήν πνευμα
τικήν τοϋ ανθρώπου φύσιν. Ό ύβρίζων καί βιάζων την συνείδησιν τοϋ
άλλου υβρίζει καί προσβάλλει τό πολυτιμότερου αύτοϋ κτήμα. Δέν δικαι
ούται δέ τις νά βιάση τον άλλον νά δεχθηίτάς ιδίας ιδέας, διότι δήθεν
είναι όρθότεραι τών αύτοϋ, διότι έκαστος θεωρεί τάς ιδέας του έρθοτερας.
Έάν λοιπόν ή συναίσθησις τού δτι κατέχομεν την αλήθειαν έ'διδεν εις
ήμας δικαίωμα νά έπιβάλωμεν αύτήν τοϊς άλλοις, επειδή τό δικαίωμα
τούτο έκαστος θά έπεκαλεϊτο ύπέρ έάυτού, θά εϊχομεν τότε κεκηρυγμένον τόν πόλεμον πάντων πρός πάντας (licllnrn omnium contra oinnes),
οπερ πράγματι συνέβαινε καθ’ οΰς χρόνους, λησμονηθείσης τής ελευθερίάς
τής συνειδήσεως, αί θρησκευτϊκαί πεποιθήσεις δέν ήνείχοντο άλλήλας, ώς
είδομεν άνωτέρώ, Δύναμαι νά 'μή συμφωνώ πρός τάς θρησκευτικάς ιδέας
τού άλλου και νά θεωρώ αύτάς; πεπλάνημένας, ‘άαί όμως νά μή μισώ
αύτόν, νά διάκημαι μάλιστα πρός αύτόν, έάν άλλαι περιστάσεις έπιφέ-
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μισώ καί διώκω τόν πλανώμενον. Ή πλάνη καταπολεμείται οΰχί',διά
τής βίας καί τών ύβρεων, .άλλά διά τής πειθοϋς, διά τοϋ λόγου, διά τής
συζητήσεως. "Εκαστος δικαιούται καί οφείλει νά ΰπέρασπίζη τάς πεποι
θήσεις του καινά καταπολεμ.ή τάς άντιθέτους ιδέας, αλλά; δέν, πρέπει
νά λησμονή, δτι καί οί άλλοι έχουσι δικαίωμα νά έχωσι καί ύπερασπίι
ζωσι τάς δοξασίας των καί δτι μόνον δπλον έπιτετραμμένον κατά τών
άντιθέτων ιδεών είναι ό λόγος. Είναι ωραίος δ διά τοιούτων πνευματικών
όπλων διεξαγόμενος άγων; είναι επαίσχυντος τούναντίον. δ άγων τών

ύβρεων καί τής βίας.
..
Καθώς δέ έκαστον άτομον, οΰτω καί τό κράτος οφείλει νά. ήναι άνεξίθρησκον. Ή άνάμιξις τοϋ κράτους εις τάς θρησκευτικάς συζητήσεις έπή-^
νεγκε πάντοτε, ,ώς.ε ιδομεν, μεγάλα κακά. Πρός τήν άνάμιξιν ταύτην εί
ναι άναρμόδιον τό κράτος. Τό κράτος, σκοπόν έ'χον νά εξασφάλιση; τήν
ελευθερίαν ή τά δικαιώματα τών πολιτών καί νά προαγάγη ύλικώς καί
ηθικώς τόν λαόν, δικαιούται μόνον νά έμποδίση άναρχικάς καί άνηθί—
κους ιδέας ώς άντικειμένας εις τήν τάξιν καί τά δημόσια ήθη- άλλά τίνι
δικαιώματι θά έπέμβη εις τάς θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς ιδέας τών
πολιτών; Όπως έκαστον άτομον πρέπει νά σέβηται τό άδυτον τήςσυνειδήσεως τών άλλων, οΰτω καί το κράτος· καθώς τό άτομον εγκληματεί
βιάζον τήν συνείδησιν τού άλλου, οΰτω καί τό κράτος διαπράττει τό
αύτό έγκλημα διώκον οίονδήποτε διά τάς θρησκευτικάς του ιδέας. Είναι,
έσφαλμένον νά είπη τις, ότι τό κράτος δέν πρέπει νά άφίνη νά ταράσσωντάί
αί συνειδήσεις τών πολλών διά νέων ιδεών, Δύναται νά κάμη τό κράτος
διάκρισιν μ.εταξύ τών συνειδήσεων τών πολλών καί τών συνειδήσεων τών
ολίγων; "Οπως εύλαβεϊται τήν συνείδησιν τών μέν, οφείλει νά εύλαβήται καί τήν συνείδησιν τών δέ. Καταδιώκον χάριν δήθεν τής συνειδήσεως τών πολλών τά φρονήματα οίουδήποτέ , καταπνίγει έπειτα τό
κράτος τήν έλευθέραν σκέψιν, καθιστςΐ άδύνατον πάσαν έπιστημ.ονικήν
έρευναν, ήτις μόνον έν πλήρει έλευθερίφ συνειδήσεως είναι δυνατή, καί

ρωσι τούτο, καί φιλικώς· διότι ή πλάνη μή έξαρτωμένη έκ τής θελήσεως
τού ανθρώπου δέν είναι έγκλημα. Τάς ιδέας του σχηματίζει έκαστος άναλόγως- τής άνατροφής του, τού κύκλου, έν φ .ζή; τών σπουδών του, τής
της πνευματικής ιδιοφυίας·του, τής τάσεως τού πνεύματός του. Πώς θά θεω
ρήσω έγκλημα τό δτι οί άλλοι έχουσιν άλλας ή'.έγώ θρησκευτικάς πε
ποιθήσεις; Μόνον εγώ έχω τό προνόμιον τούτο; Άλλ’ ήδύνατό τις νά
είπη· λοιπόν πρέπει νά ήμέθα αδιάφοροι πρός τάς πλάνας τών άλλων,
πρέπει νά άνεχώμεθα τό ψεύδος; "Απαγε J Δέν έννοοϋμεν τούτο, ύποστηρίζοντες τήν θρησκευτικήν ανοχήν. Την πλάνην καί τό ψεύδος δέν πρέ

καταδικάζει τόν τόπον εις πνευματικήν ακινησίαν, νέκρωσιν, πνευμα
τικόν θάνατον. (Παρατηρήσατε τίνα κράτη προοδεύουσι' τά απόλυτα
άρά γε καί δεσποτικά, όπου κωλύεται ή ελευθερία τής συνειδήσεως κάί
τόϋ λόγου, ή έκεϊνα, οπού κρατεί πλήρης ή επιστημονική έλευθερία; Βε
βαίως ή έλευθερία τοϋ λόγου, ώς πάσα έλευθερία, έχει καί τούς κινδύνους
της- δύναται νά γίνη αύτής καί κατάχρησις· άλλά τά έκ τών καταχρή
σεων τούτων κακά είναι μηδαμινά άπέναντι τών μεγάλων έκ τής ελευ
θερίας τοϋ λόγου καλών, απέναντι τής γιγάντιάίας προόδου τών έπιστημών καί τής μεγάλης τών λαών άναπτύξεως τής έντεϋθεν προερχόμενης.
Τά άπόλυτα καί δεσποτικά κράτη στερούνται τών μεγάλων τούτων κάί

πει νά άνέχηταί τις·-άλλα δύναμαι νά άποκρούώ τήν πλάνην χωρίς νά

άναριθμήτων αγαθών τής ελευθερίας έκ φόβόυ τών ασήμαντων ακταχρη-
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σεων αύτής- αί παρεκτροπαι τής έλευθέρας επιστήμης περιορίζονται ώς
έπί το πλεϊστον ύπ’ αύτης ταύτης της έπιστήμης- αύτή ή ελεύθερα, επι
στημονική έρευνα εύρίσκουσα έπί τέλους τό αληθές, καταπολεμεί τήν
πλάνην, καί ούτςω, ή επιστημονική ισορροπία έπέρχεται άφ’ έαυτης. "Ε
πειτα οΐ δίδοντες είς τό κράτος τοιούτο δικαίωμα δέν άναλογίζονται, ότι
τό κράτος ούτε άλάνθαστον είναι ούτε ύπάρχει έγγύησις, ότι δεν θά κάμη
κατάχρησιν τής δυνάμεως .ταύτης. Τό κράτος δύναται νά καταδιώξη εύκόλως ένα Σωκράτη, ένα Γαλιλαίον, ένα Κέπλερον, ένα Φίχτε. Δέν εί
ναι ή παρεμπόδισις τής ελευθερίας τής έπιστήμης τό κατάλληλον μέσον
ΐνα μή ταράσσωνταϊαί συνειδήσεις τών πολλών. Τνα στηρίζητε τάς συνει
δήσεις τών πολλών, έχετε άλλα προσφορότερα μέσα. Διδάξατε.τόν λαόν
μορφώσατε τούς ιερείς του. Έτι . άτοπώτερον είναι νά είπγι τις, ότι
τό κράτος πρέπει, νά ύποστηρίζη τάς ιδέας τών. πλειοτέρων. Ή αλήθεια'
δέν κρίνεται κατά πλειονοψηφίαν: είς δυνατόν νά έχη δίκαιον καθ’ ολο
κλήρου λαού. Ούδέ έν όνόματι τοϋ γενικού συμφέροντος δικαιούται ή πο
λιτεία νά έμπόδίζη τάς ιδέας ούδεν.ός, διότι τό : γενικόν, συμφέροντής πο

άσκήσεως .τής θρησκείας ήων. Τό κράτος οφείλει πήντά τ'άυτα"ΐά·θρησκεύματα'νά ύπεράσπίζη, άπαγορεϋον τήν δϊατώραξϊ’ν·''τής λατρείας των'·καί
πάσαν χλεύην καί ύβριν κατ’ αύτών, κατά τής διδασκαλίας ώζ >καί· τών
λειτουργών των καί πάντα αισχρόν προσηλυτισμόν διά χρημάτων μιας
κατά τής άλλης θρησκείας. Πώς δύναται τό κράτος νά έκπληρώση τά
καθήκοντα ταύτα, έάν ψ.ή'έμπνέηται ύπό τής άρχής τής θρησκευτικής
άνοχής; ’Εάν δέ τις τέλος εϊπη, ότι τό κράτος,αναγνώριζαν κατά καθήκον
πάσαν θρησκευτικήν ιδέαν καί πάν νέον θρήσκευμα άκόμη, ανοίγει-τήν
θύραν είς νέους θρησκευτικούς θορύβους καί συζητήσεις, άφ’ ών δ κόσμος
άλλοτε έπαθε τοσαύτα ' καί τηλικαύτα κάκάχ άπαντώμεν.αύτφ; ότι το
κράτος παρεμπόδιζαν τήν έκδήλωσιν τών φρονημάτων των τοϊς όπαδοϊς

λιτείας έγκειται έν τή επιστημονική έρεύναμ τών πραγμάτων, ήτις είναι
αδύνατος άνευ τής έλευθερίας τής συνειδήσεως ή πλήρους θρησκευτικής
άνοχής. Ή έπιστήμη. είναι έξέτασις τών λόγων τών πραγμάτων, ή; βαθυτέρα άντίληψις αύτών, ή άνωτέ-ρα. συνείδησις ή δ. νρϋς τών λαών. 'Ό
που ή έπιστήμη είναι νεκρά, δ λαός ούτος κινείται καί ζή κατά τυφλάς
προλήψεις. Ή έπιστημονική ζωή δίδει τήν. εις τά πρόσω ώθησιν τοϊς λαοϊς
καί άνυψοΐ αύτούς. Ιδού τό. αληθές γενικόν, συμφέρον. Άλλ’ ήδύνατό τις
νά εΐπη, ότι τοιουτοτρόπως ή κυβέρνησες δύναται νά άφίνη νά διαδίδωνται ύπό τό πρόσχημα έπιστημ.ονικών αληθειών άναρχικαί : καί'ανήθικοι
ίδέαι, Άπαντώμεν παν 6,τι αντιβαίνει είς τά ήθη ή απειλεί τήν. δη
μοσίαν τάξιν απαγορεύεται. ύπό τών νόμων καί αύτών τών φιλελευθερωτάτων έθνών- διότι αί τοιαύται άναρχικαί καί ανήθικοι ίδέαι προσκρούουσιν αμέσως προς τόν σκοπόν αύτόν τοϋ κράτους καί απειλούσε τήν ΰπαρξιν
αύτού, ένφ ταιούτον επικίνδυνον διά τό κράτος χαρακτήρα δέν έ’χουσιν οίαιδήποτε φιλοσοφικαί ή θρησκευτικαί ίδέαι. Έν τώ κράτει δύνανται νά συνυπάρχωσι πολλά θρησκεύματα καί νά διδάσκωνται τά διαφορώτατα προς άλληλα φιλοσοφήματα, χωρίς τούτο νά διατρέχη μηδέ τόν
έλάχιστον κίνδυνον. Μόνον αί άναρχικαί καί άνήθικοι διδασκαλίαι άποτελούσιν έγκλημα, διασείουσαι· αύτάς τάς βάσεις τής κοινωνίας. Κατά
τών κινδύνων τούτων είναι ώχυρωμέναι αί κοινωνίαι διά τής ποινικής νο
μοθεσίας. Ούδείς κίνδυνος λοιπόν απειλεί . εντεύθεν. . Είτα παρατηρούμεν
ότι είς τήν πολιτείαν άνήκουσι πολϊταί διαφόρων θρησκευμάτων. Προς
τους πολίτας τουτουςέχει ή πολιτεία ίσα- καθήκοντα-· πάντες ούτοι οί πο*
ήϊται έχουσιν ίσα δικαιώματα έπί τής παρά.τοϋ. κράτους·' προστασίας τής
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οίουδήποτε παλαιού ή νέου θρησκεύματος, καθιστά αύτούς τότε μάλιστα
φανατίκωτέρους καί έκτραχύνει μάλλον τά πράγματα, έμπϊπτον ταχύτερον καί άναποφεύκτως είς δ,τι :θέλει,νά άποφύγη, Αφήσατε νά: έλθωσιν είς φως αί θρησκευτικαί πεποιθήσεις καί τότε άφαίρεϊτε, ;άπ’\αύτών
τόν επικίνδυνον χαρακτήρα. Ό χρόνος έξασθενέϊ τόν φανατισμόν. Ή
πλάνη αυξάνει κρυπτομένη έν.τφ/σκ.ό.τει, τούναντίδν ■δε\διαλύεται:;.έ;ν<·τφ
φωτί τής ημέρας,, όπως είς τάς πρώτας αύγάς τής ήοϋς εξαφανίζονται τά

φάσματα τής νυκτός.
'
’KWa ού μόνον τό άτομον καί τό κράτος, άλλά καί ή έκχΛησΐα πρέπέι
νά ήναι άνεξίθρησκος, άποφεύγουσα τούς διωγμούς καί τήν χρήσιν 'τής
βίας κατά τών άντιδοξούντων. Τούτο επιβάλλεται.αύτή ύπ’ αύτού·: τού
άνεξιθρήσκου πνεύματος τού Εύαγγελίου. Ό Ιησούς Χριστός δεν έδωκε
τήν έντολήν τοϊς άποστόλοις καί διαδόχόις αύτών έπισκόποις .καί τφ
κλήρφ καθόλου νά έπιβάλωσι διά τών διωγμών καί τής βίας τήν χρι
στιανικήν πίστιν, άλλά νά κηρύξωσιν αύτήν διά τού λόγου'και πείσωσι
τόν κόσμον περί τής άληθείας της. Τούτο επιβάλλεται αυτή καί ύπ’ αυ
τής τής ηθικής, ής είναι διδάσκαλος καί ήτις άπαιτεϊ καί παρ’-αύτής,
όπως καί παρά τού άτόμου καί τού κράτους, τόν σεβασμόν τής συνειδή-

σεως τών ανθρώπων. Βιάζουσα τήν συνείδησιν τών άλλων καί ή εκκλη
σία εγκληματεί. Τούτο όμως δέν.:σημαίνει, ότι- ή.: εκκλησία jπρέπει νά
άδιαφορή περί τής πλάνης. :’Η έκκλησία έχει καθήκον νά καταπολεμή
τήν πλάνην καί νά διαδίδη τήν άλήθειαν, άλλ’ ούχί, διά τής. βίας, ούχί
έξάπτουσα τά μίση τού όχλου, ούχί έπικαλουμένη τόν βραχίονα τής πο
λιτείας κατά τών αντιπάλων της, άλλά διά τής .διδασκαλίας, διά τής
πειθούς, διά τής θερλογικής σοφίας της. Δέν θέλω, τούς κληρικούς άδιαφόρους, ψυχρούς- άποστρέφόμαι τόν άνευ πεποιθήσεων καί ένθουσ,ιασμρύ
θεολόγον τιμώ τόν έχοντα ζήλον ύπέρ τής πίστεώς του λειτουργόν τής
έκκλησίας-· θέλωΰ δμως'ότον'ζήλον, τ'ου πεφωτισμένον, θέλω αύτόν μηδέ
ποτε εκτρεπόμενον είς βίαια μέτρα^είς ύβρεις, είς διωγμούς- θέλω αύτόν
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έμπεφορημένον ύπό- τοϋ φιλάνθρωπου ζήλου τοϋ Ευαγγελίου, ούχί ύπό τοϋ
φανατικού καί άπανθρώπου ζήλου τοϋ Κορανίου. Τό οπλον· τοϋ κληρικού
είναι δ λόγος, ή πειθώ· αί επάλξεις, άφ’ ών πρέπει νά. παλαίη καπά τής
πλάνης, είναι ή έδρα'καί δ άμβων. Λαλών καί γραφών είναι ισχυρός,
διότι είναι σεβαστός- καταφεύγων είς την βίαν, είναι άσθενής, διότι εί
ναι ρ.ισητός. Ή διδασκαλία τού Εύαγγελίου είναι τόσον ύψηλή, είναι
τόσον άγια, τόσον θεία, ώστε περικλείουσα έν έαυτή άκατάβλητον σθέ
νος δέν έχει ,άνάγκην νά ύποστηριχθή ύπό τής βίας. Ή εκκλησία έθαυμάσθη καί ένίκησε τόν εθνικόν κόσμον διωκομένη- έπέσυρε· δέ· τάς μομ.φάς πολλών καί ύβρίσθη καί έξησθένησε διώκουσα.

Ταύτα, περί θρησκευτικής άνοχής- έξητάσαμεν τό ζήτημα ίστορικώςήρευνήσαμεν αύτό έπειτα καί άπό θεωρητικής άπόψεοις. Εύτυχής θά
ήμην έάν ήδυνάμην νά έλπίσω ότι τούς μέ.ν· έκ τών άκροατών μου θαυ^μαστάς τής μεγάλης άρχής τής άνεξιθρησκείας' έστήριξα έτι μάλλον καί
έπεισα πλειότερον περί τής όρθότητος καί ώφελιμότητος αυτής, τών δέ
άδιαφόρων ίσως πρός αύτήν ή έχόντων ένδοιασμούς τινας περί αυτής
ήγειρα τό ένδιαφέρον ύπέρ τής μεγάλης ταύτης καί σωτηρίου, ιδέας καί
διέλυσα τούς ένδοιασμούς τούτους- -διότι· νο[χίζω, ότι ήελευθερία τής
θρησκείας καί τής συνειδήσεως είναι [χία τών μεγαλειτέρων κατακτήσεων
τής νεωτέρας κοινωνίας, είναι τι, έφ’ ω δύνανται νά σερ.νύνωνται οί νεό
τεροι χρόνοι, είναι αλήθεια, ήτις, άφ’ ότου άπό τού παρελθόντος: αίώνος
έπεκράτησεν, έσωσε τήν Εύρώπην άπό τών θρησκευτικών διαιρέσεων καί
πολέμων, οί’τινες έτάραξαν αυτήν καί κατήσχυναν κατά τούς προτέρους
αιώνας- φρονώ δέ ότι πρέπει νά ήναί τις τυφλός, ινα μή ΐδη τό έξ αύτήςέκπεμπόμενον άπλετον φώς. Πρέπει καί τά τελευταία λείψανα τών
οπαδών τοϋ φανατισμού καί τής μισαλλοδοξίας νά έκλίπωσι- πρέπει νά
έξαφανισθώσι πάσαι αί ύπολειπόμεναι έ'τι προλήψεις κατ’ αύτής καί οί
ένδοιασμοί. Είθε παρά τω έλληνικω λαώ νά έπικρατώσι πάντοτε αί άρχαί τής άνεξιθρησκείας- είθε τό κράτος ημών νά μή μιανθή ποτέ ύπότοΰ
αίσχους τών θρησκευτικών διωγμών- είθε ή έκκλησία ήμών νά δεικνύη
πάντοτε άντιθέτως πρός τήν παπικήν, ότι έμπνέεται ύπό τοϋ ευαγγελι
κού πνεύματος τής άνοχής. Ή έλεύθερία ύπό πάσας τάς όψεις της είναι δ
πρώτος όρος τής προόδου τών εθνών. Ή αύρα τής έλευθερίας ζωογονεί
τους λαούς, ένώ δ λίψ τοϋ δεσποτισμοϋ μαραίνει αυτούς.

ΚΟΜΗΣ ΓΚΥΛΦΟΡΔ*
Τών ήμετέρών προγόνων τά άθάνατα μνημεία καί γράμματα, έν οΐς
δύναταί τις ν’ άνεύρη τάς ύψίστας,καί άσφαλεστάτας άρχάς πάσης τέ
χνης καί έπιστήμης, επόμενον ήτο νά δΐεγείρωσι τάς συμπάθειας καί τήν
άγάπήν τών σοφών άλλοεθνών καί πρός τούς άπογόνους έκείνων ή συμ
πάθεια δ’ αύτη καί άγάπη ήτο είκός ότι έμελλε νά έκδηλωθή δσημεραι
τοσούτω ζωηρότέρα^ δσφ έντελεστέρα γίνεται καί ή σπούδή τών συγ
γραμμάτων καί τών μνημείων αύτών. Είς δέ τών άλλοεθνών άνδρών, ύπέρ
πάντα άλλον ένθουσιασθείς έκ τής μελέτης ταύτης καί άγαπήσας την
'Ελλάδα ώς τήν ιδίαν αύτοϋ πατρίδα, ϊνα μή πλέον ε’ίπωμεν, είναι δ
y/όμδ Νόρθ, δ τοΐς πάσι γνωστός ύπό τό όνομα .z/ύμδ Γκυ.Ιψόρδ.
'
Είναι άληθές ότι περί τού άνδρόςτούτου ύπό πολλών πολλάκις έγέ
νετο λόγος, άλλ’όμως άί ύπ’ αύτοϋ παράσχεθέϊσαι τή Έλλάδι εύεργεσίαι
είναν τοσαϋται, ώστε δίκαιον καί πρέπον είναι άπό καιρού ε’ις καιρόν να
έπαναλαμβάνωνται καί μνημονεύωνται, όπως ή όφειλομένη ευγνωμοσύνη,
μεταβιβαζόμενη άπό γενεάς καί γενεάν, διαμένη άνεξίτηλος άπό τών καρ
διών'ήμών. ’Εκτός δέ τούτου, γεννηθείς έν τή ωραία έκείνη νήσφ, ένθα
τή άόκνω τού Γκυλφόρδ ένεργεία ΐδρύθη ή Τόνιος ’Ακαδημία, εν η εζεπαιδεύθη καί δ έμός προσφιλής άδελφός ’Αριστείδης, παρ’ ούτινος έξετράφην, δίκαιον έ'κρινα άποτίνων φόρον εύγνωμοσύνης, δν άλλως πας Έλλην
άνέξαιρέτως οφείλει πρός τόν ύπατον τούτον φιλέλληνα, νά ποιήσω λογον περί αύτοϋ.
Ό Λόρδ'Νόρθ, τριτότοκος υιός τοϋ διασήμου Λόρδου Νόρθ, έγεννήθη εν
Λονδίνω τή 7 Φεβρουάριου 1766- άποβιωσάντων δέ άλληλοδιαδόχως
τών πρεσβυτέρων αύτοϋ άδελφών, άνευ άρρένων κληρονόμων, έλαβε τον
τίτλον τού κόμητος Γκυλφόρδ, γενόμενος καί είς τών δμοτί[χων τής πατρίδος αύτοϋ. Πεπροικισμένος δ’ έκ φύσεως διά πλείστων προτερημάτων,
έπεδόθη λίαν ένωρίς καί ολαις δυνάμεσιν είς τήν σπουδήν τών έλλήνων
συγγραφέων, έξ ών ένεπνεύσθη είπερ τις καί άλλος φρονήματα φιλελληνικά. Έλάλει άπταίστως έκτος τής μητρικής γλώσσης καί τήν γαλλι
κήν, ιταλικήν, ισπανικήν καί τήν απλοελληνικήν, άνεγίνωσκε δέ καί τήν
ρωσσικήν. "Ήτο δέ εγκρατέστατος καί τής κλασικής φιλολογίας, τής τε
ελληνικής καί τής λατινικής, τάς σπουδάς αυτού διήκουσε τάς μέν προ-

Λ. Λιομήδης Κυριάκός.
1 Άνεγνώσθη έν τω Συλλόγω τή 4 Δεκεμβρίου 1889.
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Ο ΚΟΜΗΣ ΓΚΣΑ'ΦΟΡΑ

καταρκτικάς έν τφ της Έτώνης περιφήμφ Λυκείω, τάς δ’ έπιστημονικάς
έν τφ διαπρεπει Πανεπιστημίφ της Όζωνίας, ένθα και άνηγορεύθη διδάκτωρ της Νομικής....,
. ...
.... , , ,.

άφ’ ού άπεχαιρέτισε πάντας τούς κατοίκους τής νήσου καί·’τά κυκλώ
πεια ερείπια αύτής, άνεχ.ώρησεν, άφείς περίλυπους τ&ύς ’Ιθακήσιους·, <·
Μετά τήν πατρίδα τοϋ Όδυσσέως έπεσκέφθη τάς· ’Αθήνας; τήν 'Τίρυ'νθ.α, τάς Μυκήνας, τά κοινόβια τοϋ Αγίου ’Όρους, τήν Σμύρνην, Κων
σταντινούπολή, Κύπρον καί’Αλεξάνδρειαν. ,
. ? ·. .
Ή μακρά αύτη περιήγησις τοϋ Γκυλφόρδ, διεθέρμανεν έ'τι μάλλον τά
ύπέρ. τής 'Ελλάδος, αίσ.θήματά του, καθόσον πανταχοϋ άπήντα σπουδαία
μνημεία τοϋ άρχαίου ελληνισμού. Είς τοσοϋτον δέ βαθμόν ηύξήθη δ Εν
θουσιασμός του πρός παν δ,τι' ελληνικόν, ώστε, έπιστρέψας βραδύτερου
είς Κέρκυραν, ήσπάσθη δημοσίφ :τόί ·ήμέτερον ‘•θρήσκευμα,-δούς τήνδμρλογίαν ταύτην τής νέας πίστεώς του -έν τώ έν Κερκύρφ ΐέρφ-ναφ τής
Μανδρακίνας, ένώπιον τοϋ πρωτοπαππά Κερ.κύρας Δ. Πετρετίνη1. Μετ’
ολίγον έπανήλθεν είς.τήν πατρίδα του, έπιδοθείς είς τόν δημόσιον βίον.
Καί έν τώ σταδίφ δέ τούτω διεκρίθη δ‘Γκυλφόρδ, ’ιδίως δέ άποσταλείς
κατά τό 1793 έκ Κορσικής, ήτις διετέλει τότε ύπό την αγγλικήν προ*στασίαν, εις 'Ρώμην πρός τακτοποίησιν έκκλησιαστικών τινων ύποθέσεων, λίαν, έξετιμήθη διά τήν πολυμάθειάν του καί τό προσηνές τοϋ
χαρακτήρος. Μεγάλως δ’έθαύμαζε τον άνδρα καί δ κατά τήν έποχήν
έκε.ίνην σοφός Πάπας Πϊος δ Γ', άλλ’ έξεδήλου τήν λύπην του λέγων
«Δυστύχημα, τοιοϋτος άνήρ νά ήναι αιρετικός !»
Τής νήσου Κορσικής έπανελθούσης είς τήν έξουσίαν τής Γαλλίας κατά
’Οκτώβριον τοϋ 1795,' δ Γκυλφόρδ διωρίσθη Διοικητής τής νήσου. Σέ'ίλαν, τήν νήσον δέ ταύτην έκυβέρνησε δώδεκα έ'τη ώς πατήρ φιλόστοργος.
Άλλ’δ Γκυλφόρδ δέν ήδύνατο νά μένή έπί πολύ έν τώ σταδίφ τούτφδ νοϋς του, ή καρδία του, έστρέφοντο πρός άλλα εύγενέστερα αισθήματα,
ήτοι έπεθύμει νά άσχοληθή δι’ δλων τών δυνάμεων τόυ ύπέρ τής -ευερ
γεσίας τής 'Ελλάδος,. Διό παραιτηθείς τής- δημοσίου ύπηρεσίας μετέβη
είς’Ιταλίαν. Τά έν τή ωραία ΊταλίφΑπειροπληθή άριστουργήματά τής
αρχαίας ελληνικής τέχνης, · τά. άπεικονίζοντα τήν εύκλειαν τών προγόνων
ήμών, πρόσθες δέ.καί αί άγαθαί συμβουλαί τών αειμνήστων Ίωάννου Καποδιστρίου καί Σπυρίδωνος Τρικούπη2, πρός οϋς δ Γκυλφόρδ, συνεδέετο δι’
-άκρας φιλίας καί άγάπης, .διεθέρμαναν-τον'ζήλόν άύτόϋ ύπέρ τής Ελλά-

28

Ει και ανήκεν εις το κομμά τών Τόρεων, κόμμα εις άκρον αριστοκρα
τικόν, Ου-χ ηττον το ήθος αύτοϋ ήτο. λίαν άπέριττον, δι’ δ καί έμβλημα
είχε το τοϋ σατυρικού ποιητοϋ τών 'Ρωμαίων Ίουβενάλη «Nobilitas sola
est et unica virtus». Μετά τήν άποπεράτωσιν των σπουδών αύτοϋ
απεφάσισε χαριν αναψυχής νά περιηγηθή- καί κατ’ άρχάς μεν έπεσκέφθη
την Γαλλίαν,, ε.ίτα, δέ τήν ’Ιταλίαν, δπόθεν μετέβη είς Κέρκυραν;
Ο Γκυλφόρδ, ερχόμενός εις τήν αποικίαν ταύτην τών Κορινθίων, ήλπιζεν οτι .θα ευρισκεν αυτόθι αγνά, τά ελληνικά ήθη καί έ'θιμα, καί ότι
θά ηκουί λα.λουμένην κοινώς τήν ελληνικήν γλώσσαν. Άλλ’ ένοκα τής
ενετικής κυριαρχίας καί τών ξένων δεσποτών, ού μόνον τά ελληνικά ήθη
και έθιμα, εΐχον έξαλλαχθή έν Κερκύρα, αλλά καί ή ελληνική γλώσσα
ειχεν άντικατασταθή δι’ έφθαρμένης. ιταλικής, έν.-φτό. πάτριον ιδίωμά
διετηρεϊτο άγνον μονον εν.τοϊς άποκέντροις χωρίοις τής. νήσου.
Αποβιβασθείς είς Κέρκυραν δ Γκυλφόρδ, άπεγοητεύθη, ώς είκός; έκ
τής αθλιας ταύτης καταστάσεως, διαμείνας δέ έν τή νήσφ έπί έβδομάδα
περίπου, άνεχώρησε τεθλιμμένος, καί μετέβη είς Λευκάδα. ’Εκεί ή ποιη
τική αύτοϋ φαντασία εύρε.μικράν, άν,.οΰ’χί άρκοϋσαν πνευματικήν τρο
φήν, όπως κ.ορέση τήν άπλήστως έλληνισμόν ποθούσαν-ψυχήν αύτοϋ, διότι
ή Λεύκάς διετήρει αγνότερα, τά έλληνικά ήθη καί έ'θιμα, καθώς καί.τήν
γλώσσαν. Έκ,δέ τής Λευκάδος άπήλθεν είς Ιθάκην, ήθελησε δέ. νά άποβιβασθή εις το αύτό έκεϊνο μέρος, ένθα, κατά τον ποιητήν, άπεβιβάσθη

επανακαμπτων είς τό βασίλειον αύτοϋ δ υιός,,τοϋ Λαερτου, δ πολύτρο
πος και πολύπλαγκτος Όδυσσεύς. Όση άθυμία καί λύπη είχε.-καταλά
βει τον φιλέλληνα περιηγητήν έν Κερκύρα, διά τοσούτου έ-νθουσιασμοϋ
και ευχαριστήσε.ως έπληρώθη ή καρδία του έν ’Ιθάκη. Άκούων εκεί λαλουμενην την απλοελληνικήν .καί άναπολών έν τή ζωηρά φαντασίφ του
τάς γραφικάς τής ’Οδύσσειας εικόνας, έφαντάζετο ότι έ'ζη κατά τούς δμηρικους εκείνους χρόνους, καί ότι έ'βλεπεν ένώπιόν του τάς άφελεις καί
ποιητικωτάτας έκείνας σκηνάς, άς,μετά τοσαύτης φυσίκότητ.ος καί χάρ.ιτο.ς περιγράφει ο θείος ραψωδός.-. Γοητευθείς δ’ είς άκρον καί ώς έκ τής
αφελείας τών κατοίκων διέμεινεν έν τή νήσφ ταύτη έτος ’περίπου-· άπε—
φάσισε δέ ν’ άπέλθη, δπως περιηγηθή. καί αλλας έλληνικάς" χώρας. Ή
απόφασιςτής άναχωρήσεώς του. έβύθισεν άπασαν τήν νήσον είς μεγάλην
λύπην, διότι πάντες εΐχον ύπεραγαπήσει αύτόν καί πάντες τόν,έθεώρουν
ώς άχώρισταν συμπολίτην των. Αλλά τήν άκραν ταύτην δυσθυμίαν τών
‘Ιθακήσιων έμετρίασεν ή παρά τοϋ Γκυλφόρδ δοθεϊσα ύπόσχεσις, δτι τα
χέως θά έπέστρεφε πάλιν είς τήν άγαπητήν αύτώ νήσον. ..Πρωίαν.
τινα,

' 1 Περί τοϋ βαπτίσματος τοϋ Γκυλφόρδ έκτος τής μαρτυρίας τοϋ Π. Βρετοϋ (αυ
τόθι, σελ.1 3), εύηρεστήθη νά παράσχγ ήμΐνθετικάς πληροφορίας καί ό εν Κερκύρα
σεβαστός ήμών φίλος κ. Μ. Σ. Ίδρωμένος, τέως πρόεδρος τών έν Κερκύρω Έφετών
«Τα .περί βαφτίσματος τοϋ Γκυλφόρδ δημοσιευ.θέντα, γράφει, ήμΐν ό κ. 'Ιδρωμένος,
μοί έπεβεβαιώθησαν πρό καιρού,‘ύπό προσώπων, συγχρόνων τοϋ Γκυλφόρδ ,καΐ αξιόπι
στων μάλιστα- ήτοι τοϋ Άνδρέου Μουστοξύδου καί τοϋ κόμητος Θεοτόκη». ,- ·
’ 2 Κατά τόν Π. Βρετόν, Βιογραφικά 'Ιστορικά περί, τοϋ Κόμητος Γκυλφόρδ εισα
γωγή σελ. XIX δ αείμνηστος Σπυρίδων Τρικούπής ήτο ιδιαίτερος γραμματευς τοϋ
Λόρδου Γκυλφόρδ.
.
.■.·.· .■ .·. ■■
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δος εις ύπατον βαθμόν. Γνωρίσας έκ του σύνεγγυς τόν τότε έν Τεργέστη
διδάσκοντα Κωνσταντίνον τον Άσώπιον, τόν μετά-ταύτα διαπρεπή κα
θηγητήν τών ελληνικών γραμμάτων, καί διαγνούς έν αύτώ τόν πρός την
παιδείαν έρωτά του, τήν άκραν νοημοσύνην, καί. τάς .λοιπάς πεοικοσμούσας τόν άνδρα άρετάς, άπέστειλεν αύτόν πρός τελειοποίησιν εις διάφορα
της Γερμανίας Πανεπιστήμια. Άλλ’ έκτος τοϋ Κωνσταντίνου Άσωπίου
έξεπαιδεύθησαν έν τη Έσπερίφ δαπάναις αύτοϋ καί πολλοί άλλοι προσενεγκόντες έ'πειτα εις το ήμέτερον άρτισύστατον Κράτος ύψΐστας ύπηρεσίας, τινές δέ χρηματίσαντες καί καθηγηταί λίαν διακεκριμένοι έν τφ
ήμετέρφ. Έθνικώ ΓΙανεπιστημίφ, ίσως δέ καί άναντικατάστατοι, ούκ όλε—
γοι δέ καί έν τη Ίονίφ Άκαδημίφ. Ούτως έξεπαιδεύθη δαπάναις αύτοϋ,
δ πολύς Θεόκλητος ό ΦαφμακΙδης εις την θεολογίαν, Θεόόωρος ό Ματονσος εις την ιστορίαν, Άθακάσιος ό Πολίτης εις την χημείαν, Νικό
λαος ό Μαηάκης εις την νομικήν, Ίωάκτης °' Τουρληκδς καί Ίωάτκης ό
K«fαττικός εις τά ύψηλά μαθηματικά καί άλλοι 'πολλοί.' Δέν ήτο δέ
μόνον χορηγός γενναίος δ Γκυλφόρδ, άλλά καί άνήρ πεπροικισμένος διά
μεγίστης έμβριθείας-, δΓ δ οΰ μόνον παρηκολούθέι τάς σπουδζς τών δα
πάναις αύτοϋ έκπαιδευομένων, άλλά μελετήσας τήν τότε έν χρήσει μ.έθοδον τής έκπαιδεύσεως τών Ελλήνων, καί άνακαλύψας τάς άτελείας
αύτής, παρεκίνει τούς εαυτού ύποτρόφους, ίνα καταγίνωνται καί άντλώσιν ιδίως έκ τής 'Εσπερίας δ,τι έ'λειπε τότε.έν τη'έλληνικη παιδεύσει. Διό
έγραψε , πρός τόν έν Γοτίγγη διατρίβοντα τότε Κωνσταντίνον Άσώπιον.
«Παρ’ ήμϊν διδάσκεται τό τεχνολογικόν, ορθογραφικόν καί συντακτικόν
τής παλαιάς γλώσσης, ελλείπει δέ ή διδασκαλία τής αναλυτικής τάξεως, ήτις διαμελ.ίζουσα τάς χάριτας τοϋ λεκτικού,.-αναπτύσσει τάς έννοίάς καί τούς σκοπούς, διδάσκουσα τόν τρόπον καί τήν μέθοδον τής συγ
γραφής τών αρχαίων συγγραφέων φωτίζει τόν νοϋν τοϋ άκρ.οατοϋ καί μέ
τήν λυχνίαν τής ορθής κρίσεως καί αναλυτικής δυνάμεως, τόν οδηγεί ασφα
λώς εις τήν καθαράν γνώσιν ούχί απλώς τών λέξεων, άλλ’ αύτών τών
πραγμάτων, καί τής πραγματικής, συρραφής τών συγγραμμάτων».
«Αύτή ή μέθοδος, χωρίς τής οποίας πλανάται οποίος ελπίζει νά μάθη
τήν σοφίαν μιας-δποιασδήποτε γλώσσης, είναι έν χρήσει εις ·τά σχολεία
τής Ευρώπης, καί άναγκαιοτάτη νά είσαχθή εις τά μελετώμενα τών Ίο,νίων έπαρχιών κοινά εκπαιδευτήρια.».
«Εις αυτό τό .είδος λοιπόν κρίνω εύλογον νά ένασχοληθής καί δλως
δεόλου ν’ άφιερώσης τάς μελέτας σου, καταγινόμενος εις τήν άνάλυσιν
τών έλλήνων συγγραφέων διά νά διδάξης αυτό τό είδος».
Άλλ’έκτος τούτου δ λόρδος.Γκυλφόρδ κάτενόησεν, ότι τήν ευημερίαν
τών κοινωνιών, τήν παρ’αύτοϊς άνάπτυξιν τοϋ ήθικοϋ αισθήματος καί τήν
ανατροφήν αύτήν, μεγάλως έξυπηρετοϋσι καλοί ίερεϊς καί. δημοδιδάσκκ-

λοι, αρχή αναμφισβήτητος, άλλ’άτυχώς μή κατανοηθεϊσα έτι παρ’ήμϊν,
οϊτινες όύδεμίαν καταβάλλομεν προσπάθειαν ώς πρός τήν εκλογήν τών
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προσώπων τούτων, λαμβανομένων ούχί σπανίως έκ τής. τελευταίας κοι
νωνικής ύποστάθμης.Ότι δέ παρ’ ήμΐν παραμελοϋνται εις άκρον τά ΰψιστα ταΰτα αξιώματα καί ότι ού μόνον δέν έκπληροϋσι τόν σκοπόν τής
ύπάρξεώς των, άλλά και-εντελώς άντιστρατεύονται πρός αύτόν, άποδε,ι-κνύεται καί έκ σκηνής ής έγενόμην αύτόπτης μάρτυς; Μετέβην εις τι
χωρίον τής Αττικής δΓ ύπόθεσιν δικαστικήν μετά τήν περάτωσιν αύτής
παρετέθη γεϋμα, εις δ παρεκάθησαν ο ίερεύς καί ό δημοδιδάσκαλος τοϋ
χωρίου· κατ’ άμφοτέρών τούτων έστρέφοντο άδιάκοπα άπρεπή σκώμματα
τών χωρικών, ή δ’ εύπρέπεια αύτών τότε μόνον ίκανοποιήθη, δτε- έπί
τέλους, τη έπιμόνφ προσπάθεια των, δ δημοδιδάσκαλος έμεθύσθη, έγερθέντα δέ παρηκολούθησαν έμπαίζοντες πάντες οί παϊδες τοϋ χωρίου, οί
μαθηταί βεβαίως αύτοϋ. Άτυχώς δ ίερεύς καί δ δημοδιδάσκαλος τοϋ
χωρίου έθεωρήθη παρ’ ήμϊν τό εύτελέστατον ό'ργανον τοϋ τελευταίου
κομματαρχίσκου, ώστε άς μή παραξενευώμεθα διά τήν παρ’ ήμϊν έντελή
έ'λλειψιν τοϋ θρησκευτικού καί ήθικοϋ φρονήματος, έ'χοντες τοιαϋτα όρ
γανα προς έμψύχωσίν αύτοϋ.
Άλλ’ δ εύγενής Γκυλφόρδ έ'διδε, καί εύλόγως, μεγίστην σημασίαν εις
άμφότερα ταύτα. Πόσην δέ πρόνοιαν κατέβαλεν ιδίως ύπέρ τοϋ ιερα
τείου μαρτυροϋσιν αί πολλαί πρός τόν Κωνσταντίνον Άσώπιον έπιστολαί
περί τοϋ άντικειμένου τούτου. «Πολλούς λογιωτάτους εύρον εις Κέρκυραν,
έγραφε τφ Κωνσταντίνφ Άσωπίφ, έλθόντας έξ Εύρώπης, οϊτινες μεγάλως
δύνανται νά χρησιμεύσωσι διά τήν φιλολογίαν καί δΓ άλλα μαθήματα.
Άλλά φοβούμαι μήπως τινές έξ αύτών μεταδώσώσιν εις τήν νεολαίαν
μας ιδέας περί θρησκείας κάπως φιλοσοφικάς πολύ, καί παντί τρόπφ θά
προσπαθήσω όσον έ'νεστι ταχύτερον νά άναθρέψω καλώς τό ίέρατεϊον.Έπί
τούτω όμως έχω χρείαν σοϋ, ού τά θρησκευτικά φρονήματα είναι καλά,
καίή έπιστήμη τόσον έκτεταμένη». Έν άλλη δέ ε’πιστολή έγραψεν αύτφ'
«Σκοπεύω νά συστήσω σχολεϊον διά τον ιερόν κλήρον τής έλληνικής
’Εκκλησίας, άλλ’ οΐ μαθηταί στερούνται τών έπιτηδείων καί δέν δύνανται
νά έκπαιδευθώσιν άλλαχοϋ ή ένταϋθά; Κατο>ρθι»σα νά έπιτρέψή ή·.Κυβέρ
νησες εις τόν Θεόκλητον νά έ'λθη ένταϋθα καί άναλάβη τήν καθέδραν τήν
δΓ αύτόν ώρισμένην άλλ’ έχω καί σοϋ χρείαν όχι μόνον διά τήν φιλο
λογίαν, άλλά καί διά τήν έξήγησιν τών πατέρων τής εκκλησίας ή δΓ
άλλο θεολογικον μάθημα- ί'γω ελλείψεις πολλών τής θεολογίας καθηγη
τών, άπορώ δέ πού νά τούς εΰρω. Καλώς δέ γινώσκεις ότι οΐ ένταϋθα
κληρικοί στερούνται άνατροφής, άλλ’ είμαι βέβαιος ότι θά έργασθής μετά
ζήλου ν’ άναπληρώσης τήν έ'λλειψιν τάύτην». Πόσον δέ έξετίμα τά άγαθά
άποτΆέσματα, κτένα ήδύνατο καλώς μεμορφώμένος κλήρος νά ε’πενέγκή,
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έςάγεται έκ της επιμονής,. μεθ’ ής ,άπήτει παρά τοϋ Κωνσταντίνου Άσώπίου ν’ άσπασθή τό ιερατικόν /άξίωμα, άλλ’· δ άοίδιμ.ος διδάσκαλος, τού
Γένους άπεποιήθη, συναισθανόμενος τό μέγα βάρος τοϋ προτεινομέ.νου αξιώ
ματος.
■
Τάς πολυειδεϊς άρετάς τοϋ. Λόρδου Γκυλφόρδ έκτιμώσά καί "ή ,κατά
τό. 1815 συσταθεϊσα έν Άθήναις .'Εταιρεία τών Φιλομ.ούσων παμψηφεί
έξέλεξεν αύτόν Πρόεδρον, ήδέ εκλογή αυτή έπλήρωσεν αύτόν μεγίστης
χαράς,, ώς έμφαίνεται εκ τίνος επιστολής του, καταχωρισθείσης έν τφ
Λογίω 'Epftfj.,' γεγραμμένης εις άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, μέχρι δέ
τοϋ θανάτου του έφερε χρυσοϋν δακτύλιον, έ'χοντα κεχαραγμένον τό έ'μβλημ;α της. εταιρείας, ήτοι γλαύκα καί περί αύτήν τά γράμματα ΑΘΗΝ.
Πόσον δέ ένεπνέετο έκ ,πάσης ύποθέσεως, συσχετιζομένης δπωσδήποτε
πρός τά ελληνικά πράγματα; μαρτυρεί έκτος άλλων πινδαρική τις ώδή,
ήν έδημοσίευσεν ύπό τόν τίτλον «Αικατερίνη Είρηνοποιώ», δΓ ής μεγάλως έξυμνεϊ Αικατερίνην την Β' διά τάς αλλεπαλλήλους νίκας της κατά
τών Τούρκων,?έξ ών πολλά ύπέρ της 'Ελλάδος πρ.ο.σεδόκα,
Άλλ’ό,τι ιδίως έξαίρει τόν άνδρα. είναι, οί μόχθοι, οϋς κατέβαλε πρός
ϊδρυσιν της έν Κερκύρα Ίονίου ’Ακαδημίας. Άπό τοϋ έτους 1818, ότε
. ήρξατο λειτουργούν έν Έπτα.νήσφ δ ’Ιόπ,ος λεγόμενος Χάρτης, έδόθη ή
ύπόσχεσις τής συστάσεως τής Ίονίου .’Ακαδημίας. Τφ δέ 1820 ή Ίόνιος
Βουλή; προτάσει τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας Γεωργίου τοϋ Δ', άπηγόρευσε τόν Γκυλφόρδ άρχοντα της Ίονίου Ακαδημίας. Ή έκτέλεσις όμως
τοϋ έργου προσέκοπτε πολλαχώς, διότι καί. αύτός ό τότε αρμοστής τών
Ίονίων Νήσων Σερ Θωμάς Μέτλανδ παρενέβαλεν ούκ ολίγα προσκόμ
ματα- άλλ’ δ Λόρδος, Γκυλφόρδ άπαντα ταϋτα έ'θεσεν έκποδών, καί τέ
λος τή .7/19 Μαίου 1823 τό Ίόνιον Κοενοβούλιον έξέδοτο-ψήφισμα περί
συστάσεως τής Ίονίου Ακαδημίας. Καί κατ’ άρχάς μέν ή προσφιλής αύτφ
μικρά τής Ιθάκης νήσος, ούσα ένεκα τής γεωγραφικής θέσεώς της τό κέν. τρ.ον άπασών σχεδόν τών παρακειμένων νήσων καί τών επαρχιών τής
Στερεάς.Ελλάδος, έξέχουσα δέ καί διά τό ύγιές . τοϋ κλίματος καί τήν
/αυστηρότητα τών ηθών τών κατοίκων της, έθεωρήθη ύπ’ αύτού ώς καταλληλοτάτη πρός τόν τοιοϋτον σκοπόν, άλλ’ όμως γε.νικώτεραι σκέψεις
ύπερίσχυσαν καί άπεφασίσθη όπως ή Ίόνιος Ακαδημία ίδρυθή έν Κερκύργ. Καίπερ δέ μή ύπάρχοντος πρός τοϋτο καταλλήλου οικήματος, δ
Γκυλφόρδ, θέλων νά γίνη έ'ναρξις τού έργου, διότι έφοβεϊτο τήν άναβολήν,. διέταξε νά άρχίσωσι τά μαθήματα έν ταϊς αίθούσαις τής οικίας του,
διό καί τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1823 ήρξαντο διδάσκοντες ύπέρ τούς 150
νέους επτά καθηγηταί ελληνικήν, λατινικήν καί άγγλικήν φιλολογίαν,
θεολογίαν, ιστορίαν., μαθηματικά, φιλοσοφίαν, .ρητορικήν καί βοτανικήν.
Άλλ’ ή επίσημος εορτή 'τής έγκαθιδρύσεως.τής Ίονίου Ακαδημίας έτε-
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λεσθη την 17/29 ΜαϊΟυ 1824, ότε παρεχωρήθη καί το προς τοϋτο ώρισμένόν παλάτιον, τό έν τώ παλαιώ φρουρίω.
Έν τή μεγάλη αιθούση τοϋ μεγάρου τούτου είχον συνελθεί άπό πρωίας
άπαντες οί έν τέλει.καί οί πρόκριτοι. Τής τελετής προεπορεύοντο ραβδού
χοι, ών δ πρώτος είχεν έπί τής ράβδου χρυσοκέντητου γλαϋκα, έμβλημα
τής Ιονίου Ακαδημίας. Κατ’ άρχάς εΐσήλθον οί καθηγηταί τών τεσσάρων
σχολών, ήτοι- τής θεολογίας, τής νομικής; τής ιατρικής καί τής φιλολο
γίας, μετ αυτούς δέ δ άρχων τής Ακαδημίας, δν μέτ’ άκρατήτου ενθου
σιασμού υπεδεξατο το συνωθόύμ,ενον πλήθος. Οί καθηγηταί έ'φερον ’ιδιαίτε
ρον ιματισμόν διάφορον το χρώμα -κατά τάς διαφόρους σχολάς, κατασκευασθεντα επίτηδες κατα το δοθέν σχέδιον ύπό τοϋ διασήμου άριστοτέχνοϋ
Παυλου Προσα-λέντη, ή δέ Ακαδημαϊκή Σύγκλητός συνεκροτήθη έκ τοϋ
άρχοντος καί τών ήδη πανεπιστημιακόν δίπλωμα έχόντων Αθανασίου
Πολίτου και Χριστόφορου Φιλητά- είσήχθησαν δέ ύπό τοϋ κοσμ.ήτορος
διαδοχικής καί έ'λαβον τό δίπλωμα παρά τής Ακαδημαϊκής Συγκλή
του επτά καθηγηταί;- οϊτινές δέν είχον λάβει έν τή Έσπερίφ τό δίπλωμα
τοϋ διδάκτορος, ήτοι έπί θεολογία μέν οί αίδεσιμώτατοι Θεόκλητος Φαρμακίδής καί Άνδρέάς Ίδρωμένος, έπί νομική δέ δ σκώτος Φραγκίσκος
Βελφούρ καί επί φιλοσοφία: δ Κωνσταντίνος Άσώπιος, Νικόλαος Πίκκολος και Γεώργιος Ίωαννίδης. Μεθ’ δ δ Χριστόφορος Φιλητάς άπήγγειλε
λογον, έν .ώ εύστόχως έξήρε το αίσιον τής επισήμου ημέράς. "Απασα ή
δμηγυρις επευφήμησε καί έπί τή προσκλήσει τοϋ άρχοντος οί πάντες μετέβησαν είς τον μητροπολιτικόν ναόν, έ'νθα, δοξολογίας γενομένης ύπό τοϋ
ιερού Κλήρου, δ σεβασμιώτάτος μητροπολίτης Κερκύρας Μακάριός ,άπήγ··
γειλεν εύχήν καί ηύλόγησε τήν ϊδρυσιν τής Ίονίου Ακαδημίας. Μετά
μεσημβρίαν έν αιθούση λάμπρώς κεκοσμημένη παρετέθη τράπεζα είς
πλείονας τών έκατόν κεκλημένων, προπίνοντΟς τόϋ άρχοντος ύπέρ τόϋ
προστάτου βασιλέως καί τού προστατευομένου Ίονίου Κράτους. 'Ο Λόρ
δος μέγας αρμοστής ’Άδαμ, διάδοχος τοϋ ήδη άποβιώσαντός Μαίτλανδ,
προέπιεν ύπέρ μακροβιότητος τού άρχοντος καί παγιώσεως τής Ίονίου
Ακαδημίας, ένθουσιωδώς τών συνδαιτημόνων έπεύφημούντων; 'Η χαρά,
ή πληρούσα τήν καρδίαν τοϋ Γκυλφόρδ, έξεδηλούτο είς πάντα λόγον έξερχόμενον τών χειλέων του, καί. απερίγραπτος ήν ή κοινή άγαλλίασις έπί
τή εύτυχεϊ τής ’Ακαδημίας συστάσει.
"Ηδη ή μόνη του φροντίς ήτο πώς νά δυνηθή νά καταστήσή τήν Ίό
νιον Ακαδημίαν όσον οίόν τε τελειοτέραν διά τής προσλήψεως έξοχων
καθηγητών, ού μόνον έκ τής ημεδαπής, άλλά καί έκ τής άλλοδαπής.
Οΰτώ, γινώσκων ,τόν έν Ιταλία διάσημου νομοδιδάσκαλον 'Ρομανιώζην,
όστις έθεωρεϊτο έξοχότης ού μόνον έν Ίταλίγ, αλλά καί έν πάση τή Έσπερίικ καί ούτινος καί σήμερον τά συγγράμματα, καί ιδίως τά περί τοϋ ΙΊοιtomos ιγ’, Ιανουάριος και Φεβρουάριος.
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Μίζοϋ Δίκαιου, θαυμάζονται, ούδέ κόπου ούδέ δαπάνης έφείσθη δπως κατορθώση νά πείση αύτόν νά δεχθή τήν έν Κερκύριγ καθηγεσίαν, οπερ καί
κατωρθωσεν επί τέλους. Καί άνεχώρησε μέν δ 'Ρωμ^ανιώζηςκατερθυνόμενος εις Κέρκυραν, άλλά παρημποδίσθη ύπό της αυστριακής Κυβερνήσεως, μη συγκατατεθείσης νά χορηγήση αύτω διαβατήριον.Ό Γκυλφόρδ,
θέλων νά καταστήση την έκπαίδευσιν κοινώς προσιτήν, συνέτρεχε πάν-

