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ΠΑΝ Α ΠΟΤΟΥ ΚΑΠΑ ΑΝ ΙΔΟΥ.

Κύριοι,

Πάλιν μετ’ ευαρίθμους ήμέρας από τής 
ένάρξεως τοϋ ελέγχου τών περί τά γράμ
ματα σπουδαζόντων πανηγυρικώς ενταύθα 
συνήλθομεν διδάσκοντες τε καϊ διδασκόμε
νοι, ούχί δμως σύννου; και έμφοβοι πλέον, 
ως έν ήμερα δοκιμής και αγώνων, άλλ’ ιλα
ροί καί γηθόσυνοι,ώς έν ημέρα χαρμονής καί 
στεφάνων, ώς άπολαυσοντες έπα'ίως τή; 
αντιμισθίας τών πόνων.ΙΙάλιν δ έπ-.κοσμοϋ- 
σΐ τήν φαιδράν ταύτην πανήγυριν δτε σεβα- 
,-δς διευθυντής ήμών καϊ οί πεφί αυτόν βου- 
χηφόροι» «/dpi? γιριιροί χαί έρίηρες Ιταΐ-

(ΟΜ11ΡΟ2 ΦΤΛ 1) 

pot, δπως άμείψωνται έν δικαιοσύνη του; 
κρατιστεύσαντας έν άέθλοις. Καϊ πάλιν έ- 
πιλαμπρύνει τό χαρμόσυνου τής ήμέρας ή ε
πίσημος παρουσία τών σεβαστών ’Αρχών 
τής ήμετέρας Κοί’ότητος, τής ευγενοϋς 'Ε
πιτροπή; καϊ τών έντιμων Μελών τής έται · 
ρίας τών Φιλομούσων. ώ; καϊ ή προθυμία 
τοσούτων άλλων Κυρίων, οΐτινες και μβσού- 
σης θερείας συνέρρευσαν άσμενοι, ϊ»α συμ- 
πανηγυρίσωσι πάντες καί θεάσωνται άσπα- 
σίως τό ευάρεστου αποτέλεσμα τών αγώνων 
τής διανοίας. *Οντως ελληνικόν λοιπόν θέα
μα παρίστησιν ήδη ή σύνοδο; αυτή εών 7- 
ώνωΓ εε χαί τύχ ττιρ.ικτιόχων καί ή έν γέ- 
ιει εΰθημοσύνη !
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"Ω πόσω εύτυχή θεωρώ σήμερον και έ- 
μαυτδν καί τού; προςφιλεϊς συναδέλφου; 
μου καί τού; αγαπητούς μαθητάς ημών ευ
ρισκομένου; ένθεν μέν έν μέσφ τοιούτου 
λαμπρού Συλλόγου, Άρχιερέω;. Διευθύνσεως, 
’Εφορία;, Ιατρών, Λογίων, Νομικών, Καλ
λιτεχνών, εμπόρων, πολιτών τε και ξένων, 
ένθεν δέ Ζ/ ώπεοΓ τυύτων τώ»· έξεικονισμέ- 
»ων ένταΰθα μεγά.Ιων ήμών Προγόνων, 
Ευεργετών αειμνήστων, χαί ονομαστώ»· 
Λιδαυχά.ΐων !

Καί έκ μέν τών μαθητιυομένων ύ άγρυ
πνων χαί μοιάζω» έ.τϊ δώματος μουσοπό
λο;, ό μικρό; ήμών Όλυμπιονίκη;, γαίρει 
πολύ καί δικαίω; οτι άναιμάκτω; νίκησα; έν 
τώ άγώνι τών έξετάσεων αποκομίζεται σή- 
μεροντδν στέφανον τή; άρετή; καίέπιμελεί- 
α;. «"Ος γάρ κατά Πίνδαρον άμφ’ άέθ.ίοις 
άρηται χϋδος άδρόν εΰαγορηθείς κέρδος 
υψιστον δέχεται πο.ίιατάν χαί ξένων 
γ.ίώσσας άωτον.» (α) "Εκαστο; δέ τών 
Καθηγητών καί τών Διδασκάλων ύπερ- 
χαίρει έπίση; βλέπων δτι ό έπί την γήν 
τήν καλήν πεσών καί σπαρείς αύτοΰ λό
γο; « έΰ.Ιάστησεν ήδη χαι έποίησε καρ
πόν ύ μέν έχατόν, ύ δέ έξήχοντα, ύ δέ 
τριάκοντα». Διό δή απολαμβάνει καί ούτος 
τό κά.έ.ίιστον, τάς εύ.Ιογίας άπάντων αντί 
τών μόχθων αύτοΰ καί φροντίδων. “Ό γάρ 
απείρων έπ' εΰ.Ιογίαις, έπ' εΰ.Ιογίαις χαί 
θερίσει». Άλλά καί πάντες καθόλου Διεύ- 
θυνσις, Έφοοία, Γονείς, Κηδεμόνες, Προστά- 
ται τε καί Πολίται, πάνυ φαιδρώς διατίθεν
ται βεβχιούμενοι αύτοί; ίφθαλμοίσιν οτι ές 
μέγα όφελος άποβαίνουσιν αί συνεταί αύτών 
μέριμναι, ό ακάματος ζήλος καί αί δαψιλείς 
χορηγίαι υπέρ τών έν τή Σχολή έκπαιδευο- 
μένων. “'Άξιοι άρα είσί»· ούτοι Χπαντες 
δρέπεσθαι νΰν χορυφάς άρετά»· άπό πα
σά»· τής τε προθυμίας ενεχα χαί γνώμης 
ξυνέσεως».

’Επειδή δέ έδοκιμάσθη άπό πολλοΰ ήδη 
χρόνου ώς καλόν άγορεύεσθαι λόγον τινά 
τόν προςήκοντα έν τοιαύτη ήμερα εί; έπι-

(α) Ιϊινδ. "ίσθμιον Α'. 70. 

σφράγισιν τών αγώνων, τώ νόμω τούτω ε
πόμενος κάγώ ήδη ευχαρίστως υπείκω εί; 
έντολήν άνωτέραν καί εί; τό βήμα ανέρχο
μαι, ΐνα μετά σεβασμού δμιλήσω περί τής 
παρ' ήμΐν έν γένει παιδεόσεως.ΊΛ θέμα δέ 
τούτο, εί καί υπό σοφών διαφόρων διελευ- 
κάνθη αρκούντως, έπειδή όμως έστί καθ’ 
αύτό άνεζάντλητον, χρήζει δέ πάντοτε ού 
τής τυχούση; έπιστάσεω; καί μελέτης, ούχί 
άκαιρον έργον ένόμισα δτι επιχειρήσω, έάν 
τήν πρακτικήν μάλλον διώκων Αφέλειαν 
έξετάσω αύτό έν ολίγοι; ύπό διάφορον έπο- 
ψιν, έκπληρών κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
άπλώς ίερδν καθήκον.

ΊΙ παιδεία, Κύριοι, ή άρετή καί ή οπα
δός αύτών δόξα, ώ; γνωστόν, ούκ είσιν ένδ; 
μόνου λαοΰ έξαιρετικδν προνόμιον, ουδέ έ- 
πιχωριάζουσι τώ έδάφει μιάς μόνον χώρας, 
άλλά παράγονται έκ τοΰ ζήλου πρδς τά κα
λά καί τή; έπιμελείας αυτών. Διό δυνατδν 
ν’ αποκτάται ύπδ πάντων άνθρώπων κατά 
τδ μάλλον καί ήττον, ώ; έκαστος έχει φύ
σεως, άναλόγως τή; χώρας, έν γ, κάτοικού- 
σι, καί τών περιστάσεων, ύφ’ ών περιστοι
χίζονται. Τδ πρδς τήν φιλομάθειαν δμως 
αίσθημα καί δ ζήλος πρδ; τήν παιδείαν ά- 
ναμφηρίστως έστί χαρακτηριστικώτατον 
γνώρισμα μά.ίιστ*. τών ΈΑ.Ιήνων. Τοΰτο 
δέ πάσα μέν ή ιστορία διατρανοί, ήτε άρ
χαία καί νεώτερα, αξιόπιστος δέ μάρτυς έ- 
πιβεβαιοΐ δ οΰρανοβάμων Παύλο; λέγων 
« "Ε.ί.ίηνες σοφίαν ζητοϋσι». Πρδς τοΰτο 
δέ συνετέλεσε πάντως δτε σχηματισμός τοΰ 
έδάφους καί τδ ίδιοφεές τοΰ κλίματος, τά 
όποια έπέδρασαν έπί τάς ίδιωτικάς άρετά; 
τών Ελλήνων καί εί; τδν δημόσιον αύτών 
βίον δόντα ΰλην, είδος, χρώμα καί άξίαν εί; 
τά έργα τή; δημιουργού διανοίας, δι’ ών έ- 
ξεβίασε τήν συμπάθειαν καί τδν θαυμασμόν 
δλου τού κόσμου.

Τδ εύγενές τοΰτο αίσθημα άνεπτύχθη 
δεόντως παρά τοίς ήμετέροις Προγόνοις έκ 
πρώτης άφετηρίας καί δή καί έξ αύτών έτι 
τών μυθικών χρόνων. Καί πρώτον, δτε τδ 
ρόπαλον Ίίρακλέου; έκαθάριζε τών τεράτων 
τδ έλλαδικδν έδαφος, ποιηταί διάφοροι πε-
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ριήρχοντο πανταχόσε διδάσκοντες καί πο- 
λιτίζοντες τού; ανθρώπους, οϊτινες τιμών- 
τες αύτούς έδείκνυον πόσον ήτθάνοντο τδ 
καλδν καί πόσον δεκτικοί έκπολιτεύσεω; 
ήσαν. Κατόπιν δέ οί σοφοί καί φιλόσοφοι 
μετέβαινον είς τήν Αίγυπτον, είς ’Ασίαν καί 
«λλαχόσε, δπως άποκτήσωσι γνώσεις. Ό 
Ευκλείδης λ χ. ώδοιπόρει τήν νύκτα έν σχή- 
ματι γυναικδς έκ πόλεως εχθρική; τών Με
γάρων, δπως άκούη τδν Σωκράτην. Ό δέ 
Κλεάνθης άντλών ύδωρ τήν νύκτα απορία 
κερμάτοιν,ώστε ώνήσασθαι γαρτία ανέβαινε 
τήν ήμέραν έκ Πειραιώς είς Αθήνας,ϊν’ άκρο- 
άται τοΰ Ζήνωνος τήν φιλοσοφία». Αλλά καί 
ό μέγα; ’Αλέξανδρο; καί έν μέσω τών μα
χών, τών πολέμων, παρά μέν τοΰ Άρπάλου 
έζήτει τά συγγράμματα τού Φιλίστου, τά; 
τραγορδία; τού Αισχύλου, τοΰ Σοφοκλέου;, 
τοΰ Εϋριπίδου καί τοΰ Τελέστου τού; διθυ
ράμβους, πρδ; δέ τδν ’Αριστοτέλη έγραφε 
περί φιλολογικών καί επιστημονικών πραγ
μάτων πέμπων αύτώ ταυτοχρόνως τά α
παραίτητα βοηθήματα πρδ; σύνταξιν τή; 
φυσική; ιστορίας. Ταΰτα δέ καί τοιαΰτα 
άνάριθμα παραδείγματα ούδέν άλλο δεικνύ 
ουσιν ή τήν φιλομάθειαν τών Ελλήνων καί 
τδ φιλεπιστήμον. "Ενεκα τούτου δή άνεδεί- 
χθησαν κατ’ ολίγον άνδρες θαυμαστοί καί 
περίπυστοι εί; τά; τέχνα; καί έπιστήμης, 
οϊτινες ώσ α/ετοί ώχεΐς έν ποτανοΐς τήν ύ- 
φήλιον διελθόντε; έφώτισαν τδ άνθρώπινον 
γένος καί έτεκνοποίησαν τού; αιώνα; Καί 
διά τούτο δ αιών τών Προγόνων ήν άξιολο- 
γώτερος έν όλη τή τής άνθρωπότητος ιστο
ρία, δ βίος αύτών λαμπρότερος καί τά προ
ϊόντα έν γένει τελειότερα, ιδεωδέστερα, καί 
διδακτικώτερα, χρησιμεύοντα πάντοτε ώς 
πρωτότυπα αριστοτεχνήματα, ώς άεί άζιο- 
μίμττα,καί πολλάκις ώ; αμίμητα παραδείγ
ματα.

ΙΙλήν ό Φοίνιξ τής φαντασίας κάΐ τή; 
ποιήσεως, ώ; καί τά άγλαόκαρπα δένδρα 
τής φιλοσοφίας, τοϋ βίου, καί πάσης καθό
λου τής πνευματική; άναπτύξεως εύδοκί- 
μουν έν τή Έλλάδι σύν θεοδμήτφ έ.ίευθε- 
ρία. Διά τούτο μετά τήν έπελθοΰσχν μετα

βολήν τών πραγμάτων δ ’Αριστοτέλη;, δ 
Πλάτων, δ Περικλής, Δημοσθένης καί τών 
λοιπών μυσταγωγών τή; σοφία; δ Οεσπέσι- 
ος θίασος έξέλιπον πλέον. Καί άν ύπήρχον 
κατόπιν άπόγονοι τών Μεγάλων άνδρών ε
κείνων, οί νεώτεροι ούτοι διέφερον τών 
ΙΙρογόνων, όσον μικροί ρύακε; διαφέρουσι πο
ταμών μεγάλων καί-χαμαίζηλα φυτά δέν
δρων υψηλότατων. Άλλά τί; αγνοεί ότι έπ1. 
τού αυχμηρού τής δουλείας πεδίου οΰτ’ έ- 
πιστήμη βλαστάνει, ούδ’ άρετή, ούδέ φρό
νημα; Άλλά καί τίς δύναται ν’ άπαιτήση 
παρά τή; άηδόνος έντδς σιδηρού κλωβίου 
έγκαθειργμένη; τδ λαμπρόν καί έλεύθερον 
τού δάσους κελάδημα; Καί δμω; κατ’ έ- 
ξαίρεσιν, ίσως μοναδικήν, τδ ήμέτερον γένος 
καί δτε κακή μοίρα έστερήθη τών πάντων, 
πάλιν ούτε τών πατρώων αυτού εύτυχώς α
ρετών έπελάθετο, ούτε τδ φρόνημα αύτού 
έντελώς ΰπεδούλωσεν, ούτε τήν έμφυτον 
αύτώ άπέβαλε φιλομάθειαν, άλλά καί μέ
χρι τοΰ νΰν κατά γράμμα έφύλαξε τδ ύπδ 
τού Αποστόλου σημειούμενον γνώρισμα.

Άληθώς, Κύριοι, έάν άναλογισθή τις τδ 
απειράριθμον τών σκοπέλων, έν μέσο) τών 
δποίων τδ ήμέτερον έθνο; διέπλευσε κατά 
τδ θλιβερόν όντως τού παρελθόντος διάστη
μα, έάν άναπολήση τις εί; τδν νοΰν του τδ 
πλήθος τών απηνών καί αμείλικτων διωγ
μών, οΰ; ύπέστη, ή τού; φοβερού; κλύδω- 
νας, είς ου; περιέπεσε, και τέλος, έάν άκού- 
σγ, τούς μεγάλους κινδύνους, ού; έδοκίμασεν 
ένθεν μέν ύπδ τών Ρωμαίων καί Σλαύων, 
ένθεν δέ καί πρδ πάντων ύπδ τών Λατίνων 
καί άλλων, πάντως καταλαμβάνεται ύπδ 
φρίκη; Γ Καί δμως, καθώς τινα άνθη 
σκορπίζουσι πάντοτε καί έν έρήμοις καί 
έν τοϊ; βράχοι; τήν ήδύπνουν αυτών καί 
ζωογόνον εύωδίαν, οΰτο» καί έν μέσω τών 
μυρίων βασάνων καί παθημάτων, καί με
ταξύ τής άποτροπαίου έκείνη; καί ά- 
φορήτου άντενργείας κατά τών γραμμάτων 
καί τής θρησκείας, πάλι» άνεφάνησαν άνδρες 
αγαθοί καί μεγαλόψυχοι, άνδρες φκλογενεϊς 
καί φιλόμουσι, οϊτινες τών Προγόνων τήν 
εύκλειαν ένδομύχω; συναισθανόμενοι, τή*
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άληθή τοϋ Χριστοϋ θρησκείαν διακατέχον
τας, καί υπό τή; μεγάλης αρετής,γζ)γ μι./ο 
παιρΐας, δ.ακαιόμενοι, καί μετά μεγίστη; 
Ουσίας τών αγαθών αυτών και τοϋ βίου άν- 
έλαβ-,ν καί καθωδήγησαν τού; όμοεθνεί; 
αύτών καί ομοθρήσκου; εϊς τήν άρχαίαν ευ
γένειαν τών εύωνύμων πατέρων did τί/ι έχ 
παιάεΐιι και νουθεσία Κυρίου didaoxa.U· 
ας' έ·>; δτου μικρά τις άπόμοιρα τοϋ ελλη
νικού έθνους έν γένει μετά χειμέριον Ομβρον 
άνεκτήσατο τή τοϋ Θεοΰ βοήθεια. τήν πα
τρικήν κληρονομιάν επί χρηστοί; ταϊ; ,έλ- 
πίσιν.

Ή Ιερά δέ ελευθερία επαναφέρει τού; 
Ελληνας είς αγώνα; εύγενεϊς, εί; φιλότιμον 

μίμησιν τών αρχαίων Π,ογόνων ζ.αί εί; έν
δοξον άμιλλαν πρδς έθ-η πεφωτισμένα- Καί 
ιδού έν τοσούτο» σμικρώ χρονίζω διαστήμα- 
τι καί μεθ’ δλας τάς ματαίας τών πολι
τικών διαμάχας κατωρΟώΟτ, ίνα μετά της 
πολυειδοϋ; υλικής άναπτύξεώς άναπλασΟή 
γλώσσα ελληνική τήν υφήν καί τήν φράσιν, 
περιορισθή, δ άριθμδς τών αγραμμάτων είς 
τρόπον, ώστε νά κινή τήν ζηλοτυπίαν τών 
πλειοτέρων κρατών τής Εύρώπης, νά άνιδρυ 
Οή ΙΙχνεπιστήμιον κα1. ’Ακαδημία, νά άνε 
γερθώσι πολλά Γυμνάσια καί Σχολεία άμ- 
φοτέρων τών φύλων κα1. νά ύπάρχωσιν ε
πιστήμονες καί λόγιοι διακεκριμένο·., οΰ; αί 
επίσημοι τής Εύρώπης ’Ακαδημία» ούκ ά- 
παξιοΰσιν, ίνα έκλέγωσιν ώ; επίτιμα αύτών 
μέλη. ’Αλλά πάλιν, έάν τοιαϋται πρόοδοι 
γίνωνται έν 'Ελλάδι, δπω; καί πολλαχοϋ 
τή; Εύρώπης, ούδέν Οαυμασιον" διότι οί 
κάτοικοι τών χωρών τούτων άπδ πολλοϋ 
χρόνου διατελοϋντε; ύπδ πατρικά; κυβερνή
σεις καί νόμου; σοφωτάτου; άπο πολλοΰ καί 
καρποϋνται τά άγαθά τή; παιδείας, καί ει
κότως έκείθι β Βου.Ια·. μεχ γερύχτων χαΐ ί 
νίωχ άιιΐγώζ άριστεύοισιχ αίχμαΐ χαΐ χο
ροί χαΐ Μο'σα χαΐ Άγ.ίαία· (α) Πόσω 
δμω; θυμήρες καί πόσο» ευφρόσυνο» είναι νά 
/?./έ.τμ τις έχ Τουρκία τοιαΰτα; προόδου;

(α) ΙΙινδ. άποσπ- παρά ΙΙλουτάρχ. έν βίω 
Aux. 21. ί 

νά γίνωνται, ώ; έκείθι,παρά τοί; όρθοδόξοις 
χριστιανοί; /

Πράγκ,ατι, Κύριοι, ένώ μέχρι χθέ; καί 
πρώην παρ’ ήμίν έπεκράτει παράδοξος γνώ
μη περί Παιδείας, μυρία δέ προσκόμματα 
τι; άπήντα και παντοίου; προπη/.ακισμού; 
ύφίσταντο οί τή; δημοτική; παιδεύσεως 
φίλοι, σήμερον καί ένταΰθα ή Παιδεία είναί 
τι δημοτικώτατον χρήμα, καί οί ταύτη; 
συνήγοροι δρέπουσιν άφθόνου; έπευφημίας 
καί δή και καρπού; νέμονται πολλούς καί 
άξ.ολόγιυς. Ένώ άλλοτε βαρέος χειμώνα; 
όντος έ-ιαχού μόνον τής χώρα; ταύτης ύ
πήρχον ευάριθμα φυτώρια τών γραμμάτων, 
κα1. ταΰτα μικρά καί λυπρά, όποϊα συ»εχώ- 
ρουν αί περιστάσεις, καί τών όποιων τά 
πλεϊστα εκρύπτοντο έν τόποι; δύσβατοι;, 
έν Μοναίς καί έρημοι;, χρησιμεύοντα « ώρ 
.ίύχχος γαίχωχ έχ αύχμηρέρ έώτ<μ»,καί πχ· 
ραμυθοϋντα κατά τι τήν πνευματικήν τών 
πατέρων ήμών πείναν καί δίψα»,σήμερον τδ 
ήμέτερον γένος έξελθδν ευτυχώς τής μακρά; 
πνευματική; νάρκη; έκείνης, αισθάνεται ή
δη, οιον νέου έαρο; άρχομένου, νέαν πνευ
ματικήν ζωήν είς τά διάφορα μέλη αύτοΰ 
διαχεομένην. Κχί ιδού άναφανδά κέκτηται 
σήμερον πανταχοΰ μέν άνάριθμα καί καλά 
Σχολεία, Γυμνάσια τέλεια καί λαμπρούς 
Παρθενώνας, πολλαχοϋ δέ μάλιστα καί 
καρτερού; αύτών επικούρου; καί συναρωγού; 
γενναίους, εύγενή Σωματεία, Αδελφότητας 
καί Συλλόγους,Β.βλιοθήκα; τε καί Μουσεία, 
όπως δι’ όλων τούτων άνεπιφθόνω; παρέ
χεται ποτιμώτατον ύδωρ παντί τώ διψώντι.

Τούτων δέ πάντων βραχύς καί τορδ; έρ- 
μηνεύ; έστι τό τ&χ Μουσών τοΰτο ιερόν 
οίχητήριον, τό άγα./μα γύρας, ή Εΐ-αγγε- 
Αιχή Σ (0.1η δηλονότι, ή πο.ίι-ι/οίτητος Βι~ 
ΰ.ίιοθήχη,τό πάσαν τήν Άχατο.Ιηχ κοσμούν 
χαΐ χ.ίείζον άρτισύστατον μέν, ά.ί.Γ ά- 
ξιό.ίογον αύτής Μουσείον, καί έν γένει 
τό .ίιπαρόν τώχ Σμυρναίων ϊίστυ, (α) 
ένθα πρός μέν τήν ώραίαν καί μαγευ
τικήν αύτοΰ φύσιν, πρδς τά θέλγητρα

καί τά Σμυρναϊχά χά.ίη πάντα, φιλοτιμώ; 
έρίζουσιν ό πολιτισμό; καί ή φιλοκαλία,ποδ; 
δέ τήν επί τδ ύλικώτερο» τάσιν τή; καθ’ ή 
μάς έρασιχρημάτου εποχή; εύγε-ώ; άμιλ 
λώνται τά Γράμματα, τα Σχολεία Πάντων 
δέ τούτων πηγή καί αιτία έστίν ή τοΰ γέ- 
νου; ημών φιλομάθεια καί φιλομουσία, ήν 
προκαλεί καί τρέφει ή τοΰ παρελθόντα; λαμ- 
πρότη; καί υποκαίει ή ΰπαρ;·.; άπαραμίλ 
λων μνημείων τή; έξοχου διανοίας τών α
θανάτων Προγόνων.

Ώςτε, έάν τι; αλλοδαπός Οεάσηται ταΰτα 
πάντα, άπερ ώ; έπί πλεϊστον άποκαλύπτου- 
σι τδν έθνικόν ήμών βίον καθόλου, θέλει τώ 
ό·τι θαυμάσει τήν είς τά καλά προθυμίαν 
καί τήν έπί τά κρείττω έπίδοσιν τών νεω- 
τέρων Ελλήνων- θέλει συγχαρή ήμίν άπδ 
ψυχής διά τοΰτο κατανυγείς τήν καρδίαν, 
καί θέλει ήμϊν συνομολογήσει ότι τδ ήμέτε
ρον γένος καί περ δια τελούν δυστυχώς ετι 
άνευ κεφαλή; άνευ κέντρου, καί μεθ δλα; 
αύτοΰ τά; περιπέτειας καί έν δλαις αύτοΰ 
ταϊ; στεοήσεσιν, δμω; θεία γάριτι πά.Ιιν 
<'7 χαΐ κινείται παλαιόν, ώ; γίγας, εναν
τίον προαιώνιων προλήψεων καί κοινωνικών 
κακιών, ά; περ έκληρονόμησε παρά τή; 
'Ρωμαϊκής, τής Βυζαντινής,καί τή; διαδόχου 
αύτής δεσποτεία;, άλλά καί θαρροΰν εί; 
πνευματικού; άποδύεται αγώνας, ώ; άλλος 
Διομήδης, « δς μικρός μεχ εηχ δέμας·, ΐι.1· 
Αα μαχητής· »

Έξ ού λοιπόν χρόνου τδ ήμέτερον γένος 
κατά στίβον επόμενον τώ συγγενεϊ αύτοΰ 
κα'ι όμόρω ϊδρυσεν έν τή κοίτη τοΰ έθνικοΰ 
χειμάρρου Σχολεία καί Παρθενώνας, ώς πέ
τρας τινά; μεγάλα; εί; αποτροπήν τών 
πολλών άπδ τών πρανών καί μαλακών πρδς 
τήν Θεάν τή; σοφίας, ή; ή δύναμις σκέπει, 
πλουτίζει, θερμαίνει καί ζωογονεί τά έθνη, 
άρχει τή; γή; καί τή; θαλάσσης δεσπόζει, 
εκτοτε, λέγω, τδ ήμέτερον γένος ηρξατο ν’ 
άνακύπτη καί όσημέραι έπί τά κρείττω ά- 
τεκμάρτορ πορεύεται τάχει· “Ωστε δικαίως έν 
μέρει προςφέρεται, ώ; συνήθως, πανταχοΰ 
καί πάντοτε ύφ’ ήμών καί τών φιλελλήνων 
πολύ; λίβανος διά τήν διανοητικήν ήμώ»
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πρδ πάντων άνάπτυξιν. «Τά di πράγματα 
οΰ ΧΡίΙ^ει Αάγων αύτά γάρ έστι <ραιχό~ 
μένα.

Ιτ,ττ.μα δμω; υπάρχει, άν άπλώ; διά 
τών Σχολείων καί δι’όλων τών άλλων μέσων 
τών συντελούντων εί; τήν τοϋ έθνους ήμών 
πνευματικήν μόνον πρόοδον παρέχεται ή 
ίιΐηθής di παιδεία καί ανταμείβεται ή τό
σον επαινετή τοΰ έθνους ήμών φιλομάθεια. 
Εί; τοΰτο δέ θέλω ολίγον ένδιατρίψει λέγων 
απαθώς τήν αλήθειαν,/.αν πικρά ή, προκει- 
μένου περί τοΰ ήμετέρου γένους καθόλου καί 
ούχί άπο ιλεισ-τικώ; περί Σμύρνης.Άλλ’ πρδς 
τοΰτο οφείλω πρώτον νά θέσω άρχάς τινας, 
ως περ βάσεις, ϊνα ές αύτών όρμώμενος, ώς 
άπδ κέντρου, δυνηθώ νά φθάσω είς τδ πο- 
Οούμενον αποτέλεσμα.

Διά τή; Οεοςδότου παιδεία;. Κύριοι, οί 
ήμέτεροι Πρόγονοι έσκόπουν τήν έναρμό-'ίον 
άνάπτυξιν πασών τών διανοητικών καί ή- 
Οικών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου, ϊνα μοχλό; 
καί έλατήριον τοΰ βίου αύτοΰ ήναι έν μέν 
τώ διανοεϊσθαι ή άλήθεια, έν τφ βούλεσθαι 
δέ ή έλευθερία, καί έν τώ αίσθάνεσθαι ή 
πρδς τδ καθήκον άγάπη. Τήν παιδείαν ταύ 
την ώνόμαζε Πλούταρχο; « ούσίαν tidal- 
μοιίας,” άτε καθαίρουσαν τήν καρδίαν, ύ- 
ψοϋσαν τήν διάνοιαν, λεπτύνουσαν τήν τοϋ 
καλού αϊσθησ’ν, δ.δάσκουσαν τδ έναρμόνιον 
τής αρετή; σύστημα κα1. χορηγούσαν έχ μεχ 
ταϊς εύτυγίαις χάσμοχ, έχ di ταϊς άτνχί- 
αις χαταιρυγήχ. Πάσαι δέ αί τοΰ άνθρώπου 
δυνάμεις,ώ; γνωστόν, αύξάνουσιν άναλόγω; 
καί βαθμηδόν τελειοποιούνται, καί μάλιστα 
δταν τι; έκ παδική; ήλικίας έξασκήση αύ
τά; διά τής μελέτης. Διά τοΰτο δή καί ευ- 
κολώτερον ειτα νοοΰμεν, καί ορθότερον κρί
νομε»,καί άσφαλέστερον συλλογιζόμεθα, καί 
καλλίτερον ένθυμούμεθα τά πράγματα, καί 
μετά πλειοτέρας ηδονής αίσθανόμεθα τήν 
άγάπην πρδς τό καθήκον. 1>αθώ; δέ ή σύν
τονος έργασία τελειοποιεί τοϋ τεχνίτου τάς 
χεΐρας, ή δέ συνεχής καλλιέργεια καθιστ^ 
εύφόρου; καί τάς άφόρους γαίας,’οΰτω καί 
ή έκ παίδων συνέχεια τής σπουδής τελειο
ποιεί τδ λογικόν, πλουτ·ζει διό γνώσεων
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τήν μνήμην, χαί καθωραΐζει, ώς είκδς, τήν 
καρδίαν. Ή δέ κατάστασις αυτή μεταδί- 
δοτα·. πρδς τούς παίδας άπδ τών γονέων 
αυτών καί δία τών διδασκάλων. Διά τοΰτο, 
δσοι παϊδες γεννώνται σήμερον, είναι πολύ 
ευφυέστεροι τών πρδ πολλών δεκαετηρίδων" 
διότι ή παιδεία καί ή πολιτική μεταβολή ί- 
κανώς ανέπτυξαν τδν νοΰν τοΰ έθνους. Κα
τά τήν νεότητα δέ τής ζωής τών πα'.δων 
γίνεται δ,τι κατά τδ έαρ. Κατά τοΰτον τδν 
χρόνον ή ίκμάς, ό χυμός,άναβαίνει ίσχυρώς 
είς τά δένδρα, διασκορπίζεται είς τούς κλά
δου; καί κλώνας μέχρι τών άκρων, καί 
είς όπδν μεταβαλλόμενος κάμνει τά δένδρα 
νά βλαστήσωσι, νά άνθήσωσι καί νά πήξω- 
σι τούς καρπούς επί τέλους. Τδ αύτδ συμ
βαίνει καί έπί του ανθρώπου" έπί μέν τής 
μειρακιώδους αύτοΰ ηλικίας συνιστώνται διά 
τής παιδείας αί μεγάλαι καί ύψηλαΐ ίδέαι, 
βσαι μέλλουσι νά δοξάσωσιν αΰτδν μετά 
ταΰτα, κατά δέ τήν ανδρικήν ηλικίαν ώρι- 
μάζουσιν αύται καί άποφέρουσι τούς καρ
πούς των. Διδ τά μεγάλα φαινόμενα τά δια· 
χέοντα έπι τοΰ κόσμου καταστροφής ή ευ
εργεσίας,είσίν αί φλόγες άπλώς τή; σποδοΰ 
τή; λανθανόντως καιομένης έν τώ οΐκιακώ 
άποκρύφω βίορ, είσίν οί καρποί μόνοι τοΰ 
δένδρου τή; γνώσεως τούτέστι τής αγωγής 
χαί τής διδασκαλίας.

Πρδ; τδ έξιυγενίσαι λοιπδν καί ώ; υιόν 
τε άνυψώσαι τδ τελειότερον τών έπί γή; 
τοΰ Θεού δημιουργημάτων, τδν άνθρωπον, 
απαιτούνται άπαραιτήτως δύο καί μόνα 
μέσα άγωγή καί ή διδασκαλία· Καί άμ· 
φότερα ταΰτα είσί τά αναγκαία στοιχεία 
τοΰ πνευματικού, ούτως είπεΧν, γάμου, έξ 
ού γενναται ή πρδ; τδν ήθικδν αυτής καί 
πνευματικόν προοορισμδν σπεύδουσα άνΟρω- 
πότης, τής μέν αγωγής άφαιρούση; έκ τοΰ 
ατόμου έν είδει έξορκισμοΰ τδ πονηρόν κί'ι 
τδ μερικόν, τής δέ διδασκαλίας έμπνεούσης 
τώ πνεύματι έν είδει βαπτίσματος τδ αγα
θόν καί τδ γενικόν. αΣυνελών τοίνυν Ιγύ 
<ρηαι, καί χρησμολογεϊν μάλλον η παραι
νεί >■ δόζαι μ' άν εικότως δτι Ι'ν πρώτον, 
χαί μ/σοχ, χαί τελευταϊον έν τούυοις κι-

φάλαιον αγωγή σπουδαία χαί παιδεία νόμι
μός έστι χαί ταΰτα φορά χαί σύνεργα πρός 
άρετήν καί πρός ευδαιμονίαν”. Πλουταρχ.

Βεβαίως ούδείς άριεΐται ότι έν γένει ή 
αγαθή καί κατά ψύσιν διδασκαλία συντείνει 
κατά τδ μάλλον καί ήττον είς τήν τοΰ 
ανθρώπου παιδαγωγίαν’ δτι διά τής συγ- 
κεντρώσεως τή; διανοία; έπί τινο; αντικει
μένου, έπ’ αύτοΰ καί ή θέλησις σόναμα συγ- 
κεντροΰται" ότι πάσα γνώσις ενεργεί έπί 
τοΰ αισθήματος’ καί δτι ή άνάπτυξι; τής 
διανοία; μεγάλην έχει επήρειαν έπί τής ά- 
ναπτύξεως τών αισθημάτων καί τή; θελήσε- 
ως. ’Λλλ’ ίπίατς βέβαιον είναι δτι αϊσθάνε- 
oOat, βούλεσθαι καί διανοεΐσθαι είσί πάντη 
χωριστοί καί διάφοροι ένέργειαι τοΰ πνεύ- 
ματος, αίτινε; καί περ πολυτρόπως συμπί" 
πτουσαι καί πρδ; άλλήλας έπενεργοΰσαι, έ- 
χουσιν δμω; σύ/αμα αυτοτελή τινα καί ά- 
νεξάρτητον υπαρξιν χρήζουσαν ιδίας διαπλά- 
σεω; και διαμορφώσεω;.

"Ωστε ή μέν μάθησις ή διδασκαλία ά- 
ποκλειστικώ; άναφέρεται είς τδν κόσμον τής 
Jiaro/ac, ή δε αγωγή σκοπόν έχουσα νά 
άρμοση έναρμονίω; τήν άνθρωπίνην μετά 
τή; θείας βουλήσεω; καί μεταβάλη τήν θέ· 
λησιν άπδ εσωτερικής δυνάμεω; εί; έξωτερί” 
κήν πράξιν καί άσκησιν, άνάγεται εί; τδν 
τή; βουλήσεως κόσμον. Διά τοΰτο ανέκα
θεν οί μεγάλοι πολιτικοί άνδρες καί νομο- 
Οέται τών άρχαίων κοινωνιών καί τών νε- 
ωτέρων έπί τής ορθής άγωγής έπέστησαν 
πάντοτε τήν σύντονον προσοχήν αύτών, καί 
έπί τής ήθικής καί θρησκευτικής έκπαιδεύ- 
σεως έθεσιν τήν βάσιν τοΰ κοινωνικού αύ
τών οικοδομήματος, άρχήθεν δημιουργήσαν- 
τες,καί έν πρώτοι; κατασκευάσαντε; έκ τής 
Οαλλούση; νεότητο; ά» θρώπους πράγματι 
κα1. κατ’όνομα,οΐτινες έμελλον δεόντως βα- 
στάσαι τά ποικίλα καί δυςφόρητα τοΰ πο
λίτου φορτία’ καί διά τοΰτο άνέδειζαν τά 
έθνη αύτών έκ μικρών καί αφανών μεγάλα, 
ισχυρά, σεβαστά καί έπίζηλα.

