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[αποϊττατ μ ζ  άναμνήσεων τής ’ Ιταλίας]

I

Ό  άγαπών τά ταζείδ^ , τ ά ; καλλονά; 
-r·,-,; φυσεω; καί τάς άρχαιότητα; τταέττει νά 
έπισκεφβίί ^ ν  Σικελίαν. Ό  περιηγούμενο; 
ΤΥ,ν ’Ι " “ λί«ν Θέλει ήμιτελώ; γνώρισε! αύ- 
τίΐν, άν παραλείψν) τήν ώραίαν καί άνη'συ- 
χον νήσον.

Ή  πρό; τήν Τρινάχριαν έ/.δ3οαή ένε-, 
ό'·’ ίμ * ; τοΰ; "Ελληνα; διαφέοον' τι γόή- 

Ευρυς ανοίγεται εκεί ό τοϋ παρελ

θόντος όρίζων, καί βαθεΐα την ψυχήν κα
ταλαμβάνει συγκίνησι;. Ί ΰ ε ϊ  ήσαν π0τέ 
τ ’ ακμαιότερα κέντρα τή; μεγάλης 'Ελλά
δος. Κατά παν στάδιον άκούει; ονόματα 
πόλεων, άτινα οί "Ελληνες εδωκαν καί συ
ναντά; λείψανα οικοδομών καί πόλεων. 
Μεγάλαι εκτάσεις, κατοικοΰμεναί ποτε Οπό 
δ τιμοκρατιών εύημεοουσών, δένείναι έπαρκώς 
έξηρευνημέναι άπό την σκαπάνην καί τό 
σάρωθρον τοΰ αρχαιοδίφου. Οί δρμοι της 
έχρησίμευσαν έττίαι έλληνικοΰ πολιτισμού* 
τ ' ακρωτήριά τη; ειδον τοΰ; πολυπληθέ
στερου; ελληνικού; στόλου; άνδραγαθοΰν-
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τας, τάς άκτάς αύτής έκάλλυναν ναοί καί 
θέατρα, ελληνικών δ ’ οχυρωμάτων ερείπια 
έπί τών λόφων αυτής σοί μαρτυροϋσιν, δτι 
δ πολιτισμός δέν έμπνέεται πάντοτε. Έκεΐ 
ένεννηθησαν καί ήκμασαν 6 ’ Εμπεδοκλής 
•/.αί 6 Άρχιμηδης, δ Νικέτας ό πρώτος έν- 
νοήσας την περί τόν ακίνητον ήλιον στροφήν 
τής γής, καί ό διδάσκαλος τοΰ Ίσοκράτους 
Τισίας, έκεΐ είδον τό φ ώ ; ό Γοργίας καί ό 
Αυσίας, ό Κόραξ, ό Εενοφάνης, ό Θεόκριτος 
καί ό Στησίχορος. Έκεΐ έδίδαξαν ό Φόρμις 
καί δ ’ Επίχαρμος, ό Σόφρων καί ό Ξέναρ- 
χος* έκεΐ άπέθανεν ό Αισχύλος καί εψαλ- 
λεν ό Πίνδαρος· έκεΐ έφίλοξενήθησαν ή Σαπ- 
φώ καί δ ’ Αλκαίος, δ Πλάτων καί δ Σιμω
νίδης· έκεΐ τέλος δ Τιμολέων άνώρθωσε τήν 
ελευθερίαν καί ό Νικίας έσφάγη.

Που είναι σήμερον ή ζωή καί ή κίνησις 
εκείνη ; Πώς έξηφανίσθη ό έλληνισμός τής 
μεγάλης 'Ελλάδος, ένφ δέν ύπέστη περιπε- 
τείας πλείονας η χείρονας τών μαστισα- 
σών τήν μικράν 'Ε λλάδα ; ητο φυτόν μή 
έγκλιματισθέν ; άφήκε τής διαβάσεώς του 
ίχνη ευεργετικά τοϊς έπελθοϋσι ;

Τάς σκέψεις ταύτας γεννωμένας έν σοί δια 
κόπτει η ωραία καί γόνιμο; φύσις, ην υπο
θάλπει τής Αΐτνης τό καταχθόνιον πΰρ, 
καί ήτις σοί παρουσιάζει άνθούσας π εδιά 
δας καί τοπεΐα χαρίεντα, έξηγοΰντα διά 
τής φαίδρας δψεώς των, πόθεν δ Θεόκριτος 
ένεπνεύσθη τήν Ειδυλλιακήν ποίησιν. Οί 
Ορμίσκοι καί τά πολ.ύσχημα μικρά ακρωτή
ρια τής ανατολικής παραλίας, παρέχουσι 
τώ  ζωγράφω άφθονον εκλογήν γραφικών 
θέσεων. Οί δρμίσκοι ούτοι καί τ ’ άκρωατή- 
ρια έσχγιματίσθησαν άπό τά ρεύματα τής λά
βα ;, άτινα έξήμεσεν ή Αίτνα καί τά δποΐαδρ- 
μήσαντα έντή θαλάσση είσέδυσαν έν αυτί) εως 
οΰ έπάγωσαν εντός τών ΰδάτων. Τό ήφαί- 
στειον έξερράγη πολλάκις. Ή  λάβα τών 
παλαιοτέρων εκρήξεων είναι φαιοΰ βαθέως

χρώματος, ηδέ τών εγγυτέρων είναι μελανού* 
τό ρευστόν έκεϊνο πυρ, ποϋ μέν έσχημάτισε 
βράχους άπορρώγας η λόφους, ποϋ δέ επί
πεδον ομαλόν οί λόφοι, οί δρμοι καί τ ’  
άκρωτη'ρια ταϋτα κοσμούνται εδώ μέν διά 
πύργων μεσαιωνικών έγκαταλελειμμένων καί 
κρεμαμμενων έπί τή; κεφαλής σου, έκεΐ διά 
κομψών έπαύλεων, αλλαχού διά πολυτε
λούς βλαστήσεως η άφθονων κάκτων καί 
αλλαχού άπό μικράς καλύβας άλιέων ν', κη
πουρών. Τό θέαμα τοΰτο είναι ουτω ποικίλον 
καί εύάρεστον κατά τήν άπό Μεσσηνης εις 
Κ,ατάνην οδόν, ώστεδυσφορεΐ ό διαβάτη; διά 
τήν ταχύτητα  τού σιδηροδρόμου, ητις δέν 
άφίνει αύτόν ν’ άπολαύση επαρκώς τά  αλλε
πάλληλα πανοράμματα. Πανταχοϋή φαιδρό - 
της, ή πλουσία τής γής γονή, ή ποικιλία, 
ή αφθονία, καί ΰπεράνω πάντων δ καπνί- 
ζων ήσύχως κρατήρ τής άπειλητικής εΰερ- 
γέτιδος, ητις έπί αιώνας δωρίζουσα δλην 
τήν ευδαιμονίαν εκείνην, έν [Αία ώρα όργής 
δύναται διά πυρός καί θείου νά κατακλύση 
καί καταστρέψη αύτην.

II

Α π οσπ ώ  έκ τών εντυπώσεων τάξει- 
δίου εις ’ Ιταλίαν πρώτας τάς έκ τής έπι- 
σχέψεω; τών Συρακουσών, διότι ή πύλις ε
κείνη ή κατά τόν Θουκυδίδην κούδέν έλάσ- 
σω αύτη γε καθ’ εαυτήν τής ’ Αθηναίων», ή 
«πλουσιωτάτγ,» κατά τόν Στράβωνα, καί 
ή «ώραιοτάτη» τών τής Ιταλίας, κατά 
Κικέρωνα, είναι ή πρωτίστως τήν περιέρ
γειαν έρεθίζουσα καί ίδίας προσοχής καί 
μελέτης άξία." Ε χ ε ι θεάτρων έρείπια καί ναών, 
κατακόμβας καί λατομεία ιστορικά, ίχνη τει
χών, τάφων καί οικημάτων. Υπήρξε τό 
στάδιον τοΰ μεγάλου δράματος τής λαμ- 
προτάτης καί όλεθριωτάτης τών ’ Αθηναίων 
κατά θάλασσαν εκστρατείας. Παρά τό πά
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λαι εκείνο έν συντρίμμασι μεγαλεϊον η ση
μερινή ευτελής σχετικώς αυτής τύχη, π άλ
λην εμπνέει μελαγχολίαν είς τόν έπισκε- 
πτόμενον αύτήν "Ελληνα. "Ισως διά τοϋτο 
οι συμπολΐταί μου άποφεύγουσι προσεκτι- 
κώς την έπίσκεψιν αύτής.

III

Μετέβην εις Συρακούσας έκ Κατάνης 
κατα Αυγουστον 1877* έλαβον τήν διά 
τοϋ σιόηροδρόμου δδόν καί έπανήλθον διά 
θαλάσσης, όπως ούτω έξ εκατέρας όδοΰ ίδοι 
κ αλλιον τά ρ.έρη έκεΐνα.

*0 εξερχόμενος τής Κατάνης διέρχεται τό 
εις δημητριακυϋς καρπούς γόνιμον πεδίον, 
το όποιον εσιτισε τού; πολιορκητάς τών 
Συρακουσών ’Αθηναίους έπί πολύ" υπερβαί
νει επειτα τόν Σύμαιθον ποταμόν, τά πέριξ 
τοϋ δποίου μέρη κατακλύζόμενα τόν χει
μώνα, μεταβάλλονται είς έ'λη νοσώδη κατά 
τά θεοος. Έ δώ  βλέπεις σπανίας άνθρώπων 
όψεις καί ταύτας ώχρας ώς έπί τό πολύ 
και τόν τύπον τής καχεξίας παριστώσας. 
Νομίζεις, ότι είναι νόσοι περιπατοϋσαι. Κ α
τόπιν διαβαίνεις πλησίον τής λίμνης τών 
Λεοντινων. Είναι η αξιολογωτέρκ τών λιμ
νών τής Σικελίας καί θέσι; άφθονου Θήρας 
ύδροθρεμμονων πτηνών. Έ δώ  δεν ποέπει νά 
κοιμηθη δ διαβάτης καί τήν καταλαμβά- 
νουσαν αύτόν νάρκην πρέπει ν’ άποδιώξη. 
Είναι τό δε7>εαρ τού άξενου μέρους, δέλεαρ, 
οια τοϋ όποιου δίδει είς τού; έπισκέπτας 
του ολέθριους πυρετούς. Συνήθως μεταχει
ρίζονται κατά τής νάρκης ταύτης ό'σφρησιν 
νικοτιανής κόνεως, ητις διά πταρνισμοϋ α 
ποβάλλει τόν ύπνον. [/Ωραν μακράν τής 
λίμνης ταύτης είναι ή θέσις τής πόλεο^ς 
τών Λεοντίνων, ή οποία οίκισθεϊσα ΰπό τοϋ 
θουκλέους, ήλευθερώθη ΰπό τοϋ Τιυ.ολέον- 
τος, έγέννησε τόν μέγαν σοφιστήν καί ρή

τορα Γοργίαν καί τόν χαλκουργόν Πυθαγό
ραν καί έβάφη δι’ άφθόνου αίματος μαρτύ
ρων τοϋ χριστιανισμού κατά τά πρώτα τής 
εν Σικελία διαδόσεως αύτοϋ έτη. Ή  σημε- 
ρινη πόλις, ήτις ονομάζεται Lentini κεΐται 
ολίγον άπωτέρω τής παλαιάς, τή; όποιας 
τήν θέσιν ορίζει ό Πολύβιος.

Μετ αύτην και μετά τόν ποταμόν Παν- 
τακυαν (σήμερον "Αγιον Λεονάρδον) ύπέρ 
τόν όποιον ήτο ποτέ τό Τρώτιλον, διέρχε
σαι έξωθεν τής Αύγούστης, πόλεως παρα
λίου κείμενης έπί τής θέσεως τής αρχαίας 
Ευφωνίας καί ήτις έχει μεγάλας άλυκάς. 
Από τής πόλεως ταύτης άρχεται κόλπος 

ευρύς, ο άλλοτε κόλπος τών Μεγαρέων, 
δστις τοτε έκλειεν εις τούς κόλπους του τήν 

Ιόλαν, τά Μέγαρα καί τήν Ευφωνίαν. 
Πλησίον τοϋ κόλπου τούτου εύρίσκονται 
ίχνη κατοικιών εξεσμένων έν τοϊς βράχοις,
ω , Αθηναις όπισθεν τοΰ αστεροσκοπείου 
εν τη θέσει ήν τινες (ονόμασαν JTo.hr τώ ν  
Κ ρα να ω ν. Πλησίον επίσης είναι τό δρος, 
δπου έγενετοτό περίφημον ΰβλαΐον μέλι, τό 
όποιον ύμνησαν οί αρχαίοι ποιηταί, ό'σον 
καί τό τοϋ Υ μηττού.

Ινπι τοΰ ορούς τούτου είναι σήμερον πό
λις μικρά όνομαζομένη M ellili, ΰψηλά είς 
την πλευράν τοϋ ορούς. Διατί νά μή 
υπόθεση τις οτι τό όνομα αύτής πα- 
ραγεται άπο το μέλι ; Δώδεκα περίπου 
χιλιόμετρα άπό τής θέσεως ταύτης βλέπεις 
πρός δεξιά τήν νήσον Θάψον, ητις έχρησί- 
/.ευσεν είς τούς ’Αθηναίους ώς σκηνή τοσούτων 
πολεμικών έργων κατά τήν πολιορκίαν τών 
Συρακουσών. Σήμερον έπ’ αύτής είναι μ ό
νον άλυκαί !

Μετ’ ολίγον άρχεται δ κόλπος τοϋ Τρωγ- 
γύλλου, παρά τόν όποιον βαδίζων διέρχε
σαι διά τών διαμερισμάτων τών πάλαι Συ
ρακουσών Τύχης καί Άχραδίνης καί φθά
νεις είς τάς σημερινάς Συρακούσας. 'Ο σταθ
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μάς τοϋ σιδηροδρόμου απέχει τ ής σημερι- 
νής πόλεως περί τά 5 λεπτά της ώρας.

IV

Αί Συρακοϋσαι εχουσιν ού» ευάριθμον κλάδον 
Κικερώνων, τών όποιων τ ό ν  αριθμόν έπλή- 
θυνεν έπί τοϋ προσώπου τής ’Ιταλίας ή π ε 
νία, δσον ϊσως έπλήθυνε τούς απογόνους τού 
Α βραάμ  έπί τοϋ προσώπου τής γης ή &ύχή 
τοϋ 'ϊψίστου. Έ δώ  οί ξεναγοί ούτοι σέ 
περιμένουσιν είς τόν σταθμόν τοϋ σιδηρο
δρόμου, καί ούχί ώς είς άλλ,ας τής ’ Ιταλίας 
πόλεις, πρό τών άξιοθεάτων μερών.

Ή το  καύσων καί ήθελον κοπιάσει πολύ 
ζητών διά τοϋ βιβλίου μου τά διάφορα ά
ξια έπισκέψεως μέρη, έν τη άπεράντφ έκ- 
τάσει τής παλαιάς πόλεως. Δέν έλησμό- 
νουν δέ όπωσοϋν καί την ενδεχομένων συν 
άντησιν τοΰ τότε κρατοϋντος μεγάλου κό- 
μητος τής Σικελίας Leoni, τοϋ συναδέλφου 
τών ποτέ κομητών τής ’ Αττικής Κίτσου g 
Σπανοΰ, συναδέλφου δμως άγ ρειεστέρου τού- 
τιον. Έζητησα διά ταΰτα μεταξύ τών 
συρρευσάντων περί τό έρυθροΰν βιβλίον μου 
(τό  δείγμα τοΰτο τών ξένων) τόν ώς τόν 
κάλλιστόν συνιστώμενον δδηγόν Πολίτην. 
Δεν ήτο μεταξύ τοϋ σμήνους έκείνου, καί 
μοί ΰπεσχέθησαν νά μοί στείλωσιν αύτόν είς 
τό ξενοδοχεΐον. Μόλις είχον φθάσει έκεϊ 
καί, άσθμαίνων καί κάθιδρος,δ πτωχός Πο
λίτης εσπευσε νά συνάντηση τά ολίγα φράγ
κα, τά όποια ή πρόσκλησίς μου τώ  ύπέ- 
σχετο, καί δι’  όσων ήδύνατο εύγενών τρό
πων έχαιρέτισε καί προσηγόρευσεν αύτά.

Συνωδοιπόρουν μετά φίλου εύφυεστάτου, 
ούτινος ή συντροφιά καθίστα τερπνοτέραν 
την άλλως τερπνήν εκδρομήν.

Άνεπαύθημεν ολίγον καί μισθιόσαντες ά 
μαξαν ήρχίσαμεν τήν έπίσκεψιν τών παλαιών 
καί νέων Συρακουσών.

’'Ας γνωρίσωμεν έν πρώτοις την θέσιν 
αύτών.

Αί Συρακοΰσ*’. κεϊνται εις τήν ανατολι
κήν πλευράν τής Σικελίας καί πρός τό νο- 
τιώτερον αύτής μέρος.

“'ϊνα δ αναγνώστης έννοτ,ση δπωσοϋν τήν 
τοποθεσίαν τής σημερινής καί τής πάλαι 
πόλεως, άς άκολουθήσνι τήν οδηγίαν ταύ- 
την. *Ας έκτείννι τήν άριστεράν χείρα με 
τήν παλάμην πρδς τά  κάτω  καί τούς δα
κτύλους τεταμένους" άς κάμψνι τόν άντί- 
χειοα καί τόν λειχανόν πρός άλλήλους, χω 
ρίς νά ενώσν] αύτοϋς, σχηματίζων κύκλον 
άκλειστον καί υπόθετων τούς δύω τούτους 
δακτύλους εις τό αύτό έπίπεδον τών τριών 
άλλων. Τό εμβαδόν τοΰ κύκλου τούτου είναι 
ό εύρΰς τών Συρακουσών λιμήν, μικρότερος 
τοΰ τής Πύλου, άλλ ’ ώς έκεΐνος ασφαλής 
καί ώοαϊος. Ό  δνυξ τοϋ ά'ίτίχειρος είναι, 
τό η.1ηυμνριο>'ί ό ονυξ τοϋ λειχανοΰ 
είναι ή Ν ήσος  η Ν α σος, ή άλλοτε Ό ρτυ - 
γία καί ή σημερινή τών Συρακουσών πόλις. 
Οί τρεις άλλοι δάκτυλοι ηνωμένοι άπ οτε- 
λοϋσι τήν μεγάλην γήν, τής όποιας ή παραλία 
είναι είς τήν αύτήν σχεδόν τής Νήσου γρ*μ- 
ίΛήνόλίγονταύτηςπροέχουσα.'Ηνωμένοι οίτρεΐς 
ourot δάκτυλοι,οϊτινες δμως,ϊνα παραστήσωσι 
τήν εκτασιν τής παραλίας, πρέπει νά ύπο- 
τεθή διπλάσιου πλάτους, άποτελ,οϋν κατά 
τήν πρός τόν καρπόν έκτασίν των τήν άρ- 
χαίαν πόλιν. Τό κατώτατον μέρος, τό άπό 
τών ονύχων (παραλίας) μέχρι τής δευτέ- 
ρας κλειδώσεως τών δακτύλων είναι τό δια
μέρισμα τδ λεγόμενον Ά  χραδίνη · Τό άπό 
τής δευτέρας κλειδώσεως πρός τά  έξω τής 
χειράς, δπου παύει ή τρίχωσις καί άρχίζει 
ή παλάμη, μέχρι τοΰ καρποϋ είναι τδ δια
μέρισμα Τ  νχη , τό δ ποιον είναι έν μέρει πα
ράλιον. Τό πρός τό αντίθετον μέρος πρός τόν 
λειχανόν καί άπό τής δευτέρας κλειδώσεως 
μέχρι τοϋ καρποϋ τό δποΐον δμως δέν έκ-
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τείνεται είμ.ή μέχρι τοΰ μέσου τοΰ λιμένος, 
ήτοι μεταξύ τών τενόντων τών δακτύλων λει- 
χανοϋ ^ άντίχειρος είναι τό διαμέρισμα ΛΓ£ «- 
~οΛις, καί τέλος τό άνώτατον μέρος τό 
πρός τό μετακάρπιον, δπερ καί ύψηλότερον 
είναι αί 'Ertijto.laL  Ουτω λοιπόν τό άπό 
τών Έπιπολών πρός τά κάτω (τήν ’ A yρα
δινήν) μέρος, δπου ή θάλασσα, είναι επι
κλινές καί ανώμαλον.

Τά τέσσαρα μέρη άποτελοϋσι τρίγωνον 
οξυγώνιον ούτινος κορυφή (δυσμαί) είναι ή 
άκρα τών Έ π irtoJ&r, τό φρούριον Ε ύρύα -  
■Ιον, βάσις δέ (άνατολαί) η υποτείνουσα, 
ή'τις είναι καμπύλη πρός τά έξω , ή Ά χρα- 
δίνη. Τό δέ υπόλοιπον είς δύω καθέτους 
διαιρούμενον τετράγωνα είναι τό μέν ένδον 
(μεσημβρία) ή Νεάπολις, τά δ ’ εξω (βορρά) 
ή Τύχη.

"Ολη ή έκτασις αυτη περιετειχίζετο διά 
τείχους περιλαμβάνοντος καί τά τέσσαρα 
μέρη. "Οθεν αί Συρακοϋσαι ήτο πεντάπολις 
(Ό ρτυγία , Άχραδίνη, Τύχη, Νεάπολις καί 
Έ πιπολαί), τό μέρος δέ δπερ κυρίως κ α τω - 
κεϊτο, καί έπί Αύγούστου συνωκίσθη πυκνό- 
τερον είναι ή Άχραδίνη.

Ή  πρώτη οίκισθεΐσα είναι ή σήμερον κα- 
τοικουμένη νήσος Όρτυγία. Αυτη διά πέν
τε γεφυρών συνδέεται μετά τής μεγάλης 
νη'σου, έ'χουσα πρός τό μέρο; τοΰτο αλλη
λοδιαδόχους προμαχώνας ισπανικής κατα
σκευής, δμοίους πρός τοϋ; τών Ένετικών 
φρουρίων μέ μικράν διαφοράν αρχιτεκτονι
κής, ιδίως ώς πρός τάς εισόδους, αιτινες 
φέρουσιν άκόμη τά ισπανικά εμβλήματα.

νΑλλοτε ή Όρτυγία ήνοϋτο τή μεγάλη 
νήσω διά λαιμοϋ γής τεχνητού έκ λογαίου 
λίθου. Ό  λ,αιμός ούτος έκόπη κατόπιν, ώς 
μάς πληροφορεί δ Στράβων, καί άντ’ αύτοΰ 
κατεσκευάσθη γέφυρα.

Αί Συρακοϋσαι ειχον δύω λιμένας, τόν 
μικρόν τόν πρός βορράν τής Όρτυγίας μετα

ξύ αύτής καί τής ’ Αχραδίνης, τόν λεγόμε
νον Τρώγυλον καί τόν μεγάλον τόν πρός 
νότον αύτής μεταξύ αύτής καί Πλημμυρίου, 
δστις ην, κατά Στράβωνα, όγδοήκοντα στα 
δίων.

Τό δυτικόν τείχος τής ’Αχραδίνης πρός 
τήν ξηράν έκτίσθη ύπό τοϋ Γέλωνος καί 
διακρίνονται έ'τι τά ϊχνη του. Τό διαμέρι
σμα τοΰτο ητον άτόρθ^τον καί περιελάμ- 
βανε τήν ’ Αγοράν, τό Άρχειον, τό Πεντά- 
πυλον, τό Πρυτανεϊον, τό Στάδιον, τόν 'Ιπ 
πόδρομον καί τόν '.αόν τοϋ ’Ολυμπίου Δ ιός»

Ή  Τύχη, ήτις ώνομάσθη ουτω έκ τοϋ ναοΰ 
τής ομωνύμου θεάς, εφερε τ ’ δνομα τούτο 
ανέκαθεν.

Ή  Νεάπολις ήτις έπί τής πολιορκίας τών 
’ Αθηναίων ώνομάζετο Τ εμ ενίτις ,εν . τοΰ τ ε 
μένους τοΰ ’Απόλλωνος, δπερ εκειτο έκεΐ, 
περιελάμβανε τό ελληνικόν θέατρον, τό  
ρωμαϊκόν άμφιθέατρον, λουτρά, λατομεία 
κατακόμβας καί τήν δϊόν τών τάφων.

Αί Έ πιπολαί, λαβούσαι τ ’ δνομα, ώς λέ
γει δ Θουκυδίδης, έ'- τής θέσεως αύτών, ή - 
τις είναι ή ύψηλοτέρα τής πόλεως, δέν ή 
σαν ήνωμέναι κατά τήν πολιορκίαν τών 
Αθηναίων, ήσαν δμως ώχυρωμέναι.

Διονύσιος δ Πρεσβύτερος έσχε τήν ιδέαν 
νά περιζώσ/, καί τά τέσσαρα μέρη διά μ α - 
κροΰ τείχους έκ λαξευτών λαθών κατεσκευ- 
ασμένου. Ιστορείται δτι είς διάστημα εί- 
κοσιν ημερών, δι’ εξήκοντα χιλιάδων εργα
τών καί εξακισχιλίων ζευγών βοών έτοι- 
χοδομήθη έκτασις τριάκοντα σταδίου . Τό 
τείχος τοΰτο έτελείωσε τό 3 8 5 , είχε δέ 
κατά τόν Στράβωνα περιφέρειαν 180  στα
δίων ή 3 3  χιλιομέτρων.

'Ό λη ή μεγάλη αυτη έκτασις δεν κ ατω - 
κεΐτο ϊσως, άλλά τό μέγιστον αύτής μέρος, 
ώς φαίνεται έκ τών ερειπίων, κατεϊχον οΐ- 
κοδομαί καί άλλα κτισματα.

Τά δύω μεγάλα υδραγωγεία, άτινα καν
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σήμερον ποοίζουσιν εις τήν πόλιν ύδωρ, 
διήρχοντο διά τής έκτάσεο>ς έκείνης δαψι- 
λεύοντα την ευεργετικήν αύτών δρόσον. Το 
ετερον τούτων, άρχόμενον άπό τό δρος Θύμ- 
βριν τοΰ Θεοκρίτου (τανΰν Crimiti) φθάνε', 
είς τήν νήσον καί λήγει καθ’ δλα τά φαι
νόμενα εις τήν Ά ρέθ ου σ α ν  πηγήν, περί ής 
τόσα οί άρ/αΐοι έμυθολόγουν καί ην θέλο- 
μεν έπισκεφθή βραδύτερον.

V

'Ή δη ό αναγνώστης θά έπιτρέψϊ) νά προ- 
ταχθώσι βρα /ύταταί τινες ίστορικαί πλη
ροφορία1. περί τής μεγάλης πόλεως τής Με
γάλης 'Ελλάδος, πληροφορίας αίτινες δι- 
καιολογοϋσιν ετι μάλλον τό διαφέρον, δπερ 
γεννώσι τά ερείπια πόλεως, κατοικηθείσης. 
ποτέ κατά τινας μέν ύφ’ ένός εκατομμυρίου 
καί διακοσίων χιλιάδων κατοίκων, κατ’ 
άλλους δέ ΰπό μόνον 5 0 0 ,0 0 0 .

Αί Συρακοϋσαι κατά τήν σύμφωνον μαρ
τυρίαν τοΰ Θουκυδίδου καί Στράβωνος έκ- 
τίσθησαν ύπό τοΰ Κορινθίου Άρχίου, έξ 
Ήρακλειδών έλκοντος τό γένος. Ό  Άρχίας 
μετά τοΰ Μυσκέλλου άποφασίσαντες νά 
ζητήσωσι τύχην συνεβουλεύθησαν τά 
υ.αντεΐον τών Δελφών, τό οποίον ήρώτί,σεν 
αυτούς τί έπιθυμοΰσι. Καί ό μέν Άρχίας 
Ήρακλείδου εχων πόθους διώκτου τύχης 
όμως θηλάκιον, έζήτησε πλοΰτον. Ό  δε 

Μύσκελλος, δστις δέν εΐχεν ίσως 'Ηρακλέους 
σώμα, έζήτησεν υγείαν* ό’θεν τό μαντεΐον 
συνεβούλευσε τόν μέν Άρχίαν νά κτίση τάς 
Συρακούσας, τόν δε Μύσκελλον τόν Κρό- 
τιονα.

Τώ οντι δέ τοσούτω πλουσία έγένετο ή 
πόλις τοΰ ’Αρχίου ώστε παροιμιωδώς πεοί 
τών πολυτελών έλέγετο δτι «ούκ άν έκγέ- 
νοιτο αύτοΐς ή τών Συρακουσίων δεκάτη .»

Ή  άποίκισις αΰτη έγένετο περί τό 7 3 4  
π. X .

Πολλά ό'μως δεικνύουσιν, δτι πρό τούτου 
οί Φοίνικες εΐ/ον ιδρύσει έ/.εΐ αποικίαν και 
πάντων πλέον αί κατακόμβαι. Ούχί δέ άπ ί- 
θανον φαίνεται, δτι καί κατά τους προϊστορι
κούς ελληνικούς χρόνους έν Σικελία έφθα- 
σαν Πελασγοί. Τά κυκλώπεια τείχη τοϋ 
Κεφαλσιδίου (Cephali) έπί τής βόρειας 
πλευράς τής νήσου, τά τείχη τοϋ νΕρυκος 
έπί τής δυτικής καί τοϋ Καμίκου έτί τής 
νοτίας ύποστηρίζουσι τήν γνώμην ταύτην.

Μετά τάς έντεϋθεν αποικίας οί ιθα
γενείς έγένοντο δοϋλοι καί ή κυβέρνησις 
εμεινεν είς χεΐρας τών αριστοκρατών γαιο
κτημόνων. Ή  πόλις οΰτω ταχέως προώ- 
δευσε διά τ ε ’ «τήν τής χώρας ευδαιμο
νίαν» καί διά «τήν τών λιμένων ευφυΐαν», 
ώστε μετά έβδομήκοντα έτη άπό τής οί- 
κίσεως ΐδρυσεν αύτή ιδίας αποικίας, ών 
πρώτη είναι αί ’Ά κ ρ α ι.  Αί Κ άσμ ενα ι, ή 
μεσόγειος ”E r r a  καί ή Κ αμ άρινα  είναι Ου- 
γατερες τής τών Συρακουσών αποικία..

’Εκ τών ανωτέρω σημειωθέντων δύω 
αριθμών περί τοϋ πληθυσμοϋ τής πόλεως 
ταύτης ό μέν πρώτος δέν φαίνεται μέγας 
άν ζητήση τις νά τόν έξελέγξη έκ τή; έκ- 
τάσεως τής περιτετειχισμένης πόλεως, δ δέ 
δεύτερος φαίνεται δυσαναλόγους μικρός πρός 
τήν εκτασιν.

'Οπωσδήποτε έπί 15 περίπου αιώνας 
αί Συρακοΰσαι ησαν ή μεγαλειτέοα της 
Σικελίας πόλις καί κατά τούς πλείστους 
έξ αύτών ή πρωτεύουσα αύτής.

Αί μεταξύ εύγενών καί λαοϋ διαμάχαι 
έδωκαν άφομήν τώ  έκ Γέλας Γελωνι νά £κ- 
τείνη έπί τών Συρακουσών τήν εξουσίαν 
του (4 8 4  π. y .) καί νά καταστήση αύτήν 
έδραν τοϋ κράτους τον. 'Η πόλις ύπέστη 
ώς καί αλλαι τής Σικελίας πόλεις πολλάς 
κατακτητικάς απόπειρας τών Καρχηδονίων, 
έως ού δ Γέλων κατενίκησεν αύτοϋ: παρά 
τήν Ίμέραν τό 4 8 0 . Τόν Γέλωνα μετά
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επταετή ήγεμονίαν, καθ’ ·?ιν δ ελληνικός 
πολιτισμός έφθασεν έκεΐ τά άπόγαιόν του, 
διεδέχθη, άποθανόντα, ό άξιος αύτοϋ άδελ- 
φός 'Ιέρων ό πρώτος. Ούτος έ'ίκησε τούς 
Έτρούσκους καί κατέστησε τήν αύλήν του 
έντευκτήριον τών λογίων τής έποχής. Ό  
Αισχύλος, δ Πίνδαρος, δ ’Επίχαρμος, δ Σι
μωνίδης, ό Βακχιλίδης, δ Σώφρων έτυχον 
παρ’ αύτώ παντοίων τιμών.

'Ο μετά δεκαετή ηγεμονίαν διάδοχος 
τοϋ Ίέρωνος, Θρασύβουλος, νεώτερος αύτοΰ 
άδελφός, μόλις έπί ετος έτυράννησε διότι 
δ λαός καί τοι εχοντα 15 χιλιάδας μ ι
σθίους στρατιώτας έξεδίωξεν αύτόν καί 
ένεκατέστησε τήν δημοκρατίαν τό 4 6 6  π . χ.

'Π δημοκρατία διήρκεσεν 61 έτη, άλλ’ 
ό πόλεμος πρός τούς Άκραγαντίνους, αί 
εμφύλιοι Ιριδες τών παλαιών κατοίκων πρός 
τούς ΰπό τοΰ Γέλωνος καί τοΰ Ίέ ωνος 
προσοικισθέντας νέους, έριδες, καθ’ άς ό 
πετα.Ιισιιός έ'παιζεν έ/.εΐ τό παιγνίδιον τοϋ 
όσζραχισμοϋ  τών Αθηνών καί τέλος δ αγω 
νιώδης πόλεμος πρός τούς ’Αθηναίους, άφ’ ού 
μόλις έσώθη ή μεγάλη πόλις, έξήντλησαν 
αύτήν μεγάλως.

Τις άναγνοΰς τοϋ Θουκυδίδου τήν σοφήν 
καί άριστοτε/νικήν ιστορίαν τοϋ πολέμου 
τούτου, τήν κρατοϋσαν τόν αναγνώστην έν 
αγωνία καί κινούσαν δλα τά πάθη αύτοϋ, 
εχει ανάγκην ν’ άκούση παρ’ άλλου, πώς 
δ άγων έκεΐνος έτελείωσε ; Τις θέλει ν’ 
άκούση παρά κοινοϋ τεχνίτου τοϋ λόγου 
δποϊον « ιό  εργον τοΰτο, τό ελληνικόν, 
»τό  μέγιστον γενέσθαι. . .  καί τοϊς τε κρα- 
Μτήσασι λαμπρότατον καί τοϊς διαφθαρεϊσι 
«δυστυχέστατον» ; όποιος δ άγων τής 
«πανωλεθρίας» τού πεζού καί τού ναυτικού 
τών Αθηναίων, ή εκστρατεία ην ύπεκίνησε 
μέν ό παράτολμος’ Αλκιβιάδης, /)θελον δέ καί 
έπεχείρησαν οί ’ Αθηναίοι, παρά τάς σοφάς 
τοϋ άτυχούς Νικίου αντιστάσεις; Τις παρ’άλ

λου πρέπει ν’ άκούση τόν πόλεμον,8ν έν μέθη 
έκήρυξαν οί ’ Αθηναίοι, άληθώς μέν σκο- 
πούντες «τής πάσ/ις άρξειν Σικελίας» 
προφάσει δέ «βοηθεΐν εύπρεπώς βουλό- 
«μενοι τοϊς εαυτών ξυγγενέσι καί τοϊς 
» προγεγενημένοις ξυμμάχοις» καί πώς 
ο πόλεμος ούτος διεξήχθη, άρξάμενος 
μέν διά τής πολυτελεστάτης τελετής τοϋ 
έκπλου τοΰ μεγάλου στόλου τών ’ Α 
θηναίων έκ τοΰ Πειραιώς, λήξας δε, μ ετά  
τήν καταναι;μάχησιν τοϋ έξ εκατόν δέκα 
πλοίων στόλου τών Αθηναίων διά τής κα
ταστρεπτικής εκείνης ΰποχωρήσεως τών λει
ψάνων τοϋ στρατοϋ τοϋ Δημοσθένους καί 
Νικίου καί διά τοϋ οίκτροΰ τέλους τών δύω 
στρατηγών καί τών έπτακισχιλίων αΐχμα- 
λο'ιτων ; Τίς θά τολμήση νά περιγράψϊ] τήν 
σειράν τών κατά γην καί θάλασσαν μαχών, 
άς τόσον δραματικώς είκόνίσεν ό μέγας 
ιστορικός ; Τίς θά δμιλήση τεχνικώτερον 
περί τής τακτικής, τής ναυμαχητικής, τής 
στρατηγικής, τής οχυρωτικής καί τής π ο
λιορκητικής, αίτινες άνεπτύχθησαν κατά 
τήν έπίμονον εκείνην πάλην, ητις διά 
φοβερών απωλειών απέδειξε τοϋ ελληνισμού 
τήν υψηλήν άνάπτυξιν ; τίς βρα/ύτερον 
εκείνου καί παθητικώτερον θά περιγράψη 
τήν τρομεράν τύχην τών άπολειφθέντων έκ 
τής μεγάλης στρατιάς άνδρών, ών οί μέν 
πλείονες άπέθανον εκ νόσων καί κακουχιών 
έν ταΐς λιθοτομίαις, οί δέ δουλωθέντες έ - 
μαλάκυνον τών κυρίων τήν σκληρότητα ά - 
παγγέλλοντες στίχους τοΰ Εύριπίδου καί 
ά’λλοι τινές πλήν ’ Αθηναίων καί Σι^ελιω- 
τών ή Ίτα λ ιω τώ ν , συνεκστρατευσάντων 
μετά έβδομήκοντα ήμερών όδυνηοάν βίον, 
άπεδόθησαν, ώστε «ολίγοι άπό πολλών έπ’ 
οίκου άπενόστησαν».

Αί σελίδες αυται τοΰ Θουκυδίδου μόναι 
ήρκουν, άν ούδέν άλλο μνημεΐον τής ελλη
νικής εποχής περιεσώζετο, νά δείξωσιν ήμΐν
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τρανώς τήν καθ’ όλας τ ά ; ανθρωπίνους έ- 
νεργεία; ακμήν τοΰ ελληνικού πολιτισμού.

*Ας έπανέλδ/i όμω ς ό αναγνώστη; είς 
τήν έξακολούθησιν τών έν σπουδ-Jj γραφο- 
μένων τούτων' ιστορικών πληροφοριών, δς 
παρείλκυσεν, άκουσίως τοϋ γράφοντος, ή 
άνάμνησις τών κεφαλαίων τοΰ Θουκυδίδου.

’Ολίγον μετά τό μέγα γεγονός τής ά -  
ποτυχούσης εκστρατείας τών Αθηναίων, 
Διονύσιος ό Πρεσβύτερος ωφελούμενος τοΰ 
επικειμένου κινδύνου τής έπιθέσεως τών 
Καρχηδονίων, έλαβε τήν ηγεμονίαν τό 406 
π. X . και έπί 3 3ετίας δεξιώς διαχειρισθείς 
αύτήν,και τήν πολιορκίαν τών Καρχηδονίων 
ελυσεν, ώφεληθείς τοΰ έπ’ αύτών ένσκήψαν- 
το ; λοιμού, καϊ τούς συμμαχήσαντας τοΐς 
έπιορομεΰσιν έτιμώρησε καί τήν πόλιν πε- 
ριτειχίσας έκοσμησε μέν διά ναών καί 
θεάτρων καί δημοσίων οικοδομών, έπλού- 
τισε δε διά νεωρίων καί τους κατοίκους 
ηϋξησεν αύτής, δεύτερος ιδρυτής αύτής γε- 
νόμενος.

Οϋτος τήν έδραν αύτοΰ είχεν έν τή Ό ρ- 
τυγια. Ό  διαδεχθεί; αύτόν υιός του, Διο
νύσιος ό νεώτερος, μόνον τά έλαττώ μ ατα  
αύτοΰ έκληρονόμησε, σιό καί έδιώχθη τής 
αρχής τό μέν πρώτον ΰττό τοΰ Δίωνος (τό 
356 π. χ .) τό δε δεύτερον ύπό τοΰ Τιμο- 
λεοντος (τό 343). Έν τώ  μεταξύ τούτω 
έτυράννησαν τών Συρακουσών ό Κάλλιππο; 
έπί £ν έτος (354), ό 'Ιππαρϊνος έπί δύω 
(353— 351) καί ό Νύψιος έπί τέσσαρα (351 
— 347).

Ό  Τιμολέων, τό γνήσιον τής δημο
κρατίας τέκνον, άνίδρυσεν αύτήν, έκά- 
λεσε 40  χιλιάδα; νέων κατοίκων καί έ- 
θηκεν αρχηγόν μέν τόν Άμφίπολον ίερέα 
τοΰ ’ Ολυμπίου Διός, συμπάρεδρον δέ Γε
ρουσίαν -χιλιομελη.

Μετά τόν θάνατον τοΰ ένδοξου 
ΚορινΘίου (3 3 6 ) , τό πολίτευμα δέν συ-

νετηρήθη έπί πολύ καί ό πενθερός τοΰ 
Πύρρου Αγαθοκλής εμονάοχησεν έπί εί
κοσι καί οκτώ έτη (317— 289). Τό δη- 
λητήριον τώ  άπέσπασε μετά τής ζω ή ; 
καί τήν άρχήν, ην διετήρησεν έπί τοσοΰτον 
χρόνον διά τών πολλών αρετών καί τών 
ισαρίθμων κακιών αύτοΰ, ώς έκ τών όποιων 
έχαρακτηρίσθη ώς τύπος τής ηθικής πα
ρακμής τών τότε Ελλήνων.