τας τους πενητας νέους, τους φλέγόμενους ύπό έ’ρωτος πρόςτά.γράμματα
και τας επις·ημας, παρεχων.είς τινας μέν τούτων τάλληρα 12 κατά μήνα,
εις άλλους δε ηττον απόρους 6. Τοιοϋτοι δέ νέοι ήσαν ούκ ολίγοι· καθό
σον, έκτος τών της. Επτάνησου, ή φιλόζενος Κέρκυρα περιέθαλπε τότε,
πλην άλλων, άπασαν σχεδόν την αριστοκρατίαν της Ηπείρου, ήτις, φο
βούμενη τούς απηνείς, καταδιωγμούς τοϋ αϊμοβόρου τυράννου,Άλή ΓΙασσά,
ηναγκάζετο ν’ άφίνη κρύφα την πατρψαν γην, μετ’ αύτής δέ καί. άπα
σαν εν γενει την περιουσίαν καί άστεγος άνευ τών βιωτικών εφοδίων νά
μετάβ.αινη εις Κέρκυραν. Επειδή δέ δέν ηρκει ή παρά της Ίονίου Βου
λής προσδιορισθεϊσα ποσότης διά τούς μισθούς,τών καθηγητών της ’Ακα
δημίας, προθυμ,ως αυτός επλήρωσε τάς καθυστερήσεις έκ τοϋ ιδιαιτέρου

αύτοϋ ταμείου. Τη πρωτοβουλία δέ αύτοϋ συνεστηθη δημοσία βιβλιο
θήκη, ί περιλαμ,βάνουσα πολλάς χιλιάδας τόμων, ών τούς πλείστους
“ροσήνεγκεν αύτός, ώς επίσης καί τρεις χιλιάδας χειρογράφων.
... Εις ενδειξιν δε πάνδημου καί διηνεκούς εύγνωμοσύνης πρός τόν γενναϊον προστάτην της ελληνικής παιδείας άπεφασίσθη, κοινή γνώμη τών
καθηγητών, να κατασκευάσωσιν ΐδίαις δαπάναις την προτομήν αύτοϋ έκ
μαρμάρου, άνετέθη δέ ή έκτέλεσις τοϋ έργου είς τόν είρημένον αριστο
τέχνην Προσαλέντην, δστις άριστα έξετέλεσε την εντολήν, κατασκευάσας
την προτομήν κατά πάντα δμοίαν τοϋ πρωτοτύπου, ένδεδυμένο.υ την
ακαδημαϊκήν τοϋ άρχοντος στολήν.
Η επιδοσις τών . είς την ’Ακαδημίαν ταύτην φοιτιόντων ητο θαυμά
σια, επόμενόν δ’ ήτο ο Λόρδος Γκυλφόρδ ν’ άγάλληται ύπερμέτρως διά
τούς, παραγομενους καρπούς. Τήν 15 ’Ιουνίου 1827, άφοϋ προηγουμένως
επανηγυρίσθη ή λήξις τοϋ τετάρτου ακαδημαϊκού έτους, άνεχώρησεν δ
εύγενης Λόρδος διά τήν 'Εσπερίαν,, ώς είθιζε νά πράττη κατ’ έτος μετά
την λήξιν. τών μαθημάτων- άπήλθε δέ σχεδ.ιάζων πολλάς βελτιώσεις νά
έπενέγκη ύπέρ τής Ίονίου ’Ακαδημίας, κατά τήν έ'ναρξιν τοϋ .πέμπτου
ακαδημαϊκού έτους, ιδίως δέ νά πρόσθεση νέας έδρας στηριζόμενος είς τήν
δοθεϊσάν ύπόσχεσιν τοϋ Άρμοστοϋ ότι ή έτησία επιχορήγησες τής Ίονίου
’Ακαδημίας θά ηΰξανεν έτησίως κατά δύο χιλιάδας ταλλήρων. Άτυχώς
δμως δ Γκυλφόρδ. δεν έμελλε νά έπανέλθη πλέον είς Κέρκυραν, διότι μετ’
ού πολύ, ήτοι τήν.2/14 ’Οκτωβρίου .1827, άπεβίωσεν έν Λονδίνφ, άγων
το 61 έτος τής εαυτού ηλικίας.
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Ή θλιβερά αγγελία τοσοϋτον έξοχου καί σπανίου άνδρός έβύθίσεν εις
βαρύτατου πένθος ού μόνον τήν Κέρκυραν, άλλά καί: σύμπαντα τόν Ελ
ληνισμόν, άπασαι δέ αί έφημερίδες, ιδία δέ ή έπίσημος έφημερις τών
Ίονίων Νήσων, ζωηρότατα περιέγραψε τήν έν τή ελληνική παιδεύσει έπισυμβάσαν μεγίστην συμφοράν, ώς έκ τής άπωλείας τοιούτου' άνδρός.
Τέσσαρες ημέρας μετά τήν επίσημον θλιβεράν ταύτην αγγελίαν, ή Ίόνιος
Κυβέρνησες διέταξε καί έγένετο δημοσίιγ δαπάνη έν.τή.έκκλησίι>ι τής Σπηληωτίσσης έπίσημος επικήδειος τελετή πρός μνήμην, τοϋ τοσοΰτον μοχθήσαντος ύπέρ. τών ελληνικών γραμμάτων,, είς ήν παρευρέθη δ Αρμοστής,
άπασαι έν γένειαί άρχαί τής νήσου καί άπειρον πλήθος λαού. Μετά τήν
ιεροτελεστίαν, δ καθηγητής τής θεολογίας Κωνσταντίνος Τυπάλδος έξεφώνησε λόγον.. Ιδού δε έν συντόμω πώς περιγράφονται τά κατ’αύτό.ν διά
τής έπισήμου Ίονίου. Έφημερίδος" «Ό. ίεροκήρυξ, λέγει, δέν ήναγκάσθη
νά δμιλήση πολύ περί τών αρετών τοϋ άποβιώσαντος διά νά συγκίνηση
τό άκροατήριον μόλις έπρό'φερε τό όνομα Γκυλφόρδ, καί τά δάκρυα ανέβρυον άπό τούς οφθαλμούς όλων τών περιεστώτων, καί αύτός δ ίδιος διεκόπη πολλάκις άπό τούς λυγμούς του.Ή σκηνή ήτο. πολύ κατανυκτική,δέν
ώμοίαζε παντάπασι δημόσιον τελετήν, άλλ’ οικογένειας συνάθροισμα, διά
νά κλαύση πατέρα, τόν δποϊον άπροσδοκήτως ήρπαζεν έκ μέσου αύτής
δ θάνατος. Οί καθηγηταί έθρήνουν φίλον εύεργέτην, ή νεολαία γενναίου
προστάτην, δστις τήν ώδήγει είς τό πολύπονον στάδιον τής παιδείας, και
τό δποϊον συνεμερίζετο τήν λύπην ταύτην ένεκα έκείνου τοϋ αισθήματος^
τό δποϊον μόνον δύνανται νά έμπνεύσωσιν αί μεγάλαι άρεταί, όταν εχωσιν ώς μόνον σκοπόν τήν παντοτεινήν εύτυχίαν τών εθνών, καλλιεργησάντων αύτήν διά τής καλλιέργειας τής ανθρώπινης νοήσεως».
.Κατά τήν αύτήν δε ημέραν μετά τήν έπικήδειον τελετήν δ ’Ιωάν
νης Καρανδηνός, δστις πάντοτε άνεπλήρου τόν Άρχοντα τής ’Ακαδη
μίας καί έπί τή εύκαιρίιγ τής ένάρξεως τών μαθημάτων τοϋ πέμπτου
σχολικού έτους, έξεφώνησε λόγον, δι’ ού άφ’ ενός .μέν .παρέστησε τό μέ
γεθος τής έπελθούσης συμφοράς, άφ’ ετέρου δέ έξέ.φρασε τήν ελπίδα του
δτι δ. Μέγας Αρμοστής; Άδαμ ήθελε χορηγήσει πάσαν . συνδρομήν ύπέρ
τής. συντηρήσεως τής ’Ακαδημίας. Καί.ναι μέν ή Ίόνιος Ακαδημία δίετηρήθη καί μετά τόν θάνατον τοϋ Γκυλφόρδ μέχρι τής ένώσεως τών Ίο
νίων Νήσων μετά τής 'Ελλάδος, άλλ’ όμως ώς τό δένδρου, έκλιπόυτος τοϋ
καλλιεργοϋντος αύτ.ό μικρόν κατά μικρόν μαραίνεται καί. φθίνει, οΰτω και
ή Ίόνιος Ακαδημία, έκλιπόυτος τοϋ προστάτου καί ίδρυτοϋ, ούτως είπεϊν,
αύτής, ήρξατο μικρόν κατά μικρόν παρακμάζουσά, άμα δε τή ένάρξει
τοϋ πέμπτου ακαδημαϊκού έτους, γενομένη ολίγον μετά τον., θάνατον αυ
τούς έφάνησαν τά δεινά έπακόλουθα τά έκ τής στερήσεως τοϋ Γκυλφόρδ,
διότι ή Ίόνιος Κυβέρνησις δέν έπεκύρωσε τάς νέας έδρας, ώς ειχεν ύπο-
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σχεθή ο Μέγας Αρμοστής είς τόν "Αρχοντα τής Ίονίου Ακαδημίας Γκυλ
φόρδ, συνάμα
ί'πα,νΰε πληρωνόμενον έκ τοϋ ταμίου τοϋ Γκυλφόρδ το
ποσόν, δπερ έχορηγεϊτο είς τούς καθηγητάς, εις τινας τών φοιτητών και
είς τινας ύπαλλήλους της ’Ακαδημίας. Μετ’ ολίγον δέ κατηργήθη η
ιατρική σχολή, βραδύτερου δέ έπαύθησαν, λόγω οικονομίας, διάφοροι
καθηγηταί, ακριβώς δ’είπεϊν, κατά τά τελευταία έτη ή Ίόνιος’Ακα
δημία διετήρησε μόνον το όνομα.

διά τής καλλιεργίας τών ελληνικών γραμμάτων καί,έπιστημ,ών, ήν έ.πεδίωξεν δ Γκυλφόρδ, διεθερμάνθη ούκ ολίγον τό ελληνικόν φρόνημα, τό
οίονεϊ ναρκωθέν έν Έπτανήσφ, καί έγένετο, ούτως είπεϊν, ό πρόδρομος τής
μετά ταϋτα,αγαθή τύχη, έπελθούσης ένώσεως τών νήσων,τοϋ Ίονίου μετά
τής.μητρός Ελλάδος. .Διότι ναι μέν άπό τής ΙΕ1 έκατονταετηρίδος άρχεται άναφαινόμενος έν Έπτανήσφ όμιλος λογίων άνδρών, καί ή μ,έν Κέρ
κυρα δύναται νά καυχηθή έπί τοϊς όνόμασι τών κλεινών θεολόγων Ευ
γενίου τοϋ Βουλγάρεως, Νικηφόρου τοϋ Θεοτόκη, καί τοϋ. υίοϋ αύτοϋ
Εμμανουήλ, δστις, σεμνυνόμενος έπί τή ελληνική.καταγωγή του καί τή
πατρίφ θρησκείφ καί γλώσση, εΐχεν απαγορεύσει τήν. χρήσιν τής ιταλι
κής έν τώ οϊκφ του, ,άπαιτών νά λαλήται μόνον ή ελληνική, καί τών
λογίων Μαρίου.τοϋ Πιέρη, Νικολάου τοϋ Βουλγάρεως, Άνδρέου τοϋ Μουστοξύδη, Φραγκίσκου καί Στυλιανού Προσαλέντη καί τών Μαντζάρων· ή
Κεφαλληνία έπί τφ εύφραδεστάτφ ίεροκήρυκι Ήλιοι Μηνιάτη καί έπί τοϊς
λογίοις Νικοδήμφ τφ Μεταξή καί τοϊς άδελφοϊς Λειχούδαις· ή Ζάκυνθο,ς
έπί Νικολάφ τφ Λουκάνφ, Άνδρέα τώ Κάλβφ καί ή Λεύκάς έπί τφ Νε
κτάριο) Ζαμ,πελίφ καί πολλοϊς άλλοις" ύπήρχον δέ έν Έπτανήσφ ,σχολεία
καί γυμνάσια καί προ τοϋ Λόρδου Γκυλφόρδ, άλλ’ ή ένετική κυριαρ
χία, ή συνεχής επιμιξία μετά τής γείτονος ’Ιταλίας καί ή έν τοϊς ίταλικοϊς Πανεπιστημίοις έκπαίδευσις τής, έπτανησιακής νεολαίας,, πρόσθες
δέ καί ή απέχθεια τής προστασίας πρός τήν ελληνικήν ε’ν γένει παίδευσιν, ταϋτα πάντα είχον έπί τοσοϋτον έπιδράσ.ει είς τήν είσαγοιγήν τής
Ιταλικής γλώσσης καί φιλολογίας, ώστε ή έλληνική γλώσσα έθεωρεϊτο ού
μόνον δλως ξένη, άλλα καί δυστυχώς ώς γλώσσα άνάρμοστος . είς άνθρώ-·
πους ευ ήγμένους. Τήν τοιαύτην κατάστασιν ήθέλησε νά θεραπεύση δ Λόρ
δος Γκυλφόρδ διά τής ίδρύσεως τής Ίονίου ’Ακαδημίας, τής ^ορφώσεως
Κλήρου καί τής έν γένει. καλλιεργίας τών ελληνικών γραμμάτων.· ιδίως
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Έκ τών συνοπτικώς είρημένων εξάγεται, δ'τι ό Λόρδος Γκυλφόρδ συνετέλ,εσεν όσον ούδεϊς άλλος πρός καλλιεργίαν τής έν Έπτανήσφ παιδεύσεως. Έάν δέ κατά πάσαν έποχήν ή παίδευσις ήναι ώφέλιμ.ος, κατ’ εκεί
νους ιδίως τούς χρόνους ύπήρξεν ώφελιμωτάτη, διότι τότε συνετελέσθη
και ή άπ’ αιώνων προσδοκωμ.ένη άποκατάστασις τοϋ Ελληνικού Βασι
λείου, πλεϊστοι δέ όσοι έκπαιδευθέντες έν τή Έπτανήσφ κατέλαβον και
δι.εχειρί.σθησαν έπαξίως διαφόρους κλάδους τής δημοσίας υπηρεσίας. Έξ
αυτών δ’ έκλήθησαν οί πρώτοι της Θέμιδος λειτουργοί, έξ αυτών υπήρ
ξαν οί. πρώτοι Άσκληπιάδαι, οί πρώτοι της θρησκείας ,ίεροφάνται και
ιστορικοί, έ'τι δέ και οί πρώτοι τών άνωτάτων εκπαιδευτηρίων καί γυ
μνασίων διδάσκαλοι καί καθηγηταί καί έξ αύτών τέλος οί διαχειρισθεντες τά της άνωτάτης στρατιωτικής.καί πολιτικής ύπηρεσίας. Ούτω έν τή
Ίονίω ’Ακαδημία έξεπαιδεύθησαν οί είς τήν νομικήν επιστήμην έν Έλλάδι διακριθέντες Λέων Μελάς, Γεώργιος Βέλιος,· ’Αριστείδης Μπαλάνος,

Κωνσταντίνος Πλατύς, ’Αθανάσιος Πετσάλης, ’Ιωάννης Κόνιαρης, Νικό
λαος Ίωαννίδης, Σπυρίδων Τριανταφύλλης, Ιωάννης Κυπαρίσσης καί
άλλοι" "οί έν τή ιατρική ’Αλέξανδρος ΙΙάλλης καί Γεώργιος Πρινάρης,
άμφότεροι καθηγηταί χρηματίσαντες έν τφ ήμετέρφ Πανεπιστημΐφ, οί
καθηγηταί γυμνασίων καί διαφόρων εκπαιδευτηρίων Ιωάννης Ψαρράς,
Χρηστός Βάφας, Δ. Δεσποτόπουλος, Γεράσιμος Ζωχιός, Γεώργιος Χρυσοβέργης καί Ιωάννης Κόνδης, οί στρατιωτικώς καί πολιτικώς ύπηρετήσαντες τήν πατρίδα Φίλων, Γενοβέλης, Πάνος, Τολμίδης, ΙΙασχάλης καί
άλλοι" δ πρώτος έίρορος τών άρχαιοτήτων Κ. ΓΙιττάκης καί το σεβαστόν
μέλος τοϋ ήμετέρου Συλλόγου Δημ. Μ. Βασιλείου, εις τών ολίγων έπιζώντων έκ τών έκπαιδευθέντων τή συνδρομ,ή τοϋ Γκυλφόρδ,δ είς τόν Κερδφον Έρμήν έπιδοθεϊς· καί οστις, εύγνωμονών πρός-τήν μνήμην τοϋ φιλέλ
ληνες Λόρδου, κατεσκεύασεν ίδίφ δαπάνη τήν μαρμαρίνην προτομήν τοϋ
Γκυλφόρδ, ήν έστησε παρά τήν είσοδον τής οικίας του.
. Ώς δέ λίαν όρθώς παρατηρεί δ αείμνηστός Φίλιππος Ίώάννου έν τφ
Όλυμπιακώ αύτοϋ, ούτε ή τοϋ άειμνήστου Κυβερνήτου προεδρεία, ούτε ή
μετεπειτα βασιλεία τοϋ "Οθωνος δέν θά ήδύναντο νά διατυπώσώσιν έπί
τό εύρωπαϊκώτερον τό: άρτιπαγές κράτος άνευ τής-άρωγής τών άνδρών
τούτων, τών έν τή Ίονίφ Άκαδημίφ έκπαιδευθίντών. Άλλ’ έκτος τούτου,
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δέ έφρόνει, καί πρλύ όρθώς, δτιή σύστασις τής ’Ακαδημίας ήθελε μεγάλως
συντελέσεε είς τήν έν Έπτανήσφ άναγέννησιν τών ελληνικών γραμμάτων,
διότι ού μόνον ώς έκ τοϋ προσιτού τής έκπαιδεύσεως θά έπεδίδοντο πλείονες είς τά γράμ.ματα καί τάς έπιστήμας, άλλά καί διότι θά άπεμακρύνοντο τής ιταλικής παιδεύσεως.
Εύλόγως δύναται τις είπεϊν ότι. δ Λόρδος Γκυλφόρδ έ'πραξεν ύπέρ τής
Ελλάδος δ,τι ούδεϊς άλλος ού μόνον έκ τών άλλογενών, άλλά καί έξ αύ
τών τών ημεδαπών, διότι, ού μόνον άπάσ,ας τάς ημέρας τοϋ βίου του ,άφιέρωσεν ύπέρ τής Ελλάδος, άλλά καί τήν περιουσίαν αύτοϋ. Παράδοξον
δμως. Καί τοι. τοσούτων. άγαθών πάροχος, δΓ ούδεμιάς εξωτερικής πράξεως έξεδηλώθη ή προς τόν άνδρα τούτον έθνική εύγνωμοσύνη. Καί άληθές μέν ότι άπό τοϋ 1836 πολλοί τών εύεργετηθέντων ύπό τοϋ άειμνής-ου
Γκυλφόρδ συνέλαβον τήν εθνικήν ιδέαν ν’ άνεγείρωσιν είς τιμήν του μνη-
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μεϊον, έξεδόθη δέ καί τό άπό 8 ’Οκτωβρίου 1836 Β. Διάταγμα, δι’ ού
ένεκρίθη ν’ άνοιχθή έρανος διά τάς άπαιτουμένας δαπάνας, μετά πάρο
δον δέ 40 ολοκλήρων περίπου ετών συνελέχθη ποσόν τι, δι’ ού κατεσκευάσθη δ άνδριάς αύτοϋ, οστις δικαίως χάριν τής μεγάλης προστασίας
του Γκυλφόρδ πρός τήν ελληνικήν παίδευσιν εϊχεν άποφασισθή νά στηθή
έν τή πλατεία τοϋ Πανεπιστημίου, έ'νθα ύπάρχουσι καί τά αγάλματα
τών λοιπών ύπερμάχων τής ελληνικής παλιγγενεσίας, άλλα μετά τήν
έπικράτησιν δευτέρων σκέψεων, σοφωτέρων ίσως, έθεωρήθη ότι τοιαύτη
επιφανής θέσις δέν ήρμοζε, φαίνεται, είς τήν προτομήν τοϋ έκθύμως άγωνισθέντος ύπέρ τών ελληνικών γραμμάτων εύγενοϋς "Αγγλου, τοϋ συντελέσαντος νά άναδειχθώσι καί τινες έκ τών πρώτων καθηγητών τοϋ ήμετέρου Πανεπιστημίου. Μετά πολλάς δέ συζητήσεις, ούχί ασυνήθεις παρ’
ήμΐν, άπεφασίσθη όπως δ άνδριάς αύτοϋ άποπεμφθή είς Κέρκυραν, άλλα
καί έκεϊ δέν έ'τυχε καλλιτέρας ύποδοχής, διότι καί εκεί δέν έστήθη, αλλά
κειται έν τή Βιβλιοθήκη τής Ίονίου Γερουσίας, ένθα, κατά περίεργον
σύμπτωσιν, κειται έρριμμένή καί ή προτομή αύτοϋ, ή ύπό τοϋ ΙΤροσαλέντη γενομένη, ώς άνω εϊρηται, δαπάναις τών καθηγητών τής Ίονίόυ
’Ακαδημίας.
Βεβαίως δ εύγενής Λόρδος άγαθοεργών δέν έπραττε τοϋτο έπί τή προσ
δοκία άνδριάντων καί έκδηλώσεων εύγνωμοσύνης. : Αί εύγενεϊς ψυχάί,
άγαθοεργοϋσαι, πράττουσι τό αγαθόν μόνον ένεκα τής πρός αύτό στοργής,
ούδ’ άγνοοϋσιν ότι ή άδικία δέν είναι τι άσύνηθες έν τφ κόσμφ τούτω, ώς
καί ότι δ λίβανος πρός τούς τεθνέώτας δέν είναι αμιγής έκμεταλλεύσεως
συμφερόντων ίδιοτελών, άλλα φρονώ οτι οί εύεργέτούμενοι χρέος απα
ραίτητον έχουσι νά ένδεικνύωσιν έμπράκτως τοΐς εύεργέταις αύτών τήν
δικαίαν ευγνωμοσύνην των.
Περαίνων τήν μικράν μου ταύτην άφήγησιν περί τοϋ μεγάλου τούτου
άνδρός, :άς μή έκληφθώ ώς έχων τήν άξίωσιν, ότι διά τοϋ ασθενούς μου
λόγου άπέδωκα είς τόν εύγενή Λόρδον πρώτος δικαιοσύνην. Παρά πολ
λών έγένετο λόγος περί τοϋ έξοχου· τούτου άνδρός· απλώς έθεώρησα κα
θήκον μου νά ύπομ.νήσω τό όνομα τοϋ ε’ισηγητοϋ τής παρά τοΐς νεώτέροις
Έλλησιν έπιστήμης έν τφ έπιστημονικφ τούτω σωματείφ, δπερ, τελοϋν
ευτυχώς κατά τό ένεστός έτος τήν είκοσιπενταετηρίδα τού, έχει βεβαίως
καί τήν ύποχρέωσιν καί τήν εύχαρίστησιν νά άνακεφαλαιώση, ούτως
ς’πΰν, τήν ιστορίαν τής παρ’ήμΐν έπιστημονικής κινήσεως.

Χ?μ.ος Κ. Μπαλανος.

ΔΑΣΟΑΟΓΙΚΙΙ ΰΡΔΣΤΙΊΡΙΟΤΗΣ
ΤΩΝ

A Ρ X A I Ω Ν

ΕAΛ Η Ν Ω Ν

Τό ζήτημα τής δασολογικής δράστηριρτητο’ς τών αρχαίων 'Ελλήνων
πραγματευόμενοι, δηλοϋμεν έκ τών προτέρων ότι έξίτάζομεν αύτό ούχί
ώς φιλόλογοι.ή γραμματικοί ή θεολόγοι, άλλ’ώς δασολόγοι καί 'Έλληνες.
Παρά τόν πολυθείσμόν αδύνατον νά μ.ή διαγνώσωμεν, ότι οί αρχαίοι
Έλληνες έτίμων κατ’ ούσίαν ένα μόνον Θεόν τόν Παντοδύναμον καί πάσης φύσεως κυριεύοντα Δία.
Κύδιστ’ άΟανκτων, πολυώνυμε παγκρατές αίεί
Ζεϋ, φύσεως αρχηγέ νόμου μέτα πάντα. κυβερνών,

λέγει δ Καλλίμαχος.
Έτι δέ γινώσκομεν, ότι οί "Ελληνες πλήν τής πληθύος τών ουρανίων,
έπιγείων καί καταχθονίων θεών, όύς έλάτρευον, έ'θεντο ύπό τήν προστα
σίαν τών θεών καί θείαις τιμαϊς έτίμων τά πλεϊστα τών γνωστών δασι
κών δένδρων, ών όνομαστότερα ήσανι
1. Ή ιερά έλαια τής Πολιάδος ’Αθήνας έν τφ Πανδροσείφ έν Άθήναις.
2. Ή ιερά Δωδωναία φηγός τοϋ Διός, έξ ής ούτος καί μηγοχαϊοζ· έκα-

3. Ή ιερά έλαια τής ’Αθήνας Προνοίας έν Δήλφ.
4. Ή παρά τήν Κασταλίαν ιερά πλάτανος τών Δελφών, ύπό τούς κλά
δους τής οποίας έ'κειτο δ λίθος,: έφ’ ού στάσα ή Λητώ 'παρότρυνε
τά τέκνα πρός πόλεμον κατά τοϋ δράκοντος Πύθωνος.
5. Ή πλάτανος τής Ελένης παρά-τήν Σπάρτην, άφιερωθεϊσα ύπό τών
παρθένων τής Σπάρτης είς άνάμ-νησιν' τών γάμών.τοϋ; Μενελάου -καί
■

6.
7.

8.
9.

τής Ελένης.
■
■ -:····
■
Ή πλάτανος τών Καρυών έν ’Αρκαδία, ήτις έ'κειτο έγγύς τής πηγής
Μενελαΐδος κληθεΐσα έκ τούτου καί Μενελαΐς.
;
Ή πλάτανος τοϋ Άγαμεμνονος έν Αύλίδι, ύπό τήν όποιαν, θύσας δ
, ’Αγαμέμνων, έμαθε τό αίσιον πέρας τοϋ τρωϊκμϋ ;πολέμου.·
Ή,, ιερά-έλαια-ήΧέν.τή άγορ<ή·.τής· Τροιζήνός, ,ή έκ τοϋ βλαστήσαντος
ροπάλου τοϋΉρακλέους άναφυεΐσα.
'
Ή φορβάς δρϋς έν Βοιωτία έπί τής πυθικής δδοϋ κατά τήν θέσιν
z/μυόζ· ΚεφαΛαί' καί άλλα, άτινα χάριν συντομίας παραλείπο[ΐεν.
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Καί ού μόνον δένδρα, άλλά καί δάση δλόκληρα άφ.ιέρουν αί πόλεις
είς τούς θεούς ώς άλση, τουτεστι δάση ιερά, ·άτινα ού μ,όνον άπρόσιτα
(άδυτα) ήσαν1, άλλά καί ώς άσυλα έχρησίμευον.
Επομένως, όταν βλεπωμ.εν. τους "Ελληνας τιμώντας τά δένδρα καί
τα δάση, αναγκη να ζητησωμεν την έρμηνείαν της κατά το φαινόμενού

άνερμηνεύτου ταύτης. άποθεώσεως τών δένδρων καί τών δασών, άκολουθοϋντες ούχί την θεολογικήν, άλλά την οικονομικήν δ<ϊόν.
Κατα τα ανωτέρω, η δενδρολατρεία αυτή ούδέν άλλο έσκόπει ή την
διάσωσιν τών ύπο τοϋ προϊόντος πολιτισμού της χώρας μεγάλως άραιωθέντων καί πανταχόθεν έπαπειλουμένων δασών τοϋ τόπου. Ή γνώμη ημών
αΰτη στηρίζεται, έπί τοϋ πασιγνώστου γεγονότος, δτι οσάκις οί άρχαϊοι
έσκόπουν νά προφυλάξωσί τι άπό τών προσβολών τοϋ κοινοϋ όχλου, κατέφευγον είς την άφιέρωσιν αύτοϋ. Ή δέ μ,έθοδος αυτή τών άρχαίων έξηκολούθησεν εφαρμοζόμενη καί μετά τον έκχριστιανισμόν της 'Ελλάδος,
διατηρηθεϊσα καί μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων.
Την προστατευτικήν δύναμιν τών ορεινών δασών διέγνωσαν οί αρχαίοι
Έλληνες άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων. Ό "Ομηρος (έν "Υμνφ Αφροδί
της) διδάσκει, δτι τά τοιαϋτα δάση είνε τεμένη αθανάτων καί προστίθησιν, δτι τά δένδρα τών δασών τούτων δέν ύλοτομοϋντο (ου τι βρο-

τοί κείρουσι σιόήρω(, άλλ’ άφίεντο άθικτα καί άπέθνησκον τον φυσικόν
θάνατον καί ούχί τόν διά πελέκεως.
Άάά’ οτε κετ δη μοίρα παρεστήκη θανάτοιο
αζατεται . . . ίπ'ι χθον'ι δενδρεα κα,Λα φάοιος
δ’ άμφιπεριφθινυθει χίπταυσι δ' απ’ δζοι.

Έγίνωσκον βεβαίως οί αρχαίοι πόσον δυσχερής εινε ή αναδάσωσες τών
γυμνών ύψηλών όρέων καί προυνόουν περί της έπ’ αύτών διατηρήσεως
της-δασικής βλαστήσεως.
Τά πεδινά δάση καί ίδίοις τά παρά τάς όχθας ποταμών καί ρυάκων
ως προστατευτικά των . οχθώ ν επειρωντο νά διάσωσωσιν άφιεροϋντες αυτά
είς τούς θεούς ώς άλση ιερά καί άδυτα. Πάσα πόλις ειχεν έν τουλάχι
στον άλσος άφιερωμένον είς τον πολιούχον αύτής θεόν. Τούτων πλεϊστα
όσα κατονομάζει ό Παυσανίας έν τοϊς τοπογραφικοΐς αύτοϋ. 'Επομένως
οί θεοί της έποχης έκείνης' έπετέλουν καθήκοντα ’άγρυπνων καί αδυσώ
πητων δασοφυλάκων , καί. άνεάλήρουν τάς έπί τοϋ άαλλωπισμοϋ τών πό

λεων επιτροπας. II πόλις των Αθηνών "ύπο το κράτος τόϋ έθνισμ,οϋ ην
κατάφυτος: καί κατάρρυτος καί παρείχε τοϊς Άθηναίοις εξαίσιας δροσερας διατριβας ακριβώς εκεϊ, οπού σήμερον επικρατεί ξηρασία καί νυμνότης, καταπροδίδουσα έ'λλειψιν καλαισθησίας άσύγγνωστον.

ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ Π/ΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταυτοχρόνως άνεπτύχθη παρά τοϊς-Έλλησι και η διδασκαλ.ια τών δενδρικών καί δασικών νυμφών, άς. έκάλουν δενδρίτιδας, άρυάδας, ,αμαδρυαδας, δρυμίδας, αύλωνιάδας, ναπαίας κτλ. Κατα την διδασκαλίαν ταύτην,
αί νύμφαι έγεννώντο άπο τά δένδρα 1 καί έζων εφ . όσον κα.ι τά δένδρα2.
Πάσα νύμφη εζη. έπί ίδιου δένδρου (δρυος, ελατής κτλ.), η δ. υ,.αρξις. αύτής.,ήν τόσον στενώς μετά ,της τοϋ δένδρου συνδεόεμενη, ώστε ο
θάνατος τοϋ δένδρου συνεπήγετο. και τον θανατον της νύμφης. II δι
δασκαλία αΰτη. ούδέν άλλο είνε η άπλή. προσωποποιησις της: μεταξύ δά
σους, βροχών καί πηγών άλληλεξαρτησεως, Επεδιωξαν δ οι αρχαίοι
διά ταύτης νά προφυλάίξωσιν .άπο της έρημώσεως τά .πολύτιμα δάση της
χώρας τά έκ δρυών καί ελατών άποτελουμ-ενα, να συντηρησωσι δε και
τάς πηγάς'τών ύδάτων, ώς δηλοϋται έκ τίνος χωρίου τοϋ Κριτίου τοϋ
Πλάτωνος, έν ω ούτος όμιλών περί τοϋ Ύμ.ηττοϋ και λεγων, οτι εις αρχαιοτέραν έποχήν δ νϋν μόνον μ,ελίσσας τρέφων Υμ.ηττος είχε και πυκνά
δάση καί άπεταμίευε καί τά όμβρια ΰδατα. Και τό κατ' ενιαυτόν ΰδωφ
έκαρποΰτο εκ Λιός.
,
Καί άν έπετρέπετο ήμϊν νά έκφράσωμεν γνώμην επι τή βασει τών:.περισωθέντων μ.έχρις ημών δασών,, δέν δίστάζ.ομεν ναισχυρισθώμεν, οτι τα
πλεϊστα τών δασών είς μ.όνην τήν διδασκαλίαν ταύτην οφειλουσι την
ΰπαρξίν των. Τά εξαίσια δάση τής Αρκαδίας (τά δυστυχώς, οσημεραι
έκλείποντα) είς άνάλογόν τι μέτρον ήφείλουσι τήν διάσωσιν; αύτών,· Οί
’Αρκάδες δηλονότι έδιδάσκοντο. ότι. δ γενάρχης αυτών κ/ρχοίς· ενυμφεύθη
τήν άθάνατον νύμ.φην τίφυάδα (προσωποποιησις τών αρκαδικών δρυμω—

νων), έξ ής άπέκτησε δύο υιούς, ών δ εις εκαλείτο Ε.Ιατος (προσωπο
ποίησες τών έξ έλάτης δασών τής ’.Αρκαδίας)· είς. τρϋτον κατά την δια
νομήν τής. πατρικής ούσίας έ'λαχε το όρος Κυλληνη (προσωποποιησις τών
άλλοτε μεγαλοπρεπών δασών έξ έλάτης, τών καλυπτοντων το ορος τοϋτο).
Έδιδάσκοντο άρα διά τοϋ μύθου τούτου οί ’Αρκάδες να σεβωνται.το δ.α-

σος. ώς ιερόν. '
■
Ή διδασκαλία αΰτη έτελειοπ,οιήθη, περαιτέρω διά τής εισαγωγής τής
άρχής, ότι αί νύμφαι γεννώνται και έκ πηγών καί έζ άλσεων και· εκ πο

...... ..... . .. · .. . ■..

ταμών;···.

Γίγνοντάι δ’ άρα τα: γ’ εκ τε κρηνών άπό τ’ αλσέων
έ.κ θ’- ιερών ποταμών οί τ’ είς άλαδε προρρέουσιν 3,< ,

1 Νύμφαι οιαι έφύοντο άπό δένδρα (Παυσαν. I’, 32, 9).· "Αμα ταϊς δρυσι γεννασθαι (Σχόλ. είς Άπολ. 'Ροδ. Άργοναυτ. Β', 478). Τήσι δ’ αμα ηε ελαται ηε δρυες
ύψικάρηνοι έφυσαν (Όμ. "Υμνος εις Άφροδιτην).
3 Ζην ΐσοδένδρου τέκμωρ αίώνος λαχούσας. ('Πλουτ. Έρώτ. 15.-— Απολλ. Ρόδιός)·
τών δέ θ’ όμοϋ λείπει φάος ήελίοιο (Όμ. "Υμν. αύτόθ.)..

1 Είς μέν δή τό έντός είσοδος ούκ εστιν άνθρώποις. Παυσαν. Ζ', 27, 1.
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3 Όδυσ. X, 350.
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όΰτω δε βεβαιοϋται καί δ εν τοΐς προηγόυμ-ένοις ισχυρισμός ήμών, οτι
δηλαδη αΐ νύμφαι ούδέν άλλο είνε η προσωποποίησή τών υπάτων.
Έτέραν άπόδειξιν τοϋ ισχυρισμού ημών τούτου, οτι δηλαδή αί νύμφαι εινε προσωπόποιησις της μεταζύ δάσους, βροχής καί πηγών ύφισταμενης σχεσεως, παρέχει ημΐν δ "Ομηρος λέγών- αΝύμφαι μεν γα,ίφον—
(τιν οτε όρύάς οαβοος αέζει, νύμφαι δ’ αν κάαίσυσιν δτε δμυοϊν ούκέτι
φνΛΛαι> 4· τουτεστιν αι νυμφαι χαίρουσιν δταν ή βροχή πίπτουσα συντελν) εις την αυζησιν τών δρυών, καί αί νύμ,φάι κλαίουσιν δταν αί δρύες
ίεν εχωσι πλέον φύλλα. Σαφέστερον δέν ήδύνατό νά έκφρασθή ή επιρροή
τοϋ πράσινου δάσους επί τών βροχών, καί τούτων έπί τοϋ δάσους.
Ούτως οί αρχαίοι Έλληνες τήν καθαράν έπιστήμην ύπό τον πέπλον
τοϋ μ.υστικισμοϋ διαδιδόντες έδίδάσκον ταυτοχρόνως καί τον λαόν νά
σέβηται καί νά προστατεύη τό δάσος.
’Αλλά τίς πίστις καί τίς θρησκεία ήδυνήθη ποτέ νά έδραιωθή άνευ
θαυμάτων καί ρεαρτυρίων ; Καί περί τούτου προυνόησαν οί προνοητικό
τατοι και διορατικωτατοι προγονοί ήμών. Ύπό τήν έ’πούιν δέ ταύτην
διδακτικωτατος είνε δ μύθος τοϋ Έριχθονίου, βασιλέως της ’Αττικής,
περισωθεις εν απασαις ταϊς λεπτομερείαις αύτοϋ έν ταϊς Μετάμορφώσεσι
τοϋ Οβιδίου2, δθεν καί ήμεϊς άρυόμενοι έπιχειροΰρεεν νά δώσωμεν σύντορεον περίληψιν.
Εν τώ άλσει της Δήμητρος ϊστατο δρϋς ιερά. Την δρϋν ταύτην δίέταξεν δ Έριχθόνιος τούς ύπηρέτας αύτοϋ νά κόψωσιν. Άλλ’ ούτοι την

οργήν της θέοϋ φοβούμενοι ώκνουν καί έδίσταζόν νά έκτελέσωσι την δια
ταγήν- άνυπομόνήσας δ Έριχθόνιος λαμβάνει αυτός τόν πέλεκυν άνά
χεϊρας και καταφέρει αύτόν κατά της δρυός λέγων- «ή δμΰς δέον rd πέαη
καί dr έτι ητο αύτη ή Λήμητρα»' άλλ’ άμα πληγείσης της δρυός έξεπήόησεν εκ της πληγής αίμα καί ήκούσθη φωνή έξερχομένη έκ τής δρυός
και λέγουσα- «ύπό τόδένδρον τούτο είμι εγώ ή πώφύ,ημένη τη 2/ήμητ^ι
Νύμφη». Άλλ’ δ Έριχθόνιος, αδιαφορών πρός τά προ αύτοϋ τελούμενα
θαυμάσια καί μή λάμβάνων ύπ’ δψει την φωνήν της νύρεφης, έξηκολούθησε το άνόσιον αύτοϋ έργον ρεέχρις ού ή δρϋς κατέπεσεν.
Τό άνόρεηρεα τοϋτο, ρεένον άτιρεώρητον, θά συνεπηγετο τόν βέβαιον καί
άφευκτον όλεθρον τών δασών, άτινα διά τήν Αττικήν ήσαν μεγίστης χρησιρεότητος, διό καί έν τή συνυφάνσει τοϋ μύθου έλήφθη πρόνοια, όπως η
τιρεωρία τοϋ ανομήματος τούτου έπέλθη ανάλογος τοϋ ρεεγέθους αύτοϋ.
Ή Δήμητρα, εΐσακούσασα τών δεήσεων τών Νυμφών, έκπέμπει εις τόν
παγετώδη Καύκασον ρείαν Όρεάδα.(νύμφην των όρέων) έντεελαρεένη αυτή
νά καλέση έκεϊθε.ν>τήν Πείναν ινα, έλθοϋσα, έγκατασταθή έν τφ σώματι
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τοϋ Έριχθονίου. Τούτόυ γενομ.έν'ού, δ' Έρίχθόύίός καταλαμβάνεται ύπ’
άνηκούστου πείνης καί τρώγει άδιακόπως χωρίς ποτέ νά κορεσθή, μέχρις
ού καταβρόχθίσας άπασαν αύτοϋ,τήν περιουσίάν, κατέφαγεν έπί τέλους
καί τάς ιδίας αύτοϋ σάρκας καί κατέστρεψεν ούτως οίκτρότατα τόν βίον.
Επανερχόμενοι ήδη είς τόν μύθον καί άναμιμνησκόμενοι, οτι παρά τοΐς
άρχαίοίς Έλλησιν ή Δήμητρα έκπροσώπεϊ τήν γεωργίαν, αί δέ νύμφαι
τάς πηγάς καί τά ΰδατά, έτι δ’ έ'χοντες ύπ’ δψει οτι ή δρϋς τοϋ άλσους
τής Δήμητρας καί ή έν αύτή δρυάς έκπροσωποϋσι τά δάση, έπομ.ένως ή
ύπό, τοϋ Έριχθονίου τελέσθέϊσα έκκοπή τής δρυός εινε αλληγορία τής έπί
τής βασιλείας αύτοϋ λαβούσης χώραν καταστροφής τών δασών, έ'χομεν
τήν ερμηνείαν τοϋ όλου μύθου καί τόν διδακτικόν σκοπον τονδι’ αύτοϋ
έπιδιωχθέντα. Ό τήν δρϋν
ϋν κόπτων ’Έριχθόνιος
.
έίνε ή προσωποπόίησις τής
καταστροφής τών δασών. Ό έντεϋθεν έπελθών θάνατος τής νύμφης δηλοϊ τήν μ.ετά τάς άποδασώσεις έπακολουθοϋσάν ανομβρίαν καί τήν στείρωσιν τών πηγών. Ή ύπό τής Δήμητρας έκπομπή τής Όρεάδος είς τόν
Καύκασον καί ή έκεϊθεν μέτάκλησις τής‘Πείνης καί ή οίκτρά καταστροφή
τόϋ βίου τοϋ Έριχθονίου είνε άπλόϋστάτη άλλήγορία τών δεινών,, τών
έπακολουθούντων έν γένέι τάς άποδασώσεις. Το κλίμα τής χωράς καθί
σταται δριμ,ύ τον χειμώνα (τοϋτο δέ δηλοΐ ό παγετώδης Καύκασος), τα
γεωργικά έ'ργα άποτυγχάνουσϊ καί έπέρχεται αφορία, συνεπάγουσα τήν
πεινάν καί τήν αθλιότητα τοϋ βίου τήν χαρακτηρίζουσαν τάς άγονους

χώρας.
Ούτως οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι άνευ δασολογικών μ.ετεωρολ,ογικων
σταθμών καί άνευ δασολογικών σχολών διέγνωσάν κατά βάθος τήν ρεεγίστην σπουδαιότητα τοϋ δάσους, τήν δέ άλήθειάν ταύτην εόιδαζαν εις
τόν όχλον διά τοϋ προεκτεθέντος μύθου, έν ω διαλάμπει έ'κτακτος βαθύνοια καί δ χαρακτηρίζων αυτούς διακαέστατος έ'ρως πρός τήν πατρίδα.
Έπί τών ιχνών τών αρχαίων βαδίσαντες καί οί νεότεροι "Ελληνες
έφήρμόσαν πολλαχοϋ άνάλογον μέθοδόν. Καθ’ δσον καί εις τόύς κάθ’ήμάς
χρόνους πλεϊστα τών εισέτί σωζομένων προστατευτικών δασών,· άτινά εν
τή Στερεά Έλλάδι άποκαλοϋνται Κουριά 4, όφείλουσι τήν διατήρησιν αυτών είς τήν θρησκείαν; Καθ’'ας συνέλεξ’α πληροφορίας κατά τάς εν τή
Στερεή περιοδείας μου , τά προστατευτικά δάση καθίστών σεβαστά ε’ις
τόν λαόν διά τής ύψώσέως. Έγινετο δέ αύτη ώς έζής- Κατά τινα κυριακήν ή άλλην μεγάλην έορτάσιμόν ημέραν μετά τήν θείαν λειτουργίαν
μετέβαινον είς τό περί ού προέκειτο δάσος ηγουμένου τοϋ ίερέως έν ίερά-τική στολή
στολή καί
καί άκολουθούντων τών προυχόντων καί τοϋ λαοϋ. Έκεϊ δε
τική
έκλέγοντες έ’ν επιφανές δένδρον ήνοιγον έν τώ κορμώ αυτού οπήν, εν ή

1 Όρε. Ύμνος είς Δήμητραν 41.

