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j Πρό δεκαοκτώ άκριβώς έτών,άπό τοϋ βήματος τούτου κατ’αύτήν ταύτην
• την ώραν, ήκούομεν την γλυκεΐαν καί έντονον φωνήν εύφραδούς καί σοφού
ϊ συναδέλφου, δμιλοϋντο’ς κερί τοΰ καοελθόντος χα'ι τοΰ μέλλοντος της
| ελευθερίας- δύο δέ άκριβώς έτη συμ,πληρούνται σήμερον άπό τοϋ θανάτου
I αύτοϋ. Καί όποιος τις μέν ήτο δ άνηρ έν τή επιστήμη τοϋ δικαίου, ούδεις
> ύπάρχει δ άγνοών άλλ’ ότι δ Σαρίπολος ητο και ποιητής, ολίγοι τινές
ι μόνον έγίνωσκον καί ούτοι έκ φήμης μάλλον, η έξ ιδίας άντιλήψεως, Καί
i όμως τά μετ’ ού πολύ έκδοθησόμενα Μετά θάνατον έ'ργα αύτοϋ θά άπο-
’ δείξωσιν ότι, έάν έξηκολούθει γράφων, ώς ποιητής δέν θά ύπελείπετο ίσως
[ πολύ τοϋ νομοδιδασκάλου. Τών ποιημάτων τούτων θά άναγνώσώ είς ύμας
ί τινά σήμ.ερον, τελών τρόπον τινά μνημόσυνου αύτοϋ κατά καθήκον υίοϋ
[ τιμώντος τήν προσφιλή μνήμ.ην τοϋ πατρός.
ί Τά ποιήματα ταϋτα διασαφοϋσι καί διαλευκαίνουσι πολλά τοϋ βίου

αύτοϋ, καί δεικνύουσιν εις ημάς τόν άληθή Σαρίπολον, όποιος ήτο δτε εύ- 
ί ρίσκετο μεταξύ τών τέκνων αύτοϋ, διδάσκων αύτά καί συμπαίζων μετ’αύ-
[ τών μετά παιδικής φαιδρότητος καί προθυμίας, όποιον καί έγώ φεϋ !

ηύτύχησα νά γνωρίσω αύτόν.
Νεώτατος στερηθείς τών γονέων καί «μείνας μόνος έπί γής, ώς λέγει 

έν τοΐς βιογραφικοΐς αύτοϋ Άπομνημονεύμασιν, κατελήφθην ύπό μελαγ
χολίας, ήτις άνέπτυξεν έν έμοί οίονεί τινα πρός τήν πο.ίησιν κλίσιν, πρός 
τήν ποίησιν, ήτις όλως ξένη μέχρι τής ήμέρας έκείνης ήν μοι.....  Άπό
καιρού δέ είς καιρόν τής λύρας μου τάς χορδάς τανύων, έν τοΐς τής ποιή- 

ί σεως παραδείσοις έζήτουν παρηγοριάν είς τούς παρόντας πόνους». ,Καί δ 
μέν κλεινός Ζακύνθιος ποιητής Σολομός εύμενώς ήκροάτο τών ποιητικών 
ψελλισμάτων τοϋ νεαρού ποιητοΰ καί,ένεψύχου αύτόν, αύτός δέ δ Σα,ρί- 
πολος ιδού τί μετριοφρονών λέγει περί τών ιδίων έ'ργων :

j «Όλίγην ίσως άξίαν έ'χουσι τής Μούσης μου οί καρποί, ίσως δ’ ώφει-
| λον κάγώ νά είπω :

j «"Ηφαιστε, πρόμολ’ ώδε, Πλάτων νύ τι σεΐδ χατίζει»

ί άλλά δέν το λέγω, διότι τά ποιημάτια ταύτα άνακαλούσί μοι είς τήν
f μνήμην ώρας πικρίας. "Οσον, δέ πικρόν τό άναμιμνήσκεσθαι έν δυστύχίαις
ί τών έν εύτυχίαις ήμερών, τόσον γλυκύθυμόν έστι τό έν καιροις εύδαίμοσι, 

ΐ 1 Άνεγνώσθη έν τω Συλλόγω τή 17 Δεκεμβρίου 1889.
tomos ιγζ> Μάρτιος. 8
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οίοι είσί μοι οΐ νϋν (1863) γ.ετχ<ττρε<ρειν το βλέμμα πρός χς ^ιηγάγομεν 
έν όιϊύναις ήμέρας. Πλήν απέχω τής ^ημοσιεύσεως αύτών. ’Ίσως ιϊέμετά 
θάνατον γενήσεται ή τούτων Άημοσίευσις. Εί άλλοις ούδενος άξια κρι- 
Οήσονται, άλλ’ είσί μοι παροχεϊς ακατονόμαστων θέλγητρων». 'Ώστε δ 
νεαρός ποιητής έ'γραφε ίιότι ήσθάνετο τήν ανάγκην νά γράψη, και ούχί 
ϊνα ίημιουργήση έπάγγελμα, άπηλλαγμένον μάλιστα παντός φόρου έπι- 
τη$εύμ.ατος· έ'ψαλλεν ώς ψάλλει τό πτηνόν ά^ιαφοροΰν έάν θά το άκούη 
τις. "Αλλως θά έσπευδε νά τα έκίώση πριν γίνη Σαρΐ-ποΛος.

Ό ιϊιεξερχόμενος τά ποιήματα τοΰ Σαριπόλου δικαίως δύναται νά άπο- 
ρήση, πώς, νέος σπουδαστής είκοσι μόλις έτών, επτά ολα έτη διαμένων 
έν ΓΙαρισίοις, δέν έγραψε δισχιλίους τούλάχιστον στίχους έρωτικούς έμ- 
πνεόμενος ύπό τών παντοδαπών καί παντοίων καλλονών τής μεγαλοπό- 
λεως, άλλά πάντα σχεδόν τά ποιήματά του άναφέρονται είς τήν Πα
τρίδα καί άείποτε είς τήν Πατρίδα μέχρι καί κόρου. Μόνον δέ μετά τήν 
κάθοδον είς τήν γεννέτειραν, εγραψεν έρωτικά τινα ποιήματα, έξ ών βλέ- 
πομεν ότι δ σώφρων καί φιλόπατρις νέος δέν ήτο δλως άναίσθητος.

Άλλ’οί νέοι τότε, οί μακράν τής Πατρίδος ζώντες καί όλιγίστας έλπί- 
δας διαβλέποντες, είχον καί είχον έλπίδας. 'Ημείς δέ οί άξιωθέντες νά 
ίδωμεν πράγματα όπως δήποτε τάς άμυδράς έκείνων έλπίδας, μεμψιμοι- 
ροϋμεν καί δέν τολμώμεν, μά τό ναί, δέν τολμώμεν νά έλπίσωμεν. Δέν έ'χο- 
μεν, φαίνεται, πεποίθησιν είς ήμάς αύτούς, καί φοβούμεθα μή φωραθώ- 
μεν άνθρωποι τών λόγων.’Ήλπιζον έκεϊνοι, διότι ήσθάνοντο δυνάμεις καί 
σθένος πρός έπίτευξιν τών έλπιζομένων. Έβλεπεν δ Σαρίπολος περί εαυ
τόν άσφάλειαν καί εύημερίαν καί έπόνει ή καρδία του, έμαραίνετο συλ- 
λογιζόμενος τά δεινά τής άνάξια πασχούσης Πατρίδος του διά τήν άδι- 
καιολόγητον έπιμονήν ισχυρών τινων τής γής· καί δμως δέν άπηλπίζετο. 
Δύο δέ ήσαν τά άγαπητά αύτού θέματα αί ύπέρ πατρίδος έλπίδες καί 

ή ιδία αύτοϋ έρημία,
Τών ποιημάτων τοϋ Σαριπόλου ή γλώσσα είνε ή καθαρεύουσα· άλλά 

ή εύγενής καί ζωντανή καθαρεύουσα· λέγω δέ εύγενής καί ζωντανή, 
διότι, δπως ύπάρχει εύγενής καί ζωντανή χυδαία, καί άψυχος καί χυ
δαία, χυδαία, ούτως ύπάρχει καί καθαρεύουσα χυδαία καί άψυχος. Τό 
παν έξαρτάται άπό τοϋ ποιητοϋ, άπαράλλακτα δπως δ καλλιτέχνης δύ
ναται νά ποίηση άριστα έ'ργα είτε έκ πηλού εύτελοϋς είτε έκ μαρμάρου 
πολυτίμου, έάν μόνον ή ύλη εινε άνάλογος πρός τό τεχνούργημα. Άλλά 
περί τούτου θά πραγματευθώμεν, Θεοϋ θελοντος, άλλοτε διά μακρών. Σή
μερον δέ μόνον λέγομεν δτι, άλλοίμονον είς τόν ποιητήν καί τρις άλλοί- 
μονον είς τούς άναγνώστας τοϋ ποιητοϋ, δστις. τήν πάσαν έλπίδα του 
άνατίθησιν είς μόνην τήν γλώσσαν.Ό έχων περιουσίαν νοημάτων δέν έχει 
καιρόν νά σκεφθή διά ποιου ένδύματος εινε συμφερώτερον νά περιβάλη 
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αύτά διά νά τα έπιδείξγ] εύπροσωπότερα. Μόνος δ έχων πτωχείαν σχ,έ- 
πτεται καί ύπολογίζει έάν είνε συμφερώτερον νά τα περιβάλη δι’ έθνικών 
δήθεν ίματίων, έπί τό όχλοκρατικώτερον, διά νά κατακτήση τήν εύνοιαν 
τών άπλουστέρων, δημοκοπών τρόπον τινά καί ποιούμενος τήν άνάγκην 
φιλοτιμίαν.

«Πολύ θέλει πλανηθήν, λέγει δ θείος Κοραής, δστις νομίση δτι ή καλλο
νή καί γλυκύτης τών συγγραφέων γεννώνται άπό μόνας τάς λέξεις καί τήν 
τέχνην τοϋ ύφους καί τής συμπλοκής τών λέξεων. Αί λέξεις δέν είνε παρά 
φωναί, μάταια τοϋ άέρος κτυπήματα, καί αί έξ αύτών συμπλεκόμεναι πε
ρίοδοι, λόγοι κενοί, έάν τά άπ’αύτάς έκφραζόμενα πράγματα δέν άποβλέ- 
πωσιν είς ωφέλειαν τοϋ μέλλοντος νά τάς άναγνώση ή νά τάς άκούση» 
καί προσθετομεν ημείς, έπειδή περί ποιημάτων δ λόγος, έάν δέν ένέχωσι 
τήν άρετήν εκείνην, δι’ής τά ποιήματα άποβαίνουσιν άληθή ποιήματα.

Ό άληθής ποιητής, έπαναλέγω, δέν προφθάνει νά σκεφθή περί γλώσ- 
ί σης· άναλόγεος τών νοημάτων αύτομάτως έρχονται είς τά χείλη του καί
f αί λέξεις, είτε είς χυδαίαν είτε είς καθαρεύουσαν,καί δύναται ταυτοχρόνως
' νά ποιή τό Χάη της Γραβιάς καί τόν Βόρειό, πού τάρνάκι Λαγύκει. Καί
ί άν δ Βαλαωρίτης έγραφεν είς καθαρεύουσαν, τά ποιήματά του δέν θά
ί ήσαν διά τοϋτο όλιγώτερον εύανάγνωστα, δπερ άκριβώς παρατηροϋμεν είς
I. τόν Τανταλίδην, δστις, ώς γνωστόν, έχει γράψη άμίμητα κατά τό ύψος
ί ποιήματα είς τήν καθαρεύουσαν, καί άμίμητα κατά τήν χάριν είς τήν

χυδαίαν, καί τοϋτο διότι καί είς ταϋτα καί είς έκεΐνα τό ένδυμα είνε άνά- 
ί λογον τών νοημάτων.
ϊ Άλλά παν άλλο σκοπών ή νά έκθέσω είς ύμάς κανόνας ποιητικής,
[. προβαίνω είς τήν άνάγνωσιν τών ποιημάτων, πρός έκτίμησιν τών οποίων,
t ϊνα μή είπω άποΛαυσιν, συνεκάλεσα ύμάς 4.k * ’

! 1 Τά ποιήματα καταλαμβάνοντα εννέα όλα τυπογραφικά φύλλα τών ήδη έκτυπου-
j μένων Μετά θάνατον, είνε τά έξης έν χρονολογική σειρά. Αί άπόκρεώ μου. Ή τρι-
I κυμία. Αΐ σκιαί. Είς τδν Πουκεβίλλην. Ή Κωνσταντινούπολή. 'Ο Μέλης. Πρδς τδν

φίλον μου Ίωάννην Ίσιδωρίδην Σκυλίτσην. ’Επί τών οχθών τοϋ Ίλισσοΰ. Εις τά 
ερείπια τής οικίας τοΰ Βύρωνος. Μία νυξ έν Άθήναις. Πρδς δύο νέους μή ποιητας. 
Τφ έν Άθήναις φίλφ μου Γεωργίφ Άνδρεάδη. Ή ανακομιδή τών λειψάνων τοΰ Να- 
πολέοντος. ΚΕ' Μαρτίου ή τά γενέθλια τής 'Ελλάδος. ’Ερημική ώδή. Αναμνήσεις. 
Μελαγχολία. Θούριον. Ευχή. "Ω, ευτυχής ! πρδς τδν φίλον μου Α. Δαρδούγιαν. Τδ 
ασμα τοϋ Κρητός. 'Η έρημος Σιών. Ό άνθρωπος· πρδς τδν φίλον μου Φήλ. Δεαϊχον. 
Ό έν τή ξένη ποιητής. Ή ζωή τοΰ ποιητοϋ. ’Εσΐγησας ! Κατάρα καί ευχή. Οί 
οβελίσκοι. Ή περιστερά. Τεσσαράκοντα αιώνες.Αί διαμεμελισμέναι. Ή προωρισμένη 
άνάκλησις. Πρδς τδν Ίωάννην Κωλέττην. Σύνταγμα! Είς έμαυτόν. Ποιητής νομι
κός. Προφητεία. ΑΙ έξεργέρσεις τών λαών.’Άστρόν άνατέλλον. Πρόποσις. Είς τδ λεύ
κωμα νέου ποιητοϋ. Πρδς τήν φίλην μου (ποιήματα έπτά). Πρδς τδν φίλον Ί. Ίσι
δωρίδην Σκυλίτσην. Είς τδν αοίδιμον Ίωάννην Κωλέττην. Τή Αριάδνη μου. 'Η 
’Ελευθερία πυρσοφοροΰσα. Τά μνημεία τής 'Ρώμης. Είς τήν 'Ρώμην. Τφ φίλω. μοι
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ΑΙ ΑΠΟΚΡΕΩ ΜΟΥ

Είς την λύπην πόσον είναι ή ψυχή μου βυθισμένη
καί άπο τών εγκοσμίων δλως αποχωρισμένη !
Νέος είμαι, και τοϋ γήρως αί κατάψυχροι ήμέραι

μοϋ ένέκρωσκν τδ σώμα*
της νεότητάς μου τάνθος διαβαίν’ ώς μαϋρ’ έσπέραι,

καί άνήρ δέν είμ’ ακόμα.

Φευ ! την τρίτην μου δέν είχα κλείση πενταετηρίδα, 
καί νέκραν την τρυφεράν μου καί καλήν μητέρα είδα- 

ή δέ πέμπτη δέν μεσάζει,
καί την σκελετώδη χεϊρα τδ γερόντιον άπλώνον,

τον πατέρα μου αρπάζει,
δυστυχή καί τεθλιμμένον είς την γην μ’ άφίνει μόνον.

ΙΙόση είναι ή ζωή μας ! πόσον δέ ’ς τόν κόσμον ζώμεν !
την ήμίσειαν είς λύπας καί είς πάθη δαπανώμεν, 
την δέ άλλην είς τούς κόπους και τοϋ βίου τάς φροντίδας, 
καί δ θάνατος μάς φθάνει, έν φ κτίζομεν έλπίδας!
Άφινόμεθα μέ ταύτας είς τδ πέλαγος τοϋ βίου,

καί αύταί μάς διαφθείρουν-
καταντώμεν είς την θέσιν άνιστίου πλοιαρίου, 

καί αύταί μάς παρασύρουν !

Είς τά σκότη νυκτδς μαύρης κάθημαι μεμονωμένος, 
καί της κλίνης μου πλησίον κεΐται λύχνος αναμμένος.

Είναι νύξ τών Άποκρέω . . .
"Αλλοι παραδεδομένοι είς τοϋ "Υπνου τάς άγκάλας,

άλλοι δέ καί μέχρι έ'ω
έντρυφώσιν είς σπατάλας !

Θεοδώρω Γ. Όρφανίδη. Πρδς τήν Νίναν μου μδουσαν. A Madame Cecile Leroy. 
Reponse a deux vers de Voltaire. Sur l’album de Me Pauline Callerghy. Sur 
l’album de Mr Fischer adjudant-major etc. A Me^e C. sur un exemplaire in
titule etc. Μετάφρασις Όρατίου Ωδών Α', λα'. Γ', λ'. Δ', γ'. Τάσου έκ τοϋ Δ' τής 
Ήλευθερ. 'Ιερουσαλήμ. Βύρωνος «T’is time». Έκ τούτων δέ τδ μ.έν πρώτον έγρα- 
ψεν ών 22 έτών, τδ δέ τελευταΐδν τδ «είς τήν Νίναν μου αδουσαν», έν έτος πρδ τοϋ 
θανάτου του. Άπέθανε δέ εβδομηκοντούτης. Τά γαλλιστί καί αί μεταφράσεις εποιή- 

θησαν έν τω μεταξύ.

Είς τδ πέλαγος όπόναν άνεμοι πολλοί συμπέσουν, 
πάντες προθυμοποιούνται

πώς τοϋ κράτους των τδυ θρόνον είς την θάλασσαν νά θέσουν, 
καί κτυποϋν καί άντικτυποϋνται'

άλλά εις καί μόνος τέλος κυριεύει καί δαμάζει 
τούς λοιπούς άνεμους πάντας, καί τήν έ'ριν ησυχάζει.

Έν άρχή τοϋ βίου είχον καί έγώ μυρία πάθη 
πλούτου, δόξης καί ερώτων* 

τώρα πλήν ή φαντασία τών τοιούτων καί έχάθη 
και έσβέσθη χωρίς κρότον.

Έν καί μόνον μέγα πάθος βασιλεύει ’ς τήν ψυχήν μου, 
κ είν* δ πόθος τής παιδείας"

κ’ έν φ είμαι εις τδν κόσμον, χωρισμένην τήν ζωήν μου 
έχω άπ’ έπιθυμίας . . . ,

"Οταν των δασών ακούω τά μελίφθογγα στρουθιά 
τρυφερά νά κελαδοϋν,

«ή ζωή των, λέγώ, είναι άφευκτα πολύ γλυκεία, 
άφ’ού πάντοτ’ ευθυμούν».

’Αλλά πόσον άπατώμαι ! . . . Τήν τερπνήν των μελωδίαν 
άν άκούση δ Ιέραξ, ’ς τήν άθώαν συντροφιάν 
έπιπίπτει μέ μανίαν λαίμαργον καί απηνή, 
καί θυσία τά στρουθιά γίνονται έλεεινή.

*Ά ! ίδέτε τοϋ άνθρώπου τήν πολύστονον ζωήν !
Πριν άρχίση ευτυχίαν καί χαράν νά αίσθανθή, 

είς τοϋ κόσμου τήν βοήν 
λησμονεί τδ σκήνωμά του ότι φθείρεται καί φθίνει, 
ότι τής νεότητάς του τάνθος θέλει μαρανθή, 
δέν είξεύρει ότ’ ή Λύπη έ'ρχεται, καί δέν βραδύνει !

Έν Λάρνακι Κύπρου, 29 ’Ιανουάριου 1839.

ΑΙ ΣΚΙΑΙ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Αύτη βέβαια θά είναι τής κλεινής ’Ελλάδος γή- 
είς τδν νέηλυν καί ξένον καθαρώτατα μηνύει 

αύτ’ ή θέσις, καί δεικνύει 
οτ* ύπήρξ’ έδώ τδ πάλαι φώτων γόνιμος πηγή,
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Τόρος τοϋτο, πού μεγάλας δύο κορυφάς ύψώνει, 
καί τούς πόδας του μυρίαε κρυσταλλώδεις βρέχουν κρήναι, 
κα'ι χιών την παναοχαίαν κεφαλήν του στεφανώνει, ' 

ποιον αρά γε νά είναι;

ΠΟΥΚΕΒΙΛΛΗΣ

*0 άρχαϊος ούτος είναι ύψιμήκης Παρνασσός, 
όλος δάφνας εστεμμένος-

’δέτε πώς ό έλικώδης καί αειθαλής κισσός 
είς τάς πέτρας ταύτας είναι νόστιμα περιπλεγμένος.

Αΰτ’ ή βρύσις όπου τρέχει 
καΐ τούς γύρω κάμπους βρέχει 
είναι, φίλ’, ή Κασταλία, 
κα'ι εκείνα τά μνημεία 

τών Δελφών καί τοϋ μαντείου είναι λείψανα άρχαΐα.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Ώ ! τί θέσις ! Νά ύπάρξη δύναται πλέον ώραία ;

ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ

Την γνωρίζω, την γνωρίζω, αΰτη είναι ή Ελλάς. 
Τί ελευθερίας αύρα ’ς τών άνέμων τάς πνοάς 
φέρεται, κα'ι εις την θέαν τών ένδοξων της μνημείων 
πλημμυρεΐται ή ψυχή μου προαισθήσεων μυρίων ! 
Βλέπω, βλέπω λαμπράν αϊγλην ήτις τήν καθωραΐζει, 
τόν δρίζοντά της βλέπω φαιδράν Τριν νά στολίζη, 

τήν κυκλώνει ώσάν στέφος 
και τής "Ιριδος τάς άκρας πορφυρόχοουν κοσμεί νέφος. 
Ίρις, σύμβολον αισίου μέλλοντος, σέ χαιρετώ, 
κ’ έλευθέραν τήν Ελλάδα εΰελπις χειροκρατώ.
Ναι! καθώς ’ς τόν Παρνασσόν της κεραυνοί ποτέ δέν πίπτουν, 
έπειδή τάς κορυφάς του οί δαφνώνες συγκαλύπτουν, 
οΰτω καί εις τήν γην ταύτην τυραννίς ποτέ καμμία 
δέν κατώρθωσε νά μείνη, νά ριζώση αίωνία. 
Μυστικήν δύναμιν έχουν τής Ελλάδος τά έδάφη, 
τής άνομου δεσποτείας νά ύπάρχωσιν οί τάφοι. 
Ή Διχόνοια ματαίως καί οί τύραννοι κι’ δ Χρόνος 
ν’ αφανίσουν τήν Ελλάδα προσεπάθησαν συμφώνως . . . 
αλλ απετυχον ... δ δ’ Έλλην μέ τάγέρωχόν του ήθος 
είδεν όλους-ένα ένα νά κρημνίζωνται ’ς τό βύθος, 

Ο ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

τούς τοσούτους του δυνάστας- καί τών θρόνων των τήν κόνιν- 
χαίρων εις τήν μνήμην φέρει τήν ένθύμησίν των μόνην. 
Ώς ήφαίστειον ’ς τά σπλάγχνα φλόγα ’σκέπαζε μεγάλην, 
έξερράγη δ κρατήρ του, καί άνεγεννήθη πάλιν.

ΤΕΛΛΟΣ

Μ’ ένθυμίζ’ ή θέσις αΰτη τήν βουνώδη Ελβετίαν, 
στολισμένην μέ πλατάνων καί πευκώνων άπειρίαν 
τό δέ πλήθος τών ύδάτων πού γλυκά τήν περιβρέχουν, 
τά νερά τής Ελβετίας πού παντοϋ άφθόνως τρέχουν- 
τά βουνά της μ’ ένθυμίζουν τΟύντερβάλδου τά βουνά 
καί τά δάση τοϋ Ούριου καί τοϋ Σχβίτσου τά πυκνά. 
Είς τά όρη εδώ μέσα διαιτάτ’ ή άθφότης 

κ’ ή άρχαϊκή άπλότης'
χαρακτήρας βλέπω Έθνους έλευθέρου καί γενναίου, 
Έθνους βλέπω χαρακτήρας τρισενδόξου καί αρχαίου- 

Έθνος βλέπω άναθάλλον,
είς γής τόσον μικρόν τόπον πλήθος πράξεων- μεγάλων 

βλέπω κι’ ανδραγαθημάτων,
’ς άρετήν, σοφίαν, τέχνας, πλήθος αριστουργημάτων.

Έν Λάρνακι Κύπρου, 7/19 Μαρτίου 1830

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ

Hie locus est gemini janui vasta maris 
OVIDIUS.

Πνέουν γλυκά οί Ζέφυροι, τοϋ Ούρανοϋ τόν θόλον 
χρυσώνουσιν αί άπειροι αστέρων μυριάδες, 
κινεί αργά τό άστρον της ή ’Άρκτος πρός τόν πόλον, 
καί λάμψιν χύνουσι φαιδράν αί ίλαραί Πλειάδες- 
δ Γαλαξίας καθαρός ώσάν λευκή ταινία, 
καί τον Ελλήσποντον κρατεί μεγάλη νηνεμί α- 
αί κλαυθμηραί κυπάρισσοι τήν χαίτην των σαλεύουν, 
κατήφεια καί σιωπή τριγύρω βασιλεύουν.

Ώ ! έ'λα, λύρα μου πιστή, ώ, έ'λα νά δροσίσης 
τήν δύστηνον ψυχήν μου !

Έλα, τά έλεγεϊά σου καί πάλιν νά τονίσης, 
καί άνακούφισΐν μίκράν νά φερης ’ς τήν πληγήν μου.
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Πλήν διατί τοϋ δυστυχούς οί μαϋροι στοχασμοί του 
τον φέρουν πάντοτ’ εις ταύτό τών συμφορών του χάος ; 
"Ε, διατί οί δύο κρουνοί δακρύων οφθαλμοί του 

στρέφονται άεννάως
’ς τό αίτιον τών τόσων του δυστυχιών καΐ πόνων, 

καΐ τοϋτο βλέπει μόνον;

Ώς είναι πρός τόν "Ηλιον άείπότ’ έστραμ,μένον 
τάνθος Ήλιοστρόφου, 

ούτω καΐ τόμμα Έλληνος παντός προσηλωμένου 
είναι ’ς τούς πύργους τούς σαθρούς της χήρας Έπταλόφου,

Μαύρη Κωνσταντινούπολή, καθέδρ’ Αύτοκρατόρων, 
τίς πίθηκος τώρα σκιρτών έπ'ι τών ανακτόρων 

δώδεκα Κωνσταντίνων, 
καΐ τίς δερβίσης αναιδής, νωθρός κα'ι βαθυπώγων 
άφρίζων όπου ’χύθη φεϋ αίμα Παλαιολόγων, 
σέ έκαμαν, Βυζάντιον, άντρον σφαγών καί θρήνων, 
καΐ άπο της 'Αγιας Σόφιας έκρήμνισαν τούς θολούς 
Σταυρούς άδαμαντάκτινας, Σταυρούς άκτινοβόλους ;

Εις χεΐρα αντί πλάστιγγος πελέκεις φέρ’ ή Δίκη, 
κ’ εις τών άρνών μαντρίζονται τάς μάνδρας σκληροί λύκοι- 
καΐ τοϋτο τό αιμοχαρές άκόρεστον θηρίον 
εις πάσαν πράξιν γίνεται ένοχον προς τό θειον.

Ώ ξένε περιηγητά, εις της νυκτός τό σκότος, 
όταν δ άνεμος κινή τών μαύρων κυπαρίσσων 
τάς κορυφάς, κι’ άνακυκ^ί τό κϋμα τών αβύσσων, 
δέν ήχησε ’ς τά ώτά σου ώς αλυσίδων κρότος ; 
τό όμμα σου διέκρινε η φάντασμα μεγάλον 
η φώς ώχρόν, αδύνατον, σβύνον σχεδόν καΐ πάλλον ; 
Το φώς είν’ ή θρησκεία μας, αγνή χωρίς κηλϊδας, 
πλήν την σκιάζει ζοφερά δμίχλ’ 'Ημισελήνου, 
καΐ τό σινδονοσκέπαστον φάντασμα μ’ αλυσίδας 
είναι ή αίματόφυρτος σκιά τοϋ Κωνσταντίνου.

Πλήν διατί, έν ω θρηνείς, ώ λύρα μου,, κα'ι κλαίεις, 
συγχρόνως καΐ εις τήν ψυχήν χαράν μοΰ έπιχέεις; 
τί αίσθημα παράδοξον ! χαρά καΐ λύπη άμα- 
Οποίαν λύσιν θά εύρή τό ξένον τρϋτο δράμα ;

Ο ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

’Σ τόν ζόφον, γλαϋκες, . διατί . κτυπάτε τά. πτερά σας, .·' 
συγχίζουσαι τήν λύραν μου μέ τάς λυγράς κραυγάς σας ; 
’Αφήστε με τόν δυστυχή τό πλήθος τών δεινών μου 
νά κλαύσω εις τόν έ'ρημον αύτόν κυπαρισσώνα ... 
ΙΙοϊον αύτό τό σκέλεθρον τό προ τών όφθαλμ.ών μου ; 
Έσχίσατε τάς σάρκας του, καΐ μένουν οστά μόνα !

«—Καθό τοϋ πένθους άγγελοι, πένθιμους.άγγελίας 
’ς τούς θιασώτας φέρομεν τής άσεβοϋς Τουρκίας. 
Το σώμα τοϋτο τό νεκρόν, τό κατεσπαραγμένον, 
πού τώρα βλέπεις σκέλεθρον κατασεσαθρωμένον, 
τοϋ Κολοσσού της λείψανον μικρόν καί λιμαλέον, 
τό πάλαι Γίγας, έμεινε γυμνόν μέχρι όστέων, 
Τάς βάσεις του ύπέσκαψαν αί χεϊρες τών 'Ελλήνων, 

καΐ πίπτων ύπ’ έκείνους
τήν δόξαν όλην έχασε, πρός τήν φθοράν του. κλινών, 
’ς τούς ταλαιπώρους φίλους του άφίνει μαύρους, θρήνους.

Νά πέση δέν θ’ άργήση,
καΐ ούτος πίπτων άφευκτα τό Κράτος σας θ’ αύξήση. 
Ή δέ Κωνσταντινούπολις, ή πόλις ή μεγάλη, 
έκ νέου θέλει ένδυθή τά παλαιά της κάλλη, 
θά σβύσ’~ή Ημισέληνος, πρός τάς δυσμάς της κλίνει, 
καί λάμψιν πλέον δ ωχρός μηνίσκος της δέν χύνει ... 
Θά λείψη κ’ ή Αμάθεια άπό τής Έπταλόφου, 
καί ή Παιδεία θά έλθή διάδοχος τοϋ ζόφου».

'Ο λέων όταν σφαλισθή παντοϋ αποκλεισμένος, 
οί οφθαλμοί σπινθοβολοϋν,. τήν χαίτην του ορθώνει, 
οί όνυχες ανοίγονται καί τήν ούράν κυρτώνει- 
άπ’ τόν θυμόν του καταντά παράφρων λυσσασμένος, 
καΐ δεξιά at’ αριστερά συστρέφεται μ’ άνδρείαν. 
κι’ δρμ^ κατά τών κυνηγών μέ σταθεράν καρδίαν, 
άλλ’ δμως βέλη θαμινά τοϋ σχίζουν τά πλευρά του, 
και πίπτοντα τόν πνίγουσι τά μαϋρα αίματά του. 
Πλήν ποϋ ή τόλμ,η, άθλιε, ’ς τό βάρβαρόν σου στήθος ; 
τοϋ λέοντος τάγέρωχον, σκληρέ, δέν έχεις ήθος. 
Ώς ΰαινα μόνον νεκρά τά σώματα σπαράζεις, 
νά πλησιάσης ζωντανά καί τρέμεις καί όκλάζεις.
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Το κράτος μας άν έ'ρριψες, άλλ’ δμως έν τη πτώσει,
’Οθωμανέ, εύρίσκετο’

τδ ξίφος εις τδ στήθος του καθείς ήθελε χώση 
καθότι άπδ έριδας ο’ικτρώς κατηναλίσκετο.
Ή δέ Ελλάς σ’ έσύντριψεν άκμαϊον ’ς τήν ίσχύν σου, 
κ’ είς τήν Ευρώπην έ'δειξε τήν τόσην γύμνωσίν σου· 
καί άπδ γύψον άγαλμα δ Κολοσσός έφάνη· 
άφ’ ού ’σκεδάσθη ή άχλύς, εύθύς έφάν’ ή πλάνη. 
Τοϋ κράτους σου προσήγγισεν ή τελευταία φάσις, 
και πρδς ολίγον σέ κρατούν σεσαθρωμέναι βάσεις.

’Οθωμανέ, ώς όρθιος καί παμμεγέθης βράχος, 
πού είδεν άταράχως

τήν θάλασσαν άφρίζουσαν τούς πόδας του νά βρέχη, 
κ’ είς τά πλευρά του ποταριδν καχλάζοντα νά τρέχη, 
τάς προσβολάς ύπέμεινες σύ τής Ευρώπης όλης, 
κι’ ό Γίγας σέ έκλόνισεν ή τής ’Ρωσίας μόλις.
Άλλά άπδ τά ύδατα ό βράχος έρρινίσθη,

ή βάσις του έσείσθη,
και κάτω πίπτει σκόπελος μέ ταραχήν και κρότον, 
άν καί ορθήν τήν κορυφήν ύψώνη ώς καί πρώτον.
Ούτω καί σύ, άν φαίνεσαι ’ς τούς έξωθεν μεγάλος, 
τά έσω πλήν τοϋ Κράτους σου κατέχει μέγας σάλος· 
νά σε κρημνίση δύναται άπλοϋν καί μόνον νεϋμα, ■ 
παρήλθεν δλ’ ή δόξα σου ώς ρυακίου ρεϋμα, 
κι’ ώς σύννεφα δπου περνούν ’ς τοϋ θέρους τήν πληθώραν, 
άφ’ ού ψεκάδας ρίψωσιν έπί όλίγην ώραν.

ΏI στράφου, δθεν εκβηκες, ’ς τά βάθη τής ’Ερήμου, 
κ’ έκεΐ τδν τελευταΐόν σου θανάτου ύπνον κοίμου ! . . .

Έν Λάρνχκι Κύπρου, 3/15 ’Απριλίου 1839.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Το γάρ μετ’ εύτυχίας κακοϋσθάι 
θνητοΐς βαρύς αιών.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Ποϋ είν’ έκεϊνος ό καιρός, οπότε 'ς έμέ βρέφος 
’ς τάγόνατά της ή καλή γεννήτωρ μου τδν δεϊπνον 
προσέφερε, κ’ έπέθετε ’ς τήν κόμην μου ώς στέφος 

τδν ίερώτατον Σταυρόν, 
έ'πειτα ’ς τάς άγκαλας της κρατοϋσά με, τδν "Τπνον 
έκάλει μέ τερπνάς φδάς, τά βλέφαρά μ’ έφίλει 
καί μ’ έκλειον τά ομματα τά μητρικά της χείλη ;

Έχασα ’κείνον τόν καιρόν ! . . .

ΙΙοϋ είν’ έκεϊνος δ καιρός, δτε μικρόν παιδίον 
μέ τούς μικρούς μου άδελφούς καί δλος άθφότης 
έπί τής χλόης παίζοντες τών ’Ιταλών πεδίων 

έσχηματίζομεν χορόν; 
Μόνοι μας ήσαν σύνοικοι άγάπη καί φαιδρότης- 
δ κόσμος τότε μ’ ήρεσκεν, ή φύσις έμειδία, 
καί ή ψυχή μου ήν άπλή ώς ή δημιουργία .... 

Έχασε ’κείνον τόν καιρόν 1

Ποϋ είν’ έκεϊνος δ καιρός, δπότε κατά πρώτον 
έπλήγωσε τό στήθος μου γλυκύπικρόν τι βέλος, 
καί μ’ έμαθε τά θέλγητρα τών τρυφερών έρώτων;

Τότε έν μειδίαμ’ ιλαρόν 
έπέχεεν είς τήν ψυχήν χαράν, καί παν μου μέλος 
διήρχετο ώς τις σπινθήρ- τότε έζωογόνεις 
ώ θέα, τάς αισθήσεις μου, τής έραστής μου μόνης ...

Έχασα ’κείνον τόν καιρόν ! .’. .

Ποϋ είν’ έκεϊνος δ καιρός, δπότε δλος μέλλον 
άφήκα τήν πατρίδα μου, τόννέον μου πατέρα, 
καί εις τήν φαντασίαν μου ώς άστρον άνατέλλον 

ή Δόξα έφαίνετο λαμπρόν, 
καί βαρετόν δέν εύρισκα τόν ξένης γής άέρα ; 
Πλήν φεϋ, έν ω τούς πόθους μου. άντήμειβ’ ή Εύρώπη, 
ή τών έλπίδων μου σειρά καθώς κλωστή έκόπη, 

κ’ έχασα ’κείνον τον καιρόν !
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Και τώρα .... ,δλομόναχος τάς ξένας κρούω θύρας, 
πλανήτης βλέπω γύρω μου ξένους λαούς και ήθη, 
προώρως τάς ημέρας μου έπλάκωσε το γήρας, 

το παν μοι φαίνετ’ άμαυρόν, 
καί πόνων φέρο> άβυσσον ’ς τά δύστηνά μου στήθη ! 
Άλλ’ εις τό χάος άμυδρά βλέπω λαμπάς νά λάμπη, 
και '.Θ’ αύτή δ θάνατος ... αν καί μου τήκ’ ή κάμπη 

τής λύπης τούτον τόν καιρόν.

Άλλ’ ίσως πλήρης ήμερων ’ς τό παρελθόν μου στρέφων 
τάς πολύπειρους φρένας μου, τάς τωρινάς ημέρας 
θά ένθυμώμαι, καί μ’ αύτάς τούς λογισμούς μου τρέφων, 

καθώς έν δνειρον ψυχρόν
τό παρελθόν θά φαίνεται ’ς τού βίου μου τό πέρας· 
πλήν τότε καί τό μάρμαρον τού βίου μου θ’ άνοίγη, 
καί θέλω βλέπη μειδιών, πριν ή ψυχή μου φύγη, 

τόν τελευταίου τών καιρών.

’Εν Παρισίοις, 15/27 ’Απριλίου 1841.

ΘΟΥΡΙΟΝ

. . . . ώ παϊδες 'Ελλήνων ΐτε,
■’ έλευΟεροϋτε πατρίδ’, ελευθερόϋτε δέ 

παϊδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, 
θήκας τε προγόνων νϋν ύπερ πάντων αγών.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Άκουσμα γλυκύ ’ς εκείνον, οστις έρημος ’ς τά ξένα 
βαρύν πνέει '

τόν άέρα ξένης χώρας, μέ βαρύκυρτον αυχένα
πικρά κλαίει

τής Πατρίδος τήν δουλείαν, τής Πατρίδος του τά πάθη· 
τής δέ λύρας ' ■ - .

αί χοοδαί χαλαρωθεϊσαι γοεράς φωνάς άφίνουν, 
κατήφειας ήχους χύνουν

εις καρδίας ευαίσθητους· πώς παν αίσθημα έχάθη !
"Εως πότ’ ή άλυσίς μας είς ύπεσκαμμένας θύρας 

θενά μένη κολλημένη ;
φής Έπαναστάσεώς μας πώς κανείς σπινθήρ δέν μένει ;

Ο ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Νά τό είδωλον κλονεϊται . . . τών μελών του αί άρθρώσεις 
ύποκύπτουν,

είς τήν γύψινόν του βάσιν άν βαρεϊαν χειρ’ άπλώσης, 
όλα πίπτουν.

'Ρίψατέ τούς κεραυνούς σας σύνασπίζουσαί 'Ελλάδος 
χίλιαι πόλεις . . .

νεύμα έν, έν μόνον νεύμα, μία μόνη κίνησίς σας, 
κ’ εύθύς πίπτουν οί εχθροί σας,

όπως άπεξηοαμμένου δένδρου άνευ φύλλων:κλάδος- 
ρίψατε τούς κεραυνούς- σας κατά τής Τουρκίας όλ,ης 

μ’ ελευθέρων άνδρών τρόπον,
τών χυθέντων σας αιμάτων αγιάσατε τόν τόπον.

Τέκνα τών άγώνων όντα, έψελλίζαμεν παιάνας 
έ'τι βρέφη- ■ ■ .-■··'

καί ανίκανοι πολέμων, βίον ήγομεν είς πλάνας, 
δάφνης στέφη

πλέκοντες εί; πάσαν νίκην μέ τάς βρεφικά; μας χεϊρας, 
τών προμάχων

ε’κοσμούμεν τάς εικόνας μ’ άνθη ξένης γής ολίγα, 
ψάλλοντες ώδάς τού 'Ρήγα , . .

Τώρα όμως άνδρωθέντες άς κρημνίσωμεν τάς θύρας 
τών τυράννων, ώς πατέρων τέκνα όντα θρασυμάχων.

*Ώ! γλυκύταται ήμέραι 1
Είς τήν δούλην μας ’Ελλάδα, ώ Θεέ μου, ταύτας φέρε!

Ηύξησε βλαστός άνδρεϊος είς τούς κόλπους τής Ελλάδος, 
νεολαία !

μεγαλόφρων, κοσμούμενη μέ τά δώρα τής Παλλάδος 
καί γενναία.

Μίαν κίνησιν προσμ.ένει, καί έίς μέσον τών άγώνων 
θέλει τρέξη.

Δότε μας τό σύνθημά σας, ώ στρατάρχαι τής Πατρίδος, 
καί τά τέκνα τής Έλπίδος

τών μαρτύρων μας τούς τάφους μ’ αίμα Τούρκων θέλουν βρέξη- 
καί άφέντες ’ς τούς τυράννους ήττημα βαρύ καί φόνον, 

μ’ έν σας νεύμα, μ’ ένα βρόντον,
θέλουσι τό μέγα στήση καί ώραιον τρόπαιόν των.

Έν ΙΙάρισίοις, 12/24 Μαίου 1841
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ΤΟ Α,ΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ

Εί'περ γάρ τε χόλον γε καί αυτήμαρ καταπέψει, 
άλλά τε και μετόπισθεν εχει κότον, δφρα τελέσση 
έν στήθεσσιν έοΐσι.

Ομηρος
Είς οιωνός άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης. 

ο ΑΪΤΟΣ

Βασιλείς, βασιλείς, έως πότε 
τών λαών τά δεσμά θά κρατήτε; 
εως πότε ώς τόσοι συβόται 
δούλων τράχηλον σείς θά πατητέ;

Μόλις μόλις τά τέκνα τοϋ Μίνω 
τόν ζυγόν τοϋ Τατάρου τινάζουν, 
κ’ ή Ευρώπη φωνάζει . . . «Άφίνω 
»τούς υιούς σου, Ελλάς, νά μέ κράζουν.

»Μέ φοβίζει τάνδρεϊόν των βλέμμα, 
»εΐς τών όπλων των τρέμω τόν κρότον· 
»εις τάς φλέβας των ^έει τό αιμα 
»τών μεγάλων ηρώων τών πρώτων.

»Μέ φωτίζει προγόνων δ λύχνος, 
»πλήν τών τέκνων φοβούμαι τό βήμα' 
»άν προβητε άκόμη εν ίχνος, 
«Κρητες, Κρήτες I ίδέτε τό μνήμα I

»Κεραυνούς η Τουρκία άς στέλλχι, 
»οί σκηπτοί δέν βροντούσε της "Ιδης, 
»δέν φονεύουν τά άναιχμα βέλη, 
»καί τό πϋρ δέν κρατεί δ Κρονίδης»,

"Ω, Ευρώπη ! ώς πότε μέ λόγους 
»όνειδίζο'υσ’ άνδρείας καρδίας, 
έκκενοϋσα καί σκώμμα καί ψόγους, 
θά μας θέλης υιούς της δουλείας ;

Ποιων εϊμεθα τέκν’ άγνοοϋμεν ; . . . 
Θειον αίμα μάς ρέει ’ς τάς βλέβας- 
ονειδίζεις, κ’ ημείς πολεμοϋμεν, 
περιθάλποντες μ’ ένθεον σέβας

12.9

’ς την καρδίαν τό πϋρ της Έλπίδος . . . 
"Ω, έσάπη,Ευρώπη, καί κλίνει 
δ κορμός της πίκρας τυραννίδος . . . 
Βασιλείς, βασιλείς, τί θά γίνη ; . .

"Εως δτου νά λάμψ’ ή ημέρα 
νά ένώση δ ΘΕΟΣ την Ελλάδα, 
δέν θ’ άφήση της Κρήτης ή χέρα 
τό τουφέκι, ναί ... μά την Τριάδα.

Έν Λόρμη (Lormes), 3 ’Οκτωβρίου 1841 ε. ν.

Ο ΕΝ ΤΗ, ΞΕΝΗ, ΠΟΙΗΤΗΣ

Αΐνέσατε αύτόν έν ψαλτηρίφ καί κιθάρςι. 
Πώς οίσωμεν τήν ωδήν Κυρίου έπί γής αλλοτρίας ;

ΔΑΥΙΔ

Είς τάς χεΐρας τοϋ προφήτου, ώ ψαλτήριον, αντηχείς 
άπό ύμνους ευλογίας, άπό ύμνους τοϋ Θεοϋ· 
καί σέ εκρουον, κιθάρα, τών παρθένων αί εύπήχεις, 
καί αντηχούν μελφδίας αί παστάδες τοϋ ναού.

Πλήν είς χεΐρας έξορίστου 
ποιον θέλεις ψάλη μέλος ; 

έν φ γέλως 
τών ’Εθνών πικρός κατέστη νϋν ή δύστηνος ΓΙατρίς του ;

Ένα ύμνον είς τά ξένα ! ποιος δύναται νά ψάλη ; 
τί ζητείτε παρ’έκείνου δστις κλαίει μακρινά 
τής Πατρίδος του τήν αύραν, τής Πατρίδος του τά κάλλη; . . 
Αί δειναί της δυστυχίαι καθώς νέφη σκοτεινά, 

καθώς πένθους μαύρη σκέπη, 
τάς αισθήσεις του καλύπτουν,.

καί νά πίπτουν
μάστιγες σκληραί έπ’ώμων τής οΐκτράς Πατρίδος βλέπει,

“Αν φυσήση έλευθέρα ή άνθεύοσμός της αύρα, 
καί πληρώση τήν ψυχήν μου άπ’ αισθήματα χαράς, 
τότε μόνον θέλει σβύση τής καρδίας μου ή λαύρα, 
τότε μόνον μελφδίας θέλω ψάλλη λιγυράς.
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Άλλά ,γή έφ’ δσον ξένη 
άπ’ τούς πόδας μου πατεϊται, 

μή ζητείτε 
ώδάς άλλας· ή ψυχ.·/) μου πάντοτ’ είναι τεθλιμμένη.

Έν Λόρμη, 11 ’Οκτωβρίου 1841 ε. ν.

ΠΟΙΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Θεμιστεΐον δς άμφέπει 
σκαπτόν ............
αγλαΐζεται δέ κα'ι 
μουσικας έν άώτφ.

Π1ΝΔΛΡΟΣ

ΓΙοιητά έξωρισμένε, διατί συχνά στενάζεις 
καί ή φόρμιγξ σου ’ς τον τοίχον κρέμαται σιωπηλή ; 
μέ δακρύβρεκτον τό βλέμμα κάποτε πικρά κυττάζεις 

τάς χορδάς της τάς άτονους.
Πώς;,.τό πϋρ σου άπεσβέσθη ; . . . ή ψυχή σου δέν λαλεί ; 
Πώς; ’ς τήν λύραν δέν τονίζεις τής καρδίας σου τούς πόνους:

— Ποιητής έγώ ; παρήλθον τής νεότητος τά νέφη, 
καί τό πνεύμα ένεκρώθη είς τών νόμων τήν σπουδήν 
ένεκρώθη . . . ,καί ή Θέμις τήν άκμήν μου καταστρέφει 

τό παρόν μου καί τό μέλλον ! 
καί τά χείλη οΰδεμίαν νϋν άρθρώνουσιν φδήν, 
καί δέν βλέπω τήν χορείαν τών ποιητικών ’Αγγέλων.

— Τής ποιήσεως τά δώρα πώς ; ή Θέμις καταστρέφει; 
πώς ; ή Θέμις ανακόπτει -τά τεμένη τών Μουσών ; 
Τών λαών οί νομοθέται τών Μουσών δέν ήσαν βρέφη ;

δ Όρφεύς, δ Αίνος, Σόλων,
δ Λυκούργος καί δ Μίνως εις ήχούς τερπνών έπών 
δέν έποίησαν τούς νόρχους τών άρχαίων λαών δλων ;

— Έπεσκέπτοντο αί Μοϋσαι τούς Ελλάδος νομοθέτας, 
άλλά νυν έν λαβυρίνθοις νέα Θέμις κατοικεί, 
καί αίνίγρχατα συντάττει, όχι νόμους εύεργέτας.

Τειρεσίας καί Εύρχόλπους 
άντ'ι Αίνων καί Όρφέων τώρα μύστας της ζητεί, 
ζητεί ρχάντεις έρευνώντας τών βαράθρων της τούς κόλπους.

Έν Παρισίοις, 7/19 Μαίου 1844.

Α.ΔΟΥΣΑΝ1

( Α ν τ ο σ χ ιΊ ι ο r ).

Φαίνεται μοι κήνος ίσος θέοισιν 
έμμεν ώνηρ, ό'στις ενάντιος τοι 
ιζάνει, καΐ πλασίον αίυ φωτευ- 

σαζ υπακούει.
ΣΑΠΦΩ

Κάθησαι είς τό πλευρόν μου, τρυφερόν μου ’Αηδόνι 
κ’ ή μολπή σου ή γλυκεία τής ψυχής ρχου κατευνάζει 

τήν ρχεγάλην ταραχήν.
Βάλσαρχον γλυκύ εύρίσκουν τής καρδίας ρχου οί πόνοι, 

δ δέ νοϋς ρχου ησυχάζει,
καί ακούω ρχέ γαλήνην τήν μελίρρυτον φδήν.

Νίνα μου I ’ς τήν γήν έστάλης ώς ή ουρανία Ίρις, 
καί τά χείλη σου.μέ λέγουν είς στιγμάς άπελπισίας 

τού Ύψίστου τάς βουλάς.
Σέ άκούω καί αμέσως προ ποδών ή κύλιξ πλήρης 

έκκενοϋται τής πικρίας,
καί ανάγεις τήν ψυχήν μου πρός έλπίδας ιλαράς . . . .

Έν ’Αθήναις, 6/18 Δεκεμβρίου 18S6.

Καί τοιαύτα μέν τά ποιήματα τδύ Σαριπόλου, ώς έκ τών άναγνω- 
βθέντων δύναται τις νά σχηματίση τινά γνώμην. Μετά δέ τήν άνάγνω- 
σιν καί μελέτην τού δλου αύτών δσον ουπω έκδιδομένων, πεποίθαρχεν 
δτι θά καταλάβωσι θέσιν έν τφ εύανθεϊ ‘Ελληνικφ Παρνασσφ μετά τών 
μάλλον άξιων λόγου προϊόντων τής πολύπαθους Ελληνικής Μδύσης.

Παναγιώτης I. Φέρμπος.

1 Neva (’Αντωνίνα) ή πέμπτη τών θυγατέρων τού αοιδίμου Σαριπόλου, γεννηθεϊσα 
τή 13 ’Απριλίου 1857. Τή 4 ’Ιουλίου 1887 έγένετο σύζυγος τού καθηγητοΰ κ. Πα- 
ναγιώτου I. Φέρμπου, καΐ άπέθανεν έπίτοκος τή 6 ’Οκτωβρίου 1888, μετά δεκαπέντε 
μηνών εύδαίμονα συζυγίαν. Διέπρεπεν έπί πα,ντοίαις άρεταΐς καί χάρισι, δοκιμωτάτη 
ούσα είς τήν ζωγραφικήν, μάλιστα δέ είς τήν ωδικήν, έχουσα παντα τά χαρίσματα 
αρίστης υψιφώνου άοιδου.

τομος π' Μάρτιος.
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Κ ύμι,οι,,

Πολλάκις άπο τοϋ βήματος τούτου ήκούσατε εκθέσεις εύγλώττους και 
πλήρεις σπουδαίων πληροφοριών περ'ι ομογενών άπο τής κοινής πατρικός 
άποκεχωρισμένων ή έκ περιστάσεων άπ’ αύτής άποξενωθέντων. Περί τοϋ 
αύτού άντικειμένου έρχομαι καί έγώ δι’ ολίγων λέξεων νά προσαγάγω 
μικράν συμβολήν, καί επικαλούμαι επιεική ύμών τήν άκρόασιν, έλπίζων 
δτι περί Ελλήνων προκειμένου, το θέμα καθ’ έαυτο δέν θέλει φανή δπως 
δήποτε είς "Ελληνας άδιάφορον.

Ένεκα τής ζωτικότητος τοϋ Ελληνικού έ'θνους, καί ένεκα τών ποικί
λων περιπετειών, άς αύτό διά τών αιώνων ύπέστη, εκπλήττεται τις Έλ
ληνας άπαντών καί δπου ήκιστα αύτούς περιέμενεν.

Είς τον Κ. Θιέρσον, δτε ήμην παρ’αύτφ έμπεπιστευμένος, έ'λεγον ενίοτε 
δτι ήτον ούχί μόνον φιλέλλην, άλλ’ αύτό τούτο Έλλην, καί το συνωμο- 
λόγει, διότι ή μήτηρ του ήν Έλληνίς, μέτοικος είς Μασσαλίαν έκ Κων
σταντινουπόλεως.

Ή Δούκισσα Άβραντησία (d’Abrantes) άφηγεϊται είς τ’ άπομνημο- 
νεύματά της, δτι οσάκις ή μήτηρ της ήθελε νά συνδιαλεχθή μετά τής 
φίλης αύτής, τής μητρος τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος, χωρίς νά έννοώνται 
ύπο τών παρεστώτων, συνωμίλουν Ελληνιστί, διότι άμφότεραι αί οίκο- 
κογένειαι ήσαν έκ τών Ελλήνων άποίκων τής Κορσικής. Καί μετά τήν 
άπελευθέρωσιν δέ τής Ελλάδος έζήτησαν οί άποικοι έκεϊνοι δι’ έπισήμου 
αναφοράς των νά έπανέλθωσι καί έγκαταστώσιν είς τήν άρχαίαν πατρίδα, 
άλλά διπλωματικαί τινες έπόψεις παρεκώλυσαν τήν έκπλήρωσιν τής επι
θυμίας των.

Κατά το πρώτον έ'τος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, περιηγητής τις 
όνόματι Witte, διάφορα περιτρέξας τής ’Ιταλίας, άφίχθη, έν Καλαβρίφ, 
κατά τά μεσημβρινά αύτής, είς τινα χωρία, καί έξεπλάγη άπαντήσας 
έκεΐ διάλεκτον είς αύτόν δλως ξένην, καί, ώς τώ έφάνη, άσχετον προς τήν 
’Ιταλικήν. ΙΊολλαχοϋ ήκουσε τών έγχωρίων συνοδευόντων τάς ορχήσεις 
των δι’ φσμάτων άλλά παρά πάσαν τήν προσοχήν του, τώ έ'μενον ταΰτα 
άκατανόητα. ’Αντέγραψε λοιπόν τινα καθ’ ύπαγόρευσιν, καί δτε έπα- 
νήλθεν έκ τής οδοιπορίας του, τά ύπέβαλεν είς γλωσσομαθείς φίλους του, 
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είς τον Μοντεφαλκόνιον (Montfaucon), καί έπειτα είς τον ΓΙώττ, ϊνα 
έρευνήσωσι καί έξεύρωσιν είς τίνα παράδοξον άνήκον διάλεκτον. Άμφό- 
τεροι δέ τ’ άνεγνώρισαν ώς ... Ελληνικά.

Ή ανακάλυψές αυτή, ώς ήν επόμενον, έξετιμήθη ώς λίαν σπουδαία, 
καί πολλούς εϊλκυσεν έ'κτοτε έρευνητάς καί πεοιηγητάς. Ό Κομπαρέζτης 
τώ 1866, δ Μοούσης τφ 1870, ’Ιταλοί άμφότεροι, συνέλεξαν δημοτικά 
τών χωρών έκείνων ποιήματα· έσχάτως δέ, τώ 1887, ό ’Άγγλος Τόζεξ, 
έπίτηδες διατρέξας τήν νότιον ’Ιταλίαν, ήρύσατο περί τών κατοίκων αύ
τής πολυτίμους πληροφορίας, περί ών τινα . ούχί άσκοπον ένόμισα νά έκ- 
θέσω ένταύθα. ’Άν άλλογενών προκκλώσι τό ένδιαφέρον, ίσως μοί έπι- 
τρέπεται ή έλπις δτι δλως άδιαφόρως δέν θέλουσιν άκουσθή ύπ’ άκροα- 
τηρίου Ελληνικού.

Έν πρώτοις λοιπόν έξευρέθη δτι κατά τά μέρη έκεϊνα, έν Καλαβρίφ 
καί παρά τον Τάραντα, ύπάρχουσι χωρία φέροντα καθαρώς Ελληνικά ονό
ματα, ώς 'Ομαλία· Γ^ειζονία.' "Ator Τμόμωνα· Κονζοφούςα ( — Κοντο- 
χώρι)· Ραμούδι (’Ραχούδι), κλ. Κατοικούνται δέ πάντα τά χωρία ταΰτα 
ύφ’ Ελλήνων,Έλληνογλώσσων, πλήν τοΰ τελευταίου, ού οί 5000 κάτοι
κοι, "Ελληνες καί αύτοί, άπώλεσαν τήν γλώσσάν των, καί έδέχθησαν τήν 
’Ιταλικήν. Ή Ελληνική προσέτι δμιλεϊται καί είς τήν πόλιν Βούαν, άλλά 
μετά τινων διαλεκτικών διαφορών άπό τών χωρίων τών περί τόν Τάραντα.

Προσέτι δέ καί κρήναί τινες έχουσιν έκεΐ ονόματα Ελληνικά, ώς Σι- 
φάνι' ΠεζξΛκρΰλακο· Κλει,σζό' καί έν ορος λέγεται Πενταδάκτυλος.

Πάντες δ’ οί τήν Ελληνικήν όμιλούντες άριθμοϋνται έν τοϊς τελευ- 
ταίοις χρόνοις κατά τά μέρη έκεϊνα είς διομυξλους, πολύ όλιγωτέρους ή 
πρίν.

Ότι δ’ οί κάτοικοι, άν δέν έ'χωσι πλέον σήμερον, είχον δμως έπί πολύ 
τήν συναίσθησιν τής ιδίας καταγωγής, άποδεικνύει τό παρ’ αύτοϊς έ'τι σω- 
ζόμενον τοΰτο δίστιχον-

«’Ήι·ελα νά σοϋ μάσω ’να σονέττο 
γρ??κό, νά μή το <ρσ/ρουνε οί Λατίνοι».

Ώς δέ και έκ τοΰ μικρού τούτου παραδείγματος ήδη προφανές γίνεται, 
ή είς τά μέρη ταΰτα δμιλουμένη Ελληνική έχει, καθώς πάσα δημοτική 
πανταχοΰ, παντοίας διαλεκτικάς παραφθοράς, είς άς έξαιτοΰμαι τήν 
επιείκειαν τών ακροατών άν άναγκάζωμαι νά ένδιατρίψω, καίτοι γνω- 
ρίζων πόσον όχληρώς ήχοΰσιν αί γραμματικαί λεπτομέρειαν’Αλλ’ αύται, 
τά μάλιστα χαρακτηριστικά!, είσίν ίσως καί πρός έξιχνίασιν τής ιστο
ρίας τών κατ’ αύτάς ομιλούντων ούχι έντελώς αδιάφοροι.

Καί πρώτον μέν ώς πρός τά γράμ.μ.ατα.
Τό γ ενίοτε προφέρεται β. Οίον ,Ε6ό)=εγω' τραβουδω (ώς καί αλ

λαχού).1 Άνεγνώσθη έν τώ Σϋλλόγώ τή 7 Μαρτίου 1890.
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Τό δ ενίοτε προφέρετάι θ (Τ)- δ (Β)1.
Τό ζ » » d(B).,
Τό θ » » χ (Τ),οίον χαρρα.=θαρρώ- χνατέρα=^ο^ατεξιΧ.

» » φ (Β) οίον —θηλυκή.
» » τ είς αρχήν λέξεων, οιον τε7ω=θέλω. Τεός 

=Θεός,
» » καί έντός, οίον .πεττΐβά=πενθερά. 'Ως καί 

άλλαχοϋ; Ήρτε. Σχίστηκε.
» » σ μεταξύ φωνηέντων,ώςαίισάρι=λιθάρι. Άπέ- 

σανε=ώπίά)ανε. Ώς τό Λακών. Σιός=@εός.
»

τό λ. η »

» tsch πρό ε καί ι (Τ). Ώς καί έν ’Αττική καί 
άλλαχοϋ.

» δδ Οίον <ρΑΜο=φύλλον. Πουδδι=που)ά. Με
τέβη δέ καί είς τά ’Ιταλικά τής Καλαβρίας.

Τόμν. πν. χν. » » νν- Ώς χυΓΠ<=γυμνός. Έακκίζω^χαπώιζω.
Αύκκος=1ί>γνας.

Τό νθ. ντ. φτ. » ττ. Ώς γγ?/—έγένθη (έγένετο).Έσείοτται
= σείονται. Ζ7«ττω=πέφτω.

Τό ξ » » φσ (Τ). Ως ^οηρό—ξηρό. Φ>συνκάω—ζυπνάω.
Τό ξ. ψ. » » ζ (Β)> ώς '’Οζον —έ'ξω. ζυχή =ψυχή. Αιζάω 

=διψάω. "Άκοιζε ==άνοιξε.
Τ° Χ''·Χθ·Χτ· » » φτ (Τ), ώς Αεΐφκω £=δείχνω. Νύφτα —νύ- 

χτα. Άφτέ ±=χθές.
Τόκ,π,τ,Ο,φ,χ.»

Τό β.,γ,δ,κ,ν,τ, »

» στ (Β) έν συνθέσει, ή καί μετά τά αν, εν, ώς : 
Νύστα s= νύκτα. Στέκι =κτένι- ρίστω·= 
ρίπτω- έστά =έπτά. Έστέ =έχθές- αστό 
Ξ=αυτό- άστεσία σα =αύθεντία σας.

» (Τ) εκπίπτουσι μεταξύ φωνηέντων, οιον: Κρα-
[δ’ά]τν 'Ρή[γ]α· ά]^ά[ό]ι· πάέ!χ]ω· Άπά[ν]- 
ου' κεΐ[κ]ο (κειό παρ’ ήμΐν). 7οΰ[τ]ο. Τό[τ]α
— τότε.

Συμβαίνουσι δι X X
'£ ZtZ.l άλλα πάθη είς τάς λέξεις, οιον

Προσθήκη τελικών ενίοτε, ώς: Αόγοςε' ήμεϊςε· τόκε' κάκούκε (ώς 
παρ’ ήμΐν).

Μετάθεσις τόνου, ώς Φτηκδ =κτήνος. 'OJoi· Κάταρα· ακόμη'
άτρώποι (καί παρ’ ήμΐν).

Απώλεια δλων συλλαβών μετά τήν άφκέρεσ.ν
μάτων (Τ), ώς Μαγεύω =μαγειρεύω- πραεώ = περιπατώ-

γραμ-
ά^ά-τγία

==λειτουργία.
Περί δέ τών γραμματικών τύπων παρατηρώ, ώς κυριώτερα, τά έξής- 
(Τ) ν καί σ τελικά αποβάλλονται, πλήν πρό φωνηέντων- τό δέ ν καί 

πρό γ, κ, χ. 'Ως: "Αγάπη = κγάπη- αγάπης- αγάπην. Αόγου =λόγόυ- 
λόγους. Γράφει =γράφει- γράφεις.

ν μεταξύ φωνηέντων γίνεται καί σ, ο'ον : Τώς άπεταμέκω =τών 
άπεθαμένων.

’Ενίοτε δέ παρεμβάλλεται καί όπου ού <^εΐ, συγχεομένων τών γενών,
ώς: τδκ γαϊμα.

(Β) Τό ζ τοϋ άρθρου άπωλέσθη, ώστε άντί τδ καί τδκ, λέγεται ό. 
’Λντί σοί, ζω, λέγεται σου, του (ώς παρ’ ήμΐν χυδαίως). Άλλά καί σέ. 
Ή 6' συζυγία τών περισπωμένων ρημάτων- γίνεται πρώτη ώς ζητάω.

φιάάω.
(Τ) Έναν 

Έανε· ήσανε
έν ε =είναι, έστί.—-Εί =είσί.— 'Ηοκε' ήακε =ήτον, ήν.
— ήσαν.

(Β)Άόριστοςε’ τάφηκα.—ί'δωκα.(Τ) Ηΰρηκα- επιακα 
(Τ) Ιίροστακτική δισύλλαβος. Πάγε- ρίφσε, 'Υπερδισύλλα

βος. Νόησα- πίστευσο.
Άπαρέμφατον: Έσται =είναι, οίον σώκει ΐσζαι = δύναται 

είναι. Έ με σώζει, ’όεϊ (=οΰ με δύνασαι ίδεΐν).
Άπαρέμφατον προσωπικόν: Τό απεστάκει σου =τό άποθανεϊν σου. 
Μέλλων καί θά, ελλείπει. ’Έρχομαι, άπόφε. Γράφω αΰριοκ.
Τινές λέξεις εΐσίν επίσης αξιοσημείωτοι είς τάς διαλέκτους ταύτας, ώς.
(Β) Αέ' έ· εκ =δέν. — Αέ... όέ =ούδέ. — Αέκε =ούδέν. 