Ή  δημοκρατία μετ’ αύτόν έν ι/.όνον έτος 
διαρκέσασα, κατηργήθη ύπό τοΰ 'Ικέτου άρπά- 
σαντος τήν τυραννίαν,άλλ’οί φίλοι τοΰ ’Α ['αθο- 
κλέους, φονεύσαντες αύτόν, έ'.άλεσαν τόν γαμ
βρόν τοΰ πρώην τυράννου, Πύρρον, ευρισκόμενον 
τότε είς ’Ιταλίαν. Δύω έτη άπό τοΰ γεγο
νότος τούτου καί μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ Πύρρου, 'ίερων ό στρατηγός έκηρύχθη 
βασιλεύς όνομασθείς ‘ Ιερών II.

Αί ταραχαίαύται δέν κατέβαλον τάςΣυρα- 
κούσας αϊτινες διετηροΰντο ακόμη άκμαΐαι. 
'Ιερων ό II ήν σύμμαχος τών Καρχηδονίων. Οί 
ρωμαίοι έβίαζον αύτόν νά έγκαταλε,ίψη τήν 
συμμαχίαν έκείνων καί συμμαχήσ·/) πρός αυ
τούς. Τήν νέαν ταύτην συμμαχίαν,ην έπεσφοά- 
γισεν δ Ίέρων πέμψας είς 'Ρώμην άγαλμα νίκης 
χρυσοΰν, ζυγίζον 320  λίτρας, συνήψε χωρίς νά 
διαλύσνι τήν μετά τώ ν  Καρχηδονίων φιλίαν. 
Ή  ήγεμονία αύτοΰ, διαρκέσασα πλέον τοΰ 
ήμίσεως αΐώνος, ύπήρξεν ευεργετική εις τάς 
Συρακούσας. νΕδωκε τώ  λαώ κώδικα χρη- 
σιμεύσαντα έπί πολύ ώς νόμος όλης τής 
Σικελίας, καί 8ν ΰ περεπήνει ό Κικέρων. 
Έδιπλασίασε τάς προσόδους έκ τής γεωρ
γίας. Έπροστάτευσε τόν Άρνιμήδην* ε- 
πεμψε, λ όγ ω  βοηθήματος, είς Αίγυπτον 
φορτίον σίτου διά μεγίστου πλοίου, όπεο 
κατεσκεύασεν ό ’ Αθηναίος καί συνέδραμε 
τού; 'Ροδίου; έκ τοΰ σεισμοΰ παθόντας δι’ 
έκατόν ταλ άντων ! Έ π ’ αύτοΰ έγεννήθη ή 
βουκολική ποίησις καί ήκμασεν ό Θεόκριτος^

Τούτου άποβιώσαντο; διεδέχθη τόν θρόνον
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ό έγγονος αύτοΰ 'Ιερώνυμος (τό  215), όστις 
σχίσας τήν μετά τών 'Ρωμαίων συμμα
χίαν συνέσφιγξε τήν μετά τών Κ αρχηδο
νίων· άλλά, μετά έ'τους περίπου τυραννίαν, 
έφονεύθη μεθ’ ό'λης του τής οικογένειας, έ
νεκα τών σκληροτήτφν καί τής διαφθοράς 
του. Τά μετάλλια αύτοΰ είναι τά πρώτα 
παριστώντα τό ομοίωμα βασιλέως φέροντας 
στέμμα.

Ή  δημοκρατία, ήτις διεδέχθη αύτόν 
έπεκύρωσε τήν μετά τών Καρχηδονίων φι
λίαν, δι’ δ οί 'Ρωμαίοι έπεμψαν τόν νικη
τήν τοΰ Αννίβα, Μάοκελλον, τόν λεγόμενον 
«ξίφος τής 'Ρ ώ μη ς», ό'στις μετά διετή πο
λιορκίαν, καθ' ην ό ’ Αρχιμήδης ύπερησπί- 
σθη τήν πόλιν θαυμασίως διά μηχανημά- 
τ<ον, κατώρθωσε νά εισαγάγω 1000 'Ρ ω 
μαίους είς τήν Τ ύ χ η ν , οιτινες άλώσαντες 
τό έξάπυλον έκυρίευσαν τάς Έπιπολάς καί 
τήν Νεάπολιν. Έ νώ δέ οί έν Όρτυγία έ- 
σπευσαν πρός ύπεράσπισιν τής 'Αχραδίνης, 
δ Μάρκελλος μαθών έκ προδότου τήν έρη- 
μίαν τής νήσου, άπεβίβασεν έκεΐ στρατόν 
ό’στις προσβαλλών έκεΐθεν, κατέλαβε καί έ- 
λαφυραγώγησε τήν Ά χ ρ α δ ίν η ν .  Ό  ’Αρχι
μήδης, παρά τήν διαταγήν τοΰ στρατηγού, 
έφονεύθη Οπό στρατιώτου μ ή γνωρίζοντας 
αύτόν. Ό  Μάρκελλος έχώρισε τήν Ό ρτυ- 
γίαν τής λοιπής νήσου άφείς γέφυραν καί 
διατάξας νά μή οίκισθή είς τά εξής ή νήσος.

"Αφθονα ήσαν τά κομισθέντα είς 'ρώμην 
λάφυρα. 'Η Δημοκρατία κατέστη επαρχία 
ρωμαϊκή, άλλά ή ττόλις δέν έπαυσεν έπί 
Κικέρωνος ούσα «ή μεγαλειτέρα τών ελλη
νικών κάί ή ώραιοτέρα όλων τών πόλεων.»

Οί μεταξύ Όκταβίου καί Πομπηίου πό
λεμοι οΰτοι τοσοΰτον ήφάνισαν τάς Συρακού
σας, ώστε ό Αύγουστος έβιάσθη νά στείλη 
έκεϊ νέαν αποικίαν.’Έμενε πάντοτε έπαρχία 
ρωμαϊκή.

Τότε ο χριστιανισμός διαδιδόμενος εφθα-

σεν είς Συρακούσας. Ό  απόστολος Παύλος 
διέμεινε τρεις ήμέρας έν αύταΐς, κατά δέ 
τήν παράδοσίν ό απόστολος Πέτρος έπεμ- 
ψεν εις αύτάς τόν άγιον Μαοχιανόν (44 μ. 
Μ.) οίκοδομήσαντα έκεϊ ναόν.

Κατά τήν διαίρεσιν τής ρωμαϊκής αύτο- 
κρατορίας αί Συρακοϋσαι περιήλθον είς τήν 
ελληνικήν αύτοκρατοοίαν. Τά 278 όοδή* 1 t
Φράγκων, τηρουμένων αιχμαλώτων έν τινι πό- 
λει τούΕύξείνου Πόντουκκατωρθώσασά νά δια- 
φυγν), έφθασεν είς Συρακούσας καί έλεηλά- 
τησεν αϋτάς. Τό 535 ό Βελιασάριος άπέ- 
σττασεν αύτάς τών βαρβάρων καί κατέστη
σε πρωτεύουσαν τής Σικελίας. Τό 663 ό 
Κώνστας εφερεν έκεΐ τήν έδραν τής αύτο- 
κρατορίας του, ήτις έμεινεν έπί πέντε έ’τη, 
άλλ’ ό άραψ Ά β δ -Ά λ λ ά χ - ’ ΐβν-Καίς έδήω- 
σεν αύτήν διερχόμενος.

Ό  βυζαντινός στρατηγός Εύφήμιος, όςις 
είχε καλέσει τούς Σαρακηνοΰς είς Σικελίαν 
προεκάλεσε τήν παρ’ αύτών ύπό τόν ’Α σάδ- 
Ίβν-Φ αράτ πολιορκίαν (828) ήτις όμως ά - 
πέτυχε.

Μετά πεντήκοντα έτη ό Ίμ βραχήμ -Ίβν- 
’Α χμέδ (878), κατόπιν έννεαμήνου πολιορ
κίας έκπορθήσας αύτήν, Ιπήγαγε κατά 
τής ωραίας πόλεως τρόμεράς καί ανεπανόρ
θωτους καταστροφάς, δς παρέδωκεν ήμϊν 
ό μοναχός Θεοδόσιος. Οί Σαρακηνοί ήγαγον 
έξ αύτής σκύλλα, όσα ποτέ νικητής παοά 
μιας πόλεως έσκύλλευσεν.

’Έ κτοτε αί Συρακοϋσαι δέν ήδυνήθησαν 
ν’ άνακύψωσι.

Τό 1038 6 Βυζαν τινό; στρατηγός Μα
νιακής τή βοήθεια τών Νορμανδών ήλευθέ- 
ρωσεν αύτήν άπό τών Σαρακηνών, οιτινες 
όμως ολίγον έπειτα έπανέκτησαν αύτήν διά 
τοΰ Ίμβραχήμ-’ ΐβν-Θιμνα, όστις έκάλεσεν 
είς Σικελίαν τούς Λ’ ορμανδούς, οιτινες έλα- 
βον τό φρούριον M arghetto, όπερ οί Σαρα
κηνοί είχον κτίσει, ϊνα ύπερασπίζωνται τόν 
’ Ισθμόν.
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Ή βασίλισσα Λ ενχη της Κ αντί.Ι.Ιης ζ -  
πολιορκήθη έν Συρακούσαις ύπό τοΰ Βερνάρ
δου Καπρέρα, δ δέ αύτοκράτωρ τής Γερμα
νίας Κάρολος δ Ε' κατεστησεν αύτήν ττολε- 
μικόν σταθμόν, κτίσας τά οχυρώματα τοΰ 
ισθμού διά τών μαρμάρων τοΰ θεάτρου. Εί
χε ν εγγύτερον τόσα λατομεία καί δμως κα- 
τεστρεψε τό θεατρον. Ή ιστορία δέν κατα
λογίζει αύτόν μεταξύ τών βαρβάρων.

Κατόπιν αί Συρακοϋσαι ήκολούθησαν τήν 
τύχην όλης της Σικελίας.

Είς τά Πλημμύριον έτάφη ό μέγας τής 
'Ολλανδίας ναύαρχος Μιχαήλ Άδριανός 
'Ρούϋτερ, πληγωθείς είς τήν ναυμαχίαν τής 
Αύγουστης τό 1 6 7 6 . 'Γό κενοτάφιον τοΰ 
μεγάλου τούτου θαλασσομάχου ευρηται έν 
Αμστελοδάμω. 'Η 'Ολλανδία ό<ρείλει μέγα 

μέρος τοΰ ναυτικού αύτής μεγαλείου εις 
αυτόν, οκτώ διεξαγαγόντα εκστρατείας έν 
Ίνόιαις, καταστρέψαντα τούς ’ Αλγερινούς 
πειρατάς, ναυμαχήσαντα πρός τούς ηνωμέ
νους στόλους τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας, 
πληρώσαντα τρόμου τά Αονδίνον καί πεν- 
τήκοντα άριθμοΰντα ναυμαχίας.

Κατά τους πρός τους "Αγγλους π ολέ
μους τής Γαλλίας ή Σικελία κατείχετο υπό 
τών πρώτων.

Ας προσθέσωμεν, δτι αί Συρακοϋσαι τό 
1 83 7  ένεκα τής χολέρας καί μιας έκεΐ 
συμβάσης έπαναστάσεως, έστερήΟησαν καί 
τής νομαρχιακής έδρας, ην άνέκτησαν μό
λις τό 1865  !

Πρός τόν Θεόκριτον καί τόν Άρχιμήδην 
αί Συρακοϋσαι έγέννησαν καί τόν βουκολι
κόν Μόσχον, ούτινος σώζονται τρία μόνον 
ειδύλλια.

Ση'μεροναί Συρακοϋσαι άριθμοΰν 2 0 ,5 2 4  
κατοίκους κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1 8 7 5 . 
Είναι έόρα νομαρχίας, επισκοπής καί ένός 
ταγματος. "Εχει άσήμαντον έμπόριον,έν εΰ- 
τελες μουσεΐον, Ιν ποωτοδικεΐον, §ν γυμνά-

σιον, μικρόν ναύσταθμον καί μικράν βιβλι
οθήκην έγκλείουσαν 9 ,0 0 0  τόμων.

Παραγει σίτον καί οίνους, τούς γνωστούς 
τών Συρακουσών οίνους, μέλανας τό χρώ 
μα ως επί τό πλεϊστον καί ισχυρούς. 
Εξάγει δέ θειον καί παστούς θίνους καί πα- 
ριστα τήν οψιν πτωχής μικροπόλεως.

Sic trancit gloria mundi.

(ακολουθεί) 

ΗΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕίΝΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗ* Τ Ε  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ*

ΥΠΟ

23. ΜΠΑΛΑΚΟΙ*

[Συνέχεια]

Κ ατά τήν περίοδον ταύτην τής ηλικίας 
τοΰ βρέφους συμβαίνουσιν έν τώ  όργανισμώ 
αύτου καί αί εξής τροποποιήσεις. Κ αθ ’ δσον 
βαθμηδόν ή οδοντοφυία προβαίνει, οί μ ασ - 
σητήριοι μΰς ένισχύονται, η κατώτερα σια- 
γών κυρτοΰται, οί σιελογόνοι αδένες άνα- 
πτύσσονται, ή χωρητικότης τοΰ στομάχου 
έπαυξάνεται, έν ώ συγχρόνως καταλαμβάνει 
ούτος θέσιν μάλλον οριζόντιον. Σύν τώ  στο- 
μάχω συναναπτύσσονται τό πάγκρεας καί 
τά έντερα, τό μήκος τών οποίων αύξάνει* 
αι κατά τόν έντερικόν σωλήνα μηνοειδείς 
βαλβίδες αύξάνουσι τόν άριθμόν καί έξέ- 
χουσι καταφανέστερον, αί βλεννογόνοι κού- 
πται αναπτύσσονται. Τό 3παρ καί οί νε- 
φροί αΰξάνουσιν ήττον τών λοιπών σπλάγ
χνων, ού ενεκα φαίνονται οίονεί έλαττού- 
μενα τά σπλάγχνα ταΰτα κατ ’  όγκον. Ή ’
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κυστις κατέρχεται έν τίί λεκάν»), αναπτυσ
σόμενων των αποτελουντων τόν κόκκυγα 
οστών. Ή  κατά τούς πρώτους μήνας τοΰ 
βίου συχνοτάτη οΰρησις καθίσταται προϊού- 
σης τής ηλικίας, σπανιωτέρα. Ά ξιοπαρα- 
τηρητον δε είναι, λέγει δ Βεκλάρ έν τνί φυ
σιολογία αύτοΰ, ότι τό οΰρον παρά τοΐς 
θηλάζουσι δέν περιέχει ούρίαν.

Τό σώμα τοΰ βρέφους κατά τήν περίοδον 
ταυτην δεν άναπτύσσεται άναλόγως* έν 
γένει αύςάνουσι μάλλον εκείνα τών μερών 
τοΰ σώματος, ά'τινα κατά τόν τοκετόν δέν 
ήσαν τοσοΰτον ανεπτυγμένα. Ουτω λ. γ . 
έν μέν τοΐς μητρικοΐς κόλποις τ ’ ανώτερα 
x.y.qcc ανατττυ'τζτονται ίΛαλ ,̂ον τών χ.ατίοτέ- 
ρων, μετα τόν τοκετόν δέ τά κατώτερα α
ναπτύσσονται μάλλον τών άνωτέρων.

Η τεως ευμεγεθης και δυσανάλογος πρός 
τό λοιπόν τοΰ βρέφους σώμα κεφαλή αυξά
νει βραδέως μετά τόν τοκετόν. Καί ευθύς 
μέν μετά τήν γένεσιν άποτελΓΐ τό */4 πε
ρίπου τοΰ μήκους τοΰ σώματος· άλλά περί 
τό 3ον τής ηλικίας έτος αποτελεί τά 1/ 3 

και μόλις το κατά τήν άποπεράτωσιν 
τής αύξήσεως.

Ό  σκελετός τοΰ βρέφους στερεοποιούμε
νος βαθμηδόν έπί μάλλον καί μάλλον εύθύ- 
νεται,καθόσον άποτίθενται είς τήνχονδρώδη 
αυτου υφήν τιτανώδεις ούσίαι. Ή  τέως π ράζ 
τά πρόσω κλίνουσα λεκάνη λαμβάνει τήν 
κατά  φύσιν αύτής θέσιν, ού ένεκα ούτε ή 
κοιλία, ούτε τό βάρος τοΰ σώματος τείνουσ,. 
,.λέο/ ττρός τά πρόσω, ή κεφαλή τοΰ όστοΰ 
του μηρού δεν στηρίζεται πλέον είς τήν 
χονδρώδη κοτύλην. Οί μΰς βαθμηδόν ενι- 
σ/ύονται, τά νεΰρα καθίστανται λευκότερα 
καί στερεώτεοα, ή τό πρώτον άραιά κόμη 
καθίσταται πυκνοτέρα, οι όνυχες σκληρύ- 
νονται. Προσέτι δέ καί τά αισθητήρια τοΰ 
βρέφους βαθμηδόν τελειοποιούνται. ’ Επί 
τινα μετά τόν τοκετόν χρόνον τό βρέφος

μόνας αισθήσεις έχει τήν ηδονήν καί τόν 
πόνον, εις π« σκν έ^ώδυνον, όχληράν έντύ- 
πωσιν κραυγάζει, κλαίει, ή δρασις καί ή 
ζκοη αύτοΰ είσί λίαν συγκεχυμέναι* αλλά 
..-ρ. .α  τ^λ/) τού δευτερου μηνάς άρχεται 
νά προσηλώνη τά βλέμματά  τθυ, τό φώς 
καί τά διαλάμποντα χρώματα προκαλούσι 
τότε τήν προσοχήν του, ταχέως άλλως τε 
έφαρπαζομένης ύπό άλλων έντυπώσεων, 
συμμειδια μετά τής μειδιώσης μητρός του, 
δ θόρυβος ταράσσει έν πρώτοις «ύτό, άλλά 
βαθμηδόν συνειθείζει καί στρέφεται πρός 
τούς άποκαλοΰντας αύτό. Ή  αφή τελειο
ποιείται, τό βρέφος προσπαθεί, όπως συλ
λαβή διά τών χειρών αϋτού παν τό προστυ- 
χον, εκτείνει τούς βραχίονας πρό; τά παρ’ 
αύτω άντικείμενα, δέν έχει δ μ ω ς  ε£*έτι τήν 
γνώσιν τής ά~οστάσεως. «Η νόησις ά'ρχεται 
καί αυτη. Βαθμηδόν δέ άπό δοκιμής είς δο
κιμήν άπομιμεΐται τό βρέφος τούς ήχους, 
-ά , συλλαβα,', τας λέςεις, τήν διάλεκτον 
τών περιστοιχούντων αυτά, απομιμείται 
τας κινήσεις των, ά'ρχεται τέλος νά όμιλν) 
καί νά περιπατν;.

Περί του απογαλακτισμού.

Δύσκολόν έστι νά όρίσωμεν άκριβώς τον
χρόνον τού απογαλακτισμού, χρόνον τόν
όποιον ενίοτε μέν έπισπεύδομεν, άλλοτε δέ
βραδύνομεν, διηγούμενοι πράς τοΰτο έκ τής
ο'μαλώς ή μή προβαινούσης όδοντοφυΐχς, τοΰ
αριθμού τών άναφυέντων όδόντων, έκ τής
κατά τό μάλλον καί ήττον προσηκούσης
τοΰ βρέφους άναπτύξεως, τής καλή; «ύτοΰ
υγείας καί τής σωματικής καταστάσεως τής 
θηλαζούσης μητρός.

Κυρίως ό θηλασμός δέον, δπως παοατεί- 
νηται μέχρι τής αποπερατώσεως τής π ρώ 
της οδοντοφυΐας, καθότι τό παιδίον μόλις 
κατά τόν χρόνον τούτον έχει τά αναγκαία 
όργανα πράς τήν μάσσησιν τών τροφών, καί
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τήν μετά τού σιέλου άνάμιξιν αύτών . 
Ά λ λ ’ ώς προείρηται ή οδοντοφυΐα μόλις 
αποπερατοΰται περί τά τέλη τοϋ δευτέρου 
έτους, ενίοτε περί τά μέσα τοϋ τρίτου, ή 
καί περί την λήξιν αΰτοΰ, η δ ’ έπί το
σοϋτον χρόνον παράτασις τοϋ θηλασμού 
παραβλάπτει ενίοτε την τε μητέρα καί το 
παιδίον, διότι ή μέν μήτηρ έξασθενεϊ σφο
δρά καί μάλιστα άν τύχη ούσα λεπτής 
κράσεως, τό δέ παιδίον καθότι τό γάλα 
στερείται έπί τέλους τών καλών αύτοϋ 
ποιοτήτων. Πώς λοιπόν δυνάμεθα νά προσ- 
διορίσωμεν τον κατάλληλον πρός άπογαλ>α* 
κτισμόν χρόνον;

Κατά τόν Γρουσσώ δυνάμεθα ν’ άπογα- 
λακτιζωμεν τά παιδί* καθ’ οίανδήποτε η
λικίαν, πάντοτε δμως είς τό μεταξύ έκά- 
στης εκφύσεως τών όόόντων χρονικόν διά" 
στημα. Κ ατ’ αυτόν οί όδόντες εκφύονται, 
ώς προείρηται, κατά σωρείας έκ δύω, τεσ 
σάρων η έξ όδόντων, μεταξύ δέ τής έκφύ- 
σεως έκάστης σωρείας παρεμπίπτει χρονι
κόν τι διάστημα έξ ένός, δύω ή καί πλει- 
όνων μηνών, καθ' οΰς τό παιδίον ανακου
φίζεται εκ τών κακουχιών τών συνοδευου- 
dcov τ ’/jv εκ<ρυσιν τών οίόντων^ καί άναλαίΑ- 
βάνει νέας δυνάμεις, προετοιμαζόμενον διά 
την εκφυσιν τής προσεχούς τών όδόντων 
σωρείας. Είναι δε το μεταξύ εκάστης έκ- 
φύσεως τών όδόντων χρονικόν διάστημα, 
ό καταλληλότερος, κατά τόν Γρουσσώ, χρό
νος, πρός απογαλάκτισα τοΰ παιδίου, ητις 
δμως απαιτείται νά προσεγγίζη μάλλον

Ινκ τ&ν επί τών σκυλάκων ένεργηδέντων 
πειραμάτων προκύπτει, οτι ή υγεία καί ή ρώμτ. 
αύτών είτίν άπ ευθείας άνάλογα πρός τήν διάρ
κειαν τοΟ βηλασμοΰ, ή δέ οδοντοφυΐα έκτελεϊ- 
ται είς τους θηλάζοντας σκύλακας ανευ διατα- 
ραςεως τίνος τών λειτουργιών αυτών καί άκιν- 
δύνως. Τ ο δ τ ’ αΰτο δέ συμβαίνει, λέγει ό Δελα-  
οάρ (υ!ός) κα! είς τόν άνθρωπον.

πρός τήν λήξιν τής έκφύσεως τής μιας σ ω 
ρείας η τάς άρχάς τής έκφύσεως τής Ιπ ο- 
μένης. Οΰτω λ . χ . δυνάμεθα ν’  άπογαλα- 
κτίσωμεν έν ανάγκη τό παιδίον ημέρας τι- 
νάς 5 — 6 , μετά τήν έ'κφυσιν τών δύω πρώ
των τομέων, άν δμως παρήλθεν άπό τής 
έκφυσεως αυτών είς περίπου μην, χρόνος 
καθ’ 8ν προσεγγίζει ή έ’κφυσις έτέρων τεσ
σάρων τομέων, πρεπει νά περιμένωι/.εν τήν 
τελείαν αύτών εκφυσιν καί είτα ν’ άπογα- 
λακτίζωμεν αύτό, "καί οΰτω εφεξής* καθότι 
άλλως, συμπιπτούσης τής άπογαλακτίσεως 
μετα τής εκφυσεω. τών όδόντων, ή υγεία 
τοϋ παιδίου διαταράσσεται έπαισθητώς. 
«Καλόν ομως εϊναι, λέγει ό Γρουσσώ, νά 
»{λήν άπογαλακτίζωμεν τά παιδία πρό τής 
«έκφύσεως τών κυνοδόντων, καθότι κατά 
»την εποχήν ταύτην τό παιδίον ενοχλείται 
»μάλλον πάσης άλλης περιόδου όδοντο- 
«φυΐας* πλήν δε τούτου, άπό τής έκφύ- 
»σεως τών όδόντων αύτών μέχρι τής τών 
«τελευταίων μασσητη'ρων, παρέρχεται χρο- 
»νικόν διάστημα, τεσσάρων !ή καί πλειόνων 
»μηνών, καθ’ ους τό παιδίον αναλαμβάνει 
«εντελώς έκ τών κακουχιών τής όδοντο- 
«φυίας.»

Παρεπομενοι τώ  Τρουσσώ, συμβουλεύομεν 
τόν απογαλακτισμόν, έν γένει μέν μετά 
την εκφυσιν τών κυνοδόντων, καί μάλιστα 
οσάκις το μέν παιδίον τύχη ασθενούς έ’ξεως 
ή έπισφαλοΰς υγείας, οί δέ προηγηθέντες 
όδόν τες άνεφύησαν δυσκόλως καί έπωδύνως, 
έν αίς περιπτώσεσιν ό θηλασμός έστιν εύερ- 
γετικώτατος, καθότι δι’ αύτοϋ καταπραΰ- 
νονται οί πόνοι, τό δέ παιδίον, δπερ συνή
θως άποποιεΐται κατά τάς έπωδύνους ταύ- 
τας οδοντοφυΐας, πάσαν έτέραν τροφήν, 
τρεφεται προσηκόντως διά τοΰ γάλακτος 
τής τροφού αύτοΰ.

Εις τινας δμως περιστάσεις έσμέν ήναγ- 
κασμένοι, δπως άπογαλακτίζωμεν τά παι-
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6ία. καί πολύ πρό τής έκφύσεως τών κυ
νοδόντων, καθώς λ. χ . οσάκις ή θηλάζου- 
σα τό ίδιον αύτής τέκνον μήτηρ τύχη ά -  
σΟενοϋς εξεως, εν ή περιπτώσει καί ή ιδία 
ενδέχεται νά βλαφθή ε’κ τοϋ θηλασμού καί 
τό θρέμμα ώς έκ τοϋ ανεπαρκούς γάλα
κτος. Έπισπεύδομεν έπίσης τόν απογα
λακτισμόν, οσάκις η Οηλάζουσα μήτηρ τύ
χη έγκυος κατά τόν δεύτερον τής εγκυμο
σύνης μήνα, τό δέ παιδίον προσεκτήσατο 
ηλικίαν, καθ’ ήν δυσκόλως συνοικειοΰται 
μετά μίσθαρνου τροφοϋ.

Τ-λος δε παρατηροΰμεν, δτι παιδία τινά 
βλαπτονται μάλλον έκ τής παρατάσεως 
τοϋ θηλασμού, καθόσον αί δυνάυ.εις αυτών 
δέν συναυξάνουσι μετά τής προϊούσης ήλι— 
κιας. καταλαμβάνονται ύπό γενικής άτο- 
νιας, ωχριώσι, τό πρόσω πον αύτών έξοιδαί- 
νεται* άπ ’ εναντίας όε προσλαμβάνουσι τά 
παιδιά ταϋτα ροδοεσσαν χροιάν, αί σάρκες 
αύτών καθίστανται συμπαγέστερα·., τό 
βλέμμα ιλαοωτερον, καθόσον, ένώ άπογα- 
λακτιζομεν αυτά τοϊς προσφέρομεν τροφήν 
μάλλον αναληπτικήν τής ύπό τοϋ γάλακτος 
παρεχομένης.

Οσάκις δ ’ επισπευδομεν τόν απογαλα
κτισμόν άπαιτειται νά έφιστώμεν τήν προ
σοχήν ημών, δπως μή συμπέση ούτος μετά 
τής εκφυσεως σωρείας τινός όδόντων, άλλά 
ν άναμεινωμεν, κατά τήν προρρηθεΐσαν 
συμβουλήν τοϋ Τρουσσώ, τόν μεταξύ έκά- 
στης εκφυσεως τών όδόντων χρόνον.

Ουχ ήττον, προτιθεμενοι τόν απογαλα
κτισμόν τοϋ παιδίου, δέον δπως άποβλέ- 
ψωμεν καί εϊς τήν ώραν τού ενιαυτού. Έν 
τώ  ήμετέρω κλίματι νομίζομεν προτιμώ- 
τερον ν’ άπογαλακτίζωμεν τά παιδί* έν 
ωρα εαρος ή φθινοπώρου, ή καί έν ώρα χει- 
μώνος, άποφεύγοντες τά μεγάλα ' ψύχη, 
ουδέποτε δμως έν ώρα θέρους, καθότι πολ
λά παιδία, βαρέως φέροντα τήν στέρησιν

τοϋ μαστού, δυσθυμοϋσιν, έξασθενοΰσιν, 
ού ενεκα προσβάλλονται πολλώ εύκολώτε- 
ρον καί έπιφοβώτερον ύπό τών κατά τήν 
ώραν ταύτην τοϋ ενιαυτού παρά τοϊς π α ι- 
δίοις ένσκηπτόντων νοσημάτων. Ά ν  μάλι
στα συμπέση μετά τής άπογαλακτίσεως καί 
ό όόοντοφυια τά νοσήματα άποβαίνουσι 
σχεδόν σταθερώς θανατηφόρα.

Πάντως ύπαρχουσι καί περιστάσεις, καθ’ 
άς ό έν ώρα θέρους απογαλακτισμός έστιν 
αναπόφευκτος* άλλά τότε πρέπει νά πα- 
ραολέπωμεν, δσον οίόν τε, τάς περιστά- 

ταυτας, /.αί να συνειΟίζωαεν τά τται- 
δια εγκαίρω, είς κατάλληλον τροφήν, δπως 
προφυλάξωμεν αύτά άπό τούς κινδύνους 
τοϋ κατά τήν ώραν ταύτην τού ένιαυτοϋ 
άπογαλακτισρ.οΰ.

Ουδόλως δέ συμφέρει νά άπογαλακτί
ζωμεν τα παιδία άποτόμω ς, διά μιας, 
άλλά βαθμηδόν, προετοιμάζοντες, ώς είπεϊν, 
αύτα τυοος τοΰ το .  Και εν πρώτοι^ |λέν ά -  
ποστεροΰμεν το παιδίον τοϋ μαστοΰ έν ώρα 
νυκτός, προσεχοντες, έφ’ δσον τό δυνατόν, 
οπως μη άντικαταστήσωμεν τήν ελλειψιν 
τοϋ γάλακτος δι’ ετέρου ποτού, καθότι 
ε^ις τοιαυτη δυσκόλως άπομανθάνεται, 
τουτου ό ’ ενεκα ο ΰπνος αύτοΰ διακόπτε- 
ται συχνακις* βαθμηδόν δέ άραιούμεν καί 
τόν εν ωρα ήμέρας θηλασμόν, επαυξάνον- 
τες τό ποσόν τής συνήθως παρά τοΰ παι
δίου έσθιομένης τροφής, εως ού μετά σύν
τομόν τι χρονικόν διάστη μα, 2 0  μέχρι 30 
ημερών, αποστερήσωμ εν αύτό έντελώς τοΰ 
γάλακτος. Παρατηροϋμεν δέ, δτι έπιβλα- 
βές είναι νά παρατείνωμεν τόν θηλασμόν, 
θηλάζοντες τό παιδίον άπαξ ή δίς τής 
ήμερας, καθότι τοιοϋτον γάλα , μή άνα- 
νεουμενον δι’  επανειλημμένων έκμυζήσεων, 
άλλοιοϋται επιτέλους, ού ενεκα άποβαίνει 
έπιβλκβές τώ  π αιδίω . Καθόσον δ ’ άπογα- 
λακτίζομεν τά παιδία βαθμηδόν, ώφελοΰ-
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μεν αύτά τε καί τήν τροφόν αύτών. Τά 
μέν παιδία, καθότι τά πεπτικά αύτών όρ
γανα, συνοικειούμενα μετά τού βαθμηδόν 
αύξάνοντος ποσού της τροφής, έκπληροΰσι 
τάς λειτουργίας αύτών κατά φύσιν, ου ένε- 
κα τό παιδίον δέν πάσχει ύπό δυσπεψίας, 
η διαρροίας, η εμετού, νοσημάτων παρατη
ρούμενων πολλάκις, όσά/.ις στερήσωμεν 
αύτο αποτόμως τοϋ μαστού. Ώφελοϋμεν 
Si καί τήν τροφόν, καθότι τό γάλα, βαθμη
δόν ελαττούμενον, δέν συνεπιυέοει τά ατο
πήματα, όσα πολλάκις παρατηροϋμεν είτε 
ενεκα τής αποτόμου έπισχέσεως τής ρύ- 
σεοις ταύτης συνήθους καθιστάση;, ή τής 
διαμονής πολλοϋ έν τοΐς μαστοί; γάλακτος.

'Οσάκις άπογαλακτίζομεν τά παιδι'α έν 
καταλλήλω, ώς ειρηται, ήλικία καί βαθαη- 
όον, έσυνειθισαν δέ ταϋτα νά τρέφωνται δι’ 
ετερα; τροφής, ό άπογαλακτισαός τότε 
έκτελεΐται συνήθως μ ετ ’ ευκολίας. Παιδία 
όΐλως τινα αποποιούνται ετΰΐι/,όνως ττα<ταν 
ετεοαν τροφήν3 εν^σω έχουτι πλησίον των 
τήν τροφόν, καθ’ η* περίπτωσιν, εάν γαλα- 
κτοτροφνί αυτά ή μήτηρ, δυσκόλως αυτη 
αντεχουσα είς τους κλαυθμηρισμούς και τά 
παράπονα αύτών, προσφέρει καί πάλιν τόν 
μαστόν της, ατόπημα, οπερ δυνάμεθα ν’ 
άποφύγωμεν εμπιστευόμενοι τό παιδίον έπί 
τινας ημέρας 3 ί ,  εις ετέραν τινά γυναί
κα, καταλλήλως περιποιουμενην αύτό, ή 
προσπαθοΰντες, όπως τά παιδίον άηδιάση 
τόν μαστόν, έπιχρίοντε; τήν θηλήν διά 
τίνος ουσίας τήν οσμήν καί τήν γεΰσιν έ- 
χούσης δυσάρεστο-;, ήτοι τής αλόης, τής 
κολοκυνθίδος, τού σινάπεως, τής θειϊκής 
μαλιστα κινίνης, ούσιών δηλαδή τάς ο'ποίας 
μεταχειριζόμεθα πάντοτε εις τοιαύτας πε
ριστάσεις έπιτυχώς, καθότι τά άπας γευ- 
θέντα τών ούσιών τούτων παιδία άπωθοΰσι 
μ ετ ’ αποστροφή; τον μαστόν, οσάκις τοΐς 
προσφέρεται.

Προτρεπομεν όε τάς μητέρας όπως κατά 
τόν απογαλακτισμόν ούδέποτε θηλάσωσιν 
έτερον παιδίον έπί παρουσία τοϋ τέκνου 
αύτών.

Ή  άπογαλακτίσασα τό τέκνον αυτής 
μήτηρ προλαμβάνει τά έκ τής πρός τούς 
μαστούς συρροής τοϋ γάλακτος διάφορα 
τοπικά τών άόένων αύτών νοσήματα, η καί 
την γενικήν πληθώραν τήν διάδεςομένην 
ένίοτε λειτουργίαν τοσούτον επίσημον, οί'α 
έστΐν δ θηλασμός, έφιστώσα τήν προσοχήν 
αυτής έπι τών εζής. Λεον έν πρώτοις καί 
κατα κανόνα, ό.τω; τηρή δίαιταν αύστη- 
ροτέραν, έλαττόνουσα τό ποσόν τών τρο
φών έπί δύω, τρεις ή καί πλείονας έτι ημέ
ρα;. Ούδόλως δέ συμφέρει νά διεγείρ·/) τε- 
χνητώς τήν συνήθως μετά τήν παύσιν τής 
εκκρίσεως τού γάλακτος έλαττουμένην όρε- 
ξιν. Δέον όπω ; προφυλάσσηται ποοσεκτικώ- 
τατα απο τών παραλλαγών τής ατμόσφαι
ρα:, διευκολύνη δέ μάλιστα διά τής έν τή 
κλίννί διαμονής καί τής χρήσεως θερμών 
έγχυμάτων τήν διάπνοιαν τοϋ δέρματος. 
Δέον δ ’ έπίσης όπω ς άποφεύγη τάς ήθικάς 
συγκινήσεις κ. τ . λ.

"Αν δέ τό γάλα  έξακολουθ-?, συρρέον 
πρός τοΰ; μαστούς, χορηγούμεν τότε έσω- 
τερικώς, έπί τινας κατά σειράν ημέρας, λ α - 
πακτικά τινά καί μάλιστα τά ούδέτεοα 
άλατα, κατά προτίμησιν δέ μάλιστα τό 
θειϊκόν κάλι, εις δόσιν δύω περίπου δραχ
μών τήν ημέραν. Συνιστώμεν δέ καί τήν έν 
καθαρώ άέρι κατάλληλον κίνησιν, άντιπε- 
ρισπαστικώς ένεργούσαν κ. τ . λ.

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΑΙΚΙΛ2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ '.

’ Από τοϋ 2 ;jlέy ρt τοϋ 7 έτους-

Αί τροφαί, δι’ ών τοέφομεν τά παιδία 
μετά τόν απογαλακτισμόν, άπαιτεΐται νά 
ή ναι μικταί, τούτέστι ζωϊκαί καί Φυτικαί,
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απλαι και ευάρεστοι* καρυκευμέναι πάντο
τε δι’ ολίγου άλατος, ούοίας καταλληλό
τατης πράς διατήρησιν τού οργανισμού’ 
αρκούντως υπό τού πυράς κατειργασμέναι, 
ουχί όμως καί άπεξηραμέναι, έννοουμένου 
πάντοτε, οτι τό ποσόν αύτών πρέπει νά 
γ,ναι μέτριον έκάστοτε, αί δέ ώραι τής 
τροφής καλώς κεκανονισμέναι. Καί κατά μέν 
την εκ τοϋ υπνου έξέγερσιν προσφέρομεν 
τώ  παιδίω ρόφημα έκ γάλακτος ή ζωμού 
μετ’ ολίγου άρτου* κατά δέ τήν 11  ην ώραν 
τρέφομεν αύτό δι’ ούσιών θρεπτικωτέοων 
τού γάλακτος, ήτοι διά ροφήματος έκ ζ ω 
μού μετ ’ ολίγου άρτου καί δι’ ενός μετρίω; 
εφθοϋ ωοΰ, ή αντί τούτου δι’ ολίγου κρέα
τος. Περι δε την 3ην μ. μ. ώραν περιδια- 
οαζοντες τό παιόιον εν τώ  καθαρώ άέρι, 
διδομεν αυτώ ολίγον άρτον μετά τίνος 
γλυκασματος η σοκολάτου* τά δ ’ εσπέρας 
τέλος προσφέρομεν αύτώ ρόφημα έκ ζωμού, 
ολίγον κρέας έφθόν η δπτόν, λαχανικόν τι, 
καί γλύκασμα μετ’ ολίγου άρτου. Μετα- 
οαλλομεν όε βαθμηδόν τήν σύνθεσιν τών 
τροφών, προσέχοντες πάντοτε εις τε τό 
ποσόν καί τά ποιόν αύτών, έωσοΰ συνειθί- 
σωμεν άνεπαισθητως τα πα.δία είς τάς 
συνήθως έν χρήσει παρά τ/, οίκογενεία τρο- 
φά; καί ώρας τού άρίστου.

’Επιβλαβέστατα δ ’ άποβαίνουσι τώ  παι- 
δίω τά ταριχευτά καί καπνιστά κρέατα, 
τά αρώματα, τά καρυκεύματα έν γένει, 
καί τά ζυμαρικά. Ή δέ εις τάς τροφάς αύ- 
τού προσθηκη τοϋ σάκχαρος δέν βλάπτει, 
ή καταχρησις μόνον αύτοϋ έστιν επίφοβος.

Καλλιστον δε όιά τά παιδία ποτόν 
έστιν τά καθαρόν ΰδωρ καί μά)νΐστα έν τώ  
ημετερω κλιματι* μόνον δέ κατά τινας 
λιαν ψυχράς ή θερμάς ώρας τού ενιαυτού, 
καθώς έπίσης καί είς τά λίαν άδύνατα, τά 
καχεκτικά, τά χοιραδικά, τά προδιατεθει
μένα είς φυμάτωσιν παιδία επιτρέπεται τά

δι’ ολίγου οίνου έρυθραινόμενον ύδωρ. Τοϋτ’ 
αύτό δέ συμβουλεύει καί δ Ιπποκράτης έν 
τώ  περί αέρων ΰδάτων καί τόπων βιβλίω 
αυτου, λέγων «Καί φημί άμεινον είναι 
» .οίς παιδιοισι τον οίνον ώς ΰδαρέστατον 
«διόόναι* ήσσον γάρ τάς φλέβας ζυγήσιει 
»καί συναυαίνει.»