» VIII, 738-878.
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1 Ό λαός λέγει- Κουρί καί κατά συγκοπήν Κρί.
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Λ ΐερδύς ένετίθει τεμαχίου, ηγιασμένου άρτου (υψώματος), μεθ’ δ έκλείετο
ή όπή καί. έχαράσσετο επί τοϋ κορμού το σημείου τοϋ σταυρού.· Διά· τής

τελετής ταύτης ού μόνον τό..ούτως άγιασθέν δένδρου, άλλά καί ολόκλη
ρον τό δάσος έθεωρεϊτο. ώς ιερόν (άπεκαλεϊτοΰψώμΐνόγ}. Ή συνήθεια
αύτη, λίαν σωστική, έπεσε βαθμηδόν εις αχρηστίαν, καί άπό τοϋ 1836
τέλεον έξέλιπεν. Ούχ ήττον ο λαός, τά παθήματα ε’χων μαθήματα, έξηκολούθησε σεβόμενος.τά προστατευτικά δάση καί σήμερον έ'τι ύπάρχουσι
πολλά χωρία και κωμοπόλεις τής Στέρεας, καί Πελοποννήσου μετά
σεβασμού διατηροϋντα τά προστατευτικά αύτών δάση- έκ.τούτων μνη
μονεύω ένταϋθα τοϋ έν Εύρυτανίφ Μικρού Χωριού, ούτινος ύπέρκειται
μεγαλοπρεπέστατου δάσος ελατών, καί τής έν Ναύπακτέ^ κωμοπόλεως
Πλατάνου, ήτις φιλοτίμως. συντηρεί τό ύπερκείμενον δασύλλιο,ν.
Άλλ’ οί αρχαίοι "Ελληνες δέν ήρκέσθησαν είς μόνην τήν θρησκείαν·
όπως καί νύν ούτω καί τότε ύπήρχον ο.ί. παραβα.ίνον,τες. τά προστάγματα
τής θρησκείας καί μή δειλι,ώντες προ τών βασάνων τής μελλούσης κολάσεως· έδέησεν επομένως νά έπέλθη αρωγός καί ή νομοθεσία.
Έκ τών περί δασών νομοθετημάτων τών άρχαίων, καθ’ οσον ημείς·
γινώσζ.ομεν, όλίγιστα λείψανα καί ταϋτα ελλιπέστατα περιεσώθησαν
Ρχρίς 7WV· '
Ό Πολυδεύκης έν τφ. Όνομαστικφ αύτοϋ περιέσωσε διάταςιν τού ατ
τικού νόμου, καθ’ ήν έν Αττική άπηγορεύετο ή άνθραζοποϊία, ή έκ.κοπή
ράβδων καί ή εκρίζωσες πρέμνων «μή άνθρακεύειν, μηδέ μολεύειν, μηδέ
πρεμνίζειν».. Είς. τούς άρχαίους Αθηναίους . δέν. έπετρέπετο δηλονότι νά
καίωσιν (όπως ημείς σήμερον) κουτσούρας ούδέ νά θερμαίνωσι τούς κλι
βάνους διά θάμνων, ών τοσαύτη χρήσις γίνεται .σήμερον έγίνωσκον, οτι
έπιτρέποντες τοϋτο θάέγίνοντο παραίτιοι τής εδαφικής καταστροφής τής
πατρίδος αύτών. ’Επίσης.δέν έπέτρεπον τήν ύλοτομίαν ξυλείας καίτοι ή
Λα.υρέωτική καί ή: ΙΙάρνης είχον εκτεταμένα δά.ση, άλλ’ είσήγον άπασαν τήν ναυπηγήσιμου καί οικοδομήσιμου ξυλείαν έκ Μακεδονίας ώς ρη-

τώς μνημονεύει, δ Θεόφραστος· έθεώρουυ τρυτέστι· τά. δάση τού τόπου ώς
προστατευτικά,
Έτέραν διάταξιν ποινικήν άναφέρει δ Αίλιανός έν τή. Ποικίλη αύτοϋ
Ίστο.ρίιγ, καθ’ ήν εις τούς κύπτοντας έστω καί.μικροτάτην. πρίνον έκ δάσους.άφιερωμένου είς ηρώα έπεβάλλετο ή ποινή τού θανάτου, «εί τις πρινίδιον.. έξέκοψεν έξ ήρφου, άπέκτεινον αύτόν». Ή αύστηρότης τής νομο
θεσίας μαρτυρεί βαθυτάτην γνώσιν τής άξίας τών δασών, ώντήνδια—
σωσιν διά τής άφιερώσεως έπεζήτησαν.
Άλλά πλήν τών. άνωτέρω ύλωρικών μέτρων άπαντώμεν καί πολλά
άλλα μαρ^υροϋντα, ότι ύπήρχεν ύπηρεσία δασονομική ούχί άτελώς ώργανωμένη. Οί άρχαϊοι ’Αθηναίοι είχον άλσοκόμους, άλσοποιούς, ύλωρούς καί
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αγρονόμους·, περί τών τελευταίων -τούτων μάλιστα ό Πλάτων έν τοϊς Νό-.
μοις αύτοϋ άναφέρει καί σπουδαιοτάτην λεπτομέρειαν άναγομένην είς τήν
ύπηρεσίαν αύτών. Ούτοι δηλαδή ώφειλόν'νά φροντίζωσι καί περί τής συγκρατήσεως τών όμβριων ύδάτων διά ταμρειγιάτωΓ. ΠΙσαν δέ τά τάψρεύματα ταϋτα λάκκοι εγκάρσιοι καί παράλληλοι τφ δρίζαντι, είς οΰς πε
ρισυναγόμενου τό ύδωρ άπερρόφάτό κατ’ ολίγον ύπό του εδάφους. Διά ^οϋ
μέσου τούτου, ενώ προελαμβάνοντο αί πλήμμυραι, έναπεταμιεύετο καί
ύδωρ τροφοδοτούν τάς πηγάς. Τά ταφρεύματα δέ ταϋτα, κάτάσκέυάζόμενα έπί τοϋ. κατωφερούς' τών λόφων καί ;όρέω·ν, είνέ· σήμερον έν μεγίστη
χρήσει έν Γερμανίγ έπί όμοιας: φύσεώς εδαφών (έν Γερμανία καλούνται
Sick ergrieben).
Καί ή’χρήσις δέ τών δασικών προϊόντων (οίον ξυλείας κτλ.) δέν έγίνετο είκή καί ώς έ'τυχεν, άλλά κατά κανόνας καί ύπό επίτηδες οργάνων
ούτω λ. χ. έν Όλυμπίφ τά ξύλα τά πρός τάς θυσίας έλάμβανον καί αί
πόλεις καί οί ίδιώται παρά τού <$υ^ε'ωζ· έπί τή βάσει διατιμήσέώς, ·*ώφ
ρητώς μνηρ,ονεύει δ Παυσανίας λόγων «έστι δέ δ ξυλεύ'ς εκ τών οίκετών
τού Διός, έ'ργον δ’ αύτώ πρόκειται τά είς τάς θυσίας ξύλα τεταγμένου
λήμματος καί πόλεσι παρέχειν καί άνδρί ιδιώτη».
.■· .:■■ >
Έν δέ Κύπρφ άπαντώσι καί ίχνη δασονομικής διαχειρισεως μετά τα
μιεύματος, καθά δ Θεόφραστος άναφέρει- «έν Κύπρφ γούν ούκ έ'τεμον οί
βασιλείς τηρονκτες χαΐ ταμιευόμετοι.
Διά τών συνετών τούτων μέτρων οί αρχαίοι κατώρθωσαν νά διατηρήσωσι πανταχοϋ τής χώρας έξαίσια καί μεγαλοπρεπή δάση κοσμούμενα
ού μόνον ύπό ύψικόμων δένδρων, άλλά καί ύπό άριστουργημάτων τής
τέχνης· ούτω κατά τον Παυσανίαν έπί τού Πεντελικοϋ ύπήρχεν άγαλμα
τής Άθηνάς, έπί τοϋ Υμηττού άγαλμα τοϋ Ύμηττίου Διός καί έπί τής
Πάρνηθος άγαλμα χαλκοΰν Διός Παρνηθίου καί Διός Σημαλέου βωμός,
έφ’ ού έ'θυον οί ’Αθηναίοι καλοϋντες δτέ μέν 'Όμβριον δτέ δέ ΆπήμιοΓ
Δία (τουτέστι τόν προφυλάσσοντα άπό βλάβην Δία.)· όντως δ’ εκπλήσ
σεται τις διά τήν άνυπέρβλητον οξυδέρκειαν και παρατηρητικότητα τών
άρχαίων ’Αθηναίων, οΐτινες έστησαν άγάλματα θεών άκριβώς έπί τών
όρέων έκείνων, άτινα, δασοσκεπή διατηρούμενα, φέρουσι τήν βροχήν.καί
άπομακρύνουσι τάς χαλάζας.
"Απατα ή ορεινή Ελλάς άπό τοϋ Όλύμπου καί τής Πίνδου, μέχρι τού
Ταινάρου άπετέλει έν συνεχόμενον δάσος, καλύπτον άπάσάς έν γένει τάς

κορυφάς καί τάς κλιτύας τών όρέων.
Άλλ’ ο,τι έδημιούργησαν καί έκαλλώπισαν οί άρχαϊοι, έσεβάσθησαν
δέ αί προ ·ήμών γενεαί άτυχώς σήμερον καταστρέφετάι άπηνώς. Ο ατο
μικός έγωϊσμός, έκδηλούμενος πανταχόθεν, έπαπειλεϊ τήν παντελή κατα
στροφήν τών δασών τοϋ τόπου. Κατά τής φοράς ,ΐα.ύτης-ούδέν;? ούτε νό
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μοι, ούτε κυβερνησις, ούτβάλλο τι ισχύει. Τό .αίτιον τοϋ κακού κείται έν
τη ανατροφή καί έν ταϊς πεποιθησεσι τοϋ λαού- πρέπει άρα νά άνατραφη ,
καί νά διδαχθη δ λαός, όπως έκριζωθη τό επικρατούν πνεύμα της έξοντώσεως. Εις τούτο ήδύνατο.νά συντέλεση και η Κυβέρνησις, αλλά ταχυτερον καί συντοριώτερον καί άποτελέσματικώτερον ενεργεί ή ιδιωτική:
δραστηριότης, καθό άπηλλαγμένη διατυπώσεων.

υποθέσεων, διά. της ’ιδεολογίας καί της όνειροπολησεως, αλλά δια της
έπακρίβ.οϋς έρεύνης καί γνώσεως αυτού τοϋ πραγματικού κόσμου, έν ω ζη

..

καί δρ£ χαί κινείται δ. άνθρωπος. Ή άμεσος παρατηρησις φών ποικίλων
γεγονότων καί φαινομένων, ατινα δ κοινωνικός βίος παρουσιάζει, ή ευρεσρς τού συνδέσμου, καί.της,άλληλ,ουχίας αυτών διά.τής στατιστικής,εΐνε
η μόνη μέθοδος ή δυναμένη ,νά οδηγηση εις άσφα.λη,.καί πρακτικώς ώφέ,μ
λιμα πορίσματα. Ή δε έφαρμογη αύτης έν τη μελέτη τού ποινικού δι

' Έν Ίταλί^ εύρίσκοντο εις την αύτην.καί ημείς κατάστασιν, καί όμως
χάρις εις τον φιΛ,οδασικύγ σύΛΛύγογ, ούτινος συμμετέσχον πάσαι άνεξαιρέτως. αί έπιστημονικαί, πολίτικα! καί στρατιωτικά! εξοχότητες τοϋ τό
που, ή θεραπεία έπηλθεν εντός τετραετίας, Ό έπιβάλλων ούτ.ος σύλλογος,
έργασθείς έπί μίαν μόνην τετραετίαν, τοσοϋτον έπέδρασεν, ώστε ή ’ιτα
λικά) Κυβέρνησις, ύπείκουσα εις την γενικήν άπαίτησιν τοϋ τόπου, ού μό
νον την ύπηρεσίαντων δασών άναδιωργάνωσεν, άλλα καί πίστωσιν. ε’ίκοσιν εκατομμυρίων φράγκων χάριν αναδασώσεων ήτησατο, ην πανηγυρι
κός αί βουλαί της ’Ιταλίας έ.ψηφισαν άνάλογον δδόν άκ.ολουθοϋντες καί
ημείς εύχερώς ήδυνάμεθα νά καταληξωμεν καί εις σχετικώς ανάλογα
αποτελέσματα. Πέποιθκ δ’ οτιή διδόμενη νύξις δεν θά μείνη άνευ άπο^- ·
τελέσματος.

I

; ■

τουσας θεωρίας πανταχοϋ ζωηρόν, έξηγειρ.αν τό ένδιαφέρ.ον, ού μόνον τών
επιστημόνων, άλλά καί αύτης της κοινής γνώμης. ΙΙανταχοϋ συνεζητήθησαν καί άνελύθησαν, έγένοντο αποδεκτά η κατεπολεμήθησαν, προς
μείζονα δ’ αύτών διαφώτισιν καί προαγωγήν, δύο μέχρι τοϋδε συνεκροτηθησαν διεθνή συνέδρια, τό πρώτον έν'Ρώμη έν έτει 1885, καί τό δεύ
τερον έσχάτως έν Παρισίοις δι.αρκούσης -της παγκοσμίου έκθέσεως- καί
μόνον παρ’ ήμ,ΐν, παρ’ οίς ή έπιστημον,ικη. κίνησις βαδίζει ώς ή χελώνη,
καί ών την μακαρίαν αύτάρκειαν καί προσήλωσιν εις τά άπαξ διδα-r

-
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Τό μέγα κοινωνικόν πρόβλημα της από τοϋ εγκλήματος προασπ.ίσεως
των τιμαλφεστέρων δικαιωμάτων τοϋ τε ατόμου καί της κοινωνίας μελετάται από τίνος χρόνου πανταχοϋ της πεπολιτισμένης Ευρώπης μετά
μείζονος ύπέρ ποτέ έπιμελείας καί μετά θερμού ενδιαφέροντος.. Άλλ’ η
μελέτη αύ’τη καταλιποϋσα τάς παλαιάς μεθόδους έτράπη επί νέαν όλως
δδόν. Άπό των υψηλών σφαιρών της μεταφυσικής, έν αις μέχρι τοϋδε μετηωρίζετο, κατελθοϋσα εις τό ταπεινόν, άλλ’ άσφαλές έ'δαφος τηςπραγματικότητος, έπ’ αύτης καί μόνης βασίζει παν επί τά πρόσω βημά της.
Ύπό τό άπλετον φώς, δπερ η θετική φιλοσοφία έπέχυσεν, έγένετο κατά
δηλον δτι τά κοινωνικά προβλήματα δεν λύονται διά τών άφηρημένων
Άνέγνώσθη έν τω Συλλόγφ τη: 22 Δεκεμβρίου 1889-.

καίου ηρξατο. ηδη, ούκ ολίγους. άποφέρουσα καρπούς.
Της προοδευτικής, ταύτης κινησεως την έναργεστέραν έκφρασιν αποτε
λεί ή έν ’Ιταλία γεννηθεϊσα νέα ποινική. σχολή ,ή άποκληθεϊσα. θιτική,
ε'τι δε άνθρίύπούΐογική^ διότι τάς. δοξασίας αύτης θεμελιοϊ.κυρίως έπί τών
έρευνών,· άς ποιείται έπί τοϋ έγκΛηιιατίου ανθρώπου δημιουργησασα ίδιον

κλάδον έπιστημης,. τόν της εγκληματικής ανθρωπολογίας (anthropologie criminelle). Αί μελέται αύτης καί τά έξ αύτών, έξαγόμε-να ..πορί
σματα προωρισμένα νά . έπενέγκωσιν άληθη έπανάστασιν έν ττγ έπιστημη
τοϋ ποινικού δικαίου καί νά κλονίσωσιν .εκ βάθρων τάς μέχρι τοϋδε κρα-

- IV· Χλωρός.
- ■·
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χθέντα ούδέν ,δύναται νά διαταράξ.η,έντελης σχεδόν επικρατεί άγνοια, ού
μόνον τών θεωριών, άλλά καί αύτης της ύπάρξεως τής-, σχολής'Ταύτης.
Γινόμενος σήμερον δ κηρυξ τών νέων δογμάτων καί έπιχειρών διά γενι
κών γραμμών νά άναπαραστησω τάς έκ της μελέτης αύτών έντυπώσεις
μου, ένθαρρύνομαι ύπό της έλπίδος, ότι ίσως δυνηθώ νά εξεγείρω, το κοι—
μώμενον ένδιαφέρον τών παρ’ ήμϊν έπιστημόνων καί δώσω άφορμην εις
μελετάς πολλφ εύρυτέρας καί έμβριθεστέρας της. έμης.
■

j

{
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Ή φιλοσοφική - έ'ρευνα περί της δικαιολογικης. βάσεως της ποινής, δ
ορισμός της άξιοποίνου πράξεως καί ή κατ’ ίδιαν μελέτη έκάστου τών
άπαιτουμένων προς ύπαρξιν αύτης ορών, η μεθοδική κατάταξις τών δια
φόρων άξιοποινώνπράξεων καί ή ανάλογος έπί τούτων έφαρμογη. τών
διαφόρων ποινών : ιδού τά κεφαλαιώδη θέματα, περί ά μέχρι τοϋδε κυ
ρίως περιεστρέφετο πάσα τών. ποινικολόγων ή μέριμνα. Τού κύκλου, τού-

Ρ.
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του έξερχομένη Α άνθρωπολογικη σχολή νέους άνόΐγει βρίζοντας άχ\ νέα
πεδία έρευνών. Ευρισκόμενη προ τοϋ άπαισίου Θεάματος-, όπερ καθ’ έκά-

στην παριστφ ή έν τη κοινωνίη ύπό διαφόρους'μορφάς. έμφάνισιςτοϋ εγ
κλήματος ώς πρώτιστον αύτης μίλημα θεωρεί την έξέτασιν τών αιτίων
τοϋ κοινωνικού τούτου φαινομένου. Διατί έν μέσαις πεπολιτισμέναις κοι- '
νωνίαις, έν αίς ή ήμέρότης τών ηθών έχει άνέλθεν είς τό κατακόρύφον
σημεΐον, ύπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες, δίκην θηρίων, βάφουσι τάς χεϊρας
αύτών εις τό αίμα τού όμοιου των, οΐτινες κλέπτοοσΓ καί ληστεύουσι καί
μυρίάς άλλας διαπράττουσι κακουργίας; ΓΙοία ή δύναμις ή ωθούσα τούς
ανθρώπους τούτους πρός έκτέλεσιν πράξεων, αΐτινες έν πάση άλλη ψυχή
έξεγείρουσι φρίκην καί αποστροφήν, αϊτινες άνατρέπουσι παν τού κοινω
νικού βίου θεμέλιον;
Πρός λύσιν τοϋ προβλήματος τούτου, προς εύ'ρεσιν τών παραγωγών
αιτίων τής έγκληματικότητος φυσικώς έπίβάλλεται ή ανάγκη νά έρευνηθη κατά πρώτον αυτός δ έγκληματίάς άνθρωπος, άφ’ ού άπορρέεί τό
έγκλημα, καί κατά δεύτερον λόγον πάσαι αί περιστοιχοϋσαι αύτόν φυσικαί καί κοινωνικαί περιστάσεις. Είς τοιαύτας- δ’ έρεύνας μετά θέρμης
έπεδόθησαν οί οπαδοί της νέας σχολής. Έξήτασαν τόν δλον φυσικόν καί
ηθικόν οργανισμόν τών εγκληματιών· έμέτρησαν τό ανάστημά των καί
έζύγισαν αυτούς, έσημείωσαν τούς χαρακτήρας τού προσώπου των, ήρίθμησαν καί αύτούς τούς παλμούς της καρδίας των, έμελέτησάν τάς ιδέας
των καί τά αίσθήματά των, τά ήθη των καί την γλώσσαν μετά της
αύτης δ’ άφ’ έτέρου έπιμελείάς άνηρεύνησαν πάντα τά στοιχεία τού έξωτερικού κόσμου, έν ω ζη καί κακουργεί δ έγκληματίας. Καί έκ τών έρευνών τούτων έπορίσθησαν τό συμπέρασμα, οτι διττοί είσιν οί παράγοντες
της έγκληματικότητος· παράγοντες εσωτερικοί η άνθρωπολογικοί
γόμενοι εις τόν οργανισμόν τοϋ έγκληματίου, καί παράγοντες έζωτερικοί
αναγόμενοι εις τό φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον.
Ύπάρχουσι δηλονότι έγκληματίαι, οΐτινες έν τφ όργανισμώ αύτών
κλείουσι το έγκληματικόν'ένστικτον, ους αύτη ή φύσις προώρισε διά τό
έγκλημα. Οί άνθρωποι ούτοι γεννώνται κακούργοι, ώς γεννάται δ ποιη
τής, ώς γεννάται δ καλλιτέχνης· τό στοιχειώδες ηθικόν αίσθημα το έν
παντί άνθρώπφ έξελθόντι της άγριας καταστάσεως ένυπάρχον, έλλείπει
τέλεον άπό τών ψυχών αύτών. Άποτελούσιν ίδιον άνθρώπινον τύπον διακρινόμενον δι’ ιδίων άνατομικών καί ψυχολογικών χαρακτήρων. Άλλ*

ύπάρχει καί έτέρα τάξις έγκληματιών, οΐτινες μη εχοντες άρκούσαν ηθι
κήν δύναμιν άντιστάσεως, παρορμώνται είς τό έγκλημα ύπό διαφόρων
έξωτερικών αιτιών, οίαί είσιν αί έπιδράσεις τού κλίματος καί της διαίτης, ή κακή ανατροφή· η-ή έ'λλειψις πάσης τοιαύτης, τά έν τή οίκογε.νείφ
παραδείγματα, ή πενία καί ή έγκατάλειψις, άί ελλείψεις της νομοθεσίας
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καί της διοικήσεως ή άλλαι ίδιάζουσαι τφ άτόμφ περιστάσεις καί σχέ
σεις. Ουτοί είσιν οί καλούμενοι έκ .πε^ιοτάσεως' έγκληματίαι, παρ’ οίς η
έμμονη και ή έπανάληψις τών έξωτερικών παρορμητικών αιτιών δύναται
νά μορφώση’καί μονιμοποίηση την πρός τό έγκληματεΐν εξιν, .μεταβάλλουσα αύτούς είς έγκληματίας έκ συνήθειας. Αύταί είσιν αί κυριώτεραι
κατηγόρίαι, είς άς διαιρούνται οί έγκληματίαι κατά την διαφοράν τών
παραγόντων, οί’τινες δημιουργούσιν αύτούς.
Ή έπί τών άνθρωπίνων πράξεων καί ίδίφ τών έγκλημάτων έπίδρασις

τού περιβάλλοντος δέν είνε νέα ιδέα, ούδ’ άποκλειστικόν άπόκτημα τών
έρευνών τής άνθρωπολογικής σχολής. Πρώτος άνέπτυξε καί ύπεστήριξε
ταύτην δ Quetelet έν τη διασήμφ αύτού συγγραφή τη έπιγραφομένη
Κοινωνική φυσική. Δοξάζων ούτος καί πειρώμενος διά της στατιστικής
νά άποδείξη, ότι αί πράξεις καί τά φαινόμενα τού κοινωνικού, βίου ύπείκουσιν είς νόμους σταθερούς καί άνωτερους πάσης άνθρωπίνης βουλησεως,
ένεργούντας μετά της αύτης δυνάμεως καί κανονικότητος ώς οί νόμοι οί
διίποντες τόν φυσικόν κόσμον, τάς παρατηρήσεις αυτού, ταύτας έξέτεινε
καί έπί της έγκληματικότητος την πηγήν. αύτης άνευρίσκων ούχί έν τη
έλευθέρα άνθρωπίνη θελήσει, άλλ’ έν τη ύπάρξει καί τώ συνδυασμώ δια

φόρων κοινωνικών όρων, οΐτινες κανονικώς καί άναποδράστως έπενεργούσιν είς την διάφορον αύξησιν καί τό είδος τών έγκλημάτων κατέληγε
δέ συμπεραίνων, ότι ή κοινωνία προπαρασκευάζει τό έγκλημα, καί ό έγ
κληματίας μόνον έκτελεΐ αυτό.
■
Την ούτω γενικώς καί άπολύτως έκφερομένην ιδέαν ταύτην άπεδέξατο
έν μέρει ή νέα σχολή, μη άρνουμ.ένη μ.έν τήν σχέσιν καί την έπίδρασιν
τών κοινωνικών αιτιών έπί της παραγωγής τών έγκλημάτων,. περιορίζουσα όμως ταύτην είς ώρισμενην τάξιν έγκληματιών καί διδάσκουσα
οτι τό έγκλημα είνε τό ήθροισμένον αποτέλεσμα τής άτομικής ιδιοσυγ
κρασίας (οργανικής καί ψυχικής) τοϋ έγκληματίου και τοϋ φυσικόν καί

κοινωνικού περιβάλλοντος.
Άλλ’η κεντρική και θεμελιώδης εργασία ή κυρίως χα.ρακτηρ,ίζουσα
. την σχολήν ταύτην, η αποτελούσα, τόν άξονα, περί δν πάσαι αί λοιπαί
θεωρίαι τών οπαδών αύτης περιστρέφονται, είνε αί φυσιολογικαί καί ψυχολογικαί έπί τών έγκληματιών παρατηρήσεις αί σκοπούσαι την:άνεύρεσιν τών διακριτικών χαρακτήρων τού έκ γενετής έγκληματίου, τού ύπ’
αύτης της φύσεως καταδεδικασμένου νά φέρηται, διαρκώς πρός το έγ
κλημα. Καί άνεφκνησαν μέν έν τφ παρελθόντι θεωρίαι τινές περί τού: έγ
κληματίου ώς ύπό τού ίδιου οργανισμού ώθουμένου πρός τό έγκλημα,
άλλ’αύται ούδαμώς έστηρίζοντο έπί τοιούτων ειδικών έπί τού έγκλημα
τίου άνθρωπολογικών έρευνών, αϊτινες πρώτον ήδη ύπό τών έγκληματολόγων τής νέας σχολής έπιχειροϋνται.
τομος ιγ',

’Ιανουάριος και Φεβρουάριος.
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Ίδιαζούσης μνείας άξια εινε ή κατά τάς άρχάς τοϋ α’ιώνος άκαάσασα
θεωρία τοϋ ιατρού Gall. Κατ’ αύτήν πάσαί αί πνεύματικαί ιδιότητες
τοϋ άνθρώπου, πάντα τά αισθήματα, τά ένστικτα καί αί ροπαί έδράζουσιν έκαστη έν ίδιαιτέρφ τμήματι τού εγκεφάλου, έν ίδίφ λοβφ, οστις

άγνωστον μέχρι τοϋδε κλάδον επιστήμης, τόν τής έγκΛηματικής άνθξίοχοΛογίας, έκ τών θετικών αύτής πορισμάτων αντλούσε τήν περί τού έγ
κληματίου γνώμην των. ’Αληθείς έργάται τής έπιστήμης δέν έκλείσθησαν έν τώ σπουδαστηρίφ αύτών ί'να διά τών πτερύγων τής σζέψεως άναζητήσωσι τήν λύσιν τοϋ τιθέμενου προβλήματος, άλλ’ είσελθόντες ε’ίς τά
θλιβερά-τών φυλακών ένδιαιτήματα, άνεμίχθησαν μέτά τού κόσμου τών
κακούργων, συνανεστράφησαν αύτούς καί είς ποικίλας καί λεπτόμερεστάτας ύπέβαλον παρατηρήσεις· ώς προϊόν δέ τής.επιμόχθου ταύτης έργασίας άπεκόμεσαν τό σύνολον τών φυσικών καί ψυχολογικών χαρακτήρων,
δΓ ών ή χειρ τής φύσεως έστιγμάτισεν άνθρώπους τινάς προορίίασα αύ
τούς διά τό έ'ργον τοϋ ονείδους καί τής άτιμίας- άπετέλεσαν τόν τύπον
τοϋ «χ γενετής έγκληματίου, τοϋ έ'χοντος έμφυτον τήν πρός τό κακουργεΐν τάσιν άπορρέουσαν ούχί έξ αιτίας παθολογικής, άλλ’ έκτήςά'ομικής Ιδιοφυ'ίας.
Δέν εισέρχομαι εις τήν άφήγησιν τών ιδεών, δι’ ών έξηγοϋσι τήν ύπαρξιν τοϋ όντος τούτου, διότι τούτο θεωρώ κείμενον έκτος τών δρίων τής
έμής μελέτης. Δέν θά έξετάσω όποιας περιέχει πιθανότητας ή διδόμενη
λύσις εις τό άναγκαίως προβαλλόμενον ζήτημα διά τίνων νόμων τής φύ
σεως παρήχθη ή ίδιάζουσα αύτη άνθρωπίνη ύπαρξις τού έκ γενετής έγ
κληματίου, άν ήνε τφόντι προϊόν τού αταβισμού, ώς παραδέχονται, δυ
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αποτελεί το δργανον της έν αύτώ ένοικούσης δυνάμεως· πάντα δέ τά όρ
γανα ταϋτα έξωτερικεύονται έν τφ κρανίφ δΓ ισάριθμων έξοχων καθιστά
μενων αισθητών διά τεχνικής τίνος ψηλαφήσεως τής κεφαλής. Ούτω έν
τφ κρανιοσκοπικφ χάρτη, οστις έπί τη βάσει της θεωρίας ταύτης κατηρτίσθη, δυνάμεθα νά άνεύρωμεν άκριβώς ώρισμένην την θέσιν πάσης αγα
θής ή πονηράς ημών κλίσεως, πάσης αρετής και κακίας· έκ δέ της μείζονος η έλάσσονος έκτάσεως, ήν έν τφ έγκεφάλφ καί συνεπώς καί έν τφ
κρανίφ κατέχει έκάστη ψυχική ίδιότης, έξαρτάται καί η μείζων η έλάσσων αυτής δύναμις καί έ'ντασις παρά τώ άτόμφ. Οί κακούργοι έ'χουσιν
ύπερμ,έτρως άνεπτυγμένα τά όργανα τών πονηρών διαθέσεων- δ οονεύς
φονεύει, διότι έν τώ έγκεφάλφ αύτού ύπερέχει κατά τόν όγκον τό όργανον τού φόνου καί τής καταστροφής- δ κλέπτης κλέπτει, διότι έχει ύπερβολικώς άνεπτυγμένον τό δργανον τής πρός την κλοπήν ροπής. Αί πρά
ξεις αύται δέν άπορρέουσιν άπό τής έλευθέρας βουλήσεως τοϋ άνθρώπου,
άλλ’ άπό τής δυνάμεως τών έν τφ έγκεφάλφ οργάνων, εις ήν ά,ναποδράστως ύπείκει δ κακουργών.
Ή καινότροπος αύτη θεωρία μεγάλην έμποιήσασα κατά τήν έμφάνισίν της έντύπωσιν έγκατελείφθη τέλεον προ πολλοϋ, ούχί βεβαίως ένεκα
τοϋ σφοδρού πολέμου, ον κατ’ αύτής ήγειραν οί ποινικολόγοι, ώς άποτρεπούσης πάσαν ευθύνην καί έπομένως πασαν ποινήν άπό τοϋ έγκληματίου,
άλλ’ ένεκα τού πειραματικού έλέγχου, εις ον ΰπέβαλον αυτήν οί πλείστοι
καί άριστοι τών φυσιολόγων.
Διαφέρει ώσαύτως, καίτοί έν πολλοϊς προσεγγίζουσα ταϊς δοξασίαις τής
άνθρωπολογικής σχολής, ή περί τοϋ έγκληματίου γνώμη τών νεωτέρων
φρενολόγων. Κατ’ αύτούς πάντες οί μεγάλοι κακούργοι οί έπίμονον δεικνύοντες πρός τό έγκληματεΐν τάσιν ούδέν άλλο είσίν ή παράφρονες, ζατατασσόμενοι έν τή τάξει τών καλουμένην ήβικ&ς (ρφενοπαβών, οΐτινες
πάλιν υπάγονται είς τήν μεγάλην κλάσιν τών
η έκφύΜύν
φρενοπαθών. Ή πρός τό κακουργεϊν ροπή τών τοιούτων είνε αποτέλεσμα
τής κληρονομικώς κτηθείσης παθολογικής καταστάσεως τοϋ οργανισμού
αύτών. Αί φυλακαί, λέγει δ φρενολόγος Kraft-Ebbing, ε’.σί πλήρεις ηθι
κώς. φρενοπαθών.
. Αισθητή ήδη είνε ή άπό τών ιδεών τούτων διαφορά τής νέας θεωρίας,
ήν οί οπαδοί τής άνθρωπολογικής σχολής θέτουσιν ώς βάσιν τών δοξα
σιών αύτών. Ώς αποκλειστικόν άντικείμενον τών ερευνών αύτών θεωρούντες τόν έγκληματίαν άνθρωπον καί δήμίουργοϋντες ούτώ ίδιον καί

νάμει τού οποίου δ άνθρωπος οπισθοδρομεί καί έπανέρχεται εις τάς κατωτάτας τής άνελίξεως βαθμ.ϊδας, άναλαμβάνων τήν φυσικήν καί ηθικήν
μορφήν τοϋ άγριου άνθρώπου τής προϊστορικής έποχής. Ή έρευνα αύτη
ούδεμίαν δύναται νά άσκήση επιρροήν έπί τών θεμάτων τού ποινικού δι
καίου. Ό,τι κυρίως ένδιάφέρει τήν ποινικήν έπιστήμην είνε τό ζήτημα
άν πραγματικώς ύπάρχωσι τοιοϋτοι έκ γενετής έγκληματίαι, άν ύπάρχη
τοιοϋτος άπαίσιος τύπος ανθρωπίνου όντος φέροντος έν έαυτφ τό ένστικτον
τού έγκλήματος, καθόσον ή παραδοχή αύτοϋ διασείει τά θεμέλια τής
μέχρι τούδε κρατούσης έν τφ ποινικφ δικαίφ ιδέας περί τής άπολύτου
έλευθερίας τής τού άνθρώπου βουλήσεως, ήτις διέπει πάσας αύτοϋ τάς
πράξεις καί έφ’ ής βασίζεται ή περί καταλογισμού θεωρία. Περί δέ τοϋ
ζητήματος τούτου δύναται τις άσφαλώς νά κρίνη έγκύπτων είς τήν με
λέτην τών γενομένων, ώς είρηται, έρευνών και παρατηρήσεων.
Καί πριν ή επιχειρήσω βραχεϊαν αύτών άνάλυσιν δέν διστάζω νά άνομολογήσω οτι κατ’ έμήν γνώμην δέν δύνανται βάσιμοι νά έγερθώσιν άμφιβολίαι περί τής ύπάρξεως τοϋ έκ γενετής έγκληματίου. Ή πρώτη περί
τούτου: ένδειξις. άπορρέει έξ αύτοϋ τού είδους τών πράξεων έγκληματιών
τινων, έκ τής ώμότητος, ήτις χαρακτηρίζει αύτάς, ή έκ τής άπό μικράς
έτι ηλικίας καί συνεχούς κατόπιν έπαναλήψεως αύτών ούδαμώς επιδρώσης τής έπιβληθείσης τιμωρίας. "Οταν βλέπωμ.εν άνθρωπόν τινα. διαπράτ-
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ιόντα έπί τή έλαχίστη αφορμή τά βδελυρώτερα τών κακουργημάτων,
όταν βλέπωμεν άλλον έξ απαλών ονύχων έπιδίδοντα καί προαγόμενονείς
το έργον τής κλοπής άνευ έξωτερικής τίνος αίτιας ώθούσης αύτόν προς
τούτο, πάντες ένί στόματι τούς ανθρώπους τούτους άποκαλοΰμεν τέματα,
πάντες άνομολογοϋμεν ότι οί άνθρωποι ούτοί είσι φύσει κακούργοι. Τοιού-·
του έγκληματίου πρόσφατον παράδειγμα. έ'χομεν παρ’ ήμΐν. "Ολοι, βε
βαίως ενθυμούνται τόν ηρώα της κλοπής τοϋ Νομισματικού Μουσείου.
Τέκνον εύπορου καί έντιμου οικογένειας, γεννηθείς έν οΐκω άνεγνωρισμένης χρηστότητος καί ηθικής, δέν έβράδυνε νά άποκαλύψη τό έν έαυτω
έμφωλεϋον έγκληματικόν ένστικτον. Ούδ’ ή ανατροφή, ούδ’- ή έκπαίδευσις, ούδ’ ή έ'κτακτος πνευματική εύφυΐα, δι’ ης περιεκοσμεΐτο, ήδυνήθησαν
νά μεταβάλωσι την πονηράν αύτοϋ φύσιν. ΙΙαιδίον έτι κλέπτει τά πράγ

αύτφ γενομένας. Της είκόνος ταύτης ατελή σκιαγραφίαν θέλω έκτυλίξει
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ματα της οικογένειας του- έφηβος γενόμενος κλέπτει τά βιβλία τών φί
λων του, ένφ δε συνθέτει στίχους έξυμνών τά θέλγητρα τής.έρωμένης του,
κλέπτει συγχρόνως τά είκοσόφραγκα αύτης. Έφ’ όσον η ηλικία αύτοϋ
προχωρεί έπί τοσοϋτον τελειοποιείται είς. τό έγκλημα- έν έλαχίστφ χρονικφ διαστηματι άναβαίνει πάσας τάς βαθμίδας τοϋ άτιμου σταδίου του.
Τελευταϊον, μόλις εικοσαετής, διά τρόπου μυστηριώδους τέχνης καί έπιτηδειότητος, προδίδοντος την κλεπτικήν αύτοϋ μεγαλοφυίαν, κλέπτει τά
νομίσματα τοϋ Μουσείου καί μεταβαίνων είς Παρισίους πωλεΐ ταύτα ινα
καί πάλιν τά κλέψη άπό τών αγοραστών. Τίς δύνατκι νά. άμφιβάλλη ότι
το. ένστικτον τής κλοπής ύπήρχεν έν τφ όργανισμφ αύτοϋ, οτι έγεννήθη
κλέπτης;
Ταύτην την έν. τή κοινή συνειδησει ένυπάρχουσα.ν, την έκ της κοινής
πείρας άπορρέουσαν Ιδέαν περί της ύπάρξεως. τοϋ έκ γενετής έγκλημα
τίου. έπεβάλλετο τη έπιστήμη νά διαφώτιση καί στήριξή έπί τών θετικών
διδομένων της άμεσου παρατηρήσεως. Τόν έγκληματίαν τούτον, ούτινος
την πονηράν καί άνώμαλον φύσιν έν ταϊς ’ιδίαις αύτοϋ πράξεσι διαβλέπομεν, σκοποϋσι νά γνώρίσωσιν. ημΐν αί πρό τινων μόλις έτών άρξάμεναι
καί δσημέραι προαγόμεναι έρ.ευναι,
II

. ■

·

Ό θεμελιωτής καί ,άρχηγός . τής άνθρωπολογικής σχολής Καϊσαρ Λομπρόζό παντός άλλου πληρέστερον ,έχάραξε την εικόνα, τοϋ έκ γενετής
έγκληματίου έν τφ έξόχφ αύτοϋ έ'ργφ. τφ φέροντι τίτλον «.'Ο εγκΛηαατΐας. άνθρωπος» I, έν ω ού μόνον τάς ιδίας παρατηρήσεις, έξέθηκεν, άλλα
συνεκέντρωσε καί πάσας τάς ύπό τών λοιπών συνεργατών καί όμοφρόνων
1 L’homme criminel. Etude Anthropologique et medico-legale par Cesar
Lombroso.—Trad sur la lVe edition italienne.
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πρό ύμών, σημειών τούς κυριωτέρους χαρακτήρας καί παραλείπων τούς
άναγομένους είς την. καθαρώς ιατρικήν έξέτασιν τοϋ έγκληματίου, οΐτινες
ειδικήν άπάιτοΰει. γνώσιν τών έν τη άνατομίγ παραδεδεγμένων τεχνικών
όρων καί τών δΓ αύτών έκφραζομένων έννοιών.
Ό έκ γενετής έγκληματίας έχει ώς έπί τό πλεΐστον ανάστημα ύψηλότερον. τοϋ κανονικού καί τό σώμα βαρύτερον τοϋ τών συνήθων ανθρώπων,
τούς βραχίονας μάκρους καί εύρύν τον θώρακα. Ό" καθ” όλου- όγκος τού
κρανίου, είνε μικρότερος παρά τοΐς'έγκληματίαις; ιδίως παρά τοΐς κλέπταις, άλλ’ε’νίοτε έξ εναντίας είνε ύπερμεγέθης :π'αρά τοΐς φονεύσιν ή δ’
έπί πτωμάτων έγκληματιών άνατομική έ'ρευνα έφερεν είς φώς διαφόρους
άσυμμετρίας καί άνωμαλίας τοϋ κρανίου καί τοϋ εγκεφάλου.
Περί της διαφοράς της φυσιογνωμίας τών κακούργων άπό της τών τί
μιων άνθρώπων ύπήρχον μέχρι τοϋδε άόριστοι καί συγάεχυμέναι τινές
ίδέαι.· οί μυθιστοριογράφοι συνήθως άρέσκονται νά παριστώσιν αύτούς ύπό
φρικώδη μορφήν μέ πώγωνα άναβαίνοντα μέχρι τών οφθαλμών καί τό
βλέμμα σπινθηροβολούν καί άγριον. Άλλ’ έκ τών γενομένων παρατηρή
σεων έξάγεται ότι οί φύσει έγκληματίαι, καίτοι μη παρουσιάζοντες πάν
τοτε την φρικώδη ταύτην μορφήν, έ'χουσιν όλως ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν.
Οί μάλλον προέχοντες καί συνηθέστερον άπαντώμενοι χαρακτήρες είσιν
ή ύπερμεγέθης άνάπτυξις της σιαγόνος,.ή άραιότης η ή παντελής έλλειψις τοϋ πώγωνος, ή τραχύτης τοϋ βλέμματος, ή πυκνότης τής κόμης,
καί κατά δεύτερον λόγον ώτα εύρέα καί άφεστώτα της κεφαλής, μέτωπον μικρόν καί ύπεκφεϋγον, στραβισμός και δυσμορφία της ρινός- χαρα
κτήρες άναπολοϋντες την μορφήν τών άγριων φυλών, ιδίως δέ την τών
Μογγόλων. ΓΙαρετηρήθη προσέτι ότι συνήθης είνε παρά τοΐς έγκλημα
τίαις ή ώχρότης τοϋ προσώπου καί ότι έχουσι συχνότερον μελανάς τάς
τρίχας. Τοϋ φονέως ιδίως παρέχει ημΐν ο Lombroso πλήρη την εικόνα·
ό φονεύς εχει τό βλέμμα ύελώδές, ψυχρόν καί άκίνητον, ένίοτε τόν οφθαλ
μόν βεβαμμένον είς τό αίμα- την ρίνα συχνάκις γαμψήν ώς τών άρπακτικών όρνέων, πάντοτε ογκώδη' αί σιαγόνες αύτοϋ είσι λίαν άνέπτυγμέναι,
τά ώτα μακρά, τά μήλα τών παρειών εύρέα, αί τρίχες της κεφαλής
άφθονοι καί βαθέος χρώματος. Συχνάκις ό πώγων εινε αραιός, οί κυνό
δοντες λίαν άνεπτυγμένοι, τά χείλη λεπτά, Πολλάκις παρουσιάζονται

σπασμοί νευρικοί η συστολαί πρός τό έν μέρος τού προσώπου,'αϊτινες άποκαλύπτουσι την εξοχήν τών κυνοδόντων καί δίδουσιν είς τό πρόσωπον
έ'κφρασιν απειλής.
Αί έπί τών κακούργων γυναικών έ'ρευναί είσι λίαν περιωρισμέναι· ούχ
ηττον έξ αύτών έξάγεται οτι οί. συχνότερον άπαντώμενοι χαρακτήρες είνε
τό άρρενωπόν τής φυσιογνωμίας, δ απαίσιος οφθαλμός, ή προεξοχή τών
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μήλων τών παρειών, ή υπερβολική άνάπτυξις τής σιαγόνος και το λεπτόν
χείλος. '
■
Άλλ’ αί παρατηρήσεις αύται άρζοϋσιν ϊνα άποδείξωσι τήν ΰπαρξιν
ΐδιάζοντος ανθρωπίνου^ τύπου προδίδοντος άμέσως καί έκ πρώτης δψεως

μένωσι τάς άλγεινοτέρας εγχειρήσεις άνευ γογγυσμού τίνος. Έκ τής ίδιε^
τητος δ’ αυτών ταύτης έξηγεϊταε ή μεγάλη παρ’ αύτοϊς διάδοσις τής
συνήθειας τού στίζειν διάφορα μέρη τού σώματος διά ποικίλων εικόνων
(tatouage), είς ήν μεγάλην άποδίδει σημασίαν ό LombroSO.'H έπώδυνος αύ'τη έγχείρησις,είς ήν εύχαρίστως ύποβάλλουσιν έαυτούς, ένφ αφενός
δεικνύει τήν φυσικήν αύτών άναισθησίαν, άφ’ ετέρου αποτελεί, κατά τού
συγγραφέα τούτον, μίαν ετι άπόδειξιν τής συγγένειας αύτών προς τούς
άγριους τής διά τού αταβισμού έξηγουμένής, Τφόντι ή συνήθεια αυτή
είνε εις τών κυριωτέρών χαρακτήρων τών βαρβάρων τής άρχαιότητος λαών
ώς καί τών ζώντων είσέτι έν άγρια κατάστάσει· κατά τάς διηγήσεις τών
περιηγητών, πάντες οί σημερινοί άγριοι στίζουσι τά σώματα αύτών μέχρι

τον έκ γενετής έγκληματίαν ; Ό Lombroso και οί οπαδοί αυτού δεν
άρνούνται οτι οί άναγραφέντες χαρακτήρες άπαντώσιν είτε μεμονωμ.ένοι
είτε πλειότεροι δμοϋ κατ’ άνώτατον δρον μόνον εις 40 μεταξύ 100 εγ
κληματιών. Τούτο δέ είνε καί το ίσχυρότερον επιχείρημα τών πολεμούντων τάς ιδέας αύτών. Πώς δύνασθε, λέγουσι, νά δμιλήτε περί τύπου τού
έγκληματίου αφού δμολογεϊτε δτι μεταξύ εκατόν εγκληματιών οί εξή
κοντα ούδένα παρουσιάζουσι τών συστατικών αυτού χαρακτήρων; Άλλά.
το επιχείρημα τούτο έξασθενεϊ δταν ληφθώσιν ύπ’ οψει και τά αποτελέ
σματα τής έν παραβολή προς τούς έγκληματίας γενομένης έρεύνης έπί
τών τιμίων ανθρώπων έκ ταύτης δέ θετικώς άποδεικνύεται δτι οί έκτεθέντες χαρακτήρες, οί άποκαλούμενοι έκ<ρυΜστικοί, άπαντώσι μέν ένίοτε
καί παρά τοϊς τιμίοις άνθρώποις, άλλά δεκαπεντάκις πλειό'-.ρον έπί τών
έγκληματιών- έξάγεται δέ προσέτι δτι το σύνολον τών χαρακτήρων τού
των συνηνωμένων έν τώ αύτφ προσώπφ σπανιώτατα παρουσιάζεται έν
τοϊς τιμίοις άνθρώποις μόλις έπί δύο ή τριών έπί τοϊς εκατόν, ένφ έν τοϊς
έγκληματίαις παρατηρεϊται έπί 27 έπί τοϊς εκατόν. Ή μεγάλη αυτή δια
φορά είνε άρκούντως ενδεικτική 1.
Θετικώτεραι καί πλουσιώτεραι εις έξαγόμενα είνε αί βιολογικαί καί
ψυχολογικά! έπί τού έγκληματίου. παρατηρήσεις. Εις τάς ύπό τών έγκληματολόγων γενομένας έρεύνας προστίθενται αί έκθέσεις καί αί περιγραφαί
διαφόρων διευθυντών φυλακών ή συγγραφέων, λαβόντων άφορμήν νά μελετήσωσιν έκ τού σύνεγγυς τον έν γένει βίον τών έγκληματιών.
Καί έν πρώτοες μεγάλη παρατηρεϊται παρ’ αύτοϊς φυσική αναισθησία,
ήτοι άμβλύτης τής εις τάς σωματικάς άλγηδόνας αίσθητικότητος, ήτις
ένίοτε φθάνει μέχρι εντελούς άναλγησίας.'Ως έκ τούτου δύνανται νά ύπο1 Έν τω συνελθόντι εσχάτως έν Παρισίοις, ύπο τήν προεδρείαν τοϋ γάλλου ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης διεθνεΐ- συνεδρίω τής εγκληματικής ανθρωπολογίας, τοϋτο έτέθη
ώς πρώτον'προς μελέτην άντικείμενον, έφ’ ού καί μακρά διεξήχθη συζήτησις : άν
δηλ. ύπαρχωσι χαρακτήρες ανατομικοί οιακρίνοντες τούς έγκληματίας. Ή καταφα
τική δέ τοϋ ζητήματος τούτου λύσις ζωηρώς έπολεμήθη ιδίως ύπδ τοϋ ώς εΐσηγητοΰ
δρισθέντος L. Manouvrier, καθηγητοϋ τής έν Παρισίοις σχολής τής ανθρωπολογίας,
δστις δεν έδίστασε νά άποφανθή οτι ή άναζήτησις τών χαρακτήρων τούτων δμοιάζει
έν μέρει προς τήν τής φιλοσοφικής λίθου. ’Αλλά μετά τήν άπάντησιν τοϋ Lombroso
το συνέδρων παρεδέξατο διά ψηφοφορίας τήν γνώμην αύτοϋ καί τών λοιπών Ιταλών
έγκληματολόγων «δτι ΰπάρχουσι χαρακτήρες άνθρωπολογικοί, οίτινες στιγματίζουσι τούς έγκληματίας καί ότι αί συγκριτικά! ερευναι μεταξύ τών τιμίων ανθρώπων
καί τών έγκληματιών δέον νά έξακολουθήσωσιν».
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πολλάκις καί τού προσώπου.
Άλλ’ό θεμελιώδης ψυχολογικός χαρακτήρ, δ κυρίως διακρίνων τόν έκ
γενετής εγκληματίαν, καί άφ’ ού πάντες σχεδόν οί λοιποί άπορρέουσϊν,
εινε ή έμφυτος ηθική αύτού άναισθησία, ένεκα τής δποίας ούδεμίαν αι
σθάνεται άποστροφήν προς τήν ιδέαν καί τήν έκτέλεσιν έγκλήματός'τί
νος; Ό κανονικός άνθρωπος δύναται ώσαύτως νά διανοηθή έγκληματικήν
τινα πράξιν, άλλά μόλις τοιαύτη τις σκέψις, ώς άστραπή, διέλθή διά τοϋ