Μακαι — ναι.

’Ανατροπή γραμμάτων, ώς Πρικό — πικρό· χροκόό- γραμβό' 
σπωμί.

Άφαίρεβις αρχικών, ώς 'κούω' ’μάζι[οκ] =ΐμάτιον- έμοζία 
’μι.ίώ.

ϋροβθήχη αρχικών ώς Άφτεχό =πτωχός. Έφτάζω —φθάνω», 
’Artarayla' ύΣόέ.ία, (ώς καί παρ’ ήμΐν).

Τίσπω =ούδείς.
Γιά" Γιάϊ —διά.—Γιαϊ —διότι, 
"Ιτοϋ· "Ετοϋ =1όώ· αύτοϋ.
Άτου. (Τ) 'Σίτου =ούτω.
(Β) ”Αζε. (Τ) ’Άφσε =χέκ, έξ, άπό.
(Β) Σώκω. (Τ) Σώζω =έπαρκώ- δύναμαι.
(Τ) 'κούω =αίσθάνομαι- sento. «.Πόση doglia είς τή καρόία γιάΐ ό 

παιδί ήκουσε έσΰ» = Πόσην λύπην είς τήν καρδιάν διά τό παιδί ήσθάν-

1 Τ=ΐά περί Τάραντα χωρία· Β=Ββύα. θης σύ.
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Πζραδείγ|Λατά τινα θέλουσι διασαφήσει ευκρινέστερου τά τώ') διαλέ
κτων τούτων, καί ίσως (ίεν κριθώσι τής κοίλης περιεργείας άνάξια.

Καί πρώτον μέν τό επόμενον μικρόν πεζού λόγου απόσπασμα έκ μετά· 
φράσεως της ίεράς γραφής : .

Α'

ΓΕΝΕΣΙΣ, ΜΕ', 1. 2.

«Τότε ό Gioseppi δέ σώνονταΐ κρατιστη πλέο άμπρό2 σέ όλου3 ποϋ 
ήσαν έκεϊ, έκούιΐάιε^. Κάμετε πάη πασάνα3 λάργα άζ® έμενα. Καί τίςπω7 
έμενε μεΟέ8 του, σάν έκεϊνο9 έδόστη1^ a COIlUSCeri τώ λεάάιδίων11 του.

1 Μή δυνάμενος. ® ’Εμπρός. 3 Όλους. 4 ’Έσκουξε- Έφώναξε. 5 Πας εις, 
πάντες. 6 έξ, άπό. 7 Ουτις, ούδείς. 8 μετά, πλησίον. 9 ’Εκείνος. 10 Έξεδόθη.
11 άδελφιδίων, αδελφών. 12 Κραυγήν, έκ τοΰ zouddi = σκούζω. 13 Κλαίοντας.

14 ήκούασι. Is προσέτι καί. I6 "Ιρις, 77 Τήν πρωίαν. 18 Σπεύδε. 19 Οικίαν 
(διαμονήν). 20 Κλάύσης. 21 Γυμνοκέφαλος. 22 Έκ μετάξης.

Καί έκεϊνο έβγαλε μίαν κουάάιμία12 κλώντα’3, καί οί Egitiani τόνε 
κούαϊ. ’Εκείνοι τοΰ σπητίου τοΰ Faraone τούς κούαϊ14 κιόλα13 εκείνοι.»

Έκ δέ τών συλλεγέντων πολυαρίθμων ποιημάτων, ώστε καί είς τόμους 
έξεδόθησαν, περιορίζομαι, ϊνα μή καταχρασθώ τής ύπομονής ύμών, εις 
τέσσαρα μόνα έκ τών συντομωτέρων, παρατηρών ότι έκ τών γνωστών 
γενομένων ούδέ εν ύπάρχει περιέχον τών μύθων τινά οΐτινες άπαντώνται 
έν τοΐς δημοτικοϊς ρίσμασι τής Ελλάδος, ή πολεμικάς ώδάς ή πατριω— 
τικάς, οίαι είσίν έκείνων τά πλεϊστα. Τοϋτο φαίνεται άποδεικνύον οτι 
έποιοϋντο ύπό μεταναστών μή ύποκυψάντο^ν εις τής κοινής πατριδος τάς 
συμφοράς, αΐτινες είς τούς άλλους "Ελληνας ένέβαλλον "τάς εύγενεϊς 
έκείνας έμπνεύσεις,

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Αφ!16 τή πουρρή17 
κέντα18 ’ς τή μονή19- 
λιρΐ τή βραδιά 
κέντα ’ς τή δουλειά.

Γ'

Έχ χωρίου Αβ^ηρ,κρα.

’Άνε πεσάνω, τέλω νά με κλάφση20 
escapeddata21 μέσα ’ς τήν αυλή, 
καί σύρε τά μαddΐα σου ά^σεμαόάφσι22 

και κούμβα μού τα πάνου ’ς.τή φσυχή, 
ΤόσιρΙ μέ περνούν ές τήν αγλησία, 
κολούσα2, άγάπη μου, σέ πραγαλώ, 
καί βλέφσε νά μου νάφσου τά κηρία 
άνου ’ς το νήμα3 ποϋ ’χω νά χωσώ.
Καΐ ροϊ ’ς τδ χρόνο πέ μου μιά λουτρίαΐ, 
καί ροϊ ’ς του δύο κανένα πατρεμώ.
Καί τήν ημέρα τώς άπεσαμένω 
ίηνία μου3 ’να suspiro καϋμένο®.
Τόσο ποϋ7 δλα τοϋα τά ’χεις γανομένα8, 
νοίφσε9 τδ νήμα κ’ έμβα ’κε“ μέ μένα.

Δ'

Έχ Κοριάιάνον.

Άκάπησοίθ, άκάπησο, ά τέλη ν’ άκαπήση, 
μά χεατερέάάαΐΐ ’φς72 είκοσι χρονώ.
’Άν έ'χ’ είκοσιπέντε, μ’ ή83 τελήση- 
πες τη τί έ'4 διαβημένο τδ καιρό.
"Α τέλη πιάκηί® δ ρόδο νά μυρίση 
σύρε το έν ή'μισ’.άνοιφτό.

Ε’

Έχ Βούας.

Ή πύρριαΐ7 εναι ό πλέ κέάάίΐ8 άν τά πουάόία 
καΐ κάνει τή φωλέα μέ χούρχουράΐ® του.
Τδ καλοκαίρι πάει ’κεύ ’ς τήν οξεία2®, 
τδ χειμώνα καταβαίνει ώδε κάτου. 
ΡαΓεύουσι2! τήν πλάκα τά παιδία· 
λιμπίζεται κ’ έμβαίνει 'κεϊ ’ποκάτου. 
"Ωτου22 κάνει, καί γ.ιά ήμισο δακία23 
άφίνει τδ σκυddάκι24 του οίνου κάτου.

Έκ τών παραδειγμάτων τούτων καί άλλων πολλών συλλεγέντων εξά

γεται ότι·
χ' Εις τάς Έλληνικάς ταύτας διαλέκτους τής Κάτω ’Ιταλίας πολ-

1 Έν δσω, δτε. 2 ’Ακολουθεί. 3 Μνήμα. 4 Λειτουργίαν. 5 Πνεΰσον, πέμ-
ψον μοι. 6 Θερμδν ή θλιβερόν. 7 Άφ’ ού. 8 γενόμενα. 8 "Ανοιξε. 10 ’Αγά
πησαν. 11 Θυγατρίδιον. 18 έξ. 13 Μή αυτήν. 14 Ότι έστί. 19 ’Άν θέλης νά 
πιάσης. 16 Μόνον οτε, μόλις. 17 Πυρραλίς, κοιν. Πυρρούλας (καρδερίνα). 18 Μι. 
κ)κέλλή, μικρότατος, μικρούτσικος. 19 Χορτάρια, 20 Όξεΐαν- τήν κορυφήν.

21 Έτοιμάζουσι. 22 Οΰτω. 23 Βούκα. 28 Σκυτάριον· δέρμα. 
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λαί διετηρήθησαν λέξεις άρχβιΓαο, αί πλεϊσται μή έν χρίσει εις την κυ
ρίως 'Ελλάδα, οιον: 'Ριγώ.— Κ2άω —σπάνω.— "Εσον' — έσω.— 
μάζω — αρμόζω- νυμφεύω.— ταράσσω — αναχωρώ. — Αμπάρι = ίπ- 
πάριον.— Χίμαρα = αίγίδιον.—- Αερφάκι == χοιρίδιον.·— ΆΛέστορο 
=πετεινός.—Ύ2πΛ?=ιχνος όπ'λτις.—Όργάόα =άγρός, γη πρός όργωσιν. 
—Ζέμα =ζωμός.— Ώόε —έδώ.— ’Άρτι =τώρα.— Μεζαπά.Ρ =αϋ- 
θις.-—Αιγα =γίδα.— Χεΐρο =χειρότερον, κτλ.

β’ Άλλά καί πλεϊσται άπαντώνται λέξεις νεοελληνοκαό, ώς ψάρι· 
ψωμί· κρασί' φεγγάρι· χρόνος —έτος· τινες δ’ είς ήλλοιωμ,ένην ση
μασίαν, οίον πεζός =γεωργός· ποΛεμω =γεωργώ. Θέμα =άτομον, (ώς 
ή διοικητική μονάς).

γ' Στοιχεϊον δέ σλαυϊκόν, αλβανικόν ή τουρκικόν ουδεν απαντάται 
είς αύτάς, καί ή λέξις Τούρκος σημαίνει τόν πειρατήν. Ούδέ κυρίως Βε
νετικά! λέξεις άπαντώνται- άλλά, ώς έκ της διαρκούς έπιμιξίας, πολλαί 
λέξεις ίταλικαί, καί ’ιταλικά ρήματα μετά καταλήξεοις είς εύω, ώς άάο- 
τεύω. Καί ή στοχουργόα προφανώς προέκυψεν έκ τής Ιταλικής, έχουσα 
έκείνης τόν ρυθμόν, καί τάς συνιζήσεις τών φωνηέντων, καί τήν άτέλειαν 
τής ομοιοκαταληξίας, ήτις έν τή Ελληνική άπαιτεΐ έν τοϊς όξυτόνοις στίτ 
χοις τήν ταυτότητα ολοκλήρου τής συλλαβής τής ληγούσης.—Άφ’έτέ- 
ρου δέ πολλα'ι Έλληνικα'ι λέξεις είσέφρυσαν εις τήν Ιταλικήν διάλεκτον 
τής Καλαβρίας καί Άπουλίας, ώς 6’βίοηα —χελώνη. Coccalo. Tiane 
=τηγάνι. Lipude =Άλεποϋ- fodded, =φωλεά, Provola =πρόγαλα, 
τό νωπόν γάλα.

Τά ιστορικά δ’ άναδιφοϋντες διδόμενα ώς πρός τήν έποχήν τής Ελ
ληνικής ταύτης μεταναστεύσεως είς τά μέρη έκεϊνα, άπαντώμεν πρώτον 
τόν Ζ£τρά@<ονα λέγοντα «τήνκάτω ΊταΜαν έκ6ε6αρ6αρωσθαιν έπ’ αύ- 
τοϋ, ήτοι έπί τοϋ α1 μέχρι τοϋ β’ αίώνος μ. X. Καί έκ τής έποχής δέ τών 
Αύτοκρατόρων Έλληνικα'ι έπιγραφαί έκεΐ δέν εύρίσκονται, δπερ άποδει- 
κνύει ότι άποικοι "Ελληνες δέν ύπήρχον πλέού είς τά μέρη έκεϊνα.

Έπί τών εικονοκλαστών δέ, ήτοι τή 8 y2—9 έκατονταετηρίδι, 
πλειστοι κατέφυγον έκεΐ ορθόδοξοι, έκ τών καταδιωχθέντων έν τώ Βυ- 
ζαντινώ κράτεΓ καί έπί Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος (867—-886 
μ. X.) ήν θέμα ή Λογγοβαρδία.Ό υιός δ’ αύτοΰ Λ,εων ό XT' έπεμψεν 
εις Άπόυλίαν, έκ τών κτημάτων, ά ειχεν έν Πάτραις ή έκεϊθεν καταγό
μενη θετή μήτηρ τοϋ πατρός του Α.ηνιηΛίς, 3000 απελεύθερους- καί 
ύπήρχον τότε είς Λομβαρδίαν και είς Άπόυλίαν 20 παράλιοι Έλληνικα'ι 
πόλεις καί 200 μοναστήρια.

Περί τά τέ,λ.η τοϋ ια' αίώνος, συγχρόνως μετά τής Ελλάδος, οί Wop· 
μ.ανδοο κατέκλυσαν καί τήν κάτω ’Ιταλίαν καί 'Ρογέρος <5 Β' έ'πευ.- 
ώεν έκ Κορίνθου κάί έκ Θηβών μεταξουργούς έίς Σικελίαν. Έν διατώγ- 
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μάτι δέ μνημονεύει των 'ΕΛΛήνών ίής Βόύάς, 8>σΐί βεβαίως ή άπδϊκίά 
ήν προγενέστερα, κάί δή άνάμφιβόλώς άπό Βασιλείου τόΰ Μακέδονοςς ΐης 
Θ' έκατονΐαετηρίδος.

Σχέσεις μεταξύ Νεαπόλεως καί τής Φραγκικής αυθεάτέίας τοΰ Μώρέώς 
ύπήρχον καί έν τω ιγ' καί ιδ' αίώνι.

Ούχί δ’άπιθάνως ελληνικά! μεταναστάσεις έγένοντο και έπί τών ’Οθω
μανικών κατακτήσεων, ώς καί τοϋ Σκενδέρβεη ή Αλβανική. Γνωστόν 
τούλάχιστόν έστιν δτι 2,000 Αάκωνες, δτε τφ 1673—4 ή πατρίς τών 
ύπέκυπτεν είς τούς Τούρκους, κατέφυγον είς τήν Άπόυλίαν, δντες αυτοί 
πιθανώς, καί οί τούτοις σύγχρονοί, οί είσάγαγόντες είς τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν έκεΐ τά νεώτερα αύτής στοιχεία, καί εις έν τών ορέω^ δόντες 
τό όνομα Πενταδάκτυλος, ώς παρ’ αύτοϊς έλέγετο ό Ταΰγετος.

Κάί έπί τής έποικήσεως δέ τής Κορσικής μνημονεύονται 175 οίκόγέ- 
νειαι έκ Πράστοΰ μετάβάσαι είς Μότουλον τής κάτω ’Ιταλίας, καί επειδή 
άί παπικαί άρχαί έκεΐ ήθελον νά τούς βιάσωσΐν είς έξωμόσίάν, μετοίκ’ή- 
σασαι μεσογειότερον, είς Τρικάρικον, πιθανώς προστασίαν ζητοϋντες πάρά 
πλησιέστερον ο’ικοϋσιν δμογενέσιν.

Καί είς -Lecce δ’ άναφέρονται πολλαί έλληνικα'ι οικογένειας τφ 1716 

καταφυγοϋσαι. ■
Ταϋτά είσι τά μέχρι τοϋδε γνωστά ιστορικά διδόμενα περί τών έν τή 

μεσημβρινή Ίταλί^, άπό τοϋ ενάτου αίώνος, άποκατεστημένων Ελ
λήνων, ών μέχρι πρδ ολίγων έτών έ'τι ήγνοεϊτο ή ΰπαρξις, καθώς καί αύ
τών οί πλειστοι κατήντησαν ν* άγνοώσι τήν ιδίαν καταγωγήν, ώς τοΰτο 
άπαντάται συμβαϊνον καί αλλαχού. "Οτε, μετά τήν ναυμαχίαν τοϋ Νεο- 
κάστρου, γαλλική φρουρά, πρός ύποστήριξιν τής άνεξαρτησίας τής Πελο- 
ποννήσου, έπέμφθη είς τήν πόλιν έκείνην, είς μικρός τυμπανιστής, άμα 
άποβάς, έ'στη έκπεπληγμένος δτε ήκουσε τούς έγχωρίους δμιλοϋντας 
Ελληνιστί. «Tiens! ανέκραξε- ces gens parlent la langue de iften 
pays!» (Περίεργον !Αυτοί οί άνθρωποι δμιλοϋσι τήν γλώσσαν’ τόΰ τόπου 
μου!). Ήτό δ’ δ τόπός του ή Κορσική. ’Ομοίως άγνοοϋσιν όί Έλλήήές 
τής Καλαβρίας, δτι δ τόπος των, ή αρχαία πατρίς των, ήν η Ελλάς.

Καί έκεϊνοι μέν, ώς ήν επόμενόν, άπέβησάν διά τών αιώνων πρός ήμάς 
ξένοι. Άλλ’ άν ένίοτε τά τέκνα έπιλανθάνωνται τών γονέων, σπάνίώς όί 
γονείς λησμονούσε τά τέκνα. Καί ύπδ έπιστημΟνικήν όμως κάί φιλολο
γικήν έ'ποψιν, ή περί αυτών έρευνα έχει, ώς φρονώ, δι’ ημάς ού μικρόν το 
ένδιαφέρον.

"Οταν ποτέ ή σύστασις Ακαδημίας έν Έλλάδϊ θεωρηθή προσοχής άξια 
ύπο τών αρμοδίων, ή ή Ελλάς θεωρηθώ άξιά νά κοσμηθή διά τόϋ άνω- 
τάτου τούτου ιερού τών Μουσών, έφ* φ πρδ πολλοϋ έγκαυχώνται χώραι 
τής Ελλάδος νεώτεραι, ο'!α φέρ’ είπεΐν ή 'Ρωμανία, τότε φρονώ δτι κα
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θήκον εξει ή Ελληνική Ακαδημία νά έγκύψη έν άλλοις καί εις την έξέ- 
τασιν τών άπό της πατριδος άποκεκομμένων τούτων αποικιών, άναδι- 
φοϋσα τά πλεϊστα ελληνικά έγγραφα της χρονικής περιόδου άπό 983 
μέχρι 1304, τά κατατεθειμένα έν τοΐς Ίταλικοϊς άρχείοις, ώς μαρτυρεί 
δ ήμέτερος Ζαμπέλιος έν τοΐς ^ΙταΛοεΙΙηκι,κοΐς αύτοϋ. Προσέτι δέ θέλει 
έπιδοθή και είς τήν άκριβή έρευναν τής έκεϊ δμιλουμένης ελληνικής, άν 
έ'ως τότε δμιλήται είσέτι, διότι, προ έννέα όλων εκατονταετηρίδων άπο- 
κοπεϊσα άπό τής μητρός γλώσσης, χωρίς νά ύποστή έ'κτοτε τάς αύτάς μετ’ 
έκείνης περιπέτειας καί άλλοιώσεις, δύναται, ώς έκαστος σύνορά, άφορμήν 
νά δώση εις πολλά καί λόγου άξια γλωσσικά συμπεράσματα,

“Ίσως δέ καί ούχί άσκοπον κριθή ποτέ, προ τής έντελοϋς τών διαλέ
κτων έκείνων άποσβέσεως, ήτις ταχέως χωρεϊ προϊοϋσα, έγκαθισταμένη 
εκεί που ελληνική τις προξενική άρχή, καί είς τόν φιλότιμον ζήλον εύ- 
μαθοϋς νέου έμπεπιστευμένη, νά λάβη τήν έντολήν, είς αυτών τήν μελέ
την τήν προσοχήν αύτής στρέφουσα, ν’ άναστέλλη καί βραδύνη όσον τό 
επ’ αύτή τήν παντελή αύτών έξαφάνισιν.

.V. I*. 'Ραγκαβής.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΙΤΑΑΙΑι

ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΟΥ'

Άπό τής Παρθενόπης μέχρι τοϋ οροπεδίου τοϋ Fiesole, άπό τών 
Τοσκανικών όρέων μέχρι τοϋ μυχοϋ τής Λομβαρδικής πεδιάδος, δ Τί- 
βερις, δ "Αρνος, αί ρωμαντικαί καί ίστορικαί lagonne τής Βενετίας, εί
ναι μνημεία συνεχή καί σταθμοί ιστορικοί τής παρουσίας καί ζωής τών 
προγονών ημών. Η. μεγάλη 'Ελλάς άπό νότον καί τό Βυζάντιον άπό βορ- 
ράν καθιστώσι τήν ’Ιταλίαν σύμπασαν κοινόν θησαυροφυλάκιον διά τά 
μνημεία τής τέχνης, μεταξύ 'Ρωμαίων καί ’Ελλήνων, Ιταλίας καί Ελλά
δος. Ελεύθερα καί γενναία ή άρχαία Ελλάς, κατεκόσμησεν άφθονους τάς 
ωραίας Ίταλικάς πόλεις διά τών καλλιτεχνημάτων καί τών καλλιτεχνών 
αυτής. Πεπτωκυια και δούλη επεμψεν είς αυτάς τάς περγαμηνάς τών προσ
φυγών και τών επι ξένης πλανωμένων τέκνων αύτής, φιλοξενουμένη δέ 
υπο τών φιλόκαλων τών μεγάλων τής ’Ιταλίας πόλεων ηγεμόνων, πλου-

1 Άνεγνώσθη έν τώ Συλλέγω τή 30 ’Οκτωβρίου 1889. 

σίαν άφήκε τήν άμοιβήν τής ξενίας, καί ανύψωσε το πϋρ τής άναγεννή- 
σεως τών γραμμάτων, τών τεχνών έν ταΐς καρδίαις τών δμοφύλων ήμών 
άδελφών. Οί άρχαϊοι ναοί τής ’Ρώμης, τά μέγαρα τών μεσαιωνικών χρό
νων, αί έκκλησίαι τοϋ Βορρά, αξ τοιχογραφίαι τής μεσημβρίας, συναπαρ- 
τίζουσι διά τών σωζομένων μνημείων τήν άληθή καί πραγματικήν ιστο
ρίαν τής πατριδος, έκ τών ύστερων, βεβαιαν και ασφαλή.

Μετά πολύμηνον διατριβήν έν Νεαπόλει καί 'Ρώμη άπεχαιρέτων έκ 
τής άμαξοστοιχίας τοϋ σιδηροδρόμου τή 30 Μαι'ου το παρελθόν έτος, το 
ΙΊαλατϊνον, τό Καπιτώλιον, τόν μυστηριώδη πύργον τοϋ Νέρωνος, τό μέγα 
άμφιθέατρον, τάς θέρμας τοϋ Διοκλητιανοϋ, τήν πυραμίδα τοϋ Σέξτου, 
τόν πύργον τοϋ 'Αγίου ’Αγγέλου καί το ύψικόρυφον κωδωνοστάσιον τοϋ 
'Αγίου Πέτρου, τά περιληπτικά ταϋτα τής άθανάτου 'Ρώμης μνημεία, 
άτινα έφευγον προ ήμών, ώς πανόραμα κινούμενον καί κατά διαδοχήν κα- 
τε,βυθίζοντο είς τό χάος τοϋ δρίζοντος καί τής μνήμης. ΙΊρίν δέ άπομα- 
κρυνθώμεν τών περιχώρων, ή 'Ρώμη ήτο ήδη παρελθόν καί έξετείνετο προ 
ήμών ή άπέραντος αύτής πεδιάς άχρους καί άψυχος. Εΐχομεν άπό πολ- 
λοϋ άφήσει όπίσω ήμών, έξ άνατολών μέν τήν Σαβινίαν χώραν, έκ δέ 
δυσμών τάς, Μαρέμας καί έφάνη μακράν τό Όρβιέτο είς τά σύνορα τής 
Ούμβρικής. Άπό τοϋ σταθμοϋ τούτου, δπου μετ’ ολίγον έστάθημεν, μέ
χρι τής Τρανουμένης λίμνης, τήν δποίαν περιβάλλουσιν δλην τά γραφικά 
τής ΙΙερούζας όρη, αί τοπογραφίαι άποβαίνουσιν έπί μάλλον καί μάλλον 
ποικίλαι, ίσχυραί καί χαρακτηριστικά! μεγάλου δρίζοντος, δν δ οφθαλμός 
διατρέχει εύθύμως καί άσκόπως. Ή φύσις φαίνεται πανταχοΰ άνθηρά, ή 
βλάστησις ποικίλη καί πλούσια, τά χρώματα ζωηρά, έφ’ ών μαγευ- 
τικώς προσψαύουσιν αί άκτϊνες τοϋ ήλιου καί αίρουσιν, ώς έπί γραφικού 
κανάβου, τά όπισθεν τής λίμνης όρη, ύπεράνω τών δποίων τό κυανοϋν 
χρώμα τοϋ ούρανοϋ καί τά έπί τών κορυφών τών βουνών έπικείμενα φαιά 
καί όμβροφόρα νέφη, συμπληοοϋσι μεγαλοπρεπώς τήν σκιαγραφίαν ταύτην.

Κατά μικρόν, προ τής δραπέτιδος άτμομηχανής, έλαττοϋται δ δρι- 
ζων καί αί πλαστικαί διαρθρώσεις τών χωρών, άς διασχίζει, ανοιγουσι 
νέον δρίζοντα, είς τό βάθος τοϋ δποίου κεϊται ή λίμνη,, ώς μυστήριον τής 
φύσεως, μετά τήν άτελεύτητον καί άγονον Καμπανίαν, και ως προοιμια- 
σις σκηνών μεγαλοπρεπών, κειμένων όπίσω καί πρός τά βορειοδυτικά αυ
τής. Τό μέγα τοϋτο μνημεϊον τής ιστορίας τοϋ παρελθόντος έπιβάλλεται 
ίσχυρώς καί διαθέτει λίαν μελαγχολικώς. Πόσων, καταστροφών δέν εγε- 
νετο θέατρον ! Ευτυχώς μετά τό Poliziano νέα ανοίγεται πραγμάτων 
δψις καί εύθυμότεραι έντυπώσεις έπιγίνονται. Τά πλαστικά σχήματα τών 
προκειμένων βουνών, γηλόφων καί λόφων, αί στεναί καί έπιμήκεις κοι
λάδες άλλήλας διαδεχόμεναι, τά χλοηφόρα βαθυπέδια, ή άνθηρά καί 

,δασοσκεπής γή, τά λάμποντα καί ποικίλως έλεισσόμενα υδατα χειμάρρων
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xxt ποταμιών, τά λευκά και κανονικά σχήματά εύδαιμόνων άγροκηπίωχ 
τά υπερήφανα τετειχισμ,ενα φεουδαλικά μέγαρα καί πύργοι, έπί όροπε- 
οιών υψηλών, με τον υπερκείμ,ενον αίθριον καί κυανούν ουρανόν, πάντα 
ταύτα κατά μικρόν άνοίγουσι προ ήμών τάς καλλονάς τής θελκτικής Το
σκάνης, τής χωράς τής τέχνης καί τής ποιήσεως, πρός ήν έβαίνομεν. 
Και κοσμος ηδονών υψηλών καί ιδεών άναλόγων κατακυριεύει έν μέσφ 
τούτων τον νουν καί γοητεύει τήν καρό'ίαν τοϋ περιήγητοϋ. Μετ’ ολίγον 
ίε λαμπουσιν ηδη τά ήσυχα ύδατα τοϋ ’Άρνου, διαφαίνονται τά τερπνά 
αγροκήπια τών μεγιστάνων τής πάλαι δημοκρατουμένης Φλωρεντίας καί 
υψοϋνταί εκατέρωθεν τών οχθών τοϋ ποταμού μέγαρα καί κήποι, έν μέσφ 
τών οποίων θωπεύεται ή ωραία καί κλασική πόλις, ώς νύμ,φη προ μικρού 
απο των υδάτων διαυγούς λίμνης άναδυομένη, ή γελόεσσα καί χαριτό- 
βρυτος τών Μεδίκων πρωτεύουσα, καί έσταθμεύσαμεν. Δέν θέλω νά κου
ράσω υμάς διά τής περιγραφής τής πόλεως, άλλ’ ούτε νά κάμω κατά- 
χρησιν τής υπομονής ύμών, έκθέτουσα τάς πρώτας μου έντυπώσεις , οθέν 
μεταβαίνω άμέσώς εις τήν περιγραφήν του πρώτου ιστορικού μνημείου, 
οπερ την επιούσαν έπεσκέφθην καί τό όποιον στενώς σχετίζεται πρός τά 
ήμέτερά πράγματα..........

Προς το Β. Α. τής πόλεως ύψούνται κατά διαδοχήν πλαστικώς λόφοι 
και βουνά, τών όποιων έκαστον φέρει έπί τής κορυφής έξοχικήν τινα έ'παυ- 
λίν (villa) τών πλουσίων καί εύγενών τής άρχαίας δημοκρατίας πολι
τών και τούτων ύπέρκειται ώς άκρόπολις οχυρά, ή άρχαία καί εύδαίμων 
ποτέ Τυρρυνική πόλις Fiesole. ’Ολίγον μακράν τοϋ προαστείου Panche 
στενή όδος άγει πρός τήν ιστορικήν έ'παυλιν τών Μεδίκων, τήν καλου- 
μένην Villa Carrezzi, ήν χωρίζει τής κάτω κλιτύος ό χείμαρρος Ter- 
ZOlle, και τού όποιου τάς οχθας συνδέει γέφυρα. Ή έ'παυλις αύτη, περιελ- 
θόϋσα απο τινων ετών εις κατοχήν εϋγενούς δέσποίνης, φυλάττει τό άρ- 
χαϊον αυτής όνομα, καί ούχί τό τού οίκου Pjadourlli. Ή πεφωτισμένη 
άυτη δέσποινα, εύλαβουμένη τό πολύτιμον τούτο τού πολιτισμού μνη- 
μεϊον, διατηρεί πάντα τά έν αύτφ είς τήν αύτήν θέσιν καί κατάστασιν, 
εις οϊαν άφήκαν αύτά οί πρώτοι οΐκήτορες. Ό Κοσμάς τών Μεδίκων, δν 
ή Φλωρεντιακή δημοκρατία άπεκάλεσεν έπισήμως διά ψηφίσματος τής 
πόλεωξ, Πατέρα τής Πατριδος (Padre della Patrla), φκοδομήσατο τήν 
επαυλιν’ ταύτην διά τού σοφού καί προσφιλούς αύτή άρχιτέκτονος Mi
chelozzo MicheloZzi, ώς άνάπαυτήριον τών έν τή πόλει πολυειδων 
αυτού μερίμνών, καί ώς τόπον ιερόν, έ'νθα ίδρυσε τον βωμόν τής πλατω
νικής αύίού μούσης, ήν έθεράπευεν εύλαβώς μετά, τών φίλων του φυγά- 
δων Ελλήνων, μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Ενταύθα άνέ- 
ζησεν ή άρχάία τού Πλάτωνος Ακαδημία καί έμελετήθησαν οί συγγρα
φείς τής κλασικής πατριδος. ’Ενταύθα έν γαλήνη καί εύσεβείφ παρέδωκε
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τό πνεύμα ο Κοσμάς τήν Ιην’Απριλίου 1464. ’Εντός τών .αιθουσών αύτών 
συνεκάλει τούς όμιλητάς καί οπαδούς τής νέας Ακαδημίας ό σοφός Mar- 
cilio Ficcino. ’Ενταύθα διεπλάσθησαν έλληνοπρεπώς οί μεγάλοι άνδρες 
ό Pic della Mirandole, Alberti, Valvri, Bandini, Marsupini, Ca
valcanti, Policiano, Landini, Scala, Ghiberti Mesacio, Fra Bar
tolomeo, Jiotto, Savaranolla Buanocotti, καί πλεϊστοι άλλοι, καλ- 
λιτέχναι, φιλόσοφοι καί πολιτικοί, οΐτινες κατέστησαν τήν μνήμην τής 
έπαύλεως ταύτης αληθώς αθάνατον. ’Ενταύθα τέλος άπέθανον οί κορυ
φαίοι τής ’Ακαδημίας λειτουργοί, ό μεγαλοπρεπής Λαυρέντιος 44 έτών 
ηλικίας, καί ό Ficino, ό Πλάτων τής νέας’Ακαδημίας 1492.

Πυλών μέγας άγει πρός τόν κήπον, φέρων έπί τής έπιθύρου το οίκοση- 
μον τών Μεδίκων. "Αμα τή είσόδφ μυστηριώδης συγκίνησις καταλαμβά
νει τόν είσερχόμενον, διότι πάντα περί τό μέγαρον προκαλούσι μελετην, 
αγάπην καί ποιητικόν ρεμβασμόν. Ή πέριξ φύσις είναι πλούσια και άμ- 
φιλαφής, ή τοποθεσία θαυμασία είς ποικιλίαν τών προ αύτής. γρ,αφικώς 
έκτυλισσομένων τοπίων, οί προ τοϋ άνθώνος ταπεινούμενοι γήλοφοι πα- 
ριστώσι θέαμα μαγευτικόν φωτός καί χρωμάτων, σχήματος καί ζωής. 
Παράδεισος δέ πυκνός καί σύσκιος περιβάλλει σοβαρώς τόν τόπον, τούτον 
τής ειρήνης καί τής έμπνεύσεως. Δέν είναι μέγα τό κτίριον, ούτε προκα
ταλαμβάνει τήν φαντασίαν άποτόμως. Τό αρχιτεκτονικόν αυτού σχεόιον 
είναι φιλόκαλον καί έλεύθερον, ούδέν έ'χον τό οχυρωματικόν, δπερ χαρα
κτηρίζει τάς πλείστας τών συγχρόνων αύτφ έπαύλ'εων, καί τά εν τή 
πόλει μέγαρα τών άρχόντων καί ηγεμόνων. Είναι μίγμα Γοτθικής και 
Τοσκανικής αρχιτεκτονικής μετά τίνος έλευθερίας τής άναγεννήσεως 
(renainssance), είναι κανονικόν καί άπλούν. Εΐσήλθον εις τον κήπον τού 
όποιου τά δένδρα έσχημάτιζον πολλαχοϋ σκιάδας φιλοκάλους, και τα 
φύλλα έ'φρισσον είς τό πνεύμα τού δροσερού ζεφύρου εν τφ μεσφ τής 
έπιβαλλούσης σιγής, παρέχοντα είς αύτά χαρακτήρα γλώσσης άγνωστου, 
πολλά άνακαλούσης είς τήν φαντασίαν. ’Ενταύθα μεν εφαινετο η. προσφι- 
λής σκιάς τού Κοσμά, ένθα μετά τών φίλων του Ελλήνων άνεγινωσκεκαί 
συνεζήτει, έκεϊ έ'κείτο ό άνθών, ον ίδίαις είχε φυτευσ.ει χερσι* προ τών 
ποδών μας ψηφιδόστρωτοι δρομίσκοι έμαρτύρουν τήν φιλοκαλίαν τών ενοι- 
κούντων. Έκεϊ ύπό τάς βαθύσκιους πλατάνους διήρχετο ό Λαυρέντιος τά,ς 
θερμάς τής ημέρας ώρας μετά τής μουσοτραφούς αυτού συζύγου. Η δε
ξαμενή έκείνη μετά τών περί αύτήν νυμφαίων ήτο το ποιητικόν καταφυ- 
γιον τοϋ φιλοσόφου Ficino. ’Απέναντι αύτής θερμοκήπιον κεκοσμημενον 
διά γραφών καί γλυφών έμαρτύρει τήν καλλίτεχνον ζωήν τού γενάρχου 
τών Μεδίκων, Έπί τών ύδάτων δέ τής δεξαμενής νυμφαι ,παλλε.υκοι διντ- 
νόιγον τούς κάλυκας αύτών πρός τόν δύοντα ήλιον στρεφόμενοι. Η?άύ 
ώραϊαε καί άσπιλοι, άγναί ύπό'τήν σκέπην τών πλατυνεύρων φύλλωμά-· 
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τω·\> αύτών. Παρατηρήσατε, μοί είπεν δ δδηγός μου, εύοισκόμεθα ήδη εν
τός τοϋ ιδιαιτέρου άνθώνος τοϋ Κοσμά, ούτινος ή διακόσμησις και διαί- 
ρεσιςειναι θαυμασία. Καί αληθώς πάντα ήσαν φιλοκάλως διηρρυθμισμένα ! 
πίδακες ε’δώ, νυμφαία αλλαχού, κρήναι έκεΐ κατωκημέναι ύπο νυμφών 
Νηρηιδων, Σατυρων και Χαριτων,ών ή ώχρά λευκότης άνεμ.ίμ,νησκον ακ
μήν παρελθόντων χρόνων και καθιστων τον τόπον τούτον ένδιαίτημ.α αλη
θώς ποιητικών και εμμουσων ψυχών. Άπο τής θέσεως ταύτης φαίνεται, 
οτι έπώπτευεν δ Λαυρέντιος, ώς δ Περικλής έκ τής Άκροπόλεως τάς ’Αθή
νας, την πεφιλημένην αύτω Φλωρεντίαν.Τδ βλέμμα αύθορμήτως αναζητεί 
έν τφ άνθώνι τούτφ τον φιλόσοφον Κοσμάν, διότι ή πόλις άπασα ώς πανό
ραμα ποικίλον και επιβλητικόν έξαπλούται μακράν. ’Ενταύθα βεβαίως δ 
μέγας άνηρ έπιλήσμων τών έν τή πόλει θορύβων, ώς θεός άνε.ιδεής, έμελέτα 
και εμεριμνα περί τής δυνατής ευδαιμονίας τής δημοκρατίας τής πόλεο/ς.

Είσήλθον διά τής μικράς καί ιδιαιτέρας έκ τοϋ άνθώνος εισόδου, καί 
διάδρομος περί τά 2 μέτρα πλάτους καί 6 μήκους απλούς έ'φερεν ημάς 
εις περίστυλον κανονικόν και ώραιον, ρυθμού Ρωμαϊκού, ούτινος αί τέσ- 
σάρες υπόστυλοι στοαι σχηματίζουσι τό προσφιλές Ρωμαϊκόν atrium- 
Η προς τα δεξιά τής μ,ικράς εισόδου στοά έχει τήν είς τά δώματα άγου

σαν κλίμακα, ην ανηλθομεν καί άνευ τίνος προθαλάμου ή προοιμιάσεως 
άλλης εισηλθομεν εις αίθουσαν ίκανώς εύρύχωρ-ον, ήτις ούδέν έχει τό 
πυργικον, ως προς την αρχιτεκτονικήν. Είς τήν απέναντι τής θύρας πλευ
ράν ύπάρχει ώραια εστία καί πρό αύτής έπιπλα καί σκεύη φιλοκαλίας 
αυστηράς μετά μεγάλης περιφερούς τραπέζης είς τό μέσον..-Δύο όρθοστά- 
ται φέροντες τάς προτομάς τοϋ Κοσμά καί τοϋ Λαυρέντιου είς τάς γω
νίας και τοιχογραφιαι καλλιτεχνοι μαρτυρούσι τήν εύγένειαν τού οπαδού 
τής Ακαδημίας. Πάντα άπέπνεον άνάπαυσιν σωματικήν, ψυχικήν τινα 
ευεξίαν και ίλαρότητα βίου. — ’Αόρατος καί μυστηριώδης τοϋ αίθέρος 
φρικιασις, απεβαινεν έπί μάλλον έξεγερτική ’ιδεών ποιητικών τερπνών, 
συγκινητικών αισθημάτων, άλλά πού έκρύπτετο ή αίτια τής μυστικής 
ταύτης συγκοινωνίας ; Ήσθανόμην παρουσίαν φίλων, οικείων, τήν πνοήν 
τής πατρίδος, αλλά πόθεν άπέπνεεν αύτη ; Βεβαίως τό συμβαϊνον δέν 
ητο Εδισσώνιόν τι φωνογραφικόν φαινόμενον ! Ή δδηγός μου σιωπηλώς 
και ευλαβώς ανεσυρε μέλαν παραπέτασμα καί άπεκαλύφθη είκών μεγάλη 
ωραία και ζωηρά κρεμαμένη έπί τής εστίας. Ή είκών λοιπόν αύτη ε’λυσε 
το πρόβλημα τής φαντασίας. Παριστφ δέ τήν νέαν ’Ακαδημίαν έν συνε
δριάσει. Τήν έδραν κατέχει δ Ficino, παρ’ αύτφ κάθηται δ μουσόλη
πτος Κοσμάς είς σοβαράς παραδεδομένας σκέψεις.Εις τό μέσον ορθιος παρά 
τινι τραπέζη ίσταται δ Λαυρέντιος, νεανίας πλήρης ζωής, έμπνεύσεως, 
απληστως ακροώμενος καί μετά θαυμασμού άτενίζων τόν λαλοϋντα καί 
περί τουτους κάθηνται οί λοιποί δμιληταί καί οπαδοί. Εϊδον λοιπόν καί 

έννώρισα τούς άνδρας έκείνους, είς τάς χεΐρας τών δποίων άνέθηκεν ή πα- 
τρίς τήν τύχην τών μνημείων αύτής πρό 500 περίπου ετών και την εν
τολήν τής περισώσεως καί περιφρουρήσεως τών περγαμηνών τών δεδου- 
λωμένων καί φυγάδων αύτής τέκνων! Εϊδον τους αληθείς σωτήρας τής 
πατρώας τέχνης καί ιστορίας. Καί μεταξύ τούτων μετ εθνικής υπερηφά
νειας έχαιρέτησα καί τόν ήμέτερον Άργυρόπουλον ^υχάδα μετά συγκινη- 
σεως άκολουθούντα τήν διδασκαλίαν. Μεταξύ τών παρακαθημένων δια- 
κρίνονται τά ονόματα τών μεγάλων καλλιτεχνών τής Ακαδημίας, γλυ
πτών, ζωγράφων καί άρχιτεκτόνων τού Mesacio Douatello, della 
Robbia Ghiberti Marsupini καί λοιπών. Ούτοι λοιπόν είναι οί άν- 
δρεε, είπον κατ’ έμαυτήν, δι’ ών έλύθησαν τα δεσμα τών μεσαιωνικών 
πλανών καί προλήψεων, καί ή μέν θρησκεία απεβη ουρανία ποιησις, η 
φιλοσοφία άληθής τής ψυχής ευεξία και η τέχνη μέσον αποκαλυψεως τοϋ 
άνθρώπου πρός έαυτόν διά τής λατρείας τού καλού. Ούτοι είναι οί άνα- 
καλέσαντες είς τήν ζωήν τήν άθάνατον τοϋ Πλάτωνος μας Ακαδημίαν. 
Αΐ ίδέαι λοιπόν τών προγόνων μας κατέθεσαν καί ένταϋθα τούς άσφα- 
λεϊς καί βεβαίους ορούς τοϋ νεωτέρου πολιτισμού. ’Ενταύθα έν μέσφ τής 
Τοσκάνης, ώρισεν ή θεία Πρόνοια τήν δευτέραν έμφάνειαν τής άρχαικς 
μούσης μετά παθήσεις πολυειδεΐς αίωνων και δουλειάς. Και ηγερθη αγνή 
παρθένος καί απαθής κακών, ώς ήτο δτε πρώτον επεσκεφθη τούς προγο
νούς μας.—Ήσπάσθην εύλαβώς τήν είκονα, έσυρα το προ αυτού μελαν 
παραπέτασμα καί είσήλθεν είς παρακείμενον δωματιον. Ενταύθα νεαι 
μέ άνέμενον έντυπώσεις, νέαι ίδέαι. Τό δωμάτιον τοϋτο φέρει καθαρώς 
οικογενειακόν χαρακτήρα μεταξύ ώραιας εξεδρας και κοιτώνος κείμενον. 
Ούδέν έχει τό ήγεμονικόν, είναι δε αναπαυτικόν, απλούν και φιλοκαλον. 
Παρά τή έστίφ ορθοστάτης έκ λευκού μαρμάρου φερει την προτομήν τοϋ 
Πλάτωνος, δπως άντελήφθησαν τον άνδρα οι τής νέας Ακαδημίας κλα— 
λιτέχναι καί δπως παριστά αύτόν μικρά προτομή (είκων αληθης portrait), 
εύρισκομένη είς τά μουσεία τού Uffigi, εργασίας αριστης και τεχνοτρο
πίας αύστηράς, κλασικής, πιθανόν έ'ργον τού Dalia Robbio η Doua- 
tallo, δέν ήδυνήθην νά μάθω τι περί τούτου θετικόν, ακτινοβολεί δε άπει
ρους ιδέας σχετικάς πρός τάς άρχάς του, αϊτινες διδουσι χροιάν τινα 
φαντασμαγορίας εις τό δωμάτιον.

s Καί έγώ ύπέστην τήν έπίρροιαν τού παρίστανόμενΟυ, ενόμιάα, οτι μέ
έοιλοξένει δ σοφός έκεΐνος άνήρ είς τήν ιδίαν αυτού οικίαν, οτι ηκουον αυ
τόν διαλεγόμ.ενον έναρμονίως. ’Εδώ λοιπον εντός τοϋ ιδιαίτερου αυτού 
δωμ,ατίου, έντός τού ιερού καί άδύτου τού οικου του εφιλοξενεε δ Λαυ
ρέντιος τόν ύψηλόν τής καρδίας του ερωτά, τήν μούσαν τής εύγενοΰς του 
ψυχής. Μακράν τών βεβήλων οφθαλμών τής αμαθειας, τής εμπάθειάς υλι
στικών καί πεπλανημ,ένων διανοιών ! ”Ω ! ποσά και ποσά δεν διδάσκει 
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τό εύγενές.τούτο τέκνον τοϋ Ελληνισμού. Έπί τής εστίας δεύτερα είκών 
ζωηρά καί μεγαλβιτέρα της πρώτης, έκόσμει αύτήν.Ό Λαυρέντιος παρά 
τή μουσολήπτφ αύτοϋ συζύγφ καθήμενος, έχει περί αύτόν τούς φίλους 
καί οπαδούς τής ’Ακαδημίας του μέ τον Ficino τον διδάσκαλόν του έν 
τφ μέσφ. ’Απέναντι τής εύγενοϋς ταύτης χορείας έπι ορθοστάτου, κεκο- 
σμημένου καταλλήλως, ίσταται ή προτομή τοϋ Πλάτωνος έστεμμενη. 
Παριστά δέ ή είκών αύ'τη εορτήν μεγάλην τής ’Ακαδημίας, καθ’ ήν πα- 
νηγυρίζονται δύο επίσημοι ήμέραι αύτής, ή τής γεννήσεως καί ή τοϋ θα
νάτου τοϋ Πλάτωνος. Λόγοι άπαγγέλλονται, ποιήματα μούσης έμπνευ- 
σμένης ύπο τής πνοής τής άρχαιότητος, έργα προσφέρονται τέχνης πρός 
τήν μνήμην τοϋ παγκοσμίου σοφού, ώς φόρος λατρείας καί τιμής. Τί 
συνέβη έν έμοί, έρωτάτε τάς καρδίας σας, τίνες ίδέαι μέ κατέκλυσαν έκα
στος δύναται εύκόλως νά φαντασθή. —Έπί τής παρακείμενης πλευράς 
τοϋ τοίχου τρίτη είκών ελκύει τήν προσοχήν ίσχυρώς. Παριστφ τον Λαυ
ρέντιον έπί τής κλίνης τοϋ θανάτου καί ένώπιον αύτοϋ, τέκνον τής πεφι- 
λημένης αύτω μονής, τοϋ'Αγίου Μάρκου, θερμός οπαδός τής ’Ακαδημίας., 
δ Σαβαρανόλας ύψηλός μυστηριωδώς περιβεβλημένος τήν μοναχικήν αύ
τοϋ στολήν, έμπνευσμένος ύπό τής θρησκείας τοϋ’Εσταυρωμένου καί πρός 
τούς ούρανούς έχων τούς οφθαλμούς έστραμμένους, ένισχύει τό θάρρος τοϋ 
θνήσκοντος καί ανοίγει πρό τών σβεννυμένων γήινων οφθαλμών, ούρανόν 
μελλούσης ζωής καί βίον αθανασίας, κρατών εύσεβώς είς τήν δεξιάν τόν 
σταυρόν. Θαυμασία είναι ή ιδέα τής είκόνος ουτω ζωηρώς παριστώσης 
τήν άντίθεσιν μεταξύ τοϋ ζώντος πνεύματος καϊ τοϋ θνήσκοντος σώματος ! 
Τήν συζυγίαν τοϋ Ελληνισμού πρός τόν Χριστιανισμόν! Τήν ένσάρκωσιν 
τοϋ έρωτος τών προγόνων ήμών έπί τοϋ σταυρού τοϋ Εύαγγελίου !—Καί 
δ μέν Λαυρέντιος έμελλε μετ’ ολίγον νά μεταβή είς τούς κόσμους τών ονεί
ρων καί πόθων του, ήσύχως έν ταΐς άγκάλαις τών φίλων καί τής οι
κογένειας του, δ δέ Σαβαρανόλας, διά τήν άγαν αύτοϋ φιλανθρωπίαν, 
εύσέβειαν καί φιλοπατρίαν, νά πέση δλοκαύτωμα τοϋ πυρός καί μάρτυς 
θείας πίστεως, αρετής καί άνδρείας έν τφ μέσφ τής πλατείας τών ηγεμο
νικών μεγάρων έν τή πόλει, ένώπιον τών τέκνων έκείνου, δν τόσον είχεν 
άγαπήσει!—’Αλλά ποια ή τών πραγμάτων φορά- είδοντόν μέγιστον αν
δριάντα αύτοϋ τήν έπιοϋσαν έντός-τής μεγάλης αιθούσης τών 500, κατέ- 
χδντα τήν έπιφανεστάτην θέσιν καί μόνον κύριον τοϋ μεγάρου ! Έτοιμα- 
ζόμην ν’αναχωρήσω, δτε, στραφεΐσα,είδον προς τά δεξιά τόν κοιτώνα,έν φ 
άπέθανεν δ ένώπιον μου θνήσκων ήγεμών. Τό σκότος τοϋ δωματίου τό διά 
τών σκιάδων είσερχόμενον άμυδρόν φώς, ή θέσις τών έπίπλων, έφ’ών ήσθά- 
νετό τις είσέτι τήν ψυχράν τοϋ θανάτου πνοήν, συνεπλήρωσαν τό σύνο- 
λον τών γενρμένων εντυπώσεων, παρέχοντα διδασκαλίαν αυστηρών καί 
ωφέλιμον. Άλλ' δ ήλιος είχεν ήδη δύσει καί έπρεπε ν’ άποχαιρετήσω τον 
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τόπον τοϋτον, ένθα τόσοι έφιλοξενήθησαν "Ελληνες, τόσοι έξελληνίσθη- 
σαν ηγεμόνες καί καλλιτέχναι διά τής Ακαδημίας, τής αρχής καί αι
τίας τής άναγεννήσεως τών τεχνών καί τοϋ πολιτισμού. Όθεν εφεξής αί 
έπισ/.έψεις μου έτράπησαν είς άναζήτησιν πάντων, άτινα πρός αύτήν άμε
σον είχον σχέσιν.

Καί άνεζήτουν νά ευρώ έπι τοϋ βίου τών νεωτέρων καί έπί τών έ'ργων 
τής άναγεννηθείσης τέχνης τά διαπλαστικά στοιχεία τής Ακαδημίας,έπί 
γεγονότων καί πραγμάτων, διότι ούδεμία γνώσις είναι τόσον ασφαλής, 
όσον ή έκ τών μνημείων καί τών πραγμάτων προερχόμενη. Καί άπό 'Ρώ
μης ήκολούθουν τά ίχνη ενός τών μάλλον έπιφανών οπαδών τών ελλη
νικών ιδεών διά τών μνημείων, έφ’ σύν ού μόνον τάς ιδέας αύτοϋ καί τήν 
πίστιν ισχυρά τή χειρί άπετύπωσεν, άλλ’ αποκαλύπτεται δι’ αύτών δ 
χαρακτήρ καί δ βίος σύμπας τοϋ άνδρός, ούτινος ούδένα είδον έλληνοπρε- 
πέστερον μεταξύ τών ξένων καλλιτεχνών.

Τέκνον τής νέας Ακαδημίας πιστόν, εύλαβώς τάς άρχάς αύτής τηρή- 
σας καί τόν χαρακτήρα έαυτοϋ πρός αύτάς διαμορφώσας, είναι δ Μιχαήλ 
Άγγελος Buanorotti. Έκ τών περί γραφικής καί πλαστικής δοξασιών 
αύτοϋ, έκ τοϋ χαρακτήρος τών θερμών αύτοϋ λυρικών ποιημάτων, έπί 
τών αθανάτων αύτοϋ έργων καταφανής γίγνεται τίς καί ποία ήτο ή δια- 
πλκστική καί μορφωτική έπιρροή τής άναγεννηθείσης Ακαδημίας. 
Ό Μιχαήλ "Άγγελος είναι έκεΐνος, οστις συνεχώνευσε τόσον καλώς τήν 
ελληνικήν · τέχνην μέ τάς χριστιανικά; έμπνεύσεις, Έπ’ αύτοϋ βλέπομεν 
τό υψηλόν κατ’ ιδέαν τής αρχαίας μούσης περί άνθρώπου, λαμβάνον 
οστά καί σάρκας· ούτος ήδυνήθη νά δμιλήση τήν δλην τοϋ άνθρώπου 
γλώσσαν, δι’ δλων τών μορφών τοϋ καλού. Έγεννήθη τφ 1474 έξ οίκου 
εύγενοϋς, έμαθήτευσε παρά τφ Ghielandaio καί Cranocci, έ’λαβε μα
θήματα γραφικής παρά τοϋ Domenico. Εργαζόμενος δέ μετά τών δι
δασκάλων τούτων έδείκνυεν ίσχυράν ροπήν πρός νέας ιδέας καί νέαν σχο
λήν καί τεχνοτροπίαν, διότι, άντιγράφων άκορέστως έν τοΐς κήποις τοϋ 
Λαυρέντιου, τοϋ προστάτου αύτοϋ, ύπό τάς δδηγίας τοϋ επόπτου τών 
αρχαίων έργων, άπεβαινε καθ’ έκάστην έπί μάλλον ένθουσιαστικώτερος 
πρό τών πλαστικών τών προγόνων μας έ'ργων, καίπερ εύλαβούμενος τάς 
δδηγίας τοϋ διδασκάλου του Donato. Τό πρώτον αύτοϋ έργον, τό έφελ- 
κύσαν τήν άφοσίωσιν καί άγάπην τοϋ μεγάλου ήγεμόνος καί τής Ακα
δημίας, ήτο τό πλαστικόν έπί μαρμάρου άντίγραφον. άρχαίας κεφαλής 
Σατύρου εύθύμου. «Διατί άφήκες τό άνοικτόν αύτοϋ στόμα, ήρώτησεν δ 
Λαυρέντιος, άνευ ούλων καί όδόντων ; » καί ή παρατήρησις αύτη έξε- 
σφενδόνισε τόν δεκαεξαετή νεανίαν είς-έλευθέραν δημιουργίαν κεφαλής 
τελείας, έφ’ ής προεγράφη, ούτως είπεϊν, τό μέλλον αύτοϋ καί δ χαρα
κτήρ τής κατά μικρόν τελειοποιηθείσης τεχνοτροπίας του. Ό ήγεμών 

τομος ιγ' Μάρτιος. 10 
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προσέφερεν αύτώ δώματα εις τά μέγαρά του καί ή ’Ακαδημία άνέλαβε 
σπουδαίως την άνάπλασιν τοϋ χαρακτήρός του καί τον -έξελληνισμόν τών 
ιδεών αυτοϋ. 'Η Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη διά τών έν αύτη περγαμη
νών καί συγγραμμάτων παρεϊχεν αύτώ πάσαν αφορμήν σπουδής φιλοσο
φικής καί φιλολογικής. Τήν ποίησιν έδίδασκεν αύτώ ό Λαυρέντιος, δστις 
έγραφε μετά πολλής της χάριτος, καί έντός τών κήπων τής άρτισυ- 
στάτου ’Ακαδημίας, ένθα πρώτος δ Κοσμάς είχε συγκεντρώσει πλήθος 
πλαστικών τής ’Ελλάδος καλλιτεχνημάτων, έμορφώθη ή νέα κλασική τε
χνοτροπία του. ’Ενταύθα έδιδάχθη τήν περί τής ένότητος τών ιδεών 
καί παραστάσεων πίστιν του, τάς πρώτας συλλήψεις τοϋ μεγαλείου καί 
τής ισχύος, άς τόσον έντέχνως μαρτυρούσι τά έργα αύτοΰ. Είς τόν 
λογον του, δν κατόπιν πολλών έτών έζεφώνησεν είς τινα εορτήν τής ’Α
καδημίας, αποκαλύπτεται τό μυστήριον τής τιτανείου αύτοΰ δημιουργικής 
αφθονίας. Τά μαθήματα καί οΐ πλατωνικοί διάλογοι τοΰ Ficino Poli— 
ciano Mirandola καί του σοφοΰ Λαυρέντιου διέπλασαν τόν φιλοσοφικόν 
αυτού χαρακτήρα. Μεταζύ τών άνδρών τούτων έμαθε νά πρεσβεύη, ότι 
ή τέχνη είναι ή αληθής δημιουργική έ'κφανσις τής ψυχής, κατεχομένης 
ύπο τοΰ θείου, καί ότι (λέγει), κατεβίβαζε τάς εικόνας αύτοΰ έκ τής 
αγνής ταύτης καί δσίας πηγής, Τό κατ’ ιδέαν αύτοΰ ήτο τό κατά Πλά
τωνα, καλόν κατά μορφήν, δίκαιον κατά τόν χαρακτήρα καί όσιον ώς 
προς τήν έκφρασιν ή ακτινοβολίαν τοΰ εσωτερικού ψυχικού βίου, καί δτι 
ταΰτα άπετέλουν τόν αληθή τής τέχνης χαρακτήρα. Ώς "Ελλην τής 
άρχαιότητος αντιλαμβάνεται άνθρωπομορφικώς καί παριστα διά τοΰ αν
θρωπίνου σώματος πάσας αύτού τάς ιδέας περί θρησκείας, αρετής καί 
αγάπης. Πιστεύει δέ άσαλεύτως, δτι μόνος δ ύπό τοΰ θείου ένθουσιασμού 
κατεχόμενος δύναται νά έννοήση τήν ύψηλήν τού καλοΰ ιδέαν. Άλλ’ή 
λατρευτή αυτοϋ Δέσποινα (ή τού καλού προσωποποίησις), είναι ή ζωή 
και δ θάνατος αύτού, «'Ήτις είς ονειρον θειον καί έν οπτασία ούρανία 
(γράφει βιογράφος αύτοΰ ποιητής, ού τίνος τό δνομα μέ διαλανθάνει τήν 
στιγμήν ταύτην).

«Έλεγεν αυτφ, δσα κοινός άνθρωπος δέν δύναται νά έννοήση.
»Δι’ αυτής συχνά συνωμίλει μετά τών κατοίκων τοΰ ουρανού.
«Συνελάμβανε τά σχήματα τών ιδεών αύτού, καί παριστα τήν ύψη-■ 

»λήν καί αγνήν άπεικόνισιν τής θείας διανοίας του.
»Ήν προσήρμοζε πρός τό πνεύμα τής ψυχής του μέχρις ού καθίστα 

«αθανάτους και τήν ύλην καί τό σχήμα».
"Οθεν καί δ χαρακτήρ τής δυνάμεως καί τοϋ μεγαλείου αύτοΰ άποτε- 

λοϋσι τούς ορούς τής τέχνης του.
Κατα την εκπληρωσιν τού καθήκοντος του ήτο ανένδοτος πρό πάσης 

δυσκολίας, καί δέν άπήντα όλίγας’ εις τάς σχέσεις του ήτο έκλεκτικός, 
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αγαπών δ,τι έξήγειρεν έν τή καρδίφ αύτοΰ τιμήν καί. θαυμασμόν. Ήτο 
θερμότατος προστάτης έλευθερίων ιδεών καί κατ’ έξοχήν φιλάνθρωπος, 
δπερ μαρτυρεί έπιστολή αύτοΰ πρός άρχαϊόν του θαλαμηπόλον. Αί περί 
γυναικός ίδέαι αύτού ήσαν αύστηρόταται, διά τοΰτο μίαν καί μόνην 
ύμνησε γυναίκα, τήν ένάρετον Victoria Colonna, ήτις πολλαχώς συνε- 
κράτησε τό σαλευόμενον αύτοΰ θάρρος κατά τόν βίον, ούσα οπαδός καί 
αύτή καί ακόλουθος τής ’Ακαδημίας, καί τήν δποίαν σύμπασα ή ’Ιτα
λία ήγάπα καί έτίμα διά τήν αρετήν καί σοφίαν της. Τά δέ σωζόμενα 
αύτοΰ ποιήματα δεικνύουσιν ήμ.ΐν ακριβώς πώς αί έλληνικα'ι ίδέαι είχον 
διαπλάσει τό εσωτερικόν τοϋ άνθρώπου.

’Ιδού τί λέγει εις τινα τών ακαδημαϊκών του λόγων.
«Ό ζών βίον ύψηλόν καί θειον, αγαστόν καί τίμιον, δ αληθώς αγαπών 

»καί δι’ έ'ρωτος τελείου, δ λατρεύουν τόν Θεόν καί διάγων βίον έν θεω- 
«ρίφ τών έπί γής πραγμάτων, καί έν αύτοΐς τόν άνθρωπον έννοών καί 
«αγαπών, ούτος μόνος δύναται νά φθάση είς τό τέρμα τής ζωής εύθύμως 
«καί άφόβως..........Άριστον έχει τέλος δ θνήσκων έν τώ διακαεϊ τού
«καλού έ'ρωτι». Δέν νομίζετε, οτι άκούετε τούς πλατωνικούς διαλόγους; 
Τό καλόν, κατά τόν Buonacotti, δέν είναι ταυτόν μέ τό δαιμόνιον τοϋ 
Σωκράτους- καί άλλαχοΰ έν ποιηματίω αύτού λέγει’

«Τόσον μέγα. καί άδιέξοδον είναι τό άλσος τούτο τής θείας έρωτικής 
«έπιστήμης, ώστε, δστις τολμγ νά είσέλθη έν αύτώ άνευ μακράς καί αυ- 
«στηράς προπαρασκευής καί άνευ τής συνδρομής τών θείων καί ύψηλών 
«αύτής άρχών, πλανάται κατ’ άνάγκην καί καταπίπτει θύμα έλεεινον 
«άμαθείας! Πολλοί έτόλμησαν νά δρίσωσι τόν έ'ρωτα ώς τυφλόν καί 
a έτιμωρήθησαν. Πολλοί κρίνοντες αύτόν έκ τών άποτελεσμάτων πλανω- 
«μένης άντιλήψεως είς ψυχάς άπαρασκεύους, δέν ήδυνήθησαν νά έννοή- 
«σωσι τήν θείαν αύτοΰ φύσιν. Ό θείος ούτος σπινθήρ δέν έχει σχήμα, δέν 
«ύποκύπτει είς δρισμόν, άποκαλύπτεται δέ μόνον διά τού θείου ένθουσια- 
«σμοϋ τής ψυχής καί κατά μικρόν, δταν διηνεκώς πρός αύτο άτενίζον- 
«τες βαίνομεν πρός τό τέλειον». ’Ιδού δέ τί λέγει περί ένθουσιασμού και 
δ Πλάτων είς τόν Φαίδωνα.

«Ένθουσίασις τοΰ καλοΰ, πασών τών ένθουσιάσεων άρίστη εστι, και εκ 
«τών άριστων τφ τε έ'χοντι καί τφ τε κοινωνοϋντι αυτής γιγνεται».

—■ Αί περί τής άδιασ-άστου ένότητος τής πλαστικής και τής γραφι
κής ίδέαι του, αί συνενούσαι τήν Ελλάδα μετά τής άναγεννωμενης 
Ιταλίας, πολλαχού έν τοϊς ποιήμασιν αύτού καταφανείς είσιν.

«Δύο γυναίκες, λέγει, παρεστάθησαν προ τής διανοίας μου, συζητοΰ- 
«σαι περί τού χαρακτήρός τοΰ καλού. Ή μέν ητο κάτοχος εύγενειας τρο- 
«πων, ισχύος, συνέσεως καί τιμής, ή δέ έτέρα έκοσμεϊτο διά καλλονής 
«ιλαράς, χάριτος καί αρμονίας. ’Εγώ δέ πιστός άκόλουθος τού έν έμοι
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•«δεσπότου ισταμην μεταξύ αυτών εν θαυμ.ασμ.ώ καί λατρεία, άπορών 
«ποιαν τών δύο νά προτιμήσω καί θαυμάζων πώς δύναται ή ψυχή άχα- 
«ρίστως άμφοϊέρζς νά λατρεύη, μέχρις ού αί περί καλού ίδέαι καί διά
λογοι καί αί ύψηλαί άρχαί της έρωτικής επιστήμης μοι έδίδαξαν, οτι 
«ταύτην μεν ηδυναμην ν αγαπώ δια το καλόν καί την άρ.,ονίαν, την 
»όε ετεραν διά την ισχύν καί την άρετήν προς τελέωσιν τοϋ βίου μου...». 
« Επειδή», προσθετει εις άλλο ποίημά του, «ο διακαής της καρδίας 
«ποθος είναι η βέβαια κλιμας απο της γης προς το θειον άγουσαν* ώ θεία 
«και αιώνια τοϋ αληθούς βίου άρχή, ώ ρόδον εΰοσμον της δημ,ιουργ- 
«ιας! Ούτω σφοδρώς με κατέχεις ! Σύ Δέσποινα μου, Σύ ουρανία Γυνή 
»(τεχνη) με τους όιπλους και θείους σου οφθαλμούς, χάριν της οποίας 
«λησμονώ την γην και τα τοϋ βίου καί ζώ έν έκστάσει καί θαυμασμφ 
«προ τών εμπνεύσεων Σου, μέ κατακυριεύεις, μέ κυβερνάς. Καί το συμ- 
«βαΐνόν μοι ο εν είναι θαΰμα, άλλ’ αποτέλεσμα της ιδίας μου προς 
«έμαυτόν τιμής.......... ».