Μετά τόν απογαλακτισμόν, ή έν τώ  κα
θαρώ άέρι άσκησίς έστιν ώφελιμωτάτη τοΐς 
παιδίοις, αναπόφευκτο;. Ή ανάλογος πρός 
τ ά ; σωματικάς αύτών δυνάμεις άσκησις 
καί τήν άφομοιωσιν τών νέων τροφών, κα
θώς επίσης καί τοϋ τυχόν μείζονος ποσού 
αύτών διευκολύνει, καί έπασχολεΐ εύαρέ- 
στ  ως τά ενε/.α της στερ^σεως τον νάλα- 
Χ.ΊΟ$ llzXor.yy ΟλΟυντα

’Επειδή δέ αί παραλλαγαί τής ατμό
σφαιρας έπηρεάζουσιν ώς γνωστόν, τόν λίαν 
άβρόν οργανισμόν τών παιδίων, πρέπει 
τάχα διά τούτο νά προφυλάττωμεν αύτά 
άπό τοΰ ψύχους καί τής υγρασίας διά θερ
μών ενδυμάτων καί τών τοιούτων, ή τού- 
ναντίον, μιμούμενοι τούς ’Ά γγλους, νά έν- 
δυωμεν αύτά όι’ έλαφρών ενδυμάτων, μή 
καλυπτόντων τόν τράχηλον, τούς βραχίο
νας καί τάς κνήμας αύτών, χωρίς συγχρό
νως έν τ·?ί περιστάσει ταύτν; νά έμποδίζω- 
μεν τόν περίπατον αύτών, οίαδήποτε καί 
άν ή κατάστασις τής άτμοσφαίρας ;

Έπί τούτου παρατηροϋμεν, ότι αί υπερ
βολικά! προφυλάξεις άποβαίνουσιν έπιβλα- 
βεΐς μάλλον η ωφέλιμοι. « Προφυλάττουσιν 
«ιδίως προσεκτικώτατα άπό τών παραλ- 
ϊλαγώ ν τής άτμοσφαίρας καί έπικαλύπτου- 
” σι ^‘ ά θερμών ενδυμάτων, λέγει ο' Φλερϋ, 
»τά  μάλλον άσθενή, τά μάλλον καχεκτικά, 
»τα  μάλλον ευεπιρρέαστα ύπό τών άτμο- 
»σφαιρικών παραλλαγών παιδία, τά ϋπο- 
«κειμενα ιδίως είς τούς κατάρρους, τάς 
»κυναγχας κ. τ . λ ., ανατρέφουσι ταϋτα έν 
«δωματίοις λίαν έπηυξημένης θερμοκρασίας,
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»ώ ς φυτά τινα έντός ύποστέγων θεριών 
«φυτοκομείων. *Αν δμως άντ'ι τούτου συ- 
«νοικειώσωμεν μάλλον ταΰτα  μετά τών 
«άστασιώ ν  τής ατμόσφαιρας, παραγγέλλον- 
»τες  τήν εις τόν καθαρόν άέρα άσκησιν αύ- 
»τώ ν  έν οίαδήποτε καταστάσει της άτμ ο -  
»  σφαίρας, εάν έμποδίσωμεν την χρήσιν τής 
«φλ^ανέλλας, συμβουλεύσωμεν δ ’ απ ’ έναν- 
»τ ία ς  τ ά ;  ψυχράς πλύσεις, δεν θελομεν 
«παοαδεχθή οΰτω τόν συστηματικόν συρμόν 

» τ ώ ν  ’Ά γ γ λ ω ν ,  ουτε τήν οίκτράν άκη- 
»δείαν τών εργατικών τάξεων. Συμφέρει 
» δ έ  δπως τά  παιδία εχωσι πάντοτε τους 
»μέν πόδας αύτών θερμούς και στεγνούς,
» τόν δέ τράχηλον κεκαλυμμένον διά λε -  
»π τοϋ  περιτραχήλιου. Περιττόν δέ είναι 
»νά εϊπωμεν, οτι τ ά  ενδύματα δέον όπω ς  
«τροποποιώνται κατά  τό  κλίμα, τήν ώραν 
»τοΰ  ένιαυτοϋ, τήν κατάστασιν  τής ά τ μ ο -  
»  σφαίρας, τήν ήλικιαν τοΰ παιδιού, την 
»κοάσιν και τήν υγείαν αύτοϋ κτλ.))

Περί τ ά  μέσα περίπου τής περιόδου τ α ύ 
της ,  ήτοι περί τό τέταρτον ή πέμπτον 
έτος φύονται καί οί δεύτεροι μασσητήρες 
όδόντες, τέσσαρες τόν αριθμόν, άνά δύω εις 
Ικατέραν τών  σιαγόνων. Οί όδόντες οϋτοί 
είσι διαρκείς καί ούδεμίαν συνήθως έπιφέ- 
ρουσι κατά τήν εκφυσιν αύτών ένόχλησιν.

Ποοσβάλλονται δέ ιδίως τ ά  παιδία 
κ ατά  τήν περίοδον ταύτην ΰπό νοσημάτων 
τών  πεπτικών δργάνων, ήτοι δυσπεψιών, 
διαρροιών, έντεροκωλιτίδων, μαλακύνσεως 
τοϋ βλεννώδους ΰμένος τοϋ στομάχου κ τλ .  
νοσημάτων προερχομένων πάντων κυρίως 
έκ τής αλόγου καί παρακαΐρο.» χρήσεως 
τροφής κακής, δύσπεπτου η αλλοιωμένης, 
υπερβολικής ν) καί ανεπαρκούς. Ε νίοτε μ ά 
λιστα παρατηροϋμεν κατά τήν περίοδον 
ταύτην καί τόν τυφοειδή πυρετόν.

Συχνότατα δέ κατ’ εξοχήν είσί τά  νο
σήματα τών αναπνευστικών οργάνων, καθό

ευκόλως επηρεαζόμενων ύπό τοΰ ψύχους η 
ετέρων νοσογόνων αΐτίιον, ώς έκ τής δρα
στηριότατος μεθ’ ή; έν τη ήλικία ταύτη 
έκτελεϊται ή αναπνοή. Αί λαρυγγίτιδες, αι 
βρογχίτιδες, αί πνευμονίαι καί έκ τούτων 
μάλιστα αϊ λοβοειδεϊς, ένσκήπτουσαι πρό 
πάντων εις τά παιδία άπό τοΰ 18ου μη - 
νός μέχρι τοΰ S έτους, ή ΰμενογόνος κυ
νάγχη προσβάλλουσα ιδίως τά παιδία άπό 
τοΰ 1ου μέχρι τοΰ 5ου έτους τής ήλικίας 
αύτών, ό κοκκύτις βήξ, είσί πάντα νοσή
ματα συχνότατα κατά τήν ηλικίαν ταύτην.

’Κκ τή ; δραστηριότατος δέ μεθ’ ής έκτε- 
λεϊται, ώς προείρηται, ή αναπνοή, κατανο- 
οΰυ.εν πόσον άναπόφευκτον είναι νά άνα- 
πνέωσι τά  παιδία άέρα καθαρό; ουδόλως 
ήλλοιωμένον ΰπό μιασμάτων η τή; εκ- 

πνοής.
’Εκ τών ερευνών τοϋ Βωδελώκ έπί τών 

αιτίων της χοιραδικής δυσκρασίας προκύ
πτει, δτι ή κυριωτέρα αιτία τής νόσου ταύ
της έστίν ή εισπνοή άέρος αλλοιωμένου καί 
έλάχιστον όξυγόνον περιέχοντος, δπερ συμ
βαίνει εις τά έν περιωρισμένω χώρω, η ένθα 
δυσκόλως άνανεοΰται ό άήρ βιοΰντα παιδία.

Άλλοιοϋται δ ’ έπίσης ό άήρ καί τά 
προρρηδέντα επομένως συνεπιφέρει αποτε
λέσματα, όσάκις τά παιδία καλυπτουσιν έν 
ώοα ΰπνου τήν κεφαλήν αυτών διά τοΰ 
εφαπλώματος, καθ’ ην περίστασιν άναπνέ- 
ουσιν άέρα ήλλοιωμένον ύπό τή ; έκπνοής 
καί τών προϊόντων τής διαπνοια; τοϋ δέρ
ματος αύτών.

Ή  κατά τήν ήλικίαν ταύτην όσημέραι 
προβαίνουσα άνάπτυξις τών διανοητικών 
δυνάμεων, συμπίπτουσα μετά τής μείζονος 
ένεργείας καί δραστηριότατος τοΰ εγκεφά
λου καί τών λειτουργιών αύτοΰ, προδιαθε- 
τει τά παιδία είς έγκεφαλικάς νόσους. Πρός 
δέ καί αί τά  λοιπά τοΰ παιδίου όργανα 
προσβάλλουσα·. νόσοι άπηχοϋσιν ευκόλως
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επι τοϋ κεντρικού τού το j τοϋ νευρικοΰ συ
στήματος  οργάνου. Ή  έγκεφαλομηνιγγϊτις, 
ή φυματώδας  μηνιγγϊτις, οί σπασμοί, ή 
επιληψία, α σκελοτύρβα κτλ .  είσί πάντα 
συχνότατα τής ήλικίας ταύτας νοσήματα.  ̂

Ή  δρασταριότας δέ μεθ ’ ής κατά  τήν 
αυτήν ηλικίαν εκτελεΐται ιδίως ή άπορρό- 
φησις, μάς εςηγεϊ όιατί τά  παιδία  προσ- 

βαλλονται τοσοϋτον συχνά καί ευκόλως 
ΰπο τώ ν  επιδημιών καί τών λοιμικών νο
σημάτων, όπο'.α είναι ή ιλερις, ή οστρακιά, 
ή εύφλογία.

Κ ατα  την ήλικιαν ταύτην παραταροΰμεν 
συχνότατα καί τό ερύθημα, τόν λειχήνα, τό 
καρίον, τήν γάγγραιναν τοϋ στόματος καί 
τοϋ Ο α λ εος αιδοίου, τάς έλμινθας, καί έκ 
τούτω ν  μάλιστα  τάς σκωληκοειδείς.

Αυταί τέλος αί δυσκρασίαι, έξ ών π ολ -  
λ.ακις προσοαλλονται τά  παιδία, προέρχον
τα ι  ούχί σπανίως έκ νοσημάτων, ών έ'νεκα 
όιεκωλύθη ή προσήκουσα θρέψις τών ιστών. 
Οΰτω, φερ’ είπεϊν, τοΰ ραχιτισμού, τή ;  
φυματώσεως,  τών χοιράδων προηγήθησαν 
πολλάκις νοσήματα τών πεπτικών οργά
νων, ών ένεκα, διαταραχθείσης τής πέψεως 
και κατά συνεπειαν τής άφομοιώσεως τών 
τροφών, παρεμποδισθη ή δέουσα τών οργά
νων τοϋ σώ ματος  θρέψις.

3ον. Παιδική ήλικία. Ά πό τοϋ 7 μέχρι 
τοΟ Ι.ϊου έτους διά τάς νεάνιδας, μέχρι 

δέ τοΰ 15ου διά τοΰς παΤοα-,

Κύριος χαρακτήρ τής περιόδου ταύτης 
είναι ή άπόπτωσις τών  γαλαξιών όδόντων, 
καί ή Γ'νπκατάστασις αύτών ύπό τών 
διαρκών.

Καί συνήθως μέν ή άπόπτωσις τών πρώ
των, καί ή εκφυσις τών δευτέρων ά'ρχεται 
περί τό έβδομον έτος, μέχρι δέ τοΰ έννάτου 
έτους αντικαθίστανται απαντες οί τομείς. 
Μετ’ ένιαύσιον δέ περίπου χρονικόν διάστη

μα αναφύονται Οι μικροί τραπεζϊται ή μασ- 
σ/ί^ρες, α εκφυσις τών δποίων άποπερα- 
.οϋται πεοι το 1 1ον ή τό 12ον έ'τος, π ;οσ - 
τιθεμενων, πρός τοΰς αντικαθιστάμενους 
προσκαιρους, καί ετέρων τεσσάρων μεγάλων 
μασσητήρων · έχει επομένως τό παιδίον 
κατά τήν ηλικίαν ταύτην είϋοσι καί οκτώ 
όδόντας. Περί δέ τό 2 0 , 25ον καί σπα- 
νιώτερον περί τό 30ον τής ήλικίας έτος 
έκφύονται τελο; καί οί τελευταίοι μασση- 
τήρες η οι ουτ(ο καλούμενοι σωφοονιστήοες 

| όδόντες, καί άποτελεϊται οΰτως ό δλικός 
αριθμός τών τρια'.οντα καί δύω όδόντων.

Ουχί δέ σπανίως παρατηροϋμεν καί 
κα - α τ/ΐν δ-υτεραν ταύτην οδοντοουΐαν 
ανωμαλίας τινάς. Οΰτω λ. χ . ή έκφυσι: 
τών διαρκών όδόντων μόλις ά'ρχεται ένίοτε 
περι το 9ον ή 1 Οον έτος, άλλοτε δε πολ
λώ βραόυτερον, ή δέ βραδεία αΰτα τ ώ / 
διαρκών όδόντων εκφυσις ύπελήφθη ένίοτε 
αντί τρίτης οδοντοφυΐας* άναφέρονται δέ 
καί παραδαγμντα  τελείας έλλείψεως τών 
σωφρονιστήρων όδόντων κ. τ . λ.

Ή  δευτέρα αΰτη οδοντοφυΐα έκτελεϊται 
συνηθεστατα ά'νευ ούδεμιας τοπικής ή κα
θολικής τών λειτουργιών διαταράξείος, έ
νίοτε μόνον παρατηρείται φλεγμονή τών 
ουλών μάλλον η ήττον έπίσαμος, ΰπό άοθών 
συνοδευομενη, καί έπεκτεινομένη εσθ’δτε, 
κατά  συνέχειαν ίστοϋ, μέχρι τών παρί
σθμιων ή καί τοϋ φάρυγγος.

Ά λ λ ο τ ε  δε επεοχεται μετρία τις φλεγ
μονή τοΰ βλεννώδους ΰμένος τών πεπτικών 
ή άναπνευστικών οργάνων, φλεγμονή τις 
τοΰ όφδαλμοΰ ή καί τοϋ ώ τός .

Τά συμπαθητικά σ υ μ π τώ μ α τα  είσι λίαν 
σπάνια, καί οί σπασμοί δέν αναφαίνονται, 
ώς είπεϊν, πλέον. Κ ατά  δέ τόν ΑΙουρώ 
(M ou ro ) ή άνάφυσις τών τομέων, η καί ή 
εκφυσις τών τελευταίων μαβσητήρων έ- 
προκάλεσε έστιν ότε σκελοτύρβας, καθώς

34
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έπίσης ή άνάφυσις τών πρώτων μασσητηρων 
έπροκάλεσε, κατά τον Γερσάν, επιληπτι
κούς παροξυσμούς.

Κατά τήν δευτέραν ταύτην οδοντοφυΐαν, j 
αί μητέρες άνησυχοΰσι πολύ ώς πρός την 
τακτοποίησιν καί ωραιότητα τών όδόντων, 
καί ούχί σπανίως προσδράμουσιν είς την 
τέχνην. Έν τοιαύτνί περιπτώσει, λεγει ο 
ψλερύ, ό όδοντοϊατρός δέον όπως ένεργΐ, 
μετά μεγίστης <ρρονήσεως καί περισκεψεως 
τάς παρ’ αύτοΰ αίτουμένας έγκαλλωπιστι- 
κάς εγχειρήσεις. Άναμφιβόλως εύχάοιστον, 
καί μάλιστα ωφέλιμον, είναι νά έχγ, τις 
λευκούς καί καλώς διατεθειμένους οδόντας, 
άλλ ’ όμως συμβαίνει ενίοτε ν’ άποβαίν/, 
επιβλαβής ή άπόλαυσις τών πλεονεκτημά
των αύτών, καθόσον δέν είναι ολως άσύνη- 
6ες νά προσβάλληται διά τών έγκαλλωπι- 
στικών αύτών εγχειρήσεων ή στερεοτης 
καί ή διατήρησις τών όδόντων.

Κ ατά τήν περίοδον ταύτην ό θύμος ά -  
δήν βαθμηδόν άτροφεΐ, καί μόλις ιχνη αύ
τοΰ υπολείπονται* τά δέ λοιπά όργανα 
προβαίνουσιν αναπτυσσόμενα καί τελειο
ποιούμενα, βραδύτερον όμως η κατά την ! 
βρεφικήν περίοδον, τής δποίας τά χαρα- ; 
κτηοιστικά σημεία ά'οχονται νά έκλείπωσι. ί 
Τά γένη άρχονται νά διακρίνωνται άπ ’ | 
άλλήλων έπί μάλλον καί μάλλον, καί τέ 
λος ή ήβη άναφαίνεται.

Κατά τήν ηλικίαν ταύτην παρατηροϋμεν 
έπίσης, άλλά πολύ σπανιώτεοον, τά  κατά 
τήν τρίτην περίοδον τής νηπιακή; ηλικίας 
άναφαινόμενα νοσήματα, ιδίως δε παρατη- 
οοΰμεν τήν σκελοτύρβην, τόν άχώοα, τόν 
λύκον, τήν μεσεντερικήν φυμάτωσιν, τά 
7 είμετλα, τάς χοιράδας. 'Η τελευταία δ ’ | 
αυτη νόσος αναπτύσσεται, διευκολυνομένη

τός, τής στερήσεως τοΰ καθαρού άέρος, τής 
ένδείας κ. τ . λ>.

’Εφαρμόζονται δέ καί ένταΰθα πανθ' όσα 
υγιεινά παραγγέλματα καί κατά τήν προη- 
γηθεΐσαν ηλικίαν. Τά δέ άφοοώντα τήν 
φυσικήν, διανοητικήν καί ηθικήν τών νέων 
άνάπτυξιν ουσιώδη ζητήματα, θέλομεν 
συζητήσει έν ίδίοις κεφαλαίοις.

ίον. Εφηβεία, Ά π ό τοΰ 1 ί  ή τοϋ 15ου έτους 
μέχρι τοϋ 21 διά τας νεάν.δας, μέχρι δέ 

τοίϊ 25ου διά τούς νέους.

Κατά τήν περίοδον ταύτην τοΰ βίου α 
ναφαίνονται φυσιολογικά τινα φαινόμενα 
πολλοΰ λόγου άξια, έμφαίνοντα τήν άπό 
τής παιδικής είς τήν ηβικήν ηλικίαν με- 
τάβασιν. Καί είς μέν τήν νεάνιδα τά πρώτα 
τής ήβης σημεία αναφαίνονται περί τό 13ον 
ή τό 14ον της ήλικίας αύτής έτος, είς δέ 
τους νέους κατά τό 1 5ον περίπου.

Ή  παρά τν) νεάνιδι ταχυτέρα αυτη έ - 
πέλευσις τής ήβης οφείλεται εις τήν σμι- 
κρότητα τών οργάνων αύτής* διό καί όλό—

■ κλήρος ό οργανισμός τής γυναικός ανα
πτύσσεται καί τελειοποιείται ταχύτερον 
ή δ τοΰ άνδρός.

Τά πρός τήν ηλικίαν ταύτην σχετικά 
ζητήματα, άποτελοΰντα τό πλεϊστον τής 
(ίλης τής υγιεινής μέρος, θέλομεν έξετάσει.

| έν ιδίοις κεφαλαίοις, περιοριζόμενοι ένταΰθα 
| εις τάς έξης μόνον γενικότητας* 

j  Κατά τήν έφηβον ηλικίαν τό σώμα προ- 
. βαίνει άναπτυσσόμενον, φθάνει δέ τήν τε

λείαν αύτοΰ καθ’ ύψος άνάπτυξιν περί τό 
13ον ή 15ον έτος. Α ί  λειτουργίαι άπασαι 
βαθμηδόν τελειοποιούνται καί άποκαθί- 
στανται. Τα γεννητικά όργανα άμφοτέρων 
τών φύλων αναπτύσσονται καί περιοάλλον-

ΐδίως ύπό τής λυμφατικής κράσεως, τής ται ύπό τριχών. Και έν μέν τώ  σπερμα- 
ΰγρασίας, τής έλλείψεως τοΰ ήλιακοΰ φω- ί τικω τοΰ αρρενος ρευστώ άνακαλυπτονται

ήδη τά σπερμοζωΰφια, είς δέ τό θήλυ ή
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μήτρα και αί (ΰοθήκαι αύξάνυυσι τόν όγκον 
αυτών* άρχεται προσέτι ή τών Γρααφιανών 
ωάριων περιοδική απώθησις, καί τά έμ- 
μίΐνα άποκαθίστανται* σημεία ταϋτα κατα - 
δηλοϋντα τήν πρός τεκνοποιίαν δύναμιν.

Αί μεταξύ τών φύλων έξωτερικαί δια- 
φοραι καταδηλοΰνται έπί μάλλον καί μ άλ 
λον. Τοϋ αρρενος τό πρόσω π ον -/ρχετα ι ήδη 
να καλυπτηται υπό τοϋ γ εν εί ου, ή έκφυσις 
του οποίου συνοδεύεται ενίοτε ύπό άχμα»·, 
τοΰ γνωστού τούτου κατά τό πρόσωπον 
έςανθήματος. Καί είς μέν τά θήλεα ή μορ
φή είναι στρογγύλη* τουναντίον δέ έπί τοϋ 
σώματος τοϋ αρρενος, περιβαλλομένου ύπό 
λεπτής στιβάόος στεατώδους ύλης, κατα
φαίνονται αί τών οστών καί τών μυών 
έςοχαι. Ό  όγκος τών χόνδρων τοϋ λάρυγ- 
γος αύςανει και ο ήχος τής φωνής τροπο-

Εφ όσον δε τά γεννητικά όργανα ανα
πτύσσονται, αι ηθικαι όιαθεσεις μεταυ.ορ- 
φοϋνται, καί ό ερως, τό εύγενέστερον καί 
άγνοτερον τών αισθημάτων τοϋ άνθρώπου, 
αναφαίνεται.

Αί φυσικαί δέ τροποποιήσεις, έν αις τό 
άτομον νατά τήν ηλικίαν ταύτην ύπόκει- 
ται, η πολλακις λίαν ταχεία αϋξησις, ή ή 
πρόωρος τοϋ σώματος άνάπτυξις ίσχναίνου- 
CIV, έξαντλοΰσιν αύτό καί προδιαθέτουσιν 
είς τήν αναιμίαν καί τνν χλώρωσιν.

Συχνάκις έπίσης παρατηροϋμεν κατά τήν 
έφηβον ταύτην ήλ’.κίαν τούς ύστερισμούς, 
διαφόρου; νοσηράς καταστάσεις ώφειλομένας 
είς τόν αυνανισμόν, καί διαφόρους διαταρά
ξεις τών λειτουργιών, πηγαζούσας έκ τής 
αποκαταστάσεως τής έμμήνου καθάρσεω:.
 ̂ Αντέχει 5ε δ έφηβος μάλλον τοϋ παι- 

δός εις τά  εξωτερικά τροποποιοϋντα αίτια, 
διό και δυσκολώτερον προσβάλλεται ύπ’ 
αυτών.

δον. ’ Ανδρεία ήλικί». ’ Από - 0ϋ 21— δΟέ’τους 
οια τας γυναίκα.-, άπό δέ τοΰ 25 μέχρι 

τοΰ 60 δ:α τους ανδρας.

Κατα την παρκτεταμένην ταύτην περίο
δον, ΰ ποδιά ιρουμένην, κατά τον Ά λ λ έ , είς 
ηλικίαν αύξουσαν, έμπεδωθεΐσαν καί οθί- 
νουσαν, παρατηροϋμεν τά εξής.

Μέχρι τοϋ 30ου περίπου τής ηλικίας έ
τους αι λειτουργίαι άπασαι προσλαμβάνουσι 
τήν τελείαν αύτών άνάπτυξιν. Τά εϊσέτι 
διατηρούμενα χονδρώδη κατά τόν σκελετόν 
μ*ρη άποστεοϋνται εντελώς* ή μυϊκή ισχύς 
φθάνει τόν άνώτατον αύτής ό'ρον* ή διάνοια 
άφικνεΐται είς τόν ύψιστον αύτής βαθμόν. 
Ό  άνθρωπος κατά τήν ηλικίαν ταύτην συλ
λαμβάνει καί έκπληροϊ τά μάλλον μεγα- 
λεπήβολα σχέδια, τά  τολμηρότερα βου- 
λευματ:., τά λαμπρότερα κατορθώματα* 
άποκαθίσταται ένδοξος 3 γελοίος, ήρως ί, 
κακούργος. Τό σφοδρότερον εϊσέτι διατα- 
ράσσον αύτόν πάθος έστΐν ό ερως* <ϊιό καί 
αί πλεΐσται αύτοχειρίαι εξ έρωτος κατά 
τήν περίοδον ταύτην συμβαίνουσιν.

Ά π ό  δέ τοϋ 30ου μέχρι τοϋ 40ου ή τού 
-i-Ooj έτους τής ηλικίας, δ οργανισμός έαπε- 
δοϋται καί εντελής άποκαθίσταται ίσοσταθ- 
μία μεταςυ τών τής άφομοιώσεως καί τών 
τής αποσυνθεσεως λειτουργιών. Ό  ογκος 
τοϋ σώματος αυξάνει τ? συσσωρεύσει τοΰ 
λίπους* ή έπιδερμίς άπόλλυσι τήν μαλθα- 
κότητα καί ενεργητικότητα αύτής. Τ όν έ
ρωτα διαδέχονται ήττον εύγενή αισθήματα, 
μετριάζομε-.α έκ τής πρός τά τέκνα στορ
γής. rO άνήρ δέν είναι πλέον ορμητικός 
καί απερίσκεπτος, άλλά σύν-,ους, σκεπτι- 
κός, ψυχρός’ ή ζωή έστί μάλλον ατάραχος. 
Τ ήν ζωηράν φαντασίαν καί τήν άφροντισίαν 
διαδέχονται αι περί τοϋ μέλλοντος σκέ- 
Vs-ς, * ’■ Λ ικαί ασχολίαι, η φιλοδοξία. ’Εν
τεύθεν iji προέρχονται βεβαίως τά συν»/ή
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τής περιόδου ταύτης τοΰ βίου όιαφορα ψυ
χικά νοσήματα.

Ή  φθίνουσα, τέλος, ανδρική ήλικία περι
λαμβάνεται άπό τοϋ 40 ν·, τοϋ 45ου μέχρι 
τοϋ 60ου τής ηλικίας έτους. Κατά τό χρο
νικόν αύτό διάστημα ό άνθρωπος άρχεται 
παρακμάζων. Καί τά μέν πρώτα καταφανή 
τής παρακμής αύτοϋ σημεία αναφαίνονται 
περί το 45ον η 50ον τής ηλικίας αύτοϋ έ
τος, αύξάνουσι δέ βαθμηδόν μέχρι τοϋ 60ου.

Κατά τήν περίοδον ταύτην αί άφροδίσιαι 
επιθυμία ι κατευνάζονται, η γεννητική δύ - 
ναμις έλαττοϋται. Παρά δε τή γυναικι η 
περί τό 45ον η 50ον τής ηλικίας αύτής έ
τος παΰσις τής εμμήνου ρύσεως, καταδεί
κνυαν, δτι επαυσε πλέον παρ’ αύτη ή τής 
συλληψεως δύναμις. Ό  άνθρωπος άπόλλυσι 
βαθμηδόν τήν ρώμην καί τήν εύκαμψίαν 
OC’JTO’J* ΖΊΖ ιθυμεΐ, αισθάνεται τήν ανάγκην I 
τής άναπαύσεως* αναζητεί, ευχαριστείται 
είς τήν περί τήν τράπεζαν δαψίλειαν, διό 
καί τείνει είς τήν πολυσαρκίαν. Περί τά 
τέλη τής περιόδου ταύτης τό δέρμα ά'ρχεται 
ξηραινόμενον καί ρυτιδούμενον' τό σώμα 
κυρτοϋται, αί τρίχες άποπίπτουσι καί λευ- 
καίνονται, οί όδόντες δονοϋνται καί φθεί
ρονται, τά αισθητήρια έπαμβλύνονται. Ά -  
πασών έν γένει τών λειτουργιών ή ενέργεια 
έλαττοϋται. 'Ο άνθρωπος άρχεται παρακ
μάζων, προσεγγίζων πρός τό τέρμα τοϋ ε
νεργητικού αύτοϋ βίου καί τό γήρας εγκα
θίσταται.

Σύνοδα δέ τής ήλικίας ταύτης νοσήματά 
εΐσι παρ’ άμφοτέροις τοϊς φύλοις, ιόιως δε 
παρά τω  άνδρΐ, ή άρθρΐτ.ς, ή λιθιασις, αι 
αιμορροΐδες, διάφορα ήπατικά νοσήματα, ό 
καρκίνος τοϋ στομάχου κτλ. Παρά δέ τη 
γυναικί 6 καρκίνος τής μήτρας καί τών μ α 
στών, διάφορα νοσήματα τών ωοθηκών κτλ .

"Οποκ δέ προλάβωμεν τήν έπέλευσίν 
τινιον έκ τών συνοδευόντων τήν ηλικίαν

ταύτην νοσημάτων, ό'πως βραδύνωμεν τάς 
προόδους τής παρακμής καί προσκτησωμεν, 
έφ’δσον τό δυνατόν, άνθηοόν γήρας, η υγι
εινή, λέγει δ Φλερύ, παρέχει ήμΐν τάς εξής 
δύω κυρίας ενδείξεις· ητοι τήν εγκράτειαν, 
τήν μετριότητα εις πάσαν άπόλαυσιν, καί 
τήν τακτικήν δίαιταν. Κ ατά τήν περίοδον 
ταύτην τοϋ βίου έστίν ιδίως αναπόφευκτος 
ή τακτική διατήοησις η καί ή διέγερσις, έν 
ανάγκη, τής γενικής τριχοειδούς κυκλοφο
ρίας πρός τήν διατήρησιν τής ισορροπίας καί 
τήν κανονικήν έκτέλεσιν άπκσών τών με
γάλων λειτουργιών τοϋ οργανισμού. Αί σω - 
μασκίαι, καί έξ αύτών ή βάδισις μάλιστα, 
ή ξιφομαχία, η σφαιροπαιξία, ή γυμναστι
κή, ή Θήρα, αί ψυχραί τοϋ σώματος λού
σεις καί ή ύδροθε:απευτική εχουσιν ωφέ
λειαν άναμφισβήτητον.

6ον. Πρεσβυτική ήλικία. Ά τ.'ο τοΰ 60ου 
έτους “μέχρι τοϋ θανάτου.

Τό γήρα; άρχεται άπό τοϋ 60  περίπου 
τής ήλικίας έτους, άφ’ ής εποχής 6 άνθρ&ΐ- 
πος βαδίζει ταχέως πρός τό τέλος τοϋ βίου 
άύτοϋ, τοϋτέστι τόν θάνατον, έπερχόμενον 
περί τό 8 Οόν, τό 9 Οόν η, ό'περ σπανιώτε- 
ρον, τό 1 0Οόν τής ήλικίας τοϋ άνθριόπου 
έτος.

'Η δ ’ έποχή αυτη τής αρχής τοϋ γήρως 
δέν είναι βεβαίως απόλυτος, καθότι ενδέ
χεται άτομόν τι περί τό 60ον τής ήλικίας 
αύτοϋ ετος νά έ'χη πλείονα δύναμιν καί 
ΐσχύν έτέρου πολύ νεωτέρου αύτοϋ. Τοϋτ’ 
αύτό δέ λέγομεν καί περί τής διαρκείας τοϋ 
γήρως· ούδείς λ. χ . αγνοεί, δτι ή ζωή π α - 
ρατείνεται ένίοτε καί μέχρι τοϋ 1 1 0  η τοϋ 
115 έτους η καί πλέον έτι, άλλά τά π α 
ραδείγματα ταΰτα, καθό έξαιρέσεις,ούόολως 
άναιροΰσι τόν κανόνα.

’Επέρχονται δέ κατά τήν πρεσβυτικήν 
ταύτην ηλικίαν αί έξης τροποποιήσεις. Τό
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δέρμα τραχύνεται, ξηραίνεται καί ρυτιδοϋ- 
ται, πρό πάντων δέ κατά τε τά πρόσωπον 
καί τά ; χεϊρας, καθίσταται συγχρόνως κι
τρινωπόν, μελάγχρουν, λεπιδώδες, ενίοτε 
μάλιστα αναπτύσσεται έπ’ αύτοΰ λίαν επί
μονον εςάνθημα, π ρεσβ νη χη  χνήφη  (pru
rigo senilis) καλούμενον. Τά βλέφαρα συμ- 
πίπτουσιν, αί τρίχες λευκαίνονται καί άπο- 
πίπτουσιν· 'Ό ταν δέ ή φαλακρότης έστίν 
εντελής, τό άπογυανωθέν κοανίον άποβαί-* ί i I
νει λίαν δυσανάλογον πρό; τό πρόσωπον, 
καθιστάμενον πολλώ σμικρότερον, ενεκα τή; 
διαδοχικής άποπτώσεως τών όδόντων, τής 
έξαφανίσεως τών ούλων, τής προσεγγίσεω; 
τών σιαγόνων, τής προεξοχής τής κατωτέ- 
ρας σιαγόνος καί τών πλαδαρών, εσθ’ ότε 
δέ καί τών άτρόφων παρειών. Οί χόνδροι, 
καί μάλιστα οί μεσασπόνδυλοι έπιπεδοΰν- 
ται καί άποστεοϋνται. Τούτου δ ’ ενεκα αί 
τοΰ σώματος κινήσεις δυσχεραίνονται, τό 
σώμα κλίνει πρός τά πρόσω καί βραχύνεται 
τό ανάστημα. *0 Κετελέ υπολογίζει τήν 
βράχυνσιν ταύτην τοΰ αναστήματος εί; 
0 ,0 7  τοϋ μέτρου. Έξασθενοΰσι δέ βαθμη
δόν καί οί εύθύνοντες τό σώμα μΰς. Τό κα
τώτερον τοΰ στέρνου μέρος έμβυθίζεται πρός 
τον θώρακα, αί πλευραί προσεγγίζουσι πρός 
άλλη λ ας,  ού ενεκα ό θώραξ φαίνεται οΐονεί 
πεπιεσμένος έκ τών πρόσω. Τά τοιχώματα 
τής κοιλίας συμπίπτουσιν, άλλοτε δέ άπ ’ 
εναντίας προεξέχουσιν. 'Ολόκληρον τά μυϊ
κόν σύστημα, άπαντα τά σπλάγχνα περι- 
πιπτουσιν είς ατροφίαν, ή δ ’ έκ τούτου έ- 
λάττω σι; τοϋ βάρους τοΰ σώματος υπολο
γίζεται ΰπό τοΰ Κετελέ εις /4  — 16 λί· 
τρας περί τό 80όν τής ήλικίας έτος. Τά 
άκρα λεπτύνονται καί έξασθενοϋσιν, οί ά - 
τροφοι καί άδρανεϊς μΰς δέν δόνανται νά 
τηρησο>σι τήν ίσοσταθμίαν τοΰ σώματος.  
Αί μεγαλαι αρθρώσεις καθίστανται λίαν 
δύσκαμπτοι, αί δέ μικραί συμφύονται. Αί

χεϊρες τρέμουσιν, είσίν αδέξιοι. Ή  βάδισίς 
εστι σφαλερα, αβέβαιο;, άνευ όέ τής συν
δρομής βακτηρίας ο γέρων εκτίθεται είς 
συνεχείς πτώσεις, αίτινες καί άποβαίνουσι 
λίαν έπικίνόυνοι, καθότι κατά τήν πρεσβυ
τικήν ηλικίαν τά οστά καθίστανται λεπτό
τερα καί εύθραυστότερα, ενεκα τής σχετι
κής υπερισχυσεως τής φωσφορικής τιτάνου* 
ώστε τα οστά τών γερόντων θ^αύονται έκ 
τής σμικροτέρας πτώσεως, έκ τής ελάχι
στης εξωτερικής βίας. Τό δέ συχνότερον 
παρατηρούμενον κ άταγμ ά  έστι τό τοΰ αύ- 
χενος τοϋ όστοΰ τοΰ μηροΰ.

'Ο δρομο; κατά τήν ηλικίαν ταύτην έστίν 
έντελώς άδύνατος.

Ό  κατά τό δέρμα τριχοειδής περιφερική 
κυκλοφορία άπόλλυσι κατά τήν πρεσβυτικήν 
ηλικίαν τήν ένεογητικότητα αύτής. Τό πο- 
σόν του έν τοϊς τριχοειδέσι περιφερικοϊς ά γ - 
γείοις κυκλοφοροϋντος αίματος έλαττοϋται 
βαθμηδόν, τούτου δ ’ ενεκα τά αγγεία ταΰ
τα συστέλλονται καί βαθμηδόν συμπίπτουσι 
καί άποφράσσονται. 'Η άπόφραξις αυτη 
προέρχεται ά'λλοτε καί έκ τή; έναποθέσεως 
χονδρώδους οστεώδους ουσίας είς τό π ά 
χος τών παρειών τοϋ εσωτερικού τών α γ 
γείων ΰμένος. Τοιαύτη δέ τις άποστέωσις 
παρατηρεΐται ένίοτε καί είς τήν καρδίαν 
καί τά μεγάλα άγγεϊα. Περιορίζεται λοι
πόν, λέγει ό Φλ.ερύ, ή ζωή έκ τών έξω πρός 
τά έσω τοϋ οργανισμού.

Καθόσον δέ βαθμηδόν έλ^αττούται τά πο- 
σάν τοΰ έν τοϊς τριχοειδέσι περιφερικοϊς 
άγγείοις κυκλοφοροϋντος αίματος, έπί τ ο 
σοϋτον καί ή θερμοκρασία τοΰ σώματος κα
ταπίπτει* ή δ ’ έλάττωσις αυτη τής θερ
μοκρασίας έστίν ιδίως κατ αφανής κατά τε 
τό δέρμα καί τά άκρα. ’ Αντέχει λοιπόν 
δ γέρων ηττον είς τό ψΰχος, καί θερμαίνε
ται δυσκολώτεοον. Ή  τών γερόντω ν θνη- 
σιμότης έστίν ιδίως, καθώς καί ή τών παί-
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όων, μεγάλη, κατέ τε τό έαa και τον χει
μώνα.

"Ενεκα δέ τή; τραχύτητος, τή ; ρυτιδώ- 
σεως, τής ξηρασίας και τής έλαττώσεως 
τή ; θερμοκρασίας τοΰ  δέρματος, διακωλύε- 
ται ή λειτουργία αύτοΰ, ή άδηλο; τούτέστι 
διαφόρησις. Τούτου δ ’ ένεκα μεγίστη ή 
προ; τά καταρροϊκά νοσήματα τών βλενιο- 
δών υμένων, και μάλιστα τοΰ βλενώδους 
τών βρόγχων τάσι;, καθό τών υμένων τού
των αναγκαζόμενων όπως άναπληρώσωσι 
τήν διακωλυθεΐσαν τοΰ δέιαατος λει- 
τουΐ'.'ίαν.I I

Προβαινούσης τής ηλικίας, άπασαι αί 
λειτουργίαι τοϋ σοίματος -έςασθενοΰσι καί 

'τροποποιούνται ενεκα διαφόρων έν τοΐς όρ- 
γάνοις έπ ερχομένων αλλοιώσεων. Εί; τά; 
αλλοιώσεις δέ ταύτας "ών οργάνων καί 
κατά συνέπειαν εί; τάς τροποποιήσεις τών 
λειτουργιών αύτών οφείλονται άπαντα τά 
κατά τήν ποεσβυτικήν ηλικίαν παοατηοού-1 I I
με να νοσήματα.

Α·. τών κυκλοφορικών οργάνων λ. χ . 
αλλοιώσεις, τούτέστιν ή οστέωσι; τώ·- 
βαλβίδων τή; καρδία; η καί τών αρτηριών, 
"Λ στένιοσις, ή άπόφραξι; τών τριχοειδών 
αγγείων, ή διαστολή τών μάλλον πάσης 
άλλης ηλικίας μεστών αίματος φλεβών, ή 
έλάττωσις τής ισχύος τής ώσεως τής καρ- 
δίας’ ή νωθρό της τής κυκλοφορίας, ή ά-.ε- 
λής τοΰ αίματος όξυγόνωσις, καί ή έλάτ- 
τωσις τής Θερμογον ία ;, προδιαθέτουσι πάν
τα εί; διαφόρου; νόσους, μετά τοσούτω 
μείζονο; ευκολίας άναπτυσσομένα;, οσω ή 
ηλικία έστί μάλλον προκεχωρημένη. Τά 
νοσήματα ίδίως τής καρδίας άπαντώνται 
συχνά παρά τοΐς πρεσβύταις* ενίοτε δ ’ έ- 
περχεται παρ’ αύτοΐς έν άκαρεΐ ό θάνατος 
ενεκα ρήξεως τής καρδίας. 'ίΐ νωθρότης, ή 
δυσκολία τής κυκλοφορίας επιφέρει παθη
τικά; συμφορήσεις αίματος κατά τε τά

διάφορα όργανα καί μάλιστα κατά τε τους 
πνεύμονας και τόν εγκέφαλον, άποληγού- 
σας πολλάκις είς αιμορραγία; έν τή έπι©*- 
νεία η τ·?ί υφή τών οργάνων* αΐμορραγίαι 
τοιαΰται προέρχονται ένίοτε καί έξ άλ- 
λοιωσεω; τών αρτηριών, μάλιστα δέ έκ 
ty;c αττοστεω^εωί αύτών. Κ ατά tvjv ττρο- 
κεχωρημενην ταύτην ηλικίαν παρατηροϋμεν 
ωσαύτως ένίοτε και την πρεσβυτιχήν γάγ
γραιναν. όφειλομένην εί; τήν έ-εκα άρτη- 
ριΐτιδος η οστεώσεω; κυρίας αρτηρίας άπό- 
φραζιν μέλους τινός. Πάντα ταΰτα τά εμ- 
ποόια τή ; κυκλοφορίας άναπτύσσουσι συγ
χρόνως ΰδέρους, παραβλάπτουσι τήν θοέψίν 
τών σπλάγχνων, έλαττοΰσι τά ; έκκρί- 
σει; κ. τ . λ.