πνεύματός του, τό ηθικόν αύτοϋ αίσθημα έξεγείρεται καί καταπνίγει αυ
τήν. Τουναντίον δ φύσει κακούργος, άμα έξωτερική τις πέρίστασις τφ έμπνεύση τήν ιδέαν τού έγκλήμαπος, έκεϊνο, τό όποιον σταθμίζει κατά, νοϋν,
είνε ή πιθανότης τής έπιτυχίας, ούδεμίαν αισθανόμενος πρός τό έγκλημα
άποστροφήν, ικανήν ί'να τόν συγκρατήση, διότι τό παράγον ταύτήν ήθι·*
κόκ αισβημα Sev ύπάρχει έν τφ ψυχικφ αύτού όργανισμφ.
Ή έλλειψες προπάντων τού έλέου καί τής συμπάθειας έπί τοϊς πάθήμασι τών άλλων, ιδίως παρά τοϊς φονεύσι, πολλάκις εις άπίστευτον ανέρ
χεται βαθμόν. Φρίκην έμ.ποιούσι τά ύπό τού Lombroso παρατιθέμενα
παραδείγματα τού κυνισμού καί τής άπαθείας, μεθ’ής ούτοι πολλάκις διαποάττουσι τά βδελυρώτερα τών κακουργημάτων καί ήν έξάκόλουθούσι
δεικνύοντες καί μετά τήν έκτέλεσιν αυτών, ν Uoutenier, ηλικίας μόλις
είκοσι και ενός έτών, άφού έβύθισε πεντηκοντάκις τήν μάχαιραν είς τά
στήθη τής μητρός του, αισθανθείς κόπωσιν κατεκλίθη παρ’ ,αύτή καί
έκοιμήθη ήσύχως.Ό Corvoisier, δστις, φονεύσας τόν άδελφόν του·, διεμέλισε κατόπιν τό πτώμά του, δεν ήθέλησε νά διακόψη τό γεΰμά του· δτε
τφ έπαρουσίασαν τά μέλη τού θύματός του· έπειδή δέ ήπείλουν αύτόν διά
τής λικιμ^τόμου, «δύνανται, είπε, νά μέ κόψώσι μόνον ε’ις δύο μ.έρη, άλλ’
ούχί εις εξ ώς έτεμάχισα έγώ έκεϊνον. Ό έγκέφαλός του άνεπήδησεν είς
ύψος δέκα ποδών’ διατί δεν δύναμαι νά πράξω το αύτό καί διά σάς !>>
Ό φοβερός Troppmann, τού δποίου ή φήμη πανταχοϋ διεδόθη, ε’σχε τήν

γενναιότητα νά έξεικονίσγ έν τινι ρωπογραφήματι τήν άπαισίαν σκηνήν,
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ής ήτο δ μόνος έργάτης- δύο μικρά παιδία κεϊνται εκτάδην προ τών πόδών τοϋ φονέως, τά άλλα τέσσαρα, πληγέντά ήδη, έγείρουσι τάς χεΐρας
είς ένδειξιν απελπισίας-, είς έπίμετρον δέ θέλων νά συκοφαντήση τον πα
τέρα, δν ομοίως έφόνευσε, την εικόνα ταύτην επιγράφει- «Διά τοιούτου
τρόπου δ άθλιος πατήρ Κίγκ, οστις μέ κατέστρεψεν, έφόνευσεν ολόκληρον
την οΐκογένειάν του».
Προ τοιούτων παραδειγμάτων μένει έ'κπληκτος ή άνθρωπίνη συνείδησις καί πάσα εκλείπει αμφιβολία, οτι οί τοιούτων πράξεων αυτουργοί αδύ
νατον νά ώσιν ομοίως διαπεπλασμένοι ώς οί λοιποί τών άνθρώπων, οτι
έ'χουσί τι έκτακτον καί άνώμαλον έν τφ όργανισμώ αύτών, δπερ ή επι
στήμη δέν ήδυνήθη είσέτι θετικώς νά έξακριβώση.
Την έκτακτον δέ ταύτην άναισθησίαν προς τά παθήματα τών άλλων
παρετηρήθη, ότι πολλάκϊς δεικνύουσιν οί κακούργοι καί έπί τοϊς ίδίοις
παθήμασιν ού'τως, ώστε τό αίσθημα της αύτοσυντηρήσεως, τό κοινότερον
τοϋτο καί ισχυρότερου έν τφ άνθρώπφ ένστικτον, άποδεικνύεται έλλεϊπον
άπό τών ψυχών αύτών. Οί πλεϊστοι έξ αύτών προ τοϋ ικριώματος ευρι
σκόμενοι καί μέχρι της έσχάτης ώρας έκδηλοϋσι την μεγαλειτέραν απά
θειαν καί άδιαφορίαν. Είς τόν ιερέα, οστις κατηχεί αύτόν πρός μετάνοιαν,
ό Dumollard υπενθύμισε την φιάλην τού οίνου, ήν προ δέκα πέντε ημε
ρών τώ εΐχεν ύποσχεθή. Ό κακούργος Rosso, οδηγούμενος είς τόν τόπον
της έκτελέσεως, παρεπονεϊτο διά την κακήν κατάστασιν τών οδών, δι’ών
διήρχετο. *0 Allard έκάπνιζεν άκούων άναγινωσκομένην πρό της έκτε

τή θεωρίς τοϋ ποινικού δικαίου καί έν τή πρακτική αύτοϋ εφαρμογή ιδέα

λέσεως την είς θάνατον καταδίκην του, παρωδών δέ τούς έν αύτη νομι
κούς όρους, «καπνίζω, είπε, τό σιγάρον τοϋτο μετά προμελέτης καί έξ
ένέδρας».
Άλλ’ έν τφ μέσφ της εντελούς ταύτης αναισθησίας δεαλάμ-πουσιν
ενίοτε παρά τοϊς κακούργοις καί τινα εύγενή αισθήματα, παράδοξον άποτελοϋντα καί απότομον άντίθεσιν πρός τάς κακουργίας αύτών. Ούτω δ
Troppmann έδάκρυεν άκούων προφερόμενον τό όνομα της μητρός του- δ
Lacenaire καθ’ ήν ημέραν διέπραξεν έ'να έκ τών πολλών φόνων του έξέθηκεν είς κίνδυνον την ζωήν του, ινα σώση γαλήν τινα, ήτις έκινδύνευε νά
κρημνισθή άπό της στέγης. Τά αισθήματα όμως ταϋτά εΐσι πρόσκαιρα,
άσταθή καί διαλείποντα, πάντοτε δέ υποχείρια είς τήν θεμελιώδη ηθικήν
άναισθησίαν.

Παραλείπω τήν άνάλυσιν άλλων τινών ψυχολογικών χαρακτήρων τοϋ
έκ γενετής έγκληματίου, οιοί είσίν ή μεγίστη απρονοησία, τό άκρως ματαιόδοξον καί φιλέκδικον, τό πάθος τής οινοποσίας καί τής χαρτοπαιξίας,
ίνα σταματήσω προ ενός, τού οποίου ή διάγνωσις καί έξακρίβωσις ιδιά
ζονταν έχει σημασίαν ώς έκ τής μεταβολής, ήν προώρισται νά έπιφέρη είς

τάς κρατούσας σήμερον περί ποινής ιδέας. Ή κυριαρχούσα σήμερον έν τε
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είνε ή τής βελτιώσεως τοϋ έγκληματίου- έπί τώ σκοΛφ δέ τούτφ μεγί
στη πανταχοϋ καταβάλλεται εργασία πρός τελειοποίησιν τών 'σωφρονι
στικών συστημάτων ούτως, ώστε αί φυλακαί νά καταστώσι σχολεία ήθ·.κοποιήσεως καί άληθοϋς άναμορφώσεως. Άλλ’είνε άρά γε πας έγκληματίας επιδεκτικός βελτιώσεως, είνε ικανός νά αΐσθανθή αληθή έπί ταϊς
πράξεσιν αύτοϋ μεταμέλειαν καινά είσέλθη είς νέαν δδόν; Δυστυχώς τά
έξαγόμενα τών γινομένων παρατηρήσεων είς αποφατικήν άγουσιν άπάντησιν. Πάντες οί έκ γενετής καί έκ συνήθειας έγκληματίαι όχι μονόν ούδεμίαν αισθάνονται τύψιν συνειδήσεως καί μεταμέλειαν, άλλα κάί ύπ’
άληθοϋς κατέχονται πρός τήν κακουργίαν στοργής, μή διστάζοντες πολλάκις νά έκδηλώσιν αύτήν. «"Ω! Θεέ μου! τί ώραϊον πράγμα είνε τό
κλέπτειν», ήκουσε λέγοντα κλέπτην τινά δ Άγγλος διευθυντής φυλα
κών Tsesterton- καί άν άκόμη είχον έκατομμύρία, θά έπέθύμόυν νά

ήμαι κλέπτης».
Μεταξύ 590 καταδίκων, οϋς έξήτασεν δ Lombroso, μόλις 17 ώμολόγησαν τό έγκλημά των, δύο έκαυχώντο έπί τούτφ, οί δέ λοιποί όχι7 μό
νον δέν έξέφραζον μεταμέλειαν τινα, άλλά καί παρεπονοϋντο κατά τής
άδικίας, τής συκοφαντίας καί τοϋ φθόνου τών άλλων, ούτινος, ώς έ’λεγον,
έγένοντο θύματα. Τά αύτά αποτελέσματα έσχεν έκ τών έξετάσεων, άς
έποιήσατο δ Ferri, βεβαιών ότι μεταξύ τών καταδικών οί πλειότερόι
άποδεικνύουσιν ότι ούδεμίαν αισθάνονται μεταμέλειαν, είτε διά τής άδιατ
φορίας καί άναιδείας, μεθ’ής διηγούνται τάς πράξεις των, είτε διά τής
έπιμόνου άρνήσεως αυτών- έλάχιότοι δέ είνε οί δεικνύοντες τύψιν τϊνά
συνειδήσεως. Ό δέ Thomson, ’ιατρός τής έν Σκωτία κεντρικής φυλακής,
μεταξύ 500 φονέων, όδς έγνώρισε, βέβαιοι ότι μόλις τρεις ήσθάνον'το μετάνοιάν τινα. «Ή θλιβερά πραγματικότης, ήν έμελέτησα, λέγει προσέτι
δ Tsesterton, μέ αναγκάζεινά εϊπω ότι τά έννέά δέκατα τών έκ συνή
θειας έγκληματιών δέν έχουσιν ούτε τήν επιθυμίαν ούτε τήν πρόθεσιν νά
μεταβάλωσι τό είδος τοϋ βίου των». Τέλος δ διάσημος 'Ρώσος συγγραφεύς Dostojevsky, οστις μάκρά διήνϋσεν έτη έν ταϊς φυλάκαΐς τής Σι
βηρίας, έν τφ «οϊκφ τών νεκρών», ώς άποκαλεϊ αύτάς, περιγράφων έν
πάση λεπτομερείς τά τοϋ βίου καί τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τών
κακούργων,, βέβαιοί ότι καθ’ δλον τό μακρόν διάστημα τής καθείοξεώς
του ούδέν παρετήρησε παρ’ αυτοϊς σημεϊον μεταμ.έλείας, ούδ’ έλκχίστην
τινά ηθικήν στενοχώριαν έπί ταϊς τελεσθείσάις πράξεσι- τουναντίον
ήκουεν αύτών άφηγουμένων μετά παιδικού γέλωτος μόλις συγκρατουμένου τά φρικωδέστερα τών κακουργημάτων.
’Ιδίως δέ παρά τοϊς έκ γενετής έγκληματίαις ή ε"λλειψις αύ’τη παν
τός έλέγχου τής συνειδήσεως είνε αποτέλεσμα καί άπόδειξις έν ταύτφ
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τής εμφύτου έλλείψεως τοϋ ηθικού αισθήματος, ένεκα τής οποίας είσιν ανί
κανοι νά συνχισθανθώσι το άνήθικον καί μυσαρόν τών πράξεων των. Άλλ’
ή έμφυτος αυτή άνικανότης αδύνατον είνε 8ια μέσων τεχνητών καί αν
θρωπίνων νά έπανορθωθή καί ή ελπίς επομένως τής ηθικής άναμορφώσεως διά μέγα μέρος έγκληματιών άποδεικνύεται ουτοπία άνεπίδεκτος
πραγματοποιήσεως. Βεβαίως ή ποινή δύναται νά έπιδράση έπ’έκείνων,
οϊτινες φέρονται προς το έγκλημα ωθούμενοι έκ διαφόρων έξωτερικών αι
τιών, άλλ’ ούίεμίαν δύναται νά έπιφέρη μεταβολήν έπί τών άλλων, έν
τφ όργανισμφ τών όποιων ένεφυτεύθη έκ γενετής το έγκληματικόν έν
στικτον ή έρριζοβόλησε κατόπιν διά τής συνήθειας. Ούδ’ ή είσαχθεϊσα
έν ταϊς φυλακαϊς έκπαίδευσις καί ηθική διδασκαλία, ούδ’ή εργασία, ούδ’
ή θρησκεία, ούδ’ άλλη τις δύναμις δύναται νά δήμιο υργήση έκ τοϋ μή
οντος καί έμπνεύση έν ταϊς ψυχαϊς τών κακούργων τούτων τό έντελώς
άπ’ αύτών έλλεϊπον -ηθικόν αίσθημα.
Περί τούτου δύναται πας τις άσφαλεστέραν νά μόρφωση ιδέαν, μελε
τών τά αποτελέσματα τής έπελθούσης ριζικής μεταρρυθμίσεως τών φυ
λακών καί τής καταβαλλομένης έν αύταϊς μερίμνης πρός ηθικήν, ούτως
ε’ιπεϊν, άναγέννησιν τών καταδίκων. Διά ταύτης βεβαίως προσεδοκάτο,
ότι αί ύποτροπαί ήθελον σπουδαίως έλμττωθή άν μή έξέλειπον έντελώς.
Τούναντίον όμως άποδεικνύεται έκ τών στατιστικών πάντων σχεδόν τών
ευρωπαϊκών κρατών, έξ ών προκύπτει, ότι δ άριθμός τών ύποτροπών ού
μόνον δέν ήλαττώθη, άλλά τούναντίον, ένεκα κυρίως τοϋ έπικρατήσαντος φιλάνθρωπου πνεύματος έν τή εφαρμογή τών ποινών, τών όποιων ώς
μόνος σκοπός αναγράφεται ή βελτίωσις τοϋ καταδίκου, ηύξησεν έκτοτε
έπαισθητώς καί βαίνει πάντοτε έξογκούμενος.
Ούτω εν Γαλλιη ενώ εν ετει 1850 δ άριθμός τών καθ’ ύποτροπήν έπί
καζ,ουργήμασι κατηγορουμένων ήτο 28 °/0. τφ 1867 άνήλθεν εις 42 ο/θ,
τφ 1882 είς 52 °|0 καί τφ 1886 εις 56 °/0. Τό θλιβερόν τούτο γεγο
νός πισταποιών δ υπουργός τής Δικαιοσύνης έν ε’τει 1885 συνεπέραινεν ότι
«τό άλυσιτελές τής ποινής ύπό τήν έποψιν τής ήθικοποιήσεως καί τής
έκφοβήσεως προκύπτει καθ’ έκάστην έναργέστερον έκ τών ενδείξεων τής
στατιστικής».,
Έν Ίταλίφ άπό τοϋ 1876 μέχρι τοϋ 1885 οί καταδικαζόμενοι έπί
χακουργήμασι καθ’ ύποτροπήν άπό 12 ί/2 % άνήλθον είς 34 °/0.
. Έν Βελγίφ δέ, τή κατ’ έξοχήν χώρφ τών έν ταϊς φυλακαϊς προοδευτικών μεταρρυθμίσεων,δ άριθμός τών ύποτροπιαζόντων ανέρχεται είς 56 Ρ/θ.
ΊΙ αύτη δέ παρατηρεϊται δσημέραι προϊοϋσα αΰξησις τοϋ άριθμοϋ τών
ύποτροπών καί έν Αύστρίιγ,. Δανίοι, Σουηδίιρ καί έν πάσι τοΐς λοιποϊς
κράτεσιν, έν οίς ύπάρχουσι ποινικαί στατιστικαί.
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III

Έπεχείρησα μέχρι τοϋδε νά ανακοινώσω ύμϊν τήν περί τοϋ έγκλημα
τίου θεωρίαν τής άνθρωπολογικής σχολής, άναπτύξας τά κυριώτερα πο
ρίσματα τών έρευνών, έφ* ών αύτη βασίζεται. Θέλω ήδη εξετάσει εν παση
τή έφικτή βραχυλογίφ τίνα τά πορίσματα ταύτα' άσκοϋσιν έπιρροήν έπί
τοϋ ποινικού δικαίου, όποιαν έπιφέρουσι μεταβολήν έν. ταϊς κοινώς παραδεδεγμέναις σήμερον περί ποινής καί τών σπουδαιότερων ποινικών ζητη
μάτων ίδέαις.
Ή βάσις, έφ’ ής σήμερον τό όλον ποινικόν σύστημα θεμελιοϋται, είνε ή
προϋπόθεσις τής έν τώ άνθρώπφ ένοικούσης άπολύτου έλευθερίας τής βου
λήσεως, δυνάμει τής όποιας δύναται νά έκλέγη μεταξύ τοϋ άγαθοϋ καί
τοϋ κακού, δύναται νά διευθύνη καί καθορίζη τήν ιδίαν αύτοϋ ένέργειαν.
Έκ τής ηθικής ταύτης τοϋ άνθρώπου έλευθερίας άπορρέει ή ευθύνη αύ
τοϋ έπί ταϊς πράξεσιν, ας ένεργεϊ, ώς άμεσος δέ συνέπεια τής ευθύνης ταύ
της επέρχεται ή ποινή. Άνευ ηθικής έλευθερίας δέν δύναται νά ύπάρξη
εύθύνη, δέν δύναται νά ύπάρξη ποινή. Άλλ’είς τήν, προϋπόθεσίν ταύτην
περί τής άπολύτου έλευθερίας τής τοϋ άνθρώπου βουλήσεως, ήν ή μετα
φυσική φιλοσοφία τοϋ παρελθόντος μετέδωκε τή ποινική, έπιστήμή,-προ
φανώς καί άποτόμως ,προσκρούουσιν αί περί τοϋ έγκληματίου γνώμαι τής
νέας σχολής. Κατ’ αύτάς δ έγκληματίας είνε τοιοϋτος ούχί έξ έλευθέρας
βουλήσεως, άλλ’ύπείκων είς τό έ'νστικτον τοϋ οργανισμού αύτοϋ ή είς τήν
έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος· δέν εινε κύριος νά διαπράξη τό έ'γκλημα ή
νά άποστή αύτοϋ, ύποκύπτει είς δύναμιν άνωτέραν, τυραννικήν καί άναπόδραστον. Συνεπώς, ήδύνατό τις νά συμπεράνη, ούδεμίαν δύναται νά
ύπέχη έπί ταϊς πράξεσιν αύτοϋ εύθύνην καί είς ούδεμίαν δέον νά ύποβάλληται ποινήν.,
Άλλά τό έπικίνδυνον τούτο καί όλέθριον τή κοινωνική τάξει συμπέρα
σμα, είς δ φθάνει άναγκαίως δ συνδυάζων τάς περί τής παραγωγής' τοϋ
έγκλήματος νέας ιδέας πρός .τάς κρατούσας περί ποινικής έΰθύν-ηςί'καί
καταλογισμού θεωρίας, δέν είνε βεβαίως καί έκεϊνο, είς δ καταλήγδϋσιν
οί άκολουθοϋντες τά δόγματα τής νέας σχολής. Διότι πρώτιστη αύτών
μέριμνα είνε νά καταδείξωσιν ότι έσφαλμένως καί άνευ τινός άνάγκης
έτέθη ώς άπαραίτητος όρος πρός ύπαρξιν ποινής ή παρά τφ έγκληματοϋντι ΰπαρξις έλευθέρας βουλήσεως.
■'
Ό άγων κατά τοϋ έγκλήματος έπιβάλλέται τή κοινωνίφ ύπό τής άνάγ
κης τής αύτοσυντηρήσεως, είς ήν ύπείκει δ κοινωνικός οργανισμός ώς πας
ζών οργανισμός. Ή κοινωνία ϊνα ύπάρξη καί ζήση έχει άνάγκην νά έξασφαλίση έάυτήν καί νά άμυνθή κατ’ έκείνων, οΐτινες άπειλοϋσϊ νά άνα-
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τρέψωσι πάντα της ύπάρξεώς της θεμελιώδη δρον. Έκ της ανάγκης δέ
ταύτης άντλεϊ το δικαίωμα τοϋ έπιβάλλειν ποινάς. Άλλά τοϋ δικαιώ
ματος τούτου στερείται άρά γε ή κοινωνία προκειμένου νά έξασφαλίση
έαυτήν καί νά άμυνθή κατ’έκείνων, ο'ίτινες κηρύσσονται πολέμιοι αύτης
ούχί ε’ξ έλευθέρας θελήσεως, άλλ’ είς ελλιπή ύπείκοντες οργανισμόν ; Ού
δείς βε βαίως δύναται τοιαύτην νά υποστήριξή άρχήν,ώς ούδείς ποτέ, ήθελε
συμβουλεύσει, τινά νά έγκαταλίπη εαυτόν έκτεθειμένον καί άνυπεράσπιστον κατά την έπίθεσιν άγριου.τίνος θηρίου έπί μόνφ τφ λόγφ δτι αΰτη
πηγάζει έξ ένστικτου οργανικού. Είτε ύπάρχει είτε μη έν τη τελέσει τοϋ
έγκλήματος έλευθερία βουλήσεως, δ διαπράξας αύτό άνθρωπος άποδεικνύεται έπικίνδυνος, άντικοινωνικός, καί ή κοινωνία ,άντιδρφ κατ’ αύτοϋ
κινούμενη ύπο της άναμφισβητήτου ανάγκης της ιδίας άμύνης καί αύτοσυντήρήσεως. "Οσον δέ μείζων είνε δ κίνδυνος, έπί τοσοϋτον ισχυρότερα
δέον νά ή κάί ή κατ’ άύτοϋ άντίδρασις. Είς το κριτήριον δθεν της ηθι

κής έλευθέρίας, δπερ άποδεικνύεται άνεπαρκές ΐνα χρησιμεύση . ώς βάσις
της ποινής, δέον νά ύποκατασταθη τό θετικόν καί άσφάλές κριτήριον τοϋ
άπο τοϋ έγκληματίου έκπηγάζοντος κινδύνου. Ή διάγνωσις δέ τοϋ κιν
δύνου τούτου έσται άδύνατος, άν μη γνωσθη δ βαθμός της παρά τφ έγκλημ^ατίφ ηθικής διαστροφής καί καταπτώσεως. Τό είδος επομένως καί
το μέτρον τής' ποινής δέον νά δρίζηται ούχί άναλόγως τοϋ βαθμού τής
ηθικής τοϋ έγκληματίου έλευθέρίας, άλλ’ άναλόγως τοϋ μεγέθους καί τής
εντάσεως τής έν αύτφ ύπαρχούσης κακοποιού δυνάμεως.
Άλλ’ άν τοιαύτην θέσητε άρχήν, άν μη έξαρτήσητε τον καταλογισμόν
καί.την ποινήν άπό τής ύπάρξεώς έλευθέρας βουλήσεως—άντιτάττουσιν
οί πολέμιοι τών ιδεών τούτων·—-θέλετε τιμωρήσει καί τον άποδεδειγμένον
παράφρονα καί θά άναβιβάσητε έπί τής λαιμητόμου τόν δυστυχή, έκεϊνος.,. δστις, έν έκστάσει φρενών εύρισκόμενος, διαπράττει.τό έγκλημα. Είς
τό έπιχείρημα τούτο άπαντών δ Garoffalo1, είς τών κυριωτέρων αντι
προσώπων τής νέας σχολής, καθιστά έναργή τήν μεταξύ τής πράξεως τοϋ
παράφρονος καί τοϋ έγκλήματος διαφοράν. Ή ύπο τοϋ παράφρονος τελού
μενη πράξις δύναται νά φέρη πάντα τά έξωτερικά στοιχεία τοϋ έγκλή
ματος χωρίς νά ή πράγματι τοιοϋτον. Ούδείς λ. χ. δύναται νά θεωρήση
έγκλημα τό ύπό τοϋ Modsley άναφερόμενον παράδειγμα τής γυναικός
έκείνης,ήτις ύπό τό κράτος τής παρακρούσεως διατελοϋσα, βλέπει τόν
θάλαμον, έν φ έκοιμάτο, περιβαλλόμενον άπό φλόγας καί ϊνα σώση τά
τέκνα αύτής τά ρίπτει άπό τοϋ παραθύρου. Ή πράξις αΰτη δέν είνε. έγ
κλημα, διότι ή αύτουργός αύτής δέν είχε τήν πρόθεσιν νά φονεύση τά τέ
κνα της, δέν είχε συνείδησιν τοϋ τελουμένου κακού. 'Η τοιαύτη δ’ έ'λλειψις συνειδήσεως έν τή ένεργείφ, προερχομένη έκ τής διαταράξε.ως τών
1 La criminologie. Etude sur la nature du crime et la theorie de la penalitd.
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πνευματικών δυνάμεων, χαρακτηρίζει ώς έπί τό πλεΐστον τόν παράφρονα;
διαφέρουσα μόνον άναλόγως τοϋ βαθμού καί τοϋ είδους τής παθήσέως.
Άλλως τε ή πράξις τοϋ παράφρονος δέν άποκαλύπτει τόν άληθή αύ
τοϋ χαρακτήρα, δέν άπορρέει άπό τής φυσικής τοϋ χαρακτήρας τούτου
κακότητος καί διαφθοράς, άλλ’άπό τής παθολογικής καταστάσεώς, ήτις
διαστρέφει καί άλλοΐον παριστα αύτόν κατατήκουσα καί τείνουσα νά καταστρέψη τόν οργανισμόν τοϋ έκ τοιαύτης παθήσέως νοσοϋντος. Κάί ένεκα
τούτου δ παράφρων έγκληματίας είνε άξιος τοϋ οίκτου καί τής συμ,παθείας, μεθ’ής οφείλει νά περιθάλπη αύτόν ή κοινωνία, δσον δέ καί άν άποδειχθή έπικίνδυνος ή κατ’ αύτοϋ κοινωνική άμυνα, δέν δύναται νά ύπερβή
τά δρια τοϋ έν θεραπευτικφ άσύλφ περιορισμού πρόσκαιρου ή διαρκούς
άναλόγως τής διάρκειας τής νόσου του. .Τό τοιοϋτον μέτρον οφείλει νά
. λαμβάνη ή κοινωνία, προνοοϋσα περί τής ιδίας έξασφαλίσεως,Ή βεβα'ιωσις
τής παραφροσύνης, άντί ώς μέχρι τοϋδε νά συνεφέλκηται τήν άπόλυσιν τοϋ
έγκληματίου, δέον τουναντίον νά έπιφέρη τόν έπ’ άορίστφ χρονφ περιορι
σμόν έν άσύλφ ίδρυμένφ έπί τούτφ διά τούς παράφρονας έγκληματίας.
Ή νέα αΰτη βάσις τοϋ καταλογισμού ούσιωδώς έν τούτοις μεταβάλ
λει τήν περί τοϋ ακαταλόγιστου ένεκεν μέθης ίσχύουσαν θεωρίαν. Κατ’
αύτήν, ή μέθη έν ίση τιθεμένη μοίριρ προς τήν παραφροσύνην, αποκλείει
ή έλαττοϊ τό καταλογιστόν τών πράξεων, άναλόγως τοϋ. βαθμού αύτής. .
Άλλά κατά τήν τιθεμένην ύπό τής νέας σχολής άρχήν έν πάση ειδική
περιπτώσει έξεταςέον έστίν, άν τό έν καταστάσει μέθης τελεσθέν έγκλημά
άνταποκρίνηται είς τον πραγματικόν τοϋ αυτουργού, χαρακτήρα, άν άπορρέη.άπό τών εμφύτων αύτφ κακοποιών τάσεων, τάς δποίας ή μέθη συνετέλεσε μόνον νά έξερεθίση καί έκδηλώση. Έν τοιαύτη περιπτώσει δ δια
πράξας τό. έγκλημα δέον νά καταδικασθή ώσεί έν νήφαλιότήτι διέπραττεν αύτό, δσοςδήποτε καί άν ή δ αριθμός τών φιαλών, ας έκένωσεν έξ
έναντίας δέ τό έγκλημα δέν πρέπει νά τιμωρήται, δταν ή μ.όνη αύτοϋ
άφορμή ύπήρξεν ή μέθη, δταν προφανώς άπφδη πρός τόν άποδεδειγμέ-

νως άγαθόν τοϋ διαπράξαντος χαρακτήρα.
Άπό τής αύτής δ’ έπόψεως έκτιμάται κατά· τήν: άνάπτυσσομένην θεω
ρίαν καί ή νεαρά τοϋ έγκληματίου. ηλικία. Αί κατά τών άνηλίκων έπιβαλλόμεναι ποιναί δέον νά έ'χωσιν ώς μέτρον ούχί τόν βαθμόν τής παρ’
αύτοϊς άναπτύξεως τής ηθικής έλευθέρίας, άλλά τήν έν τφ χαρακτήρι
αύτών ένυπάρχουσαν μείζονα ή ήττονα πρός τό έγκλημα τάσιν. Διά τής
έφαρμογής καταλλήλου συστήματος άνατροφής έν είδεκοϊς ίδρύμασιν έσται
δυνατή ή 'βελτίώσις τών αγαθών έκείνων φύσεων, αίτινες έκ τής παρομαρτούσης τή ήλικίφ . αύτών Απερισκεψίας περιέπεσαν είς ·τό έ'γκλημά.
Ένφ τουναντίον ή διαρκής ή έπ’ άόριστον χρόνον κάθειρξις έσται άναγκαία. κατ’ έκείνων, οϊτινες επίμονον καί άκατανίκητον έκδηλοϋσί πρός τή
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έγκλημα ^οπήν, παρουσίάζοντες 'ίίλλάχις καί τούς φυσικούς και ψυχολο
γικούς εκείνους χαρακτήρας,- δι’ ών ή εγκληματική ανθρωπολογία διακρί
νει φούς. φύσει καί έκ γενετής εγκληματίας..
Έκ- τούτων έπαρκώς, νομίζω, καταδείκνυται τις ή περί τής δικαιολογκεής βάσέως-καί του σκοπού τής ποινής δοξασία τής νέας σχολής. Κατ’
αύτήν, :ή ποινή ούδένα άλλον έπιδιώκει σκοπόν ή τήν κοινωνικήν άμυναν
κατά- τοϋ έγκλήματος, ής ή άνάγκη. επιτείνεται ή μειοϋται άναλόγως τής
έντάσεως τοϋ πολεμουμένου κακοϋ. Άλλά προς ακριβή διάγνωσιν τοϋ
κακού τούτου . καί πρός εύρεσιν τών μέσων τής αποτελεσματικής αύτοϋ
καταπολεμήσεως, ήτοι τών καταλλήλων ποινών, μεγάλως συντελοϋσιν
αί γινόμεναι έρευναι περί τών γενεσιουργών τοϋ εγκλήματος αιτιών, και
ή έπί τών ερευνών τούτων βασιζομένη διαίρεσες τών έγκληματιών είς δια
φόρους κατηγορίας.
Τήν πρώτην κατηγορίαν άποτελαΰσιν, ώς είρηται, οί έκ φυσικού εν
στίκτου έγκληματίαι, οΐ μάλλον επικίνδυνοι καί αδιάλλακτοι τής κοινω
νίας πολέμιοί, οΰς ούδεμία ποινή δύναται νά..περιστείλη, ούδεμία φυλακή
νά αναμόρφωση. Μή δυνάμενοι ούτοι νά ύποτάξωσι τάς άγριας αύτών
δρμάς είς τούς θεμελιώδεις τοϋ κοινωνικού βίου ορούς, είσίν ανεπίδεκτοι
πάσης μεταμέλειας καί πάσης προς τήν κοινωνίαν συνδιαλλαγής. Έξ ίσου
δέ προς τούτους επικίνδυνοι τή κοινωνική τάξει παρίστανται καί οί έκ
συνήθειας ή έξ επαγγέλματος λεγόμενοι έγκληματίαι, ο'ίτινες, ριφθέντες
έκ τίνος περιστάσεως έν τή ολισθηρή τοϋ έγκλήματος. δδώ καί άδυνατοϋντες πλέον νά συγκρατήσωσιν εαυτούς, άποκτώσι διά τής συνήθειας
τον πρός τό κακουργεϊν έ'ρωτα καί πάντας τούς ψυχολογικούς χαρακτή

ρας τών έκ γενετής έγκληματιών. Καί ούτοι, ώς έκεΐνοι, είσίν ανεπίδε
κτοι μετάνοιας καί βελτϊώσεως, διότι ή έξις τοϋ έγκλήματος,δευτέρα φύσις
καθισταμένη, ριζοβολεϊ βαθέως έν τή ψυχή αύτών καί άδύνατος έ'σται ή
άπό ταύτης άπαλλαγή των.
Κατά τοιούτων έγκληματιών άντιδρώσα ή κοινωνία καί αδυνατούσα
νά προσελκύση καί ύποτάξη αύτούς εις τούς διέποντας τον κοινωνικόν βίον
κανόνας, εΰρίσκεται είς τήν άνάγκην, ύπεραμυνομένη τής ιδίας ύπάρξεως
καί ασφαλείας,νά. άποβάλη άπό τών κόλπων αύτής καί θέση έκποδών τά
φθοροποιά ταϋτα τοϋ οργανισμού της στοιχεία. Τά δε πρός τούτο φέροντα
μέρα είνε ό θάνατος, ή Ιΰόβιος κάθειφξις γ,<χχ ή ιπτερορ/α (relegation}.
Καί ιδού έγειρόμενον τό περιλάλητον ζήτημα τής θανατικής ποινής.
Πρόδηλον είνε ότι αύτη ούδαμώς άπήδει πρός τάς έκτεθείσας περί τοϋ

σκοπού τής ποινής ιδέας. Άν ή κοινωνία, εύρισκομένη έν τή άνάγκη, έχη
τό δικαίωμα νά άποβάλλη άπό τοϋ κύκλου αύτής καί άπαλλάσσηται διά

παντός άπό τοϋ άδιορθώτου έγκληματίου, δ’στις διαρκή κατ’αυτής απει
λεί κίνδυνον, ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία ότι τό άπλούστερον καί άσφα-

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΗ

63

λέστερον πρός τούτο μέσον είνε δ θάνατος. Τοϋτο δέπάντες οί οπαδοί
τής νέας σχολής παραδέχονται, έξετάζοντες μόνον τό πρακτικόν ζήτημα
κατάά πόσον έν ταϊς σημερεναϊς κοινωνίαις ή θανατική ποινή αποβαίνει
έφαρμόσιμος. Ό Garoffalo τήν έφαρμογήν αύτής θεωρεί έφικτήν μόνον
έπί τών μεγάλων έκ φυσικού ενστίκτου έγκληματιών, παρ’ οίς τό αίσθη
μα τοϋ ί.Ιίου άποδεικνύεται έντελώς έλλεϊπον, τών άπαισίων έκείνων φονέων, ών ή άπανθρωπία υπερβαίνει παν δ'ριον, καθιστώσα κατάδηλον τήν
τερατώδη αύτών ψυχικήν ανωμαλίαν. Ό καθαρώς εγωιστικός σκοπός, χάριν τρϋ όποιου διεπράχθη δ φόνος, ώς λ.χ. τό χρηματικόν συμφέρον, ή
έλλειψις οΐασδήπότέ άφορμής έκ μέρους τοϋ θύματος, οί δεσμοί οΐ σύνδέοντες τόν φονέα πρός τό θϋμά του, δ τρόπος τής έκτελέσεως τοϋ φό

νου, ώς λ. χ. αί βάσανοι, ών έγένετο χρήσις, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν
ώς γνωρίσματα διακρίνοντα μεταξύ τών άν·
άνθρωποκτόνών τούς φονεϊς έκείνους, έφ’ ών ή θανατική ποινή, κατά τόν μνησθέντα συγγραφέα, δέον νά
έφαρμόζηται. ’Ανεπαρκές δέ είνε τό ύπό τών ποινικών νομοθεσιών γενικώς
παραδεδεγμένων κριτήριον τής μετά προμελέτης ή μή έκτελέσεώς τής αν
θρωποκτονίας· ή μακρά ή βραχεία, προ τοϋ έγκλήματος σκέψις'δέν άποτελεϊ πάντοτε πραγματικήν ένδειξιν περί τής μάλλον ή ήττον κακούργου
φύσεως τοϋ φονέως, ένώ ταύτην θετικώτερον άποκαλύπτουσιν αί άνωτέρω
μνησθεϊσαι ή καί άλλαι περιστάσεις, ύφ’ άς έξετελέσθη τό έγκλημα, προδίδουσαι τήν έκτακτον ωμότητα τής ψυχής τοϋ έγκληματίου. Πέραν τών

ορίων τούτων έφαρμοζομένη ή θανατική ποινή, προσκρούει είς τό ηθικόν
τής κοινωνίας αίσθημα, έξεγείρουσα τήν άνθρωπίνην συνείδησιν καί προκαλοϋσα τήν φρίκην καί τήν άποστροφήν.
Καί ούτος βεβαίως είνε δ λόγος, δι’ δν σήμερον πανταχοΰ σχεδόν σπανιωτάτη γίνεται χρήσις τής θανατικής ποινής, διότι ή συνεχής εκτέλε
σες αύτής δέν δύναται πλέον νά συμβίβασθή πρός τήν διά τοϋ πολιτισμού
έπιτευχθεΐσαν έξέλιξιν τοϋ ηθικού αισθήματος τών κοινωνιών, Ό αλη
θώς πεπολιτισμένος άνθρωπος δέν δύναται νά βλέπή άνευ φρίκης τήν κε
φαλήν τοϋ δμοίόυ του πίπτουσαν έπ’ όνόματι τής δικαιοσύνης. Ματαίως
δέ κοπιώσιν οΐ νομίζοντες ότι δύνανται’ νά άντιταχθώσιν είς ;τό παρασϋρΟ.ν τήν ποινήν ταύτην ρεύμα τοϋ πολιτισμού καί, άντιστρατευόμενόε είς
τήν κοινήν συνείδησιν, νά έπανιδρύσωσι το ικρίωμα έν μέσφ τών πεπολιτισμένων κοινωνιών, ενεργούν μετά τής αυτής δυνάμεως καί κανονικότητος, ώς έν άλλαις έποχαϊς.
Άλλως τε τό διά τής θανατικής ποινής έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα
τής έξασφαλίσεως τής κοινωνίας άπό τών μάλλον επικινδύνων κακούρ
γων δύναται καί δι’ άλλων μέσων νά έπιτευχθή. Τοιαϋτά είσεν ή διά
βίου χαθει^ις καί ή είς έρημόν τινα νήσον ή είς μεμακρυσμένην τής επι
κράτειας άποικίαν αποπομπή, ών τήν εύρεϊαν έφαρμογήν επιζητεί ή νέα
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σχολρ. Το σύστημα τής αποπομπής, έφαρμοζόμενον άπό πολλού χρόνου
έν Γαλλία έπί τών είς Ισόβια ή πρόσκαιρα δεσμά κατα^ικασΟέντων, ευ
ρύτατα προσέλαβεν όρια διά τοϋ προσφάτου νόμου της 27η? Μαίου 1885.
Κατά τάς διατάξεις αύτού, άπελαύνονται ίσοβίως καί περιορίζονται έν τφ
έδάφει τών γαλλικών άποικιών μετά την έκτισιν της ποινής των πάντες
οί καθ’ υποτροπήν έπί κακουργήματι η πλημμελήματί καταδικασθέντες;
αΰξάνοντος μόνον τοϋ άπαιτουμένου αριθμού ύποτροπών άναλόγως τής
βαρύτητος της πράζεως. Ή υπέρμετρος έν Γαλλίφ αύξησις της έγκλη
ματικότητος καί τών ύποτροπών έπέβαλε την άνάγκην τοϋ νόμου τούτου,
it’ ού κυροϋταε καί προσλαμβάνει σάρκα καί οστά ή ύπό της νέας σχο
λής ύποστηριζομένη ιδέα ότι τό μόνον, πρός έξασφάλισιν της κοινωνίας άπό
τών άδιορθώτων έγκληματιών μέσον είνε ή άπό τοϋ κοινωνικού κύκλου
διάπαντός άποβολή αύτών.
.
.
Άλλά τό έ'γκλημα δέν έκπηγάζει πάντοτε άπό τών τοιούτων άνεπιδέκτων πάσης περιστολής καί ήθικοποιήσεως φύσεων. Παρά ταύτας ύπάρ-

κής κατατάξεως τών. άριθμοίν, άνεϋρίσκει τάς σχέσεις- καί τήν άμ.οιβάίαν

χουσι καί αί άσθενεϊς έκεϊναι φύσεις,αϊτινες παρασύρονται είς-τό έ'γκλημα
ούχί έξ έμφύτου ροπής, άλλ’ ύπό τών περιστοιχουσών αύτάς έξωτερικών
περιστάσεων. Έκ τούτων άποτελεϊται ή τάξις τών καλουμένων εκ περισζάσεως έγκληματιών, ών κατά μέγα μέρος ή δημιουργία οφείλεται είς
την έπίδράσιν τών κοινωνικών όρων, ύφ’ ους βιοϋσιν. Ό σπόρος τοϋ έγκλή
ματος δέν ευρίσκει τήν αύτήν πανταχοϋ έπίδοσιν βλαστάνει και άναπτύσσεται άναλόγως τής γονιμότητος τοϋ κοινωνικού εδάφους, έν ω έρρίφθη. Αΐ κοινωνίαι, ώς λέγει λίαν προσφυώς Γάλλος τις συγγραφεύς, έ'χουσι
τούς έγκληματίας, ών είσιν άξιοι.
Έπί τών τοιούτων έγκληματιών ή ποινή δύναται άναμφιβόλως νά
χρησιμεύση ώς μέσον ήθικοποιήσεως, ένισχύρυσα αύτούς καί καθιστώσα
ικανούς πλειοτέραν νά άντιτάττωσιν άντίστασιν είς τήν πολλάκις όλεθρίαν τοϋ .κοινωνικού περιβάλλοντος έπίδράσιν. Ή ©υλακή διά τούς τοιούτους δύναται άληθώς νά χρησιμεύση ώς σχολεΐον ήθικής άναμορφώσεως, άποδίδουσα τή κοινωνίφ καί έπαναφέρουσα είς τήν όδον τοϋ καθή
κοντος τούς προσκαΐρως άπ’αύτης έκτραπεντας.
Άλλά το σημεϊον, είς δ κατά τήν γνώμην τής νέας σχολής δέον κυ
ρίως ή μέριμνα τής πολιτείας νά διευθύνηται, είνε ή πρόληψις τής τοιαύτης άπό κοινωνικών αιτιών παραγομένης έγκληματικότητος. Έπί τού
άντικειμένου τούτου εύρύ άνοίγεται στάδιον έργασίας τή κοινωνιολογία,
ήτις, άναλύουσα καί μελετώσα τάς ποικίλας τού κοινωνικού οργανισμού
συνθήκας, αναζητεί τά τρωτά αύτού μέρη καί άποκαλύπτει .τάς άρχικάς
τοϋ κακού αιτίας- καί έν τή έργασί^ι ταύτη κυρίως καταφαίνεται ή με
γάλη τής στατιστικής χρησιμότης, ήτις διά τής αναγραφής καί μεθοδι-

έπίδράσιν τιόν τού κοινωνικού βίου γεγονότων.
.·· . "; '-ν ,····.'···.:·. .·■■;-.
- Τά πορίσματα δέ τών μελετών τούτων έ'χουσα πρό οφθαλμών ή πολι
τεία οφείλει νά ,· λαμβάνη παν άναγκαϊον ■ μέτρον πρός μεταρρύθμισήν· καί
βελτίωσιν τών παραγωγών τοϋ κακού ορών, στειρεύουσα ούτω τάς πηγάς
τοϋ έγκλήματος καί άποπνίγουσα αύτό-έν·τή.γενέσει του. Τούτο δέ’πράττουσα προς έξασφάλισιν τής κοινωνικής τάξεως. έκτελεϊ συνάμα, καί .κατ’
έξοχήν φιλάνθρωπον.'-έργον. Πόσον ώραΐοε καί πόσον συνάμα; ιάληθεϊς είνε
οί λόγοι, ους ό Quetclet θέτει έν τώ στόματι τοϋ έγκληματίου, οστις
πίπτει; θύμα τών περιστοιχ.ουσώνιαύτόνκοινωνικών περιστάσεων’:
μι rd άχαχκεύσω άίμα καθαμώζεροκ, μεταεμ,υθμίσατε τό
είμι ηναγκασμένορ rot, ζω, καί θά μοί όώσηζε rear, ΰπαμζιν. Οί θεσμοί
iio&rrAre^orzai xai μάλιστα ευνορϋσΐ ΐΐΛηθΰκ' xtrdirair καί :χαγΐά(ύΖί καί
μί' πΛήζζεζε: ar ΐζ άμρροσύνης ~ε(,ι~ΐα:ζ(ύ είς αντάς ; Λει· εχμεχε rd μεζ
ζιίμνήσητε μά.Ι.Ιον ΙναΛΛηφ&σηζε ζάβά,^αθ^α^χί ζοΰχΜονς.νω? όποιων
είμΙ ύπόχρεως ~ rd βαδίζω η' ζοΰΛά,χισζστ όεν επρεπε . rd. φωτίομζεζην
πομείαν μου ;i>
χ.χχ·
’
λ/.'
IV
.;χ;.χΛΧΧ3

JO"

xic x.'X

Τοιαύτκ έν περιλήύει είσί τά γενικότερα πορίσματα τών μελετών τής
θετικής.σχολής, έφ’ών έκρινα άναγχαΐον; νά έφελκύσω-τήν: προσοχήν.· τών
παρ’ήμΐν έπιστημόνων πρός εύρυτέραν.· άνάλυσιν καί συζήτησιν αύτών.
Δέν έχω βεβαίως άνάγκην. νά. ύποδείξω.πή.ν. ύψίστην σημασίαν,’,ήν,.περι^·
κλείουσι τά διά τών μελετών τούτων έπιλυόμενα ζητήματα; ’.Τίς .δέν κα
τανοεί’ ότι έκ τής ορθής τών, ζητημάτων τούτων λύσεώς, έξαρταται άύτή
τής κοινωνίας ή όπαρξις, ή ήξασφάλισις τών; .πολυτιμοτέρών αύτής-.δι

καιωμάτων καί συμφερόντων; Καί τίς, τοιούτου σκοπού προκειμένου,
δύναται’.να’συμβόϋλεύίη,τήν είς τάς κρατούσας ιδέας ευλαβή έμμονήν
καί προσήλωσιν άνευ κάν έρεύνης και συζητήσεως τών νέων ιδεών;
. Εινε αληθές οτι αύτα,ι δέν.προσεκτήσαντο είσέτς .τό . κύρος, εκείνο, δι’ ου
αί έπιστημονικαί θεωρίαι .ιμεταβάλλονταΐχείς·,. άξιώμοςτα,^νεπίδερρτκ,αμΓφισβητήσέως,; καί ότι πολλούς καί δεινούς άριθμοϋσι πολεμίους.·.·Άλλύε,ΐνε
εξ ίσου άληθές ότι καθ’έκάστήν προάγόντάι καί νέον κάτακτώσιν έ'δαφος1.
Ί Ούτω τή πρωτοβουλία του; έν Marburg καθηγητοϋ τοϋ Ποινικοί! Δίκαιου F.
von Liszt άπό.· κοινοϋ μετά τοϋ Ad. Prins κάθήγητοΰ τρΰ. Πρινικρΰ Δικαίου έν,.Βρυξέλλαις συνέστη εσχάτως επιστημονική εταιρεία ύπο τον τίτλον «Διεθνής 'έςαιρεία
τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου», έν τω προγράμματι τής όποιας ώς άρθρα πίστεως ανεγράφησαν αί θεμελιώδεις άρχα'ι. τής νέας^^λίί,»«άί^.ξής : 1) Σκοπός τής ποινής είνε ή
καταπολέμησις τοϋ έγκλήματος ώς κοινωνικού φαινομένου. 2) Τά εξαγόμενα τών ανθρωπολογικών καί κοινωνιολογικών ερευνών δέον νά ληφθώσιν ύπ’ οψει ύπο τής επι
στήμης τοϋ Ποινικοΰ Δικαίου και τής ποινικής νομοθεσίας. 3) Ή ποινή είνε εν τών
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■ ’· .·. Π άνταχο-ϋ·- σήμερον ■· ή: ανάγκη; .τής ■ -ριζικής -’άναμχρφώσεως τής -ποινικής
δικαιοσύνης ύπ’ αυτών τών.πραγμάτων .καταδεικνύεται?· ’Ενώ ή χαλαρά

των πολιτειών μέριμνα άφιεροϋται κυρίως! εις '.την προσφορώτέράν των φυ
λακών διοργάνωσιν προς έπίτευζιν της κρατούσηςπερί τοϋ σκοπού της
ποινής ιδέας,· ήτοι τής -βελτιώσεώς τών.καταδίκων,· ;ή·; έγκλημ.ατικότης
ούδεμίαν ή -λίαν άσθενή συναντώσα άντίδρασιν προβαίνει δλονέν αύξουσα
καί κατακλύζουσα το κοινωνικόν έδαφος. ’Αρκεί νά .ρίψη τις εν βλέμμα
έπί- των ,ποιννκων ·στατιστικών; πάντων.τών πεπολιτισμένων κρατών, και
θέλει ϊδει προδηλως πιστούμενον. το γεγονός-τούτο; Τί δε νά ε’ίπη τις περί
ημών, οΐτινεςγκατά πολλά βεβαίως ύπολειπόμενος. άναντιρρήτωςόμως
δυνάμεθα- νά διαμφισβητήσωμεν τά πρωτεία έν τή άπαισία της έγκλη-

ματικότητος κινήσει;
■ ■
. .
■
‘Έν-τοιαύτη έπικαίρφ. - στιγμή έφχομένη ή άνθρωπολογική σχολή καί
επιχειρούσα πάση-δυνάμει-νά διαλύτη τάς σκοτιζούσας την ποινικήν έπιστημην-πλάνάςί- - διδάσκει Ότι; αδύνατος .είνε,.ή έπαρκήξ,.τής κοινωνίας
έξασφώλισις διά -ποινικών νομοθεσιών,; άΐτινες ,έδημαουργήθησαν ;έν. παντετ
λεΐ άγνοίγ τοϋ έγκληματίου άνθρώπου, αύτοϋ τουτέστι τοϋ κακού,-όπερ
είσί προωρισμέναι νά θεραπεύσωσι καί ύπο τό πρίσμα τών μεταφυσικών
περί έλευθέρας βουλήσεως θεωριών, αϊτινες όσημέραι καταρρέουσιν ύπο τά
.κτυπήματα’ τής-θετικής;;φιλοσοφίας;; Διακηρύττουσα δέ'οτι δ; μόνος τοϋ
■ποινικού δικαίου- σκοπος εΐνέ ;ή· κοινωνική.;, άμυνα κατά; .τό.ϋ-έγκλήματος
επιζητεί :τήν προς τον σκοπον; .τούτον καί προς τάς Ιθετικάς επί.τ'οϋ. έγ-κληματίουπαρατηρή.σεις συν-άδουσα,ν ά.ναμ.·ορφωσιν αύτοϋ.. ;
ωγ'ε ν.Σ
Άλλ.’ ίδέαιτέπΐ-μ.ακρον χρόνον κρατήσασαι; καί;βαθέως.ριζόβολήσασαι
όύδέ ταχέως ούδ’ εύχερώς καταρρίπτονται. Ό άγων σσται μάκρος και
επίπονος,; άλλ’ έξ αύτοΰιφαεινή θά-προκύψη ή αλήθεια. .
:ι-’'·ν:· ■'/ :Κ;'·.--;;-■;· . .■;
·

;
..................