«Είναι ανάγκη ν’ άγαπ^ τις το πλάσμα, δστις αληθώς λατρεύει τον 
«Πλάστην αύτοϋ ; . . .»
“ Και σπεύδει ό δαιμόνιος ούτος καλλιτέχνης, τιτάνιος κατά τον- 

αγώνα, πιστεύων ε’ις την αθανασίαν τών ιδεών, νά άρπάση έκ της δη
μιουργίας το μέγα μυστήριον τής πλάσεως. «Ούδεμία ύπάρχει ιδέα, γρά— 
«φει, ήν δεν κρύπτει δ μεγας τοϋ μαρμάρου δγκος. "Έχει άνάγκην ΐσχυ- 
«ράς και ασφαλούς χειρός όπως παρακολουθών τάς οδηγίας τής ύψηλής 
«διάνοιας δυνηθη να εκθάψη την προαιώνιον έν αύτή τεθεϊσαν ιδέαν. 
«Και τοϋτο αποτελεί τον άγϊόνα τοϋ βίου μ,ου, τήν βάσανον τών ήμ.ε— 
«ρών μου ! Έν σοί, ώ Δέσποινα άγέρωχε, θεία καί μεγάλη, κρύπτεται δ 
«τελικός τής ψυχής μου ποθος, δ θάνατος καί ή ζωή μου ! ’Αποθνήσκω 
«σοϋ απομακρυνόμενος καί ζώ εύδαίμονα βίον ύπό τάς δδηγίας σου. Δέν 
«εχει φιλανθρωπίαν τό σόν κάλλος !. . . .». Καί άληθώς πάντα τά έργα 
αυτού μαρτυροϋσιν ισχύν, μεγαλειον, άρετην μεγάλην, άλλ’ ούχί καί τήν 
φιλανθρωπίαν, το θειον άρωμα τοϋ βίου* ταύτην μέλλει νά καταβιβάση 
επι τής γής το έτερον ήμισυ αύτοϋ, δ 'Ραφαήλ, δ εύσεβής χριστιανός, τής 
χάριτος καλλιτέχνης.

— Αλλ’ άκριβής εΐκών τών ιδεών καί άρχών, τοϋ χαρακτήρος καί 
τής τέχνης του, είναι ή οροφή τού Chepelle Sintine τοϋ Βατικανού, 
μνημεϊον μέγα καί επιβάλλον. Τά θαυμάσια έκεΐνα τής άνθρωπογονίας 
απεικονισματα, οί δαιμόνιοι προφήται,. αί έμπνευσμέναι καί τιτανικαί 
Σίβυλλας τα μεγάλα καί ισχυρά σώματα τών Εύαγγελιστών καί ή διά 
πάντων τούτων δεσπόζουσα τής ψυχής του άκράτητος πρός τό άπειρον 
φορά, παντα μετεωρίζουσι τήν ψυχήν, δουλούσι τήν φαντασίαν καί πε- 
ριάγουσιν αύτήν δεσμίαν διά τής έν αύτοις κρυπτόμενης πίστεως τού καλ
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λιτέχνου πρός τήν άθανασίαν τοϋ καλού καί τήν αιωνιότητα καί ενό
τητα τής τέχνης, τής άληθοϋς καΐ μόνης άνυποκρίτου γλώσσης τών 
ανθρώπων καί τών ονείρων τοϋ βίου. Έν αυτοϊς νέος αποκαλύπτεται κο- 
συ.ος, μέγας, έλεύθερος, καθαρός, άφ’ ού άντανακλάται ΐσχυρώς ή ποιη
τική τών προγόνων μας μυθική κοσμογονία. Καί ένταϋθα δ Έρως έν τή 
καρδίγ τοϋ Δημιουργού, δν παριστγ δ καλλιτέχνης μας Γίγαντα πχνί- 
σχυρον, συγκεντροϊ άπάσας τάς δυνάμεις τής πλάσεως, καΐ δημιουργεί. 
Νομίζει τις, δτι άληθώς παρευρίσκεται μάρτυς τής ΐσχυράς στιγμής τής 
κοσμογονίας.,

Κίνησις πανταχοϋ, ισχύς σωματική, διανοίας δύναμις, καρδίας παλ
μοί, τά πάντα έπί τών γραφικών έκείνων παραστάσεων σπεύδουσι νά 
διαρρήξωσι τήν ύλην καί νά εζέλθωσιν είς πραγματικήν ζωήν καί ένέρ- 
γειαν. Τήν δέ πίστιν αύτοϋ άπεικονίζει θαυμασίως έπί τοϋ Μεγάλου Δητ- 
μιουργοϋ, προσκαλοϋντος τόν πρωτογενή άνθρωπον εις κτήσιν τής έλευ- 
θερίας του. Ποια σπουδή ψυχολογικών φαινομένων! ποια δαιμόνιος φαν
τασία! ποια τελεία μεγάλης ιδέας παράστασις ! Τό τιτάνιον καί τέλειον 
τοϋ Δημιουργού σώμα, το φοβερόν καί έπιβάλλον κατά τήν πτώσιν αύ
τοϋ, σπεύδει πρός τόν άνθρωπον, τό τελειότατον τών δημιουργημάτων 
αύτοϋ, δστις κατάκειται ούδεμίαν έχων συνείδησιν τοϋ έγω καί τής περί 
αύτόν φύσεως. Πάντα συνηρεμοϋσιν έπί τής γής, άναμένοντα τήν άφύπνι- 
σιν τοϋ άνθρώπου. Καί ιδού δ Δημιουργός, άκολουθούμενος ύφ’δλων τών 
δημιουργικών δυνάμεων, τείνει ΐσχυρώς τόν βραχίονα αύτοϋ πρός τόν πρώ
τον άνθρωπον καί δια τοϋ άκρου δακτύλου, άφ’ ού νομίζει τις, δτι 
εκρέει ρεύμα θελήσεως, ώς ρεύμα ηλεκτρικόν, διοχετεύει εις αύτόν άκτΐνα 
τής θείας θελήσεως καί έλευθερίας, καί άρχεται κινούμενος καί έγειρόμε- 
νος δ θνητός. ’Αλλά πόσον βραδέως ! πόσον άσθενώς ! ! Τό σύμπλεγμα 
τούτο μετά τών λοιπών εικόνων, ΐσχυρώς άνακαλοϋσιν είς τήν φαντασίαν 
τάς σχολάς τής 'Ρόδου καί Περγάμου. Ίδέτε τήν Σίβυλλαν τής Κύμης, 
ποία μεγαλοπρέπεα περιβολής ! πόσον έπιβάλλον καί γενναϊον το πλα
στικόν αύτής σώμα ! ποια ή έν αύτώ προφητική ισχύς 1 άνακαλεϊ εις την 
φαντασίαν τήν γιγαντομαχίαν, έν ή ή γή μάχεται μετά τοϋ Γίγάντος, 
ήν εΐκονίζει δ μέγας τοϋ Διός βωμός, δ έν ΙΙεργάγω άνασκαφείς και δστις 
κοσμεί τό μουσεϊον τοϋ Βερολίνου. Πόσον βάθος έχει τό πρός τό άπειρον 
άτενίζον αύτής βλέμμα ! Ίλιγγέ δ νοϋς προ τών έργων τούτων, άπαυδιή 
ή καρδία εις τήν άδιάκοπον μετάβασιν καί πάλην μεταξύ θελήσεως και 
ισχύος. ■—Άλλά διδάσκεται, ναί, διδάσκεται ν’ άγαπή γενναίως, νά πι- 
στεύη άσαλεύτως καΐ νά έλπίζη μετά καρτερίας, ήτοι άκουσίως μετέχει 
τοϋ βίου τοϋ θείου καλλιτέχνου καί κοινωνός γίνεται τοϋ λοιπού τών 
πόθων καί τών ονείρων αυτού.

Άλλ’δ Μιχαήλ Άγγελος δέν είναι μόνον ζωγράφος καΐ γλύπτης, ποι-
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ητής κα'ι σοφός, είναι φιλανθρωπεστή; γενναίως, άγωνιζόμενος ύπέρ της 
διαδόσεως άρχών ελευθέρων, και θυσιάζων τον τελευταϊον αυτοϋ οβολόν 
ύπέρ της πασχούσης μ.ερίδθς της κοινωνίας. Άρχϊτέκτων, ίδρύων ναούς 
καί έγείρων βωμούς, ενταύθα μέν, ώς βάσιν αύτοΰ διαγραφών τόν σταυ
ρόν του Βυζαντίου, έκεΐ δέ χρήσιν ποιούμενοι της κλασικής τών προγόνων 
μας αρχιτεκτονικής. Eivat ιατρός φιλάνθρωπος, θεραπεύων τούς πάσχον- 
τας καί παραμυθών αύτούς. Μηχανικές άριστος, περισώζων καί φρουρών 
την πόλιν τών Μελικών διά τών οχυρωματικών αύτοΰ έργων, άτινα θαυ- 
μάζουσιν οί περί τά τοιαϋτα σοφοί. Αληθής πολίτης καί αγνός πατριώ
της, πασχών διά τά κακώς έ'χοντκ καί τολμηρώς ραπίζων τούς άρχον
τας. Καί ιδού τί απαντά: είς τούς στίχους ποιητοϋ φίλου του, δστις, έπι- 
σκεπτόμενος τό μνημεϊον τοϋ Δουκός Nemoues, αδελφού Δέοντος τοϋ X, 
έ'ργον τοϋ καλλιτέχνου, έγραψε τά έξης-

«Ή νύξ, τήν όποιαν βλέπεις κοιμωμένην μετά τόσης γαλήνης καί τής 
«όποιας ή έ'κφρασις είναι τόσον έπιχάρητος, είναι έ'ργον ’Αγγέλου, έπί λί- 
»θου γεγραμ.μένον. Άλλ’ αφού κοιμάται βεβαίως ζή, άν δυσπιστής έ'γγι- 
«σον αυτήν καί θέλει άφυπνισθή καί σοί ομιλήσει προθύμως.»

Άναγνούς τούς στίχους τούτους δ Μιχαήλ "Αγγελος καί ευρισκόμενος 
έν ταραχή ψυχής διά τά πράγματα τής πολιτείας, άπαντφ, γλύφων έπί 
τοϋ μαρμάρου τά εξής·

«Ό ύπνος μου είναι γλυκύς, άλλά γλυκύτερα μοί είναι ή γνώσις, δτι 
«είμαι έκ μαρμάρου. ’Ενόσω διαρκεϊ δ παρών τής καταισχύνης καί τής 
«συμφοράς χρόνος, ή αναισθησία είναι ή μεγίστη μου εύτυχία, διότι δέν 
«βλέποι 1 δέν ακούω ! Άλλά πρός Θεού δμίλει ήσύχως καί μή άφύπνεε!» 

Τοιοϋτος είναι έν συντόμω δ γνήσιος τής Ακαδημίας υιός. Τοιαϋτα 
διαπλάττει τέκνα δ όρθώς εννοούμενος 'Ελληνισμός, δν τόσον θαυμασίως 
έννόησεν δ εύσεβής Fra Bartolomeo καί δ μάρτυς καί εμπνευσμένος Σχ- 
βαρανόλας, ώς τέλος τόν διεδραμάτισεν είς τον βίον του δ θείος τής πί- 
στεως καί τής ισχύος, καλλιτέχνης, δ θαυμάσιος Μιχαήλ "Αγγελος, 
έ'χων ώς ρήτραν ίεράν τήν αρχήν του Πλάτωνος καί είς αύτήν πιστεύων, 
δτι ή ένθουσίασις αντί δύναμις προάγουσα τόν άνθρωπον σώζουσα τήν 
πολιτείαν καί έξυψοϋσα τάς κοινωνίας.

Καλλιόπη Κ^χαγοα.

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ κτλΛ

Κυρίαι καί Κύριοι, προσαγορεύω καί τάς Κυρίας, καίτοι είναι όλίγαι... 
Άλλ’ έπειδή, παρά τό γνωμικόν, ότι, όλίγαι χελιδόνες δέν κάμνουσι τό 
έ'αρ, έγώ νομίζω, δτι καί μία μόνη φέρει αύτό, καί έπειδή συγχρόνως 
πιστεύω, δτι, δπως έν τώ κόσμφ τούτφ έπιτύχη έ'ργον τι, πρέπει νά έν- 
διαφέροινται καί αί γυναίκες, χαιρετώ καί ένταϋθα τήν παρουσίαν των.

Μεταξύ τών γεγονότων, τά όποια διακρίνουσι καί τιμώσι τόν νεώτερον 
πολιτισμόν, εν, καί τό χαρακτηριστικώτερον βεβαίως, είναι ή έπινόησις τών 
Ύδ^υμάτωπ τής π^οβΛεπτικότητος, τής αρετής δηλ. έκείνης, έξ ής κατά 
τον ακαδημαϊκόν Ιππόλυτον ΙΊασϋ (Hippolyte Passy), τόν μέγαν τόϋτον 
τής άνθρωπότητος εύεργέτην, προήλθεν δ πολιτισμός τοϋ άνθρώπου. Άπό 
αιώνων ή φιλανθρωπία γενναίως έξασκεϊται έν τοϊς κόλποις τών χριστια
νικών κοινωνιών, ούδέποτε αί κοινωνίαι αύται ύστέρησαν ανθρώπων, οΐ
τινες νά μή συνεκινήθησαν άπό τήν αθλιότητα τών όμοιων των, καί 
ζητήσαντες νά τήν μετριάσωσι, νά μή προέβησαν έπί τή έλπίδι έπιτυ- 
χίας, είς γενναίας θυσίας. ’Εκ τούτων, τόσαι ιδρύσεις φιλόξενοι κατά τούς 
παρελθόντας χρόνους, τόσαι άγαθοεργίαι εύλαβεϊς καί λαϊκαί, καθ’ άς 
διενέμοντο έλεημοσύναι τακτικαί καϊ συχνά άφθονοι.

Άλλ’έάν έξετάσωμεν έπισταμένως τί έπεθύμουν οί ευεργετικοί καί λίαν 
έμπειροι ούτοι άνθρωποι τών έντελεστέρων χρόνων,βλέπομεν δτι μόνη σκέ- 
ψις των ήτο ν’άνακουφίσωσι, νά θεραπεύσωσι πληγάς, τάς όποιας έ'βλε- 
πον ανοικτάς και νά ρίψωσιν ολίγον βάλσαμον έπί τών παθημάτων, τά 
δποϊα μέγας αριθμός τών συμπολιτών των πέριξ αύτών ύπέφερε. Δέν έζή- 
τουν τήν αρχήν τών παθήσεοιν καί τών δυστυχιών, τάς όποιας ήθελον 
ν’ άνακουφίσωσι, δέν διέκρινον μεταξύ αύτών τά αίτια, τά δποϊα τάς πα- 
ρήγαγον, καί συχνότατα, τά μάλλον κατά τό φαινόμενον καλώς συνδυ- 
αζόμενα έ'ργα των, άμνηστεύοντα τρόπον τινά τά ελαττώματα τά πλέον 
γόνιμα είς δυστυχίας, κατέληγον είς τό νάπολλαπλασ·.άσωσι τόν άριθχόν 
τών δυστυχών ή ν’ αύξήσωσι τήν ε"νταοιν.

ι Άνεγνώσθη έν τώ Συλλόγφ τή '17 Νοεαβρώυ 1889,
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"Ολως διάφορος είναι δ σκοπός, δν έπιδιώκουσι τά Ύδρΐΐ/itira της αρο- 
βάεπτικότητος. Ταϋτα ζητοϋσι νά καταβάλλωσι την' αθλιότητα καϊ 
την πτωχείαν εν αύταϊς ταϊ; πηγαϊς των, εϊτε στειρεύοντά αύτάς, είτε 
έλαττοϋντα την δύναμιν των, έφ’ όσον τουλάχιστον αί άτέλειαι της άν- 
θρωπίνης φύσεφς τό έπιτρέπουσι.

Άλλά ποΰ εύρίσκονται αί πηγαί αυται ; καί πώς νά τάς άνακαλύψωσι; 
Μικρά προσοχή καϊ 1<ϊού εύρίσκονται, άν τεθώσι κατά μέρος τά έκ συμ
βάντων δυστυχήματα, έπι τών οποίων ουδόλως ισχύει η θέλησις έκείνων, 
οΐτινες πίπτουσι λυπηρά θύματα, άρκεϊ νά μελετηθώ ή κατάστασις τών 
πνευμάτων καί τών ηθών έν ταις τάξετε της κοινωνίας ταΐς μάλλον έκ- 
τεθειμέναις είς τάς προσβολάς της πενίας. Καί τω δντι, τί συμβαίνει εις 
τάς τάξεις ταύτας ; Δεν ύπάρχει προβλεπτικό της. Όλίγιστα έκ τών με
λών της φροντίζουσι περί της αΰριον, οί άλλοι ζώσι διά την σήμερον 
μόνον, μη σκεπτόμενοι άλλο τι ή πώς νά ίκανοποιήσωσι τάς στιγμιαίας 
ορέξεις των, παραδίδονται είς ματαίας δαπάνας, αϊτινες άν έγένοντο μετά 
τίνος περισκέψεως θά τοΐς άφινον, όσον μέτριαι καί άν ήναι αί πρόσοδοί 
των, υπόλοιπόν τι, τό οποίον θά τούς ένίσχυε νά παλαίσωσι μετ’ έπιτυ- 
χίας κατά πολλών εναντιοτήτων, είς τάς οποίας είναι εκτεθειμένοι καί 
τάς όποιας τοΐς φέρει άφεύκτως το γήρας, Λοιπόν, ή άνανέωσις τών ηθών, 
ή προσπάθεια τοϋ νά είσαχθή εις τά πνεύματα τών ανθρώπων τούτων 
ή προβλεπτικότης καί έξεις ύγιέστεραι καί καλλίτεραι, ή βελτίωσις καϊ 
ή ήθικοποίησις τών αδυνάτων, ή βοήθεια και η ένθάρρυνσις τών προσ
παθειών των πρός έργασίαν καί τάξιν, ιδού δ σκοπός, δ κύριος σκοπός, τόν 
όποιον έπιδιώκουσι τά 'Ιδρύματα της προβλεπτικότητος. Ταϋτα, πολυά
ριθμα ήδη όντα έν Εύρώπη καί ’Αμερική καί ύπό ποικίλας μορφάς, παρ’ 
ήμΐν έλλείπουσι σχεδόν έντελώς. Είναι δέ απορίας άξιον πώς, άφοϋ τά- 
ποτελέσματά των είναι ηδη πασίγνωστα, καί συμφέρον είναι της τε Κυ
βερνήσεως καϊ τών ιδιωτών ή ΐδρυσις και ύποστήριξίς των, νά δεικνύη- 
ται τοσαύτη ολιγωρία πρός άπόκτησιν αύτών.

Μεταξύ τών ιδρυμάτων τούτων της προβλεπτικότητας δύο μόνον θέλω 
αναφέρει, καί τοϋτο, διότι, κατά την γνώμην μόυ, ήτις είναι ή γνώμη 
καϊ τών σπουδαιότερων οικονομολόγων της έποχής, ταϋτα τείνουσι 
προς τον σκοπον εύθύτερον τών άλλων καί τ’ άποτελέσματά των απέ
δειξαν πόσον καλώς οίκειοϋνται πρός τάς άνάγκας τών μεταγενεστέρων 
κοινωνιών. Τό έν είναι τό τών Λα'Ιχων τραπεζωκ. τραπεζών συγχρόνως 
τών αποταμιεύσεων, τών δανείων καϊ τών προκαταβολών. Ή έπινόησίς 
των όφείλετάε είς έ'να τών ανθρώπων έκείνων, οΐτινες ήξεύρουσι ν’ άγωνί- 
ζωνται όταν πρόκηται διά τό καλόν της άνθρωπότητος—καί δ ιδρυτής 
των πολύ ήγωνίσθη—είς τόν Γερμανόν Δέλιτζ (Schultze-Delitsch). Τό 
ίδιάζον τοϋ χαρακτήρος τών τραπεζών τούτων είναι ότι, μεταβάλλουσι 

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 149

τούς έκ τής οικονομίας καταθέτάς είς μετόχους, ελευθέρους νά δάνέίζων- 
ται τό ποσόν τών καταθέσεών των καί έπί πλέον νά δανείζωνται τή έγ- 
γυήσει τών συγκαταθετών των- τοΐς άποδίδουσι δέ ώς μέρισμα μέγα 
μέρος τοϋ τόκου, τόν όποιον ώς οφείλεται πληρόνουσι' σοφή καί εύφυε- 
στάτη διαρρύθμισις πρός τό συμφέρον δλων. Περί τών Λαϊκών τούτων 
Τραπεζών έν έκτάσει ώμίλησα κατά τό παρελθόν έτος άπό τοϋ βήματος 
τούτου*, έν ού μακρώ δέ χρόνφ καί έν εύθετοτέρω τόπφ θέλω πάλιν 
έπαναλάβει περί αύτών έν λεπτομέρεια, όπως άφ’ ένός μέν καταδείξω τά 
πολλά πλεονεκτήματα αύτών καί τά άπειρα καλά, τά δποϊα συνεπιφέ- 
ρουσιν είς πάσας τάς τάξεις της κοινωνίας, κατορθώσω δ’ άφ’ ετέρου νά 
έκριζώσω δικαίας μέν άλλά σαθράς προλήψεις, γεννηθείσας έκ τής ταΰ- 
τωνυμίας έν έποχή προγενεστέρα έπϊ καταδολιεύσει τοϋ συνεταιρισμού.

Τό έτερον τών ιδρυμάτων τής προβλητικότητος, μικρόν μέν καί ταπει
νόν κατά τό φαινόμενου, μέγα δέ τόν σκοπόν καί τάποτελέσματα, είναι ’ 
τό τών Σχολειακ&τ Ταμιευττ/ρι'ωκ’ καί περί τούτων άρκούντως έπραγ- 
ματεύθην έν τφ ίδίφ τούτφ τόπφ?, δ δέ ήμέτερο; Σύλλογος έκτιμήσας 
τάς καταδειχθείσας άρετάς, έν τή προσεχεϊ άμέσως συνεδρίφ του,έψήφισε 
τήν ί'δρυσιν Σχολείακών Ταμιευτηρίων παρά τε τή Πρακτική Σχολή, ήν 
τότε είχε συστήσει, καθώς καϊ παρά τή Σχολή τών ’Απόρων Παίδων. 
Τά Ταμιευτήρια ταϋτα λειτουργήσαντα κατά τήν ύπ’ έμοϋ ύποδειχθεΐ- 
σαν μέθοδον, έπί δύο έ'τη, άπέδωκαν θαυμάσιους καρπούς, ιδίως τό παρά 
τή Πρακτική Σχολή, έν ή έφοίτων παιδία οικογενειών και φκονόμουν έκ 
τών χρημάτων τά δποϊα τοΐς έδίδοντο παρά τών γονέων διά νά έξοδεύ- 
σωσι- δυστυχώς τοϋτο διελύθη, διαλυθείσης τής Πρακτικής Σχολής' τό 
ε’ν τή Σχολή δέ τών Άπόρο>ν παίδων ώς Ικ. τής φύσεως αύτής, τών συ- 
χναζόντων δντων μικρών έργατών, έ'λαβε χαρακτήρα άποταμιευτικοϋ 
μάλλον Ταμείου, άφοϋ μάλιστα τό Ταμιευτήριου τής Εθνικής Τράπέζης 
ήρνήθη νά δέχηται τάς καταθέσεις ώς πρότερον κατά τήν ύποδειχθεϊσαν 
μέθοδον, ή διαχείρισίς των δέ περιήλθεν είς χεϊρας ξένας τοϋ σκοπού καϊ 
τής ιδέας, άλλά καί ουτω λειτουργούν, ού μικράς παρέχει τάς ήθικάς 
ώφελείας. Έπιτρέψατέ μοι δ’ ένταϋθα καί έν παρόδφ νά σάς άναφέρω 
μετά ψυχικού άλγους ότι ή μέθοδός τών Σχολείακών Ταμιευτηρίων, 
προϊόν πείρας τής έν Βελγική, ’Ιταλία, Άγγλίορ καί Γαλλΐφ λειτουργίας 
αύτών, μετά τροποποιήσεων άναλόγως τών ε’ν 'Ελλάδι ηθών καί ε’θίμων, 
ύποβληθεϊσα έν πλαισίφ έν τή ’Ολυμπιακή ’Εκθέσει, ούχί πρός δάφνας 
φιλολογικάς, πολλφ δέ μάλλον διδακτικάς, άλλά πρός μόνον τόν σκοπόν 
τής διαδόσεως τής ιδέας, ούδεμιάς έ'τυχε παρά τών σοφών Ελλανοδικών 
ούχί μόνον μνείας άλλ’ ουδέ βλέμματος, άπαξιούντων ϊσως, άλλά μάλ-

1 Ίδέ Παρνασσόν Τόμ. Γ, Τεϋχ. Ε'. Ίανουαρ. 1887.
2 ”Ιδε αυτόθι » ζ' » Β' καί Γ'. Φεβρ. καί Μαρτ. 1882 
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λον άγνοούντων νά έκτιμήσωσιυ έργου βασιζόμευου επί ίδεώυ καί επιμόνου 
εργασίας μεγάλων οικονομολόγων καί διδασκάλων της ηθικής, οίοι ό 
Λωράν (Lanrent) της Βελγικής, ό Λέων Σαίη (Leon Say), ό Ιππόλυ
τος Πασσϋ (Hypp. Pasy), δ Ιούλιος Σιμών (Julus Simon), δ Φίτς 
(Fitch), δ Μαλάρς (Malarce) καί αύτός δ «μέγας άνήρ», ώς άποκα- 
λεϊται ηδη εν τώ κοσμφ, ο Γλαδστων. Τοϋτο δμ.ως δέν έμπόδισε κα
θόλου τούς έν τφ τελευταίω συνεδρίφ τών 'Ιδρυμάτων τής προβίεπτικό- 
τητος, συνελθοντας μεγάλους οικονομολόγους καί σοφούς παιδαγωγούς νά 
αποκαλεσωσι τα Σχολειακα Ταμιευτήρια όχι μόνον εργοστάσια εργατών 
φρονιμοίν και οικονομων, άλλα καί εργαστήρια ανθρώπων ύπό τήν άληθή 
τής λέζεως έννοιαν.

Περί τών Σχολειακών τούτων Ταμιευτηρίων θέλω καί πάλιν σήμερον 
επαναλαβει εν ολιγοις, όπως καταδειζω τον άληθή σκοπόν των καί πείσο) 

■ τούς τήν άνατροφήν τών παίδων άναλαβόντας, δτι πρέπει έν πάσι καί 
διά πάντων, τήν ϊδρυσιν τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων νά έπιδιώζωσι. 
Δέν έζαιρώ δ’ ώς προς τοϋτο καί αύτήν τήν Κυβέρνησιν παραδειγματι- 
,ζομένην άπο τής Βελγικής, ήτις μεγάλως συνετέλεσεν είς τήν ί'δρυσιν καί 
ύποστήριζιν τών γυμναστηρίων τούτων τής οικονομικής ζωής καί τής 
ηθικής ένεργείας.

ΙΙριν όμως προβώ εις τοϋτο, νομίζω πρόσφορου διά τούς τυχόν άγνο- 
οϋντας, νά ειπω, τι εστι Ταμιευτήριου καί τίς δ σκοπός καί ή έπινόησις 
τοϋ εύεργετικοϋ τούτου διά τήν ανθρωπότητα καθιδρύματος.

To Ταμιευτήριο?·, ή «Gaisse d’Epargne» τών Γάλλων καί ή «Sa
ving Bank» τών “Αγγλων είναι καθίδρυμα έν φ κατατιθέμεναι καί αί 
ευτελεσταται οικονομιαι τοϋ μικροϋ καί πτωχοϋ έργάτου, τοϋ γεοιργοϋ, 
τοϋ βιομηχάνου, τοϋ ύπηρέτου κτλ,, όχι μόνον διασώζονται άπό στιγ
μιαίας επιθυμίας, αΐτινες είναι συνήθεις είς τούς τών τάζεων τούτων αν
θρώπους, αλλά και συσσωρευόμεναι σχηματίζουσι κεφάλαιον χρησιμο- 
ποιουμενον προς όφελος αυτών τών ιδίων καταθετών, διά τής παροχής 
δάνειων επι μετρίφ τόκφ, διά τής συστάσεως Γεωργικών Τραπεζών, διά 
τής κατασκευής δδών καί σιδηροδρόμων κ.τ.λ.

Σκοπός δέ τοϋ Ταμιευτηρίου είναι «νά βοηθή τούς άλλους δπως άλ- 
ληλοβοηθώνται, help others to help themselves» καί νά διδάσκη 
τας πτωχας τάζεις ν’ αποκτώσι συνήθειας τής οικονομίας καί τής προβλε
πτικότητες, θετουσαι κατά μέρος, έν εποχή εύτυχίας, δ,τι δύνανται, 
όπως αντιμετωπισωσιν ημέρας δυστυχίας, άσθενείας, συμβάντων καί γή
ρατος. «Ούδέποτε διά τής έλεημοσύνης τοϋ πλούτου, λέγει οίκονομολό- 
»γος “Αγγλος, δύναται γενικώς ν’ άναπτυχθή δ,τι καλόν ύπάρχει είς 
»τας κατωτερας τάζεις. Αι ελευθεριότητες τοϋ είδους τούτου, συνηθέ- 
»στερον ως αποτέλεσμα έχουσι τήν ένθάρρυνσιν τής οκνηρίας καί τής 

ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 151

»ύποκρισίας ή τήν βοήθειαν προσώπων άναζιοπαθούντων δ καλλίτερος 
»εύεργέτης τοϋ πτωχοϋ είναι έκεϊνος, δστις τόν ένθαρρύνει είς τήν εζιν τής 
»έργασίας, τής λιτότητος,καί τής προβλεπτικότητος». Τό Ταμιευτήριου 
λοιπόν πολύ συντείνει πρός τοϋτο καί είναι σπουδαϊον οργάνου είς τήν 
ήθικοποίησιν τών κοινωνιών, διότι προλαμβάνει τό έγκλημα, έλαττόνει 
τήν πολλήν πτωχείαν καί άνακουφίζει τά βάρη τοϋ λαοϋ’ πανταχοϋ δέ 
δπου ύπάρχουσι τοιαϋτα, δ λαός είναι έργατικός καί οικονόμος.

Τά Ταμιευτήρια όφείλουσι τήν γέννησίν των είς τήν ’Αγγλίαν, τή πρω
τοβουλία ιδιωτών ή φιλανθρώπων εταιριών, δωρεάν προσενεγκόντων τήν 
συνδρομήν των καί τήν ηθικήν καί ύλικήν έγγύησίν των, δπως συλλέ- 
ζωσι καί καταστήσωσι παραγωγικάς τάς μικράς οικονομίας τοϋ πτωχοϋ 
λαοϋ' πιστεύοντας δέ οί “Αγγλοι δτι, δ έκ τής δαπάνης οικονομων άν
θρωπος, όχι μόνον σχηματίζει κεφάλαιον διά τάς κακάς έποχάς τής ζωής 
του, άλλά συγχρόνως διασώζεται άπό πολλάς έπιθυμίας ματαίας καί 
έπιβλαβεϊς, δικαίως ώνόμασαν τά Ταμιευτήρια Savings Banks (Σωτη
ρίους Τραπέζας). Το κατ’ άρχάς ταϋτα ήσαν έ'ργον τής καθαρωτέρας φι
λανθρωπίας καί διευθύνοντο δλως ίδιωτικώς, άλλ’ έ'λλειψις έπιβλέψεως 
ά©’ ενός καί κακή διαχείρισις τινών ριψοκινδύνων καί κερδοσκόπων δια
χειριστών άφ’ ετέρου, ύπεχρέωσε τήν Κυβέρνησιν τοϋ Γλάστωνος, 
τοϋ άρχηγαϋ τούτου τοϋ Self—Gouvernement καί παρά τήν έρρι- 
ζομ.ένην τότε ιδέαν, ήν δ Say είς δόγμα άνεβίβασεν «δτι ή άνάμιζις 
τοϋ Δημοσίου είς τά Ταμιευτήρια είναι έπιβλαβής», ύπεχρέωσε, λέγομεν, ,. 
τήν Κυβέρνησιν τής ’Αγγλίας νά έπέμβν) δπως προλάβη μείζονας κατα- 
στροφάς, καί δ Γλάδστων μετά γενναιότητος καί θάρρους άζιοθαυμάστου 
άγωνισθείς, έπέτυχε τήν ψήφεσιν νομοσχεδίου κατά τό 1861, δι’ ού συνι- 
στάτο έν Γενικόν Ταμιευτήριου ύπό τήν έγγύησίν τοϋ έ'θνους, έ'χον ώς 
πρακτορεία τά ταχυδρομικά γραφεία καί έκλήθη Post office Savings 
Banks’ διότι έσκέφθη δτι μόνον τό έ'θνος δύναται νά έμπνεύση καί έμ- 
πνέη τήν μεγαλειτέραν έμπιστοσύνην άφοϋ λοιπόν τό έ'θνος είναι δ φυσι
κός καί μόνος δυνατός θεματοφύλαζ τών οικονομιών τοϋ λαοϋ, διατί νά 
μή ήναι καί δ Γενικός Διοικητής δλων τών Ταμιευτηρίων ; Έπροτίμησε 
δέ ώς πρακτορεία τά ταχυδρομικά γραφεία, διότι ταϋτα είναι διεσπαρ
μένα έφ’ δλου τοϋ Κράτους, είναι άνοικτά πάντοτε καί παρέχουσι πλεί- 
στας ευκολίας είς τόν έργάτην καταθέτην. Τό παράδειγμα τής ’Αγ
γλίας έμιμήθη κατόπιν ή ’Ιταλία, τό Βελγίου, ή Γαλλία καί ή Βρασι- 
λία· ήδη γίυεται σκέψις υά έφαρμοσθή έυ Γερμαυίιγ καί Αύστρίφ’ έν Ρω- 
σίφ δέ άπό τοϋ παρελθόυτος ’Ιουλίου έζεδόθη το έπί τοϋτο ουκάζιου καί 
ήδη ήρχισε καί έκεϊ ή λειτουργία τώυ ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων. Μόυη 
λοιπού ή Ελλάς καί ή Τουρκία είναι έ'ζω τής χορείας τών πεπολιτισμέ- 
νων έθνώυ,. διότι καί ή Ρουμουνία καί ή Σερβία καί αύτή άκόμη ή Βουλ-
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γαρία προέβησαν είς προκάταρκτεκάς τινας πρόπαρασκευάς διά την εισα
γωγήν τού μεγάλου τούτου ευεργετήματος, θά ήναι δέ έπί πολύ άκόμη ή 
Ελλάς ε’ξω της χορείας ταύτης, ένόσφ πολιτική μικροπρεπής 
θος καί επιπόλαιος διέπει τά κοινά, ή άντιπροσωπεία δέ είς προσωπικά 
ζητήματα ένασχολουμένη. ούδέν το σπουδαϊον πρός άνάπτυξιν καί ευημε

1 άνακόλου-

ρίαν τοϋ λαοϋ νομοθετεί.
Ευτυχώς παρά τή ’Εθνική Τραπέζη ύπάρχει άπό τριακονταετίας τοι- 

οϋτονΤαμιευτήριον,λειτουργούν τάς Κυριακάς μόνον καί έπί όλίγας ώρας· 
τούτο άν καί ξένον τών εργασιών τής Τραπέζης καί πολύ παρέργως λει
τουργούν, ούχ ήττον έκπληροΐ έν μέρει τόν ευεργετικόν σκοπόν του, ώς έκ 
τής προθυμίας μεθ’ ής προσέρχονται οί καταθέται. Εύχής έ’ργον θά ήτο, 
αφού έπί μακρω ίσως θ’ άναμένωμεν τήν κυβερνητικήν φροντίδα πρός ΐδρυ- 
σιν τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, καί ήδη, δτε νέον αίμα διωχε- 
τεύθη είς τάς φλέβας τής ’Εθνικής Τραπέζης, νά δοθή καί μικρά τις ώ- 
θήσις εις τάς εργασίας τοϋ Ταμιευτηρίου τούτου, εφαρμοζόμενων τών πρός 
άνάπτυξιν αύτών έπινοηθέντων δρων, οϋς πλειστάκις έλάβομεν άφορμήν 
νά ύποδείξωμεν τοσούτω μάλλον καθόσον ούδεμία ζημία δύναται νά 
προσγίνη τή Έθν.Τραπέζη, τουναντίον δέ, ίσως έν.ισχύση τόν νϋν ’ιθύνον
τα τά τής πολιτείας, νά προβή είς τήν πραγματοποίησιν ώριμασάσης καί 
παρ’ αύτφ ιδέας, τής ίδρύσεως τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, άψηφών 
δυσκολίας καί μεμψιμοιρίας νωθρών καί κακοβούλων οργάνων.

Ή επιτυχία τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων καί ή έξ αύτών ώς έκ 
τής άύξήσεως τής έκ τής δαπάνης οικονομίας, έπελθοϋσα μεγάλη ηθική 
ωφέλεια είς τόν λαόν, ένεθάρρυνε σπουδαίους άνδρας νά’ ζητησωσι νά 
έπεκτείνωσι ταύτην καί έπί τής τελευταίας άκόαη τάξεως τοϋ λαοϋ, εκεί
νης ήτις στερείται τοϋ άναγκαίου ποσού νά γίνη πελάτης τοΰ Ταμιευ
τηρίου, έπί τούτω δέ ίδρυσαν καί ΠεττάΛεπτον Ταμιζυτήριοι· (Panny 
Bank), καί πρώτος δ λόρδος Δέρβυ, ύπουργός τών εξωτερικών τής ’Αγ
γλίας κατά τό 1862, συνιστή τοιαύτην εταιρείαν (Provident Knowle
dge Society) άναπτύξέως τής προβλεπτικότητος, έν ή λαμβάνουσι μέρος 
δούκες, κομήτες, άρχιεπίσκοποι, βουλευταί κτλ. Έν διαστήματι μηνών 
τινων διενεμήθησαν 12,000 φυλλάδια, πραγματευόμενα περί οικονομίας 
έκ τής δαπάνης, τή ένεργείεκ: άποστόλων έσχηματίσθησαν 50 συλλαλη
τήρια, είς τά δποϊα έ'λαβον μέρος πλέον τών 15,000 άνθρώπων, διεπραγ- 
ματεύθησαν τό ζήτημα πλέον τών 100 εφημερίδων, έγένοντο συνεννοήσεις 
μετά 500 περίπου κληρικών, ποιμενόντων πολλάς χιλιάδας ψυχών καί 
μετά πολλών έργοστασιαρχών, άποτέλεσμα δέ τώ>ν ένεργειών τούτων 
ύπήρξέν δτι μετά έν έτος, ήτοι κατά τό 1873, ή πόλις Γλασκόβη, κα- 
τοικουμένη ύπό 480,000 κατοίκων, ειχεν 125 Panny Banks, καί 
Κατά τό διάστημά τού έτους κατετέθησαν 850,000 φρ., άπεδόθησαν
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355,000 φρ. καί μέτεφέρθησαν είς τό Γενικόν Ταμιευτήριου 460,000 φρ.
Άλλ’δσον εύκολος είναι έν ’Αγγλία ή ϊδρ.υσις τών Πεντάλεπτων τού

των Τραπεζών δέν είναι τοιαύτη καί άλλαχοϋ, διά τούτο δπφς έλκύ- 
σωσι τούς καταθέτας διά τού οσον τό δυνατόν κατωτέρου δρου καί ένι.Τ 
σχύσωσι τήν έκ τής δαπάνης οικονομίαν τών πτωχών, έφήρμοσαν έν 
’Αγγλία έσχάτως, έν Ίταλίιρ δέ άπό τοϋ 1881 καλήν τινα ιδέαν, ήν 
άπό τοϋ 1875 δ κ. Μαλάρς (Malarce), δ άκάματος ούτος έργάτης τού 
καλού, δι’ έκθέσεώς του είχε προτείνει πρός τόν ύπουργόν τών Οικονομι
κών τής Γαλλίας· αύτη δέ είναι ή χρησιμοποίησες τών γραμ.ματοσήμων 
πρός ευκολίαν τών μικρών καταθέσεων.

Ή έπινόησις τών χραμματοσημωΓ τής οικονομίας (timbre d’Epargne), 
δπως έκλήθη, είναι άπλή δσον καί επιτυχής. Τό ταχυδρομεϊον διανέμει 
δωρεάν είς τόν αίτοϋντα δελτάρια, διηρημένα είς 10 τετραγωνίδια, έπί 
έκάστου τών δποίων δύναται νά προσκολληθή γραμματόσ.ημον δέκα εκα
τοστών· δταν δέ προσκολληθώσι δέκα τοιαϋτα,. άποτελοϋντα έν φράγκον, 
δ κάτοχος τοϋ δελταρίου τό προσάγει είς τδ Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριων 
καί τούτο τδ άποδέχεται ώς χρήμα καταθέσεως συνήθους έν.,τοϊς Ταμιευ- 
τηρίοις καί τα εγγράφει είς τά Βιβλία είς λ/σμδν τού καταθέσαντος. Ή 
εφαρμογή τής έπινοήσεως αύτής έπέφερεν εξαίρετα άποτελέσματα, καί είς 
όλιγώτερον τοϋ μηνός έν τή ένάρξει τής λειτουργίας της, διενεμήθησαν 
έν ταΐς δέκα πρός τούτο έκλεχθείσαις έπαρχίαις 14 χιλ. δελτάρια, , π,ρο-τ 
καλέσαντα τό άνοιγμα 7000 βιβλιαρίων νέων· κατά τό τέλος δε τού 
έτους τά Ταμιευτήρια είχον έπαναλάβει 84,000 δελτάρια κεκαλυμμένα 
δι’ 1,014,000 γραμματοσήμων. Τό ζήτημα λοιπόν τού καζωτέξον δ'ρον, 
δπερ είναι ή αιτία τής αύξήσεώς τής πελατείας τών Ταμιευτηρίων καί 
επομένως τής μεγαλειτέρας κοινωνικής ώφελείας, λύεται ουτω .διά τοϋ 
κοινού γραμματοσήμου, δπερ είναι είς χεΐρας πάντων, δέν έπιφέρετ. νέα 
έ'ξοδα καί άπαλλ.άσσει τδ Ταχυδρομεϊον άπό νέους λ/σμούς.

’Εκείνη δμως, ήτες έ'σχε τά εύαρεστότερα καί σπουδαιότερα ηθικά .άπ.0- 
τελέσματα καί ήτις είναι ή βάσις οδτως είπεϊν, τών ιδρυμάτων, τής προπ 
βλεπτικότητος, είναι ή έπινόησις τών,Σ.χοΛειακ&ν Ταμιευτηρίων 
d’Epargne Scolaire), τών ευεργετικών τούτων καθιδρυμάτων, διά τά ψ- 
ποϊα έσχάτως ο υπουργός τού Εμπορίου έν Γαλλίςε,μετά τήν έπελθούσα.ν 
κατά τάς διάφορους ς-ατιστικάς άναμόρφωσιν τών ηθών άπό τής ίδρύσεώς 
των, έν έγκυκλίφ του λέγει, δτι «ύποβοηθούσι λίαν επωφελώς «τό ,εύεργετι- 
»κόν καί ήθικοποίόν έ'ργον τών Ταμιευτηρίων καί άποτελοϋσι σήμερον κλά- 
»δον τής άνατροφής τού λαού είς άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον».Έάν 
τό προβλέπει», είναι δρος τής ζωής τοϋ άνθρώπου, συμφέρον είναι ν,ά συ,νει- 
θίζωνται τά παιδία πρός τοΰτο, δπως ,συνε,ιθίζονται είς τό άποστηθίζειν, 
συμφέρει, νά έξασκήται ή.προβλεπ.τικότης των δπως καί ή μνήμη των, $i£ 
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νά μανθάνωσι νά τακτοποιώσι την ζωήν των, διότι ό οικονομων έκ τής 
δαπάνης και προβλέπων διά το μέλλον, έ'χει τακτικήν ζωήν και ή τα
κτική ζωή, κάμνει τόν άνθρωπον εργατικόν, τίμιον καΐ καλόν, ουσιώδη 
στοιχεία τής ευτυχίας.

Τά Σχολειακά Ταμιευτήρια, λέγει δ 'Ιππόλυτος Πασσϋ, περιέχουσι σπό
ρον, οστις αυξάνει και ημέραν τινά θά καρποφορήση πολύ τό καλόν. Χάριν 
τίνων έγένοντο τά συνήθη Ταμιευτήρια ; Χάριν ανθρώπων ωρίμων, κεκτη- 
μένων έξεις συχνάκις εναντίας εις τήν καλήν χρήσιν τών μέσων τής ύπάρ- 
ξεώς των. Τά δέ Σχολειακά Ταμιευτήρια έγένοντο διά τά παιδία, δι’δντα 
τά όποια πρόκειται νά μάθωσι τό καλόν ή τό κακόν. ’Ιδού δε τί ή πείρα 
άπέδειξε· παρά τοΐς παίδιοις ύπάρχει έν αίσθημα δυνάμεως, τήν οποίαν ή 
ϊδρυσις τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων άπεκάλυψεν, αΰτη δέ είναι ή αγά
πη τής ιδιοκτησίας. "Οσον μικρόν καΐ άσήμαντον είναι δ,τι τό παιδίον διά 
τής θυσίας πρόσκαιρου εύχαρις-ήσεως άπέκτησεν, είναι ύπερήφανον δι’αύτό 
καΐ θεωρεί εαυτό, σπουδαιότερον, καΐ τό μικρόν τοϋτο προσπαθεί νά τό 
διατηρήση καί νά τό αύξήση- τοϋτο μαρτυροϋσι τά αποτελέσματα, άφ’ής 
έποχής τά Σχολειακά Ταμιευτήρια ΐδρύθησαν.

Τά Σχολειακά Ταμιευτήρια έχουσι μίαν αξίαν, ήτις είναι καθαυτό 
ιδική των, τήν δύναμιν τής ανατροφής, καΐ ούδεμία αμφιβολία δτι αί 
γενεαί, τάς οποίας διδάσκουσι, θ’άναπτύξωσιν έν τφ σταδίω τής ζωής βαθ
μόν τίνα ευφυΐας καί λογικού, προβλεπτικότητος καί δραστηριότητος πολύ 
άνώτερον έκείνου, είς δν έφθασαν αΐ παρελθοϋσαι γενεαί καΐ αί παροϋσαι· 
πρός δέ, τά παιδία άνατρεφόμενα ύπό τό πνεύμα καί τήν άσκησιν τών 
αρετών τούτων, έπενεργοϋσιν ύγιώς έπί τών γονέων το>ν τό αποτέλεσμα 
τοϋτο έπιβεβαιοϋται πανταχοϋ, δπου ήδη λειτουργοϋσι Σχολειακά Τα
μιευτήρια.

Τά Σχολειακά Ταμιευτήρια άποτελοϋσιν ήδη έν τοΐς πλείστοις ευρω
παϊκούς έ'θνεσι κλάδον τής ανατροφής τοϋ λαοϋ, καί διά τοϋτο σπουδαιό
τατα πρόσωπα, ώς δ Abraam Hewtt μέλος, τοϋ Συνεδρίου τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής ’Αμερικής, δ KhitroWO, ανώτατος σύμβουλος παρά 
τώ έπί τών Οικονομικών 'Τπουργεΐω τής Ρωσσίας, δ Franz Flaz, επιτε
τραμμένος τοϋ έμπορικοϋ έπιμελητηρίου τής Αύστρίας καί άλλοι έξ άλλων 
έθνών, άπεστάλησαν είς Γαλλίαν ϊνα έκμάθωσι παρά τφ κ. Auguste de 
Malarce, έφευρέτη τής Μεθόδου τών Σχολ. Ταμιευτηρίων, ίσοβίφ γραμ- 
ματεϊ τής Εταιρίας τών καθιδρυμάτων τής προβλεπτικότητος (Sosiete 
des Institutions de Prevoyance) καί έπιτίμφ μέλει τοϋ ήμετέρου 
Συλλόγου, τά διάφορα νομοθετήματα καί τούς διοικητικούς οργανισμούς 
τών Ταμιευτηρίων τούτων.

Αί έκ τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων οίκονομίαι είναι βεβαίως μικραί 
καί ασήμαντοι, άλλ’ ή έπίδρασις αύτών έπί τών ήθών δλης τής έργατι - 
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κής τάξεως είναι απερίγραπτος. Τά παιδία, οί έ'ξοχοι ούτοι άγωγοί παν
τός κοινωνικού νεωτερισμού, μαρτυρουμένου και έκ του θείου λογίου, 
«Άφετε τά παιδία έλθειν πρός με», έθιζόμενα είς τήν έξιν τής τάξεως, 
τής έγκρατείας καί τής προβλεπτικότητος, έπί τών εδωλίων τοϋ σχο
λείου, εις τήν τρυφεράν έκείνην ηλικίαν καθ’ ήν αί καλαί . έξεις εύκολώ- 
τερον κατακτώσι το πνεύμα, παρά έν τή έφηβική ήλικίιρ, οπότε σχεδόν δ 
άνθρωπος είναι έσχηματισμένος, διδασκόμενα δτι αί-μικραί οίκονομίαι 
έπαναλαμβανόμεναι καί καλώς διατιθέμεναι, έ'χουσιν. αξίαν καί αξίαν 
σπουδαίαν, δτι ή οικονομία έκ τής δαπάνης, μετριάζει τήν ίκανοποίησιν 
τών ματαίων εξόδων καί δτι είναι μία ηθική άσκησις ήτις ένδυναμόνει 
τήν θέλησιν, καΐ μέσον βέβαιον δδηγοϋν πρός τήν τύχην καί τούς μάλλον 
αποκλήρους αύτής, ώς καί μέσον διαφυλάξεως τής περιουσίας τών πλου
σίων, μυοϋσιν ούτως είπεΐν, τάς οικογένειας των τήν άπόκτησιν τών αρε
τών τούτων διά τής χρήσεως τοϋ βιβλιαρίου τοϋ εμβλήματος τούτου τής 
οικονομίας καί τής καλής τάξεως."Απαντες οί άναμορφωταί τών ανθρω
πίνων κοινωνιών, τό θειον καί μέγα πολιτικόν δόγμα τοϋ Θεανθρώπου 
έπεκαλέσαντο είς επιτυχίαν τών ιδεών το>ν. Μάλιστα, κύριοι, διά τών 
παιδιών διοχετεύουσιν είς τόν λαόν τά Σχολειακά Ταμιευτήρια, άρετάς 
άνδρικάς· διδάσκουσιν αύτόν νά θυσιάζη τάς αμέσους έπιβλαβεϊς άπο- 
λαύσεις δπως προλάβη σοβαράς άνάγκας μεμακρυσμένας καί κανονίση 
τήν ζωήν του διά συνεχούς προβλεπτικότητος' διδάσκουσιν αυτόν έπίσης 
νά καταστέλλη τά πάθη καΐ τά έλαττώματα, καί τόν διδάσκουσιν 
έπί τέλους νά κάμνη τήν τελευταίαν αύτήν κατάκτησιν τού έλευθέ- 
ρου άνθρώπου, τήν κατάκτησιν τοϋ έαυτοϋ του I Διότι είς τάς νϋν 
κοινωνίας, δπου δ άνθρωπος άπολαμβάνει ολας τάς έλευθερίας του, 
ή τελευταία καί ή δυσκολωτέρα είναι τό νά νικήση τόν εαυτόν του, 
νά έλευθερωθή άπό τά πάθη του, καί έλευθεροϋται, έθιζόμενος νά άνθί- 
σταται είς τά ελκυστικά ρεύματα τών έλαττωμάτων, έθιζόμενος νά 
ήναι κύριος έαυτοϋ. Τά παιδία καί ιδίως τά κοράσια, τά όποια, ώς έκ 
πείρας γνωστόν, είναι καταλληλότερα πρός τήν έκ τής δαπάνης οικονο
μίαν, μεταφέροντα οίκαδε δ,τι έν τφ Σχολείφ περί Ταμιευτηρίων διδά
σκονται, κατηχοϋσιν άνεπαισθήτως τούς γονείς των καί τούς καθιστώσι 
πελάτας τών Ταμιευτηρίων ήθικοποιοϋντα αυτούς, ώστε ή έκ τών ΣχΟ- 
λειακών Ταμιευτηρίων έπίδρασις δέν περιορίζεται μόνον έπί τών έργατών 
τοϋ μέλλοντος, άλλά κατακτφ καί τήν παρούσαν γενεάν διά τής διαδό- 
σεως, τήν όποιαν δλως φυσικά έκτελούσιν είς τάς έργατικάς οικογένειας 
τά παιδία.

Βεβαίως τά Σχολειακά Ταμιευτήρια έ'σχον τούς άντιδοξοϋντας, καί 
κατά τήν έν τφ Ίταλικφ Κοινοβόυλίφ συζήτησιν περί τής παραδοχής 
τοΰ θεσμού τούτου καί τού ωφελίμου τής διαδόσεως τών ’ιδεών τής τά- 
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I ξεως καί της οικονομίας μεταξύ τών παιδιών, μεγάλως έφοβήθησαν την 
έμφύτευσιν είς το πνεύμα τών παίδων της φιλαργυρίας, άλλ* οί φόβοι 
ούτοι ύπήρξαν ύπερβολικοί καί πολεμηθέντες δι’ άκαταμαχήτων επιχει
ρημάτων δεινών οικονομολόγων καί ηθικολόγων έξέλιπον, άποδειχθείσης 
έν τη εφαρμογή έκ τών αποτελεσμάτων της προς την νεολαίαν έπελθού- 
σης ηθικής ώφελείας. Καί διά μέν τά πτωχά παιδία το Σχολειακόν Τα- 
μιευτήριον έχει ήθικοποιδν σκοπόν πρώτιστης τάξεως, περί τοΰ οποίου είς 
ουδένα πλέον έπιτρεπεται ν’ άμφιβάλλη· τά πλούσια δέ παιδία διδάσκον
ται δι’αΰτοϋ ότι ούδέν ύπάρχει περιττόν έν τφ κόσμφ τούτφ, όπερ νά μή 
δύναται νά χρησιμοποιηθώ, διδάσκονται δέ προσέτι ότι όφείλουσι νά 
άνακουφίζωσι τήν αθλιότητα τοϋ πτωχού- ιδού ή μεγάλη διδασκαλία 
ή έκ τών Σχολείακών Ταμιευτηρίων προκύπτουσα. Οί λέγοντες ότι τά 
Σχολειακά Ταμιευτήρια γεννώσιν έν τή καρδίιγ τών πτωχών παίδων τον 
φθόνον, άπατώνται- διότι πρώτον μέν ουδόλως τά τέκνα τών πλουσίων 
οίκονομ-οϋσι περισσότερα- έπειτα εις διδάσκαλος έχει μυρίας ευκαιρίας 
νά δώση νά έννοήση τδ παιδίον ότι ούχί ή κατοχή χρημάτων έκτιμάται, 
άλλ’ δ τρόπος, δι’ού τά έχει καί ή χρήσις, ήν κάμνει αύτών δ διδάσκα
λος έπ<κινεϊ το παιδίον εκείνο, πτωχόν ή πλούσιον, τό όποιον οίκονομεϊ 
πεντάλεπτον, διά τοϋ οποίου ήδύνατο ν’ άγοράση φαγώσιμόν τι, καί όχι 
έκεΐνο το οποίον φέρει είς τό 'Γαμιευτήριον δραχμάς, τάς όποιας οί γονείς 
του ε”δωκαν πρός τούτον τόν σκοπόν άλλως τε άν φοβώνται τόσον, δέν 
έπρεπε ποτέ νά έπαινώσι παιδίον τι διά τήν καλήν του διαγωγήν ή διά 
τήν έπιμέλειάν του, έκ φόβου, μήπως έξεγείρωσι τόν φθόνον άλλων ήττον 
φρονίμων καί έπιμελών. Ή έκ τής δαπάνης οικονομία είναι αρετή καί 
ώς τοιαύτη δέν είναι δυνατόν νά έπιβληθή, άλλά διά τής έξεως έκ παι
δικής ηλικίας δύναται ν’άποκτηθή· καί οστις λέγει ότι κλέπτονται αί 
φαντασίαι τής νεότητος, ότι τής άφαιρειται τό ιδεώδες, έχει άδικον,διότι 
δύναται τις νά είναι εύτυχής καί άν γνωρίζη τήν αξίαν τής οικονομίας. 
Δέν θά έ'λεγον τούτο, αν διηρχόμεθα τόν βίον χωρίς νά γνωρίσωμεν αύ
τόν, άλλ’ επειδή τούτο είναι αδύνατον, προτιμώ νά έξυπνίσω το παιδίον 
άπό τό δνειρον του σιγά, σιγά, δι’ έλαφράς χειρδς καί γλυκείας φωνής, 
διά νά μή τό έξυπνίση βραδύτερον ή ζωή δια τής χειρός της, σκληροτά- 
της.ένίοτε διά τδν άνθρωπον, δστις ζή μέ φαντασίας. .

Ώς πρδς τήν μομφήν δ’ότι ή φιλαργυρία είναι αδελφή τής έκ τής 
δαπάνης οικονομίας, έξαρτάται άπδ τού διδασκάλου νά προφυλάξη τδ 
παιδίον έκ τού έλαττώματος τούτου, συνειθίζοντος αύτδ νά οίκονομή τδ 
ύπερβάλλον καί τδ ύπερβάλλον τούτο νά μή φυλάττη δι’άγάπην τοϋ χρή
ματος,, άλλά νά ήναι πάντοτε έτοιμον νά τδ δαπανφ πρδς τδ καλόν τοϋ 
πλησίον, τ.ου καί . τού ίδιου έαυτοϋ του.

.’Άλλω.ς τ-ε έκαστον,νόμισμα έ'χει καί τδ αντίστροφον μέρος του, έκα
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στον προτέρημα έχει καί τάς ελλείψεις του, πρέπει λοιπόν διά τοϋτο νά. 
παραιτηθώμεν αύτού; πρέπει νά έμποδίζωμεν τό παιδίον άπδ τού νά 
προσεύχηται πρδς τόν Θεόν έκ φόβου μήπως γείνη δυσειδαιμον ; πρέπει νά 
έμποδίζωμεν τήν μικράν κόρην νά καθίσταται άξιαγάπητος έκ φόβου μή
πως γείνη φιλάρεσκος ;—"Οπως κατανοήσητε όποιαν δύναμιν έχουσιν έπί 
τών γονέων τά Σχολ. Ταμιευτήρια διά τών παιδιών, άναφέρω μέρος ομι
λίας τής έν τφ συνεδρίφ τών Καθιδρυμάτων τής προβλεπτικότητος έν 
Γαλλίφ το 1878 παρουσιασθείσης παρά τοϋ βασιλικού Συμβούλου καί · 
αντιπροσώπου τής Αυστρίας Franz Weisz, Carina Schroterj Ούγ- 
γρίδος διευθύντριας παρθεναγωγείου καί σπουδαίας παιδαγωγού. «Πρδ 
»δύο άκόμη έτών ήμην όλως έναντία τού θεσμού τών Σχολείακών Τα- 
«μιευτηρίων, τών όποιων έγίνωσκον μόνον τήν θεωρίαν, άλλ’ ημέραν τινά 
»οί έπόπται τής δημοτικής έκπαεδεύσεως άπεφάσισαν τήν ί'δρυσιν τού- 
»των καί έν τή πόλει ήμών ώς διδασκάλισσα ένδς τών σχολείων, ήναγ- 
»κάσθην νά συνδράμω είς τήν εφαρμογήν ιδέας, πρδς ήν ήμην εναντία, 
»διά νά μή παρεκκλίνω τοϋ καθήκοντος μου· ένεκα μάλιστα τών προ- 
«καταλήψεών μου, είργαζόμην μετά φθονερού ζήλου· μετά τινας έβδο- 
»μάδας κατήντησα νά εκτελώ μετά πεποιθήσεως δ,τι προηγουμένως έξε- 
»τέλουν κατά καθήκον, διότι έκεϊνο, δπερ τά σαφέστερα έπιχειρήματα τής 
»θεωρίας δέν ήδυνήθησαν νά κατςρθώσωσιν, ή λογική τών αποτελεσμά
των κατώρθωσεν έν τφ πνεύματί μου* έπείσθην. Έπείσθην καί είμαι 
»πλέθν βεβαία οτι τδ Σχολειακδν Ταμιευτήριον είναι έν έκ τών βεβαιο- 
»τέρων καί δραστικωτέρων μέσων τής άνατροφής. ’Αλλά τοϋτο δέν επι- 
«φέρει τδ καλόν μόνον είς τδ παιδίον, άλλά καί έπί τής οικογένειας δχΐ 
»μόνον διά τών διασωζομένων πενταλέπτων, όχι μόνον διά τοϋ οίκο- 
«νομουμένου μεγάλου ή μικρού ποσού, άλλά διά τοΰ παραδείγματος, 
«δπερ τδ τέκνον παρέχει πρδς τούς γ,ονεϊς του.

«Τούτο φαίνεται ολίγον παράδοξον καί πρδ πάντων άντίκειται ε’ις τδ 
«αισθηματικόν καθήκον : τδ παιδίον νά δίδη τδ παράδειγμά τοϋ κάλοϋ 
«είς τούς γονείς του! τούτο προσβάλλει τήν φιλοτιμίαν, ίσως μ.οί ε’ίπη 
«τις- τότε τί πρέπει νά γείνη ; Δύο κακών προκειμένων, νά έκλέξωμεν τδ 
»ήττον κακόν, καί νομίζω δτι είναι προτιμότερον οί γονείς νά μανθά- 
«νωσι παρά τών τέκνων των νά έξασκώσι τήν οικονομίαν έκ τής δαπά- 
«νης, παρά νά έξακολουθώσι τήν συνήθειαν τού νά σπαταλώσιν άνοήτως, 
»δπερ φέρει είς τήν καταστροφήν τής οικογένειας καί τού "Εθνους. ’Ιδού 
«δέ καί γεγονός καταδεικνΰον τήν άκρίβειαν τών λεγομένων μου:

«’Ολίγον μετά τήν ίδρυσιν τών Ταμιευτηρίων παρά τοΐς Σχολειοες 
»ήμ.ών, παρετήρησα δτι κοράσιόν τι έκ τών πτωχότερων έφερεν ημέραν 
»παρ’ ήμέραν 20 εκατοστά είς τδ Ταμιευτήριον, έξεπλάγήν, διότι ή 
«μήτηρ τοϋ παιδιού μοί είχε ζητήσει πολλάς έβδομάδας προτερον,ζεϋ- 

tomos ιγ' Μάρτιος. 11
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«γος ύποδήμάΐων δπως: δύναται τό τέκνου της νά έ'ρχηται εις τό σχο- 
»"λεϊον, κάί τή ήρνήθην, είποϋσα αύτή δτι γνωρίζω δτι' είχε σύζυγον έρ- 
«γάτην εις, έργοστάσιον κερδίζοντα δύο φράγκα καθ’ έκάστην.

«Ή μήτηρ ώμολόγησεν δτι ήτο άληθές, άλλ’ δτι δ σύζυγός της κα- 
«τέσπατάλα είς τό οινοπωλείου δλα του τά χρήματα, αύτή δέ μόλις 
»έζη έκ τών ολίγων σολδίων, τά οποία έκέρδιζε πλύνουσα άσπρόρρουχα. 
«’Εννοείτε τότε τήν έκπληξίν μου διά τάς οικονομίας τοϋ τέκνου τού- 
«του, αΐτινες λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών περιστάσεων, τάς οποίας έδιη- 
«γήθην; μοί έφαίνοντό καί έπρεπε νά μοί φανώσιν ύπερβολικαί. Ήρώτησα 
«τήν μικράν κόρην ποΰ αΰτη εΰρισκε, πόθεν έπρομηθεύετο τά χρήματα, 
»άπερ είς τό Ταμιευτήριου κατέθετε- αΰτη άφελώς μοί άπήντησεν δτι τής 
»τά έ'διδεν'ό πατήρ της. Μή γινώσκουσα τί νά υποθέσω, προσεκάλεσα 
«πάλιν παρ’έμοί τήν μητέρά, ήτις ήλθε κάί μετά δακρύων μοί διηγήθη 
«δτι: ,ό. σύζυγός της, ημέραν τινά, καθ’ ήν ήτο ενδιάθετος, έ’δωκεν είς τήν 
«μικράν'κόρην του έν σολδίον ν’ άγοράση έν μήλον. ’Όχι, τώ είπε τό 
«παιδίον, Θά καταθέσω τό σολδίον τοϋτο είς τό Ταμιευτήριου, καί έπί τή 
«άπορίφ τοϋ πατρός, έξήγησεν αύτφ ή μικρά κόρη, ώς ήδύνατο καλλί
τερου, τόν θεσμόν τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων παραδόξως τό πράγμα 
«ήρεσεν είς τόν πατέρα καί είπεν είς τήν κόρην του νά πηγαίνη καθ’ έκά- 
«στην εσπέραν είς τό εργοστάσιου νά τή δίδη 20 εκατοστά άμα έλάμ- 
«βανε τό ημερομίσθιόν του; Καί οΰτω, έξηκολούθησεν ή γυνή, φροντίζω 
«νά στέλλω κάθ’ εσπέραν τακτικά τήν κόρην μου είς τό έργοστάσιον καί 
«τακτικότατα λαμβάνει τά 20 εκατοστά. ’Ενίοτε δταν ήναι. άργά φέ- 
,»ρει μόνος του αύτήν είς τόν οίκον- συχνάκις τήν εσπέραν δέν εξέρχεται 
«πλέον τής οικίας καί μοί δίδει τά χρήματα δσα έκέρδισεν έκ τής έργα- 
«σίας-τΰυ, διά νά φροντίσω περί τοϋ δείπνου. Χθες μάλιστα μοί είπεν, δτι 
«τούτο ήτο πολύ καλλίτερου τοΰ καπηλειού, δπου έτρωγε τέμάχιον μό- 
«νου χο.ιρε.ίου κρέατος, διότι τό πλεϊστον τοΰ χρήματός του έκ τού ήμε- 
«ρομισθίου τό έδαπάνα εις. τό ποτόν.

