
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΡΟΝ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Τ Ο Μ Ο Χ  Α ' .

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ
Ε Κ  Τ Ο Τ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ  Τ Ο Τ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  

1 8 7 »



ΒΥΡΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

■ - —Ρ· — -■■■ ' ι 1 iftLg- .".Le ■ ■ —
ΤΟΜΟΣ Λ' || ΜΑΡΤΙΟΣ 1879 |! ΦΤΑΛΑΔΙΟΝ I

ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ Μ Ε Α Ε Τ Α Ι
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τ α \  ΛΛΗΛχαχ.

§ 1. Του αλβανικού λαοϋ η γλώσσα μέ
χρι πρό ολίγων έτών ητο άγνωστος εις την 
φιλολογίαν καί ιδία εις τήν γλωσσολογίαν 
ή τίιν ΙρευνητικΥΐν των γλωσσών έπιστή- 
μην. Αικαία δ ’ εκ τούτου ήγέρθη απορία, 
πώς αρχαίος λαός b αλβανικός έζ αρχαίων 
ήδη χρόνων οΐκών Ιν μέσιρ τί) Ευρώπτι χ ώ 
ρας όνομαστάς καί πολλάς πληρών εν τί) 
ιστορία ενδόξους σελίδας διετέλεσεν ά γν ω 
στος μέχρις εσχάτων, καί οί σοφοί οΰδέν 
έγίνωσκον περί τ·7,ς συγγενείας αΰτοϋ πρός 
τους άλλους λαούς τής Ευρώπης καί τής 
συγγενείας τής γλώσσης αύτοΰ πρός τάς 
τών ά λ λ ω ν . . Ή  δέ διεύθυνσις τοϋ γενικού 
περιοδικού (1 ) καταχωρίζουσα κατά νοέμ- 
βριον τοϋ 1 8 5 4  πραγματείαν  τ ινά  τοΰ 
γλωσσολόγου Γ . Στείρου (G. Stier), πει 
ρωμένου νά κατατάξιρ τους ’Αλβανούς εις 
τίιν ίνδογερμανικήν ομοφυλίαν, εΰλόγως 6- 
πεσημείωσεν ότι ονειδος δύναται νά όνο- 
μασθή, δτι μέχρι τών νεωτάτων χρόνων 
διετελοϋμεν έν σκότει περί λαοϋ έν μέσω

(1)  Allgeraeine Monatsschrift, Novem
ber 1 8 5 4 ,  Braunschweig, σελ. 8 6 0 — 7 2 .

τής Ευρώ«ϊΐς οΐκοϋντος καί τοϋ βαθμοΰ 
τής συγγενείας αυτοΰ πρός τους άλλους 
αυτής λαοΰς, έν ώ εκ πολλοϋ ίίδη χρόνου 
έζηκριβώθησαν καί τών άπω τάτω ν  τής οι
κουμένης έθνών αί γλώσσαι καί αί φ υλετ ι
κά! συγγένειαι. Κ αταλήγει  δ ’ δ Γ .  Στείρος 
είς τό  συμπέρασμα, οτι  ή αλβανική γλώ σ 
σα άνήκει εις τήν ίαφεθικήν $ ίνδευρωπαϊ- 
κήν τών γλωσσών ομοφυλίαν, καί κ α τ α 
τάσσει αυτήν εις τοΰτο τό  γλωσσικόν στέ
λεχος παραβάλλων εν τ φ  εΐρημέν<ο άρθρω 
τά  αριθμητικά ονόματα, τό  υπαρκτικόν ρή
μα καί τάς προσωπικάς καταλήξεις τών 
ρημάτων τής αλβανικής γλώσσης πρός τ ά  
αυτά τής σανσκριτικής, έλληνικής, λατ ιν ι
κής καί τών άλλων ίαφεθικών γλωσσών.

§ 2 .  ‘Εξ απορίας άρχετα ι καί Φ αλμε- 
ραύερος τρία έτη ύστερον εν τίί «περί τής 
άρχής καί άρχαιότητος τών Α λβανών δ ια 
τριβή» αΰτοϋ (1) λέγω ν. «Πότερον αΰτό- 
χθονές εΐσιν οί Α λβ ανο ί,  ήτοι έθνος, δπερ 
π ρ ό  τής άρχής πάσης ιστορίας ην έν τ $  
χώρα, $ν οίκεΐ, $ μετανάστα ι ,  μεταναστεύ- 
σαντες τό πρώτον έν ίστορικοΐς χρόνοις ; 
Καί άν μέν τό δεύτερον υποτεθίί, πότε ,  
πώς καί πόθεν εισήλθον είς τήν Α λβ αν ίαν ;  
Εί δέ τό πρώτον υπολαμβάνεται αληθές, 
κατοικοϋσιν άρα έν τίί χώρα ταύτιρ έζ ο3τι*

(1) Das Albanesische Element in Griechen- 
land. I . AbteiluDg. Ueber Ursprung und 
Altertbum der Albanesen. Yon Dr. J .  Ph. 
Fallmerayer· Miiuchen 1 8 5 7 ,  σελ. 11 x . t .
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πανκρχαίων χρόνων δσον οί Πελασγοί, $ 
συνεισήλθον άμα τοΐς *Ελλησιν, $ δλως τδ 
πρώτον έν ύστέρφ χρό^φ κινηθέντες προσε- 
κύλισαν καί οδτοι £ν κΰμα της μεγάλης 
τών έθνών εισβολής, ώσπερ ο*, θύννοι, o't 
Ά λα νο ί ,  οί Βούλγαροι, οί "Αβαροι καί οί 
Σ λάβο ι;))

§ 3 .  Ά λ λ ’ αυτοί οί τήν νΰν ’Αλβανίαν 
οΐκοΰντες ’Αλβανοί, οίς ενταύθα δικαίως δ 
πρώτος λόγος ανήκει, ουδέν συνετέλισαν 
εις την λύσιν ιώ ν  ζητημάτω ν τούτων. Διότι 
ίστερημένοι ελευθερίας καί παιδείας ουτε 
Ιν τ·^ πολιτικνί οΰτε έν τ9) επιστήμη ίσχον 
ποτέ  κοινόν φρόνημα, ούδ’ έπήλθεν* αΰτοΐς 
ποτε ,  κατά  Φαλμεραύερον, ή επιθυμία τοΰ 
όπερβηναι τδν περιωρισμένον ορίζοντα τγ|ς 
οΐκογενείας, τής φυλής, τής  ιδιαιτέρας π ε 
ριουσίας καί άπαλλαγήναι τής ΐδιωφελείας, 
τής  άπεχθείας καί τής  έκδικήσεως. νΩστε 
Α λ β α ν ία  ίσ τ ί ,  κατά  Φαλμεραύερον, ή πα-  
τρίς τών μικρών διανοιών, τδ ταμεϊον τής 
ρωμαλαιότητος καί φυσικής ισχύος, δ τ ό 
πος,  δστις οΰτε έαυτφ  πείθετα ι οΰτε τοΐς 
άλλοις* τδ  έθνος έκεϊνο, δπερ άεΐ άπαρνεΐ- 
τ α ι ,  καί παρ’ φ  η άναρχία καί άθεσμία εΐ 
σΐν οίονεί ή ψυχή καί τδ  πνεύμα τής ζωής. 
Χ ρ ίζ ε ι  άρα πρώτιστα πάντω ν δμοφροσύ- 
νης εθνικής καί μεγάλων θυσιών, δπως α 
π α λλ α γή  πάντων τούτων τών κακών τής 
δουλείας. ’Αλλά πριν $ χωρήσωμεν εις τά 
ΙπΙ  μέρους, δποτυπώσωμεν πρότερον καθό 
λου τάς έπικρατούσας δοξασίας παλαιοτέ- 
ρας τε  καί νεωτέρας.