Ένεκα δέ τή; εν τή προκεχωρημένγ) 
ταύτν) ηλικία οστεώσεω; τοΰ λάρυγγος η 
φωνή άλλοιοΰται, έξασθενεΐ, καθίσταται 
τρομώδης, διακεκομμένη. 'Π  δέ ατροφία 
τών πνευμόνων, ή άραίωσις τοΰ ίστοΰ αυ
τών ή ποοϊοΰσα αύτών άδράνεια, ή νωθ^ό-y * I ?· 1 ι
της τής κυκλοφορίας καί τής αίματώσεως, 
προδιαθέτουσι τά αναπνευστικά ταΰτα ό'ο- 
γανα εί; διαφόρους νόσου;. Αί όξεΐαι βρον- 
χίτιδες, οί χρόνιοι κατάρροι, ή δύσπνοια, 
το άσθμα, αί φλογιστικά! καί ΰποστατι- 
καί πνευμονίαι, τό οίδημα καί ή γάγγραινα 
τών πνευμόνων είσί πάντα κοινά τής ποε- 
σβυτικής ηλικίας νοσήματα. Συχνάκις δέ 
παρατηροϋμεν κατά τήν ηλικίαν ταύτην 
καί τό εμφύσημα τών πνευμόνων, νόσον 
όφειλομένην άφ’ ενός μέν είς τήν άοαίωσιν 
τοΰ πνευμονικοΰ ίστοΰ, άφ’ έτέρου δέ είς 
τήν ένεκα τοΰ χρονίου κατάρρου έπερχομέ- 
νην σφοδράν βήχα. Είς την νόσον ταύτην 
αποδίδει ό Προΰς (Prous) καί τόν ένίοτε 
αίφνίδιον των γερόντοιν θάνατον.

Καθ’ ό'σον δέ ή κυκλοφορία καί ή ανα
πνοή έξασθενοΰσιν, άπαντα τά λοιπά όργα
να χάνουσι βαθμηδόν τόν τόνον καί τήν
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ενεργητικότητα αύτών, άτροφούσι, τραχύ
νονται. Έπειδή δέ παρά ταΐς γυναιξί τά 
στερεά τοΰ οργανισμού μέρη είσί μαλθακώ- 
τερα η τά τών άνδρών, επεται ότι τραχύ
νονται καί βραδύτερον, διό καί ζώσιν αί 
γυναίκες μακροχρονιώτερον τών άνδρών. 
Γνωστόν, ότι όσαι τών γυναικών ΰπερέβη- 
σαν τήν κριτικήν αύτών ηλικίαν χωρίς νά 
πάθωσι κατ’ αύτήν σπουδαίαν τινά οργα
νικήν νόσον, άπολαύουσιν άνδηράς υγεία; 
έπί πολΰν έ'τι χρόνον. ΤΙ μέν νεανική αύ
τώ ν  ηλικία έστί βραχυτέρα καί άνθηροτέ- 
ρα, τό δέ γήρας αύτών μακροχρονιώτερον 
καί ήττον δύσφορον.

*11 παρά τοΐς πρεσβύταις άπόπτωσις τών 
όδόντων, ή άδράνεια καί ή ατροφία τών 
μασσητηρίων μυών καί τών σιελογόνων 
αδένων, ή λέπτυνσι; καί ή έξασθένησις τοϋ 
μυϊκού ΰμένος τού στομάχου καί τών έντέ- 
ρων, ή δυσκολία τής κοιλιακής κυκλοφο
ρίας, αί τοΰ ή'πατο; καί τής παρ’ αύτοΰ 
έκκρινομένη; χολή; άλλο ιώσεις, καθιστώσι 
πάντα τάς πέψεις δυσκόλου.;, επιμόχθους, 
επέρχεται κατ’ αύτάς βάρος είς τό έπιγά- 
στριον, καί αναπτύσσονται πολλά έν τώ  
έντερικώ σωλήνι αέρια" άφ ’ Ινός μέν κα
θότι αι τροφαι δεν διαιρούνται, δεν τρίβον
ται, δέν μασσώνται, ούτε μιγνύονται έν τώ  
στόματι καταλλήλως μετά τού σιέλου, ά ο ’ 
ετέρου όέ, καθότι αί αδρανείς πεοισταλτι- 
καί κινήσεις τοΰ γαστροεντερικοΰ σωλήνος 
και η ελαττωσις τών εν αύτω έ*κρινθ|/.ένων 
ρευστών όεν απεργάζονται καταλλήλως τά ; 
τροφάς.

Συιεπάγουσι δέ αί δυσπεψίαι αύται ύ- 
πνωδίαν, συμφορήσεις η καί αιμορραγίας 
εγκεφαλικά;. Ή ένεκα άδρανείας τυύ έντε- 
ρίΛού σοιλήνος δυσκοίλιότης έστί συνήθης 
παρά τοΐς πρεσβύταις καί έπιβλαβεστάτη. 
Συχνάί είσιν ωσαύτως παρ’ αύτοΐς και αί

κήλαι, αί αιμορροΐδες, ή εΐίρυνσις, καί ή 
πρόπτωσις τοΰ άπευθυσμένου κ. τ . λ.

Ή  ούροδόχος κύστις άπόλλυσι βαθμη
δόν παρά τοΐς πρεσβύταις τήν συσταλτι- 
κότητα αύτής, ή χωρητικότης αύτής έλατ- 
τούται, αί δέ παρειαί της συμπυκνοΰνται. 
Το οΰρον επομένως δέν έξέρχεται πλέον 
μετά τής συνήθους δρμής, ή άκτίς αύτοΰ 
διακόπτεται καί τό τελευταΐον έντή κύστει 
ούρον εξέρχεται στάγδην. Βραδύτερον δέ rj 
κύστις δέν έκκενοΰται έντελώς' εντεύθεν 
συχναί πρό; οΰρησιν επεί'εις, δυσουρία καί 
τεινεσμός τής κύστεως, άλλοτε δέ έπίσχε- 
σις τών οΰρων η τούναντίον άκράτεια αύ
τών. Τά στενώματα τής ούρήθρας, ό χρό
νιος κατάορους τής κύστεως, ή χρονία νε- 
φρΐτις, οί λίθοι τής κύστεως καί τά νοσή
ματα τοΰ προστάτου άδένος ουδόλως είσί 
σπάνια κατά τήν πρεσβυτικήν ήλικίαν, μ ά
λιστα δε άν κατά τήν νεανικήν ήλικίαν έ
γένετο κατάχρησις τών λειτουργιών τών 
γεννητικών όργάνο,ιν. Τά γεννητικά όργανχ 
καθίστανται, κατά τήν πρεσβυτικήν ήλι
κίαν ανίκανα πρός παραγωγήν τοΰ είδους. 
Καί παρά μέν τή, γυναικί ή τής συλλήψεως 
δύναμις άπόλλυται περί τό 45ον η 50ον 
τής ηλικίας αύτής έτος, ό'τε βαθμηδόν οί 
μαστοί αύτής μαραίνονται, αί ώοθή/.αι, ή 
μήτρα άτροφοΰσι κτλ. Παρά δέ τώ  άνδρΐ ή 
παραγωγική δύναμις διατηρείται μακρο
χρονιώτερον, άλλ’ έπί τέλους εκλείπει καί 
δι’ αύτόν, σβέννυται καί όταν εϊσέτι αί κα- 
θολικαί δυνάμει; δέν άπώλεσαν άπασαν 
αύτών τήν ίσχύν. Αί άφροδίσιαι έπιθυμίαι 
βαθμηδόν έλαττούνται κατά τε τήν συχ
νότητα καί τήν ζωηρότητα αύτών, καί ή 
τεχνητή δέ αύτών πρόκλησις, έπιβλαβε
στάτη «λλω ς τε ούσα, δυσκόλως επιτυγ
χάνει. Αι στύσεις καθίστανται έπί μάλλον 
δύσκολοι, ασθενείς, στιγμιαΐαι, τέλος δ* 
έκλείπουσιν έντελώς* βαθμηδόν τό οσχεον
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ύέν ρικνούται πλέον, οί opyζι; άτροφοΰσι, 
τό σπέρμα έλαττοϋται τό ποσόν, ένω συγ
χρόνως καθίσταται όρρωδέστερον καί κατά 
συνέπειαν και ήττον οδμηρόν. Τά ολίγιστα 
εν τω  σπέρματι σπερμοζωύφια είσί νωθρά 
και ταΰτα. Τέλος 5ε τό σπέραα άπόλλυσι 
πάσαν γονοποιόν δύναμιν.

Α 1. τοΰ νευρικού συστήματος ύλικχί αλ
λοιώσει; αύδόλω; άναλογοΰσι πρό; τάς τοο- 
ποποιήσει; τών λειτουργιών αύτοΰ, έφ’ ώ 
δέον δπω; αϋταί άποδοθώσι μάλλον εί; τά; 
διαταραξεις τής κυκλοφορία; καί τής αί- 
ματωσεως, ών ενεκα τά  διάφορα μέρα τοΰ 
έγκεφαλοραχυτικού καί γαγγλιώδους συ
στήματος δέν διεγείρονται δεόντως ΰπό τοΰ 
αίματος.

Αί μήνιγγε; παρά τώ  γέροντι τυλούν- 
ται, τραχύνονται, χάνουσι τήν έλαστικότη- 
τα αυτώ ν εί; διάφορα αύτών μέρη καί πρό 
πάντων κατα την δρεπανοειδή άπόφυσιν, 
παρατηρούνται σημεία άποστεώσεως* άνα- 
λογους δε αλλοιώσει; παρουσιάζει καί τό 
νευρείλημα. Αί φλέβες καί οί κόλποι είσί 
συμπεφορημένοι* αί άρτηρίαι όστεούνται εί; 
διάφορα αύτών μέρη* έντεΰθεν δέ ή ευκο
λία μεθ’ ή; έπέρχονται αί συμφορήσεις καί 
αί αίμορραγίαι τοΰ έγκεφάλου.

’Αμφιβάλλεται άν ό δγκος τοΰ έγκεφά
λου έλαττοϋται παρα τοϊς πρεσβύταις, ώ ς  

τινες ισχυρίζονται* άλλ’ ή ουσία αύτοΰ 
παρατν,ρεΐται έν γένει συμπαγεστέρα* άλλο
τε δέ άπ ’ εναντίας έστί μεμαλακυσμένη ε ίς  

διάφορα μέρη καί οίονεί διαρρέουσα* η δέ 
μαλάκυνσις αυτη οφείλεται ένίοτε εί; τήν 
ενεκα τής εναποθεσεως οστεωδών ιζημάτων 
α,.οφραξιν τών αρτηριών, καθ’ η ν  περίπτίο- 
σιν δυνάμεθα νά παραβάλωμεν ταύτην 
μετά τής πρεσβυτικής γαγγρα ίνης.

Ούσιωύεις επιση; τροποποιήσεις παρατη- 
ροΰμεν εις τε τάς διχνοητικάς καί ηθικά; 
δυνάμεις τοΰ γέροντος. «Έ ξ  άπασών τών

«διανοητικών δυνάμεων ή μνήμη, λέγει ό  

» Φλερύ, ύφίσταται πρώτη τάς προσβολάς 
»τής ήλικίας" παρουσιάζει δέ αυτη έν τη 
» προΐούση αύτής εξασθενήσει τό εξής μονα- 
» δικόν φαινόμενο/. Ένώ ο' γέρων λησμονεί 
»επι μάλλον καί μάλλον τά κύρια όνόμα- 
»τα , τάς ημερομηνίας, τάς λέξεις* ένώ λη- 
«σμονεϊ ο,τι επραξεν, εΐπεν, ηκουσεν, η είδε 
»πρό ολίγων μόλις στιγμών, ή μ ν ή μ η  τοΰ 
«παρελθόντος επανέρχεται καθαρωτάτη καί 
«λίαν επίμονος. Ό  γέρων περιστρέφεται 
»~άντοτε πρός τό παρελθόν. Ζητεί τήν 
«λήθην τής ένεστώσης, αύτοΰ καταστάσεως 
« ·ί ; τάς εύαρέστους τής νεανικής αύτοΰ 
λ ήλικία; άναμνήσει;* ή δέ στεθερά αύτη 
«ενασχόλησις καθιστά έπί τέλους αύτόν 
«πολυλογάν, ταύτολνόγον, ίδιότροπον, άδι- 
»κον πρύ; τε τούς ανθρώπους καί τά ποάγ- 
«ματα τής ένεστώσης έποχής* είναι δηλ. 
«ό laudator Temporis aoti τοΰ Όρατίου.»

«Άξιοπαρατήρητον δ ’ επίσης είναι, δτι 
»ό γέρων διατηρεί τήν μνήμην τών ιδίων, 
«τών προσωπικών αυτοΰ συμφερόντων.

«Ή  φαντασία, τό άνθος αύτό τή ; νεα- 
«νικής ήλικίας, έξασθενεϊ, μαραίνεται, χ ω - 
» ρίς ούδόλως ν’ αντικαθίσταται, προϊούσης 
«τή ; ηλικία;, ύπό κρίσεως στερεωτέρας, 
«ύγιεστέρας, όρΑοτέρας, τοΰ έπί τοσοϋτον 
«έπαινουμένου τούτου καρποΰ τής πείαας 
«καί τοΰ γήρως. Ή  σκέψις διά τόν γέροντα 
«μεταβάλλεται εί; δισταγμόν, ή φρόνησις 
«είς μικροψυχίαν, ή σταθερότης είς ίσχυ- 
«οογνωμο σύνην, ή οικονομία είς φιλαρ- 
« γυρίαν.»

(ακολουθεί)
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οστις  κ ατα  βούλησιν τοΰ  αναγνώ στου  άποτελεΤ 
^ δέν άπ οτελεΐ μέρος τ?ΐς π ερ ιη γή σεω ς.

Πέντε έτη μετά τά άνωτέρω γεγονότα, 
χειμερινήν τινα έσπέραν, έπί τή εύκαιρία 
τής έορτής μου, πολλοί συγγενείς καί τινες 
φίλοι είχον συναχθή έν τώ  οϊκω μου. Ό  
καιρός ήτο ψυχρός. Ό  βορρέας, μανιωδώς 
συρίζων, ωθεί έκ δυσμών πρός άνατολάς 
παμμεγέθη μέλανα νέφη, ένώ σταγόνες 
βροχής παχεϊαι καί όξύταται έδίωκον έκ 
τών όδών τούς βραδύνοντας διαβάτας. Δέν 
πιστεύω νά ύπάρχη τις, δστις νά μή ήσθάν- 
0(1 τήν ηδονήν τοΰ νά κάθηται έντός θερ
μού δωματίου κατά τάς άτελευτήτους τοΰ 
χειμώνος έσπέρας, ένώ έκτος τό ψΰχος κα
θίσταται άφόρητον, ό άνεμος μαίνεται καί 
6 ουρανός μάς δωρεϊ καταρράκτας ΰδατος, 
χωρίς πολλάκις νά έχωμεν ανάγκην αύτών. 
Εννοείται οίκοθεν, δτι η ηδονή εΐναι μεί- 
ζων, δταν ή έσπερίς ποικίλληται ύπό ζω η 
ρών οφθαλμών, ροδινών χειλέων, λευκών 
χειρών καί χρυσιζούσης κόμης, δταν δηλ. 
τό δωμάτιον παρέχνι τήν θέαν μικρογρα- 
φικοΰ κόσμου, περιλαμβάνον άνδρας καί 
γυναίκας.

Εύτυχώς οί πλεΐστοι τών ξένων μοο ήσαν 
κορίαι, ώς έκ τοΰ οποίου ήμην λίαν εύδιά- 
θετος* (τολμώ  νά τό εϊπω σήμερον, δτε ή 
σύζυγός μου έπαυσε νά είναι ζηλότυπος, 
ίσως διότι δέν τη παρέχω πλέον άφορμάς). 
Είναι γνωστόν, δτι ή εύθυμία τοΰ οικοδε
σπότου μεγίστων έξασκεϊ έπί τών ξένων ε
πιρροήν, καί οί κύριοι λοιπόν, ούς είχον τήν 
τιμήν νά ξενίζω, ησαν εύθυμότατοι. ’Αφού 
δέ τό γυναικεΐον τής συναναστροφής μας

φΰλον έξήντλησεν δλα τά ιοβόλα τής φα
ρέτρας του βέλη κατά των πεπαλαιωμένων 
ταινιών, τών έσχισμένων χειριδών. τών 
κακώς κατεσκευασμένων πίλων καί τών 
άκόμψων ένδυμάτων τής Α. τή ; Β. $ τής 
Γ . κυρίας (καθόσον δ’ ένθιιμοΰμαι, δέν άφή- 
καν ήσύχους η μόνον δσας δέν έγνώριζον) 
ή ομιλία, μή υπαρχόντων νέων έσωτερικών 
καί εξωτερικών (6 φάκελλος τής Ευρώπης, 
αναμενόμενος τήν έσπέραν αύτήν, είχε βρα
δύνει) έστράφη περί τά ταξείδια καί ή σύ- 
ζνγός μου, ητις μ ’ δλας τάς προφυλάξεις, 
ας έλαβον, είχε μάθει τήν πρό πέντε έτών 
είς Νεάπολιν μετάβασίν μου, καί ή'τις δέν 
έ'παυεν άνά πάσαν στιγμήν νά μοί τό κτυ- 
πα κατά πρόσωπον, μοί είπε μέ κωμικο
τραγικόν τι ήθος* δέν μάς διηγείσαι τό τ α - 
ξείδιόν σου είς Νεάπολιν ; Καί στραφεΐσα 
πρός τούς άλλους προσέθηκε,είναι τερπνόν,νο
μίζει τις, δτι άκούει τά ταξείδια τοΰ Σε- 
βάχ θαλασσινού η τοΰ Γκίούλιβερ.

—  Είς λόγος πλειότερον, είπον εγώ 
τότε διά νά μήν ύποβληθώσιν είς τήν βά - 
σανον νά τήν άκούσωσι.

Δυστυχώς δέν είχον τήν αύτήν ιδέαν καί 
οί άκροαταί μου, οΐτινες μια φωνή μέ ίπε- 
χρέωσαν νά έπαναλάβω τήν διήγησιν, ·?,ν 
γνωρίζουσιν, δσοι τών άναγνωστών μου 
είχον τήν υπομονήν ν’ άκολουθήσωσι τήν 
βραχεΐαν περιγραφήν, ην έξένισεν ο ΒΪΡΠΝ 
είς τά κατά τά παρελθόντα έτη φύλλα 
αύτοΰ.

Έτελείωσεν ή διήγησις καί ήρχισαν τά 
σχόλια. 'Η γυνή, ητις έξορύττει τόν οφθαλ 
μόν τών άλλων γυναικών προκειμένου περί 
καλλονής ή ένδυμάτων, υπερασπίζεται ύπέρ 
τό μέτρον αύτάς, δταν πρόκειται περί 
άνδρός.

—  Βεβαίως θά ειχεν αφορμήν τινα διά 
νά μεταβαίνη είς Λ’ -άπολιν άνευ εργασίας, 
εΐπε νεάνις τις έχουσα ζωηρούς οφθαλμούς.

35
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—  Καλέ δέν βαρύνεσαι, ΰπέλαβεν εΰ- 
σαοκός τις κυρία (περί ής πάνυ εύφυώς είπέ 
τις, δτι είναι αί εννέα Μοΰσαι ήνωμέναι), 
είναι ζήτημα καρδίας.

—  *Η Νεάπολις lyst ωραίας γυναίκας, 
προσέθηκεν άλλ·/·,, ής τό πονηρόν μειδίαμα 
άντέφασκε πρός τήν απλήν φράσιν, ην προ- 
έφερον τά y είλνι της.

Πάσαι τέλος άπεφαίνοντο, οτι ή διήγη~ 
σίς μου ήτο έφευρημένη, καί οί άνδρες, οΐ 
τινες συντάσσονται πάντοτε με τάς κυρίας, 
έκηρύχθησαν κατ’ έμοϋ. Μάτην προσεπά- 
6θυν νά τάς πείσω περί τοΰ εναντίου. ’ Ησαν 
αμετάπειστοι. Ή  σύζυγός μου ήτο τόσω 
ευτυχής, ώστε, καί στέμμα άν τνί προσεφέ- 
ρετο τνιν στιγμήν αυτήν, ήθελε τό άπορρί- 
ψϊΐ* ώς πρός εμέ (ομολογώ τήν αλήθειαν) 
ί κινδυνέυσα, ώραία μου άναγνώστριά, νά πι- 
βτεύσιο καί ό ίδιος, δτι ή δινΐγτ,σίς μου ήτο 
ψευδής, δτε άνοίγει ή θύοα καί εισέρχεται 
ό ύπν,ρέτΥΐς μου, κρατών δέσμην επιστολών 
έξ Ευρώπης. Εις ·?ιν εΰρισκόμην κατάστα- 
σιν ανέκραξα «Έ ς αΰριον τά σπουδαία». 
Ά λ λ ’ ή εύσαρκος κυρία μοί είπεν εϊρωνικώς.

—  Βλέπω ογκώδν) φάκελλον έκ Παρι- 
σίων* μήπως σάς γράφει δ κύριος Κάλχαν ;

’Ήνοιξα τήν περί ής ό λόγος επιστολήν 
μη/ανικώς καί ω  τοΰ παραδόξου θαύματος! 
περιέκλειε άναμφισβήτητον άπόδειξιν τής 
άληθεία; τών λόγων μου.

—  Κύριοι ! ανέκραξα, σείς, οιτινες ώς 
Θίομας ήθέλατε νά ψηλαφήσητε, ίδοΰ δ, τι 
θά σας καταστήση άναπολογήτους, καί θά 
σάς κάμνι νά πιστεύσητε δ,τι σάς έ'λεγον, 
καί έδειξα τήν επιστολήν.

—  Πώς ή επιστολή αυτη ;  ήρώτη-
σεν ή σύζυγός μου μέ ήθος σκυθρωπόν.

—  Ή  επιστολή αυτη περιέχει τήν άθιοό- 
τητά μου.

—  "Ας ίδωμεν, ανέκραξαν πάντες* συν- 
εσπειρώθησαν περί έμέ καί ηρχισα τήν ά- 
νάγνωσιν.

« ’Αγαπητέ μοι φίλε !»  έλεγεν ή έπι- 
«στολή. «Πέντε παρήλθον έτη, άφ’ δτου έ- 
«χωρίσθημεν έν Νεαπόλει, καί θά ήπόρεις 
«βεβαίως πώς δέν έλαβες ούδεμίαν είδησιν 
«οΰτε περί έμοΰ οΰτε περί τοΰ Κάλχαν...»

—  Λέγει Κάλχαν, ήρώτησεν ή σύζυγός 
μου.

—  Ίδέ , άπήντησα έγώ.
—  ΓΗσυχάσατε, κυρία, άνέκραξεν ή ένω- 

σις τών Μουσών, ίσταμαι δπισθέν του καί, 
άν δέν είναι πιστή ή άνάγνωσις, θά τόν 
διακόπτω έγώ.

—  Καί έπειδή, προσέθηκα μειδιών, δέν 
υπάρχει λόγος, ώστε νά μήν πιστεύωνται οί 
λόγοι τοΰ αυτοκλήτου έπιτηρητοΰ, έξακο- 
λουθώ.

κπώς δέν έλαβες ούδεμίαν είδησιν οΰτε 
«περί έμοΰ, οΰτε περί τοΰ Κάλχαν, οΰτε περί 
ϊτοΰ ίατροΰ, οΰτε περί τής ώραίας Γαλ- 
»λ ίδος.»

—  Καί αύτό υπάρχει, άνέκραξεν ή εύ
σαρκος επιτηρητής, βλέπουσα τήν σύζυγόν 
μου δυσπιστοΰσαν.

«Οΰτε περί τοΰ άδελφοΰ τη ς '» έξηκο- 
λούθησα : «Τί νά σοί εϊπω, φίλε μου, ειχον 
» τόσους περισπασμούς οικογενειακούς, ώστε 
»ούδέ σήμερον θά σοί έγραφον, εάν δέν 
«έσκεπτόμην, δτι θ’  άν/ισύ^εις διά τήν κα- 
«τάστασιν τοΰ Κάλχαν καί ιδίως τής άτυ - 
»χοΰς Βιργινίας. Ένθυμεϊσθε, δτι χωρισθέν- 
»τες, έν τώ  ξενοδοχείω της Τολέδου άνε- 
«χωρήσαμεν ήμεΐς μέν είς Καστελλαμάρε, 
»δ δέ κύριος Δουπέν μετά τής άδελφής του 
»εϊς Σικελίαν.

» Είς Καστελλαμάρε διεμείναμεν ολίγον.. 
« ’Εκτός τής πλουσίας φύσείός της οΰδέν 
»άλλο έχει προσελκύον τόν περιηγητήν έκ - 
»τός τής ιδέας, δτι βαίνεις έπί τών έρει- 
»πίων τών άρχαίων Σταβειών, ένθα άπ ω - 
»λέσθη ταφείς ΰπδ τήν πυρώδη τοΰ Βεσου- 
»βίου τέφραν δ πρεσβύτερος Πλίνιος. Ά ν α -
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Βχωρήσαντες έκ τής Κ αστελλαμάρε έτρά- 
»πημεν είς τά  πέριξ τής Νεαπόλεως, άνα 
«παν  δέ βήμα, μας ήρχεσο είς τόν νοΰν 
«δλκ ν ,  ιδίως έμοΰ καί τοΰ κ . Κάλχαν καί 
»πολΰ  έλυπήθημεν, διότι μή εΐσακούσας 
« τ ώ ν  παρακλήσεων μας δέν έδέχθης νά 
«παραμείννις μικρόν έτι είς Νεάπολιν. Διά 
»τόν αρχαιοδίφην, τόν φυσιοδίφην καί τον 
«ποιητήν τά  πέριξ τής Νεαπάλεως είναι 
» αληθώς θησαυρός ανεξάντλητος. Πόσον 
«δίκαιον έ/ουσιν οί λέγοντες, δτι  δέν δύ - 
«ναταί τις νά ειπνι δτι είδε τήν Νεάπολιν, 
«έάν δέν ειδε τ ά  περίχωρα αυτής' έκεΐ 
«βλέπει τις τόν Παυσίλυπον λόφον διωρυγ- 
«μένον εις μήκος 1 0 0 0  ποδών, τήν λίμνην 
«Agnano έντός γραφικωτάτηζ κοιλαδος, 
« τ ό  φημιζόμενον Crotta del cane (άντρον 
«τοΰ κυνός), ο ΰ τό έδαφος καλυπτομενον 
«άπ ό  άζωτον  αέριον μακρύνει παν έμψυχον 
«τήν  άνωτέοαν πάσης περιγραφής κοιλάδα 
«Σ ο λ ια τ ά ρ α  (τό  Φελεγραΐον πεδίον) περι- 
«κυκλουμένην ύπό λόφων θερμών καί άνα- 
«δίδουσαν θειώδεις αναθυμιάσεις· τήν π α -  
«λαιάν δεκαρχίαν ένθα κατά  τήν 28  πρα- 
«ξιν τών  ’ Αποστόλων  διέμεινεν επί έπτά 
«ημέρας 6 Παΰλος, περιέχουσαν τα  ερείπια 
«τοΰ  αμφιθεάτρου Κολοσαίου του ναου Σε- 
»ράπ ιδος Αιός καί τοΰ ναοΰ τοΰ Αύγουστου. 
« Ό  περιηγητής ό κατά μάνας θεώμενος 
«αύτών δέν δύναται νά πλήξη* άνά παν βή- 
«μα  συνάντα τόν Βιργίλιον, τον Αυγου- 
«στον,  τόν Όράτιον, τόν Κικέοωνα, τόν 
«Σκηπίωνα, τόν Νέρωνα* βαίνει έχων εκ 
» δεξιών τήν φύσιν καί έξ εύωνύμων τήν 

Τ) τέχνην, ήτις τ  ο σ CO πολυ επλησιασε τ  ί, ν 
«ποώτην. Φέρων τις τό βήμα πρός δυσμάς 
«πρός τό  Μισηνόν άκρον, άπαντα  πεδιάδα 
«άπέραντον, πλήρη ιστορικών αναμνήσεων. 
«*Η πεδιάς αυτη συνισταμένη σήμερον έξ 
«ερειπίων έπαύλεων καί ναών, ώς τ ά  π ο λ -  
» λ ά ,  η το  τό πάλαι ή προσφιλής τών 'Ρ μ -

«μαίων διατριβή. Έπερχάμενάς τις ένταΰθα, 
«άναμιμνήσκεται τοΰ μεγάλου εκείνου τής 
«'Ρώμης λαοΰ, δστις καθυπέταξε δήθεν διά 
«τών οπλών τήν Ε λλ άδα , ένώ αύτός ΰπε- 
«τάσσετο είς αύτήν διά τών νόαων καί τών
«γραμμάτω ν Κ ατά τήν αύτήν διεύ-
«θυνσιν καί έπί τής αύτής σχεδόν γραμμής 
«άπαντα τις τόν τάφον τοΰ υψιπετούς τής 
«Αίνειάδος, τών Γεωργικών και τών Βου- 
» κολικών ποιητοΰ, Πουβλίου Μάρκου Βιρ- 
«γιλίου, τοΰ φίλου τοΰ Αύγουστου καί τοΰ 
«Ό ρατίου.

«Τό περί ού δ λόγος μν/,μεΐον, έντός 
«αμπέλου κείμενον, είναι ταφεΐον η ήρίον 
«οίκογενείας επιφανούς. Ή  περικλείουσκ 
«αύτό άμπελος είναι περιπεφραγμέν·/; καί 
«ανέρχεται τις εις αύτό διά βαθμιδών 
«πολλών. Ήρίθμησα τότε αύτάς, άλλά τήν 
«στιγμήν, καθ’ ήν σοί γράφω, δέν ένθυμοΰ- 
«μ αι πλέον τόν αριθμόν* έχω, ώς βλέπεις, 
«άριστοκρατικήν τήν μνήμην. "Άν δέν άπα- 
«τώ μ αι μ ’ είχες είπεΐ, δτι δέν είδες αύτόν 
»καί διά τοΰτο εισέρχομαι εις τάς λεπτο- 
«μερείας του. Ό  τάφος, ρωμαϊκής κατα- 
» σκευής,περικλείει δωμάτιον πέντε περίπου 
«τετραγωνικών μέτρων μετά τριών παρα- 
«θύρων καί θόλου. Εις τούς τοίχους,διατη* 
«ρουμένους έ'τι ακεραίους, ύπάρχουσι 1 0  

«κοιλώματα διά τάς νεκρικάς κάλπας. Ό  
«κύριος τοίχος είναι πλέον κατεστραμμένος, 
«άλλ ’ έκ τών σωζομένων λειψάνων του 
«πείθεται τις, δτι καί έν αύτω υπήρχε κοί- 
«λωμα πρός τόν αύτόν σκοπόν πολύ τών 
«άλλων μεΐζον. Μέχρι τοΰ 1530  ήμφισβη- 
«τεΐτο , άν έν τώ  έν λόγω μνημείω άνα- 
» παύεται ή κόνις τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ. 
» ’ Αλλ’ ώς γνωρίζεις, ό Βιργίλιος κατώκει 
«εις πεδιάδα τινά, (κειμένην, ώς πολλοί 
«ισχυρίζονται καί εις έμέ φαίνεται πιθανόν, 
«π α 3ά τω  τάφω του,) πλησίον τής δποίας
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«ώ οειλε νά τ α φ ή 1 κατά  τήν τελευταίαν 
»τοϋ  ίδιου βούλησιν, έξ ού δύναται τις νά 
«δεχθή ώ ; πιθανόν, δτι τό περί ού ό λ ό -  
«γος μνημεΐον είναι γνήσιον, άφοΰ ή πεδιάς 
«έν ή κατώκει κεϊται πλησίον αύτοϋ. Μέχρι 
«τού  1 326 τό μνηιλεϊον ήτο ακέραιον καί 
«κεκοσμημένον δ ι’ έννέα κιόνων μ ετά  υδρίας 
«μαρμαρίνης, φέρον έπί τοϋ διαζήματος τήν 
«έξής επιγραφήν :

Μ  a ntua megenuil,  Calabri rapuere, tenet nunc

Parihenope cecin i pescua, rura, duces.

« Ώ ς  σοί προεϊπον, μέχρι τοϋ 1534 ν;μ- 
«φισβητεϊτο ή γνησιότης του , άλλά κατά 
« τήν εποχήν αύτήν ό Καρδινάλιος Βέμπος 
»(Bem po) είς τόν πρός τόν στενόν φίλον τού 
«βασιλέω ς Φριδερίκου τοϋ II τοϋ έξ Ά ρ α - 
«γωνίας καί έξοχον ποιητήν Ιά κ ω β ο ν  Σαν- 
«ναζάρ (Jacqes Sannagar) επιτάφιόν του , 
«στηριχθείς ιδίως εις τό δτι κεϊται πλησίον 
«τή ς  πεδιάδος, έν ή κατώκει δ Βιργίλιος, 
«απέδειξε τήν αύθεντικότητά του καί τό 
«1 5 3 4  έθηκαν έπ ’ αύτοϋ τήν εξής έπιγρα- 
«φήν σωζομένην μέχρι σήμερον :

Qui cinercs  ?  tumuli haec vestigia ; conli lur olim·

II]i hie qui cecin il  pascua, rura duces.

»Τοιοϋτος τοϋ Βιργιλίου ό τάφος. Είναι 
«αληθές, δτι ούδέν δεικνύει περίεργον καί 
«ούδεμίαν έ'χει καλλιτεχνικήν αξίαν, άλλ ’ 
«ή  έντεύθεν 0έα τής πόλεως είναι θαυμα- 
«σία  καί 6 περιηγητής δύναται νά καθήση 
«δλοκλήρους έπ ’ αύτοϋ ώρας καί νά ψάλλη 
» τ ό  τοϋ ίταλοϋ ποιητοϋ :

Oh fugacita del tempo I 

Oh niomilila pcrpetua

Dellocose .

1 Ά π εθ α ν ε  τήν 21 7βρίου τοΟ Ί9 έτους Π. X. 
«ις Βρεντίσιον, επ ανερχόμενος έξ Ε λ λ ά δ ο ς .

Pu0 chi ν\ con sidera  affligers i, se fortu na cess6 
di serridergli , se vien sepolto  in prigione, se gli si 
menaccia i! pali bolo  ?

« ’Ελυπήθημεν #μ(ος πολύ, διότι ή μεγα- 
«λοπρεπής δάφνη, ή'τις έσκίαζεν αύτόν έπί 
«τόσους α ιώ ν ας , ην έξύμνησαν οί ποιηταί 
«καί τήν όποιαν κ α τ ά  τινα δημοτικήν πα- 
«ράδοσιν έφύτευσεν δ Πετράρχης, δτε έπ ι- 
«σκέφθη αύτόν μ ετά  τοϋ βασιλέως 'Ροβέρ- 
«του , δέν υπάρχει πλέον. Οί κ ατά  καιρούς 
«πεοιηγηταί διά της άποκόψεως τώ ν  φύλ- 
«λω ν τήν κατέστρεψαν· τούτο εκαμε τόν 
«Κ όλχαν νά είπη μέ είδος τι άνα/.ουφί- 
»σεω ς.

» —  Είς δλα λοιπόν τά  εθνη ΰπάοχουσιν 

«Έ λγΐνοι.
» —  ’Εκτός έάν, προσέθηκα μειδιών, ό 

«Έ λγϊνος α ύ τό ; δέν τήν έξερρίζωσεν δλό- 
οκληρον, ίνα μεταφέρηαύτήν εις μουσεΐόν τι 
«τού  Λονδίνου.

«Έ ξελδόντες τής πόλεως ταύτης καί 
«άφέντες δεξιά τόν περιώνυμον λόφον, εις 
«ού τούς πρόποδας ύπάρχουσι τ ά  ερείπια 
«τή ς έπαύλεως τοϋ Κικέρωνος, -̂ ν αύτός 
«ούτος δτέ μέν καλεΐ ’ Ακαδημίαν δτέ δέ 
«Πουτεσλανόν, Ιτράπημεν πρός τό  M onte 
«n u ov o  κ α τ ’ άπαίτησιν τοϋ π αιδαγω γού  
«τοϋ  Κόλχαν, δστις, ώς γνωρίζεις, είναι 
«άριστος γεω λόγος. Διά τόν περιηγητήν 
» ούδέν εχει περίεργον, άλλά διά τόν γ εω - 
«λόγον εχει π ολλά . Τό Ν έ ο ν  ’Ό ρ ο ς  μέχρι 
«τοϋ  1 5 3 7  δέν υπήρχε. Τήν 30 7βρίου 
«1 5 3 8  έφάνη αίφνης έκεΐ, δπου άλλοτε ύ- 
«πήρχε πεδιάς, καί τούτου ενεκα ώνομάσβη 
«N u o v o  νέο ν δηλ. όρος* τό  δρος τούτο, 
«σχήμ ατος κεκολοβωμένου κώνου,έχει έν τ£> 
«μ έσω  χαίνοντα βαθύτατον κρατήρα Ισβε- 
»σμένον πλέον καί περικυκλούμενον άπό 
«μάζαν κισσίριδος, τραχύτιδος καί πώρου, 
«οιτινες ούδεμίαν άφίνουσιν αμφιβολίαν περί 
«τή ς ηφαιστειώδους καταγ<υγής του . Κ α τά
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»τόν  διάσημον αρχαιολόγον Νικολίκην, τά ! 
«περί ού δ λόγος δρος έσχηματίσθη έν τρι- 
«σίν ήμέραις ώ ;  έκ τοϋ κατά  τό έτος τοϋ- 
» τ ο  (1 5 3 8 ) έπισυμβάντος σεισμού. 'Ο π αι- 
«δα γ ω γ ός  τοϋ κ. Κόλχαν μάς εΐπεν, δτι 
«έπείθετο είς τήν γνώμην αύτήν τού Νικο- 
«λίκη (καίτοι ύπό πολλών άλλω ν, ώς έμ α - 
«θον κατόπιν , άμφισβητουμένην) καθόσον δ 
«τρομερός αύτό; σεισμός κατέχωσε καί τήν 
«προσφιλή το ϊ ; 'Ροψ,αίοις λίμνην Λουκρί- 
»νην, ·?ιν έξύμνησεν δ Ό ράτιος διά τά  εΰ- 
«χυ μ α  ό'στρακα καί τούς ιχθύς αύτής. 'Η 
«λίμνη αύτη έχωρίζετο τής θαλάσση; δι’ 
«άρχαίου κρηπιδώματος, 'θ δ ά ς  τοϋ ΓΗρα- 
«κλέου; καλουμένου, δπερ κ ατά  τήν μυθο- 
«λογίαν έχρησίμευσεν εις τόν Ή ρακλήν, ϊνα 
ομεταφέρη διά τών τελμ άτω ν  τούς έν τή 
«νή σφ  Έρυθεία βόσκοντας τρ ισω μ άτους  
«βόας τοϋ Γκρυόνου καί τά όποιον επαθε 
«καί άλλοτε, ιδίως δμως εις τήν άνάδυσιν 
»τοϋ  νέου ό'ρου;· άλλά καί μέχρι σήμερον 
«είς άπόστασιν 2 0 0  βημ άτω ν δύναται νά 
«ϊδη  6 περιηγητής λ.είψανα τής λεγομένης 
««Θ ύρας τοϋ Ιου λ ίου », καταστραφείσης ύπά 
«τού  Ά γρίπ ινα .

«Μ ετ ’ αύτής συνείχετο ή λίμνη Ά βέρνη 
«άναδίδουσα θανατηφόρους αναθυμιάσεις, 
«φονευούσας καί αύτά τά  περιϊπτάμενα 
«π τη νά .