«Οΰτω, έξηκολούθει λέγουσα .ή γυνή, καταβάλλω πάσάν μου τήν έπι- 
«μέλειαν δπως τό δείπνου ήναι καλόν, καί ή κόρη μου τφ παρέχει τόσας 
«περιποιήσεις, ώστε ήρχισε νά εύχαριστήται έν τώ ο’ίκφ μάλλον ή έν 
»τφ καπηλείφ- μοί είπε μάλιστα δτι άργότερα, δταν αί ύποθέσεις μας 
,»θά ήναι έν καλλιτέρφ τάξει, πρέπει νά σκεφθώμεν νά οίκονομήσωμεν 
.«κ&ί ημείς κάτι τι, διότι είναι εντροπή, ή μικρά μας νά στερηθή έν μή- 
«λον, αύτός δέ νά κατασπαταλή τό χρήμά του πίνων είς τό καπηλειού».

Βλέπετε λοιπόν, Κύριοι, έξ αύτού τοϋ γεγονότος, τό όποιον ή κ. Corina 
Schrooter έν τφ Συνεδρίφ. μετά τόσης λεπτομέρειας καί δπως συνέβη 
άνέφερεν,.οτι·. έν παιδίον. δύναται πολύ καλά νά δόση έν καλόν παρά
δειγμα πρός τόν πατέρα του, χωρίς ποσώς ή ηθική νά προσβληθή.
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Άλλ’έκτος τούτου, τό παιδίον, δπερ στερείται σήμερον φαγώσιμου τίνος 
διά νά οίκονομήση έν σολδίον, θά συνειθίση ταχέως να μή ίκανοποιή δλας 
τάς φαντασίας του, τά πάθη δέν δύνανται νά τό. κυριεύσώσι, καί δύναται 
πάντοτε νά νίκα τούς μεγαλειτέρους του έχθρούς, τάς σφοδράς επιθυμίας.

Μικρά οικονόμος κόρη δέν θά γείνη μόνον ζοιχοαυρά, θά ήναι
πρός τούτοις καί καλή γυνή, διότι θά μάθη νά όποτάσση τάς επιθυμίας 
της είς θέλησιν άνωτέραν, θά ήναι καλή γυνή, διότι θά διδαχθή νά ευ- 
χαρεστήται είς τό ολίγον.

Μικρόν οικονόμου παιδίον θά μάθη νά έξακολουθή νά οίκρνομή δταν 
θά γείνη άνήρ καί έργάτης, καί άντί νά σπαταλά εις τό καπηλειού δ,τι 
χρήμα τοΰ περισσεύει άπό τάς τακτικάς του δαπάνας, θά τό φέρη είς τό 
Ταμιευτήριον καί οΰτω έ’σεται εύτυχής καί δέν θά μισή τούς πλουσίους, 
δπερ. πρέπει νά προσπαθώμεν νά διδάσκωμεν τόν. λαόν, άν πράγματι τόν 
θέλομεν εύτυχή.

Τίς λοιπόν, μεθ’ δσα ειπον, δύναται πλέον ν’ άμφιβάλη δτι ή οικονο
μία έκ τής δαπάνης, l’epargne τών Γάλλων, τό risparmio τών ’Ιτα
λών, είναι αρετή, είς τήν όποιαν μεγάλως συντελούσε τά Σχολειακά Τα
μιευτήρια καί δτι, ό θεσμός τούτων δέν άποτελει αναπόσπαστου μέρος 
τής άνατροφής τών παίδων; Άφοϋ δέ τά άποτελέσματα είναι γνωστά 
και οί καρποί τοΰ κατά τά τελευταία ταϋτα έ'τη έμφυτευθέντος τόυτού 
δένδρου τόσον γλυκείς, διατί νά μή .τό μεταφυτεύσωμεν καί εις τήν Ελ
λάδα ; διατί δ,τι έπέτυχε τόσον παρά τοΐς άλλοις ,εύρωπαϊκοϊς έθνεσι 
νά μήν έπιτύχη. καί παρ’ ήμΐν ; Οί μαθηταί τών. σχολείων μας είναι 
αρά γε κατώτεροι κατά τήν εύφυΐαν τών Βέλγων, τών "Αγγλων τών 
Γάλλων, ’Ιταλών καί λοιπών, ή μήπως οί διδάσκαλοί μας ύπ.ολείπονται 
νοϋ καί τής πρός τό καλόν άωοσιώσεως τών έν έκείνοις.τοΐς εθνεσι συνα
δέλφων των ; ’Άς έργάσθώμεν λοιπόν, άς άρχίσωμεν, καί ή άρχή είναι τό 
ήμισυ τού παντός- άς άρχίσωμεν μικρόν καί κατ’ ολίγον καί δταν άαι ο,ί 
διέποντες τά τής πολιτείας ίδωσι δτι ένοήσαμεν τό καλόν, δτι άγαπώ- 
μεν τοϋτο, θά σπεύσωσι. διά ν.ομοθετήματος νά μάς ένθαρρύνωσιν, ήδη 
μάλιστα δτε γίνεται μ.ελέτη περί άναμορφώσεώς τής, δημοτικής έ,κπαι- 
δεύσεως καί λειτουργοί ρέκται διέπουσι τά κατ’ αύτήν.

’Εν τή νεωτέρα κοινωνίγ, κύριοι, ύπάρχουσι δύο μεγάλαι άρχαί-. ή μέν 
όδηγεϊ είς τό καλόν, ή δέ είς τό κακόν. Ή πρώτη άρχή είναί ή τής οι
κονομίας έκ τής δαπάνης, ή τής προβλεπτικότητος, ήτις περικλείει έν 
έαυτή τήν προσωπικήν εύθύνην καί ήτις ουδόλως έπικαλεϊται τήν έπέμ- 
βασιν τοϋ Κράτους διά νά βελτίωση την ηθικήν καί οικονομικήν κατά- 
στασιν.τών εργατικών . τάξεων- ηασσόμεθα ύπο. τήν σημαίαν τής σχολής 
ταύτης. "Ολα τά καθιδρύματα, τών όποιων έν συντόμφ άνελύσαμεν τήν 
άξίαν, ούδόλως συγχωνεύουσι τό άτομον πρός τήν Κυβέρνησιν, οΰτε αύτά 
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τά.Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, τά δποϊα έχουσι μάλιστα άνώτερόν τινα 
σκοπόν, τοϋ νά ένισχύωσι τό άτομον, άναπτύσσοντα την προβλεπτικό- 
τητά του. Ό κοινωνισμός προκαλεϊ την έπέμβασιν τοϋ Κράτους.

Πρόκειται νά έλευθερώσωμεν την εργατικήν τάξιν άναπτύσσοντες την 
ευθύνην της, την ατομικήν της ενέργειαν ύπό τό πνεύμα τοϋτο τιθέμεθα 
ύπό τήν'. σημαίαν τής άτομικής πρωτοβουλίας.— Ή άλλη σχολή είναι 
εκείνη,, ήτις δέν πιστεύει είς.τούς θεσμούς τούτους ούτε ε’ις τό έφευρεθέν 
ιατρικόν. Μέγα μέρος, τών εργατών ε’ν τφ κόσμφ δέν πιστεύει, ύπό επο- 
ψιν οικονομικήν, είς τήν ενέργειαν τοϋ φαρμάκου μας, είς τήν δύναμιν 
τής οικονομίας καί τής προβλεπτικότητος· καί μάλιστα μετά λύπης 
άλλά καί μετά βεβαιότητος δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι απίστευτοι προσ- 
παθειαι καταβάλλονται όπως μ,ειωσωσι τό πνεϋμ,α τής εργατικής τάξεως 
νά φθάση το.ίδεώδές της διά τοϋ ελευθέρου .συνεταιρισμού τής έκ τής 
δαπάνης οικονομίας. Πρέπει ν’ άναγνωρίσωμεν τήν δυσκολίαν, καί άπό- 
κείται εις τους άληθεϊς φίλους τοϋ λαού ν’ άνυψώσωσι τήν ελπίδα.

Ο συνεταιρισμός καί ή προβλεπτιαότης είναι αί μ,όναι άρχαί, τάς δ- 
4σοιας ή επιστήμη αναγνωρίζει καί νομιμοποιεί. Διά ν’ άποδείξωμεν δέ 
ταϋτα, δεν πρεπει νά περιορισθώμεν είς τάς άρχάς καί τάς θεωρίας, πρέ
πει νά κάμνωμεν λεπτομερείς άναλύσεις τών άποτελεσμάτων, τά δποϊα 
έπετυχομεν, χάρις εις την επιστημ,ην αυτήν τής έκ τής δαπάνης οικονο
μίας., Η έπιχείρησίς μας είναι έπιχείρησις ειρηνική, διότι βασίζεται έπί 
τής εργασίας καί τής προβλεπτικότητος,

Ανωθεν τών άγωνων έκείνων, οΐτινες αίματοκυλίουσι τον κόσμον ύπάρ- 
χει άγων ειρηνικός, τον οποίον ακολουθοϋσιν δλα τά έθνη καί δέν ταπει- 
νόνει κανέν έξ αύτών.

Είναι δ άγων τοϋ άνθρώπου ώπλισμένου διά τής θείας έντολής ν’ ανα
καίνιση τον κόσμον και νά μεταβάλλη τήν ύλην, άποσπών έκ τής θυσίας 
τήν εργασίαν καί έκ τής οικονομίας τό κεφάλαιον. Τί είναι δέ κεφάλαιον ; 
τό κεφαλαιον είναι ή υλική έκπροσώπησις τών δύο τούτων προσόντων, 
τής είπρυ'ί’ας και τής οικονομίας, δ λέγων δέ οικονομίαν λέγει συγχρόνως 
εργασίαν, εϋθννην καί προβλεπτικότητα. Δέν άρκεϊ δέ μόνον δ άνθρωπος 
νά έργάζηται, πρέπει έκ νεότητάς του νά συνειθίζη νά θέτη κατά μέρος 
τό πλεόνασμα τοϋ προϊόντος τής έργασίας του, τό ύπερβάλλον τάς κα- 
θημερινας ανάγκας, διότι είναι έκτεθειμένος είς μύρια συμβεβηκότα, τά 
δποϊα δύνανται νά τόν κκταστήσωσιν άνίκανον είς έξάσκησιν τοϋ έπαγ- 
γέλματος του, και πρεπει όπισθεν του νά έχη εν άποθεματικόν κεφά- 
λαιον, δπερ νά τόν προστατεύση κατά τής πενίας. "Ανευ οικονομίας έκ 
τής δαπάνης, ούδόλως έλευθερία πραγματική, ούδόλως άξιοπρέπεια, ού- 
δόλως εύημερία.

Οπως εκτίμηση τις το καλόν, δπερ τά ιδρύματα τής προβλεπτικό- 
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τητος προφρισται νά έπιρέρωσι, δέον ν αναμέτρηση το μεγεθός τοϋ κα
κού, δπερ προλαμβάνουσιν. Πρός άπόδειξιν θ’άναφερω έν παράδειγμά 
καί τοϋτο θ’ άρυσθώ έκ τής ’Αγγλίας, έκ χώρας δπου δ πολιτισμός καί 
δ πλούτος είναι έν μεγίστη άναπτύξει, τό έμπορων καί ή βιομηχανία 
έν μεγίστη ακμή καί ή ευτυχία διακεχυμενη εις ολας τας τάξεις. Λοιπον! 
έν ’Αγγλία, τό ποσόν τών άνωφελών δαπανών, τών επιβλαβών μάλιστα, 
τοϋ ήττον πλουσίου πληθυσμού, έκτιμώσιν είς πλείονα τών 1500 έκα- 
τομμυρ. φράγκων έτησίως, δέν έγγυώμαι βεβαίως την ακρίβειαν τοϋ 
αριθμού, άν καί λίαν αρμόδιοι άνθρωποι τόν θεωροϋσι βέβαιον. Καί 
δέν είναι τό δλον, είς τόν άριθμόν αύτόν πρέπει νά προστεθώσιν αί προ- 
ξενούμεναι ζημίαι, έκ τών άργιών, τάς οποίας έπιφέρουσιν αί ασθένειαι, 
έκ τών πάσης φύσεως βλαβών έν τφ ο’ικφ, και εκ τών αταξιών έν ταΐς 
οΐκογενείάις· ώστε σπουδαϊον μ,έρος, τό τέταρτον ίσως τών εισοδημάτων 
καί τών κερδών τοϋ λαού, δαπανάται καθ’ έκαστον έτος είς καταχρή
σεις πνευματωδών ποτών, είς άκολασίας. Τί θά συνέβαινε λοιπον έν Αγ- 
γλίφ άν τό καταπληκτικόν τοϋτο ποσον δεν κατεσπαταλάτο ; πρώτον 
δέν θά ύπήρχε τόση πτωχεία, δεύτερον δέ δεν θά υπήρχεν η μεγαλή 
αΰτη διάστασις τών τάξεων έξ έναντίας, θά ήτο μεγαλέιτερα άκόμη ενό- 
της αισθημάτων, πλειοτέρα άφοσίωσις εις τήν πατρφαν γήν καί άπεριό- 
ριστος έπιθυμία τοϋ καλού τών άλλων, τά δποϊα όχι μόνον ίσχυροποι- 
οϋσι τά έθνη, άλλά καί τά τιμώσι.

Ούδεμία πλέον άμφιβολία, κύριοι, δτι τά Ιδρύματα τής προβλεπτικό
τητας ένίκησαν έν τώ άγώνι,δν ύποστηρίζουσι κατά τής άπροβλεψίας και 
τής κακίας· τοϋτο δέ καταφαίνεται έκ δύο τετελεσμένων γεγονότων, έκ 
τής διαδόσεως τών Λαϊκών Τραπεζών,αϊτινες σήμερον άριθμουνται καθ ε
κατοντάδας έν Γερμανίφ, Ίταλί? καί Γαλλίφ καί κατά δισεκατομμύρια 
τά έν αύταϊς κεφάλαια· καί έκ τής άνκπτύξεως τών Ταμιευτήριων, ων 
ή πρόοδος, μετά τήν αΰξησιν τών ώρών καθ’ ας είναι ανοικτά και τήν 
έλάττωσιν τοϋ κατωτέρου δρου τής καταθέσεως, είναι ύπερβολική· είναι 
δέ τοιαύτη, ώστε έλπίζεται οτι, μετά τινα έτη μέγα μέρος των κατοίκων 
πολλών χωρών, θά έχη κεφάλαια έν τοΐς Ταμιευτηρίοις, ή προσόδους ελευ- 
θερούσας αύτούς άπό τής ταπεινότητος καί τής πενίας· ώς παράδειγμα δε 
σάς φέρω τήν ’Ιταλίαν, είς τήν οποίαν ενφ κατα το τέλος τοϋ 1880 τά έν 
τοΐς Ταχυδρομικοϊς Ταμιευτηρίοις κατατεθειμένα κεφάλαια άνήρχόντο εις 
45,017,560 φρ.· σήμερον, κατά τήν σημείωσιν, ήν έχω ύπ δψιν μ.ου 
μέχρι τέλους ’Ιουλίου π. έ., ταϋτα άνήρχοντο είς -271,006,122 φρ.

’Εν τή ήμετέρφ Έλλάδι, κατοικουμένη ήδη έκ δύο και έπεκεενα έκα- 
τομμ. κατ. έπί έκτάσεως 64,689 τετραγ. χιλιομ., άν εϊχομεν Ταμιευ
τήρια αί έν αύτοΐς καταθέσεις κατά τήν σήμερον άναλογίαν έν τοις Τα
μιευτηρίου έκ φρ. 37,65 έπί έκάστου ατόμου, θα έφθανςν είς 76,OQ0,0QQ
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φρ,. περίπου, εάν δέ σήμερον ίδρύσωμεν τοιαϋτα κατά, τήν έπελθούσαν 
άνάπτυξιν αύτών θά έ'χωμεν 300,000—-500,000 φρ. έτησίως έν αύτοϊς 
περισσεύματα έκ τών καταθέσεων, τά όποια θά προέρχώνται έξ οικονομιών 
καί σπαταλώνται πρός μεγάλην ήθικήν καί ύλικήν εθνικήν ‘ζημίαν.

’Αφού λοιπόν η έκ τών Ιδρυμάτων της προβλεπτικότητος ωφέλεια 
κατεδείχθη πλέον καί ούδεμία αμφιβολία μένει οτι έκ τούτων επέρχε
ται έν γένει εις τον λαόν ,μεγαλειτέρα -τσόζις, εύεξία καί εύχαρίστησις 
παρά ταΐς έργατικαϊς οίκογενείαις, μεγαλείτερα πλούτη καί ήθίκότης εν 
τφ έ'θνει καί έν τέλει μεγαλειτέρα αρμονία της κοινωνίας, δέν νομίζετε 
δτι θά ήτο εύχής έργον νά έμφυτευθώσι ταΰτα καί παρ’ ήμϊν ; Νομίζω, 
ναί· καί τοΰτο σκοπεί ή κατά τήν εσπέραν ταύτην ομιλία μου- θά λο- 
γισθώ δέ εύτυχής άν κατόρθωσα, έστω καί μέρους τίνος τών έπιεικώς 
άκροασαμένων μοι νά διαγείρω τήν πρός ταΰτα συμπάθειαν άλλ’ είναι 
άναγκαϊον, άπαραίτητον μάλιστα, έγκαίρως νά. μορφώσωμεν τό πνεύμα 
τών άπορων είς τάς συνήθειας τής τάξεως καί τής οικονομίας, πρέπει 
νά τούς διδάξωμεν νά βασίζωνται έπί τής ιδίας προβλεπτικότητος, καί 
είς τοΰτο επικαλούμαι τήν συνδρομήν τής νοήμονος νεότητος γενομένης 
κήρυκρς τοσοΰτον εύγενοΰς σκοπού καί τής κατά πολλά ίσχυρούσης δη- . 
μοσιογραφί.ας· διότι δεν αγνοείτε, κύριοι, δτι τό διακρίνον τόν έλεύθερον 
άνθρωπον άπο. τού μή τοιούτου είναι ή προβλεπτικότης καί ή ένέργεια 
τών άτομικών δυνάμεων· δ έλεύθερος άνθρωπος, περϊφρονών τούς πολιτι
κούς ή κοινωνικούς σωτήρας, τύπτει διά τής χειρός τό στήθος του καί 
λέγει δ σωτήρ μου είναι έδώ, έν έαυτώ δηλ. ευρίσκει τόν σωτήρά του.

’Ιδού δέ καί ή πρός λειτουργίαν μέθοδος τοΰ κ. Malarce προϊόν τής 
έν Βελγική αποστολής του, ήν άπαντα τά σχολεία έν Γαλλία καί δπου 
αλλαχού ΰπάρχουσι Σχολειακά Ταμιευτήρια, παρεδέχθησαν, άπλή εύ
κολος καί μεγάλως συντελούσα είς τήν ανατροφήν1.

1 Νομίζω καλόν νά περιγράψω έν όλίγοις τήν έκτέλεσιν τής μεθόδου καί πώς αΰτη 
λειτουργεί", τόσον διά τους γονείς τών μαθητών, ώστε νά ήναι έν γνώσει αυτής, όσον 
καί διά τούς καθ’ έκάστην αίτοϋντάς μοι πληροφορίας έκ πολλών μερών, ιδίως τών 
έν δουλείμ επαρχιών.

.. 8. Πρδς τδ παρδν ένταϋθα μετά τής Διευθύνσεως τής Έθν. Τραπέζης. έν ή υπάρχει
Ταμιςυτηριον η μετά τφν διευθυντών τών υποκαταστημάτων αυτής, έν ταΐς έπαρχίαις.

Ο διευθυντής τού Σχολείου συνεννοούμενος μετά τής διευθύνσεως τού 
εγγύτερου Ταμιευτηρίου (ή όπου τοιόϋτον δέν ύπάρχει μετά φιλάνθρω
που ομάδος ευεργετών, αυτοπροαιρέτως καί μετά ζήλου άναλαμβανού- 
σης τήν φροντίδα ταύτην) 2, άναγγέλλει είς τούς μαθητάς δτι δέχεται 
τάς μικράς των οικονομίας, δσον μικρόν καί άν ήναι τό ποσόν (ούδέπότε 
δέ πρέπει νά ήναι άνώτερον τών 5 δρ. ΐνκ μή παρεκκλίνη τό Ταμιευτή- 
ριον τού μαθητικού προορισμ.οΰ του). Εύθύς δ’ ώς αί καταθέσεις ε’κάστοο
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μαθητού φθάσωσι το ποσόν τής Γ δρ, μεταφέρει ταύτάς είς τό-Ταμιευ- 
τήριον, δπερ καί εκδίδει βιβλιάριον έπ’ όνόματι τού καταθέτου μαθητου· 

f είς έκάστην δέ νέαν σχηματισθεΐσαν έκ τών καταθέσεων δραχμήν, έπ-α-
ϊ ναλαμβάνει τό αύτό εις λ/σμόν τού μαθητου, εγγράφων τό ποσόν επί τοϋ

ί προσωπικού βιβλίου αύτού. . ·>
Α' "Απαξ τής έβδομάδος καί έν ώρισμένη ημέρα, κατά προτίμησιν 

ί τήν Τρίτην τήν πρωίαν καί έν τή ένάρξει τού μαθήματος ό διδάσκαλος 

προΐσταται είς τήν εζάσκησι,ν της οίκονομίας, : ■
Β’ Ό διδάσκαλος έχει ένώπιόν του βιβλίου ύπό τόν τίτλον Hdklior 

τοΰ ΣχοΛειακοϋ Ταμιευτηρίου, τοΰ δποίου έκάστγ σελίς είναι προωρι- 
σμένη δι’ ενα μαθητήν, φέρει δέ έν τή έπικεφαλίδι τό όνομα αύτού τοϋ 

ί μαθητού καί τόν αριθμόν τού βιβλιαρίου τού Ταμιευτηρίου (δταν άπο- 
κτήση τοίούτον). Έκάστη τών σελίδων του περιέχει 12 καθέτους γραμ- 

I μάς διά τούς δώδεκα μήνας τού έτους καί. 31 δριζοντίους διά τάς ήμέρας 

j τού μηνός (ίδε επόμενον ύπόδειγμα άριθ, 1). ' ■
t Γ’ Ό διδάσκαλος δύναται νά σημειοϊ έν ίδιάιτέρφ ήμερολογίφ τάς
[ γενομένας παρ’ έκάστου μαθητού καταθέσεις, δπως έχει ούτω πρόχειρον 

έξέλεγξιν τής εργασίας του.
Δ' Ό διδάσκαλος έχει έπί τής Τραπέζης του, παρά τό Βιβλίον τού 

Σχολειακοφ, Ταμιευτηρίου, έν φύλλον όμοιότυπον τής σελίδος τού βιβλίου 
τούτου· έκαστος μαθητής, κατά σειράν προσερχόμενος,καταθέτει ο,τι κατά 
τήν εβδομάδα ώκονόμησε1 τούτο έγγρ.άφεται παρά τού διδασκάλου έπί 
τού βιβλίου, παρά τίνος δέ τών μαθητών παρακαθημένου αύτφ, καί χά- 
ριν άσκήσεως αύτού έγγράφεται καί έπί τού ιδιαιτέρου φύλλου' τό φύλ
λον τούτο άποδίδεται πρός τόν μαθητήν καί χρησιμεύει ώς άπόδειξίς .τού 
διδασκάλου, καί ώς έγγύησις πρός τούς γονείς· έπί τού αντιστρόφου, τού 
φύλλου τούτου,δύναται νά τυπωθή σύντομος σημείωσις, εξηγούσα τόν σκο
πόν καί τήν ηθικήν ώφέλειαν τού Σχολ. Ταμιευτηρίου (ίδε κάτωθι σημ.).

Τά έ'ντυπα ταΰτα συνήθως δίδονται δωρεάν τοϊς Σχολείοις παρά , τής 
Διευθύνσεως τού Ταμιευτηρίου, είς δ ύπάγεται, ή παρά τών διοϊκ.άρχών. 
Τοιούτος έν συνάψει είναι δ μηχανισμός τού Σχολειακού Ταμιευτηρίου εν
τός τού σχολείου. Έπίσης άπλαϊ καί εύκολοι είναι άί σχέσεις αύτοΰ μετά 
τού Ταμιευτηρίου, τό οποίον δέχεται είς τό τέλος έκάστου μηνός τάς κα
ταθέσεις τών παίδων είς άκεραίας, δταν ύπερβώσι τήν δραχμήν. /

Ε' Τάς πρώτας ήμέρας έκάστου μηνός, ό διδάσκαλος έπί έκάστης σε
λίδος τοϋ βιβλίου, δηλ. έπί έκάστου λ/σμού μαθητού, κάμνει τήν πρόσθε- 
σιν τών εγγεγραμμένων μικρών ποσοτήτων είς τήν στήλην τού λήξαντός 
μηνός' έάν τό άθροισμα δέν άποτελεϊ μίαν δραχμήν μεταφέρει τό ποσόν 
τών εκατοστών είς το άνω μέρος τής επομένης στήλης όπως ή ποσοτης 
αύτη συμπεριληφθή είς τάς μελλούσας καταθέσεις' δταν τό. άθροισμα
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αποτελεί μίαν δραχμήν ή κα'ι δραχμάς, τότε τοϋτο μέν έγγράφεται εις 
δελτίον, προωρισμένον διά το Ταμιευτήριον, τά δέ εκατοστά, άν ύπάρ- 
χωσι, μεταφέρει πάλιν είς την έπομένην στήλην.

ζ' Έν τφ μηνιαίφ τούτφ δελτίφ (ϊδε επόμενον υπόδειγμα άρ. 2) δ 
διδάσκαλος εγγράφει δι’ έκαστον δικαιούμενον μαθητήν, τον άριθμόν τοϋ 
φύλλου τοϋ βιβλίου τοϋ σχολείου, το όνομα τοϋ μαθητοϋ, την κατατι- 
Οευ,ένην ποσότητα διά λ/σμόν του εις τό Ταμιευτήριον, κα'ι άν δ μαθη
τής εχει ηδη τό βιβλιάριον τοϋ Ταμιευτηρίου, τόν άριθμόν τούτου τοϋ 
βιβλιαρίου. Οί μαθηταί οί κεκτημένοι ηδη τό βιβλιάριον έγγράφονται 
πρώτοι έν τώ δελτίφ.

Ζ' Διά τούς μαθητάς, τούς μη έχοντας άκόμη τό βιβλιάριον τοϋ Τα
μιευτηρίου, ό διδάσκαλος σημειόνει έκτος τών άλλων την ημερομηνίαν 
καί τόν τόπον της γεννήσεως έκάστου μαθητοϋ, τό όνομα καί την κα
τοικίαν τοϋ νομίμου αντιπροσώπου του πατρός, μητρός η κηδεμόνος.

Η' Ό διδάσκαλος άθροίζει τάς πρός κατάθεσιν έν τφ Ταμιευτηρίφ ποσό
τητας, χρονολογεί καί ύπογράφει τό δελτίον καί μεταβαίνων ό ίδιος εις τό 
Ταμιευτήριον (ή. καί τδ γραφεϊον τής φιλάνθρωπου δμάδος), φέρει έκεΐ τά 
χρήματα καί τά βιβλιάρια τών μαθητών,κρατεί δέ άντίγραφον τοϋ δελτίου.

Θ' Τδ Ταμιευτήριον έγγράφει τάς σχετικάς καταθέσεις έπί τών άτο- 
μικών ιδιαιτέρων βιβλιαρίων έπ* όνόματι καί είς λογαριασμόν έκάστου 
μαθητοϋ- έ'κτοτε δέ, διά τάς καταθέσεις ταύτας καί διά τών ατομικών 
βιβλιαρίων, παύει ή εύθύνη τοϋ διδασκάλου,

Γ Τά βιβλιάρια αποδίδονται παρά τοϋ Ταμιευτηρίου είς τόν διδάσκα
λον καλόν δέ είναι ό διδάσκαλος νά συνεννοήται μετά τής διευθύνσεως 
τοϋ Ταμιευτηρίου περί τής ημέρας καί ώρας τής καταθέσεως, ώστε ή έρ- 
γασΐα νά γίνηται αύτοστιγμεί καί νά έπιστρέφωνται τά βιβλιάρια αμέσως.

ΙΑ’ Ό διδάσκαλος οφείλει νά κρατή τδ βιβλιάριον τών μαθητών του 
ένόσφ ούτοι μένουσιν έν τφ σχολείφ. Τήν έπαύριον δ’ έκάστης νέας κα
ταθέσεως έν τφ Ταμιευτηρίφ δύναται νά έμπιστεύηται εί; τόν μαθητήν 
τδν βιβλιάριον του δπως τδ δείξη είς τούς γονείς του, άλλ’ οφείλει νά 
τό έπαναφέρη αμέσως είς τδν διδάσκαλον.

IB1 "Οτάν μαθητής τις θέλη ν’ άποσύργ] μέρος ή τδ δλον τών καταθέ
σεων του οφείλει νά ζητήσ·η τήν παρέμβασιν τοϋ νομίμου αντιπροσώπου 
του, πατρός μητρός ή κηδεμόνος, δστις ύπογρά^ει έν τφ βιβλιαρΐφ μετά 
τοϋ διδασκάλου καί τοϋ ύπαλλήλου τοϋ Ταμιευτηρίου. "Οταν δέ δ μα
θητής άπέρχεται τοϋ σχολείου ό διδάσκαλος παραδίδει είς τδν νόμιμον 
αντιπρόσωπόν του τδ βιβλιάριον τοϋ Ταμιευτηρίου, ώς καί τά ύπόλοιπα 
τής δραχμής, τά όποια δύνανται νά ύπάρχωσιν έν τώ μικρω ταμιευτηρίφ 
τοϋ σχολείου· και ή άπόδειξις τής παραλαβής γίνεται έν τφ ίδίφ Βι- 
βλίφ τοϋ σχολείου, έν τή σελίδι τή ώρισμένη διά τδν απερχόμενον μα
θητήν ειδοποιεί δέ δ διδάσκαλος τδ Ταμιευτήριον δτι δ μαθητής άπήλθε 
τςΰ σκολείου και το βιβλιάριον έδόθη είς τδν νόμιμον αντιπρόσωπόν του.
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Άριθ. 2.
Άθηναι

2Χ°Μ .............

^χολεοακόν Ταμ^ευτήρίον

Δελτίον τών κατατιθέμενων ποσών έν τώ Γεν. Ταμιευτηρίω 
παρά τοΰ κ..............  διευθυντοΰ τοϋ Σχολ,............ . έν όνόματι
και εις λογαριασμόν τών κάτωθι άναφερομένων μαθητών.
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3 Γεώργιος ©.... 15 ’Ιανουάριου
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*0 Αιενθνντης τον Σχολείου τον^
■ I

ΣΗΜΕΙΩΣΕΣ 

διανεμόμενη είς τας οικογένειας rSSr μαθητΆν και τνχουμενη δχισθεν τον c’r 
αντιγραφώ φυΑΑου του διδόμενου πρδς έκαστον οίκονο'μον μαθητην.

Τδ Σχολειακδν Ταμιευτήριον σκοπδν εχει νά καταστήση προσιτόν εις τους παΐδας 
τδ Γεν. Ταμιευτήριου- παρέχει δέ τδ μέσον νά καταθέτωσιν οί παΐδες τάς μικράς των 
οικονομίας τάς κατωτέρας- τής δραχμής και συγχρόνως παρέχει τήν ευκολίαν νά τάς 
καταθέτωσιν έν αΰτω τφ σχολείφ, τή έπιμελεία τοΰ διδασκάλου· ό μαθητής δύναται 
οΰτω νά διάσωσή άπδ ματαίας δαπάνης ολίγα λεπτά έκ τών διδόμενων αύτφ παρά 
τών γονέων πρδς χρήσίν του. "Αμα ώς αί καταθέσεις γίνωσι μία δραχμή, αΰτη κατα
τίθεται είς τδ Ταμιευτήριον τή έπιμελείμ τοΰ διδασκάλου, έγγράφεται είς τδ τακτι
κόν Βιβλίον έν όνόματι τοΰ μαθητου, δστις γίνεται οΰτω άληθής πελάτης τοΰ Ταμιευ
τηρίου. Παιδίον επταετές, τδ όποιον συνειθίσει νά οίκονομή 10 λεπτά μόνον καθ’ έβδο- 
μάδα έξδσων τώ δίδουσιν οί γονείς του, έν τή ένηλικιότητί του θέλει εύρεθή κύριον 100 
περίπου δραχμών οΰτω μαθητής τις άν θέλη δύναται νά σχηματίση σπουδαϊον απο
ταμίευμα, τδ όποιον, έν περιστάσει, όπως έβεβαιώθη έν τοΐς Σχολειακοις Ταμιευτη- 
ρίοις τοϋ Βελγίου και τής Γαλλίας, δύναται μεγάλως νά χρησιμεύση εις τάς ανάγκας 

τής οικογένειας έν μιά τών στιγμών εκείνων τής κρίσεως, τήν όποιαν πρέπει πάντοτε 
νά προβλέπωμεν, καί τδ οΐκονόμον παιδίον θά λογισθή ευτυχές ν’ ανακούφιση. Προσέτι 
τδ παιδίον ασκείται πρδς τήν οικονομίαν, τήν καλήν δηλ. διευθέτησιν τών ύποθέσεών 
του· διά τής πρακτικής ταύτης ασκήσεως τής οικονομίας έκ τής δαπάνης διδάσκε
ται νά μετριάζη τάς ματαίας δαπάνας του καί νά καταστέλη τήν θέλησίν του, νά 
κανονίζη τήν ζωήν του καί νά διασιΰζη άπδ δαπάνας ανωφελείς καί κακάς, πολλας 
μικράς ποσότητας, κα'ι οτι αί μικραί αδται ποσότητες έ'χουσιν αξίαν τινά συνήθως 
πρδς καταπολέμησιν τής στενοχώριας, ενίοτε δέ δπως γίνωσι πυρήν περιουσίας.

Πεντάλεπτου κατασπαταλώμενον ανοίγει χάραγμα εις σάρακα, δστις δύναται να κα- 
ταστρέψη καί τδν πλουσιώτατον οίκον τουναντίον δέ πεντάλεπτον οίκονομούμενον δύ
ναται νά ήναι άρχή ζωής τακτικής, ευτυχούς καί ίσως πλούσιας.

Εκτέλεσή

Αί μικραί παρ’ έκαστου μαθητου κατατιθέμεναι ποσότητες εγγράφον
ται αμέσως έν πλήρει παραιϊόσει. 1) Έπί βιβλίου επίτηδες προς τοϋτο 
κατασκευασθέντος έν τή σελίνι τή διατεθειμένη είς λ]σμόν έκαστου μα
θητου, καί 2) έπί φύλλου έν αντιγράφω τοϋ λογαριασμού έκάστου μα
θητου- το φύλλον τοϋτο κρατεί ό μαθητής καί οφείλει νά το παρουσιάζη 

είς έκάστην κατάθεσιν.
"Αμα ώς αί καταθέσεις τοϋ μαθητοϋ γίνωσι μία δραχμή κατατίθεται 

αΰτη -έπ’ όνόματι του είς τό Ταμιευτήριον τής περιφερείας, έκ^κϊομίνου 
τοϋ σχετικού βιβλιαρίου. Αί αποδόσεις μερικαί ή ολικαί γίνονται τή 
αιτήσει τοϋ νομίμου αντιπροσώπου τοϋ παιίος συνυπογράφοντος έν τω 

βιβλιαρίω μετά τοϋ 5ι<5ασκάλου.
Τό πρός τόν οΐκονόμον μαθητήν ό'ιίόμενον βιβλιάριον είναι τό αυτό τό 

πρός τούς ενήλικας παρά τοϋ Ταμιευτηρ!ου ίι^όμενον, καί τοϋτο υπα
γορεύει αύτό τό πνεύμα τοϋ θεσμού τών Σχολειακών Ταμιευτηρίων. Συμ.- 
φέρει τώ όντι ό μαθητής, δστις $ιά τής οικονομίας του έ'πραξεν άν^ρικήν 
πράξιν, νά θεωρηθή ώς άνήρ καί νά λάβη βιβλιάριον άνίρός. Είς τοϋτο 
προστίθεται καί ή έξης σπουδαία σκέψις : ό σκοπός τοϋ Σχολειακοϋ Τα
μιευτηρίου <5έν είναι μόνον νά εύκολύνη τούς μαθητάς πρός σχηματισμόν 
μικρού κεφαλαίου, τό μέγα σκοπούμενον οφελος παρά τούτου είναι νά 
προσυλητίση τόν μαθητήν πρός τήν οικονομίαν, ώστε έν τή αποφοιτήσει 
του.νά έξακολουθήση ταύτην φυσικά ώς έκ τής άποκτηθείσης εξεως. Έάν 
λοιπόν τό πρός τόν μαθητήν βιβλιάριον είναι διάφορον, έάν έξερχόμενος 
ό μαθητής τοϋ σχολείου, οτε πλέον άνοίγεται πρός αύτόν ή έλευθέρα 
ζωή καί τόν προσκαλεΐ όλων τώ>ν θρλγήτρων τής ηλικίας καί τοϋ 
νέου δρίζοντος είς τήν άνόητον δαπάνην, έάν είς τήν κρίσιμον αύτήν 
στιγμήν, ήτις συχνότατα αποφασίζει περί τοϋ μέλλοντος ενός εργάτου, 
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διακόψει τούς δεσμούς οΐτινες τον συνέδεον μετά τοϋ Ταμιευτηρίου, έάν 
παρεμβληθώσι τύποι αλλαγής τοϋ βιβλιαρίου προς έξακολούθησιν τής 
οικονομίας, είναι φόβος μήπως ματαιωθώσι τά παρά της οικονομικής ανα
τροφής, ήτις τφ έδόθη παρά τοϋ Σχολειακοϋ Ταμιευτηρίου. Έν όνόματι 
λοιπόν της πείρας όφείλομεν νά συστήσωμεν είς τούς διευθυντάς τών Τα
μιευτηρίων νά δίδωσι πρός τούς μαθητάς τό βιβλιάριον τών ενηλίκων, τό 
όποιον είναι δργανον άνατροφής καϊ αυτοϋ, τοϋ μέλλοντος εργάτου, καί 
της οικογένειας του. Νομίζομεν 3ε περιττόν νά συστησωμεν είς τούτους 
την έπίβλεψιν τών ύπαλλήλων των όπως εύκολύνωσι καί καθιστώσιν ήτ- 
τον δύσκολον τό άγαθοποιόν έ'ργον τών διδασκάλων είς τάς μετά τοϋ 
Σχολειακοϋ Ταμιευτηρίου σχέσεις των.

Τό μέγα ζήτημα όπως τό έ'ργον εύκολύνεται είναι ή άκρίβεια της λο- 
γιστικότητος καθαράς καί άνοικτής, ή άπλότης της μεθόδου καί ή ευ
κολία της έργασίας διά τόν διδάσκαλον, τοϋ όποιου πρέπει νά άμοίβηται 
δεόντως ή έργασία καί ή εύθύνη.

Κ. X. Βάμ.€<ζς·

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ

πρός προσδιορισμόν τον βαθμοϋ της τήξεως τών σωμάτων.

Κατά τάς κρατούσας μεθόδους είσάγεται τριχοειδής σωληνίσκος, περιέ- 
χων την έξεταστέαν ουσίαν, είς σκεϋος ύάλινον πλήρες πυκνού θειικοϋ 
οξέος, προσεγγίζεται πρός αυτόν ύπό τό όξύ ή σφαίρα ευαίσθητου θερμο
μέτρου καί θερμαίνεται κάτωθεν τό όξύ- όταν ή ύπό τοϋ θερμομέτρου 
δεικνυομένη θερμοκρασία τοϋ θειικοϋ οξέος ύψωθή μέχρι τοϋ βαθμοϋ 
της τήξεως τοϋ σώματος, τοΰτο άπορρευστοϋται καί κατ’ άκολουθίαν, δταν 
ό παρατηρητής έννοήση ότι άρχεται άπορρευστούμενον τό σώμα, άυαγι- 
νώσκει έκ τοϋ ύψους τοϋ ύδραργύρόυ τοϋ θερμομέτρου τόν βαθμόν τής τή- 
V ~ fΖ,αύς του σώματος.

Άλλ’ ούτε ή όμοειδής θέρμανσις τοϋ πυκνορρεύστου θειικοϋ οξέος είναι 
τι εύκολον ούτε ή άκριβής άντίληφις τής στιγμής τής άπορρευστώσεως 
τοϋ σοόματος, δπερ συνήθως άποτελεϊ ολίγον προ τής μετατροπής τής 
καταστάσεως μάζαν ήμίρρευστον ή πολτώδη,δυσχεραίνουσαν τήν άκριβή 
εκτίμησιν τής στιγμής καθ’ ήν τελείται τό έν λόγφ φαινόμενον, ένώ τό 
θειικόν όξύ ε’ξακολουθεϊ θερμαινόμενον καί τό θερμόμετρον δεικνύον άεί 
άνωτέραν θερμοκρασίαν.

Τά μειονεκτήματα ταΰτα τής μεθόδου προλαμβάνονται διά τής άκο- 
^ρύθρυ μικράς συσκευής, δι’ ής καθορίζεται μετά μεγίστης άκριβείας ό 

ζητούμενος βαθμός τήξεως, προδιδούσης τήν τέλεσιν τοϋ φαινομένου ηλε
κτρικής κωδωνοκρουσίας, άφ’ έαυτής ένεργούσης. Ή θέρμανσις τής τε Ου
σίας καί τοϋ θερμομέτρου γίνεται κατά τήν νέαν μέθοδον δι’ ύδραργύρόυ, 
όμοειδώς καί ταχύτατα μεταδίδοντος τήν θερμότητα.

Έντός ύαλίνου σκεύους θερμαίνεται κάτωθεν ό ύδράργυρος- διά δύο 
οπών, εύρισκομένων έπί τοϋ ανώτερου μέρους τοϋ σκεύους, είσάγονται μέ
χρι τοϋ υδραργύρου καί Εκατοστόμετρά τινα ύπό τήν επιφάνειαν αυτοϋ 
ενθεν μέν τό θερμόμετρου καί σύρμα χάλκινου όρθογωνίως κεκαμμένον, έ'ν- 
θεν δέ σωλήν δοκιμαστήριος άπολήγων είς επιμήκη τριχοειδή αιχμήν. Είς 
τό τριχοειδές άκρον τοϋ σωλήνος είσάγεται πριν ή τηχθεϊσα έ’ν τινι κάψη 
ή σωληνίσκφ ουσία, δι’ άναρροφήσεως, όταν δέ ψυχθεΐσα στερεοπόιηθή 
πάλιν, Εμβαπτίζεται ύπό τόν ύδράργυρον, ώστε νά μή φαίνηται ή άνω- 
τάτη Επιφάνεια αύτής ύπεράνω τής Επιφάνειας τοϋ ύδραργύρόυ.

Κατόπιν έ^χύνεται στιβάς 2—3 εκατοστόμετρων ύδραργύρόυ είς τόν 
δακιμαστήριον σωλήνα, ώστε ή ούσία νϋν νά ύπάρχη μεταξύ- δύο στρω
μάτων ύδραργύρόυ. Έάν δέ νϋν τό μεν προμνησθέν χάλκινου σύρμα ένώ- 
σωμευ μετά τοϋ ετέρου πόλου γαλβα.νικής τίνος στήλης, συγκοινωνούσης 
μετά ηλεκτρικής κωδωνοκρουσίας, εκ ταύτης δέ φέρωμεν λεπτόν σύρμα 
έκ λευκοχρύσου μέχρι τοϋ έν τφ δοκιμαστΐκφ οωλήνι ύδραργύρόυ καί θερ- 
μάνωμεν διά λύχνου τόν ύδράργυρον τοϋ ύαλίνου σκεύους, θέλει άποτε- 
λεσθή τό κύκλωμα τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος, δπερ νϋν παρακωλύεται υπο 



170 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τής μεταξύ τοΰ υδραργύρου ενσφηνωμένης ουσίας, άμα ώς αυτή ύποχω- 
ρήση άπορρευστωθεΐσα,. ' τουτέστιν άμα ώς έπέλθη ό ζητούμενος βαθμός 
τήξεως. Αύτήν δέ ταύτην τήν. στιγμήν θέλει σημάνει τι κωδωνοκρουσία 
καί έν βλέμμα έπί τοϋ θερμομέτρου άρκεϊ, δπως άναγνώσωμεν τον βαθμόν 
τούτον.

Διά βαθμούς τήξεως άνωτέρους τών 200 βαθμών ή συσκευή αυτή δέον 
νά τεθή ύπο εστίαν καλώς άπάγουσαν τούς δηλητηριώδεις άτμούς τοϋ 
ύδραργύρου.

Πειράματα έκτελεσθέντα διά τής συσκευής ταύτης έπί πάγου, φωσφό
ρου, δινιτροβενζελαίου, ’διφαινυλίου, νίτρου και βενζοϊκοϋ οξέος μοι πα- 
ρέσχον άριστα καί ουδέποτε άμφίβολα άποτελέσματα.

Λ. Χρηστομάνος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 1890

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ. Ό Σύλλογος κατά τον μήνα Μάρτιον συνήλθεν εις έκ- 
τάκτους συνεδριάσεις δώδεκα.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τον μήνα Μάρτιον έγένοντο δώδεκα άναγνώσματα 
τά εξής :

Ό κ. Δημ. Βασιλείου ε’πίτιμον μέλος άνέγνω ένθυμήματα τής έπο
χής αύτοϋ.

Ό κ. Άλ. Ρ. Ραγκαβής έπίτιρ.ον μέλος ώμίλησε περί τών έν Ίταλίφ 
Ελλήνων.

Ό κ. Μιχ. Καλαποθάκης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τής Δαρβινείου 
θεωρίας τής έξελίξεως ύπό επιστημονικήν έ'ποψίν.

*0 κ. Δημήτριος Ήλιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί Ίωάννου 
Κωλέττου.

Ό κ. Μιχ. Άναγνωστόπουλος ώμίλησε περί τής Ελένης Κέλλερ τής 
Τυφλής, κωφής καί βωβής κόρης.

Ό κ. Γ. Χαλκιόπουλος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τών Ελλήνων 
ώς μαρτύρων έν ταΐς ποινικαϊς δίκαις.

Ό κ. Σπυρ. Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος ώμίλησε περί τής γυναικος 
παρά τοΐς Βυζαντίνοις.

Ό κ. Κων. Παλαμάς τακτικόν μέλος άνέγνω τρία άνέκδοτα αύτοϋ 
ποιήματα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ iH

Ό κ. Νικ. Σχινάς ταγματάρχης τακτικόν μέλος άπεπεράτωσε τήν 
ομιλίαν αύτοϋ περί τών αναμνήσεων τοϋ τελευταίου ταξειδίού του.

Ό κ. Μιχ. ΓΙ. Λάμπρος τακτικόν: μέλος ώμίλησε περί τοϋ βίου καί 
τών έθίμων τών άπορων παίδοιν.

Ό κ. Θ. Χελδράίχ επίτιμον μέλος ώμίλησε περί τής Χλωρίδος τοϋ 
Παρνασσού.

Ό κ. Θ. Βελλιανίτης τακτικόν μέλος ώμίλησε περί, τών ποιημάτων 
τοϋ Γερασίμου Μαρκορά.

ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ. Άπεβίωσεν έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου ο καθηγητής 
Ίω. Σοϋτσος μέλος επίτιμον άπό τοϋ 1871. Ό Ίωάν. Σοϋτσος ήγάπησε 
θερμώς τόν Σύλλογον, έκ τών πρώτων δ’ ένεκαίνισε τά δημόσια τοϋ 
Συλλόγου άναγνώσματα τφ 1872 διά τής περί πολιτευμάτων και πο
λιτών ωραίας αύτου μελέτης, ήτις άποφάσει τοϋ σωματείου έξεδόθη εις 
ιδιαίτερον τεύχος. Άλλά και θανών ό Ίω. Σοϋτσος δέν έλησμόνησε τόν 
Σύλλογον. Τό έτερον δέ τών καταλειφθέντων ύπ’ αύτοϋ έκ τών μικρών 
του περισσευμάτων κληροδότημα διέταξεν ύπέρ τής Σχολής τών 
άπορων παίδων. Ό Σύλλογος τιμών τόν μεταστάντα κατέθηκεν έπί τοϋ 
νεκρού αύτοϋ στέφανον, καταλλήλως προσφωνήσαντος τοϋ προέδρου τοΰ 
Συλλόγου· έν δ’ έκτάκτω συνεδρίγ. ό άντιπρόεδρος κ. Τιμ. Ήλιόπουλος 
έμνημονεύσατο τοϋ βίου αύτοϋ.

ΣΧΟΛΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Έν τή Σχολή τών άπορων παίδων Αθη
νών ένεγράφησαν κατά τόν λήξαντα μήνα Μάρτιον παΐδες 83’ ού’τως 
ώστε οί άπ’ αρχής τοϋ έτους έγγοαφέντες άνήλθον εις 956. Ό μέσος 
δρος τής καθ’ εσπέραν φοιτήσεως άνήλθεν είς 208.

Έν τφ Ταμιευτηρίφ τής σχολής Αθηνών κατέθεσαν άπ’ άρχής τοϋ 
σχολικού έτους μέχρι τέλους Μαρτίου καταθέται παΐδες 131 δραχμάς 
7026.80, άπεδόθησαν δ’ είς παΐδας 18 δρ. 4476 καί δρ. 220.90 τό

κος, ήτοι έν συνόλφ δρ. 4696.90.
Έν τή έν Καλάμαις σχολή τών απόρων παίδων ενεγράφησαν εφέ

τος 26. '
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.“Συνήλθεν άπαξ είς συνεδρίαν. Κατά ταύ
την συνεζητήθησαν τελικώς τά άφορώντα τήν καλλιτεχνικήν τοϋ Συλ
λόγου έ’κθεσιν. Προτάσει τοϋ γραμματέως τοϋ τμήματος κ. Άλεξ, Φι- 
λαδελφέως άπεφασίσθη δπως αΰτη άρξηταε τήν 8 Απριλίου, ήτοι την 
Κυριακήν τοϋ Θωμά. Ή έ'κθεσις αΰτη θά γίνη έν ταΐς άνω αιθουσαις 
τοϋ Συλλόγου, θά ήνε δέ δωρεάν προσιτή τφ κοινφ έκτος δυο μονον 
βραδύτερον δρισθησομένων ημερών. Ή έκθεσις. προοιωνίζεται ώς ειπεν δ 
γραμματεύς καλή, τών διαπρεπών έλλήνων καλλιτεχνών δηλωσάντων 
οτι θά μ,ετάσχωσιν αύτής δι’ έργων έκλεκτών. Οί κ. κ. Γυζης, Γιαλι-
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νάς, Βολανάκης, Βώζος,' Σώχος, Ροϊλός, Οικονόμου, Σιγάλας, Γεωργαν- 
τάς, Λεμπέσης, Φιλαδελφεύς κλπ. άπέστειλαν ήδη διάφορα αύτών έργα. 
Ή διάρκεια της έκθέσεως ,ώρίσθη εις δεκαπενθήμερον, δυνατόν δ’ δμ.ως, 
έάν αί περιστάσεις άπαιτήσωσι τοΰτο, ή προθεσμία της έκθέσεως νά 
παραταθή.

ΤΜΗΜΑ ΦϊΣΙΟΓΝΩΣΊΤΚΟΝ. Συνήλθεν άπαξ εις συνεδρίαν. Ό κ. Τιμ. 
Άργυρόπουλος ώμίλησε περί τών έ'ργων τοΰ άποβιώσαντος καθηγητοϋ 
Δημ. Στρούμπου.

Ό Δημ. Στρούμπος εις τάς πειραματικάς άποδείξεις ίδίφ άποβλέπων 
κατέστη εις τών καλών πειραματιστών της εποχής μας. Άλλ’ ού μόνον 
περί την ακριβή έκτέλεσιν τών πειραμάτων κατεγίνετο, άλλά καί νέας 
πειραματικάς μεθόδους άνευρε, μεταξύ τών οποίων προσθήκην είς τήν 
μηχανήν τοΰ Άτβούδ, δι’ ής γίνεται ορατή είς πολυπληθές άκροατήριον 
ή άρχή και τό τέλος τής αίωρήσεως εκκρεμούς, καί άπλουστάτην πειρα
ματικήν μέθοδον πρός άπόδειξιν τής άρχής τοϋ Άρχιμήδους έπί τών 
αερίων. 'Ωσαύτως έπενόησε συσκευήν, δι’ ής γίνονται εύχερώς καταληπτά 
τά έξ έπιδράσεως ηλεκτρικά ρεύματα.

Άλλ’ Ιδιαιτέραν κλίσιν έδείκνυεν δ Δημ. Στροϋμπος είς τά πειράματα 
τής οπτικής, έπινοήσας δύο συσκευάς άξίας λόγου, διά τήν σύνθεσιν τών 
χρωμάτων τοϋ φάσματος πρός παραγωγήν λευκού φωτός καί διά τήν 
κατάδειξιν τής διπλής διαθλάσεως τοϋ φωτός έν τφ Ίσλανδικφ 
κρυστάλλφ.

Πρός σύνθεσεν τών χρωμάτων τοϋ φάσματος λαμβάνει τριγωνικόν οπτι
κόν πρίσμα περιστρεφόμενον περί κατακόρυφον άξονα. Άφοϋ δέ προβάλη 
τό φάσμα έπί λευκοϋ πετάσματος θέτει τό πρίσμα είς ταχεϊαν περιστρο
φικήν κίνησιν, καθ’ ήν τά χρώματα τοϋ φάσματος συνενούμενα παρά- 
γουσι λευκόν φώς.

“Οπως δέ κατάδειξη τήν πορείαν τών φωτεινών άκτίνων προσπιπτου- 
σών έπί εδρών φυσικών ή τεχνητών καθέτων ή παραλλήλων τφ κυρίφ 
άξονι ισλανδικής κρυστάλλου, κατεσκεύασε κάτοπτρον κοϊλον έχον σχήμα 
κολούρου κώνου. Ή μεγάλη βάσις τοϋ κουλούρου τούτου κώνου είναι 
άνοικτή, ή δέ μικρά είναι κλειστή, άλλά φέρει έν τώ μέσφ μικράν οπήν. 
Δέσμη άκτίνων παραλλήλων τφ άξονι έπί τοϋ κωνικοϋ κατόπτρου προσ- 
πίπτουσα παράγει κατά τήν διά τής οπής δίοδον κωνικήν δέσμην άκτί
νων, άλλα κοίλην. Αύτη προσπίπτουσα έπί τεχνητής ή φυσικής έ'δρας 
ισλανδικής κρυστάλλου διχάζεται είς δύο κωνικάς δέσμας, αί'τινες διά 
φακού προβάλλονται έπί λευκοϋ πετάσματος.

Άμφότερα τά πειράματα ταΰτα έξετέλεσεν δ κ. Άργυρόπουλος ενώ
πιον τοϋ τμήματος μεταχειρισθείς τό όξυϋδρικόν ή Δρουμόνδειον φώς.

Η ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ*

"Ινα προσφέρω καί ε’γώ έλάχιστογ φόρον κατα τήν είκοσιπενταετηρίδα 
τοϋ Συλλόγου ήμών, έν τή τοϋ βοτανικού ίδιότητί μου, ούδέν έκρινα 
εύαρμοστότερον ή στέφανον πεπλεγμένον έξ άνθέων τού ομωνύμου όρους 
έκείνου, δπερ ήτό ποτέ ή εύκλεής έδρα τοϋ Απόλλωνος και τών Μου
σών καί επομένως ή πηγή τής καλλιτεχνίας καί τής έπιστήμης. Λυπού
μαι μόνον, ότι τά άνθη, άτινα δύναμαι νά προσφέρω κατά τήν περΐστα- 
σιν ταύτην, είνε ξηρά· διότι πυκνή χιών καλύπτει κατά τήν ώραν ταύτην 
τάς ύψηλάς κορυφάς τού Παρνασσού.

Τά μυθολογικώς καί άρχαιολογικώς περί Παρνασσού λεκτέα είσί πα
σίγνωστα καί τετριμμένα· δέν θά καταχρασθώ δθεν τής υπομονής υμών 
περί ταΰτα ένδιατρίβων, σάς παρακαλώ όμως νά μοι παράσχητε τήν εύ- 
μενή προσοχ-ήν σας δπως έν όλίγοις έκθέσω ένώπιον υμών οσα περί τών 
φυτών τοϋ Παρνασσού παρετηρήθησαν ύπό αρχαίων τε καί νεωτέρων.

Ό Παρνασσός άνήκει είς τό σύστημα τών όρέων τής Στερεάς Ελλά
δος, καί δέν είνε μέν τό ύψηλότερον, άλλ’ άναντιρρήτως τό όγκωδέστε- 
ρον καί τό μεγαλοπρεπέστερον αύτών- ή ύψηλοτέρα κορυφή αύτοΰ έ'χει 
ύψος ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης 2457 Μ., υπερβαίνει δέ ταύτην 
ή πρός βορράν ηειμένη κορυφή τής έν Δωρίδι Γκιώνας κατά 63 μέτρα.

Τόν Παρνασσόν φυτολογικώς έξετάζοντες διακρίνομεν έν αύτφ, δπως 
είς πάντα τά ύψηλά όρη τής 'Ελλάδος, τρεις ζώνας σαφέστατα κεχω- 
ρισμένας άπ’ άλλήλων ήτοι τήν κατωτέραν άπό τής βάσεως μέχρις ύψους 
500 ή 600 Μ., τήν μ.έσην ή ύλώδη άπό τοϋ σημείου τούτου μέχρις ύ
ψους 1400 ή 1600 Μ., καί τήν άνώτάτην ή άλπείαν τήν άπό τής μέσης 
μέχρι τών ύψίστων κορυφών έκτεινομένην. Καί ή μέν πρώτη, ήτις πρέ
πει νά λογισθή άπό τοΰ παραθαλασσίου, χαρακτηρίζεται διά τής πα
ρουσίας τής ελαίας, τής αμπέλου, τής κοινής άλεππίου πεύκης καί τών 
άειφύλλων θάμνων* ύποδιαιρεϊται δ’ είς τρία τμήματα (regions), ήτοι 
τό τοϋ παραθαλασσίου, τό τών πεδιάδων καί τό τών λόφων καί υπωρειών. 
Άλλά ή ζώνη αύτη δέν μάς ενδιαφέρει ένταύθα, ώς έχουσα κατά τό μάλ
λον καί ήττον τόν αύτόν χαρακτήρα τής βλαστήσεως τής καθ’ άπασαν 
τήν Ελλάδα πεδινής ζώνης, χαρακτήρα δηλ. δστις μετά τινων παραλ
λαγών είνε δ αύτος τής Χλωρίδος τών περί τήν Μεσόγειον χωρών. ’Ιδίαν

1- ΆνεγνώσΟη έν τώ Συλλόγφ τή 23 Μαρτίου 1890. 
tomos ιγ' Μάρτιος. 12
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Χλωρίδα τοϋ Παρνασσού έννοούμεν την κατ’ εξοχήν ορεινήν, ήτις εμ
φανίζεται είς τάς δύο ύπερκειμένας ζώνας, ήτοι τήν μεσ'αίαν ή ύλώδη 
καί τήν έπάκριον ή άλπείαν. Τά φυτά τών δύο ζωνών τούτων άποτε- 
λούσι την ορεινήν Χλωρίδα καί μεταξύ τών φυτών αύτών ύπάρχουσι γε
νικώς έν τοΐς ορεσι καί ιδίως έν Έλλάδι τά περισσότερα ένδημικά εϊδη- 
καί ενδημικά είδη φυτών όνομάζουσιν οί φυτολόγοι εκείνα, ών ή γεωγρα
φική περιοχή, ένθα φύοντας είνε λίαν περιωρισμένη· καί πράγματε σχεδόν 
έκαστον τών ύψηλών όρέων τής Ελλάδος ώς δ Όλυμπος, δ Πίνδος, ή 
Οίτη, δ Τυμφρηστός, δ Παρνασσός, ή Κυλλήνη, δ Ταΰγετος κτλ., κέκτη- 
ται άριθμόν τινα ένδημικών ειδών, άτινα δέν φύονται αλλαχού. Παρα
τηρείται δέ προσέτι ότι ή Χλωρίς τών όρέων είνε πάντοτε πολυποίκιλος 
καί πλούσια- τό πλεονέκτημα δέ τοϋτο τών όρέων κάλλιστα έγνώριζον 
καί οί αρχαίοι φυτολόγοι, καί έν πρώτοις δ σεβαστός πατήρ αύτών Θεό- 
φραστος, δστις έν τφ βιβλίω Γ' τής περί φυτών ιστορίας πολλά λέγει 
περί τής διαφοράς τών έν όρεσιν άπο τών έν πεδίοις φυόμενων φυτών, καί 
μάλιστα έξαίρει τά τών όρέων κατά τήν ποιότητα, λέγων :

«"Απαντα δέ δσα κοινά τών ορών καί τών πεδίων, μείζω μέν καί καλ- 
λίω τή ό'ψει τά έν τοΐς πεδίοις γίνεται, κρείττω δέ τή χρείες τή τε τών 
ξύλων καί τή τών καρπών τά ορεινά- πλήν άχράδος καί άπίου καί μη- 
λέας- αυται δ’ έν τοΐς πεδίοις κρείττους ού μόνον τοΐς καρποϊς, άλλά 
καί τοΐς ξύλοις». (III, 3, 2.)

Τόν δέ Παρνασσόν καταλέγει μεταξύ τών αεγά.Ιων όρέων -καί άπο- 
δίδει ορθότατα τήν ποικιλίαν τής ορεινής Χλωρίδος έν γένει είς τήν πο- 
λυειδίαν τών τόπων :

«Ού μήν άλλ’ έν γε τοΐς μεγάλοις ορεσιν, οιον Παρνασσώ τε καί Κυλ
λήνη καί Όλύμπφ (τφ Πιερικφ τε καί τώ Μυσίφ) καί εί που τοιούτον 
έ'τερον, άπαντα φύεται διά τήν πολμειδίαν τών τόπων- έ'χουσι γάρ καί 
λιμνώδεις καί ένύγρους καί ξηρούς καί γεώδεις καί πετρώδεις καί τούς 
ανά μέσον λειμώνας καί σχεδόν δσαι διαφοραί τής γής- έτι δέ τούς μέν 
κοίλους καί εύδιεινούς, τούς δέ μετεώρους καί προσηνέμους- ώστε δύνα- 
σθαι παντοΐα καί τά έν τοΐς πεδίοις φέρειν. Ούδέν δ’ άτοπον ούδ’ εί έ'νια 
μη ουτω πάμφορα τών ορών, άλλ’ ίδιωτέρας τίνος ύλης ή πάσης ή τής 
πλειστης, οιον έν τή Κρήτη τά Ίδαΐα- κυπάριττος γάρ έκεΐ- καί τά 
περί Κιλικίαν καί Συρίαν έν οις κέδρος- ένιαχοϋ δέ τής Συρίας τέρμινθος. 
Αί γάρ δια^οραί της γής τήν ιδιότητα ποιονσιν». (III, 2, 5. 6).

Ότι μεταξύ τών όρέων τής 'Ελλάδος έφημίζετο ίδίφ ό Παρνασσός 
διά τήν άφθονον ύλην καί τά φάρμακα αύτοϋ, πλεϊστα μαρτυρούσι χω
ρία έν τοΐς τών άρχαίων συγγράμμασι. Και έν πρώτοις μέν δ Όμηρος έν 

τή Όδυσσείφ πεντάκις μνημονεύει τοϋ Παρνάσσεϋ καί άποκαλεϊ αύτόν 
«ορος χαταειμένον ΰΛη, άνεμώδη δέ τά στενόπορα αύτοϋ, περιγραφών 
καί θήραν, ήν έποίησέ ποτέ έπ’ αύτοϋ δ Όδυσσεύς μετά τοϋ Αύτόλύκου 
καί τών υιών αύτοϋ (Τ. 393, 431 κτλ.).

«... αίπύ 8’ ό’ρος προσέβαν καταειμένον ύλη 
Παρνησοϋ, ταχα δ’ ικανόν πτύχας ηνεμοέσσας» 
................ αύτίκα δ’ ’έγνω 
ουλήν, τήν ποτέ μιν σϋς ήλασε λευκώ όδόντί ■ 
Παρνησόνδ’ έλθόντα μετ’Αύτόλυκόν τε κα'ιυϊας».