Τομ.ΊΕ.Ήλο4πουλοφ.■
δραστικ'ωτάτιον' μέσών ΐρος καταπολέμησιν του εγκλήματος· δεν εϊνε όμως τδ μόνον
■μέσον; Δεν πρέπει επομένους νά άποσπαται απδ τοϋ συνδέσμου της μετά.τών άλ
λων προς'καταπολέμησήν-καί- ’ιδία; προς, πρόληψιν-τοϋ εγκλήματος μέσων. 4) '.Η διά,κρισις; ήώγ .ε’α,;.πε^.<στάσε«ςχέγκληματιώ.χ;καί των,,/α:,<in^ee(.ac τοιούτων ,είνε .θεμε
λιώδους σημασίας ϋπδ θεωρητικήν καί’ πρακτικήν έποψιν κλπ. Ύπο την επίδρασιν
δέ τών ιδεών τούτων - συνεκλήθη’'-'παί:;έΐργάσθη κάτά; τον; παρελθόντα Αύγουστον’ καί
"τδ-έν Βρυξέλλαις διεθνές: συνέδριονμε’ις 8 παντάχόθεν προσήλθον οί-σπουδαιότεροι-'τών
•'ποινικολόγων;

ί'Λί
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Μέλλω νά φέρω ύμάς διανοητικώς εις την π.ολ.υμέταλλον εκείνην τής
Στερεής Ελλάδος... άκραν,. έ ν· ή πυρετώδης καί. ζωηρά κίνησις μεταλλευ
τικών καί.μεταλλουργικών έργων έτελεΐτο το πάλαι ύπο την κρατεράν
τής Σουνιάδος .’Αθήνας αιγίδα, έκεϊ, ένθα έ'ζειτ.ο ή πηγή τοϋ πλούτου καί
ή αφορμή τής άϊδίου δόξης τοϋ,έ'θνου^ ημών, ήτις τοσοϋτον ωφέλησε τούς
πολυθρύλητους εκείνους άνδρας εις την μ,π.όκρουσιν.-βαρβάρομ επιδρομής
καί άναστήλωσιν έ'θνους, όπερ..ώ.ς..φαεινότ.μτος .ήλιος κατ.ηύγασεν ,ύπο
πάσαν έ'ποψιν ολόκληρον τόν πεπόλι.τισμ-.ένον κόσμον. Άλλ’δμ.ως; έπήλθεμ
ή πανώλης έκείνη τής άρχαίας 'Ελλάδος, (τον. Πελοποννησιακ,όν λέγω
πόλεμον) καί ένέκρωσε.πάσαν κίνησιγ,-καί ζωήν......
Μάτην άπέβησαν αί σοφαί του σοφού τής άρχαιότητος οικονομολόγου
Ξενοφώντος- συμβουλαί, μάτην.; εκείνος, παρήνεσε τούς .τής..δ.ημ.οκρατίας
πολίτας νά έ.πκναλάβωσι τά έργα.»r-'H δημ.οκρατία παρέσχε-', μεγίστας
τοϊς μεταλλευτκϊς εύχερείας, ένεθάρρυνεν αυτούς παντοιοτρόπως, άλλ.’ ή

προτέρα ζωή δεν έπανήρχετο, ., .
■.,·■■,
*Οτε δ.πανούργος Φίλιππος έ'λα.βε τή .σκήπτρα τής Μακεδονίας καί
είσεκόμιζεν εις τήν αύλήν τής ΙΙέλλης αφθονον πλούτον έκ τών ενεκείνη
τή γώρφ -μεταλλείων χρυσού,' .αργύρου... καί; μ.ολύβδου, -οί’ έν Λαυρίφ μεταλλευταί έξώρυττον άρπακτικώς τά ύπο τών άρχαΐων ύπολειφθέντα
μεταλλοϋχα. στηρίγματα, έκ. δέ. τής αδεξιότητας πλεΐστοι. ε’ργάται έγκατωρύττοντο.
Μόλις έπί τού Δημητρίου τόύ Φαληρέως άλλ’ έπί βραχύτατρν.χρονι-r
κον διάστημα διενηργοϋντο τά έργα οδτω. συντόνμς,.; -ώς -ει ,πρ.Ομεδόκων

αύτον άνάξειν τον Πλούτωνα, ώς λέγει ό Στράβων. Καί τή άληθείφ άνήγαγον τον θεόν τοϋ ’Ερέβους! καθόσον έπί τής 'Ρωμαϊκής κυριαρχίας
(146 π. X.) μόνον άδρανής τις εργασία έγίνετο προς εξαγωγήν μολύβδου. καί άργύρου, μ.ετ’ ού πολύ .δέ τά πάντα έγκατελείφθησαν καί έτάφη®αν·. αί 'πλούθιαι ’τής_ ’Αττικής .πόλεις. Χορικός,- 'Ά.νάφλεστος καί άλλκι ερημούντάι, αί κάμινοι. καί αί ύψηλαί.καπνοδόχοι, αί διασκορπίζουσ.αι παν-α^οϋ τής Λαυρεω'τικής τάς πυκνάς μολυβδούχρυς καί άρσενικού1 Άνεγνώσθη εν τω Συλλέγω τή 29 ’Ιανουάριου 189Q,
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χους λιγνύας καταρρέουσι, τά χαίνοντα τών ορυγμάτων στόμια, «Ις χ
τχ πηροφόρα ανδράποδα· είσέδυον, δπω< άποσιήά^ωσιν έκ τών εγκάτων
της γης την άργυρίτιδα κατεχώσθησαν,αί παμμέγισται δε,ξαμεναί, έν αις
τά o'y.Cptoc urT'ocTGC συνελέγοντο, καί τά πολυπληθή κα-ί εϋφυά λιθόκτιστα
μεταλλοπλύσια έξέλιπον άπό τοϋ προσώπου της γης' πάσα ζωή, πάντα
τά έργα, άτινα παρήγαγεν ή άνθρωπίνη τέχνη ή φύσις έκάλυψε διά πυ
κνού έκ πεύκων δάσους καί κατέστησε ;δ$αίτημα αγρίων ποιμένων καί
κρησφύγετου ληστών καί πειρατών.
Κάί δέν ά'ρκόϋσι ταϋτα· έπήλθε καί η λήθη καί έκάλυψε καί αυτή' διά
τής σκότίας: της δλόκληρον εκείνον τόν μεταλλευτικόν κόσμον, ύφ’ ού παρήχθησαν τοσαϋτα ποσά άργύρου'καί μολύβδου, δ δέ περιηγητής Παυ
σανίας ~ πέριερχόμενος τά μέργ) έκεϊνα, ήρκέσθη νά σημείωσή διά τό έ'ργον του «Πλέοντι δέ είς τό πρόσω (Σουνίου) Λαύρίόν τε έστιν’, ένθα ,τοηέ
Άθηναίοις ήν άργύρου μέταλλα».
!
Τελείά'.πλέον- ήτο ή παρακμή· οί περιτελλόμενοΐ αιώνες' ήμίλλώντο νά
θζψωσι βαθύτερου ύπό τό στρώμα τής γής καί τής λήθης τήν χρυσήν
εκείνην καί εύδαίμονα άκραν τής έλλήνικής γής τήν άπασχόλοϋσαν κατά
τινας ήμετέρους ούχί άπιθάνους ύπόλόγίδμούς Γ5000 μεταλλεύτάς διά τήν
δρυξιν τών στοών καί τών φρε'άτων, την έζμετάλλευσιν καί μεταφοράν .
τής μετάλλίτιδος καί τήν^ώνεύσιν' αυτής’ άρός'εξαγωγήν άργύρόϋ; 01
έργάται δ’ ούτοι έπί 300 συνεχή έ'τη έργαζόμενόι παρήγάγον μόλυβδον
καί άργυρον άξίας 4.171.378.000, έξ ών ή δημοκρατία θ’ άπελάμβανε
λόγφ φόρου 579.658 δρ. κατ’ έτος. Έκ τών υπολογισμών τούτων ευκό
λως εικάζετε όποια ζωή έπεκράτει εκεί, πόσων άνθρώπών μόχθους δ χρό
νος’ έ’πί τοσοϋτον διάστημά έκράτει τέθαμμένους.-—Έν τή σιγή καί τή
"έρήμ'ίίγ-εύρον'τό Λαύριον ’καί οί πατέρες ημών μ.ετά τήν εθνικήν παλιγγ&ύέσίαν· -πρό τριάκοντα δ’ έτών περατώσας τάς σπόΰδάς μου έν Γέρμαόίέράάί ‘Β&λγίφ, έλθώυ είς τήν'Έλλάδά ’ καί πρόσληφθείς'ώς δόάιμός έν
τφ ύπουργείω τών οικονομικών, έ'σχον αφορμήν ν’ ακούσω κατά πρώτον
περί τών άρχαίων σκωριών τόϋ Λαυρίου καί τής δι’ αύτών πιθανής λι~
θοστρώσεως τών δδώ'ν τής πρωτευούσης.
·

■'

’'’Λίέόν’''Λιδιίύ'ρςον.’" ν

*Ητο ή 19η Δεκεμβρίου τοϋ έτους i860, ότε φέρων μετ’έμαϋτοϋ τήν
διαταγήν τοϋ άειμνήστου τών'οΐκόνομίκών υπουργού Σίμου, τόν Νέον

Άνάχαρσιν κάί τό περί προσόδων τοϋ Ξενοφώντος' έπορευόμήν πρός τό
Σούνιον, δπώς έπισκεφθώ τήν παρ’αύτφ μεταλλούχόν τοϋ Λαυρίου χώ
ραν, έ'νθα ποτέ μυριάδες έμόχθουν καί άπέθνησκον δούλοι πρός έξαγωγήν άργύρου χρησίμού διά τάς ’Αθήνας τόϋ Μίλτιάδού καί Περικλεούς.
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. Ήτα βαρύς χειμών, αήδέ άδιακόπως πίπτουσαι. νιφάδες χιόνος. προσε^
τίθεντο . εΐς/τήν/ μελαγχολικήν-:λευκήν- σκέπην, ήτις τ-κάλυάτε·· .τήν- Jlev*
τέλην, τόν- 'Υμηττόν, <τήν Πάρνηθα, τόν Κορυδαλλόν καί αύτόν τόν Λυ
καβηττόν, οστις μαστοειδής ι.τό-σχήμα μοί. έφαίνετο ότι-Αψοϋτ.<ή:άγε»ρώχως, ώς ^,πλέων λευκός κύκνός< .έν μέσ.φ. τών τότε όλιγάνδρων- Άθάρνών, έξ ών καπνού έλικες έφαίνοντο άνερχόμεναι πρός τά·--ύψη.'. ΈπΓτφ
θεάματι τούτω ή διάνοια μου άνεπόλησε τάς χειμερινής έπαύλεις τής
Γερμανίας, άς έπί δέκα έ'τη συνεχώς έ'βλεπον. Άλλ’ϊνα, ώς φαίνετάι'ί ισχυ
ρότερα άντίθεσις ύπάρχη, έφερόμην έπί κάρρού καθότι, ούτε σιδηροδρο
μική γραμ.μή ούτε αμαξιτός όδος ομαλή ήτο τότε' άπησχόλου.ν/ δέ ’κάί
έτερπον τόν νοϋν μου αί εύφυόλογίαι τοϋ καρραγωγέως Γεωργίου· ήτο
χαρακτήρας δι’ εμέ τουλάχιστον λίαν εύχαρίστου. . Έφθάσαμεν λοιπόν
κατά πρώτον είς τον στρατιωτικόν σταθμόν Σταυρού, ον -δέν /βλέπει τις
νύν είς Λαύριον πορευόμενος· πλησίον δ’ άύτοϋ καί έν ταϊς· ύποϊρόιαι-ς· πού
Υμηττού ύπάρχει ή μονή τού άγιου/Ίωάννου τοϋ- Κυνηγού, ήν έπεσκέ-

πτοντο οΐ κυνηγοί τών ’Αθηνών. Αί νιφάδες- έξηκολούθουν πλήττονται
ημάς καί πλήροϋσαι τό δίτροχου* ταύτας. δ-’ δ 'Γεώργιός· δϊ’’άρώματώδους θάμνου έξέβαλλεν.- Άπο τού Σταυρού'διεϋθυνόμενοΓπρος/άνατόλάς
καί .κατερχόμενοί: τού ύψώματος ήλθομεν είς τήν διασταύρωσιν δύο οδών,
ών ή μέν ήγε πρός βορράν εις τόν Μαραθώνα καί τό Πικερμιον (έ'νθα εύρέθησαν σωρηδόν άπολελιθώμένα τά θαυμάσια θηλαστικά ζώα, οίον ό
ρινόκερως, τό έλάνοθήριον, ή ύαινα, τό λιγνόν ίππάριον, ούτινος/ ή-γοργότης τοϋ -βαδίσματος, καί ή ώκυποδία καθίστων ζωηροτάτην - φ-ήν βψιν
τής. ελληνικής χώρας κατά τήν τριτογενή έποχήν), ή δ’ έτέραώδός ήγε
προς τά Μεσοχώρια. .-Λ.· -λ
■’/
- Ή -άποψις τής χώρας ήτο ολως διάφορος, τό ώραΐονΆεκανοπέδιόν τών
’Αθηνών,δέν έφαίνετο πλέον, ένώπιόν δ’ ημών διηνοίγετο έκτενής πεδία;

κατά τό πλεΐσ-τον χέρσος-, πολλαχοϋ δ’ έ'χουσα-μεγάλα-ς'πεύκάς' κάί- γϊ*γηρακότα. έλαιόδενδρα.
; ...ν .
Λ -. ■
. Μετά πορείαν ολίγων ωρών άφικόμεθα εις Μαρκόάουλον, έ'νθα άνεπαθθημεν ολίγον καί έθερμάνθήμ.εν παρά τήν ζωηρώς-ύποδάυλιζομένην πυράν
τών άλβανικών μελάθροιν. Άπό τοϋ Μαρκοπούλου διηυθύνθημεν πρός τό
χωρίου Κερατέας- έν τφ μέσφ δέ τής οδού ταύτης καί σχεδόν άπέναντι
τοϋ χωριού Καλυβιών εύρομεν μικρόν σωρόν μολυβδούχων σκωριών, ήτοι
, τά πρώτα λείψανα, τής άρχαίας μεταλλουργίας, περί δέ-λύχνων άφάς
,έφθ.άσαμεν ε’ις Κερατέαν, τόν άρχαϊον δήμον Κυρτιάδας, έ'νθα διενυκτερεύσαμεν; Τήν εσπέραν ταύτην έγνωρίσαμεν τόν Λύκον τού Λαυρίου, όνο-

μασθέντα- ούτω διά τήν έμπειρίαν ήν είχε τών τόπων εκείνων·έκαλεΐτο
Μπαρμπαδήμος, ήτο εύγενής, ό δέ οίκος αύτοϋ ήτο-άβραμαϊκρς έμπνέων
,ε’ιςπάντα-πόν-ίσεβασμόν·-. πέριξ αυτού- έκάθητο ώμάς έκ τρίάκοντα-’/άτό-

■
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μων, συζύγου, υιών, ‘θυγατέρων,· γαμβρών, νυμ.φών, έγγόνων καί δισέγγο
νων, πάντες δ’ ούτόι -έν.σιγή ·ήκροώντο' ότε ό'-γέρων'- ώμΐλέΐ,'Όποϊός σε
βασμός καί έν ταύτφ όποια άντΐθεσις τής,'τότε-καί νϋν έπόχήςΤ Τδιόϋτον ευρών οδηγόν έθάρρησα ότι θά; δυνηθώ ;νά μελετήσωΌ“τί άφέώρά είς
τήν έμήν.περιεργίαν καί την τοϋ ύπουργείου άπαίτησινλ'Ότε πέλός έγένετο ημέρα, άνίβημεν έπί ήμιόνων- τά νέφη εΐχον φυγάδεύθή καί ό ’Ατ
τικός ουρανός φέρων τόν χρυσαυγή ήλιον έξείλισσε προ τών οφθαλμών μου
θέαμα έκ τών σπανιωτάτων. Εις τούς οφθαλμούς μου προσέπιπτον άφ’ένός
μέν αί χλιαραί τοϋ Φοίβου; ακτίνες, άφ’ έτέρόυ δέ τά χιονοσκεπή τοϋ
Λαυρίου όρη, ήτοι τό της Πλάκας, Εύροκάστρου, ΚερατέάςΛ'η έρήμία
τών τόπων καί ό ρωμαντικός καιρός μέ ήνάγκα'σαν V’ αναπολήσω όλας
έκείνάς τάς εικόνας, αϊτινες- εΐχον έντυπωθή έν τη: ψυχή μου μελετώντας
■ τά περί Λαυρίου. Ποϋ ήσαν αΐ μυριάδες -έκεϊναι τών εργατών; που ή
πολυανθρωπία, αί φιλονικίαν, όλος τέλος έκεϊνος ό θόρυβός, 3στις φυσικόν
ήτο νά ύάάρχή έ.ν τόπφ, ένθα έτελοϋντα τοσαϋται- μεταλλουργικά!,έρ-

γασίαι; Τό κάλυμμα τήςχίόνος, τό στρώμα της γης έκάλυπτόν έκεϊνά,
ημείς δ’ έσπεύδομεν έπί την άνακάλυψιν τών λειψάνων αύτών.
Καί πρώτον.μέν ήλθομεν εις θέσιν Λουλουκούκιον καλουμένην 1 1/2
ώραν άπέχουσαν τοϋ λιμένος Θορικοϋ. Βαθύτατος χείμαρρος έκαλύπτετο
έ'νταϋθά' ύπο μολϋβδούχων -σκώριώύ, λειψάνων" της αρχαίας καμινείας,
άτινα ένεκα της τότε άτελείας τών μεταλλουργικών έ'ργων ένέ'κλέΐον άργυροϋχαν μόλυβδον είς μεταλλικήν κατάστασιν ώς καί αχώνευτα τεμά
χια άργυρίτιδος (γαληνίτου). Διέκρινον δέ πού μέν χαίνοντα ορύγματα,
πού δ’ ερείπιά καμίνων, δεξαμενών καί μεταλλοπλυσίων· τό αυτό θέαμα
είδον καί εις την θέσιν Πλάκα έλθών. ’Εντεύθεν στράφέντες έθεώμεθα
έξαπλόυμένην έκτενη πεδιάδα φθάνόυσαν. μέχρι τοϋ λιμένος Θορικοϋ, πέ
ραν δ’ύψοϋτο ή νήσος Ελένη, όπισθεν της όποιας δϊεφάίνετο λευκή καί
επιμήκης γραμ.μή άποτελουμένή έκ τών κατοιζ.ιών .τής1 Κέας.
·:
Κατελθόντες είς την πεδιάδα έστημεν πρό τοϋ ναΐσκου τοϋ άγιου Γεωρ
γίου έν μέσφ λοφοειδών ύψωμάτών έκ σκωριών καί έκβόλάδων. Ή πεδιάς ήτο κατά μέγα μέρος χέρσος, άλλά πρός δυσμάς αυτής ύψόΰτό'ή
σειρά τών όρέων Τιπάρη, ήτις άπό'τής κορυφής- άύτής μέχρι τής πε
διάδος έκαλύπτετο ύπό μεγαλοπρεπούς ,-δάσούς; έκ πευζώνι τσώς αύτη-είνε
τό άρχαϊον όρος Βήσά, έφ’ ού ό Ξενοφών συνεβούλευε τούς Αθηναίους νά
έγείρωσιν έρυμ.α πρός ασφάλειαν.: τών άργυρείων; Ήτο, ώς- φαίνεται, τό
πλουσιώτατον μέρος τής Λαυρεώτικής, καθόσον εκατέρωθεν τών υπωρειών
αύτοϋ υπάρχούσιν άπειρα άρχαϊα ορύγματα έξικνούμ,ενα άφ’ ενός μέν μέ
χρι τής'πεδιάδος’Αναβήσσου, άφ’ ετέρου, δέ μέχρι τής πεδιάδος Θορικοϋ
και τοϋ όρους Βελατουρίου.
Τά μεταλλεία άνήκρν -είς- πό. κράτος, όπερ ήπώλεγ τό δικαίωμα τής έκ-
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μεταλλεύσεως μερίδων; εις - πολίτας- άντί ενός ταλάντου εφάπαξ.--κάί

έλάμβανε τό έν είκοσιτεταρτημόριον έκ τής παραγώγήςτΤά: μιετάλλουρ?·
γικά καταστήματα έκαλουντο εργαστήριά,- οί δ’ έν αύτοϊς-ύκαττοΐςίάργύρείοις: δούλοι έμίσθοϋτο άντί οβολού καθ’· έκαστον άνδρά τήν ημέραν,
νΐστάμενος έν μ,έσω τής πεδιάδος καί άναπολών πάντα ταύτα έσκεπτότ
μην «Όποια άρά;γε νά ήτο ή έ’κτασις έκάστης μερίδας καί τίνι. τρόποι
ώροθετεϊτο αύτη;»
■- ■
. Τήνάπορίαν μου έ'λυσε βραδύτερον επιγραφή.τις εύρεθεϊσα πέθαμμένη
έν ταϊς έκβολάσι καί ταϊς σκωρίαις, "έν. αυτή; εκείνη, τή θέσει, έ'νθα'άστάμην, έφερε δέ τά έξης
'
■'
-κ .-χ.-: ή

/

'
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Τό μεταλλουργείου τούτο καί τά , περί αυτό, άργυοεϊα, ατινα- ήσζν ύπό
.τήν .προστασίαν' τών θεών, ύπεθηκεύθησαν άντί ταλάντου είς τόν Φείδωνα'τό-ν Αίξωνέα- δμοίαν..πράξιν ύποθηκεύσεως αναφέρει ήμΐν ο. Δημο

σθένης (έν τώ πρός Παντάίνετον. λόγφ). .
’
.·.:.· ';.;;.·.
Πέρίιξ τοϋ άγιου. Γεωργίου έφκίνοντο ε”τι λείψανα τής άκμαζούσης τό
πάλ,ά,ι ,πόλεως τού Θόρικοϋ, ήτοι ό < ναός, περί ον στύλοβάτηςπις. έδείκνυε
τάς λέξεις : Εν^όσ^νκος^,- τό πολυάνδ'ριον εί; μνήμην τών πεσόντων Θορικίων κατά τόν ΙΙελοποννησιακόν πόλεμόν .καί έπί τών:-άλιτύών τοϋ
όρους Βελατουρίου τό θέ.ατρον, οπερ ήτο. άφιερώμένόν τω Διονύσω, διότι
έν. Θορικώ άπεβιβάσθη άθεος ούτος.τής?άμπέλόυ κάτά. τήν;.είς; Αττικήν
είσοδόν που., εντεύθεν δέ άπήχθη διά τήν. έ'ξοχον καλλονήν,; του'· ύπό π·ής
Αυγής: ό ωραίος : έκ Θορικοϋ Κέφαλος καί μετηνέχθή : είς τούς .ουρανούςδιό οί συμπατριώταί του ύπερηφαν.εύο.ντο; διά τήν εξαίρετου τιμήν τκύτην. "Οπισθεν τοϋ θεάτρου ,ύπήρχεν είσοδος ,άρχάίου ορύγματος-;'κεχώτσμένού ύπο έκβόλάδων. Ό διεγείροιν τήν περιε,ργί'αν μ.ουΜπα:ρμ.πάδλι
μός έ'λεγεν,'-ο.τι έν τώ σπηλαίοι άύτφ άνεκάλύφθη έπιγραφή (ήν δμως .ού-

. δαμοϋ,- εύρον),. πρός δέ: ότΐ :έξ αύτοϋ ήκόύέτο^υπόγειος ήχώ. ;*.· ϊ: .
. · Είστ/λθομεν έ'ρποντες διά χθαμαλών καί σκολιών στοών. :έντός τού αλη
θούς τούτου λαβυρίνθου, έ'νθα τέσσαρας .ολοκλήρους, ώρας ένδιετρίψαμεν,
"Λπασαι αΐ νότιαι κλιτύες τού’Βελατουρίού,' έφ’ οιν άμφιθεατρικώς ήτο
..φκρδομημένη ή .-πάλαι .'ποτέ-- άκμάζουσα ί ..πόλις. Θορικός^,.-ύπεβαστάζοντο
ύπό κιόνων, ους οί άρχαΐοι άφινον έκμεταλλευόμενοι τήν;.πλ.6υσία.ηκοίπ
την τής άργυρίτιδο;. Τά ορύγματα τών άρχαίων κατήρχοντο μέχρι τής

72

:

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

·

άκτής τοϋ λιμένος, έφ’ ής θρκυόμενον τό κϋμα ττρονξένεε τον βαρύν wh~·
πον, όστις άσθενώς άντήχει έν τοϊς όρύγμασιν.

Την έπιοϋσαν λίαν πρωί ήλθομ.εν εις τάς βραχώδεις βορεί,ους. παραλίας
τοϋ λιμένος Θορικοϋ, έπειτα έτράπημεν προς'τον άγιον Νικόλαον, ένθα
έφαίνοντο ίχνη αρχαίας καμινείας- έπανελθόντες·δ’ είς Θορικόν έτράπημεν
προς νότον καί έπεσκέφθημεν τον επί τοϋ ακρωτηρίου Κυπριανού κείμενον
σκωριοϋχον σωρόν, έζ ού μέγα μέρος είχον τα όμβρια ϋίατα άποσπάση
είς την' θάλασσαν. ’Ενταύθα δέ καί παρά τήν ακτήν της θαλάσσης έσχηματίσθη γεωλογικόν πέτρωμα της καθ’ ημάς εποχής,, δπερ άποκόπτοντες οί κάτοικοι τοϋ χωρίου Κερατέας, κατεσκεύαζον; ενεκα της σκληρό
τητας μ,υλολίθους χειροκινήτους.
Άκολουθοϋντες δέ τά βραχώδη καί ξηρά. παράλια του Κυπριανού κατελύσαμεν εις τινα λιμενίσκον, ον οί κάτοικοι τής Κερατέας Πόρτο Άργαστηράκια έκάλουν, Ό μικρός ούτος λιμήν, όστις, προφυλασσόμενος ύπό
παρατεταμένων εναλλάξ ακρωτηρίων καί ύπό τής απέναντι κειμ.ένης νή
σου 'Ελένης (MaxporridiJ, ομοιάζει προς- ίήρεμσϋσαν λίμνην, ήτο τότε πάντη
έρημος καί μόνον έν μικρόν σπογγαλιευτικόν πλοιάριον έτάρασσε τά βαθέα ήρεμα καί διαυγή αύτοϋ ΰδατα. Αί βορειοδυτικά! τοϋ λιμένος άκταί
έκαλύπτοντο ύπό τε αρχαίων καί μεταγενεστέρων ερειπίων, άτινα έφθα
ναν μέχρι έκεϊ,έ'ν-θα σήμερον ίδρύθη' ό σταθμός τοϋ- σιδηροδρόμου ’Αττι
κής. Πέραν δέ προς τά νοτιοδυτικά μέρη τοϋ λιμένος εκτείνονται ελη καί

ί

ί-
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ούκ εστι-δούλων, ώ'ΑγαΟή ούδαμοϋ.-πόλιά. ,ν ςιΆντ
τύχη δέ.πάν'τα μεταφέρει τά-ςώματα, ;
^. ,..
πολλοί δέ νϋν μέν είσιν ούκ. ελεύθεροι, .
..
ές αύρων δέ Σουνιεΐς, ειτ’ ές τρίτην
αγορά κέχρηνται. Τον γαρ οίακα στρέφει’
δαίμων έκάστω.

’

..

’

"Ινα δέ συντέμνω τήν έκδιήγησίν τών οδοιποριών μόύγλέγω-'δήί έν γί
νει οΰδέν άφήκά μέρος τής άκράς (κείνης, οπε'ρ νά’ μη- έπΐσκέφθώ"- και έρ'εύ·νήσω. Τό δ’ αποτέλεσμά' τών ερευνών μού ύπέβαλον εις το "ύπόυργέϊον,
ύποδεικνύών. ότι τάς άτελώς καμίνεϋθείσας το'πάλ'άώσκώ'ρίάς ήτρν δυνα
τόν ν’ άνάκαμινεύσωμέν λίά'ν έπώφ'ελ’ώς.
'ν,:?:
ο;ττ?
Άλλ’ έν τούτω τώ χρόνιο διέτάχθήν νά μεταβώ εις τάς Κυκλάδας προς
έπϊστασιαν-' τής καλλιεργείάς τών αλυκών καί ·άλλών·''·έργάσιών.;’;'·Κάπά
τήν άπουσίάν μου ήλθο ν είς -Ελλάδα όΐ
χύς· ούτοι (ζήτησαν’ -πάρά τής Κύβερνήσεως;τήν- άγόρ'άν ?τών νσάώρίώύ,
άποτυχόντές όμως. είς'τήν 'ά’ίτησίν τών τάύτην άπεά'αθησ-άν: aaV-ήγόρίά~-

σαν αύτάςπαρά "τής ■κοινόήή'τός τοϋ χώρί,όυ Κεράτέάςί- 'καθότι ‘'οί
μότάτόι τών’ τότε νομικών ·άπεφήν'άλιτΑ'δΐι'··άεσκώρίάο άνήκονί·'όΐς ·τδν'Τδέόί-

κτήτην τής γής, όστίς-κάί ΐχεΐτο-δικάίωμά τής πώλήσεώς. '
' Ούτω λοιπόν ό κ. Σέρπιέρης μετάβάς: -είς Μασσαλίαν συνέστησε ’τή'ν

σκωριοϋχοι εκτάσεις, αϊτινες κατά τό πλεΐστον καί ιδίως περί τά άκρα
έκαλύπτοντο ύπό χλοερών ρητινοφόρων πεύκων, αΐτίνες. έ'στεφον. τάς κορυφάς των παρακειμένων λόφων. Προς βορράν καί δυσμάς διεκόπτετό πολλαχοϋ το δάσος ύπό κεκαλλιεργημένων άγρών.
.

εταιρείαν Ίλαρίώνος 'Ρόϋ 'άαί Σι*. Τον- Μάϊον τοϋ 1864 (στάλησαν είς .
Μασσαλίαν’ κάΐ Καρθαγένην δείγματα’ τών σκωριών,' άτινά 'άνάλϋ'θέντα
παρέσχον πολύ θάρρος είς τήν άρτισύστατον έταιρείαν νά προβή είς άν'ακάμίνέυσιν των άρχαίων σκωριών. "Εσπευσα τότε νά υποδείξω'"είς' τον κ.
Τοϋ τον λιμένα τώ’νΈργαστήρίών παρά τάς άκτάς αύτοϋ διένύάτέρείύσαμεν άποκρούοντες διά μεγάλης πυράς τήν έφοδον μεγίστων κωνώπωή,

Ό τόπος ούτος έξηκολούθησεν (ώς έξάγεται έκ πολλών νομισμάτων
καί επιγραφών, άς αναφέρω έντφ πονήματί μου /.(’ Laurium)έπί πολύ
κατοικούμενος ύπό χριστιανών ■ επέπρωτο δέ μετά τήν παντελή αύτοϋ
έρήμωσιν νά έπανίδη πρώτος αυτός έκ νέου άναγεννωμένην την άρχαίαν
μεταλλουργικήν εύκλειαν, καμίνους καί παμ.μεγέθη μεταλλοπλύσιά, σι
δηροδρόμους καί ώραίαν βιομηχανικήν κωμόπολιν.

όΰς'παρ'ήγόν τά παρακείμενα’-ελή. ■ >■ >·
- "Την επιούσαν μετά τήν- πρόχειρόν βολιδοσκόπησιν καί έξέτάσίν ’τής
συστάσέως τοϋ πύθμέύος τοϋ λιμένος, εΐκοσάς ’Αλβανών πάράκόλόϋθούντων ημάς έκ τοϋ χωρίου Κερατέας ήρξάντο (κριζόϋντές τόύς-θάμνόυς άάί
ίσόπεδόϋντες τον παρακείμενον τή κλίνη ημών τόπον, έφ* ού ίδρύθη' ή
πρώτη έν Λαυρίω οικία’, ’-ήτις νυν-: χ-ρή'σίμάύέί“διά”-' τήν' δΐέύθύνσϊν -τώΜ 'Μέ—

Δεν παρέλιπον ν’ άναβώ καί έπί τοϋ Σουνίου, άφιερωμένου εις την
προστάτιδα τών άργυρε ίων ’Αθηνών έκεϊ-τή άληθεέ^ κατελήφθην ύπό

τής μαγείας τής φύσεως· ή πλήρης τοϋ ουρανού εύδία, αί ύπό τοϋ δύομένόυ ήλιου έκτοζέυόμεναι ά νά τήν κυανήν θάλασσαν ακτίνες, αί μαρμαίρούσαι χιονοσκεπείς κορυφαί τών καταφαινομένων όρέων άπετέλουν
πανόραμα, 3περ ουδέποτε έπί ζωής μου θά λησμονήσω. Άνεπόλησα έκεϊ
την παλαιάν τών Σουνιέων ευδαιμονίαν και τούς κομψούς τοϋ Άναξανδρίδου στίχους :
■ . -

ταλλουργείων, ακριβώς δ’ έν τφ τόπ’φ τής διάνυκτερεύσεώς ημών έκτίσθή
μικρά προκυμαία.
:
--- '
ύ
Μικρόν κατά μικρόν ό πέριξ τόπος (κοσμείτο υπό διαφόρων- ο’ίκο’δόμήμάτων εξ< ύψηλάί κάμινοι, συστήματος Κάστιλίανόϋ έΐχον φθάσή, ε’ίκοσι
δέ Ισπανοί μεταλλουργοί σταλέντες έκ Καρθαγένης άνέμενον νά λέιτοϋργήση ή ίδρυθεϊσά ά'τμ,όμή'χανή; όπως έπιλήφ'θώσί τής'· άνακάμινεύσεώς.
Ή ατμομηχανή έκέίνή άπέσπα πάντων τά βλέμματα·’-'αυτή έ'μελλε •’ν’-άνάστήση ολον εκείνον τόν βιομηχανικόν κόσμον· εύδηλον λοιπόν -(ίέ-τά
πόσης αγωνίας άνεμ,ένομεν πάντες.

■

’

■
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Καί έπί τέλους ή ατμομηχανή ,ήρξατο λειτουργούσα και παράγουσα
άφθονου πεπιεσμένου- αέρα, αί κάμινοι έπληρώθησαν σκωριών καί όπτανθράκων, έκ δέ τής τετηκυίας μάζης, ήτις έ'ρρεεν ώς διάπυρος πηλός, κπζ~
χωρίζετο ό μόλυβδος.
Την 3 Μαρτίου τοϋ 1865 δτε διεγέλα μέν ή ήμερα έκ τών πρώτων
-τοϋ, ήλίόυάκτίνων, διεγελωνδέ τά πρόσωπα, ημών έκ τής φαιδρότητος,
ήλθεύ ό. σεβασμιώτατος καί άείμν,ηστΟς μητροπολίτης Θεόφιλος στέριβε—
βλημένος τήν άπαστράπτουσαν αρχιερατικήν στολήν ίστάμε.νος δέ παρά
τάς καμίνους ηΰλόγει καί ήγίκ,εν αύτάς ιός καί τόν παραχθέντα μόλυ
βδον, οστις διά κοχλιαρίων χυθείς.εντός τύπων άπετέλει δελφϊνκ (χελώνα)
;φέρογτά τήν?έπιγφαφήν! «Γ£'^ά<·».·.Μετά τόν,άγιασμόν δ.άρχιερεύς'έξε:φώνησε,.σ,υγκινητικώτατον: παραινετικόν .λόγον, πρός: τούς -μετά -σεβασμού
παρισταμένους.-«Έμοχθήσαμεν, είπε, καί έκακουχήσαμ,εν εις τόν ύπέρ
άμαγ,εννήσεως πής· πατρίδος. ήμών.-άγώνα,νύν ας μοχθ.ήσωμεν καί ύπέρ τών
.πρακτικών έργων-,κ.αί.·τήςπροόδου., τής βιομηχανίας, έξ-ής ήρτηται ή μέλ,λουσα τής πατρίδος-ημών; ισχύς -καίευημερία-.Σάς -επιτρέπω μετά τήν
θείαν. λειτουργίαν τάς τε έορτάς καί τάς Κυριακάς νά προσέρχησθε είς τά
ε’ργα, άτινα. δέν επιδέχονται ανακοπήν,- διότι άπειράκις εύαρεστοτέρα εί,ήαι είς-, τόλ-Θεόν.ά:εργασία ;τής;άέργίας, ήτις-είνεμήτηρ πασών τών κα-κιών»-.''Εκτοΐε πολλά διέρρευσαν έ’τη,·άλλ’ δμως άί πατρικαί συμβουλαί
τοϋ άρχιερέως μένουσιν έ'ναυλοι ■ είς τάς άκοάς τών εργατών, οΐτινες ούδέποτε ήρνήθησαν τήν έργασίαν. Ή άνακαμίνευσις τών άρχαίων μολυβδούχων σκωριών ένηργεϊτο εντός
φρεατοειδών καμίνων, έν αίς αύταί ετίθεντο διαδοχεκώς κατά στρώσεις
μετ’ όπτανθράκων. .
.

Κατά τό πρώτον ή άνακαμίνευσις έςετελεϊτο διά 2—3 καμίνων, άλλ*
;ή.-έτα·ιροίά ένθαρρυνθεϊσκ. έκ πής.έπιτυχίας άνέπτυξε τά έ'ργα ?μ.ετά,τοσαύτης- δραστηρι.ό,τητος,-ώστε κατά.τό έπιο.νέτος-έχουσαείς .τήν διάθεσίν της
νέας. άεροπαραγωγούς μηχαυάς ήδυνήθη ν’άνηκαμινεύη διά 10 καί 12
-καμίνων. Έπηκολούθησεν ή τελεία τοϋ τόπου κατοίκισες καί τέλος έν.έτει
1870 κατεσκευάσθη ό πρώτος σιδηρόδρομος Καμαρίζης. δστις διασχίζει
τά τέως σιγηλά καί έρημα τοϋ Λαυρίου όρη.
Κατά τόν χρόνον τούτον δ ελληνικός λαός έλαυνόμενας έκ ,τών...πρακτι. κ,ών Αποτελεσμάτων καί έκ τών-κερδών τής. .νέας ταύτης βιομηχανίας.Αφ:υπνίζε.ται καί στρέφει σύμ.πασαν-,τήν προσοχήν του-είς τον μεταλλικόν
τοϋ- τόςιου..· πλούτον, Πλεϊσται μεταλλευτικαί έταιρεϊκι συνεστάθησαν, ών
αί έογασίαι ήχθησαν είς τοσοϋτον βαθμόν δραστηριότητος, ώστε θά ήδύνατό-τις-νά · έπαναλαμβάνη δ,τι έπί άρχοντος Δημητρίου Φαληρέως δτι
δηλ. οί νέοι ’Αθηναίοι είχον ,καταληφθή, ύπό πής έπιθυμίας νά έζαγάγωgiv έκ τών έγκάτων τής γής τόν Πλούτωνα,
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Ή σπουδή λοιπόν τή»»ήμ·ίλλης,παρώ^·ρύχ?τ.ήν'έΥαιρίαν ΊΡου είς δραστηριωτέρας ανιχνεύσεις καί έν τοϊς μεταλλείοις, μετ’ ού πολύ δ’ έπί τής διευθύνσεώς ‘ημών· άνεκα.λύφθη παρθένον':'μΧτάλλ'εύμα--τοΰ ψευδάργώρδυ·,'Ό:ύτινος ή'- βραδύτερου εκμέτάλλεύσις’ 'κατέςη- πρόξενος -τόσόϋτον τεράστιας Ανάπτύξεώς' καί περιωπής ήής μεταλλευτικής του- ΛάύρίόΎ βιομηχανίας- κάί
πάρέήχέ τοσαύτάς;ωφέλειας είς?τήν·'πάτρίδα ήμω'ν. Τοϋ'Άόλΰτιμοτάΐού
δμώς τούτου όρυκτόύ, δηλονότι-- τοΰ' 'ψέϋδά'ργύρού'(κάλαμϊνά), όί Αρχαίοι

ήγνόουν τήν χρήσιν.
?':·
ά
ι
Τήν σ'ύστάσιν τής εταιρείας 'Ρθϋ·#ίίήκόλούθή’σάή άλλον δΰο-^εγάλαΐ'
έν ετέι 1’873 έπώλησεν'-αύτη\τάς κΐήσεις' τή:ς! 'είς'-τ.ον κ. Σνγγρόν, οστις
συνέστησε τήν ελληνικήν εταιρείαν τώ.’ν' Μεταλλουργείων Λαυρίου σκοπόν
έ'χουσάν τήν Ανάκάμίνεϋσιν τών σκωριών κάί τών'έκβόλάδων ’κάί τήν
ετερόρρυθμον πρός έκρ.,έτάλλέυσιν τών'μεήτάλλεΐών· άυτη' δέ διά τών' έάιτυχών αυτής έργολν καί τής ίδρύόεώς -νέου'- εργοστασίου έν τή θέσει ’Κυ
πριανού (1874) πάρεσκεύασε τήν.οδόν είς τήν’ υπό τού ’κ,ΧΙ.'Β'; Σε’ριΐΐέρη
έν έτεί 876 συστάθέϊσαν'' Γαλλικήν τταίρείάν τών ΜετάλλεΙων'Λαύ'ρίόϋ,
ήτις 'ίδρυσε καμίνους πρός διάπύρώσίν’-τής ΑΑλάμίήής,‘',κάί"’δίά''τήν''ήδ?ραγωγήν μολύβδου (1878). Περιττόν είνε νά· ομιλήσω περί των εργασιών
τών εταιρειών τούτων ή άνάστασις τού Λαυρίου οφείλεται κατά μέγα
μέρος είς αύτάς, ώστε άρκεϊ άπλή τόϋ’Λαυρίου έπίσκεψις νά πείση πάντα

περί τής έξαιρέτου δραστηριότήτος’αύτών.
Τά μεταλλεία καί τά μεταλλουργεία τού Λαυρίου παρέχουσιν έντιμον
βιοποριστικήν έργασίαν εις 10600 περίπου κατοίκους συνοικισθέντας έκ τε
..-τής Αλλοδαπής’ καί έξ άπάσης· τής''Ελλάδος, οΐτινες εύρίσήούσν πάσαν
. περίθαλψιν-διά τε ' τώνΙατρών :καί· τών συντηρουμένώνννόσόκδμίίώ'ί'εν

’τοϊς έργοστασίοις τών έτ'αΐρϊώνΧ" ''-ν
'Λ
'''
' ν'·-'·'·
: Είς τούς λιμένας Θόρικοϋ,. ’Εργαστηρίων καί Άγιου Νικολάου έπικρκ:τεϊ μεγίστη κίνησίς ένεκα τής εισαγωγής τών καυστικών υλών; μηχάνημάτων καί -διαφόρων έμπορευμάτων καί 'ενεκα τής έξαγώγής τών προΰόντων τών έταιριών - κατ’ - έπος'είσπλέουσιν 120■■■'περ-ίπέρ-'-ά-ΐ'μόάλ,όι'ά'.χώρη’τικότητος-150 0—300,0 πόνων'· έκαστον; :·έΑι'’’ δέ:π'ροσέγγί'ζθΰσι:ν·2είςϊ τόν
λιμένα ’Εργαστηρίων ελληνικά άτμόπλ'οια καί απειράριθμα■ -ίσ'τι'ίφόρα
πλοιάρια κομίζοντα έκ-τών παραλιών πόλεων τής ΠελοπΟννή'σοϋ^κάΐ'τών
νήσων τάς πρός συντήρησιν τοϋ Λαυρεωτικοϋ πληθυσμού τροφάς, ουχ
ήττον δέ καί έκ Μικράς ’Ασίας-Από; τών-έζεϊ μεταλλείων κομίζοντα
μεταλλεύματα τοϋ άργυρούχου μολύβδόθ'. Αύτη είνε ή πρόοδος τών έργασιών ημών, ΐνα δέ άείποτε διατηρήται, χρήζει τής συμπράξεως τής
Κυβερνήσεως καί τής ύποστηρίξεώ’ς άΰτής, διότι ούτω μόνον άποβαίνςι
κατορθωτή ή άνάπτυξίς-πάσης βιομηχανίας.
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■ ’ΐίλληνίκίϊς ■ ’Άργυρος.