Άλλά, Κύριοι, οίονδήποτε έθνος, δταν 
είςάγηται κατά πρώτον είς τδν πολιτισμόν 
άπδ τή; φυσικής αύτοΰ καταστάσεως, ή δ- 

πωςδήποτε άνακύπτη άπδ τοΰ οίκτρού αύ
τοΰ βίου κα1. άκαθέκτως τείν^ εί; αίσιοιτε- 
ρον μέλλον, ώ; γνωστόν, παραβάλλεται 
πρδς παιδίον, δπερ αδυνατούν νά φέρη τοΰ 
ισχυρού άνδρός τδ φορτίον χρήζει και μό
νον τή; τροφή; τής προςφόρου τή φυσική 
αυτού καταστάσει, ή συγκρίνεται πρδς φυ
τό*, ούτινος καί τδ σπέρμα πρέπει νά ήναι 
σπουδαϊον, καί ή γί άγαθή, καί ό γεωργός 
έπιστήμων. Διότι άλλως άναντιρρήτως έ- 
πέρχεται πρδς έκάτερον τούτω* ή δ άμε
σος πρόωρος θάνατος, ή μακρά καχεξία καί 
διαρκής μαρασμός. ’Επειδή λοιπδν οί κανό
νες τής ήθικής κατ’ ούδέν διαφέρουσι τών 
άναλλοιώτων νόμων τής φύσεως, έρωτήσω* 
μενήδη τί παρ’ ήμΧν συνέβη.

Έτηρήθησαν αρά γε αί διατάξεις τής 
φύσεως έπί τοΰ άρτιγεννοΰ; ήμών έθνους διά ' 
τής έξ απαλών όνύχων καταλλήλου αύτοΰ 
θεραπείας πρδ; κτήσιν τής αληθούς παιδεί
ας ; ή ούδεποσώ; μέχρι τοΰδε έδόθη ή δέ
ουσα προσοχή παρά τώ* τροφέων αύτοΰ, 
ώςτε νά μή χορηγήται τώ άαθενεΧ αύτοΰ , 
στόμάχω τροφή δύςπεπτο; καί ξηρά, πολ
λάκις δέ ίσως καί δηλητηριώδη; ; Λαμβά- 
νεται πρόνοια τούλάχιστον νΰν, άν μή έλή- 
φθη είςέτι, παρά τών Λογάδων έν γένει 
περί τών ασθενών έτι δυνάμεων τοΰ εύφυ- 
οΰς ήμών γένους ; ή άφίνεται νά έπιβαρύ- 
νηται τδ νεαρδν αύτοΰ καί έτι άσύμπηκτον 
σώμα διά βαρών καί φορτίων, ά αόλις τέ
λειοι άνδοες δύνανται νά βαστάζωσι χωρίς 
νά ύποκύψωσιν ύπδ τδ ύπέρογκον βάρος ; 
Γίνεται κάπως σκέψις τις ήδη παρά τών 
πνευματικών άρχηγών καί πολιτικών άρ- 
χόντων περί τής άνατροφής τοΰ παιδός καί 
τοΰ μέλλοντος, ϊνα ή διανοητική τούτου 
άνάπτυξι; βαίνη παραλλήλως πρδς τήν τή; 
ψυχή; αύτοΰ μόρφωσιν ; ή περί τούτων μέν 
γίνεται σύσκεψις, δίδονται δέ αί κατάλλη
λοι συμβουλαί, άλλ’ ή πραγμάτωσις αύτών 
έπ’ άόριστον αναβάλλεται ; 'Ορίζονται τέ
λος ύπέρ τοΰ σφριγώντο; παιδός κηδεμό
νες αρμόδιοι τής απειρίας αύτοΰ, κατάλλη
λοι παιδαγωγοί τής άτάκτου νεότητός του 
καί τής άσθενϊίας επίτροποι; ή τά πάντα 

άφίνονται είς τδν φυσικόν ροΰν αυτών καί 
τήν τύχην, τάδε σπουδαία ίς αΰριον ;

Δυςτυχώς, είς οίονδήποτε μέρος του; ό- 
φθαλμού; ήμών έάν στρέψωμεν, έκτος τι- 
νων εξαιρέσεων, ούδέν άλλο παρατηροΰμεν 
ή ένθεν μέν τών επίκτητων κακιών τοΰ 
παιδός κόλακας δλεθρίους, ένθεν δέ πρδς 
τάς αταξία; τοΰ νέου καί τάς παρεκτροπές 
αύτοΰ, άμβλυώττοντας, άδιαφοροΰντα; ! *1- 
σως πάλιν σκότος παχύ καλύπτει τους 3- 
φθαλμους ήμών καί δή καί έν μεσημβρία 
μέση, καί διά τοΰτο δέν βλέπομεν τοσαΰ- 
τα κέντρα φωτεινοτάτων εστιών, έξ ών ά· 
κτίνες λαμπραί έπιστημονικοΰ φωτός παν- 
ταχόσε έκπέμπονται. Άλλ’ όχι, δέν τυ- 
φλώττομεν είς αύτά, τούναντίον μάλιστα 
αί ακτίνες αύτών καί λίαν έξέως προςβάλ- 
λουσι τά οπτικά ήμών νεύρα. Πλήν ενταύ
θα δέν πρόκειται περί τοΰ έζωτερικοΰ έκεί
νου φωτός καί τή; έξωτερική; θερμότητος, 
ήτις φωτίζει τήν έπιφάνειαν, τήν δέ ούσίαν 
άφίνει ζοφώδη" θερμαίνει προςκαίρω; τδ 
κέλυφος, άλλά τδν πυρήνα καταλείπει ψυ
χρόν καί αναίσθητου. ’Ενταύθα δέν πρόκει
ται περί έξωτερικών άπλώς στολισμών καί 
χρωματισμών τοΰ σώματος, έσωθεν δέ ρυ
παρού κα1. δυσώδους. Τοιοΰτο φώς, τοιαύτη 
Οεομότης, τοιοΰτοι κόσμοι έξωτερικοί υπάρ- 
χουσιν άφθονοι έν τή ποικίλη εής κοινωνίας 
ήμών άγορφ προερχόμενοι έκ διαφόρων με
ρών τή; Ευρώπης. ’Ενταύθα ζητεΧται έθνι
κής παιδείας καί έπιστήμης τοιοΰτο φώς 
καί τοιαύτη θερμότης, ήτις τόν εσω άνθρω
πον θερμαίνει καί διαφωτίζει, ήτις τό ήθος 
τοΰ ανθρώπου έξευγενίζει, ήτις έπί τής ^ευ
χής αύτοΰ αμέσως έπιδργ, ήτις δέν πλάσ
σει έψιμμιθυωμένους άνθρώπους, άλλά μάλ
λον δημιουργεί καί παράγει άνδρας καλούς 
κάγαθου;, οΐτινες αυτοί άφ έαυτών τά δέ
οντα πράττουσιν.

Είναι άληθέ;, Κύριοι, δτι έπί τής νεωτέ- 
ρας ήμών γενεάς ή σύστασις καί ό πολλα
πλασιασμό; τών Σχολείων άναντιρρήτω; δι- 
έδωκεν είς τδ ήμέτερον γένος πλείστα όσα 
τών άγαθών τής παιδείας. Καί δή ή διά
νοια έστιν εις τδ άκρον ανεπτυγμένη, ό κύ-
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τατος, αί έηΐ πολύ υποόιτ,ρη-
μένα·., τά μέσα τή; διδασκαλία; άφθονώ- 
τέρα, τά συγγράμματα χαΐ βιβλία πλειό- 
τερα, ή διδακτική μέθοδος πολύ καλλιτέ- 
ρα, ό αριθμός τών εΐ; τά σχολεϊα φοιτών- 
των παίδων, εφήβων, κούρων καί άδμήτων 
παρθένων όσημέραι αυξάνει. Καθηγηταί και 
Διδάσκαλοι πανταχοϋ εισι πρόχειροι, ει
δήμονες τή; λαοσώου τοϋ 'Ασκληπιού τέ
χνης ούκ εύάριΟμοι, τής Θέμιδο; λειτουργοί 
ύπερπλεονάζουσι, Διάκονοι τής τοϋ Χρι
στού έκκλησίας καί τών Μουσών Οιασώται 
«λείου; ίσως τοϋ δέοντος. Άλλ’ ή έκ τή; 
φΩ.ομαΟείας ταύτης εί; τό έθνος μεταδο- 
θεϊσα μέχρι τοΰδε Παιδεία, γενικώς έξετα- 
ζομένη,εστϊ κατ’ επιφάνειαν μάλλον ή κα
τά βάθος. Ή δέ παρ’ ήμΐν έν γένει έκπαί
δευσι; καττ,υθήνθη, ώ; πάντες γινώσκετε, 
πέραν τοϋ προ;ήκοντος μέτρου είς θεωρίας 
κα'ι λόγους, είς την άνάπτυξιν μόνον τής 
διανοίας' διότι ή νεολαία ώς έπί πλεΐστον 
καταναλίσκεται είς άπόκττ,σιν γνώσεων 
χρησίμων μόνον πρό; πορισμόν τών τοϋ βί
ου, τής συγχρόνου ήθικής αυτής διαπλάσε- 
ως είς ούδέν λογιζομέντς ! Και δταν ή παι
δεία, ή επιστήμη χωρίζηται τοϋ ήθους, έ- 
στί πανουργία καί ού παιδεία.

Έκ τή; μονομερούς δέ ταύτη; έξ αντικει
μένου παιδεύσεως προήλθε καί παρ’ ήμΐν 
ή άγνωστος τοΐς άρχαίοις αρχή τί/c συγχε- 
χριρίνης ώφε.Ιιμότητος, ένεκα τή; όποιας 
ή παιδεία, ή έπιστήμη, άποβαλοΰσα πάσαν 
υψηλοτέραν σημασίαν καί έννοιαν κατέστη 
ούχί σκοπός, άλλά μέσον. Καί δταν ή παι
δεία ήτε θύραθεν καί ή ιερά, άπό τής υψη
λής περιωπή;, ώς σκοποϋ, κατακυλισθή εΐς 
τής ύλης τόν βόρβορον κα'. θεωρηθή ώς ά- 
πλοϋν επιτήδευμα, μέσον κέρδους κα'ι πο- 
ρισμοϋ, ούδέν μέγα και εύγενές έκ ταύτης 
έλπίζεται. Διότι έξ αύτής τότε λείπει ό 
εύγενές ένθουσιασμός εκείνος, ό ζωοποιών 
ττ,ν υλτ,ν, δ έξάπτων καί άναφλέγων τό 
αίσθημα. Ή έπιστήμη είναι προϊόν τής εμ
φύτου τάσεω; τοϋ άνθρώπου πρό; τό αλη
θές αύτό καθ’ αύτό, είναι προϊόν μιάς ά

νάγκη; τοϋ άνΟρωπίνου πνεύματος, τοϋ ά
φατου έκείνου πόθου τή; ψυχή; πρό; τό §ν 
κα1. αιώνιον. Εί; τούτο δέ δεν ώδήχησε τόν 
άνθρωπον ή ιδέα σχετική; τινο; ώφελείας, 
άλλ' δ ουράνιο; έν τώ άνθρώπω σπινθηρ, 
ούχι ή, έ.τίτευξι; επιγείου σκοποϋ, άλλ’ή 
έν αύτώ έμφυτευθεΐσα ιδέα τοϋ θείου. *Αρα 
ή επιστήμη, ι»α ή»αι άξία τοϋ ονόματος 
τούτου, έχει άπύλυτον ανάγκην τοΰ καλού 
καί τοϋ άγαθοΰ, καί άπαιτεϊ άγνόν έρωτα 
τή; άληθείας, ειλικρίνειαν καί χρηστότητα 
άποκλείουσαν πασαν εγωιστικήν καί πλαγί- 
αν τάσιν έν τη έρεύνη.

"Οθεν άνευ τής άγωγής, ήτοι άνευ τή; 
διαρμορφώσεω; τή; καρδίας, ή διδασκαλία 
μόνη καί μάθησις, ήτοι ή διανοητική μόνη 
άνάπτυξις,ούδοπωςτιοϋν τελειοΐ τόν άνθρω
πον. "Οσα; δήποτε γνώσεις καί άν συνεπι- 
σωρεύση δ άνθρωπος, οΐαν δήποτε στιλπνό
τητα καί άν δώση είς έαυτδν καί τού; άλ
λους, άνευ θρησκευτικής κρηπίδας, άνευ Θεοΰ 
έπιγνώσεως,άνευ εύσεβείας,έπίχρωσις μέν τις 
καί φάσμα φωτισμού δύναται νά ύπαρξη,.ά
ληθή; δμω; φωτισμός καί άνάπτυξις ζωτική 
ούδέποτε. Καί δςτις πειράται νά καταστή
ση τόν άνθρωπον διά τή; διδασκαλίας πο- 
λυμαθέστερον, ολιγωρεί δέ καί παραβλέπει 
την βούλησιν αύτοϋ, τη.ν καρδίαν, δ τοιοϋ- 
το; έπιλανθάνεται τοϋ μεγίστου καί σπου- 
δαιοτάτου έργου, καί αισθάνεται έπί τέλους 
δτι φρούδοι υπήρξαν κοινωνικώς πάντες οί 
πόνοι αυτού καί άγώνες. Κατά ταύτα λοι
πόν πεπαιδευμένος εϊναι καί λέγεται ούχί 
δ πολυμαθής άπλώς καί πολύϊδρις' διότι 
μετά τής πολυμαθείας δύναται νά συιυ- 
πάρξη μέγιστος βαθμό; μοχθηρίας, βαναυ
σότητα; καί κακίας, άλλά τουναντίον έκεΐ
νος, ούτινος πάσαι τή; ψυχής «ί δυνάμει; 
ήτε διάνοια, καί ή βούλησις, καί ή αίσθησις 
έν αρμονία διάκεινται καί ένότητι πρός άλ- 
λτ,λας έν παντΐ δρεγόμεναι καί ποθούσα; 
τό αληθές, τό άγαθόν, τό καλόν.

Δέν άρνοϋμαι, Κύριοι, δτι καί παρ’ ήμΐν 
ύπάρχουσιν άνδρες αληθώς πεπαιδευμένοι 
κατά τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν, άν- 

, όρε;, έφ’ οί; σεμνύνεται ή πατρί; μας, καί 

καυχάται δικαίως’ άλλ’ οί τοιοϋτοΓ είσιν ό- 
λίγιστοι δυςτυχώς, καί ούτοι πάλιν μόλι; 
αναφαίνονται έν μέσφ τή; έπικρατούσης ή
θική; έν τή κοινωνία θυέλλης ! δ δέ αιών 
προςφέρει αύτοϊς, ώ; τό πλεΐστον, <irrz roi> 
μάννα χο.Ιην χαΐ tic ά/ρήακ όζος !

Είναι δέ άληθές δτι έν τώ βίο» έκάστου 
ίθνου; κατ’ άνάγκη* λαμβάνουσι χώραν έ- 
ποχαί, καθ’ ά; ίσχύουσι μάλλον τά απατη
λά φαινόμενα ή τά πράγματα, μέχρις ού 
π.έί/άυ» άί) ή γνώσις χαΐ φωτισδώοι πο.ί-ίοΐ, 
μέχρις ού διδαχθώσιν οί άνθρωποι νά δια- 
κρίνωσι την αλήθειαν άπό τής απάτης. 
Άλλ’ δπόσο; δυςτυχώ; έν τώ μεταξύ ά- 
πόλλυται πολύτιμος χρόνος! καί όποϊαι κοι 
ναί συμφοραί καί άτομικά δυςτυχήματα ά- 
νοίγουσιν έπί τέλους τού; οφθαλμούς τών 
παθόντων !

Έκ τούτων δμω; προέρχεται τό ερώτη
μα, άφού « σοφία χείρω ρέν ποιεί ούδέ
να, βε.Ιτίους <U ποΛ/ούς», οί δέ σοφοί 
κατά Πίνδαρον χαΐ τάν θεόςδοτον δύνα- 
ριν φέρουσι xa.IJiov, διατί παρά τοΐ; 
πλεΐστοι; Κληρικοί;, Διδάσκαλοι;, ’Ιατροί;, 
Δικηγόροι; καί έν γένει παρά τοΐ; λ.εγομέ- 
νοι; πεπαιδευμένοι; συμβαίνει τό έναντίον ; 
Διατί παρ’ αύτοϊς ί αιδώς καί ή μετά λό
γου ύπακοή, άπερ είσί τά γνωρίσματα καί 
αί άπαιτή,σεις τή; άληθοϋς παιδείας σχε
δόν έξέλιπον ήδη, ί δέ τάξις καί ή άκρί- 
βεια κατέστη άγνωστος; Διατί τή* πρό; 
άλλήλους πίστιν αύτών καί ττ,ν χριστιανι
κή,* άγάπην άντικατέστησε φθόνος, μνησι- 
κακία καί άλλα πάθη, ττ,ν δέ εύσέβειαν, 
τήν πασών τών άρετών ηγεμόνα, διεδέξατο 
δβρις, μυκτηρισμός, σοφιστεία, καί ή παρο- 
μαρτοϋσα αύταΐς κακία ; Καί διατί ουτοι, 
ώς έπί πλεΐστον, ποιούνται πρδς ά.Ι,Ιή.Ιονς 
τάς στάσεις ούχί ύπότεροι όφθζσονιαι ά- 
γαθόν τι τί} πατρίδι ποιησαντες, ά.έ.ί ύπδ· 
τεροι τούς ίτέρους άπο.Ιέσανηες αύτοί τών 
.Ιοιπών άρζουσι; Μή δέν ύπάρχουσι παραγ
γέλματα τής ορθή; άγωγής ; μη παραδειγ
μάτων ύπάρχει στέρησις τών αποτελεσμά
των αύτή; ;

Βεβαίως ούδείς άλλος, Κύριοι, παρά τούς 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ Γ) 

ήμετέρου; Προγόνους κατέλιπεν ήμΐν σοφώ- 
τερα παραγγέλματα περί τής μεγίστη; έπί 
τοϋ ή,θου; έπιρροή; τή; καλής ή κακή; αγω
γή;' ούδέν δ’ άλλο έθνος περιέγραψεν ύ- 
ψηλότερον τοϋ έλλτ,νικού τό αίσθημα τής 
φιλίας, δπερ άποδεικνύει παντός άλλου 
τρανότερον τήν ευγένειαν τών αισθημάτων 
τοϋ έθνους'διότι είς αγενείς ύυχάς ουδέπο
τε ρίπτει τάς ρίζας αυτής ή φι.ίία, καί ού
δεμία άλλη θρησκεία παρά ττ,ν ήμετέραν, 
ττ,ν θείαν θρησκείαν, ζωγραφίζει καλλίτερου 
τά αγαθά τή; σοφίας, καί τόν καρπόν τοϋ 
πνεύματος λέγουσα « ύ δέ χαρπός τον 
πνεύματός έσ:ιν άγάπη.χαρά, εΐρήι η, ρα- 
χροθυρία, χρηστδτης, άγαθωσΰνη, πίστις, 
πραότης, έγχράτεια. » Άλλά ταύτα καί τά 
τοιαΰτα έγράφησαν Ισως, ϊ-α άναγινώσκων- 
ται μόνον ή, νά φυλάττωνται έν Μουσείο·.; 
έν ειδει αρχαιοτήτων!

Διατί λοιπόν έν τή πράξει δλιγωρεϊται 
τό μέγα καί σπουδαιότατον ττ,ς δρθής ά- 
γωγτ,ς άντικείμενον παρά τών ώρισμένων 
Αρχών, παρά τών αρμοδίων προσώπων; 
Μή, νεκρική σιγή κατέλαβε πάντας καί διά 
τούτο ττ,ν σήμερον τά χρηστά ήθη δέν 
συμβαδίζουσι τή διανοητική αναπτύξει τή; 
νεολαίας; θύχί' άπεναντίου μάλιστα πολ
λαχοϋ συνίσταται καί πολλάκις διδάσκε
ται άπό τε τοϋ ’’Αμβωνα; καί έν τοϊ; Σχο- 
λείοις, ώ; καί κατ’ οικον, ή ήθική αγωγή 
καί ή θρησκευτική τοΰ έθνους άνάπτυξις. 
Να!, πάντοτε καθοδηγούνται εί; τό καλόν 
5 λαό; καί οί νέοι διά τή; « έν παιδεία καί 
νουθεσία Κυρίου διδασκαλίας. » Πάντε; κα
θόλου είσί φίλοι τής ήθικής, καί πάντες ύ- 
Φοϋσι φωνή,ν ύπέρ τής δρθή; άγωγής' πλτ.ν 
ολίγιστοι δυςτυχώς ένεργοΰσιν είλικρινώ; 
καί εύσυνειδτ,τω;!

Δέν άρκεϊ μόνον, Κύριοι, νά άκούση δ 
παϊς καί νά μάθη τά σοφά παραγγέλματα 
τών άρχαίων Προγόνων καί τής θείας θρη
σκείας παρά τών Διδασκάλων τής Εκκλη
σίας, τού Σχολείου καί τής οικίας, άλλ’ 
οφείλει καί νά πιστεύση αύτά και συγχρό
νως νά πράττη αύτά μετά προθυμίας. Άλλ' 
ή ήθική καί η είς Θεόν πίστις δέν διδάσκε-

51
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ται μόνον, άλλ’ έμποιεϊται. ιΠοιέΐν τι καί 
ύιδάσχειν*' εμποιεί δέ αύτήν ούχί ό κενός 
λόγος, άλλά τδ καλόν παράδειγμα τοΰ δι
δάσκοντος, τοΰ ίερέως, τοΰ άρχοντος, τοΰ 
ήγουμένου, τών γονέων,και παντδς έν γένει 
προκαθημένου καί προεστώτος. ’Απαιτείται 
άρα μεγίστη προσοχή περί τήν έκλογήν τών 
προσώπων, οΐτινες μέλλουσι νά άναλάβωσι 
τήν μόρφωσιν τής κοινωνίας. ’Απαιτείται, 
<>α πάντες οί ποδηγέιαι τοΰ εθνονς μη η- 
rai μόνον Λόγων ρητήρες, a.l.ld χαί έργων 
πρηχτήρες. Έν άλλαις λέξεσιν άπαιτείται, 
ϊνα οί Κληρικοί καί οί Διδάσκαλοι, οί άρ
χοντες καί οί έν τέλει, αληθείς ώσι πεπαι
δευμένοι. Διότι οΰγέ Λρηρημύναι ίδέαι καί 
γνώσεις ποιχί.Ιαι, Λ.Ι.Ιά πράξεις χαί έργα 
έστίν δ τελευταίος σκοπός καί ό λόγος τής 
ήμετέρας ύπάρξεως. Τούτου ένεκα ή μόρφω
σες τοΰ γνησίου ήθικοΰ χαρακτήρος είναι τδ 
μέγιστον πρόβλημα τοΰ έπί γης ανθρωπίνου 
βίου καί ό υπέρτατος σκοπός τής άληθοΰ; 
επιστήμης.

Έμπνέωμεν λοεπδν εις τάς τρυφεράς 
καρδίας τής νεολαίας διά τοΰ καλοΰ ήμών 
παραδείγματος τδν φόβον του Θεοΰ, τήν 
αγάπην πρδς τήν πατρίδα, τδ σέβας πρδς 
τήν δικαιοσύνην, τδν ενθουσιασμόν εις τδ 
άγαθδν και τδ καλόν και έπί πάσι τδ άγι
ον καί ιερόν τοΰ καθήκοντος αίσθημα, άνευ 
τών όποιων ούδέν ούδαμοΰ και ούδέποτε έ
γένετο άξιον λόγου, ούδέ είς τδν αιώνα γε- 
νήσεται. Μορφώσωμεν έκ τής Οαλλ.ούση; 
νεότητος ήθικους τής κοινωνίας ήμών άνα- 
μορφωτάς, καί θεωρώμεν ώς ούσιώδη κα1. 
μεγάλα δ,τι σήμερον κακή μοίρα θεωροΰ- 
μεν ώς μικρά και εύτελή, κα1. κρίνωμεν 
ώς όντως ουτιδανά καί ανάξια δ,τι νΰν 
πλανώντες καί πλανώμενοι ύπολαμβάνομεν 
ώς άξια λόγου καί περισπούδαστα. Ναι, 
Κύριοι, αί υποχρεώσεις ήμών καί αί εύθυ- 
ναι είσί νά διαφωτίσωμεν άπασαν τήν φυ
λήν ήμών διά τοΰ άπαυγάζοντο; άσβέστου 
πυρσού τής ίεράς, τής ελληνικής παιδείας, 
καί δι’ αύτής νά έξασφαλίσωμεν τήν υπε
ροχήν ήμών, ϊνα μηδέν άλλο τών έώων έ

θνών δυνηθή ποτέ αύτήν πρδς ήμαη νά δι- 
αφιλονεικήση.

Ταΰτα, Κύριοι, οί Λογάδες τοΰ έθνους 
έχοντες ύπ’ όψει ταΰτα έφείλουσι νά πράτ- 
τωσι γινόμενοι αϊτοί xa.Hr παράδειγμα είς 
τούς άλλους- διότι εύθύνονται ένώπιον τοϋ 
Ελληνικού γένους, ούτινος τά πνευματικά 

έκπροσωπούσι συμφέροντα- εύθύνονται ένώ
πιον τής κοινής γνώμης τών σοφών τής 
Εύρώπης, οΐτινες παρ’ αύτών προςδοκώσι 
νά ϊδωσι τήν άνάπλασιν τής Ανατολής’ εύ· 
Ούνονται απέναντι τών αρχαίων Ελλήνων, 
δι’ ών καί δι’ ου; είσιν έκείνων απόγονοι ε· 
χοντες μ/j-a τό παρε.Ιδόν χαί ετι μεΐζον τό 
μέ.Ι.Ιον. Διά τής ορθή; άγωγής λοιπδν καί 
τής εύμεθόδου διδασκαλίας θέλει έπιτευχθή 
ό σκοπός τής διά πολλών ιδρώτων καί ά- 
ναρίθμων άγώνων συντηρήσεως τών ήμετέ- 
οων Σχολείων. Διά τής ήθικής όμοΰ καί δι
ανοητικής άναπτύξεως θέλουσιν άνταμειφθή 
προςηκόντω; αί μεγάλαι δαπάναι τών Φι- 
λομούσων, καί αί έπίπονοι έργασίαι τών ά- 
φιλοκερδέστατα εργαζομένων υπέρ τής προ
όδου τοΰ έθνους. Διά τής θρησκευτικής δι- 
απλάσεως καί πρδ πάντων Jia τον χα.Ιοΰ 
παραδείγματος θέλει έκπληρωθή δ προορι
σμός ήμών ώς χριστιανών ’Ορθοδόξων, 
καί διά τής άληθοΰ; ταύτης πα ιδείας θέλει 
κατορθωθή ποτέ συν Θεώ δ πόθος ήμών ώς 
Ελλήνων. Ναι, Κύριοι, δ προορισμός ήμών 
είναι υψηλός, ίερδς, είναι μέγας’ δυνατδν 
νά άναβληθή έπ’ ολίγον ή πραγμάτωσις 
τούτου, νά άναιρεθή όμως ούδέποτε. «’11 
γάρ μέλλησις οΰκ έστιν άναίρεσις.» Κατά 
τής άποφάσεως ταύτης ούτε στρατοί ποτέ 
κατισχύσουσιν, ούτε στόλοι, ούδέ νηορρή- 
κται. Κατά τοΰ προορισμού ήμών τούτου 
ανθρώπινη δύναμις μόνη θέλει ίσχύσει το- 
σούτον, όσον ήδυνήθη ποτέ δ Ξέρζη; νά έμ- 
ποδίση τδν ροΰν τοΰ Ελλησπόντου διά τών 
μωρών μαστιγώσεών του.........

Πρδς υμάς ήδη άποτεινόμενος, ποοςφιλείς 
μαθηταί, δέν δύναμαι ή νά συγχαρώ έκ 
καρδίας τοίς έξ ύμών άριστεύσασιν. Είς αύ
τού; δίδονται σήμερον τά ώρισμένα βραβεία 
ώ; αρραβώνες τοΰ μέλλοντος μάλλον ή ώς 

άμοιβαί τού παρελθόντος. 'Αλλων άριστεί- 
ων δέν Οά άξιωθώσι πάλιν, έάν καί έν τώ 
μέλλοντι μή φανώσιν υπέρτεροι καί καρτε- ' 
ρικώτεροι τών πολλών- διότι πάντες μεν 
τρέχουσιν, εΐς έαμΰάνει τό βραδεΐον.Οί 
τυχόντες βραβείων ή προβιβασμού μόνον 
βεβαίως σήμερον χαίρουσιν, ίσως δέ ίσως 
καί μέγα φρονοΰσιν, έφ' οί; ήδη έπραξαν. 
Μή λησμονήσητε δμως πάντες δτι ή πρώι
μος έπιτυχ’α χορηγεί είς τούς νέους τήν 
πρώτην καλήν ώθησιν καί ούδέν πλέον - δτι 
ή γενεά τών καθεστηκότων άνθρώπων εκτι
μά. μόνον τήν έπιμονήν καί τήν καρτερίαν 
τών νέων καί ούχί τήν μεγάλην αύτών παι
δείαν. Ότι οί πλείστοι τών δυςτυχησάντων 
έν ηλικία ώρίμορ είχον έμπνεύσει χρηστό- 
τάτας έλπίδα; έν τή πρώτη αύτών νεότητι, 
καί δτι οί έν τώ σχολείω φα·έ»τες ήλίθιοι 
ύπερέβησαν ύστερον τάς προςδοκίας τών φί
λων διά μόνης τής σιδηρά; αύτών θελήσε- ί 
ως- Προςέτι δέ πρέπει καλώς νά γνωρίζητε 
δτι ή ταχύτης καί ή δξύτη; τής διανοία; 
δέν είναι ό πρώτιστο; δρος τή; έπιτυχίας 
τοΰ μέλλοντος σταδίου. Η ευφυΐα έστίν ή 
άκμή τής μαχαίρας’ διά τής άκμής δέ ή 
μάχαιρα εύκόλως είςδύεται. Άλλ' έάν αυτή 
βαθέω; είςδύεται ή μή, τούτο έξήρτηται ού 
μόνον έκ τής δξύτητος τής κοπίδος, άλλά 
καί έκ τή; πρδς τούτο άναλισκομένη; δυ- 
νάμεως. ’Εγκύψατε λοιπόν πάσαις δυνάμε- 
σιν είς τδ ν’ άναπτύξητε τήν διάνοιαν σας, 
καί νά διαπλάσητε τήν καρδίαν σα; διά 
τής ίερας κα1. ορθής παιδείας έχοντες ύπ’ 
όψει πάντοτε τό χα.ϊόν παράδειγμα τών 
τροφέων, τών καλών διδασκάλων σας, καί 
ούτοι θέλετε δρέψει ραδίως καί έν άνέσει έν 
καιρώ τώ εύθέτω τούς καρπού; τών πρότε 
ρον κόπων σας, καί θέλετε ζή έν τώ μέλ- 
λοντι έκ τοΰ κεφαλαίου, δ συνελέξατε διά 
τής πρωίμου φιλοπονίας σας.

Άλλά καί ύμίν συγχαίρω έκ μέση; καρ
δίας, φίλοι καί αδελφοί μαθηταί μου, δτι 
άπολύεσθε σήμερον τούτου τοΰ Γυμνασίου, 
τεανίαι ύπηνηται καί χοίροι πρωβήβαΐ,σινρ- 
χαίρω ύμίν έτι δτι οί μέν μεταβαίνετε ήδη 
εις την .Ιαμπροτάτην πό.Ιεων πασών, <5* 

πόσας ό Ζενς Λναιραΐνει, είς την περιφα
νή τών Μουσών (Ιεράταιναν,τάς χΛεινάς, 
Λέγω, τάς- Λιπαρός χαι ίοστεφάνους Ά- 
OipaC, ϊνα έπεκτείνητε τάς σπουδά; σας, 
ϊνα αύξήσητε τά; γνώσεις ύμών- οί δέ δτι 
τρέπεσθε πρδ; τήν έργάνην ’Αθήναν, είς τδν 
πρακτικόν βίον, ϊ.α βοηθήσητε τού; γονείς 
σας, ϊνα παρ’ αύτοϊς, έγκαίρως έγκαταστή- 
τε. Βεβαίως ύπερχαίρετε πάντες δτι ήξιώ- 
θητε ήδη νά άπολυθήτε έντεΰθεν, καί κα
λώ; ποιείτε.«Χαίρετε χαράν ιίνεχ ΙάΛητον, 
χαί την χαράν ύμών ταύτην ούδείς αίρει 
άφ ύμών.» Μή νομίσητε δμω; δτι τοιοΰτοι 
όντες, τοσαΰτα καί τηλικαύτα μαθήματα 
διδαχθέντες καί επομένως τελειόφοιτοι τού 
Γυμνασίου γ-ενόμενοι, έστέ έγκρατεί-, πλέον 
φιλόλογοι, έντελώς επιστήμονες- ούχί, πρδς 
Θεοΰ, ϊνα μή Οεωρήσθε δοκησίσοφοι παρά 
πάντων’ διότι τότε τά έν χρήσει Πανεπι
στήμια ήθελαν ε’σθαι περιττά, η δέ ισόβιος 
σπουδή τών επιστημών ακατάληπτος μω
ρία. ’Εν τοίς Γυμνασίοις ή διδασκαλία τών 
μαθημάτων γίνεται έγκυκλοπαιδικώς καί 
είναι ώ; οίόν τε στοιχειώδης, δ δέ έν αύτοϊς 
σπουδαστής μόνον τήν κλείδα δύναται ν' 
άποκτήσζ, δι’ ή; ή πύλη τών μεγάρων τής 
έπιστήμης ανοίγεται. Όθεν μή ματαιοφρο- 
νήτε, ώςπερ οί μή είδότες καί οί ονομαζό
μενοι επιπόλαιοι’ έχεΐνοι γάρ έπί τή σοφία 
αύτών καυχώνται. Άλλ’ έστε πάντοτε με- 
τριόφρονες, εύγε»εϊς καί φιλόπονοι, καί προ
χωρείτε πάντοτε πρδς τά πρόσω έχοντες 
πρδ οφθαλμών τδ «γεώΰι σαυτόν.»

"Ο,τι δήποτε δμως καί άν ποάξητε, οί
ονδήποτε έπάγγελμα καί άν μετέλθητε, οί
ονδήποτε έργον καί άν άοπασθήτε,τδ μόνον 
συμφέρον τή; ύμετέρα; παιδείας καί τδ 6- 
μέτερον πρδς τήν κοινωνίαν καθήκον άπαι- 
τεί νά έχητε άνοικτά καί ανεπηρέαστα τά 
ομμ,ατα τοΰ σώματος ύμών καί τής διάνοι
ας, μέχρις ού σχηματίσητε πεποιθήσεις έπί 
τής άληθείας βασιζόμενα;. Διότι, φίλοι 
μου, ζήτε έν εποχή έρεύνης,αμφιβολιών, δι
ανοητική; ταραχής, καί διανοητική; άκορί- 
ης. Ζήτε έν έποχή, καθ’ ήν οί μέν στέρ- 
γουσι τάς άρχαιοπαραδότους επιλύσει; τών
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μεγίστων μυστηρίων τής φύσεως καί τοΰ 
ανθρώπου, οί δέ έξαγριοΰνται χαΐ άντιστρα 
•Γεύονται κατ’ έκείνων, καί άλλοι έπιχει- 
ροΰσι νά είςδύβωσιν, ένθα ούδενό; άνθρώπου 
διάνοια ισχύει νά είςχωρήση. Τήν κοινήν 
ταύτην μοίραν ούδ’ ύμεΐς,μαθηταί μου, θέ
λετε διαφύγει. Θά έπέλβρ μάλιστα στιγμή, 
καθ’ ’ήν ό ύμέτερος νού; βασανιζόμενο; ύπδ 
μυρίων δισταγμών θέλει ταραχθή, καί ύμεΐ; 
αύτοί θέλετε αμφιβάλλει περί τοΰ σκοπού 
τή; ύμετέρα; ύπάρξεώς.