» 'Η  λίμνη αυτη περικλείεται σήμερον 
»δλη  σχεδόν υπό λόφων. Ή  σοβαοότης δέ 
»τόσ&> αύτής δσω καί τώ ν  πέριξ έγέννησε 
«ϊσω ς τήν δόξαν τών αρχαίων, δτι ενταύθα 
«κεϊται ή ε’ίσοδος τοϋ ‘'Α.δου. Εις τά  πέριξ 
«αύτής ισχυρίζονται πολλοί, δτι κατώκουν 
»οί Κιμμέριοι, οιτινες είχον διαρκή νύκτα 
«κ αί περί ών δμιλεΐ 6 'Όμηρος έν τή Ό δυ σ - 
»σεία του. Μεσημβρινώ; τής λίμνης ΰπάρ- 
«χουσι διάφορα σπήλαια καί στοαί. °Έν έξ 
«αύ τώ ν  καλείται «ΣπήλαιΟν τής Σιβύλλης» 
«εχον μήκος 2 8 0  ποδώ ν, περί ού λέγει δ

«Βιργίλιος: « · · «π ετρώ δες, βαθύ σπήλαιον,. 
«τρομερόν διά τό άπειρον χ ά σ μ α , ασφαλές, 
«εκ  τής μελαίνης λίμνης καί τοϋ σκότους 
«τώ ν  δασών. 5/Ανωθεν αύτοΰ ούδέν πτηνόν 
«ήδύνατο νά ϊπ τα τα ι άποινεί. Ά ν αθ υ μ ία - 
«σις ανυπόφορος έκ τής μελαίνης έσχ ισμ έ- 
«νης φάραγγος, πρός τό  κοΐλον έφέρετο τοϋ 
«ούρανού" τούτου έ'νεκα ’'Αορνον οί 'Έ λ λ η - 
«νες τόν τόπον έκάλεσαν.» Κ αί αληθώς 
«είναι τόσω  βαθύ καί ζοφώ δες, ώ σ τ ε , δταν 
«έπ λη σίασα , άκουσίως τά  χείλη μσυ έψέλ— 
« λ ’ σαν τό «L asciate  ognisperanza —  Ό  

«νο ί q u ’ intrate !«  τοϋ Δάντε.
«Εισερχόμενό; τις δ ιά  θύρας έκ πλάνθων 

«άπ αντα  κατά  πρώτον εύρυτάτην ύγράν 
«στοάν κ ε χ α ρ α γ μ έ ν η ν  εντός τοϋ βράχου καί 
«εφωδιασμένην μέ όπάς καθέτους. Σχεδόν 
«πλησίον τής μ εταξύ τώ ν  δύο λιμνών (Λ ου- 

«κρίνης καί Ά βέρνης) παρόδου, έτέρα σ τ ε -  
«νή στοά φέρει δεξιά  πρός μικρόν τ ε τ ρ ά -  
«γωνον δω μ άτιον, δπου εύρισκετο, ως ε - 
«λεγον, «ή θύρα τοϋ "Α ,δου.» Πλησίον αύ- 
«τώ ν  υπάρχει ετερον δω μ άτιον , τοϋ όποιου 
«τό  έκ μωσαϊκού έδαφος καλύπτεται ΰπό 
«ΰδατος θερμού πηγάζοντος έκ γειτονικού 
«τίνος κοιλώ ματος. Τά δωμάτιον τούτο 
«κ αλείτα ι «Λουτρά τή ; Σ ιβύλλης», φρονώ 
«δίΛως, δτι ή ονομασία είναι νεωτερα, κ α - 
«θόσον δέ« απ αντάται κατά τοΰ ; αρχαιο- 
«τέρου; χρόνους, καίτοι το περι ου ο λόγος 
«δω μάτιον  φαίνεται προωρισμενον πρός το ι- 

«αύτην χρήσιν.
« Ή  Σίβυλλα, ής τό  όνομα φέρει τό ρη- 

«θέν άντρον, είναι ή Κ υμαια, ην οι ιταλικοί 
«λαοί φρονοϋσιν ώς γεννηθεϊσαν έν Κύμη 
« τ ή ;  Καμπανιάς καί είς ήν άποδίδουσι τά  
«έν Κ απ ιτω λίφ  φυλαττόμενα ιερά βιβλία 
« τ ά  καταστραφέντα έν τή έπί Σύλλα πυρ- 
«κ αϊά . ’ Εκ τοϋ άντρου τούτου, ώς ένθυμεϊ- 
«σα ι, κατήλθε μ ετά  τής Σιβύλλης ό Α ί- 
«νείας είς τόν ν^.δην, ενθα εύρε τόν πατέρα
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«το υ , δστις προεϊπεν αύτώ  τό  μέλλον. 'Ο
5) π α ιδαγ ω γ ός  εΰρεν εύκαιρον τήν π ερίστα - 
»σιν ταύτην νά μας άπ αγγείλη  τό  τοϋ Βιρ- 
«γ ιλ ιου :

Ec^c aiitem, primi sul lumina solis et ortus 

Sul pedibus mugire so lum, et iuga coepta moveri 

Silvarum visaequc caues ulularc per umbram 

A dven lan ie  dea. P ro c u lo  proru lesle ,  profaui 

Conclamal vatcs,  totoque absislere luco ·

T uque  iuvate viam, vaginaque eripe ferrum ·

Jiune anim.s opris, A e n e a ,  nunc peelore fu m o .  

T an ln m  effala , furens anlrose immisil aperto.

1 lie ducem bund limidis vacenlcm  passibus aequal

» Ό  Αύγουστος οικοδομών τήν θύραν τοϋ 
3>Τοιλίου, την ΰπό τοϋ Βιργιλίου και Ό ρα - 
»τ ίου  έξυμνηθεΐσαν, καί συνδέων τάς δύω 
3)λίμνας,κατώρθωσε νά διασκεδάση την περί 
3)τούτου υπάρχουσαν άπαισίαν φήμην* άλ λ ’ 
»ή  άνάδυσις τοϋ Νέου ’Ό ρου ;, ώς εΐ ήθελεν 
3)ή Θεία Πρόνοια ν’ άποδείξη, ό'τι ούδενί έ- 
»π ιτ -έπ ετα ι νά μ εταβάλλη  δ ,τι αυτη έποί- 
»ησεν, κατέστρεψε τό  παν, έχέρσωσε τό 
»ημισυ της λίμνης Λουκρίνης και μετέβαλεν 
3)έξ ολοκλήρου την ό’ψιν τοϋ τόπου , χωοί- 

ν ζο υ σ α  έκ νέου τάς δύο λίμνας διά γης 
«κεκαλυμμένης ΰπό θάμνων. Μετά δίωρον 
3)έξέτασιν τών μ ερώ / τούτων έτράπημεν 
3)αριστερά πρός τά  ερείπια της Κύμης 
3}(Cumes) περιωνύμου τό πάλαι διά τόν 
:)πλοϋτον αύτής καί την τροφήν τώ ν  κ α - 
Μτοίκων της. 'Π Κ ύμη, μεγίστην έξασκη- 
5>σασα έπί τοϋ πολιτισμού τώ ν  μερών τού- 
3)το>ν επιρροήν, είναι ή άρχαιοτέρα τών έν 
53’ Ιταλία  ελλην. αποικιών, κτισθεϊσα άπό 
3)τοΰ; Αίολεϊς τής Μικράς ’ Ασίας τό 1050  
« π .  X . ,  καί ϊσως βραδύτερον, έπί βράχου 
3)πλησίο.» τής θαλάσσης. Έ ξ αύτής διεδόθ/ι 
»είς Ιτα λ ία ν  η ελληνική θρησκεία καί μ ετ ’ 
3»αύτής ή καλλιέργεια τής γής. Πλούσιον 
Ε καί άξιόλογον έ’χουσα έμπόριον, δ ιεξη γα -

«γεν έπιτυχώς τους πρός τους γείτονας 
»λαοΰς, καί ιδίως τοΰ ; Έ τρούσκους, πολέ- 
3>μους ενε*α τοϋ δποίου κ α τέσ τη  πανίσχυ- 
3>ρος. Έ πεισόδιον τώ ν  πολέμων της είναι 
»καί ή περιφανής νίκη, ην κατνίγαγεν, 
«συμμαχούντων τών Κ υμαίων, τό  4 7 4  δ 
» τ ώ ν  Συρακουσών 'Ιέρων, ναυμαχών κ ατά  
«τώ ν  Έ τρούσκων, νίκην, ·?ιν εξυμνεί, ώ ;  
«ένθυμεϊσαι, ό Πίνδαρος έν τί, ά. τών Π υ- 
«δικών ώδη του. Ά λ λ ’ ώς οί άνθρωποι 
«ού τω  καί α I πόλεις ΰπόκεινται μοιραίως
3)εις τήν καταστροφήν, καί ή Κύμη λοιπόν 
«έπεσε κατά  τά  τέλη τοϋ 5 αΐώνος ώς ά -  
«π α σ α ι αί έν ’ Ιταλία  έλληνικαί πόλεις. Είς 
«ετι λόγος προσελ/.ύων άθρόους τους ξένους 
«εις τ ά  έρείπια ταϋτα  είναι ό'τι εΐ; αύτά 
«έξεμέτρησε τό ζην ό τελευταίος τών Ταρ- 
ηκουϊνίων. Πλησίον αύτοϋ φαίνονται τά  
«ερείπια τής ΰψηλής άκροπόλεως. Ό  βρά- 
»χ ος , έφ’ οδ στη ρίζετα ι, είναι πληίρης όρυγ- 
»μ ά τω ν  καί διόδων ΛΕν τώ ν  ορυγμάτων 
«τούτω ν  φαίνεται άνταποκρινόμενον πρός 
»τήν ΰπό τοϋ Βιργιλίου έν τ ώ  V I βιβλ . 
«τή ς Α ίνειάδος περιγραφήν «τοϋ  άντρου 
»τής Σ ιβύ λλη ς» δπερ κ ατ ’ αύτόν ειχεν εκ α- 
»τόν  εισόδους καί εκατόν έξόδους. Βορειότε- 
»ρον ΰψοϋται δ λεγόμενος πύργος τής Π α- 
»τρίδος (la  torre  di patria ), ό'στις λέγεται 
«ό τ ι  είναι 6 τάφος τοϋ πρεσβυτέρου Σ/.η- 
«πίωνος. Ή  ιδέα αυτη, γεννηθεϊσα ώς έκ 
»τής πλησίον αύτοϋ κειμένης Λιντέρνου, 
ϊένθα άπεβίωσεν δ 'Ρ ωμαίος στρατηγός, δέν 
»μοί φαίνεται έσφαλμένη. ’ Από τής λίμνης 
«Λουκρίνης διακλαδουμένη η παραλία πρός 
«νότον δείκνυσιν εις τόν περιηγητήν τήν έ'- 
»δραν τής ρωμαϊκής τρυφής καί λαμπρότη- 
»το ς . ’ Αρκεί νά ίδη τις τά  μέρη ταϋ τα  διά 
»νά παύση ζητώ ν τόν λόγον τής πτώ σεω ς 
»τή ς 'Ρ ώμης. Έ νταϋθα άπαντα τ ά  Λουτρά 
»τοϋ  Νέρωνος, κ οιλώ μ ατα  πλήρη θερμών 
«ά τμ ώ ν , άτινα, ώ ;  μάς είπεν ό ιατρός, ει-

Β Υ Ρ Ω Ν 279

»ναι θαυματουργά διά τοΰς πάσχοντας χρό- 
»νια νοσήματα’  τήν Baja, τό άριστον καί 
«τερπνότατον  κατά τοΰς αρχαίους χωρίον, 
» πέριξ τοϋ δποίου ΰπήρχον άλλοτε άπειρα 
Χ’ άγροκήπια (V illa ), σήμερον δέ παρατηρεΐ- 
»τα ι πληθΰς ερειπίων, άτινα τινες μέν ί -  
«ποθέτουσιν ώς τοΰς ναοΰς τής ’ Αρτέμιδος, 
«τή ς  ’ Αφροδίτης καί τού Έ ρμοϋ, άλλοι δέ, 
»οπερ καί εις έμέ φαίνεται πιθανιότερον,ώς 
«ρωμαϊκά λουτρά. Αι Βάϊαι φθάσασαι είς 
«τόν  ΰψιστον βαθμόν τής άκμής ήκολούθη- 
« σαν τήν πτώσιν  τοΰ ρωμαϊκού κράτους, 
«λεηλατηθεϊσαι ΰπό τών Σιρρασίνων περί 
»τόν  8ον αιώνα καί έγκαταλειφθεΐσαι έν- 
«τελ ώ ς  ΰπό τών κατοίκων των τό 1 5 0 0 .

« ’ Ολίγον έπειτα δ άντιβασιλεΰς Δόν Πέ- 
«τρ ο ; τοϋ Τολέδου ήγειρεν ένταϋθα μ εγα - 
«λοπρεπή πύργον εις 8ν προσέθηκε βραδύ- 
»τερον καί φάρον. 'Ω ς γνιορίζεις, π ολλ ά - 
»κις έγένετο λόγος περί τής καλλονής τών 
«λουτρών τών Βαίων, είς τήν έποχήν τοϋ 

«Κικέρωνος, τοϋ Αύγούστου, τοϋ Νέρωνος j 
«καί τοϋ Ά δριανοϋ . Καί αληθώς ή θέσις 
«τής Βαίας εϊν’ ωραία, τόσω  ωραία ώ στε 
«δ ίκ α ιο ί τις τον πλούσιον 'Ρ ωμαϊον, τόν 
«ανακράξαντα ώς λέγει δ Ό ράτιος α ούδέν 
«έν τ ώ  κόσμω δύναται νά παραβληθή πρός 
«το ν  κολπον τών Β αΐω ν.» Προχωρήσαντες 
«άπηντήσαμεν τήν Βαυλίδα (B .icola) μ ι- 
«κρόν χωρίον μ ετά  λιμένος. Ή  Βαυλίς λ α -  
«βοΰσα  τ ’ ονομα έκ τής πλησίον έπαύλεως 
«Bauli, είναι γνωστή ώς διατριβή προσφι- 
»λής τώ ν  λογάδω ν 'Ρ ωμαίων, c-λλά προ- 
«παντιον καί έκ τής δολοφονίας τής ’ Α - 
«γριππίνας ΰπό τού άξιολόγου υιού της Ν έ- 
»ρ ω ν ο ;! τό  χωρίον τοϋτο έ'σχε τήν εύτυ- 
«χίαν η τήν δυστυχίαν νά ίδη τήν δο λ ο - 
«φονίαν αύτήν, ίν , άν έλάμβανε ποιητής 
«ώ ς  ΰ-όθεσιν δράματος, ήθελε θεοιρηθή ΰ - 
«περβολικη. Έ νταϋθα ή βέβηλος πραξις 
«άπεφασισθη τό  έτος 59 καί έξετελέσθη

| «εν τη επαυλει τής αύτοκρατείρας είς τήν 
ι 8όχθην τής λίμνης Λουορίνης, *0 τάφος 
| »τή ς ’ Αγριππίνης, μ ετριώ τατος διά τήν 
j «εστεμμενην κεφαλήν, ην καλύπτει, ήτο 
j «ώ ς  αναφέρει ό Τάκιτος (A n ., 1 4 , 9 )  π λη - 

«σίον τής έπαύλεως τοϋ δικτάτιορος Κ αί- 
«σαρος έπί ΰψώματος είς τήν άκραν τής 
«οδού Μ ιση.οϋ. Πλήν ή εϊδησις αυτη δέν 
«φαίνεται ακριβής, ύπό πολλών άμφισβη- 
«τουμένη. Ό  παιδαγωγός τής κ. Κόλχαν 
«μ ά ς  ειπεν, δτι καί αύτός φρονεί άνακαβή 
»τήν  είδησιν τού 'Γακιτου· καί αληθώς ό 
«κάτωθεν τοϋ χωρίου λεγόμενος τάφος τής 
» ’ Αγριππίνης, συνιστάμενο; έκ στοάς ήμι- 
»κυκλικής μ ετά  οροφής θ ο λ ω τή ;, κεκαλυμ- 
»μένης άπό άνάγλυφα καί εικόνας, φαίνε- 
»τ α ι  προωρισμένη διά παν άλλο η τάφον. 
«Πλησίον τούτων φαίνονται λείψανα άλλων 
«κτιρίων, ών μ έγα  μέρος κ αλύπ τεται άπ ό  
»ίίδωρ, καί τά  δποία έπεσκέφθημεν διά  
«πλοίου" τίνος δμ ω ς κτιρίου είναι άγνω 
σ τ ο ν .  Ό  π αιδαγω γός έφρόνει, δτι είναι τά  
»έρείπια τής έπαύλεως τού ρήτορος Ό ρτη ν - 
»σίου (H ortensiu s), κειμένης, ώ ; λέγεται, 
«πλησίον τών Βαΐων. Ένταϋθα τινες θέ- 
»τουσι τάς τεχνητάς λίμνας, δπου δ Σ υβα- 
» ρίτης Νέρων έτρεφε τάς μαραίνας του .

»Έ π Ι  ΰψ ώματος, πλησίον τής Βαυλζδος, 
«ώ ς  σοί προεϊπον, ΰψοϋτο ή έπαυλις τοϋ 
« ’Ιουλίου Καίσαρος περιελθοϋσα βραδύτερον 
>->εις τήν κυριότητα τοϋ Αύγούστου. Έν 
»τή  έπάύλει ταύτη κατώκει ή άδελφή τοϋ 
«Ό κ τα ο ίο υ  μ ετά  τόν θάνατον τοϋ δευτέρου 
«αύτής συζύγουΜάρκου ’ Αντωνίου, καί ά -  
«πέθανεν δ νεώτερος υιός της Μ άρκελλος, 
»8ν δ Αύγουστος ειχεν δρίσει ώς δ ιά δο - 
»χόν του. Τά ΰπόγεια τής έπαύλεως κα- 
«λοϋνται κατά  τοΰς μέν Cento camarelle, 
«κ α τ ά  τοΰς δέ carceri di Nerone καί κ α τ ’ 
«άλλους labyrinthe. Διελθόντες τήν λίμνην 
«τήν καλουμένην νεκράν θάλασσαν (Mare
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sm orto) παρά τήν δχθην της οποίας, ήνω- 
«μένης μετά της θαλάσσης διά διώρυγος 
»έδόξαζον o', αρχαίοι δτι ησαν τά Ήλύσια 

,»π εο ία , έφθάσαμεν εις τδ άκρωτήριον Μι- 
»σηνοϋ, βράχον μεμονωμένον, 1 2  μέτρων, 
«άποτελοΰντα τήν μεσημβρινήν άκραν τοϋ 
»κόλπου τών Πουτεόλων, δτου τό πάλαι 
«έστάθμευεν, ώς ήξεύρεις, μέρος τοϋ ρωμαϊ- 
»κοΰ στόλου, Εις τήν ίδιότροπον κατα- 
» σκευήν του οφείλεται, ώς υποθέτω, ή πε- 
»ποίθησις δτι είναι αρχαίος τύμβος.

«Ένταΰθα θέτουν τόν τάφον τών Μου- 
»σών, είπεν δ παιδαγωγός, καί απήγγειλε 
»μέ τόν ϊδιάζοντα αύτω τρόπον τόν στίχον
5) τοϋ Βιργιλίου:

A t  pius Aeneas  ingenti mole stilpucrum 

Inponit  suaquae arraa viro remumque tubamquc 

ΛΙoi ilc  sul aerco , qui nunc Misenus abiilo 

D ic i lur ,  aetcrunmqne tenet por sceula nomen.

» Ταϋτα ήδυνήθημεν νά διέλθωμεν μέχρι 
»τή ς  έλεύσεως τοϋ κ. Λουπών. Νομίζω δ- 
Βμως, δτι δέν είναι ολίγα διά τόν έξετά- 
»ζοντα , ώς ήμεΐς έξητάσαμεν αύτά. Δέκα 
«ημέρας μετά τήν άναχώρησίν σας έπανήλ- 
«θεν έκ Σικελίας 6 περιμενόμενος Γάλλος 
«μ ετά  τής αδελφής του, πασχούσης πάν- 
»τοτε , καί άπό τής επομένης, ήτοι τήν 11 

«ήμέραν, ήρχίσαμεν μετ ’ αύτών τάς έκδρο- 
»μάς. Έπεσκέφθημεν κατά πρώτον τά έν— 
»τός τής Νεαπόλεως, εχοντες παρ’ αύτοΐς 
«τήν θέσιν, ην σΰ είχες παρ’ ήμϊν, τουτέ- 

:»στι τοϋ όδηγοϋ. Ά φοϋ δ ’ έξηντλήσαμεν ή 
..«μάλλον κατεβροχθίσαμεν κατ’ άπαίτησιν 
«τής κυρίας Δανπιντ, ήτις, εΐρήσθω έν πα- 
«ρόδω , είναι εύφυεστάτη, τά  περιεργότεοα 
«έξ αύτών, έτράπημεν πρός τά εκτός. Έ - 
«πεσκέφθημεν φρούρια, χωρία, τάοους, έ- 
«παύλεις, λουτρά. Τήν Πομπηΐχν, τ ό Τ ΐ -  
«ράκλειον, τό Βεσούβιον· παν δ,τι δηλαδή 
«ίδωμεν μετά σοϋ ιδία και παν δ,τι δέν ϊ-

«δωμεν. Διά τήν έπισκεψιν ταύτην, καθ’ 
»$ν πάντες ειχομεν τήν εύχαρίστησιν νά 
«βλέπωμεν τούς ασθενείς μας, εΰρίσκοντες 
«μεγίστην άνακούφισιν, έδαπανήσαμεν δύω 
«ολους μήνας, μεθ’οδς, ληγούσης τής άδειας 
«μου, άνεχωρήσαμεν εις Μασσαλίαν.»

'Ρ.

(ακολουθεί)

Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α !

ΤΩΝ ΝΕΩΓΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Μ Ε Τ Α

H lP lV V IIA I iM O V

ΠΡΟΣ Τ Α Σ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

'Γπ6

Ι β Α , Ν Ν Ο Ϊ ·  Φ .  Β Ε Ρ Ε Τ Τ Α

[Συνέχεια]

1) Αύτά καί πάλι αύτά
(τής πίττας τά γραφτά). 'Ομοια τή, 
Τά ϊδια τής συχωρεμένης. Καί τή, 
Τ άϊδια ,ίδια , Πάννη μου, τά ϊδιαΚωςαν- 
τή μου.

«Α ύτά δι’ αύτών.» ’Επί τών ταύτο- 
λογούντων.

Καί Ξενοφ. έν ’Απομνημ.4,4,§ 1. Καί 
δ μέν 'Ιππίας άκούσας ταϋτα ώσπερ 
έπισκώπτων αύτόν, "Ετι γάρ σύ, έφη, 
ώ Σίόκρατες, εκείνα τά  αύτά λέγεις ά 
έγώ πάλαι ποτέ σου ήκουσα ; καί δ 
Σωκράτης, δ δέ γε τούτου δεινότερον, 
εφη, ώ 'Ιππία, ού μόνον άεί τά αύτά 
λέγω (άλλά καί περί τών αύτών.)

2 ) ’ Ανάμεσα σφυρί κι’ άμώνι’ .'Ομοία ταΐς, 
Κ’ εμπρός βαθύ, καί ’πίσω ρέμμα.
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’Μπροστά ρέμμα, πίσω βράχος.
’Εμπρός κρημνός, καί ’ πίσω λύκος.
Κ ’ έδώ κρημνός, κ ’ έκεΐ κρημνός, κι’ οθε 

’πάω κρημνίζομαι.
«Μεταξύ άκμονος καί σφύρας». Έπί 

τών έν μέσω δύο κακών περιπαρέντων.
3 ) "Αλλα έχει ’ ςτά χείλη, κι’ άλλα ’ ςτήν

καρδιά.
Στασιάζει αύτω πρός τήν γλώτταν ή 

γνώμη. Ταύτό καί ό Κύριός φησι περί 
τών ’Ιουδαίων « 'Ο λαός ούτος τώ  στό- 
ματι αύτών καί τοΐς 7 είλεσιν αύτών 
τιμώσί με, ή δέ κα ρ δία αύτών πόρρω 
απέχει άπ’ έμοΰ». Καί Εύριπίδ. Άνδρο- 
μάχ. 4 5 1 — 4 5 2 .
 ού λέγοντες άλλα μέν
γλώσσγ,,φρονοϋντες δ ’άλλ’ εφευοίσκεθ’ άεί; 
Έ πί τών διπλών τό ήθος καί τόν λόγον.

4 )  ’ Ακόμη δέν τον είδαμε, καί Γιάννη τόν
έβγάλαμε* ή,

Τό παιδί δέν είδαμε, κχί Γιάννη τό 
έβγάλαμε.

«Α ίξ οΰπω τέτοκεν, ερι,φος δ ’ έπί δ ώ 
ματος παίζει.» 'Ομοία ταΐς,

"Αλμην τί κυκας,πρίν τούς ίχθύας έ'λ/ς · 
Πριν έσφάχθαι δέοεις.
Πριν ή πτίσαι τά άλευρα.
Πρό τής νίκης τό έγκώμιον ά'δεις.

Έ πι τών πρωθύστερόν τι ποιούντων’ 
ή έπί τών τούς καιρούς προλαμβανόντων.

5 ) νΑ.δης αχόρταγος.
"Απληστος πίθος.Έπί τών άκορέστων. 

Μετενηνεκται δε άπό τοϋ πίθου τών 
Δαναΐδων. Δύναται δέ ή παροιμία καί 
έπ’ αυτοϋ λεγεσθαι τοΰ άδου? δτι πολ
λών πάντοτ? θνησκόντων, ούδέποτε 
πληροΰτκι.

6 ) ’Αέρα κοπανας.
»Ά έρα  δέρειν, ή πλήττειν. Έπί τών
ματαιοπονούντων.

7 ) ‘ 'Αλλα λέγω τοϋ καλοΰ μου, κι’ άλλα 
ό καλός μου ’μένα- ή,
"Α λλα λέγω ’γώ τής θείας μου, κι’  

άλλα λέγει ’μέν’ αύτή.
8 Έ γώ  σκόοοδά σοι λέγω , σΰ δέ κρόμμυ’ 

αποκρινεις. Έπί τών άλλ’ άντί άλλων 
άποκρινομένων. Παρεμφερής τή, ’ 

» ’Ά μ ας εζήτουν, οί δ ’ άπηρνοΰντο σκά- 
Φας.» Επι τών αλλα μέν άπαιτουμέ- 
νων, αλλα δε μή εχειν αρνουμένων.

8 ) "Ανθρωπο βλέπεις,καρδιά δέν γνωρίζεις. 
Ουτω και δ Κύριος έλάλησεν εις 'Ιεοε-

μιαν (κεφ. 17) «Βαθεΐα ή καρδία παρά 
πάντα, καί άνθρωπός έστι, καί τις γνώ- 
σεται αύτόν ; Πρός δέ καί Σοφοκλής 
Άντιγόν/ι 1 7 5 — 1 77 .
« ’Αμήχανον δέ παντός άνδρός έκμαθεΐν 
ψυχήν τε g φρόνημα 5  γνώμην, πριν άν 
άρχαΐς τε καί νόμοισιν έντριβής φανή. 
'Έ τι δέ καί Θεόκριτος Είδυλ. 2 5 ,6 7 , 

«Χαλεπόν έτέρου νόονίδμεναι άνδρός. »
9 ) 'Αντί πέρκας σκορπιό. 'Ομοία τή,

’Αντί γιά λαγώ έβγαλ ’ άρκοΰδα.
» ’ Αντι περκης σκορπίον. Καί Αυκόφρων, 
Ο δε άντι πιποΰς σκορπίον λαιμφσπάσάς

Και Πλάτων έν Θεκιτήτω. «Φάτταν 
άντι περιστεράς,έταίραν άντί νύμφης». 

Προς δε καί Ευριπίδης εν 'ΙΙρακλ. μαινομ. 
4 8 0 — 4 8 1 .

 μεταβαλοΰσα δ ’ ή τύ^η
νύμφας μέν ύμΐν Κήρας άντέδωκ’ εχειν. 
Έπι των περιτυ^όντων χείροσιν άντί 

βελτιόνοιν.
10 ) ’Από τοϋ λύκου τά στόμα τ ό ’γλύτωσε. 

«Έ κ  λύκου στόματος»· καί,
’Από Θήρας λύκου (άφείλω)·
Έπι τών άνελπίστως τι λαμβανόντων. 
Είρηται δέ άπό τοΰ μύθου τοΰ λύκου 

καί τής γεράνου.
1 1 ) ’Α π ’ τήν πίττα ποΰ δέν τρως, τί σέ 

μέλει κι’ άν κα?,; 'Ομοία τή,
35
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Μή σέ μέλη γιά  τοϋ π απ π ά  τ ’ αμπέλι. 
«Τ ά  ίδια μελέδαινε». "Εκαστος τά  ίδια 

πολυπραγμονείται. Έ π ί τώ ν  τάλλότρια  
πολυ πραγμ ονο ύν τω ν.

12) Άρρωστου χεΐλα φαίνονται (καί νη
στικού μαγούλαις). Καί άλλως,

Φανερά Τν’ τά  μάγουλα πώχουν ταΐς 
άληχείναις.
«Χρο'ί δή λ α )). Έ π ί τώ ν  δηλων.

Φασί Φερεκύδην τόν σοφόν φθειριάσει 
τελευτήσαι, είπεΐν δέ πρός Πυθαγόραν 
περί τούτου πυνθανόμενον προβαλόντα 
τόν δάκτυλον

«Χ ροΐ δ·?ιλα».
1 3 )  Ά φ η σ ’ εκείνα, ποϋ :,ξερες, καί π ιάσ ’ 

αύτά, ποϋ ’βρήκες.
« ’Ά λ λ ος βίος, άλλη δία ιτα».

Έ πί τών επ’ άμείνονα η χείρονα βίον 
μεταβαλλόμενων.

1 4 ) Ά π ό ’ λίγο παρακάτω, 
άν τδ θές πάντα γεμάτο.

«Χ ρή  τοϋ μέλιτος άκρω δα κ τύ λ ω , 
άλλά μή|κοίλτ) τή  χειρί γεύεσθαι.» 

Ιίάν μέτρον άριστον.
16 )  Βαρειά Τν’ ή καλογερική.

«Βαρϋ τό  σκαφίον». Έ π ί τών δυσ- 
κατορθώ τω ν.

1 6 ) ’ Βάλαν τό λύκο νά φυλάξν) τό μαντρί, 
η τά  πρόβατα .
«Π ροβάλλοντες κυσίν άρνας». Έ π ί τών 

τους άπράγμονας παραδιδόντων συκο- 
φάνταις.

1 7 )  Γέρο βορρηαν αρμένιζε,»; νότο παληκάρι 
Άρχομένου τε  νότου καί λήγοντος

βοοέαο (δει πλεϊν). ^Επί τών καταλλή
λω ς τοΐς καιροΐς ερωμένων.

1 8 )  Γ ύφτο; παππάς δέν γίνεται (κι’ άν 
γίν·/) δέν ’ βλογάει). Παρεμφερές τη , 
Δύσκολα τ ώ χ ω  νά γενή χοίρου τρίχα

[μ ετά ξ ι ,
καί τοϋ χωριάτη τό παιδί νά νχΥ) αν

θ ρ ω π ιά  καί τά ξι.

’Έ σ τ ι  δ ’  ούδέποτ’ , οίμαι, μ έγα  καί 
νεανικόν φρόνημα λαβεΐν μικρά καί φαϋ- 
λα  πράττοντας* όποΐ’ ά 'ττα  γάρ άν τ ά  
επιτηδεύματα τών ανθρώπων νί, τοιοΰ* 
τον ανάγκη καί φρόνημα εχειν. Δη- 
μοσθέν. Ό λυνθ. Γ . 3 7 .

19)  Γιά σωμός, γιά κομμός.
«Εί νικώμεν, η νικώμεθα.»

Αισχύλος έν Χοηφόρ. 8 8 8 ' κ αίΣ οφ οκλ . 
έν Ο ίδίποδι τυράννω 1 4 5 — 146 .

*Η γάρ ευτυχείς 
ξύν τ ώ  Θεώ φανούμεθ’ , η π επ τω κ ότες . 

Έ π ί τών άποκινδυνευόντων.

2 0 )  Δέν έπρόφθασες ’ ς τδ  πανηγύρι*

Ουκ άπήντησας έπί την εορτήν.

Κ ατόπιν εορτής ήκεις.
Όψέ τής εορτής.
Παναθηναίιον κατόπιν.
Πυθίων ύστερον ηκες.
Ε ορτής κατόπιν ήδύσματα φέρει. 
Κισσός μ ετ ’ άνθεστνίρια.
Έ π ί τών άπολιμπανομένων καλοϋ πράγ
ματος* ’ο έπί τών ΰστεριζόντων.

2 1 )  Δός μου Κυρά τόν άντρα σου, καί σΰ 
κράτει τόν κόπανο.
«Π αρά χελώνης ό'στρακον».

Έ π ί τοϋ μή μ εταδιδόντος, ώς ουδέ ή 
χελώνη μεταδοίη  άν τοϋ οστράκου.

2 2 )  Δέν ’ μ ιλ ’ ή Κ υράτσα νύφη, 
έχει κόκκαλο καί γλείφει.
Βοϋς έπί γ λώ σση ς. Κ αί Α ίσχύλ. έν 

Ά γ α μ έμ ν . 3 6 — 3 7 ,
 Βοϋς έπί γλώσσϊ) μέγας

βέβηκεν........................  Κ αί
«Βοϋς έπ έβη » .

Έ π ί τών μή δυναμένων παρρησιάζεσθαι* 
διά  τό  τώ ν  Α θηναίων τό  νόμισμα βοΰν 

εχειν* οί γάρ δωροδοκούμενοι άφωνία 
κεκράτηνται.

2 3 )  Λεν τόν πλένει τδ  π οτά μ ι.
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Οίμαι γάρ οΰτ’ άν’Ίστρον,ουτεΦ ασιν άν 
νίψαι καθαρμω τηνδε τήν στέγην, δσα
κ ε ύ θ ε ι ........................

Σοφοκλ. έν Ο ιδίποδ. Τυράν. 1 2 2 7 — 2 9 .
Έ π ί τώ ν  δυ σαπ ονίπ τοις  όνείδεσι καί 

κακοΐς συνεχομένων.
2 4 )  Έμακρύναν ή ποδιαίς μ ας,

κ ’ έσκεπάσαν τα ίς  πομ παίς μας.
«Α ί γάρ εΰπραξίαι δειναί συγκρύψαι 

καί συσκιάσαι τ ά ς  άμαρτίας είσί τών 
ανθρώπων. Δημοσθέν. πρός τήν έπιστολ. 

Φιλίππου* καί δ αυτός έν Ό λυνθ. Β. 
Αί γάρ εύπραξίαι δειναί συγκρύψαι καί 
συσκιάσαι τ ά  τοιαϋτα ονείδη.

2 5 )  Έ γλυκάθ ’ ή γρτ,ά ’ ς τά  σϋκα,
κι’ δλ ’ ημέρα τ ’  άνεζητα. Καί άλλω ς, 
Έ γλυκάθ ’ ή γργά ’ ς τό  μέλι. 
καί θά φα καί τ ό  κουβέλι*
«Χ αλεπ όν  χορίω κύνα γ εϋ σα ι» . Θεό- 

κριτ. έν Ειδυλ. 10 , 11 .
Έ π ί τών παρ’ αξίαν τινός άπολαυόν- 
τω ν , καί χωρούντων είς μείζονα.
Τό έ'λυτρον τοϋ εμβρύου χόριον καλείται, 
οί Si κύνες γευσάμενοι τούτου και τοΐς 
έμβρύοις έπιβουλεύουσι διά τό  λίχνον. 
'Ο μοία τ?ί «Χ αλεπόν  μαθοϋσα κύων σ κ ^  

τοτραγεϊν.
2 6 )  ’Έ λ α  παπποϋ μου νά σοϋ δείξω  τά  

γονικά σου. 'Ο μοία ταΐς,
νΕλα πατέρα νά σοϋ δείξω  τ ’  άμ π έλια . 
’Έ λ α  δάσκαλε νά σέ μάθω  γρά μ μ α τα . 
'Ορμηνεύει τό  πουλί τήν όρνιθα. 
’ Σηκώθηκαν τά  π όδια  νά όρμηνεύσουν 

τό  κεφάλι.
Οί τηλικοίδε καί διδαξόμεσθα δή 
φρονεΐν πρόςάνδρός τήλικοϋδε τήν φύσιν; 
Σοφοκλής έν Ά ν τιγ όν . 7 2 6 — 7 2 7 . 
Κ αί, ’ Αετόν ϊπτασθαι διδάσκεις. 
Δελφΐνα νηχεσθαι διδάσκεις.
Πρός τους έπιχείροϋντας διδάσκειν τους 

σοφωτέρους.

2 7 )  Έ γλυκάθ ’ ή γριρά ’ ς τά  σϋ*α , κ’ εφαγε
καί τά  συκόφυλλα.
«Α ύ τ ω  κανω κατέφαγε π ά ν τα »  Κ αί, 

Αύτοΐς ταλάροις έσθίεις τόν τυρόν. 
Σουίδας. Έ π ί άδηφάγιον.

2 8 )  Ζεματισμένο; γ ά τ ο ; φ οβάται ν.αί τό
κρύο νερό.
Π αραπλήσια ταΐς,
"Οποιος έκάη ’ ς τό ζεστό , φυσάει καί 

τό κρύο.
"Ο π οιο ; έκάη τό κουρκούτι, φυσάει 

καί τό  γιαγούρτι.
Φίλοι, κακών μέν ό'στις έμπειρος κυρεΐ,

 π ά ν τα  δειμαίνειν φιλεΐ.
Α ίσχύλ. έν Πέρσαις 5 9 8 .

2 9 ) Ζωή γαμπροϋ πέρνα.
«Νυμφίου βίον.»
Κ αί Ά ριστοφ άν . έν ν Ορνισ. 161 .
«'Τ μεΐς μέν άρα ζήτε νυμφίοι βίον .» 

Έ π ί  τών ευτυχώς ζώντων* οί γάρ γ α -  
μοϋντες έστέφοντο σισύμβροις καί φυ - 
τοΐς τισι πρός τάς τών γάμων ημέρας.

3 0 ) Ήλθαν τ ’ άγρια νά διώξουν τά ήμερα. 
« νΕπηλυ; τόν έ'νοιχον έξέβαλεν.»

'Ο μοία  τί),
« ’ Αττικός πάροικος.»
Δοϋρις καί περί αύτής λέγει ό'τι, έ -  

πειδή Αθηναίοι τους περιοικοϋντας αύ
τοΐς  καί γειτνιώντας έξέβαλον, ή πα- 
ρο ιμία έκράτησεν. Κρατερός δέ άπό 
τώ ν  είς Σάμον πεμφθέντων Άθηνηθεν 
έποίκων τήν παροιμίαν ειρήσθαι. ’ Α τ 
τικοί γάρ μεταπεμφθέντες είς Σάμον, 
κάκεϊ κατοικήσαντες, τούς εγχωρίους 

έξέωσαν.
3 1 )  Ηύρε ( ’ Λήρε) * κουτσός (ό στραβός) 

κατήφορο.
«Σφαίρα κ α τά  πρανούς.»
Έ π ί τών εύχερείας π ραγμ άτω ν τ υ γ - 

χανόντων.
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32 ) *Η τοϋ ΰψους V) τοϋ βάθους.
« Ή  τρις εξ ή τρεις κύβοι»· 
η τό μέγιστον ή τό έλάχιστον.

Ή  παροιμία παρά Φερεκράτει έν τοΐς 
Μ υρμηκανθρώποις. Έπί τών άποκιν- 
δυνευόντων. Τό μέν γάρ τρις £ξ, την 
ιταντελή νίκην δηλοΐ' τό δέ τρεις κύ
βοι. τήν ήτταν. Πάλαι γάρ τρισί έχρών- 
το πρός τάς παιδιάς κύβοις. Τούς δέ 
τοιούτους κύβους οί’Ίωνες Οίνας λέγου- 
σι, καί τήν παροιμίαν ούτως έκφεοου- 
σιν, η τρις Ιξ, ή τρεις Οίναι.

3 8 ) *Η αύγά ή πουλιά.
«*Η κρίνον η κο)οκύντην.»

Τό τής κολοκύντης άνθος καλείται κρί
νον’ άδηλον δέ εί οϊσει καρπόν. ’Έ τ α τ -  
τον οΰν τό μέν κρίνον οί αρχαίοι έπί 
τοϋ τεθνηκότος, την δέ κολοκύντην έπί 
τοϋ υγιούς.

3 4 ) Ή προβατίν’ άν ’πάν] ’ ς τό λόγγο, 
η μαλλί θ’ άφήσ’ η κέρατο.

«"Ο.του ελαφοι τά κέρατα άποβάλ- 
λουσιν.» Έπί των εργώδεις τάς δια- 
τριβάς ποιούμενων" αί γάρ ελαφοι έν 
τραχέσι καί δυσβάτοις χωρίοις παρατρι- 
βόμεναι τά κέρατα άποβάλλουσιν.

3 5 ) Θαρρείς δσοι μουζόνονται ολοι χαλκιά-
[δαις είναι,

κι’ οσοι πατοϋν τδ πέταλο κι’άνυφαντά-
[δαίς είναι;

Πολλοί ναρθηκοφόροι,παϋροι δέ τε βάκχοι 
Καί

Πολλοί βουκένται, παϋροι δέ τε γής άρο- 
τήρες. Καί,

Πολλοί θριοβόλοι, παϋροι δέ τε αάντιες 
ά'νδρες.

Έπί τών ψευδή δόξαν έχόντων.
3 6 ) Κατά τό μαστρογιάννη καί τά κοπέ- 

λία του.
Όποιοι τινες γάρ άν οί προστάται ώσι, 
τοιοϋτοι και οι υπ’ αύτοΰς ώς έπί τό

πολύ γίγνονται. Εενοφ. Κύρ. Παιδ. 8 
σελ. 3 7 7 . Καί,
Οιος γάρ άν ό ηγούμενος τοιούτους 
εικός ώς έπί τό πολύ γίγνεσθαι καί 
τούς ΰποτεταγμένους. Έ πιστολ. Ά ντι- 
γόν. πρός Ζήνωνα. Παραπλήσιαι ταΐς, 
Δέσποινα όποια, τοΐαι καί θεραπαινίδες. 
Οϊα περ ή δέσποινα, τοία χ ’ ή κύων.

Ό πόταν καί οί υποχείριοι τοΐς άρχου- 
σιν έπί κακω συμφο>νοϋσιν.

37 ) Κάμω γάμο φαν παιδιά μου, 
φάγω ’ γώ  κ’ ή φαμελιά μου.
«Ε στία  θύομεν». Έπί τών μή διδόν-

των άφ’ ών θύουσιν. θ ί γάρ παλαιοί, 
δτε τνί Ε στία  εθυον, ούδενί μετεδίδο— 
σαν τής θυσίας.