’

’Εσχάτως εις την μεταλλουργικήν βιομηχανίαν τοϋ Λαυρίου : προσετέθ.η ύπό της εταιρείας τών Μεταλλουργείων καί νέος μεταλλουργικός κλά
δος, ήτοι ή εξαγωγή αργύρου καί ή κατασκευή μαλακού μολύβδου.Άλλ’
έπί τοϋ παρόντος καίτοι δ κλάδος οΰτος περιποιεϊ τιμήν εις τούς, ιθύνον

τας την έπιχείρησιν, δέν θά συντέλεση είς μεγάλην τών κερδών έπαύξησιν, άλλά θ’ άποτελέση τόν κυριώτατον πυρήνα απώτερου μέλλοντος.
Νϋν άπας, δ έκ τών φρεατωδών καμίνων τής έταιρίας παραγόμενος μό
λυβδος.,οστις περιέχει 1000—2000 γραμμάρια αργύρου, .έξάγεται καί

εκποιείται ύπο?τής. εταιρείας εις1 Αγγλίαν, ευθα. οί έκεϊ, βιομ.ήχανοι άποχωρίζουσιν έξ αύτοϋ τόν. άργυρον άφαιροΰντες έκ τής άξίκς αύτοϋ ώρισμένον
ποσόν εξόδων διά την μεταλλουργικήν ταύτην έργασίαν.
Ιίλήν τοϋ αργύρου δ μόλυβδος τοϋ Λαυρίου περιέχει καί στοιχεία έτερογενή|ζ οιρν τχαλκόν, αρσενικόν, σίδηρον, ψευδάργυρον καί άντιμόνιον,
άτινα καθιστώσιν αύτόν σκληρόν- καί. άνεπίδεκτον επεξεργασίας πρός χ ρήσιν κλάδων τινών τής έγχωρίου βιομηχανίας,
, Συνίσταται δ* ούτος.έκ ,.
. . : . L. ,C’.U -=
0.070 — 0,079
■
‘As —0.082 . >^

Sb
Fe =

0.380

0.557 — 1.077
0.014 — 0.021

,

- ή

■ Pb. = 99.170— 98.290
,-Ή έταίρια, μή άποβλέπουσα είς’μεγάλα κέρδη, άλλ’. απλώς ύπό τής
έπιθ,υμίας έλαυνομένη νά φανή χρήσιμος είς τόν τόπον'ίδρυσε παρά ταϊς
καμίνοις αύτής νέον μεταλλουργικόν κατάστημα,- έν φ διά τής- ε,ίσάγωγής
νέας δλως μεταλλουργικής βιομηχανίας παράγει άπό τής 3ηί Μαίου τοϋ
παρελθόντος έτους τόν μαλακόν τοϋ Λαυρίου μόλυβδον, οστις χρησιμεύει
είς τήν κατασκευήν τών ελληνικών μολυβδοσωλήνων καί τών κυνηγετι
κών χόνδρων (σκαγίων) ύπό τοϋ έν Άθήναις ελληνικού πυριτιδοποιείου.
Ό μαλακός τοϋ. Λαυρίου μόλυβδος είνε σχεδόν χημικώς καθαρός, διότι,
ώς αί αναλύσεις τού έν. Έργαστηρίοις χημείου, δεικνύδυσι, περίέχει έλά-

,χιστα..ποσοστά: έκ τώνΕτερογενών στοιχείων. oTov;::
’ . ,.:;.'.
Cu = 0.00159
.
.; ' ; ,
As · ~ 0.00118
Sb. -==■ 0.00792
Fe = ■ 0.00758
Pb. = 99.98000
Ag. ==10—45;- γραμμάρια κατάτόνον.
Τήν 23 Δεκεμβρίου παρήχθη έπιτυχώς έκ τών καμίνων τοϋ νέου τού-

77

τού μεταλλουργικού καταστήματος καί δ άργυρος, οστις χυθείς είς μάκρους
δελφϊνας φέρει τήν επιγραφήν «ίΛΛηπ,κδς άργυρος*. Τό γεγονός 'είνε άξ’ΐόσημείωτον διά' τήν πρόοδον τής ελληνικής μ.έτάλλόυργικής 'βϊδμνϊ^άνίας.
Μετά πάροδον δισχιλίων έ’τών τό Λαύριον βλέπει νϋν έκρέον’ τδ'λεύκόν
άργύριον μέλλον νά μεταποιηθή είς κοσμηματικά καί καλλιτεχνικά έ’ργα
ύπό τών έργατών τής νεωτέρας Ελλάδος’.
Ό άργυρος έχει λάμψίν μεταλλικήν, είνε τό λέύκότατον καί'μάλίοπά
ελατόν έκ τών μ.ετάλλών δυσκόλως ’ ά'λλοίούμενον ύπο τής Επήρειας1'τής
άτμοσφαίραςί Είνε σκληρότερος τδύχρύσοϋ, άλλά μαλακώτερος τοϋ χαλ
κού, δι’ δ κεραννύουσιν αύτόν μετά τού χαλκού, όπως έπαυξή’σωσι τήν
σκληρότητά τού καί ϊνα άντέχη διά τά νομίσματα καί τά σκέύη.
Ούτε συχνά εύρηται έν τή φύσει ούτε κατά μεγάλα ποσά αύτοφυής
είς μεταλλικήν κατάστασιν, άλλ’ ηνωμένος χημικώς γίείχ' τόϋ θείου,
χλωρίου, άρσενικοϋ, άντιμονίου καί χάλκοΰ άπότέλών 'τά άξιόλογα καί
γνωστά όρυκτά, οίον τόν άργυρίάην(άργυρόλ;άμ.πρίτήν) A^fs, 'τόν κηράργυρίτην Agee, τόν πυραργυρίτην' Ag3 Sbs, τό πρδύστιον Ag3 As S3 και
σπανιώτερον- τον πολυβάσίτήν 9'(Ag2 CUgpS^-f-^Sb A§)'g 'S3. ' Συνή
θως όμως ο πολύς άργυρός ε'ύρίσκετάι’παράμικτδς'μετά'τών ορυκτών τοϋ
χαλκού, ένίοτε τού ψευδαργύρου (σφαλερίτου) κάί κατ’ έξόχήν μετά τοϋ
μολύβδου συνοδευόμενος ένίοτε καί ύπό τοϋ χρυσού. '
ω
Ό άργυρος ήτο γνωστός καί έν αύταΐς ταϊς παλαιοτάταις τού πολι
τισμού’ πέριόδοις, έν άίς; τά: έ'θνη Εκείνα έφρόντίζον περί τής κτήσεως'με
τάλλου έχοντος τοιαύτας λαμ.πράς ιδιότητας. ' ’
;
Δέν προτιθέμεθά 'νά’ εξετάσώ'μεν ποίάς’ μεθόδους’ μέτεχέίρίιξονΐό'’· θ’! Αρ
χαιότατοι έκεϊνοι λαοί πρός έξαγωγήν τοϋ άργύρου έκ τών όρΰάτών αύτοϋ καί τίνι τρόπφ άνεκαλύφθη δ άργύρος. Βεβαίως - οί άρχαϊοι λαοί γιγνώσκοντες τά χρήσιμα αύτοϊς όρυκτά καί μέταλλα, πριν έκμάθωσι τάς
φύσικάς άύτών ιδιότητας, ίσως νά ήσχολοϋντο καί 'ούτόι, ώς'οί ^άλχήμί'σταί τού' μέσου ά’ιώνός είς τήν άλλοίωσιν καί μετατροπήν "τής ύλης. Τοι
ουτοτρόπως όξειδοϋντες τόν μόλυβδον άνεκάλυψαν τό έν αύτώ άπαστράπτον λευκόν (άργόν) μέταλλον, οπερ-οί άλχημτσταί βράδύτερο’ν σελήνην
έκάλεσαν. Οί άρχαϊοι μεταλλευταί τοϋ Λαυρίου τά όρυκτά τ’οϋ μόλύβδόΧυ
Οιον τόν γαληνίτην καί τόν ψιμυθίτην έκάλουν αργυρίτιδα. Έκ τών ορυ
κτών τούτων παρήγαγδν κατά πρώτόν'ώς καί'νϋν συμβαίνει τόν άργυρομιγή μόλυβδον, έξ ού έξήγαγον διά τής κυπελλώσεως τόν άργυρον.Πχνη
καμίνων κυπελλώσεως εύρεθέντα έν Λαυρίω μαρτυροϋσιν, βτι αύται ήσαν
στρογγύλαι χθαμαλαί έν τώ μέσω κοϊλάι καί κατεσκεϋασμέναι'έξ άργιλλωδών ύλών πληρών λιθαργύρου. Ή άναγωγή θά έξετελεϊτο επ’ αύ
τών διά ξύλων άνημμένων, άτινα θά άνεζώπύρεί άήρ παραγόμενος διή
χειροκινήτων φυσητηρίων έξ άσκώνί ’Ακριβώς τό σύστημα τούτο τής
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υ ι,υγρμ·ν., μ^σων·κπι τημ.ερον, ετι προκειμενο.υ·. περί εξαγωγής τοϋ αργυρου
εκ, ..τοϋ.;μ·.θλυβδου μ-ετ.αχε.ιρίζονται την άρχαιοτάτην μέθοδον -της κυπελ—
λωσεως μ.ετα τινο^ν βελτιο^σεων. ΙΙρος αποφυγήν μεγάλων απωλειών μ,ε—
Τα.λλώ,ν,,κκι,μ.εγαλ.ων.δαπκ.νώ,ν. περί, τά μέσα της παρούσης έκατονταε—
Τ^?ι^.®???“ί'·?^ε~ε^Τ|^ΙΖ^ ε^. την μεταλλουργικήν τοϋ, μ.ολύβδου βιομηχανίαν
κορι, μ^ο. .νε.μτεραςμ.ε-θο,δμι,- ρά'τινες.δυνανται νάχθεωρηθώσιν ώς ,προπ<κρίκ—
τκευασχιαάΐ^της κυπ,ελλωσ,ε,ω,ς^ διό,τι ,αύται, :πρ.οετοιμ.ςίζ.ο,υσι τόπρός επ
εξεργασίαν υλικόν ταύτης., 'Σκοπόν έχουσιν .άμφότεραι,τ,η.νσυγζ.έντρωσι.ν

τοϋ αργυρου εις μ.ικρα ποσα.μρλυβδου.., Τούτων/ή,.μ.έν διά της χρναταΛ4α>σεως! τοϋ μόλυβδου καλείται. μ-έθ,οδος ,τού Παττινσών.ος,ί.η,δέ-.διά, της
.(ZW.SA89);
τοϋ Παρκίσου. Άμφότεραι. δια-:
απανταχούς καίτο,ι ύπό.τών μκτα,λ.τ
^,θόΡΥ-ών Λ9,ό>[Αολϋβδ,ο,υ.συζητεϊτ^ι άπρία. έκ. τών δύο τούτων ύπό έποψιν
οικοδομικήν καί·, ταχύτητος είνε καταλληλότερα. ’Ημείς έν Λαυρίω προ. Y? Ιί£·ΚΙ;*Ε$®|όεχ-ΖΪ|Μκρρνμμρος
της ετήσιας., της εταιρίας
^ί^Υ^Υ^γ^%?;αΐΥχύΡ°}^γθ%0{λρ.λύ^δου άνάλογον .προς.τάς. άνάγκας .της
εθνικής βιομηχανίας προρηριναμ.εν ,το σύστημα της ψευδαργυρώσεως, διότι
και. αι πρώται δαπαναι.της εγκαταστάσεως αύτοϋ είνε.μ.ικραί και· ταχύ—

τίβο^.ιεΗ^?^°ίΛεν
εκτελεϊται η επεξεργασία τοϋ μολύβδου άνευ· προη
γούμενου καθαρισμού αυτού,, καί.τέλος διότι δι’ αύτοϋ.η εταιρία δύναται
,.γά- ε·τοψΑζη; μόλυβδον. καθαρόν, και μ.η ύφί.σταται ■ ζημίας έν καιρφ' διακοπής-,τη^..έργαμίας· ταύτης- ·■■
■ .
-■·· · _ ■
.
.ί·,·
τ'^ έςαγωγης τού αργύρου καί τοϋ καθαρισμού τού μολύ-;γΑ°Η^«!Ιι\εΛ^Χε;ζΡ-^°ί/'^·^ ε^ Ά.αυρί.φ,άπ.οτελεϊ τρία λίαν, διακεκριμένα άλ^ηλων^σγμδια εργασίας· 1) τ.ό στάόιοκ τής ιίτενόαργνρωσεως και τονκαθα,^ί-ιτμοΰτονμρίνβύον,'2);.τδ τής άποστάζεως ■ τον ψενόαργνρον' 3) τό
ρήζ.^ρ.^ββς τον άργνρον όια κυπεΛΛωσεως τον άφγνρομιγονς μο.1ύ6όον.
. 1?-ν ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΙΣ. Εντός μεγάλης χυτοσιδηράς χύτρας, έχούσης
.24 -,γόνων, χωρητικότητα,. τίθεται, δ άργυροϋχος μόλυβδος- τών υψηλών
^^“^χεται δε, δι’ύψηλης θερμοκρασίας·, μετά δέ την άνάτηξιν
'κ,^ομοίκρύνονται-. τα επι της έπιοανείας. του παραχθέντα πρώτα έζαφρίαματα, άτ'.νκ. συγκεινται εκ τών ακαθαρσιών, του μολύβδου καί ιδίως
.Χαλκού,, αρσενικού και αντιμονίου, μετ’ οξειδίων τού μολύβδου, άτινα έπαναφε.ρονται προς χωνευσιν εις τάς. ύψηλάς καμίνους. ’Ενίοτε προς άπομάκρυνσιν οσρν,οιον τε, πλειονων. τοι,ούτων ετερογενών μ.ετάλλων, θέτομεν
.εν,τος τού τετηκοτος μολυβδου.,· χλωρά τεμάχια ξυλου η. καί άτμόν. Είτα
. θερμαινομεν ισχυρώς τον μόλυβδον καί έμβάλλομεν είς αύτόν πλάκας έκ
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ψευδαργύρου,· ούτινος'τό; πόσον-«ίνέ '.ανάλογονυπρος τον περιε^όμενον εν
τώ μολύβδω. άργυρον- καί· τό. ποσόν τ.οϋ τετηκότος" μολύβδου, ίΟ ιψευδά,ρτ
γύρος τίθεται κατά, 3, ένίοτε δέ κατά14 δόσεις-, . Διά τον μόλυβδον τού
Λαυρίου τον. περιέχοντα μόνον 1200 .γραμμάρια·'αργυρου θετομενεντός
24 τόνων μολύβδου 300-350 χιλιόγραμμα ψευδαργύρου.· Το-ψ-ϊγμα τούτο
άφοϋ. άνακυκησωσιν έπί μίαν; περίπου ώραν δύο; άνδρες, όπως -επιτευχθώ
τελειότερου ίη ψευδαργύρωσις, δηλαδη ; ή ένσωμάτωσις ? τοϋ'ψευδάργυρου
μετά τ.οϋ αργύρου :καί' μολύβδου,.'άφίνουσι: νά ..ψυχθγ.αφαιροϋντες.την πύτ
ράν. Διά της.,άποψύξεως ταύτης; άπρκρίνετάιπκα'ί ίσυγκεντρούτατέπί.- τηξ
επιφάνειας, τοϋ:.μολύβδου' μάζα -άφρώδηςς ~ητις αποτελεί \τόν. ιάργοβοψεν^.
όαργνφοϋ^οκ’ άφρόκ; δηλαδη κράμα εκ ψευδάργυρου, αργυρου και .περισ
σού μολύβδου?. Τό πρώτον, ψευδάργυρούχον κράμ.α περιλαμβάνει, και απαντα
τον τυχόν έμπεριεχόμενον χαλκόν: κ,αί χρυσόν. Ή ψευδαργυρωσις η μάλ
λον .είπεϊν /η,,άπαργύρωσίς: διά .ψευδαργύρου :βάσίζετ.αι>.επι·.της.ιδιοτητος,
ην έχει?;ό ψευ.δάργύροςίσυντηκόμε.νος μετ’ άργυρορ-ιγοϋς?μολύ.βδμυ. γαφαιρη
απ’, αύτοϋ ?τόν . άργυρον, καί νά.;ά.νέρχητάι:-έγΓί:της '.έ·πι·φάνεί·α·ς·.!αυτρύί,ώς
έλαφρότερος-.άατά· τα ειδικόν.βάρος.?. Την ίδιατήτα. χταύτγν:νπαρετ.ηρη.δί
κατά πρώτον έν έτεΓ.·.1;;842τ.'δ Kitrstelli Δϊά:,τ,ης:εργά·σιας>ταυτης.'λάμ·τ
βάνόμέν δύο διακεκριμένα προϊόντα· α).τό έξ. αργύρους ψευδάργυρου ?κάι
μολύβδου .κράμα μετά περισσού . μολύβδου και : β) τον .αμιγήχάργυρου
μόλυβδονς.:; όστις'.υπολείπεται έν.τγ-.μεγάλήίχυτρςι.νΚάί ,τ,ο·.μέν·.κράμα
μεταφέρεταικαί ;θ'ερμ.αίνεται,’:··άσθ.ε.νώς χέντος: μικροτέρας χύτρας^ρν-.γ χό
άμίγης. αργύρου;περισσός μόλυβδος νάποχωριζέτάι. ,;·και .καΐαρρεΐ- .εις,'.τον
πυθμένα,·'έπί; δέ'τηςχ έπιφάνείας .αύτοϋ '..-.έπιπολάζε-ΐ., ,το· αφρώδες.·.· κράμα
έπψευδαργύρρύ καί αργυρούχςυ; μολύβδου,. δπερ άπομακρύνουδιμ'ετάτπρ.ρ?·
σάχης.'καί-,-μεγάλης έπιτηδειόϊητος .καί με·τασχηματίζο·υ.σίν\αυ’Γμ;δίάΛ*.η·ς
τριβής, έ’ις·.χονδρόκοκκον.'κανινς.·ηνίφυλάττόϋσΐ\'κάτά.μ.εροςς τον.'δ.ε·;άπθτ·

χωρισθέντα.μόλυβδον καί ιδίως τον ανιδρυόμενου εκ τοϋ πρώτου. ·μργυρδτ·
ψευδάργύρούχου.άφροΰ,; δτάν.'είν.ε. δλως..άμ,ιγης. αργυρου,ψεπτουσιντέςίτην
.μ,εγάλην χύτραν, .οπούς, ώς. .είπον,..υπάρχει υ πτωχός- μ-ολυβδος.·; ~φ.';χο>ρ5τσμός.'τοϋ .περισσού- μ-ολύβδου χτούπροσκεκολλημενού εΚ Ιτερ-'άρίάρέάό'ΐ απαι
τεί μεγίστην. προσοχήν. - Ή;· θερμ.©ζ«ράσία·;δε·νν ίςρεπ.ετ .'να ι.ε;ΐνε·>'.ανμ>τερα,!'.δοϋ
σημείου' της τήξεως πού 'ψευδαργύρου, .-διότι·; έν: ε,ναντίορ, περιπτφσεί 38ητ
•κέταιτό :ψευδαργ.υρόΰχόν.· κράμα, .καί ,άφα.ιρεϊται: απ’, άΰτόϋψίέμοόί τ,όϋ'ά^·
γύρους δπερ άνωφελώς?ένσ:ώμάτοϋταΐ';μ.ετά τόϋ ψάόκειμένουςψέυδαργυρούχου μολύβδου. Ό μόλυβδος της ^.εγάλης χύτρας:δέν>ίπερ4έχέι μεν.· άργυρον
εΐμ.η 8—--15 γραμ.μ.άρια,: περιέχει. ;δμ,ώς.·έίτι ςάκαθαρσ^?:, οιον,α.ντιμ.^ν·ΐ:9·ν,
-άρσενικίόν-καίίδίως .ψευδάργυρ0ν.::Ι1ρός;:,άπομάκρυν,σΐ:ντών.·ετερογενών, τού

των μετάλλων?καί.καθαρισμού ντοϋ·; μολύβδου?λθέτόμεννεύ'ΤΟς
ίλης χύτράς:·διά σιδηρού σώλ?η'νός ά^ιψ.όν'ΰ'άερτέθερμάήΐμ.εόού,.ίκάυ.&σονςοιον
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τε ξηρόν. Κατά την περίοδον ταύτην δ;μ.όλυβδος θερμαίνεταιμέχρι έρ.υ-·
θροπυρώσέώς, ήϊ δε χύτρα . καλύπτεται διά κυλινδρικού ■■έπίκαλύμμπετος,"
συγκοινωνούντος: μετά.; ψυγείου. Ό άτμός.· άνερχόμενος. άπό τού. πυθμένος
τής·' χύτρας' δία .πού τετηκότος .ερυθρού μολύβδου, άποσυντίθεται είς' ύδρογόναν, οπερ.; τή; επιδράσει.καί τής εισαγωγής. δλίγοΟ: άτμοσφαιρικού άέρος
κάμται .επε τής επιφάνειας, τού μολύβδου,; καί . εις όξυγόνον,.δπερισυμπαρασύρει; και; οξεεδοϊ τον- ψευδάργύρ.ον,. οσφις εκβράζεται .καί επιπλέει έπί
τής επιφάνειας τού .μολύβδου·<έν τκαταστώσει.' λεπτής καί Λευκής κόνεως,
άποτελουμενης εξ-.οξειδίου τού .ψευδαργύρου, της καλούμενης κότβω'ς· ^·ενδαρχδμου, καί χρησιμεύει εις,πηνπαρασκευήν.ελαιοχρωμάτων.;·-■·’ --,
Μετά τήν απομάκρυνσιν τού ψευδαργύρου θερμαίνουσιν έκ νέου καί'άποχωρίζουσι δι’ ατμού το. άντιμόνιον καί τό αρσενικόν,· .δπερ έν καταστάσει
λεπτού επιπάγου καλύπτει την έπιφάνειανπού τετηκόγος μολύβδου.
Ο εν-'τ.ή,χυτρίγ ύπολειπόμενος. μόλυβδος, άπηλλαγμένος πλέοναπάντων
τώ'νόπέρο.γενΰάν .στοιχείων, καθίσταταιικαθαρός .καί, μαλακός'κατάλλήλος
καί.χρήσιμος· εις.,την βιομηχανίαν» '·Όιά.παχωρισ.μός'πού αντιμονίου., είνε ή
δυσχερεφάτη'.εργασία, πολυν. χρόνον απαιτούσα καί έχουσα άνάγκην πολ-

λρύ 'ατμοσφαιρικού άέρος, δΓ ο κατά τήύ έκτελέσιν της εργασίας ταύτης
άπομακρύνουσι το ικυλμζδφικον. επικάλυμμα» Ό καθαρισμός τού μολύβδου
τή βοηθεία πού ατμού' έξακολΛυβεϊ μέχρις:ού..-σχηματισθή έπί.της έπιφανείαςπού μολύβδου κίτρινη-λιθάργυρος. ύ’Εκ μ.ιζκράς.-.πείρας κατόρθούσιν
όί γέργάται νά γινώσκωσιν άνευ προηγουμένης; ιχημιζής/άναλύμεως.’ τό
ποιον τού καθαρού .μολύβδου, όταν, δείγμα έξ αυτού λαμβανόμενον 'δειάνύγ-μετά την άπόψυξιν ώραϊον κυανούν. χρώμα καί; άνθοειδή, σχεδιά
σματα'. Τούναντίον δταν έν ,τφμέσφ τών»χελωνών ίδεικνύη ρήγματα, καί
^ρυλλοέιδή. σχήματα της έλάτης καί εινει ιλευκού;. χρώματος,.περιέχει, έτι
ψευδάργυρον καί .άντιμόνιον?:.Ό 'κεκαθαρμένος ..μόλυβδας: έκκενούται είτε
διά1 με^λΒαρίων είτε δΓ άντλίας είτε καί δεάλσίφωνος ;έν?τύποις;
■< τΤο··άντιμόνιον, συντηκόμενον'μεταύτοΰψ-ολύβδου, .: παράγει.‘άξιόλογον
κράμα (τον σκληρόν μόλυβδον) κατάλληλον διά τά τυπογραφικά στοιχεία·.
2ον ΑΠΟΣΤΑΞΙΥ. .Τό έκ ψευδαργύρου καί. άργυραμιγούς μολύβδου. είς
κΰνιν πετρίμμένυν :·;κράμά. ά ναμιγνυόμενο ν μετά. ’ ξυλανθράκων ·,·-ά,ποστώζεπαί έν; χοάνγρπκ>γραφίτου- συστήματος προνομιούχου τού, Morgan,, ήν θέ■τουσιν έντός κυλινδρικής .καμίνου,'.περιβάλλουσι· δΓ όπτανθράκών καί. θερμαίνρυσιν ίσχυρώς. - TJ χοάνη συγκοινωνεί; .διά σωλήνος , μετά ..σιδηρού
.κυλινδρικού ύποδρχέως, είς δν άγεται ο άτμός τού ψευδαργύρου, έ'νθα με
τασχηματίζεται καί;έκρεϊ εις μεταλλικήν κατάστασιν; Έν δε τή χό.άνη
ύπολείπεγανπλούσιος άργυρομιγής; μόλυβδος,, οστις. περιέχει 5—ΐ-7· 0/^.άρ
γυρον , δν άντλούσι; δεά; κοχλιαρίων και; χύνουσιν έν; πύποις.,·.. -, -,■ ■ ,· ■
; 3ον ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΓΙΤΟΥ ΑΙΑ ΚΥΙ1ΕΛΛΩΣΕΩΣ.Ή κάμινος, δι’ής
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έν.Λαυρίφ έξάγομεν τον άργυρον.-εινε ;μ·ικρά., .συστήματος 'αγγλικού·, εχόύσα
φορητόν τό κύπελ,λον, έφ’ ού έκτελεΐται ή έξαγωγή.
,Τό' φορητόν κύπελλον έχει .φοειδές.' σχήμα .καί .άποτελεϊται.'έκ σιδή—
ρού δακτυλίου, δπερ. πληρούσε τέφρας·όστέων άναμίκτου ,μετ’»άήθρακικού
καλιού 1 °/β· έν μέσφ αυτού κατασκευάζεται ή λεκάνη καί περί τά δύο
άκρα αυτής άφ’ ενός αΐ αύλακες, δΓ ών έκρέει ή λιθάργυρος, και άφ’ ετέ
ρου ή οπή, δι’ ής έκρέει δ άργυρος. Τό κύπελλον τούτο φέρεται προς το
κέντρον τής καμίνου, έφαρμόζεται καλώς έπ’ αυτής καί θερμαίνεται βαθ
μηδόν μέχρι έρυθροπυρώσεως. Πληρούσι τότε την λεκάνην διά τού είς
άργυρον πλουσίου μολύβδου, δν προηγουμένως τήκουσινέ'ν τινι'μικρίήπάό
ρακειμένη- χύτρα, αύξάνουσι τήν πυράν καί άφαιρούσι τά έπί τής επιφά
νειας επιπλέοντα οξείδια.
Εντεύθεν άρχεταιή κυριωτάτη εργασία τής έξαγωγής, ήτις βασίζεται
έπί μόνης τής όξειδώσεωςπού μολύβδου. Ή όξείδωσις διευκολύνεται διά
τών πλαγιόθεν φερομένων φλογών τής πυράς έπί τής έπιφανε’ίάς τού τετηκότος. μολύβδου καί διά τής προσθήκης ισχυρού ρεύματος άέρος,' ούτινος
τό όξυγόνον μεταβάλλει τον τετηκότα μόλυβδον είς οξείδια τού μ ολύβδου,
άτινα διά. τών αΰλάκων·τού κυπέλλου έκρέουσι κάτωθεν τής-καμίνου.
Τά οξείδια; ταύτα είνε κατά; πρώτον μέλανα, είτα κίτρινα καί έντέ^λει έρυθρά; άποτελούσι δέ τήν ύπό τών άρχαίων καλουμένην λιθάργυρον,
δηλαδή λίθον τού άργύρου, Διά τής άναχωνεύσεως αύτών έν ’ιδίάίτέρμ·
φρεατόδει καμίνω άνάγεται πάλιν είς καθαράν μεταλλικήν κατάστασιν
δ μόλυβδος.
■
■'
Όταν μετά πολλών ωρών συνεχή όξείδωσιν άφαιρεθή σχεδόν άπας δ
μόλυβδος, τό τετηγμένον έν τφ κυπέλλω μέτάλλον δεικνύει φωτεινά χρώ
ματα μεταπίπτοντα ταχέως είς ώραϊον σμζραγδόχρουν χρώμα. Ό κατ’
ελάχιστα; ποσά ύπολειπόμενος .'μόλυβδος έν καταστάσει οξειδίου σχημα
τίζει τότε λεπτότατον επίπαγον, δστις περιβάλλει άπασαν τήν τετηκυϊα,ν
μεταλλικήν επιφάνειαν; δεικνύει άκαριαίως πάντα τής ίριδος τά χρώ
ματα καί είτα διαρρηγνύμενος άποκαλύπτει τήν λευκήν επιφάνειαν τόύ
άπομένοντος άργύρου. Μετά το. ώραϊον; τούτο ,φαινόμ.ενόν,α δπερ
τον άργύρου καλούσι, περατρύταΐ'τδ έργον τής. κυπελλώσεως καί. δ πλή
ρης άποχωρισμός τού άργύρου, παύουσι τήν εισαγωγήν τού άέρος καί σβύνουσι τήν πυρών. . ’Επί τού κυπέλλου φαίνεται τό ώραϊον καί διαφανές
ρευστόν, τού άργύρου-, ιδπερ περί τά άκρα αυτού δεικνύει ένίοτε ώραιότατον Ιώδες χρώμα.
' ■ ■
' ■
Τόν άργυρον είτε άπομακρύνουσιν άπό τού κυπέλλου έν καταστάσει
.μεγάλου, πλακουντίου άφ.αιρουμένουίμετά-πήν άπόψυξιν, είτε, έκκενόύσί διά
κοχλιαρίων ..είτε άφίνού,σ.ι νά έκρέη. δΓ ίόπής έΐς; τύπους :·.κειμέ,νο'υς κάτ.ωθεν πού κυπέλλου, .δπερ:προυτιμήσαμεν έν Λαυρίφ.,.
;'.
Τ0Μ02 ιγ’, ’Ιανουάριος καί Φεβρουάριος.

-
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Τόν πλήρη καθαρισμόν τοϋ άργύρου. έκτελοϋσιν ε’ίτ_ κατ’ εύθεΐαν έντφ
αύτφ ζυπέλλφ μετά τό βλέμμα τοϋίαργύρου είτε-διά τής άνατήξεως
α.ύτοϋ εντός μιζράς έκ γραφίτου χοάνης έπιρρίπτοντες έπί τής έπιφανείας
τέφραν οξέων,, ήτις άπορροφόί τά' τελευταϊα υπόλοιπα: τόϋ. μολύβδου. .

V
: Αΰτη είνε ή. έπί είκοσι καί πέντε; έτη
πορεία- τών μεταλλευτικών καί
μ.,εταλλουργικών τού, Λαυρίου έ'ργων. Ή νέα αυτή μεταλλευτική καί με
ταλλουργική τού Λαυρίου βιομηχανία στηρίζεται έπί. άκμ,αίου παρελ—
Θόντος καί έπί άνθηροϋ παρόντος· άλλ’ δμως ,τό μέλλον περισπά όλων
τήν διάνοιαν καί τάς φροντίδας .ημών., Πολλάκις πολλοί επαναλαμβάνορσιν οτι τά μεταλλεία, άί σκωρίαι καί αί· έκβολάδες όσον οΰπω εξαν
τλούνται·· άλλά, τούτο μέχρι τίνος μόνον είνε άληθές. “Αν. αί πλσύσιαι
κοϊται καί διαφυάδες τού ύευδαργυρίτου τών μεταλλείων κατά τήν θέσιν Καμάριζαν έξηντλήθησαν, άν αί σκωρίαι καί αί πλόύσιαι·. έκβολάδες,
«ϊτινες άνευ προηγου^ένης προπαρασκευαστικής έργασίας έκκαριινεύοντο
άναλώθησαν, άλλ’ όμως τά απέραντα όρύγρεατ.α, άτινα κατέχει, ή Γαλ
λική έ^άιρία και αί μεγάλαι έπί τής επιφάνειας έκβολαδούχοι εκτάσεις,
,$ς;εχεΐ';ή 'Ελληνική εταιρία, σαφώς δήλούσιν ότι ύπάρχουσιν έτι ποσά
μεταλλούχων ύλών δυναμένων νά δώσωσιν ε’ις τάς εταιρίας >25 ετών έτι
ζωήν. Δέν άρνούμεθα τό ατελές τών ύπαρχόντων προπαρασκευαστικών
μέσων>ούδέ το δαπανηρόν τής έκ τού εξωτερικού είσάγομένης καυσίμου
-ύλης,.αλλ’ αί έταιρίάι έργώζόντατ'καί θά έργασθώσι μηδενός μήτε πόνου
μήτε.δαπάνης φειδόμεν.αι, ώστε νά τελειρποιήσωσιν αυτά καί δυ.νηθώσιν
.ούτω καί έξ αύτών τών πτωχών μεταλλούχων ύλών ν,ά έξάγωσιν έπωφελώς τά μέταλλα .τού μολύβδου καί τού άργύρου.
Βεβαίως 'έάν τά λειτούργούντα συστήματαί τής: προπαρασκευής τών
έκβόλάδων καί τοίν πτωχών μεταλλευμάτων καί τής καμινείας αύτών
δέν μεταβληθώσι ριζικώς, τά κέρδη τής έπιχειρήσεως θά είνε ανάλογα
προς: τήν πτωχε,ίάν τών τε καμινευσίμων πρώτων ύλών καί τών.συστη
μάτων, τήςωέπέξεργασίας αύτώγ. .
.
: Λίωτελευταϊατ βελτιώσεις.;τής,'·7τρ.οπαρασκευής «άί τής καμινείας έπιφέρόυσι. νυν ,καί έν Γερμανίφ κ:αί.. αλλαχού τήν επικερδή: κατεργασίαν
υλών πολλώ ύποδεεβτέρων τών έν Λαυρίω κατά τό περιεγόμενον του μολύ-βδου . καί ντου ..άργύρου., ,
.
;·':·Έκεϊ'. soci’πτωχαί: αύταί - ΰλαι .διά. τελειότερων προπαρασκευαστικών
-σκευών: εμπλουτίζονται πόλύ.άαλλίτε,ρόν τών παρ’ .ήμΐν, «ίωδέ φερόμεναι
πρός καμινείαν προπαρε’σκευάσμέναι μεταλλούχαι ύλαι δέν άπαιτοϋσιν
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ούτε τόν μέγαν αριθμόν καμίνων ούτε τήν προσθήκην τοσούτων πτωχών
συλλιπασμάτων, άτινα δυσαναλόγως αύξάνουσι τά έ'ξοδα τής κατεργα
σίας αύτών καί άλλοιούσϊ τά οικονομικά έξαγομενα.
Ή έπίτευξις τελειοτέρας προπαρασκευής τών έκβόλάδων διά καταλληλοτέρων μεταλλοπλυσίων καί τής οίκονομικωτέρας καμινείας αύτών
άποτελούσι τήν άγκυραν τού μέλλοντος τής έπιχειρήσεως τόϋ Λαυρίου,
ητις άς εύχηθώμεν ν’ άποβή αίσια πρός ευτυχή άνάπτυξιν *τής εθνικής
ημών βιομηχανίας1.
’
. ·■■
-

1 Ή 'Εταιρία τών Μεταλλουργείων εχουσα ύπ’ ό'ψιν αύτής τάς τελευταίας έν Γερ
μανίά βιομηχανικάς προόδους τής τε προπαρασκευής τών μολυβδούχων ορυκτών καί
τής οικονομικής αύτών καμινείας §έν ώκνησεν ούδ’ έπί στιγμήν νά μελετήση αύτάς
έκ τού σύνεγγυς διά-τοϋ Γενικού Διευθυντοΰ αύτής καί μάθη όποια Οά ήνε τά άποτελέσματα μιας ριζικής τών έργων τής εταιρίας μεταρρυθμίσεώς συμφώνως προς
τά έν Γερμανία έκτελούμενα.· ’Έστειλα' προς τον σκοπον τοΰτον δείγματα έκβόλάδων,
ίλύος (τελμάτων) καί-περιττωμάτων» τόϋ νΰν Πλυντηρίου,. άτινα*.ήρκιμασθένϋα ύπδ
ειδικών περί τήν προπαρασκευήν άνδρών τής Εύρώπης έδωκαν, λίαν εύχάριστα απο
τελέσματα.
, Αί έκβολάδες, ή .ιλύς καί τά περιττώματα δύνανται διά καταλλήλων Πλυντηρίων
προπαρασκευαζόμενα να έμπλουτισθώσι μέχρι περιεκτικότητας 50 τοϊς θ/θ είς μό
λυβδον διά ελάσσονος δαπάνης καί. έ.λάσσονος μεταλλικής απώλειας παρ’δ,τι νΰν γί
νεται.
.
■
,
Διά τοιαύτης επιτυχούς προπαρασκευής ή εταιρία θέλει προετοιμάζει διά τάς
καμίνους αύτής πλούσια προϊόγτα, άτινα θά δύνηται νά καμινεύη δι’ όλιγωτέρων
καμίνων, έλάσσονος ποσοϋ Κοκ καί συλλιπασμάτων, δπως παράγη τά αύτά ποσά μο
λύβδου,* θέλει δέ δαπανά ώλιγώτερα χρηματικά ποσά*.διά τήν” καμίνείάν -αύτών και
προς τούτοις θέλει χρησιμοποιεί τα νΰν δλως άχρηστα περιττώματα τοϋ έν λειτουρ
γία Πλυντηρίου αύτής. ·
’r
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Όκάτωθι δημοσιευόμενος στατιστικός· βίνιαξ εμφαίνει τά έξαχθέντα
ορυκτά καί τον άργυροϋχον μόλυβδον ,.ώςκάί τάς εΐσαχθείσας εντός 25
ετών καυσίμους ύλας. Πρέπει όμως νά παρατηρήσωμεν ότι οι έξαγόμενοι
έκ τοϋ πίνακος τούτου άριθμοί είνε κατά πραγματιζ.ήν προσέγγισιν, καί
δεν έχοΐϊσί ·το; κύρος μαθηματικής άκοιβείας, διότι το τοιοϋτον, ϊνα μη
είπω αδύνατον, θά ήτο έ'ργον τούλάχιστον δυσχερές καί λίαν κοπιώδες.
Οΰτω λ. χ. ό άργυρομόλυβδος καί αί καύσιμοι ύλαι της διαλυθείσης 'Ε
ταιρίας Ίλαρίωνος Έοϋ καί Σ«ί έξετιμήθησαν μόνον κατά προσέγγισιν
•εξ ιδιαιτέρων μου στατιστικών σημειώσεων.
Έν τή, Εταιρία τών Μεταλλουργείων θ προσδιορισμός της καυσίμου
ύλης παρέχεται μονόν άπό τοϋ . 1876 μετά μεγίστης ακρίβειας,, διά δέ
τά προηγούμενα ετη έγένετο ούτος κατά προσέγγισιν.
Όθεν έξήχθησαν τόνοι ορυκτών και άργυρούχου μολύβδου 1.180.167
αξίας έν τώ λίμένι Λαυρίου' . . . . . . . . ? . . . φρ. 160.700.000
ήτοι διά
διά
δεά
καί

τον
τάς
τάς
διά

άργυροϋχόν .μόλυβδον·. .
μολυβδούχους ύλας .. .
ψευδαργυρούχους ύλας . .
τον μαγγανιοϋχον σίδηρον

■ ■.·■·:Έν δλφ

φρ. 106.000.000
»
3.600.000
»
46.400.000
»
4.700.000
φρ. 160.700.000

Είσηχθησαν δέ, καύσιμοι ύλμι . ... . ..... , . τόννοι

775.306

’Αξίας φρ. 22.000.000, οπερ άναλογεϊ . . προς'

13,69°/0

δηλ. επί εκατόν εκατομμυρίων φράγκων, άτινα λαμβάνομεν έξ ’Αγγλίας
κυρίως, καί τινων έκ της Γαλλίας διά το εξαγόμενον ορυκτόν, πληρώνομεν εις τάς χώρας ταύτας, ιδίως δέ εις την ’Αγγλίαν 13,69 εκατομ
μύρια διά την καύσιμον ύλην- έκτος τών ατμομηχανών, τών εργαλείων
καί τοϋ σιδήρου, ών ή άξια άνέρχεται εις 6
περίπου έκατομμύρια.
Έκ τής στατιστικής ταύτης προκύπτει δτι κυκλοφοροϋσιν εις το ελ
ληνικόν έμπόριον όγδοήκοντα έκατομ,μύρια φράγκα έκ παραγωγής ορυ
κτού καί μετάλλων αξίας εκατόν εκατομμυρίων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΤΝΑΗ
Μ Ε Τ Α Λ Λ η Ν, ΟΡ Υ Κ Τ Λ Ν

ΕΤΑΙΡΙΑΙ

'ΙΛαοΙωνοο 'Ρον καί Σα<:
3 Μαρτίου 1865—3 Μαρτίου 1873

ΚΑΙ

ΕΠΟΧΑΙ

'ΕΛ-Ιηνικη Εταιρία ΜεταΛάουργείων Γα.Ιάικη 'Ε ratpta ΜεζαΛΛείων Λαυρίου

Ποσά και άζία

^Εταιρία Σουνίου καί ΣπεΛαζεζην;

1886-31

1 Αυγούστου 1876 — 31 Ίανουαρ. 1890

16 Μαίου 1873 — 31 ΙΟβρίου 1889

ΥΛΗΣ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΙ

ΖΖαρα^ώρησίς ΔροαοπούΛου
I. Β. Σερπιερης
1877--31 ΙΟβρίου 1889

ΙΟβρίου 1889

Όλικα ποσά

Είδος
Τόννοι

ΙΊεριεκτικότης

Τόννοι

Τόννοι

Περιεκτικότγ

Τόννοι

Περιεκτικότης

Περιεκτικότης

Τόννοι

Περιεκτικότης

Τόννοι

Φράγκα

227.422
9.343
7.370
13.943
7.679
18.564
389.162
51.839
254.599
75.411
98.754
299
1.131
24.750
30
71

106.000.000

1.180.367

160.700.000

,13.348
265.000
464.521
1.773
6.164
24.500

22.000.000

775.306

22.000.000

Εξαγωγή Άργυρούχου Μολύβδου καί ’ Ορυκτών

Άργυροΰχος μόλυβδος.............. ..
Μολυβδοϋχος καπνός .................
Speis, Mattes...............................
Γαληνίτης......................................
’Ανθρακικός μόλυβδος σιδηρούχος
Γαληνίτης, σφαλερίτης, πυρίτης.
Μαγγανιοϋχος σίδηρος..............
Σφαλερίτης . . .
Διαπεπυρωμένος
ψευδαργυρίτης Α'
»
»
Β'
»
»
Γ'
»
»
Δ'
»
μολυβδοϋχος .. .
Ψευδαργυρίτης αυτούσιος Α' Β'... .
»
μολυβδοϋχος. . ...........
»
χαλκοϋχος.................

60,000 (;)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
._
__
—

κατά τόννον
500 γρ.
_ ■
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
—

θ/ο

—
—
_
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
—

140.112
5.451
7.325
_
_
—
191.520
_
_
_
_
_
_
_
_
—

κατά τόννον
«,Ο
1.400 γρ.
°/ο
—
27 Ρ1. 34 As
—
—
2 Gu
—
__
_
—
■ _
. —
—
—
—
—
35 Fe. 18 Mn
—
—
—
—
—
_
—
_
—
—
__
—
—
_
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—

27.310
3.892
45
13.943
7.679
18.564
53.255
51.839
254.599
75.411
98.754
299
1.131
24.750
30
71

κατά τόννον
2.000 γρ.
30 γρ.
—
1.100 γρ.
270 γρ.
250 γρ.
—
—
—
—
—
—
170 γρ.
—
180 γρ.
—

ο/ο
25 Ρ1.
—
55 Ρ1.
15 Ρ1
12 Ρ1.
16 Μη
—
—
—
—
9 Ρ1.
—
10 Ρ1.
9Gu.

°/ο
35 As.
4Gu
—.
—
22 Ζη
35 Fe.
34 Ζη.
60 Ζη.
50 Ζη.
40 Ζη.
32 Ζη.
30 Ζη.
40 Ζη.
28 Ζη.
35 Ζη.

—
—
—
—
—
—
94.387
—
—
—
—
—
—
—
—
—

°/ο
—
—
—
___
15 Μη.
—
—
—
—
—
—
—
—
—-

°/ο

—

—
—

—
—
__
—
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—
__
—■
—

—
34 Fe.
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

““~

°/ο
—
—
—
—
33 Fe.
—

—

_
_
_
__
—

°/ο
—
_
_ _
—
15 Μη.
—.
_
—
—
—
—
—
—
—

6.600.000

46.400.000

4.700.000

Εεβαγωγή Καυοιμ-ων 'νλών
’Ανθρακίτης....................................
Λιθάνθρακες.....................................
Όπτάνθρακες (Κοκ) ’Αγγλίας...
»
(’Αθηνών)..............
Λιγνΐται Κύμης και Ώρωποϋ.. . .
Πλίνθοι λιθανθράκων...........

60,000 (;)
125,000 (;)
—
—
1
—
ί

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

■ 178.000
258.000
1.173
6.164

—
—
—
—
—

-

—
—
—
—

-—
—
—
—

13.348
27.836
81.521
—
—
24.500

■—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—
—
—
—

(

—
—
—
—
—

—

—

—
—
__
—

—
—
—
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ΤΟ ΜΚΑίΙΑΙΆΜΑ ΕΝ EH All
. A'J ; ·:
. Καί. άν έτι αύτόπτης χχί άύτηκοοςΆπη'ρξ'έ'-·τί<: ''Κών γεγονότων;” ‘’άτινα
αναλαμβάνει νά έξιστορηση,> πάλιν ίδιους έ'χων .οφθαλμούς'κάί ίδιόν-τγό.\
πον.τοϋ σκέπτεσθαι, αδύνατον νά μη παρουσίαση εντυπώσεις ■ οΰσιωδώς
διαφερούσας τών ύπό άλλων συναυτοπτών έκτιθεμένων. Άλλ’ ήΐξίάτό~
ρησιφ. ά,^οβαίνει πολύ. δυσχερεστέρα,”δταν :βάσΐν έχ,η άπλάς- ειδήσεις'έπι·5·
μελώς μέν ■ συναχθείσας, 'άλλ’ άνεπάρκέϊς-, διά. την ε λλειψίν ^χϊτικών-'βοηθημάτων, και δέν:ανάγεται κυρίως εις γεγονότα, 'άλλ-” είς Άγώνάς ·πρέ>ς
έπίτέλεσιν τοιούτων. .
’
Μόνον ώς πρώτη ζύμη πρός συγγραφήν ιστορίας- των πρός· ϊδρύσιν τοϋ
ελληνικού μελοδράματος προσπαθειών,δύναται νά .χρησιμεύ^γ η πραγμ.ατεία αύτη. "Ισως βραδύτερου δυ.νηθώ νά συμπληρώσω αύτην, έπανορθοϋσα παραλείψεις ε’ις άς τυχόν, ένεκεν άγνοιας; περιέπεσα καί άς δεν αμ
φιβάλλω, ότι θά μοί καταστήσωσι γνώστάς δί δυνάμενοι. "Εστω δέ"’καΐ
δ αναγνώστης επιεικής, άν δέν ικανοποιηθώ τό ενδιαφέρον', δπερ θάδιέγείρη αύτφ δ 6>ραΐος τίτλος: Τό μεΑύό<Μ.ι.ια er 'E.lJc'uh.· Είνε τούτο
βρέφος άκόμη καί τό βρέφος δέν δύναται βεβαίως νά' επίδειξήί'ιστορίαν
πληρη κατορθωμάτων καί αίγλης, όταν μάλιστα καί άύτη' η’'μ!ητηρ τού’,'
ή θεία της μουσικής τέχνη, ούδ’ έπί θρόνου κάθηται, ούδέ μόνιμον οί
κοναπέκτησεν έτι παρ’ ήμΐν.
..............

Λ ,,.,.