Ό δέ Θεόφραστος έν έννέα χωρίοις ποιείται μνείαν τοϋ Παρνασσού και 
περί τών έν Βιβλίφ Γ' έλέχθη ήδη, έν δέ τώ Θ' άποκαλεϊ αύτόν, σύν 
άλλοις όρεσι τής 'Ελλάδος, γαρμαχο>δίστατον.

«Τών δέ περί τήν 'Ελλάδα τόπων φαρμακωδέστατον τό τε Πήλιον 
τό έν Θετταλίφ καί τό Τελέθριον τό έν Εύβοίφ καί δ Παρνασσός, έτι δέ 
καί ή Αρκαδία καί ή Λακωνική» (IX. 15, 4).

’Εν δέ τοΐς άλλοις χωρίοις, περί ών δμιλήσω μετ’όλίγον, γίνεται λόγος 
περί διαφόρων έν τφ ΙΊαρνασσφ φυομένων φυτών. ’Επίσης δέ δ Διοσκο- 
ρίδης έν τω'Δ' περί "Υλης’Ιατρικής βιβλίω (144) μνημονεύει τοϋ Παρ
νασσού, σχετικώς πρός τόν έν αύτφ Έλλέβορον, περί ού μετά ταϋτα 
ποιήσομαι λόγον.

Καί δ Παυσανίας έν τοΐς Φωκικοΐς περί Παρνασσού πραγματεύεται, 
μνημονεύων τήν Παρνασσίαν νάπην (X. 6. 1) καί τό άπότομον τής άνα- 
βάσεως άπό τού Κωρυκίου άντρου είς τάς κορυφάς τάς κατ’ αύτόν τά 
νέφη ύπερεχούσας :

«Άπό δέ τού Κωρυκίου χαλεπόν ήδη καί άνδρί εύζώνφ πρός τά άκρα 
άφικέσθαι τού Παρνασσού- τά δέ νεφών τέ έστιν άνωτέρω τά άκρα, καί 
αί Θυιάδες έπί τούτοις τώ Διονύσφ καί τφ Άπόλλωνι μαίνονται» (X. 
32, 5).

Καί μέχρι τής σήμερον τηρείται περιβόητος ή φήμη τών τού Παρνασ
σού δασών καί στενών, διότι οί στίχοι δημώδους $σματος κατά τι μάς 
ύπενθυμίζουσι τάς άνω γραφικάς εικόνας τών άρχαίων εννοώ τό γνωστόν 
ασμα :

«Τα ζώά μου αργά μ’ έμ.έ περνούσαν τά βουνά
Τής Λιάκουρας και τους κρημνούς καί αύτούς τούς στενωπούς 
Κ’ έξαίφνης παρευθύς βλέπω ληστήν μέ το σπαθί 

’Στεκόμενον εις τά νερά κι’ έκεΐ στά δροσερά».

Έν τφ δημώδει άσματι τούτφ προσετέθησαν έτι καί «τά νερά τά 
δροσερά)), τουτέστιν αΐ τφόντι άξιομνημόνευτοι καί άτίμητοι κρήναι, αί 
άναψυχοϋσαι έν θερινή ώρφ τόν διψώντα δδοιπόρον διά τού ψυχροτάτου 
χρυσταλλοφανούς ύδατος αύτών, Παρατηρώ δ’ έν παρόδφ, δτι ή κοινή
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ονομασία Λιάκουξα, δι’ ής ό λαός καλεΐ τήν σήμερον τήν κορυφήν τού 
ΙΙαρνασσοϋ, κατά την έμήν γνώμην πολύ πιθανώς ετυμολογείται έκ της 
διαφθοράς της αρχαίας λεξεως Λυχώ^εια ονόματος πόλεως, ήν έκτισαν 
έπ'ι τοϋ Παρνασσού οί σωθέντες έκ τοϋ κατακλυσμού, τοϋ κ-αταστρέψαν- 
τος την άρχαιοτάτην ύπό τοϋ ήρωος Παρνασοϋ κτισθεΐσαν πόλιν, όπως 
διηγείται ό Παυσανίας (Φωκ. VI. 1—2), «Πόλιν δέ άρχαιοτάτην οίκι- 
σθήναί φασιν ένταϋθα ύπό Παρνασοϋ...............Ταύτην μέν ούν κατακλυ-
σθήναι την πόλιν ύπό τών όμβρων τών κατά Δευκαλίωνα συμβάντων· 
τών δέ ανθρώπων όσοι όιαμνγεΐν zbv χειμώνα ήδυνήθησαν, λύκων ώρυ- 
γαϊς άπεσώθησαυ ές τοϋ Παρνασοϋ τά άκρα ύπό ήγεμόσι της πορείας 
τοΐς θηρίοις, πόλιν δέ ην έ'κτισαν, έκάλεσαν έπί τούτφ Λυκώρειανο.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ό Παρνασσός έξητάσθη φυ.τολογικώς 
ακριβέστερα παντός άλλου όρους της Ελλάδος, ’ίσως διότι τό κλέος τοϋ 
ονόματος έφείλκυσε περισσότερον τούς βοτανικούς. Κατά τά έ'τη 1785 
καί 1793 μέχρι 1795, πρώτος δ άκ,άμ.ατος άγγλος Sibthorp συνοδευό- 
μενος ύπό τοϋ έξοχου φυτογράφου Bauer, περιηγήθη τάς έλλην.ικάς τε 
καί άνατολικάς χώραο, άφιερών ζωήν καί περιουσίαν ϊνα συλλέξη ύ'λην 
πρός σύνταξιν Ελληνικής Χλωρίδος, ην άλλοι φυτολόγοι άγγλοι, δ 
Smith καί δ Lindley, μετά τόν πρόωρον θάνατον τοϋ Sibthorp, καί 
κατά τούς όρους της διαθήκης αύτοϋ, έδημοσίευσαν ύπό τόν τίτλον 
Flora Graeca, σύγγραμμα δεκάτομον έν φύλλφ, δπερ θεωρητέον ώς τό 
θεμέλιον της ελληνικής φυτογνωσίας· περιέχει 966 πίνακας, έν οις απει
κονίζονται ισάριθμα της Ελλάδος φυτά, άριστα κεχρωματισμένα. Μετά 
πλείστης δέ φιλοκαλίας κοσμείται ή πρώτη σελίς έκάστου τόμου δι’ εί- 
κόνος κλασικού τίνος τόπου, έντός κομψότατης στεφάνης, σχηματ.ιζομέ- 
νης έξ έκλεκτών άνθέων, σχετικών πρός τά έν έκάστφ τόμφ περιγραφό- 
μενα καί πρός τόν έπί τοϋ τίτλου άπεικονιζόμενον τόπον. Οΰτω βλέπο- 
μεν άμέσως έν τφ πρώτφ τόμφ τόν Παρνασσόν άπό της οδού της Λε- 
βαδείας δρώμενου καί έν τφ περί την εικόνα ταύτην στεφάνφ μεταξύ τών 
άλλων τά εύμορφα καί ποικιλόχροα άνθη τοϋ έν τφ Παρνασσω τόσφ 
κοινού Διψακοειδοϋς φυτού,ήτοι της Μορίνης της Περσικής (Morina Per- 
sica L.). Έν δέ τώ δεκάτφ τόμφ βλέπομεν την γραφήν τών Δελφών 
μετά της Κασταλίας,, έν δέ τ.οϊς άλλοις είνε γεγραμμέναι αί Άθηναι, ή 
Κόρινθος, τό ό'ρος Άθως κτλ.

Κατά τό 1801 έτερος άγγλος, δ Clarke1, έπεσκέφθη. τόν Παρνασ
σόν, τφ 1834 δ έκ Βερολίνου καθηγητής Link, συνοδευόμενος ύπό τοϋ 1 2 

1 Ό Passow Popularia Garmina ρ. 618, λέγει «nescio an derivandum sit a 
verbo ήλιος».

2 Clarke’s travels in various contries of Europe vol. I. II. London 4813. 
1816. 40.

I, Σαρτώρη, άπό τοϋ 1840 μέχρι τοϋ 1843 δ Γουλιέλμος Σπροϋνερ (W, 
Spruner), φαρμακοποιός τοϋ ελληνικού στρατού καί κατά την αύτήν επο
χήν καί δ Fraas, συχνότερα δέ καί επιμελέστερα δ ’Ιωσήφ Σ.άρτώρης 
(I. Sartori) φαρμακοποιός τοϋ βασιλέως "Οθωνος, τφ 1854 καί 1855 δ 
Guicciardi καί δ Samaritani, κατά τό 1854 δ Θ. Όρφανίδης, τελευ
ταίος τφ 1888 δ έκ Βιέννης βοτανικός Ε. Halacsy, καί έν τφ μεταξύ 
δηλ. τφ 1848, τώ 1852 καί τώ 1857, τρις έγώ αυτός έπεσκέφθην τόν 
Παρνασσόν. Κατά τήν τώ 1852 ^ίμνινον έν τφ Παρνασσω εκδρομήν μου 
συνωδευόμην ύπό του έξ Ιταλίας Gaetano Ceccarini, διδάκτορος τής 
ιατρικής καί νέου εύφυεστάτου, δν πρόωρος θάνατος τφ 1874 ήρπασε 
τοΐς φίλοις.

Όθεν έ'χομεν είς τήν διάθεσιν ήμών άφθονον περί τών φυτών τοϋ Παρ
νασσού έπιστημονικήν ύλην, ικανήν δέ ϊνα συντάξωμεν κατάλογον τής 
παρνασσίας Χλωρίδος, τοϋθ’ ό'περ έπεχείρησα, ύποβάλλων ήδη ύμΐν τοι- 
οϋτον σύν τή προκειμένη διατριβή. Περιλαμβάνει δ κατάλογος ούτος 42? 
εϊδη φυτών, άτινα παρετηρήθησαν μέχρι τούδε έν ταΐς εΐρημέναις, ύλώδει 
τε καί άλπείςι, ζώναις τοϋ όρους.

Μή τρομάξητε πιστεύσαντες ίσως ότι σκοπώ νά σάς βαρύνω διά τής 
άναγνώσεως τών 427 ονομάτων δέν έχω τοιαύτην τόλμην, άλλως τε δ 
έπιθυμών.νά γνωρίση αύτά θά τά ϊδη τετυπωμένα. ’Επιτρέψατε μοι μόνον 
νά προσθέσω γενικάς τινας παρατηρήσεις, είτε τοπογραφικάς, ε’ίτε άφο- 
ρώσας τά τήν Χλωρίδα χαρακτηρίζοντα φυτά,

'Ο Παρνασσός γεωλογικώς ανήκει εις τό κρητιδικόν σύστημα καί κατά 
τό πλεΐστον συνίσταται έκ συμπαγών τιτανόλιθων τοϋ λεγομένου άνω- 
τάτου στρώματος1 καί μόνον εις τάς κατωτέρας άνατολικάς πλευράς,ιδίως 
περί τήν Άράχωβαν, φαίνονται ψαμμΐται καί σχιστόλιθοι μαρμαρυγικοί, 
άνατολικώτερον δέ ώς καί πρός βορράν κάτωθεν τοϋ χωρίου Άγόριανι 
τιτανόλιθοι τοϋ μεσαίου στρώματος τής αύτής κρητιδικής διαπλάσεως. 
Ώς πάντα τά όρη τά έκ τοιούτφν τιτανόλιθων συνιστάμενα, δ Παρνασ
σός είνε λίαν πετρώδης καί άπότομος, τραχύτερος έτι τών άλλων, ιδίως 
έν τή έπακρίφ αύτοϋ ζώνη, ήτις άντιπροσωπεύει έν τοΐς έλληνικοΐς όρε- 
σι τήν άλπείαν ή μάλλον ύπαλπείαν ζώνην (region alpine ή subalpine) 
τών ύψηλών όρέων τής λοιπής Εύρώπης. Τό ύψος δμως τοϋ Παρνασσού, 
ώς καί τών λοιπών όρέων τής Ελλάδος, δέν είνε ικανόν δπως φθάση ή 
ύπερβή τήν καλουμένην γραμμ.ήν τής άεννάου χιόνος, ήτις έν ταΐς *Αλ- 
πεσι τής Ελβετίας λογίζεται κατά μέσον όρον εις ύψος 2657 Μ. Λειμώ
νες, ώς έν ταΐς Άλπεσι καί έν ταΐς τής Ελλάδος σειραΐς ^.τοϋ Πίνδου 
καί τής Οίτης, δέν ύπάρχουσιν έν τή άλπείγ ζώνη τοϋ Παρνασσού, Πολλά

1 ’Ίδε Bittner, Neumayr und Teller Ueberblick uber die geologischen Ver- 
haltnisse eines Theilos der agaischen Kiistenlander, mit 3 larten Wien. 1880. 
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γένη φυτών έκ τών χαρακτηριζόντων την Χλωρίδα τών "Αλπεων έλλεί- 
πουσιν έν τφ Παρνασσφ, έ'χοντα τά προς μεσημβρίαν opta της γεωγρα
φικής διανομής αύτών πολύ βορεινότερα- ουτω δέν ύπάρχουσιν έν αύτφ τά 
έν ταΐς Αλπεσι πολυάριθμα είδη τών γενών Γεντιανής1 (Gentiana),’Av- 
δροσάκους (Androsace)1 2, 'Ροδοδένδρου (ΚΗθάθάθηάΓθη), Πασχαλί- 
δος (Primula) 3 καί άλλα πολλά. Τά ύπενθυμίζοντα έν τφ Παρνασσφ 
την άλπείαν ζώνην είσί τά γένη Άραβίς (Arabis) μετά τεσσάρων ειδών 
ΆΛσίνη (Alsine) μετά τεσσάρων ειδών,Σέδον (Sedum) μετά οκτώ και προ 
πάντων Ρη^ίπετροκ (Saxifraga) καί Περάαιοχ (Hieracium) το μέν δι’ 
έπτά, τό δέ διά 13 ειδών έν τώ ΙΊαρνασσφ άντιπροσωπευόμενα. Τό γέ
νος Φθειρόχο^τοτ (Pedicularis), τοϋ οποίου τά είδη πολυάριθμα έν ταΐς 
"Αλπεσι, δι’ ενός καί μόνου είδους άντιπροσωπεύεται έν τφ Παρνασσφ. 
"Αλλα γένη, τών οποίων φύονται τέσσαρα η πλείονα είδη έν τώ Παρ- 
νασσώ, έ'χοντα κατά τόμάλλον καίήττον φυσιογνωμίαν της άλπείαςΧλω- 
ρίδος, είσί τά έξης-

1 Ή Γεντιανη ή eapirq (G. verna I>.) εχει τα μεσημβρινά όρια αύτής έν τώ 
Όλύμπφ τής Θεσσαλίας. Ή δέ Γ. ή άσκΛηπιοειιϊης (G. asclepiadea) φύεται είσέτι 
έν τή Οΐτγι, δπου παρετηρήθη ύπ’ έμοϋ τώ 1879.

2 Τδ Άνόροσάκες το ’ΟΛυμπιχον (Androsace Olympica Boiss.) έχει τήν με- 
σημβρινωτέραν στάσιν έπί τής "Οσσης.

3 Ή μόνη έν τοΐς ίρεσι τής 'Ελλάδος φυόμενη ΠασχαΛϊς είνε ή Π. ή ακανίος (Ρ. 
^Caulis L.) μετά τής κρεατοχρόου παραλλαγής αύτής (Primula Sibthorpii Rchb.l

Dianthus είδη 5
Silene 10
Geranium 4
Rhamnus » 4
Astragalus 5
Rosa » 6
Asperula » 5
Galium » 5

Achillea είδη 6
Senecio 5
Centaurea 7
Campanula 7
Verbascum » 5
Veronica » 5
Allium » 6
Poa 4

Έκ τών 427 ειδών τοϋ ήμετέρου καταλόγου 120 άνήκουσιν άποκλει- 
στικώς είς την άλπείαν ζώνην, 59 δ’είς την ζώνην ταύτην καί την ύλώδη 
συνάμα, 194 είς την ύλώδη άποκλειστικώς, 54 δ’ είς αύτήν καί την 
αμέσως ύποκειμένην, όθεν έν όλφ 307 είδη φύονται έν τη ύλώδει ζώνη.

Χαρακτηριστικά διά την άλπείαν ζώνην είνε τά έξης είδη :
’Ίον τό ποιητικόν (Viola poetica Boiss.), Dianthus haematocalyx, 

Άλσίνη ή ΓΙαρνασσία, Trifolium Parnassi, Astragalus Parnassi, 
A. Creticus et A. aristatus, Cotoneaster Parnassica, τά Ρηξίπε- 
τρα, τά Γάλια, τά Ίεράκια, Campanula Parnassica, C. Aizoon,

Veronica thymifolia, Thymus teucrioides, Marrubium velutinum, 
Acantholimon Echinus, Beta nana, Daphne oleoides, Poa tricho* 
phylla καί Juniperus depressa. . ;

Μεταξύ αύτών ιδιαιτέρας μνείας άξια είσί τό Μαρούβιον τό δλοσηρί’ 
κότριχον (Marrubium velutinum Sibt.) καί τό Δαφνοειδές τό έλαιό— 
φυλλον (Daphne oleoides Schreb.), ώς άφθονώτατον πανταχοϋ έν τοΐς 
ύψηλοΐς όοοπεδίοις, καί η Πόα ή τριχόφυλλος, μικρόν Άγρωστοειδές μετά 
λεπτοτάτοον φύλλων καλύπτον διά μικρών καί πυκνών στοιβαδίων τά πέ
ριξ τής υψηλής κορυφής τής Αίάκουρας καί σχεδόν ή μόνη βοσκή τοϋ μέ
ρους τούτου- τέλος ή Άλσίνη ή παρνασσική, σχηματίζουσα πυκνά καί 
στρογγύλα στοιβάδια, άτινα ε’πιχαρίτως σκεπάζουσι τήν γυμνότητα τών 
κορυφών, μάλιστα όταν είνε κεκοσμημένα διά τών πολυπληθών λευκών 
αστεροειδών άνθέων αύτής, καί τό Άκανθόλειμον δ Έχΐνος (Acantho- 
limon Echinus L.). έκ τής τάξεως τών Μολυβδαινοειδών σχηματίζον 
ώσαύτως πυκνά στοιβάδια έπί τών κορυφών μετά ώραίων ^οδοχρόων 

άνθέων.
Ή δέ ύλώδης ζώνη ύποδιαιρεΐτάι έίς τήν κατωτέραν καί τήν άνωτέραν 

ή τήν τής έλάτης- καί έν τή μέν πρώτη δέν ύπάρχουσι πλέον τήν σή
μερον εκτεταμένα δάση, ένφ έν τή έτέρο: ή Έλάτη (Abies Apollinis 
Link) σχηματίζει είσέτι τοιαϋτα ίκανώς πυκνά, άναμεμιγμένα δέ κατά 
τόπους μετά τής Πεύκης τής λαρικοειδοϋς (Pinus Laricio Poir. κοινώς 
Αγριόπευκο ή Μοσχοέλατο) καί μετά είδους δενδροειδούς άρκεύθου (τής 
Άρκεύθου τής σαβινοειδοϋς Juniperus sabinoides Grisb. ή S. Toeti- 
dissima W., Βράθυ τών αρχαίων, κοινώς δέ μαλοκέδρον). Τά δ’ άλλα 
ξυλώδη φυτά τοϋ Παρνασσού, φυόμενα τά πλεΐστα έν τή κατωτέρω ύλώ- 
δει ζώνη, είσί τά έξης- Σφενδάμνου είδη δύο, ών δ εις άφιερώθη ύπο 
Όρφανίδου είς τήν βασίλισσαν ’Αμαλίαν, δ δ’ έτερος είς εμέ- 'Ράμνου 
είδη τέσσαρα- Όας, Κραταίγου καί άλλων Μηλοειδών, είδη πέντε- 'Ρι- 
βησίου είδη δύο- Αιγοκλήματος είδη δύο- Δρυός είδη δύο καί TaXUS 

baccata ή Σμίλαξ τών άρχαίων.
Ποώδη φυτά, χαρακτηριστικά τής ύλώδους ζώνης, είσίν δ Έλλέβορος 

δ κυκλόφυλλος, ή Μορίνα ή Περσική, Πτεροκέφαλος δ τοϋ Παρνασσού, 
Cirsium Afrum, Δακτηλίτιδος είδη δύο, τό Κολχικόν τό Παρνάσσιον 
καί ή πανταχοϋ άφθονωτάτη κοινή Πτέρις (Pteris aquilina L.) κτλ.

Περί Έλλεβόρου προσθετέον, δτι είνε ούτος δ 'Ελλέβορος δ μέλας τών 
άρχαίων, άφθόνως φυόμενος έν τή ύλώδει ζώνη καί άλλων όρέων τής 'Ελ
λάδος, κοινώς δέ τήν σήμερον Σκάρφη ονομαζόμενος και ώς φάρμακον 
τών 'ίππων έτι έν χρήσει. Περί τοϋ Έλλεβόρου τοϋ Παρνασσού γράφει δ 
Θεόφραστος δτι είνε κατωτέρας ποιότητος τοϋ τής Οίτης (φυτ. ίστ. IX, 
10,4)- «"Αριστος δέ πάντων καί τούτων καί τών άλλων δ οίταΐος. 'Ο δέ 



180 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΧΛΩΡΙΣ TOY ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 181

παρνάσιος καί δ «ίτωλικός, γίνεται γάρ καί ενταύθα καί πολλοί καί 
ώνούνται καί πωλοϋσιν ούκ εΐδότες,ούχ ότι σκληροί καί άγαν περισκελέϊς». 
Ό Διοσκορίδης μνημονεύει ώσαύτως τοϋ έν Παρνασσφ μελανός 'Ελλεβόρου 
(ΰλ. ’ιατρ, Δ’, 159).

"Αλλα φυτά, πλήν τοϋ Έλλεβάρου, ών μνημονεύει δ Θεόφραστος όνο- 
μαστί ώς έν τφ Παρνασσφ, εΐσίν ώ Μαγύΰαφις (VI, 3, 7),αμφίβολον σκια- 
δοφόρον φυτόν, δ Λα,ΰχος (’ίΰωτ ή Malabaila Parnassica Heldr.), ώ 
Τραγάκανθα (’Αστραγάλου είδη κατά τούς νεωτέρους, ήτοι Α. -δ κρητι- 
κός, καί Α. δ παρνάσσιος καί δ A. aristatus) (IX, 8.2. καί IX. 15.8), 
καί ή ΈΛ,άτη. περί ής λέγει (I, 9, 2)· «Έπεί καί τών ομογενών άνοζότερα 
καί μείζω καί καλλίω τά έν τοΐς οίκείοις, οίον έλάτη ή μακεδονική τής 
παρνασίας καί των άλλων». Είνε δέ αύτη ή ύπό τοϋ έλλογίμου Link 
ώς ίδιον είδος διακριθεϊσα καί ΈΛάτη ή τον *Από.ΙΛ<ύ·νος (Abies Αροΐ- 
linis Link) κληθεϊσα, κοινή δέ εις πάντα τά ύψηλά όρη της 'Ελλάδος. 
Φυτόν τ,αϋ ΙΙαρνασσοϋ άξιόλογον, φυόμενον άνά την ύλώδη ζώνην καί 
άνωθεν μέχρι τών κορυφών, είνε ή Σιδηρϊτις. η τοϋ Ροεζέρου, Χειλανθές 
κοινώς ώς Τσάϊ εΛΛηπκόν γνωστόν, διότι τό'έγχυμα τής άνθούσης πόας 
ταύτης είνε λίαν άρωματικόν καί κατά τι δμοιάζρν τώ τεΐφ. Τό τσάϊ 
τοϋ ΙΙαρνασσοϋ καί τό τοϋ Βελουχιού (Τυμφρηστόν), άμφότερα έκ τοϋ 
αύτοΰ είδους Σιδηρίτιδος, φημίζονται μάλιστα ώς τά άριστα- διότι πα- 
ράγουσι καί. άλλα όρη τής 'Ελλάδος τσάι έλληνικόν, ώς τά έν Πελο- 
ποννήσφ Μαλεβώ, Ταΰγετος καί Κυλλήνη έξ -έτερον είδους, δηλαδή έκ 
τής Σιδηρίτιδος τής τεϊοειδοϋς (Sideritis theezans Boiss. et Heldr.), 
τά δέ όρη τής Θεσσαλίας καί δ ’Όλυμπος έκ τής Σιδηρίτιδος τής σκαρ- 
δικής (S. Scardica Griseb.) Δεν δύναμαι νά αποσιωπήσω τρία χαριε- 
στατα καί λεπτοφυέστατα φυτά, άτινα κοσμοϋσιν ιδίως τάς όχθας τών 
^υάκων καί τάς όφρϋς τών κρηνών, έννοώ τό 'Ρηξίπετρον τό τοϋ Σιπ- 
θωρπίρυ (Saxifraga Sibthorpii Boiss. et Sprun.) μετά χρυσοχρόων 
άνθέων, ή Σιληνή ή αΐδήμων (Silene pudibunda Link, et Hoffm.) 
έχουσα τά άνθη ροδίζοντα καί τό Λιπάριον τό δασανθές (Pinguicula 
hirtiflora Ten.) μετ’ άνθέων ούρανοχρόων.

Παρατηρώ δ’ ότι έκ τών 427 φυτών τοϋ ήμετέρου καταλόγου 32 είδη 
καί 6 παραλλαγαί είσιν ένδημ-ικά, δηλαδή μέχρι τοϋδε δέν είνε γνωστά 
έξ άλλων τόπων ή έκ τοϋ Παρνασσού- είσί δέ τά εξής :

Malcolmia Cymbalaria Boiss. et Heldr.
Viola poetica Boiss. et Sprun.
Dianthus viscidus β Parnassicus Boiss.
Silene Marschallii Mey. β Guicciardii Boiss.
Alsine trichocalycina Heldr. et Sart;

Rhamnus fallax Boiss.
Astragalus Apollineus Boiss. et Heldr.
Cotoneaster Parnassica Boiss. et Heldr. -
Bupleurum capillare Boiss. et Heldr.

■— asperuloides Heldr.
Garum Heldreichii Boiss.
Conium maculatum L. β divaricatum Boiss. et Orph.
Seseli Parnassicum Boiss. et Heldr.

— tortuosum L. β brachylobum Boiss.
Athamantha densa Boiss. et Orph.
Malabaila Parnassica Heldr.
Erigeron alpinus L. β major Boiss.
Evax perpusilla Boiss. et Heldr.
Senecio Parnassi Boiss. et Heldr.
Onopordon Parnassicum Boiss. et Heldr.

— ' Geccariniana Boiss. et Heldr.
Hieracium Parnassi Fries.

—* Gaudryi Boiss.
— abietum Reut.

Campanula rupicola Boiss. et Sprun.
— Aizoon Boiss. et Sprun.

Cuscuta Calliopes Heldr. et Sart.
Verbascum Guicciardii Boiss. et Heldr.
Verbascum foetidum Boiss. et Heldr.

— speciosum Schrad. β megaphlomos Boiss. et Heldr.

Satureia Parnassica Heldr. et Sart.
Nepeta Parnassica Heldr. et Sart. 
Lamium pictum Boiss. et Heldr. 
Euphorbia Orphanidis Boiss.
Allium Guicciardii Heldr. et Sart.
Poa trichophylla Heldr. et Sart.
Τριάκοντα πέντε είδη φυτών έπωνομάσθησαν ύπό τών νεωτέρων φυτο

λόγων «ZZapraowa», έξ αύτών δέ τό γένος Παρτασσΐα ήδη ύπο τοϋ Atv- 
ναίου, διότι είς αύτό άναφέρεται ίσως «ή έν τφ Παρνασσφ γινόμενη 
άγρωστις» τών αρχαίων (Διοσκ. ύλ. ίατρ. Δ', 32). Ύπό δέ τοϋ Spren- 
gel ώνομάσθη δ Πτεροκέφαλος δ τοϋ Παρνασσού (Pterocephalus Par
nassi Spr.), τά δέ λοιπά πάντα ύπό τού Boissier, τού Όρφανίδου καί 
εμού. ’Εκτός δέ τούτων τρία είδη άφιερώθησαν είς τόν ’Απόλλωνα- το 
Ύπερικόν τό τοϋ ’Απόλλωνος, εν είδος ’Αστραγάλου καί ή Έλάτη ύπό 
τοϋ Link- εν είδος είς τάς Μούσας (Centaurea Musarum Bpiss. e|
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Orph.), έτερον 3ε εις την Μούσαν Καλλιόπην (Cuscuta Calliopes 
Heldr. et Sart.) καί 3ΰο εις. τούς ποιητάς, ήτοι τό Ίον το ποιητικόν 
(Viola poetarum Boiss. et Sprun.)aai τό Πεντάφυλλον τών ποιητών 
(Potentilla poetarum Boiss.). Πάντα δέ ταύτά είσι περιγεγραμμένα 
έν τφ διά την 'Ελληνικήν Χλωρίδα σπουδαιοτάτω συγγράμματι τοϋ αει
μνήστου Boissier, τφ ΆΑνατοΖικη ΆΆωρις» (Flora Orientalis) έπι- 
γραφομένφ. Τά πλεϊστα όμως τών φυτών τούτων, τών φερόντων τά περί 
ών δ λόγος επίθετα, φύονται και έν άλλοις ό'ρεσι τής Ελλάδος, δπου άνευ- 
ρέθησαν αργότερα.

Παρατηρώ προσέτι ότι δ ήμέτερος κατάλογος τών φυτών τοϋ Παρνασ
σού, δν ύπ’ έμοϋ συνταχθέντα ύποβάλλω ύμΐν σήμερον, 3 εν έχει παντά- 
πασι τήν άπαίτησιν νά ήνε πλήρης, διότι βεβαίως διά νέων έρευνών και 
νέα είδη δύνανται ν’ άνακαλυφθώσιν, άτινα είς τούς προκατόχους φυτο
λόγους έμειναν άπαρατήρητα, άλλα δέ γνώριμα νά προστεθώσι, τά 
όποια ίσως έκ παραδρομής παρελείφθησαν.

Τελευταΐον σκόπιμον κρίνοι νά προσθέσω ολίγα τινά περί τών διαφό
ρων τοποθεσιών, αΐτινες παρουσιάζουσιν είς τούς τον Παρνασσόν βοτανι- 
κώς έξετάσαντας τήν μεγαλητέραν ποικιλίαν φυτών. 'Ως κέντρον τών βο
τανικών έν τώ Παρνασσφ έκδρομών έδοκίμάσα πάντοτε καταλληλοτάτην 
τήν ώραίαν καΐ πολυπΐδακον κωμόπολιν Ράχωθαν,-τήν μετά τών φιλο- 
ζένων και διά τύπου ελληνικού κάλλους έζαιρομένων κατοίκων, εις 
ύψος 500 περίπου μέτρων ύπέρ τήν θάλασσαν έν μέσω φαιδρών κάλλι- 
στον οίνον παραγόντων άμπελώνων εις τήν νότιον πλευράν τού όρους 
γραφικότατα κειμένην. Προς δυσμάς αύτής, εις μικράν άπόστασιν, κεϊν- 
ται οί κλασικοί Δελφοί μετά τής Κασταλίας, πρός άνατολάς δέ καΐ ύψη— 
λότερα έν τή ύλώδει ζώνη ή Γουρνα καί ή Μάνα τοΰ νερού μετά τών 
πολυΰδρων δροσερών κρηνών καΐ τών δίκην αμφιθεάτρου μετεωροφανών 
κρημνών πορρωτέρω δέ τό όροπέδιον τοϋ "Άγιου Νικολάου, εν ώ ή Καρ- 
κάρια, ονομασίαν ήν δίδουσιν οί κάτοικοι είς χωνοειδείς κοιλότητας εν 
τφ έκ τιτανόλιθων έδάφει, ών αί παλίσκιοι πετρώδεις κλιτΰς ξενίζουσι 
βλάστησιν δλως ίδιάζουσαν καΐ λίαν διαφέρουσαν. Ύψηλότερον εν τή 
ζώνη τής Έλάτης κεΐνται άλλα οροπέδια καί τό μέν άνω τών Δελφών, 
ένθα τά Καστριύτικα Καλύβια, τό δέ άνω τής Άραχώβης, Λειβάδι κα- 
λούμενον, έν φ κεΐνται τά ’Λραγγύβΐτικα Κα-ΐύθια καί κατά τήν πρός 
βορράν πλευράν αύτού τό όνομαστόν Κωρύκιον άντρον, ιερόν δ’ ώς γνω
στόν τό πάλαι, τών Νυμφών καί τού Πανός. Αί είρημέναε καλύβαι χρη- 
σιμεύουσιν είς τούς κατοίκους τών Δελφών (τό νύν Ααστρΐ) καί τής Άρα
χώβης, ώς πρόσκαιρος κατοικία κατά τάς έν τοΐς όροπεδίοις γεωργικάς 
εργασίας αύτών, καθότι έν αύτοΐς καλλιεργοΰσι δήμητριακούς καρπούς· 
ύψηλότερον δέ τούτων παύει πάσα καλλιέργεια τής γής.
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Σταθμός δέ κατάλληλος διά τόν βοτανικόν πρός έζέτασιν τής άλπείας 
ζώνης τού Παρνασσού, εύ'ρομεν τήν λεγομένην Στρούγκαν ζην κα.Ιογη- 
ρικην ή τοΰ ΌαΙον Λουκά, μέγα ποιμνιοστάσιον τής ομωνύμου μονής. 
Έν τή έκ μεγάλων λίθινων πλακών απλώς έν είδει θόλου άλλήλαις επι
τεθειμένων έγερθείση ποιμενική στέγη ταύτη έπί μήνα όλον διήγαγον 
βίον πατριαρχικόν έν μέσφ τών φιλοξενούντων με ποιμένων, οίκειωθείς 
τέλος καί μετά τών πιστών φυλάκων, τών πολλών καί μεγάλων μακρο- 
τρίχών κυνών. Ή Στρούγκα κεΐται έπί οροπεδίου -τινάς, έ'χοντος πέριξ 
αύτοϋ τά ύψηλότερα άκρα τού Παρνασσού. Άπ’ αύτής ού πολύ άπέχου- 
σιν ό παμμέγιστος γραφικός Γ εροντοβραχοι,, ό Τρύπιος Βράχος, καί ή 
ύψίστη κορυφή, ή Λιάκουρα 'ζγ,ν σήμερον καλούμενη, μετά τής μικράς 
είς τήν ρίζαν αύτής τό θέρος έκ τής διατηκομένης χιόνος σχηματιζομένης 
λίμνης· καί έν άπαραβλήτφ θέορ δράται.έκ τού άκρου τούτου ή ελλη
νική χώρα άπό τού Όλύμπου τής Θεσσαλίας μέχρι τής Πελοπόννησου 
καί τών νήσων τού Αιγαίου. Άπωτέρω δέ τής Στρούγκας εινε ή κοιλάς 
Λιπόταμος καί οί κρημνώδεις άκρόλοφοι καΐ ράχεις είς τό Ζές, είς τόν 
*Άνθρωπον, τό Κεδροζάστανο καί ΚΛειβτοζάστανο, πάσαι δ’ αί θέσεις 
αύται έκ τών πλέον άπροσβάτων, ό'που δμως τόν είς αύτάς ριψοκινδυνεύ- 
οντα βοτανικόν πλούσια άναμένει συγκομιδή σπανίων φυτών, διότι έν 
αύτοΐς όλιγώτερον ή αλλαχού συχνάζουσιν, ή ούδόλως φθάνουσι τά.ποη- 
φάγα μηρυκάζοντα, τά τήν άπόγνωσιν τού τε βοτανικού καί δασονόμου 

έπιφέροντα.
• Περαίνων τόν λόγον εύχομαι τά βέλτιστα ύπέρ τής εύημερίας τού.Συλ

λόγου ήμών, εύχομαι ϊνα ώς αί κορυφαί τού Παρνασσού άνθή παράγων 
άείποτε, όπως κατά τό παρελθόν, οΰτω καί έν τω μέλλοντι, άνθη ώραΐα 
καί εύοσμα—άνθη τού πνεύματος, συνάμα δέ καί καρπούς, άφ’ ών ώφε- 
ληθήσονται αί έπιστήμαι, αί τέχναι—ή άνθρωπότης άπασα !

Έν Άθήναις κατά Μάρτιον 1890. Ο. Λ. Χ.ελδράϋχ.

ΧΛΩΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ή κατάλογος τών έν ταΐς όρειναϊς ζώναις τη τε ύλώδει καί άλπείφ τού 

Παρνασοοϋ φυόμενων φυτών, 
τών παρατηρηθέντων δηλ. έν αύτφ μιέχρε τοΰδε ύπό τών βοτανικών

"Οσα φυτά φύονται έν τή κατωτέρα ύλώδει ζώνη έ'χουσι παρ’ αύτοΐς 
έν τφ καταλόγφ τούτφ τον άριθ. 1, όσα δ’ έν τή ανωτέρω ή τή τών 
έλάτων τόν άρ. 2 καί όσα έν τή άλπεΐφ τόν άρ. 3. "Οσα δ’ έ'χουσι ταυ- 
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τοχρόνως δύο η τρεις τών αριθμών τούτων (1—2, 1—3, 2—3) φύονται 
έν δυσίν 'ή τρισί ζώναις συνάμα. Διά δέ τοϋ στοιχ. Π σημειοϋνται τά 
είδη τά ένδημικά τοϋ Παρνασσοϋ,δηλ. όσα μέχρι τοϋδε δέν εύρέθησαν αλ
λαχού. Είς τά ,σπανιώτερα είδη.μνημονεύομεν έν παρενθέσει καί τάς ίδιας 
θέσεις, έν αίς φύονται καί άνεκαλύφθησαν ταϋτα.Ωσαύτως σημειοϋται καί 
το συχνόν καί το σπάνιον αύτών. Τά είδη άνευ ούδεμίας παρατηρησεως 
εννοείται οτι είνε ίκανώς συχνά, δηλ, ούτε πολύ άφθονα, ούτε σπάνια.

Ή άνθησις τών φυτών τούτων εννοείται κατά ’Ιούλιον καί Αύγουστον 
έν τη άλπείη ζώνη καί άπό Μαΐου [κέχρις Ιουλίου έν τη ύλώδει.

ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ DICOTYLEDONE/E
ΒΑΤΡΑΧΙΩΔΗ. RANUNCULACEAE

Βατράχειον τδ ρουμηΛικόν, Ranunculus Rumelicus Griseb. 1.
Β. τδ Σπρουνεριανόν, R. Sprunerianus Boiss. 1.
'ΕΛΜβορύς ό κυκΛύφυΛΛος, Helleborus cyclopyllus Boiss., Έλλέτ- 

βορος δ μέλας τών άρχαίων, κοινώς Σκάρφη. Ή ρίζα έν χρήσει παρά τφ 
λαώ διά τόν βηχα τών ίππων καί άλλας ασθένειας τών κτηνών. 2. (συχν.)

ΆκουΐΛεγΙα ή τοϋ "Οδωνος, Aquilegia Othonis Orph. in Boiss. 3. 
(Κοιλάς Διπόταμος—φυτόν άφιερωθέν ύπό τοϋ Θ. Όρφανίδου εις τόν 
βασιλέα Όθωνα).

φαιονία ή φαρμακευτική, Paeonia officinalis L., κοινώς Πηγουνιά. 
2 (ιδίως είς τά Καρκάρια).

ΚΑΠΝΙΩΔΗ FUMARIACEAE

Κορυδα.ΙΜς ή Παρνασσική, Corydalis Parnassica Orph. et Heldr. 
in Boiss. 3. (σπαν., εύρέθη καί έν τώ Διρφύι της Εύβοιας). 
ΚαπνΙα ή τοΰ Οϋα.ΙΛαντίου, Fumaria Vaillantii Loisl., κοινώς Κα
πνιά η Καπνόχορτου. 1 (παρά τη Ραχόβη).

Ε. ή άνατοΛικΰ, F. Anatolica Boiss. 1.

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ CRUCIFERAE

Εαρδαμίνη ή έΛΛηπκή, Cardamine Grseca L. 1—2.
Άραόΐ.ςή Ψευδοτυρρίτις, Arabis Pseudoturrita Boiss. et Heldr. 2.
Ά. ή επιτοΐχιος, A. muralis Bertol. 3.
Ά. ή βρυοειδής, A. bryoides Boiss. 3. (σπάν.)
Ά. ή ύπόΛευκος, A. albida Stev. 3.
TVao-roi^nor τδ άγριον, Nasturtium silvestre (L. sub. Sisymbrio) 

R. Br. 2 (έν τφ Λειβάδι).
Έρύσιμον τδ Βορυανόν, Erysimum Boryanum Boiss. et Sprun. 

Η ΧΛΩΡΙΣ TOY ΠΑΡΝΑΣΣΘΥ $85

1—.2. Ε, τδ Παρνμσσικόν^ ποικιλία τοϋ προηγουμένου Ε. Boryahum 
β. Parnassicum Boiss.) 2—3.

Ε. τδ αιχμηρόν, Ε. cuspidatum (MB, sub Cheirantho) 2.
ΜαΛκοΛμία, ή ΕυμθαΛίτις, Malcolmia Gymbalaria Boiss. et Heldr.

3. (Τρύπια σπηλιά σπανίως) Π. . -
ΣεΛηνΖτις η διετής, Lunaria biennis Meh. 4.
Ώβριετία ή διάμεσος, Aubrietia intermedia Heldr. et Orph. in 

Boiss. 2—3.
Αραβα ή άειζωειδής, Draba ai’zoides L. 3. (σπαν.)
Α. ή Παρνασσική, D. Parnassica Boiss. et Heldr. 3. (σπαν.)
Φιβιγία ή άσπιδοφόρος, Fibigia clypeata (L. sub Alysso), κοινώς 

Σπληνοχόρτι. 2.
Φυσοειδής ή ί.Ι.ΐηνική, Vesicaria Grseca Reut. 2.
'ΆΛυσσον τδ ΆνατοΛικύν, ποικιλία τδ όμα.ΙόφυΛΛον, Alyssum Ori- 

entale Ard. β. planifolium Heldr. 2.
"Α. τδ άργύφεον, A. argenteum Vittm. 2.
Α. τδ ορεινόν, ποικιλ. τό στενόφυΛΛον, E. montaniMH Ε. β. angus- 

li folium Heldr. 3.
ΘΛάσπι τδ βοΛβωδες, Thlaspi bulbosum Sprun. in Boiss. 2.
Θ. τό μικρόφυΛΛαν, Th. microphyllum Boiss. et Orph. 3 (παρά 

ταΐς χιόναις).
Ίβηρις ή άειθαΑής, Iberis sempervirens L. 3.
Ούτχινσία ή πετραϊα, Hutchinsia petrsea(L. sub Lepidio) 2.
Εαψάκιον τδ ϋπέρυθρον, Capsella rubella Reut. 3 (έπί τη κορυφή).
Αιθιότημα τδ έΛΛηνικάν, Aethionema Graecum Boiss. et Sprun. 

2 (Ράχοβα).
Αεπίδιον τδ π,ΙατύφυΛΛον, Lepjdium latifolium L. 1. (πλησίον Ρα- 

χόβας ύπό Halacsy).
y/. τό -νευρωδιον, L. Nebrodense Guss. 3.
Ίσατϊ,ς ή βαφική, Isatis tinctoria L. 2.

ΙΩΔΗ VIOLACEAE

"Ίον τδ εϋοσμον, ποικιλ. τό τοϋ Αενχάρτου, Viola odorata L. β. 

Dehnhartii Heldr. 2.
I. τδ ποιητικόν, V. poetica Boiss. et Sprun. 3. H.
I. τδ Λεπτοφυές, V. gracilis Sibth. 3.

ΣΙΛΗΝΩΔΗ SILENEAE

ΒεΛεζία ή τετραόδους, Velezia quadridentata Sibth. 2. (σπαν.) 
Αίανθος ό άκεραιοπέταΑος, Dianthus integer Vis. 3.
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ζ/; ό αίματόκαλυξ ποιζ. ό άλπειος, D. haematocalyx Boiss. et 
Heldr. β. alpinus (D. ventricosus Heldr.) 3.

ζ/. δ Τυμφρήστιος, D. Tymphresteus Heldr. et Sart. 3.'
Α. ό ιξώδης ποιζ. ό Παρνάσσιος, D. viscidus Bory et Ghaub. β. 

Parnassicus Boiss. 2.
J. ό κινναβάρινος, D. cinnabarinus Sprun. in Boiss. 2—3.
ζ/. ό ύποϊάνθινος, D. lilacinus Boiss. et Heldr. 2. (σπαν.)
Σιτωνίσκος ό λεπυρώδης, Tunica glumacea (Bory et Chaub. sub, 

Diantho) 1.
X. ό Ιλλυρικός, 1. Illyrica (L. sub Gypsophila) 2.
Στρουθίον τό βελλιδόφυλλον, Saponaria bellidifolia Sin. 2. (σπαν.) 
Γυψοφίλη ή νανοφυής, Gypsophila nana Bory et Ghaub, 2—3.
Γ. ή δασύτριχος, ποια. θυμόφυλλος G. hirsuta Labill. a. thymifolia 

Boiss. 2.
Αρυπίς ή άκανθίζουσα, Drypis spinosa L. 3.
Σιλήνη ή λεπτανθής, Silene tenuiflora Guss. 1.
Σ. ή έλληπκή, S. Grseca Boiss. et Sprun. 1.
Σ. ή ώτιοφόρος, S. auriculata Sibth. 2.
Σ. ή γλαυκή, S. caesia Sibth. 3.
Σ. ή τοϋ Μαρσάλλου, ποιζ. ή τοϋ Γονικκιαρδίου, S. Marschallii C. 

A. Mey. β. Guicciardii Boiss. 1.
Σ. ή πυκνανθής, S. congesta Sibth. 1—2.
Σ. ή λινόφυλλος, S. linifolia Sibth. 1.
Σ. ή πολύκαυλος, S. multicaulis Guss. 2.
Σ. ή φρυγανώδης, S. fruticulosa Sieb. (S. Parnassica Boiss. et 

Sprun. άλλοτε) 3.
Σ. ή τετραόδους, ποιζ. ?) αίδήμων, S. quadridentata L. β. pudi

bunda Link.) 2—3.
Ίξεύτρια ή τοΰ Σαρτωρίου, Viscaria Sartorii Boiss. 1.

αλςινωδη alsineae
Βυφωνΐα ή μακρόσπερμος, Buffonia macrosperma J. Gay. 1. 

('Ράχοβα).
Άλσίνη ή Παρνασσία, Alsine Parnassica Boiss. et Sprun. (Cher- 

leria stellata Clarke) 3. (Κορυφαί).
Α. ή ίαρινή ποιζ. ή όξυπύταλος, A. verna L. β. acutipetala Boiss. 

(A. Attica Boiss.) 2—3.
Α. ή τριχόκαλυξ, A. trichocalycina Heldr. et Sart. 3. (Κορυφή 

Λιάζουρα) Π.
Α. ή λεπτόφυλλος, , ποικιλία ή ακιδωτή, A. tenuifolia L. α. mu
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cronata (Sibth.) ζαΐ ή ιξώδης A. tenuifol. β. viscosa Boiss. 1. 
Κουερία ή ισπανική, Queria Hispanica L. 2. 1
Ψαμμόχορτον τό Κρητικόν ποιζ. τό Στύγιον» Arenaria Cretica

Spreng, β. Stygia Boiss. 2—3.
Ψ. τό βαρύσομον ποιζ. τό ελληνικόν, A. graveolens Schreb. β. 

Graeca Boiss. 2—3.
Ψ. τό ερπυλλόφυλλον A. serpyllifolia L. 1.
Κεράστιον τό βραχυπέταλον, ποιζ. τό τοϋ Ροεξέρου, Cerastium 

brachypetalum Desp. β. Roeseri Boiss. et, Heldr. 2.
Κ. τό γναφαλ&δες, G. tomentosum L. 3.

ΠΑΡΩΝΥΧΙΩΔΗ PARONYCHIEAE

Κηλόχορτον τό ZZasorct<wio>-,Herniaria Parnassica Heldr. et Sart. 3.
Κ. τό πολιόν, H. incana Lam. (Η· macrocarpa Sibth.) 1.
Παρωνυχΐα ή κεφαλωτή, Paronychia capitata Koch. 1.
Τηλέφιον τό του Ίμπεράτςυ ποιζ. τό ανατολικόν, Telephium Im- 

perati- L. β. Orientale Boiss. 3.

ΥΠΕΡΙΚΩΔΗ HYPERICACEAE

Ύπερι-κόν τό ’Ολυμπικόν, Hypericum Olvmpicum L. 1—2. (συχν.) 
Υ. τό τοϋ ’Απόλλωνος, H. Apollinis Boiss. et Heldr. 3. (σπαν.) 
'Υ. τό τετράπτερον, H. tetrapterum Fries. 1.

ΛΙΝΩΔΗ LINEAE

Λ Ivor τό κομψόν, Linum elegans Sprun. in Boiss. 2—3.

ΓΕΡΑΝΙΩΔΗ GERANIACEAE

Γεράνιον τό μακρόρριζον, Geranium macrorrhizum L. 3.
Γ. τό άκαυλοειδές, G. subcaulescens L’Herit. 3.
Γ. τό κατάγραφον, G. striatum L. 2. (σπάν.)
Γ. τό Πυρηταϊκόν, G. Pyrenaicum. L. 2.
Έρώδιον τό χρύσανθον, Erodium chrysanthum L’ Her. 3. (σπάν.)

ΡΥΤΩΔΗ RUT ACE AE
'Απλόφυλλον τό έστεμμένον, Haplophyllum coronatum Griseb. 2.

ΣΦΕΝΔΑΜΝΩΔΗ ACERINEAE
Σφένδαμνος ό τοΰ Χελδραΐχίου, Acer Heldreichii Orph. in Boiss. 

Κοινώς Άγριοπλάτανο 2. ("Αγιος Νικόλαος).
Σ. ό τής ’Αμαλίας, A. Amaliae Orph. in Boiss. Είδος άφιερωθέν 

είς την βασίλισσαν ’Αμαλίαν, φύεται δέ καί είς άλλα όρη της Ελλάδος. 
Κοινώς Σφένδαρενο. 2. ("Αγ. Νιζόλαος καί Καρκάρια).
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ΤΕΡΜΙΝΘΩΔΗ TEREBINTHACEAE
'Ρους ή βνρσοδεύική, Rhus Coriaria L. Κοινώς Ροϋίι. 2.

ΚΕΛΑΣΤΡΩΔΗ CELATSTRINEAE

Εύώνυμος ή x7arify)yXfoc,Evonymus latifolia Scop. 2. (Διπόταμος)

ΡΑΜΝΟΔΗ RAMNEAE
'Ράμνος ή προυμνόφυλλος, Rhamnus prunifolia Sibth. Κοινώς Λαν- 

τζοχέρι και Μαυραγκαθιά. 2,
Ρ. ή απατηλή, Rh. fallax Boiss. Μετά της ποικιλίας αύτής της 

τον Γονικκιαρδίον, Rh. fallax β. Guicciardii Boiss. 2.
Ρ. ή Σιαθωρπιανή, Rh. Sibthorpiana DC. 2.
Ρ. ή πετραία, Rh. rupestris Scop. 2·—3. (σπαν.)

ΚΟΛΟΒΑΝΘΗ PAPILIONACEAE
Τρΐφνλλον τδ λειμώνιον, Trifolium pratense L. 2.
Τ. τδ έρπον, ποιχ. το τον Όρφανίδον, Τ. repens β. Orphanideum 

Boiss. 3.
Τ. τδ τον Παρνασσού, Τ. Parnassi Boiss. et Sprun. 3.
Αορύκνιον τδ διάμεσον, Dorycnium intermedium Ledeb. 2.
Λωτδς ό κερατιοφόρος, ποικ. ό στενώδους, Lotus corniculatus L. 

β. stenodon Boiss. 3. .
Κορονίλλη ή γλαυκή, Coronilla glauca L. 1.
Κ. ή /ενθήμερος, C. emeroides Boiss. et Sprun. 1.
ΊπποκρηπΙς ή γλαυκή, Hippocrepis glauca Ten. 2—3.
Αστράγαλος <5 άθερώδης, A. aristatus L’ Her. Τραγάκανθα τών αρ

χαίων (μετά τών 5ύο επομένων εΐ$ων). Κοινώς 'Γετράγκαθα καί Κολο- 
στούπα 3 (συχνότατος).

Α. ό Κρητικός, A. Creticus Lam. 3. (συχν.)
Α. ό τον Παρνασσόν, A. Parnassi Boiss. 2—3. (συχν.)
Α. δάχολλώνιος, A. Apollineus Boiss. et Heldr. 3. (σπαν.)
Α. δ στενόφνλλος, A. angustifolius Lamk. 3.
'Ερέβινθος ό όροβοειδής, Cicer ervoides Sieb. 3.
Αάθνρος ό μεγαλανθής, Lathyrus grandiflorus Sims. 2.
Α. ό λειμώνιος, L. pratensis L. 1 (θέσις Μπάνια)·.

ΡΟΔΩΔΗ ROSACEAE
Κέρασος ή έπίγειος, Cerasus prostrata Lab. 3.
Προνμνη ή ψενδαρμενιακή, Prunus Pseudoarmeniaca Heldr. et 

Sart. in Boiss. Κοινώς Άγριοβερικοκκιά. 2.
’Όα ή Άρια, ποικ. ή ελληνική, Sorbus Aria Crantz. β. Grseca 

Lodd. Κοινώς Άγριοκυίωνιά 2.

Κράταιγος ό ανατολικός, ποικ. <5 ριπιδύμυλλος, Crataegus Orien- 
talis Pall. β. flabellatus Boiss. et Heldr. Κοινώς Μελικουκικιά. 2. 
("Αγιος Νικόλαος).

Κ. ό τον Χελδραΐχίον, C. Heldreichii Boiss. 2.
Κνδίύνίαστρον τδ γναφαλωδες, Cotoneaster tomentosa Lindl. 2.
Κ. τό Παρνασσικόν, C. Parnassica Boiss. et Heldr. 3. Π. (σπάν.)
Άμελαγχές τδ κοινόν, Amelanchier vulgaris Meh. 2.
Ήοδέα ή γλοιώδης, Rosa glutinosa Sibth. 2—3.
ίΡ. ή κννόσβατος, R. canina L. 2. .
'Ρ. ή γλανκή, R. glauca Vill. 2.
rP. ή σικελική,R. Sicula Tratt. 3.
'Ρ. ή τον Θνρέτου, R. Thureti Burnat et Gremli. 3. (σπαν.)
Βάτος ή ϊδαΐα, Rubus Idaea L. Κοινώς Σμεουριά ή Ναουριά (Φραμ- 

ποάζ) 2. (Έν Παρντσσφ κατά Sibthorp, κοινή έν τη. Οίτη Heldr.)
Β. ή γναφαλώδης ποικ. ή άμβλύςρνλλος, R. tomentOSUS Borkh. β. 

obtusifolius Boiss. 2.
Χαμαικέρασος ή εδώδιμος, Fragaria vesca L. 2.
Πεντάφυλλον τδ εν,πρεχές, Potentilla speciosa W. (Ρ. poetarum 

Boiss. et Sprun. άλλοτε), 2—3.
Π.·τδ μικρανθές, P. micrantha Ram. 2.
Π. τδ λασιότριχον ποικ. τό Παρνάσσιον (Ρ. hirta L. var. Parnas- 

sica Boiss.) 2—3.
Άγρομώνη ή ΕνΛατώριος, Agrimonia Eupatoria L. 2.
Άρημώνη ή άγρομωνοειδής, Aremonia agrimonioides L. 2.

ΟΝΑΓΡΙΩΔΗ ONAGRARIEAE

Έπιλόβιον τδ ^οδόχρουν, Epilobium roseum Schreb. 2. 
Έ. τδ ασαφές, E. obscurum Schreb. 2.

ΠΑΧΥΦΥΛΛΑ CRASSULACEAE

Σέδον τδ μαγελλιανόν, Sedum Magellense Ten. 2—3.
Σ. τδ δασύφυλλον, S. dasyphyllum L. 2—3.
Σ. τδ λευκόν, ποικ. τό βραχύφνλλον S. album L. β. brevifolium

Boiss. (S. Athoum DC.) 2—3.
Σ. τδ άτημέλητον, S. neglectum Ten. 2—3.
Σ. τδ δριμύ, ποικ. τό Σαρτωρι,ανόν, S. acre L. β. Sartorianum 

Boiss. 2—3.
Σ, τδ έξάγωνον, S. sexangulare L. 2—3.

τόμος ιγ* ’Απρίλιος. 13
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Σ. τό Λακωνικόν, S. Laconicum Boiss. et. Heldr. 2—3.
Σ. τό επέτειον, ποι*. τό Παρνασσικόν, S. annuum L. β. Parnassi

cum Boiss. et Heldr. 2—3. ·
Εύαείζωον τό ίπιστέγιον, Sempervivum tectorum L. 31 (σπάν.).

ΡΗΞΙΠΕΤΡΩΔΗ SAXIFRAGACEAE

'Ρηζίπετρον τό Άείζωον, Saxifraga Aizoon L. 3.
'Ρ. τό τοΰ Σπρουνέρου, S. Spruneri Boiss. 3.
'Ρ. τό πορόγυλλον, S. porophylla Bertol. 3.
'Ρ. τό άμφίλεκτον,ποιχ. τό Παρνασσικόν, S. controversa Sternb. β. 

Parnassica Boiss. et Heldr. 3.
'Ρ. τό στρογγυλόφυλλον, S. rotundifolia L. 2.
'Ρ. τό Ταΰγέτιον, S. Taygetea Boiss. et Heldr. 3.
'Ρ. τό τοϋ Σιπθωρπίου, S. Sibthorpii Boiss. et Sprun. 2—3.
Παρνασσία ή έλοχαρής, Parnassia palustris L. ’Ίσως «ή έν τω

Παρνασσφ γινόμενη άγρωστις» τοϋ Διοσκορί^ου (ύλ. ίατρ. Δ', 32). 3 
(σπανιωτάτη).

ΡΙΒΗΣΙΩΔΗ GROSSULARIEAE

’Ριβήσιον τό πολυανθές, Ribes multiflorum Kit. (R.RoeseriOrph.) 
2. ("Αγιος Νικόλαος),

'Ρ. τό ανατολικόν, Ribes Orientale Poir. 2.

ΣΚΙΑΔΟΦΟΡΑ UMBELLIFERAE

'Ηρύγγιον τό άμεθύστινον, ποικ. τό λεπτόιρυλλον, Eryngium ame- 
thystinum L. β. tenuifolium Boiss. (E. multifidum Sibth.) 2—3 
(συχνότατον).

Ίάτειρα ή Ευρωπαία, Sanicula Europaea L. 2 (σπάν.).
Βοΰπλευρον τό ^i^dj^^Bupleurum capillare Boiss. et Heldr.2 Π.
Β. τό τραχυδιοειδές, B. asperuloides Heldr. in Boiss. 1 (κάτωθεν 

τής 'Ραχόβης είς θέσιν Μπάνια) Π.
Β. τό βαλδινόν, Β. Baldense Host. 3 ( σπαν.),
Αιπεριπτερίδιον τό τράγιον, ποικ. τό πολύκλαδον Pimpinella Tra- 

gium Vill. β. polyclada Boiss. (P. Parnassica Boiss. et Heldr. 
άλλοτε) 2.

Λ. τό τοΰ Σαρτωρίου, Ρ. Sartorii Boiss. et Heldr. 3.
Κάρον τό τοϋ Χελδραΐχίου, Carum Heldreichii Boiss. 3. Π.
Φρεϋίρια ή Ιίαρνασσική, Freyera Parnassica Boiss. et Heldr. 3.
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Φ. ή χαμαιπετής, F. pumila (Sibth; sub Bunio) Boiss. 3 (σπάν.). 
Χαιρέιρυλλον τό χρυσοΰν ποικ. τό στικτόν, Chaerophyllutn aureuni

L. β. maculatum Boiss. (Ch. hybridum Ten.) 2.
Κύνιον τό στικτόν ποίν.; τό διεστόν, Conium maculatum L. β. di- 

varicatum Orph. 1. ('Ράχοβα) Π.
Οίνάνθη ή διπτεριδιοειδΰς, Oenanthe pimpinelloides L. 1. (θέσις 

Μπάνια).
Σέσελι τό Παρνασσικόν, Seseli Parnassicum Boiss. et Heldr. 2. 

(Γούρνα σπάν.) 11.
Σ. τό στρεβλόν, ποικ. τό βραχύλοβον S. tortuosum L. β. brachy- 

lobum Boiss. 1. (θέσις Μπάνια). Π.
Σκληρόχορτον τό σχοινοειδές, Sclerochorton junceum (Sm. sub 

Seseli) Boiss. 3.
Αδαμαντία ή πυκνανθής, Athamanta densa Boiss. et Heldr. 3 

(σπανιώτατον είς θέσιν Κριαροζάστανο) 1Ί.
Κνίδιον τό άπιοειδές, Cnidium apioides Lamk. 2.
Αγγελική ή άγρια, Angelica silvestris L. 2 (σπάν.).
Ναρθηκ&δες τό όρεινόμον, Ferulago monticola Boiss. et Heldr. 2.
Πευκέδανον τό κνιδιοειδές, Peucedanum cnidioides Boiss. et 

Heldr.
Μαλαβαιλία ή ΙΊαρνασσική, Malabaila Parnassica Heldr. 2. 
Λασαριόιγυτσν τό Γαργανικόν, Laserpitium Garganicum Ten. 2. 
Λ. τό ψευδόμηον, L. Pseudomeum Orph. Heldr. et Sart 3.

ΑΙΓΟΚΛΗΜΑΤΩΔΗ CAPRIFOLIACEAE

Ψευδοδάφνη ή Έλατάνη, Viburnum Lantana L. 2. ("Αγ. Νικόλαος 
σπάν.).

Λονικερια ή τυρρηνική, πόικ. ή τοϋ 'Ροεζερίου, Lonicera Etrusca 
Santi β. Roeseri Boiss. et Heldr. 2.

Λ. ή νομισματιόφυλλος, L. nummulariaefolia Jaub. et Spach. 2 
(κατά τόν Sibthorp.).

ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΩΔΗ RUBIACEAE

Τραχύδιον τό ωχρόν, Asperula lutea Sibth. 2—3 (συχν.).
T. τό πιτυόρρυλλον, A., pinifolia Heldr. 3 (σπάν.).
T. τό στιβαδωτόν,Α. pulvinaris Heldr. (A. lutea var. pulvinaris 

Boiss p. p.) 2—3.
T. τό τοϋ Μποασσιέρου, A. Boissieri Heldr. 3.



492 . ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ. τό μαχρανθίς, A. longiflora WK. 2—3.
Γά,Λιοτ τό θυμόφυΛΛον, Galium thymifolium Boiss. et Heldr. 

2—3 (συχν,).
Γ τό άνατοΜχόν, ποικ. τό aMrstor, G. Orientale Boiss. β, alpi- 

num Β. 3.
Γ. τό χρυσοΰν, G. aureum Vis. (G. citraceum Boiss. et Heldr.) 

— Μετά τών ποικιλιών αύτοϋ· τό έπαιηχόχικΙΛον (β. oblongifolium 
Boiss) και τό άσπαραγό^υΛΑον (γ. asparagifolium Boiss.) i—2.

Γ. τό όζυχόρυφον, G. apiculatum Sibth. 1. (Ράχοβα).
Γ. τό προσήΜον, G. apricum Sibth, 3.

ΝΑΡΔΩΔΗ VALERIANEAE

ΟΰαΛερια/ή ή <ρυματά>δης, Valeriana tuberosa L. 2 (κατά Si
bthorp.)

Κέντρατθος ό σ^οινοειόής, Centranthus junceus Boiss. et Heldr.3

ΔΙΨΑΚΩΔΗ DIPSACEAE

Μορίνα ή Περσιχή, Morina Persica L. 2—3 (συχνότατη).
ΚεφαΛωτη ή άμβροσιοειδής, Cephalaria ambrosioides (Sibth. sub. 

Scabiosa) Boiss. 2.
Κ. ή δαχιχή, C. Transsilvanica (L.) 1—2.
Σκαβιόζα ή ώχρό^ευχος ma. ή Ούεμπιανή, Scabiosa ochroleuca 

L. β. Webbiana (Don.) 2.
ΠτεροχέφαΛος ό τοΰ Παρνασσοϋ, Pterocephalus Parnassi Spreng. 

2 (συχν,).

(Έπεται το τέλος)

ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΑΩΝ ΒΙΟΣ hl ΙίΟΙΜΑ*

Έν πρώτοις καθήκον μου θεωρώ νά ευχαριστήσω πάντας τούς συνελ- 
θόντας όπως άκροασθώσί μου προκηρύξαντος οτι θά ομιλήσω περί τοϋ 
βίου καί τών εθίμων τών άπορων παίδων. Ή σπουδή δ* αΰτη τών είς 
τήν αίθουσαν ταύτην συρρευσάντων εξηγείται βεβαίως ούχί έκ τοϋ άγο- 
ρητοϋ, οστις δέν παρουσιάσθη άφορμή άπό πολλών έτών "να όμιλήση 
άπό δημοσίου βήματος φιλολογικού, άλλ’ έκ τής περιεργείας τοϋ Θέματος 
καί τής άγάπής, ήν ή ήμετέρα κοινωνία τρέφει πρός τε τόν ήμέτερον Σύλ
λογον καί τήν ύπ’ αύτοϋ διατηρουμένην σχολήν τών άπο'ρων παίδων.