Α \  Δοξαβίαι καθόλου.

§ 4 .  Περί τής καταγω γής τής γλώσσης 
καί τοΰ έθνους τών ’Αλβανών τρεις μέν 
φέρονται παρά τοΐς Βυζαντινοΐς συγγραφεΰ- 
σι δόξαι, τρεις δέ κυρίως εΐσί καί αί τούς 
καθ’ ημδίς σοφούς διαιροϋσαι γνώμαι. ’Εκ 
τών βυζαντινών κατά Χαλκοκονδύλην οί 
μέν γένος ’Ιλλυριών, ήτοι απογόνους αυ
τώ ν , ένόμιζον τούς ’Αλβανούς, δ δέ Χαλκό - 
κονδύλης αύτός άποκρούων τήν δοξασίαν 
ταύτην, Μακεδόνας ή μακεδονικόν έθνος 
νομίζει τούς ’Αλβανούς, έτεροι δέ υπελάμ- 
βανον τούς ’Αλβανούς άπδ Ία π υ γ ία ς ,  α 
κρωτηρίου τής ’Ιταλίας, *ΐς Έ πίδαμνον,  τδ

νΰν Δυρράχιον, διαβάντας, καί εντεύθεν κα 
τά  μικρόν κυρίους γενομένους τής χώρας, ην 
ετ ι  καί νΰν οίκοΰσι. Κατά μέν ούν τήν πρώ- 
την δοξασίαν οί ’Αλβανοί ένομίζοντο ιθα 
γενείς καί αυτόχθονε;, κατά δέ τήν δευτέ- 
ραν καί τρίτην μέτοικοι καί μετανάσται.  
Τών δέ νεωτέρων σοφών οί μέν νομίζοοσι 
τούς ’Αλβανούς ’Ιλλυρικήν φυλήν, α π ο γό 
νους τών αρχαίων ’Ιλλυριών, οί δέ πελασ
γικόν φΰλον ηπειρωτικόν, τών άρχαιοτά- 
των ήπειρωτών Πελασγών απογόνους* καί 
αύταί εΐσιν αί παρά τοΐς νΰν επ ικρατέστε
ρα! γνώμαι. "Ετεροι θέ θεωροΰσι τούς ’Α λ
βανούς καυκασικήν φυλήν, έκ τής κατά 
*δν Καύκασον έν Άσί^ι ’Αλβανίας μετανα- 
στεύσαντας εις την έν Εΰρώπιρ τανΰν ’Α λ 
βανίαν, τήν Ειπδ τών άρχαίων "Ηπειρον καί 
’Ιλλυρίαν καλουμένην. Κατά ταΰ τα  δέ οί 
μέν πρώτοι καί δεύτεροι νομίζουσι τούς 
’Αλβανούς ιθαγενείς καί αυτόχθονας, λε ί
ψανα τών άρχαίων τοΰ τόπου κατοίκων, οί 
δέ τρίτοι παναρχαίους μετανάστας, δπερ 
φέρει εις τδ αυτό.

§ 5 .  Ά λ λ ’δπωσδήποτ’ άν έχωσι τά  περί 
τής καταγωγής, περί ής ήδη ρηθήσονται ι 
κανά, άποδεδειγμένον έστίν ήδη ότι οί ’Α λ
βανοί πρό πάσης ιστορίας ΰπάρχουσιν έν 
τή  χώρςε, ην καί νΰν ετι οΐκοΰσι, καί άριθ- 
μοΰνται ετ ι  υπέρ τάς δεκάκις έκκαίδεκα 
μυριάδας ( 1 ,6 0 0 , 0 0 0 )  ψυχών, καίπερ π ολ
λά καί δεινά παθόντες καί μεγάλας κ α τα -  
στροφάς ΰπομείναντες, (1 ) καί κ α τ ’ άνερ-

(1)  «Πρότερον μέν ούν καί πδ,Ιεις  έν 
τοΐς έθνεσι τούτοις (Ήπειρωτικοΐς καί Ί λ -  
λυρικοΐς) . .  . Τότε μέν ούν, ώς εϊπον,καί
περ ουσα τραχεία καί ορών πλη'ρης, Τομά- 
ρου καί Πολυάνου καί άλλων πλειόνων, ό
μως εύ ίγ δ ρ ε ί  ήτε "Ηπειρος παβα καί ή Ί λ -  
λυρίς* νΰν δέ (έπί Στράβωνος) τά  πολλά 
μέν έρημία  κατέχει ,  τά  δ ’ οΐκούμενα κω- 
μηόόν  καί έν έρειπίοις  λέλε ιπτα ι.»  Στράβ. 
Ζ ',9 ,  σελ. 3 2 7 .  «Διφκημένων δέ πάντω ν.. .  
άνέζευξεν έπί τήν ’Ήπειρον, έχων δόγμα 
συγκλήτου τούς . . . στρατιώτας άπό τών 
έκεϊ πόλεων ώφελήσαι. . . Ένστάσης δέ 
τής ήιιέρας, υφ’ ένα *αί τδν αυτόν άμα 
καιρόν όρμήσαντες έτράποντο πρός κ α τ α 
δρομήν καί διαρπαγήν τών πόλεων, ώστε
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μ^νευτον εύνοιαν τών περιστάσεων, εΐ καί 
ϋπέκυψαν εις παντοϊα έθνη άρχαΐα καί νέα, 
παρέμειναν μέχρις ήμών ανεξάλειπτοι έκ 
τής βίβλου τών εθνών τής Ευρώπης. (1 )  
Διετήρησαν δέ μετά τής έθνότητος καί τής 
γλώσσης αυτών καί σχετικήν τ ινα  Ανεξαρ
τησίαν, ώ; άτελώς η ήαιτελώς αείποτε κα- 
τακτηθέντες (2 ) .  Καί μέχρι τοΰ νΰν χρό -

ώρα, μ ια  πεγ τεχα ίδ εχα  ανθρώπων έξανδρα- 
ποδισθήναι μ υρ ιά δα ς ,  ίβ δομή χογτα  δέ πό  
Αεις  πορθηθήναι, γενέσθαι δ ’άπό τοσαύτης 
φθοράς καί πανωλεθρίας έκάστω στρατιώ- 
τνι τήν δόσιν ου μεΐζον ενδεχα  δρ α γμ& ν ,  
φριξαι δέ πάντας ανθρώπους τδ  τοΰ πολέ
μου τέλος, εις μικρόν ουτω τό καθ’ έκα
στον λήμμα καί κέρδος έθνους δΑου χαζα-  
χε^μ α τ ισ θ έν ιο ςκ . Πλούτ. έν β. Αιμιλ. 
Παύλου κεφ. 2 9 .

(1 )  «Περίεργος τ φ  ό'ντι δ λαός ούτος, 
οστις, εΐ καί ασυνάρτητος, διατηρεί δμως 
μετά  τοσούτους αιώνας καί μετά τοσαύτας 
αλλεπαλλήλους κατακτήσεις τών τε Βουλ
γάρων καί Σέρβων καί Βυζαντινών καί ’Ι 
ταλών καί Νορμαννών τήν ιδίαν εθνότη
τα .  Σελ. 16  τής εισαγωγής εις τήν Ίστορ. 
Γεωργ. Καστριώτου τοΰ Σκενδέρβεη κατά 
τδν Γάλλον Παγανέλην υπό Ν. Δραγούμη 
έν Ά θήναις 1 8 6 1 .