γ .Ά,-Β'

?Γ '

θλιβερόν νά δμολ'ογησωμέν, ότι έν 'τη?χώ^;' έν η, “ή μουσική έθεωρειτο απαραίτητος διά την άψωγην τών παίδων, έν τη χώρα, έν' η ■ όλα
τά- τιμιώτατα φρονήματα καί τά εύγενέστατα. αίσθημάτά’ δι’-αύ'της’δίη’
γε'ιροντο, έν αύτη ταύτηνϋν εύρ,ισκόμέθά είς■άμηχάνίάν'ί'δίόί'ΐ'πίρί μού-·
σικης ηύδέν ώ έλάχισταέχόμεν να είπωμέν.
Πολλοί άποδίδουσι την θαυμασίαν 'αισθητικότητα τών αρχαίων Ελ
λήνων είς την έπίδράσιν τοϋ κλίματος. Άλλά μη καί νϋν δ αύτός δέύ
στεγάζει την ελληνικήν χώραν ούρανός, ή αύτη δέν περικυκλοϊ ήμάς
φύσιφς Άν δέν, γίνώσκομεν ακριβώς είς'όποιον σημεϊον της τελειότητες
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έ'φθασεν ή μουσική παρά τοΐ; προγονοί; τιμών, αΐ έν τοΐ; αρχαίοι; δμω;
κείμενοι; έγκατεσπαρμέναι μαρτυρίκι δέν άρκούσιν όπω; πείσωσιν άμα;
ότι λαό;, ούηνο; δ οφθαλμό; ήτο τοσούτον έξφκειωμένος προ; τδ καλόν
και ώραϊον ήτό αδύνατον νά μή αίσθάνηται τήν μουσικήν και'καλλιεργώ
ταύτην μέχρι τη; τελειότητος, η; την σφραγίδα άπετύπωσεν επί του
μαρμάρου ;
Εινε άποδεδειγμένον, οτι, ϊνα άγαπφ τι; την μουσικήν, δέον νά αίσθάνηται αύτήν, διότι ή της μουσικής ίδιότη; δεν είνε μόνον ή άμεσος
δράσι; έπί της ψυχής, άλλα της ψυχής αύτή; άπόρροια- τούτο δέ εϊνε τδ
διακρίνον ’ιδία την τέχνην.ταύτην άπδ των άλλων κλάδων της καλλιτε
χνίας, Παν ίργον γραφικής ή.γλυπτικής παρουσιάζει προ τών όμμάτων ημών
άντικείμενα του εξωτερικού κόσμου, άλλά χωρίς ν’απαλλαγή των δεσμών,
χωρίς νά έκφύγη των ορίων τής πραγματικότητας. Ό γλύπτης θά τε
λειοποίηση ίσως τδ πρότυπόν του, θά τδ έμψυχώσηδιά της δυνάμεως
τής έκφράσεως, δι’ άκτΐνος ζωής, θά δώση, τέλος, ώς άλλος ΙΊυγμαλίων,
ψυχήν εις τον λίθον,\δν θφ^εύει ή χειρ του· τδ εργον του όμως θά ήνε
πάντοτε παράστασις πραγματικού αντικειμένου, ου -εύρε-τδν τύπον διά
των αισθήσεων αυτού.
■ ■ "
Τούτου ένεκα, ή- προξενηθεϊσα έντύπωσ.ις ύπδ επιτυχούς εΐκόνος η
καλού άγάλματος., δεν είνε. τόσον αυθόρμητος ■ όσον - την φανταζόμεθα·
έξαρτάται μάλλον άπδ τού πνεύματος, ημών, δπέρ καλείται νάσυγκρίνη
τά παριστανόμενα άντικείμενα προς τούς έν τή φύσει τύπους των καί νά
έννοήση τδν σκοπόν τού καλλιτέχνου.
Άλλ’ εις την μουσικήν δεν συμβαίνει τδ αύτό. Οΐ ήχοι τη δίδουσιν ίδιον
χαρακτήρα μη άποτεινόμενοι πρδς τδ πνεύμα, άλλά πρδς την άκοήν, έκεϊθεν δέ φθάνουσιν άπ’ εύθείας μέχρι, των μυχών' της καρδίας ημών, έν η
διεγείρουσι διαφόρους εντυπώσεις, κατά την φύσιν τών συνδυασμών των.
Αί δ* εντυπώσεις αύται είνε αύθόρμητοι, καί γεννώνται άνευ. συμπράξεως
της θελήσεως καί τού πνεύματος ημών.
Ή ποίησις φαίνεται κατ’ άρχάς ομοιάζουσα μάλλον πρδς την μουσι
κήν παρουσιάζει πράγματι πλειοτέραν σχέσιν πρδς την τέχνην ταύτην,
ύποκειμένη ώς αυτή εις τον ρυθμόν καί ώς αύτή επίσης μή έκδηλούμένη
δι’ εξωτερικών .παραστάσεων· άλλ’ άφ’ ετέρου,, πλειότεοον πάσης άλλης
τέχνης, αποτείνεται πρδς την διάνοιαν ήμών,χ ήτις έλάχιστονλαμβάνει
μέρος έκ τών ύπδ τής. μουσικής προξενρ.,υμένων\·έ.ντυπώσεων. ■
Ή εμπνευσις τού μουσικού..προέρχεται έκ τής καρδίας τού καί μόνης·.
Ούδέν.άπρμιμμϊται.· συνθέτει ύπδ την έντύπωσιν άίσθήμάτοςψυχικού-έπιδρώντος .επ’αύτόν. Μουσική λοιπόν είνε ή διά τών; ήχων'έκδήλώσις·> τής
ψυχικής, κατασ.τάσε.ώς,.; δ.ι’ δ κάλλιστα .ήδύνατο·· ,νά έπί^ηθή '
Πμ
άφού . σκοπός ,τηρ είνε’ ν’ άποκαλύ.πτη. ·γάς ενδομύχους ;άν-
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τυπώσεις καί τάς διαφόρούς φάσεις,, δε’ώ·ν··μ.εταβάίνει·τις< ί άπδ ' τής θλίψεως εις τήν χαράν, άπδ .τής συγκινήσεως εις τήν- γαλήνην, άπδ τής
άπογοητεύσέως εις τον ενθουσιασμόν.
·
Συμπέρασμα- αφού ή μουσική σχετίζεται τόσον οικείως πρδς τήν αν*,
θρωπίνην καρδίαν, άρα αύτή είνε-άναντιρρήτως ή άρχαιοτάτη πασών τών
τεχνών, χρονολογουμένη άφ’ ής ημέρας δ άνθρωπο;,· δ βασιλεύς τής πλά’σεως, ένόησεν, ότι δ Θεός έδώρησεν αύτφ τήν φωνήν, ϊνα μέταδίδη τά
αισθήματα του πρδς τούς όμοιους του. ·■
■
.■?.··:;■·■'■■< = ...·><>>'.

Γ
• Ή μουσική, καίπερ ύποσκελισθεϊσα ύπδ τής γραφικής, τής γλυπτι
κής καί. τής ποιήσεως.,. αϊτινες είχον ήδη παραγάγει αριστουργήματα,
ούχ ήττον παρηκολούθησε καί αΰτη τήν κατά τδν Κ’ αίώνα?πάνταχόθεν έκδηλουμένην ροπήν πρδς :τή.ν πρόοδον. Άιδέ· τότε προκύψαδςξϊ'μετ'ατροπαίύπήρξα.ν.τοσούτώ ριζικώτερατ, καθ’ όσον έπί-μακρδν'χρόνόν-νή^τέχνητ
περιεφέρετο?τήν αυτήν, διατηρούσα.-μορφήν.- Συνέτρίψε ■ τέλος ίτήν άλύ/ήν
τών, παραδόσεων, καί, γενομένη δραματική, περιήλθεν άπδ ΐτών χειρών
τών. κληρικών εις τάς τών λαϊκών συγχρόνως, δέ ή κλϊμαξ τών ήχων,
διοργανιζομένη κατά τδν απόλυτον κανόνα τής διαδοχής τών διάστημάτων, παρήγε νεωτέραν
:
..·,·■
’Εάν σχετίσωμεν τήν έμφάνισιν τού πρώτου μελοδράματος πρδς τήν
πρώτη'ν ,εφαρμογήν τής μουσικής έπί σκηνικής δράσεως, θά μνημονεύσωμεν ώς πρώταjδοκίμια τού είδους τούτου τά μνστήριά: τού IB''άίώνος,
'Η Άκάστασις, οί Προ^ηταΛ τον Χριστοί;, ό
ό,
. roq, ό ΚΛαπεις-'Εβραίος, ή Ορηνφδία Al Ϊρεϊς ΜαρΙα:ι<*&\ τδ δραμα.
ό Άβάμ είνε τά γνωστότερα μυστήριαςέν οίς ποιηταί καί; μουσικοί,έκ συμ.φωνου θελησαντες νά έλκύσωσι ζωηρότερου τδ ένδιαφέρον, ,συνεδύασαν.τήν
μουσικήν προς την σκηνικήν δράσιν. Κατόπιν μ,υστήρνα καί θαύμ,ατά έγκατέλείφθήσαν χάριν τών γνωμικών καί τών κωμικών ποιημάτωνί'ίΗ
.πα/μζια διεδέχθησανπ'ά /εΐ’Ο'^ρια. Τδ; δέ πρώτον τού είδους τούτού'^ίνέ
τδ Παΐγκιον τον. PotBlrov καί της Μαρώκ η τον Ποψέτος xai -τήςΑΡόίριχ-Μος* κατά πολύ άπέχον τόύ· κληρικού . καί .· θρησκευτικού .'θεάΤρόδ.
ΪΤοιμην και i/ZZoi/iiric ,'παρεστάθη τδ πρώτον : τώ ^δ& ένίτήίγαλλικη
αυλή τής Νεαπόλεως,ι . έ’νθα . . μετά μικρόν :άπεβίωσεν· υ'σύνθέτης' άύ’τού
Άδάμ δέ λά Χάλλ, δστις δύναται νά θεωρηθή καί ώς εισηγητής τού κω
μικού μελοδράματος. . . ■ .
.
Μετά τού Παιγτίον τον Ροβίγον , και :της Μαριδκ άρχεται περίοδος
τελείαί··έ^ευθερίας.'Τήν θρησκευτικήν μουσικήν, .τάς βραδείας, ’σοβαράς
καί μετά πολλής έπιμελείας συνδυαζομένας μελοποιΐας άντικαθιστφ νεω-
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τέρα τέχνη, μάλλον ανεξάρτητος, μελωδία ασφαλέστερα, καθαρωτέρα,
συστημάτικωτέρά. Τών δέ λογιών καταληφθεντων- ύπδ?τού πρδς τήν άρχαιότητα έρωτος, πανταχού τδ κοινόν στρέφεται πρδς τούς ’’Ελληνας καί
Λατίνους ποιητάς, οϊτινες δεν ήσαν μέν άγνωστοι, αλλά παρημελούντο
καθ’ άπαντατον μεσαίωνα. Οί Ιταλοί τής ’Αναγεννήσεως, προσηλωθέντες μετά θέρμης εις την σπουδήν τών αρχαίων, ώς εΐκός, διέπλάσθησαν
καί ένεπνεύσθησαν παρά των συγγραφέων, οΰς τοσούτον ' έθαύμαζον.
Έξφκειώθησαν εις τοιούτον βαθμόν πρδς τάς πεποιθήσεις, τά ήθη καί τήν
ιστορίαν τών ’Αθηνών καί τής Ρώμης, ώστε δικαίως,ς έλέχθη, δτι δί
δι’ αυ
αύ-
τούς δ IT’ αιών ύπήρξε «μακρά άποπλάνησις έν τή άρχαιότητι». ’Απο
μιμήσεις τραγφδιών καί κωμφδιών, ύποθέσεις δραμάτων, ρητά καί
αίσθήματα, τά πάντα άντεγράφοντο. Τά πρώτα τής έποχής. τάύτης
συστηματικά δραματικά έργα έίνε άπλαϊ μιμήσεις τού' Αισχύλου, τού
Σόφοκλέους·( τού ΙΙλαύτου καί τού Τερεντίου.
,ν
Τά δράματα μετά χορωδιών καί κειμένων έξηγμένων έκ τής μυθολο
γίας έγκαθιδρύθησαν <άνεύ δυσκολίας1 τινδς έπί τής ιταλικής σκηνής; 'Θ
χαρίεις όμιλος τών θεών αντικατέστησε τούς προφήτας καί τούς άγιους;
ήρχετο δέ$δών καί όρχούμενος. Δέν έπιθυμούμεν νά εύρύνωμεν καί έαεκτείνωμεν την άρκούντως ήδη μακράν εκδρομήν ημών έν τώ ίστορικώ πεδίω τού παρελθόντος?· διά τού καταλόγου τών τραγωδιών, άς συνέγραψαν
θί Τρισσίνοι, Ρουσελάϊ, Μαρτέλλη, Άλαμάνν.η, Γιράλδη, Σίντιο,Δόλτσε
και έτεροι ποιηταί. Θά μνημονεύσωμεν μόνον των κυριωτέρων έργων,άτινα
συνετέθησαν έπί τη εύκαιρίςρ βασιλικών εορτών. Κατά το 1475 δ ^Αγ
γελος Πολιτιανός συνέΘετεν έν διάστήματι δύο ήμερων τον Όργί'α του,
τραγφδίαν μετά χορφδιών, Τώ 1488 δ Βεργόντζο Βόττα, έύγενης της
Τορτόνης, έπανηγύρίσε τον* γάμον τού. Γαλεάτσου Σφόρτσα μετ’ ’Ισα
βέλλας της,· Άρβιγωνικης διά θαυμασίας παραστάσεις συγκειμένης εξ ευω
χίας, συν,άυλίας .καί δράματος, καθ’ δ ένέφανίσθησάν θεοί, θεαί καί μυθι
κοί ήρωες, ερχόμενοι μετ’«ήσμάτων, ?να καταθέσωσι τδ σέβας των εις τούς
πόδας των νέων ηγεμόνων του Μεδιολάνου. Τώ 1487 δ πρίγκιψ Νικολδ·δά
Κορρέγ$ο έδίδαξεν έν Φερράριη μύθον ,έπιγραφόμενον ·Ό ΚτφαΛος και ή
,Η6)ς. Τφ 1506 βουκολική &>ΰή τοΰ Θύραιδος, ποιηθεϊσα ύπδ τού'κόμητός δέ :Καστΐλιόνε.ΐ;;.·έμπεριεϊχεν $σμα, χορόν καί μαυριτανικήν όρχησιν.
Τφ 1539,I έν τοϊς γάμοις Κοσμά τού:·’>Α'ΐ μετά >τής ’ Έλεωνόρας ,.τόύ
Τολέδου, δ Απόλλων έπάλαιε κατά τού δράκοντος ύπδ τον ήχον όρχήστρας, συγκείμενης έκ γλωσσεδοκυμβάλου, αυλού, άρπης καί τεσσάρων
βυκανών. Έπί τή διαβάσει δέ Ερρίκου τού Γ' έκ Βενετίας παρεστάθή έμμελής ,τραγφδία τού Κλ. Μερούλου.
, Το θέατρ ον καί αί χορφδίαι δεν συνέτεινζν μόνονίεΐς την πρόοδον της
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μουσικής. ,Αΰτη δ’ ωφελήθηπροσέτι κάΐ:έκ τών θρησκεΰτίκώννάγώϊ'Ώνιτής
περιόδου ταύτης.
·.
■
' ■" ’ ’
'
1 ’
; Μεγίστη κίνησις έγένετο πράγματι κατά τον Ιζ’ αιώνα, :έπιταχύνουσα
παραδόξωςπήν νίκην τής τέχνης,τής πρδς πάντας άποτεινομένης καί ούχί
μόνον προς τούς ίεροφάντας αυτής. Διά τήςύθρησκευτίκής αυτού μεταρρυθμίσεως δ Λούθηρος συ.νετάραξε τον· κόσμον; Ή-μεγαλοφυία του τείνει
καί πρδς τήν ?ποίησιν καίπρδς' τδ πρακτικονπνεύμα.ΤΙτο λίαν ευαίσθητος
πρδ τού κάλλους τής καλλιτεχνίας έν γένει,' άλλ’ΐή·'μρυδΐκή'ύπέρ'πάσαν
άλλην ήτρ ήί εύνοουμένη’του.’τέχνη;· ’«Όμολ ογόΓ καί ύποσ’τηρίξω7-έ»'λε'γεν
άνεπιφυλάκτως.'δ Λούθηροςήδ'τι έκτος' τής θεολογίας, Ό^δεμΙάΐ’άλλήτέχνη
δύναται νά συγκριθή πρδς.τήν μουσικήν». Αί άρος τήν οΐκογένειάν’τρύ
έπιστολαίγέμουσι σκέψεων καί άποφθεγμάτων/έπί τθϋ · θέματος τούτου,
«Δύναται τις νά είνε βέβαιος,. ότι. θ’ά'εύ'ρη τδ σπέρμα ικανού·άριθμού· αρε
τών έν τή καρδιά 'παντός άγαπώντος καίαίσθανομένόύ τήν-μονσικήν»·?
Ή μεταρρύθμισις,ήν-Απέστη κατ’ εκείνην τήν εποχήν ή; μουσική,•'■όφεί*
λεται εις.τον. Λούθηρον έ,ξένός.’καί είς··τον ίταλδν·ΙΙαλ’ε'στρίναγ'εξ ίτέ'ρδύ·,
εί .καί ού.τοι- ώς μουσικοί 'καί’-συνθέτκι'δίάφέρ'Ο,ύσιν έ^ελως^άλΧηλώνΐτ x ~·
·. · Τοιαύτηχεΐνε 'έν.;συντόμω-ή γε·νική'··δψίς;·ήν\’παρόυ<ϊί'άζε'ΐ!'ή·· ίστΟρίά τής
μουσικής κατά τον ΙΔ' καί ΙΕ' αιώνα. Ένώ ή μουσική τού μεσαίωνος
προσεγγίζει εις τον κολρφώνα τής δόξης διά τού Παλεστρίνα·, δ ιστορι
κός προαισθάνεται ήδη τήν άνατολήν~τής/νεωτέρας μουσικής'. ·
■■'■•'Τδ πρώτον έτος τού ΊΖ' αΐώνος συγκαταριθμηθήσεται μεταξύ τών ένδοξοτάτων ετών τής μουσικής ιστορίας.
'··'·" ; 1 , -’·■ ’■ ■" ·:■■?'.?:'<<■■■'Λ'·;':"
Τί λοιπόν συνέβη ; .·’:■·■'
'· ■ ■ '
■ ■··.-■■·■ .■■... .·· ·.'./■■
Έγεννήθη το νεώτερον μελόδραμα. ·■
■'·- : .-■-,> ·
- Τή 6 ’Οκτωβρίου 1660 έπί τοϊς γάμοίς τής’Μαρί'άς· τώνΑίεδίκων μετά
τού Ερρίκου Δ’· έν τώ μεγάρφύΕΙίττι τής Φλωρεντίας παρεστάθή. τδ’. πρώ
τον μελόδραμα, ό μΰθος τον Όρφέως και τής Ευρυδίκης, στιχουργηθέν
ύπδ τού Όκταβίου 1’ινουσίνη καί μελοποιηθέν ύπδ τού ’Ιακώβου ΙΙέρι καί
τού Τουλιού Κατσίνηέ : ..ύ ,.·’ ’Ρ
'
1
''''’ ‘
.
• :?Εκτοτε; δέ- οί συνθέται καί τά’μελοδράματα άατακλύζουσι τήν ’Ιτα
λίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν Γερμανίαν. '·

Δ*

■

·■■

'■

■ ■

'

• Ό μέγαςποταμός, -τού δποίου<μετά<τόσης::προ·σο-χής. έξηρεύνήσαμεν. τάς
πηγάςρέσχημάτισε’’βαθμηδόν:μεγάλα παράπστάμία,·ώς’’ δίκτυού; περίίκαλΰψανπα'ΧΓλον'τδν 'πεπολΐτΐσμένον; κόσμον.' Ευτυχείς·»θά 'έλ'ογιζόμέθα^'άν
ήδύνάμεθατνά-προσθέσωμενμ-δτί ώραϊον παραπό'ταμοντκατέχεηααίδή'μοά^
σική- τοπογραφία, τής; ήμετέράς:· πατρίδος.■ : ’(> πατριωτισμό?^ τούτοι?^
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οστι;.· τοσαύτην ε’χει Λσχ,ν» παρ’?:?ήμΐν·,' μΛκταίως θά μοχθήση, όπωφ καί έν
αρχή ε’ίπομεν, νά έπιδείξη άλλο τι ή μικρόν ρύακα, ότέ-μεν ξηρόν καί
άνυδρον, δτε <$ε υγρόν μ.όλες εκ. τού ίδρώτος έκείνων, οϊτινες θυσιάζονται,
ϊνα άνασκάψωσιν αυτόν. Οΐ διαβατικοί θίασοι, οί έπιδεικνύοντες ήμϊν.τά
αριστουργήματα των ξένων μελοποιών, αί φωναί τοϋ θαυμασμού, αϊτινες,
διερχόμεναι τά ελληνικά σύνορα, καθιστώσινήμ.ϊν γνωστά; τάς μελο
δραματικά; επιτυχίας γειτόνων λαών, ύπεκκαίουσι την ζηλοτυπίαν και
διεγείρουσι φιλότιμον άμιλλαν. Τό έ'δαφο; έν τούτοι; σκάπτεται καίανα
σκάπτεται,άλλ’ή πλούσια πηγή τού ελληνικού μελοδράματος δεν άνεκαλύφθη ε’ισέτι. Διά τούτο δ* ή μελέτη ήμ.ών έσται μάλλον περιγραφή
αγώνων..η επιτυχιών, ελπίδων καί? οΰχ'ι αποτελεσμάτων.
Άπό τών πρώτων ημερών τής.ελληνικής παλιγγενεσίας, ή εκλεκτή
τάξις,·;·ην, άπέτέλουν άνδρες έν Έσπερίη ώς. επί: τό πλεϊστον; έκπαιδεύθέντες καί. ξένοι φιλέλληνες η τυχοδιώκταΐί ήρέσκετο?εις τήν- ξενικήν μου
σικήν,. ήτις παρουσιάζεται άντικαθιστώσα καί ύποσκελίζουσα τά βαρβαρόφώνα όργανά, άτι-να· .ήσάν?ή; χαρά και>.η εύθυμία τών: απλοϊκών ημών
πατέρων. *0 ήμέργ τή ήμέργ διά της έπιμιξίάς ίδίηρ έκλεπτυνόμενος "Ελλην τών πόλεων ηρχισε νά πείθηται, ότι ήτο πολύ μονότονος, άν ουχί
αγροίκος, η .φλογέρα, .ήτις συνήγε τού; συγχωρίους του είςγραφικωτάτου;?αγροτικού; χορού;· ή δέ>περιπαθης κιθάρα? προσηλύτιζεν οπαδούς καί
άνεδείκνυε διδασκάλους. Έν Ναυπλίω, έν Σύρω καί έν Άθήναις, ϊνα μη
όμιλησωμεν περί τών έν Τουρκία μεγαλοπόλεων, οπο.ποί μελοδραμ.άτων
προσαρμοζόμενοι επί ασματίων μ.ετρίας ποιητικής αξίας, έχρησίμ.ευον προ;
τέρψιν τη; άναπτυσσομένης νέας γενεάς, συνώδευον τους πρώτου; βημα
τισμού; τών αρχαρίων της χόΛχας. καί..·, έκίνουν την άγανάκτησιν τών
πρεσβυτών, ητις έξεδηλούτο δι’ ενός.μορφασμού καί διά τής λέξεως <ρ?άγκ·κα !; Άλλ’ -ούτε; τών-, πρεσβυτών δ μορφασμός, ούτε τών εφημερίδων αί
δϊαμαρτυρίαι ’ίσ.χΰσ,αν’ νά παρακωλύσωσι την διάδοσή, έν αρχή μεν τών
φράγχιχωΓ ffxaxSir καί χορών, κατόπιν δέ, καί μελοδραμάτων καί κωμφδιών ξενογλώσσων, άτινα ολίγοι ένόουν, άλλά πλειότεροι έσπευδόνίνά
ϊδωσι καί άκούσωσιν. Αυτοσχέδιοι σκηναί έκ τού προχείρου ίδρυόμέόαι,
έν τοϊ; καφενείοις καί τοϊς xatyrotq, περιεκυκλώθησαν ταχέως ,ύπό τοϋ
άνθους της κοινωνίας, τών πλουσιοπαίδων και τών αξιωματικών.
Κατά τό 1840 παρατηρούμεν την πρώτην επίσημον κατά τη; ξενι
κή; μουσικής άντίδρασιν έν φυλλαδίφ φέροντι την έπιγραφήν ΠξόΰχΛηffic πεξΑ εΑΛηΓίκου θεάτμου καί ύπογεγραμμένω ,ύπό τών λογιωτέρων της
έποχής έκεινηέ1· άνδρών,:.έν ?οις τά σεβαστά και, προσφιλή ονόματα? τού
Γένναδίου^^,τούίίΠάναγιώτοϋί Σούτσου. καί τού Ραγκαβή.Ό σκοπός- τών
διαμάρτ«ρομ«νών®ητο<'άγαθό,;ν ?Έζήτουν ?τή ν ..άνασΰστασιν τού -παλαιού έλλη,νικοϋ θεάτρου διά τής έπί τής σκηνής διδασκαλίας.τών κλασικών ποιη*
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τών καί την' ϊδρυσίν νέου, έν <ρ ?νά διδάσκωντά» άαΰκαλλίτεραί άφ’,δσ,ά;
έχομεν έως τώρα (1840?!)?η'δυνάμεθα ν’ ?άπο.κτήσωμ>εν;ϊ'ραγ.<ρδίας:καί ύψη·:
λά; κωμωδίας»; Άλλ·.· ή; κατά. τής? ξενικής'-.μουσικής - διαμάρτυρία ητο
γενικωτέρα. Διά τού αύτού άφορισμού άνεθεματίζοντο μείο^^άγνζΐα καί
βωδεβΙΜία. Ώς άκρον. άωτον: δε άσεμνότητό; κατεδϊκοέζετο-δ.δύσμοι
ρος «Κονμεύς» τού Ροσσίνη. Ήσαν οπαδοί της κλασική; ποιησεω; καί .κατ’
ούδένα: λόγον έπείθοντο?: νά συνθήκολογήσώσι-πρός: τους ύποκάθιστώντας
την μουσικήν ε’ις τά; ρήσεις τών αρχαϊκών ηρώων.Άν έζητουν όλιγώτερα, ίσως έπετύγχανόν τίνά* άλλ’ έζήτουν πολλά,.καί, ό .άγιος αυτών
σκοπός, έναυάγησεν έν τώ πελάγει τοϋ έκτοτεκατακλύσαντός την ’Ελ
λάδα νεωτεριστικού πνεύματος. Ί:Ι δε ϊδρυσις ελληνικού θεάτ|όυ,?;?έή ω
νά διδάσκηται «αΰστηρώς τό σέβας πρός τά θεία, ή ύποτ.αγη εις τούς
νόμους καί ή σεμνοπρέπεια εις τά ήθη», ούτε τότε κατωρθώθη, ούτε νύν
μετά παρέλευσιν ? πεντηκονταετία; ολοκλήρου θεωρείται'πιθανή.
? ,Πάρ’όλα; τά; διαμαρτυρίας τών έφήμέρίδων τ·ής: έποχής έκείνης καί
παρ’.όλους τούς πόθους των,? ούτε θέατρΟ.ν έθ.νίκόν,-.0,περίιβεβαίως?'θΐά·:έγί?
νετ.ο . καί πηγή 'μελοδράματος,? ίδρύθηΐ όύτλ-έξώστρακίσθη ή ξενική;.μουσική, είτε?-ή. έλα.φρά τών βωδεβιλλίων, ιεϊτε?:ή;<σοβάρωτέρα“ τοϋ; μελο
δράματος·. Τουναντίον έκ-παρΟλλήλου βαδίζουσαι. άμφότεραι,'διέφθειρόν
καί έδίδασκον έναλλάξ τό ελληνικόν πνεύμα, ή μ.έν πρώτη μετοχετεύουσα την γαλλικήν εκλυσιν, ή. δ’ έξευγενίζουσα τό αίσθημα διά τής
ύψηλής έπιρροής τών μεγάλων μουσικών-καί. θέτουσα? τά;? πρώτα;? βάσεις
τού έν τώ ίδρύέϊτθαι εύρισκομένου έλληνικοϋ'μελοδράμαΤο;. . Λ ' · ? * '
ΕΖ
:

?

? ?:?:

?■-??: ?

, ?? ■ ?'?-. ? ■'

. ?·■'? ?··??:

?·,?·~ ■''?·?

;;??.??·? ν :?“

; - » ?■·: .·??·? Γ?ά<?·, ι???-?

Ή πρώτη συστηματική καλλιέργεια τής μουσικής έν γένει και αί πρώ
τα·, τάσεις πρός σύνθεσιν ελληνικού μελοδράματος? άναφαίνονται έν Έπτανήσφ, όπου άπό πολλοϋ εϊχον; μεταναστεύσει εζίζα^ισθεΐσαί -πως αί iJU
Μονσαι. 'Ηντελεύταία αυτή ypdmc έρμηνεύμτ 'καθαρώς-καί τά;
λέξεις
. ■- ?·.· ?■* · >
Εΐνε τόσον ολίγα τά-εργα, ,άτινα έχομίεν: προ ημών, ϊνα συντάξωμ-εν
τήν μικράν ταύτην πραγματείαν, ώστε· κρίμα ? θά · ήτο ν’ άποσκορακίσω:μεν μέρος αυτών, ϊνα μή είπωμέν όλα, διότι δεν συνετέθησαν -καί κατά
■σύστημα··· ελληνικόν σύστημά: μήε γεννηθέν ?έ'τι.ν “Εόομαί συγκαταβατι
κή-, διιόΐκ.-δ.έν κρίνω άπολύτωςί Εΐνε ίταλική μουσική; Έμελοποιήθη ύπό
/Ελληνος καί δέον νά τύχ:η πλήρους ίθάγεν.εί·ας;;’Εν·έποχγ .καθ’ ήν? μετά
στοργής 0’ άναφέρωμεν τήν εις τό έλληνικόν· μετάφρασιν?μ’.άς ..πράξεως
τής Βετλής τοϋ Δονιζέτη, ώς-πολύτιμον συμβολήν έίς?’τήν·:ίδρυσΐ'ν,τοϋ ελ
ληνικού? μελοδράματος, τό fiante β Beatrice, το κατ-άχτό 4852 παραστα-
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θέν μελόδραμα τόυ-κ. Καρρέρη, εσ'τω- καί άνέγράφη·ίταλίάτί, -έστω καί
άν\ πάρεστάθη έν Μιλάνω,έ;στω καί άν δέν έστέφθη ύπό επιτυχίας, δέν
πρέπει νά διαγραφή του ελληνικού καταλόγου, άφοϋ ύπό "Ελληνος
έμουσουργήθη.
- .'ή ·■·■--- ■' \
Έν Έπτανήσω λοιπόν δέον νά ζητηθώσιν αί πρώται άήγαί της συγ
χρόνου ημών μουσικής καίσυνεπώς τού μελοδράματος, ΐίδίγ δ’ έν Κέρκυρα
δπον κατ’ άντίθεσιν προς τάςΐδέάς τών Αθηναίων λογιών, τών άναθεματιζόντων τά αριστουργήματα τοϋ Τοσσίνη ,. κατά τό αυτό έτος. ίδρύετο
πρός διάδοσιν αυτών ύπο του αριστοτέχνου Μαντζάρου ή Φιλαρμονική
Εταιρία, τό φυτώριου τούτο τών συγχρόνων Ελλήνων μουσικών. ·
ΙΙερί Μαντζάρου πάσα παρέκβάσις θά; ήτο έξ“ ανάγκης έκτεταμένη,
διότι" παρόμοιον μουσικόν δέν έγέννησεν άκόμη ή Ελλάς. Άρκεϊ νά είπωμεν ότι δ διδάξας τον Βελλίνην και τύν Μεοκαδάντε Τσίγκαρέλληιι% ο
διευθυντής.τού Ωδείου ·τής Νεαπόλεως, μόνον αυτόν εκρινεν άξιον διάδο
χόν του, 'άαί τφ ίγράφεν : «Ούδένα σοϋ καταλληλότερον βλέπω·"άλλοι
θέλουν' μοί άτέοπλμνήσει· τήν· νεολαίαν· Σήμερον, δτε τά πάντα; νοθεύον
ται καί διαφθείρονται, οί πολλοί αποπειρώνται νά διαφθείρωσι τήν άρχαίαν καί άχρι πούδε άκήρατον τηρηθεϊσαν σχολήν τής Νεαπόλεως· εις
σέγμόνόν έπεθύμουν; νά τήν’έμπιστευθώ».'Αρκεί τοϋτο, ϊνα χαρακτηρίσωμεν έπα'ρκ'ώςσόνΊξόχονμελοποί'όνς ούτινος καί μόνος δ ' Ύμνος αρός τηί·
είνε περγαμηνή άθανασίας.
· ·
' ‘" ·~
Ή μουσική κίνησις έν Κερκύρη ήρξατο ΐδίγ άφ* δτου τεσσάρακοντούντζαρος εις τήν πατρίδα τφ 1835. Προ τής έποχής
της έπανήλθεν δ Μάντζαρος
ταύτης ολίγοι μόνον έκτελεσταί κατά τό μάλλον καί ήττον έπιδέξιοι,άνήκοντες εις τήν άνωτέραν τής νήσου τάξιν, κατεγίνοντο εις τήν θείαν τέχ
νην, συλλαβόντες τον προς αυτήν έρωτα έν Ίταλί^, δπου κατά τό έπικρατοϋν τότε σύστημά μετέβαινον πρός επιστημονικήν αυτών μόρφωσιν. Ό
Μάντζάρός,εΰρωπαϊκήν ήδη κεκτήμένος φήμην^ κάτώρθώσεν; ούδενός κόπου
φείδόμενος καί μετά 'πολλής' άφιλοκερδείας -εργαζόμενος, νά εΰρύνη τον
στενόν τών ερασιτεχνών κύκλον καί νά γενικεύση την προς την μουσικήν
αγάπην διά της ίδρύσεως και διευθύνσεως της «Φιλαρμονικής», ης την
ίδρασινέν τή μουσική προόδφ καί νϋν παρατηρούμεν καί-οι μεταγένέέπίι
στεροι εύγνωμόνώς θ’ηάνοΡ-ολογήσωσι.
" Καί πριν ή^άκύμη έκδοθώσττά εργά’τοϋ Μαντζάρου, άτινα πρός χαρακτηρισμόν τής έποχής σημείοϋμεν ότι είνε άγνωστα τάπλεϊστάώς.μηέκδοθένΨά,'παρά·· τούς αγώνας, ούς καταβάλλουσι προς τούτο ευάριθμοι φιλόμουσυι'!&πό .δεκπόκτάετίας, της εποχής τούνθανάτου τού, έκ μόνων τών
γνωστών ;έ'ργωντου:λεγαμ>εν,άπο·δεικνύεται, δτι ό Μάντζάρος είνε μεγάλη
μουσική ·δΐάν0ϊά·;;ίάλλ* ουχί1 καί συνθέτης μελοδραμάτων.
Έκ τοϋ όύ'τώ καλλιεργήθέντός μουσικού;εδάφους άνεφύη το έπτανη-

σιμκόν μελοδραματικόν δίνδρον,’>έίς' φήν έξέτασιν τών- υψηλότερων τοϋ
δποίου κλάδων θ’άσχοληθώμεν1· ήδη έπί μικρόν.
:>
'
·,
Οί άλλοι κλάδοι- δέν είνε καθαρώς μελοδραματικοί. Ό Έδουάρδος
Λαμπελέτ, λόγου χάριν, εΐ καί έγραφε δύο μελοδράματα Il Maledeltb
Castello καί ΘΙβηηαλα Schi&vq^ στερούμενα αξίας·, ών τό δεύτερον'· πάρέστάθη έν Κερκύρη τφ 1857, διεκρίθη μάλλον- εις' άλλα "μουσικά είδη^
όπως - επίσης καί; δ υιός ; αυτού, Ναπολέων; .Λαμπελέτ,χ-ίώς" -συνθέτης
εύο|ωνον έγκαινίσας στάδιον. Ό Δομένικος; ΓΙαδοβάς (1817) καίπερ συνθέσας Λ'γχ//,·
θυγατέρα τοΰ ’>ίριστοδή«&ρ, μελόδραμα, καί τίνά μονόπρακτον- κωμφδίαν, διεκρίθη. μάλλον έν;· τή; ^έκκλησιάστική μουσική.
Οί άδελφοι ’Αντώνιος, καί Ιωσήφ Λίβεράλλη, ών δ πρώτος· έάυοφό-ρεί
άπό τού 1833 τήν σύστασιν τής ΦιίΙαρμονιχηςκαί δ δεύτερος συνέθεσεν
ωραίας μονωδίας- καί συγκινητικώταταέμβατήρια, δ Άλβάνας, δ ιδρυ
τής τοϋ δημώδους έπτανησιακού φσματος, δ Στίβους, σ χαρίεις συνθέτης
δ γονιμώτατος Γεώργιος Τοπάλης, δ άκάματος Καίσαρης καί άλλοι σχε
τίζονται προς τό ήμέτερον θέμα μόνον διά τής έπιδράσεως, ήν έξήσκησαν
ώς συυθέται, συγγραφείς καί διδάσκαλοι.
'·
- Μή τηρήσασα χρονολογικήν σειράν έν τη κατατάξει τών άνω καλλι
τεχνών, έπωφελοϋμαι τοϋ«λάθους- μου· τούτου, ίνα'-καίπέρ νεώτέρον'οντά,
προτάξω τον Διονύσιον Ροδοθεάτον, μάρτυρα καί τούτον τής μουσικής',
όπως'καί πάντες οί- άλλοι οί έπί χέρσου καλλιεργούντες γης, άλλά παντός
άλλου άτυχέστερον.
-. ; .·.
;
■· ··-■"
Ό Διονύσιος Ροδοθεάτος, παθών έκ νευρικής δΐαταράξέως,'νοσηλεύε
ται'νϋν έν θεραπευτηρίφ τινί τής Έσπερίας.Ένάλλη ατμόσφαιρα, δ δια
κεκριμένος συνθέτης θ’,άπήλαυε βεβαίως καί υγείας- καί πλούτου; Άλλ’ δ
σεμνός καί μελαγχολικός χαρακτήρ του, άφοϋ μάτην ήγωνίσθης. ύπέκυψεν/έν τή πάλη τής ζωής'. Νεώτατος,· διότι καί τώραμόλις είνε τεσσαρακοντούτης,έπέδειξεν έκτακτον μουσικήν ιδιοφυίαν άλλά μετριό'φρών φύσεί,
μετά τάς πρώτας του έπιτυχίας, ας ή σκληρά άνάγκη δέν άφήκε νά διαδεχθώσιν άλλαι μεγαλήτέράι', άπεσύρθη τής ενεργού ζωής, καί,· θολών
νά καταβάλη τάς· δρμάς- τής ‘.φαντασίας^ του, συνετρίέχή· .κάί^κάΐέπεσεν
ύπ’ αύτάς-. ’;
:- -■
’Εκτός πολλών άλλων έργων του, πάντων φερόντων τήν σφραγίδα έκλεκτής-ιδιοφυίας, δύο μελοδραματικά έήγα του είνε άξια πολλού-λόγου,
ή-'9isberia\^^h^ardini\ τρίπρακτον. μελόδραμα, καί ή Ottcmdy έμπνέύ^
σθεΐσαΐ.7.· τού -δμωνύμου.ν ποιήματος τού Όσσιανού, μονόπρακτος μέ^ν έν
άρχή γραφεϊσα καί μετά- πολλής έπιτυχίας '-παρασταθεϊσα έν Κέρκύρ<|(:,
βραδύτερον δέ εις; τετράπρακτου μελόδραμα- σύμ^λήρώθεϊσά.
"·
”
• Τοϋ Παύλου Καρρέρη,τοϋ;άκαμ·άτου;'Ζακυνθίθυ τό μουσικόνστάδίόν α'ρξάμενον άπό τεσσαρακονταετίας καί μικρότερου είνε καί έπίμοχθότέρον
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συυεπώς. Άπό του.. 4-852,.δτε παρεστάθη ευ Μιλάνφ τό πρου.υησθέν έρ
γου του μέχ ρι της σήμερον, οτ= καταγίνεται εις; την άποπεράτωσιν.·τ.οϋ
κ,ώμικού; ,μελοδράματός του 'ύ'νΑ^όάίε-Δ'.πουμρτ^ς ;·. καί;. έτερον τραγικού,
τοΰα/ά^πρου -ΑκτσώΓ??, ή άδιάκοπος εργασία του.,ο.ύδεμίάς έ'τυχ.έ.ποτε
έπισήμου, ή άνεπισήμου ένθαρρύνσεως, οφείλεται δέ μόνον εις τον .άγιον
εκείνον ζήλον τον έμπνέοντα. τούς άληθεϊς, καλλιτέχνας. Ό Κάρρέρης εγεννη0η·κ.ατά.;Μάϊον τοΰ 1829, δωδεκάς δέ :δλη μελοδραμάτων άποτελούσι
τό. έργον, στρό του: οποίου άν παρέρχεται αδιάφορος ή σύγχρονος εποχής
άς έλπίσωμεν, ■ δτι δεν θά, φανώσιν -εξίσου! άδικοι καί α.ί. μεταγενέστεραι.
To Dante e Beatriceδιε.δέχθη ή Isabella d’Aspeno παρασταθεϊσα ένΚερζύρα τώ 1854, βραδύτερου δ’ έν ,Ζακύνθφ καί Πάτραις καί διά τών μου
σικών αρετών της γενομένη αίτια φιλικωτάτου συνδέσμου μεταξύ αυτού
καί- τού Μαντζάρου. Τδ μελόδραμα τούτο παρεστάθη καί έν ΑΙεδιολάνφ
μ,ετά τόσης επιτυχίας, ώστε οί εργολάβοι τού θεάτρου παρηγγειλαν τφ
Καρρέρη δι’ ίδιον λογαριασμόν, έτερον μελόδραμα", τούτο είνε. La Rediviva,,
δπερ μεγάλης θά έ'τυχεν επιτυχίας ,άφού τριακοντάκις παρεστάθη κατά
το 1856. Ό Μάρκος Βο'τσαρης,,πα πχρ’ ήμϊν γνωστότερου τών μελοδρα
μάτων του, παρεστάθη τό πρώτον τώ 1861 έν Πάτραις· τά πλεϊστα δέ
τώνήθεάτρω'ν της 'Ελλάδος έχέιροκρότησαν αύτό, δπως έπίσης καί το
οκτώ έτη βραδύτερον έκτελεσθέν τδ πρώτον, έν-Ζακύνθω ’/?. Κόρά.Φροσύρη,
ήν μετά τού Μάρκου Βότσαρηπολλοί μελοδραματικοί θίασοι άνεβίβασαν έν Α’ιγύπτφ καί Ρουμάνι^, ετι δ’ έν Μασσαλία καί Τεργέστη κατ’
άιΐαίτησιν τών. έν ,ταις πόλεσι; έκείναις μεγάλων ελληνικών κοινοτήτων.
"Ολα: τά μελοδράματα ταύτα συνετέθησαν έπί ιταλικών κειμ.ένων, άλλ’
άπό τού,1879 δ Κάρρέρης αποφασίζει νά συνθέση καί. έπίελληνικού,ή
δέ ζ/έσπω παριστάνεται έν Πάτραις. To Fior di .Marla καί ή Maria
Antonietta είνε δύο :έτι μελοδραματικά έργα έκτελεσθέντα τό μέν έν
Κερκύρα,το δ’έν Ζακύνθω.
. Τά . μελοδράματα ταΰταΛ:.συμπε.ριλαμβανομένο'υ,·καί τού. φέροντος τον
τίτλον ΜαραθίΜ-Σα.Ιαμίς, δπερ είνε καί.τδ τελευταίον συμπληρωθέν έ'ρ
γον του, μετεφράσθησαν ύπ* αύτο.ύ τού συνθέτου ειςτην ελληνικήν γλώσ
σαν προς πλουτισμόν τού νέου ελληνικού μελοδραματολογίου., Δύο δέ
τούτων, δ Μάρκος Βότσαρης χχ'ι τ, Κυρά, Φράσύκη, έκτελούνται συνεχώς
ύπδ τοϋ,: πέρυσι συσταθέντος ελληνικού μελοδραματικού θιάσου καί εύχαρίστως;άκούονται έν πάση ελληνική η ΰπό.Έλλήνων-κατοικουμένη πόλει.
.. ·. JEa πλούσια ταύτα δείγματα έκ-τού καλλιτεχνικού; κήπου -,τοΰ κ>, Καρρέρη.-άναδεικνύουσιν ,- αύτδ,ν ώς· τόν. φιλοπόνώτατον τών Ελλήνων συνθε
τών. ’Αξία δδ-θαυμασμού-; είνε .ή φιλοπονία έκείνη^ ,ήτις.μή. άναμ,έν'ουσά,
,μή ,συνειθίσασα νά έλπίζή,. ούχΐύάνάλογον ήθικήν κκί ύλικήν ίκάνοποίησιν,;άλλ’.-ούδ’ απλήν τινα.. ένθάρρυνσιν·, δέν -καταπίπτει,: άλλ- ένισχύετάι

μάλλον ,έκ τού προς άνύψωσιν καί δι-άδόσιν :'τήςιώραίας ήμών-'τέήνης· δια
καούς. έρωτος, -’λ-··;
- "
ι·-.
■
>
·
• Ό Σπυρίδων Ξύντας, πρεσβύτερος τών δύο προγενεστέρων ·ώς γεννηθείς
έν-Κερκύρα τώ 4817,καίπερ άπδ’ πεντήκοντα ’έπτά · έτών συνθέτων -δέν
έχει έν τούτό.ις νά έπιδείξη Ισάριθμα'πρδς τά τού Καρρέρη έ'ργα ή τουλά
χιστον δέν κατέστησε γνωστά τοσαύτα. ΎπήρξέV όπως -καί δ- Μάντζαρος μαθητής τοΰ Τσιγκαρέλλη, βραδύτερου δέ καί αύτού τΟύ’. Μαντζάρου. Πολλαί μονφδ,ίαι καί δυωδίαι είχον ήδη προαγγείλει· τήν] μο'-ύσϊκήν
δημιουργικότητα τού. Ξύντα πρίν·'·ή τώ 1855 έκτελεσθή τδ"· πρώτον‘-άΰ'τοΰ
μελόδραμα 1 tre Moschetieri, θερμώς-'άνευφημηθέν·· έν:’Κερκύργ;καί άπ-όσπάσαν δάκρυα έκ τών οφθαλμών τού Μαντζάρου, δστις δικαίως έθεωρεΐτο
τότε δ άνώτερος τών ελλανοδικών. Τού μελοδράματος τούτου δέν ήδυνήθη
νά διευθύνη τήν παράστασιν έν Μεδιόλάνφ δπου προσεκλήθη έπί τούτφ.
Έπεμψεν όμως τήν τρίτην αύτού πράξιν, ήτις έκτελεσθεϊσα έκρίθη ώς λίαν
επιτυχής.
- ν
--Λ··:-,-;-·.·.,
- Το. πρώτον τούτο έργου δίεδέχθή έτερον 11 Conte Giuliano
μήνπλειοτέρας, τυχόν έπιτυχίας. Συνέθετο. έπίσης
Due : Pretendentl,
μελόόραμ,α μη>παρασταθέν καί ...συνεπώς .. όύδέν ?προσθέσα.ν εις:ττήν;<-μου
σικήν. φήμην τού. Ξύντα, καί ώραίας τινάς σκηνάς κωμικάς, έν αίς τδν
Ύπόψήφιόκ, πυρήνα τού βραδύτερου συμπληρωθέντος 'Υποψηφίου βου•Ιευτοΰ και τον Οόυρριόν τοΰ Κερκυραίου ^(ύρικοΰ. ~
. 'ν ;
Ο Υποψήφιος βουΛευτής είνε τδ σχετικώς γνησιώτατον-προϊόν τής συγ
χρόνου - ελληνικής μελοδραματικής τέχνης,. ΐνασμή· είπωμεν; ;δ:. μόνος αύτής άντ,ιπρόσωπος· διότι, .καί έπί ελληνικού κειμένου συνετέθη ,-κατ διά
τοσούτων, καθαρώς: ελληνικών μελφδιών διήνθίσθη;δσας ούδέν-έτερον ,έ'χέι
νά έπιδείξη. Διά τούτο δπου καί άν-:παρεστάθη.καί ένθουσιασμδ,νκδιήγειρε ..καί έπιεικεστέράς προ-ύκάλεσε κρίσεις: έκ. μέρους εκείνων,.’ΟΪτινες λέ'γοντες ελληνικόν μελόδραμα, άξιούσι νά-είνε.τούτο άπηλλαγμένον πάσής
ξενικής έπιδράσεως.
\.
’Απεφύγομεν κατ’ άρχήν νά έκφέρωμεν οίανδήποτε κρίσιν περί τών
άναφερθέντων έργων,τό μέν,διότι τά πλεϊστα" τούτων;εΐσίν.άγνωστα ήμϊν,
τδ δέ, διότι άλλος δ σκοπός.'τής παρούσης πραγματείας. Περί 'τού.Ξύντα
δμως δέον νά προστεθώσι καί τά εξής χάριν τών μεταγενεστέρων 'κριτίτκών. -Ευφάνταστον μουσικόν πνεύμα, κατέχον τδ .θείον πυρ,··δπερ“ακριβώς
έ'λειπεν: άπό τού Μαντζάρου. κατά .τήν ιδίαν εκείνου: δμολογίανς καί·· ά'κάματος έν τή έργασία, ώς εξάγεται έξ άναριθμήτων. εθνικών ίθουρίων·, πο
λεμικών έμβατηρίων, μονφδιών, δυφδιών, μ,ελφδιών καί χορών, δέν πρέ
πει νά κριθή μόνον! διά:- τού'· ■'Υποψήφιου,ςήποτε καί άν. έτυχεν ούτος
ή;θάντύχη ετι έπιτυχίας!'.ίΑΰτ.ήχήύσύνανάμιξις - ξένων ήχων’ί έν.νέργφ
πλασθέντι ύπδ δημιουργικωτάτσυ μουσουργού, μειοΰσα τήν-άξίαν.'γου;::δ’η-

94

98

■ ■; ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

96

λοί, καθ’ ημάς, ότι δ συνθέτης μάλλον άζείλεζεν είς την επιτυχίαν, τοϋ
μελοδράματος έν Έλλάδι η ε’ις την επιτυχίαν τοϋ ίδικοϋ του μελοδρά
ματος.· .Συνέθηκολόγησε μετά,τοϋ-.κοινού :καίτφ,παρέσχεν ήχους·τής·' άρεσκείας αύτοϋιύπα .τδν,·ορί>ν;δ,τι.δέ.ν ,θά φανή άδιάφορόν καί πρός τάς συνδεομένας εγχωρίους: μελωδίας. Καί ή απόπειρα έπέτυχεν. Ό -Τπούή^ιος
έξυπηρετών δπωςδήποτε καί τών σφοδρά ίταλιζόντων καί τών σφόδρα
έλληνιζόντων. τάς ορέξεις κατέστη παρ’ άμφοτέροις. δημοτικός.. ,
,· . Καθ’ .ήμάί Q· Ξύντας ;θά κριθή, έν τη ΓαΛ,α,τεΐατου, μελοδράμάτε έμπνευσθέντι αύτφ ύπό της 'γνώστης ωραίας άρχαϊκης παραι^όσεως. Άλλ’
είνε ζήτημα,άν θά ? ίδέρ . τούτο, τό φως. έν μέσφ τών υλικών στερήσεων,
ύφ’ ών κατατρύχεταιδ γηραιός καλλιτέχνης.■■;-.