Ή ήμετέρα Σχολή προήλθεν έκ πραξικοπήματος. Καί. ή μέν σύστα· 
σις αύτής ήτο άντικείμενον σκέψεων καί πολλής έκάστότε μελέτης με
ταξύ τών έν τώ Συλλόγφ κατά τό 1872, άλλά προήλθεν ένωρ.ίτερον είς 
φώς άκριβώς ένεκα πραξικοπήματος. Είχε δηλαδή έν τοΐς παιδικοί; του 
χρόνοις καί ό ήμέτερος Σύλλογος έν μικρφ τά πραξικοπήματά του, καί 
περίεργον είναι οτι έν αύτφ, πολλοί άλλαχοϋ κατόπιν διακριθέντες, έφήρ- 
μοσαν τάς ίδέας αύτών καί ένεργείας, καί παρ’ αύτοϋ έδιδάχθησαν πολλά 
διά τόν μετέπειτα βίον.

Είχε δε γίνει τό πραξικόπημα καί βιογράφησαν ^εκατέσσαρά τών με
λών τοϋ Συλλόγου, άτινα θέλοντα νά πιέσωσι τήν πλειοψηφίάν άπή- 
τουν παράλογα έκάστότε πράγματα καί προσέβαλον άπ’ ευθείας δι’ ίγ- 
γράφου τόν πρόεδρον τοϋ σωματείου καί αύτο τό σωματεϊον παραιτού
μενα δήθεν ώς καταδυνκστευόμενα. «Τό ύβριζόμενον σωματεϊον, ώς άνα- 
φέρει αύτολεξεί ή λογοδοσία τής έποχής έκείνης, μεγαλοφρόνως άπορ- 
ριψαν τήν παραίτησιν προέβη αυθωρεί είς τήν διαγραφήν τών καταδι- 
κασθέντων μελών». — Άλλ’ οί διαγραφέντες ήρξαντο αμέσως έπιθέσεων 
έν ταΐς έφημερίσι κατά τοϋ Συλλόγου καί ό Σύλλογος ήμών άληθώς 
μόλις ήρξατο παγιούμενος δεετρεχε κίνδυνον σπουδαιότατον. Τότε άπε- 
φασίσθη νά συνέλθωσι κοινή οί ένδιαφερόμενοι περί τοϋ Συλλόγου καί 
σκεφθώσι διά τίνος τρόπου ήδύνατο νά έπουλωθή ή τιτρωσκομένη ύπό- 
ληψις τοϋ’σωματείου.

Τό μέρος τής συναθροίσεως ήτο περίεργον, άλλά συνήθως έν τούτφ έγί- 
νοντο αί σπουδαϊαι περί τοϋ Συλλόγου συνδιασκέψεις. ΤΗτο τό "Αντρον 
τών Νυμφών, οπερ είχε σπουδαίαν τότε έπίδρασιν έπί τής ήμετέρας κοι-

1 Άνεγνώσθη έν τω Συλλόγω τή 23 Μαρτίου έ. έ.
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νωνίας παϋσαν τοϋ νά γίνηται πλέον καταφύγιον ρωμαντισμοϋ. Τδ ύμνη- 
σεν ό Άχιλλεύς Παράσχος, άλλά τδ άπηθανάτισαν αί τδ .πρώτον έγκα- 
ταστάσαι έκεΐ βοημίδες άοιδοί, αϊτινες κατόπιν έγένρντο γνωσταί ύπδ τδ 
όνομα Τοϋμπλαι, ένεκα της έπφδοϋ, ην μία έξ αύτών έπανελάμβανεν έν 
έν'ι τών φσμάτων της, θεΐσαι αύτα'ι τά πρώτα θεμέλια τών θερινών 
θεάτρων.

'Οπωσδήποτε εϊτε τδ ρωμαντικδν τοϋ μέρους είτε και τών βοημίδων 
τδ ασμα, δέν ενθυμούμαι καλώς—παρήλθον εκτοτε δεκαοκτώ έτη—έκεΐ 
συνεκέντρουν ημάς, και έν τούτφ έτέθησαν αί πρώται βάσεις της Σχο
λής τών άπορων παίδων. Ήμεθα οκτώ η δέκα, έκ τών οποίων δύο μέν 
λείπουσιν ε’ις τά ξένα, δ είς έγκαταστάς πρδ καιροϋ έν Όδησσφ, δ St 
έπιτυχώς την Ελλάδα άντιπροσωπεύων έν φιλική αυλή. Οί λοιποί εν
ταύθα ο και έν ταΐς έπαρχίαις βιοϋντες καί τήδε κάκεΐσε έν τώ κοινω- 
νικώ βίφ άχθέντες, η είς θέσεις άνωτέρας άνελθόντές, παραμένουσι πάν
τοτε φίλοι τοϋ Συλλόγου καί άλληλων καί συνέρχονται έπί τδ. αύτδ καϊ 
άγαπώσι καί άγαπώνται. Άλλά δύο έξ αύτών έστέρησεν ημάς ό μοίρα. 
Τδν έτερον, τδν άτυχο Σπυρίδωνα Βασιλειάδην, τον καί πρώτον εισηγη
τήν τής ιδέας τής συστάσεως σχολής απόρων παίδων καλύπτει ό μαύρο 
τοϋ τάφου πλάξ· δ άλλος δ καί συγκαλέσας όμάς καί προεδρεύσας τος 
δμογύρεως έλησμόνησε καί όμάς καί τδν Σύλλογον.

Είς τδν μακαρίτον Βασιλειάδην άνετέθη νά είσαγάγη τόν πρότασιν 
είς τδν Σύλλογον, όντως έν τή συνεδρίφ τής 2 ’Ιουνίου 1872, δ Σύλ
λογος άπε^έξατο όπως συστόση ένταϋθα Σχολόν τών άπορων, παίδων, 
συνέστησε δέ πολυμελό επιτροπήν, δπως μελετήσασα τδ ζήτημα ύπο- 
βάλη τφ Συλλόγφ κανονισμόν τός Σχολής.

Ενθυμούμαι τόν πρώτον συνεδρίαν τής έπιτροπής έν τώ οϊκφ τοϋ 
σεβαστού καί άειμνήστου άνδρδς Δημητρίου Μαυροκορδάτου, ένθα συνήλ- 
θομεν πρδς, τοϋτο. Συζητήσεις μακραί έγένοντο καί πεφωτισμέναι, δπως 
δέ αναφέρει ό λογοδοσία τός έποχής, τδ πνεύμα τοϋ Συλλόγου καί τής 
επιτροπής δέν ότο κυρίως ό περί τά γράμματα άνάπτυξις τών άπορων 
παίδων, άλλ’ ό ηθικό διάπλασις καί μόρφωσις αύτών. Ό κανονισμός τής 
Σχολής έψηφίσθη συζητηθείς ε’ν τφ Συλλόγφ καί τόν 3 Δεκεμβρίου τοΰ 
1872 έγένοντο τά έγκαίνια τός Σχολής Άθονών, εύλογήσαντος αύτόν 
τοϋ άοιδίμου Μητροπολίτου Αθηνών Θεοφίλου. ...

Αί ίδέαι, αϊτινες παρεκίνησαν τδν Σύλλογον είς την σύστασιν τής Σχο
λής, συνοψίζονται έν τη ώραίφ προκηρύξει, δι’ ης άνηγγέλλετο τδ έ'ργον 
καί ήτις άπηυθύνετο «πρδς τούς πατέρας, τάς μητέρας, τούς συγγενείς, 
τούς έφημερίους, τούς κηδεμόνας, τούς γείτονας, τούς καταστηματάρχας 
—-πρδς τούς πολίτας άπαντας». Την προκηρυξιν, ην συνέταξεν δ Σπυρί
δων Βασιλειάδης, έπιτρέψατέ μοι νά σάς άναγνώσω' κατά τό πλεΐστον.
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διότι ένφ είναι έν τών ωραιότατων έγγράφων τών κατά τδ διάστημα 
τής είκοσιπενταετοϋς ύπάρξεως τοϋ ήμετέρου Συλλόγου έξελθόντων έκ τών 
γραφείων αύτοϋ, δίδει συγχρόνως και σαφή γνώσιν τών Ιδεών, αϊτινες 
προύκάλεσαν την σύστασιν τής Σχολής. ?

«Υπάρχει πληθύς ορφανών δλως καί έγκαταλελειμμένων έν τη πόλει 
παιδιών, μετερχομένων έπί τινας στιγμάς τυχαίαν τινά ύπηρεσίαν, πλα- 
νωμ.ένων είτα δι’ δλης τής ημέρας έντός βορβορωδών οδών καί λογισμών 
παρομοίων, κοιμωμένων την νύκτα είς κιβώτιόν τι έν τη άγορή, είς έρη
μόν τι παράπηγμα, είς είσοδον ’Εκκλησίας, πολλάκις έντός τής καλύ- 
βης πτωχού άνθρώπου, δστις παρέχει στέγην πρδς τά ’ίδια δμοϋ τέκνα 
καί πρδς τά έρημα. Τά παιδία ταϋτα ουδέποτε ίσως έθέρμανε μητρικό 
άγκάλη, ούδέποτε ηκουσαν χρηστόν ένα λόγον, ούδέποτε έγνώρισαν την 
εύεργεσίαν τής πολιτείας, σπανίως τοϋ πολίτου τδ έ'λεος.

»Έν τούτοις τά παιδία αύτά θά γίνωσι μίαν ημέραν εικοσαετή, τρια
κονταετή, τεσσαράκοντα έτών, έργάται τής κοινωνίας ώς τεχνουργοί, έρ- 
γάται τής πολιτείας ώς έκλογεΐς, έργάται τής οικογένειας ώς πατέρες· 
πολλάκις έργάται τής άπάσης πατρίδος ώς στρατιώται.

«Υπάρχει άλλη πληθύς παιδιών ούχί ορφανών δλως άλλ’ επίσης άπο
ρων, διατρεφόντων συνήθως διά βαρείας έργασίας γραίαν μητέρα, άνί— 
λέων συγγενή, δι’ δλης τής ημέρας έργαζομένων εις τι βαναυσουργεϊον, 
δΓ δλης τής ημέρας διαφθεερομένων ώς ύπηρετών ε’ις τι οινοπωλείου η 
καφενείου, πληθύς παιδιών, άπερ διηκουσαν πιθανώς μαθήριατά τινα έν 
τοΐς δημοτικοϊς σχολέίοις, άλλά θανόντος η άλλως καταστραφέντος τοϋ 
πατρός των, έσταμάτησε δι’ αύτά καί ή σπουδή καί ή χαρά, ή στοργή 
καί ή εύπρέπεια. Τά παιδία ταϋτα δέχονται τάς ύβρεις τών κυρίων των, 
δέχονται έπίσης ώς τά έγκαταλελειμμένα την σκληράν καταφρόνησιν τής 
κοινωνίας, αισθάνονται διηνεκή τδν ιδρώτα τής έργασίας είς τδ σώμα, 
διηνεκή την πικρίαν καί την οδύνην έν τη ψυχή, χωρίς ούδείς ποτέ νά 
ένθαρρύνη αύτά έν τφ βαρεΐ άγώνι διά τών διδαγμάτων τοϋ εύαγγελίού 
καί τής ιστορίας, ούδείς ποτέ νά παρηγόρηση αύτά καί πείση δτι είς τδν 
τίμιου έργάτην μετά τής ηλικίας συναυξάνει ή άγαθοτέρα έργασία, ή 

χαρά καί δ πλούτος.
»Οί παΐδες ούτοι έν τούτοις μίαν ημέραν θά καταλάβωσιν εύρυτάταί 

γραμμάς έν τη κοινωνίφ, θά γίνωσιν οί μικροί βιομήχάνοι, οί φιλοπόλιδες 
άστοί, οί άφανεΐς καί εύσεβεΐς κληροδόται- πολλάκις διοικητάί μεγάλοι 

καί καταστηματάρχαι.
»Καί έκεϊνοι οί πρώτοι καί οί δεύτεροι ούτοι παΐδες θά γίνώσιν έν τη 

ανδρική ήλικίη δι’ εύτυχών περιπετειών καί τυχαίώς καλοί άνθρωποι, 
έάν μη, παραπεσόντες έπί. τοϋ βορβόρου τών οδών καί τών σκοτεινών κα
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ταγωγίων, διαπλασθώσι καί καταντήσωσιν άνθωρποι αχρείοι, στΐγματίαι, 
λυμεώνες εαυτών καί ττ.ς κοινωνίας, άθλιοι.

»Έπί τφ σκοπφ τούτφ, ΐνα δηλονότι κατορθωθή δσον άσφαλέστερον τό 
πρώτον καί οΐ έγκαταλελειμμένοι ή άποροι καθόλου παΐδεςί άναπτυχθώ- 
σιν είς αγαθούς πολίτας καί τίμιους έργάτας, ιδίως δέ ΐνα δσον δυνατόν 
έμποδισθώσι κατά το δεύτερον άπό της προς, την. απώλειαν ροπής καί 
της προς την κακουργίαν όλισθήσεως, ό. έν Άθήναις Φιλολογικός Σύλ
λογος «Παρνασσός» συνέστησε Σχολήν τών απόρων παίδων» .

Καί ούτω το έ'ργον έστερεώθη, βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολίγον,διορθού- 
μενον έ’φθασεν είς ήν περιωπήν εύρΐσκεται σήμερον, Τήν άπό στόματος 
κατ’ άρχάς γιγνομένην διδασκαλίαν διεδέξατο κατόπιν ή άπό βιβλίου, 
καί ή Σχολή τών άπορων παίδων βελτιουμένη καί; συμπληρουμένη καθ’ 
έκάστην άποδίδει έργάτας τής κοινωνίας καί τής πολιτείας, .έργάτας της 
οικογένειας καί τής πατριδος εγγραμμάτους, νουνεχείς, καί, τίμιους.

Δέν πρόκειται, κύριοι, νά περιαυτολογήσω, Άλλ’ δμιλών περί τοϋ βίου 
καί τών έθίμοιν τών άπορων παίδων, αναγκάζομαι έπαινών αυτούς νά 
έπαινέσω κυρίως τήν σχολήν, ήτις τούς μορφόνει καί ήτις είναι ή ήμετέρα.

Πολλοί έξ ύμών ένθυμοϋντάι βεβαίως τά κατά τήν παλαιάν εκείνην 
άγοραν τήν - καεΐσαν ελεεινά καί άθλια καταγώγια τά περιβάλλοντα τόν 
πύργον τοϋ Έλγίνου τόν φέροντα τό ώρολόγιον. Έν τούτοις ,διητώντο οί 
παΐδες εκείνοι οί άπό τοϋ ώρολογίου γνωστοί ύπό το όνομα «μάγκαι τοϋ 
ρωλογιοϋ», δπερ ήτο μεταξύ τών μαγκών τής έποχής τό περιφρονητικών 
τερον τών όνομ.άτων. Οί μάγκαι ούτοί έτάρασσον καί έταράσσοντο. διαρ
κώς, ή δέ τότε Αστυνομία είχε μετ’ αύτών ανοικτούς πάντοτε λογά.- 
ριασμούς. "Αγριοι δντες τήν μορφήν καί τήν περεβολήν, ήσαν. τής άγο
ράς ή μάστιξ- είτε ώς όψοκομισταί είτε ώς στίλβω ναι ύποδημάτων. Διά 
τοϋτο άμα τή συστά.σει τής Σχολής οί,πρώτοι, οΐτινες έ'σπευσαν νά κα- 
ταθέσώσι τόν οβολόν των μετ’ έπιστολών συγκινητικών ήσαν τρεις τής 
παλαιάς άγοράς καταστηματάρχαι, δ λαχανοπώλης Δ,ημήτριος Παππα- 
νικολάου καί οί παντοπώλαι Σπυρίδων Πυρρής καί Κ. Μπρο.ύμης, διότι 
ήσθάνοντο τήν άνάγκην τής διορθώσεως τοϋ κακοϋ. Καί ή διόρθωσες όν
τως έγένετο καί τό πείραμα τοϋ Συλλόγου έπέτυχε καί σήμερον δστις 
αποβλέπει είς τούς άπορους παΐδας είτε έν τή άγορφ προθύμου; σπεύ- 
δοντάς είς ύπηρεσίαν, είτε άνά τήν πόλιν περιάγοντας δρθρου βαθέος έτι 
τό κιβώτιον τοϋ. στιλβωτοϋ είτε τήν εφημερίδα πρός πώλησιν, ημέρους, 
ταπεινούς, καθάριους τήν'μορφήν καί τήν ψυχήν χαίρει καί πείθεται δτι 
τό κατόρθωμα τοϋτο τοϋ Συλλόγου ήμών είναι μέγα κατόρθωμα.

"Ηθελον προτείνει είς τούς ήμετέρους ζωγράφους τούς άπό φύσεως με-

λετώντας καί εργαζομένους θέμα ώραιότατον, ού αύτόπτης ε’γένόμην. 
Τίτο μεσημβρία καί διηρχόμην τήν νέαν αγοράν. Είναι ώρα σχολής συνή
θως διά τούς παΐδας;τούς κομίζοντας τά όψα. Οί πλεΐστοι ειχον άποφά- 
γει καί παρέμενον έκεϊ παρά τούς κοφίνους αύτών τούς κενούς, οί μένδμι- 
λοϋντες, οί δέ καί παίζοντες. Άλλ’ είς τούτων άποσύρας τό ύπό τόν χι
τώνα κεκρυμμένον βιβλίον άνεγίνωσκεν ύποκώφως. Τό βιβλίον ήσαν αί 
διηγήσεις τοϋ Ηροδότου, τό μέρος δέ τό άναγινωσκόμενον ήτο ή περι
γραφή τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας, τό μάθημα δήλα δή τής εσπέρας, 
δπερ μετ’ άγάπης καί ενθουσιασμού άνεγίνωσκεν δ παΐς. Συνεκινήθην καί 

άνεχώρησα. . .
Ή έφημερίς, τό κιβώτιον τοϋ στιλβώματος καί δ κόφινος τών όψων, 

ιδού τά τρία κυρίως επαγγέλματα, τών παίδων τών φοιτώντων είς τήν 
ήμετέραν σχολήν. Είναι δέ περίεργον ότι έκαστον επάγγελμα άντιπρο- 
σωπεύει καί μίαν πατρίδα τήν Κορινθίαν, τήν Γορτυνίαν, τήν Μεγαλό- 
πολιν, διότι Κορίνθιοι μέν είσιν οί όψοκομισταί, Μεγαλοπολΐται δέ καί 
Γορτύνιοι οί στιλβωταί καί οί έφημεριδοπώλαι.

Οί κορίνθιοι παΐδες είναι μεταξύ τών παίδων τής Σχολής οί εύαγω- 
γότατοι και οί μάλιστα συνδεδεμένοι πρός άλλήλους, άγαπώσι δέ πλειό- 
τερο,ν αύτήν καί προοδεύουσι περισσότερον. Άλλά καί έκτος τούτου πα- 
ραμένουσι καί μέχρι τέλους έκ τούτων οί πλεΐστοι. Διότι έν τή ήμετέρα 
σχολή παρατηρεΐται αύτό εκείνο, δπερ παρατηρεΐται έ'ν τε τοΐς δημοτι
κοί;, σχο.λείοις Αθηνών καί έν γένει έν τοΐς τοϋ κράτους.Ή φοίτησις, ήτις 
είναι πυκνή είς τήν κατωτέραν τάξιν, βαίνει έλαττουμένη κατά βαθμόν 
τής τάξεως, έν τή άνο)τάτη τάξει είναι ελάχιστη. Μεταξύ-λοιπόν 
τών έναπομε.νόντων ολίγων μαθητών, οί Κορίνθιοι άποτελοϋσι πάντοτε τήν 

πλειοψηφίάν.
Οί Κορίνθιοι μετέρχονται πάντες. τόν όψοκομιστήν, περίεργον δέ είναι 

δτι κατάγονται πάντες έξ ένός καί μόνου δήμου, τοϋ δήμου Στυμφαλίας. 
Τοϋτο άποδοτέον και είς τήν απορίαν τών κατοίκων τοϋ δήμου τούτου, 
άλλα καί είς τήν πρώτην έξ αύτοϋ άναχώρησιν ώρισμένων ατόμων είς 
Αθήνας, Ουτω γινώσκομεν ώρισμένως δτι έκ τοϋ δήμού Στυμφαλίας τφ 
1866 ήγαγέ τις παΐδας είς ’Αθήνας παραλαβών παρά τών .γονέων,, καί 
συνείθισε τούτους είς τά τής άγοράς έργα. "Έκτοτε οί γονείς τών παίδων 
τούτων έσυνείθισαν νά στέλλωσι τά τέκνα των είς Αθήνας τό κατ’ άρ- 
χάς έπί δουλείγ. Άλλά κατόπιν πρώτοι οί.έκ Κορινθίας παΐδες άπέσει- 
σαν τά δεσμά τής σωματεμπορίας καί σήμερον ούδεις Κορίνθιος δουλεύει 

παρά κυρίφ, άλλ’ είναι πάντες άνεξάρτητοι.
Ό δήμος Στυμφαλίας είναι έκ τών μεσογείων τής Κορινθίας ορεινός τό 

πλεΐστον καί κατέχει ολόκληρον λεκανοπέδιον, ε’ν φ κεΐται ή λίμνη τής 
Στυμφαλίας. Είναι γνωστόν δτι ε’ν ταύτη έπεχειρήθησαν ήδη έργασίαι 
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καί διωχετεύθη διά της εύρεθείσης υπογείου σήραγγος τοϋ Άδριανοϋ [Λε
ρός τών ύδάτων της λίμνης καί ή Στυμφαλία άπέμεινεν έν τοΐς πλείστοις 
πεδίον, έν ω σπείρονται μόνον δημητριακοί καρποί. Άλλ’ είναι πάσα 
αύτη ή πεδιάς άδενδρος καί γυμνή, οί δ’ έλώδεις πυρετοί έπέρριψαν έπ’ 
αύτήν την καταστροφήν καί έρήμωσιν, καί μόλις που βλέπει τις έν αύτή 
μονίμους άνθρωπίνας οικήσεις. Διά τοϋτο οί κάτοικοι κατέφυγον είς τά 
όρη καί έπ’ αύτών κεϊνται τά διάφορα τοϋ δήμου χωρία. Ή πρωτεύ
ουσα Καλιάνι, τό πενιχρότατον τοϋ δήμου χωρίον, ή Καστανιά, τό μέ- 
γιστον πάντων, ή Λαϋκα καί ή Ντούσια, τό Μπάσι τέλος τό Ψάρι καί 
τό Μπούζι πάντα ταϋτα πλησίον άλληλων κείμενα παράγουσιν ολίγον 
άραβόσιτον, όλιγώτερον σίτον καί τινα αύτών οίνον. Ή άπορία αύτη βε
βαίως καί τών πυρετών ή έπικράτησις άναγκάζουσι τούς κατοίκους είς 
αποστολήν τών παίδων είς ’Αθήνας, έκ πάντων δέ τούτων τών χωρίων 
άλλά κυρίως έκ τής Καστανιάς, τής Ντούσιας καί τής Λαύκας προέρχον- 
χονται οί ήμέτεροι μαθηταί, όπερ είναι καί άλλως εύχάριστον, διότι οί 
κάτοικοι τών χωρίων τούτων είναι ’Αλβανόφωνοι.

Τρέφονται δ’ οί παΐδες ούτοι έν μέρει κάλλιον τών άλλων. Καί είναι 
φυσικόν. Διαμένοντες ολόκληρον τήν ημέραν έν τή άγορφ γινώσκουσιν 
ειπερ τις καί άλλος ποϋ το καλλίτερον καί ποϋ τό εύθηνότερον δψον, πα- 
ρέχοντες δέ μικράς ύπηρεσίας είς τούς άνά τήν άγοράν-καταστηματάρχας, 
άνταμείβονται ύπ’αύτών διά δώρων ποικιλλόντων τό λιτόν αύτών γεϋμα. 
Είναι δ’ οί πρωϊνότατοι τών παίδων. Τόν χειμώνα άπό τής 6, τό δέ θέ
ρος άπό τής 5 παρευρίσκονται είς τό έ'ργον των πρόθυμοι ϊνα μεταφέρωσι 
τά δψα καί ύποχρεωτικοί. Γινώσκουσι τάς πλείστας οικίας τών ’Αθηνών, 
γινώσκουσι δ’ έτι σήμερον τάς οδούς καί τά ονόματα αύτών, πράγμα δ
περ πολλοί τών άστών είσέτι άγνοοϋσι, καί έκ τών μαθητών τής ήμετέρας 
σχολής ώς έκ τοϋ έργου αύτοί έπιδίδουσι τό πλεϊστον είς τό μάθημα τής 
Πατριδογραφίας. Ή έργασία αύτών περιορίζεται μέχρι τής ΙΟ1/^ H 
τής πρωίας ώρας, έπαναλαμβάνεται δέ κατά μίαν ή δύο ώρας τοϋ απο
γεύματος, λαμβάνουσι κατά δρόμον 20 ή 30 λεπτά άναλόγως τής άπο- 
στασεως καί κερδίζουσιν έκαστος άπό δρ. δύο μέχρι τεσσάρων τήν ημέ
ραν. ’Ολίγοι σήμερον άνήκουσιν είς τήν κατηγορίαν τών κερδιζόντων τόν 
ανωτατον δρον, άλλοτε δ’ οί πάντες έκέρδιζον περισσότερα, αίτιον δέ 
τούτου είναι δτι ύπερεπλήθυνον τά παιδία τά κομίζοντα δψα καί δτι 
ουτω κατεμερίσθη τό κέρδος.

Οί όψοκομισταί παΐδες κατοικοϋσι κυρίως έν ταΐς συνοικίαις ταΐς περί 
τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως καί ιδίως περί τήν ένορίαν τών 'Αγίων 
’Αποστόλων. Τοϋτο δ’ έκ συνήθειας έπικρατησάσης, δτε ή άγορά έκειτο 
εν τφ χωρφ τής παλαιάς τής καείσης. Ήρξαντο δμως σήμερον κατοι- 
κςϋντες και περί την νεαν αγοράν καί κατά προτίμησιν έν ταΐς συνοι— 
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κίαις τοϋ Τ' τμήματος τής πόλεως. Κατοικοϋσι δ’ δμοϋ άνά τέσσαρες ή 
εξ. Τήν μεσημβρίαν τρώγουσιν έν τφ δωματίφ όμοϋ οΐ συγκατοικοϋντες 
παρασκευάζοντες οίκοι φαγητόν, τήν δ’,έσπέράν τρώγουσιν έπί ποδδς πρδ 
τής είς τήν Σχολήν προσελεύσεως. Μέτά δέ τήν λήξιν τών μαθημάτων 
τής Σχολής έπιστρέφουσιν είς τά δωμάτια καί αμέσως κάτακλίνοντάι 
κεκμηκότες έκ τών κόπων τής ημέρας.

Ή δευτέρα μεγάλη όμάς άπορων παίδων έν Άθήναις είναι οί έφημε- 
ριδοπώλαι. Ούτοι είναι οί πλεΐστοι Γορτύνιοι, καταγόμενοι έκ τών δή
μων Γόρτυνος, Δημητζάνης, Ήραίας καί Τρικολώνων, είναι δ’ οί μόνοι έκ 
τών άπορων παίδων, οΐτινες είναι διωργανωμένοι είς σωματεΐον ύπαγό- 
μενοι είς τό ένταϋθα κεντρικόν πρακτορεΐον τών έφημερίδων.

Τό πρακτορεΐον τοϋτο δύναται νά θεωρηθή ώς τέκνον τής ήμετέρας 
Σχολής, διότι συνέστη ύπδ παίδων άποφοίτων αύτής, οΐτινες πτωχοί δν- 
τες έφημεριδοπώλαι τφ 1875 διωργάνωσαν τά τής πωλήσεως τών έφη
μερίδων βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον είς έργασίαν έπασχολοϋσαν σήμερον 
καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα τετρακόσια περίπου πρόσωπα, παρέσχον δέ 
καί παρέχόυσι σημαντικά; έκδουλεύσεις είς τόν ελληνικόν τύπον, δστις 
τήν μεγάλην αύτοϋ άνάπτυξιν κατά τά τελευταία έτη κυρίως χρεωστεΐ 
είς αυτό.

Κατά τδν κανονισμόν τοϋ πρακτορείου τούτου θεωρούνται τακτικοί 
έφημεριδοπώλαι οί έν τώ καταλόγφ τοϋ Κεντρικού Πρακτορείου έγγε- 
γραμμένοι, μηδέν δ’ έτερον έπάγγελμα έξασκοϋντες ή τδ τής πωλήσεως 
έφημερίδων. Πρδς τούς τακτικούς έφημεριδοπώλας χορηγεί τδ πρακτο
ρεΐον έπί πιστώσει φύλλα πρδς πώλησιν, άλλ’ ή πίστωσις αύτη είναι πάν
τοτε ήμερησία, τουτέστιν δπωλητής οφείλει νά έξοφλή καθ’ έκάστην την 
άξίαν δλων τών έφημερίδων, ών οί λογαριασμοί κλείουσι κατά τήν ημέ
ραν εκείνην καί τών όποιων έπιστρέφονται τά μή πωληθέντα φύλλα. 
Άποκόπτεταΐ δέ ή πίστωσις αυθημερόν καί άνεξαιρέτώς εις τδν μή έξο- 
φλήσαντα τδν λογαριασμόν τής ημέράς.

Ούτω τήν πρωίαν άπαντες οί πωληταί παρευρίσκονται είς το κατά
στημα τοϋ Κεντρικού Πρακτορείου, διανέμονται δ’ αύτοΐς τά φύλλα τών 
διαφόρων έφημερίδων καθ’ ήν τάξιν είναι γεγραμμένα έν τφ ώρισμενφ 
καταλόγφ τά ονόματα αύτών. Ή δέ κατάταξις τών ονομάτων έν τώ 
καταλόγφ τούτφ γίνεται διά κληρώσεως άνανεουμένης καθ’ έκαστον 
μήνα. Ούδείς τών πουλητών δύναται νά έξέλθη πρδς πώλησιν τών φύλ
λων άνά τάς οδούς, άν μή τά φύλλα διανεμηθώσιν είς πάντας τούς παΐ- 
δας. Ή δέ πώλησις τών φύλλων άνά τάς οδούς ύπόκέιται είς δρους, ών 
ή παράβασις έπιφέρει ποινάς ή τήν έν ύποτροπή άποβολήν έκ τοϋ σω
ματείου. ■ ■

Είναι δέ οί δροι ούτοι οΐ έξής. "Εκαστος τών έφημέριδόπώλών οφείλει 
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κατά την πώλησιν νά έκφωνή τούς τίτλους άπασών τών ύπ’ αύτού πω- 
λουμένων εφημερίδων, νά κράτη δέ είς χεΐράς του πρδς θεάν εν τουλάχι
στον φύλλονέξ έκάστης εφημερίδάς, ούτως ώστε ό διαβάτης, νά βλέπη 
τδν τίτλον άπασών. ’Απαγορεύεται ή ένοικίασις τών φύλλων, άπαγορεύε- 
ται δ’ομοίως ή πώλησις φύλλων είς τιμήν άνωτέραν της έπί της έφημε- 
ρίδος σημειουμένης.

'Γπδ τούς ορούς τούτους οί μικροί έφημεριδοπώλαιδιασκορπίζονται είς 
τάς οδούς καί τάς πλατείας τής πόλεως πωλούντες τά φύλλα. Έκτος δέ 
τών καθ’ όδδν είς τούς τυχόντας παροδίτας πωλουμένων φύλλων, οί πλεΐ- 
στοι τών πλανοδίων εφημεριδοπωλών έχουσι τακτικούς συνδρομητάς, είς 
οΰς διανέμουσι τδ φύλλον, καταθέτοντες αύτό είς μέρος άπδ κοινής συμ
φωνίας ΰριζόμενρν. Πληρόνονται δέ τά φύλλα η καθ’ εβδομάδα η καί 
κατά μήνα.

Ή πληρωμή τών χρημάτων διά τά πωληθέντα φύλλα καί ή επιστροφή 
τών περισσευσάντων φύλλων τελείται έν τφ πρακτορείφ καθ’ έκάστην 
άπδ της μεσημβρίας άκριβώς μέχρι της μιας και ήμισείας. Μετά δέ την 
παράδοσιν τών φύλλων καί την έξόφλησιν τών λογαριασμών οί έφημερι- 
δοπώλαι προσέρχονται κοινή ώς τδ πολύ είς τδ φαγητδν καί κατόπιν 
κοιμώνται άναπαυόμενοι έκ τών κόπων, προσέρχονται δέ καί πάλιν εις 
τδ πρακτορεϊον μετά μεσημβρίαν ϊνα παραλάβωσι -τά μεταμεσημβρινά 
φύλλα, τών οποίων τούς λογαριασμούς ύποβάλλουσι την έπομένην συγ
χρόνως μέ τούς, λογαριασμούς τών πρωινών.;

Οί παΐδες έφημεριδοπώλαι έν Άθήναις ύπερβαίνουσι τούς δγδοήκοντα, 
άλλά το πρακτορεϊον συναλλάσσεται μετά τριάκοντα ή τριάκοντα πέντε 
μόνον έξ αύτών. Ούτοι δ’ έχουσιν ύπδ τάς διαταγάς των, άλλοι μέν ένα 
άλλοι δέ δύο η καί πλείονας αδελφούς η συγγενείς, μεθ’ ών συνδιανέμουσι 
τά φύλλα. Παραχωρούνται δ’ αύτοϊς τά φύλλα πρδς πώλησιν τά μέν 
μεγάλα πρδς οκτώ λεπτά, τά δέ μικρά πρδς λεπτά τέσσαρα, Ού'τω δέ 
κερδίζουσιν έν συνόλω οί μέν άπειρότεροι τών παίδων μίαν καί ημίσειαν 
δραχμήν καθ’ έκάστην, οί δ’ εμπειρότεροι οί καί συνδρομητάς καί φίλους 
πλείονας κεκτημένοι καί μέχρι τεσσάρων η καί πέντε δραχμών. Είναι 
λοιπόν φυσικόν οί παΐδες ούτοι νά διαιτώνται καλώς. Τρώγουσι δ’ άπό 
τραπέζης την τε μεσημβρίαν καί την έσπέραν, τά δέ δωμάτιά των είναι 
καλλίτερα τών τών άλλων, άλλά δέν έχουσιν ώρισμένον μέρος κατοικίας, 
διεσκορπισμένοι όντες άνά την πόλιν άναλόγως τών άναγκών των, πολ
λοί όμως κατοικοΰσι πλησίον τού πρακτορείου. Είναι δέ παΐδες λίαν 
εύάγωγοι, συντελεί δ’ είς τούτο καί ό κανονισμός τού πρακτορείου, δστις 
έν ρητφ άρθρφ απαγορεύει αύτοϊς τάς ύβρεις, τάς βλασφημίας τάς χει
ρονομίας η καί την ύ,περευδοκίμησιν τών συναδέλφων διά τρόπου βαναύ- 
<ου η καί διά κτυπημάτων.
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Έν μόνον είναι λυπηρόν ότι οί έφημεριδοπώλαι άπομακρύνονται καθ’ 
έκάστην της Σχολής, έ'χομεν δέ άπδ τού 1886 μείωσιν αύτών έπαισθη- 
τήν. Τό τοεούτον άποδοτέον καί είς άλλους μέν λόγους, άλλά κυρίως 
είς την άναπτυχθεΐσαν πώλησιν τών μεταμεσημβρινών φύλλων, άτινα 
άργά έκδιδόμενα άναγκάζουσι τούς παΐδας πωλητάς νά περιφέρωνται 
πρδς πώλησιν αύτών μέχρι καί αύτών τών ώρών, καθ’ άς λειτουργεί ή 
Σχολή.

Οί στιλβωταί ύποδημάτων είναι ή πολυπληθεστάτη δμάς τών έν Ά
θήναις άπορων παίδων, άλλά και ή πασών δυστυχεστάτη. Κατάγονται 
πάντες σχεδόν έκ δύο δήμων τής έπαρχίας Μεγαλοπόλεως, τού δήμου 
Μεγαλοπόλεως καί τού δήμου Λυκοσούρας. Καί οί μέν είς τδν πρώτον 
δήμον άνήκοντες προέρχονται κυρίως έκ τών χωρίων Άγιάσμπεϊ, Άλή- 
Άγά, Κιοσέ, Μερζέο, 'Ραψομάτι καί Τζαπόγα, τών δέ έκ τοϋ δευτέρου 
δήμου πάντες σχεδόν κατάγονται έκ τής πρωτευούσης τού δήμου Τσαρι 
καί τινες έκ τής Άστάλας. ’Άν λάβωμεν ύπ’ οψιν τούς μετά κόπου κα- 
ταρτιζομένους στατιστικούς πίνακας τής Σχολής τών άπορων, θά ίδω
μεν διαρκώς προϊούσαν αυξησιν συμβαδίζουσαν μετά τού έπαγγέλματος. 
Οί παΐδες ούτοι, είπον,ότι είναι οί δυστυχέστατοι πάντων καί τούτο προ
έρχεται έκ τού έπαγγέλματος καί τής πληθύος αύτών. ’Εργάζονται άπδ 
όρθρου βαθέος μέχρι καί αύτής τής νυκτδς έχοντες έκαστος ώρισμένον μέ
ρος, είναι δ’ ούτοι έκ τών άπορων παίδων οί όλιγώτατα πρός άλλήλους 
σχετιζόμενοι. Μόνον τήν σχολήν έχουσι δίκην, κοινής μητρδς καί έν αύτή 
βλέπονται καί γνωρίζονται, διότι τδ έ'ργον αύτών τούς κρατεί άπομεμο- 
νωμένους κατά τό διάστημα τής ήμέρας. Κάθηνται έκαστος, μόνος ή άνά 
δύο ένίοτε καί ούτοι είναι οί χείριστα πάντων διαιτώμενοι. Τ.δ δέ κέρ
δος αύτών άνέρχεται τδ πολύ είς δρ. μίαν καί ημίσειαν τήν ημέραν, άλλα 
συχνάκις και όλιγώτερον. «Άλλοτε, μοι έ'λεγε μετά πόνου έν τών παι
διών τούτων, εύφυέστατον. καί καλόν έκ τού χωρίου Άγιάσμπεϊ, άλλοτε 
έκερδίζαμεν περισσότερα, άλλά μάς κατέστρεψαν οί Πέρσαι». Καί πραγ- 
ματικώς άφ’ ής κατήλθον ένταύθα οί άπόγόνοι τού μεγάλου βασιλέοις, 
οί ήμέτεροι μικροί στιλβωταί δυστυχούσιν. Οί Πέρσαι, κατέλαβον τάς 
καλλιτέρας θέσεις, τά καλλίτερα «πόστα» καί κερδίζουσι πολλά, διότι εί
ναι «σπίρτο» δπως έ'λεγεν άλλος μικρός στιλβωτής. Λέγουσι δέ τούτο περί 
τών Περσών, οΐτινες χαύνοι ό'ντες τήν μορφήν καί τδ βλέμμα κατάκειν- 
ται έκεΐ, οί ήμέτεροι ζωηροί παΐδες. Άλλ’ είναι δμως άληθές, δτι μεθ’ 
δλην τήν φαινομένην ταύτην χαυνότητα οί ΙΙέρσαι είσίν έπιχειρηματίατ. 
"Ο,τι συνέβη περί τήν στίλβωσιν τών ύποδημάτων, συνέβη ένταύθα 
έν Άθήναις και περί άλλα έπαγγέλματα, Ί'πήρξεν έ'ξω τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τδ κατ’ άρχάς έπί φορητού άμαξίόυ, κατόπιν δέ καί έγκαθι- 
δρύθη εντός παρακειμένου μαγαζείου ΙΙέρσης πωλητής , .. . . περσικών 
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ίσως ταπήτων ; τό παράπαν-μικροτεχνημάτων έξ έκείνων, τά οποία πω- 
7.0001 τά Βι.ενναϊα καταστήματα έκεΐνα, ό’σα άναγράφουσιν .έ'ξωθεν μίαν 
καί μόνην τιμήν δι’ όλα τά είδη. Καί τά μικροτεχνήματα ταϋτα έκό- 
μιζεν ούχί έκ Βιέννης, άλλ’ έκ Κωνσταντινουπόλεως. Καί όμως ούτως 
έπιβεβαρημένα, μέ διπλά τελωνεία, μέ δίπλα έ'ξοδα, ήγόραζον προτι- 
μότερον. παρ’ αύτοϋ οί κάτοικοι τών Αθηνών, νομίζοντες ότι άγοράζου- 
σιν εύθηνά η φανταζόμενοι ότι τά έμπορεύματα έρχονται έκ Περσίας. 
Ό ΓΙέρσης ούτος συνήθροισεν άρκετά στρογγύλην περιουσίαν καί άνεχώ- 
ρησεν έκχωρήσας τά έναπομένοντα έμπορεύματα είς πωλητήν Άθηναΐον. 
"Ας μεταβή τις νά τον ερώτηση· είναι πρόχειρον τό μικρόν κατάστημά 
του έν.τη όδφ Αιόλου, τί κάμνει ; Μόλις κερδίζει τόν άρτον της ημέ
ρας. "Αλλο παράδειγμα Πέρσου κερδησαντος δμοίως χρήματα πολλά εί
ναι τό τοϋ Ισμαήλ άγα, τοϋ άποβιώσαντος πωλητοϋ φδικών πτηνών 
καί αύτοϋ·. πλησίον της Τραπέζης. Ούτε τά ώραϊά του κανάρια, ούτε αί 
βεγγαλίδες του, .ούτε καί τά άλλα πτηνά προήρχοντο, έκ Περσίας καί 
δμως πάντες ήγόραζον είς μεγάλας τιμάς παρ’ αύτοϋ, διότι ήτο Πέρσης.

Δέν ήξεύρω άν ήναι ανάγκη νά γίνωσιν αγώνες νέοι, άλλ’ή νέα αύτή 
κάθοδος τών Περσών έν Άθήναις μέ ανησυχεί καί μέ ανησυχεί πρό πάν
των διά .τούς μικρούς ,προστατευομένους τοϋ Παρνασσού. Άλλ’ αύτών 
την προστασίαν άς άναλάβωσιν οί κάτοικοι τών Αθηνών, σείς κύριοι, 
προτιμώντες αύτούς τούλάχιστον κατά τήν στίλβωσιντών ύποδημάτων 
των άπό τών Περσών ομοτέχνων των.

Μετά τών στιλβωτών παίδων συνδέεται ζήτημα, τό όποΐο.ν πρέπει νά 
λεχθή άπό τοϋ βήματος τούτου καί πρέπει νά καυτηριασθή, είναι δέ ή 
σωματεμπορία, Είπον άνωτέρω ότι τά δύο έπαγγέλματα, τό τοϋ όψο- 
κομιστοϋ καί τό τοϋ εφημεριδοπώλου, απεργάζονται ελεύθερον τό φρόνημα 
τών έπαγγελλομένων αύτά παίδων· οί παΐδες ούτοι κατιδόντες ένωρίς 
ότι ή προσωπική έργασία αύτών τοΐς καταλείπει κέρδος ικανόν δέν ύπε- 
βλήθησαν ή καί άν ύπεβλήθησαν άπηλευθερώθησαν αμέσως τών δε
σμών τής σωματεμπορίας. Άλλά τοϋτο δέν συμβαίνει εις τούς στιλβω- 
τάς, είς οΰς άλλως έλλειπούσης τής παρά τοΐς δύο άλλοις έπαγγέλμα- 
σιν άμέσου εύρέσεως τών πρός τό ζην δέν είναι πρόχειρος ή είσπράξις 
χρημάτων.

Ή ένεργουμένη σωματεμπορία διαπράττεται έν μέσαις Άθήναις ύπ* 
άνθρώπων έχόντων ταύτην άναγεγραμμένην ώς έπίσημον έπάγγελμα. 
.Μεταβαίνοντες είς τά χωρία, δθεν κατάγονται οΐ μικροί στιλβωταί, μι- 
σθοϋσι τούτους παρά τών γονέων διά συμβολαίου άντί δρ. 100 έτησίως 
καί άγουσιν αύτούς ένταϋθα όπως έργάζωνται διά λογαριασμόν των. Δέν 
δύνασθε νά φαντασθήτε όποια μαρτύρια ύφίστανται οί άτυχεΐς ούτοι 
παΐδες. Έχει δρισθή είς αύτούς ώς έ'σχατον δριον κέρδους ποσόν τι με

ταξύ μιας καί δύο δραχμών καί άλλόίμονον άν δ παΐς δέν κομίση τό 
κέρδος τοϋτο είς τόν άγριον μάσζορηκ τήν εσπέραν. Διότι ύπό το 'έπαγω- 
γόν τοϋ μάστορη όνομα γνώρίζουσιν οί παΐδες τούς παρά τών ίδιων γο

νέων μισθώσαντας αυτούς αθλίους.
Ή ζωή των παίδων τούτων είναι οίκτροτάτη. Βιοϋσι δέ κοινώς οί ύπό 

τόν αύτόν μάστορην έργαζόμενοι. Είς αύτούς παρέχεται κοινόν έλεεινόν 
δωμάτιον πρός κατοικίαν, πολλάκις δέ καί μέχρι δέκα στοιβάζονται έν 
δωματίφ, έν φ μόλις τρεις ή τέσσαρες δύνανται άνέτως νά διαμείνωσι. 
Τήν μεσημβρίαν οί παΐδες τρώγουσιν όπως δπως, έπιτρέποντος αύτοΐς τοϋ 
μάστορη νά κρατήσωσι δέκα ή δεκαπέντε λεπτά έκ τών είσπραττομέ- 
νων χρημάτων, τήν δ’ έσπέρκν μετά τήν λήξιν τής έργασίας παρακάθην- 
ται είς τό έπίσημον γεύμα, δπερ παρέχει αύτοΐς κατά τήν μετά τών γο
νέων συμφωνίαν δ γενναιόδωρος άντιλήπτωρ. Τό εννοείτε τό γεύμα. Κατά 
τάς νηστησίμους ημέρας, διότι έξ άγάπης πρός τά πάτρια φαίνεται φρον- 
τίζουσιν οί άγαθοί ούτοι χριστιανοί νά τηρώσιν αύστηρώς οΐ παΐδες τάς 
νηστείας καί τάς Τεσσαρακοστά;, κατά τάς νηστησίμους, λέγω, ημέρας, 
τοΐς παρέχεται ταραμάς ή έλαΐαι μετ’ άρτου, ένίοτε δέ καί γλώσσαι έρυ- 
θροϋ χαβιαριού ψηταί έπί τών ανθράκων τάς δέ πασχαληνάς ημέρας 
τρώγουσι τυρόν μετ’ άρτου, καί τάς Κυριακάς καί έορτάς έντόσθια βοών 
ή προβάτων τηγανητά. Βλέπετε οτι είναι μεγάλη ή γενναιοδωρία τών 
χορηγών, άλλ* αυτή χωρεΐ καί περαιτέρω. Οί άγαθοί ούτοι άνδρες επι
μελούνται τών παιδιών κατά τά συμβόλαιά των καί δσάκις άσθενήσωσι. 
Καί ιατρόν μέν σπανίως κομίζουσιν οίκοι, φροντίζουσιν δμως νά άποστέλ- 
λωσι τά παιδία πανταχοϋ όπου υπάρχει ιατρικόν κέντρον δωρεάν. Είς δέ 
τήν ήμετέραν σχολήν άποφεύγουσι σκοπίμως ν’ άποστέλλωσι τά παι
δία, εί καί τό μετά τών γονέων συμβόλαιον επιβάλλει είς αύτούς ρητώς 
τήν τοιαύτην ύποχρέωσιν. Δικαιολογούνται δέ προφασιζόμενοι ότι ή 
Σχολή είναι τόπος διαφθοράς. Τήν διαφθοράν δ’ έννοοϋσιν έκ τούτου, ότι 
άληθώς τά παιδία τά κατορθώσαντα νά φοιτήσωσιν έν αύτή, έπανερχό- 
μενα είς τήν πατρίδα διασπείρουσι τάς γενναίας ιδέας, άς έκαρπώθησαν 
έξ αύτής καί αύτά είσιν οί κύριοι τής σωματεμπορίας πολέμιοι.

Άλλοτε έν Άθήναις ή σωματεμπορία ήτο τόσον διαδεδομένη ώστε 
καί σκέψις έγένετο μετά τών τότε Κυβερνώντων ϊνα νομοθετικώς περίο- 
ρισθή. Τά δουλεύοντα παιδία άνήρχοντο είς τριακόσια καί πλέον καί 
κέρδη άπειργάζοντο έξ αύτών πολλά ύπό τό κράτος τών νόμων οί σω
ματέμποροι. Υπήρχε τούτων εις, δστις έδέσποζε πρό έτών τεσσαράκοντα 
μέχρι πεντήκοντα παιδιών, δι’ ά είχεν ένφκιασμέναςοίκτράς τρώγλαςπλη- 
σίον τοϋ ναού τών άγιων ’Αναργύρων. Ό άγαθός άστός έκ τών πεντή- 
κοντα παιδιών είχε κατά μέσον δρον εισόδημα έκατόν καθ’έκάστην 
δραχμών, διότι κατ’ έκεΐ ’ην τήν έποχήν και τά κέρδη ήσαν πλείονα. "Αν
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έζ τοϋ ποσού τούτου άφαιρέσωμεν πεντήζοντα περίπου λεπτά, άτινα 
παρεΐχεν εις έκαστον παϊδα καθ’ έκάστην <ϊι<χ φαγητόν, καί πεντήζοντα 
περίπου δραχμάς πληρονομένας κατά μήνα διά τάς κατοικίας, δ κύριος 
ούτος είχε καί μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ κατ’ έτος παρεχομένου' εις τούς 
γονείς έξ εκατόν δραχμών μισθώματος εισόδημα έξ είκοσι χιλιάδων δραχ
μών. Άνάλογον δέ εισόδημα είχον και οί όλιγωτέρων παίδων δεσπό
ζοντες.

7Ητο λοιπόν φυσικόν νά κηρύξωσι πόλεμον κατά της Σχολής, καί τόν 
πόλεμον τούτον εις χρόνους απώτερους νά κατορθώσωσι νά ύποθάλψωσι 
καί έν ταΐς πατρίσι τών παιδιών. Άλλ’ ή αγαθοποιός τής σχολής ένέρ— 
γεια ύπερίσχυσε, καί πρώτοι οί έκ Κορινθίας παΐδες, κατόπιν δέ καί οί 
έφημεριδοπώλαι άπέσεισαν τόν αισχρόν τούτον ζυγόν.

Σήμερον ή σωματεμπορία χάρις είς τάς άμετρους ήμών προσπάθειας 
σχεδόν κατηργήθη, οί δέ σωματέμποροι περιωρίσθησαν εις τέσσαρας ή 
πέντε γνωστούς πάντας καί μετερχομένους τό επάγγελμα τοϋ έμβαλω- 
ματού, ένα δέ καί τό τού οΐνοπώλου, καταγομένους δ’ έκ τής αύτής 
τών παίδων πατρίδος. Οί δέ δουλεύοντες παΐδες άνέρχονται είς πεντή- 
κοντα μόλις, άλλά καί ούτοι δέν μένουσι πλέον τού έ'τους ύπό τόν κύ
ριον, διότι τά συμβόλαια μετά τών γονέων γίνονται έτήσια, κατά δέ τήν 
λήξίν των σπανίως άνανεοϋνται.

Τετάρτη μεγάλη δμάς παίδων είναι οί πηλοφόροι κάί οί κτίσται, άλλ’ 
ούτοι δέν ύπάγονται είς τά όρια τής παρούσης μελέτης. Ούτοι έκ Μα
κεδονίας καταγόμενοι καί κυρίως έκ τής Καστοριάς καί τής Κορυτζάς, 
σπανίως διατρίβουσι μόνοι έν τή πρωτευούση. "Ερχονται δέ μετά τών 
γονέων ή τών συγγενών, συγκατοικούσι μετ’ αύτών καί άγουσιν δν βίον 
άγουσι καί έκεΐνοι. Άρχόμενοι άπό τοϋ έπαγγέλματος τοϋ πηλοφόρου, 
άπό τό όποιον άπολαμβάνουσι 1 —% $Ρ· τήν εργάσιμον ήμέραιν, προ-
βιβάζονται είς τό τοϋ κτίστου, άπό τοϋ οποίου συγκομίζουσι κοζί πέντε 
δραχμάς· τήν ημέραν, Διαμένουσι δ’ έν Άθήναις έφ’ δσον χρόνον καί οί 
άγαγόντες αύτούς είς Αθήνας συγγενείς καί έπειτα έπιστρέφουσιν είς τήν 
πατρίδα των. Άλλά τινές δμως τούτων ολίγοι παραμένουσι διαρκώς έν- 
ταϋθα γινόμενοι έργολάβοι οικοδομών.

Άλλ’ ή πολυπληθεστάτη τάξις άπορων παίδων, ή άποτελοϋσα νϋν 
τον κυριώτατον τής σχολής ήμών κόσμον καί τό καύχημα αύτής, είναι 
οί μικροί ύπηρέται οικιών καί καταστημάτων καί οί μικροί έργάται έν 
τοϊς έργοστασίοις τής πόλεως. "Αλλοτε οί τά τής Σχολής διευθύνοντες 
ήσαν ήναγκασμένοι νά περιέρχωνται τά καταστήματα καί τούς οίκους 
όπως προσλάβωσιν έκεϊθεν τούς ύπηρέτας τούτους καί έργάτας καί πει
θαναγκάζουν αύτούς πρός μάθησιν, σήμερον δέ.τούναντίον πάντες οί πο- 
λϊτάι έκ τής Σχολής παραλαμβάνουσι τούς κάλλιστα μεμορφωμένους
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παΐδας καί οί καταστηματάρχαϊ καί αί οίκογένειαι γινώσκουσιν δτι άρ- 
κοϋσα έγγύησις τιμίας υπηρεσίας είναι ή έν τή Σχολή φοίτησες.

Άλλ’ οι παΐδες ούτοι δέν έχουσι βίον ιδιαίτερον δ βίος αύτών συμ- 
μορφοΰται πρός τόν βίον τών οικιών καί τών καταστημάτων, τό μόνον 
δέ χαρακτηρίζον αύτούς είναι ή τακτική έν τή σχολή φοίτησις, ή κο- 
σμιότης τοϋ ήθους, ή έπιμέλεια καί ή έν παντί προσπάθεια δπως άπο- 
βώσι κρείττονες εαυτών.

1

ί

Έκ τών μέχρι τοϋδε περί τού βίου τών άπορων παίδων λεχθέντών 
διείδατε δτι ούτοι μεθ’ δλην τοϋ βίου αύτών τήν λιτότητα διάγουσιν 
δμως κατά τό μάλλον καί ήττον καλώς καί δτι πάντες έχουσι κατοι
κίαν. ’Άλλοτε είναι άληθές δτι παΐδες άποροι έκοιμώντο άνά τάς οδούς 
τής πόλεως καί ’ιδίως κατά τάς ρύμας τής παλαιάς άγοράς, καί δ Σύλ
λογος μάλιστα ήμών έσκέφθη καί ΐδρυσεν ύπέρ αύτών ίδιον ύπνωτήριον. 
Άλλ’ οί μέν καθ’ δμάδας βιούντες έν Άθήναις παΐδες δέν προσήλθον εις 
αύτό, προσήρχοντο δ’ άλλοι ανέστιοι παΐδες έξ έκείνων, οΐτινες έρχονται 
καί παρέρχονται εις τήν πόλιν καί έγίνόντο αιτία κακών πολλών, ώστε 
καί ν’ άναγκάσωσι τόν Σύλλογον νά σκεφθή περί διακοπής τής λειτουρ
γίας τοϋ ύπνωτηρίου· άλλά σήμερον δμως ούδείς τών παίδων κοιμάται 
άνά τάς δδούς, πάντες δ’ δσοι ζώσι μόνοι ένταύθα κοιμώνται έν δωμα- 
τίοες στενοϊς μέν δπωσδήποτε καί ούχί βεβαίως συμφώνως πρός τούς δ- 
ρους τής ύγιεινής, άλλ’δμως έχουσι πάντες κατοικίαν καί στέγην. Δέν 
λείπει λοιπόν άσυλον καί κοιτωνισμός άπό τών άπορων παίδων. Ούτοι 
τήν ήμέραν πάσαν περιφερόμενοι άνά τάς δδούς ένεκα τής φύσεως τού 
έργου αύτών, έναποταμιεύουσι τοσοΰτον άέρα καθαρόν, ώστε δέν είναι 
φόβος νά διαφθαρή ούτος έκ τής έξαώρου ή έπταώρου διαμονής έν τή 
μεμολυσμένη τού δωματίου των άτμοσφαίρφ. ’Εκείνο τού οποίου στερούν
ται κυρίως οί παΐδες ούτοι είναι ή καλή τροφή. "Οσοι έκ τούτων δύναν
ται νά δαπανήσωσι μέχρι τής δραχμής, καί ούτοι είναι πολύ ολίγοι, 
τρέφονται δπωσοΰν μετρίως έν τοϊς κοινοτέροις τών μαγειριών καί τρώ- 
γουσιν άν ούχί καθ’ άπάσας άλλά κατά τάς πλείστας ήμέρας τής εβδο
μάδας καί κρέας, εί καί ή μαγειρική τούτου παρασκευή ύπολείπεται πολύ 
τών άπαιτήσεων τής ύγιεινής καί τής καλής διαίτης. Άλλ’ή μεγάλη 
δμάς τών παιδιών τρέφεται ο’ικτρά' άρτος καί προσφάγιόν τι έκ τυρού, 
έλαιών ή άλλου προχείρου οψου, σπανίως δ’ ημέράν τενά χλιδής καί φα- 
γητόν έξ έκείνων τών παρασκευαζομένων πρΟχείρως, ταύτα είναι τάπο- 
τελοϋντα τό άριστον καί τό δεΐπνον αύτών. Διά τούτο άν τις παραβάλη 
τήν σωματικήν εύεξίαν τών πλείστων έκ τών παιδιών τούτων τών έπάγ- 
γελλομένων έν τών τριπλών έργων, περί ών ώμίλησα άνωτέρω, πρός τήν 
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τών ύπηρετών οικιών καί καταστημάτων, ών οί πλεΐστοι τρέφονται κα
λώς, θά ΐδη σημαντικήν διαφοράν. Καΐ δμως τά δυστυχή ταϋτα παιδία; 
δαπανώσι τουλάχιστον ήμίσειαν έκαστον δραχμήν καθ’ έκάστην δπως 
τρέφονται τόσον κακώς. Φρονώ λοιπόν δτι είς τοϋτο κυρίως πρέπει νά 
στραφή τοϋ Συλλόγου ήμών ή προσοχή. ’Άν ή ΐδρυσις τών απανταχού 
τοσοϋτον έπιτυχόντων οικονομικών ή λαϊκών μαγειριών (fourneaux eco· 
nomiques, Volks-Kuchen) επιβάλλεται καΐ ένταϋθα διά τάς άπορους 
τάξεις, έκ τών άπορων τούτων τάξεων ή μείζονα έχουσα άνάγκην είναι 
ή τών απόρων παίδοιν. Διά τής δαπάνης περίπου πεντήκοντα λεπτών 
καθ’ έκάστην οί ήμέτεροι παΐδες θά δύνανται νά λαμβάνωσι στερεάν τρο
φήν καΐ προ πάντων τόν ζωοπάροχον ζωμόν, ού πολλοί ούδέποτε έγεύ- 
θησαν. Άλλά βεβαίως πρός τοϋτο πρέπει νά κατορθωθή ν’ άποκτήσω- 
μεν το οριστικόν ήμών πλέον κατάστημα, δπερ πρός άλλαις πολλαΐς 
άνάγκαις καΐ ταύτην πρόκειται νά θεραπεύση.

Οί άποροι παΐδες είτε ολίγα είτε πολλά κερδαίνοντες έ'χουσι τό τα- 
μιευτήριον αύτών, δπερ ίδρύθη έν τή Σχολή καΐ εις τό όποιον καταθέ- 
τουσι τάς οικονομίας αύτών, αΐτινες τοΐς άποδίδονται μετά τόκου 6 θ/θ, 
καταβάλλοντος τήν πρός τοϋτο δαπάνην τοϋ Συλλόγου. "Εκαστος παϊς 
έχει τό βιβλιάριον αύτοϋ, ή δέ ύπηρεσία τοϋ ταμιευτηρίου ένεργεΐται 
κατά Δευτέραν. Τής ένεργείας ταύτης τοϋ Συλλόγου τά λαμπρά απο
τελέσματα δέν πρόκειται νά ύμνηθώσιν ένταϋθα^ είναι δέ γνωστά εις τούς 
παρακολουθοϋντας τάς ήμετέρας έργασίας. Τά χρήματα τών μικρών παι
διών διασώζονται έκ μ-υρίων κινδύνων, κατωρθώθη δέ διά τοϋ ταμιευτη
ρίου νά παύση κα'ι άλλο έκ τών έθίμων, άτινα είχον οί παΐδες καί άνά 
τάς οδούς άλλοτε παρατηρούμενον, τήν διά τών λίθων δηλαδή άναστρο- 
φήν τών πενταλέπτων καί δεκάλεπτων, τοϋθ’ δπερ συνείθιζεν αύτούς εις 
τά τυχηρά παιγνίδια. Οί παΐδες καταθέτουσιν ε’ις τό ταμιευτήριον τής 
Σχολής τάς οικονομίας αύτών, αΐτινες αποδίδονται αύτοΐς έκ διαλειμ.- 
μάτων, άλλά πολλοί δμως καταλείπουσιν αύτάς καΐ καθ’ δλον τό διά
στημα τής έν τή Σχολή φοιτήσεως. Είς πόσους παραγωγικούς σκοπούς 
μεταβάλλονται τά χρήματα ταϋτα, ποσάκις δέ τά μικρά παιδία τών 
αγρών, ριφθέντα εις τήν δίνην καί τούς κινδύνους τής πόλεως προσήλθον 
αρωγά τών ιδίων οικογενειών, καί άδελφάς ύπανδρεύσαντα καί τούς γο
νείς έκ χρηματικών στενοχώριών διασώσαντα ! Προχθές άκόμη έν τών 
παιδιών τούτων προσήλθεν ΐνα λάβη τά άπό διετίας κατατεθέντα χρή
ματα αύτοϋ άνερχόμενα εις διακοσίας περίπου δραχμάς. Καί διατί τά 
πέρνεις τά χρήματά σου ; τό ήρώτησα. Καί μοί διηγήθη δακρύον δτι ά- 
πέθανεν έν τφ χωρίφ του δ πατήρ, δστις κατέλιπεν άνήλικα πέντε 
άδελφάκια και δτι τούς κατέσχεσαν τό χωράφι καί ή μάνα δέν ήμπορεϊ 
νά δούλεψη, Στέλλω τά χρήματα διά νά οίκονομηθοϋν. Καί τά χρήματα 
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ταϋτα, άτινα είχον περισυνάχθή πεντάλεπτον πρός πεντάλεπτον (τό παι
δίον είναι στιλβωτής), καΐ είχον κατάτεθή είς τό ταμιευτήριον κατά 
μικρά ποσά πέντε έως δέκα δραχμών ολίγον κατ’ ολίγον, τά χρήματα 
ταϋτα σώζουσί νϋν τήν οικογένειαν έκ στενοχώριας.

’Άλλο παράδειγμα παιδός στιλβωτοϋ χρησιμοποιήσαντος τά χρήματα 
αύτοϋ εις παραγωγικούς σκοπούς έχω τό έξης μαθητοϋ έξερχομένου έφέ- 
τος τής Σχολής. Είχε κατατεθειμένα πέρυσι μέχρι τετρακοσίων δραχμών 
είς τό ταμιευτήριον τής Σχολής, δτε μίαν ημέραν παρουσιάζεται διά νά 
τά άναλάβη. Έγίνοντο τά στρατιωτικά έαρινά γυμνάσια, καί δ μικρός 
επιχειρηματίας ήθέλησε νά παρακολουθήση τόν.στρατόν μετατραπείς είς 
καπνοπώλην. Ή έπίνοια ύπήρξεν ευτυχής, τά χρήματα έδιπλασιάσθησαν 
καί κατ’Αύγουστον κατέθηκεν εις τό ταμιευτήριον ένεακοσίας δραχμάς. 
Έπήλθον αί έορταί τών γάμων τοϋ διαδόχου καί δ παϊς μεταμορφούμε- 
νος άλληλοδιαδόχως είς πωλητήν φιστικιών κατώρθωσε νά κερδήση έν 
μιή καί μόνη ήμέργ τριάκοντα καί πέντε δραχμάς. Έκτοτε τό έμπόριόν 
του προοδεύει καΐ σήμερον δ παϊς ούτος έχει είς τήν μερίδα αύτοϋ 1400 
δραχμάς. Μίαν δ’ έχει τοϋ λοιποϋ έπιθυμίαν, νά ίδρύση μετά τήν έκ τής 
Σχολής έ'ξοδόν του μικρόν έμπορικόν κατάστημα.