( 2 )  ο Καί αυτφ  παρήσαν Ελλήνων μέν 
Άιχπρακιώται...βάρβαροι δέ Χάονες χίλιοι 
άβασί.Ιευτοι ών ήγοΰντο in '  ίτησ ίω  προ- 
σ τ α σ ίφ ΐκ  τοΰ άρχ ιχον  γένους  Φώτυος καί 
Νικάνωρ. Έστρατεύοντο δέ μετά Χαόνων 
καί Θεσπρωτοί άβασΙΛευτοο), ©ουκυδ. β ',  
8 0 .  «Καί τών Ή πειρωτών δέ ΛΙολοττοί 
ΰπδ Πύρρω τώ  Νεοπτολέμου τοΰ Ά χιλλέω ς  
καί τοΐς άπογόνοις αύτοΰ Θετταλοΐς ούσι 
γεγονότες* οί λοιποί δέ υπό Ιθαγενώ ν  ήρ- 
χοντο· ε ίτ ’ έπικρατούντων άεί τινων κατέ 
στρεψαν άπαντα  εις τήν Μακεδόνων άρχήν, 
πΛήν όΜ γω ν τώ ν ΰπ$ρ τοΰ Ιο υ ν ίο υ  χόΛ 
που·  Καί δή καί τά  περί Αύγκον καί Πε- 
λαγονίαν καί Όρεστιάδα καί Έλίμειαν τήν 
άνω Μακεδονίαν έκάλουν, οί δ ’ ύστερον καί 
ίΛ ευθ ίρα ν». Στράβ. Ζ', 8, σελ. 3 2 6 .  «Δια 
τρίβοντα δέ έν © ετταλία βασιλέα οί τά  
όρεινά τής Θεσσαλίας νεμόμενοι ’Αλβανοί 
αβασ ίλευτο ι  Μαλακάσίοι καί Μποΰοι οί καί

νου διεσώθησαν έχοντες τδν αύτδν πολε
μικόν καί μάχιμον χαρακτήρα καί τήν αυ
τήν, ην καί πάλαι,  έν τίί ’Ιλλυρική χερ- 
σονησω αξίαν, καίτοι διατελοΰσιν ά π ’ α ιώ 
νων διαβιοΰντες απαίδευτοι καί άπολίτευ- 
τοι, οσοι έν τή ιδία αυτών πατρ ίδ ι ,  τνί νΰν 
’Αλβανία, διαμένουσιν έτ ι  οΐκοϋντες.

§. 6. Καί ούτοι μέν διά τδν τυραννικόν 
καί μουσοκτόνον τουρκικόν ζυγόν, υφ’ 8ν 
ετ ι  καί νΰν διατελοΰσιν, ούδέν συνεβάλον- 
το εις τα  γράμματα οΰδ’ εις τήν λύσιν τών 
περί τοΰ εαυτών έθνους ζητημάτων. Αί 
δύο δμως άπόμοιραι του άλβανικοΰ έθνους, 
αΐτινες, ινα άποφύγωσι τδ δούλειον ημαρ 
τής πάλαι πατρίδος αυτών ’Αλβανίας, με- 
τανέστησαν πρό τεσσάρων μάλιστα αιώνων 
ή μέν εις Ι τ α λ ία ν  καί μέρος εις Σικελίαν, 
η δέ εις Ε λ λ ά δ α ,  προαχθεϊσαι εις τήν παι
δείαν καί τδν πολιτισμόν, έχουσιν ήδη άν- 
δρας λογίους, παρ’ ών καί έγράφησαν ούκ 
ευκαταφρόνητα πονήματα, ώς κατωτέρω 
ρηθηαεται, κ«ί ή τελεία λύσις τών περί τής 
αλβανικής γλώσσης καί τοΰ έθνους ζ η τ η 
μάτων έλπ ιζετα ι  παρ’ αυτών.

Μεσαρέται από τών (ρι.Ιαρχ'ών προσαγο- 
ρευό^ενοι περί δισχιλίους καί μυρίους όν- 
τ ε ;  προσεκύνησαν έλθόντες καί υπέσχοντο 
δουλεύαειν* έδεδοίκεσαν γάρ μή, χειμώνος 
έπελθόντος, διαφθαρώσιν ΰπδ τών 'Ρ ω 
μαίων, άτε πόλιν οΐκοΰντε; ούδεμίαν, άλλ’ 

ό'ρεσιν ένδιατρίβοντες καί χωρίοις δυσπροσ- 

όδοις, ών άναχωροΰντες τοΰ χειμώνο; διά 
τδ κρύος καί τήν χιόνα, άπιστόν τινα έν 
τοΐς δοεσιν έκείνοις νιφομένην, εΰεπιχείρη- 
τοι εσεσθαι έδόκουν.» Καντακουζην. βιβλ. 
3, κεφ. 2 8 .  « Ή  δοξασία, δ Tt o', σημερινοί 
’Αλβανοί εΐσιν οί αρχαίοι Ίλλυριοί, φαινε- 
ταί μοι δτι πάντη  αληθής είναι. Διότι οί 
χαρακτήρες, ου; περί τούτων έχομεν, άρ ■ 
μόζουσιν δλως τώ  χαραχτήρι εκείνων, οί- 
τινές εΐσι τδ άρχαΐον όοεινόν έθνος, δπερ 

συνεχώς μ έ ν  i r t x d to ,  ούδέποτε δμως ύπε- 
ζ ά χ θ η ». "Αβελ ίστορ. τών Μακεδόνων σελ. 
τής μ ιταφρ. 98·
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Β'. Γνώ μαι καθέκαστον περι τή ς  γ λ ώ σ 

σης καί τοϋ έθνους τώ ν  ’Αλβανών.

α · ’Α Μ α ν ο ι .

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΡΛΕΤΙΟΣ.

§. 7 .  Άρμοδιώτεροι πάντως πρός λύσιν 
τοΰ περί τής καταγω γής τής γλώσσης καί 
τοϋ έθνους τών ’Αλβανών ζητήματος τυ γ -  
χάνουσιν ό'ντες αυτοί οί έν ’Αλβανία ’Α λ
βανοί, οϊς δικαίως άνήκει δ πρώτος ενταύ
θα λ ίγος .  ’Αλλά Μαρίνος Βαρλέτιος, δ βιο
γράφος τοϋ ήγεμόνος τής ’Αλβανίας Γεωρ
γίου Καστριώτου ίί Σκενδέρβεη, γεννηθείς 
εν Σκόδρα τής ’Αλβανίας κατά τά τελευ
τα ία  ετη τοϋ η'ρωος καί ίερεύς γενόμενος, 
^ν μέν τό γένος γκέγκης άλβανός, άλλά 
τδν τρόπον, τήν μάθησιν, τήν θρησκείαν, 
τήν διάνοιαν καί τήν παιδείαν ην δλως λα- 
τΐνος ενετός. "Οθεν τδ  λατινιστί συγγρα- 
φέν ίρωϊκόν αυτοΰ βιβλίον ( 1 ) έν τή  ιστο
ρική κριτική ούκ έχει μεγάλην άξίαν, ώς 
ούδ’ ό Κόϊντος Κούρτιος 'Ροϋφος έν τοϊς 
ίστοριογράφοις ’Αλεξάνδρου τοϋ Μακεδό- 
νος (2 ) .  "Αλλως όμως δ Βαρλέτιος έγίνω

(1 ) Τό βιβλίον τούτο επιγράφεται oDe 
vita et laudibus Scanderbegii sive Georgii 
Castriotae Epirotarum principis libri XIII 
Argentorati  1 5 7 3 ,  ήτοι Περί τού βίου καί 
τών κατορθωμάτων τοϋ Σκενδέρβεη εί'τε 
Γεωργίου Καστριώτου τοϋ ήγεμόνος τών 
Ή πε ιρω τώ ν ,  βιβλία 13 , έν Ά ργεντοράτφ 
1 5 7 3 » .