38 ) Κ ’ ή Άννοϋλά μας φουστάνι, 
ώ τί σείσιμο ποϋ κάνει !

«Γαλή χιτώνιον.» 'Ομοία τή,
«Γαλή κροκωτόν», η 
«Ού πρέπει γαλνί κροκωτόν.»

Έπί τών παρ’ ελπίδα καί παρ’ άξίαν 
εύπραγησάντων, είτα θρυπτόμενων έπί 
τοΐς παροϋσιν.

39 ) Κάθε τόπος καί ζακόνι, κάθε μαχα
λάς καί τάξι.

«Νόμος καί χώ ρα .»
Αυτη λέγεται διά τό έκαστον έθνος 
ΐδίοις νόμοις χρήσθαι.

4 0 ) Καί τοϋ γέρου τά  κανάκια, 
δλα πίκραις καί φαρμάκια.

«Πικρόν νέα γυναικί πρεσβύτης άνήρ.» 
Εύριπίδ. έν Φοίνικι.

4 1 ) Κάμεις, πάθεις, καρδιά μή σοϋ πονέση. 
«Ά νάσχου πάσχων* δρών γάρ εχαιρες·

νόμος τόν εχθρόν δράν,δπου λάβης κακώς. 
Εύριπίδ. έν άποσπασματ. καί δ αύτός 
Εκάβη 1 2 5 0 — 51 

« · · -άλ λ ’ έπεί τά μή καλά 
πράσσειν έτόλμας,τλήΟι καί τά μή φίλα»
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4 2 ) Κάτσε καλόγερέ μου εις τό κελλί σου 
νά έχγ,ς τά ράσα σου καί τήν τιμή σου. 
Οίκοι βέλτερον είναι, έπεί βλαβερόν τό 
θύρηρι». Ή σιοδ. ’Έ ργ, καί Ήμέρ.

4 3 ) Καρδιά ’γερή, κομμένα γόνατα.
« Ώ  δεξιά y είρ,ώς ποθείς λαβεΐν δόρυ, 

έν δ’ άσΟενεία τόν πόθον διώλεσας». 
Εύριπίδ. εν 'Ηρακλ. μαινομ. 2 6 8 — 69.

4 4 ) Κάλλιο οί καλορρίζικοι, παρά οί άντρει- 
ωμένοι.

«Έ ν εργμασι δένικα τύχα,ού σθένος». 
Πίνδαρος.

4 5 ) Κάλλιο σταυρός ’ ςτήν πόρτα σου, παρά 
’ ςτήν έδική μου.

«Εί τι κακόν εις Πύρραν.»
Έ πί κατάρας τάττεται. Φασίν δτι οί 
Πυρραΐοι πρός τούς ομόρους πάντας ά - 
πεχθώς είχον. Εκείνοι οΰν τά συμβαί- 
νοντα αύτοϊς κακά αποτροπιαζόμενοι, 
καί έκβάλλοντες είς τήν Πυρραίων χ ώ - 
ραν, έπεφώνουν 

«Εϊ τι κακόν είς Πύρραν».
4 6 ) Κ ’ έτσι κακά, κι’  άλληώς ψυχρά- ή 

Κ ’έτσι κ’ έ'τσι κόκκινα, κ’ έ'τσι κατακόκ-
κινα.
« · · ·καί λαχοϋσα τ ’ άθλία 
καί μή λαχοϋσα δυστυχής καθίσταμαι». 

Εύριπίδ. ’ Ανδρομάχ. 3 8 3  —  3 8 4 .
4 7 )  Κάνει τήν άνάγκη φιλοτιμία. 

«Έρμώνειος χάρις.» Έ πί τών κατ’ ά -
νάγκηντισί προσποιούμενων χαρίζεσθαι. 
"Έρμων βχσιλεύων τών Πελασγών έξέ- 
στη τής χώρας, τή μέν άληθεία τοϋ 
Δαρείου τήν δύναμιν φοβηθείς, προσποι- 
ησάμενος δέ έκών διδόναι τοΐς Ά θη - 
ναίοις τήν χάριν.

4 8 ) Λόγον καί πέτρα έρριξες, δέν θά τά 
ξαναπιάσης.
Ούτ’ έκ χερός μεθέντα καρτερόν λίθον 
όαον κατασχεϊν,οΰτ’ άπό γλώττης λόγον. 
Μένανδρος. Ό  δέ Πλούταρχος, έν τώ

περί αδολεσχίας, φησίν «Ούτε γάρ πτη- 
νόν έκ τών χειρών άφέντα ράδιόν έστιν 
αΰθις κατασχεΐν, ουτε λόγον έκ τοϋ 
στόματος προέμενον κρατήσαι καί συλ- 
λαβεϊν δυνατόν, άλλά φέρεται 
•—  Λαιψηρά κυκλώσας πτερά,

δι’ άλλων έπ’ άλλους σκιδνάμενος.
4 9 ) Λύκος λύκο δέν τρώγει.

«Κύων κυνός ούχ άπτεται.Λ
Έπι τών κακοτρόπων μηδέν άλλήλους 
βλαπτόντων" ή έπί τών τούς όμοιους 
φυλαττομένων.

50 ) Νηστεύει δ δούλος τοϋ Θεοϋ γιατί νά 
φα δέν έχει.

«Κεστρεύς νηστεύει.» Έπί τών λαι- 
μάργων, ύποκρινομένων δέ νηστεύειν.

ΙΙΕΡΙ ΝΕΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ . Π Ο ΙΗ Σ ΙΩ Σ

Α Π Α Ν ΤΗ ΣΙΣ ΑΝ Α ΣΚ Ε ΥΑ ΣΤΙΚ Η

είς τη γ  αύτής π ρ α γμ α τε ία ν  τοΰ κ.

E J I . P O I I O V

ΦίΛ. A. C IK G N O M IA C V 1

Λοιπόν ή μέλαινα ψήφος έρρίφθ/,; Ή  
καταδικαστική άπόφασις έξεφωνήθη πλέον, 
καί είναι καί μένει άμεταβλη'τως έγκυρος, 
άδυσωπήτως άνέκκλητος; Ό  φοβερός κε
ραυνός έξεσφενδονίσθη άπό τής κορυφής αυ
τού τοϋ Παρνασσού, ή κάν άπ’ αύτοϋ τοϋ

1 ’ Α ναγνωσ Οεΐσα έν τφ  Συλλόγψ τής Κεφαλ
ληνίας « ‘ Η Έ λ π ις»  τι) παραμονή τοΟ 'Α γ . Φ ι
λίππου, μεσουντο; Νοεμβρίου.
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βήματος τον έν Άθήναις όμωνύμου τοΰ 
Συλλόγου, ωσάν άπ’ ανέφελου, ούτως είπεΐν, 
καί αίθρίου, τοΰ αιωνίως διαγελώντος ’Α τ 
τικού ουρανού, καί διά τοΰτο τρομερώτερος 
ένέσκηψε καί καταπληκτικώτερος επατά- 
γτ,σε, κατά τής νέας ελληνικής ποιήσεως, 
ό κεραυνός, δηλαδή, τοΰ οίονεί αύτοχειρο- 
τονήτου Διός τής παρ’ ήμϊν Κριτικής κ. 
Έ μ μ . 'Ρο'ίδου;· · · Νχ£· είναι αληθές· πι
κρά μέν, άλλ’ αναμφισβήτητος βεβαιότης* 
τ ί, πρός Θεοΰ; δτι δέν υπάρχει ποίησις έν 
τή νΰν Έ λ λ ά δ ι ; Ούχί, παντάπασιν* άλλά 
βέβαιον καί πραγματικόν είναι, δτι τοΰτο 
είπε μόνον καί διετράνωσε μάλιστα ν.α·. έ- 
,τόνισεν όσον ήδύνατο περισσότερον 6 ευφυής 
συγγραφεΰς τής πολυθρυλλήτου ((Παππισης 
’ Ιωάννας!» Ά λ λ ’ αρά γε καί μεθ’ ολα ταΰτα 
το απέδειξε;· · Κατώρθωσε νά πεισνι τους 
δυναυ.ένους νά πεισθώσι περί τής άληθείας 
τής γνώμης του, περί τοΰ πραγματικοΰ κύ
ρους τοΰ δόγματός τ ο ν ;·  · πολλοΰ γε και 
δει: Δύναται κανείς νά ηναι όσον θελει ευ
φυής, καί δμως ν’ άπαταται απάτην ουρα
νομήκη ένίοτε’ έμπορεΐ νά Ϋϊναι πνευματώδης, 
y αρίεις^γλαφυρός συγγραφεύς,ώςό κ. 'Ρ ,ίδης, 
άλλ’ ούχ ήττον νά περιπίπττι και εις πλάνας 
εν τισι γιγαντώδεις. To «errare humanum 
est» είναι τώ  οντι, δσον άρχαΐον καί τε· 
τριμμένον, τόσον καί αληθές άλλως καί 
άναντίρρητον γνωμικόν, γενικώτατον μάλι
στα  κΰρος έχον καί είς πάντας άνεξαιρέτως 
— πλήν τοΰ Πάππα, πάντοτ’ έννοεΐται, (άν 
ούχί πάλιν πλήν καί τής Παππίσης!· · · ) —- 
έφαομοζόμενον. Καί, φίλοι μου, τό «π λ α - 
νασθαι ανθρώπινον»* καί τόσον είναι τούτο 
βέβαιον, τόσον αληθές, πραγματικόν καί 
άναμφηριστον,ωστε, καί εξομολογούμαι τήν 
αμαρτίαν, άπροκαλύπτως λέγω τό κρίμα 
ρ,ου: Έπλανήθην, η μάλλον έπλανώμην κ’ 
έγώ  «ύτός, μή πιστεύων, $ κάλλιον μηδε- 
ϊΐώποτε καν φανταζόμενος, μη'τε ύπο-

πτεύων, δτι ήδύνατό ποτε εις τοιαύτην 
περί τάς κρίσεις τερατώδη πλάνην καί ά - 
πάτην νά περιπέσνι ή πανθομολογουμένητοΰ 
εύπαιδεύτου ν.. 'Ροίδου ούχί κοινή ευφυΐα. 
Καί δμως περιέπεσε κατά δυστυχίαν, κα
θώς κ’ έγώ έπλανώμην τέιος φοονών, δτι 
ουδέποτε ήθελεν ουτω πλανηθή.

Δέν υπάρχει, λέγει, ποίησις έν τή νέα 
Έ λλάδι. Καί δίδεται μείζων ταύτη; απά
τη ; Καί γίνεται άριδηλοτέρα τοΰ έναντίου 
αλήθεια; Προσοχή μάλιστα μήπωςευρωμεν, 
δτι τό ακρως έναντίον αύτόχρημ’ άληθεύει; 
μήπως, δηλονότι, έν Έλλάδι παντος άλ
λου πράγματος περισσότερον ποίησιν εχω- 
μεν" ή, δπερ ταύτό, μήπως πάντα τ ’ άλλα 
εις όλιγωτέραν δόσιν η αύτήν; Καί πώς 
ήτον άλλως δυνατόν νά έχν) τοΰτο έν χώρα 
φύσει βριθούσ/ι άπαραμίλλων καλλονών καί 
θέλγητρων παντός είδους; 'Ρίψατ’ Ιν βλέμ
μα έπάνω: ό πάγκαλος καί πολυύμνητος 
ουρανός τη; αιωνίως γέλα’ Ιν βλέμμα κ ά τω : 
ή γή της ώς είς άειθαλές έαρ άείποτε χλοά
ζει καί άνθεΓ ’Ίδετε πέριξ: Όποιον, όπό- 
σον γλυκύ χρώμα τό κυανοΰν τής θαλάσσης 
της, πρός μόνον άμιλλώμενον τό ΰπεράνω 
της κυανοΰν, τό έντός αύτής καί τοΰτο 
άντανακλώμενον καί κατοπτριζόμενον; ’Ίδε* 
τε γύρω τους κόλπους καί τους λόφους καί 
τά δρη τ η ς : οποίαν ποικιλίαν χρ<ομάτων
καί σχημάτων τερψίθυμον είς τάς δψεις 
ήμών παρουσιάζουσιν! Όποιας ζωγραφικά; 
τώ  δντι καμπύλας! Όποΐαι αί ήμέραι της 
καί όπόσον τό φώς τω νί Ό ποΐαι αί νύκτες 
της καί όπόσον λαμπρός δ όιάστερος ουρα
νός τ ω ν ! Όποιος δ ήλιος, και όποία ή σε
λήνη της, καί αί άνατολαί καί δύσεις των 
όποΐαι! Ά κ ο υ ’ έδώ τών φύλλων τών δέν
δρων τόν ψίθυρον, άκου’ έκεϊ τήν λιγυράν 
άηδόνα μέλπουσαν, καί παρεκεΐ τοΰ διαυ
γούς, κρυσταλλώδους ρυακίου τόν ήόυν 
αορμυρισμόν, άνάπνευσον τήν άρωματώόη
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τού Ζεφύρου αΰραν, θύμου πρό πάντων, 
εύωδεστάτου άποπνέουσαν —  θύμου, ναι, 
τοΰ ίοβαφή περί ώραίαν δύσιν παριστώντος, 
ώς είς μαγικόν πανόραμα, τήν δψιν τών 
έναντι, έφ* ών φύεται, βουνών ! Ό ποία ποι
κίλη γλυκεία γοητε'α , όποιος τερπνότατος 
παράδεισος ή γόνιμος χώρα καί τό ζωογό
νον κλίμα σου, 'Ελλάς! Καί δέν είναι πάν
τα ταΰτα , καί πρό πάντων, ποίησις, και 
δέν είσαι δλη ποίησις χαριεστάτη καί γνη- 
σιωτάτη, ώ  πατρι'ς μου ; Ποίησή δέν απο
πνέεις πάντοτε, καί δέν έμπνέεις επομένως 
ποίησιν, καί δέν δημιουργείς άδιαλείπτως, 
τοιαύτη ούσα, τά  τέκνα σου ποιητας, ω ; 
καί αυτούς μάλιστα τούς έπισκεπτομενους 
σε ξένους δέν μεταβάλλεις πολλάκις εις 
τοιούτους, πλήρεις θαυμασμού τώ  οντι καί 
ενθουσιασμού τών καλλονών σου ΰμνητάς !

Ό  κύριος 'Ροίδης είπε πολλά καί καλά 
εν τή Κριτική αύτοΰ, πρός τά δποΐα, καί 
τοι άλλως λίαν αυστηρά, ούχ ήττον συμ
φωνώ, καθ’ δσον τά ευρίσκω εύλογα καί 
δίκαια- άλλ’ είπεν έν αυτή καί πλεΐστα, 
πρός άπεο ουδόλως δύναμαι νά συμφωνήσω, 
καθότι ευρίσκω αύτά πρός τά πρώτ’ άντίθετα 
καί αντιφατικά, ή καί άλλως άδικ’ άτοπα 
δπωσδήποτε καί υπερβολικά. Ό  κ. 'Ροίδης 
είπε πολλά περί κλασικής καί ρωμαντικής 
ποιήσεως καί ούκ όλίγα περί ποιήσεως υ
ποκειμενικής καί αντικειμενικής, ούκ εύά- 
ριθμα δέ καί περί ποιητικών κανόνων καί 
καλολογίας καί αισθητικής καί τών τοιού- 
των. Ά λ λ ’  έγώ δέν όμιλώ παντάπασι περί 
αύτών* δέν θά στήσω ένώπιον υμών ούτε 
προτύπους καλολογικούς κανόνας, οΰτε νό
μους τής Αισθητικής, ουτε περί κλασική; 
καί ρωμαντικής ή υποκειμενικής καί άντι- 
κειμενικής παρ’ ήμϊν ποιήσεως θέλω κάμει 
λόγον, ούτε μαρτυρίας θεωρητικών συγ
γραφέων καί φιλοσόφων περί τούτων παν- 
τάπασι θ’ άναφέρω* άλλά μόνον περί νέας

ελληνικής ποιήσεως, ήτοι περί ποιήσεως 
καί έν τή νΰν Έ λλάδι ΰπαρχούσης, δμιλών, 
επιθυμώ καί πέποιθα, δτι άνευ πολλοΰ κό
που καί άγώνος, άλλ ’ έλευθέρως καί άβ ιά - 
στω ς, θά κατορθώσω νά σάς πείσω, άν άλ 
λως καί έκ τών προτέρων τυχόν ήδη δέν 
ήσθε πεπεισμένοι, δτι καί έν τή άναγεννη- 
θείσνι ταύτη πατρίδι, καί έν τή νέα ήμών 
Έ λλάδι, άφ’ ίκανοΰ ήδη ίρχισεν ύπάρ/ουσα 
*αί μορφουμένη ούχί δλως άναξιόλογΟ? 
ποίησις.

*Ω! ναι, έν Έ λλάδι γή καί ουρανός, ή 
φύσις καί τά πλάσματ’ αύτής, ό Θεός καί 
οί άνθρωποι, άνέκαθεν ήσαν καί είναι ποίη- 
σις, έκπαλαι ήσαν καί είναι κατ’  έξοχήν 
ποιηταί. Τί ποιητικώτερον, παρακαλώ, τής 
άρχαίας ελληνικής μυθολογίας ;·  · · τί δη - 
μιουργικώτερον καί χαριέστερον τοϋ πνεύ
ματος τοΰ έγκατοπτριζομένου είς τ ’ άνε- 
ξαντλήτως ποικίλα έκεΐνα πλασταυργήμα- 
τά της, είς τάς απειραρίθμους τών Θεών 
καί ημιθέων καί ήρώων της πρωτοτύπους 
μορφάς καί είς τά  παντοειδή γραφικώτατα 
καί πλαστικο>τατα αύτών συμπλέγμα
τ α ; ·  · · Ά λ λ ’ ή Ε λλάς, είπεο τις καί άλλη 
χώρα, είναι μάλιστ’ αύτή καί ή χώρα τής 
ιστορίας καί τών ιστορικών αναμνήσεων* 
ένδοξου, ένδοξοτάτης ιστορίας ή γή, ή γή 
τών μεγάλων, μεγίστων ιστορικών γεγονό
των. Καί υπάρχει τις ό διαμφισβητών, δτι 
ή ιστορία τής 'Ελλάδος είναι άπ’ άρχής 
εως τέλους καί αύτή ποιητικόν τι, ποιητι- 
κωτάτη, ϊνα μή εϊπω πάλιν : και αύτο- 
^ρημα ποίησις, ή δύναται καν, έστω καί 
άν ύποτεθή άπλώς δτι υπάρχει τις τοιοΰ— 
τος, κ’ έπί μίαν μόνην στιγμήν εύδοκίμως 
τόν διϊσχυρισμόν τοΰτον νά διϊσχυρισθή;  
Καί άν παραβλέψν) ή παρατρέξν) τόν ποιητι- 
κώτατον τρωικόν πόλεμον, άρκεΐ πάλιν 
ολίγον τούς Περσικούς καί Μηδικούς π ο
λέμους τής ’Ελλάδος είς τήν μνήμην του
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ν’ άνακαλέσϊ], καί τόν κ α τ ’ αύτούς δειχθέν- 
τα  δλως έξοχον καί έξαίρετον τών ήι/.ετέρων 
προγόνων ηρωισμόν, την πο7^υειδώς έκ τα 
κτον γενναιότητα και άνδρίαν τω ν , την 
θαυμαστήν αύταπάρνησιν καί έθελοθυσίαν 
τω ν , ίνα εύθύς χάσνι τήν δρεξιν νά υποστή
ριξή καί διϊσχυ:ισθή, δ,τι προέθετο καί ά -  
νέλαβε νά διϊσχυρισθή καί ΰποστηρίξ·/); Ό  
δέ νέος ιερός ημών αγώ ν , ό ελληνικός τοΰ 
1 8 21  άγω ν, ό άγων τής [Ιαλιγγενεσίας 
τής ήμετέρας πολυπαθοϋς καί πολυστόνου 
πατρίδος, όποϊό: τις άρά γε καί ούτος υ
πήρξε καί κατά τήν φύσιν καί καταγωγήν 
καί διεξαγωγήν αύ τοΰ ; Ούχί πάλη πλήρης 
ποιήσεως ; Ούχί δή, αύτό τοΰτο, δ ποιη - 
τ ικ ώ τατος  τών πολέμων ; Ούχί αύτή καθ’ 
αύτό έν άγώνι ή ποίησις ; ! ώς μάρτυρας
τώ ν  λόγων μου άρκοΰμαι μόνον σάς— σε, 
τον πρωτομάρτυρα καί πρωταθλητήν τής 
αθανάτου έπαναστάσεως νά έπικαλεσθώ, —  
σέ τόν πρώτον αρχηγόν καί καΟηγεμόνα τοΰ 
αειμνήστου έκείνου τοΰ έθνους υμών πολε
μικού χοροΰ, σέ, 'Ρήγα Φεραϊε, δστις διά 
τών θούριων ασμ άτω ν  σου πρώτος ώς νέος 
Τυρταίος άνέφλεξας τό πΰρ τοΰ ενθουσια
σμού είς τάς ψυχάς τών ομογενών, καί διε- 
ξήγειρας πανσθενώς, παρορμών αύτάς έπί 
τήν τυραννοκτόνον καί έθνοσώτειραν πάλην ! 
Κ αί σάς, ώ μεγαλώνυμοι καί μ εγαλόδοξοι 
τής 'Εσπερίας άοιδοί, σάς, εύγενέσταται, 
«ριλελληνικοιταται καί εύμουσόταται ψυχαί 
αοιδίμου ζεύγους, άνδρών πνεύματ’ αειμνή
σ τ ω ν , τοΰ Σατωβριάνδου καί τοΰ Βύοωνος !

Είπατέ μοι ήρεμα εις τό ούς ψιθυοίζου- 
σαι, σκιαί ίεραί, αν τήν εύηχοτάτν,ν ήμών 
^υραν τοσοϋτον άρμονικώς είς τόν νέον ήι/.ών 
άγώνα ετονίσατε, καί τοσοϋτον ένθουσιω- 
δώ ς καί εύσθενώς έκρούσατε,ώστε σύμπασαν 
τήν Ευρώπην κατηλεκτρίσατε καί ένθουν 
υπέρ αύτοΰ μέχρι καί τής έν Ναυαρίνω 
ναυμαχίας διεξηγείρατε, διότι δέν έμπερι-

ΈΪχε παντάπασι πυρήνα ποιητικόν ή διότι 
μ αλιστα  ήτον ολος ποίησις ύμάς, πρό πάν
τω ν , κατενΟουσιάζουσα ό αγών εκείνος ; ·  ·

«Ν αι, ναι, ήτο ποίησις, ήτον δλος π ο ί- 
»ησις ό υπέρ ανεξαρτησίας ιερός ΰΐλών ά -  
» γ ώ ν » ,  σάς ά κ ού ω ν ά μ οί λέγητε, «καί διά 
»τοΰτο πρώτους ημάς τόσον ηλέκτρισε καί 
Λκατενεθουσίασεν, ώ στε ήδυνήθημεν, ψ άλ- 
«λοντες αύτον, νά ΰπεκκαύσοιμεν άπάσης 
«τή ς Εύρώπης τόν ένθουσιασμόν. Ναί ! ήτο 
«ποιητικοίτατος 6 τοΰ 1821  έλληνικός ά -  
«γώ ν , διότι ήτο πάλη τετρακοσιετών άνα- 
«ξιοπαθούντων δούλων κ α τ ’ ισοχρόνων κ α - 
»τατυοαννούντων δεσπ οτώ ν , πάλη εύγενων 
«Ε λλήνων κατά βαρβάρων ’ Οθωμανών, όρ- 
«θοδόξων χριστιανών πάλη κ ατ ’ άντιχρί- 
))στ(ον, κακοδόξων Μ ωαμεθανών, αγών τοϋ 
«πνεύματος κατά  τής (ίλης, τής ελευθερίας 
«πρός τήν τυραννίαν, τών ολίγων κ ατά  
«τώ ν  πολλών , τών π τω χ ώ ν  κ ατά  τώ ν  
«πλουσίων, πόλεμος άνισχύρων κ α τ ’ ίσχυ- 
»ρών, ά'νισος —  έν ένί λόγω  —  μονομαχία 
»νέου Λαυίδ κατά  νέου Γολιάθ, νικωμένου 
«καί κατατροπουμένου ούχ ήττον καί νΰν, 
»ώ ς  καί τό  πάλαι !»

Ά λ λ ά  καί έν τή , χάριτιθεία , αισίως άρ- 
ξαμένν) καί προϊούση έθνικ-J ήμών άπ οκ α - 
ταστάσει, καί εν τή εΐρήν/, οί ''Ελληνες τό  
έπαναλαμβάνο), είμεθα καί μένομεν πάντοτε 
λαός π οιη τικ ός; Ε λ λ ά ς  καί 'Έλληνες εΐμ ε- 
θα ποιηταί καί ποίησις, μέχρις υπερβολής 
ένίοτε ρ.άλιστα, καί μέχοις ελ α ττώ μ α τος . 
Εϊμεδα ήκιστα θετικοί καί πρακτικοί, κ’ 
έν συνόλω ε τι λαμβανόμενοι, καί τά  μ έγι
στα  όνειροπόλοι καί φαντασιοκόποι. Καί 
εις άπόδειξιν τοϋ διΐσχυρισμοΰ τούτου 
θαρρώ δτι έχω  προχείρους καί δύναμαι νά 
σάς αναφέρω π ε ισ τ ικ ω τ ά τ α : τινάς παρατη
ρήσεις, εάν θέλητε μόνον νά μοί χαοίσητε 
τήν ύμετέραν προσοχήν. Κ αί αληθώς δέν Οά 
υ π άγω  μακράν, διότι έν πεποιθήσει φρονώ,
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ότι πρός τόν σκοπόν μου ουτε ανάγκην έχ ω  
νά τό κάμω. Τ ά πειστήρια έπιχειρήματά 
μου δέν θ’ αντλήσω πόρρωδεν άλλ ’ δσον 

ένεστι μάλισθ’ εγγύθεν. Ούδε καν έκ προσ
φάτου παρελθόντος, άλλ ’ έξ αύτοϋ δή τοΰ 
νΰν, έν ώ  εΰρισκόμεθα, παρόντος: Ά π ό  τ ί 
νος ήδη χρόνου γιγαντώδης έξερράγη πόλε
μος, καί τό  φοβερόν του πΰρ νέμεται τάς 
χώρας τής άνατολής* τά  πολεμοϋντα έθνη 
είναι δύω τών μεγίστων τής οικουμένης, 
καί άμφότερα έκπαλαι εμπειροπόλεμα καί 
πολεμικώς παρεσκευασμένα καί ά ξιομ α χ ώ - 
τ α τ α . Ε πειδή  δέ ή έξακολούθησις καί εκ- 
βασις τοϋ πολέμου τούτου έξ αιτίας τών 
δι’ αύτοϋ διαφιλονεικουμένων καί άμφισβη- 
τουμένων δικαιωμάτων καί κατοχώ ν, καί 
τοϋ ενδεχομένου σημαντικωτάτου έν γένει 
ώ ς πρός τήν λύσιν τοϋ ανατολικού ζη τή 
μ ατος  απ οτελέσματος του τά  μ έγιστα , φυ- 
σικω τιο λ όγ φ  μάς ενδιαφέρει, έσκεφθημεν 
δτι πρέπει ν’ άποδυθώμεν καί κατέλθωμεν 
είς τόν άγώνα καί ήμεϊς’ άλλ ά , πρός ®εοΰ, 
π ώ ς ;·  · · π ώ ς ;  πρός Θ εοϋ! ά'νευ προχείρων 
μέσων, άνευ χρημάτω ν, ά'νευ στρατευμάτω ν 
ήσκημένων καί επαρκών κ ατά  ξηράν κα^ 
θάλασσαν, άνευ δπλων έν γένει, ο ίασδή π οτε 
προσηκούσης πείρας καί προπαρασκευής, ε
πιτυχίαν καν τινα τής έπιχειρήσεως ήμών 
οπ ω σδήπ οτε λογικώς έγγυωμένης! Καί 
δμω ς πάντες πνέομεν πόλεμον, πόλεμον νυ
χθημερόν μελετώμεν καί άναφέρομεν, καί 
πρός πόλεμον έτοιμαζόμεθα ! «διάφορον άν 
πρός τήν επιχείρηση» ήμών έδει νά ήμεθα 
άπό πολλοϋ, από μακροϋ ήδη χρόνου π α -  
ρεσκευασμένοι, καί ήμεϊς εύρισκόμεθα κατά 
π άντα  ανεξαιρέτως απαράσκευοι, κ α τ ’ ού
δέν απ ολύ τω ς έτοιμ οι! Πέλεμον, καί πάλιν 
πόλεμον καθ’ έκάστην στιγμήν φ α νταζό- 
μεθα! Καί τί μάς μέλει αν μόλις χθές καί 
πρώην ήρχίσαμεν νά μεριμνώμεν περί—  
όπαωνδήποτε καί δπωσδήποτε καί τούτων

γινομένων— ετοιμασιών, ή έθνικών λεγομέ

νων προπαρασκευών! Έ ρω τή σατε, παρακα
λ ώ , καί έπί στοιχήματι όποιον καί άν 
τυχόν θέλητε έκ τών ήμετέρων π α τρ ιω τώ ν : 

Τί περί πολέμου ήμών πρός τοΰς τόσον 
εύπαρρησιάστως καί έπιτυχώς καί άπρο- 
σδοκήτως πρός τόν Κολοσσόν τής "Αρκτου 
από τοσούτου ήδη χρόνου μαχομένους ήμε- 
τέρους εχθρούς φρονεί, καί π αντάπασι δέν 
αμ φ ιβάλλω , δτι πάραυτα καί άδιστάκ τω ς 
θά σάς άποκριθή ό'τι : αάρκεϊ μόνον νά κ ι- 
νηθώμεν, νά σαλεύσωμεν άπ λώ ς έκ τής 

χώρας ήμών αρκεί, καί έντός μόνον ούχί 
είκοσιτεσσάρων ώ ρών έμβαίνομεν άφεύκτως 
νικηταί καί τροπαιοΰχοι είς τήν Κ ω νσταν
τινούπολή, καί στήνομεν τήν σημαίαν ήμών 
εις τήν α αγίαν Σοφίαν», καί λύομεν ά π α ξ  
διά παντός τό  πολυθρύλλητον καί π ολύ - 
κροτον ανατολικόν ζ ή τ η μ α .»

Κ αί δμως, φίλοι μου ! καί μ ολαταύ τα  
τί θέλετε περαιτέρω περί τοΰ αληθώς ακαν
θώδους καί ή'κιστα ροδόεντος ή ροδώδους 
τούτου θέματος σκεπτόμενος νά σάς είπω ; 
ν1σως θ’ άπορήσητε, θά γελάσητε ίσω ς, καί 
δμως άκούσατε, παρακαλώ , είλικοινώς τάς 

σκέψεις μου : Π αρατηρήσατε προσεκτικοί, 
προκειμένου περί τοΰ πολέμου τούτου , τήν 
ά π ’ ά'κρου έως άκρου τής έσω  καί έξω  Ε λ 
λάδος έπικρατοΰσαν ζωηοάν συγκίνησιν καί 
θερμουργόν ενέργειαν πάσης ελληνικής καρ
δίας, πάσης ψυχής έλληνικής! νΐδετε δπό- 
σαι καί όποϊαι συνεισφοραί, όποιοι καί όπό- 
σοι γενναίοι έρανοι άπανταχόθεν, ύπό σμ ι- 
κρών καί μεγάλων ομογενών, ύπό π τω χ ώ ν  
καί πλουσίων άκ αταπ αύ στω ς προσφερόμενοι 
συνέρρευσαν καί συρρέουσιν είς τά  διάφορα 
άνοιχθέντα εθνικά ταμεία  πρός τόν μέγαν 
έθνικόν σκοπόν, πρός τήν πραγματοποίησιν 
τοϋ γνησιωτάτου  πανελληνίου ονείρου !

’Ίδετε τήν δπωσδήποτε άναπτυχθεΐσαν 
ίίδη καί όσημέραι περισσότερον άναπτυσ-
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σομένην ζωηράν πρός τοΰ ; έξοπλισμοΰς 
σπουδήν, τήν πυρετώδη πρός παντοίας 
στρατιω τικ άς καί πολεμικάς παρασκευά; 
δεικνυομένην καί ύπό τοΰ λαού ημών καί 
ύπό τής κυβερνήσεω; δραστηριότητα καί ε
νέργειαν, καί έπί πάσι τ ά ; έν οΰτω  βρα-/υ - 
χρονίω διαστήματι γενομένα; έν τούτοι; 
καί κατά πάσαν στιγμήν έπαισθητοτέρας 
γινομένας προόδους; λάβετε ΰπ’ δψιν τήν 
προθυμίαν, τόν ζήλον, τόν ενθουσιασμόν, 
τόν πυρπολοΰντα πρό; τήν έσ τω  καί όσον- 
δήποτε άλλω ς μεγάλην εθνικήν έπιχείρη- 
σιν, πρό; τό  γ ιγα ντώ δε ; ονειροπόλημα τοΰ 
γένου; ήμών, τ ά ;  ψυχά; άπ α ξα π άντω ν , 
καί αρχόντων καί άρχομένων ! Ά ναλογ ίσθη - 
τε δπόσα καί όποια δυσχερέστατα  καί μ έ 
γιστα  κατορθώ ματα  π ολλάκ ι; ηδη, ώ ;  ή 
ιστορία διδάσκει, δϋ π ρ ά ξα το  ό ελληνικό; 
συνασπισμό;, ή ηρωική τών Ε λλήνων αύ- 
ταπάρνησι; καί εθελοθυσία, ή άπαράμιλλο; 
αύτών γενναιότη;, ανδρεία καί εύτολμίά, 
κ α τ ’ αύ τά ; μ άλιστα  τ ά ;  κ ρισιμω τάτα; 
σ τ ιγ μ ά ; καί ένώ , αύτό δή τό λεγόμενον, 
έπί ξυρού ακμή; ίσταντο τά  π ράγμ ατά  
τω ν , καί τόν έσχατον τών κινδύνων ή π α - 
τρ ί; των έκινδύνευεν : άναμνήσθητε, σταθ 
μ ίσατε κ αλώ ; καί υπολογίσατε λ έγ ω , πάν 
τα  ταΰ τα , θέσατε έπομένω; τήν /ε ΐρα  εΐ; 
τήν καρδίαν καί βεβα ιώ σατε, άν δύνασθε, 
δτι δεν πάλλει γοργώ ς,σφοδρώ ς, δέν σφύζει, 
ύπό ζωηρών έλπίδιυν ΐσχυρώς παρορμωμένη 
πρό; τών κινδύνων καί τή ; δόξης τό σ τ ά 
διον, τό στάδιον τή ; λαμ π ρά; συμπληρώ
σεων καί έπιστέψ εω; τοΰ Πανελληνίου ά -  
γ ώ ν ο ;! Θ ίσατε τήν χεΐρα εΐ; τήν κεφαλήν 
κα*. π ιστοποιήσατε, άν είμπορήτε, ότι δέν 
σάς φλογίζει τό μέτω πον  ή ιδέα τής δσον 
ένεστι μάλλον προσεχοΰς, τή ; ώς οίόν τε 
τάχ ιστης πλέον καί εντελούς έθνικής ήμών 
άποκαταστάσεω ς ! Καί τί σημαίνουσι, τί 
άποδεικνύουσι πάντα ταύτα  ; Ά λ λ ο  τι,

εΐμή ό'τι βλέπομεν τ ά  πάντα  μάλλον δ ιά  
τού πρίσματος θερμουργού φαντασίας ν) διά 
τών όμ μ ά τω ν  πρακτικού νοός, διά τών μ α 
γικών μάλλον τ ή ; ύπό πατριωτικών πόθων 
ζεούση; καρδίας διοπ τρώ ν  η διά τώ ν  όψεων 
τής ψύχρας καί λελογισμένης σκέψεως  ̂
"Α λλο  τι λοιπόν, εΐμή, δτι είμεθα καί μέ— 
νομεν π ά ν τες  οί "Ελληνες,, όποιοι έκ «ρύ
σεως έπλάσθημεν, ποιητικοί vj φλεγματικοί 
άνθρωποι ; —  ’ Α λ λ ’ αγαθή τύχν) ! —  *Ας 
εύγνωμονώμεν καί διά τούτο είς τόν "ϊψ ι -  
στον ! διότι ή ψυχρά φρόνησις καί ή φ λεγ 
ματική σκέψις δέν κατορθούσιν ένίοτε καί 
έν δια στή μ ατι ολοκλήρων αιώνων δ ,τι ό έν- 
θουσιασμός τής καρδίας, ΐ  έ'μπνευσις καί η 
τόλμη τοϋ πνεύματος είς όλίγας, όλιγίστας 
στιγμάς νά θαυματουργησωσι δύνανται, καί 
τ ώ  δντι θαυματουργούσιν ! Ά λ λ ’  έν το σ ο ύ - 
τ ω  κ υ ττάξατε ποϋ κ’ έμέ αύτόν ηδη η γ α - 
γεν, εί; ποια ήκιστα  θετικά καί πρακτικά 
συμπεράσματα παρέσυρεν ή ρύμη, ή φορά 
τοΰ λόγου, —  λέγετε ; —  η μήπως μάλλον 
ή φαντασία καί τό  αίσθημα εΐ; ταϋτα  μέ 
κατήντησαν, ωσάν ί'να, κ ατά  περίεργον καί 
παράδοξόν τινα σύμπτωσιν, παρουσιάσωσί 
π ω ; κ ’ έμέ αύτόν ενώπιον υμών ώ ; ζώ σαν  
άπόδειξιν καί μαρτυρίαν τών ιδίων λόγων 
μου ; μ ή π ω ; είμαι κ ’ έγώ  α ύ τό ; λοιπόν καί 
άκων ετι ποιητής, καί δ ι ’ αύτό το ιου το - 
τρό—(ος περί θετικών π ραγμ άτω ν  άνεπαι- 
σθ ή τω ; φ αντασμ αγορώ  ; · · καί π ώ ; ήδυνά- 
μην π οτέ νά διαψεύσω τήν καταγω γήν μου ; 
μ ή π ω ; δέν είμαι κ ’ έγώ  "Ελλην, καί διά 
τοΰτο μ άλιστα  φύσει καί Ιμαυτόν λανθά— 
νων π οιη τή ;, τουλάχιστον ώ ς πας κ’ έγώ  
"Ελλην, ώ ;  πάντε; οί "Ελληνε; ; ·  -κ α θ ώ ς ,—  
καί τούτο δά  είναι τό  παραδοξότατον καί 
θαυμαστότατον —  καί αύ τό ; ό κ. 'Ροίδης 
δεινώς διαλανθάνει έαυτόν άν ποιητής ούχ 
ηττον τών ου; τοσοΰτον έπιμόνω; ζητεί 
νά έξελέγξη, καί ένώ μ άλιστα  ουτω  δεινώς
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πολεμεΐ, καί ουδέ καν π αραδέχ εται, τήν 
ίίπαρξιν τής νέας ελληνικής ποιήσεως ! Ναι, 
φίλε κύριε ’Εμμανουήλ 'P ot5η, διϊσχυρίζο- 

μ α ι, δτι ή τόσον κομψή εκείνη καί φιλόκα
λ ο ; σου Π άπισσα ’ Ιωάννα, εΐναι τοιαύτη , 
διότι κυρίω; είναι καί αύτή ποίημά π ω ; 
έν λόγω  π εζω , καί μεθ’ δλα ; τ ά ;  έπιμελώ; 
ουνειλεγμένα; καί παρατεθειμένα; η παρηρ- 
τημένας ίςορικάς της παραπομπάς ^ μ α ρτυ 
ρίας ! Κ αί τόσον άληθές νομίζω τού το , 
ώ σ τ ε , άν κανείς έπέγραφε τό  έργον σου : 
« 'Η  Π άπισσα ’ Ιωάννα, ιστορικόν ποίημα ε
πικολυρικόν άμα καί κωμικοσατυρικόν εί; 
τό  π εζόν » , θαρρώ δτι δυσκόλως θά ε ί /έ ;  τι 
ν’ ά ν τ ιτ ά ξ /ς , η έν συνειδήσει νά έπιφέρν,; 
.κώμμίαν άντίρρησιν κ α τά  τοσοΰτον είλικρι- 

νοϋ; τίτλου !·  · - Διότι μ ή π ω ; δεν ΰπαρχου- 
σι καί ιστορικά ποιήματα ; ρ.νίπως δεν έχει 
κύρος, ώ ;  είδος ποιητικόν, καί τό  καλουμε- 
νον ιστορικόν τής ποιήσεως ε ίδ ο ς ; "Ω στε, 
εϊτ ’ εκουσίω ; καί έν γνώσει, ε ίτ ’ έν άγνοια 
καί άκουσίως, κάπως έφάνη; έν τού τω  π α 
ραβάτης τοϋ άρχαιοτάτου καί σοφ ω τατου  
εκείνου δελφικού π αραγγέλ μ ατο ;, τοΰ αγνώθι 
σ α υ τό ν » , κύριε 'Ρ οΐδη ' άν καί ή π αραοασι; 
αυτη  έχει τι όπ ω σδήπ οτε τό καλόν καί εύ- 
τυ χ έ ; διά σέ, καθότι, εί μέν έκουσία, μ ε
τριοφροσύνην μαρτυρεί, εί δ ’ ακούσιος, π ά 
λιν άφελή τινα καί άξιάγαστον  αύτάγνοιαν 