Πλήν μή φοβεΐσθε, Πατέρα Ιχομεν τδν 
Θεδν, πρδς 8ν αμα καταφεύγωμεν, ούτε ή 
διάνοια δύναται νά ταραχθή, ούτε τδ ζόφε· 
ρώτατον σκότος ισχύει νά μάς καταλάβρ. 
'11 θρησκεία δέν έρείδεται έπι επινοημάτων 
ανθρωπίνων, έπί φαντασιωδών βάσεων, άλ
λά είναι θετικωτάτη. Διδ καί έρρέθη «Γεύ- 
σασθε καί ΐδετε δτι χρηστό; ό Κύριο;.» Ό 
δέ Ορθά φρονών περί τών σχέσεων έαυτοϋ 
πρδς τδν Θεδν, αύτδς δύναται κάλλιστα νά 
έπιτελέση καί τά πρδ; τδν πλησίον καθή
κοντα, καί τά πρδ; τήν φίλην Πατρίδα . . . 

"Οπου δήποτε δέ καί άν πορευθήτε, διατε- 
λεΐτε εΰγνωμονοΰντε; τδν Διευθυντήν, τους 
Εφόρους, τήν Σχολήν, τού; Προστάτας, 
τούς Γονείς σας καί Κηδεμόνας, έν πάση 
δέ ευκαιρία πανταχοΰ καί πάντοτε άγωνι· 
ζόμενοι μετά προθυμίας ύπέρ Πίστεως καί 
Πατρίδος. Μέμνησθε δέ εΰφροσύνως καί τών 
φίλων σας Διδασκάλων, οϊτινες μετά τών 
είρημένων συνήογησαν, δσον ήδύναντο, εις 
τήν διανοητικήν καί ήθικήν ύμών άνάπλα- 
σιν. Είθε Κύριος δ Θεός διαφυλάττοι τήν 
ζωήν ύμών καί ύγείαν, ώ; κόρην οφθαλμού, 
έπιδαψιλεύων ύμΐν πάντα τά άγαθά! Είθε 
νά άποβήτε, ώς απαντε; προςδοκώμεν, 
δόξα μέν τοΰ Πλάστου, παραμυθία δέ τών 
Γονέων, καί ωφέλιμοι τη Πατρίδι! Γέ/οιτο !

ΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

(Συνέχεια καί τίλο;).

Οί λαοί τη; Κεντρική; ’Ασίας άνήκουσιν 
είς δύο φυλάς. Ή μέν πρώτη, καλουμένη 
κοινώς τονραπχή, περιλαμβάνει τού; Κιργί- 
σους, τούς Βουρούτους, τού; Τουρκομανους, 
τούς Κουραμά καί τούς Οΰοβέκους, ή δέδευ· 
τέρα, ή ικάο.τερσική, συνίσταται έ< τών 
Τατζίκων καί τών Σαρτών. Κατά τά λεγά
μενα τών 'Ρώσσων σοφών, ή τελευταία αΰ
τη είναι κλάδος τίς σλαυϊκής οικογένειας· 
κατεκτήθη δέ καί ύπετάχθη ύπδ τών Του· 
ρανίων, ιδίως ύπδ τών Ούσβέκων, καί είναι 
συγκεντρωμένη εις τά λεκανοπέδια τοΰ Ί- 
αξάρτου, τοΰ "Ωξου καί τοΰ Ζαραφσιάν. ΊΙ 
τουρανική φυλή κατοικεί έν μέρει τά; κοι
λάδας τοΰ Σίρ-Δαοιά καί τών δμόρρων αύ
τοΰ, ώς καί τάς στέππας τής Κεντρικής ’Α
σίας· είναι δέ νομαδική καί φιλοπόλεμος, 
ήτοι τδ έναντίον τή; ίνδοπερσική; φυλής.

Ό πληθυσμός τής κεντρικής ’Ασίας α
νέρχεται εις 4,766,006 ψυχάς, ών 1,852, 
490 οίκοΰσι τάς βορείους έπαρχίας καί τήν 
Κασπίαν καί 2,913,516 τδ Τουρκεστάν. 
Ό πληθυσμός τών ρωσσικών κτήσεων είναι 
λίαν άραιδς, διότι μόλις 55 κάτοικοι οί- 
κοϋσι κατά τετραγωνικόν μίλλιον' πολλά 
μάλιστα μέρη είσίν έρημα, τά δέ καλώς οί- 
κού^ενα είσί τά παρόχθια καί κυρίως αι έ- 
παρχίαι τοΰ Τουρκεστάν, έν αί; οίκοΰσι 
Κιργίσιοι καί Τουρκομάνοι, λαοί νομαδικοί, 
άποκλειστικώς ασχολούμενοι είς τήν κτη
νοτροφίαν’ μόνιμοι δέ κάτοικοι ευρηνται είς 
τάς έπαρχίας Φεργάν καί Κούλτσας, τδ δι
αμέρισμα τοϋ Ζαραφσιάν καί τά μεσημ
βρινά διαμερίσματα τή; έπαρχίας Σίρ Δα- 
ριά (Κουραμίνσκ, Τασκένδ, Τζιζάκ καί Χο* 
τζέντ.) Εί; τήν Σημιρετσιέ έπί 550,ΟυΟ 
κατοίκων 500,000 ή 90 έπί τοΐς εκατόν 
είσί νομάδες, κυρίως Κιργίσιοι καί Τουρκο- 
μάνοι.

Οί Κιργίσιοι άγαπώσι τδν πλάνητα βί-

διοικήσεων" νόμου, ίσχύοντος καί είς δλον 
τδ Τουρκεστάν, αί κιργίσιοι έπαοχίαι ύπά- 
γονται εί; τήν δικαιοδοσίαν τών στρατιω
τικών διοικητών. Αί έπαοχίαι διαιρούνται 
εί; διαμερίσματα, ταΰτα δέ υποδιαιρούνται 
είς δήμους καί εί; (ιού.ΐας αϊτινες έν γένει 
περιέχουσι χιλίας έως δύο χιλιάδας χιμ- 
jrlrxac (σκηνά;) καί έχουσι τού; διοικητι
κού; ύπαλλήλου; των, ώ; καί a'.aouJai 
(Ι00—200 σκηνάς’) οί υπάλληλοι δ’ ούτοι 
είσίν εγχώριοι, έιλεγόμενοι ύπδ τοΰ λαού. 
Τούς δικαξ-άς (μπέη) έκλέγει ό λαό; έπί τρι
ετίαν, πλήν τά πολιτικά έγκλήματα καί τά 
κατά τή; δημοσίου ασφαλείας δικάζονται ύ
πδ τών ς-ρατιωτικών άρχών. Έκάστη σκηνή 
τελεί φόρου 3 1 [2 αργυρών ρουβλίων.

Ό αύτδς δργανισμός ισχύει καί διά τούς 
Κιργισίου; τού Τουρκεστάν’ καί κατ’ άρχάς 
μέν οί νομάδες ούτοι άπέδειξαν τήν δυσα
ρέσκειαν των, άλλ’ άκολούθω; ώφειλον νά 
κλίνωσι τδν αύχένα, άφοΰ μάλιστα δ Ορ
γανισμός ούτος πράγματι δέν είναι άπεχθή; 
καί δέν κατήργησε τήν διοικητικήν αύτο- 
νομίαν των.

Ο! Κιργίσιοι κατέχουσι δύο διαμερίσματα 
τή; έπαρχίας Σίρ-Δαριά, τά τοΰ Καζα- 
λίνσκ καί τοΰ Περοβσκ (τδν χειμώνα με- 
ταβαίνουσιν εί; τά αμμώδη μέρη τοΰ Καρά- 

| Κούμ καί τοΰ Κιζίλ Κυύμ) καί τρία είς τήν 
Σημεριτσιέ, τδ Βερνοέ, τήν Σεργιούπολιν καί 
τό Κοπάλ’ σχετικώς δέ πρδς τού; μονίμου; 
κατοίκου; καί τούς λοιπούς νομάδας είσί 
πολυπληθέστατοι καί εί; τά διαμερίσματα 
το'ΰ Άουλιέ-Άτά καί Τσιμκέντ (Σίρ-Δαριά). 
Είς δλα τ’ άλλα μέρη, ώς καί είς τήν περι
φέρειαν τοΰ Ζεραφοιάν, Ολίγον διατρίβουσιν 
είς τάς πόλεις καί τά χωρία, πέριξ τών Ο
ποίων βόσκουσι τά ποίμνιά των.

"Αμα έκλείψωσιν αί χιόνε; καί άρχίσνι δ 
καύσων, αί στέππαι καλύπτονται ύπδ χα
μηλού χάρτου, Ορεπτικωτάτου’ εύθύς δ’ οί 
Κιργίσιοι μεταφέρουσιν εκεί τά ποίμνιά 
των’ όταν δέ παχυνθώσι τά ζώα, στέλλουν 
σιν εί; τά; αγορά; πρδ; πώλησιν καί δια- 
μένουσι μετά τών λοιπών ζώων είς τά;

L στέππας καθ’ δλον τδ θέρος. Αί σκηναί

ον. Οίκοΰντε; (σχεδδν δύο καί ήμισυν εκα
τομμύρια) έπί απείρου έκτάσεως έκτεινομέ- 
νης άπδ τών όρέων μέχρι τών έκβολών τοΰ 
Ούράλ (α) καί άπδ τών αρκτικών μεθορίων 
τής Άσία; (Σιβηρία; καί Όρεμβούργου) μέ
χρι τοϋ Ούστ Οΰρτ, τής Χίβας, τής Ζαραφ- 
σιάν, τή; άλύσου τοϋ Καραταού καί τών δ- 
ρέων Αλεξάνδρου, είσίν υποχρεωμένοι εί; 
άέναον κίνησιν, διότι ή ΰπαρξίς των έξαρ* 
τάται δλως άπδ τά έκ καμηλών, ϊ.τπων, 
βοών, αιγών καί προβάτων ποίμνιά των. 
’Αλλά καί άλλα αίτια συντελοΰσιν εί; 
τήν μετανάστευσιν ταύτην. Κατά τδν 
χειμώνα συγκεντροΰνται είς τά μέρη τά 
παρέ/οντα πλουσίαν νομήν καί καύσιμον 
ύλην' μεταναστεύουσι δέ τδ θέρος είς τά 6- 
ρεινά καί συγκερασμένα μέρη (πρδς τδν πο
ταμόν Τομπάλ, πρδς τδ Τρόϊσκ καί πρδς 
τδ ΙΙετροπαυλδφσκ) καί τδν χειμώνα εί; 
κλίματα θερμότερα, ήτοι τήν έπαρχίαν Σίρ 
Δαριά, τάς δχθα; τής Κασπίας καί τοϋ 
Άράλ καί τάς μεγάλα; έρημου; τών άμ
μων. Οί Κιργίσιοι ούτοι καλούνται καί 
Κιργίσιοι Κοζάκοι, άλλη δέ φυλή καλείται 
Καρά ΚιργΙς καί ύπδ τών Κινέζων Βου· 
ράκιαι. Μέχρι πρδ μικρού διηροΰντο είς 
τέσσαρας δρδάς, τήν μικράν, τήν μεγάλην, 
τήν μεσαίαν καί τήν εσωτερικήν ή Μπου- 
κεϊέφ· αί δρδαί δέ αύται ύποδιαιρούνται είς 
γενεάς, φυλάς, οικογένειας καί δήμους, έχ- 
Ορικώς πρδς άλλήλας διακειμένα;' σήμερον 
δμω; αί υποδιαιρέσεις αύται βα θμηδδν έκ- 
λείπουσι, χάρις εί; τά διοικητικά μέτρα 
τής £ωσσικής κυβερνήσει·,;.

Άπδ τοΰ 1868 αί στέππαι τών Κιργι
σιών αποτελούσε τέσσαρας επαρχίας, ών αί 
δύο (Ούράλ καί Τουργάη) έξαρτώνται άπδ 
τδ κυβ-ρνε’.ον τοϋ Όρεμβούργου καί αί άλ
λαι (Άκμολίνσκ καί Σεμιπολατίνσκ) άπδ 
τδ τής δυτική; Σιβηρίας. Δυνάμει τοΰ περί

(α) Μεταξύ τοΰ Ούράλ κα’. τοΰ Βόλγα, 
ήτοι έν τώ κυβερνείορ τοΰ Άστραχάν, υπάρ- 
χουσιν ώσαύτως Κιργίσιοι τής μικρά; ορδής 
καί άλλοι έν Σιβηρία πέραν τοΰ ποταμού 
Ίρτίς.
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των εισίν έστημέναι είς υψηλά μ’έρη, 10— 
1 I χιλιάδας πόδας άνω τίς έπιφανείας 
τίς θαλάσσης. Τοϋ χειμώνος άρχομένου, 
έπιστρέφουσιν είς τά χειμαδιά των. Τό πλί
θος τών ποιμνίων καθιστά ευχερείς λίαν 
τάς μεταναστεύσεις ταύτας, αϊτινες είσί 
πρόξενοι χαράς είς τούς Κιργισίους. Έν 
ταΐς πλουσίαις άούλαις ή μετανάστευσις 
γίνεται δημοτελής' διότι κατά τήν ημέραν 
έκείνην αί γυναίκες φέρουσι τάς ώραιοτέ- 
ρας στολάς των κα'ι αί κάμηλοι είσί πλου- 
σίως κεκοσμτ,μέναι. Γνωστόν δέ δτι διά 
‘τών ζώων τούτων κυρίως γίνεται η μετα
φορά τών έμπορευμάτων μεταξύ 'Ρωσσίας 
καί τίς Κεντρικής ’Ασίας.

’Ηθικώς καί διανοητικώς οί Κιργίσιοι, Ο
πως πάντες οί νομάδες, καθυστεροϋσι πο
λύ- άλλά καϊ θρησκευτικώς ούδόλως εισίν 
άνεπτυγμένοι καϊ δύναταί τις νά κατηγο- 
ρήση αυτούς έπί άδιαφορία, καί τοι πιστεύ- 
ουσιν είς την υπαρξιν ένδς Θεοΰ. 'Η ρωσσι- 
κή κυβέρνησις ήθέλησε νά καταστήση αύ
τούς μωαμεθανούς καί είχεν αρχίσει νά 
κτίζη τεμένη καί νά όργανίζη τδν κληοον 
καί θρησκευτικά χολεΐα- άλλ’ ώφειλε μετ’ 
ού πολύ νά παραίτηση τδ σχέδιον. Ευτυ
χώς δ λαός ούτος δέν είναι εμπαθής όπα- 
δδ; της μωαμεθανικής θρησκείας, ής μό 
νον άρχάς τινας πρεσβεύει, άλλως οί 'Ρώσ- 
σοι ακριβά θά έπλήρονον τήν πρόνοιάν των 
ύπέρ τίς ψυχικής σωτηρίας τών Κιργισιών. 
Ήδη τινές τούτων ήρχισαν νά παραιτώσι 
τδν νομαδικόν βίον καί νά καλλιεργώσι τήν 
γήν. Είς ΙΙερδβσκ καί Καζαλϊνσκ τώ 1870 
έσπειραν 7,500 ψάθας (τσέτβερτ) σίτου- υ
πολογίζεται δέ δτι οί Κιργίσιοι εχουσιν 
1 1 [2 έκατομμύριον καμήλους καί ίππους 
καί 6 έκατομμύρια πρόβατα. Οί έχοντες 
καμήλους μετέρχονται τδν αγωγιάτην, ή 
τοι μεταφέρουσιν έμπορεύματα εΐς μεγά- 
λτς άποστάσεις.

Τέλος όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν τών 
Άδαγέβο>ν (Κιργισιών), τών μάλλων άτι- 
Οάσσων νομάδων, οϊτινες διαμένουσι (36, 
000) εΐς τήν έπαρχίαν Μαγκισλάκ. Πολ
λάκις ούτοι έπανέστησαν κατά τής έξουσί-

| ας τών 'Ρώσσων, άλλ’ ώφειλον νά κύψωίι 
τδν αυχένα καί ήδη υπάγονται υπδ τήν άμε
σον δικαιοδοσίαν τοΰ r-ρ’τιωτικοΰ διοικητοϋ 
καί τοϋ μουσουλμάνου ναι-η τίς Καυκασί- 
ας, έχοντος τρεις βοηθούς, διοριζομένους ύ
πδ τής κυβερνήσεως. Έν γένει εύκολώτερον 
έκρωσσίζονται οί Κιργίσιοι ή οί μόνιμοι μω
αμεθανικοί λαοί- ούδεμία δέ αμφιβολία ϊτι 
άπδ πολλοΰ θά ήσαν συνειθισμένοι ν’ άνα- 
γνωρίζωσι τήν έξουσίαν τών 'Ρώσσων άν 
ούτοι έξ άρχής τής κατακτήσεως ήκολού- 
Οουν τδ λογικώτερον σύστημα, δπερ κατό
πιν μόλις παρεδέχθησαν, τοϋ ν’ άποικίσωσι 
βαθμηδόν τήν χώραν άντί νά περιορισθώσιν 
είς τήν άνέγερσιν φρουρίων καί τήν αποστο
λήν μεταβατικών σωμάτων πρδς είρηνοποί- 
ησιν τών ανταρτών καί τιμωρίαν αύτών. 'Ο
πωσδήποτε, ή ρωσσική επιρροή εσχεν εύά- 
ρεστα άποτελέσματα, διότι έπαυσαν οί έμ- 
φύλιοι πόλεμοι, ή ληστεία θεωρείται έγ
κλημα τιμωρούμενον ύπδ τών νόμων καί 
κατηργήθη ή δουλεία- ήρχισε μάλιστα νά 
είσάγηται παρά τοϊς εύπόροις ή παιδεία καί 
πολλοί στέλλουσι τά τέκνα των είς τήν 
στρατιωτικήν σχολήν τοϋ Όρεμβούργοι» καί 
εις τά σχολεϊα τά συστηθέντα είς τάς πρω- 
τευούσας τών επαρχιών ή τών δήμων, ή
τοι είς Ούράλσκ, Ίργϊζ, Περδφσκ, Τροίσκ, 
κτλ. Οί Καρα-Κιργ'ιζ ή Βουμούτ, φυλής 
τουρανικής, οίκοϋσι τά διαμερίσματα τοϋ 
Άουλιέ—’Ατά (30060), τοϋ Ποκμάν καί 
τοϋ Ίσήκ Κούλ (140,000)’ είσί δέ πολυά
ριθμοι καί είς Χοκάνδην καί είς τά πρδς 
μεσμβρίαν οοη μέχρι τών πηγών τοϋ "Ωξου, 
ώς καί είς τά υψηλά όροπέδια τής Κεντρι
κής ’Ασίας, τά χωρίζοντα τά λεκανοπέδια 
τοϋ *Ωξου· καί τοϋ Ίαξάρτου άπδ τοϋ Τα- 
ρούμ- διαιρούνται δέ είς δύο κλάδους (ανα
τολικόν καί δυτικόν) καί είς δευτερευούσας 
φυλάς, ών τινες διεδραμάτιζον πολιτικόν 
πρόσωπον είς τδ χανάτον τής Χοκάνδης καί 
συνεχώς οί άρχηγοί των έλάμβανον μέρος 
είς τά συμβούλια τοϋ ήγεμόνος. Ή ορδή 
αύτη (τών Βουρούτ) διακρίνεται τών Κιρ- 
γίζ-Κοζάκων, ών οί σουλτάνοι λέγονται α
πόγονοι τοϋ Τσεγκίς-Χάν, διότι δέν έχει
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δούρ, έν τή έπαρχία τοϋ Μαγκισλάκ, καί 
τούς Ίομούδ, έν τή έπαρχίοι τού Κρασ- 
νοβόδσκ,μεταξύ τού κόλπου τοϋ Καραμπου- 
γάζ καί τοϋ ποταμού Άτρέκ. Οί Τουρκομά- 
νοι τελ.οϋσι τοϊς 'Ρώσσοις φόρον ένδς καί ή- 
μίσεος ρουβλίου κατά σκηνήν καί έν γένει 
είσί νομάδες, έκτδς ολίγων άσχολουμένων 
είς τήν γεωργίαν καί είς τήν έκμετάλλευ- 
σιν τών φρεάτων τής νάφθης καί τών απο
θηκών τοϋ άλατος, ώς καί είς τήν αλιείαν 
καί τήν βιομηχανίαν.

ίδωμεν ήδη τίνες εισίν οί μόνιμοι κά
τοικοι.

Είς τήν Κούλτζαν, τήν άνατολικωτέραν 
έπαρχίαν τής Κεντρικής ’Ασίας, εύρηνται οί 
Ταράντσαι (40,000), καταγωγής βουχαρι- 
κής. Πρδ εκατόν έτών ή κινεζική κυβέρνη
σες έξώρισεν αύτούς είς τήν χώραν τοϋ Ίλή 
δπως θέση τέρμα είς τάς ταραχάς, έξ ών 
άδιαλείπτως έμαστίζετο τδ άνατολικδν 
Τουρκεστάν. Τώ 1867 ένίκησαν τούς δμο- 
Ορήσκους των Δουγγάνους καί καθυπόταξαν 
άπασαν τήν χώραν ήν κατώκουν οί Κιργί- 
σιοι, Καλμοϋκοι, Κινέζοι, Σολόναι καί Σίμ- 
πος, άπδ δέ τοϋ 1867 ή έπαρχία αύτη ά- 
νήκει είς τήν 'Ρωσσίαν, ύπάγεται είς τδ 
κυβερνεϊον τοΰ Τουρκεστάν, διοικεϊται ύπδ 
στρατιωτικού διοικητοϋ καί διαιρείται είς 
τρία διαμερίσματα. Ό διοικητής έκλέγει ώς 
βοηθούς προκρίτους εγχωρίους, αχ-σαχά^ 
καλουμένους. Οί Τουράντσαι είσί γεωργοί 
καί βιομήχανοι- καί τοι δέ πρεοβεύουσι 
τήν μωαμεθανικήν θρησκείαν, διετήρησαν 
τήν γλώσσαν, τά ήθη καί έθιμα τών Κινέ
ζων. Μετά τήν ήττάν των πολλοί μετηνά
στευσαν πρδς τδ Νανάς καί τό Ούρουμτσή. 
Ζώσι δέ είς x«rr, ήτοι ώχυρωμένα χωρία, 
καί έχουσι μεγάλην κλίσιν είς τδ έμπόριον 
καί τήν κηπουρικήν "ούχ ήττον καλλιεργοϋσι 
τήν ορυζαν καϊ τδν βάμβακα. Ας άναφέ- 
ρωμεν τούς Κινέζους (8000) τούς Σολόνας 
καί τούς Σίμπος (1 5000). Άπδ τού 1 6οι> 
αίώνος οί Οΰσβέκοι ήρχον μεγάλου μέρους 
τοϋ Τουράν, πρίν άφιχθώσιν οί 'Ρώσσοι' 
κατάγονται δέ έκ τών καταχτητών, οϊνι- 
νες υπέταξαν τήν Κεντρικήν ’Ασίαν καί έ-

κληρονομικήν αριστοκρατίαν. Ίΐ φύσις τής 
χώρας, ήν οί λαοί ούτοι οίκοϋσιν, ήν 
πρόσκομμα ού μόνον ίΐρδς τήν ίνωσίν των 
καί τήν δημιουργίαν ίσχυροϋ κράτους, άλ
λά ιίαί πρδς σύστασιν μικρών καί άνεξαρ- 
τήτων ηγεμονιών. Οί άρχηγοί ή προϊστά
μενοί των, καί τοι συνεχώς κληρονομικοί, 
θεωρούνται άπλώς ώς κοινοί άνθρωποι, 
καλούνται δέ μανάπ (τύραννοι) καί έν ταΐς 
ρωσσικαϊς κτήσεσι .τράχριτοι ή προϊστά
μενοι τοϋ δήμου ή τής άού.Ιαχ καί τέλος 
μπίη (δικασταί). Οί Βουροϋται έν γένει 
είοί κτηνοτρόφοι καί βιομήχανοι, όλί- 
γοι δέ γεωργοί. Έπί πολύ έθεωροΰντο 
φοβεροί μαχηταί, άλλά σήμερον φοβούνται 
τούς 'Ρώσσους καί άρχονται σεβόμενοι τάς 
έμπορικάς συνοδίας αϊτινες διέρχονται διά 
τής άποτόμου χώρας των. Καί παρ’ αύτοϊς 
είσήχθη δ νέος κανονισμός, πληρόνουσι δέ 
δπωσοϋν τακτικώς τούς φόρους·

Μεταξύ τών νομάδων καταλεκτέους καί 
τούς Καλμούκους, μογγολικής καταγωγής, 
οϊτινες πολυπληθείς μετηνάστευσαν έκ τής 
έπαρχίας Κούλτζας κατά τήν έπανάστασιν 
τών Δαυγγάνων. Ύπάρχουσιν είσέτι έξ αύ
τών (5000 σκηναί) είς τήν κοιλάδα τοϋ Ί
λή καί είς τήν έπαρχίαν Σημεριτσιέ (σχεδδν 
42000). Οί Καλμοϋκοι οί μείναντες πι
στοί είς τήν κινεζικήν αύτοκρατορίαν ύπερ- 
βαίνουσι τάς 300000 είς τήν έπαρχίαν τής 
Τζουγγαρίας- διαφέρουσι δέ τών Κιργισιών, 
ών είσιν εχθροί, μόνον κατά τήν θρησκείαν, 
διότι πρεοβεύουσι τδν βουδδισμόν. Οί άνή- 
κοντες τή ρωσσική αύτοκρατορία εισίν έν 
γένει πτωχοί.

Οί Καρακαλπάκαι, ώς έκ τής καταγω
γής καί τοϋ νομαδικού βίου, όμοιάζουσι 
πρδς τούς Κιργισίους, κατά δέ τδν 17ον 
αιώνα ϊσχυον είς τάς στέππας τοϋ Τουράν. 
Έν ταΐς ρωσσικαϊς κτήσεσιν ύπάρχουσιν 
25000 πλησίον τής λίμνης τοϋ Άράλ, πα
ρά τδ Κουγκράδ, Χοτζεϊλή καί Κ-.πτσάκ- 
ασχολούνται δέ είς τήν κτηνοτροφίαν, τήν 
αλιείαν καί τήν γεωργίαν. ΙΙρός τούτοις ύ
πάρχουσι καί αί φυλαί τών Τουρκομάνων, 
διαιρούμενοι είς διαφόρους λαούς, τούς Τσο-
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Οηκαν τούς χάνας των έπί τοϋ θρόνου τής 
Χοκάνδης καϊ τής Βουχάρας. Μεγίστην εί- 
χον έπιρροήν είς τά τρία μεγάλα ασιατικά 
χανάτα, ων άπετέλουν τήν κυριωτέραν τοΰ 
στρατού δύναμιν. Έπιχειρηματίαι καϊ φα
νατικοί, έπί πολύ άντέστησαν κατά τή; 
εισβολής τών 'Ρώσσων' ήδη δέ οί Οΰσβέκαι 
τής επαρχίας Σίρ-Δαριά και τοΰ Ζαραφσιάν 
ανέρχονται είς 115000, ών ύπέρ τούς ί 
μίσεις οίκοϋσιν είς πόλεις καϊ χωρία (κισ- 
λάχ), οί δέ λοιποί είσί νομάδες. Δέν είναι 
εϋκολον νά διακρίνη τις τούς νομάδας Ού- 
σβέκους άπό τούς Κιργισίου;,Καρακαλπάκα; 
καϊ Τουρκομάνους, πρός οδς συνεχώς ένοϋν- 
ται. Είς Φεργάν άποτελούσι τό πλεϊστον 
μέρος τών μονίμων κατοίκων (ανέρχονται 
είς 200,000) Οί Ούσβέκοι διατηρούσιν έν 
τφ βίω ίχνη τοΰ παρελθόντος καϊ τά έθιμα 
τής μογγολικής φυλής’ μισοΰσι δέ τάς άλ- 
λας εθνικότητας, ώς λ. χ. τού; Τατζίκας, 
οΰ; άποκαλοϋσι περιφρονητικά); άπαταιώνας, 
τοκοκλύφους, διότι ούτοι κυρίως ασχολούν
ται εί; τό έμπόριον. Ό Οΰσ.βέκο; έν γένει I 
περιφρονεΐ τήν έργασίαν και άξιοϊ δτι είναι 
εΰγενής καταγόμενος άπό φυλήν άνωτέραν 
πάσης άλλης. Οί Κουραμάνοι (6000), λαό; 
συμμιγή; ίχ. διαφόρων φυλών, οίκούσι σχε
δόν άποκλειστικώς εί; τό διαμέρισμα τού 
Κουραμϊνσκ καϊ εις τά πέριξ τοΰ Τασκέντ· 
Πρό έκατόν έτών Κιργίσιοι νομάδες, εί; τήν 
έσχάτην περιελθόντε; ένδειαν, ήρχισαν νά 
έγκαθίστανται εί; ζοιφά, ή προάστεια τών 
πόλεων, καϊ νά συνεθίζωσιν είς τήν γεωργί
αν' άργότερον δέ άνεμίχθησαν προς τούς 
Σάρτας καϊ Ούσβέκους καϊ έκ τής άναμίξε- 
ω; ταύτης παρήχθησαν οί Κουραμά, οΐτινες 
σήμερον άποτελούσι λαόν ιδιαίτερον. Κατό
πιν έπέρχονται οί Τατζίκαι, αντιπρόσωποι 
τή; άριανής φυλής, άπό αιώνων έγκατεστη- 
μένοι εί; Τουρκεστάν' οί μέν οίκοΰντες εί; 
τάς πεδιάδας καλούνται Σάρται, οί δέ εί; 
τά δρη, Γκάλτσα.Φυσιολογικώς οί Τατζίκαι 
παριστώσι τύπον πολυποίκιλον καϊ ανάμι
κτου, έν ω δύναταί τι; ν’ αναγνώρισή τού; 
Ούσβέκους, τού; Ινδού;,τούς ’Αραβας, τούς 
'Εβραίου; και αύτού; τού; Σλαύου;' μόνον

δέ οί τά δρη οίκυΰντε; λαοί διετήρησαν ά· 
ι πωσοϋν άμιγή τόν ασιανόν ή ίνδοπερσικόυ 

τύπον, ένώ εις τ’ άλλα μέρη ούτο; δλως έ
ξέλιπεν υπό τήν έπενέργειαν στοιχείων δλως 
ξένων,

Οί άρχέτυποι ούτοι τής χώρας λαοί όμι- 
λοΰσι τή* περσικήν γλώσσαν διεφθαρμένων 
διά τής παρεισφρήσεως ούσβεκικών λέξεων. 
Περί θρησκείας άδιαφορούσι, προτιμώσι δέ 
τό έμπόριον. Οί Σάρται άλλοτε είχον πράγ
ματι τό μονοπωλίου τού έμπορίου έν τή. 
κεντρική ’Ασία καϊ νΰν δέ είναι οί άοιστοι 
τών έμπόρων κα'ι βιομηχάνων. Τά πλοότη 
των παρεϊχον αύτοϊς μεγάλην έπιρροήν έν 
τή διοικήσει, δπου κατεϊχον άξιολόγου; 
θέσεις. Καϊ νύ/ ευρίσκει τις μεταξύ αύτών 
νομομαθείς, μο.ί.Ιάύες καϊ ζαάζ/άεε, είσϊ δέ 
κατά τήν παιδείαν υπέρτεροι τώνΟϋσβέκωυ, 
περί ών λέγουσιν είρωνικώς: «Δέν δύνανται 
νά ζήσωσιν άνευ ήμών, διότι ού μόνον χρή
ματα. έμπορεύματα, νόμου; καϊ διοικητάς 
δίδομεν αύτοϊς, άλλά καί αγίους. »*Οντε; δέ 
πανούργοι, λογισταϊ καλοί, πλήν δειλοί, έ- 
ξέχουσι τών λοιπών λαών. Οί Τατζίκαι ή 
Σάρται οί οίκούντε; εί; τά διαμερίσματα 
τού Τσιμκέντ, Κουραμϊνσκ, Χοτζέντ καϊ είς 
τό Ζαραφσιάν, ανέρχονται εί; 225,000, είς 
δέ Σημιρετσιέ μόλις υπάρχουσι 300 0. Ού- 
δαμοϋ έχουσιν ιδιαιτέραν αποικίαν καϊ ζώσι 
μεταξύ τών 'Ρώσσων καϊ είς τάς μεγάλου- 
πόλεις, ήτοι τό Μέρκε, τό Άουλιέ-Άτά, 
Βερουσέ καϊ Τασκέν. Είς τήν τελευταίου πό- 
λιυ έξ 80,000 κατοίκων 75,000 είσϊ Σάρ- 
ται. Είς τήν έπαρχίαν Φεργάν οί Τατζίκαι 
συμποσούνται σχεδόν είς ήμισυν εκατομμύ
ριου. Οί είς Ζαραφσιάν Ρώσσοι Γκάλτσαι α- 
ριθμούνται είς 35,000. Έκ τών λοιπών 
λαών τοΰ ίνδοπερσικού κλάδου άναφέοομεν 
τού; Ιράν ή ΙΙέρσας καϊ τού; Ινδούς.Οί μέν 
πρώτοι, οΐτινες έπωλούντο άλλοτε είς τάς 
άγοράς ώς δούλοι, ζώσιν είς τήν κοιλάδα 
τού Ζαραφσιάν καί πλησίον τής Σαμαρκάν- 
δη; (8000), οί δέ δεύτεροι μετέρχονται διά
φορα έπαγγέλματα. Προσθετέους τούς ’Α
θιγγάνου; γεωργού; τοϋ Ζαραφσιάν, ίλίγους

ποοσελκύση έν Άσία ικανούς χωρικούς, χο
ρηγού ία αύτοϊς προνόμια (άσυδοσίαν έπϊ 
πολλά έτη) και παρέχουσα αύτοϊς χρηματι
κά βοηθήματα καϊ γεωργικά έργαλεϊα. Πι
στεύεται δέ δτι μετ’ ου πολύ ή Μέση Ά
σία 0’ άποικισθή καλώς. ’Εντούτοις αί ά- 
ποικίαι αύτας σωτήριον έσχον έπϊ τής χώ
ρα; έπιρροήν, διότι.οί Κιργίσιοι ήρχισαν ή
δη νά καλλιεργώσι τήν γήν καϊ πολύ άνε- 
πτύχθησαν ή γεωργία, ή σκωληκοτροφίά, 
τό έμπόριον καϊ ή βιομηχανία. Είς Βερνοέ 
καϊ εί; Δέψαν συνέστησαν μεγάλα διύλι- 
στήρια οινοπνευμάτων' άλλά μόνη ή άφι- 
ξις μεγάλων κεφαλαίων Οά ώφελήση τήν 
βιομηχανίαν καϊ Οά έπιτρέψη τήν σύστασιν 
μεγάλων βιομηχανικών καταστημάτων. Οί 
όρυκτολογικοϊ τής χώρας πλούτος είναι ά
πειροι, άλλά μόλις ήρχισαν νά έκμεταλ- 
λεύωνται αυτούς. Εί; τήν έπαρχίαν Σεμιπο- 
λατϊνσκ, δπου εύρίσκονται στρώματα γρα
φίτου, γαιανθράκων, μολύβδου καϊ χρυσού, 
κατεργάζονται τόν χαλκόν, είς δέ τήν έ
παρχίαν Σίρ-Δαριά έξάγουσι γαιάνθρακας 
χρησιμεύοντας διά τά άτμόπλοα κα'ι τήν 
οικιακήν χρήσιν. Πλησίον τής Κούλτζας έ- 
ξάγουσιν έως 80000 πούτια έτησίως. Είς 
διάφορα μέρη έξάγουσι νάφθαν, είς δέ Μάη- 
Μπουλάκ (Χοκάνδην) παράγουσι πετρέλαι- 
ον, δπερ πωλείται είς Τασκένδην πρός 5 
^ούβλια τό πούτι. Οί Τουρκομάνοι έξάγου- 
σιν έτησίως 1'25,000 πούτια πετρελαίου 
(αξίας 40,000 ρουβλίων) καϊ 170,000 
πούτια άλατος (αξίας 85,000 ρουβλίων) 
έκ τών οχθών τής Κασπίας καϊ τών περι
κειμένων νήσων.

Εί; Τουρκεστάν κατασκευάζουσι υφάσμα
τα μεταξωτά καί μεταξοβαμβακερά, άλλ’ 
ή βιομηχανία αΰτη είναι περιωρισμένη' μέ
ρος δέ τούτων είσάγεται έν 'Ρωσσία. ’Επί
σης εισάγεται καϊ βάμβαξ, 700,000 πο4- 
τια έτησίως.

Πολλά είναι τά προϊόντα τής Μέσης Ά
σία;, ήτοι γεννήματα, λινάρια καϊ κάνναβι, 
έξ'ού κατασκευάζουσιν οί έγχώριοι δίκτυα 
καϊ σχοινία' άλλ’ ή κτηνοτροφία είναι πηγή 
πλούτου διά τήν χώραν.
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τόν αριθμόν, καϊ χιλιάδα; τινάς Εβραίων, 
’Αράβων, ’Αφγανών καϊ Τατάρων.