(2 )  "ΐδε περί Βαρλετίου σελ. 11 της έν 
§ 2  ΰποσημειωθείσης διατριβής τού Φαλμε- 
ραυέρου. Έ κ  ταύτης τής άξιολογωτάτης 
τούτου διατριβής ήρανισάμην τάς γνώμας 
περί τινων τών κατά  τήν Ευρώπην λογίων 
άνδρών, οΐτινες συνέγραψαν περί ’Αλβανών 
(άπδ § 7  μέχρι § 4 4 ) ,  άλλά καί τούτων, 
τά  μέν έπιτεμών, τά  δέ άναπτύξας καί ση
μειώσεις τινάς ένιαχοϋ υποσυνάψας. Περί- 
ληψιν δέ τού πρώτου τούτου μέρους τής 
έμής πραγματείας έδημοσίευσα άλλοτε 
έν τή  έφημερίδι τών Φιλομαθών τού έτους
1 8 6 9  άπδ σελ. 1 1 5 7  μέχρι σελ. 1 4 5 4 .  
”ΐδε περί Βαρλετίου καί τά  ποολεγόμενα

σκε πολλούς τών συναγωνιστών τοΰ ηρωος, 
κ ατε ίχε  πολλάς συγχρόνους περιγραφάς 
τών ’Αλβανικών πραγμάτων, έπεσκέφθη τά 
κυριώτερα πεδία τών μαχών καί νικών καί 
έν τίί νεανική ηλικία ήγωνίσθη έν τή  π ο 
λιορκία τής πατρίδος αύτοΰ κατά τδ 1 4 7 8 .  
Μετά δέ τήν ΰποδούλωσιν αυτής καταφυ
γών κατά μέν τδν Φαλμεραύερον εις Βενε
τ ία ν ,  κατά δέ τδν Σάθαν εις Νεάπολιν καί 
'Ρώμην, συνέγραψε κατά  μίμησιν τοΰ Κουρ- 
τίου τδ  μνημονευθέν σύγγραμμα αυτοΰ, έν 
ώ περικοσμεΐ τδν ήρωα Καστριώτην διά 
πολλών περικοσμη'σεων καί υπερβολών, ών 
ένεκα έλαττοΰται έν μέρει ή αξιοπιστία 
αυτοΰ ( 1 ).

β'. Β υζα ντ ινο ί ·

§. 8 . Αί πρώται σημειώσεις αί πρδς κα- 
τάληψιν τού έθνικοΰ χαρακτήρος καί τής 
πολιτικής σημασίας τών ’Αλβανών έγρά- 
φησαν κατά πρώτον περί τδ  τέλος τής έλ- 
ληνορωμαϊκής πολιτείας έν Tij δεκάτη τε-  
τάρττι καί δεκάτη πέμπτη  έκατονταετη- 
ρίδι υπό τών βυζαντινών Νικηφόρου Γ ρ ή 
γο ρ ά ,  Ίω ά ννο υ  Κ ανταχουζηνοΰ , Γεωργίου  
Φ ραντζή  καί ΝιχοΛάου Χα.ΙχοχονδύΑου·  
Πιστότεροι δέ ειδήσεις περί τής γλώσσης, 
τής ίστορίας καί τής έθνότητος τών ’Α λ 
βανών οΰδ’ ένταΰθα εδρίσκονται. Αιότι ο ί 
πλεΐστοι τών αΰλικών τούτων υπομνημα- 
τογράφων μή έμβριθώς έγκύψαντες μήτε  
βαθέως διαγνόντες τδ αλβανικόν έθνος, τοτέ 
μέν καλούσιν αυτό ’Αρβανίτας, το τέ  δέ 
’Αλβανούς, νΰν μέν Ίλλυριούς, νΰν δέ Τρι- 
βαλλούς, ότέ δέ Σκύθας. Τό δέ παραδοξό- 
τερον ότι  καί Τριβαλλούς καί Μυσούς καί

(άπό σελ. η',  κ. έ.) τής Ιστορίας Γεωργίου 
Καστριώτου εις τόμους δύο έν Άθήναις
1 8 4 8 .

( 1 )  Περί τής αξιοπιστίας τοΰ Βαρλετίου 
ϊδ .  σελ. 5 7 — 6 2  τοΰ συγγράμματος, δπερ 
έπιγράφεται «Κριτικαί έρευναι περί τής 
καταγω γής καί έθνικότητος Γεωργίου Κ α 
στριώτου τοϋ Σκενδέρβεη ΰπδ Μαργ. Γ . 
Αήμιτσα καθηγητοΰ καί διευθυντοϋ έλλ. 
Έκπαιδ ίυτηρΙου, Άθήνησι 1 8 7 7 .»
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Ίλλυριοΰς καί Κροατίους καί Πολανίους(Ι) 
καί Σαρμάτας άναγνωρίζει δ Χαλκοκονδύ- 
λης ως τήν αυτήν γλώσσαν λαλοϋντας* καί 
έκ τούτου συμπεραίνων λέγει δτι  δύνανται 
είναι πάντες ούτοι έν καί τδ αυτό γένος 
καί δμόφυλον έαυτώ (2 ).

§· 9· Γνώμην δέ περί τής καταγωγής 
τών ’Αλβανών έν κεφαλαίω άπέφηνε μόνος 
ιώ ν  προειρημένων δ X a J x o x ονόύΛης,  εί- 
πών δτι  κ α τ ’ αυτόν οι ’Αλβανοί μάλλον 
τοΐς Μακεδόσι συγκαταλέγονται ή άλλω 
τινί τών έπί γ ή ς  εθνών* διότι πρός οΰδέν 
άλλο έθνος έμοιάζουσιν, εΐμή πρδς τδ μ α 
κεδονικόν· « ’Αλβανούς γάρ εγω γε  μάλλόν 
»τε τοΐς Μακεδόσι προστίθεβθαι άν λέ- 
ϊγ ο ιμ ι  $ άλλω τιν ί  τών κατά τήν οΐκου- 
»μένην έθνών* οΰδενί τε  γάρ συμφέρονται, 
»οτι μή τω  Μακεδόνων γένει.» (3) Καί 
πανταπασιν ουδε παραδέχεται τδν λόγον 
δτι δήθεν οί ’Αλβανοί είαι γένος ’Ιλλυριών 
«’Αρχήν δ ’ έγω ουδέ προσίεμαι τδν λόγον, 
»ώς εϊησαν ’Ιλλυριών γένος οί ’Αλβανοί.» 
Αλλα καί αναΙρεΐ τούς ταύτην τήν γ ν ώ 

μην έχοντας, δτι ούκ ορθώς λέγουσιν οί 
γνώμην άποφαινόμενοι περί τών ’Ιλλυριών, 
ότι δήθεν εισιν ο: νΰν ’Αλβανοί* «ώστε οΰκ 
)>δρθώς άν λέγοιεν ο: γνώμην άποδεικνύμε- 
»νοι περί ’Ιλλυριών, ώς εϊησαν οί νΰν ’Αλ- 
«βανοί.» ( 4)  Αυτη δ ’ έστίν ή μόνη καί τ ε 
λευταία γνώμη, ην ήμΐν τδ θνήσκον Βυζάν 
2 '·θν κατέλιπε^ περί τής άρχής καί τής έ- 

ότητος τοϋ ακμαίου, ορμητικού καί δρα- 
Κτηρίου ’Αλβανικού έθνους. ’Αλλ’ ώς βλέ-

(1) Κατά τήν λατινικήν μετάφρασιν Ρ ο -  
lonos ή'τοι Πολωνούς.