Άπό της Επτάνησου έ'λθωμεν ήδη ε’ις τάς Αθήνας, όπου.ή έτέρα
πηγή τοϋ ελληνικού μελοδράματος. ’Ενταύθα μόλις κατά τάς άρχάς τής
ληξάσης. είκοσαετηρίδος αναφαίνονται τάσεις τινές πρός συστηματικήν,ϊ
ούτως-είπείν, καλλιέργειαν τής μουσικής καί έξεύρεσιν μέσων πρός άπόκτησιν 'ελληνικού. μελοδράματος. Τών τάσεων τούτων απόρροιά έστιν ή
■ύπό διαπρεπών άνδρών ϊδρυσις τοϋ -Μουσικού καί δ^αιιατιχοϋ Σ υ^. J-όγο’υ,
τό Ώδεΐοκ, άπό τοϋ δ.ποίου, ναι μεν δέν άνέβλυσαν έ'τί τά άφθονα ρείθρα,
άτινα οΐ ίδρυταί ώνειροπόλησαν, άλλ’δπερ όμως καί το αυχμ,ηρον τέως
έ'δαφος έδρόσισε καί έκ τών ολίγων καρπών του πολλάς παρέχει έλπίδαι
συναγωγής πλειοτέρων καί τελειότερων. Δεκαοκτώ: δλοκληρα .έτη παρήλ—
θον, άφ’ ότου ή σύστασις τοϋΩδείου ένεφύχωσε τάς ελπίδας τών φιλομουσων καί έπέσπασε τά χειροκροτήματα αυτών. "·"Οπως όμως συμβαίνει ώς
<r
έπί τό.πλείστον παρ’ ήμί.ν, ύπετέθη καί τότε,, ότι ή ύπαρξις τού ’Ωδείου
ίάρκεϊ καί: μόνη πρός πραγμάτωσιν· παντός..'μουσικού .πόθου..-Έχειροκρ.ότησαν, συνεχάρησαν καί έσιώπησαν. Τά περαιτέρω άφέθησαν . είς το
ελεος τού Θεού,καί τό Ώδεϊον εις τήν εξέ ύψους άντίληψιν. Ούδεμία γεν
ναία χειρ έπήλθε πρός ύποστ.ήριξιν τοϋ ορφανού, καί αφού ή μουσική θεω
ρείται, ετι καί νϋν, ούχί ώς άνάγκη, άλλ’ ώς. περιττή πολυτέλεια,..πάσα
γενναία.,:δωρεά, καί παν καλόν. κληροδότημα: άφιεροϋτο είς. άλλα ιδρύ
ματα, .σκοπόν έχοντα .αγαθόν, καί θεάρεστον -βεβαίως, τήν θεραπείαν, τών
ασθενών σωμάτων, άλλα, κατ’ ούδέν , άνώτερα έκείνουί δπερ έπρόκειτο νά
ένισχύση· δίά τής μουσικής ψυχάς. ασθενείς καί δώση αΰταϊς υγείαν, έξημέρωσιν, ευγένειαν.
-Λ.::/.·; ■ ■
. ■
Κατά δύο τρόπους τό Ώδεϊον τών Αθηνών παρέσχε τήν συμβολήν του
.εις τήν ϊδρυσιν τοϋ ελληνικού μελοδράματος.Έν πρώτοις διά τής άναδείξεως. προσώπων ικανών νά έξυπηρετήσωσι τοϋτο, είτε ώς έκτελεσταί, είτε
Λ
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βραδύτερον καί ώς σΰνθέταΓ κατά δεύτερον δέ λόγον διά τών δοκιμών,
αϊτινες έν αύτφ καί δι’ αυτού έξετελέσθηαν πρός παράστασιν ξένων μελο
δραμάτων εν ελληνική , μεταφράσει. Έν τ<ρ μέσφ δέ άμφοτέρω.ν τούτων
τών τρόπων φαίνεται δ μουσικοδιδάσκαλος Αλέξανδρος Κατακούζηνός,
οτε μ.εν δια'τής φιλόστοργου αυτού διδασκαλίας,άναπτύσσων τήν έν ταίς
καρδια.ις τών μαθητών του ένυπάρχουσαν ιδιοφυίαν, δτέ δέ—πολυμαθής
ών καί ποιητικώτατος — μεταφέρων είς τήν ήμετέραν γλώσσαν εκλεκτά
ξένα μελοδράματα καί έπιβλέπων είς τήν έκτέλεσιν αυτών.
Άπο τού 1874 χρονολογούνται αί συναυλίαι τού Ωδείου, έν αις τά
τεμάχια τής φωνητικής μουσικής, ειλημμένα έκ ξένων μελοδραμάτων,
εξετελοϋντο ελληνιστί. Βραδύτερον, κατά τό 1879, ύπό τήν έπιτήρησιν καί διδασκαλίαν τοϋ Αγγέλου Μασκερώνη, έδόθη καί τρίπρακτον με
λόδραμα ή ΒετΛή, κατά μετάφρασιν καί τούτο τοϋ κ. Κατακουζηνοϋ.
Τφ 1879 δέον νά σημειωθή έν τή ίστορίςο τοϋ έλληνικοϋ μελοδράματος,
διότι κατά τοϋτο, έκτος τής κ/εσπως τοϋ κ. Καρρέρη, ήτις παρεστάθη
εν ΙΙάτραις, έδιδάχθη καί δλόκληρος ή Βετλή ύπό τών μαθητών τού έν
Άθήναις Ωδείου. Το πρόσωπον τής Βετλής ύπεδύθη ή, δεσποινίς Άδέλη
Βεσσελ (ύψίφωνος), τό τοϋ Δανιήλ δ άποθανών Αθανάσιος Άμερικάνος
(οξύφωνος) καί τό τού Μαξίμου δ άποθανών έπίσης Φ. Φωτιάδης. Με
γάλη επιτυχία έστεψε τήν παράστασιν ταύτην. Εις τό άκουσμα δέ τής
έλληνίδος φωνής, προσαρμοζομένης είς τούς γλυκείς τού Δονιζέττη ήχους,
εκορυφωθησαν και πάλιν αί έλπίδες τών φιλομούσων καί έφαντάσθησαν
προσεγγίζουσαν τήν, άνατολήν τού έλληνικοϋ μελοδράματος- άλλά πάλιν
μάταιαι κατεδείχθησαν αί έλπίδες αυτών. Ή μέν πρώτη άοιδός, ής τό
γλυκύ φσμα καί ή εύστροφος φωνή προήγγελλον λαμπρόν στάδιον έν τφ
θεάτρφ, ούσα βέβαια, ότι ούδεμιάς .θά ήξιοϋτο έν αύτφ προστασίας, προετίμησε τό τής διδασκάλου, οί δέ Άμερικάνος καί Φωτιάδης, άποθανόντες
μετά ολίγα έτη, τίς οίδεν άν δεν είνε δίκαιον νά Οεωρηθώσιν ώς θύματα
τών μή πραγματοποιηθέντων αύτών ονείρων ! Καί δ χορός έξ είκοσι μα
θητριών καί ισαρίθμων περίπου μαθητών συγκείμενος, θεωρηθείς δέ ανώ
τερος πάντων τών έξ Αθηνών διαβάντων, διελύθη ϊνα μή άνάόυσταθή
πλέον. Τήν Βετλήν παρασταθεϊσαν δίς, διεδέχθη ή έπί δημοσίων θεάτρων
τών Αθηνών έκτέλεσις διαφόρων πράξεων καί σκηνών έκ ξένων μελοδρα
μάτων ύπο τον Μασκερώνην πάντοτε, δστις καί ίδιον μελόδραμα μονό,πρακτον έπί ελληνικής ύποθέσεως συνέθετο, τήν Ήιτει^οθεσσα,Μαν, έπί
στίχων οΰς έποίησεν δ κ. ’Ιωάννης Καμπούρογλος.
Ή διά τής άναδείξεως έκτελεστών καί συνθετών έργασία τοϋ Ωδείου
ύπέρ τοϋ ελληνικού μελοδράματος,είνε άξια πολλοϋ λόγου. Ό Εύρυσθένης, Εκίζας} .δ καί έν Έσπερίφ διακριθείς, δ Σπυρίδων Μπεκατώρος, δ
έπιδέ ξιος τ.ετραχορδιστής, δ έν νέαρα άκόμη ήλικίφ ικανούς άναδείξας ματομος; ιγ',

’Ιανουάριος καί Φεβρουάριος.
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ΤΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

θητάς ώς τον Άνεμογ$άννην, τον μουσικόν ήρωα τών τελευταίων τούτων
ήμερων, ό νεαρότατος Γαϊδεμβέργερ, δ συμπαθής βαρβιτιστής καί άλλοι,
εΐργάσθησαν, εργάζονται και Θά έργασθώσι βεβαίως ύπέρ-τού ελληνικού
μελοδράματος. Άπόδειξις τούτου έστω δ διά τής συγχρόνου φήμης του
εκατονταπλάσια άποδούς τά τροφεία τω τε ’Ωδείφ και τή Φιλαρμονική
Έταιρί^ Κερκύρας, δ συνθέτης τής Flora Μirabitis, Σπυρίδων Σαμάρας.
Καί περί τού έργου τούτου θ’ άποφύγωμεν νά έκφέρωμεν οίανδή'ποτε
κρίσιν προσθέτομεν- δέ μόνον, δτι θεωρούμεν αυτό ώς αληθή σταθμόν
άναπαύσεως μετά τοσούτους άγώνας και ώς αφετηρίαν επιτυχιών καί
νικών τού ελληνικού μελοδράματος μετά τάς τοσαύτας δοκιμασίας, άν,
εννοείται, δ νεαρός συνθέτης δέν θεώρηση επαρκείς τάς κτηθείσας ήδη
δάφνας, δπερ άπευχόμεθα..
Εις τό έν Άθήναις ’Ωδεϊον οφείλεται άν ούχί αμέσως, εμμέσως όμως
διά τής άναδείξεως τών άποτελούντων αύτόν, καί δ προ έτους συσταθείς
«’Ελληνικός μελοδραματικός θίασος». Καί προηγουμένως είχον γίνει σχετικαί τινες άπόπειραι, άλλά πάσαι είχον ναυαγήση. Διά τούτο τό όνομα
τού κ. Καραγιάννη πρέπει εύφήμως νά μνημονευθή έν τή ίστορίγ τού
ελληνικού μελοδράματος, ώς. συγκεντρώσαντος τά κατάλληλα πρόσωπα
καί άναλαβόντος έπιχείρησιν,: ήτις άνευ αυτού θά έβράδυνεν έτι ίσως
επί πολύ. ■
Τάς τύχας τού μελοδραματικού θιάσου δεν δυνάμέθα βεβαίως νά προμαντεύσωμεν- άναφέρομεν μόνον, ότι καί μελοδραματολόγιον κατάρ
τισε καλόν, έκ τών άναφερθέντων πρωτοτύπων έργων καί ές άλλων ευ
ρωπαϊκών, δεξιώς κατά το μάλλον καί ήττον μεταφρασθέντών εις τήν
ήμετέραν γλώσσαν. Βαδίζει δέ δδον έπιτυχίας έν ταΐς θεατρικαϊς του
περιοδείαις,άς έξακολουθεΐ καί νύν,έκτελών τά ελληνόφωνα μελοδράματα,
έν μέσω τών ενθουσιωδών ελληνικών κοινών τής έλευθέρας καί τής δού
λης Ελλάδος, τής- Ρουμανίας, τής ΑίγύπτΟυ και άλλων ξένών μερών.

κεται ύπό τών φρονίμων κηπουρών προβλεπόντων, ότι έάν ταύτα άναπτυχθώσι, θά καταπνίξωσι τάς ρόδάς καί καθ’ δλοκληρίαν θά μεταβάλωσι τάς όψεις τών κήπων των. Ή έκφυλιστική έπήρεια, ήν έξασκοΰσιν
έπί τής μουσικής καί έπί τής κοινωνίας, τά κωμειδύλλια, ή μάλλον τά
βωδεβίλλια,δπως περιφρονητικώς ονομάζει αύτά ή προμνησθεϊσα πρόσκλησις τών λογίων τού 1840, είνε έ'ργον τών κριτικών καί .τών κοινωνιο
λόγων.
Πριν ή καταλήξωμεν, έπάναγκες θεωρούμεν νά φέρωμεν καί έπ’ αυ
τών τόν λόγον.
Έν άρχή ήρκούμεθα εις τήν άκρόασιν τών έξωθεν έρχομένων και δή
έκ Γαλλίας, όπου άναπτύσσονται τά τού χειροτέρου είδους, ούχί πλέον
ώς παράσιτα, άλλ’ ώς άνθη συστηματικός καλλιεργούμενα. Ή ένταύθα
παρεπιδημία των έθεωρήθη φαίνεται αβλαβής, καί έ'τυχον'ταύτα πλειοτέρας τού δέοντος ύποστηρίξεως, παρά, τάς έντονους διαμαρτυρίας, εύαρίθμων τινών, προνοούντων περί τού κακού, ούτινος θά έγίνοντο ταύτα ποόξενα, ύπό ηθικήν καί. καλαισθητικήν έ'ποψιν. Ό πολύς όμως κόσμος, δ
ύποθέτων, οτι παν λάμπον είνε χρυσός καί έπιδιώκων τά ελαφρά, τόσον
έφαίνετο εύαρεστούμένος έκ τούτων, ώστε σιωπηρώς Απέδειξε καί τοις
δραματικοϊς θιάσοις, ότι εύχαρίστως θά ύπεστήριζε καί τούτους, έάν άνελάμβανον νά παράσχωσι παρόμοια έδέσματα.
Ό,τι συνέβη έν Γαλλί^ κατά τάς παραμονάς τής ίδρύσεως τού βωδεβιλλίου, τοΰτ’.αύτό είδομεν καί ήμεϊς κατά τό παρελθόν έτος έν Άθήναις. Καί έκεϊ. έλαφραί κωμφδίαι μετ’ ασμάτων ώς προοίμια· καί παρ’
ήμΐν οί Μυλωνάδες, μετριωτάτης άξίας ’ιταλική κωμφδία, άνασκαφεϊσα
έκ παλαιών δραματολογίων καί άνακαινισθεϊσα δι’ έλαφράς καί ανουσίου
μουσικής, έκτελεϊται άλληλοδιαδόχως έπί δλόκληρον θερινήν εποχήν,
προκαλούσα πολυάριθμα πλήθη, άτινα, άπολέσαντα τήν αίσθησιν τού
έν τή.μουσική καλού ή καί παντελώς στερούμενα ταύτης, ύποδεικνύουσιν εις τούς όρεγομένους θεατρικής δάφνης νέον στάδιον εύκολου δημοτικότητος. Τούς Μυ.Ιωνάόες διαδέχονται παρόμοιαι τήν μορφήν καί..'άλλαι
κωμφδίαι, ή Τύχη της Μα^ούΛας λόγου χάριν τού κ. Δ. Κορόμηλά, ευ
τυχής τήν έμπνευσιν καί 'έντε'χνδτάτη τήν έκτέλεσιν, άλλ’ εις τά δύο
ταύτα προσόντα της προσθέτουσα, εΐκή καί ώς έ'τυχεν, ήχους τινάς μελοδραματίων, ϊνα άξιωθή τής έπιφθόνου τών ΜυΜύκά,δων τύχης! Όπερ καί
έγένετο, Οΰτω έρρίφθη καί δ σπόρος τού κωμειδυλλίου, δπερ, κατά τούς
ε’ιδότας, ένεκα τής φύσεως τού έδάφους, φόβοι ύπάρχουσιν δτι θά άνθήση
ταχύτερον καί θά ύποστηριχθή πλειότερον τού μελοδράματος, πρός ζημίαν
αυτού καί τής κοινωνίας.
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Η'
Έπραγματεύθημέν μόνον τϊερί σοβαρού καί κωμικού μελοδράματος·
δποΐαι προς άπόκτησιν αύτού κατεβλήθησαν ένέργειαι καί μέριμναι καί
τίνα τά άποτελέσματα αύτού.
·
’
Παρά τάς συστάδας όμως τών καλλιεργουμένων ροδών, άνακύπτουσι
κάποτε καί παράσιτά τινα φυτά,μ,ή έ'χοντα μέν μεγάλήν αύτά καθ’έαυτά
σημασίαν, άλλ’ ικανά νά παραβλάψωσι τά καλλιεργούμενα άνθη διά τής
άπορροφήσεως τών δυνάμεων τού εδάφους καί συνεπώς τής έξασθενήσεώς
τών παρακειμένων ριζών των. Έν τή καθόλου ίστορίφ τής Μουσικής
συχνάκις άπαντώντάι τόίαύτά'.παράσιτα.' Ή δέ έκρίζωσις αυτών έπιδιώ-
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Θ'
*Ως επίλογον θέλομεν παραθέσει είδησιν ούχί μέν εύάρεστον βεβαίως,
άλλα πάντως άνάλογον προς τά είρημένα, έ'χουσαν δέ καί το προσόν
τοΰ έπικαΐρου.Έσκεπτόμεθα όποια θά έξήγεν ό άναγνώστης συμπεράσματα έκ της πραγματείας ημών, δτε άφίχθησαν έκ Παρισίων τά άποτελέσματα της κρίσεως τών έλληνικών μουσικών έργων τών έκτεθέντων έν τή
πέρυσι γενομένη ’Ολυμπιακή Εκθέσει.
Έν τη έκθέσει ταύτη πάντες σχεδόν οί κλάδοι τών ωραίων τεχνών,
ϊνα μόνον περί αυτών είπωμεν, έπαρκώς άντεπροσοιπεύθησαν. Ίκανώς δέ
έπηνέθησαν καί έβραβεύθησαν οί καλλιτεχνήσαντες ταύτα. Διά την μου
σικήν δμως ούδέ κριτάς έπαρδυσίασε καταλλήλους ή πατρίς ημών. Τά
διάφορα μουσικά συνθέματα έκρίθησαν έν Παρισίοις ύπδ Γάλλων. Καί ή
μέν μουσική ημών φιλαυτία έκολακεύθη, άφού έπισημότητες, οιαι, δ χαρίεις καί ευφυέστατος Delibes καί δ άρχαιοπρεπής καί ποιητικότατος
Guiraud έκριναν άξίας έπαίνων καί βραβείων τάς μελοποιίάς τών νέων
ήμ.ών συνθετών, του Καίσαρη, τοΰ Νικολάρα, τοΰ Λιάλιου καί τού Σπινέλλη, τοΰ Λαβράγκα, τοΰ Ζαχαροπούλου καί της δεσποινίδος Μποτάρου’
τδ δτι τά συναποσταλέντα έλληνικά μελοδράματα καί προσοχής άνάξια
έκρίθησαν, τούτο δέν δύναται ή νά λύπηση ημάς, εΐ καί δέν θεωρούμεν
τδ πράγμα άπροσδόκητον.
Οΐ ακμαίοι άγωνισταί έξαντλήσαντες ήδη τάς δυνάμεις αυτών έν ματαιοπονίγ βεβαίως άπέφυγον νά συμμετάσχωσι τού άγώνος ή,καί αν συμμετέσχον, θά έ'πραξαν τούτο μετά τόσης άσθενείας, μεθ’ όσης καί οί μαθηταί των, οί ήκιστα ένθάρρυνόμενοι έκ τών ηθικών καί ύλικών κερδών
τών διδασκάλων των.
Τούτο δέ θά συμβαίνη πάντοτε, ένόσω κοινωνία καί πολιτεία δείκνυνται άστοργοι, θεωρούσε ξένους καί ατομικούς τούς άγώνας, οΰς ύπέρ
τού κοινού πρδ πάντων αγωνίζονται οί έργάται τού καλού.

ΆΟηνα Λί. Χερεμέτη. .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΑΠΟ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΙ 1889 ΜΕΧΡΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1890

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΑΡΙΑΙ. Ό Σύλλογος συνήλθε κατά τδ διάστημα τούτο εις συνε
δρίας τακτικάς μέν τέσσαρας, έκτάκτους δέ είκοσι καί εξ.
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ έγένοντο έν συνόλφ είκοσι καί έξ τχ έξης.
Ό κ. Άχιλλευς Παράσχος τακτικόν μέλος άνέγνω αποσπάσματα τού
άνεκδότου αύτού δράματος Λέων Καλλέργης.
Ό κ. ’Ιωακείμ Βαλαβάνης τακτικόν μέλος ώμίλησε δίς, περί Ίκονίου
καί τού οικογενειακού βίου παρά τοϊς Μικρασιανοϊς.
Ό κ. Π. Χιώτης έπίτιμον μέλος ώμίλησε περί τού Θεοδώρόυ Κολοκοτρώνη έν Έπτανήσω.
Ό κ. Δημήτριος Βικέλας άντεπιστέλλον μέλος ώμίλησε περί Σκωτίας.
Ή κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά έπίτιμον μέλος άνεκοίνωσεν άνάμνήσεις
αύτής έξ Ιταλίας. '
Ό κ. ’Ιωάννης 'Ραίσης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί διαζυγίου ύπδ
ιστορικήν καί κοινωνικήν έ'ποψιν.
Ό κ. Περικλής Άγγελόπουλος Αθάνατος τακτικόν μέλος ώμίλησε
περί τών προστατευτικών ύπέρ τών άποφυλακιζομένων καταδίκων εται
ριών.
.
Ό κ. Ν. Χλωρός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών δασολογικών εργων τών άρχαίων Ελλήνων.
;
Ό κ. Φίλιππος Οίκονομίδης άντεπιστέλλον μέλος άπέστειλε πρδς άνάγνωσιν τήν διατριβήν αύτού Ελλάς καί "Ηλιος.
'Ο κ. Δημήτριος Λ. Κορομηλάς τακτικόν μέλος άνέγνω τδ δράμα αύτοϋ'Ιππαρέτη.
Ό κ. Κωνσταντίνος X. Βάμβας τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών ι
δρυμάτων τής προβλεπτικότητας.
Ό κ. Ά. Λασκαράτος έπίτιμον μέλος άπέστειλε προς άνάγνωσιν συγ
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γραφήν αύτοϋ περί τής τέχνης τοϋ δημηγορεϊν καί συγγράφειν είς τρία
μέρη, άτινα καί άνεγνώσθησαν είς τρεις συνεδρίας.
Ό κ, Ά. Διομ. Κυριάκός τακτικόν μέλος ώμίλησε περί θρησκευτικής
ανοχής.
Ό ζ. Σϊμος Μπαλάνος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ Λόρδου
Γυίλφορδ.
Ό κ. Παν. I. Φέρμπος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί ανεκδότων ποιη
μάτων τοϋ μακαρίτου νομοδιδασκάλου Νικολάου Σαριπόλου.
Ό κ4 Κλεών Ραγζαβής άντεπιστέλλον μέλος άνεκοίνωσε βραχείας
παρατηρήσεις περί γλώσσης, άνέγνω δέ καί τρία ποιήματα αύτοϋ.
Ό κ. Τιμολέων Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τοϋ εγκλή
ματος καί τής ποινής κατά τήν άνθρωπολογικήν σχολήν.
Ό κ. Άλεξ. Ν. Φιλαδελφεΰς τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών καλ
λιτεχνών έν τή κοινωνία.
Ό κ. Άνδρέας Κορδέλλας τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Λαυρίου καί
περί έλληνικοϋ αργύρου. :
Ό κ. Νικόλαος Σχινάς ταγματάρχης τακτικόν μέλος άνεκοίνώσεν ε’ις
δύο συνεδρίας αναμνήσεις τοϋ άπό Κωνσταντινουπόλεως διά Βουλγαρίας
ταξειδίου του.
Ό κ. Αλέξανδρος Πασπάτης επίτιμον μέλος ώμίλησε περί αρχαιο
λογικών καί γλωσσικών μελημάτων.
Ό κ. Φιλοποίμην Παρασκευαίδης τακτικόν μέλος άνέγνω κοινωνικήν
αΰτοϋ μελέτην «δ κϋρ Στάμος καί δ κϋρ Λάμπρος».
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ. Άπεβίωσαν έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου ό ΚωνσταντΕνος Ηανθόηουλος άντεπιστέλλον μέλος άπό τοϋ 1871, δ
μαρκήσιος Queux de St. Hilaire επίτιμον μέλος άπό τοϋ 1872, δ
Αημήτρεος ΖΕτροΰμπος επίτιμον μέλος άπό τοϋ 1872 και δ
Κωνσταντίνος 'ΙΙροζλ^ς Βασοάδης επίτιμον, μέλος άπό τοϋ
1870. Καί έπί μέν τώ θανάτω τοϋ φιλέλληνας μαρκησίου Σαιντ-Ιλαιρ
δ άντιπρόεδρος τοϋ Συλλόγου ζ. I. Βάμβας προετεινε και ο Σύλλογος
παρεδέξατο όπως άποσταλώσι τά συλλυπητήρια αύτοϋ προς τον εν Παρισίοις Σύλλογον πρός ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών.: σπουδών, ου ο αποβιώσας ήν έκ τών ζυριωτέρων μελών. Ό . δέ Σύλλογος τών Παρισιων
άπήντησε διά φιλόφρονος επιστολής είς τά συλλυπητήρια τοϋ Συλλόγου.
Έπί δέ τώ θανάτω τοϋ Κωνσταντίνου Ξανθοπούλου ένετάλη δ Σύλλογος
ϊνα διαβιβάση τά συλλυπητήρια καί τοϋ έν Τραπεζοϋντι συλλόγου Ξενοφώντος πρός τήν οικογένειαν αύτοϋ, ήτις άπήντησεν ευχαριστούσα. Επι
τφ Οανάτφ τοϋ Κωνσταντίνου Ήροκλέους Βασιάδου εν εκτάκτφ σύνεδρίφ τοϋ Συλλόγου δ κ. Φιλοποίμην Παρασκευαίδης έμ,νημόνευσετά τοϋ
βίου καί τών έ’ργων αύτοϋ, άπεστάλησαν δέ συλλυπητήριά .προς τον εν
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Κωνσταντινουπόλει Ελληνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον ού ύπήρξεν ιδρυ
τής. Τέλος έπί τώ θανάτφ τοϋ Δημητρίου Στρούμπόϋ - άπεστάλησαν τά
συλλυπητήρια τοϋ Συλλόγου πρός τον υιόν αύτοϋ.
■■
Μετετέθησαν έκ τών εκτάκτων μελών είς τά τακτικά πάρεδρα.· όί· ζζ.
Διονύσιος Ζαχαρίας, ’Ιωάννης Σόλων ζαί Γ. Κατσίμπαλης.
Έψηφίσθησαν ταζτιζά πάρεδρα μέλη οί ζζ. Άγ. Γιαννόπουλος Ήπειρώτης, Δημήτριος Κακλαμάνος, Γεώργιος Σκουζές, Στίλπων Τωαννίδ.ης, 'Αθανάσιος Βρυζάκης, ΙΙαϋλος Καρολίδης, Σωκράτης Κασδόνης,
’Αλέξανδρος Τράϊμπερ ζαί Μιχαήλ Καλαποθάκης' άντεπιστέλλοντα έν
Πάτραις οί ζζ. Σπυρίδων Πάπας, ΉρακλήςΈύμορφόπουλος, Σπυρίδων
Σούλας ζαί Γεώρ. Γκολφινόπουλος, έν Καλάμαις δ ζ. Νικήτας Στρατηγόπουλος, έν Ζακύνθω δ κ. Άν. Μαρτζώκης καί έν ΓΙαρισίοις οί κκ.
Σόλων Ζωγράφος καί Κ. Αίγινήτης· έπίτιμα τέλος έν Άθήναις οί ζζ.
Γουλ. Δαϊρπφελδ, Δ. Τζιβανόπουλος καί, Α. Θεοδωράκης καί έν Άλεξανδρείφ δ κ. Τάσσος Νεροϋτζος.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άνεκοινώθη εις τον Σύλλογον ή δωρεά τοϋ έν Όδησσώ
αποβιωσαντος Αντωνίου Παγκάλου ζληροδοτήσαντος είς τήν σχολήν τών
άπορων παίδων 'δεκακισχίλια ήόύβλία;' *Ο· Σύλλογος έψήφισεν όπως δ
άποβιώσας Αντώνιος Πάγκαλος άνακηρυχθή μέγας ευεργέτης τοϋ Συλ
λόγου καί τής σχολής τών άπορων παίδων, γραφή δ’ ή ε’ικών αύτοϋ καί.
αναρτηθή έν τή αιθούση ■ τής σχολής. :
Κατά συνέπειαν τής δωρεάς ταύτης δ Σύλλογος θέλει προβή είς τήν
άνεγερσιν του οριστικού καταστήματος αυτού τε και τής σχολής ’ τών
άπορων παίδων,'συνήλθε δ’ έπανειλημμένως πρός τοϋτο ή. ώρισμένη έπιτροπεία πρός έκλογήν καταλλήλου γηπέδου.
:
Έγένετο δεκτόν δπως αί έορταί έπί τή εΐκοσιπενταετηρίδι τοϋ Συλλό
γου άναβληθώσι μέχρι τής άνεγέρσεως τοϋ νέου καταστήματος τοϋ Συλ
λόγου.
Ένεκα τών ένσκηψασών άσθενειών καί τής έλλείψεως καταλλήλου αι
θούσης δέν έγένετο δυνατόν ϊνα τελεσθή δ έτησίως ύπέρ τής σχολής’τών
άπορων παίδων γινόμένος χορός.'ΦΙρό'ς τοϋτο τό προ'ε’δρ’&ϊον1 τοϋ Συλλόγου
καί δ έφορος τής Σχολής άπεστέιλάν εγκύκλιον πρός συλλογήν συν
δρομών, είσεπράχθησαν δέ πρός τοϋτο δρ. 2752. Ή A. Μ.’δ Βασιλεύς
εύηρεστήθη νά άποστείλη δρ. 500, ή δέ Λ. Β. Υ. δ Διάδοχος δρ. 150.
Όμοίως άπέστειλε δρ. 500 δ έξ Αθηνών διελθών ζ. .Όδύσσεύς Νεγρεπόντης.
Ή έξελεγκτική έπιτροπή τοϋ Συλλόγου, συγκειμένη έκ τών κκ. Άλεξ.
Καμπά, Κ. Αισώπου Ζαί Ν’ Κόυρή,: ύΛέβαλε τήν έ'ζθεσιν αύτής,' έν ή
άνομολογεϊ τήν έν πασι τάξιν ζαί τήν άζρίβειαν τοϋ -ταμίου ώς ζαί τήν
άνθηράν ζατάστασίν-τής-σχολής τών άπορων παίδων; έφ’ ω δ Σύλλο-
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γος έξέφρασε. τάς ευχαριστίας αύτού πρός τάς άρχάς τοΰ λήξαντος έτους.
• ΣΧΟΛΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Έν τή Σχολή τών άπορων παίδων Α
θηνών ένεγράφησαν άπό Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουάριου παϊδες έν
συνόλφ 873, ό δέ μέσος όρος τής καθ’ εσπέραν φοιτήσεως άνηλθεν εις 267
παϊδας, Γραμματεύς τής κοσμητείας της σχολής έξελέχθη ο κοσμήτωρ κ.
Γ. Π. Χαλκιόπουλος, εις τάς ύπάρχούσας. δέ κενάς θέσεις διδασκάλων
διωρίσθησαν οί δημοδιδάσκαλοι κκ. Π. Κυπριώτης, Κ. ΙΙιέτρης καί Νικ.
Καρνέσης. Ή δέ διεύθυνσις της εσωτερικής λειτουργίας της σχολής άνετέθη εις τον διδάσκαλον κ, Π. Κυπριώτην.
Διδάσκαλος της έν τώ δήμφ Γαυρίου της "Ανδρου σχολής τών άπο
ρων παίδων διωρίσθη άπολυθέντος τοΰ κ. ,Ν. Μαμάη ό κ. Άλ. Ψωμάς.
■ Ή έν Καλάμαις σχολή τών άπορων παίδων άπέστειλε πρός τον Σύλ
λογον την έκθεσιν τών κατά το λήξαν έ'τος γενομένων ώς καί την έκθεσιν τών ελεγκτών.
Ή έν Έρμουπόλει Σύρου σχολή τών άπορων παίδων άνεκήρυξε τον
Σύλλογον ευεργέτην αυτής.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ. Ή ειδική έκλεχθεϊσα ύπο τοΰ Συλλόγου επιτροπεία
ποος άναδιοργάνωσιν τοΰ περιοδικού ύπέβαλε τάς προτάσεις αύτής τώ
Συλλόγφ, αΐτινες καί συζητηθεϊσαι έν τακτική συν.εδρίγ έγένοντο δεκταί.
Τού λοιπού το περιοδικόν θέλει έκδίδ.οσθαι κατά διμηνίαν έκάστου φυλ
λαδίου συγκειμένου έξ έπτά τυπογραφικών φύλλων. Τήν έκδοσιν αύτού
άνέλαβεν δ καί μέχρι τούδε έκδοτης κ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, έξε
λέχθη δ’ επιτροπεία προς έποπτείαν αύτού έκ τών κκ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη, Σπυρ. II. Λάμπρου, Π. I. Φέρμπου καί Τιμ. Ήλιόπούλου ύπο τήν
προεδρείαν τού προέδρου τού Συλλόγου κ, Σίμου Μπαλάνου.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Συνήλθε δίς εις συνεδρίαν. Κατά τήν πρώτην συνεδρίαν προέβη εις τήν άνανέωσιν τού προεδρείου αύτού, ,έκλεξάμενον πρόεδρον τον κ. Άλ. Ρ. Ί’αγκκβήν, άντιπρόεδρον τόν κ. Σπυρ.
Π. Λάμπρον καί γραμματέα τον κ. Άλ. Ν. Φιλαδελφέα.
Κατά τήν β' συνεδρίαν άπεφάσισεν ϊνα ή προκηρυχθεϊσα έ'κθεσις σκα
ριφημάτων άναβληθή διά τον προσεχή Απρίλιον.

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συνήλθε δίς
εις συνεδρίαν. Κατά τήν πρώτην, γενομένων τών άρχαιρεσιών τού τμήμα
τος, έξελέγησάν πρόεδρος δ κ. Ν. Δαμασκηνός, γραμματεύς δέ δ κ. Τιμ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

105

ΉλιόπουλΟς. Κατόπιν άνετέθη εις τούς κκ. Λ. Μομφερράτον, I. 'Ραΐσήν
καί Ν.Τζανετόπουλον νά μελετήσωσι το περί ναυτικών ύποθηκών νομοσχέδιον τής κυβερνήσεως καί ύποβάλωσιν έ'κθεσιν εις τδ Τμήμα. Ε’ις δέ τούς
κ.κ. Μ. Πετμεζάν και Β. Άντωνόπούλον άνετέθη ϊνα συλλέξωσι στατι
στικής πληροφορίας περί τών έν ταϊς φυλακαϊς διά πολιτικά χρέη προσωποκρατουμένων, όπως χρησιμεύσωσι διά τήν γενησομένην έν τφ τμήματι
•συζήτησιν περί τού ωφελίμου ή μή τού θεσμού τής προσωπικής κρατή■σεως.
...........
Κατά δέ τήν β' συνεδρίαν δ κ. Π. Άγγελόπουλος Αθάνατος έποιήσατο άνακοίνωσιν περί τών κατά τής αύξήσεώς τής έγκληματικότητος ληπτέων μέτρων. Κατά τήν άνακοίνωσιν ταύτην ή αύξησις τής έγκληματι
κότητος παρετηρήθη πανταχού. Ούτως έν Γαλλίφ, Άγγλίιγ, Πρωσσίφ καί
Βελγίφ ή έγκληματικότης έδιπλασιάσθη καί έτριπλασιάσθη έν διαστήματι πεντήκοντα ετών. Παρ’ ήμϊν, άν καί ή στατιστική καθυστερεί, έν
τούτοις έξ άτελών τινων δημοσιευμάτων παρατηρεΐται άπό έτους εις έτος
αΰξησις τών μέν κακουργημάτων κατά 7 θ/θ τών δέ πλημμελημάτων
κατά 20 καί πλέον τοϊς 100. Αί επί κακουργήματι κατηγορίαι παρ’ήμϊν
σχετικώς πρός τάς έν Γαλλίφ είναι επταπλάσια!, αί δέ έπί πλημμελήματι τοιαύται πενταπλάσιαι, άναλογούσης .1 τοιαύτης έπί 47 κατοίκων
άντί 213 έν Γαλλίη. Ώς αίτια τής τοιαύτης καταπληκτικής αύξήσεώς
τής παρ’ήμϊν έγκληματικότητος δύνανται νά θεωρηθώσιν, έκτος τής παγκοίνως δμολογουμένης πολιτικής· 1) Ή καθυστέρησες τής άνακριτικής καί
ποινικής δικαιοσύνης, έν αις κυρίως καθυστερεί ή εισαγωγή τών ποινικών
δικών πρός έκδίκασιν. Πρός θεραπείαν τής βραδύτητος ταύτης άνάγκη
νά πολλαπλασιασθώσιν .οί τρόποι τής εισαγωγής τών πλημμελημάτων
ιδίως, πρός έκδίκασιν, διδομένου τού δικαιώματος τούτου εις αύτούς τούς
παθόντας διά τά πλημμελήματα, άτινα δέν ένδιαφέρουσιν άμέσως τήν
δημοσίαν τάξιν, εις τάς διαφόρους δημοσίους διοικήσεις, εις τούς εισαγ
γελείς, γενικευομένης τής δι’ άπ’ εύθείας κλήσεως έφ’ όλων τών πλημμε
λημάτων, εις τούς άνακριτάς άνευ συμπράξεως δικαστικού συμβουλίου καί
είσαγομένου νόμου, καθ’ ον οί επ’ αύτοφώρφ συλλαμ.βανόμενοι έπ’.έγκλή·
ματε νά δδηγώνται παραχρήμα ενώπιον τού συνεδριάζοντος έπί τούτφ
εκτάκτως συνερχομένου πλημμελειοδικείου. 2) Ή κακή κατάστασις τών
φυλακών μας, έν αϊς έκμανθάνουσιν οί πλεϊστοι τόν τρόπον τού κακουργεϊν. Ανάγκη βελτιώσεως τών φυλακών έπί τφ τέλει νά χρησιμεύσωσιν
αύται ώς κοινωνικά σχολεία. 3) Ή κατάχρησις τής άπονομής τών χαρί-?
των· έν διαστήματι τεσσάρων έτών άπενεμήθησαν 2960 χάρισες· 223 έκ
τούτων άπενεμήθησαν εις καταδίκους..εις θάνατον, ών 21 έξήλθον ήδη τών
φυλακών. Περιοριζομένης τής άπονομής τών χαρίτων εις τάς δικαστικάς
πλάνας, , δέον νά είσαχθή καί παρ’ ήμϊν. δ θεσμός τής προσωρινής άπο-
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χύσεως τών βελτιωθέντων. καταδίκων (liberation conditionelle).Κατά
τον θεσμόν τούτον πας κατάδικος έκτίσας ώρισμένον μέρος της ποινής του
δύναται νά τεθή προσωρινώς εις έλευθερίαν ύπδ τδν δρον δτι .ήθελε τη
ρήσει άμεμπτον διαγωγήν |ν έναντίγ περιπτώσει άνακαλεϊται εις τήν φυ-λακήν δπως συνέχιση τήν έ'κτισιν τής ποινής του άφ’ ής τήν διέκοψε, τοϋ
έν τφ μεταξύ παρελθόντος χρόνου μή λαμβανομένόυ ύφ’ οψιν. Ή επιτυ
χία τοϋ θεσμού τούτου είναι άδιαφιλονείκητος εις ολα τα έθνη, ατινα τον
είσήγαγον. 4) Ή καθ’ ύποτροπήν έγκληματικότης, ήτις είναι άγνωστος
έν Έλλάδι μή ύπάρχοντος ποινολογίου. Έν τούτοις έκ τών φυλακών έξέρχονται 12,000 κατ’ έ'τος βαρύποινοι καί έλαφρόποινοι κατάδικοι. Πόσοι
έξ αυτών έπαναπίπτουσιν εις τδ έ'γκλημα ; 5) Ό μή χαρακτηρισμός ώς
έγκλημάτων πράξεων τινων, ών κυριωτέρα ή μέθη, αϊτινες ώς έπί το πλεϊστον χρησιμεύουσιν ώς άφορμαί φόνων και άναιρεσεων. Η μ.εθη εν I αλ—
λίγ καί έν ’Αγγλία καταδιώκεται ώς ιδιαιτέρα έγκληματική πράξις, Παρ’
ήμιν δχι μόνον δέν καταδιώκεται, αλλά καί χρησιμεύει, ούχί σπανίως.
ώς έλαφρυντική περίστασις. πρδς δικαιολόγησιν τών έγκλημάτων.

τής Πάτμου έπιμελεία αύτού τού ιδίου άντιγραφέντα. Κατόπιν δ κ Θ
Σοφούλης ώμίλησε περί τού δυτικού αετώματος τού Παρθενώνος αφορμήν
λαβών εκ τίνος συμπλέγματος εύρεθέντος έν Έλευσϊνι καί δπερ είναι άντίτυπον τού σωζομένου έ'τι κατά χώραν τού δυτικού αετώματος συμ
πλέγματος.· Μετά τούτον δ κ. Γ. Κρέμος άναπτύξας οϊαν σημασίαν έ'χουσιν αί επιστολαι αι αναφερομεναι εις την μ,εγάλην επανάστασιν τού
1821 ύποβάλλει μίαν τοιαύτην τού άρματωλού Δήμου Σκαλτζά πρδς
τον ’Αν. Άναγν. Λοιδωρίκην, έν ή γίνεται λόγος περί τής έν Σκάλα
τδν ’Οκτώβριον τού 1825 γενομένης μάχης. Ό αύτδς ύποβάλλει καί
έπιγραφήν χριστιανικήν σωζομένην. έν τή εκκλησία τού Σωτήρος τή
ύπαρχούση έν τή παρά τδ Ναύπλιον θέσει Καραθόνα. Κατόπιν δμιλεϊ δ κ. Σπυρ. Λάμπρος περί τής παρά τοϊς "Ελλησι τής Λυκίας τήν
σήμερον περίεργου διασωσεως τής άπδ τών μ.ητέρων ονομασίας, ήτις φαί
νεται λειψανον τής ύπδ τών άρχαίων συγγραφέων μαρτυρουμένης γυναικοκρατιας τών Λυκιων. Εν τελεί δ κ. Κ. Μυλωνάς ύποβάλλει άνακοίνωσιν περί τής άρτι έκδοθείσης καί έν προηγουμένη συνεδριάσει άνακοινωθεισης πραγμ.ατειας τού Έβδιν Γρόσβενορ περί τού ιπποδρόμου Κων
σταντινουπόλεως. Εν ταυτη καθόσον άφορφ τήν έπιγραφήν τού Πλαταϊκού μνημείου παρέχεται ή γραφή Εαλείονες έν τφ 26 στίχφ άντί τής
μέχρι τούδε γνωστής Εαλεΐοι καί έπειδή τούτο είναι σπουδαιότατον προεταθη νά σταλγ εκ Κωνσταντινουπολεο^ς καλόν έ’κτυπον έκ χάρτου.
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κρότησε συνεδρίας. Κατά τήν ά’ τούτων γενομένων τών αρχαιρεσιών έξεχθη πρόεδρος μέν δ κ. Κωνστ. Παπαρρηγόπουλος, αντιπρόεδρος δ κ. I.
Πανταζίδης καί γραμματεύς δ κ. Π. I. Φέρμπος. Μεθ’δ κ. Α Πασπάτης
ύπέβαλε φυλλάδιον άρτι δημοσιευθέν τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει καθηγητοϋ κ. Έδβιν Γρόσβενορ πραγματευόμενοι περί τοϋ Ιπποδρόμου τής Κων
σταντινουπόλεως. ’Επειδή δ’ δ συγγραφείς αύτού άνέγνω τινάς τών έπί.
τών χαλκών δφεων τοϋ έκ Δελφών τρίποδος έπιγραφών μή άναγνωσθείσας τέως καί έπεθύμει νά μάθη τήν κρίσιν τών μελών τοϋ τμήματος τοϋ
Συλλόγου έπί τούτου, άνετέθη εις τδν κ. Κ. Μυλωνάν ή έν προσεχεϊ συνε
δρία εΐσήγησις. Μεθ’ δ δ αύτδς κ. Πασπάτης ύπέβαλε περίεργον χειρό
γραφον αγνώστου συγγραφέως, μεταξύ τών άλλων ένέχον περιγραφήν
τής Φράντζας, διηγηθεΐσαν ύπδ τού άποσταλέντος έπί Σουλτάνου ’Αχ—
μέτ τφ 1715 πρεσβευτοϋ τής Πύλης εις Παρισίους Μεχμέτ-Έφένδη. Ή
περιγραφή αϋτη, λίαν άζιοπερΐεργος, άπεφασίσθη ΐνα δημοσιευθή έν τφ
περιόδικώ τού Συλλόγου. Κατόπιν δ κ. Ίω. Σακκελίων ύπέβαλεν εις τδ·
τμ.ήμά ανέκδοτα έργα τοϋ έπί’Ανδρονίκου τοϋ Πρεσβυτέρου άκμάσαντος.
Νικηφόρου τού Χούμνου έκτης Μονής τής Πάτμου, μή δημοσιευθέντα
δ’ ύπδ τού Βοασσονάδ.
Έν τή β’ συνεδρία δ κ. Ίω. Σακκελίων υπεβαλεν εις το τμ.ήμ.α το
νέον έ'ργον τών Μίκλοσιτς καί Μυλλερ αποτελούν σειράν τών Acta Ct
diplomata καί περιλαμβάνόν τά χρυσοβουλλά και σιγιλλια τής Μονής

ΊΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΊΤΚΟΝ, Τρις συνήλθε τούτο εις συνεδρίαν. Καί
κατά μεν την α' τούτων έγένοντο αί άρχαιρεσίαι έκλεχθέντος προέδρου
μέν τού τμήματος τού κ. Α. Θεοφιλά, άντιπροέδρου τού κ. Κ. Μητσοπούλου καί γραμματέως τού κ. Π. Ζαλοκώστα. Συγχρόνως δ κ. Δ. Κ.
Κοκκιδης ανεκοίνωσε τά τής λειτουργίας καί τών άποτελεσμάτων τών
ύπο τού συλλόγου ίδρυθέντων μετεωρολογικών σταθμών, δύο τών δποίων
αί παρατηρήσεις ήρξαντο τακτικώς δημοσιευόμεναι έν Βερολίνφ. Μετά
τούτον δ κ. Κ. Μητσόπουλος ώμίλησε περί τού σεισμού τής 13/25 Σε
πτεμβρίου, οστις διηρκεσε 15 δευτερόλεπτα, είχε διεύθυνσιν ΒΑ καί άνέπτυξε τά τής προελεύσεως αύτού.
Εν τή β συνεδρία δ κ. Α. Χρηστομάνος, λαμβάνων άφορμ.ήν έκ τινοιν
τελευταίων ευρημάτων προϊστορικής έποχής εύρεθέντων έν Θηρασία, δμι—
λεΐ περί τού έν Θήρα ηφαιστείου. Κατόπιν δ κ. Κ. Μητσόπουλος ύποβάλλει διατριβήν αύτού γερμανιστί δημοσιευθεϊσαν έν τή Πολυτεχνική
έφημεριδι τού Δίγγλερ καί διαλαμβάνουσαν περί τής έν Έλλάδι μεταλ-
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τοϋ 1888, δ αυτός δ’ δμιλεϊ κατόπιν περί τοϋ έν Μεθάνοις ηφαιστείου
έπιδεικνύων και χάρτην της όλης χερσονήσου άρτι γραφέντα.
Έν τή γ' συνεδρία έν άρχή μέν έκοινοποιήθη έπιστόλή τοϋ εν Μεσολογγίφ ’ιατρού κ. Ξ. Νίδερ άγγέλλουσα σπουδαία παλαιοντολογικά ευ
ρήματα γενο'ρ.ενα έν τώ 23 χιλιομέτρω τής άπό Μεσολογγίου είς Άγρίνιον σιδηροδρομικής γραμμής καί περιγράφουσα ταϋτα. Κατόπιν δ κ.
Θεόδωρος Χελδράίχ δμιλεϊ περί τών κοινών ονομασιών τών φυτών, άναφερόμενος είς τάς περί τούτου μελετάς τοϋ μακαρίτου Σταματίου Κρίνου
καί ύποβάλλει έπί τή είκοσιπενταετηρίδι τοϋ Συλλόγου έργον αυτοΰ τέ
λειον τών ονομάτων τών ελληνικών φυτών, περί ου άποφασίζεται ϊνα
γένηται προϋπολογισμός τής δαπάνης καί κατόπιν ληφθή πρόνοια περί
τής έκδόσεως αύτοϋ. Μετά τον κ. Χελδράίχ δ κ. Δ. Κοκκίδης ποιείται
συγκρίσεις τών μετεωρολογικών παρατηρήσεων κατά τούς μήνας Νοέμ
βριον, Δεκέμβριον καί Ιανουάριον του έφετεινοϋ χειμώνος έν παραβολή
πρός τούς τών έτών 1887 καί 1888 καί εύρίσκει ότι ή θερμοκρασία έφέτος δεν ήτο ταπεινότερα ’ τής τών προηγουμένων έτών, αλλά μόνον
φαινόμενον ήτο ή ύπερτέρησις τών βορείων άνεμων, ώστε είς τήν έπίτασιν τής έπικρατησάσης έπιδημίας ούδεμίαν σχέσιν έχει δ χειμών. Ό κ.
Χρηστομάνος προστίθησι μάλιστα δ'τι τά γραφέντα περί πλεονασμού τοϋ
ό'ζοντος έν τή άτμοσφαίρμ είσίν άνακριβή, διότι ποιήσας οζονομετρικάς
παρατηρήσεις δέν κατεϊδε τοιοϋτό τι.Ό κ. Ί. Βάμβας δμιλεϊ μετά τού
τους περί τής έπιδράσεως τών«άνέμων έν Άθήναις έπί τών κολλητικών
καί μιασματικών νόσων έπιλέγων ότι οί βόρειοι άνεμοι παρετηρήθησαν
πάντοτε ώς οί ύγιεινότατοι έν Άθήναις. Έν τέλει δ κ. Ά. Χρηστομάνος
παρουσιάζει είς τό τμήμα νέαν αύτοϋ μέθοδον εύρέσεως τοϋ βαθμού τής
τήξεως τών οργανικών ούσιών.