έλ έ γ /ε ι .
Ά λ λ ’ άν κ ατά  μέρο; άφώμεν τά  καθόλου 

ποιητικά στοιχεία, τά  φύσει εί; π άντα ; τούς 
"Ελληνας κοινά, καί έξετάσωμεν πρός σ τ ιγ 
μήν άν, δ ,τ ι καί είδικ ώ ; καλείται ποίησις
7) άξιοι νά φέρ·/] κυρίως τόν τίτλον αύτόν, 
ΰπάρχν) έν τή συγχρόνω Έ λλ άδι ή δέν ΰ - 
πάρχν), τότε  πάλιν όφείλομεν ν’ άπαντή - 
σωμεν, καί μεθ’ δλας βεβαίως τάς ένστά - 
σεις, ποτνιάσεις καί διαμαρτυρήσεις τοϋ κ. 
'Ροίδου περί τοϋ εναντίου, τούλάχιστον

κ ατά  τήν ειλικρινή ήμών πεποίθησιν, κ α - 

ταφ ατικ ώ ς.
Ναι, έν τή νϋν Έ λ λ ά δ ι υπάρχει ποίησις, 

καί μ άλιστα  λυρική, Δεν είναι βεβαίως ή 
ποίησις αυτη τελεία ’ εμπεριέχει, καί εί; 
τούτο συμφωνοϋμεν π ληρέστατα μ ετά τοΰ 
κ. 'Ροΐδου, ώ ; καί μεθ’ όποιουδήποτε ά 'λ- 
λου παρόμοια φρονοϋντο; αύστηροϋ έπικρι- 
τ ο ΰ , π ολλά ,π λεΐστα  οσα τά  έλλιπή καί ψε
κ τά  : πολλήν ΐλΰν καί κόνιν καί ολίγα 

ψ ήγματα χρυσοΰ καί, φυσικώ τ ώ  λόγ ω  έτι 
σπανιωτέρου; μαργαρίτα ; καί άδάμαντ»;*  
άλλ ’ ούχ ήττον άπαντώ νται όπ ω σδή π οτε 
καί τοιαΰτα πολύτιμα κειμήλια είς αύτήν. 
Τή; νεοελληνική; λύρα; ούκ όλίγαι, δυστυ
χ ώ ; ,  ήκούσθησαν καί ακούονται αί παρα- 
κρούσει; καί παραφωνίαι, αί άμουσοι καί 
παράχορδοι καί κακόζηλοι φθογγαί, άλλά 
καί μέλη λίαν έναρμόνια καί φθόγγοι γ λυ - 
κεΐ; καί μελφδικαί έντεχνοι κρούσει;, καί 
στόνοι τρυφεροί, περιπαθείς, συγκινητικοί, 
δέν φαίνονται σπανίζοντες καθ’ υπερβολήν, 
καί ήκιστα λείποντες έξ δλοκλήρου. Κ αί 
έπ ειτα , ή μάλλον είπεΐν, πρό πάντων, δέν 
πρέπει, νομίζω, δέν είναι δίκαιον νά λ η - 
σμονώμεν ποιον στάδιον τής ύπάρξεώς της 
διατρέχει, ποίαν περίοδον, ποίαν εποχήν 
διέρχεται ή πολυπαθή; καί άρτιγέννητος 
πττρίς ή μ ώ ν : 'II παρούσα τή ; Έ λ λ ά δ ο ;
ήμών κ ατάστασ ι; είναι μ εταβατικ ή , παρο
δική, ούχί εδραία καί σταθερά καί συμπα
γή ; εϊσέτι, ούχί παραμόνιμο;. 'Η Έ λ λ ά ; 
δέν έτελείωσεν άκόμη τήν μεγάλην έπ ι- 
χείρησίν της, δέν άπεπεράτωσεν έτι τόν 
ιερόν άγώνά τ η ; ’  άνακωχήν ρ,όνον έκαμε 
καί έχει, ο ύ /ί  παύσιν αυτού. 'Η π ατρ ί;, ή 
πανελλήνιο; ήμών πατρ'ις, χ ειμάζετ ’ έτι 
έθνικώ; καί π ολιτικώ ς, δέν έπανήλθεν έτι
όριστικώ; τό έαρ εις αύ τήν  καί δέν θά
σάς διέφυγε, π ιστεύω, τήν προσοχήν: δτι 
καί κ ατά  τινας χειμερινάς ήμέρας, ή π ιω τέ-
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ρας καί γλυκυτέοα; τών λοιπών, ψάλλουσιν r 
ενίοτε εύστρόφως, ήδέως καί περιπαθώς 
λαρυγγίζουσιν, ώδικά πτηνά· άλλ ’  αύτά 
δέν είναι ακόμη τά  πτηνά τοΰ έαρο;, δέν 
είναι άηδόνε;, ούδέ τά ά 'σματά τ<υν α ί μ α 
τα  της άνοίξεως. Είναι μόλις καί μόνον ά -  
μυδρά τινα, οΰτως είπεϊν, τοΰ καλοϋ καιροϋ 

προμηνύματα καί προαναμνήσεις ά π λ ώ ς  
έαριναί’  άλλ ’ ούχ ήττον είναι τερπνά καί 
τ ’  αφελή αύτά προανακρούσματα καί υπο
μ νή μ ατα : Καί τ ίςπ ο τε  ήδύνατο δικαίως νά 
διϊσχυρισθή, οτι στερούνται ποιήσεως ; · · · · 

Τοιοΰτοι, φίλοι μου καί τής νΰν 'Ε λ λ ά 
δος οί ποιηταί, τοιαΰτα καί τά  ά σμ ατά  
τω ν , καί 5t’  άναλόγου μέτρου δέον νά μ ε -  
τ ρ ώ ν τ α ι : —  'Οδοιπόροι έν ώρα θέοου; καί 
καυμάτων κυγικών, μικράν καθ’ δδόν καί 
μ ετά  κόπον πολΰν καί κάματον εΰρόντες 
οασιν, όλίγην σκιάν, ολίγον ΰδωρ πηγής 

μορμύρου δροσερόν, κάθηνται, φυσικώ τ ώ  
λ ό γ ω , ίνα άναπαυθώσιν όλίγας στ ιγμ ά ς , 
λούονται, αναψύχονται, δροσίζουσι τήν δ ί
ψαν τω ν , ύποτονθορύζουσι κάνέν εΰβυμον 

μελώδημα,ψ άλλουσι κανέν άσμα καλόν, καί, 
άναλαβόντες τάς δυνάμεις τω ν, έξακολου- 
Οοϋσι τόν δρόμον, έπαναλαμβάνουσι μέχρις 
οϋ φθάσωσι τό  προωρισμένον τέρμα, τήν 
μακρά καί επίπονον όδοιπορίαν το>ν / Ο υτω, 
ναί, οΰτω  καί οί νέοι ''Ελληνες κεκμηκότες 
έκ τής θερμής ήμών επαναστατικής κινή- 
σεω ς, έκ τής πολυμόχθου καί πολυιοδύνου 
εκείνης σταδιοδρομίας, έκαθήσαμεν ν’ άν α - 
παυθώμεν, νά έξαποστάσω μεν  ολίγον κα [ 
άναλάοωμεν παρά δρόσον καί υπό σκιάν έν 
τ ώ  μ εσω  τοΰ σταδίου* άναψυχόμεΟα λοιπ όν, 
αναζωογονούμενα, τραγωδοΰμεν τής άνα - 
μν/ισ^ως και τής έλπιδος τό  γλυκύπικρον 
μ-λ&)δ/)μα, το μελαγχολικόν ά λ λ ’ έν τα ύ τώ  
π άντοτε και παραμυθητικόν αύτό τ ρ α γ ώ - 
διον, καί ετοιμαζόμεθα πάλιν νά δρμη'σωμεν 
πρός -ό  φαεινόν τέρμα τοΰ άκανθωδεστάτου

ήμών σταδίου ! · · · Καί είναι δίκαιον λοιπόν, 
είναι ορθόν καί πρέπον, τούτου οΰτως ε -  
χοντος, νά λάβη τις άνά χεϊρας τοϋ ; κ ανό
νας τής Αισθητικής καί Κριτικής τοϋ Σ λε- 
γέλου καί Σχελιγγίου, τοϋ Φιχθίου καί 
'Ριχτέρου, τοϋ Έ γέλου καί Λεβέκου καί 
τών περί αύτούς, αιώνων όλων γενεάς καί 
αιοίνων ό'λων καλλιτεχνικά; προόδους ύπ ’  
δψιν λαβόντων καί μελετησάντων κ ατά  τήν 
σύνταξίν τω ν, ίνα μετρήσν) πρός αύτοΰς τών 
έθνικώς ακόμη άσυντάκτων καί ά τα κ το - 
ποιήτων νέων Ε λλήνων τά  ώς έπί τό  πλεΐ- 

σ τ 0ν άφελή ποιητικά προϊόντα ; —  Ά λ λ ά  
καί μ ολαταύ τα , κύριε 'Ρ οΐδη , ϊδού : δέν 
φοβούμεθα δέν τρομάζομεν τήν πάνοπλον 
ταύτην Αισθητικήν, ί?|ν ώς φόβητρον μάς 
προτείνεις" μάτην έπισείεις φοβεράν τήν λ ο -  
φιάν τής περικεφαλαίας τ η ς ! "Α ς νεύη κ α - 
θύπερθεν ό'σον θέλιρ δ λόφος τής κορυθοκό- 
λου Κριτικής σου, τής νέας ταύτης Α θ ή 
νας, τής έτοιμοπολέμου έκ τής κεφαλής, ώς 
φαίνεται (π ώ ς γάρ ο ύ ;·  · · )  νέου Διός έκ- 
πηδησάση ;, άν καί χωρίς βεβαίως νά εύρε- 
θ·?ί κανείς νέος 'Ή φ αιστος 'ίνα τήν σχίση έπί 
τούτω  ! Δέν μάς τρομάζουσι παντάπασι α [ 
άπειλαί καί επιδείξεις τής Κριτικής καί 

Αισθητικής σου ! Ά λ λ ω ς  τε έλησμόνησας, 
φίλε, ότι κανόνες αισθητικοί καί κριτικοί 
ούδέποτε, ούδαμοΰ, ούδαμώς προηγήθησαν 
η προηγούνται τής γνησίας ποιητικής $ 
καλλιτεχνικής έμπνεύσεως καί δημιουργίας, 
άλλ* άνέκαθεν έξήχθησαν μ άλιστα  καί έ ξά - 
γονται, συνηρμολογήθησαν καί συναρμολο- 
γοϋνται ές αφορμής το ύ τω ν ; Έ λησμόνησας, 
ότι ή ποίησις προΰπήρξε τής Αισθητικής 
καί Κριτικής, ού δ ’  έγεννήθη ποτέ κυρίως 
κατόπιν αύτή; καί δι' αύτής καί έξ αύτής ή 
πρωτότυπος έ/.είνη καί πρωτογενής θυγάτηρ 
του αισθήματος καί τής φ α ντα σ ία ς; Έ λη - 
σμόνησας ότι προηγήθη δ “Ό μηρος τοϋ Ά -
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ριστοτέλους, καί ούχί <5 Α ρ ιστοτέλη ς τοϋ 

Ό μηρου.
Ά λ λ ’ αί πολυειδώς στενόχωροι περιστά

σεις τής νέας Ε λλάδος, ή εθνική πτωχεία, 
ή ελλειψις εύμαρεία; καί ευημερίας κοινωνι · 
κής καί, καθόλου είπεϊν, ή έλλειψις επαρ
κούς πνευματικής άναπτύξεως και ατμ ό
σφαιρας πρός ποίησιν προπαρασκευαστικής 
ιδού, λέγει ό κ. ‘ Ροΐδης, τά αίτια, δι’ άπε? 
δέν ητο δυνατόν νά γεννηθνί, καί ούό’  ύπάρ- 
χει έπσμένως ποίησις τώρα παρ’ ήμΐν. Γώ 
αποκρίνομαι: Καθώς ό άνθρωπος δύναται 
νά πνέη καί ζή καί συντηρήται εΐ; πάσας 
τ ά ; ζώνα; καί εΐ; πάντα τά κλίματα τή; 
οικουμένης καί μάλλον η ήττον, εν παν- 
τοίαις περιστάσεσιν ευρισκόμενος, οΰτω δυ- 
ναται πανταχοϋ καί νά έμπνεηται και ερ- 
γάζηται κατά τό μάλλον και ήττον ώς 
καλλιτέχνης καί ποιητής, ύπό τήν έπικρά- 
τησιν παντοίων περιστάσεων καί σχέσεων 
καί καταστάσεων κοινωνικών, άν καί άλλως 
ομολογώ ότι πάσα-, δέν είναι εξίσου προσ
φυείς καί κατάλληλοι πρός την δέουσαν και 
πλήρη άνάπτυξιν πάσης ποιητικής εύφΛας, 
εις τήν καλλιέργειαν καί προαγωγήν καί έ- 
πίδοσιν παντός άνεξαιρέτως σπέρματος, 
παντός πυρήνος καλλιτεχνικού, καί ότι, 
κατά συνέπειαν ίσως, ώ ; εχουσι σήμερον 
τά ανθρώπινα καί δ μέγα; έκεΐνο; "Όμηρο; 
πολύ δυσκόλως Οά άνεδεικνύετο τοιοϋτο;, 
επαίτης ών, καί αύτός ό Βύρων : Βύρων, άν 
ητο μικρογέννητος και πτωχές.

Καί όμως ούχ ήττον πάλιν εΐρήσθω, 
διότι δίκαιον είναι νά ρηΟή καί μή λησμο- 
νηθή, ότι οί μικροί καί πτωχοί, οί πολυει- 
δώς έστενοχωρημένοι καί κατατεθλιμμενοι, 
οί παλυπαθεΐς καί ύπο ποιητικής ατμ ο
σφαίρας ούδόλως, ώς ό κ. 'Ροΐδης διατείνε
ται, περιβαλλόμενοι, μηδαμώς, υπό ζεφυ- 
ρίτιδος ποιητικής αυρα; πεοιπνεομενοι, 
νέοι "Ελληνες καί γλώσσαν ούκ ολίγον

γλαφυράν καί εύρυθμον καί κομψήν, ικανήν 
πρό; έκφρασιν διαφόρων επιστημονικών γνω- 

σεων, ούχί μόνον τών άλλων σημερινών της 
κοινωνίας άναγκών, έπλασαν ήδη από τοΰ 
αοιδίμου Κοραή, καί εφεξής οσημέραι συ- 

I στηαατικώτερον διαμορφοϋσι καί τελειο- 
I ποιοϋσι, καί είδη τίνά τής ώραίας καλούμε

νη; φιλολογία; ήρχισαν εύδοκίμως καλλιερ- 
I νοϋντε;, καί είδικώτερον μάλιστα τήν λυ- 
I ρικήν ποίησιν ούχί άνεπιτυχώς αναπτυσσον- 

τες. Καί τούτο τό τελευταΐον, πρό πάντων, 
είναι, φρονώ, τοσοϋτον αληθές και αναντιρ- 
ρητον, ώστε μά τήν άλήθειαν αάλλοιμο- 
νον!» έπρεπε νά λέγωμεν, και την μονα- 

( δικήν ήμών πνευματικήν στειρωσιν και α
θλιότητα καί κακομοιρίαν έζ ολης ψυχής να 
ταλανίζωμεν, καί ήμας αύτοΰς ώς απογό
νου; τής Σαπφοϋ; καί τοϋ Πίνδαρου, τού 
Σιμωνίδου καί τοϋ Άνακρέοντος νά ελεεινο

ί λογώμεν, άν άλλως είχε το πράγμα, και 
άν τά τρία η τέσσαρα έκεΐνα δίστιχα η 

I τετράστιχα ( αυτόχρημα δυστυχα ; · · · ) } 
ών περ ή φοβερά κριτική κοπίς— ούχ_ί βε
βαίως άπλή γραφίς —  τοϋ κ. 'Ροίδου έν τίί 
βαθυτάττι συγκαταβάσει καί μεγίστνι επιεί
κεια καί εύμενεία αύτής ηύδόκησε νά φει- 
σθή (εύδοκοΰσα,—  ώ ! τοϋ θαύματος! και 

I τούς ύφ’ ών έστιχουργήθησαν είς την τάξιν 
τών ποιητών μόνους σχεδόν έκ των νεων 
Ελλήνων ν’ άναγράψνι! · · · )  άν αϋτά ησαν 
τά άξιόλογα ποιητικά δείγματα, και αυτα 
καί μόνα, η καί τά παραπλήσια, τοΰ πνεύ
ματος τής νέας Ε λλάδος, καί αύτοί καί 
μόνοι, οί ούς ήξίωσεν ώς ποιητάς της δ κ.

I 'Ροΐδης ν’ άναφέρν:, οί αληθείς ποι/ι^αί αύ 
τής! Καί δεν είναι μέν άληθώς οί τοιοΰτοι^ 
παραπολλοί, η καί άπλώς πολλοί οί καθ” 
αύτό παρ’ ήμΐν ποιηταί, οί έκ τής περίσ
σειας, οΰτως είπεϊν, τών έμφυτων εις πάν- 
τας τούς 'Έλληνας ποιητικών στοιχείων εις 

* αυτόχρημα ειδικούς ποιητάς άναπτυχθέν-
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τες καί διαμορφωθέντες, άλλά πάλιν ούχί, 
μ ά  τον ©εόν, καί τόσον ολίγοι, όσον ό κ. 
Ρο’.όη ;, ουκ οίδ ’ δπω ς άπετόλμησε νά διϊ- 
σχυρισθή!

«Ά λ λ ά  πώς θέλετε νά υπάρχω ποίησις 
Ιν τή συγχρόνω Έ λλάδι,» λέγει' πάλιν δ 
κ. 'Ροίδης, άφοΰ δέν ύπάρχν) δ ι’  αύτήν ά - 
κόμη ή τούς ανεπτυγμένους τής εσπερίας 
λαούς άφ’ ικανού ηδη νεμομένη ψυχική ε
κείνη νόσος, ή δίψα ιδανικού, ή π εΓνα 

βεοϋ, ώς τήν ονομάζει; —  Καί π άλιν, φί
λε κύριε, τω  απαντώ, εάν κατά μέρος άφή- 
σωμεν η παραβλεψωμεν έπί στιγμήν πρός 
χαριν σου, δτι τά ιδανικόν τής νύν Ε λλ ά 
δος, εχούσης ώς εχει, καί παντός έπομένως 
γνήσιου Έλληνος, συνεπώς δέ καί παντός 
αληθούς Έλληνος ποιητοΰ, εν κυρίως είναι 
καί θά νιναι: Ή  τών πανελλήνων ένότης 
και η αξιοπρεπής εθνική αύτών άποκατά- 
στασις, τό γνωστόν καί πολυθρύλλητον ί -  
κεϊνο περί άνιδρύσεως τής ανατολικής βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας πανελλήνιον ονειρον, 
άν, λέγω, λησμήσωμεν τό διηνεκώς ύίλνού- 
μενον καί ύμνηθέν, μετά διαπύρου πόθου 
καί π=.ριπαθειας καί παραπόνου υπό παντό- 
σχεδόν νέου έλλη νος άοιδοϋ ψαλέν καί 
ψαλλόμενον τούτο εθνικόν ιδεώδες, ούπερ 
τήν κατάφθασιν καί τών Ελλήνων έν γένει 
ί  ψυχή, πάσαις δυνάμεσι δέν έπαυσεν ού'τε 
παύει ονειροπολούσα κ’ έπιδιώκουσα· θέλο
μεν καί αύθις, έξετάζοντες έν συντόνω προ
σοχή καί άμεροληψία τήν νεοελληνικήν ποί- 
W V , άφεύκτως «νευρεϊ, δτι καί τό έκ τής 
ψυχικής νόσου ή δ ίψ η ς  ή π δ ί ν , ? Οεού π ο ο .

*υγαν καί τούς εύρωπαίους ποιητάς έμ - 
πνεον νέον σου αύτό χβΧ ^

Α ν » ί ,  » ,  , ft τ ι> κ  τ 4 ϊ  ^  

εκλεκτών ποιητών ένέπνευσε κ’ έαπνέει —  
ένίοτε μ άλ ιστα  -  ούχί βεβαίως V  α γ ε ν έ 
σ τ α τ α  ούτε τά  χείριστα των ποιηιχάτων 
τω ν  ούτ’ έν γένει τ ’ άσημ αντότατα  προϊόν-

j τα τής νεοελληνικής καλής φιλολογίας. Καί 
ενταύθα ούτε τού I. Έίζου ούτε τών αδελ
φών Σούτσων οΐίτε τού Ά λ εξ . 'ρ .  'Ραγκαβή 
ουτε τού Ζαλοκώστα καί Όρφανίδου ούτε 
του I. Καρασούτσα ούτε τοϋ Δ. Βερναρδάκη 
ούτε τού Δ. Παππαρρηγοπούλου ούτε τού 
Σπ. Βασιλειάδου, δικαιούμεθα νά ολιγωρή- 

! σωμεν, ουτε άλλων τινών, ποιητών, δηλα
δή, πάντων, ών διάφορα έργα και υπό τών 
εύρωπαίων εύαρέστως άνεγνώσθησαν καί ά - 
ναγινώσκονται καί προθύμως μέτεφράσθη- 

! σαν καί μεταφράζονται, ιδιαιτέρας' μνείας 
καί πολλής έκτιμήσεως καί ειλικρινών έπαί- 
νων άξιούμενα. Ά λ λ ’ ίσως άπορήσητε, κύ
ριοι, άκούοντες, ό'τι ό τοσούτον έξηυρωπαϊ- 
σμενος κ. 'Ροίδης τινάς τών ύπό τών φίλων 
εύρωπαίων, —  καί εύρωπαίων ούχί κοινών,

| άλλά λίαν εΰμούσων μάλιστα καΓλογίων—  
μεγάλως έκτιμηθέντας καί επαίνων άξιο- 
θεντας ήμετέρους λυρικούς ποιητάς1 εντε
λώς, εντελέστατα, καί μέχρις αύτοΰ έτι τού 
ονόματος, άγνοεϊ, ή —  τοϋθ’ δπερ χείριστον 
—  φαίνεται άγνοών !· .

Έν τουτοις, φρονών, δτι αρκετά, εΐμή καί 
πολλά ήδη, είπα πρός άντίκρουσιν καί ά - 
ναίρεσιν τής παραδοξολόγου γνώμης τού χ.

I 'Ροίδου, Ιν Ιτι επιλέγω, δπερ κ ^  «ύτός 6 
I κ. 'Ροίδης έν τνί πραγματεία αύτοΰ άναφέ- 
ρει, χωρίς καν νά ΰποπτεύσν) πόσον είς αυ
τόν τόν ίδιον ά'ριστα δύναται νά έφαρμοσθή 
και τούτο είναι, δτι αρχαίος τις φιλόσοφος 
είς τόν έπιμόνως άρνούμενον εν τνί πρός 
αυτόν συζητήσει τήν κίνησιν τόσην μόνον 
ηρκέσθ/ι νά δώση περί τής ύπάρξεώς της 
άπόδειξιν ; εύθύς έγερθείς ενώπιον του νά 
κινηθή!· · Οΰτω λοιπόν θαρρώ κ’ έγώ, δτι 
εις άποστόμωσιν τού κ. 'Ροίδου τό συντελε- 
στικώτατον είναι ν’ αναφέρω τις αυτολεξεί

1 Οίον Καρασούτσαν, Τανταλίδην καί άλλους 
εκ τ©ν νεωχέρων.

Β Υ Ρ Ω Ν 295

ποιήσεις τών νέων ήμών ποιητών, και τούτο 
δή καί νά κάμω προτίθεμαι, μήτε τούς 
κλασικούς μήτε τούς ρομαντικούς κανόνας 
μήτε τήν αισθητικήν καί κριτικήν των ώς 
μέτρον έκτιμήσεως προτείνων ή επικαλού
μενος, άλλ ’ αύτήν καί μόνην τήν φιλοκα
λίαν καί εύμουσίαν καί ευαισθησίαν παντός 
αληθώς εύαισθήτου καί εύμούσου καί φι- 
λοκάλου.

ΣΗΜ. Εις Ιπόμενον —  δεύτερον μέρος—

τής παρούσης άνασκευής έκτίθεται λοιπόν 
σειρά έκλεκτών τεμ αχίω ν, άπ οσπ α σμ ά τω ν  
ή καί ολοσχερών τινων έργων διαφόρων νέων 
Ε λλήνων ποιητών, ώς απόγευμα καί δείγ 
μα τής νέας έλληνικής ήμών ποιήσεως, ης 
οίονεί προοίμιάν τι καί εισαγωγήν δέν θά 
ένεδοίαζον νά παρακαλέσω τόν κ . 'Ροΐδην 
νά μοί έκαμνε τήν χάριν νά έθεωρει τό  ε
ξής ούκ άχαρι, νομ ίζω , ούτε εις τήν περί- 
στασιν άπροσφυές καί ακατάλληλον ποίημα 

τοΰ Τ. Κ αρασούτσα :

ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΤ.

Ή  φ υλή  δεν efvat μία τών πτηνών τών ήδυφώνων"
Ούτε ποιητών έν γένος ίίς τήν γήν υπάρχει μονόν;

Ά π ’ αύτούς μακράν τής τύχης πνέουν ot βαρεΤς χειμώνες.
Ή  ζω ή  των εαρ εΐναι, ϊαρ 'έν παντοτεινόν,
“ Οπου τό ήδύ των μέλος κελαδοΰσιν άηδονες 
'Γ π ό  αΐθριον και πλήρη άμβροιίας ουρανόν.

Τ τ,- ψυχϊίς εκείνων πάλιν "Α δη ς άφεγγης τά βάθη :
Ή  καρδία των έτέθη έπί άκμονος δεινών,
"Οπου, Κύκλωπες άκμήτες.. τήν σφυρήλατου·; τά πάθη, 
Κ ’ εις βίρύν τήν μεταβάλλουν και βροντώδη κεραυνόν.

Α ναπ αύεται ό φίλος τ&ν ερώτων Α νακρέων 
Ύ π ό  τοΟ καλοΟ Βαθύλλου τήν Ιρωτικην σκιάν,
Κ ’ είς άτμούς γλυκείας μέθης τάς μέριμνας αποπνεων, 
Ψ άλλει το ποιόν τ!\ς Κύπρου κα\ τής Κύπρου τήν Οεαν.

Πλήν τόν Βύριονα σπαράττει ή ακοίμητος όουνη 
Κόλασιν παντοΟ ευρίσκει, κ’ εις τά χείλη τΤίς τρυφές
Εις τά  χείλη του πικρίαν πδσα  ήδονή αφήνει,
Κ ’ εις τόν κόσμον ΰλον βλέπει Οεατρον καταστροφής*

7Ω Θ εέ! δεν ομοιάζουν ουτοι τούς θνητούς τούς άλλους ; 
Μή δαιμόνων γ ι α ι γένος λαί αύτοι αποστατών ;
Μή Ιπλάσθησαν δι’ άλλους κόσμους ύπερτέρου κάλλους, 
Και έτέδτ,σαν κατόπιν κατά λάθος είς αύτόν ;

’Ά γ ν ω σ τ ο ι  συνήθως ζώσι καί θαυμάζονται θανόντες·
# ι J t  * 'Τ ώ ν  άκτίνων των ό κόσμος τους αποστερεί αυτός :

FTvai ώ ς λαμπροί αστέρες, ο'ίτινες είς γ^ν πεσόντες, 
Ά π οβάλλουσι τήν λάμψ’.ν τοϋ προτερου των φ ω τός !
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Ε Κ  Τ Η Σ  

Π Α Ι Α Α Γ Ι Ι Γ Ι Κ Ι Ι Ϊ

ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

τον  έν Λ ειψ ία τής πρωσικής Σ α ζω νία ς  
Π ανεπ ιστη μ ίου  χνρίον

Τ. ZILLE R

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο *

’Επειδή έν ταΐς καθ’ ημάς χώραις ελά
χιστα περί παιδαγωγικών ζητημάτων και 
λέγονται καί γράφονται, έθεώρησα ούχί ά -  
σκοπον νά δημοσιεύω κατ’ έκλογήν τά μάλ
λον πρός τάς ήμετέρας άνάγκας χρησημα 
έκ της έπ’ σχάτων έκδοθείσης Παιδαγω
γικής τοϋ διαοήμου καθηγητοϋ τής παιδα
γωγικής καί φιλοσοφίας κ. Τ. Ziller καί έμοϋ 
διδασκάλου, ινα τήν άσύγγνωστον ταύτην 
διαρρηξω σιγήν. Εύκταΐον δ ’ είναι έτεροι 
τών παρ’ ήμΐν πολλώ έμοϋ κρείσσονες ν’ ά- 
φΐϊρωσωσιν ώρας τινάς τής άνέσεως αυτών 
πρός τοιαυτην εργασίαν, ής τήν ανάγκην 
καβιστα έ'τι μάλλον έπαισβητήν ή ελλειψις 
παιδαγωγικού τίνος συλλόγου καί περιο
δικού, δι’ ών θάττον ή'θελον μετοχετεύε- 
σθαι υγιείς παιδαγωγικαΐ γνώσεις έν τή χ ώ 
ρα ήμών. Ταχέως δ ’ ήθελεν ίσως άποσο- 
βηθή ή άγονος καί μηχανική τοϋ Λ αγγά- 
στρου μέθοδος, ητις τοσαΰτα ετη λυμαί
νεται τήν πολυτλήμονα ήμών πατρίδα. 
Εύχομαι δ εν βραχεί να ΐδω κοσμουμένην 
την πολιν τής Παλλάδος καί ύπό παιδα
γωγικού τίνος συλλόγου μετά περιοδικού 
πρός έπανόοθωσιν πλείστων τών κακώς έν 
T? παΡ’ %·ϊν δημοτική παιδεία έχόντων !

Α '
Εμπειρική τής αγω γής 'drroia.

Περί τής εμπειρικής τής αγωγής έννοιας 
δέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν, ώς αί θεμε

λιώδεις τής φιλοσοφίας έπιστήμαι, ή Η θι
κή δηλονότι ή έν εύρυτέρα σημασία, ή Αι
σθητική καί ή Μεταφυσική περί πορισμά
των τής πείρας γνωματεύουσιν. Έν αύταΐς 
ταϋτα τά ά'μεσά είσιν αφετηρίας σημεία τής 
έρεύνης, ούδεμιάς περαιτέρω δεόμενα θεμε- 
λιωσεως. Έν τοιαύτνι ό'μως σημασία πείρα 
έν τινι παραγώ^ω επιστήμη, οί'α ή Παιδα
γωγική, δεν άπαντα. Ά λ λ ’ εκείνης τής 
γνωσεως, ητις έπιστημονικώς θεμελιοϋται, 
παραστασεις τινες καί έν τώ  δημώδει ά -  
παντώσι κύκλω. Δυνατόν δ ’ αύται βεβαίως 
να ήνε συμπεπλεγμεναι μετ ’ εσφαλμένων 
παραστάσεων, αίτινες ευκόλως τήν αμφι
βολίαν προκαλοϋσιν, ής ή διά τής πείρας 
έξέλεγξις αποβαίνει ανέφικτος. Αυται δέ 
αί παραστάσεις εχουσι κατά τό μάλλον η 
όττον αξίαν, ην η εν λογω επιστήμη δέον 
πρώτον νά ορίσ/,. '[] δέ δημώδης γνώσις 
εκτείνεται έν εύρεΐ κατά τό μάλλον ή η τ- 
τον κύκλω. Διότι έκαστος ήμών άντικεί- 
μενον ύπήρξεν πρακτικής αγωγής, όρθώς η 
πλημμελώς παιδαγωγηθείς. Καθ’ έκάστην 
δε προ ημών δρώμεν παΐδας παιδαγωγου- 
μένους καί ϊσως καί ημείς αύτοί έπειράθη- 
μεν τής αγωγής. "Εκαστος επομένως εχει 
π?ρί αγωγής κύκλον τινά γνώσεων πείρας, 
ητις δεν δύναται νά θεωρηθη ασφαλής καί 
Αλάνθαστος, ώς αί τών θεμελιωδών έπι- 
στημών. Έχουσιν έν τούτοις αΰται διά 
παραγωγούς έπιστημας αξίαν, ταύτας νά 
καταταςωσι καί έκ τούτων οίον έξ άφετη- 
ριας είς περαιτέρω έξακρίβωσιν νά προβώ- 
σιν. Θελομεν δε παρακατιόντες πρώτον τούς 
χαρακτήρας η τά γνωρίσματα τής έννοιας 
τής αγωγής επιζητήσει, ά'τινα έν τώ  δη- 
μωδει κύκλω απαντώσιν.

Π ερί χαρακτήρω ν 1} γνω ρ ισ μ ά τω ν .

Ό  πρώτο; χαρακτήρ είναι δ εξής· ή α 
γω γή εφαρμόζεται μ ό ν ο ν  έφ' ένός είδους
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ό'ντων. Καθαρώτερον δέ τοΰτο καταφαίνε
ται καί κατανοεΐται, έάν τις διανοηθ·/) οτι 
ο παιδαγωγός είναι ταύτοχρόνως καί διδά
σκαλος, μορφωτής δηλ. τής ψυχής. Δέν 
δύναταί τις επομένως νά ύποθέσν) οτι φυτά 
καί άλογα ζώα παιδαγωγούνται. "Εξεις 
τινες βεβαίως άπαντώσι καί παρ’ αύτοΐς* 
κυρίως ό'μως τά άλογα ζώ α  τιθασσεύονται, 
ώστε ν’  άποβαίνωσιν ώς μάλιστα χρήσιμα 
πρός τόν σκοπόν τοϋ ανθρώπου. Ή  τοιαύτη 
δέ έπ’ αύτών έπενε'ογεια ουδόλως δύναται 
ώς παιδαγωγική νά χαρακτηρισθϊ). Ή  α 
γωγή τόν άνθρω πον  έ'χει άντικείμενον έ- 
νεργείας, διότι μόνω αύτώ δύναται διδα
σκαλία καί ηθική μόρθωσις νά παοέχηται, 
ώς περί τούτου έπιβεβαιοΐ ημάς ή πείρα. 
Διατί δμως τήν αγωγήν μόνον διά τόν άν 
θρωπον ν’ άποδεχθώμεν δέν γίνεται αμέ
σως έκ τής πείρας φανερόν" καί έτέρας έ'τι 
δυσχερείας παρισταμένης, δτι καί έν τ γ  ά - 
γωγϊ) δέον νά μορφώνται εξεις τινες παρά 
τ ώ  άνθρώπω, ώς καί παρά τοΐς άλόγοις 
ζώοις. Έρωτώμεθα δέ, έάν τάς εξεις ταύ
τας δέον νά χαρακτηρίσωμεν, ώς τάς τών 
φυτών καί τών ζώ ω ν . Έπί τής πείρας έ- 
περειδόμενοι δέν τολμοϋμεν νά έξενέγκωμεν 
ώρισμένην τινά περί αύτού γνώμην. Μένει 
επομένως τό ζήτημα τοΰτο έν ττ, πείρα 
άλυτον.

Τουναντίον δέ ή πείρα παρέχει ήμΐν δεύ 
τερ ον  γνώρισμα ασφαλές, τό εξής· δτι 
ή κυρίως αγω γή δέν  διήχει δ ι ’ δΛου τόϋ  
ανθρώ πινον β ίου , ά.ΙΛα περιορίζετα ι ή 
ένεργεια  και ή έπιρροή αυτής κατά τήν  
παιδικήν ήΛικίαν. "Οθεν ούχί ενήλικες, 
άλλά παΐδές εισι τά άντικείμενον τής ένερ- 
γείας τής αγωγής· διότι οί ενήλικες αύτο- 
παιδαγωγοϋνται. Ή  δέ πείρα βέβαιοί ήμας 
περί τούτου άνευ τινός ένδοιασμοϋ. Έάν 
δμως καί ένταϋθα ό περιορισμός ούτος δέον 
νά Οεωρηβ·») έλλογος, δέν καθίσταται δι’

αύτής φανερόν. 'Υποτιθεμένου δέ τούτου 
έλλογου, αναιρείται ή δόξα, δτι πολιτεΐαι 
καί λαοί δύνανται νά παιδαγωγώντας διότι 
αΰται έξ ένηλίκιον συντελοΰνται. Περί α 
γωγής πολιτείας άπό τής έποχής τοΰ Πλά
τωνος μέχρι σήμερον πολλά καί σπουδαία 
έξηνέχθησαν παρά πλείστων λογάδων.

Διδάσκει δέ πρός τούτοις ήμάς ή πείρα 
καί τρ ίτο ν  γνώρισμα τής έννοιας τής αγω 
γής, τό έξής- έ ν  t i n  σ χ ίσε ι δέον  νά  δια~ 
τε.Ιή ό π α ιδα γω γούμ ενος πρός τ ό ν  π α ιδ α 
γω γό ν . Βεβαίως ό παιδαγωγός οφείλει νά 
μή άφήσϊ) τόν παιδαγωγούμενον νά πολι- 
τεύηται κατά τάς ιδίας αύτού ορέξεις. 
Διότι τούτο όντως δέν δύναται νά όνομασδ·?) 
άγοιγή. ’Οφείλει δέ τουναντίον νά μ ε « -  
μνα περί αύτοϋ. Δέν έπιτρέπεται δέ αύτώ 
ή παθητική έλπίς, δτι ό παιδαγωγούμενος 
θ' άποβή, τι, άλλ* οφείλει νά ενεργή σκο
πίμως, δπως εκείνος άποβνί τι οφείλει, λέ
γω , νά μορφώανι καί ν’ άναπτύξτ, τάς πνευ- 
ματικάς καί ήΟικάς αύτού δυνάμεις κατά 
προεσχεδιασμένην γνώμην, μεριμνών άόκνως 
περί ακριβούς αύτής πραγματώσεως. 'Ο δέ 
παιδαγωγούμενος ανάγκη συνεπεία τής έπε- 
νεργείας τής άγωγής νά μεταβληθ$. 'Π δέ 
άγωγή μέριμνα ούδόλως φρονούσα, δτι άνευ 
τής έπενεργείας αύτής δ άνθρωπος ούδέν ή- 
θελεν άποβή. Διότι αΰτη καλώς γινοίσκει, 
δτι καί άνευ τής έπιδράσεως αύτής έπί τοϋ 
ανθρώπου, ούτος θέλει ποιάν τινα προσκτή- 
σηται μόρφωσή ΰπό τήν επιρροήν άσκόπων 
καί τυχαίων ενεργειών. Ά λ λ ά  κατά τό 
πνεύμα τής πείρας δέον ό άνθρίοπος νά μή 
άφεθή είς τό τυχαΐον. Παν δμως τυχαΐον 
συναδον πρός τόν σκοπόν τής άγωγής είναι 
αποδεκτόν έάν δέ τούναντίον άπάδ·/·, πρός 
αύτόν, ανάγκη ν’ άποκρούηται. Δέν άρκεΐ 
δέ σχέδια μόνον νά έπινοίί 6 παιδαγωγός, 
άλλ’ ανάγκη τά έπινοηθέντα καί μετά ώρι
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μον σ/.έψιν ώς κατάλληλα εΰρεθεντα, να 
πραγματοποιή.

’Εάν δέ τά ποικίλα παιδαγωγικά μέτρα, 
οίς ό παιδαγωγός χρήται, κεχωρισμένα άπ ’ 
άλλήλων έφαρμόζωνται μόνον εδώ και έκεΐ 
άνευ τίνος εν ό τη το ς και αλληλουχίας, επο
μένως στίγδην (stossweise), ώστε ή έπε- 
νέργεια μετά τινας δοκιμάς παύει, ?! εαν 
τά μέτρα καί αί δυνάμεις, αΐτινες της πραγ- 
ματώσεως τοΰ άποτελέσματος στοχάζονται, 
τυχαίως παρ’ άλλήλαις κεΐνται καί ϊσως έν 
μέρει άντιφάσκουσαι άναιρώσιν αλληλας, 
ώστε περί τοΰ σπουδαιοτάτου ουδόλως, η 
εν ού δέοντι μέτρω καταβάλλεται μέριμνα, 
ούδέν καλόν έκ τοιαύτης άσκοπου ένεογείας 
δύναται νά παραχθή. Λιότι έν τοιαύτή έ - 
νεργεία αί μέν δυνάμεις θελουσι λιαν ασθε- 
νώς ενεργεί, τό δέ άποτέλεσμα θέλει είναι 
άβέβαιον. "ϊνα δμως αύται ένισχύωνται πρός 
βεβαίαν τοΰ σκοποΰ επιτυχίαν, δέον- ά) τά 
παιδαγωγικά μέτρα νά ώσι συνημμένα έ'ν 
t i n  σχεδ ίω , έν ώ αύται πρός άλλνίλας έν 
τοιαύτη νά ώσιν άναφορα, ώστε ν’ άπ οτε - 
λώσιν οΐον σύστημα* β ')  πασαι δέ νά συ- 
νεπενεργώσιν έν πληρεστάτν) αρμονία, άμοι- 
βαίως συμπληρούμεναι καί ένισχυόμεναι. 
Δέου ομω; ενδελεχώς νά έπενεργώσι διά 
σειράς τοσούτων ετών, δσα πρός πραγμά- 
τωσιν τοΰ σκοποΰ τής αγωγής άναγκαιοΰ- 
σιν. Τότε δέ μόνον τά τε παιδαγωγικά 
μέτρα καί αί έφαομόζουσαι αύτά δυνάμεις 
δύνανται τοιαύτην έπίρρωσιν νά πορισθώ- 
σιν, ώστε τό άποτέλεσμα ν’ άποβή ασφα
λές. Τότε δέ μόνον τοιαύτη άρμονική έπε- 
νέργεια δύναται ασφαλώς νά επικράτηση 
τών τυχαίων καί ϊσοις έν εσφαλμένη ανα
φορά ένεργουσών έπιρροών, δπερ άπαντα 
ένθα ούδεμία τελείται συστηματική ενέρ
γεια.