(2) «Οιίτω δή κάνταυθα τούς τε Τριβαλ- 
λούς καί Μυσούς καί Ίλλυριούς καί Κροα- 
ΐίους^ καί Πολανίους καί Σαρμάτας τήν αΰ- 
^ήν έπίσταμαι ίέντας φωνήν* εΐ δέοι ταύ- 
ττ) τεκμαιρόμενον λέγειν, είη άν τοΰτο τό 
γένος ταυτότε καί έν καί ομόφυλον έαυτφ.»  
Χαλκοκ. βιβλ. α, σελ. 3 5  έ’κδ. Βόννης. Αή· 
λον δε ότι οι βυζαντινοί ούτοι ούτε ώς έ- 
θνογραφοι διαπρέπουσιν οΰτεώς γεωγράφοι.

(3) Χαλκοκονδ. βιβλ. β ' ,  σελ. 5 3 2 ,  έκδ. 
Βόννης.

(4 )  Χαλκοκονδ. βιβλ. ά, σελ. 2 6 ,  εκδ. 
Βόννης.

πει κατωτέρω δ αναγνώστης, τήν πλήρη 
εκτελεσιν τής άπηλπισμένης κληρονομιάς, 
ήτοι τήν λύσιν τοΰ περί τών ’Αλβανών καί’ 
τής αλβανικής γλώσσης ζητήματος, άνέλα- 
οον, έννοεΐται cum beneficio inventarii, 
δηλ. μετά τοΰ ^ευεργετήματος τής άναγρα- 
φής, εκ τών Ευρωπαίων κυρίως ο: Γερμα
νοί. ΓΓ

γ ·  Ν ιώ τ ε ρ ο ι  συγγρα φ ε ϊζ .

ΒλΑΓΚΟΣ, ΒΟΪΑΑΣ, ΒΟΓΑΑΝΟΣ.

§. 10. Μηχανικήν κατάταξιν αλβανικών 
λέξεων μ ετά  λατινικής έξηγή<,εωί κυ. ιω{
πρός χρήσιν τών ιεραποστόλων ίπεχείρη- 
σαν ούτοι τό πρώτον έν ’Ιταλία  βεβαίω- 
περί τά  μέσα τής δεκάτης έβδόμης έκατον- 
ταετηρίδος. Καί δ μέν πατήρ Β Ιά γ χ ο ς  ε -  
γραψε κατά τό 1 6 3 5  τδ  έν 'Ρώμη τυ π ω -  
θεν λεξικόν λατινοηπειρωτικόν (Dictiona- 
rium latino-epiroticum P .  Francisci Bian· 
chi), δπερ τοσούτον άθλιόν έστι καί έλλι-  
πές, ώστε οϋδεμίαν δεικνύει άξιόλογβν 
προοδον έν τή άλβανολογία. *ο δέ πατήρ 
Βούδας  έκ Λευκοπέτρας αλβανικήν κ α τ ή 
χησήν (P . Peter Buda da Pietra Biancha) 
τήν εν *Ρώμ? κατά τδ 1 6 6 4  δημοσιευθεϊ- 
σαν, άθλίαν δέ καί έλλιπή ώς καί τό λεξι
κ ό ν  καί δ αρχιεπίσκοπος Σκοπίων Βόγόα-  
roc  (Peter Bogdan) τήν έν έτει 1 6 8 5  ΐ τ χ ·  
λοαλβανικήν, ήτις Cuneus proplietaruni έ- 
πιγράφεται.

ΑΕΙΒΝΙΤΙΟΣ.

§. 1 1 . τήν  πρώτην δέ φιλολογικήν ά-
νάλυσιν τών τύπων τής αλβανικής γλώ σ 
σης πρδς άνεύρεσιν τής συγγενείας καί τής 
καταγωγής αυτής έπεχείρησεν έν τ φ  αυτώ 
χρόνω δ Λ ε ϊ  β ν ί τ  ι ο ς (Leibnitz) έν 
Γερμανία. ’Α λλ’ έστερεΐτο παντός βοηθη'- 
ματος άλβανικής γραμματικής, ειχε δέ πρδς 
χρήσιν μόνον συλλογήν τινα έξ εκατόν λέ
ξεων, εις &ς ηδύνατο νά άσκή τήν οξύνοιαν 
αυτοΰ. Αιά τοΰτο τό αποτέλεσμα τής έ- 
ρεύνης αυτοϋ, δτι  οί ’Αλβανοί είσι κ ε λ -  
τ ι κ ή ς  καταγω γής,  ( 1 )  x a 't ή γλώσσα

(1 )  G. G . Leibnitii opera philologica *  
edit. Genevai 1 7 6 8 ,  Tom. VI, pars II,
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αυτών συγγενεύει πρός τήν γερμανικήν ( 1 ) 
καί γαλλικήν, οΰδέν εσχεν υποχρεωτικόν 
χ,ΰρος ετι έν τνί έπιστήμη, ίιπήρξεν δμως 
νέον τι καί συγχρόνως ή πρώτη αφορμή, 
ί'να ΐχνηλατηθίί κατά μικρόν ή αλήθεια (2).

pag. 219· In Slavonica lingua multa sunt 
communis originis cum Germanicis, non- 
nulla et cum Graecis; talia ego Scythica 
appello, ut quae Latinis, Wallis, Germa- 
nis communia sunt, C e 1 t i c a; denique 
quae Gallis, Germanis, Slavis, Celto Scy
thica.

(1 )  Leibnitii Tom . V , pag. 4 9 4 :  Par 
la (Dictionaire de la langue Albanoise) 
nous apprenons quelle £toit la langue des 
anciens Illyriens. S’y remarque cependant 
beaucoup de Latin. Attiiine (άτι jouve) 
pour notre pere, convient avec les langues 
Scythiqnes, il semble aussi qu’ il y a 
quelques petites traces de mots qui s’ac- 
cordent avec l’ A 11 e m a n d, comme jeet 
(δέτε), terre, enandeynie (vSj’ejve), par- 
donner, ndetekech (νδέ τί en tenta- 
tion.

(2 )  Τήν γνώμην ταύτην ήσπάσθη δ Μ ε
λέτιος έν τΐί γεωγραφία αύτοΰ λέγων* «Ή  
’Αλβανία, ή'τοι fj Ά ρβαν ιτ ία  κοινότερον 
λεγομένη, είναι τό δυτικόν μέρος τής Μα
κεδονίας, τήν ονομασίαν λαβοΰσα από 
τών Α λβανώ ν, ο! όποιοι δεν εΐναι έκ γ έ 
νους τ ώ ν ’Ιλλυριών, ώ; τινες οΐονται, οΰτ’ 
έκ τών ’Αλβανών τών έν τν) Ά σ ία ,  άλλα 
κατάγονται έκ γένους ΚεΛτιχοΰ,  οί όποιοι 
ήλθον εις τήν Ία π υ γ ία ν  τής ’Ιταλίας, είτα 
έξ αυτής διέβησαν είς τό Δυρράχιον^ κά- 
κεϊθεν διεσπάρησαν». Γεωγραφίας τόμ. 
Β', τμήμα ιή, κεφ. β '.  έκδοσις β '.  έν Βε
νετ ία  1 8 0 7 .  Λέγει δέ καί Σου'ίδας (έν λ. 
’Αλβανοί) «’Αλβανοί, ό'νομα έθνους Γαλα- 
τών»* τό δέ αΓαλατών» τοΰτο έσφαλμέ- 
νον νομίζοντες οί ίκδόται διορθοϋσι προ· 
τείνοντες οΐ μέν Λ α τίν ω ν , οί δέ ΊταΛί)ν> 
Διότι έκ τής «κολουθούσης περιγραφής τής 
ευφορίας τής χώρας αυτών, «τούτων φασί 
τήν γήν ϊύδαίμονα καί καρπούς ένεγκεΐν 
ούσαν αγαθήν, οίνον ήδΰν καί πολύν εχου- 
σαν,» όρθώς δπολαμβάνουσιν δτι ’Αλβανούς 
Ινταΰθ* λέγ*ι τους πάλαι tv Ιτα λ ία ,

ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΛΕΚΚΗΣ.

$ 1 2 .  ’Αλβανικήν δέ γραμματικήν έδη- 
μοσίευσε τέλος δ Φ ράντ(ιο( Αέχχηι: (Franz 
M aria da Lecce), έπιγραφομένην αΠαρατη 
ρήσεις γραμματικαί έπί τής αλβανικής 
γλώσσης» (Osservationigrammaticali nella 
lingua albanese) κατά  τό 1716  £τος τό 
πρώτον έν 'ΡώμΥΐ. Έδημοσιεύθη δ ’ έκ νέου 
γερμανιστί τώ  18 2 2  έν "Αλλη υπό Βατέ· 
ρου έν τφ  Vergleichungstafeln der Euro- 
paischen Stamm-Sprachen und Sud, W est-  
Asiatischer κλπ . Yon Johann Severin Va- 
ter. Halle, 1822 .

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ IQ ΤΗΣ xal ΔλΝΙΗλ.

§ 13 . *0 δέ Θεοόώρ ου Ka6aJJi(j>rou 
έλληνοβλαχικός καί αλβανικός κατάλογος 
εΐτε πίν'αζ έκ 1200  περίπου λέξεων, καί 
τό  τοΰ βλάχου ίερέως Δανιήλ «λεξικόν τ ε 
τράγλωσσον» (νεοελληνικόν , αλβανικόν, 
βλαχικόν, βουλγαρικόν) έφάνησαν σχεδόν 
συγχρόνως έν ετει 17 7 0  τό μέν έν Βενε
τ ία ,  τό δέ έν Μοσχοπόλει τνί κατά τόν 
Πίνδον.

ΘΟΓΜΜΛΝΝΟΣ.

§ 14. ’Επί ταύτης τής βάσεως τών 1200  
άλβανικών λέξεων στηριχθείς τέσσαρα ετη 
βραδύτερον ό έν Λειψία καθηγητής Θ ούμ· 
μαννος (Thunmann) «έν ταΐς έρεύναις αυ
τού περί τής ιστορίας τών ανατολικών ευ
ρωπαϊκών έθνών n (Untersuchungen liber 
die Geschicte der ostlichen europaischen 
Volker, Leipzig, 1 7 7 4 )  έθηκε τάς πρώτας 
ίστορικοφιλολογικάς θέσεις περί τής κ α τ α 
γωγής καί τοΰ παρελθόντος τών Α λβανώ ν 
καί άπεφήνατο αυτούς άντικρυς άρχαΐον έ'- 
θνος τής Ιλλυρικής χερσονήσου, γείτονας 
τών άρχαίων 'Ελλήνων, καί κ α τ’ ευθείαν 
γραμμήν απογόνους τών ’Ιλλυριών τοΰ Γεν- 
τίου (1), τής Τεύτας (2) καί τοΰ ΙΙύρρου

(1 )  Τόν βασιλέα τών ’Ιλλυριών τούτον 
Διόδωρος μέν δ Σικελιώτης καί Γέντιον καί 
Γετίωνα καλεΐ, Πολύβιος δέ καί Πλούταρ
χος Γένθιον. «Ίλλυριούς τε  διά Γενθίου τοΰ 
βασιλέως παρεκάλει συνεφάψασθαι τοΰ π ο 
λέμου.» Πλούτ. έν β .  Α ιμ. Παύλου κεφ· 9 .

(2 )  «Τήν δέ βασιλείαν ή γυνή Τεΰτος
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(1). Έ κ  πάντων δέ τών Γερμανών δ Θούμ- 
(Λαννος πρός τοΐς έγκρίτοις συγγραφεΰσι 
κατά πρώτον συνεβουλεύθη καί τούς Βυ
ζαντινούς, καί όρθώς παρετήρησεν δτι οί 
’Αλβανοί φαίνονται οντες παναρχαΐοι μέ 
τοικοι τής νΰν πατρίδος αυτών* «διότι ού- 
δαμοΰ ουδέ τό έλάχιστον ίχνος όψιαιτέρας 
μεταναστάσεως άνευρίσκεται.»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΚΗΣ χαΐ ΜΑΛΤΕΒΡΟΓΝΟΣ.

§ 1 5 .  Τήν δέ γερμανικήν δοξασίαν ταύ- 
την περί τής αρχαίας ’Ιλλυρικής έθνότητος 
τών ’Αλβανών έκύρωσε διά νέων λόγων δ 
’Ιταλός " Α γ γ ε λ ο ς  Μ άσχη ς  (Angelo Masci), 
ού τό «δοκίμιον περί τής καταγωγής, τών 
ηθών καί τής ένεργείας τοΰ άλβανικοΰ έ 
θνους» (Essai sur 1’ origine, les moers et 
1’ £tat actuel de la nation Albanaise) δ 
Μ α λ τ έ β ρ ο υ ν ο ς  (Malte Brun) έν τοΐς 
χρονικοΐς τών περιηγήσεων αύτοΰ (Anna ■ 
les des Voyages Tom. III. P aris ,1 8 0 8 )  πα· 
ραλαβών, καί δι’έμβριθών καί ακριβών σχο 
λίων κρατύνας, έπηύξησε καί έπεβεβαίΐυσε. 
Και έπειδή ήδη έν τώ τότε γνοϊστώ άλβα- 
νικώ λεξικώ μόνον ολίγον σλαβικόν εΰρί- 
σκετο, τό δέ έλληνικόν, λατινικόν καί γερ- 
μανογοτθικόν στοιχεΐον τουναντίον έπε- 
κράτει, καί κελτικαί δέ ρίζαι λέξεων έξ έ- 
πιπολής είσεχώρησαν, έπείσθη καί δ Μ αλ
τέβρουνος δτι «ή γλώσσα τών άρχαίων ’Ι λ 
λυριών ή τών νέων ’Αλβανών φαίνεται ούσα 
ιδία γλώσσα, ής ή άρχή άνατρέχει εις τήν 
πολιωτάτην αρχαιότητα, καί μάλιστα εις 
τόν χρόνον, καθ’ 8ν ή ελληνική, λατινική, 
ϊβηρική, κελτική, σλαβική, τευτονική καί 
γοτθική γλώσσα, έκάστη έν τή  έαυτής πε-

ιοχ·?) κ α τ ’ άρχάς έσχηματίζετο. (2 )

διαδεξαμένη, τόν κατά μέρος χειρισμόν τών 
πραγμάτων έποιεΐτο διά τής τών φίλων 
πίστεως.» Πολύβ. 2 ,  4 ,  7 .

( 1 )  *0 γνωστός βασιλεύς τών ’Ηπειρω- 
τών, ου τόν βίον συνέγραψε Πλούταρχος.

(2)  Περί τών ’Αλβα νών μακρόν ποιείται 
λόγον δ Μ αλτέζρ0υν0ς Λαι τ φ  118 βι- 
βλίιρ παγκοσμίου γεωγραφίας αύτοΰ,
*ς $ς παρατίθεμαι τάσδε τάς περικοπάς.
Les Albanais sont probablement uae tribu

ΛΗΚΙΟΣ.

§. 1 6 .  Είς δέ τό άλβανικόν λεξικόν τοΰ 
©εοδώρου Καβαλλιώτου, δπερ καί ©ούμ-

des anciens Illyriens, qui, sortie des con- 
trees interieures et montueuses, s’est fait 
connaitre a mesure que les calamitis del’ 
empire Romain for^aient les peuples mon· 
tagnards et pasteurs & se fier έ ceux m6- 
mes pour la defense de leurs chaumieres...