"Ηθελον πολύ σάς κουράσει άν έξηκολούθουν άναφέρων παραδείγματα 
καί άλλα έκ τών πολλών, άτινα έχω περισυναγάγει περί τών αγαθών 
ήμών παιδιών. Άλλά τό τελευταϊον παράδειγμα φέρει προ ήμών τήν 
έρώτησιν: Τί γίνονται οί έκ τής Σχολής άποφοιτώντες ή καί απομακρυ
νόμενοι παΐδες, οί άποροι ούτοι παΐδες, περί ών ήμΐν δ λόγος ;

Κατά τό διάστημα τοϋτο τής δεκαοκταετίας άπεφοίτησαν τής Σχο
λής εκατόν πεντήκοντα περίπου παΐδες. Άλλά καί πολλοί άλλοι δια- 
κόψαντες τά μαθήματα άπεμακρύνθησαν αύτής. Περί πλειόνων ή δια- 
κοσίων έκ τούτων έ'χομεν πληροφορίας δτι άποκατέστησαν τίμιοι καί έρ- 
γατικοί πολΐται. Δύο τούτων έκ τών πρώτων μαθητών τής σχολής διευ- 
θύνουσι σήμ-ερον έμπορικούς οίκους δ μέν έν Καλκούτφ, δ δ’ έν Βλαχίφ. 
"Αλλοι είσίν ήμΐν γνωστοί ώς έξακολουθήσαντες καί περαιτέρω τάς σπου- 
δάς των, τρεις μάλιστά είσι καί είδικώτερον γνωστοί. Ό μέν ώς α
ξιωθείς διδακτορικού διπλώματος καΐ ήδη διακρινόμενος μεταξύ τών 
νεαρωτέρων δικηγόρων τών ’Αθηνών, δ δέ ώς αξιωθείς διπλώματος προ
λύτου τής θεολογίας καί δ τρίτος εύδοκιμήσας μεταξύ τών αποφοίτων 
τοϋ διδασκαλείου Αθηνών διατελεϊ έκ τών καλλιτέρων δημοδιδασκάλων 
ένταϋθα καί έχρημάτισε καί διδάσκαλος τής έκθρεψάσης αύτόν σχολής. 
Πολλοί είναι δ’ ένταϋθα γνωστοί έμποροι καί τεχνϊται έν τή άγορφ, άλ
λοι δ’ είναι άποκατεστημένοι έν τοΐς χωρίοις τής πατριδος ώς έμποροι ή 
γεωργοί, άποστέλλοντες μάλιστα τούς έκεΐθεν έρχομένους παΐδας τακτι- 
κώς είς τήν Σχολήν. Ύπάρχουσι λοιπόν μύρια παραδείγματα -λαμπράς 



208 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

άποκαταστάσεως κα'ι έκαστος τών άλλοτε άπορων παίδων* νϋν δέ τίμιων 
εργατών, έχει ολόκληρον ιστορίαν. Άλλά περί,ένα όμως τούτων θά μοί 
έπιτρέψητε καταλήγοντι τόν λόγον νά ένδιατρίψω πλειότερον.

Ήτο εκ τών παιδιών τών είσελθόντων τό πρώτον εις την Σχολήν, 
πτωχόν δέ καί άνέστιον διετήρει διά της έργασίας αύτοϋ ώς παραγγελιο
δόχου άνά τάς οδούς οικογένειαν καί γηραιόν πατέρα. Ήτο έπιμελέστα- 
τον καί προσηρχετο τακτικότατα ε’ις τά μαθήματα, τφ δέ 1874 προ- 
βιβασθέν άπό της κατωτέρας ε’ις την άνωτέραν τάξιν ελαβεν ώς βρα
βείου δραχμάς δέκα καί μ,ίαν στοιχειώδη φυσικήν τοϋ κ. Δαμασκηνού. 
’Εκείνη ή φυσική διανέφξε τούς οφθαλμούς τοϋ παιδός. Την κατέφαγεν 
άναγινώσκον καί ημέραν τινά προσέρχεται συνεσταλμένου πρός με καί 
μοί λέγει ότι δέν ήμπορεϊ νά έργάζηται πλέον εις τούς δρόμους καί νά 
τοϋ εύρω θέσιν διά νά γίνη μηχανικός. Διιδών τοϋ παιδός την φιλομά- 
θειαν κατόρθωσα νά τον τοποθετήσω είς έν τών πρωτευόντων παρ’ ήμΐν 
μηχανουργείων, ένθα τό κατ’ άρχάς δωρεάν εργαζόμενος, κατόπιν δ’ έπί 
μικρά άμοιβή, κατόρθωσε νά έφελκύση την άγάπην καί την έκτίμησιν 
τοϋ καταστηματάρχου. Άλλ’ δ νεανίας πλέον εργάτης έμελέτα καί ό- 
λονέν έμελέτα. Άπεφοίτησε τοϋ οχολείου,είς δ παρέμεινε παρακαλέσας καί 
εν έπι πλέον έτος, καί κατ’ ιδίαν τελειοποιούμενος κατέγινε καί περί την 
έκμάθησιν της Γαλλικής, ’Ήδη τό καθημερινόν κέρδος ήν μεϊζον, άλλ’ 
αύτός έναποταμίευε τά κέρδη μετά φειδοϋς, βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολί
γον έσχημάτισε μικρόν κεφάλαιον, Φέρων δέ τήν εύλογίαν τοϋ γηραιοϋ 
πατρός του άπήλθεν είς Παρισίους. Έκεΐ κατετάχδη καί πάλιν δωρεάν 
είς έν τών μηχανουργείων τής μεγάλης πόλεως καί σπουδάζων, μελετών 
άδιακόπως, ύφιστάμενος στερήσεις καί κακουχίας κατόρθωσε νά έπαυ- 
ξήση τάς γνώσεις νά έκτιμηθή καί έκεΐ, νά τελειοποιηθώ καί επανήλθε 
πρό μικρού ένταϋθα. Άλλ’ ούχί κομπάζων καί υπερήφανος ε’πί ταΐς άπο- 
κτηθείσαις γνώσεσιν, ούχί περιφερών άνά τά γραφεία τών ύπουργείων καί 
είς τούς, προθαλάμους τών πολιτευομένων άλαζονικάς άξιωσεις, άλλά τα
πεινός και σώφρων καί τόν Παρνασσόν εύλογών ίδρυσε μηχανουργείου 
καί μίαν έχει έφεσιν νά έργασθή καί μόνον.

Ή ιστορία τοϋ μηχανουργοϋ, ήν διηγήθην ύμΐν διά βραχέων, είνε πε
ρίπου ή ιστορία πολλών, πλείστων έκ τών μαθητών τής ήμετέρας σχο
λής άπό δεκαοκταετίας. Είναι ιστορία άγώνος ύπέρ ύπάρξεως άλλά καί 
άγώνος ύπέρ προόδου, ής ψηλαφητά τά ίχνη άνά τάς άγυιάς τής πρω- 
τευούσης καί μέχρι τών περάτων όπου έξικνεΐται ή ελληνική ενέργεια 
άπαντώμεν όσοι παρέχομεν μετά πόνου άρωγόν τήν χεΐρα είς τά έγκα- 
ταλελειμμένα ταϋτα τέκνα τοϋ λαού μέ τούς μεγάλους των νοήμονας 
οφθαλμούς, μέ τήν ακοίμητου φιλομάθειάν των, μέ τήν άγνήν των καρ
διάν. Ή πεποίθησις οτι παρέχομεν είς τήν πολιτείαν άντί ολετήρων 
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χρηστάς δυνάμεις είναι ή μόνη τών κόπων ήμών ανακούφισες, αΐ έύλο- 
γίαι αύτών εύγνωμονούντων είναι ή μόνη ήμών άντάμοιβή.

Άλλά καί αύτή ή ελληνική κοινωνία άνεγνώρισε τήν σημασίαν τοϋ 
ήμετέρου έργου, καί τό τρανότατου δείγμα τής γενικής ταύτης άναγνω- 
ρίσεως είναι πρόσφατον άκόμη. Είναι ή σεμνή καί ύπό χριστιανικών αρ
χών έμπνεομένη διαθήκη άνδρός εΐπερ τις και άλλος δυνηθεντος νά πα- 
ρακολουθήση καί έξ αύτών τών μελετών του τά έν τή κοινωνία πλουτο- 
λογικά στοιχεία· λέγω τόν άκαταπόνητον πρεσβύτην τόν έπί πεντηκον
ταετίαν όλην καί πλέον διδάξαντα έν τώ Πανεπιστημϊφ τήν Πλουτο- 
λογίαν, τόν άλησμόνητον τοϋ ήμετέρου Συλλόγου φίλον, τόν Ίωάννην 
Σοϋτσον. Ό άείμνηστος άνήρ άπό τών μικρών του περισσευμάτων δύο καί 
μόνον κληροδοτήματα έθεώρησε καθήκον αύτοϋ νά διατάξη είς τούς έκ- 
τελεστάς τής διαθήκης του, έν ύπέρ τής έκκλησίας, ε’ις ήν έφοίτα ή φι
λόθρησκος του σύζυγος καί τό άλλο ύπέρ τοϋ καθιδρυμ,ατος, οπερ εθεωρει 
ώς παράγοντα σπουδαιότατου κοινωνικής εύεξίας καί έντιμου έκ τής έρ
γασίας πλούτου, ύπέρ τής Σχολής των άπορων παΐόων.

Μ. II.

ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΪΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑΝ

Ή τοϋ Εύριπίδου Μήδεια πολλαχώς ήμΐν λελωβημένη παραδοθεΐσα 
ύπο πολλών κριτικών τά μέν έκαθάρθη τά δέ καί χείρον έμολύνθη· πολ- 
λαχοϋ τής τραγωδίας άπαντώσι στίχοι δίς καί τρις έν αύτή επαναλαμβα
νόμενοι, μ,όλις δέ δύναται τις νά ε’ικάση ποϋ άκριβώς άρμόττουσι καί ποϋ 
παρενεβλήθησαν είτε ύπό ύποκριτών είτε ύπό βιβλιογράφων. Έστι δ’ έν 
οίς χωρίοις ούχί αύτή τοϋ ποιητοϋ ή λέξις κεΐται άλλά μεθηρμηνευμένη 
είτε έπί τό .χυδαιότερου είτε έπί το σεμνότερου (καί τοϋτο δέν είνε σπάνιον 
έν τρις άντιγράφοις) καθ’ όσον έκαστος νοϋ και παιδείας είχεν, "Οθεν ούχί 
αγνός, ώς τοϋ ποιητοϋ ή χειρ έξειργάσατο, παρεδόθη ήμΐν ό άγρος ούτος, 
άλλά πλήρης άκανθόν καί τριβόλων.

Νον.ίζων δέ ότι έ'ργον αγαθού γεωργού εινε νά καθαίρη τόν άγρόν άπό 
των παραβλαπτόντων τήν χρηστήν φυτείαν άείποτε ευλαβούμενος μη και 
χρήσιμα μετά τών άχρείων συναποβάλλη έπιχειρώ περί τινων χωρίων νά 
διαλάβφ, άτινα βλέπω ότι οι. έκδόται είτε ούχί όρθώς ήρ^.ήνςυσαν είτε 
ρύ$ρψ.ώ; τήν voyv προσέσ^ρρ,
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Ή τροφός έν τφ προλόγφ-έπαιτιωμένη τήν ναυπήγησιν καί τόν πλοΰν 
της Άργους ώς αίτια της δυστυχίας της Μήδειας λέγει: ■

Ού γάρ άν δέσποιν’ έμή 
Μήδεια πύργους γής έπλευσ’Ίωλκίας 
ερωτι θυμόν εκπλαγεΐσ’ Ίασονος, 
ούδ’ άν κτανεΓν πείσασα Πελιάδας κόρας 
πατέρα κατωκει τήνδε γήν Κορινθίαν 10 
ξύν άνδρί και τέκνοισιν, άνδάνουσα μέν 
φυγή πολιτών ών άφίκετο χθόνα, 
αύτή τε πάντα ξυμφέρουσ’ Ίάσονι κτέ.

Ούτως έχουσι τάντίγραφα. Ίνα μή τινα έκπληξη ή σύνταξις τοϋ στί
χου 8, λέγομεν οτι δμοία ύπάρχει έν Αίσχ. Χοηφ. 233 χαρή δέ μή ’κπλα- 
γής φρένας.

Άπο τοϋ στ. 11 κ. έφ. οί κριτικοί προσκρούουσίν είς τά έξης α) είς 
τον έν 11 μέν δστις κεϊται άνευ άποδόσεως, διότι το νά έκληφθή δ έν 16 
δέ ώς άπόδοσις τούτου φαίνεται πως άλλόκοτον διό ό μέν Steup εικάζει 
πριν, δ δέ Nauck άποδέχεται τήν παρά Στοβαίφ γραφήν : αύτή δέ άντί 
αύτή τε (13)- β) είς τήν άντίστροφον καλουμένην έλξιν, ήτις ύπάρχει 
έν τοϊς άνδάνουσα—πο.ίιτων (άντί πολίταις) ώτ άφίκετο χθόνα, διό καί 
άλλαι ριέν διορθώσεις έγένοντο, μάλλον δ’ αξιοσημείωτοι φαίνονται μοι 
ή τοΰ Pierson : φυγάς πολίταις, Jacobs : φύσει πολίταις καί Hartung 
φίλη πολιτών.

Ό Weil έν τή έκδόσει αύτοΰ (εκ£, 2α) σημειοΰται ; «Σύνταξον : άν- 
δάνουσα μέν πολίταις, ών χθόνα άφίκετο φυγή. Ή γεν. πολιτών συνά- 
πτεται τή ων καθ’ έλζιν, ήτις φυσικωτέρα θά έφαίνετο καί μάλλον σύμ- 
μορφος τή συνήθει χρήσει, άν τό άνδάνουσα, φ ύποτέτακται ή δοτική, 
έ’κειτο έν τελεί, Ανάλογος σύνταξις'εΰρηται έν Σοφ. Τραχ. 150 κ. έφ. 
ένθα, έν ώ προηγείται τό ρήμα είσίδοιτο, έπεται : κακοΐσιν (άντί κακά) 
οϊς έγώ βαρύνομαί' άλλά δέν βλέπω άλλο παράδειγμα

“Έχόμεν όμως άνάλογα παραδείγματα τής συντάξεως ταύτης· έπειδή 
δέ δέν βλέπω τούς έκδότας παρατημένους αύτά, αναγκάζομαι έγώ νά 
πράξω τοΰτο : Σοφ. Ήλ. 652 κ. έφ. φίΛ,οισι τε ζυνοϋσαν — καί τέκνων 
όσων. Ξενοφ. έλλ. 1,4,2 καί έ'λεγον δτι Λακεδαιμόνιοι πάντων ών δέον- 
ται πεπραγότες εΐεν παρά βασιλέως. Δημ. 6,17 οϊς γάρ ούσιν ύμετέροις
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ε”χει, τούτοις κέκτηται κτέ. Franke έν Δημ. 2,2. Κάί έν επιγραφή δέ εύ- 
ί ρέθη (Bull, de Corr. hell. 1888 σ. 131): έν τών πόλεων ών Αθηναίοι κτέ ,

δπερ ομ.ως άλλως ήρμηνεύθη ύπό τοΰ έκδόντος τήν έπιγραφήν κ. Μυλωνά.
Τοσούτων παραδειγμάτων ύπαρχόντων ούδαμώς πρέπει νά έκπληττώ- 

μεθα ύπό τής γεν. ποΛιτων, ήτις κεϊται άντί δοτικής. Μάλλον δυσαρε- 
' στεϊ τό αθτή τε (ή δέ), ήτοι ή έπανάληψις τοϋ ύποκειμένου έν ού δέοντι-

δ Nauck γράφει μέν, ώς εϊρηται, κατά Στοβαίον αυτή δέ, εικάζει δέ 
; άντ’ αύτών πάντρ τε. Έγώ πείθω έμαυτόν δτι δ Ευριπίδης έγραψεν αύτώ

δέ . . . Ίάσονι- διά' τής μικράς ταύτης μεταβολής έ'χομεν νοΰν ύγειά τοΰ 
χωρίου : άνδάνουσα μέν πολίταις—·αύτφ δέ Ίάσονι ξυμφέρουσα. «Τοϊς 
μέν πολίταις, είς ών τήν χώραν φυγή άφίκετο, εύχάριστος ούσα, αύτφ δέ 

τφ Ίάσονι κατά πάντα δμονοοΰσα».
Έκθεϊσα δ’ ή τροφός τόν τέως ήσυχον καί πως εύδαίμονα βίον τής 

Μήδειας άρχεται είτα (16) άντιτιθεϊσα τόν νϋν κακοδαίμονα δια τών :

Νϋν δ’ έχθρά πάντα καί νοσεί- τά φίλτατα

«Τώρα δμως πάντες τήν άποστρέφονται καί ή οικογένεια εύρίσκεται 
έν ταραχή, διότι δ Ίάσων προέδωκε τήν Μήδειαν κτλ,

’ ' Στ. 24. Κεϊται δ’ άσιτος, σώμ’ ύφεΐσ’ άλγηδόσι,
τδν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον.

Αγνοώ τί παθών δ ν. Arnim1 εκλαμβάνει άντικείμενον τοϋ συντή- 
ί κουσα τόν χρόνον φαίνεται δέ παραχθείς ύπό τοϋ Pape, ή τίνος άλ-

1 ’Άς συγχωρήση ήμ« ό σοφός άνήρ καί άλλο τι αμάρτημα νά έπανορθώσωμεν. 
Έν Ίππολύτω 147 κ. έφ. λέγει «και—τέ ne se met jamais pour τέ—καί» ’Όντως 
«δ έλληνικός διάβολος έχει πολλά κέρατα», διότι τίθεται καί—τέ άντί τέ—καί. Σοφ. 
Οίδ. Τυρ. 648 έπειτα κάμε τούςδε θ’ οι πάρεισί σοι. ΑΓ. 516 κα'ι μητέρα τδν φύ- 
σαντά τβ.Ήμεΐς έν τή μεταφράσει τοϋ δράματος παρατιθέμενοι τήν γνώμην τοΰ Weil, 
καί ενθυμούμενοι μεν την άπειρον ποικιλίαν τοϋ ελληνικού λόγου, μή έχοντες δμως 
παραδείγματα πρόχειρα, ύπεδείξαμεν δι’ ερωτηματικού τήν αμφιβολίαν ήμών,

ί λου, δστις νομίζει ότι τό συντήκειν χρόνον κεϊται μεταφορικώς άντί τοΰ
i κατατρίβειν, άναλίσκειν. Πρός πίστωσιν τούτου παρατιθέασι πολλοί τό έν

Ίφιγ. Αύλ. 398 έμέ δέ συντήξουσι νύκτες ήμέραι τε δακρύοις. Άλλ’ εν 
τφ χωρίφ τούτφ άντικείμενον τοΰ συντήζουσι δέν είνε αί νύκτες καί αί 
ήμέραι- ούδ’είπέ ποτέ τις τών Ελλήνων: συνέτηξα ήμέρας ή νύκτας άντί 
διήγαγον κ. τ. τ.

Όρθότερον άλλοι έκδόται έννοοΰσιν άντικείμενον έκ τοΰ ήγουμένου στί
χου τό σώμα συντήκουσα, δπερ ούδέν τό άλογον έχει- άλλ’ δμως δέν φαί
νεται φυσικόν πολύ τό τοιοΰτον. Κατά τήν γνώμην μου προτιμότατον 

t πάντων είνε νά λάβωμεν τό συντήκουσα άμεταβάτως, άντί δηλαδή τοΰ
ί συντηκομένη" δτι δ’ εΰρηται οΰτω τό ^ήμα αυτός δ ποιητής μαρτυρεί έν

στίχφ 689
Τί γάρ σδν ομμα χρως τε συντέτηχ’ δδε ;

έ'νθα άντί τοΰ δδε νομίζω δτι πρέπει νά γράψωμεν ώδε. 
Ήλεκτρα 239—40. Ούκοϋν δρμς μου πρώτον ώς ξηρόν δέμας 

; Όρ. Λύπαις γε συντετηκός.

| ’ Ausgewahlte Tragodien dps Euripides. — Prices Bapdchen Meijea crklftrt
von Hans v. Arnim (έκ§. Berlin 1886·
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Πρβλ. Όμ. Ίλ. Γ, 176 τό καί κλαίουσα τέτηκα. Αουκ. "Ovstp. 29 
έκτετηκώς ύπό φροντίδων $ 31 ύπό λογισμών· καί άλλα πολλά,

“Ίσως δμως προβάλλει τις δτι ό ένεστώς τήκω, συντήκω λαμβά- 
νεται άμεταβάτως· παράδειγμα δέν έχω πρόχειρον, άλλ’ δμως ,αίρετώτε- 
ρον εινε νά έκλάβωμεν αυτό ένταϋθα άμεταβάτως κείμενον ή καί νά έν- 
νοήσοιμεν έκ τών άνω τό σώμα, ώς άντικείμενον ή νά περιπέσωμεν είς τό 
σφάλμα τοϋ νά συντάξωμεν ; συντήκουσα χρόνον.

'Η Μήδεια έκτραγφδοΰσα τήν άθλιότητα τών γυναικών λέγει;
στ. 232 ας πρώτα μέν δει" χρημάτων υπερβολή 

πόσιν πρίασθαι δεσπότην τε σώματος 
λαβεΐν· κακοϋ γάρ τοϋτ’ άλγιον κακόν.

Ό στ. 234 εινε ένδεκασύλλαβος· τοϋτο βεβαίως έγένετο άφορμή πολ
λών διορθώσεων παρά Στοβαίφ άντί τοϋτ' εΰρηται τοϋτο γ', έν τώ χει- 
ρογρ. S τοΰδ’ έτ’, ό δέ Brunck διώρθωσεν είς τοϋτ' ετ\ δπερ παλαιο- 
γραφικώς εινε όρθότατον ό Nauck προτείνει· κακοϋ γάρ τοϋθ’ ύπέρτερον 
κακόν, ό δέ Prinz οβελίζει τόν στίχον.

Βεβαίως δ στίχος έ’φθαρται, νομίζω δέ δτι τό κακοϋ εινε γλώσσημα, 
άρχήθεν δ’ έγέγραπτο : κείνου δηλ. τοϋ κακοϋ· ή δ’ εξήγησες είσήρρη- 
σεν εις τό έ'δαφος έκβαλοϋσα τήν άντωνυμίαν κατά ταϋτα ό στίχος 
εΐχεν ώδε :

Λαβεΐν· κείνου γάρ τοϋτ’έτ’ άλγιον κακόν.
Πρβλ. Άριστοφ. Έκκλ. 1053. Τοϋτο γάρ εκείνου τό κακόν έξωλέστε- 

ρον, 1070 τοϋτ’ αύ πολύ τούτου τό κακόν έξωλέστερον.

Στ. 514 Καλόν γ’ όνειδος τώ νεωστ'ι νυμφίφ 
πτωχούς αλάσθαι παΐδας ή τ’ εσωσά σε.

Τό καΐδν όνειδος πάντες οί έκδόται έκλαμβάνουσιν ούχί ώς όξύμωρον 
μετά πίκρας ειρωνείας, άλλ’δτι τφ όνειδος συνάπτεται τό έπίθετον κα·ίος 
διότι είνε μέση λέξις ώς έν Φοιν. 82'1. Θήβαις κάλλιστον όνειδος (—κλέος). 
[Πρβλ. έτι Σοφ. Φιλ. 477 Μιστριώτην, 842 αισχρόν όνειδος, Schnei- 
dewin έν Τραχ 454. Θουκ. 8, 27, 2 Kruger καί Ρορρο έν τή μεγάλη 
έκδόσει τόμ. 9 σελ. 664], Έγώ δμως νομίζω όρθότερον νά έκλάβωμεν 
τήν φράσιν ώς όξύμ.ωρον, ώς παρά Δημ. 23, 121. Εί τότ’ήξίωσε τυχεΐν 
τούτων καί τις έγραψε τών άφεθέντων ύπ’ αύτοϋ, έάν τις άποκτείνη Φί
λιππον, άγώγιμον είναι, καλήν γ* ϋβριν ήμεν άν ύβρισμένοι. Τό τοιοϋτον 
όξύμωρον καί ή συνήθεια μεταχειρίζεται.

Στ, 576 Ίάσον, ευ μέν τούςδ'έκύσμησας λόγους, 
δμως δ’ έ'μοιγε, κεΐ παρά γνώμην, έρώ, 
δοκεις προδοΰς σήν άλοχον ου δίκαια δραν.

J0 >τα|>ά ^νώρην έρριηνςύεταΛ «πα^>ά τήν θέλησίν |ί.ου». Ό χορός άκοή- 
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σας τής Μήδειας κατηγορούσης καί τοΰ Ίάσονος απολογούμενου- εκφέρει 
τήν. έαυτοϋ γνώμην· δέν βλέπω διά τί άποφαίνεται παρά τήν θέλησιν 
αύτοϋ· νομίζω μάλλον δτι άποφαινόμενος τήν άνω γνώμην προκαταλαμ
βάνει τόν Ίάσονα, δπως μή ύποπτεύση δτι ταϋτα λέγει δ χορός τών γυ
ναικών παρά το άληθές φρόνημα αύτοϋ καΐ έξ εύνοιας πρός τήν Μή
δειαν· δθεν νομίζω δτι πρέπει άντί τοϋ κεί νά γράψωμεν κοΰ, δηλ. καί 
ούκ έρώ παρά τήν γνώμην μου ώς δή γυνή οίκτίρουσα γυναίκα φίλην 
πάσχουσαν. (Έλ. 329. Άπόσπ. 109). Τήν ερμηνείαν ταύτην ύποστηρί- 
ζει καί ή θέσις τής παρενθετικής προτάσεως.

Ή Μήδεια πρός τόν Αίγέα άγγέλλει τήν άπιστίαν τοΰ Ίάσονος καί 
προστίθησιν δτι παραγκωνίσας ούτος αύτήν έ'λαβε γυναίκα ώς δέσποιναν 
τήν Γλαύκην τοϋτο άκούσας δ Αίγεύς θαυμάζει λέγων :

στ. 695 Ή που τετόλμηκ’ έργον αισχιστον τάδε ;

Τό η που δέν ήρεσε τοΐς κριτικοϊς,έξ ών δ μέν Elmsley ήκασεν: ή γάρ, 
δ Wittzchel ού'που καί δ Schenkl μή που. ’Ορθότατα παρατηρεί δ κ. 
Μιστριώτης δτι άνευ ανάγκης έγένοντο αί διορθώσεις. 'Γπάρχουσι πολλά 
παραδείγματα τής τοεαύτης χρήσεως τοΰ ή που, περί ών παραπέμπομεν 
τον άναγνώς-ην είς τό Σοφόκλειον Λεξικόν τοϋ Ellendt έν λ. ή. Δέν βλέπω 
δέ καί κατά τί διαφέρει τοΰ έν'Εκάβη 775, έ'νθα δ ’Αγαμέμνων άκού
σας παρά τής Εκάβης δτι δ υιός αύτής Πολύδωρος έφονεύθη έρωτφ :

ΑΓ. θνήσκει δέ πρός τοϋ καί τίνος πότμου τυχών; 
ΕΚ. τίνος γ’ ύπ’ άλλου ; Θρήξ νιν ώλεσε ξένος. 
ΑΓ. ώ τλήμον η που χρυσόν ήράσθη λαβεΐν ; 
ΕΚ. τοιαΰτ’, επειδή συμφοράν έγνω Φρυγών.

Ένταϋθα δ Σχολιαστής ερμηνεύει τό ήχου = όντως. Καί έν τω τής 
Μήδειας άρα χωρίφ έρμηνευτέον : ’Όντως έτόλμησε τό αΐσχιστον τοϋτο 
τόλμημα ;

Ή Μήδεια έκτίθησι πρός τόν χορόν τούς σκοπούς αύτής, δτι δηλ. μέλ
λει νά φονεύση τήν Γλαύκην καί τά τέκνα αύτής καί έπειτα νά άπέλθη.

Στ. 797 Οΰ γάρ γελάσθαι τλητόν έξ εχθρών, φίλαι. 
”Ιτω· τί μοι ζην κέρδος; ούτε μοι πατρις- 
ουτ’ οίκός έστιν ουτ’ αποστροφή κακών.

Πρός τά έν 797 πρβλ. Αίσχ. 2, 181 κ. έφ. Ού γάρ δ θάνατος δεινόν, 
άλλ’ ή περί τήν τελευτήν ΰβρις φοβερά. Πώς δ’ ούκ οίκτρόν βλέπειν 
έχθροΰ πρόσωπον έπεγγελώντος καί τοΐς ώσί τών ονειδών άκοϋσαι ;

Είς τόν Hirzel καί τόν Weil έφάνη παράδοξον πώς ή Μήδεια λέγει 
«τί τό όφελος νά ζώ ; ούτε πατρίδα έχω ούτε οίκον ούτε άσυλον», έν φ 
δέν προτίθεται ν’ άποθάνη, μέτρα δε κατάλληλα έλαβε περί καταφυ
γίου. Διά ταϋτα δ ^έν πρώτος άθςτεξ τοΔ^ στίχους 798—9, δ δέ Weil 
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νομίσας δεινόν ν’ άποβληθώσι τόσον ώραίοι στίχοι μεταγράφει αυτούς 
ω$ε : τί τοι ζήν κέρδος ; οίσιν ού πατρίς (η πατήρ) ούκ οίκός έστιν κτέ., 
ϊνα δηλονότι ή Μήδεια περί τών τέκνων λέγει καί ούχΐ περί έαυτής, 
οπερ έπιπολής λογικώτερον.

Βεβαίως δ Weil λέγων ταϋτα έχει καί λόγους, διότι δέν είνε έξ έκεί
νων τών ανθρώπων, οϊτινες «δ,τι κεν έπ’ άκαιρίμαν γλώσσαν έ'λθη» λέ- 
γουσιν.Ό δραματικός δμως δέν ήτο μυθιστοριογράφος, ώστε νά είσαγάγη 
τήν Μήδειαν λεπτομερώς ύπολογίζουσαν τάς εύχερείας καί δυσχερείας 
τοϋ έργου αύτής· έμελλε νά καταστρέψη ολόκληρον βασιλικήν οικογέ
νειαν, ής οί ύπήκοοι πάντως θά άνελάμβανον τήν έκδίκησιν ή ζωή τής 
Κολχίδος δέν ήτο ασφαλής, άφοϋ μάλιστα ήγνόει δτι δ "Ηλιος θά έπεμ- 
πεν αύτη άρμα. Άρά γε τόσον εύκολον ήτο άποκτείνασα τον Κρέοντα, 
τήν Γλαύκην καί τούς παιδας αύτής νά έξέλθη τής χώρας άσφαλής ; 
Έπειτα δυνάμεθα νά καταγνώσωμεν τοϋ ποιητοϋ τοσαύτην εύήθειαν, 
ώστε νά συγχωρή είς μητέρα νά συλλογίζηται ουτω: έπειδή τά άθφα 
τέκνα έστερήθησαν διά τάς αμαρτίας τών γονέων πατρίδος καί οίκου, 
διά τοϋτο πρέπει ν’ άφοιρεθώσι καί τήν ζωήν ; Ή Μήδεια νομίζω δτι 
θέλει νά εϊπη : ’Εμπρός' θά φονεύσω τήν Γλαύκην, θά τολμήσω τον φό
νον τών παίδων,καί άς πάθω τά έσχατα είτε ύπο τών έχθρών είτε έκ τής 
λύπης· τί μέ ώφελεϊ νά ζώ ;

Άναντιρρήτως πρέπει νά ύπολογίζωμεν καί τήν λύπην, ήτις νϋν μέν 
ύπο τής παραφοράς έλάνθανεν, έ'μελλεν δμως μετά ταϋτα νά κυριεύση τής 
ψυχής τής Μήδειας.

Ή Μήδεια άποφασίσασα ήδη καί διατάξασα τά πάντα καλεΐ τον 
Ίάσονα καί προσποιείται δτι μεταμέλει αύτή τών προτέρων λόγων καί 
δτι νϋν έσκέψατο άμεινον

στ. 889 Άλλ’ έσμέν οίόν έσρ,εν, ούκ έρώ κακόν, 
γυναίκες· ουκουν χρήν σ’ δμοιοΰσθαι κακοϊς 
ούδ’ αντιτείνειν νήπΓ αντί νηπίων.

Λέγει δήλον δτι «έν ω έ'δει νά χαίρω Six τόν γάμον σου, έγώ έδυ— 
σφόρουν καί έθλιβόμην άλλ* είμαι άναξία προσοχής, διότι είμαι γυνή». 
Άλλ’ εις τούς στίχους τούτους παρατηρεϊται τό παράδοξον, δτι έν ω λέ
γεται «ούκ έρώ χαχόκ» έπειτα λέγει «δμοιοΰσθαι χαχοϊς»' οί ΐώμενοι τό 
άλλόκοτον τοϋτο τφ 890φ στίχω τόν νοϋν προσέσχον αύτίκα δ Stad- 
mueller κατάτό έν Άνδρ. 354 άντί καχοΐς γράφει φύσι,ν, δ 8ε Prinz: 
έξομοιοϋσθαι σε χρήν». Κατ’ έμέ έν τώ 889 έξέλιπεν ή λέξις τοϋ ποιη- 
Τοϋ καί άντ’ αύτής είσήχθη τό : xaxor, έγέγραπτο δηλαδή :

αλλ’ έσμέν οιον έσιχεν, ουκ ίρώ ποΓον? 
γυναίκες.

Διά δέ τοϋ «γυνή» κατά τόν Εύριπίδην τούλάχιστον πλείσται κακίαι 
παραδηλοϋνται πρβλ. καί άπόσπ. 670

’Ω παγκάκιστη καϊ γυνή- τί γάρ λέγων 
μεϊζόν σε τοϋδ’ όνειδος έξείποι τις άν ;

καί Καρκίνου άπ. 2 (έκδ. Wagner).
Ώ Ζεϋ, τί χρή γυναίκας έξειπείν κακόν; 
Άρκοϋν άν είή καν γυναΐκ’ ει'πης μόνον.

Κατά ταϋτα άρα ή Μήδεια λέγει: άλλ’ είμεθα δ,τι είμεθα, δέν θά 
είπω ποιόν τι, διότι άρκεϊ νά είπω γυναίκες.

Ήδύνατό τις νά ύπολάβη δτι δ ποιητής έ'γραψεν: ούκ έρώ plaityor, 
δτε θά είχομεν τήν γνωστήν σύνταξιν; ούκ έρώ φλαϋρον γυναίκας (ήγουν 
ού κακολογήσω τάς γυναίκας) άλλ’ άπλώς ερώ γυναίκές (εσμεν). Πρβλ. 
Άριστοφ. Νεφ. 833 Εύστόμει, καί μηδέν είπης φλαϋρον άντρας δεξιούς 
καί νοϋν έχοντας.

Στ. 952 (ή Γλαύκη) ευδαιμονήσει δ’ ούχ εν, άλλά μύρια, 
άνδρός τ’άρίστου σοΐί τυχοϋσ’δμευνέτου...

Ό Wecklein άντί τοϋ σον τνχονσα προτείνει νά γραφή συνζυχονσα 
κατά τό έν Σοφ. Φιλ. 320 συντυχών κακών άνδρών Ατρειδών παραπέμ
πει δ’ είς Kruger Gr. I g 47, 14, 2 καί II g 47, 14, 5.

Νομίζομεν δτι μάλλον έ'δει νά άποφεύγωμεν τάς τοιαύτας ανωμαλίας 
καί ούχί νά έπαυξάνωμεν αύτάς’ άριστα ί’ δ Cobet ποιών τό έν Σοφ. 
Οΐδ. Κ. 1482 έναισίου SI συννύχοιμι διώρθωσεν εις σοΰ τύχοψι, δπερ 
έγένετο δεκτόν ύπό πάντων· άλλ’ δ Wecklein έν πολλοίς χρήται.τή 
μεθόδω τή «τών ούκ δντων εύρετική», διορθοί χωρία κατά τό δοκοϋν καί 
δέν πειράται νά έρμηνεύση τήν παράδοσιν, άλλά κόπτων τήν δυσχέρειαν 
αύτής διά μιάς οίαςδήποτε διορθώσεως ερμηνεύει αυτός εαυτόν συμπλη
ροί χάσματα άδεώς καί τέλος ούδέν έλλείπει τής ύπερκριτικής.

Μεμφόμενοι τόν άνδρα δέν άμνημονοϋμεν τών πολλών αύτοϋ έργασιών, 
αϊτινες είνε άποτέλεσμα πολλής μελέτης καί μεγίστης φιλοπονίας’ άλλά 
παράδοξον ήμΐν φαίνεται πολλάκις μεταχειρισαμένοις τά έ'ργα αύτοϋ, πώς 
τοσοϋτον καταφρονεί τής παραδόσεως, ήν πάντοτε πρέπει νά σεβώμεθα 
μάλλον τών έπινοημάτων τής διανοίας ήμών διότι άπιστότεραι πάντως 
είνε αίείκάσίαι ήμών ή οί οφθαλμοί τών βιβλιογράφων· τοϋτο δέ μάλλον 
πρέπει νά έ'χωμεν έν νώ, δταν τά χειρόγραφα διαφόρων οικογενειών δντα 
συμφωνώσιν άλλήλοις.

Έν Άθήναις 10 Απριλίου 1890.

Γ. Μ. Χαχόρραφο^.
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Δύο σχεδόν έτη παρήλθον άφ* Ύ)ς έν τή «.Oixororjtxp επιθεωρήσει*, τή 
διανυσάση ήδη δεκατρία ολόκληρα έτη,ύπο τήν διεύθυνσιν τοϋ πολυζλαύ- 
στου καί άνεκτιμήτου ήμών φίλου Άροβτεέδου Οικονόμου, τοϋ το- 
σούτον προώρως άφαρπασθέντος άπο τών κόλπων τής φιλτάτης πατρίδος, 
δι* ήν ύπήρξε πολύτιμος, έξετάζοντες το προκείμενον ζήτημα, ενεκεν τών 
επανειλημμένων έκ τής χώρας εις τήν ’Αμερικήν μεταναστεύσεων, προσε- 
παθήσαμεν, κατά το έφικτόν ήμϊν, νά έξετάσωμεν τά μέτρα, δι’ ών ένο- 
μίζομεν δτι ήτο δυνατόν ν’ άποτραπή το άκατάσχετον έκεΐνο ρεύμα, 
δπερ, έντός ολίγου χρόνου, κατά εκατοντάδας δλας παρέσυρε τά μάλλον 
άκμαϊα τής πατρίδος μας τέκνα εις τήν άπόφασιν τής έγκαταλείψεως 
τής πατρφας πρός έκλογήν νέας πρόσκαιρου είτε διαρκούς διαμονής, έπί 
τφ σκοπφ τής κατά πλατύτερον τρόπον έξασφαλίσεως τών μέσων τής 
ύπάρξεως.

Ήδη, μ ετά μικράν άνάπαυλαν, οί μετανάσται έτέθησαν έκ νέου είς 
κινησιν καί, κατά τάς τελευταίας ταύτας εβδομάδας, πλείονες τών 
πέντε εκατοντάδων Λακώνων καί άλλων έτράπησαν τήν άγουσαν είς τήν 
’Αμερικήν.

Τά γεγονότα ταΰτα έχουσι σπουδαιοτάτην σημασίαν διά τήν πα
τρίδα μας, καί τό Κράτος, έν τή ένεργείφ του, δέον νά εύρη τήν δέου
σαν επικουρίαν, μεταξύ τών δυναμένων πρός τοΰτο, πρός θεραπείαν τοϋ 
κακοϋ.

Αί μεταναστεύσεις έν γένει έχουσιν ώς κύριον αίτιον λόγους οικονομι
κούς, πολιτικούς καί θρησκευτικούς, έν άλλαις λέξεσι προέρχονται αύται 
είτε ώς έκ τής έπικρατούσης παρά τινι χώργ πενίας, είτε ενεκεν τής ση- 
μαντικώς, προϊόντος τοϋ χρόνου, έπερχομένης αύξήσεώς τοϋ πληθυσμού, 
ή καί πολλάκις ενεκεν θρησκευτικών ή καί κυβερνητικών έν τινι χώργ 
καταδιώξεων, Αί άχρι τοϋδε έκ διαφόρων χωρών γενόμεναι μεταναστεύ
σεις τοιοϋτόν τινα λόγον είχον περίπου. Παρ’ ήμϊν δμως τοιοΰτοι λόγοι 
δέν ύπάρχουσιν. Ή Ελλάς, κατά πρώτον, πολύ άπέχει τοϋ νά ή πυ- 
κνώς κατωκημένη· παρ’ ήμΐν ή ολική έκτασις τοϋ έδάφους άνέρχεται είς 
85,000 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, ό δέ πληθυσμός δέν έ'φθασεν 
^κόμη εις τά 2,500,000 κατοίκων, ώστε ούτε τεσσαράκοντα ψυχαί δέν 
^γφς’λφγφϋσς κ?ςθ’ (κςςστςν τετραγωνικόν ^ιλιό(υ.ετρον, ένφ έν Βξλγίφ ή
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άναλογία αΰτη πλησιάζει τάς 200 ψυχάς, έν Όλλανδίρε τάς 130, έν 
Άγγλίφ 110, Ίταλίφ 102, Γερμανίφ 86 καί Γαλλίφ 72. Έκτος τού
του, αί γαϊαι μένουσιν άκόμη άνεκμετάλλευτοι, εν τε τή έπιφανείιχ: καί 
ύπ’ αύτήν, λόγοι δέ κυβερνητικών ή θρησκευτικών καταδιωγμών ουδέ
ποτε έν τή 'χώριγ: ήμών ύπήρξαν. ’Απ’ έναντίας μάλιστα εις πλείστας με- 
γάλας επιχειρήσεις, ΐδιωτικάς είτε κυβερνητικάς, ώς αί τών σιδηροδρόμων, 
τής άποξηράνσεως τής Κωπαΐδος, τοϋ ίσθμοϋ τής Κορίνθου, τών έθνικών 
καί έπαρχιακών οδών, τών λιμενικών έ'ργων κτλ. άλλοδαποί έργάται 
προσέρχονται καί εύρΐσκουσι παρ’ ήμϊν πόρον ζωής.

Είναι λοιπόν όντως περίεργον πώς τό ρεϋμα τών μεταναστεύσεων, έντος 
μικροϋ χρονικού διαστήματος, έγένετο, άνευ ούδενός σοβαρού αιτίου, το- 
σοϋτον ισχυρόν παρ’ ήμϊν καί πώς έξακολουθεϊ άκόμη νά άποβαίνη ίσχυ- 
ρότερον, άφοϋ τυγχάνη πασίγνωστον δτι ό μέγας άριθμος τών νεαρών 
έργατών μας, ο περιδιαβάζων τάς οδούς τών κυριωτέρων άμερικανικών 
πόλεων, δέν δύναται νά πραγματοποιήση έκεΐ τόν σκοπόν τής μακρυνής 
ταύτης πλουτολογικής έκδρομής. Ένφ δ’ ώς πιστεύομεν οί απαιτητικοί 
μας Λάκωνες μανθάνουσιν δτι τά χρνσα ότειρα τών συμπατριωτών των, 
οΐτινες συνέλαβον πρώτοι τήν ιδέαν τής έγκαταλείψεως τής πατρίδος, 
έκπληροϋνται διά τών νηστειών, τής έπαιτείας, τών ποικίλων στερήσεων 
καί δεινοπαθημάτων, άτινα ή φαντασία τών έν ταΐς πόλεσιν έκείναΐς 
Ελλήνων προξένων δέν πιστεύομεν νά έξαίρη έν ταΐς πρός τό έπί τών 
έξωτερικών βασιλικόν ύπουργεϊον μακράϊς έκθέσεσιν, έξακολουθούσιν έν 
τούτοις νά έκπατρίζωνται, κατ’ άκατανόητον δλως τρόπον, έν γνώσει σχε
δόν τής άδυναμίας τοϋ πλουτισμού, δν έν τή κεφαλή των ένταύθα, διά 
γελοίου τρόπου, συλλαμβάνουσι.

Ή έν ’Αμερική- έξεύρεσις έκτάκτου τύχης παρά τών Ελλήνων μετα
ναστών δέν δύναται παρά νά ή δεσεπίτευκτος, λαμβανομένων ύπ* οψει 
τών λίαν περιορισμένων έργατικών γνώσεων καί τών τεχνικών καί χρη
ματικών μέσων, άτινα διαθέτουσι σήμερον οί ήμέτεροι έργάται. Άλλως 
τε τά ήθη καί αί έξεις, τού Έλληνος έργάτου δέν είναι εΰκολον νά μετα- 
βληθώσιν έκ τοϋ προχείρου καί νάφομοιωθώσι πρός τάς τών Αμερικανών, 
η τών έξ ’Αγγλίας καί Γερμανίας ιδίως μεταβαινόντων έκεΐ, πρός έξεύρε- 
σιν εργασίας καί έπιτυχώς έκπληρούντων τόν σκοπόν των. Καί είναι μέν 

, εϋκολον νά παραδεχθή τις δτι, αί μετά μέτρου γινόμεναι μεταναστεύσεις, 
οσάκις οί μετανάσται είχον προκαταρκτικάς τινας έργατικάς γνώσεις 
καί ύπήρχεν έλπίς δτι θά κατώρθουν νά τάς τελειοποιήσωσιν έν τή 
χώρφ, έν ή έσκόπουν νά διατρίψωσιν έπί μακρόν χρόνον, θά έμόρφουν 
αύτούς καί θά άνέπτυσσον καί έτελειοποίουν ίσως τάς έργατικάς, τε- 
χνικάς ή άλλας γνώσεις των,-συνεχές μεταξύ τών δύο έθνών καθιστώντες 
εκπολιτιστικόν ρεύμα, δδηγοϋν άσφαλώς πρός τάς μεγάλας κοινωνίκάς
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προόδους1, άλλά διά τον Έλληνα μετανάστην,, ύφ’ οΰς όρους διατελεϊ 
ή περιωρισμένη έτι, ενεκεν διαφόρων λόγων, εργατική δύναμίς του, δέν 
έφθασεν ε’ισέτι ή έποχή της δυνατής πραγματοποιήσεως τοιούτων επω
φελών κατορθωμάτων.

Τούτων δ’ ούτως έχόντων, ύποθέτομεν ότι οί "Ελληνες μετανάσται δέν 
εΰρίσκονται άκριβώς έν γνώσει τών συμβαινόντων τοΐς συμπολίταις των 
έν Αμερική, ίσως μάλιστα συμφεροντολόγοι τινές έξαπατώσιν αυτούς έν
ταϋθα καί τούς πείθωσι προς έκτέλεσιν τοσοϋτον μακρυνοϋ ταξειδίου, ω
θούμενοι πρδς τοϋτο έξ ύπολανθάνοντος καί άθεμίτου κέρδους, ΤΙ άνευ 
ώρισμένων ύποσχέσεων έγκατάλειψις της πατρφαςκαί ή είς τον νέον κό
σμον μετάβασις πρδς άγραν αβέβαιου μέλλοντος, δέν φαίνεται ήμΐν πι
θανή. Είς τδ κεφάλαιον τοϋτο οφείλει νά ύποκρύπτηται έκνομόν τι μέ
σον, άγνωστον είς τάς άρχάς και τούς παρ’ ήμΐν αρμοδίους, διότι είναι 
δμολογουμένως άκατάληπτόν πώς οί μέν ομοεθνείς ήμών εκείνοι, οΐτινες 
έφθασαν ήδη έν ’Αμερική, εύρίσκονται έν έλεεινή καταστάσει καί λιμο- 
κτονοϋντες προσέρχονται πρδς τά ελληνικά προξενεία καί έξαναγκάζουσι 
τούς έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι τής ’Αμερικής προξένους μας νά συστήσωσι 
τή Κυβερνήσει τήν άποστολήν τών άναγκαίων χρηματικών ποσών, όπως 
έπανέλθωσι τδ ταχύτερον είς τήν Ελλάδα, πριν άφήσωσι τά κώλα παρά 
τδν Μισσισιπήν, ένφ ούτοι, έν πλεΐστοις χωρίοις τής Πελοπόννησου, νο- 
μίζουσιν ότι, άμα πατήσωσιν έπί άμερικανικοϋ έδάφους, θ’ άρκέση νά 
άνοίξωσι τά θυλάκιά των, όπως είσρεύση παντάχόθεν είς αυτά δ χρυσός 
καί δ άργυρος, έστω καί έάν δέν έ'μάθον άκόμη οτι καλούνται ούτοι είς 
τήν γλώσσαν έκείνην «gold and silver», όπως δυνηθώσι'τούλάχιστον 
διά φιλόφρονος καί περιποιητικού τρόπου νά τούς καλέσωσι πρδς τούτο I

Καίτοι δ’ε’κ τών άνωτέρω έκτεθέντων πιστοΰται έίς όποιας στερήσεις 
καί σκληράς κακουχίας καθυποβάλλονται οί δμοεθνεϊς ήμών έν ’Αμερική, 
δέν έγένετο ε’ισέτι γνωστόν έάν έλήφθη μέτρον τι παρά τής Κυβερνήσεως 
πρδς έπανόρθωσιν τών κακώς έχόντων, ούτε έάν αί άρμόδιαι τοπικαί άρ- 
χαί, κατά τάς. κατ’αύτάς γενομένας πολυπληθείς άναχωρήσεις νέων 
μεταναστών, έ'πραξαν τδ εαυτών καθήκον, ποιήσασαι γνωστά τά πασι
φανή δεινοπαθήματα, είς άτινα είναι βέβαιον ότι θά έκτεθώσιν ούτοι 
μεταβαίνοντες είς ’Αμερικήν. Καί ναι μέν γνωρίζομεν ότι ή Κυβέρνησις 
ούδέν έχει δικαίωμα πρός άπαγόρευσιν τών μεταναστεύσεων, άφοϋ τοι- 
οϋτοι άπαγορευτικοί νόμοι δέν ύπάρχουσι παρ’ ήμΐν, ούτε είναι δυνατόν 
νά ύπάρξωσι, καθό άσυμβίβαστοι μέ τό διέπον ήμάς πολίτευμα, κάί τάς 
καθιερωθείσας διά τού Συντάγματος ελευθερίας, άλλ’ έχει νομίζομεν,

1 Κατά τινας οικονομολόγους, καΐ ιδίως τδν γάλλον Leroy Beaulieu, ή Γερμανία 
είς τάς μεταναστεύσεις οφείλει, κατά μέγα μέρος, τήν ταχίστην εμπορικήν καΐ βιομη
χανικήν άνάπτυξίν της. -
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καθήκον νά έξερευνήση καί άνακαλύψη τά αίτια τά προκαλοϋντα τάς 
μεταναστεύσεις καί άφοϋ επιτύχα τούτων νά ζητήση συντόμως τήν θε
ραπείαν τοϋ κακοϋ.

Ή οικονομική ιστορία τών έθνών διδάσκει ότι άνέκαθεν έλαμβάνοντο 
παρά τών κυβερνήσεων νόμιμά Ttva μέτρα πρός προστασίαν τών μετα
ναστών. Ούτοι, γνωστής γενομένης τής χώρας προς ήν έπρόκειτο οί με
τανάσται νά μεταβώσιν, ή Κυβέρνησις τής πατριδος των καθήκον έθεώρει 
νά έρωτήση τάς άρμοδίας άρχάς τής πρδς ήν ούτοι άπήρχοντο χώρας, 
έάν θά παρείχετο τοΐς μετανάσταις πάσα άσφάλεια άμα τή άφίξει των 
καί έάν θά ήτο εύχερής ή έξεύρεσις ώρισμένων εργασιών. Αί τοιαϋται δέ 
πληροφορίαι έγίνοντο γνωσταί άμέσως είς τούς μετανάστας, καί ούτοι 
συνεμορφοϋντο άναλόγως. Ή καί παρ’ ήμΐν έφαρμογή τοϋ μέτρου τούτου 
δέν θά ήτο, φρονοϋμεν, άσύμφορος, καθόσον διά τοϋ τρόπου τούτου οί 
μετανάσται θά εύρίσκωνται ιπισημως έν γνώσει τών κινδύνων, οΰς μέλ— 
λουσι νά άναλάβωσιν. Έκτος δμως τούτου, πρός κατάπαυσιν τοϋ μετα- 
ναστευτικοϋ ρεύματος, άναγκαΐον θεωρούμεν δπως ή πολιτεία ύποβληθή 
έφ’ άπαξ είς τήν σχετικώς μικράν θυσίαν τής δαπάνης πρός έπιστροφήν 
τών έν κακουχίαις καί έσχάτη πενίφ διερχομένων έν ’Αμερική τόν βίον 
δμοεθνών ήμών.Ή έπάνοδος μάλιστα αύτη προβλέπομεν δτι θέλει πανη- 
γυρισθή. ύπδ τών πατέρων, τών μητέρων, τών συζύγων, τών τέκνων καί 
τών άδελφών τών άποδημησάντων, οί δέ διασωθησόμενοι ε’κ προφανούς 
ολέθρου δμοεθνεϊς μας θέλουσι χρησιμεύσει ώς ύπόδειγμα δι’ εκείνους, οΐ
τινες σκοποϋσι πιθανώς άκόμη ν' άκολουθήσωσι τήν αύτήν άτυχεστάτην 
πορείαν, έγκαταλείποντες τήν πατρίδα καί τούς οικείους πρδς άπόλαυ- 
σιν πλούτου καί νέας τύχης, ένφ άμφότερα εύρίσκονται είς τό έδαφος, 
δπερ πατοΰσι, τής ελληνικής γής.

Είς τδ εύγενές αύτής έ'ργον ή Κυβέρνησις δέον νά εύρη άρωγδν τδν 
τύπον, δστις ώφειλε νά μή άρκήται μόνον είς τήν άναγραφήν ειδήσεων 
περί συχνών μεταναστεύσεων, άλλ’ έχρεώστει νά καυτηριάζη πάντοτε τάς 
πληγάς ταύτας, αΐτινες, μικραί μέν σήμερον ούσαι, δυνατόν νά άποβώσΐ 
ταχέως μεγαλείτεραι καί ίκαναί πρός βλάβην τοϋ κοινωνικού ήμών ορ
γανισμού.

"Οπου καί άν στρέψη τις παρ’ ήμΐν τό βλέμμα, θά συνάντηση γαίας 
μεγάλης έκτάσεως, ζητούσας βραχίονας καί πάλιν βραχίονας πρός παρα
γωγήν πλούτου. Ό πλούτος δέν άποκτάται μόνον έ>· τφ νίω κόσμφ, 
άλλ’έρχεται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έκεϊ δπου ύπάρχει (ριΛοχονία καί 
οικονομία. Ή εργασία παρ’ ήμΐν ζητεί πάντοτε νέους έργάτας καί, ώς 
προείπομεν, πολλοί άλλοδαποί τοιοΰτοι εύρίσκουσιν άφθόνως παρ’ ήμ.ϊν 
πόρον ζωής. Ή τιμή τών εύφορων γαιών μας δέν κατήντησεν άφ’ ετέρου 
άπρόσιτος. Ή θέλησις μόνον καί αί χεϊρες έλλείπουσιν.
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"Ελληνες μετανάσται! σείς, οΐτινες έδοκιμάσατε τάς πικρίας και τά 
βάσανα της άποδημίας εις την μεμακρυσμένην γήν της ύποτεθείσης επαγ
γελίας, άφοϋ έπανέλθητε ύγιεϊς ένταϋθα, δείξατε εις πάντας δτι είσθε οί 
καταλληλότεροι προς καλλιέργειαν της ελληνικής γης, έξ ής πρωτίστως 
έξαρτάται ή εύδαιμονία τής πατρίδος.

Ε» Έμ.πειρϊκος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ

ΠΕΡΙ ΚΟΜΗΤΟΣ ΓΥΙΛΦΟΡΔ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΝ

ΤΟΥ Κ· ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Μέλος άντεπιστέλλον τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού διαμένων 
έν Κερκύρςο και Κερκυραϊος, κρίνω άπαραίτητον καθήκον μου νά ύπο- 
βάλω όλίγας τινάς παρατηρήσεις έπί τών εξής έκφράσεων περί Κερκύρας, 
περιεχομένων έν τή περί τοϋ Κόμητος Γυίλφορδ διατριβή τοϋ έν Άθή
ναις διακεκριμένου δικηγόρου κ. Σίμου Κ. Μπαλάνου, ήτις άνεγνώσθη 
έν τφ Συλλόγφ καί έδημοσιεύθη έν τφ φυλλαδίφ τοϋ Παρνασσού τών 
μηνών Ίανουαρίου καί Φεβρουάριου έ. έ'.

Ό κ. Μπαλάνος λέγει έν σελίδι 28'
«Ό Γυίλφορδ έρχόμενος εις τήν άποικίαν ταύτην τών Κορινθίων, ήλπι- 

ζεν ότι θά ευρισκεν αυτόθι αγνά τά ελληνικά ήθη καί έ'θιμα, καί δτι θά 
ήκουε λαλουμένην κοινώς τήν ελληνικήν γλώσσαν. Άλλ’ ένεκα τής Ένε- 
τικής κυριαρχίας καί τών ξένων δεσποτών, οΰ μόνον τά ελληνικά ήθη 
καί έ'θιμα είχον έξαλλαχθή έν Κερκύρι»:, άλλά και ή ελληνική γλώσσα 
είχεν άντικατασταθή δι’ έφθαρμένης ιταλικής, ένφ τό πάτριον ιδίωμα 
διετηρεΐτο αγνόν μόνον έν τοΐς άποκέντροις χωρίοις τής νήσου».

Έίς ταϋτα άπαντώμεν.
Δέν χρήζει άποδείξεως, δτι μεθ’ δλην τήν πολυχρόνιον πρός τούς ξέ

νους έξουσιαστάς συνανάχρωσιν, διετηρήθησαν πάντοτε, έν Κερκύργ ού- 
σιωδώς τά ελληνικά ήθη καί έ'θιμα, έν τφ οίκιακώ καί κοινωνικώ βίφ, 
περιθαλπόμενα, μάλιστα καί περιφρουρούμενα ύπό τοϋ τότε πάσαν καρδίαν 
έμπνέοντος .κοινού θρησκευτικού αισθήματος, καί ύπό τών προγονικών έκεί
νων παραδόσεων, δι’ ών· άείποτε ή Κέρκυρα διέσωσε τόν ελληνικόν αυ
τής χαρακτήρα, διώ τής πίστεως καί τής γλώσσης διατρανούμενον ενώ
πιον τών ξενικών κατακτήσέων καί εισβολών' ώστε ούδέμιάς έ'χεται άλη-

ί
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θείας ή τολμηρά διαβεβαίωσις τού κ. Μπαλάνου, δτι έν Κέρκυρά, δτε 
ήλθε παρ’ ήμΐν δ Γυίλφορδ, τό πάτριον ιδίωμα ύποχωρήσαν εις γλώσσαν 
ξένην διετηρεΐτο άγνόν aoror er τοΐς άποχέν τ ροις χωρίοις της νήσου. 
Ή πάτριος γλώσσα ύπήρξε πάντοτε άποκλειστικώς ή μόνη γλώσσα τών 
Κερκυραίων καθ’ άπασαν τήν νήσον άμα δ’έξήρχετό τις τών τειχών τής 
πόλεως, καί έν αύτοΐς τοΐς προ.αστείοις, μόνην τήν έλληνικήν γλώσσαν 
ήκουε λαλουμένην. Άλλά καί έντός τής πόλεως έλληνική ήτο άείποτε ή 
γλώσσα τής πλειονότητος, επικρατούσα έφ’ δλου τοϋ γνησίου κερκυραικοϋ 
στοιχείου. Χρήσις δέ τής ιταλικής,, ώς γλώσσης τής τότε κυβερνήσεως, 
έγίνετο ύπ’ έκείνων, οΐτινες ένεκα τής θέσεώς των ήσαν είς συνεχή έπαφήν 
πρός τούς ξένους.Άλλά καί ούτοι, κατά τό πλεϊστον, καίπερ μεταχειριζό- 
μενοι ώς οικιακήν τήν ξένην γλώσσαν, έλάλουν καί τήν έλληνικήν, δί ής 
ήρχοντο είς συνάφειαν πρός τάς πολυπληθεστερας τάξεις τής πόλεως και 
τής λοιπής νήσου αϊτινες ήγνόουν τήν ιταλικήν, καί μάλιστα πρός τούς 
λειτουργούς τής έκκλησίας, κατά τήν έκπλήρωσιν τών θρησκευτικών κα
θηκόντων συνταυτιζομένην τότε μέ τά καθήκοντα, τοϋ άτόμου καθ’ δλον 
τόν κοσμικόν βίον. Βεβαίως ή έθνική γλώσσα δέν έ'μενεν αμιγής ξενισμών, 
άλλά δέν ήτο έν Κερκύρεκ παρεφθαρμένη περισσότερον ή ή είς άλλα μέρη 
τής Ελλάδος λαλουμένη, δπου είχον παρεισφρήση οί τουρκισμοί, ούχί 
όλιγώτερον ή έν Κερκύργ οί ίταλισμοί, άν καί ή έπιρροή τής ξένης γλώσ
σης καί τών ξένων εθίμων ήτο. έν Κερκύρ^ δραστηριωτέρα ώς ένεργου- 
μένη ύπό πεπολιτισμένων καί ούχί ύπό βαρβάρων δεσποτών. Μαρτυρούσε 
δέ άδιαφιλονεικήτως τήν καί έν τή περί ής δ λόγος έποχή έπικράτησιν 
τής έθνικής ήμών γλώσσσης καί οικιακά έ'γγράφα καί έπιστολαΐ καί πρό 
πάντων αί πράξεις τών συμβολαιογράφων, οΐτινες, καθ’ δλην τήν νήσον, 
έκτος τών έν τή πόλει, έν γένει άπαντες συνέταττον ,αύτάς μόνον ελ
ληνιστί, έν ώ καί οί έν τή πόλει συνήθως ίταλιστί γράφοντες συνέτατ
τον πράξεις καί ε’ις τήν έλληνικήν. Άλλ’ ώς πρός τήν περί τής πατρίου 
γλώσσης μέριμναν διασήμων οϊκων καλόν παράδειγμα άναφέρει αύτός 
δ κ. Μπαλάνος τό τοϋ ’Εμμανουήλ Θεοτόκη (ούχί υιού, άλλ’άνεψιοϋ τού 
κλεινού Νικηφόρου), άπαγορεύσαντος τήν χρήσιν τής ιταλικής έν τφ οϊκφ 
αύτοϋ, καί άπαιτήσαντος νά λαλήται μόνον ή ελληνική.

Εύρίσκοντο καί κατά τούς χρόνους έκείνους έν Κερκύρρι, ώς έκ τής ξε
νοκρατίας, καί οίκογένειαι ένασμενιζόμεναι έν τή χρήσει τής γλώσσης 
τών 'Ενετών, ώς έν Άθήναις σήμερον ύπάρχουσί τινες προτιμώντες την 
έν οίκογενείφ χρήσιν τής γαλλικής ή άλλων ξένων γλωσσών άντί τής 
πατρίου γλώσσης, φανταζόμενοι δτι τοιουτοτρόπως επιδεικνύονται ένω- 
πιον τών ξένων, ώς οί έκ τών 'Ελλήνων μάλλον ποτισθέντες τον ευρω
παϊκόν πολιτισμόν, Άλλ’ ή γλώσσα τού τόπου έν Κερκύρφ, καί εν τή 
λοιπή νήσφ άποκλειστικώς, ήτο ή καθωμιλημένη έλληνική. Τοϋ γενι- 
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κού δέ τούτου κανόνας έξηροϋντο οί ξένοι την καταγωγήν, οΐτινες φυσικώ 
τφ λόγφ έτήρουν τότε την γλώσσαν τών πατέρων αύτών,. ήτις ήτο καί 
ή γλώσσα τής ομοφύλου αύτοϊς κυβερνήσεως. Άγνοοϋμεν δέ πόθεν δ κ, 
Μπαλάνος ήρύσθη τήν δλως άβάσιστον πληροφορίαν, δτι, άποβιβασθείς 
δ Γυίλφορδ έν Κερκύργ, άπεγοητεύθη καί έδέησε νά περιηγηθή άλλας 
νήσους καί χώρας έλληνικάς δπως αναζωπύρωση τά φιλελληνικά του αι
σθήματα.

Λυπηρόν είναι δτι δ κ. Μπαλάνος, ούτινος έκ τής εύάνδρου ’Ηπείρου 
το γένος ελκοντος, γεννηθέντος δέ καί άνατραφέντος έν Κερκύργ, δέν έ'χο- 
μεν λόγους ν’ άμφισβητήσωμεν τήν υίϊκήν στοργήν πρδς τήν ιδιαιτέραν 
ήμών πατρίδα, λυπηρόν είναι λέγομεν δτι άμελετήτως έ'σπευσε νά θίξη 
τδ σπουδαΐον άντικείμενον τής έθνικής γλώσσης έν Κερκύρερ, είς τρόπον 
δυνάμενον νά παράσχη είς τούς ξένους άφορμήν ή άπλώς ποόφασιν έ- 
σφαλμένων καί ϊσως κακοβούλων κρίσεων περί τοϋ ελληνικού χαρακτήρός 
τής ήμετέρας νήσου, κρίσεων έξ ών, μετά τοϋ άνυποστάτου αύτών καί 
μεγάλη ζημία δύναται νά προσγίνη είς τά συμφέροντα καί δικαιώματα 
τοϋ ελληνισμού άπέναντι ιδίως ξένων πλεονεκτικών έπί τής Ανατολής 
ορέξεων.