Ό ρωσσικός πληθυσμός τοϋ Τουρκεστάν 
ανέρχεται έν συνόλορ εις 70000 ψυχάς, πο
λιτικούς καί στρατιωτικού; υπαλλήλους, ά- 
ποίκους Κοζάκους ή χωρικούς, καϊ ίλίγους 
έμπόρους καϊ βιομηχάνους. Τό ζήτημα τοϋ 
άποικισμοϋ τή; χώρας ταύτης είναι λίαν 
σπουδαίου διά τό μέλλον τών κτήσεων τή; 
’Ρωσσίας έν τή Μέση Άσία. Μέχρι τών αρ
χών τοΰ αίώνος τούτου οί 'Ρώσσοι δέν εί
χον άποκατασταθή πέραν τοϋ Ούράλ καϊ 
τοΰ Ίρτϊς, άλλά μετ’ ου πολύ ήρχισαν νά 
άποικώσι είς διάφορα μέρη καϊ ήδη διάφοροι 
αποικίας ύπάρχουσιν έν ταϊς στέππαι; καί 
είς τό Τουρκεστάν.

Αί αποικίας, αύτας διαιρούνται είς τρία 
συμπλέγματα' είς τά φρούρια τών στεπ
πών, είς τάς γεωργικά; αποικίας τών Κο
ζάκων ή χωρικών καϊ είς πόλεις ή έμπορι- 
κά κέντρα. Τά φρούρια έχρησίμευσαν ώς 
βάσις τών έπιχειρήσεων είς τ’ αποσπάσμα
τα καϊ τά μεταβατικά σώματα' ησαν δ’ οί 
πρόσκοποι οΐτινες έμελλον νά έπιτηρώσι 
τού; νομάδας' άλλ’ ήδη πολλά, άποβάντα 
άχρηστα πλέον, έγκατελείφθησαν καϊ άλλα 
θέλουσιν έγκαταλειφθή. Τά χωρία ή γεωρ
γικά! αποικίας είσϊ προωρισμέναι νά δια- 
δραματίσωσι σπουδαίου πρόσωπον, διότι ε- 
σονται εστίας πολιτισμού, ή δέ ουστασις 
τών άποικςών τούτων άπεδείχθη λίαν ωφέ
λιμος τή αυτοκρατορία. 'Οσάκις έγένετο κα
λή τή; χώρας έκλογή κατήντων άληθή κέν
τρα πληθυσμού, ώς άπεδείχθησαν τό Βερ- 
νοέ, τό Άκμολίνσκ καϊ τό Καρκαραλή. Οί 
Κοζάκοι είσίν οί σκαπανεϊς τοϋ πολιτισμού 
έν τή Μέση Άσία' ό δ’ αριθμός τών άποί- 
κων δλων (τών Κοζάκων δηλ.) έν ταϊ; έ- 
παρχίαις τού Ούράλ, τού Τουργαή, τού Άκ 
μολϊνσκ, τοΰ Σεμιπολατίνσκ καϊ τοΰ Σημε- 
ριτσιέ άνέοχεται είς 505000 ψυχάς. Ούτοι 
άποτελούσι μέρος τών άτάκτων στρατευμά
των τής αυτοκρατορίας καϊ είσϊν ώς έπϊ τό 
πλεϊστον γεωργοί.

'Υπάρχουσι καϊ άλλοι τινες άποικοι, δ- 
λίγοι δμως, ή δέ κυβέρνησις προσπαθεί νά 

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΑ. Γ.)
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Εϊς Τασκέντ ύπάρχουσι ύπέρ τά πεντα

κόσια ελαιοτριβεία, παράγοντα ελαιον έκ 
διαφόρων σπόρων (βάμβακος, λιναριού, 
κτλ.) Ύπάρχουσι προσέτι χαρτοποιεϊα είς 
Χοκάνδην καί εϊς τδ χωρίον Τσιρκού, χάρ
του δέ μεγάλη γίνεται χρήσις, διότι χρη
σιμεύει καί είς τά παράθυρα άντί ύέλων. 
Έπ εσχάτων οί 'Ρώσσοι συνέστησαν είς 
Τασκέντ εργαστήρια όπτών πλίνθων, ών 
ήρξατο ήδη νά γίνηται χρήσις καί ών τήν 
έλλειψιν ειχον αίσθανθή οί 'Ρώσσοι δτε ή- 
θέλησαν ν’ άνεγείοωσιν έκκλησίας, στρατώ
νας κάί άλλας οικοδομάς. Έν τή χώρ$ ευ
ρηνται λατομεία, ακαλλιέργητα £δμως, οί 
δέ 'Ρώσσοι συνέστησαν βυρσοδεψεία καί 
άλλα βιομηχανικά καταστήματα.

’Ακριβείς πληροφορίας περί τοϋ έσωτερι- 
κοϋ εμπορίου τών έν τή Μέση ’Ασία ρωσσι
κών κτήσεων δέν εχομεν, πλήν όμολογΟυ· 
μένεις πρόοδοι πολλαί έγένοντο καί ήρθη
σαν τά άπειρα προσκόμματα άτινα παρενε- 
βάλλοντο είς το έμπόριον πρδ τής σφίξεως 
τών 'Ρωσσων. Αί έμπορικαί συνοδίαι σπα- 
νίως ήδη προσβάλλονται ύπδ τών νομάδων, 
χάρις είς τήν παρουσίαν τών φρουρών έν 
ταϊς στέππαις καί ταϊς κυριωτέραις όδοϊς 
καί αποσπασμάτων Κοζάκων, οί δέ έμποροι 
δέν ύφίστανται κακώσεις, ούδέ τελοΰσιν ε
παχθείς φόρους όπως πρίν έπί τών χανών. 
Συνθήκαι πρδς τήν Χίβαν, τήν Βουχάραν 
κα1. τδ Κασγάρ έγγυώνται τήν ιδιοκτησίαν 
τών έμπόρων καί τήν έλευθερίαν τοϋ εμ
πορίου, καί τοι αί συνθήκαι αύται ένίοτε 
άκυροϋνται είς τάς χώρας αϊτινες άπέχουσι 
τών ρωσσικών κτήσεων" πλήν και αί λη- 
στεϊαι είναι σπάνιαι καί οί γείτονες ηγεμό
νες είσίν υπεύθυνοι διά τάς έν ταϊς ήγεμο- 
νίαις των συμβαινούσας Αταξίας. Πρδ μι- 
κροϋ έτι οί έμίραι τή; Κασγάρης καί τής 
Βουχάρας ώφειλον ν’ άποδώσωσι πραγμα
τείας ρωσσικάς διαρπαγείσας ύπδ ληστών.

Τδ έμπόριον τής 'Ρωσσίας πρδς τήν Μέ- 
σην ’Ασίαν (εισαγωγή καί εξαγωγή) ανέρ
χεται έτησίως είς 15 έως 20 εκατομμύρια 
ρουβλίων. 'II 'Ρωσσία στέλλει βαμβακερά 
υφάσματα, έριοΰχα (τσόχας), κατειργασμέ- 

να δέρματα, έργαλεϊα σιδηρά, πήλινα 
σκεύη, τέϊον, ζάχαριν, βιβλία, οικιακά 
σκεύη, οινοπνεύματα, κτλ. λαμβάνει δέ 
βάμβακα, ύφάσματα βαμβακερά καί μετα
ξωτά, κέρατα, Ακατέργαστα δέρματα, ά
λας, πετρέλαιον καί ίχθΰς ταριχευμένους. 
Είς τδ Τουρκεστάν τδ έμπόριον εύρίσκεται 
σχεδδν άποκλειστικώς εί; χείρας τών Σαρ
τών, οϊτινες γινώσκουσι καλλίτερον τών 
Ρώσσων τάς άνάγκας τοϋ τόπου. Είς 
τήν έπαρχίαν Κούλτζας οί καλλίτεροι έμ
ποροι είσιν οί Κινέζοι, οϊτινες έχουσι γρα
φεία καί είς Βερνοέ. Έν ταϊς Αγοραϊ; τής 
Μέσης ’Ασίας δ συναγωνισμός τών 'Αγγλων 
δέν είναι έπίφοβος, καί τοι τά ύφάσματα 
τούτων είσί καλλίτερα καί έφθηνότερα καί 
έξοδεύονται πολλά είς Βουχάραν καί Αφ
γανιστάν. 'Ο συναγωνισμός δ’ ούτος Θά λεί- 
ψη άμα οί Ρώσσοι συστήσωσιν είς τδ κέν- 
τρον τών κτήσεών των έργοστάσια βιομη
χανικά, παράγοντα τ’ αναγκαιότερα διά 
τους κατοίκους. Πρόσκομμα μέγα πρδς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου είναι ή ελλειψις 
μέσων συγκοινωνίας. Αί πραγματεία·, μετα
φέρονται είσέτι διά καμήλων καί αί έμπο- 
ρικαί συνοδίαι διέρχονται δι’ απείρων εκτά
σεων χωριζουσών τήν Χίβαν, τήν Βουχά
ραν, τήν Χοκάνδην καί τδ Τασκέντ άπδ τδ 
Όρεμβοΰργον, Τροισκ, Πετροπαυλδφσκ, Σε- 
μιπολατίνσκ, Βερνοέ. Οί 'Ρώσσοι κατεσκεύ- 
ασαν ταχυδρομικήν όδδν, ήτις διέρχεται 
διά τοΰ *Ορσκ, Ίργέσκ, ΚαζαλΙνσκ (739 
βέρστια) καί έτέραν είς Τουρκεστάν καί 
Τσιμκέντ (1 569 βέρστια). Άπδ τοϋ Όρσκ 
είς Τασκέν ή άπόστασις είναι 4 683 βέρστια 
καί 265 βέρστια άπδ Όρσκ είς Όρεμβοΰρ- 
γον. Μετά τήν κατάκτησιν τοϋ Τασκέντ ή- 
νωσαν τήν πρωτεύουσαν ταύτην πρδς τδ 
Βερνοέ διά μεγάλης καί καλής δδοΰ" άλλ’ 
αί οδοί αύταί είναι λίαν ανεπαρκείς είς τδ 
έμπόριον.

Ή ποταμοπλοΐα έπί τοϋ ’’Ωξου δέν εί
ναι τόσον ανεπτυγμένη, καί τοι οί εγχώρι
οι έχουσι πλοιάριά τινα καί μεταφέρουσι 
δι’ αύτοΰ ξυλείαν είς διάφορα μέρη. Έν τή 
λίμνη τοΰ Άράλ οί 'Ρώσσοι έχουσιν άνμό- 

πλοα τινά" οί κυριώτεροι δ’ δρμοι είσίν οί 
τοΰ Σαρή-Τερνάκ, τοΰ Τσουμπάρ, τοΰ 
Τσουμπάρ-ταραούζ, τοΰ Τσερνυτσέφ καί 
τοϋ Ταλδύη. Είς τους τελευταίους σταθμεύ
ει δ στολίσκος.

Είς τήν Κασπίαν οί 'Ρώσσοι έχουσι τρεϊς 
λιμένας, τδ Άλεξανδρδφσκ, τδ Κρασνοβδδσκ 
καί τδ Άσιούρ-Άδί. 'Ο πρώτος έχει άξίαν 
τινά καθό ναυτικός σταθμός τών άλιέων 
τής Κασπίας καί ώς έμπορική θέσις τών 
Κιργισιών τοϋ Μαγκισλάκ. Τώ 1872 ή έ- 
ξαγωγή της ύπερέβαινε τάς 350,000 ρού
βλια, ών τά 3)4 είς ίχθΰς, δέρματα, γαι
άνθρακας, κτλ., προωρισμένα διά τδ Ά- 
στραχάν. 'II εισαγωγή άνέβη είς τδ αύτδ 
ποσδν, συγκειμένη άπδ άλευρα, έργαλεϊα, 
χόρτον, ξύλα καί άχυρα· Τδ Κρανσοβδδσκ, 
ίδρυθέν πρδ ολίγων έτών, Οά διαδραματίσω 
σπουδαϊον πρόσωπον έν τή ρωσσική πολι
τική άμα τελειώση ή οδός ή μέλλουσα νά 
συνδέση αύτδ πρδς τήν Χίβαν" έξάγει δέ ά
λας, πετρέλαιον, ίχθΰς κτλ. Ό λιμήν τοΰ 
Άσιουρ-Άδέ, πρός νότον, είναι μικρός ς-αΟ- 
μδς δθεν αί στρατιωτικά! άρχαί δύνανται νά 
έπιτηρώσι τά ιχθυοτροφεία τών Τουρκομά- 
νων.

Έν 'Ρωσσία καί Εύρώπη ασχολούνται 
περί συστάσεως σιδηροδρόμου, μέλλοντος νά 
συνδέση τήν Ινδικήν προς τήν Δύσιν διά 
τής Μέσης Ασίας" έννοεϊται όμως οτι αί νΰν 
περιστάσεις δέν είναι κατάλληλοι. 'Οπωσ
δήποτε, ό σιδηρόδρομος, καί τοι λίαν δα
πανηρός, θά γίνη, ή δέ 'Ρωσσία ού μικράν 
θά πορισθή ωφέλειαν. Ήδη τδ σύμπλεγμα 
τών ^ωσσικών σιδηροδρόμων λήγει είς Ό
ρεμβοϋργον, έντεΰθεν δέ βεβαίως Οά παρα- 
ταθή ή γραμμή πρδς τό Τασκέντ διά τοϋ 
Καζαλίνσκ, Περιοφσκ, Τζουλέκ, Τουρκες-άν 
καί Τσιμκέντ, δηλ. διά τής κοιλάδος τοϋ 
’ΐαξάρτου.

Πολλαί τών επαρχιών τούτων ύποβάλ- 
λουσι τήν ρωσσικήν κυβέρνησιν είς μεγάλα 
έξοδα. Οί Κιργίσιοι τελοΰσιν έτησίως φόρον 
3 ρουβλίων κατά σκηνήν. Οί τοϋ Όρεμβούρ
γου Κιργίσιοι πληρόνουσιν 900,000 ρούβλια, 
οί δέ τής Σιβηρίας ύπολογίζουσιν οτι άπο· 

τίουσιν 1 καί ήμισυν επατομύριον. Προσέτι 
πληρόνουσι 25 καπίκια έφ’ έκάστου ζώου, 
έπίσης δέ καί οί λοιποί κάτοικοι καί μή 
προνομιούχοι άποικοι τών τεσσάρων έπαρ- 
χιών πληρόνουσιν έγγειον καί προσωπικόν 
φόρον, ώς καί φόρον έπί τοϋ δικαιώματος 
τοΰ έμπορεύεσθαι, επί τών οινοπνευμάτων, 
κτλ.έν γένει ύπάκεινται εϊς τά αύτά δικαι
ώματα είς ά ύπόκειται οί έν τή 'Ρωσσία. 
Ό προϋπολογισμός τοϋ Τουρκεστάν παρέχει 
μέγα έλλειμμα, διότι ό στρατός απορροφά 
σχεδδν τδ διπλοϋν τών προσόδων (4 εκα
τομμύρια). Τώ 186 5 οί 'Ρώσσοι κατάργη
σαν πολλούς φόρους είσπραττομένους ύπδ 
τών χανών καί βέηδων, τδ μέτρον δέ τοΰ
το προσείλκυσε τήν συμπάθειαν τών κατοί
κων τοΰ Τασκέντ καί τ^ϋ Σίρ-Δαριά. ΙΙδη 
διατηοοΰσι τους φόρους ους παραδέχονται 
οί μουσουλμανικοί νόμοι, ήτοι τδ tardsr, 
τδ χ&ράτζη καί τδ ζιακέτ. Οί δύο πρώτοι 
παριστώσι τδν έγγειον φόρον καί είσπράτ- 
τονται ύπδ τών μονίμων κατοίκων άναλό- 
γως τών είσοδιών (τδ δέκατον). Ζιαχετ 
δύο ειδών ύπάρχουσι ·— τδ έσωτερικδν καί 
τδ έπί τών έμπορικών συνοδιών. Ό φόρος 
δ’ ούτος έπιβαρύνει τάς πραγμ,ατείας κατά 
2 1[2 τοϊς εκατόν έπί τής αξίας καί ισο
δύναμοί διά τους έντοπίους πρδς τά έπί τοΰ 
έμπορίου δικαιώματα, έν φ ό δεύτερος φαί
νεται ώς τελωνειακός. Ο: έγχώριοι άπέτιον 
έπαρχιακδν φόρο/ (75 καπίκια κατά χιμ- 
πέτσκαχ) πρδς διατήρησίν τών διωρύγων, 
γεφυρών καί δδών. Είς τους κατοίκους είχον 
ύποσχεθή νά μή έπιβάλωσ·. πλέον τους φό
ρου; ού; είχον καταργήσει άμα τή κατα
κτήσει, άλλά μέρος αύτών ε’.σπράττεται 
καί αύθις έπί διαφόροις προφάσεσιν. "Οσον 
Αφορά τδν ρωσσικδν πληθυσμόν, ύπόκειτας 
είς τά αύτά τέλη είς ά ύπόκεινται οί έν τή 
εύρωπαϊκή 'Ρωσσία, έξαιροϋνται δέ άποικοί 
τινες καί οί προνομιούχοι Κοζάκοι.

Τά έξοδα πρδς συντήρησιν τής διοικήσε- 
ως τών δήμων καί άουλών έπιβαρύνουσι 
τούς έγχωρίους, οϊτινες πληρόνουσι τούς 
προκρίτους καί δικαστάς. Αι πόλεις είσ- 
πράττουσι φόρον επί τών εργαστηρίων, τώνI
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αγορών καί έπί τών σταθμών καϊ μέτρων. 
Τέλος δέ οί κάτοικοι δφείλουσι νά χορηγώ- 
σιν ίππου; καί νά έχωσιν αύτού; ετοίμους 
είς τήν διάθεσιν '.-ών αρχών διά τήν ταχύ 
δρομιζήν υπηρεσίαν. Τά έσοδα τού Τουρ
κεστάν τώ 1874 άνήλθον είς 2,950,015 
ρούβλια, τά δέ έξοδα εί; 8,651,334. Κα
τά μέοον δρον ή γενική διοίκησις τοϋ Τουρ
κεστάν μέχρι τίς προσαοτήσεως ττ,ς Χο
κάνδη; (ήτις δίδει 70000 ρούβλια κατ’ έ
τος) έδιδε σχεδδν 2 έκατομμύρια ρουβλίων 
έπί πληθυσμού 1,700,000 ψυχών (1868 — 
1875), ήτοι όλιγώτερον τοϋ ένδς καί ένδς 
τετάρτου ρουβλίου κατ’ άτομον. Τούτο δέ 
συμβαίνει δχι διότι οί φόροι είναι μικρότα
τοι, άλλ’ ένεκα τοϋ συστήματος τοϋ εισ
πράττει αυτούς. Οί εγχώριοι είσπράκτορες, 
οΐτινες συγχρόνως είσί προϊστάμενοι τ, ύ- 
πάλληλοι τών δήμων, σφετερίζονται τάς 
προόδους καί πολλά χρήματα έξοδεύον- 
ται άσκόπως.

'Όσον άφορα τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν 
ουδέ? έχομεν νά εϊπωμεν. Όταν ή 'Ρωσσία 
θέλη ν’ άποικίση χώραν κατακεκτημένην, 
αρχίζει ν’ άνεγείοη φρούρια καί στρατώνας, 
μεθ’ 8 άσχολεϊται περί αστυνομίας καί φυ
λακών, περί δέ σχολείων μόλις κατόπιν 
φροντίζει. ’Αναμφιβόλως ή 'Ρωσσία αύτή 
καθ’ έαυτήν δέν είναι πολύ προηγμένη είς 
τήν παιδείαν, ούχ ήττον αί έν τή Μέση 
’Aoiqt κτήσεις της πολύ ύστεροϋσι κυρίως 
ώς πρδς τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν. 
Έν τή Μέση ή Κεντρική Άσία ύπάρχουσι 
δύο στρατιωτικά γυμνάσια εΐς Όμσκ καί 
Όρεμβοΰργον καί πολλά δευτερεύοντα γυ
μνάσια είς Τασκέντ, Χοτζέντ, Άουλιέ ’Ατά, 
κτλ., ώς καί προκαταρκτικά τινα σχολεϊα, 
είς ά φοιτώσι τέκνα 'Ρώσσων καί έγχωρί- 
ων, είς τήν έπαρχίαν τοΰ Σίρ-Δαριά καί 
τάς στανίτζας τών Κοζάκων. Οί μουσουλ
μάνοι εχουσιν έν τή έπαρχία τοΰ Σίρ-Δαριά 
545 σχολεία μέ 10000 μαθητάς' άλλά τί 
σχολεϊα ; . . . Τώ 1871 κάτοικοί τινες τοΰ 
Τασκέντ άπετάθησαν πρδς τδν γενικδν διοι
κητήν π.αρακαλοϋντες νά συστήσωσι με- 
fywi ή άνώτερον σχολεϊον, έν ώ νά διδά-

σκηται ή ρωσσική καί νά έκπαιδεύωνται οί 
μαθηταί εύρωπαϊστί· Ή κυβέρνησις διώρισεν 1
έπιτροπήν δπω; έπεξεργσσθή μέθοδόν τινα 
δι’ ής αί έγχώριοι διάλεκτοι νά διϊάσκων- 
ται διά στοιχείων τοΰ (ίωσσικοΰ αλφαβήτου 
καί νά σύνταξη χρηστομάθειαν' άλλ’ ούδέν 
άχρι τοΰδε έγένετο' ούχ ήττον πιστεύεται 
δτι ή κυβέρνησις θά συστήση σχολεϊα άμα 
μάλιστα καταπαύση δ υφιστάμενος πόλε
μος.

Αίαν ανεξίθρησκος είναι ή ρωσσική κυ· 
βέρνησις καϊ τόσον μάλιστα, ώστε έκτισε 
τεμένη καί διατηρεί μολλάδες. Δέν ζητοϋσι 
νά προσηλυτίσωσι τούς μουσουλμάνου; είς 
τήν ορθοδοξίαν, καί κατά τούτο τωόντι ά· 
πεδείχθησαν νοημονέστατοι. Ναί μέν τδ 
μέτρον τοΰτο ύπηγορεύθη ύπδ τής άνάγκης, 
ούχ ήττον δμως έδύναντο νά λάβωσι μέτρα 
τινά αύστηρά κατά τοΰ ισλαμισμού. *Πδη 
πρόκειται νά πρασελκύσωσι τδν κλήρον 
καί τού; θρησκομανείς λαούς, καί κατά 
τοΰτο φαίνεται δτι έπιτυγχάνουσι θαύμα- J
σίως. Οΰτω δέ θά κατορθώσωσι νά έκριζώ- 
σωσι τάς θρησκευτικά; καί πολιτικά; προ
λήψεις τών λαών τούτων, οΐτινες μόνον είς 
τήν βίαν ένδίδουσι καί μόνον τάς λόγχας 
φοβούνται. Τήν κεκηρυγμένην έχθροπάθειαν 
διεδέχθη δ φόβος 8ν έμπνέουσιν αί 43000 
'Ρώσσων στρατιωτών, ών 38,000 εισίν είς 
Τουρκεστάν καί 5000 εις τάς στέππας τής 
Σιβηρίας καί τοϋ Όρεμβούργαυ. Λί τελευ
ταία! κατακτήσεις ήνάγκασαν τήν 'Ρωσ— 
σίαν νά διασπείρη τάς δυνάμεις της έπί άς 
πείρου έκτάσεως, συγκεντροϋσα αύτάς εί; 
στρατηγικής τινας θέσεις λίαν σπουδαία;. 
Πολλά μικρά άποσπάσματα φρουροΰσιν ε ’ 
τά πρδ; βορράν καί άνατολάς μικρά φρού 
ρια, αί δέ όχθαι τοϋ Άράλ καί τής Κασπίας 
και αί κοιλάδες τοϋ Ώξου καί τοϋ Ίαξάρ
του ύπερασπίζονται ύπδ σειράς φρουρίων 
καί χαρακωμάτων, συνδεόμενων πρδς άλ- 
ληλα δι’ αποσπασμάτων Κοζάκων. Οί 'Ρώσ- 
σοι έχουσι κάί μεγάλα φρούρια, ατινα είσί 
πολυάριθμα τωόντι διά στρατδν έκ 38,000 
άνδρών, κλεϊδες δέ τής Μέσης Άσία; θεω- 
Οεωροΰνται ή Χοκάνδη καί ή Σαμαρκάνδη.

Ό στολίσκος τοϋ Άράλ. σύγκειται άπδ 5 
ατμόπλοια φέροντα 4 5 κανόνια καί έχον 
τα δύναμιν 220 ίππων, δ δέ τής Κασπίας 
μόνον πρδς μεταφοράν στρατευμάτων χρη
σιμεύει. Οί εγχώριο-, δέν ύπηρετοΰσιν είς 
τδν στρατδν, άλλ’ οί Κιργίσιοι ύπηρετοΰσιν 
ώ; ταχυδρόμοι, κτλ. Εύνόητον άποβαίνει 
διατί οί έγχώριοι εισίν άποκεκλεισμένοι τής 
στρατιωτικής ύπηρεσίας' ή τών Σιπαίων 
(έγχωρίων στρατιωτών τής Ινδικής) έπανά- 
στασις άπέδειξεν πόσον επικίνδυνον είναι 
νά δαθώσιν δπλα είς λαούς κατακτηΟέντας 
μέν, ούχί δμως δλως ύποταχθέντας. Είς τδ 
Τουρκεστάν δ στρατό; είναι τδ μόνον στή
ριγμα τής ^ωσσικής κυριαρχίας, τούτου δ’ 
ένεκεν ή κυβέρνησις ούδενδς φείδεται δπως 
διατηρή αυτόν έν άρίστη καταστάσει. Κατ’ 
έτος στέλλει είς τδν στρατδν έπικουρίας, 
όπλα καί πολεμοφόδια, πολλά δέ ύπέρ αύ
τοΰ δαπανά εκατομμύρια. Λί έν Άσία ρωσ· 
σικαί κτήσεις φαίνονται περιβεβλημέναι διά 
σιδηρού φραγμοΰ, δστις έπεκτείνεται άνα
λόγως τών προόδων τών 'Ρώσσων πρδς ά
νατολάς καί πρδς μεσημβρίαν άχρι; ού τέ
λος φθάσωσιν είς τά φυσικά δοιά των—τήν 
Περσίαν, τδ Ίνδοκούς καί τδ Τιάν-Τσάν.

Δυσχερές αποβαίνει τδ νά έκφέρη τις δ- 
ριστικήν γνώμην περί τών άποτελεσμάτων 
τής κατακτήσεως· Οί 'Ρώσσοι μόλις ήρχι- 
σαν νά δργανίζωσι τήν χώραν, πολλά δ’ ύ- 
πολείπονται νά πράξωσιν. Άχρι τοΰδε 
πολλάς είσήγαγον βελτιώσεις, ένεθάρρυναν 
τήν καλλιέργειαν τοϋ βάμβακος, τήν σκω- 
ληκοτροφίαν καί τήν καλλιέργειαν τών με
ταλλείων καί γαιανθρακωρυχείων, κατα
σκεύασαν οδούς, κτλ., οί δέ σοφοί των, δ 
Βλάρεμπεργ, δ Βογδανώφ, δ Βουτακώφ, δ 
Βαλ-.χανώφ, δ Γρηγοριέφ. δ Κοστέγκο. δ 
Μαξεϊέφ, δ Μουραβιέφ, δ Νεβολσίν, δ Σοβο- 
λέφ, δ Στεβνίσκης, δ Στρούβ, δ Σεβερτσέφ, 
δ Φετσέγκο, δ Βενιουκδφ ζαί τόσοι άλλοι 
έξηρεύνησαν τήν Μέσην Ασίαν ζαί πολλ.ά; 
παρέσχον τή επιστήμη έκδουλεύσεις. Εί; 
τούς άνδρας τούτους αί έπιστήμαι, ή γεω
γραφία ζαί ή στατιστική πολλάς άφείλου- 
σιν άνακαλύψεις. Πλήν ή μεγίστη τών υπη

ρεσιών άς οί 'Ρώσσοι παρέσχον είναι τδ δτι 
κατέστρεψαν τάς φωλεάς ταύτας τών λη
στών αϊτινες έκαλοϋντο χακάτα ή μιϊέκάτ, 
δτι άπεκατέστησαν τήν τάξιν καί ήσυχίαν 
καί δτι άπήλλαξαν τής τυραννίας καί δου
λείας έκατομμύρια άνθρώπων. Σήμερον οί 
λαοί ούτοι φοβούνται μέν τήν ίσχύν τοϋ 
ισχυρού Τζάρου, ή τοϋ παιταχοΰ napdr- 
τος, νηΚάγγίτν) δμως δφείλουσιν αύτώ 
τήν άσφάλειαν τής περιουσίας ζαί τής ζωής 
των (α).

Λ. Ο. Σ.

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΙΙΣ 1’ΠΟ 
ΦΥΣΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

(Συνέχεια καϊ τέλο;).

Πρδς τελευταίαν δ’ άπόδειξιν, άς έξέλθω- 
μεν τή; λογικής φύσεως καί ά; έρωτήσω
μεν τά άλογα ζώα. Άς έρωτήσωμεν τδν 
πτερωτόν πληθυσμόν τών άέρων, τδν άφω- 
ονν λαόν τών ύδάτων τής θαλάσσης καί 
τδν έξόριστον λαόν τών δασών καί τών 
βράχων. "Απαντες ούτοι εύαίσθητοι άναδεί- 
κνυνται πρδς τήν 'Αρμονίαν. 'Π ’Πώς άνοί- 
γει τά; πύλας τοϋ φωτδς, ή φύσις έξυπνα' 
ήδη τά πτηνά Αναψυχήν λαμβάνοντα,άναγ- 
γέλλουσι τήν άφιξιν τής ήμέρας, καί χαιρε- 
τίζουσι τδν άνατέλ.λοντα ήλιον διά τών έ- 
ρωτικών αύτών μελών, ώς άντερασταί ύπδ 
ζωηρά; άμίλλη; εμφορούμενοι. Άναζητοΰν- 
ται, προσβάλλονται, άποκρίνονται, μάχον- 
τοι άμοιβαίως' τά δέ άσματα αύτών άρχό- 
μενα μετά τής ήμέρας, λήγουσι συγχρόνως 
μετ’ αυτής· Άλλ’ άπατώμάι' δέν λήγουσιν 
έτι. Σύ έρημόβιος Φιλομήλα, Σειρήν τών 
δασών, παρατείνει; αύτά άπδ ήλίου εις ήλι
ον, καί δτε ή ζοφερά νύξ έρχεται ΐνα έπι-

(α) Τήν σπουδαιοτάτην ταύτην καί, ώ; 
ψστεύομεν, τερπνήν πραγματείαν ήρανίσθη- 
μεν έκ τής Βρεταηκής Επιθεωρήσεις, 
φυλλ, τοΰ ’Ιουνίου 1877.
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βάλή σιωπήν τή φύσει, χορηγεί προς μό
νην σέ τό δικαίωμα τοϋ άδειν καί τέρπειν 
την εύαίσθητον μελαγχολίαν. Ή ηχώ ά 
γρυπνεϊ μετά σοϋ, μετ’ αύτής συνδιαλέγε
σαι περί τών παλαιών σου δυστυχημάτων. 
Τά άσματά σου, οί αρμονικοί σου στεναγ
μοί, διαδιδόμενοι εις τά πέρατα τών δα
σών, έλαττόνουν την φρίκην τής βαθείας 
αύτών σιωπής’ ϊνα δέ σέ άκούση έκπέμπου- 
σαν τόν θρήνον τών θλίψεων σου, ή τοϋ Ή
λιου άδελφή, έν τή απουσία αύτοΰ, ελαύ
νει βραδέως έν τώ στερεώματι τό άργυροει- 
δές αύτής άρμα, καί φαίνεται χαμηλουμέ- 
νη ύπεράνω τοϋ άλσους ένθα εδρεύεις' ή δέ 
θεά τής αυγής, ή ροδοδάκτυλος ’Πώς, σέ 
ευρίσκει έτι θρηνούσαν καί αγρυπνούσαν έ- 
ρωτικώς.

Διά τής φυσικής ταύτης κλίσεως πρδς 
τήν μουσικήν, πολλάκις τά πτηνά συναγω
νίζονται μεθ’ ήμών περί τής υπεροχής και 
τοϋ βραβείου τής ωδής. Πολλάκις ή αηδών 
ζηλοτυποϋσα πρός καλλικέλαδου φωνήν ή 
πρδς δργανον έναρμονίως ήχοϋν ύπδ τήν 
β'κιάν τών δένδρων, προκαλεϊ τους ήδυτέ- 
ρους ήμών ήχους, ψάλλουσα έφαμίλλως καί 
τήν νίκην αμφιρρεπή καθιστώσα' μεχρισοϋ 
τέλος, άπαυδήσασα μάλλον ή ήττηθεΐσα 
καί αίσχυνομένη ϊνα έπιζήσν) μετά τήν ά- 
φωνίαν αύτής, στενάζουσα καταπίπτει άπδ 
τών κλάδων τών πτελεών είς τούς πόδας τοϋ 
νικητοϋ αύτής, τδν τάφον της επιζητούσα 
έν τή κιθάρα αύτοΰ. Τδ αύτδ τοΰτο δέλεαρ 
έφείλκυσε πολλάκις έντδς τών δικτύων έκ 
τοΰ βάθους τών ύδάτων τούς ήττον δειλούς 
ίχθΰς' αύτδ τούτο τδ θέίγητρον καθίστησιν, 
ώς μαρτυρεί δ Πλίνιος, τήν έλαφον προσε
κτικήν είς τούς ήδεϊς ήχους τοΰ αύλοΰ, τδν 
ορμητικόν ίππον εύαίσθητον είς τδν εύρυθ
μον κρότον τού τυμπάνου, καί τον ελέφαν
τα είς τούς ύψηλούς ήχους τής σάλπιγγος' 
ή δέ ήδύτης τοΰ ποιμενικοΰ αύλοΰ πολλά
κις άνεχαίτισε, καθά λέγει δ ’Οβίδιος, ΐδν 
γοητευθέντα λύκον άπδ τοϋ νά καταδίωξη 
τδν άθώον καί τρέμοντα αμνόν.