11 est prouv6 par la langue des Albanais 
qu’ils habitent en Europe depuis aussi 
long temps que les Grecs et les Celtes 
aux quels ils paraissent tenir par plusieurs 
liens.

II est probable que des tribus Illyrien- 
nes, parlant une langue affiltee ii celle des 
tribus primitives des P 6  1 a s g h i  (Ρέ- 
lasges). des D a r  d a n i, des G r  a i k i, 
des M a c e d o n e s ,  habitaient avant les 
temps bistoriques les montagnes del’ Alba- 
nie, sous des chefs her6ditoires; qu’elles 
6taient encore voisines de quelques tribus 
dela famille qui depuis a 6t6 nommi S l a 
v e s .

«Οί Α λβανοί πιθανώς εισι φυλή τών άρ
χαίων ’Ιλλυριών, οΐτινες, έξελθόντες έκ τών 
ένδοτέρων καί ορεινών τόπων, έγνώσθησαν 
καθ’ δσον αί συμφοραί τής 'Ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας ήνάγκαζον τούς ορεινούς καί 
ποιμενικούς λαούς νά έμπιστεύωνται είς 
εαυτούς τήν ΰπεράσπισιν τών εστιών αυ
τών» . . . .

«Ά ποδεικνύεται δ ’ έκ τής γλώσσης τών 
’Αλβανών δτι κατοικοϋσιν οδτοι έν Ευρώπη 
άπό χρόνου τοσοΰτον μακροϋ δσον καί οί 
“Έλληνες καί Κελτοί,  μεθ’ ών φαίνονται 
συνδεόμενοι διά πολλών δεσμών.»

«Οιθανόν δτι  αί Ίλλυρικαί φάραι λαλοϋ- 
σαι γλώσσάν τινασυγγενεύουσαν τ·?ί τών άρ- 
χεγονων φυλών τών Π ελασγων,ιίίαρόάνων, 
Γραικών·, Μ αχεδόνων κατώκουν πρό τών 
ιστορικών χρόνων τά 3ρη τής ’Αλβανίας υπό 
κληρονομικούς άρχηγούς* έτ ι  δέ δτι  έγειτό-  
νευον πρός φυλάς τινας τής εκτοτε  ΣΑαβιχίίς 
όνομαζομένης οΐκογενείας.» Malte-Brun, 
Geographie Universelle, Europe, descri
ption dela Turquie, l i r re  cent-dix-hui·; 
tieme. . .

%
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μαννος μετεχειρίσθη, πολλά προσέθηκεν ί ν 
τα ΐς  περιηγήσεσιν αΰτοϋ εις τ-ίιν 'Ελλάδα 
(Researches in Greece έν Λονδίνψ 1 8 1 4 )  
i  άγγλος Λήκιος (W . Μ. Leake), δστις 
δέκα £τη εν έκίίνόις τοΐς τόποι; ζήσας,τήν 
’Αλβανίαν εν μέρει διά περιηγήσεων γνωρί- 
σα{, καί τά  άλβανικά κατά  τ ι  έννοών, τή 
βοτήθεία εγχωρίου τινός έγραψε ‘μικράν 
γραμματικήν καί τδ λεξικόν τής άλβανι
κής γλώσσης μετά  τής άγγλικής καί νεοελ
ληνικής μεταφράσεως, ηίίξησεν εις 2100 
περίπου λέξεις.

§ 1 7 .  Ό  Λήκιος κλίνει δλως είς τήν τοϋ 
Θουμμάννου καί Μαλτεβρούνοι» γνώμην,ανα
γνωρίζει τούς ’Αλβανούς ώ; τούς αρχαίους 
Ίλλοριούς, άλλά καθυπερτέρησε πολύ τούς 
πρώτους θεμελιωτάς τής δοξασίας ταύτης 
εν *ή άλβανική φιλολογία καί μάλιστα έν 
τίί έζετάδίι  καί καταλήψει τών Βυζαντι
νών, ώς τοΟΐο εκ τής άναλύοεως τοΰ τ υ 
πικού τής γλώ ίβης καί τής συντόνου έπό- 
ψέως ιώ ν  τής  άλβανικής ιστορίας σημειοί- 
σεων αΰτοΟ άρκόύντως καταφαίνεται.

§ 1 8 .  Γνωματεύει δε δτι ίν τή άρχαί^ 
καί νέςε Ή πείρφ , τουτέστιν έν τή τανύν 
νοτίω καί μέση ’Αλβανία (μεταξύ τών έκ- 
βολών τοϋ Δρίνου παρά τή Λίσσφ καί τώ 
κόλπω τής νΑρτης), ή άρχαία γλώσσα οΰ- 
δεμίαν 2παθε τοσοΰτον σπουδαίαν μεταβο
λήν, οίαν ίν  Θεσσαλία καί Μακεδονία (1).  
Διότι τά  δψηλά δρη, τό πολεμικόν πκεϋμα 
τών κατοίκων καί ή άσύνήθη; τραχύτης 
τών άποκεκλεισμένων τούτων χωρών άρ- 
κούντως έξησφάλισαν τά  λείψανα τών παν
αρχαίων κατοίκων κατά τών διαλυτικών

( 1 )  «Αί άρχαΐαι κατά  τό Δυρράχιον καί 
τήν ’Απολλωνίαν έλληνικαί άποικίαι, καί 
ίν  γένει τά  πλεΐστα τών παραλίων, ειχον 
ίδιον πολιτισμόν, έν6» οί Σ κ ΰ η α ι  άποχωρή- 
σαντες πρός τά  δρη, έτήρησαν τόν ίδιον έ- 
θνισμόν ώς οί Βάσκοι *#*4  τά Πυρηναία. 
Δϊό καί έπαθον έκ τών έπιδρομών τών βαρ
βάρων πολύ όλιγώτερον τών κατά  τάς π ε 
διάδας καί τάς παραλίους χώρας γειτόνων 
αδτών». Σελ. 5  είσαγ. εις τήν ίστορ. Γε- 
ωργ. Καστριώτου τοϋ Σκενδέρβεη κατά  
Παγ^νέΧην δπό Ν. Δραγούμη έν Άθήναΐς 
1861.

ιπενεργειών τής έκ 'Ρώμης κυριαρχίας καί 
τοϋ ^οθίου κύματος τών έξ άρκτου εθνών, 
οτε συγκατέπ ιπτεν  ό αρχαίος κόσμος. Οί 
τόποι ούτοι τής τραχείας ’Ιλλυρίας, ώς καί 
τά  δμοίως α ή ττη τα  Κανταβρικά δρη, τήν 
αρχαίαν αυτών γλώσσαν έπΐ τής ρωμαϊκής 
κυριαρχίας τοσοϋτον εΰχερέστερον ήδυνήθη- 
σαν νά διατηρήσωσιν, δσον άνεγνωρισμένως 
δπό τών λεγεώνων τής 'Ρώμης οΰδέποτε 
παντελώς έδαμάσθησαν. Ή  δέ δπόθεσις 
αυτη μόνη καταδεικνύει δτι ή ίδ ιαιτάτη 
καί θεμελιώδης ρίζα τής καί σήμερον λ α 
λουμένης άλβανικής γλώσσης οΰσιωδώς δια- 
φερει τών γλωσσών τών παρακειμένων 
λαών, τών αρχαίων καί νέων 'Ελλήνων, 
τών Σλάβων, τών Λατίνων τών αρχαίων 
καί νέων χρόνων, τών Γερμανών καί τών 
Τούρκων (1 ) .