Πρός τοΐς ά'νω προστίθεται καί τέτα ρ τος  
χαρακτη'ρ. Ευρομεν έν τοΐς προειρημένοις

δτι διά τών προεσχεδιασμένων μέτρων δέον 
έν τώ  παιδαγωγόυμένω νά έπέλθϊΐ μόρφω- 
σίς τις καί άνάπτυξις πνευματική, κατά 
τήν πρώτην αύτοΰ ήλικίαν. Δεν πρέπει 
δμως νά ύπολάβωμεν, δτι έπαρκεΐ ή ποιά 
αυτη άλλοίωσις. Διότι δυνατόν αύθις ν’ " 
άφανισθή καί τοΰ έλαχίστου ίχνους τής 
προσκτηθείσης μοοφώσεως έξιτήλου γενο- 
μένου. Τοιαύτη δ ’ άγωγή άφίσταται μ α
κράν τοΰ κυοίου αύτής σκοποΰ. "Ο θεν ή 
διά τής άγω γής τεΛουμένη έν  τά  ά νθ ρ ώ -  
πω μόρφω σις δέον ra  five έμμονος και 
άνεξίτηΛ ος· Ε ν  ένι Λόγω δέον  ή μ<>ρ~ 
φωσις avztf διαρκή νά  φέργ έν  τώ  ά ν -  
θρώπω τύπ ον . Ποιον ομως τύπον, ποίαν 
μορφήν δέον αυτη παρά τώ  παιδίω νά 
φέρ·/ι ;

Περί τούτου ή πείρα παρέχει ήμϊν νύξεις 
τινάς, αΐτινες τό π έμ π τον  άποτελοΰσι τών 
έρευνωμένων γνώρισμα. ' / /  άγω γή  δέν  
σ το χ ά ζε τα ι τής σω ματικής τον  παιδός- 
μορφώσεω ς' δ ιό  περι τώ ν  άναγκαίω ν  
πρός ευεξίαν αύτοΰ μ έτρω ν  άποψ αίνεται 
ό ια τρός , ο ύ χ ί δέ ό παιδαγω γός· Ταύτης 
κύριον μέλημα είναι νά μορφώσγ, μάλλον 
τόν έτωτερικόν παΐδα, τώ  πνεύματι δηλ.. 
αύτοΰ νά παράσχν) διαρκή τύπον. Βεβαίως 
ή σωματική καί ή πνευματική φύσις ά λ - 
ληλεπιδρώσι" διότι ή πνευματική άνάπτυ- 
ξις έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τής 
σωματικής ευεξίας. 'Όθεν ανάγκη μεταξύ 
τής σωματικής καί πνευματικής καταστά- 
σεως νά ύπάρΧ/, άρμονία. Τοσοΰτον δέ μό
νον άνή*ει τνί άγωγή. Έάν δμως ανάγκη 
πλέον τούτου νά πράξη, έκεΐ δέν ένεργεΐ 
ανεξαρτήτως, άλλά τή άμέσω συμπράξει 
τής φυσιολογίας καί τής ιατρικής, ών τάς 
διατάξεις έκπληροΐ. Έν τνί παιδαγωγική 
σφαίρα τυχαίως αί δύο αύται έ\έργειαι συν
αντιόνται. Ή  άγωγή κύριον μέλημα εχει 
τήν διδα σκ αλ ία ν, την ψυχικήν δηλ. μ όρ -
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^ωσιν, ώς έπιβεβαιοΐ καί ή πείρα. ’ Εάν δέ 
παραδεχθώμεν τήν έπιβεβαιωσιν τής πείρας 
ώς αληθή, τότε εσφαλμένη είναι ή θεωρία 
τοΰ Αωκίου, 'Ρουσσώ, τοΰ Beiieke, τοΰ 
Φροιβέλου καί αύτών τών άρχαίων, καθ’ ην 
ή φυσιολογική δψις έν τνί κυρίως άγωγή π ε
ριλαμβάνεται. Τήν απάτην δέ ταύτην οί νεώ- 
τεροι άνθρωπολόγοι ετι μάλλον προηγαγον 
Συνεπής είναι ή εξίσου επιμέλεια έν τή ά
γωγή τοϋ τε σώματος καί τοϋ πνεύματος 
τώ  φυσιολογικω ύλισμώ, δστις ούδεμίαν 
αύτοτελή παραδέχεται ψυχήν καί έν ώ ή 
επιμέλεια τής σωματικής καί πνευματικής 
άναπτύξεως αχώριστος συνημμένη είναι" 
διότι κατ’ αύτόν ό πνευματικός βίος είναι 
είδος μόνον τής σωματικής άναπτύξεως. 
Έ τέρα δέ συνέπεια τής ά'νω εσφαλμένης 
θεωρίας είναι δτι μόνον φυσιολόγοι καί 
ιατροί δύνανται νά έπαγγέλλωνται τόν 
παιδαγιυγόν. Τά τοιαϋτα δμως άπάδουσι 
πρός τήν ήμετέραν πείραν, παρ’ ή φρονοΰμεν 
δίκαιον νά έμμείνωμεν.

Μεταβαίνομεν τέλος είς τό ί'κζον καί 
τελευταΐον γνώρισμα τής εμπειρικής έννοιας 
τής αγωγής. Έ ν  ταύτη  τό είδος τής π α ι
δαγω γικής ένεργεία ς έπι ζοΰ παιδικού  
π νεύματος κατά τ ινα  ά ν  αφοράν δύνα τα ι  
νά  όρισθή· Διότι δύναται τις νά θεωρησν) 
τόν άνθρωπον ή καθ’ εαυτόν, ώς άτομον ή 
έν σχέσει πράς τήν κοινωνικήν ομάδα, ώς 
μέλος αύτής. Κ,ατά τήν δευτέραν εποψιν 
έκαστος άνθρωπος ώς δργανον μόνον πρός 
τόν κοινωνικόν σκοπόν παρίσταται, καθ’ 
εαυτόν ούδεμίαν έ'χων αύτοτελή αξίαν, ούδέ 
χρείαν ιδιαιτέρας τινός κ α ι ’ άτομον έπιμε- 
λείας. Τί δμως περί τούτου λέγει ή πείρα; 
Κατά τήν πρώτην τοΰ παιδάς ήλικίαν ου
δόλως διανοείται δ γονεύς περί τής μελ- 
λούσης αύτοΰ άξίας καί χρησιμότητας ώς 
πρός τήν δλομέλειαν τής όμάδος. Καί μή 
αρτιμελούς $ άσθενοΰς φύσεως υποτιθεμένου

τοΰ παιδάς καί τής εισόδου αύτοΰ είς τήν 
κοινωνίαν αμφιβόλου η άπιθάνου οΰσης, έν 
τούτοις καταβάλλεται κατά τό πνεύμα τοϋ 
πολιτισμού τοϋ αΐώνος, εν ώ ζώμεν, ή 
αυτη φιλοστοργος μέριμνα ΰπά τών γονέων, 
οια καί υπερ τοΰ άρτιμελοΰς καί εύρώστου 
παι^ός. Ουχί όέ μόνον ώς πράς τήν σωμα
τικήν, άλλά καί ώς πρός τήν πνευματικήν 
αύτοΰ κατάστασιν.

Ή  αγωγή λοιπόν ή κατ’ άτομον ισχύει 
τούλάχιστον διά τήν πρώτην ήλικίαν. Μετ’ 
ολίγον δμως έπιγίγνονται σκέψεις, τίνα έ- 
νεργότητα καί τί έργον έν τώ  κοινωνικώ 
βίω δύναται ό παΐς ν’ ασκί). Αύται δμως 
ώς πρός τήν αγωγήν ούδεμίαν έχουσι σπου- 
δα ιότη τα ’ διότι ή ά^ωγή ά'ρχεται τής ένερ
γείας αύτής άνευ τής ανάγκης τοιούτων 
σκέψεων. Βεβαία καί κατηγορηματική 
λύσις τούτου υπό τής πείρας δέν δίδεται. 
Έάν δέ παραδεχθώμεν τοΰτο ώς αληθές, 
δέον νά μή έπενεργή ό παιδαγωγός, ώς οί 
αρχαίοι καί ή μεσαιωνική (τών διαμαρτυ- 
ρομένων) εκκλησία επραττον, σκοποΰντες 
τον άνθρωπον μόνον μέλος χρήσιμον τής 
κοινωνίας νά καταστήσωσιν. Ή  άρχαία 
Σπάρτη προέβαινεν ετι πλέον, τούς μή αρ
τιμελείς παΐδας ρίπτουσα είς τό βάραθραν 
τοϋ Ταΰγέτου. "Οθεν κατά τον νομοθέτην 
αύτής μόνη άστυκή άγωγή έπεκράτει. Ή 
δέ μεσαιωνική (τών διαμαρτυρομένιον) εκ
κλησία ούδόλως έλάμβανεν ΰπ’ δψιν τήν 
πνευματικήν κατάστασιν τοϋ παιδάς, πλήν 
έάν έμελλε νά χρησιμεύσει τή εκκλησία. 
"Οθεν κατ’ αύτήν μόνη ή έκκλησιαστική 
άγωγή ϊσχυεν. 'Γοιαΰται δμως θεωρίαι άντι- 
φάσκουσι πρός τήν παροΰσαν ήμών πείραν, 
καθ' ήν έμπρέπει εκάστω ώς άτόμω μέρι
μνα, εκάστω άνθρώπω, ώς δ Ιϊισταλόζης 
γνωματεύει καί ούχί ώς ή σχολή τοϋ 
Schleirmacher έδόξαξεν δτι ή άγωγή έκά-
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στου δέον νά ρυθμίζηται έν άμέσω ττρός τήν - 
κοινωνικήν ομάδα άναφορα.

Έάν δέ παραδεχθώμ,εν ώς άληθές δτι ή 
αγωγή δέον τοΰ ατόμου τής μ,ορφώσεως, 
ώς ατόμου, νά στοχάζεται, τότε είναι ε
σφαλμένη ή σ υ νε ϋ η σ ις  τής τά ζεω ς, έφ 'hi 
ή διδασκαλία, ώς μέρος τής άγωγής, εργά
ζεται. Έάν δηλονότι γνώσις ή έξις, ητις 
δημιουργεϊται καί μετοχετεύεται έν τη 
σχολική κλάσει, μόνον έν άπάση τή κλάσει 
είναι ένεργος, ούχί δέ έν ένί έκάστω άτό- 
μ ω , άλλ’ η έν τισιν άντιπροσώποις τής 
κλάσεοις ή μόνον τεμαχηδον έν άπάση —  6 
είς δηλονότι γινώσκει τοΰτο, ό έτερος ε
κείνο έκ τοΰ δλου, ώστε το δλον σχημ,ατί- 
ζεται έκ. τής συνθέσεως τών τεμαχίων τού
των ή κάλλιον είπεϊν έκ τοΰ συνειρμού τών 
απαντήσεων, άς ότέ μέν 6 είς, ότέ δέ 6 έ
τερος είς τάς ερωτήσεις τοΰ διδασκάλου 
δίδει. 'Όθεν ούδείς τών παίδων είναι τοΰ 
δλου κάτοχος, ούδείς δύναται τό δλον έν 
συνεχεία ν’ άποδώση. Έν δέ τή πρώτη πε- 
ριπτώσει ούχί πάντες, άλλ’ οί εκλεκτοί. 
Τοΰτο δέ τό μέτρον ήθελεν έπαρκεϊ, εάν ή j 
έπενέργεια τής διδασκαλίας, τής μορφώσεως | 
τής συνειδήσεως τή ς  κλάσεως (Glassenbe- 
wustsein) έστοχάζετο. Έάν δέ τουναντίον 
Ικάστω άνθρώπω έμπρέπη ιδιαιτέρα μέρι
μ να ,  έάν πρόκηται ή μόρφωσις  έκάστης 
άνθρωπίνης ψυχής, τ ό τ ε  ανάγκη το ια ΰ τ α  

μέτρα νά έπινοηθώσιν, ώστε ούδείς νά ηναι 

ά δ α ή ς  παντός δ,τι ανήκει πρός άνθρωπίνην 
μόρφωσιν .  "Ό,τι 7τρός π ά ν τ α ς  διδάσκεται 
ανάγκη νά είσέλθη καί άποταμιευθή έν τή 
πνευματική έκάστου συνειδήσει καί τοΰτο 
ούχί τυχαίας. Διότι κατά τήν θεμελιώδη 
ήμών έμπειρικήν αρχήν δέν πρέπει ό παι- 
δαγωγοΰμενσς ν’ ϊφεβή τή τύχη.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩίΙί-

Τήν έμπειρικήν τής άγωγής έννοιαν 
συνοψίζομεν ώς εξής* ή άγω γή είναι, σκό
π ιμος καί π ροεσχεό ια σμ ίνη  έπενέργεια  
έπί τον  άνθρω πον καί μ άΛ ιστα  καθ'1 έα ν -  
τό ν  θεωρονμένον κατά τη ν  π ρώ την αύτοϋ  
ή.Ιικίαν, σκοπούσα, ίνα  έν  αύτ& ώ ρισμέ- 
νη τ ις  καί έμμονος πνευματική  μ ό ρ -  
φωσις ύημιονργηθή. Οί έν τή πείρα εύρε- 
θέντες ούτοι χαρακτήρες πριν ή ΰποβλη- 
θώσιν εις άκριβεστέραν έξέλεγξιν δέν δύ- 
νανται νά θεωρώνται ώς ασφαλείς. Προσε- 
κρούσαμεν κατά τήν διασκόπησιν αύτών 
έπί αμφιβολιών τινων, άς δέν ήδυνήθημ-εν 
διά τής πείρας ν’ άρωμεν καί πιθανόν αύ- 
ται νά ώσιν άπατηλαί. Διότι κατά τήν 
πείραν ήμών φαίνεται ώσεί ό ή'λιος περί 
τήν γην περιστρέφεται" τοΰτο δέ τό φαινό- 
μενον δέν είναι αληθές, άλλ’ ή απάτη 
είναι τοσοϋτον ύπερβάλλουσα, ώστε καί ί -  
πιστημονικώς άφοΰ περί τοΰ άληθοΰς διδα- 
χθώμεν, έξακολουΟοΰμ,εν έν τούτοις τήν 
δοκοΰσαν τοΰ ήλιου περί τήν γήν κίνησιν 
νά βλέπωμ.εν. Ούτως πιθανόν καί έκαστος 
τών έν λόγω χαρακτήρων τής έμπειρικής 
έννοιας τής άγωγής νά ήναι απατηλός καί 
βέβαιον είναι δτι δέν είναι παντελώς ασφα
λές, έάν τοιαύτη τις έπενέργεια τής άγω- 
γής, οΐαν ήμεϊς ύπεθέσαμεν, δντως ήναι 
εφικτή" έάν δέ ύποτεθή εφικτή, δέν είναι 
βέβαιον, δτι δέν προσκρούη έπί έτέρων κω
λυμάτων. Βεβαιότατα δμως ή διά τής πεί
ρας έξήγησις αύτών είναι άτελεστάτη. Διότι 
δι’ αύτής ούδ’ αύτός ό τύπος τής πνευμα
τικής μορφώσεως τοΰ παιδος ορίζεται.

Βεβαίως δέν έχει τήν αξίωσήν ή έμ.πειρι- 
κή έννοια τής άγωγής τήν επιστήμην νά 
προκαταλάβη. Αύτη χρησιμεύει μό^ον ώς 
άφετηρία τής επιστήμης* διό κρίνομεν άναγ- 
καΐον νά συνεχίσωμεν τήν διασκόπησιν
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ήμ,ών εντός τής σφαίρας τής πείρας, πρίν ή 
πρός συμπλήρωσιν καί θεμελίωσιν τών τής 
πείρας μεταβώμεν.

Ε Υ Σ Τ Ρ . Κ Ε Χ Α Γ Ι Α Σ
παιδαγωγός.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ι !

Τ Ο Υ  Ε Π ΙΣΤ Η Μ Ο Ν ΙΚ Ο Υ  Π Α Ο Υ  Τ Η Σ

«NOBAPAS»

Μετ’ ολίγους μ-ήνας πληροΰται εϊκοσετη- 
ρίς (άπό τής 30ης ’ Απριλίου 185 7  λογιζο- 
μένη), έξ δτου ή ιστιοφόρο; φρεγάτα Ν οβά- 
ρα κατ’ εντολήν τοΰ τόθ’ ήγέτου τών ναυ
τικών τής Αυστρίας άρχιδουκά; Φερδινάνδου 
Μαξιμιλιανοΰ1, κατέλιπε τόν λιμένα τής 
Τεργέστης, ίνα ύπό τήν επιταγήν τοΰ ναυ
άρχου V . W uellerstorf-U rlair έπιχειρήση 
έπιστηρ.ονίκόν πλοΰν περί τήν γήν. Αί δ ’ 
έντολαί τής περιηγήσεως ύπεσημάνθησαν 
ώς έξης «τ ό  χορηγήσαι τοϊς έπιβαίνουσιν 
άνδράσι κατ’ εξοχήν εύμενή ευκαιρίαν πρός 
πρακτικήν έκμόρφωσιν* τό άναπετάσαι τήν 
σημαίαν τής αύτοκρατορίας έν τόποις τή; 
οικουμένης, δπου προτοΰ δεν εκυματισε" 
τό όδοποιήσαι έπωφελεϊς τή αυτοκρατορική 
κυβερνήσει μετ’ άπωτέρων εμπορικών έθνών 
συμβάσεις, τά ποιήσαι έπιστημονικάς έρεύ- 
νας καί συλλογάς, μάλιστα τοιούτων φυ- 
σικοϊστορικών αντικειμένων, ών ή κτήσις 
τώ  καθ’ έκαστον έπί έρεύνη περιηγουμένω 
διά τά δυσχερές, ή πολυδάπανον τής μετα
κομιδής μικροΰ δεΐν αδύνατος αποβαίνει, 
τέλος τό συνδέσαι έπικοινοινίαν τών κατά 
τάς ύπερωκεανίους χώρας καθιδρυμάτων 
πρός τά εγχώρια.»

Λοιπόν αετά εί'κοσι καί οκτώ σχεδόν 
μηνών αποδημίαν, έν ή ή Νοβάρα κατά τά

1 Τοΰ άτυχοΰί αύτοκράτορος τοϋ Μεξικού.

διάφορα μέρη τής γής έπεσκέψατο εϊκοσ 
καί πέντε σταθμούς, διανύσασα 5 1 ,6 8 6  
θαλάσσια μίλια, καί 551 ημέρας είς πλοΰν, 
καί 2 9 8  έπ’ άγκύρας, έπανέκαμψεν είς τόν 
έξ ού άνήχθη λιμένα μετά φορτίου παν
τοίων έπιστημ,ονικών θησαυρών. Ύ πό δέ 
τήν αιγίδα του γαληνού άρχηγέτου καί 
προστάτου τής περί ής ό λόγος περιηγή
σεως συνέστη έν Τεργέστη ιδιαίτερον γρα-^  
φεΐον, έν ώ πλ^ίστοι αξιωματικοί τοΰ αύ- 
τοκρατορικου ναυτικου προεςαρχοντος του 
προειρημένου ναυάρχου "Wuellerstorf συνή- 
γαγον τάς κατά τόν πλοΰν γενομένας άστρο- 
νοαικο-γεωδαιτικάς, μαγνητικάς καί μετε- 
ωρολογικάς παρατηρήσεις καί έπεξειργάζον- 
το, τοΰ διδάκτορας Scherzes άναλαβόντος 
τήν έντολήν τοΰ ένάρξασΟαι τής άφηγήσεως 
τών κατά τον π7νθΰν. ’ Αλλεπαλλήλως λοι
πόν είδον τό ©ώς τής δημοσιότητα; (έν τρι- 
σί τόυ.οις είς 8ον) τό π εριγραφ ικόν, το 
να υτικ όν , τά φυσικόν  καί τό ια τρ ικόν  
μέρος, καί παρά τό ακατάλληλον τών και
ρικών περιστάσεων τηλικοΰτον διετρανώθ/1 
τό ύτέρ τοΰ πατριωτικού ένχειρήμ.ατος 
δραστικόν διάφορον, ώσθ’ οί δύο πρώτοι τό
μοι τοΰ περιγραφικού μέρους καί περ πεντα- 
κισ/ιλίων άντιτύπων έκδοθεντων έξηντλή- 
θησαν, πρίν ή δ δεύτερος τόμος προαχθείς 
εις φώ; έκτεθή εν τώ  βιβλιοπωλεία). Τό δ’ 
δλω ; άπροσδόκητον τοΰτο άποτελεσμα πα- 
ρώρμησε τό έν Βιέννη χορηγούν βιβλιοπω
λείο·/ τοΰ Gerold οΰ μόνον νά παρασκευάση 
άναδημοσίευσιν τής πολυτελεστάτης εκδό- 
σεως είς τρισχίλια άλλα αντίτυπα, άλλά 
καί τήν προνομίαν τής έκδοσεως νά ιόιο- 
ποιηθή. Κ αί δσον μέν λυσιτελώς παρεσκευ- 
άσΟη ή έκδοσις τοΰ περιγραφικού μέρους τής 
αποδημίας, ούτω μικρά τούναντίον υπεφω- 
σκεν ή ελπίς τοΰ ίδεϊν καί τάς ακριβώς έπι- 
στημονικάς έργασία., τών περιηγητών τής 
Νοβάρας έν δμοίω τρόπω έκτυπουμένας.
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■Όσω δέ μεγαλοπρεπέατερον παρίσ*. ατο το 
υλικόν, δσω σημαντικώτερα χρηματικά μέσα 
άπητοΰντο προς την τούτου άπεργασίαν καί 
την εκτύπωσιν, τοσούτω μάλλον ηύξάνοντο 
αί άμφιβολίαι της δημοσιεύσεως αύτοΰ. Τέ
λος και ένταΰθα έξενίκησε το επιστημονικόν 
φρόνημα, ή ενέργεια καί ή καρτερία τοΰ αρ
χιδούκας προστάτου, αΐτινες ήξιώθησαν κοα- 
τεροτάτης της ύποστηρίξεως παρά τώ  υπέρ 
έρεύνης καί έπιδόσεως καθ’ όλου έίΛμανώς 
διακειμενω αύτοκράτορι, έαυτού αύταδέλφω. 
"Οθεν δι’αύτοκρατορικοΰ γράμματος ώρίσθη, 
ϊνα η περαιτέρω εκδοσις τών επιστημονικών 
δημοσιεύσεων περί τοΰ πλοϋ τής Λ’οβάρας 
συναποτελεσθή οπό την ύφήγησιν τής αύτο- 
κρατορικής ’Ακαδημίας τών ’ Επιστημών καί 
την ανωτατην έποπτείαν τοΰ Καισαροβασι- 
λικοΰ υπουργείου καί έπί τώ  σκοπώ τούτω 
διετέθη χρηματικόν ποσόν 8 0 ,0 0 0  φλ'ωρι- 
νίων. Ή  δ ’ επιτροπεία, ήτις ήδη εί/ε ν’ ά - 
ποφκσίση, τό τής δημοσιεύσεως τών ποικί
λων τούτων εργασιών, ή καλουμένη 'Ε π ι

τροπεία  τής Ν οβιϊρας έπληρωσεν εύσεβώς 
τό εαυτής καθήκον καί οί νυν ήδη τά πιε
στήρια καταλιπόντες όκτωκαίδεκα (4ου με- 
γέθους) ώς τό πλεΐστον περιεκτικοί τόμοι 
τεκμηριοΰσι ούχ ήττον τό άπροσωπόληπτον, 
δσον τήν άμφιλαφή αύστηράν κρίσιν τήν κα- 
θοδηγήσασαν τά μέλη τής επιτροπείας κατά 
τάς υπέρ τής έκτυπώσεως συστηθείσας έ :-  
γασιας. Ό  δ ’ εις έπηκριβωμενην βάσανον 
υποβαλλων τάς μεγαλοπρεπείς ταύτας, άμα 
δέ και εν πολυτελεστάτνι διακοσμήσει ποο- 
σφερομένας δημοσιεύσεις, οφείλει ν’ άποθαυ- 
μάσ·/ι τό ύπέρ φύσιν επιστημονικόν υλικόν,
6 ένταΰθα άνδρες πολυμαθείς καί περί τά 
καθ’ έ'καστον μόρια τοΰ επιστητού ειδικοί 
οξυόερκώς καί έμβριθώς μετ’ άπαραμίλλή- 
του επιτυχίας έπεξειργάσθησαν. Έν τώ  
προκειμένη έ'ργω άπαντα δ διφήτωρ άθροι
σμα πείρας ερευνών καί αποτελεσμάτων, &

ού μόνον κατά τό μήκος, ίτλλά καί κατά 
τήν τελειότητα καί τό περιεχόμενον εξετα
ζόμενα δύνανται νά χωροστατήσωσιν έν 
τοΐς μάλλον έγκρίτοις δημοσιεύμασι τοϋ 
παροντος αιώνος. Πρός έμπέδωσιν δέ τών 
λεγομένων προσεπάγομεν τήν βραχεΐαν τήν 
δε άνάλυσιν.

Τό άνθρω πο.Ιογικόν  τμήμα (τετράτομον) 
έκπονηθέν ύπό ειδικών επιστημόνων^ έπ ω - 
φεληθέντων τό ύπό τοΰ διδάκτορας Scherzer 
συνειλεγμένον υλικόν, περιλαμβάνει τό κρα- 
νιο.Ιογικόν, τό ανθρω πομετρικόν, τό εθνο
γραφικόν  και το γλω σσο.Ιογικ όν  μέρος. 
Μάλιστα δ ’ αί δπό τοϋ δόκτορος W eisbach 
κατά τόν πλοϋν είς πολλάς έκατοστύας α
τόμων τών διαφορωτάτων φυλών υπό τε 
τών κυρίων Scherzer καί Schwarz γενόμε- 
ναι άνθρωπομετρήσεις καί τά ύπό τοΰ καθη- 
γητοΰ Friedrich Mueller συντα^θέν γλωσ- 
σολογικόν καί έθνογραφικόν μέρος διάνοί- 
γουσι τή ’Ανθρωπολογία απειροπληθείς νέας 
απόψεις καί περιποιοΰσι τοΐς είς αύτό δ ια - 
τρίψασι λογίοις ιδιαιτέραν τιμήν.

Τά δέ β ο τα ν ικ ό ν  τμήμα, είς ού τήν συγ
γραφήν μετέσχον ά'νδρες, ών ή αυθεντία 
τυγχάνει μεγίστη έν τή επιστήμη (οιον τών 
κκ. Grunow, τοΰ Krempelhuber καί τοΰ 
διδάκτορος Reichard, τοΰ καθηγητοΰ M et- 
tenius ώς συνεργατών καί τών διδακτόρων 
Senzl καί Milde ώς συντακτών), καί τό ύπά 
τοΰ έκτοτε τό ζήν έκμετρήσαντος ναυτικού 
ίατροΰ διδάκτορας Schwarz έκδεδομένον 
ια τρ ικ όν  μέρος άφορώσι μέν εις στενόν κύ
κλον ειδικών άνδρών, πλήν άλλ ’ ομως δι» 
αύτούς τούτους μεγάλην εχουσι τήν άξίαν. 
Τούναντίον δε τό γεω λ ογικ όν  τμήμα, περί 
δ ήσχολήθησαν καί οί καθηγηταί Hochstet- 
ter, Ehreubery, Reuss, Z ittel, Suess, K ar- 
rer καί οί δόκτορες Z irkel, Haast, Stolitza, 
Stache, Hoernis, H auer καί Schwazer αν
τιποιείται μείζονος ένδιαφέροντας καί τ ά σ -
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σεται είς τάς λαμπροτάτας, σπουδαιοτά- 
τας καί πολυτιμοτάτας εργασίας τής έπι- 
στημονικής περιηγήσεως. Ό  δέ προμνησδείς 
καθηγητής Hochstetter έξηρεύνησεν έπί εν
νέα μήνας, συνϊχώς τήν Neu Seeland1 άνά 
πάσας τάς διευθύνσεις, συναγαγών, ώς εί 
κάς, καί χρυσόν καί άνθρακας, καί έγένετο 
δ πρώτος ό τή δημοσιότητι'παραδούς μικράν 
επιστημονικήν άφήγησιν των ποικίλων φυ
σικών θησαυρών καί βοηθημάτων τής είρη- 
μένης νήσου τών ‘Αντιπόδων, οιτινες καί 
εις εύρύτερον κύκλον κατέστησαν προσιτοί 

\ διά τίνος έκ τοΰ έν Στυτγάρδη μεγάλου βι-
I ο βλιοπωλείου τοϋ Γύθα δημοτικφ τώ  τρόπω

έκδοθέντος έργου. Τούτου ένεκα ζο ν α ν τ ικ ο -  
(ρνσικόν τμήμα κέκτηται ούχ ήττον μεγά
λην επιστημονικήν, ό'σον πρακτικήν σημασίαν.

Οί δ ’ αστρονομικοί καί γεωδαιτικοί δρι- 
σμοί, αί μαγνητικαί παρατηρήσεις καί τό 
μετεωρολογικόν Ημερολόγιο / μετά παμπλη
θών καί μάλα διδακτικών μικρών χαρτών 
εΐσίν ανεκτίμητοι ού μόνον διά το σπουδα- 
σττίριον τοΰ φυσικού, άλλά καί διά τόν ναυ
τικόν, τόν άντιπαλαίοντα πράς τό στοιχεΐον 
καί ετι μάλλον, διότι αί προκείμεναι έργα- 
σίαι Μχθη'αν εις πέρας ένθεν μέν ύπό τήν 
χειραγωγίαν τοΰ ναυάρχου V . W nelleztorf 
διά τοΰ αξιόλογου ύδρογοάφου τοϋ πολεμι- 
κοΰ ναυτικού R . Mueller, ένθεν δ ’ ύπό τοϋ 
ναυάρχου αύτοΰ, δστις πρός τή αυστηρά έ- 

—j— πιστημονικότητι καί άκ :ιβεία συνενοϊ διορα 
καί τό έν τώ  έπιτηδευματικώ βίω ωφέλι
μον. Ή  δέ περί τών τυφώνων θεωρία έ- 
πλουτίσθη ώς έκ τών εργασιών τού W u el- 
lerstorf μετά προσθηκών, άς χαρακτηρίζει 
μεγάλη σπουδαιότης καί διαρκής επιστημο
νική άςία.

Τά δέ σ τα τισ τικ όν  άμα καί εμπορικόν  
τμήμα, τό ύπό τοΰ δόκτορος Scherzer έκ
πονηθέν, σκιαγραφεί διά βρα/έων τάς φυ- 
σικάς καί πολιτικάς σχέσεις τών πολυφοι- 
τήτων χωρών, τ ’ άξιολογώτερα προϊόντα 
τοΰ εδάφους καί τά τοϋ έμπορίου, τήν κα- 
ταστασιν τού πολιτισμού καί τάς y ρείας 
τών ιθαγενών, τήν ένιαυσίαν κίνησιν τού εμ 
πορίου καί ύφεστώτα μέσα τής επικοινω

νίας, παρεχουσα παρεκτός τούτου καί συνο- 
πτικάς μονογραφίας περί τών άξιολογοίτέ- 
ρων αποικιακών φυτών, περί τής ολικής 
τούτων παραγωγής καί καταναλώσεως έπί 
τής γης, τήν κατά τά ένόντα έπέκτασιν τής 
καλλιέργειας αύτών καί λοιπών καί δια- 
λευκαίνουσα καί άνυψοϋσα τήν αξίαν τών 
ανακοινώσεων διά μεγάλου άριθμοΰ άτλάν- 
των καί ιχνογραφημάτων. Καί δσον τό έμ - 
πορικοπολιτικόν τοΰτο μέρος κατά φύσιν 
προώρισται δπως έξεγείρη τήν προσοχήν 
μείζονος κύκλου άναγνωστών, τοσούτον τά 
είδος καί δ τρόπος τής οικονομίας καί διε
ξαγωγής συνεβάλετο ετι μάλλον είς τοΰτο, 
ϊνα τώ  μέν έ'ργω πορίσηται τήν εύρυτάτην 
διάδοσιν, τώ  δέ συγγράφει τήν τιμιωτέραν 
τών επιτυχιών. Μάλιστα έδείχθη εύκτή καί 
άνύσιμος ή παρασκευή προχειροτέρας καί 
εύωνοτέρας έκδόσεο>ς χάριν τών πολλών.

Καί έπί τή έμφανίσει τοΰ περί ού ο λόγος 
συγγράμματος ή Α ν γ ο ν σ τα ία  Έ φημερΐς 
δι ’  ένός τών πολυμαθεστέρων συνεργατών 
αύτής εξήίε «π ώς δ Scherzer διά νεκρών 
άιιθαών, δι’ ειδήσεων εισαγωγής καί έςα -̂ 
γωγής εισάγει τήν ζωηράν άπόδειξιν ύπέρ 
τού ώ^αίου νόμου, καθ’ δν ή κατ’ επίφαση» 
φίλαυτος τάσις τοΰ ατόμου προς ύλικόν 
κέρδος είναι ή πηγή τής υλικής καί πνευ
ματικής ευδαιμονίας άπάντων.» Καί ό άεί- 
μνηστος Peschel έν τώ  γνωστώ περιοδικοί 
c iA u s l^ d » 1 άπεφηνατο ώ δ ’ «έπειδή δ 
Scherzer ό ι ’ ενός β λ έμ μ α το ς  εισάγει τόν 
άναγ>ώστην πρός κατόπτευσιν υλικών συμ- 
βεβηκότων έν τή δραστικότητι τής δλης 
τώ ν  ά ν θ ρ ώ π ω  ν κοινωνίας, καταδείκνυται 
έργασθείς δι ’ Ούμβολδείου πνεύματος. Καί 
καθ’ άπεο ό μέγας ούτο; (γ,τοι δ Ούμβόλ- 
δ ο ς )  ανακαινιστής τής τών προϊόντων στα 
τιστικής δέν περιωρίσθη είς τό παρατιθέναι 
άξίαν πρός άξίαν? άλλά καί κατά χώρον ε
ξερευνά τούς τοπικώς διαφόρους τρόπους 
τής παραγωγής, τά γεωπονικά είδη τής 
κτήσεως καί τούς είς αύτούς άναφερομένους 
αποικιακούς νόμους, ουτω καί ό Shcerzer ε- 
ζήλωσε τό κλασικόν ύπόδειγμα τοΰ μεγά
λου διφήτορος τής φύσεως.»

1 Νήσου τών ’Αντιπόδων. 1 "Ητοι « ’Αλλοδαπή».
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Τό δέ ζω ο.Ιογικόν  τμήμα, τό πέριεκτι- 
κώτατον καί κατά γε τήν διακόσμησιν τό 
απάντων βαουτιμ.ότατον, 6 συνωδά τω  άρ- 
χικώ σχεδίω εμελλε νά συναποτελέση δύο 
τόμους, διαρκούσης τής συγγραφής έπηυ- 
ξηθη διά τοϋ πλούτου καί τής καινότητος 
τοϋ συγκομισθέντος υλικού εις Ιξ κομψούς 
τόμους (4ου μεγέθους). Μάλιστα τά ύπό 
τοϋ δόκτορος Ceyetan έν συναφεία πρός τόν 
ε'κτοτε τελευτήσαντα Ιαυτοϋ υιόν, τον R u
dolf Selder καί τόν Rogenhofer είς πέντε 
τεύχη έκπεπονημένα Λ επ ιδόδερμ α , (ά δια- 
λευκαίνουσιν 140 ύπό τοϋ όνομαστοΰ εΐκο- 
νογράφου K arl Geyer έν Αύγούσττ,, άπα- 
ραμίλλως γραφέντες καί χρωματισθέντες πί
νακες καί ΰπερδιακόσια άπεικάσματα), άπο- 
τελοϋσιν επιστημονικήν καί κατά τοΰς κα
νόνας τής τέχνης έκπεπονημένην έργασίαν, 
ητις καταλέγεται εις τά διαπρεπή κεφά
λαια ού μόνον τοΰ ζωολογικού τμήματος, 
αλλά καί τού δλου έργου. Κρίμα, δτι ή έ'κ- 
δοσις τοΰ έν σχεδίω χρωμολιθογραφικού 
λευκώματος, δι’ ής αί έξαίρετοι σκιαγραφία’, 
τοΰ Selleny έμελλον νά καταστώσι κοινόν 
κτήμα απάντων των εραστών τής έπιστη- 
μης καί τής τέχνης, δ ι’ έλλειψιν χρηματικού 
έπί τούτω κεφαλαίου έμεινε τέως ανέκδο
τος. Τί δε κατά τόν πλοΰν τής Ν οΰάρας  
έζετέλεσεν δ πνευματώδης οΰτος καί άκα- 
μάτως δημιουργών τεχνίτης έν άναλόγως 
άτυχέσι καιροΐς έκπληκτικώς ό'σον ελέγχει 
δ Ούλα; αύτοϋ, περιέχων 150 διά χρωστή- 
ρος σκιαγραφίας, 1 08 ιχνογραφήματα, 1 5 
διαγράμματα κεχρωματισμένα, 138 ύδρο- 
γραφήματα κ τλ ., συνελόντι δ ’ είπεϊν 0 * 4 0  
ΦΥΛΛΑ (!) τών μάλιστα διαφερόντων αντι
κειμένων ε* τών τεσσάρων βασιλείων τής 
φύσεως.

Ή  εκδοσις τέλος τών δαψιλών έπιστη- 
μονικών άποτελεσμάσων τοσοϋτον ύπερέβη 
τό δι’ αύτά όρισθέν ποσόν, ώστε άδύνατος 
πλέον καθίστατο ή σκέψις περί δημοσιεύ- 
σεως τοΰ τεχνικού μέρους. Αί δαπάναι τοϋ 
πονήματος (έξαιρέσει τοΰ άρχικώς διά λο- |

γαριασμόν τοϋ πολεμικού ναυτικού περιγρα
φικού μέρους, ναυτικο-φυσικοϋ καί ιατρικού 
τμήματος) άνήλΟον είς 1 2 5 ,8 9 4  φλωρίνια, 
έξ ών πάντως δύναται ν’ άφαιρεθΐί ποσόν 
δισμ-υρίων φλωρϊνίιον, ά έπετεύχθησαν π ρ α - 
θέντων τών καθ’ έκαστον τόμων τοϊς βι- 
βλιοπωλείοις. Ά λ λ ’ επειδή διά τό πολυ
δάπανον τίμημα τοϋ πολυτελέστατου συγ
γράμματος άναβαίνον είς 376  φλωρίνια (κατ’ 
άντίτυπον) η 752, μάρκας1 μόνον δημόσια ι 
βιβλιοθήκ,αι καί καθιδρύμ.ατα τοϋ κράτους, 
ώς καί ευάριθμοι προνομιούχοι λόγιοι δύναν- 
ται νά πορισθώσιν αύτό, διά ταΰτα δ ιπ λ α - 
σίως επαινετή αποβαίνει ή μεγαλοδωρία τής 
αυστριακής κυβερνήσεως, ητις προηγηθη καί 
κατά τήν διάδοσιν τοϋ έργου ώς οίόν τε έ- 
λευθεριώτατα.

ΙΙεραίνοντες τόν λόγον έπιλέγομεν μετά 
τοΰ έπικριτού, δτι ύπό τήν έπιβλητικήν έν- 
τύπωσιν τών μεγαλοπρεπών καί άξιο λόγων 
έπιστημονικών αποτελεσμάτων έπιφαίνεται 
'ί της Ν οβάρας περιήγησις, ώς μία τών 
ευκλεεστάτων, αίτινες συνδέονται τώ  όνο - 
ματι τοΰ γενναιόφρονος έκείνου πρίγκιπος 
βραβέως τών έπιστημών, ού ή καλώς έννο- 
ευμένη πολυπραγμοσύνη καί ή ιδεώδης τ ά - 
σις έ'σχον τό τραγικώτατον έκεϊνο τέλος έν 
Ιίουερετάρω. 'Ό τι δέ ή έπιχείρησις κατέ
στη μία τών ένδοξοτέρων αναμνήσεων, δτι 
έγένετο πραγματικόν μνημεϊον γερμανικής 
έπιστήμης καί έρεύνης, άποδοτέον εις την 
ά'φθιτον υπηρεσίαν τών άνδρών έκείνων, οις 
ό γαληνός προστάτης δ άοίδιμος Μαξιμ.ιλια- 
νός διεπιστεύσατο τήν διεύθυνσιν τής περιη- 
γήσεως καί τήν άποπεράτο^σιν τών ποικί
λων αύτής έπιστημονικών εντολών.

Έν Πΰργ<ι), κατα Μ άϊον λήγοντα, 1877.

Ν. ΠΙϋΤΡΗΣ.

1 Τ ό  νέον Ιν κυκλοφορία κατα τήν Γερμανίαν 
νόμισμα δυνάμενον δρ. I καί 35 λεπτά κ α θ 'ή μ ·-  
τερον υπολο-Ίτμόν.