ΙΙροσέλθετε νϋν, ύμεΐς αύστηροί έπικρι- 
ταΐ, σοβαροί Άριστάρχαι' τολμήσατε ϊνα 

έρωτήσητε έτι ποΰ έγκειται ή ισχύς καί ή 
άρετή τής Αρμονίας. Ή φύσις άπασα άπο· 
κρίνε-αι πρδς ύμδς, άλλά καί ή ύμετέρα 
καρδία έστίν δ υπολανθάνων μάρτυς έναν
τίον ύμών αύτών. Κατά πάσαν τής ημέρας 
στιγμήν, ή φύσις έπαναλαμβάνει λέγουσα 
ύμΐν στεντόρεια τή φωνή, δτι ή μουσική 
αρμονία δώρόν έστιν, δπερ αυτή παρέλαβε 
παρά τού Ούρανοϋ, ϊνα θέλγτ) τάς ήμετέρας 
θλίψεις καί άνακουφίζη τά έργα ήμών' διό 
καί πάντες άδουσιν έν ταϊς καθημεριναϊς 
αύτών έργασίαις καί φροντίσι, Τί ποιοΰσιν 
εργαζόμενοι τοσοΰτοι άνθρωποι οΰς ή ανάγ
κη καταδικάζει νά πάσχωσι πρδς όφελος 
τών άλλων, καί ών αί χεϊρες, ή έλευθερία 
καί αί ήμέραι άπημπολήθησαν τοϊς Κυρίοις 
αύτών ; Τί κάμνει δ εωθινός γεωργός δια- 
χαράττων τούς κοπιώδεις αύλακας τοΰ ά- 
γροϋ ; δ έπιμελής θεριστής έν τώ μέσφ 
τής καυστικής άλωνος ; δ φιλόπονος άμ- 
πελουργδς καλλιεργώ? τάς αμπέλους του 
έπι τής κλιτύος τών όρέων ; Τί κάμνει δ 
ποιμ.ήν μετά τοΰ ποιμνίου του πάντοτε τή 
δε κακεΐσε περιπλανώμενος ; δ φιλόπονος 
χαλκεύς μεταξύ τών φλογών τής καμίνου 
υφ’ ών περικυκλοϋται; Τί, δ-έ.πί τής παρα
λίας ανυπόμονος αλιεύς ; Τί, ο“έν τή κυμα
τιζόμενη λέμβε? του άνιώμενος κωπηλάτης, 
ή δ είς τά διά βίου δεσμά καταδεδνκασμέ- 
νος ; Τί τέλος ποιοϋσι τοσοΰτοι άλλοι θ.η- 
τοί έν τή έρημία ή τή ταλαιπωρία διαβι- 
οϋντες. "Αδουσι, ψάλλουσι και διά τών α
σμάτων άπωθοϋσιν, άπελαύνουσι τήν λύ
πην καί συντέμνουσι τάς βραδυπορούσας 
τοΰ χρόνου ώρας. Ό ερημίτης άνιώμενος 
ψάλλει έν τή έρημίβρ του, δ οδοιπόρος άδει 
έν τή φρίκη τών δασών, δ εξόριστος έν τφ 
τόπφ τής άποχωρήσεώ; του, δ αιχμάλωτος 
έν ταϊς άλύσεσιν, δ δέσμιος έν τή ειρκτή 
του, δ δοϋλος έν τοϊς μεταλλείοις καί λα- 
τομείο'.ς, ένθα ζών έντεθαμμένος, άνυψοΐ 
τήν φωνήν τών ασμάτων του μέχρις άνωθι 
τής έπιφανείας τής γής. Δι’ άναλλοιώτου 
κλίσεως, δι’ ένδιαθέτου ορμής, παγκοσμίως, 
ούτως είπεΐν, έκδηλουμένης, τδ παν αναγ
γέλλει, τδ πάν βέβαιοι; δτι ή αρμονία τής 

μουσικής άναπρόδαστος ήδονή τής φύσεως 
έστιν. Έάν έζετάσωμεν τάς άλλας ήδονάς, 
άνευρίσκομεν έν αύταϊς περιωρισμένην τήν 
εκτασιν, σμικροτέραν τήν δύναμιν, εύαρέ- 
σκειαν ήττον αγνήν, αισθήματα ήττον ή- 
δονικά. Ύπάρχουσιν ήδοναί χαρακτήρας καί 
γνώμης, εύαρεστοΰσαι λαούς τινας, άγνω
στοι παρ’ έτέροις' άλλ’ ή 'Αρμονία συνενοϊ 
«πάσας τάς κλίσεις. Ύπάρχουσιν ήδοναί 
τών έπιστημών καί τών γραμμάτων, προσ- 
νεμηθεΐσαι εύαρίθμοις τισίν άνδράσιν, εύ- 
νοουμένοις ύπδ τών Μουσών' άλλ’ ή 'Αρμο
νία τούς πάντας εύνοεϊ, ούδένα έξαιρεΐ τών 
χαρίτων της. Ύπάρχουσιν ήδοναί άφωνοι 
καί άψυχοι, λαλοϋσαι μόνον είς τά όμματα 
χωρίς νά λέγωσί τι πρδς τήν καρδίαν' ώς 
αί ύπδ τή; γραφίδος τοϋ ζωγράφου προ- 
βαλλόμεναι ήμϊν. Ύπάρχουσιν ετεραι ήδο- 
ναί χαϋναι, άσθενεϊ;, λίαν μονότονοι καί 
τάχιον έξαντλούμεναι. Άλλά δύναται ύπάρ- 
ξαι έτέρα τις λαμπροτέρα, μάλλον ποικιλό
μορφος, μάλλον άκένωτος άπδ τήν τής μου
σικής 'Αρμονίας ; ήδονή έξ αύτής τής φύ
σεως άναφυομένη ; ήδονή τέλος τοσούτω 
αναγκαία, καί ής ή στέρησις αποβαίνει το
σοΰτον δδυνηρά, ώστε καί δ Ποιητής τοΰ 
Παντός, πρδς ποινήν τής άνοσιουργοϋ πό
λεως Τύρου, άπειλεϊ αύτήν διά τής φωνής 
τοΰ Προφήτου, δτι θέλει καταλύσει έν τοϊς 
τείχεσιν αύτής τδν ήχον τήν κιθάρας καί 
τών άλλων μουσικών οργάνων ; «Και κατα
λύσει τδ πλήθος τών μουσικών σου, καί ή 
φωνή τών ψαλτηρίων σου ού μή άκουσθή 
έν σοί ούκέτι» (Ιεζεκιήλ. 26. 13.) ’Ισχυρά 
αυτή μαρτυρία τών θέλγητρων καί τής δυ
νάμεως τής 'Αρμονίας. Ούδόλως οθεν θαυ
μαστόν, μετά τά προλεχθέντα, δτι αυτή 
προσεκτήσατο τδν σεβασμόν τών λαών α
πάντων τών αιώνων καί άπασών τών χω
ρών, τδν έπισφραγίζοντα τήν μαρτυρίαν τής 
εύγενείας αύτής.

Δεν δυνάμεθα πρδς τούτοις νά εϊπωμεν 
περί τής ωραίας φωνής, οπερ λέγομεν καί 
περί τής ώραιότητος, δτι αύτη έστί πολί
της δλων τών χωρών, δτι, ώς ή γλώσσα 
τοϋ έρωτος, είναι ή αύτή δι’ όλου; τού; λα

ούς, καί δτι φέρει πανταχόσε μεθ’ Λιυτής 
τά χαρακτηριστικά σημεία τοΰ κράτους 
της ; Τώ δντι, ή λαμπρά φωνή, ώς ή ώ- 
ραιότης, ούδαμόσε έστίν άλ.λοτρία' παντα
χόσε έξασκεϊ τά νικηφόρα αύτής προνόμια. 
Βασιλίς καί αύτών τών Βασιλέων δύναται 
νά διατρέξη τδν κόσμον ώς άπόλυτος Αύτο- 
κράτειρα. Ύπδ οΐανδήποτε ούρανόν καί άν 
εύρεθή, δμοία πρδς τό φωτοποιδν άστρον 
τής ημέράς, ούδέποτέ έστιν έκτδς τών συ
νόρων τής έπικρατείας της' καί δποιδήπο- 
τε τής γής ύπάρχουσι καρδίαι, αύτη κέκτη
ται ύπηκόου; καί βωμούς. Τοιοΰτον ύπήρξε 
παρά πάσαις ταϊς γεννεαϊ; τδ περιφανές 
πλεονέκτημα τής Μουσικής. Αί άλλαι τέ- 
χναι, άπδ τής γεννήσεως αύτών, είδον πολ
λάκις τάς τιμάς των διακοπτομένας, εϊτε 
ύπδ τής μανίας τοϋ Άρεως, εϊτε ύπδ βασι
λειών μουσομάχων. Υπήρξαν αιώνες σκό
τους, έποχαί ληθαργίας, ήμέραι παρακμής 
καί βαρβαρότητος, καθ’ άς 5 Θεός τής κα
λαισθησίας έξωρίσθη έκ τοΰ κόσμου, ή φι
λολογία έξέλιπεν, αί Μοϋσαι έσίγησαν, αί 
τέχναι ένεκρώθησαν, στερηθεΐσαι τών Μαι
κηνών των (1), καθ’ άς τέλος, πάσαι αί 
Έπιστήμαι έξηφανίσθησαν ή έκρύβησαν «ν 
παραβύστω. Άλλ’ έν τή γενική ταύτη νυ- 
κτί, ούδέποτε ή Μουσική άπώλεσε τήν 
λαμπρότητα τών θελγήτρων αύτής' αί ά- 
κτϊνές της διεσκέδασαν πάντοτε τά νέφη 
τής άπαιδευσίας, οί ναοί της ούδέποτε διε- 
τέλεσαν κενοί, ούδ' οί βωμοί της άνευ άν- 
Θέων. Άς άκούσωμεν τούς περί αύτής δια- 
μένοντας μάρτυρας έν τε τοϊς έθνικοΐς καί 
τοϊς ίεροϊς μνημείοις. Ούτοι θά μάς εϊπωσιν 
ότι πάντες οί αιώνες, καί πρδ πάντων οί έ- 
ξηυγενισμένοι, διεκρίθησαν ύπδ τών τιμών 
τών σταθερώς άπονεμομένων τή Μουσική' 
Οά μάς εϊπωσιν δτι ταύτην συνέστησαν τοϊς 
λαοϊς οί αύστηρότεροι φιλόσοφοι, έζαλλιέρ- 
γήσαν αί μεγαλύτεροι ήρωες, ΰπερηγάπησαν 
αί συνετώτεραι δημοκρατίας έδόξασαν οί

(1) Μαικήνας. 'Ιππότης 'Ρωμαίος, έπειτα 
αγαπητός υπουργός του Αύγούστου, προ
στάτη; τεχνών καί επιστημών.



*21______________ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟ^ΦΥΣΙΚΙΙΝ _ΕΛΟΨΙΝ. Α! ΕΝ ΤΙΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΠΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

ισχυρότεροι Μονάρχαι, ώς εύνοουμένη* επι
στήμη* τών κατακτητών και τών Βασιλέ
ων, καί ή Αίγυπτος Οά μας ειπη δτι ό τε
λευταίος τών ΙΙτολεμαίων έπεκλήθη Αύλη
σης πρδς τιμήν αυτής. Έάν δ’ ένδιατρίψω- 
μεν δλίγον παρά τοίς Έλλτ.σι, θέλομεν 
πληροφοοηθή δτι 5 Όλυμπος αύτών κατορ- 
κεϊτο ύπδ θεών έραστών τ?><· 'Αρμονίας, δτι 
ό ΙΤαρνασοδς αύτών, ναδς τελείων μουσικών 
συμφωνιών, προεδρεύετο υπδ τοΰ ήγεμόνος 
τήί λύρας, δτι αί ξδοναί τών αθανάτων 'Η- 
λυσίων των συνίσταντο είς διηνεκείς συναυ
λίας" δτι αί στρεβλώσεις τοϋ Ταρτάρου των 
δέν ησαν άπλώς πάταγος βασάνων, ώκεα- 
νδς μαινουσών φλογών, άλλά προσέτι τρο
μερά άπήχησις φωνών, τρομερά παραφωνία 
γοερών κραυγών, καί συγκεχυμένο; θόρυβος 
άδιαλείπτων θλιβερών γογγυσμών. Θέλομεν 
πληροφορηθή δτι περί τους ένδοξους αιώνας 
τών ’Αθηνών ητο αίσχος τδ άγνοεϊν τήν 
μουσικήν" δτι οί σοφοί τοϋ Άρείου Πάγου 
ήσαν μαθηταί αύτής" δτι αυτή απετέλει 
μέρος τής ’Αττικής συμπεριφοράς καί εύγε- 
νείας τών τρόπων" δτι αύτδς ό Σωκράτης, 
δ θνητδς ούτος δ ύπδ τών θεών εύνον,Οείς 
καί έπαινεθείς, έδιδάχθη καί πάλιν εις τδ 
γήρας του νά παίζη τήν βάρβιτον, καί δτι, 
δςτις δήποτε έζη άνευ κλίσεως πρδς τήν 
τέχνην ταύτην, έθεωρεϊτο ώς ηλίθιος, ώς 
μή θύσας ούδέποτε ταϊς χάρισιν" δθεν έν 
τινι συμποσίω, δ Θεμιστοκλής, άποποιηθείς 
τδ νά λυρίση καί αύτδς μετά τών συνδαι- 
τη,μόνων, έθεωρήθη ώς λαβών ίμελημένην 
ανατροφήν. Έκ τής πληθύο; ταύτης τών 
μαρτυριών έξάγεται δμολογουμένως φαεινή 
καί Ικανοποιητική άπόδειξις" άλλά τοΰτο 
δέν άρκεϊ. -Άς λησμονή,σωμεν τούς τοσού- 
τους άνθρωπίνου; έπαίνους, άσθενή σχεδιά
σματα τής αξιοπρέπεια; τής μουσικής, καί 
άς άναλάβωμεν έκ τών βωμών τών θεών 
τάς άνθοδέσμας τοΰ στέμματος αύτής. 'Υ
πδ τή,ν ίεράν ταύτην έποψιν ευαρεστούμαι 
θεωρών τάς διακεκριμένα; τιμάς τής μεγα
λοπρεπούς ταύτης επιστήμης. Χαίρω βλέ- 
πων αύτήν ένδόξω; προτιμουμένην πασών 
τών άλλων, ϊνα λαλή πρδ; τούς θε

ούς, ϊνα άναπέμπη πρδς αύτού; τδ θυμία
μα τών λαών, ϊνα άνακηρύττη τδ μεγαλεϊ- 
ον αύτών, ϊνα άφοπλίζη τή,ν δργή,ν των. *Λς 
όίψωμεν έν βλέμμα έπί δλων τών θρησκειών 
απάντων τών αιώνων. ’Ενταύθα οί ναοί τής 
*1σιδος καί τοΰ Όσίριδος άντηχοΰσιν ύπδ 
τδν ήχον τών σείστρων τοΰ Κανώβου" έκεϊ- 
σε, περί τήν εωθινήν ώραν οί Μάγοι τής 
Περσίας καί οί Πυρολάτραι κρατοΰσι τάς 
άργυράς αύτών κινύρας ϊνα ύποδεξιωθώσι 
τδν έκ τοΰ βάθους τών ύδάτων άνιστάμενον 
ήλιον, ϊνα άπολαύσωσι τής πρώτης αύτοΰ 
θεωρίας και προσκυνήσωσιν έν τώ αστέρι 
τούτο» τδ άΐόιον πΰρ, τδν άκτινοβόλον *□- 
ρομάζην, Οεδν £τών πατέρων των" περάιτέ- 
ρω, δ μαύρος Βραχμάν πληροϊ τάς οχθας 
τοΰ Γάγγου διά τών ύμνων τής αυγής. ’Αλ
λά συγχρόνως τά μέν Ελληνικά παράλια 
έπαναλαμβάνουσι καθεκάστην τδ δνομα τού 
’Ολυμπίου Διδς, αί δέ δχθαι τής Εσπερίας 
Εύρώπης άντηχοΰσιν ύπδ τούς πολεμικούς 
χορού; καί τάς ώδάς τών Σαλίων, ιερέων 
τού Άρεως, ένώ αί Γερμανικαί άκταί καί 
αί χώραι τών Γαλατών ύμνοΰσι τδ όνομα 
τοΰ αιμοχαρούς Τεύτου διά τοΰ άσματος 
τών Δρυίδών.

Τοΰτ’ αύτδ επραξαν πάντες οί λαοί" έ
ψαλλαν έν τοϊ; μυστήριοι; αύτών ού μόνον 
ϊνα λαλήσωσι πρδς τούς αθανάτους δι’ ή" 
χων έξοχωτέρων τή; κοινής διαλέκτου,άλλ’ 
ϊνα προση,λώσωσιν έτι μάλλον τήν προσο
χήν τοΰ συνηγμένου λαού, καταπραόνωσι 
τά πάθη, κανονίσωσι τά πνεύματα διά τής 
μελωδίας, έκΟερμάνωσι τάς καρδίας καί 
προπαρασκευάσωσιν αύτάς διά τή,ν παρου
σίαν τών θεών· Άλλ’ ϊνα τί ένδιατρίβωμεν 
έπί τοσοΰτον εις τά περί τών τιμών τών ά- 
ποδιδομένων τή εθνική μουσική ;...

Πρδ; σέ, ιερά Αρμονία τοΰ περιουσίου 
λαοΰ τοΰ Κυρίου,πρδς σέ,ήτις τοσάκις έφείλ- 
κυσας εί; τούς πόδας τοΰ Θεοΰ τοΰ Ισραήλ 
τήν λατρείαν τοΰ εύγνωμονοΰντος λαοΰ αύ
τοΰ, πρδς σέ αποτείνομαι. Ύπδ τήν σήν 
καί τών σών ίερών συμφωνιών σκέπη* καί 
προστασίαν δέν προύχώρουν οί Ίσραν,λϊτα·. 
είς τάς μάχας ; Βεβαίως, ύπδ τών θριαμ

βευτικών τοΰ Κυρίου σημαιών προηγούμενοι, 
οί ιεροί ψάλται ώδευον έπί κεφαλής τών 
ταγμάτων, καί συνενοΰντε; τάς δψητόνου; 
αύτών φανάς σύν τοϊς στρατιωτικοϊς ip- 
γόνοι; έπεκαλοΰντο τήν άρρωγήν καί άν- 
τίληΦιν τοΰ Θεοΰ τών δυνάμεων. Ό ’Ιη
σούς τοΰ Ναυή πολιορκεί τή,ν Ιεριχώ, άλλ’ 
ή κατάκτησις αύτή; δέν έπιφυλάσσεται 
τώ άγώνι τών όπλων. Κατ’ άνωτέραν 
διαταγή* τοΰ Ύψίστου, οί επτά ’Αρχιερείς 
τών ’Ιουδαίων άναλαμβάνουσι τά; άρμονι- 
κάς σάλπιγγας. 'Π Ιεριχώ μέλλει νά κατα
στροφή, αί σάλπιγγες ή,χοϋσι προαγγέλ- 
λουσαι τή,ν κατεδάφισιν αύτής. Ιδού οί 
πύργοι αύτής κλονίζονται. 'Ο Κύριο; έλά- 
λησε, τά τείχη καταπίπτουσιν, η ’Ιεριχώ 
άφανίζεται άπδ προσώπου τή; γής.

Άς διέλθωμεν δμως τδ εύρύ στάδιον τών 
έτών. Άς σπεύσωμεν ϊνα κατέλθωμεν εί; 
τά; ήμέρας τοΰ Δαυίδ, τή,ν μεγαλοπρεπή 
ταύτην έποχή,ν τών τιμών τή; Αρμονίας. 
Διά τοΰ Βασιλέως τούτου θέλομεν ϊδει 
αύτήν είσαγομέντ,ν είς τήν Σκηνήν τοΰ Κυ
ρίου, άκολουθουμένην ύπδ τών θυγατέρων 
τής Σιών, ϊνα ύποστηρίξη τδ μεγαλεϊον 
τοΰ αγίου έδάφους, έπαυξήση τή,ν πομπήν 
τών Ουσιών, καί έξάρη τή,ν εύπρέπειαν τής 
λατρείας. Αύτδς δ Δαυίδ προηγείται χορεύ
ω* τή; εύαγούς Κιβωτού, ρυθμίζει τά ελα
φρά αύτοΰ βήματα πρδς τδν ήχον τής κι- 
νύρας, καί έ* τοϊ; ψαλμοϊς αύτοΰ έξαιτεϊ- 
ται δπως αί συμφωνίαι του έπαναλαμβά- 
νωνται άπειράκις έπί τού κυμβάλου καί 
τοΰ δργάνου, έπί τή; λύρα; καί τή; σάλ- 
πιγγος. Εξεγείρει άπάσας τά; ήχούς τού 
Ίορδάνου, προσκαλεϊ απασαν τή,ν φύσιν ϊνα 
ψάλλη τδν ποιητήν αύτής, καί διά πασών 
τών φωνών ν’ άποτελέση συναυλίαν ύμνων 
παγκοσμίου λατρείας αί/έσεως. Τή δ’έπι- 
μελεία δθεν καί καλοκάγαθία τοΰ ιερατι
κού τούτου ήγεμόνος έγένοντο οί Λευί- 
ται οί πρώτιστοι τοΰ κόσμου Μουσικοί, ή 
δέ φήμη αύτών έξηπλώθη καί πέραν τών 6- 
ρίων τής βασιλείας αύτοΰ. Διδ καί έν ταϊς 
ίμέραις τής αιχμαλωσία; τών Ιουδαίων, 
οί λαοί τοΰ Εύφράτου παρεκάλουν τού; τε- 
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θλιμμένου; 'Εβραίου; ϊνα τού; διδάξωσί τι- 
να τών περιφήμων μελών αύτών. Άλλ’ δ 
εξόριστος Ισραηλίτης δέν δύναται νά ψάλ- 
λη μακράν τών τειχών τής Ιερουσαλή,μι 
δέν δύναται είμή νά στενάζη" αί κινΰραι 
του σιγώσιν, άνηρτημέναι έπί τών ιτεών 
τών οχθών τοΰ ποταμού. Οΰτω τδ αίχ- 
μαλωτισθέν πτηνδν παραμελ.εϊ τδ άσμά 
του, ή άν τυχδν άνοίγη τδ ράμφος αύτοΰ, 
δέν έκπέμπει είμή στεναγμούς θρηνωδίας 
καί λύπης· Συνελόντι δ’ είπεΐν, άς διέλ-
Οωμεν άπάσας τάς σελίδας τοΰ Μωσαϊκού 
νύμουΖ καί πανταχού 0’ άπαντή,σωμεν συμ
φωνίας αίνέσεων, άσματα νικητήρια ή έ- 
πική,δεια. Φαίνεται δτε ούδεμία φωνή αν
θρώπινη έστίν εύπρόσδεκτος τώ Κυρίω, άν 
δέν άνέρχηται πρδς τόν θρόνον τής Παν
τοδυναμίας έπί τών πτερύγων τή; 'Αρμο
νίας διά μέσου τών νεφών άναπεμπομένη. 
Άλλά καί δ νόμος τής χάριτο; διετήρησε
τή Μουσική τήν θέσιν αύτή; έν τοίς ναοϊς 
τής εσπερίας Εύρώπης. «Ναί, λέγει δ ίερδς 
«Αυγουστίνος, δέν δύναμαι άρκούντως νά ί· 
«παινέσω τά άσματα έξ ών άντηχοΰσιν οί 
«δυτικοί ναοί" ύπδ τών σεβαστών αύτών
«συμφωνιών αισθάνομαι έμαυτδν ζωηρώς 
«συγκινούμενον καί έμφορούμενον ύπδ τού 
«ιερού έκείνου ένθουσιασμοΰ 8ν έμπνέει δ 
«οίκος τοΰ Κυρίου. 'Υπδ βαθέος σεβασμού 
«κατεχόμενος καί ύπδ ίεράς μέθη; κυριευ-
«όμενος, ώς νέος Παύλος, άναβαίνω εί; 
«τού; ούρανού;. Τδ πνεύμα μου άνυψοΰται 
«μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ Ύψίστου, είσαγόμε- 
«νον εί; τά; αιωνίους μελορδίας τών Αγ
γέλων».

Έν τώ συνόλορ τούτω τών ύπέρ τής 
Μουσικής διδομένων ψήφων, δυνάμεθα νά 
διακρίνωμεν τήν τελευταίαν ώς έπίσημον 
καί ιεροπρεπή·

'Η δόξα τής τέχνη; ταύτης άντανακλα- 
ται πάντοτε έπί τών οπαδών αύτής- Πολ
λάκις οί εύνοούμενοι τής Αρμονίας έδοξά- 
σθησαν διά στεφάνων, δαφνών, θριαμβευ
τικών πομπών, θεατρικών επευφημιών, δι’ 
ανδριάντων, μαυσυλείων, άξιομνημονεύτων 
επιγραφών καί τιμών άποθεώσεως" τέλος
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διά πάντων τών δημοσίων μνημείων, τών 
έφευρεθέντων παρά διαφόροις λαοί; ?·,« ά 
ποθανατίσωσι την ευφυΐαν τής καλλιτεχνί- 
ας. θ'. μουσικοί άνδρες άποτελοΰσιν έτι 
έθνος Ιερδν καί προσφιλές παρά τοΐς άν- 
Ορώποις. Τοΰθ οπερ δέν συμβαίνει πολλά- 
κις τοϊς τών άλλων έπιστημών όπαδοΐς. 
Άποφεύγομεν τδν σοφιστήν, παραμελοΰμεν 
τδν γεωμέτρην, άποστρεφόμεθα τδν έπι- 
κριτήν, χλευάζομεν τδν χημικόν, όλιγω- 
ροΰμεν τδν γραμματικόν. Άλλ’ άπ’ έναν- 
τίας, άναζητοΰμεν τδν μαθητήν τής μου
σικός Αρμονίας. Ουτος κοσμοπολίτης έστίν 
άπασών τών χωρών, άνθρωπος άπασών τών 
ωρών, συνέταιρος πάντων τών άνδρών τής 
καλαισθησίας. 'Π πατρί; αύτοΰ σύμπασα ή 
γή. U άνάμνησι; τών ένδόξων αρχαίων 
μουσικών,είναι μάλλον αξιέραστος καί εύά· 
ρέστος είς τδ πνεύμα τών ανθρώπων η έ
κείνη τών διασημοτέρων καταχτητών. Ψευ
δείς ήρωες, άληθεϊς τύραννοι, οί κατακτη- 
ταί ,έγεννήθησαν πρδς βλάβην του κόσμου’ 
άλλ οί ένδοξοι μουσικοί πρδς εύτυχίαν αύ
τοΰ. ’Εκείνοι μέν, άπληστοι θανάτων, έπη- 
νεγκον τά δάκρυα, τήν διχόνοιαν, τδν όλε
θρον. Ούτοι δέ, πάντοτε καλοκάγαθοι, πάν
τοτε άνευφημούμενοι, έπήνεγκον πανταχοΰ 
τήν ειρήνην, τήν δμόνο-.αν, τήν χαράν. 'Η 
γή,.έν αγωνία, κατεσίγησεν ένώπιον εκεί
νων· άλλά διά τούτων, έν γαλήνη, άντή- 
χησεν ύπδ ασμάτων ειρηνικών. Οί κατα- 
κτηταΐ, αίματοφύρτων δαφνών εστεμ
μένοι, άπέθανον διά προώρου πολλάκις θα
νάτου, συνεπαγόμενοι τδ μίσος τών λαών 
αντί δακρύων πένθους. Άλλ’ οί περίδοξοι 
μουσικοί, ύπδ κλάδ ων μύρτου καί ρόδων 
εστεμμένοι, καί έν ειρήνη τδ ζήν έκμε- 
τρήσαντες, συνεπήγαγον έν τώ Άδει τούς 
θρήνους τής άνθρωπότητος. Ναί' τδ ο',ομα 
του κλεινού άοιδού Όρφέως διασωθήσεται 
έσαεί προσφιλέστερον έν τώ ναώ τής Μνη 
μοσύνης, ή τδ δνομα τοΰ άκαθέκτου έν 
ταϊς μαχαις Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τοιαύτη ή ευγένεια τής Μουσικής' ευγέ
νεια τεθεμελιωμένη έπί τή αρχαία κατα- 
ϊωγή αύτής, δεδοςασμένη διά τής έξοχου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ.

δυνάμεώς της καί έπικεκυρω χέ.η διά τοΰ 
σεβασμού απάντων τών αιώνων καί α
πάντων τών έθνών.

’ίγε. Γιατχαχόπον.ίος.

ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΑΡΒΙΝ 
ΝΗΠΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ. 

_ Η ενδιαφέρουσα μελέτη τοΰ κ. Ταΐν έπί 
τή; νοητική; άναπτύξεώς τοΰ ν»πίου, ή έν 
τη ’Pc.loaog-ixfi Έπ^ιωρήσει έκδοθεϊσα καί 
ή; τίνος μετάφρασιν έποίησεν έν τώ τελευ- 
τα.ω αύτής άριθμφ ή έφημερίς Mind πα- 
ρεκινησέ με νά διατρέξω ήμερολόγιόν τι, 
δπερ ίκρατησα πρδ τριάκοντα έπτά έτών 
έπ. τίνος τών μικρών μου παιδιών καί έν 
ςοτινι έσχον τήν φροντίδα νά καταγοάψω 
παραυτα καί τάς πλέον λεπτολόγου; παοα- 
τηρήσεις, άς έδυνήθην νά ποιήσω. Τδ κύόιον 
άντικείμενον τών παρατηρήσεών μου ii ή 
εκφρασις· διδ καί έχοησάμην ταϊς έμαΐς 
τ«ύταις παρατηρή,εσιν έν τή βίβλω> 
πεοι του αντικειμένου τούτου έξέδωκα' άλ- 

μιΐν έπέστησα όμοίως τήν προσοχήν μου 
και έπ. ετέρων τινών σημείων καί ίσως αί 
παρατηρήσεις μου αύται παραβαλλόμεναι 
πρδς τα; τού κ. Ταίν καί πρδς άλλας, αϊτι
νες άναμφιβόλω; έν τώ μέλλοντι γενήσον- 
ται, θα παράσχωσιν ένδιαφέρον τι. Είμί δέ 
βέβαιος,κατά τδ 8 έδυνήθην νά παρατηρήσω 
έπί τών ιδίων μου τέκνων,, ότι ή περίοδος 
τη; αναπτύ,εως τών διαφόρων δυνάμεων 
ποικίλε,ται, πολύ κατά τά παιδία.

Κατά τάς πρώτα; έπτά ημέρα; τδ νήπιόν 
μου^ςετελει ήδη πλείστας άντανακλαστάς 
πράςεις, οίαι είσί τδ πτάρνυσθαι, τδ λύξειν* 
™ Ζ“’μάσθα<, τδ τανύεσθαι καί συνήθως 
το Οηλαζειν καί άναβοαν. Τήν έβδόμην ή
μέραν, έγγίσαντος έμοΰ τδ πέλμα τοΰ πο- 
δός του διά τεμαχίου χάρτου, άπέσυρε ζω- 
Κρώς τδν πόδα του καί ταύτοχρόνω; έκαμ-

ψε τούς δακτύλους, ώ; ποιεί παιδίον με 
γαλειτέρας ηλικία; γαργαλιζόμενον. Ί1 έν- 
τέλεια τών άντανακλαστών τούτων κινήσε
ων δεικνύει ότι ή υπερβολική άτέλεια τών 
υπδ τή; βουλήσεω; παραγομένων δέν έξαρ- 
ταται έκ τής καταστάσεως τών μυώνων ή 
τών κέντρων τή; συνδιατάξεως, άλλ’ έκ τής 
τή; βουλήσεω; έδρας. Άπδ τής ςτγμή; τού
της, καί τοι ό παϊς μου ήν τοσοΰτον μικρός, 
ένόμισα ότι είδον λίαν σαφώς ότι, έάν έθετέ 
τις έπί τού προσώπου του χ-ΐρα απαλήν 
καί θερμήν, διεδήλου παραυτα τήν έπιθυμί- 
αν νά θηλάση. Ή πρδξις αΰτη πρέπει νά 
θεωρηθή ώς άντανακλαστή καί όρμέμφυτος, 
διότι έστιν αδύνατον νά παραδεχθώμεν δτι 
ή πείρα ή σύνδεσμό; τι; ιδεών τινων μετα
ξύ τή; προσψαύσεως τής χειρός καί τή; τοΰ 
μαστού τή; μητρός αύτοΰ δύνανται νά έπ- 
ενεργήσωσι. Κατά τήν πρώτην δεκαπεν- 
θημερίδα έσκίρτα συχνά καί ίλλώπιζε τούς 
όφθαλμούς άκοΰον κρότον, 8 παρετήρησα ο
μοίως καί παρά τοϊς πλείστοις τών άλλων 
μου τέκνων. ’Ητον ήλικίας 66 ημερών, δτε 
μοί συνέβη νά πταρνισθώ' άνεσκίρτησε βι- 
αίως, άκούσαν, ά»έσπασε τάς όφρΰς, έλα- 
βεν ήθος πεφοβισμένον καί έκλαυσεν άρκετά 
ΐσχυρώς. ’Επί μίαν δλόκληρον έδραν έμεινεν 
έν καταστάσει, ήτις παρά προσώπω μεγα- 
λειτέρας ήλικίας θά ώνομάζετο νευρική, 
καθ’ δτι ύπδ τοΰ έλαχίστου κρότου άνεσκίρ- 
τα Ολίγας ήμέρας πρότερον περιέπεσεν εί; 
ορμητικόν σπασμόν, παρατήρησαν αίφνης 
νέον τι άντικείμενον' άλλ* έπί μακρόν ακο
λούθως οί ήχοι ήνάγκαζον αύτδ ν’ανα
σκιρτά καί νά ίλλωπίζη τούς οφθαλμού; 
συχνότερον ή έκ τής όψεως τών αντικειμέ
νων' π. χ. δτε τό παιδίον ήτον I I 4 ήμε
ρων έσεισα πρό τοΰ προσώπου του χάρτινον 
πυξίδα,καρπούς ξηρού; περιέχουσαν,έφ’ 8 καί 
άνεσκίρτησεν, έν φ ή αύτή κίνησις, μεταδο- 
θεϊσα είς τήν αύτήν πυξίδα, κενήν ούσαν, ή 
εις πάν άλλο άντικείμενον έπίσης τοσοΰτον 
πλησίον ή μάλιστα έ .·ι πλησιέστερον πρός 
τδ πρόσωπόν του, δέν παρήγαγεν ούδέν ά · 
ποτέλεσμα. Έκ πάντων τούτων δυνάμεθα 
συμπεράναι, οτι δ ίλλωπισμδ; τών όφθαλ

μών, δστις χρησιμεύει προφανώς νά προφυ- 
λάσση τά δργανα ταΰτα, δέν οφείλεται τή 
πείρα, καθ' δτι μ’ δλον τό εύαίσθητον αύ
τοΰ πρό; τού; ήχους καί είς ήλικίαν <2 4 
ήαερών δέν έδύνατο έτι ν’αναγνώριση εύκό
λως τήν διεύθυνσιν τοΰ ήχου, ώστε νά στρέ- 
φη τούς όφθαλμούς πρδς τό 8 εξ ου προήρ- 
χετο οΰτος.

"Ελθωμεν ήδη είς τήν όρασιν. Οί οφθαλ
μοί τοΰ παιδιού τούτου προσηλοϋντο έπί 
τίνος άνημμένου κηρίου άπό τής ένάτης ή
μέρας τή; γεννήσει!); του καί μέχρι τή; 
τεσσαρακοστής πέμπτης ούδέν άλλο άντι- 
κείμενον έφάνη προσελκΰον αύτούς είς τοι- 
οΰτον βαθμόν' άλλά τήν τεσσαρακοστήν έν- 
νάτην ή προσοχή του μετηνέχθη έπί τίνος 
κοσμήματος τών παραπετασμάτων χρώμα
τος λαμπερού, ώ; αύτβ ήννόησα έκ τής εύ- 
σταθείας τοΰ βλέμματός του καί τής αι
φνίδια; ακινησίας τών βραχιόνων του. Έξε- 
πλήχθην ίδών μετά πόση; βραδύτητο; προ- 
σεκτάτο τήν δύναμιν ν’ άκολουθή διά τών ό
φθαλμών άντικείμενόν τι κινούμενου έπί 
θκτερα, 8 καί έν ήλικίερ έπτά κα1. ήμίσεο; 
ήδη έτών δέν έδύνατο έτι έντελώ; νά ποιή- 
ση. Τριάκοντα δύο ήμερών άνεγνώριζε τδν 
μαστόν τή; μητρός αύτοΰ έξ άιέοστάσεως 
75 εως 100 χιλιοστημορίων τοΰ μέτρου, 
ώς καταφαίνετο έκ τής κινήσεως τών χει- 
λέων του καί τής εύσταθεία; τών όμμάτων 
του, άλλ’ αμφιβάλλω άγαν, έάν έβλεπέ 
τι' ή δ’ άφή ούδόλως είχε μέρος βεβαίως 
έν τή πράξει ταύτη. Ώδηγείτο υπό τής ςσ· 
φρήσεως ή τής θερμότητος, ή έκ τή; επιρ
ροή; τή; θέσεως έν ή τό έκράτουν; τοΰτο 
δέν δύναμαι νά ε’ιπω.