Καί εις ανακρίβειας δέ τινας περιπίπτει δ κ. Μπαλάνος έν τοϊς περί 
Γυίλφορδ ίςορουμένοις, άνακριβείας, τάς δποίας ήθελεν άποφύγει, άν έλάμ- 
βανεν ύπ’δψιν τδ ούχί πρδ πολλοϋ δημοσιευθέν περί αύτού έν Κερκύρικ πο
νημάτων τοϋ κ. Λ. Βροκίνη, έν ω ήθελεν εύρεΐ ασφαλείς ειδήσεις καί περί 
τής είς τδ ήμέτερόν δόγμα βαπτίσεως τού έξοχου φιλέλληνος. Πιστεύο- 
μεν δμως δτι δέν έπιτρέπεται ήμ.ϊν νά σιωπήσωμεν καί άπέναντι τής 
αίνιττομένης μομφής είς τήν Κέρκυραν έπί άγνωμοσύνη πρδς τδν μέγαν 
τής ελληνικής παιδείας εύεργέτην. Λέγομεν λοιπόν, δτι δ μέν άνδριάς 
τού Γυίλφορδ, δ πρδ τεσσάροον ή τριών έτών σταλείς έξ Αθηνών ένταύθα, 
ύπάρχει κατατεθειμένος προσωρινώς εν τινι ίσογείφ τού Βασιλικού Γυ
μνασίου, διότι ενεκα τεχνικών λόγων γίνεται είσέτι σκέψις πού αρμόζει νά 
σταθή. *Η δέ ώραία προτομή ή ύπδ τού Κερκυραίου γλύπτου Παύλου 
Προσαλεντου καλλιτεχνηθεϊσα ΐσταται άπδ πολλών έτών άρμοδίως καί 
ευπρεπώς ιδρυμένη έν τή μεγάλη αιθούση τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης 
Κερκύρας. Ταύτης δέ τής προτομής μαρμάρινον. δμοίωμα, έργον άλλου 
Κερκυραίου καλλιτέχνου τοϋ Ίωάννου Καλοσγούρου,έκόσμει καί αύτδ τήν 
Δημοσίαν Βιβλιοθήκην μέχρι τοϋ έτους 1868, δτε δ τότε ύπουργδς τής 
Παιδείας Σαράβας έπιμόνως άπήτησε ν’ άποσταλή είς Αθήνας καί τεθή 
εις το μουσεϊον τοϋ Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου.

Έν Κερκύρςι τή 29 Μαρτίου 1890
W. Τ. Βούλγαρος.
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Ή ’Ασπασία, ή Κλεοπάτρα καί ή Θεοδώρα αποτελούσε την τριάδα 
τών έν τώ έ'ρωτι διαπρεψασών γυναικών κατά τήν άρχαιότητα. Άπε- 

5 πειράθημεν νά ζωγραφήσωμεν τήν διάσημον έταίραν, τήν άκόλαστον βα-
I σιλίδα καί τήν άκόλαστον αΰτοκράτειραν, έν τφ μέσφ τών κοινωνιών καί
I τής καταστάσεως τού πολιτισμού δν έκάστη κατοπτρίζει καί άντιπρο-
\ σωπεύει. Μετά τής ’Ασπασίας φαίνονται αί Άθήναι έν τή έκλάμψει τοΰ
!■ αθανάτου αύτών πνεύματος καί τή άχαλινώτφ έλευθερί^: τής καχυπό-
j πτου καί· ζηλοτύπου αύτών δημοκρατίας. Ή Κλεοπάτρα μετέχει δύο
I κόσμων.Ώς έκ μέν τών προγόνων αύτής ανήκει είς τδν έλληνοαιγυπτιακδν
I κόσμον τής ’Αλεξάνδρειάς, τδν έκνευρισθέντα ύπδ τοϋ πλούτου, τής πολυ-

τελείας, τής τών ηθών έκδιαιτήσεως καί μέλλοντα νά συναπολεσθη 
! μετά τής άσώτου ταύτης καί ακολάστου βασιλίδος. Ώς δ’ έκ τών έρα-
! ς·ών της άνήκει είς τδν ρωμαϊκόν κόσμον, δστις άπέβαλε μέν τάς παλαιάς
ί άρετάς έ’νεκα τής συγχρωτίσεως αύτοΰ μετά τών ύποδουλωθέντφν λαών,
ί άλλά διατηρεί μεθ’δλην αύτοΰ τήν διαφθοράν καί τάς αιματηρά; αύτοΰ
I στάσεις, τήν έπί τώ όνόματι αύτοΰ άγερωχίαν, τήν άδάμαστον ίσχυρογνω-
’ μοσύνην κάί τήν σιδηράν ίσχύν. Ή Θεοδώρα βασιλεύει έν Βυζαντίφ καθ’

δν χρόνον ή στρατιωτική- ισχύς, ή διοικητική τάξις, δ δημόσιος πλού
τος, ή ακμή τών τεχνών άποκρύπτουσιν είσέτι τά σπέρματα, τής κατα
στροφής τοϋ κράτους έκείνου τοϋ εύρυτάτου, τοΰ άπαρτιζομένου ύπο στοι
χείων άνομοίων, τοϋ κυβερνωμένου κατά τδ πρόσχημα μέν ύπο τών 
ρωμαϊκών νόμων, πράγματι δέ ύπδ τοϋ ασιατικού δεσποτισμοΰ, ου δ λαός 

ί- παρητήθη τών εαυτού δικαιωμάτων καί άσμενίζεται είς μόνα τά θεολο-
; γικά ζητήματα καί τάς ιπποδρομίας. Δέν νομίζετε δτι έκάστη τών γυ

ναικών αύτών άνταποκρίνεται είς μίαν περίοδον έξελίξεως τοϋ πολιτισμού, 
ής εστία εινε αί Άθήναι κατά τήν έποχήν τού Περικλεούς, ή Άλεξάν- 

: δρεια και ή Ρώμη κατά τήν έποχήν τοϋ Καίσαρος, καί τδ Βυζάντιον
! κατά τήν έποχήν τοϋ ’Ιουστινιανού ;
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’Αφιέρωσα τάς παρούσας τρεις ρ.ελέτας εις τρεις επιφανείς, φίλους, ήτοι 
την πρώτην εις τον ΛεκδντΔελίλ δστις Διά τών Αρχαίων ποιημάτων οΛ- 
τοϋ παρέσχε τόσας λαμπράς καΐ ακριβείς εικόνας της ΈλλάΔος: την Δευ
τέραν είς τον ΆλέξανΔρον Δυμάν, τδν ζωγραφήσαντα την Κλεοπάτραν έν 
ταΐς πολλαπλαϊς αύτής μετενσαρκώσεσιν, άπδ τής Μαργαρίτας Γωτιέ, θα- 
νούσης έξ έρωτος, μέχρι της Πριγκιπίσσης της ΒαγΔάτης, ήΔυπαθώς βυ- 
θιζούσης τούς γυμνούς βραχίονας έντας - σωρού χρυσών νομισμάτων, τήν 
Δέ τρίτην εις τδν Βικτωριανόν ΣαρΔού, τδν έκθάψαντα την ΘεοΔώραν 
άπδ τοϋ κονισάλου τών χρονικών και ζωοποιοΰντα αύτήν έκ νέου έν τφ 
Βυζαντίφ, δπερ έκ τών έρειπίων άνήγειρεν.

ΓΙαρίσιοι 6 ’Οκτωβρίου 1889.
_ __ _ Ε· Ο.

ΑΣΠΑΣΙΑ
Τώ Λεκύντ Δελ(λ.

’ · Α<

: Ή Ασπασία, τδ όνομα αύτό, δπερ σημαίνει αγαπητή καί ήχεϊ εις την 
άκοην ώς άπηχησις μακροϋ φιλήματος, άνακαλ.εϊ εις την μνημην τδν 
άρχάϊον κόσμον κατά την λαμ.προτάτην αύτοϋ'περίοΔον, κατά την επο
χήν της αίγληέσσης έκλάμψεως τοϋ ελληνικού πνεύματος.- Ό λογισμός 
γίνεται δναρ καί τδ όναρ οπτασία. Αί Άθηναι τού πέμπτου α’ιώνος έμ— 
φανίζονται’ άπαστράπτουσαι ύπδ. τδν ήλιον, ζωηραΐ καΐ θορυβώΔεις, πλή
ρεις κινήσεως καΐ έργασίας.

Έπί τής Ά^ροπόλεως στρατιά εργατών ύπδ τάς Διαταγάς τοϋ ’Ικτίνου, 
τοϋ Μνησικλέους και τοϋ Καλλικράτους αποπερατώνει τήν ο’.κοΔομήν 
τών Προπυλαίων κάί αρχίζει τήν τοϋ Έρεχθείου. 'Ο ΦέιΔίας Διά τών τε
λευταίων κτυπημάτων τής σμίλης άποπερατώνει τδ ανατολικόν άέτωμα 
τοϋ Πάρθενώνός, ένφ δ Πολύγνωτος και δ Πάναινος γράφουσι τάς εικό
νάς τής Ποικίλης. Αί έπευφημίαι, αί κραυγαι τοϋ τρόμου, οί γέλωτες 
τριακοντακισχιλίων θεατών άντηχοΰσιν έκ περιτροπής είς τδ θέατρον τοϋ 
Βάκχου, ένθα ΔιΔάσκονταε αί τραγφΔίαι τού Σοφοκλέους καί τοϋ Εύρι- 
πίΔου, καΐ αί κωμφΔίαι τοϋ Κρατίνου καί τοϋ Φερεκράτους. Είς τό’Ω- 
Δεϊον, ού ή άρχιτεκτόνίκή κατασκευή υπενθυμίζει τήν σκηνήν τοϋ Ξέρξόυ 
και,-είς τδ όποιον οί ιστοί τών έν Σαλαμϊνι κυριευθεισών περσικών τριή- 
ρεων χρησιμεύουσιν ώς Δοκοί,, μουσικοί καΐ- ποιητικοί αγώνες τελούνται 
έναλλάξ μετά Δημοσίων αναγνωσμάτων τών γινομένων ύπδ τοΰ ΉρΟ- 
Δό του έκ τών πρώτων βιβλίων τών 'Ιστοριών τοΰ. Απόσπασμα-δπλιτών. 
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έπιστρεφόντων. έκ τών γυμνασίων σΰναντάτά’ί παρά' τή^' ό'Δδν τών Έρμων 
μετά θεωρίας παρθένων μεταβαινοΰσών όπως άντλήσώσιν ΰΔώρ κάθάρ'τή' 
ριον έκ τής Καλλιρρόης. Ένφ ή νεκρική πομπή ενός τών τελευταίων 
Μαραθωνομάχων Διευθύνεται πρδς τδ Δίπυλον, δμιλος έφηβων, έν οίς δ 
’Αριστοφάνης, δ Θρασύβουλος, δ Κόνών Διέρχεται έγγδθεν τοϋ Πρυτα
νείου· δ Διοικών αύτούς περιπολάρχης τούς δΔηγει προ τοϋ βωμού τής 
Άγράύλου δπως δμόσωσι τδν όρκον τοϋ έφηβου. Ή αγορά, ή μόλις πρό 
τινων στιγμών πλήρης λάλων καί περιέργων, ίσταμένων πρδ . τών οκρί- 
βάντων τών πωλητών καΐ παρά τήν θύραν τών κουρείων^ έ’νθα δ Σωκρά
της συζητεΐ καί δ Τίμων λοιΔορει, ήρημώθη νϋν. Άμα τή φωνή τοϋ 
κήρυκος καΐ τή προσεγγίσει τών τοξοτών οί πολϊται συρρέουσιν εις τήν 
Πνύκα δπως άκούσωσι ΘουκυΔίΔην τδν Μελησίου καί Περικλέα τδν Ξαν- 
θίππου. Μετά τινας ώρας τδ πλήθος συνωθεϊται παρά τήν παραλίαν τοϋ 
Πειραιώς· οί έργάται τοϋ ναυστάθμου Διακόπτουσι τήν. έργασίάν των, δί 
Δέ ναϋται τών εμπορικών πλοίων παύουσι τήν άποβίβασιν τών άσκών 
τοϋ οίνου τής Χίου καί τής Λέσβου, τών ύφασμάτων τής Μικράς Ασίας, 
τής πισσασφάλτου τοϋ Εύξείνου, τών σιτηρών τής Εύβοιάς-, σταματώΟι 
τήν φόρτωσιν τών όπλων, τών Δερμάτων, τών αγγείων, τών αρωμάτων, 
τοϋ έλαίου, τοϋ μέλιτος, τών σύκων. ’Ανέρχονται εις τά καταστρώματα, 
άναρριχώνται εις τάς κεραίας. Τδ θέαμα είνε άξίον τής προσοχής· στό
λος νικηφόρος καταπλέει εις τδν-πολεμικόν λιμένα.

Είνε Δειλή. Ό ήλιος εξαφανίζεται όπισθεν τοΰ Αιγάλεω, ρίπτων έπί 
τών όρέων τής Αττικής αντανακλάσεις χρώματος υακίνθου καί σαπφεί
ρου. Όΐ Δοϋλοι στιφηΔδν καταλείπουσι τά εργαστήρια καΐ τά’ έργοστά- 
σια. Ό Πρωταγόρας, δ Ζήνων, δ Δάμων άπολύουσι τούς μαθήτάς των. 
Ό Άντιφών άνάπτει τήν λυχνίαν τήν σύντροφον τών φΓλοπόνων αγρυπνιών 
του, δ άστρονόμος Μέτων εξέρχεται δπως παρατήρηση τούς αστέρας. Άί 
ΔεικτηριάΔες, έχουσαι κλωνίον μύρτου μεταξύ τών χειλέών, έπιφαίνονται 
παρά τήν εισοΔον τής κατοικίας των οί νεαροί εύπατρίΔάι, αί παλλα- 
κίΔες καί αί αύλητρίΔες πληροϋσι τούς κήπους τοϋ εξωτερικού Κεραμει- 
κοϋ. Ό ΆλκιβιάΔης μέ τήν κεφαλήν έστεμμένην Δι’ιών καΐ τήν κόμην 
Διάκοσμον ύπδ χρυσών τεττίγων, μέ τδν μανΔύαν κατά γής συρόμενου, 
Διέρχεται Διά μέσου τής άγοράς προσκεκλημένος εις συμπόσιον, ού ή αύγή 
Δέν θά ιΔη τδ πέρας. Ό Περικλής, δστις κατά τήν αυτήν ημέραν έΔη- 
μηγόρησεν εις τήν Πνύκα, προήΔρευσε τοϋ πολεμικού συμβουλίου, έπεξ- 
εεργάσθη έν τή βουλή μετά τών Πρυτάνεων καί τοΰ ταμίου τών κοινών 
προςόΔων προβούλευμά τι προϋπολογισμού, έπανέρχεται εις τήν κατοικίαν 
του. Αύτόθι εύρίσκεταιή ’Ασπασία, συνΔιαλεγομένη περί φιλοσοφίας μετά 
τοΰ Άναξαγόρου, περί ηθικής’μετά τού Σωκράτους, περί πολιτικής μετά 
τοΰ Χαρίνου, περί ύγιεινής μετά τοϋ Ίπποκράτους, περί καλού μετά’τοϋ 
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Φειδίου. Ό Περικλής την άσπάζεται είς τό μέτωπον, ώς πράττει καθ’ 
έκάστην δσάκις εξέρχεται η επιστρέφει1.

1 Καί γάρ έξιών, ώς φασι, καί εΐσιών άπ’αγοράς ήσπάζετο καθ’ ημέραν αύτήν 
μετά τοϋ καταφιλεΐν. Πλουτάρχου, Αλριζάης 24.

2 Σχολ. Πλατ. Merit, 249.
3 Ή έν τφ Ούατικανώ πεπλοφόρος προτομή ανήκει εις τήν ρωμαϊκήν τέχνην.
Ή κόμμωσις αύτής και ή διευθέτησις είνε καθαρώς ρωμαϊκή, άν δέ ή επιγραφή 

δεν προσετέθη μετά ταϋτα, πρέπει νά θεωρήσωμεν τό μαρμάρινον αΰτδ έργον ώς φαν
τασιώδες απείκασμα εξ έκείνων, άτινα οί πλούσιοι Ρωμαίοι παρήγγελλον είς τούς 
γλύπτας πρδς διακόσμησιν τών βιβλιοθηκών των. Ή φήμη τής Ασπασίας ώς γυναι- 
κδς φιλοσόφου δικαιολογεί τήν παρουσίαν τής προτομής αύτής μεταξύ τών τοϋ Πυ- 
θαγόρου καί τοΰ ’Αντισθένους.

Ό Γρονόβιος δημοσιεύει εις τδν πρώτον τόμον τών 'E-Llprixcar άρχαιοτηταν 
αύτοϋ (σελ, 83) καί έτέραν ψευδή εικόνα τής ’Ασπασίας, ήτοι δακτυλιόλιθον παρι- 
στάνοντα τήν Άθηνάν φέρουσαν κράνος μετά τής επιγραφής Άσπάσου. Φρονώ δμως 
δτι ούδείς "Ελλην εσκέφθη ποτέ ν’απεικόνιση τήν ’Ασπασίαν ύπδ μορφήν Άθηνάς, 
ώς πρδς δέ τήν επιγραφήν, αΰτη δεικνύει απλώς τδ ονομα τοΰ γλύπτορ Άσπασίου ή 
Άσπάσου, άναφερομένου παρά τοΰ Sillig (Catal. Artific. σελ. 100).

Ή ’Ασπασία είνε ή «Ήρα τοϋ ’Ολυμπίου Περικλέους»1 2. Βασιλεύει έν 
Άθήναις διά της καλλονής και τοϋ πνεύματος αύτής. Μετέβαλε τον άρ- 
χαϊον γυναικωνίτην είς αίθουσαν τών καθ’ημάς χρόνων.Ή ’Ασπασία έχει 
την αύλικήν ακολουθίαν της, καίπερ εν χόρςο δημοκρατική ζώσα, απο
λαύει ελευθερίας έν τη πόλει έκείνη, ένθα οί νόμοι και τά ήθη έπιβάλ- 
λουσι διαρκή κηδεμονίαν είς τάς γυναίκας^ πρόΐσταται τών τυχών της 
πόλεως, ένθα αύτη. είνε ξένη.

Β'

Τοιαύτη παρουσιάζεται ή ’Ασπασία είς την μνήμην ή μ,άλλον τοι
αύτη διαγράφεται δι’ άμ,φιβόλων γραμμών ή μορφή της έν τή φαντα
σία, "Άν θέληση τις νά καθορίση άκριβέστερον τούς χαρακτήρας τής 
μορφής ταύτης, νά μεταβή άπο τοϋ ονείρου εις τήν πραγματικότητα, 
αυτή ώχρι£, εξαλείφεται, έξαφανίζεται. Ώς ιστορικόν πρόσωπον ή ’Ασπα
σία δέν ύπάγεται είς έρεύνας καί διαφεύγει τήν άνάλυσιν. Μένει έν τή 
άοριστίρρ καί έκεΐ πρέπει ν’ άφεθή, καθότι έκεΐ μόνον είνε εύδιάγνωστος. 
Πάσα μελέτη περί τής ’Ασπασίας, άποπειρωμένη ν’ άφηγηθή τόν βίον 
της έν άλληλουχίρι, νά διαγράψη τόν χαρακτήρά της, νά έκθεση τάς 
©ιλοσοφικάς και ήθικάς αύτής ιδέας, έ'σται μοιραίως ένάντία τής άληθείας. 
Επίσης είνε άδύνατον νά δρισθή τό είδος τής καλλονής της,Ή παράδοσις 
ούδέν λέγει, αΐ δέ δήθεν εικόνες τής ’Ασπασίας, αί προτομαι καί οί γε- 
γλυμμένω λίθοι άνεγνωρίσθησαν πασιδήλως ώς μή γνήσιοι 3. Τοΐς πάσιν 
εξεστι νά φαντασθώσι τήν Μιλησίαν ώς τήν καλλίστην τών κανηφόρων 
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τοϋ Παρθενώνας ή ώς τήν χαριεστάτην τών ριπιδιοφόρων τής νεκροπόλεως 

τής Τανάγρας.
Αί πληροφορίαι δσας ή άρχαιότης κατέλεπεν ήμΐν περί τής ’Ασπασίας 

είνε ό'λως άντίΦατικαί. ’Άν πιστεύσωμεν τούς κωμικούς καί τούς σχολια- 
στάς των, έίν τισι δέ χωρίοις και αύτόν τόν Πλούταρχον, ή Ασπασία ήτο 
άπλή, μικρόν τι άγχινουστέρα, μικρόν τι μάλλον πεπαιδευμένη, δπωσόύν 
έπιτηδειοτέρα καί ύποκριτικωτέρα τών λοιπών εταιρών. Άφοϋ έχρημά- 
τισεν εταίρα έν Μιλήτω, ειτα έταίρα, καί δπερ χείρον, μαστροπός έν Με- 
γάροις, ήλθεν είς Αθήνας, έ'νθα έγνώρισε τόν ΓΙερικλέα. Προσείλκυσεν αύ
τόν διά τών μέσων, άτινα αί δμοιαι αύτή γενικώς μεταχειρίζονται δπως 

σαγηνεύσωσι τούς άνδρας.
"Ηραν τέ οί Ασπασίαν τίκτει 
Καταπυγοσύνη, 
Παλλακήν κυνώπιδα

λέγει δ ποιητής Κρατϊνος k
"Οτε εϊδεν έαυτήν γηράσασαν ή Ασπασία, φοβουμένη μήπως δ Περι

κλής τήν βαρυνθή, έμ.νήσθη τοϋ παλαιοϋ αύτής έπαγγέλματος καί προσ
είλκυσεν είς τήν κατοικίαν της έταίρας έλευθέρας καί δούλας και γυναί
κας προσέτι έγγαμους, προσφέρουσα αύτάς εις τόν εραστήν της. Χάρις εις 
τάς θεραπείας ταύτας ή Ασπασία έσχεν έπί τοϋ Περικλέους άπόλυτον 
κράτος, τόν διέφθειρεν ώς ήθελε, συμβουλεύσασα αύτφ δύο πολέμους ολέ
θριους καί πείσασα αύτόν νά θυσιάση τό συμφέρον τής πόλεως καί τήν 
ειρήνην τής Ελλάδος χάριν συμφερόντων ιδιωτικών και χάριν προσωπι
κής έχθρας

Κατ’ άλλας παραδόσεις, άς επικαλούνται καί μεγαλοποιούσαν οΐ νεό
τεροι ύπερασπισταί τής Ασπασίας, ή διάσημος αύ'τη γυνή έκέκτητο 
πάντα τά σπανιότατα τών χαρισμάτων. Ή άρετή της ήτο ύπερτέρα πά- 
σης ύπονοίας και μόνον ένεκα τής ξένης καταγωγής της συγκαταλέγεται 
μεταξύ τών εταιρών. Δέν είχεν δμως τά ήθη καί τήν συμπεριφοράν τών 
Γναθαινών καί τών Λαίδών ήτο ποιήτρια, φιλόσοφος, ρήτωρ, πολιτεύ- 
τρια. Ήλθεν έπίτηδες έκ Μιλήτου είς Αθήνας δπως διδάξη τήν τέχνην 
τοϋ σκέπτεσθαι καί τοϋ καλώς λέγειν. Ή Ασπασία έχρημάτισε μάλλον 
διδάσκαλος ή έρωμένη τού Περικλεούς. Έδίδαξεν αύτόν τήν πολιτικήν 
καί τήν ευγλωττίαν, δπως έξήσκησε τόν Σωκράτην είς τήν διαλεκτικήν. 
Άνευ τής άπαραμ.ίλλου Μιλησίας δ Σωκράτης δέν θά ήδύνατο νά δία-

1 Fragm. Comic. Graec. έκδ. Didot. σελ. 47.
2 Αύτόθι σελ. 47,187,282. Άριστοφάνους Άχαρνης 530—536. Σχόλ. αύτόθι 

καί έν Εϊρηνρ 502. Πλουτάρχου ΠιριχΛ, 24, 30, 32. Δοΰρις δ Σάπιος παρ’Άρπο- 
κρατίωνι έν λ. ’Αθηναίου IB', ΙΓ'. Λουκιανός έν τώ Πιρι ορχήσιως, Γεώργιος δ Σύγ- 
κελλος σελ. 253. Σουίδας έν λ. Ασπασία καί ’Λσπασίαι. 'Ησύχιος έν λ, · 
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>.εχθη και δ Περικλής δεν θά ήδύνατο νά κυβέρνησή ού^έ ν’ άγορεύση. 
Ο απαγγελθείς υπο τοϋ Περικλεούς ώραΐος επιτάφιος λόγος τών φονευ- 
θέντων ύπδ τοϋ έχθροϋ ’Αθηναίων κατά τδ δεύτερον έτος τοϋ .Πελοπον- 
νησιακου πολέμου εινε έργον της ’Ασπασίας. Εις τά έξοχα ταΰτα ανδρικά 
χαρίσματα η Ασπασία συνηνου κα'ι πάσας τάς γυναικείας άρετάς, “Ητο 
σώφρων, οικονόμος, δραστήρια, φίλη της τάξεως. Έίίίαξε τά συζυγικά 
καθήκοντα τήν σύζυγον τοϋ Ξενοφώντος, έ'^ειξεν είς τήν σύζυγον τοϋ 
Ισχομάχου πώς πρέπει νά τηρή τδν οίκον, παρεϊχεν είς πάσαν έπισκέ- 
πτριαν άγαθήν τινα συμβουλήν ή ηθικόν μάθημα, έγένετο ύπό^ειγμα ε’ις 
τάς ’Αθηναίας δέσποινας

Προ^ήλως εκατέρωθεν έξογκοϋσι τά πράγματα. 'Υπάρχει δμως βάσις 
τις άληθείας και είς τάς επιθέσεις τών κωμικών καί είς τούς πανηγυρι
κούς τών Σωκρατικών. Ή ’Ασπασία δύναται νά καταλεχθή μεταξύ τών 
φιλοσόφων γυναικών, άλλά ίιά τούτο ίέν έξαιρεϊται έκ τής τάξεως τών 
εταιρών,

Γ

Η Μίλητος, ένθα η Ασπασία εγεννήθη έκ πατρός όνόματι Άξιόχοϋ1 2, 
ητο μια τών άνθηροτάτων πόλεων τής ιωνικής παραλίας. Ή φήμη της 
εθεμελιοϋτο έπί τοϋ στρατιωτικού αύτής παρελθόντος, δ πλούτος της 
προηρχετο έκ τοϋ εμπορίου καί τής βιομηχανίας καί αυτός δ πλούτος ήτο 

1 Ξενοφών Άπομνημ. Β', 6. Οιχοτομ. Γ'. Πλάτων Μενεζ. 236, 237, 249 καί 
Σχολ. αυτόθι. Αισχίνης δ Σωκρατικός παρά Κικέρωνι de lnv. A' 31. Κοϊντυ- 
λιανός Ε', 2. Θεμίστιος Λόγ. ΚΖ'.

Παρατηρητεον οτι άν αί δυσμενείς πρός τήν ’Ασπασίαν μαρτυρίαι ανάγονται κατά 
τό πλεΓστον είς τήν έποχήν καθ’ ήν εζη, .πάσαι αί εΰνοϊκαί ύπέρ αύτής, εξαιρέσει 
ολίγων^ γραμμών σχεδόν ασήμαντων τοΰ Ξενοφώντος, . χρονολογούνται άπό έποχών 
κατά τό μάλλον καί ήττον μεταγενεστέρων. Ό άναφερόμενος ύπό τοϋ Κικέρωνος διά
λογος τοϋ Αίσχίνου δέν συνετέθη πρό τής αρχής τοΰ Δ' αίώνος· τό αύτό ρητέον καί 
περί τοΰ Μενεξε'νευ, ού τοσάκις ήμφισβητήθη τό κΰρος κχί έν τώ δποίω βρίθουσιν 
οί αναχρονισμοί. "Αλλως τε ή ’Ασπασία είς τούς διαλόγους τούτους' δέον νά. θεωρηθή 
ώς τύπος κατά τό μάλλον καί ήττον πλαστός, ώς δν φιλοσοφικόν, καϊ ούχί ώς πρό- 
σωπον ύπαρκτόν. Δέον ώσαύτως νά ληφθή ύπ ο'ψιν ή σωκρατική ειρωνεία, ής ένεφο- 
ροϋντο οι μαθηταί του, φιλοσόφου. ’Αδύνατον νά παραδεχθώμεν κατά γράμμα τούς 
λόγους, ούς ό Πλάτων αποδίδει είς τόν Σωκράτην έν τώ Μετεζε'τω δτι παρά τής ’Α
σπασίας έδιδάχθη. ‘

2 Πλουτάρχου Πε?1χ\. 24. Σουί'δας, έν λέξ. Ασπασία. Ό Αίλιανός (IB', 1) διά
μακρών ομιλει περί άλλης τίνος ’Ασπασίας, μνημονευόμενης έπίσης ύπό τοΰ Πλου
τάρχου καί τοΰ Σουί'δα. Γεννηθείσα έν Φωκαίμ τής ’Ιωνίας, κατέστη ή παλλακΐς τοΰ
Κυρου και ειτα του Άρταξέρξου. ’Εκαλείτο Μιλτώ, έπωνόμασε δέ αύτήν ’Ασπασίαν 
δ Κΰρος πρός άνάμνησιν, ώς λέγει δ Πλούταρχος, τής περιφήμου ’Ασπασίας, ής ή 
φήμη είχε περιέλθει καί μέχρις αύτοΰ.
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ή αιτία τής διαφθοράς της. Ούσα πατρίς τοϋ Θαλοϋ,τοϋ Αναξίμανδρου 
καί τοϋ Άναξιμένους η πόλις αυτή, ήτο έπίσης περιβόητος δια τάς πολ
λάς αύτής εταίρας δσον καί διά τούς φιλοσόφους. Ήτο ένταυτφ ή Κόριν
θος καί αί Άθήναι τής ’Ιωνίας· ήτο ή άρίστη τών σχολών 5ιά την Α
σπασίαν, τήν φιλόσοφον έταίραν. Έν Μιλήτφ ή ’ ’Ασπασία διήγε βιον 
εταίρας, άλλ’ εταίρας ευπρεπούς καί δυσπρόσιτου*. Μιμούμενη το παρά
δειγμα τής διάσημου Θαργηλίας, ήτις έ'σχε όεκατέσσαρας έραστάς, πάν- 
τας διοικητάς πόλεων καί ετελευτησε σύζυγος τυράννου τίνος τής' Θεσ
σαλίας, δέν έδέχετο είμή τούς πρωτεύοντας έκ τών πολιτών.

Πρδς τίνα σκοπόν καί είς τίνα περίστασιν ήλθεν η Ασπασία εις Αθή
νας; Κατά ποιον έτος τής ηλικίας της άφίκετο; Είνε ταϋτά ζήτημάτά, 
άτινα έν ελλείψει μαρτυριών, ή κριτική αδυνατεί νά λύση. Δυνάμεθα voc 
βεβαιώσωμεν μόνον δτι ή Μιλησία ήτο έγκατεστημένη έν. Άθήναις πρδ 
τής πε’ ’Ολυμπιάδας (447—443 π. X.), δτε ήδη ειχεν άρχίσει ν μετά 
τού Περικλεούς σχέσις της2. Κατά τδ λέγείν τού Πλουτάρχου, δστις εΐ- 
χεν άναγνώσει τούς Σωκρατικούς καί παρείχε πλείονα τού δέοντος πί- 
στιν είς τάς διαβεβαιώσεις των, δ Περικλής έσαγηνεύθη έκ τής μαθή- 
σεωςκαί τού πνεύματος τής Ασπασίας. Χωρίς νά διαμφισβητήσωμεν τά 
πνευματικά χαρίσματα τής διάσημου γυναικός, δυνάμεθα οΰχ ηττον νά 
παραδεχθώμεν δτι δ Περικλής έγοητεύθη έξ ίσου καί έκ τής καλλονής 
κάί τής χάριτος αύτής. Ό Αθηναίος έ'σχε πρώτον αυτήν ώς έρωμένην, 
ακολούθως Si διαζευχθείς άμοιβαίιχ: συναινέσει τήν σύζυγόν του, ήνοιξε 
τδν οίκόν του είς τήν Μιλησίαν καί συνέζη φανερώς μετ’ αυτής 3. ■

Πρέπει άρα νά πίστεύσωμεν μετά τών νεωτέρων απολογητών τής Α
σπασίας δτι δ Περικλής συνεζεύχ^η τήδ έκ Μιλήτου έταίραν ; 4 Τδ γεγο-

1 Πλουτάρχου Ι7«ριχά. 24.—’Αθηναίος ΙΓ , 89. ,
2 Ή εΐς Σάμον έκστρατεία έγένετο τό 439, ό Πλούταρχος δε (ΖΖερικά. 25) ανα

φέρει, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, οτι ή ’Ασπασία κατηγορήθη ώς έξωθήσασα τόν Πε
ρικλή νά έπιχειρήση τόν κατά τών Σαμίων πόλεμο'*.

3 Ήρακλείδης ό Ποντικός παρ’ Άθηναίφ IB', 45. Πλουτάρχου, ΠεριχΛ. U. y
4 Έκ τής έκφράσεως τοΰ Πλουτάρχου (ΠεριχΛ. 24), ής τό νόημα είνε λίαν αμ- 

φισβητήσιμον, προέκυψε κατά πάσαν πιθανότητα ή γνώμη ότι δ Περικλής ένυμφευθη 
τήν ’Ασπασίαν. Τό κείμενον λέγει : « . .'. αύτός δέ (δ Περικλής) την Ασπασίαν λα
βών εστερξε διαφερόντως.» Πλήν άφ’ ενός μέν τό Λαμβάνει μόνον κατ’ επεκτασιν 
σημαίνει τό γήμασθαι. Δυνάμεθα άρα νά μεταφράσωμεν ώς έξης «Ό Περικλής .λα
βών τήν ’Ασπασίαν (είς τόν οίκόν του, ύπονοεΐται) ήγάπησεν-άύτήν περιπαθως». Άφ 

■ετέρου καί άν παραδεχθώμεν ότι δ Πλούταρχός πραγματικώς έννοεϋ ότι δ~Περικλής 
παρέλαβεν είς τήν οικίαν του τήν ’Ασπασίαν ώς σύζυγόν, έπιτρέπεται ήμιν.να εικά- 
σωμεν ότι κακώς διηρμήνευσε τό χωρίόν 'Ηρακλείδόυ τοΰ Ποντικοΰ, έξ ου προδηλως 
εσχε τήν πληροφορίαν. Τό χώρίον τοΰτο, διασωθεν παρ Αθηναιφ (IB , 45), εχει 
απλώς ώς έξής : « . . . "Ωκει τε (δ Περικλής) μετ’ ’Ασπασίας, τής έκ Μεγάρων έτά,ί- 
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νδς φαίνεται άπίθανον. Έν Άθήναις δ πολίτες ήτο κατά πάντα ελεύ
θερος νά συζή μεθ’ ,οΐαςδήποτε εταίρας, άλλ’ δ νόμος άπηγόρευεν αύτω 
ρητώς νάνυμφευθή ξένην. Δέν ήδύνατο νά τδ πράξη είμή διά ψευδορκίας, 
καθότι πρδ της θρησκευτικής τελετής έ'πρεπε νά έκπληρωθή νομική τις 
διατύπωσις, ή έγγύη. “Άν βραδύτερου ήθελεν άναγνωρισθή δτι ή κατα- 
χωρισθεϊσα παρά τοϋ δημοσίου γραμ,ματέως κατάθεσις ήτο ψευδής, οί 
δύο σύζυγοι, θεωρούμενοι ώς συνένοχοι έ'τρεχον τδν κίνδυνον ν’ άχθώσι 
πρδ τοϋ δικαστηρίου.Ό νόμος δ’ έν τοιαύτη περιπτώσει επέβαλλε ποινάς 
σοβαράς- ή γυνή έπωλεϊτο ώς δούλη, δ άνήρ ύπεχρεοΰτο εις βαρύ πρόσ
τιμου καί άπέβαλλε τά αστικά αύτοϋ δικαιώματα και τά τέκνα, κηρυσ- 
σόμενα νόθα, άπεστεροϋντο τοϋ ονόματος τοϋ’Αθηναίου 1. ’Αφανείς τινες, 
κατορθοϋντες άναμφιβόλως νά έξαπατώσι τούς γραμματείς τής πολιτείας 
διά ψευδομαρτύρων ώς πρδς τήν γενέτειραν πόλιν τής μνης-ής των, άν δέν 
άνεμιγνύοντο εις τούς πολιτικούς άγώνας δέν έφοβοϋντο πολύ τήν κατα- 
δίωξιν, ήτις ήτο ενδεχόμενον νά πρόκυψη, Άλλά δέν είχεν ουτω προκει- 
μένου και περί προσώπων τόσον γνωστών, οιοι δ Περικλής και ή ’Ασπα
σία.Ό Περικλής μάλιστα και τήν βεβαιότητα άν είχεν ότι ήδύνατο νά 
καταχωρισθή χάριν αύτοϋ ψευδής κατάθεσις, δέν θά τδ έ'πραττεν. Ώς 
αρχηγός πολιτικής μερίδος ήτο άδιαλείπτως εκτεθειμένος εις τάς επιθέ
σεις καί τάς σκευωρίας τών πολιτικών εχθρών του. Έν τή πόλει έκείνη, 
ένθα, μή ύπάρχοντος δημοσίου κατηγόρου, πας πολίτης ήδύνατο νά έγ- 
καλέση τδν άλλον έπί έγκλήματι, τδ τοιοϋτο παράνομον συνοικέσιον θά 
παρεϊχεν δ’πλον επικίνδυνον είς τούς αντιπάλους του.

Πλήν άν έστερεϊτο τής τιμής τοΰ γάμου ή ’Ασπασία, είχεν ώς αντάλ
λαγμα έλευθερίαν άγνωστον είς τούς’Αθηναίους. Βεβαίως είς ’Αθήνας ή 
γυνή δέν εζη έν ταπεινωτική δουλείες, ώς τινες άκόμη φαντάζονται. Έν 
τφ οίκφ ήτο άπόλυτος κυρίαρχος. "Ηθελε καταστή γελοίος δ σύζυγος 
δ αναμιγνυόμενος είς τά τής επιστασίας τοϋ οίκου. Ό Ξενοφών εις τδν 
Οικονομικόν αύτοϋ λέγει ότι προσήκει είς τδν άνδρα νά κερδαίνη χρήματα, 
και είς τήν γυναίκα νά τά δαπανή. Παραβάλλει κατόπιν τήν γυναίκα 
πρδς τήν βασίλισσαν-τών μελισσών.

«Έκείνη έν τώ σμήνει μένουσα ούκ έιή αργούς τάς μέλισσας είναι· άλλ’ 
άς μέν δει έ'ξω έργάζεσθαι εκπέμπει έπί τδ έ'ργον καί ά άν αύτών έκαστη 
ε’ισφέρη, οίδέ τι καί δέχεται καί σώζει ταϋτα εστ’ άν δέη χρήσθαι ....

ρας». Δέν πρόκειται ένταϋθα περί γάμου, μεταξύ δέ τής διαβεβαιώσεως τοϋ Ήρα- 
κλείδου, προγενεστέρας κατά τέσσαρας αιώνας καί πολλώ συμφωνοτέρας πρός τ’ αθη
ναϊκά ήθη καί τής τοΰ Πλουτάρχου, δέν δυνάμεθα νά διστάσωμεν.

1 Ό τόσον περίεργος λόγος τοϋ Δημοσθένους κατά Νεαίρας άναφέρεται είς ανά
λογου ύπόθεσιν, είς γραφήν ξενίας. "Ιδε καί Πλούταρχον έν βίω Περικλεούς 37 
Meursius Themis Attica I, VI καί αλλαχού σποράδην.
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Καί έπί τοΐς ένδον δ’ έξυφάινομένοις άηρίοις έφέστηκεν ώς καλώς και 
ταχέως ύφαίνηται καί τοϋ γιγνομένου τόκου επιμελείται». -

Ή γυνή είνε δ οικονόμος τοϋ οίκου, αύτή διανέμει τήν έργασίαν ε’ις 
τάς θεραπαινίδας, αύτή διατάσσει τούς δούλους, αύτή αναλαμβάνει τά 
τοϋ μαγειρείου, τά τής όψοθήκης, τά τής κατασκευής τοϋ άρτου, αύτή 
παραγγέλλει τά κατά τήν άγοράν, τήν ταξινόμησιν και τήν διανομήν τών 
τροφίμων. Αύτή κρατεί τήν κλείδα τοϋ θαλάμου, ένθα εύρίσκονται πάντα 
τά τιμαλφή άντικείμενα, αγγεία καί κύπελλα έκ μετάλλου, πολύτιμα 
κοσμήματα, πλούσια έορτάσιμα ένδύματα, αργύρια. Ή συνήθεια απαγο
ρεύει αύτή νά γαλουχή ή ιδία τά τέκνα της, άλλ’ αύτή τά λικνίζει, 
τά διασκεδάζει καί τ’ άσπάζεται άδιαλείπτως. Είτα αγρυπνεί έπί τής 
πρώτης αγωγής τών μειράκιων καί έπί τής πλήρους άνατροφής τών κορα- 
σίων. Είτα ή ’Αθηναία οφείλει ν’ άσχοληθή περί τοϋ καλλωπισμού της, 
δστις είνε μακρότατος καί περιπλοκώτατος, διότι λούεται πολλάκις: τής 
ημέρας, μυρώνεται, αλείφει δι’ αρωμάτων τήν κόμην, έπιπάσσει. αύτήν 
διά χρυσής κόνεως, βάλλει ψιμμύθιον είς τάς παρειάς καί τά χείλη, βά
φει τά βλέφαρα καί τάς όφρϋς. Τδν καιρόν, δστις. ύπολείπεται αύτή έκ τής 
έπιστασίας τοϋ οίκου της, έκ τής περί τδν καλλωπισμόν τής ασχολίας, 
έκ τής περί τών τέκνων της, τών πτηνών της, τών κυναρίων της έπι- 
μελείας,· καταναλίσκει είς περιπάτους, εις έκδρομάς, εις έπισκέψεις πρδς 
φίλας της Α Αί ήμέραι τών θρησκευτικών εορτών, τόσφ πολυαρίθμων έν 
’Αττική είσι διά τάς ’Αθηναίας εύκαιρίαι αναρίθμητων τέρψεων, άτε- 
λευτήτου ποικιλίας, Ότέ μέν άκούουσιν είς τδ θέατρον τοϋ Διονύσου τρα- 
γφδίαν τινά τοΰ Αισχύλου ή τοϋ Σοφοκλέους, δτε δέ μεγαλοπρεπώς ήμ- 
φιεσμέναι μετέχουσι τής λαμπράς πομπής, ήτις άνέρχεται είς τδν Παρ
θενώνα διά τών βαθμιδών τών Προπυλαίων. Κατά τά Διονύσια άναβαί- 
vouotv έπί δ'νων καί μετημφιεσμέναι περιέρχονται τά πέριξ τών ’Αθη
νών δάση καί πεδιάδας. Κατά τά Στήνια διαμείβουσιν είς τάς δδούς 
πρδς άλλήλας σκώμματα καί κωμικάς λοιδορίας. Κατά τά Θεσμοφόρια 
τ=λοϋσιν έπί δύο ημέρας τάς μυστηριώδεις ιεροτελεστίας τοΰ ναού τής 
Δήμητρος, έξ ών οί άνδρες αποκλείονται. Κατά τά Άδώνια, κατά τάς 
Θαργήλια, κατά τά Έλευσίνια γίνονται άλλαι τελεταί καί άλλα θεά
ματα, αγώνες, λαμπαδηδρομίας φαντασμαγορικαι παραστάσεις 2.

Αί γυναίκες άρα δέν ήσαν ούτε δοΰλαι, ούτε καθειργμέναι,άλλ’έ'ζων μό
νον μακράν τής τών άνδρών κοινωνίας.’Εξαιρέσει τοΰ συζύγου καί τών πλη-

1 Άριστοφάνους Βάτραχοι 1349. Νεφελαι 879. Έκκλτμτιάζονσαι σποράδην. 
Ξενοφών Οικονομικός Ζ'. Δημοσθένης κατά Νεαίρας 15, κατά Ενβονλ. 42, κατά 
ίαάάιζά. 35. Κορνήλιος Νέπως εν τω προλόγω.

2 Άριστοφάνους Λυσιστράτη 641. Πλάτωνος Νόμοι Β’, 659. Πλουτάρχου βη- 
σίύς 23.
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σιεςάτων σύγγενών ούδείς ύπερέβαινέ τόν ουδόν τοϋ γύναικωνίτου. Αί γυ
ναίκες συνήρχοντό είς συμπόσια ιδιαιτέρως· δ.τέ δ'σύζυγος είστίά, έ'στω 
και φίλους; ή γυνή άπεσύρίτο είς τά ιδιαίτερα αύτής δώματα. Έάν καί 
μόνον ήθελε παρευρεθή είς γεύμα, έν ω ύπήρχον άνδρες; ή άγαθή της 
φήμη έζήμιοϋτο άνέπανορθώτως. "Οπως άποδείξη είς τούς ενόρκους δτι 
ή Νέαιρα ήτο έταίρα, δ Δημοσθένης λέγει ; «Καί αυτή συνεδείπνει καί 
συνέπινίν ώς έταίρα ούσα». "Ωστε αί κοινωνικαί σχέσεις, τά γεύματα 
καί αί δμηγύρεις, ένθα συναντώνται εύφυεΐς άνδρες καί αξιέραστοι γυναί
κες, καί άτινα άποτελούσιν, οσάκις δέν γίνεται κατάχρησις αύτών, μίαν 
τών τέρψεων τού συγχρόνου βίου, δέν ύπήρχον ποσώς έν Άθήναις.

Άλλ’ οί Αθηναίοι άπέζημιούντο διά τών εταιρών.Έίς ταύτας τά ήθη 
ουδένα έπέβαλλον περιορισμόν. Οΐ άνδρες άπήτουν μόνον παρ’ αύτών νά 
είνε ευειδείς καί φαιδραί, δ δέ νόμος ήδιαφόρει περί αύτών, διότι ώς ξέναι 
διετέλουν, ούτως είπεΐν, έκτος τοΰ νόμου. ’Αρκεί ή έταίρα νά πληρώνη τό 
μέτοίκιον ώς ξένη καί τό πορνικόν τέλος, άρκεΐ νά μή άθετή τούς νόμους 
τής πόλεως καί τούς αστυνομικούς κανονισμούς, νά μή προξενή σκάνδαλα 
εισερχόμενη είς τινας ναούς καί άναμιγνυομένη μέ τάς συζύγους καί τάς 
θυγατέρας τών πολιτών κατά τάς δημοσίους τελετάς καί έχει πάσαν έλευ- 
θερίαν νά διάγή καί νά πράττη κατά βούλησιν. 'Γπάγει δπου θέλει, 

' έξέρχεται οσάκις ποθεί, πλουτεΐ δσον δύναται καί καταστρέφεταί άν τό 
έπιθυμή.

Άπό τής εταίρας τής κεκτημένης οίκον, δούλους, κοσμήματα, τής συμ- 
μετεχούσης έπί κέρδει είς τραπέζας καί είς έργοστάσια, τής ήγεμονευόύ- 
σης έπί πληθύος λατρευτών μέχρι τής ταπεινής δούλης τής αγέλης τών 
δεικτηριάδων πάσαι ύποχρεωτικώς σχεδόν προσεκαλούντο είς τά δείπνα, 
άτινα έφαίδρυνον διά τών λόγων καί τών ασμάτων των. ΙΙολλαί έξ αυ
τών έκέκτηντο στωμυλίαν καί έτοιμότητα. Όστις ήθελεν έπιχειρήσει ν’ 
ανθολόγησή εύφυή ρητά έκ τής ελληνικής άρχαιότητος θά ήτο ήναγκα- 
σμένος νά παραλάβη τόσα τής Γλυκέρας καί τής Καλλιστίου δσα τού 
Διογένους καί τού Άρκεσιλάου, τόσα τών εταιρών δσα καί τών φιλοσό
φων. Άλλά τό πνεύμα τών έταερών ήτο πάντοτε τό αύτό. ’Οσάκις αύταί 
συμπαρίσταντο, ή συνδιάλεξις συνηθέστατα άπό ιλαράς μετετρέπετο είς 
άσεμνον. Αί γυναίκες αύταί ήσαν ού μόνον άσύστολοι, άλλά καί αδιά
κριτοι. Μέ τοιαύτας συντρόφους θά ήτο αδύνατον νά συνδιαλεχθή τις έπί 
μακρόν περί σοβαρών άντικειμένων. Τό τοιούτο ήτο άρεστόν είς τούς νέ
ους, άρεστόν καί είς αύτόν τόν Σωκράτη, δστις έγίνωσκε νά συμβιβάζη- 
ται πρός όλα- πλήν άνδρες οίο.ι δ Περικλής, δ ’Αναξαγόρας, δ Δάμων, 
δ Φειδίας δέν ήτο δυνατόν ν’ άρέσκωνται έπί πολύ είς τάς έρεσχελίας τών 
αύλητρίδων..

Θεωρούμενη ώς έρωμένη τού Περικλέους ύπό τού πλήθους τών Άθη-
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ναιων, πρόκαλούσα ώς νά ήτο σύζυγός του τον σεβασμόν τών φιλών του 
μεγάλου ρήτορος, ή Ασπασία διετέλει έν δλως έξαιρετική θέσει. Εΐχεν 
ένταυτφ τήν έλευθερίαν; τής εταίρας καί τήν συστολήν τής συζύγου. Ή
δύνατο νά δέχηται τούς οικείους τού Περικλέους, τούθ’δπερ θά κατελο- 

ύ γίζετο ώς έγκλημα είς πάσαν άλλην Άθηναίαν ,ούτοι δέ εΰρισκον έν αύτφ 
συνομιλήτριαν ικανήν νά τούς έννοήση καί ν’ άπαντήσή έίς τούς λόγους 
των, πράγμα δλως . άσύνηθες είς έταίραν. Ούτως εξηγείται ή δλως ίδιά- 
ζουσα δράσις τής ’Ασπασίας έν Άθήναις, ή μεταξύ τών φιλοσόφων φήμη 
της, δ σφοδρός.καί έπίμονος έ'ρως, ον ένέπνευσεν είς τον Περικλέκ. Πρώτη 
αύτή καί μόνη ίσως μεταξύ τών έν Άθήναις γυναικών διετήρησε -σχέσεις 
χρη,στάς καί ευπρεπείς μετ’άνδρών υπέροχων. Διά τόν Σωκράτη, διά-τόν 
Αναξαγόραν, διά τόν Φειδίαν ήτο φίλη ειλικρινής καί νοήυ.ων. Διά τό'· 

J Περικλέα ήτο ή έρωμένη καί ή σύζυγος, τό μειδίαμα τού'βίου; τό θέλ-
ί γητρον τής οικιακής εστίας, ή ασφαλής φίλη, πρός ήν καθ’έκάστην ένε-
ΐ πιστεύετο τάς σκέψεις του· έκέκτητο τον λόγον, δστις φωτίζει, τήν στορ-
j γήν, ήτις παρηγορεϊ, τήν χάριν, ήτις αναπαύει.
ί ;; - γ . ..."->/; &: - . ■' :

Δέν δύναται τις νά κυβέρνηση πολιτείαν έπί εικοσαετίαν καί πλέον 
χωρίς-να γείνη δ σκοπός παντοίων συκοφαντιών, χωρίς νά ύποστή παν- 
τοίας ύβρεις. Πολεμούμενος ώς προς τάς δημοσίους πράξεις του ύπό/ τών 
ρητόρων τής έκκλησίας δ Περικλής προσεβάλλετο καί ώς πρός τόν ιδιω
τικόν του βίον ύπό τών δημοκόπων τής άγοράς καί τών κωμικών, ποιη
τών, οΐτινες ήσαν οί δημοσιογράφοι καί οί σιλλογράφοι τής έποχής. έκεί
νης. Ή μετά τής Ασπασίας σχέσις του ήτο ανεξάντλητος πηγή σκωμ
μάτων καί προσβλητικών ύπαινιγμών. Άπεκάλουν τήν Ασπασίαν "Ηραν 
τού νέου ’Ολυμπίου, Όμφάλην καί Δηϊάνειραν τού νέου Ήρακλέους. Κα
τηγορούν τήν Μιλησίαν ώς καταστήσασαν τόν οίκον τού Περικλεούς, τού 
βασιλέως τών σατύρων, ώς έ'λεγέν δ -Έρμιππος, αύτόχρημα οίκον άσωτίας, 
βρίθοντα παντοειδών έταιρών καί προσέτι έγγάμων Αθηναίων γυναικών, 
αΐτινες διά τής τοιαύτης αύτών ταπεινώσεως ύπεβοήθουν τήν πολιτικήν 
προαγωγήν τών εαυτών συζύγων. Κατά τήν κοινήν φήμην, ή σύζυγος τοΰ 
Μενίππου δι’αύτού τού τρόπου κατώρθωσε ν’ άπονεμηθή είς τόν άνδρα της 
ή ς-ρατηγία 1.Ή Ασπασία ήτο δ κακός δαίμων τού Περικλεούς, ή έμπνέ- 
ουσα είς αύτόν τήν άφρονα πολιτικήν καί τάς αυθαιρέτους πράξεις του.

1 Γνωστόν ΰτι έν Άθήναις πάντα τ’ ανώτερα πολιτικά καί στρατιωτικά υπουρ
γήματα άπενέμοντο παρά τοϋ λαοϋ- .πράγματι δμως ήρκει έν γένει πανίσχυρόςτις 
αρχηγός πολιτικής μερικός, ώς δ'. Περικλής, νά προτείνγ υποψήφιον δπως. ,ή. εκλογή 
αύτοϋ θεωρήται βέβαια Α 
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Άπεδίδετο είς αυτήν δ νοσφισμδς τοϋ ταμείου τών συμμάχων, <χΐ μεγάλαι 
δαπάναι, δΓ ών δ Περικλής έπεβάρυνε τδν προϋπολογισμόν της πόλεως 
δπως παρέχη εργασίαν ε’ις τούς φίλους του, οίον είς τδν Φειδίαν, ή ίδιαι- *> 
τέρα προτίμησις πρδς τούς οικείους αυτοϋ Πύριλάμπην, Χηρϊνον, Μένιπ- 
πονί Ό τελευταίος ούτος μάλιστα εναντίον της επικρατούσες έν τή αθη
ναϊκή. πολιτείφ αρχής έ'φερεν έν ταυτώ πέντε η έξ άρχάς. Διεβεβαίουν, 
οτι. δ. Περικλής ύπέκυπτεν είς δλας τάς θελήσεις της Ασπασίας, δτι ήτο 
πρόθυμος χάριν αυτής νά θυσιάση τήν δόξαν και τήν ευημερίαν τών Α
θηνών. Ύπεψιθύριζον δτι τή παρακινήσει αύτής άπέβλεπεν εις τήν τυ
ραννίδα *.

Κατά τδ 440 διαφορά τις άνεφύη μεταξύ Σαμίων καί Μιλησίων περί 
μ.ικρας τίνος πόλεως τής ασιατικής παραλίας, τής Πριήνης, έφ’ ής οί πρώ
τοι ειχον αξιώσεις. Βραχύς πόλεμος έπηκολούθησε, καθ’ δν οί Μιλήσιοι 
ήττήθησαν. Ή Σάμος καί ή Μίλητος άνεγνώριζον άμφότεραι τήν ηγε
μονίαν τών ’Αθηνών. Οί Μιλήσιοι παρεπονήθησαν είς ’Αθήνας, άπεφα- 
σίσθη δέ αυτόθι πρδ πάσης άποφάσεως νά πεμψωσι καί αί δύο πόλεις .. 
πρέσβεις, δπως ή διαφορά των κριθή ύπδ τής συνελεύσεως τής Πνυκός. 
Οί Σάμιοι δέν ήθέλησαν νά συγκατατεθώσι, προφασιζόμενοι δέ δτι ή 
έπέμβασις τών ’Αθηνών ήτο κατάχρησις έξουσίας, έκήρυξαν εαυτούς αύ- 
τονόμους.

Οί ’Αθηναίοι δέν ήδύναντο ν’ άνεχδώσι τήν αποστασίαν ταύτην, ήν 
εύλόγως έθεώρουν ώς προερχομένην έκ τών ραδιουργιών τής Περσίας. 
Τή προτάσει τοϋ Περικλέους ή άλλου τίνος ρήτορος έκ τών οπαδών του 
έψηφίσθησαν πάραυτα μεγάλοι εξοπλισμοί, άνέλαβε δέ αυτοπροσώπως 
δ Περικλής τήν στρατηγίαν κατά τήν έκστρατείαν. Λέγεται, άλλ’ άνευ 
τινδς άποδείξεως, δτι ή ’Ασπασία συνώδευσεν αύτόν κατά τήν έκστρα
τείαν ταύτην μετ’ ακολουθίας εταιρών, αί'τινες μεγάλα άπεκόμεσαν κέρ
δη?, καθότι ή πολιορκία διήρκεσεν έννέα μήνας. Μετά πείσμονα άντί- 
στασιν, καθ’ ήν πολλαΐ συνήφθησαν αίματηραί μάχαι, ή Σάμος έσυνθη- 
κολόγησεν. Οί Σάμιοι ύπεχρεώθησαν νά κατεδαφίσωσι τά άχυρώματά 
των, νά παραδώσωσι τόν πολεμικόν των στόλον καί νά πληρώσωσιν άπο- 
ζημίωσιν χιλίων ταλάντων 1 * 3.

1 Fragm. Comic. Graec. σ. 47, 136, 187, 190, 282. Πλουτάρχου ΠερικΛ. 24,
33. Κλήμεντος Άλεξανδρέως, Στρωματ. σ. 609. Σχολ. Άριστοφάνους έν "Opr. 250. 
’Ησύχιος έν λ. 'Ασπασία.

’ ’Άλεξις δ Σάμιος παρ’ΆΟηναίω ΙΓ', 31.
3 ©ουκυδ. Α', 115—116, Διοδώρου Σικελ. ΙΒ’,Ζ27—28, Πλουτάρχου ΠίρικΛ. 
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Ή κατά τής Σάμου έκστρατεία ήτο καί δίκαια καί άναγκαία. Αί 
Άθήναι αί τόσον σημαντικάς άρυόμεναι προσόδους έκ τών πόλεων τών 
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ύπογραψασών τήν συνθήκην τοϋ Άριστείδου κατά τήν έν Βυζαντίφ 
ί’δρυσιν τής αθηναϊκής ηγεμονίας ώφειλε νά διατηρή τάς ύποτελεϊς 
αύτή έίς ύποταγήν. Ή αποστασία τής Σάμου μένουσα ατιμώρητος'ήθελε 
παρασύρει καί άλλας πόλεις είς άπείθειαν. "Αλλως τε δ πόλεμος αυτός 
ύπήρξεν ένδοξος καί έστερέωσε τήν ίσχύν τών ’Αθηνών πρός τούτοις 
δέ ούδέν έστοίχισεν είς τό δημόσιον ταμεϊον χάρις έίς τήν πληρωθεΐ- 
σαν παρά τών Σαμίων ύπέρογκον άποζημίωσιν. Άλλ’ είχον φονευθή 
πολϊταί τινες προ τής Σάμου καί πρέπει νά μή παρίδη τις τά δάκρυα 
τών μητέρων. Έλέγετο παρά τφ λαφ δτι δ πόλεμος δέν θά συνέβαινεν 
άν αυτός δ Περικλής δέν τδν προύκάλει ύποστηρίζων τάς αξιώσεις τών 
Μιλησίων. Έπειδή δέ ή Ασπασία ήτο έκ Μιλήτου, διεδίδετο δτι ένήρ- 
γησεν ουτω συμφώ?ως πρδς τάς συμβουλάς τής γυναικδς αύτής, ένθέρμ.ως 
συνηγορούσης ύπέρ τών συμφερόντων τής γενεθλίου τής πόλεως καί μετά 
ζήλου ποθούσης δπως γνωσθή αύτόθι ή έν Άθήναις παντοδυναμία της Α

[επεται συνέχεια].
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ. Ό Σύλλογος συνήλθε κατά τόν λήξαντα μήνα είς δύο 

τακτικάς συνεδρίας.
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ. Άπεβίωσεν έκ τών μελών τοϋ Συλλόγου δ Λτ)μ.ή· 

τρεος Ταμ-πακόπουλος τακτικόν ενεργόν μέλος πέρυσιν έκλεχθέν καϊ 
δ Οεκονόμ,ου έπίτιμον μέλος άπό τοϋ 1875. Καί έπϊ
μέν τώ θανάτφ τοϋ Δημητρίου Ταμπακοπούλου δ Σύλλογος έψήφισε τά 
συλλυπητήρια αύτοΰ, έψήφισε δέ τήν άνάρτησιν τής εΐκόνος τοϋ Άριστεί
δου Οικονόμου έν τή αιθούση τών συνεδριών.

Όμοίως δ Σύλλογος έψήφισε τήν άνάρτησιν τής είκόνος τοϋ άποβιώ-, 

σαντος έπιτίμου μέλους ‘Ιω. Σούτσου.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Ό Σύλλογος ένέκοινε τάς προτάσεις τής ειδικής αύτοΰ 

έπιτροπείας ήτοιτήν έκποίησιν τοϋ οικήματος τοϋ χρησιμεύοντος μέχρι σή
μερον ώς κατας·ήματος αύτοΰ άντί δρ. 45000 καί τήν άγοράν τοϋ έπί τής

1 Πλουτάρχου ΠερικΛ. 23, 24.
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πλατείας τοϋ Αγίου Γεωργίου γηπέδου τών κκ. Θ. Κωνσταντινίδου και 
Κ. Δεκόζη Βούρου συγκειμένου έκ πήχεων 1100 περίπου άντί δρ. 52 
δι' έ'καστον. πήχυν, άνέθηκε δ’ είς την έκ τών μηχανικών επιτροπείαν 
αυτρϋ την έκπόνησιν σχεδίου πρός άνοικοδόμησιν τοϋ οριστικού κατα
στήματος τοϋ Συλλόγου καί της Σχολής τών άπορων παίδων. ’Έδωκε 
δέ τήν πληρεξουσιότητα προς τόν πρόεδρον αύτοϋ ϊνα ύπογράψη πάντα 
7ά, σχετικά συμβόλαια καί παρέσχε πάσας τάς άπαιτουμένας πιστώσεις,

Συγχρόνως δ’ έξέφρασε πρός τό προεδρείου αύτοϋ καί την οΐκείαν επιτρο
πείαν, τάς θερμάς εύχαριςΊας έπί τή καλή διεξαγωγή τών άφορώντων την 
άνέγερσ.ιν. τοϋ οριστικού καταστήματος τοϋ Συλλόγου ζητημάτων.

. Άπεστάλη ύπό τοϋ. εν Όδησσώ γενικού προξένου τής 'Ελλάδος καί τό 
υπόλοιπον τοϋ κληροδοτήματος τοϋ άειμ-νήστου ’Αντωνίου Παγκάλου 
μετά τών έπί τρίμηνον τόκων, δπερ είχε κρατηθή δι’ ένδεχομένην πλη
ρωμήν κληρονομικού φόρου πρός τό ρωσικόν δημόσιον, καθότι ή ρω
σική κυβέρνησις άπήλλαξε τά διάφορα κληροδοτήματα τοϋ φόρου

Άπεστάλησαν ύπό τοϋ έν Λονδίνφ Ίω. Ν. Βαλέττα 150 αντίτυπα 
τής μεταφράσεως τής περί Σωκράτους πραγματείας τοϋ μακαρίτου Γου- 
στάβου δ’ Έϊχθάλ «δ Σωκράτης καί τά καθ’ ημάς» ί’να πωληθώσι προς 
όφελος τής Σχολής, τών απόρων παίδων...........

Γινομένων τών αρχαιρεσιών δία τό άπό προσεχούς Σεπτεμβρίου άρχό- 
μενον Κζ’ έτους τοϋ Συλλόγου έξελέχθησαν έπίτιμος μέν πρόεδρος δ κ. 
Κ. Παπαρρηγόπουλος, τακτικός πρόεδρος δ κ. Σιμός Μπαλάνος, άντι- 
πρόεδροι οί κκ. Τ. Ήλιόπουλος καί I. Βάμβας, γενικός γραμματεύς δ κ. 
Μ. II. Λάμπρος, ειδικοί γραμματείς οί κκ. Γ. Πίσσας καί Ν. Κιάππες, 
ταμίας δ κ. Κ. Κουτσαλέξης, έπιμελητής τής βιιβλιοθήκης δ κ. Άλ. Α. 
'Ραγκαβής,διευθυντής δέ τοϋ άναγνωστηρίου δ κ.Κ. Βρυζάκης. "Εφορος τής 
Σχολής τών άπορων παίδων δ κ. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης, κοσμ,ήτορες δ’ οί 
κκ. Δ, II. Λάμπρος, Β, Άντωνόπουλος, Σπ. Κονοφάος, Θ. Μπαλτής, Γ. 
Χαλκιόπουλος καί Μιχ. Στελλάκης. Μέλη δέ τής έξελεγκτικής έπιτρο- 
πείας οί κκ, Π. Ταμπακόπουλος, Κ. 'Ρότσιλδ καί Δ. Τσάτσος. .

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Συνήλθε δίς είς συνεδρίαν. Κατά τάς συνε
δρίας ταύτας ώρίσθησαν αί λεπτομέρειαι τών τής Καλλιτεχνικής Έκ- 
ίιέσεως.

. Ή Καλλιτεχνική έ'κθεσις καταρτισθεϊσα άνεωχθη τή 8 ’Απριλίου. Περί 
ταύτης λεπτομερέστερα έν τφ, προσεχεϊ τεύχει.