Έπί μακρόν χρόνον αί κινήσεις τών με
λών καί τοΰ σώματος έ,χενον άόριστοι καί 
αμφίβολοι, έκτελούμεναι συχνότατα ΰπδ 
σπασμών Οά ποιήσω έν τούτοις έξχίρεσίν 
τινα τοΰ κανό <ος τούτου' λίαν ενωρίς, τοϋτ’ 
έστι πολύ πριν ή η τδ παιδίον τεσσαράκον
τα ήμερών, έγίνωσκε νά φέρη τάς χεΐρας 
είς τό στόμα του. Έβδομήκοντα έπτά ήμε
ρών ήρπαζε διά τή; δεξιάς χειρός τδν πρό- 
χουν τή; τροφή; του, εϊτε ή τροφό; του τ^



*21 ΚΑΡΟΛΟί ΔΑΡΒ1Ν ΝΗΠΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΔΑΡΒΙΝ ΝΗΠΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ. 425

έφερεν έπί τοϋ δεξιού αύτής βραχίονος, εϊ 
τε έπί τού αριστερού καί έχρειάσθην δλό
κληρον εβδομάδα, ΐνα κανονίσω αύτδ νά 
λαμβάνη τδν πρόχουν διά τής αριστερά; 
χειρός'οϋτω; ή δεξιά χειρ ήτον εις προήγη- 
σιν τή; αριστερά; κατά μίαν έβδομάδα. 
Καί δμω; τδ παιδίον ύπήρξεν άργότερον έπ 
αριστερόν, ροπή κληρονομική άναμφιβό- 
λω; παρ αύτω άτε τού τε πάππου του, 
τή; μητρό; του καί τών αδελφών αύτού 
τοιούτων οντων. Όγδοήκοντα έως ένενή
κοντα ήμερών ήρχισε νά έμβάλλη εΐ; τδ 
στόμα αύτού παντδς είδους αντικείμενα καί 
δή μετά δυο ή τρεις εβδομάδας έξεπλήοου 
τήν κίνησιν ταύτην μετά τινο; εύχερεία;' 
συνείθιζεν δμω; συχνά νά έγγίζτ) κατ’ άρ
χάς τήν ^ίνα του διά τού άντικειμένου καί 
εΐτα νά όλισΟαίνη αύτδ είς τδ στόμα του. 
"Οταν έλαμβανέ μοι τδν δάκτυλον καί τδν 
έφερεν είς τδ στόμα του, ή χείρ του τδ εμ
πόδιζε νά έκμυζήσρ αύτδν, άλλά τήν εκα
τοστήν τετάρτην ήμέραν, άφού έξετέλει 
τήν κίνησιν ταύτην, άπέσυρε τήν χεΐρα αύ
τοΰ, ώστε νά δύνηται νά θέση εί; τδ στό
μα αύτού τήν άκραν τού δακτύλου μου' 
τούτο, έπαναλαμβανόμενον πλειστάκις, δέν 
-ητο τυχαία τις ενέργεια, άλλά ποαξις λε
λογισμένη. Αί έκούσιαι λοιπδν κινήσει; τών 
χειρών καί τών βραχιόνων ποοηγήθησαν πο
λύ τών τού σώματος καί τών κνημών, καί 
τοι αί άσκοποι κινήσει; τών τελευταίων 
τούτων υπήρξαν άπδ τάς πρώτας ήμέρα; 
συνήθως έπάλληλοι, ώ; ά; ποιεί τις βαδί- 
ζων.

Τεσσάρων μηνών παρετήρει συχνά τάς 
χεΐρας αύτού καί τά αντικείμενα, άπερ ή
σαν παρ’ αύτώ κα'ι ταύτοχρονω; οί όφθαλ- 
αοί του έστρέφοντο ούτω πως έντδς, ώστε 
λοξοέβλεπε συχνά φοβεοώ; πως. Δεκαπέντε 
ήμέρας μετέπειτα —ι ήτο τότε έκατδν τρι
άκοντα δύο ήμερών — παρετήρησα δτι έ- 
δοκίμαζε μέν ν’ άοπάξη, συχνά καί άνευ ά - 
ποτελέσματος, αντικείμενα τοσούτον πλη
σίον τοΰ προσώπου αύτού ευρισκόμενα δσον 
αί χεΐρέ; του, άλλά δέν κατέβαλλεν ούδε
μίαν προσπάθειαν, ϊνα φθάση τά μακρότε- 

ρον αύτού δντα, έξ ού σκέπτομαι δτι ώδη- 
γεϊτο νά πράττη ούτω κατά τήν συγκέν- 
τοωσιν έπί τδ αύτδ σημεϊον τών άκτίνων 
τών όμμάτων του, παρ’ ου ύπεκινεϊτο νά 
έκτείνη τούς βραχίονα; Καίτοι τδ παιδίον 
τούτο ήρξατο λίαν ένωρί; νά ποιή χρήσιν 
τών χειρών αύτού, δέν {δείκνυε* δμω; έν 
τώ μέλλοντι ούδεμίαν ειδικήν έπιδεξιότητα 
κατά τοΰτο, καθ’ δτι έν ηλικία δύο έτών 
καί τεσσάρων μηνών έκράτει τάς μολυβδί- 
δας, τάς γραφίδας καί άλλα άντικείμενα 
μεθ’ ήτεονος εύχερεία; καί έχράτο αύτοίς 
χείρον ή ή αδελφή αύτού, ήτις δέ* ήτο τό
τε ή δεκατεσσάρων μηνών, δεικνύουσα περί 
τούτο μεγάλην φυσικήν εύχερεία*.

Όρρ}. — Έστι μοι δύσκολον νά κατα
δείξω τήν ακριβή έποχήν καθ’ ήν τδ παι
δίον ήρξατο νά δργίζηται' άπδ τής όγδόη; 
ήμέρας συνέσπα τάς όφρύς καί συνέστελλε 
τδ πρόσωπον αύτοΰ, πριν ή άρχίση νά 
κλαύση' άλλ' αί κινήσεις αύται ίσως προ- 
ήρχοντο έκ τού πόνου καί ούχί έκ τής ορ
γής. Ηλικίας δέκα εβδομάδων, τώ έδωκαν 
γάλα όλίγον κρύον καί καθ δλον τδν χρό
νον καθ’ βν τδ έπινε, έποίει έλαφράν τινα 
συνοφρύωσιν, ήτις έδ-.δεν αύτώ τδ ήθος με
γάλου άνδρός δυσαρεστηθέντος, ώ; άναγ- 
κασθέντος νά ποίηση τι, δπερ δέν ήγάπα. 
Τεσσάρων μηνών, καί ίσως πολύ ταχύτε
ρον, τδ πάθος τούτο έγένετο καταφανές, 
δργιζομένου τούτου εύκόλως καί σφοδρώς, 
είς τρόπον ώστε τδ αΐμα άνέβαινεν εί; τδ 
πρόσωπό* του, δπερ έκοκκίνιζε μέχρι τού 
δέρματος τής κεφαλής, τής έλαχίς-ης αιτία; 
άρκούσης' ούτοι; όλίγον μεγαλείτερον έπτά 
μηνών,ήρξατο ήμέραν τινά νά κραυγάζη πα- 
ραφόρω; διότι κιτριό* τι ώλίσθησε τώ* χει
ρών του καί δέν έδύνατο νά πιάση αύτό. 
"Ενδεκα μηνών, δπόταν τώ έδιδον παίγνιόν 
τι, δπερ δέν ήθελε, τδ άπώθει καί τδ έ- 
κτύπα' τεκμαίρομαι δτι ή ποαξις αύτη ήτον 
δρμέμφυταν σημεϊον οργή;, ώς εΐναι ή κί- 
νησις τών σιαγόνων μικρού κροκοδείλου, 
μόλις έξελθόντο; τού ώού, καθ’ ότι δεν έ- 
δείκνυε ποσώς δτι έπίστευε* δτι έδύνατο νά 
φέρ-ij ούτω κακόν τώ παιγνίω. Δύο έτών 

καί τριών μηνών, έλαβε τήν συνήθειαν νά 
ρίπτη βιβλία, ράβδου; καί άλλα άντικεί- 
μενα έναντίον πάντων τών δυσαρεστούντων 
αύτδν, πράγμα, δπερ παρετήρησα καί παρά 
τοϊς πλείστοις τών άλλων μου τέκνων. Έξ 
άλλου δμως δέν παρετήρησα ούδ’ ίχνος 
τοιούτων διαθέσεων παρά ταΐς θυγατράσι 
μου, έξ ού άναγκάζομαι νά πιστεύσω δτι 
οί άρρενες άπέκτησαν. κληρονομικώς ^οπήν 
τινα νά ^ίπτωσι τά διάφορα άντικείμενα.

Φόβος. — Τδ αίσθημα τούτο είναι βε
βαίως Sv τών πρώτων, άπερ άποκτώσι τά 
νήπια, διότι μόλις είσιν όλίγων {βδομάδων, 
δτε δ έλάχιστος απροσδόκητος κρότο; αναγ
κάζει αύτά ν’ άνασκιρτώσι καί νά κλαίωσι. 
Πριν ή τδ παιδίον, περί ού πρόκειται, ή 
τεσσάρων μηνών καί ήμίσεος, έσυνείθιζον 
νά ποιώ πλησιέστατα αύτού διαφόρους πα
ραδόξου; καί άρκετά δυνατούς κρότους, ού; 
έδέχετο ώς έξαιρέτου; άστεϊσμούς' ήμέραν 
τινά δμως ποιήσας πλησίον αύτού ήχητικδν 
ρόγχον, 8ν δέν παρήγαγον ποτέ πρίν, έλα
βε παραυτά ήθος σοβαρδν καί άνελύθη εί; 
δάκρυα' δύο ή τρεϊς μήνας μετέπειτα, έ- 
ποίησα τδν αύτδν κρότον καί τδ άποτέλε
σμα ή* τδ αύτό. Κατά τδν αύτδν χρόνον 
(τήν έκατοστήν τριακοστήν έβδόμην ήμέ
ραν) έπλησίασα αύτδ όπισθοβατών καί έ
μεινα διά μιάς ακίνητος' τδ παιδίον λαβδν 
ήθος λίαν σοβαρδν καί φανέν δλως έκπε- 
πληγμένον έμελλε ν’άρχίσιι τούς κλαυθμούς, 
έάν μή έστρεφαν πρδς αύτδ, όπότε είς τήν 
στιγμήν τδ πρόσωπό* του άπήστραψεν ύπδ 
μειδιάματος. Γνωστδν οποίους ζωηρού; πό
νου; αισθάνονται τά μεγαλειτέρα; ήλικίας 
παιδία έξ άορίστων ή κακώς ορισμένων 
φόβων, ώς ίπόταν εύρίσκονται έ* τώ σκό- 
τει, ή όπόταν μέλλωσι νά ί'.έλθωσι σκο
τεινήν τινα γωνίαν έν τινι αιθούση. Π. χ. 
δταν τδ παιδίον, περί ού πρόκειται, δέν ή
τον έτι ή δύο έτών καί τριών μηνών, τδ 
ώδήγησα είς τδν Ζωολογικόν κήπον, ένθα 
έλάμβανον εύχαρίστησιν νά παρατηρή πάν
τα τά ζώα, τά πρδς ά έγίνωσκεν δμοιάζον- 
τα — οΐον, δορκάδας, αιγάγρους καί πάν
τα τά πτηνά, μάλιστα ςά; στρουθοκαμή

λους — φοβούμενο* δμως πολύ τά μεγά
λου μεγέθους ζώα, τά έν τοϊ; κλωβοί; κε- 
κλεισμένα καί λέγον συχνά δτι ήγάπα νά 
έπιστρέψη είς τδν ζωολογικόν κήπον, άλλ 
ούχί νά ίδη τά «ζώα μέσ’ ’ς τά σπήτΐα.» 
Δέν έχομεν δέ δίκαιον νά ύποθέσωμεν δΐι 
οί άόριστοι ούτοι, άλλά λίαν πραγματικοί 
φόβοι τών πα.δίων, δταν ώσιν δλως άνε- 
ξάρτητοι τής πείρα;, είσί τά κληρονομικά 
άποτελέσματα τών πραγματικών κινδύνων 
καί τών εύτελών δεισιδαιμονιών, τών άπδ 
τής έποχή; τής άγρίας ζωής χρονολογού
μενων ; ΊΙ δεξιότης αύτη φαινομένη κατά 
τάς άρχάς τή; ζωή; καί άφανιζομένη άκο
λούθως συμμορφοϋται άπολύτω; πρδς δ,τε 
γινώσκομεν περί τής μεταβιβάσεως τών ά- 
ναπτυγμένων χαρακτήρων παρά τοϊ; άνιοΰ- 
σιν ήμών.

Αισθήματα, ευχαριστήσεις. —- Δύναταί 
τι; νά ύποθέση δτι τά παιδία δοκιμάζουσιν 
αίσθημα ευχαριστήσει»; θηλάζοντα, ώ; ή 
έκφρασι; τών όφθαλμών φαίνεται δεικνύου- 
σα τούτο· Τδ παιδίον, περί ού δ λόγος, έ- 
μειδία ήλικίας τεσσαράκοντα πέντε ήμερών 
δν έτερον τών τέκνων μου τεσσαράκοντα 
έξ ήμερών' καί ήσα* άληθή μειδιάματα, 
δεικνύοντα εύχαρίστησιν, καθ’ δτι οί δ- 
φθαλμοί των έσπινθηροβόλουν καί τά βλέ
φαρα αύτών έμισοκλείοντο. Παρατηροΰντα 
μάλιστα τήν μητέρα αύτώ* έμε.δίων, διε- 
γειρόμενα βεβαίως πρδ; τοΰτο ύπδ νοητι- 
κή; τινο; αιτίας, καθ’ δτι τδ παιδίον μου, 

. περί ού πρόκειται, έμειδία τότε λίαν συχνά 
καί έξηκολούθει έπί τινα χρόνον νά ποιή 
τούτο ύπδ τδ κράτος έσωτερικής τινο; εύ- 
χσριστήσεω; καί δτε ούδέν έδύνατο νά διε- 
γείρη αύτδ πρδ; τούτο ή νά τδ εύφράνρ 
τρόπον τινά. Έκατδν δέκα ήμερβν ηύχαρι- 
7εϊτο νά ρίπτωσιν έπί τοΰ προσώπου αύτοϋ 
περίζωμά τι, δπερ νά τώ άποσύρωσιν ακο
λούθως διά μιάς'οΰτως, ήμέραν τινά παίζων 
μετ’ αύτοΰ, έθεσα αίφνιδίως τδ περίζωμα 
έπί τού προσώπου μου καί έπλησίασα εΐτα 
τδ έδικόν του' τούτο ίδών εξέβαλε έλαφρόν 
τινα κρότον, ώς άρχήν καγχασμού. Άλλά 
τήν φοράν ταύτην τδ κύριον αίτιον ήτον ή
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έκπληξις, ώ; τοΰτο συμβαίνει λίαν συχνά 
παρά τοίς μεγαλειτέρα; ήλικία; άτόμοις, 
δταν γελώσιν έξ αιτίας άναπηδήσεώς τί
νος. Πιστεύω δτι ενθυμούμαι δτι τρεις ή 
τέσσαρας εβδομάδας πρό τής εποχής, καθ’ 
ήν ηύχαριστεΐτο βλέπον πρόσωπόν τι κε- 
καλυμμένον ν’ αποκαλύπτεται αίφνιδίως,έάν 
ίκνιζέ τι; ελαφρώς τήν ρίνα και τας πα
ρειά; αύτοΰ, έξελάμβανε τοΰτο ώ; καλόν 
τινα χαριεντισμόν’ διό έξεπλήχθην κατ’ 
άρχάς ίδών παιδίον μόλις τριών μηνών ή- 
λικίας νά έννοή ήδη τού; αστεϊσμού;, άλλ* 
δφείλομεν ν’ άναμνησθώμεν πόσον μικρά εί- 
σιν έτι τά κυνάρια καί αί γαλαϊ, δταν άρ· 
χίσωσι νά παίζω τι. Τεσσάρων μηνών έδεί- 
κνυε λίαν σαφώς δτι ήγάπα ν’άκού^ νά παί- 
ζωσι κλειδοκύμβαλον, 3 βεβαίως κατά πά
σαν πιθανότητα ητο τό πρώτον φαινόμενον 
τής αισθητικής, έκτος έάν μή τις δνομάση 
οΰτω τήν έλζιν, ήν τά λαμπερά χρώματα 
έξήσκουν έπ’ αύτοΰ άπό πολύν ήδη χρόνον.

4>l.ltpor· — Τό αίσθημα τοΰτο έγε<νή- 
δη βεβαίως παρά τώ παιδίω άμα σχεδόν 
τή γεννήσει αύτοΰ καθ’ δτι, ακόμη δύο μη
νών, έμειδία πρός τά πρόσωπα, ά περ έπε- 
ριποιοΰντο αύτό, καί τοι μόλις τεσσάρων 
μηνών έδείκνυε τό νήπιον διά τινων σημεί
ων δτι άνεγνώριζε καί διέκρινεν αύτά. Η
λικίας πέντε μηνών έξέφραζε σαφώς τήν ε
πιθυμίαν νά μεταβή είς τούς βραχίονα; τή; 
τροφού αύτοΰ' άλλά τό φίλτρον τοΰτο μό
λις ένδς έτους ήρξατο δι' έκουσίων πράξεων 
νά έκφράζη, ώς φ. ε. περιπτυσσόμεναν κατ’ 
έπανάληψιν τήν τροφόν του μετά βρα/εϊαν 
αύτής άπουσίαν. Ή δέ συμπάθεια, τό αί
σθημα τοΰτο, οπερ έστί λίαν συγγενές τοΰ 
φίλτρου, άπεκαλύφθη παρά τώ παιδίω ά
πό τής ηλικία; έξ μηνών καί ένδεκα ημε
ρών' ούτως δσάκις ή -τροφός του προσε- 
ποιεϊτο δτι έκλαιεν, έλάμβανεν ήθος λυ 
πηρόν, δεικνυόμενον διά τής καταβιβάσε- 
ως τών γωνιών τοΰ μικρού του στόματος. 
Βλέπων με περιποιούμενον μεγάλην τινά 
πλαγγόνα, έν ήλικία δεκαπέντε καί ήμίσε 
ο; μηνών, έδείκνυε σαφέστατα τήν ζηλοτυ
πίαν αύτοΰ. Τοΰ αισθήματος τούτου λίαν 

ισχυρού όντος παρά τοίς κυσΐν, είναι πιθα
νόν δτι και παρά τοϊ; πχιδίαι; θά διεδη- 
λοΰτο πρό τής ηλικίας, καθ’ ήν κατέδειξα 
αυτό, έάν παρείχετο αύτοϊς ευκαιρία.

Σύΐύεσμοΐ idt&r, .Ιογιχύι’, κ-τ.λ. — 
Ε'πον ήόη ποια ήν παρά τώ παιδίω ή πρώ
τη πράςις, έν ή κατέδειξα είδος πρακτικού 
τίνος συλλογισμού' εννοώ τήν κίνησιν δι’ ής 
ώλίσθησεν ή χείρ του καθ’ δλον τό μήκος 
τοΰ δακτύλου μου, ϊνα είσαγάγτ, τήν ά- 
κραν αύτού εις τό στόμα του' τήν πράξιν 
δέ ταύτην έποίησεν ηλικίας εκατόν δέκα 
τεσσάρων ημερών. Τεσσάρων μηνών καί ή- 
μίσεος έμειδία συχνά παρατηρούν έν τινι 
κατόπτρω τήν εικόνα μου καί τήν έδικήν 
του, έκλαμβάνον αύτά ώς πραγματικά, 
κατεδείκνυε καί κρίσιν τινά δταν έφαί
νετο έκπληττόμενον, άκοϋον τήν έμήν φω
νήν όπισθεν αυτού.'Ως πάντα τά παιδία, ·ή- 
γάπα πολύ νά παρατηρή τόν εαυτόν του 
έν τώ κατόπτρω καί εντός δύο μηνών ήν- 
νόει πραγματικοί; δτι τό έν αύτώ παριστα· 
νόμενον δέν ήτον ή είκών, διότι, έάν έποίει 
μορφασμόν τινα χωρίς νά προφέρη λέξιν, 
έστρεφεν αίφνιδίως, ϊνα με παρατηρήσω · 
ούτως, έν ήλικία επτά μήνών, ευρισκόμενον 
έν τώ κήπω, παρετήρησέ με έν τώ δωμα- 
τίω μου διά τή; άλλης πλευράς τή; άνευ 
έλάσματο; όπισθεν ύέλου καί έφαίνετο έ- 
ρωτών εαυτό, έάν ήμην έγώ ή ή είκών 
μου. Ετερον τών τέκνων μου, θυγάτηρ 
μου τις, έν ηλικία. ενός έτου; μακράν άπό 
τού νά προχωρήση, έφαίνετο δλως έκπε- 
πληγμένην δρώσα έν τώ κατόπτρω τήν ει
κόνα ανθρώπου, πλησιάζοντος αύτήν έκ τών 
όπισθεν. Οί πίθηκοι τών άνωτέρων ειδών, 
πρός οΰ; έπαρουσίαζα ένίοτε μικρόν τι κά
τοπτρου, έφέροντο δλως άλλως πως, έθε- 
τον δήλον δτι τά; χεϊρά; αύτών όπισθεν 
τοΰ κατόπτρου, πράξι; δεικνύουσα άπόδει- 
ξιν περινοίας' άντί δμως νά λαμβάνωσιν 
εύχαρίστησιν παρατηροΰντε; εαυτού;, δυσ- 
ηρεστοΰντο τούναντίον καί δέν ήθελαν νά 
βλέπωσι πλέον.

Τό παιδίον ήτον ήδη πέντε μηνών, δτε 
οί πρώτοι σύνδεσμοι ιδεών παντοίων δι-

δαγμάτων προσεκολλήθησαν έν τώ πνεύ- 
ματι αυτού, φ. ε. αμα περιέβαλλον αύτό 
διά τού μανδύου του καί έθετον έπί τής κε
φαλής του τόν πϊλόν του, ώργίζετο σφο- ’ 
δρω;, έάν δέν έξήρχοντο εύθύζ. Έν ήλικία 
έπτά μηνών έποίησε μέγα βήμα' συνέδεσε 
τήν ιδέαν τή; τροφού αύτοΰ μετά τοΰ ονό
ματος αύτής, είς τρόπον ώστε, έάν έπρό- 
φερον τό όνομά της, άνεζήτει αύτήν διά 
τών όμμάτων πανταχού. "Ετερον παιδίον 
διεσκέδαζε συχνά, κινούν τήν κεφαλήν έκ 
δεξιών πρός αριστερά, δπερ έμιμούμεθα, έν- 
θαρρύνοντες αύτό καί λέγοντες: «Κίνα τήν 
κεφαλήν'» καί ήδη έπτά μηνών έπανελάμ- 
βανεν έστιν δτε τήν πράξιν ταύτην, αμα 
έλέγομεν αύτό τούτιρ, χωρίς νά ποιήσωμεν 
ούδέν σημεϊον. ’Από έπτά εως ένδεκα μη
νών, τό πρώτον τών δύο παιδίων, περί ών 
δ λόγος, έμαθε νά συνδέγ μέγαν άριθμόν 
άντικειμένων καί πράξεων μετά λέξεων' 
ούτως δταν έζήτουν παρ’ αύτοΰ έν φίληαα, 
προύβαλλε τά χείλη καί έμενεν ακίνητον' 
δταν έβλεπε τό άνθρακοκιβώτιον ή δλίγον 
ύδωρ χυνόμενον, έκίνει τήν κεφαλήν κα1. έ - 
λεγε « Α !» μέ τόνον παρωργισμένον, διό
τι είχε μάθει νά Θεωρή τά άντικείμενα 
ταΰτα ως ρυπαρά. Θά προσθέσοι δτι εννέα 
μηνών παρά τινας ήμέρας συνέδεε τό όνο
μά του μέ τήν εικόνα του, ήν εβλεπεν έν 
τω κατόπτρορ, έστο» καί άν εύρίσκετο είς 
άπόστασιν τινα. ’Εννέα μηνών καί τινων ή- 
μερών έμαθεν αύτομάτως δτι, δταν ή χείρ 
του ή άλλο τι αντικείμενου έρριπτε τήν σκι
άν του έπί τίνος τοίχου άντικρύ αύτοΰ, ώ- 
φειλε νά ζητήση τό άντικείμενον τοΰτο ό 
πισθεν αύτού. Δέν ήτον έτι ένός έτους, δτε 
ήρκει νά έπαναλάβρ τι; μικράν τινα φρά- 
σιν δίς ή τρίς κατά βραχέα διαλείμματα, 
δπως έγχαράξη έν τώ πνεύματι αύτοΰ ιδέ
αν τινά, ήν συνελάμβανεν, έν <ί> παρά τώ 
παιδίω, τώ ύπό τοΰ κ. Ταίν (σ. 254 — 2 56) 
περιγραφομένω, ή σύλληψις τών ιδεών φαί
νεται έκδηλουμένη πολύ ύστερον, έάν μή 
αί πρώται πράξεις τυΰ νηπίου διέφυγον 
τόν παρατηρητήν. 'Η δεξιότης τού άποκταν 
συνδέσμου; ιδεών δφειλομένους τή διδασκα

λία καί συνδέσμου; έκουσίως παραγομένους 
έφάνη μοι ούσα ή προφανέστατη διαφορά 
μεταξύ τοΰ πνεύματος μικρού παιδιού καί 
τοΰ πνεύματος έφηβου τινός κυνός, τού 
πλέον άγχίνοος, δν ποτέ έγνώρισα. Ποια 
διαφορά μεταξύ τής διανοητική; δυνάμεω; 
μικρού παιδίου (α) καί ένός άνθίου, τοΰ ύ
πό τοΰ καθηγητοΰ Μευβίου (/1/dAi’us) άνα- 
φερομένου. Διηγείται ούτος δτι τό ζώον 
τούτο έπί τρεϊς ολοκλήρους μήνας έπέμενε 
νά έφορμήση μετά μεγάλης δυνάμεω;, δλως 
άπερισκέ.του, κατά τών πλαγίων ύέλου τι- 
'ός, διαχωριζούσης αύτό άπό τινων κω- 
βιών, έν ώ ακολούθως, άφ’ ού έθεσαν αύ 
τόν, έννοήσαντα δτι ήτον έπικίνδυνον νά 
προσβάλλη τά ίχθύδια ταΰτα, έν τω αύτώ 
ύδρείω μετά τών κωβιών, δέν είχε νοΰν νά 
δαγκάση αύτά !

Π περιέργεια, ώς σημειοϊ ό κ. Ταίν, α
ναφαίνεται λίαν ένωρίς παρά ταϊς παεσί καί 
έχει μέγα ένδιαφέρον διά τήν άνάπτυξιν 
τής διανοίας αύτών' έπί του άντικειμένου 
δμως τούτου δέν έποίησα είδικάς παρατη
ρήσεις. Καί ή μίμησις έχει έπίσης τήν άρ- 
χήν της. Τό νήπιόν μου ήτον έτι τεσσάρων 
μηνών, δτε προσεπάθει νά μιμηθή τούς η- 

Ζ°υς, άλλά δυνατόν νά ήπατήθην, διότι 
μόλις έν ήλικία δέκα μηνών έφάνη ποιούν 
τοΰτο εί; τρόπον άναμφήριστον. "Ενδεκα 
μηνών καί ήμίσεο; έμιμεϊτο ευκόλως πάσαν 
πράξιν' ούτως, έσειε τήν κεφαλήν, λέγον 
• Α!», δσάκις εβλεπεν άντικείμενόν τι ρυ
παρόν, ή έτι πλέον, έθετε βραδέως τόν λι· 
χανόν τής μιάς χειρός του έπί τή; παλά
μης τή; έτέρας, δταν τώ έπανελάμβανον 
μικρόν τι παιδικόν άσμα. ΙΙτο πράγμα 
διασκεδαστικόν νά έβλ.επέ τις τό εύχαριστη- 
μένον ήθος αύτοΰ, οσάκις έξεπλήρου πράξιν 
τινα τοιαύτην.

Δέν γνωρίζω, έάν οφείλω ν’ άναφέρω ώς 
ένδειξιν τή; δυνάμεω; τής μνήμης παρατώ, 
περί ού δ λόγος, νηπίορ, δτι ήλικία; τριών 
έτών καί είκοσι τριών ήμερών, δτε τώ εδει-

α) Die Bev/egungen tier Thicref ele 
<873, σ. 1 t



qi4_________
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ. 429

ζαν εικόνα παριστάνουσαν τδν πάππον αύ
τοϋ, άφ’ ού τινο; είχε χωρισθή άπδ 8ς 
μηνών, τδν άνεγνώρισεν είς τήν στιγμήν 
Χαί άνεμνήσθη παραυτά σειράν συμβεβη- 
κότων κατά τδν χρόνον, ««9* 8ν εδρίσκετο 
παρ αύτφ, καί περί ών ούδείς έκτοτε είχε 
ποιήσας λόγον.

Τό ήΊιχό)'.— Περί τήν ήλικίαν τρισκαί- 
δεκα περίπου μηνών κατεΐδόν παρά τφ 
νηπίφ μου ένδειξιν ήθικοϋ αισθήματος, 
β Ό Δοδδύ (ήτο τδ μικρόν του δνομα), τφ 
λέγιρ ήμέραν τινά, δέν θέλει νά δώση Sv 
φιλάκι είς τδν καϋμένον τδν παπάκη; Κίκδ, 
Λοδδΰ». Αί λέξεις αύται δυσηρέστησα'1 αύ
τδ άναμφιβόλως, διδ δπόταν έπανεκάθησα, 
προΰβαλλέ μοι κατ’ άρχάς τά χείλη, ϊνα μοι 
δείζη, ότι ήθελε νά περιπτυχθή με καί εΐ- 
τα έκίνησε τήν χεΧρά του μέ ήθος λυπημέ- 
νον, εως βτου έπλησίασα νά λάβω Sv φίλη
μα. Παρομοία μικρά τις σκηνή συνέβη ήμέ
ρας τινάς μετέπειτα, καθ’ότι ή συμφιλίωσις 
έφάνη παραγαγοΰσα αύτώ τοσαύτην εύχα- 
ρίστησιν, ώστε πλειστάκις άκολούθως συνέ
βη νά μέ άναγκάζη νά φαίνωμαι λυπημέ
νος καί νά μοί δίδη Sv ράπισμα, ϊνα παρά- 
σχη μοι εΐτα τήν εύχαρίστησιν νά λάβω Sv 
φίλημα. Δέν έχομεν εντεύθεν άρχήν τής 
δραματικής τέχνης, ής τίνος ή ούσία έμ- 
φαίνεται ούτωσί ίσχυρώς παρά τοΐς πλεί- 
στοις τών μικρών παιδιών ; Οΰτω περί τήν 
αύτήν έποχήν μοί ήτον εΰκολον νά κατα
λαμβάνω αύτδ έκ τών αισθημάτων καί νά 
έπιτυγχάνω πάν δ,τι ήθελον. Ηλικίας δύο 
έτών καί τριών μηνών, έδωκεν ήμέραν τινά 
τή μικρφ αυτοϋ άδελφή τδν τελευταΐον αύ
τοΰ βλομδν έκ τοϋ τεμαχίου αρωματικού 
τίνος άρτυυ, δι’ 8 εΐτα λίαν υπερήφανος 
διά τήν θυσίαν ταύτην, άνέκραξεν. «*0 
καλδς Δοδδύ, καλός. » Δύο μήνας υς-ερον 
κατήντησε νά αίσθάνηται τούς περιπαιγ- 
μούς καί δή συχνά νά υποπτεύηται τούς 
ανθρώπους, οΰς έβλεπε γελώντας καί συν- 
διαλεγομένους μεταξύ των, γενομένου αύ
τοΰ αιτία. Όλίγον χρόνον μετέπειτα, έν 
ήλικίμ δύο έτών κα'ι έπτά μηνών καί ήμίσε- 
ος συναντήσας αύτδν είς τήν στιγμήν,καθ’ 

ήν έξήρχετο τοΰ εστιατορίου, παρατηρήσας 
δτι οί οφθαλμοί του έλαμπον πλέον τοΰ 
συνήθους καί δτι ειχεν έν όλη αύτοϋ τή 
ς-άσει τι τδ προσπεποιημένον καί άλλόκο- 
τον, είσήλθον είς τδ έστιατόριον, ϊνα ΐ- 
δω περί τίνος έπρέκειτο, καί είδον δτι δ 
μικρές πανούργος είχε λάβει ζάχαριν είς 
κόνιν, πράγμα, δπερ έγνώριζεν οτι τώ ητο 
άπηγορενμένον. ’Επειδή δμως άχρι τότε 
δέν ύπέστη τήν έλαχίστην τιμωρίαν, ή 
στάσις αύτοϋ δέν δύναται βεβαίως ν’ άποδο- 
Οή είς τδν φόβον, άλλά δέον νά μερισθή 
μεταξύ τής εύχαριστήσεως τοϋ νά γευθή 
τήν ζάχαριν καί άρχής τίνος τύψεως τοΰ 
συνειδότος. Δέκα πέντε ήμέρας μετέπειτα 
συνήντησα αύτδ έτι απαξ είς τήν θύραν 
τοΰ αύτοΰ δωματίου" παρατηρήσας δτι έ- 
κράτει τδ περίζωμα αύτοϋ ά<αδιπλωμένον, 
τής στάσεως του ούσης καί τώρα λίαν άλ- 
λοκότου, άπεφάσισα νά βεβαιωθώ περί τοΰ 
έν τώ περιζώματι περιεχομένου, καί περ λέ
γοντος αύτοϋ δτι δέν είχε τίποτε καί πα- 
ρακινοΰντός με κατ’ έπανάληψιν ν’ άπέλθω" 
παρετήρησα λοιπδν δτι ήτο πλήρης κηλίδων 
έκ τών φυλαττομένων χυμών- έψεύσθη άρα 
προσχεδιασμένως. Άνατρέφοντες δμως τδ 
παιδίον τούτο διά τής πραότητος, έγένετο 
τοσοΰτον έλεύθερον καί συμπαθές, δσον δύ' 
ναταί τις νά έπιθυμήση. (άκολουθεϊ).

Γ. Υ. '

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ
τ&ν χωμωδι&ν τοΰ Μενάνδρου χτ.Ι.

(Συνέχεια).
Ούτοι δ’ οί τρεϊς είσιν οΰς είδικώς δλως 

έκτιμφ δ Ψελλδς καί πρδς οΰς υπερβολικόν 
τι σέβας τρέφει : ό Πλάτων, δ ήγεμών τών 
φιλοσόφων, ό "Ομηρος, δ ζωγράφος τής άν
θρωπίνης ζωής καί τών θείων, κα'. δ Μέναν
δρος, δ αβρός κωμικός καί δ ύπέρτερος τοϋ 
Άριστοφάνους, ό θέλγων καί μή ύβρίζων ώς 
ούτος, 8ς τήν κωμικήν σκηνήν κατά τήν έκ- 
φρασιν τοΰ Βυζαντινού πολυγράφου,βωμολό- 
χοις παίγμασιν ή σπουδάσμασιν καθυβρίζει.

Έκτδς τοϋ Μενάνδρου καί άλλων λίαν 
γνωστών ποιητών, ό Ψελλδς λέγει δ'·ι έ- 
γραψεν έπίσης περί Κροβάλου καί Κλησά- 
φου, ών ό μέν πρώτός έστιν βεβαίως πα
ραλλαγή τοϋ κωμικού Κρο>6ύ.1ου (π), οΰ τί
νος δ Άθήναιος μετέδωκεν ήμ.ϊν άποσπά- 
σματά τινα. Ό Ψελλδς δίδει τφ Κροβάλω 
τδ έπώνυμον αύτόσιτος, όνομα άναφερόμε- 
νον έν τφ άποσπάσματι, δπερ ό Άθήναιος 
(βιβλ. ς'. σ. 248) διεφύλαξεν έκ τίνος δρά
ματος τοϋ Κρωβύλου, ίπιγραφομένου Ά- 
παγχόρενος :

Παράσιτον αΰτόσιτον" αύτδν γοϋν τρέφων 
τά πλεΐστα συνερανιστδς εί τφ δεσπότη’

καί άλλαχοΰ (βιβλ. Β'. σ. 47) : Άπόσιτον 
δέ είρηκε Φιλωνίδης, αύτόσιτον δέ Κρώβυ- 
λος, παράσιτον αύτό σίτον. (ρ)

Είναι αύτδς ούτος δ Κρώβυλος, ώς λέγει 
ό Ψελλδς, 8ς άπένεμεν έαυτφ τό έπίθετον 
αύτόσιτος ; Δέν δύναμαι νά τδ βεβαιώσω.

Ό δ’ έτερος ποιητής Κλήσαφος είναι ά
ναμφιβόλως Κ.ΙεΙσοφοο, ή δήλον δτι δ Φι
λίππου τοΰ Μακεδόνος περίφημος παράσι
τος, περί ού διεφύλαξεν ήμΐν δ Άθήναιος 
πληροφορίας τινάς, κατά τρεις άπωλεσθέν- 
τας συγγραφείς (σ), ή δ έκ Σηλυμβρίας

π) Ό Ψελλός γράφει Κρόΰα.Ιος' δ Αθη
ναίος καί δ Άρποκρατϊων ΑΓρώόικέος’ (παρά 
Βεκκήρω έν Ά νεχδότοις αύτοΰ σελ. 4 208) 
άνώνυμος γραμματικός Κρύ6ο.1ος' βεβαίως 
ή τελευταία αΰτη γραφή είναι κίβδηλος, έν 
φ ή τοϋ Ψελλοϋ καί Αθηναίου άναφέρον- 
ται είς τό άΰτδ πρόσωπον ώς δυνάμεθα εΐ- 
κάσαι έκ τής τοΰ ούσιαστικοΰ γραφής χρό- 
6αΛος καί κρύβυ.Ιος' δ Ησύχιος λέγει κοό- 
βαλος, δ μαλλδς τών παιδιών, δ κόρυμβος 
τών έν τή κεφαλή τριχών κτλ. έν φ τδ αύ
τδ όνομα γράφεται ύπδ Σουΐδα καί άλλων 
κρώβυλος.

ρ) Αύτόσιτος εΐναι τό έναντίον τοΰ πα- 
ράσιτος'' ίδέ Ησύχιον καί άνώνυμον γραμ
ματικόν (παρά Βεκκήρω 266, 42).

σ) Σατύρου τοϋ περιπατητικού, βίος Φι· 
(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. 1’)

Κ.ΙεΙσοφος, δ τών άγαλμά των έραστής, δ 
ύπό Άλέξιδος καί Φιλήμονος άναφερόμε- 
νος (τ). Περί τίνος ■■ Κλεισόφου δμιλεϊ δ 
Ψελλός ; κατά ποιαν ιδιότητα ; δέν δυνά
μεΟα νάτο εϊπωμεν" πρόκειται βεβαίως 
περί τοϋ Αθηναίου, τοΰ ύπδ τοΰ Σατύρου, 
Λυγκέως καί Ήγήσάνδροΰ άναφερομένου, ή 
τοϋ Σηλυμβριαναϋ, ού τίνος μέμνηνται* οί 
τότε σωζόμενοΐ δύο κωμικοί. Δυνατδν μά
λιστα νά είκάση τις δτι έδιδε πληροφορία; 
καί περί τοΰ ενός καί περί τοϋ έτέρου.

Έν τφ αύτφ άποσπάσματι απαριθμώ* 
τάς μελέτα; αύτοΰ έπί τών ποιητριών Σαπ- 
φοΰς, Θεανοϋς καί Σιβυλλών, προστίθηστ 
καί έτέραν τινά γυναίκα, μή προσδιορίζων 
όμως άλλως αύτήν ή διά τοΰ έπωνύμου θ 
Αιγύπτια σοφή, δι’ ού έξεστιν ήμΐν ύποθέ- 
σαι δ τι δ Ψελλδς έννοεΐ τήν περίφημον φι
λόσοφον Ύπατίαν.

’Επιθυμητόν έστιν ή έν τινι βιβλιοθήκη 
άνακάλυψις, έάν μή δλων, μέρους γοϋν τών 
συγγραφών τούτων, ϊνα ίδωμεν τίνι τρόπω 
δ Ψελλδς έθεώρει καί άνέπτυσσε τά διάφο
ρα ταΰτα αντικείμενα, έν οίς, κρίνων τις 
έξ άλλων μερών ήττον ένδιαφερόντων τοϋ 
έργου αύτοΰ, δέον νά ύποθέση δτι θ'άνεύρη 
τήν αύτήν ύπέρ τό δέον Ακρίβειαν, τήν έν 
άπάσαις ταϊ; άλλαις μελέταις αύτοΰ έπί 
τής κλασσικής άρχαιότητος βασιλεύουσαν.

Είπομεν ήδη δτι άγνωστος έπίσης ή τύ
χη, ήν έλαβον τά τοϋ Ψελλοϋ έπί τοΰ Ο
μήρου καί τής δμηρικής ζωής έρμηνεύματα, 
ών τινα περιελθόντα ήμΐν δέν άνάγονται 
βεβαίως έν τή Απαριθμήσει, ήν αύτδς ούτος 

λίππου, Λυγκέως τοΰ Σαμίου καί Ήγησάν- 
δρου τών Δελφών Απομνημονεύματα καί υ
πομνήματα.

τ) Άθην. Δ', σ. 541. ΙΓ. 4 348. έκδ. Γ'. 
Δινδορφίου. — Έν τφ θησαυρφ τοΰ Ερρί
κου Στεφάνου οί δύο ούτοι Κλείσοφοι συγ- 
χέονται aClisophut Selumbrianus(sic),Phi
lippi Macedonis parasilus,v έν ώ δ ’Αθη
ναίος λέγει ρητώς’ δ μ'εν τοΰ Φιλίππου πα
ράσιτος Αθηναίος ήν, δ δ’ έτερος, δ τών α
γαλμάτων έραστής, Σηλυμβριανός.

θ3"
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ποιέϊ' συνέθεσε παράφρασίν τινα ολοκλήρου 
τής τοΰ Όμηρου Ίλιάδος (υ), ώς χαί ϊξ 
[Μχράς μελέτα; έπί τών δμηρκών άλληγο- 
ριών, άλλ’ ούδέν πάντων τούτων ήξιζεν αν 
βεβαίως πρδ τών δφθαλμών τοΰ Βυζαντινόν 
πολυγράφου τιμήν μνείας.

Ή τής σειράς τών έπί τοΰ 'Ομήρου £ρ- 
μηνευμάτων τοΰ Ψελλοΰ άνακάλνψις χατε- 
δείχνυεν άν ήμϊν σύναμα δποϊά τινα ελα- 

-βεν έκ τούτων δ τοΰ 'Ομήρου υπομνηματι
στής, δ τής Θεσσαλονίκης Ευστάθιος.

Αί δμηριχαί αύτοΰ άλληγορίαι άπευθυ- 
νόμεναι πρδς του; μαθητάς ή του; φίλους 
αύτοΰ δύνανται νά μερισθώσιν είς δύο χα 
τηγορίας, είς γραμματικά ή φιλοσοφικά ερ
μηνεύματα και είς Οεολογιχά’ έν τή πρώ
τη κατηγορία άνήκει ή έπί τοΰ τόξου τοΰ 
Πανδάρου μελέτη αυτού, τών άλλων τεμα 
χίων άνηχόντων έν τή δευτέρα.

Τά είς τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκοντα 
είσί λίαν ένδιαφέροντα έπί τώ λόγω δτι δ 
Ψελλδς εϊχεν έν ταϊς χερσίν αύτοΰ τά με
γάλα ερμηνεύματα τού Πορφυρίου, Έζη- 
γητιχά είς "Ομηροί-, τά μή ήμϊν περιελ- 
Οόντα.

Λί δμηρικαΐ αυται και μυθολογικαί άλ- 
ληγορίαι είσί περίεργοι καθ’ ετερον τινα 
λόγον;

Ό Ψελλδς καθ’ 8 αληθής πλατωνικό; 
φιλόσοφος μόλις έδύνατο νά διακρίνη τήν 
υψηλήν φιλοσοφίαν ύπδ τδ γνοφερδν κά
λυμμα, δι’ ου είχε περιβαλών αυτήν δ μυ- 
στικισμδς τών τελευταίων νεοπλατωνικών 
φιλοσόφων. Περί τής γεννήσεως τής τελευ
ταίας ταύτης αίρέσεως δίδει ήμϊν διεσπαρ
μένους λίαν πολυτίμους πληροφορίας, ώς 
περί τή; θεολογίας τών δύο Ίουλιανών,

υ) 'II παράφρασις αΰτη ή σωζομένη έν τή 
Βοδλεϊανή βιβλιοθήκη τής ’Οξφόρδης (Coxe, 
catal. 1ΙΪ) χαί άλλαχού (Φαβρικίου βιβλι- 
οθ. εκδ. Άρλεσσίου τομ. X. σελ. 79), εστι 
βεβαίως ή υπδ ’Εμμαν. Βεκκήρου, κατ’ άλ
λο χειρόγραφον, ώς έργου ’Ανωχύμου έν 
τώ Appendix in scholia Homerica αυτού 
άκδοθεϊσα. 

τών θεουργών λεγομένων, οϊ τινεί, ώς Ά3 
πολλώνιος δ Τυανευ;, ησαν περίφημοι κατά 
τους, χρόνους τοϋ Τραϊανού μάλλον ενεκα 
τών μαγειών αυτών, ή δ.εκα τοϋ φιλοσοφι
κού πνεύματός των, άναμιγνόοντες τήν φι
λοσοφίαν τού Πλάτωνος καϊ τδν έκλεχτι- 
σμδν τού Πλωτίνου μετά τής αστρολογίας 
καί τής μαγεία; τών Χαλδαίων, θολώνον- 
τες οΰτω τήν διαύγειαν καί καθαρότητα 
διά τού άμόρφου τούτου μίγματος' τδ εΰ- 
αγγέλιον τών νεοπλατωνικών τούτων ού* 
ήν δ Πλάτων, άλλ’ οί χαλδαϊκοί χρησμοί 
(χαλδαϊκά λόγια) είς στίχους πεποιημένοι 
υπδ τών δύο Ίουλιανών, έπαναλαμβανόμε- 
νοι καί υπομνηματιζόμενοι κατ’ άρχάς μέν 
ύπδ τοΰ Πορφυρίου καί Ίαμβλίχου, ειτα δή 
ύπδ τοΰ Πρόκλου καί Δαμασκίου, ώς θεϊοι 
λόγοι (θεοπαράδοτα λόγια).

Κατά τους χρόνους τού Ψελλοΰ χριστια
νοί τινες θεολόγοι έβουλήθησαν άνακαινίσα» 
τδν παράλογον τούτον μυστικισμδν, 8ς επί 
’Ιουστινιανού έξέπνευσε, θανάτου χτύπημα 
λαβών. Φίλος τις έκ παιδική; ήλικίας τοΰ 
Ψελλοΰ χαί καθηγητής ώς αύτδς έν τή τοΰ 
Βυζαντίου Άκαδημίφ, δ ’Ιωάννη; Ειφιλϊνος, 
συνέθεσε Οεολογικήν τινα πραγματεί
αν (φ), έν η, ώς δ Ψευδό Διονύσιος δ Ά’ 
ρειοπαγίτης, συγχέει τά χριστιανικά δόγ
ματα μετά τοΰ νεοπλατωνισμού. Τότε ήρ- 
ξατο μεταξύ τών δύο τούτων φίλων φιλο
λογικός άγων καθ’ δλην αύτών τήν ζωήν 
διαρκέσας καί είς τοιοΰτον δεινωθείς βαθμόν, 
ώστε μετά τδν θάνατον τοΰ Ξιφιλίνου, ά 
Ψελλδς, παρασταθείς ϊνα έκφωνήση τδν ί- 
πικήδειον αύτοΰ λόγον, άφοΰ έποίησε λίαν 
πομπώδη έπαινον τοΰ φίλου αύτού, έτελεί- 
ωεεν ειτα διά σαρκαστική; αποστροφής 
πρδς τήν σκιάν χλευάσας λίαν πικρώ; τά;

φ) 'Εστιν δ αύτδς νομοδιδάσκαλος δ 
-γνωστός ύπδ τδ άνομα ’Ιωάννης Νομοφύ- 
λας, 8; άργότερον άνέβη τδν πατριαρχικός 
τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον. Ό Μορ- 
τρέΰλ (Morlreuil) Χμί ό Χαϊμβάχ (Heim
bach) έγνώρισαν λίαν άτελώς τδν υπομνη
ματιστήν τοΰτον τών βασιλικών.

θεολογικά; αύτοΰ έννοιας, αϊ τινες, μακράν 
τού νά ώσι χριστιανικοί, ήσαν τούναντίον 
αύτά τά ξένα δόγματα τών Χαλδαίων (ζ)

Άλλ’ έκτδς τοΰ Ιωαννου ^.φιλίνου δ 
Ψελλδς ένέτυχεν έτέρω τινι άντιπάλς», 
μάλλον έπιφόβορ έν τώ προσώπω τοΰ Μιχα
ήλ Κηρουλαρίου' διηγείται αύτδς ουτος πε
ρίεργόν τι τοΰ άγώνος τούτου έπεισόδιον, 
δι’ ου άριδήλως χαρακτηρίζεται ή κατά- 
στασι; τών πνευμάτων κατά τήν έποχήν 
ταύτην. Όμιλος μοναχών, συνοδευομέ-ων 
υπό τίνος έμπνευσμένης γυναικδς, Πυθωνίσ- 
σης, άπαγγελούσης τούς χρησμού; κατά 
χαλδαϊκόν τρόπον, διέτρεχον τήν αύτοκρα- 
τορίαν, βεβαιοϋντες δτι δχι μόνον προέλε- 
γεν αΰτη μετά βεβαιότητος τδ μέλλον, 
άλλ’ δτι δι’ αύτή; δ θεός έξετέλει έκπλη 
χτικά θαύματα. Ό Ψελλδς ήθέλησε ν’άντι- 
πράξη κατά τής απάτης ναύτης, άλλ’ είς 
μάτην' δ Κηρουλάριος μακράν τού νά είσα- 
κόύση έστω καί τήν έλαχίστην διαμαρτύ- 
ρησιν αύτού, προέβη τού,αντίον έπί τοσοΰ
τον, ώστε νά δεχθή τήν προφήτιδα έν τω 
πατριαρχείο·», παρά τδ διάταγμα τής αύτο- 
κρατείρας Θεοδώρας, ήτις τή προτροπή τοΰ 
Ψελλοΰ συνεκάλεσε σύνοδον καί διέταξε 
τήν έξορίαν τή; μάντιδος. Τέλος καί έξ 
άλλων προηγουμένων αυτού πράξεων ούχ’ 
ήττον άσυνήθων κατεπείσθη δ αύτοκοάτωρ 
Ίσαάκιος δ Κομνηνδς νά προσκαλέση τδν 
παράδοξον τοΰτον πατριάρχην (ψ) ένώπιον 
έκκλησιαστικοΰ δικαστηρίου.

Ό Ψελλδς έπιφορτισθεί; ν’ άπαγγείλη 
τήν τή; κατηγορίας πράξιν, άνέπτυξε διά 
μακρών τδν κίνϊυνον, 8ν δ Χριστιανισμός 
διέτρεχεν έκ τοΰ πολλαπλασιασμού τών 
δογμάτων τοΰ νεοπλατωνισμού, άντλησα;

γ) Σάθα, Μεσαιωνικ. Β.βλιοθή*. τόμ. 
Α'. σελ. 449 — 46 2.

ψ) Ό Κηρουλάριος έσκόπει νά ίδρυση έν 
Κωνσταντινουπόλει έκκλησιαστικήν τινα πο
λιτείαν, ού μόνον ανεξάρτητον τοϋ κρά
τους, άλλ’ έπιβλέπουσαν άμα αυτό, ώ; υ
ποδεέστερον αύτής. (Όρα προοίμιο» Δ', τό
μου τή; έμή; Βιβλιοθήκης σελ. πέ. κέ.) 

έκ τοΰ θέματος τούτου σαφή κατηγορία» 
κατά τού πατριάρχου Κηρουλαρίου, δ·.ηγη- 
θεί; άμα τδ έπεισόδιον τής πυθωνίδος καί 
τήν προστασίαν, ής ίτυχεν έν τώ πατριαρ
χεία» παρά τδ αΰτοκρατορικδν διάταγμα.

Εν τω μέσω τής ύπδ τοΰ μυστικισμοϋ 
τών διαφόρων άνατολικών αιρέσεων κλυδω- 
νιζομένη; περιόδου ταύτης, δ Ψελλδς ήννό- 
ησεν δτι τδ κράτος δέν έδύνατο νά σωθή 
ή διά τοΰ έλληνισμοΰ’ συλλαβών τήν έννοι
αν ταύτην, δέν έγκαταλείπει ούδεμίαν πε~ 
ρίστασιν ώς καθηγητής τε καί ώ; θεολόγος, 
ϊνα καταδείξρ τδ μέγα όφελος, 8 δύναταί 
τι; εύρεϊν έν τή σπουδή τή; κλασική; άρ- 
χαιότητος.

ϊνα δ’ έννοηθή κάλλιον ύπδ δμίλου, αί- 
σθανομένου μεγάλην άποστροφήν καί πρδς 
αύτδ μόνον τό όνομα τοΰ ελληνισμού (ω),

ω) Καί τοΰτο έξ ούδενδς άλλου προήρ- 
χετο ή έκ κακής παρεννοήσεως τών ύψηλών 
διδαγμάτων τοΰ Χριστού, έξ ής κατά μέν 
τού; πρώτους χρόνου; τοΰ Χριστιανισμού 
προέκυψεν ή κατάπτωσις τών ώραίων τε
χνών,μάλιστα τής γλυπτικής,ής τ’άριστουρ- 
γήματα οί φανατικοί τοΰ χριστιανισμού Ο
παδοί ούδαμώς έφείδοντο, καταρρίπτοντες 
καί συντρίβοντε; αυτά, νομίζοντες δτι ου
τω Οεάρεστον έποίουν εργον, κατά δέ τού; 
ύστέρου; χρόνους καί κατ’ αύτών τών θείων 
έργων τών ούρανοβαμόνων προγόνων ήμών 
έπιτιθέμενοι καί τήν σπουδήν τών τε ποιη
τών καί πεζογράφων άποκλείοντές, ώς άν- 
τιστρατευομένων τή χριστιανική θρήσκε!? 
καί τοϊ; ταύτης δόγμασιν, έφ’ 8 καί δ μέ
γα; τής έκκλησία; πατήρ Βασίλειος ήναγ- 
κάσθη νά γράψη τήν πρδς τού; νέους πα- 
ραίνεσιν περί τοϋ πώς άν έκ τών ελληνικών 
ώφελοϊντο λόγων, άλλ’ είς μάτην, διότι τό 
κακόν προύχώρει καί έπί τοσοΰτον μάλιστα 
εφθασεν, όίστε έπί τή; βυζαντικής έποχής 
αυτοί ουτοι οί Βυζαντϊνοι άπεστέρουν έαυ- 
τοϊ; τδν έθνισμδν, άπορρίπτοντες τδ τοΰ 
"Ελληνος όνομα, τδ τοΰ Χριστιανού καί 
'Ρωμαίου περιβαλλόμενοι, καί κατά παντός 
ελληνικού, άν μή άπαντε;, οί πλεϊστοι δ’



432 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ. ΑΝΘΓΩΠΟΦΑΓ1Α ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ!.

κατέρχεται έπί τοσοΰτον, ώστε νά διδάσκη 
έκ τοΰ ΰψους τής άκαδημαϊκής έδρας δτι 
οί έίληνε; συγγραφείς ούκ είσίν ή οί πρό
δρομοι τοΰ χριστιανισμού, ού δ ελληνισμός, 
περιπαθές φίλος τής άλληγορίας, έκρυψε 
την άλήθειαν υπό βέβηλόν τι κάλυμμα, 8 
πρέπει νά διασχίσωμεν, ινα ίδωμεν διαλάμ 
πουσαν την ύπό αυτό βασιλεύουσαν καί ε
πικρατούσαν χριστιανικήν φωταύγειαν.

Τούτου ένεκα δλίγον πρότερον καί Νική
τας δ Γραμματικός έπεχείρησεν έν τή αυτή 
ακαδημία τήν έλληνικήν μυθολογίαν νά δι- 
δάξη, ώς καταφαίνεται έκ τοΰ άνεκδότου 
τεμαχίου τής βιογραφίας αύτοΰ, τής ύπό 
τοϋ μαθητοΰ καί φίλου του Ψελλοϋ έκπο- 
νηθείσης, 3 έν τοΐς έμπροσθεν παρέθημεν.

*Εστιν δτε έν τούτοις δ Ψελλός φαίνεται 
φοβούμενος τάποτελέσματα τοΰ φιλελληνι- 
σμοΰ του, έφ’ 8 καί σπεύδει νά βεβαίωση 
τοΐς άκροωμένοις αύτοΰ δτι αί τοσοΰτον πα

μως, άντιστρατευόμενοι, οΰτως ώστε έμπο- 
δίζοντες καί λάβροι έπιπίπτοντε; κατά τών 
τήν έλληνική» παιδείαν καλλιεργούντων, 
έφ’ 8 ούτοι ήναγκάζοντο νά περικαλύπτωσι 
καί άναμιγνύωσιν έν ταϊς τής αρχαίας ήμών 
φιλολογίας μελέταις καί διδασκαλίαις αύ
τών διά χριστιανικού περικαλύμματος, άν- 
ευρίσκοντες δή έν τοΐς έπεσι τοΰ Μελησιγε- 
νοΰς τάς παραδόσεις, έφ’ ών ή τοΰ Χριστοϋ 
θρησκεία στηρίζεται' τούτου ένεκα καί έν 
τή, ήν έν τοΐς έμπροσθεν παρέθημεν, άλλη- 
γορία τοΰ Κρόνου, έν ή άλλως έπανθεΐ πω; 
τό ώραΐον καί καλόν, ού τίνος φαίνεται ού 
στεροΰνται οί πλεΐστοι τών Βυζαντινών 
συγγραφέων, ώς έγραφον καί ανωτέρω,προσ 
παθεΐ νά καταδείςη έν τώ μύθιρ τοΰ Κρό
νου περίεργά τινα στοιχεία, ώς πράττει συ
νάμα καί έν πάσαις ταϊς άλλαις δμηρικαΐ; 
άλληγορίαις, άνευρίσκων χριστιανικά στοι
χεία παρ’ Όμήρφ !

Όπόσον δ’ έπενήργησεν δ άποκλεισμός 
ούτος τών έλλήνων συγγραφέων έπί τή; βυ- 
ζαντική; παιδεία; καί μάλιστα τής ποιήσε
ως, καταδείξωμεν άλλοτε έν ιδίφ περί νεο
ελληνική; ποιήσεως διατριβή. Σημ. Γ. Κ. Υ.) 

ράδοξοι αύτοΰ δμηρικαΐ άλληγορίαι είσίν α
πλά μόνον ρητορικά γυμνάσματα (προγυ- 
μνάσματα).

’Εν ώ δέ πάλιν άλλαχοΰ δμολογεϊ τήν 
ιστορικήν ΰπαρξιν τής Τροία; καί τών δμη- 
ρικών ήρώων, έν τή «οί δέ θεοί παρ’ Ζηνί 
καθήμενοι» κτέ. αλληγορίαν αύτοΰ,τούναν- 
τίον θεωρεί τόν '"Ομηρον ώς προφήτην καί 
έρμηνεύει αύτόν κατά παράδοξον δλως τρό
πον' ή ομηρική Τροία παριστά, κατ’ αύτόν, 
τόν κόσμον 8ν οίκούμεν, δστις άντί νά θαυ- 
μάζη τήν ούράνιον ώραιότητα, προτιμά νά 
προσκολλάται τή έπιγείω, ήν έν τώ προσώ- 
πω τή; Ελένης άνευρίσκει. Τόν "Εκτορα 
τόν σοφόν νοΰν (έχέτωρ νοΰ;) τοΰ κόσμου οί 
δαίμονες πολιορκοΰσι καί έπί τέλους γίγνον 
ται κύριοι αύτοΰ' άλλά τότε δ κόσμος, στε
ρούμενος τής σοφίας, τής διοικούσης αύτόν, 
άπόλλυται, δούλος γενόμενος παραλόγων 
καί σωματικών έπιθυμιών' τόν δέ Δούρειον 
ίππον έρμηνεύει τέλος ώς τό MJeap, δι’ 
ού οί δαίμονες έπιτυγχάνουσι νά προσβάλ- 
λωσι τόν άνθρωπον, έν φ υπνώττει.

Ό Ζευς καί οί λοιποί ύποδεέστεροι θεοί 
πρό τής Τροίας είσίν δ θεός τών χριστιανών 
μετά τών άγγέλων, τών χερουβίμ καί τών 
αγίων αύτοΰ' ή δ’ *Ηβη ή κιρνώσα τό νέ
κταρ, έστιν ή φύσις ή άείποτε νέα, καί τό 
θειον δάπεδον ή άγια Τριάς, ή ένωσις τών 
χριστιανών.

Έν δέ τή άλληγορίφ τέλος τής χρυσή; 
άλύοεως τοΰ Όμήρου, έν ή έρμηνεύει αύτήν 
ώς τόν σύνδεσμον, τόν συνδέοντα μεταξύ 
αύτών τούς άγγέλους, τά χερουβίμ καί τόν 
άνθρωπον μετά τοΰ θεοΰ, δ Ψελλός κατα- 
δείκνυται ώ; οίόν τε παρεμφερής θεολόγος 
τής τοϋ έθνικοΰ ΙΙορφυρίου σχολής.

Γ. Κ. Τ.

ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ! 
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ.

Είναι πολύ πιθανόν, μολονότι ούδέν πε
ρί τούτου θετικόν ύπάρχει, δτι οί άρχέγονοι 
λαοί τής Εύρώπης ήσαν έκδοτοι είς τήν άν- 
Ορωποφαγίαν. Έν τούτοι; δπόταν σκεφθή 
τις δτι ή βάρβαρο; αυτή συνήθεια είναι εί
σέτι έξηπλωμένη καθ’ δλην τήν Πολυνησί · 
αν, τήν Νέαν Ζηλανδίαν, τήν Αυστραλίαν, 
τά; Σονδικάς νήνους, τήν Σουμάτραν, τήν 
κεντρικήν καί μεσημβρινήν Αφρικήν, καί 
είς τινας λαούς τή; Ινδίας καί τή; ’Αμερι
κή;' δπόταν δ Στράβων καί δ Πλίνιος μάς 
βεβαιώσιν οτι οί αρχαίοι Γερμανοί καί οί 
Κέλται ήσαν πραγματικοί καννίβαλοΓ τέ
λος, δπόταν δ Καΐσαρ μάς λέγη δτι είς τήν 
έποχήν του οί Βάσκωνες ήσαν είσέτι άνθρω- 
ποφάγοι, δέν ύπάρχει λόγος νά θαυμάση τι; 
έάν νεώτεραι ανακαλύψεις μάς διδάσκωσι 
διά τοϋ Οετικωτέρου τρόπου, δτι δ τετρά* 
σύνθετος κάτοικος τής Εφοώπης ώμοίαζεν 
ύπό τήν έποψιν ταύτην τούς Βάσκωνας.

'Υπάρχουσι μάλιστα τεκμήριά τινα έπι- 
κυροϋντα τήν άποτρόπαιον ταύτην ομοιότη
τα. Άπόδειξι; έστω ή γενομένη άνακάλυψις 
εϊς τινα σπήλαια πλήρη άνθρωπίνων δστέ- 
ων έξηνθρακωμένων ή έσχισμένων ώς εκεί
να τών ζώων, πιθανώς δπως έξάξωσι τόν 
μυελόν, Οεωρούμενον τότε ώς φαγη-όν λίαν 
εκλεκτόν. Τινά έκ τών δστέων τούτων φέ
ρουσι μάλιστα έπί τών σπογγοειδών αύτών 
άκρων σπανίας πλήν δρατάς γραμμάς, καί 
μάλιστα ίχνη δδόντων άτινα κατά την γνώ
μην παλοιοντολόγων τινών έγειναν πιθανώς 
ύπό ανθρώπων.

Έξ άλλου μή λησμονήσωμεν δτι είς τόν 
σταθμόν τοΰ Αγίου Μάρκου, πλησίον τοϋ 
Λΐξ έν Προβηγγία, δ καθηγητής κ Μαριών 
είδεν άνθρώπινα συντρίμματα άναμεμιγμέ- 
να μέ άλλας υλας, καί μεταξύ αύτών έ- 
ξηνθρακωμένα οστά, έσχισμένα εϊς τρόπον 
ώστε νά εύκολύνηται ή έξαγωγή τοΰ μνε- 
λοΰ. "Ο Κ. Μαριών δέν διστάζει νά ϊδρ έν

(ΟΜΙΙΡΟΣ ΦΥΑ. Γ) 

τώ γεγονότι τούτω τρανήν άπόδειξιν δτι οί 
λαοί τή; άρχαιολιθικής έποχής έτρέφοντο έ- 
νίοτε έξ άνθρωπίνης σαρκός. Σημειώσατε δ- 
τι δλα τά έξηνθρακωμένα καί έσχισμένα 
ταΰτα οστά άνήκον εις νέα άτομα, καί δτι 
δ σταθμός τοΰ Α’ίξ δέν παρεΐχεν ούδαμοΰ 
ίχνη μνημείου ή-τάφου τινός. Τέλος δ Κα- 
πελίνης αναφέρει δτι εδρεν έσχάτως έν τή 
νήσο» τής Ιίαλμαρίας τά πρώτα ίχνη τής 
άνθρωποφαγίας έν Ιταλία.

’Ανάλογοι παρατηρήσεις είς τάς προηγου- 
μένα; έγειναν ήδη έπί δστέων γυναικών καί 
τέκνων έν Σκωτία ύπό τοΰ "Ριχάρδου *0- 
βεν, έν Βελγ.κή ύπό τοΰ Σπρίνκ. Καί οί δύο 
ούτοι σοφοί άπεφάνθησαν δτι τά δστά ταΰ
τα προήρχοντο έξ άνθρωπίνων Ουσιών. Αύ
τός δ ίδιος Κ. Βορσέ πιστεύει εί; τήν ΰπαρ- 
ξιν τή; άνθρωποφαγίας καί άνθρωποθυσίας 
παρά τοΐ; άρχαίοις Δανοί;.

Τό σύμπλεγμα τών ήνωμένων άποδείξε- 
ων ύπέρ τή; γνώμη; ταύτης δέν είναι είσέτι 
λίαν σημαντικόν' άλλ’ οίον είναι, μάς φαίνε
ται έπαρκές δπως παραδεχθώμεν αυτήν, βα
σιζόμενοι δέ έπί γεγονότων τής αύτής φύσε
ως συνηγμένων έπί τών ήμερών μας είς δι
άφορα σημεία τοΰ κόσμου, εϊμεθα εύδιάθε- 
τοι νά παραδεχθώμεν αύτήν.

Εντούτοις είναι δυνατόν δτι αί γραμμαι 
ά; παρετήρησαν έπί διαφόρων ανθρωπίνων 
δστέων καί άς μερικοί παλαιοντολόγοι ά- 
ποδίδουσιν είς άνθρωπίνους δδόντας νά ύ- 
πήρξαν απλώς τό έργον τρωκτικών τινων 
ζώων, οϊον ποντικών. Είς αύτά, τορόντι, δ 
καθηγητής Νουλέ άποδίδει όμοια σημεία 
άτινα παρετήρησεν έπί τριών άνθρωπίνων 
βραχιόνων, έξαχθέντων παρ’ αύτοΰ έκ τίνος 
τάφου χρονολογουμένου έκ τή; έποχής τοΰ 
κατειργασμένου λίθου καί λανθασμένως άνα- 
φερομένου εί; τήν ήλικίαν τοΰ μνημείου τοΰ 
σπηλαίου τοΰ II erm.

Είτε παραδεχθώμεν εϊτε μή τήν σκέψιν 
ταύτην, δέν εϊναι δι’ δλου παράδοξον νά 
φρονή τι; δτι ή πείνα τών πρώτων κατοί
κων τοΰ εύρωπα'ίκοΰ έδάφου; δέν ίκανοποι- 
ήθη πάντοτε, καί δτι ή άγρια ώμότης τών 
παθών αύτών τού; ήνάγκασε νά τρέφωνται 54
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τουλάχιστο'* τυχαίως καί έπιτοπίως έκ τής 
σαρκό; τών όμοιων των.

Ούτως β καθηγητάς Schaaffltamen δέν 
διατάζει νά εϊπη’ «Δέν Οαυμαζομεν πλέον 
όπόταν μάς παριστάνουν λαόν τινα παρα- 
δοθέντα εΐς τήν άνθρωποφαγίαν. Δύναταί 
τις νά εύρη παρ’ δλοι; τοΐ; λαοΐς τά ίχνη 
τοΰ πρωτοτύπου τούτου βσρβαρισμοΰ’ είναι, 
τρόπον τινά, άνάγκη εΐ; τήν όποίαν πάντες 
καθυπετάχθησαν »

Ο Κάρολος I'ogl είναι σαφέστερος έπί 
τοΰ σπουδαίου τούτυυ άντικειμένου· «Δέν 
ύπάρχει, λέγει, ούδεμία φυλή, ούδείς σπου
δαίος λαός, ούδέν σπουδαιον σύμπλεγμα 
γεωγραφικόν τής άνθρωπότητος παρά τώ δ- 
ποίω νά μή ύπήρχον άλλοτε ή άνθρωποφα- 
γία κα1. αί άνθρωποθυσίαι.Μαΰροι, φαιοί, κί
τρινοι ή λευκοί, ούλότριχες ή λειότρεχες, 
Εύρωπαϊοι, ’Ασιανοί, ’Αφρικανοί, ’Αμερικα
νοί, κάτοικοι τή; Αύστραλίας καί Πολυνη
σίας, "Αριοι, Σημϊται καί Χαμϊται — πάν
τες, άνευ έξαιρέσεως,έθυσίασαν καί κατέφα
γαν τούς δμοίους αυτών, τά δέ έσχισμένα 
καί καταφαγωμένα οστά σαφώς λαλοΰσιν 
έκεϊ ένθα αί ίστορικαί καί γραπτοί άποδεί- 
ξεις έλλείπουσιν.»

Ετερος έκ τών ήμετέρων σοφών, μα
κράν τοΰ νά παραδεχθή τήν άρχήν τοΰ 1. 1. 
Ρουσώ,ίσχΰριζομένου δτι τό π&ν είναι τέλει
ον έξερχόμενον έκ τών χειρών τής φύσεως, 
βλέπει έν τώ άρχεγόνςρ καννιβαλισμώ τήν 
άπόδειξιν μεγάλης άτελείας. «Ό ά,Ορωπος, 
λέγει, καθ’ ήν στιγμήν έξήρχετο έκ τών 
χειρών τή; φύσεως, διά νά λαλήσωμεν τήν 
γλώσσαν τοΰ Ι’ουσώ, δέν ήτο άπολύτως λε
πτολόγος ώ; πρός τά μέσα τής ύπάρξεως 
αύτοΰ, καί έάν έτρωγε τά ζώα άτινα έφό- 
νευσε διά τοΰ κυνηγίου, Εν τεμάχιον τών 
δμοίων του δέν τόν δυσηρές-ει.»

Πλήν έάν τό μέσον τοΰτο τής διατηρή
σεως δικαιολογείται ώς έκ τής άνάγκη; τών 
χρόνων καθ’ ού; ήτο κοινώς έν χρήσει, δέν 
δύναταί τι; νά τό έπικαλεσθή ώς πειστικήν 
άπόδειξιν τή; άρχεγόνου άνθρωπότητος.

Μεγάλη πρόοδος, απεναντίας, έπραγ- 
ματοποιήθε, ή δέ άνθρωπότης βαδίζει πρός

καλητέραν κατάστασιν, έν ζ> χρόνω διά τή; 
κατακτήσεως τών κατοικίδιων ζώων εξα
σφαλίζει τήν μέλλουσαν αυτών ύπαρξιν. 

Τωόντι, μόλις λαός τις παραδίδεται εΐς 
τήν γεωργίαν, μόλις κατέχει κατοικίδια τι- 
νά ζώα, άμέσως παύει τοΰ νά τρώγη άν- 
θρωπίνην σάρκα· Άπόδειξις έστω οί κάτοι
κοι τών νήσων τής Εταιρείας, τών δποίων 
τό θαυμάσιου κλίμα καί ή δαψιλής βλά- 
στησις θαυμασίως συνήργησαν έπί τής με- 
ταμορφώσεως ταύτης. Άπόδειξις άλλη μέ
γας άριθμός περιπλανωμένων καί άγριων 
φυλών τοΰ Νέου κόσμου αϊτινες έζων έν τή 
μεγαλητέρα βαρβαρότητι, τώρα δέ είναι 
προσκεκολλημέναι είς τήν έξοχήν χάρις είς 
τούς μοναχούς οϊτινες έκτός τής χριστ ανι- 
κή; ειρήνη; Εφερον εί; αύτού; τά κατοικί
δια ζώα καί τάς πρώτας γνώσεις τής γεωρ
γίας. Οί λαοί ουτοι, οϊτινες άλλοτε ήσαν 
καννίβαλοι, είδον τά ήθη αύτών μεταβαλ
λόμενα,ή δέ ύπαρξις τών άλλων κατές-η ιερά 
δι’ αύτούς, ώς δφείλει νά ήναι δι’ όλα τά 
μέλη τής μεγάλης οικογένειας ήτις δνομά- 
ζεται άνθρωπότης.

Ο5το> λ. χ. ή άσθρωποφαγία ύπήρχεν εί
σέτι τό 1854 είς κατάστασιν έθνικής Θε- 
σμοθεσίας είς τάς νήσους Βιτί. Λί νήσοι αύ
ται έχουσι λαμπρόν κλίμα καί κατοικοΰν- 
ται ύπό λαοΰ δστις καλλιεργεί τό Ιγκω/ιοκ 
καί τό τάρο καί δ όποϊος ήξεύρει νά κατα
σκευάζω υφάσματα καί αξιοθαύμαστα άρ- 
γιλλόπλαστα σκεύη. Εΐς iVbau, πρωτεύου
σαν τή; νήσου καί διαμονήν τοΰ βασιλέως 
’Γουκαμβώ, ή άνθρώπινος σάρξ έπωλεϊτο 
δημοσίως, οί δέ κλίβανοι καί αί χύτραι έν
τός τών οποίων έβραζον αυτήν δέν κατε·' 
ψυχραίνοντο ποτέ. Είς διάφορα μέρη τής 
νήσου έβλεπέ τις σφαγεία ένθα καθ' έκά
στην, πρό πάντων δέ τάς έπισήμους τελε- 
τάς, έθυσιάζοντο άνηλεώς άνθρώπινα θύμα
τα. Διά τόν αύτόν λόγον, κατά τήν δραμα- 
τικωτάτην διήγησιν τών ΚΚ. Seem an καί 
Pritchard, οϊτινε; ύπήρξαν μάρτυρες αύτό- 
πται, όπόταν δ υίός τοΰ βασιλέως γενόμε- 
νος έφηβος έμελλε νά περιβληθή τό μάρο 
έσφαζον πρός τιμήν αύτοΰ Εκατοντάδας κα-
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ταδίκων καί αιχμαλώτων ού; έφύλαττον 
διά τήν περίστασιν ταύτην.

«Τά πτώματα έπρεπε νά ηναι συσωρευ 
μένα ώστε ν’ αποτελούν μέγα σωρόν, έπί 
τοΰ δποίου έρρίπτετο ζωντανός τις αιχμά
λωτος. Ο *έος μύστης, γιμνός μέχρι τοΰδε 
(επειδή μόνον οί άνθρωποι φέρουσι ράκος 
έσχισμένου υφάσματος)' άΐτεχωρίζετο έκ 
τών νεαρών αύτοΰ συντρόφων, ανέβαινε τό 
πήγμα τών πτωμάτων καί Εχων τούς πό
δας έπί τοΰ στήθους τοΰ ζώντος αιχμαλώ
του, έκίνει ξΐφός τι ή ρόπαλον ένώ οί ίερεϊς 
έπεκαλοΰντο υπέρ αύτοΰ τήν προστασίαν 
τών πνευμάτων καί παρεκάλουν αύτάς νά 
τόν άναδείξωσι νικητήν καθ’ δλας τάς μά- 
χας. Τό πλήθος συνείθιζε ν’ άναμιγνύη 
εΐς τάς εύχάς ταύτα; τρομερά; χειροκροτή
σεις. Κατόπιν δύο θειοι τοΰ ήγεμόνος άνέ- 
βαινον άλλεπαλλήλως έπί τοΰ σωροΰ τών 
θυμάτων Ουτοι είχον έντολήν νά τόν περι
ζώσουν διά τοΰ υάρο, έγχωοίου υφάσματος 
λευκοΰ ώ; τήν χιόνα Εξ ή δκτώ δακτύλων 
πλάτους καί διακοσίων μέτρων μήκους, είς 
τρόπον ώστε ήτο καθ’ ολοκληρίαν περιτε- 
τυλιγμένος »

Έπί τών ήμερών μας είσέτι ή σφαγιασις 
τών ανθρωπίνων θυμάτων έκτελεΐται εί; Δα- 
χομέη (κεντρική Αφρική) έπί μεγάλων δ α- 
στάσεων, και αυτό; ό μονάρχη; δέν φοβεϊ 
ται νά βάψη τάς βασιλικός αύτοΰ χεΐρας είς 
τό αίμα τώνύπηκόων του ή τών αιχμαλώτων 
τούς οποίους συλαμβανει μεταξύ τών εχθρι
κών φυλών. Είναι δυνατόν νά καταχρασθή 
τις έπί τοσοΰτον τής άνωτάτη; εξουσίας, 
περιφρονώ» ουτω τήν άνθρωπίνην ζωήν δη- 
μιουργηθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ τοΰ θεοΰ ;

Παρά τοϊ; άγρίοις λαοΐς, τό νά φονεύη 
τις ε»α έχθρόν ή νά τόν εκθέτη εΐς τρομε
ρά; βασάνου;, άκολούθως δέ νά τρέφηται έκ 
τών άσπαιρουσών αύτοΰ σαρκών ή νά προσ 
φέρη αύτά; ώ; ολοκαύτωμα εί; τού; θεούς, 
είναι τό μόνον δραστήριου μέσον δπως έπι
καλεσθή τήν εύνοιαν αύτών ή καταπραυνη 
τήν οργήν των. Είναι επίσης δ βεβαιότερο; 
τρόπο; όπως έγκεντρίση τό θάρρος, τήν δύ- 
ναμιν καί δλας τά; ηθικά; ή διανοητικά; 

ιδιότητας τοΰ θύματος’ έν ένί λόγφ δπως 
έξισωθή μετ’ αύτοΰ.

Ιδού άκριβώς έκεϊνο τό δποΐον Εξηγεί 
τάς πράζει; τοΰ καννιβαλισμοΰ καί τάς αι
ματηρά; Ουσία; αϊτινες ύπάρχουσιν είσέττ 
έπί τών ήμερών μας, ούχί μόνον παρά τοϊς 
άγρίοις τών Πολυνησίων, αλλ'ει’σέ ιι παρά 
τοϊς λαοί; οϊτινες έξήλθον έκ τοΰ βαρβαρι- 
σμοΰ καί οϊτινες εύρίσκονται εί; έπαφήν με
τά τοΰ πολιτισμού τών Αγγλων τών άποκα- 
τεστημέ*ων εί-ς τάς ’Ινδίας ή τών Γάλλων 
είςτάς νήσους Μαρκησία; καί είς αύτήν είσέ
τι τήν Αλγερίαν.

Ό Βολταΐρος δικαίως {θαύμαζε διά τήν 
γενικότητα τών σκληρών τούτων έθίμων. 
«Πώς, Ελεγεν, άνθρωποι κεχωρισμένοι διά 
τοσούτων μεγάλων αποστάσεων ήδυνήθησα-* 
νά ενωθώσιν είς τόσον τρομεράν συνή
θειαν ; Πρέπει νά πιστεύη τι; δτι αύτη δέν 
άντίκειται τόσον εί; τήν άνθρωπίνην φύσιν. 
δσον φαίνεται.»·

"Οσον θλιβερά καί άν φαίνηται ή Εξομο
λόγησε; αυτή, πρέπει νά δμολογήσωμεν, έ
νώπιον άποδείξεων χορηγούμενων υπό 
τής παλαιοντολογίας, δτι ή τρομερά αύτη 
έξις περί τής δποίας λαλεϊ δ Βολταϊρος υ- 
φίστατο άλλοτε καί δτι είναι μάλλον έξη,- 
πλωμένη ή δσον έφαντάζετο δ Εξοχος 
συγγραφεύς.

Άς άναγνώσουν έν τή Έφημερίδε τών 
Λογίων (Αύγούστου 1867) τό άξιοσημείω- 
τον έργο» τοΰ Κ. Βαρθελεμύ Σαιντιλέμ 
περί τών ά,νΟρωπΐκαν θυσ/ω>· έκ τι) Irila 
καί θέλουν ϊδη τού; Kdrdooc άποκατεστη- 
μένου; εΐ; τά όρη τής Όρίσσης, τό γονιμώ- 
τερον μέρο; τή; χερσονήσου, καλλιεργοΰν- 
τα; έπιμελώ; τήν γήν, συνάζοντας πλούσι
ας συγκομιδής, καί έ<τοσούτορ κατακό- 
πτοντας τά θύματα άτινα έπιμελώ; παχύ- 
νουσιν δπως διανέμωσι τά; σάρκα; είς τούς 
παρευρισκομέ·ου; καί προσφέρωσιν ακολού
θως εϊ; τήν Βέραν, θεάν τή; γής, ανθρωπί
νου; έκατόμβα; τάς όποία; μόνον πρός τάς 
τών άρχαίων Μεξικανών δύναταί τι; νά 
παραβάλη.

Τί είναι λοιπόν, άναβοα. έπί τοΰ άν-
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τιχειμένου τούτου ό Κ. Βαρθελεμύ Σαιντι- 
λέρ, αί φυλαί αύται αϊτινες πράττουσι διά 
τοΰ μονιμωτέρου τρόπου καί διά τοσούτων 
μεγάλων διαστάσεων τοιαύτας σκληρά; ώ- 
μότητας ; Τί είναι προ πάντων οί Κύ> όοι 
ούτοι οϊτινες θυσιάζουσιν άνΟρώπινα όντα 
εΰκολώτερον χαί εις μεγαλή,τερον αριθμόν 
παρ’ όσα ζώα οί αρχαίοι Έλληνες χαί Ρω
μαίοι ; Ενταύθα ή λέξις εκατόμβη εϊναι 
ανεπαρκής καί δέν δηλοϊ δλην τήν πραγ
ματικότητα.Παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησιν οί 
έκατόν βόες σπανίως έθυσιάζοντο, έν Όρίσ- 
ση δέ έχατοστόες ανθρώπων θυσιάζονται. Ό 
ρωμαϊκός λαός ήδυνήθη είς τάς έορτάς 
αύτοΰ καί δπως ίκανοποιήσ»! τήν παρα
φροσύνην τών μιαιοφόνων αύτοΰ θεαμάτων, 
νά θυσιάση έν μι&. ημέρα χιλιάδας μονο
μάχους, ενίοτε δέ νά φέρη κα1. τήν χεϊρα 
έπί άνθρωπίνων θυμάτων. Άλλοι λαοί 
έξηυτελίσθησαν είς τά κακουργήματα ταΰ
τα. 'Π ίερά έζέτασις, έν Ισπανία·, ήναψεν 
άναρίθμητα πυρά μέχρι του 18 αίώνος- 
Αλλά ποΰ νά εύρη τις ανθρωποθυσίας το

σοΰτον κανονικάς, τοσοΰτον παραλόγους ; 
Ποΰ νά εύρη τις εγκλήματα διαπραχθέντα 
μετά τοσαύτης ψυχρότητο; ύπό λαών διατε- 
λούντων είς επαφήν μετά τοΰ ήμετέρου πο
λιτισμού ·, Οί άνθρωποφάγοι εϊναι μάλλον 
δεδικαιολογημένοι,δύνανται νά προβάλωσιν 
ώς πρόφασιν τάς βασάνους τή; πείνης καί 
τόν επικείμενον κίνδυνον τοΰ θανάτου τόν δ 
ποιον δέν δύναταί τιν ν’ άποφύγη είμή διά 
τών αιματηρών τούτο>ν τροφών. Είς ποιον 
βαθμόν τής άνθρωπότητος όφείλει τις νά 
κατατάξη τούς Κόνδους; ΙΙοϊον λαόν δύναταί 
τις νά θεώρηση υποδεέστερον αυτών ;

«Μεταξύ τών εκπλήξεων οίς μάς έπιφυ- 
λαττει ή ιστορία τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
δύναται νά ύπάρχη μάλλον ανήκουστος καί 
θλιβερά ; Αύτός δ ίδιος βασιλεύς τοΰ Δαχο- 
μέΰ, έν τή προτέραι καί βαρβαροτέρα έπαρ- 
χία τής ’Αφρική;, είναι ύποδεέστερος τών 
μουσικών· τής Γουνεσόρης, τής Βοάδης καί 
τής Ζίννα-Κενεδύ ; 'Οποία προβλήματα διά 
τήν φιλοσοφίαν τής ιστορίας ! Τί είναι δ άν
θρωπος θεωρούμενος έν τή αμάρα ταύτη 

τοΰ αϊματος καί τοΰ βορβόρου !»
είς τήν άκραν δραστηριότητα τοΰ 

ταγματάρχου Ίωάννου Κάμπελ κα1. τοΰ υπο- 
λοχαγού Max φερσήν, οί άγριοι κάτοικοι τών 
ορεων τής Όρίσσης παρτ,τήθησαν, ώς λέγου- 
σιν, ούχί άνευ κόπου τών αιματηρών αύτών 
θυσιών. Πλήν τά αφελή παράπονα, άτινα 
εξέθετον ένώπιον τών αντιπροσώπων τής 
’Αγγλίας καί τό εϊδος τής ευθύνης ήν οί νέοι 
αυτών κύριοι άνελάμβανον, έν περιπτώοει 
καθ ήν ή Θεά Βέρα δυσηρεστημένη ήθελεν 
αποσύρει έκ τών λαών τής Κονδιστάνης τήν 
προστασίαν αύτής, άποδεικνύουσι πόσον μα- 
χρά έζις είχε ριζοβολήσει μεταξύ αύτών 
τήν επιθυμίαν τής άνθρωποφαγίας, καί πό
σον ή δεισιδαιμονία εϊχεν ένισχύσει αυτήν.

Αί μομφαί αύται εϊναι λίαν χαρακτηρίΓ-ι- 
καί* άποδεικνύουσι μετά πόσης εύκολίας ά- 
πονεκροΰται καί διαστρέφεται ή άνθρωπίνη 
συνείδησις, δπόταν ή δεισιδαιμονία καί τό 
συμφέρον υπαγορεύουν τήν εύκόλως πειστι
κήν γλώσσαν αύτών.

Ένώπιον τών γεγονότων τούτων, δυστυ
χώς λίαν αύθεντικών, ένώπιον δστέων ήμι- 
κεκαυμένων γυναικών και τέκνων, άνακαλυ- 
φθέντων έν Βελγική καί έν Γαλλία, ένώπιον 
άνθρωπίνων δστέων έσχισμένων διά τοΰ αύ
τοΰ τρόπου καθώς τών ζώων, εϊναι πα
ράλογον νά υπόθεση τις ότι οί λαοί οϊ
τινες κατώκουν τήν Ευρώπην πρίν τής με
ταλλουργική; έποχής ήσαν ένίοτε καννίβαλοι 
Ουσιάζοντες άνΟρώπινα θύματα έπι τών τά
φων τών άρχηγών ή έπί τών βωμών τών 
θεών των; "Οπως και άν έχη, δ βίαιος αύ
τών χαρακτήρ άρκούντω; άποδεικνύεται έκ 
τών γυναικείων κρανίων, φερόντων βαρείας 
πληγάς, τά όποια δ κ. Λουδοβίκος Λαρτέ, 
άζιος υιός έξόχου παλαιοντολόγου, παρετή
ρησεν είς Κρό Μανιάν, έν τώ σπηλαίω τοΰ 
Δουρουτί καί είς τά πέριξ τοΰ 11ώ.

Δέν δυνάμεθα νά περάνωμεν τάς σκέψεις 
ταύτας έπί τής άνθρωποφαγίας καί τών αν
θρωπίνων θυσιών, χωρίς ν’ άναφέρωμεν έν 
παρόδιο καί συνοπτικά» τώ τρόπω τάς ιδέας 
άς έξέφρασεν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, 
κατά τήν τελευταίαν προϊστορικήν σύνοδον 

τήν συνελθοΰσαν είς Κολωνίαν, εϊς έκ τών 
περιφημοτέρων άντιπροσώπων τής ελβετικής 
έπιστήμης.

Ορμώμενος έκ τής αρχής ότι αί άρχαΐαι 
Ορησκείαι τών είδωλολατρών ήσαν άπόρροια 
τοΰ φόβου καί τής άμαθείας, δ Κάρολος 
Vogt βλέπει έν τή άνθρωποφαγία καί ταϊς 
ανθρωποθυσία·.;,αϊτινες είσίν ή λογική συνέ
πεια αύτών,συμβάν τι γενικόν καί ακολού
θως άναγκαίαν φάσιν έν τή άναπτύξει τοΰ 
πολιτισμού, δηλαδή σημείον βαθμού τίνος 
σχετικώς υψηλού τοΰ αύτοΰ πολιτισμού. 
Άγνωστος παρά τοϊς προϊστορικοί; ημών 
προγόνοις έν τή ηλικία τού ταράνδου καί 
τών ορυκτών ελεφάντων, δ χαννιβαλισμός 
καταντά συνεχής περί τό τέλος τής νεολι
θικής έποχής. Έκ τής έποχής ταύτης εύ- 
ρίσκει τις παντού άναμφιβόλους άποδείξεις’ 
τό αύτό συμβαίνει καί διά τάς ανθρωποθυ
σίας αί δποΐαι ήσαν τότε τόσον κοιναί όσον 
ύπήρξαν έκτοτε παρά λαοϊς μάλλον πολι
τισμένοι; ('Εβραίοι;, Αίγυπτίοις, Ελλησι, 
'Ρωμαίοι;, Γαλάται;) καί εί; τά; ημέρας 
ήμών παρά λαοϊς οϊτινες δέν έξήλθον εί
σέτι έκ τήςκαταστάσεως τοΰ βαρβαρισμοΰ.

Άλλά ποια τά αίτια καί ποϊος δ σκοπός 
τών σκληρών τούτων συνηθειών ;

Φύσει καρποφάγος ώς τά ζώα καί μάλι
στα έντομοφάγος ώ; τού; νεωτέρου; τε
τράχειρα;, δ άνθρωπος δέν εγεινε παμφά
γος είμή είς κατάστασιν σχετικώς προωδευ- 
μένην’ κατ’ άρχάς ητο μάλιστα δλιγώτερον 
άνθρωποφάγος.

Ή πείνα, ή έπιθυμία τής έκδικήσεως, 
πρό πάντων ή δεισιδαιμονία, τοιαΰται εϊναι 
αί πραγματικαί πηγαί τής άνθρωποφαγίας.

Ό άγριος καννίβαλος φαντάζεται ότι ή 
ψυχή καί τό άνθρώπινον σώαα σχηματί- 
ζουσιν άχώριστόν τι σύνολον, διαρκούσης 
τής ζωής καί μετά θάνατον. Εκαστον μέ
ρος τού σώματος τού άνθρώπου καί αύτών 
τών ζώων έχει ιδία; λειτουργεία; καί ιδίας 
ιδιότητας.

Οΰτως, ή καρδία ε’ναι ή έδρα τοΰ θάρ
ρους καί τής πολεμικής άνδρίας. Έν τώ 
όφθαλμώ διαμένει ή οξυδέρκεια, καθώς εί; 

τά γεννητιαά μόρια ή άνδρότης, είς δέ τό 
αίμα ή ζωή- Ή σάρξ τής έλαφου δίδει τήν 
ταχύτητα,ή δέ του βονάσου έκτακτον δύνα- 
μιν.

Αί συμφυείς αυται ιδιότητες μερών τι- 
νών τοΰ σώματος δύνανται λοιπόν νά με- 
ταφερθώσιν είς.έκεϊνον δστις τρέφεται έκ 
τών ιδίων αύτών μερών, δηλαδή τά; απορ
ροφά, τάς συγχωνεύει. Πρό πάντων δέ, κα- 
τατρόνγων τό άντικείμενον τή; έκδικήσεώς 
του, τρώγων τόν εχθρόν φονευθέντα έπί 
τού πεδίου τή; μάχης,ό νικητής έξομοιοΰται 
όλοτελώς πρός τό σώμα καί τήν ψυχήν τοΰ 
νικηθέντος.

Τό νά τρώγη τις άνθρωπίνην σάρκα κα
θίσταται λοιπόν φυσικώς προνόμιον έξαι- 
ρετικόν. άνήκον είς τούς δυνατωτέρους πο
λεμιστής, είς τόν άρχηγόν τής φυλής. ’Ε
πειδή δέ παρά τοϊς άγρίοις λαοϊς οί θεοί 
δέν εϊναι άλλο είμή οί άνώτατοι άρχη- 
γοι, καταντούν βαθμηδόν καί λογικώς νά 
προσφέρουν είς αύτόν πάν δ,τι δύναται νά 
σύρ·$ τήν εύνοιαν αυτών ή νά καταπραόνη 
τήν οργήν των.

Έκ τούτου αί άνθρωποθυσίαι, ή σφα- 
γίασις τών παρθένων, τών αιχμαλώτων, 
τών τέκνων, τών δούλων, καί έπειδή παρά 
τή Ιδέα τής θυσίας ένοΰται συχνάκις καί 
τής έξιλεώσεως, τό έκλεχθέν θύμα όφείλει 
νά ήναι μάλλον τέλειον καί πολύτιμον, δ
σον τό πρός έξιλέωσιν κακούργημα εϊναι 
μεγαλήτερον.

(Έκ τή; ’Επιστημονικής Έπιθεωρήσεως).
Κ.

ΜΥΣ Ο ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ.

Διάφοροι τών άρχαίων συγγραφέων ποι- 
οΰσι μνείαν περί τοΰ γεωρύχ_ου τούτου ζώ
ου, δπερ καλοΰσι καί σκάλοπα, άσπάλακα, 
κτλ. νύν δέ οί ζωολόγοι τέσσαρα εϊδηάρου- 
ραίων μυών άναφέρουσι’ τούς άσπά.ΐαχαι·, 
τούς κονΰυ.Ιούρους, τού; σχά.ΙοΛίις καί 
τού; χρυσοχ.Ιώρουί" ένταΰθα δ’ ό λόγο; 
περί τοΰ πρώτου, δστις εϊναι γνωστότερο;
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ΦΩΛΕΛ ΛΡΟΥΡΑΙΟΥ ΜΤΟΣ.

παρ’ ήμϊν ύπδ τδ όνομα rty.loxortixoc.
Ό άρουραϊος μΰς είναι ζώον κατ’ έξο

χή* γεωρύχο*’ όλος δέ 5 οργανισμός του 
άποδεικνύει τδ ένστικτον τοΰ άνασκάπτειν 
τη,ν γήν. Τά άνω μέλη που, όντα βραχύ
τατα καί λίαν εύρωστα, άπολήγουσιν εις 
μακράς χείρα;, ών τά μεν άκρα είναι 
οξέα, ή δέ αδρεΐα καί τυλώδης παλάμη 
κεϊται πρδς τά έξω, ώστε δύναται τδ 
ζώον, δταν σκάπτρ, νά ρίπτη τά χώματα 
πρδς οίανδήποτε διεύθυνσιν θέλει. Οϊ δά
κτυλοι, πέντε τδν αριθμόν, δέν είναι πολύ 
καταφανείς, πλήν φέρουσι μακρούς καί ι
σχυρού; όνυχας. Τά οπίσθια μέλη είναι 
ασθενέστερα, ένεργοΰσι δέ ολίγον.

Τδ σώμα τοΰ άρουραίου μυδς είναι όγ
κος κυλινδρικές καί ούδέν ίχνος αΰχένος 
ύπάρχει. 'Π κεφαλή είναι οξεία, είς τό ά
κρον δέ υπάρχει είδος ρόγχους. Τδ ρόγχος 
τοΰτο είναι συγχρόνως έργαλεΐον π>:ό; διά- 

τρητιν, προωρισμένον νά βοηθή, διά ταυ
τοχρόνου αποτελέσματος,τη,ν ενέργειαν τώ* 
χειρών τοΰ ζώου, καί ένταυτώ λεπτότα- 
τον όργανον αφής' φέρει δέ μύστακας. 
Τδ πλατύτατον, έπίμηκες καί μέ ίσ'υρούς 
μΰς κρανίον του δύναται νά υψώνΐ) τά άνα- 
σκαλευθέντα χώματα, δλον δέ τδ σώμα 
είναι κεκαλυμμένον έκ λεπτών καί ύπομε- 
λαίνων τριχών.

Έπί πολύ έπίστευον δτι τδ ζώον τοΰτο 
ην τυφλόν, άλλ’ ό διάσημος ’Ισίδωρος Ζοι- 
φρουά Σαίντ Ίλλαϊρ άνεκάλυψε* δτι ό μΰς 
φέρει δύο μέλανας οφθαλμούς, δλως αφανείς, 
καλυπτομένους ύπδ τής άμαυρδς διφθέρας 
του' ή δρασις δμως, ώ; άπεδείχθη, είναι 
άτελής μάλλον.

Έάν ό άρουραϊος μΰς δέν βλέπη, καλώς, 
απ' εναντίου έχει λεπτότατη* ακοή» καί 
καλήν όσφρησιν’ φέρει δέ 44 οδόντας, άνά 
24 είς έκατέραν τών σιαγόνων. Τδ τά 

σκότη αγαπών τοΰτο ζώον είναι βραχύου- 
ρον καί τδ θήλυ έχει δέκα μαστούς.

"Απαντες σχεδόν ήξεύρουσιν δτι τδ ζώ
ον τοΰτο διάγει ύπδ τήν γή*, ασχολούμε
νο* είς τδ νά δρύττί) στοάς μετά κατα 
πληκτικής ταχύτητος’ κυρίως δέ εγκαθί
σταται είς τάς έλαφράς καί ευφόρους γαί- 
ας, αποφεΰγον τάς ύγράς καί πετρώδεις, 
διότι άπαντά προσκόμματα είς τήν εργα
σίαν του. Σκαπτόν μέ τήν κεφαλήν κα'ι μέ 
τάς χεϊρας άροτριά κατά πάσαν διεύθυνσιν 
τήν σκοτεινήν κατοικίαν του, τδ δέ ΰπ’αύ
τοΰ δημιουργηθέν σύστημα ίδών είναι άξι- 
ον τωόντι τής ήμετέρας προσοχής.

Τδ σύστημα τούτο σύγκειται είς κεντρι
κόν δωμάτιον, δρυχθέν έν σχήματι Ούλου, 
περί τδ όποιον ύπάρχουσιν έπτά ή έκτώ 
στενωποί, α’τινες, ουσαι κατ’ άρχάς εΰθύ- 
γραμμοι, διακλαδοΰνται ακολούθως είς 
βορβορώδεις διώρυχας, έζερχομένας μέχρι 
τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος. Ό μϋς διάγει 
είς τδ κεντρικόν δωμάτιον’ δ δαίδαλος δ’ 
ούτος τών οδών χρησιμεύει ίσως είς τδ ζώον 
δπως άποφεύγη τάς προσβολάς τών έχθρών 
του. Ή φωλεά μίαν μόνην είσοδον έχει.

Ό μΰς εργάζεται κατά πάσαν τοΰ έτους 
έποχήν, κυρίως δμως την άνοιξιν άναπτύσ- 
σει μεγάλη* δραστηριότητα. Τδ πλεϊστον 
τοΰ χρόνου ζή μόνος, κατά δέ Μάρτιον 
καϊ Ιούλιον ζητεί τή* θήλειαν καί ή, συν- 
άντησις γίνεται είτε έν τώ έσωτερικώ τής 
στοάς, είτε είς τήν επιφάνειαν τοΰ έδάφους. 
'H θήλεια γεννά τέσσαρα ή πέντε, ατινα ε
πιμελείται καλώς είς έπίτηδες δωμάτιον.

Ό άρουραϊος μΰς είναι έντομοβόρον ζώ
ον’ η κυρία δέ τροφή συνίσταται είς σκώ- 
ληκας καί άλλα έντομα’ είναι δέ μάστιξ 
τής γεωργίας, διότι καταστρέφει τά χόρ
τα καϊ φυτά, όχι διά νά φάγγι, άλλά 
διά ν’ άνοιξη δίοδον καί σχηματίσή 
φωλεάν διά τά τέκνα του. Έν Ευρώπη 
κατασκευάζουσι παγίδαςπρδς άγραν αύτών, 
ποιοΰσι δέ χρήσιν καί δηλητηρίου, οπερ μι- 
γνύουσι σκώληξι καί έντόμοις. Αί πλημ
μύρα; έπιφέρουσιν όλεθρον είς τού; μυς.

ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΝ ΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

(Συνέχεια).

Β.

Κατά τού; χρόνους δμως τούτους, τήν 
1ΣΤ'. εκατονταετηρίδα, δέν είναι μόνη 
η ’Ιταλία, έν ή, τδ δηλητήριο* έποίει 
τοσαύτην θραΰσιν. Ό αΰτοκράτωρ τής 
'Ρωσσίας "Υβαν ό Δ', έποίησεν, ώς άναφέ- 
ρουσιν οί ιστορικοί, ώρο,Ιόγιορ ίχ ύη.Ιη- 
τηρίον, iv αί ώραι τών ήμερών του ή- 
ριθμοϋντο διά δηλητηρίων. 'Ο καταχθό
νιος ουτος αΰτοκράτωρ, δςτις έδηλητηρί
ασε καί τάς επτά γυναίκας του, ήρέσκετο υ
περβαλλόντως είς τάς άλγηδόνας τών θυμά
των του.

"Ετερος καθολικός αΰτοκράτωρ, ό Φί
λιππος Β', έδηλητηρίασε κατά τδν αύτδν 
χρόνον τδν άδελφόν του Δδν Ζουάν καί 
τδν υπουργόν του Έσκοβάδον.

Ή ιστορία άναφέρει μακρδν κατάλογον 
βασιλέων δηλχτηριασθέντων καί δηλητχρι- 
ασάντων, μεταξύ τών οποίων άναφέρομεν 
έν Γερμανία 'Ερρίκον τοΰ Δ', ύπδ τής γυ- 
ναικός του Κωνσταντίας, τδν Φρειδερίκον 
Β', τδν υίόν του καί τδν Κορράδον Α'., 
έγγονόν του, ύπδ τοΰ φιλοδόξου Μαιν- 
φρουά. Έν ’Αγγλία αί βασιλεΐαι τοΰ Έό- 
ρίκου Β'., τοΰ Ερρίκου Η . καί Ιακώβου 
Α'. έμολύνθησαν διά τού θανάτου τής ω
ραίας 'Ρισαμόνδχς, τοΰ καρδιναλίου Τόλσεϋ 
καί τοΰ Θωμά Όβερβουρύ’ έν Γαλλία ό 
Γίλβερτος δηληριάζεται ύπδ τοΰ Φρεδεγόν- 
δου, ό Λοθάριος ύπδ τής γυναικός του Έμ- 
μας, ό Λουδοβίκος Ε'. έπίσης ύπδ τής γυ- 
ναικός του Λευκής, κτλ.

«Καί σήμερον ίσως έτι, λέγει ό Φλαν- 
δϊνος, έάν η πυρΐτις δέν άνεκαλύπτετο, ή 
τελευταία ίκανοποίτ,σι; τών βασιλέων θά 
ήτο τδ δηλητήριο*.»

*Εσχε καί ή Γαλλία τη,ν Λοκύστην της 
κατά τη,ν 1Ζ'. εκατονταετηρίδα’ ή Τοφάνα, 
έλθοϋσα έκ Νεαπόλεω; είς Παρισίους 
έπώλε·. περίφημόν τι ΰδωρ ταϊς γυναιξίν,
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αϊτινες ήθελον νά έξοντώσωσι τούς συζύ · 
γους των καί έκείνου;, παρ’ ών έπερίμενον 
κληρονομιάν. Τδ δ)ωρ τούτο τή; Τοφάνη; 
ητο φοβερόν' ήρκουν τέσσαρες ή πέντε στα
γόνες, ϊ»α έπιφέρωσι τόν θάνατον. Τέλος 
άφοΰ υπήρξε τό δργανον τοΰ θανάτου 
πλείστων ανθρώπων, άπεσύρθη εϊς τινα 
μονήν, οπού και κρατηθεΐσα έβασανίζετο, 
έο<; ου, δμολογήσασα άπαντα αυτής τά 
αμαρτήματα, άπέθανε στραγγαλισθείσα.

Δυστυχώς ή Τοφάνα έγκατέλιπε μαθη
τάς έπαζίους αυτής. Έπί τής παπωσύ- 
νη; ’Αλεξάνδρου Ζ'· τώ 1659 άνεκαλύ- 
φθη εταιρία τις γυναικών, έχουσι έπί 
κεφαλής γραίάν τινα Σπάραν τουνομα, 
κληρονόμον τών μυστικών τής Τοφάνης, 
έργον δ’ είχε νά φονεύη τούς μισουμένους ή 
γεγηρακότας συζύγους. Τεσσαράκοντα μέλη 
τής φοβέρας ταύτης συμμορίας συνελ.ήφθησαν 
καί ύπέστησαν τάς πρεπούσας βασάνου;, ή 
δέ Σπάρα καί αί κυριώτεραι συνένοχοι τόν 
δι’ άγχόνη; θάνατον.

Έκ τών χειρών τής Τοφάνης καί Σπά- 
ρας τό σκήπτρον τοϋ δηλητηρίου περιήλ- 
θεν είς τάς τής μαρκεσίας τής Βρινβυλλι- 
έρης, τής ώραιοτέρσς, άλλά καί φοβεοω- 
τέρας πασών τών φαρμακευτριών, έχού- 
σης ώς συνένοχον ’Ιταλόν τινα, δςτις έ- 
καυχάτο οτι ήτο κάτοχος τών πλέον έ- 
νεργητικών καί βεβαίων δηλητηρίων. Ό 
Σαινκοουά, ώς ώνομάζετο δ ’Ιταλός, κα- 
τέπεισε τήν μαοκησίαν νά δοκιμάση τά 
δηλητήρια αύτοΰ έπί τοΰ Δρεδοβρύ, τοΰ 
πατρός της, δστις τήν ίπέπληττε πολλά
κις αύστηρώς διά τάς μετά τοΰ Ιταλού 
σχέσις της. Καί άμ’ έπος, άμ’ έργον' ή 
μαρκησία άφοΰ έδοκίμασε τό δηλητήριον 
έπί τίνος τών υπηρετριών της, ήτις καί 
άπέθανε κεραυνοβοληθεϊσα, άνέλαβε μετά 
βεβαιότητας τόν θάνατον τοΰ πατρός της.

Τοΰ Δρεδοβρύ άποθανόντος ή μαρκησία 
Βρινβιλλιέρη άπηλλάχθη καί τών δύο της 
αδελφών οΰς έδηλητηρίασεν.

Ο Σαινκρουά, βλέπων τό αποτέλεσμα 
τών φαρμάκων του, ήρξατο νά έμπορεύη- 
Tat σχεδόν δημοσίως αυτά' καί ήτον ήδη 

πλούσιος, δτε ή αστυνομία έλαβεν άπο- 
δείξεις τών κακουργημάτων του. Είς τών 
υπηρετών αύτοΰ καί τή; μαρκησία; Βριν- 
βιλλιέρης, δ Λασωσέ, συλληφθεί; καί υπο
βληθεί; είς βασάνου;, ώμολόγησε τόν δη- 
λητηριασμόν τοΰ πατρό; καί τών δύο α
δελφών τή; μαρκησία;' κατεδικάσθη δέ είς 
τροχισμόν έν τή πλατεία τής Τρέβης τή 
54 μαρτίου 1667. Ή τόν Λασωσέ κα- 
ταδικάσασα αυτή άπόφασις κατεδίκασεν 
ερήμην εί; αποκεφαλισμόν καί τήν Bptv- 
βυλλιέρη, ήτις είχεν άποσυρθείσα έν τινι 
μονή τής Λιέγης, έξ ή; δμως τόν άπή- 
γαγον εί; Παρισιού;, ένθα καί δικασθείσα 
αύθις, κατεδικάσθη νά καρατομηθή καί 
καή έν τή πλατείς έν ή καί δ Λασωσέ.

ΊΙ τιμωρία τή; μαρκησία; δέν έπαυσε 
ποσώ; τά δηλητήρια, δπερ ήσαν τότε δ 
τρόμος τών Παοιαίων. Τώ 4 680 έκλήτευ- 
σαν πρό τοΰ πνριφ.ΐεγοΰς δωματίου ή τοΰ 
δωματίου τοΰ δη.ΙητηρΙου τήν περίφημον 
Βαυασίν, τήν Βιγουρέ καί τινα ιερέα δνό- 
ματι Λεσάζ κατηγορουμένου; ώς πωλήσαν- 
τας χύτιν της χΛηροΐομΙας, ήτις δέν ήτο 
άλλο τι ή δ διαβρωτικός υδράργυρο; τής 
Βρινβιλλιέρης’ διό καί τό πυριιρ.1εγίς άω- 
μά.τιο? επέβαλε τήν πρέπουσαν τιμωρίαν 
τή Βουασίν καί τοίς συνενόχοις αυτής.

’Από τά φαρμακευμένα βέλη τών άγρι
ων μέχρι τού αρσενικού, τή; μορφίνης 
καί τή; νικοτίνης τών ήμετέρων χρόνων, 
τό δηλητήριον έπεξειργάσθη είς μύρια είδη. 
Οί αρχαίοι Πέοσαι και Τούρκοι έγίνωσκον 
νά δηλητηριάζωσι τόν άναβολ,έα, τό ε
φίππων, τόν χαλινόν τού ϊππου ή καί τά 
δποδήματα τοΰ ίππέως.

Ο Ιωάννης Γαλέας έδηλητηριάσθη διά 
τής προσψαύσεως τών ένδυμάτων του'δ καρ
δινάλιο; Πέτρος Βεροΰλος, ιδρυτής τοϋ τάγ
ματος τών Καρμηλιτών, λειτουργών, δι’ 
αγίου άρτου. 'Ερρίκος δ Ζ'. διά τής με- 
ταλήψεως, έν ή είχον ρίψει δηλητήριον' δ 
πάπας Κλήμης Ζ . διά δαδός τεθείσης πρό 
αύτού' τέλος ή ιστορία αναφέρει πολυπλη
θείς δηλητηριάσεις δι’ άνθέων, αρωμάτων, 
επιστολών, βιβλίων, ευωδών χειροκτίων,κά·