§ 19. Έ *  δέ τών ξένων λέξεων τής άλ
βανικής γλώσσης δτι  αί λατινικαί είσι δι- 
πλάσιαι ή τριπλάσιοι τών ελληνικών, έκ 
δέ τών σλαβικών εισβολών παραδόξως ό · 
λ ίγα ι λέξεις διετηρήθησαν, καθ’ δσον γνω- 
ρίζομεν, ο Λήκιος πρώτος παρετ’ήρησεν.

ΑΡΝΠΤΟΣ.

§ 2 0 .  ’Εν τοσούτφ πολύν ήδη χρόνον 
πρό τοϋ Ληκίου δ γερμανός αύλικός σύμ
βουλο; "Α ρ ν ι τ  τ  ο ς (von Arndt) έν τώ 
συγκριτική λεξικώ ( im vergle'ichenden 
Worterbuche), δπερ Αικατερίνης τής Β' 
δια τοϋ Πάλλα (Pallas) διαταξάσης έσκια- 
γραφήθη, αναλύσας βεβαίως μόνον πεντή-

(1 )  Ό  δέ γάλλος Παγανέλης καίτοι ά- 
ναγνωρίζει ώς ιδιαιτέραν φυλήν τήν α λ 
βανικήν, θεωρεί δμως δμολογουμένην τήν 
μεγίστην αΰτής συγγένειαν πρός τούς 'Έ λ 
ληνας καί πρόδηλον τήν ποτέ συγχώνευση» 
άμφοτέρων είς ένα λαόν·«νΑλλως τε , καίτοι 
Αναγνωριζόμενης ώς ίδιαιτέρας τής άλβ α 
νικής φυλής, δμολογουμένη δμως είναι ή 
μετά τών 'Ελλήνων μεγίστη αΰτών σ υγγέ
νεια. Καί είναι πρόδηλον δτι *Ελληνές τε  
καί ’Αλβανοί θέλουσί ποτε άποτελέσει ένα 
καί τόν αΰτόν λαόν·» Σελ. 13  ένθα άνωτ 
τέρω.
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χοντα έξ άλβανικάς λέξεις έπείσθη δτι ή 
αλβανική έστιν ή παναρχαία τοΰ τόπου 

λώσσα, τή βασκική άκριβώς συγγενής, καί 
ιά τοΰτο άνήκει εις τάς άρχαιοτάτας, ί 

στορικώς γνωστάς καί π ρ ό  τής μετανα- 
στάσεως τών Γραικών, Σλάβων, Λατίνων 
καί Γερμανών έν Εΰρώπη έπικρατούσα; 
γλώσσας, ών λείψανα μόνον έν τή σειρά 
τών όρέων τούτου τοΰ μέρους τοΰ κόσμου, 
τουτέστι παρά τοΐς Ίρανοΐς, όρεινοΐς Κα- 
ληδονίοις, Τσούδαις, Βάσκαις καί Άλβανοΐς 
διετηρήθησαν μέχρι τών καθ’ ήμας χρόνων.

§ 2 1 .  ’Εν συντόμω, ώς βλέπει ό ανα 
γνώστης, οί πλεϊστοι τών εΰρωπαίων σο
φών ησαν έκπαλαι τής γνώμης, οτι οί ’Αλ
βανοί είσι λείψανα τών παναρχαιοτάτων 
κατοίκων τής Ευρώπης, καί διά τοΰτο συγ 
καταλέγουσιν αΰτούς έν τοΐς α ύ τ  ό χ  θ ο- 
σ ι ν.

ΛΕΚΠΕΝΟΣ χαΐ ΑΣΣΕΜΑΝΟΣ.

§ 2 2 .  Σχεδόν δέ συγχρόνως τή  υπό Θουμ 
μάννου τεθείση, δπό δέ τοϋ Ληκίου δπο- 
στηριχθείση γνώμη έπειρατο έτέρα έκ δ ια 
μέτρου άντικειμένη γνώμη νά στερεωθή έν 
τή  φιλολογική Ευρώπη, καί νά άποδείξη 
τούς ’Αλβανούς τών φεννικών ή φιλλανδών 
Βουλγάρων συγγενή μ ιγάδα  λαόν, δστις 
πρώτον μ ε τ ά  τήν έβδόμην έκατονταε- 
τηρίδα από Χριστοΰ ίσως έξ Α λβανίας  τής 
έν Καυκάσφ διά τής μεσημβρινής 'Ρωσσίας 
καί τής Ταυρικής χερσονήσου μετηνάστευ 
σεν είς τήν ’Ιλλυρικήν ’Αλβανίαν (1). Κα

(1)  «Οί αρχαίοι ώνόμαζον ’Αλβανίαν ο - 
ρεινήν τινα χώραν, σχεδόν άγρίαν, άρδευο- 
μένην δπό τοΰ Κύρου (κ,ούρ), κειμέ^ην δι; 
πρός τήν άνω Ά σ ία ν  μεταξύ Ίβηρίας καί 
τής άπεράντου εκείνης άλμυρας λίμνης τής 
μέχρι τών ορίων τής Εΰρώπης καί τής Ά  
σίας εκτεινομένης, τής Κασπίας θαλάσσης. 
Καί αυτη μέν άλωθεΐσα δπό τών Τούρκων 
καί στερηθεΐσα τοϋ ιδίου ονόματος μετεκα· 
λέσθη Κιρβάν, οΐ δέ κάτοικοι ήττηδέντες 
κ ϊτέφυγον είς 'Ελλάδα πρός τόν κόλπον 
τής Έ νετ ίας ,  καί έκάλεσαν ‘Ή π ε ιρ ο ν  τήν 
νέαν αΰτών πατρίδα, άποτελοΰσαν σήμερον 
μέρος τής κάτω ’Αλβανίας. Έ ντιϋθεν  ο

κατέστη μέν θορυβώδης ί  έξήγησις αδτνι 
δπό τών έκκλησιαστικών ιστορικών Λ ι -  
κ υ ι έ ν ο υ (Le-Quien) καί Ά  σ σ ε μ  ά 
ν ο υ (Assemani) ήδη π ιρ ί  τά  μέσα τοϋ 
δεκάτου ογδόου αίώνος, ( 1 ) άλλ’ ήρμη- 
νεύθη άρτι δπό τών Γερμανών, καί κ α τ ’ 
ιΐξοχήν έν τ φ  «Μιδριδάτη» τοΰ Ά δ ε λ ο υ γ -  
γίου (Adelung Band II s. 7 9 2  u. f.).

ΠΟΓΚΕΒΙΑΛΗΣ.

§ 23 . Εΰτόλμως δ ’ έκ τών νέων άλβα-< 
νολόγων μόνος δ γάλλος πρόξενος Π ο υ κ ε-  
β ί λ λ η ς (Pouqueville) ήσπάσθη ταύτην 
τήν ερμηνείαν, άλλά μηδέν συνεισενεγκών 
οΰσιώδες πρός διασάφησιν τοϋ ζητήματος .  
Διότι καίπερ, παραμείνας μεταξύ τών ’Α λ 
βανών δέκα ετη ( 2 )  καί τήν γλώσσαν 
αΰτών καί τόν χαρακτήρα σπουδάσας *αΙ 
τάς  πράξεις καί τόν βίον τοϋ άλβανικοϋ έ 
θνους καί τών ήγεμόνων αΰτοϋ δια  μακρών 
πραγματευθεΐς, Σκύθας (3), νομίζει τούς 
’Αλβανούς, μεταναστεύσαντας άπό τής έν 
Καυκάσφ Α λβ αν ίας  είς §ν νΰν οίκοΰσιν

κάτοικοι αΰτής λέγοντα ι  ότέ μέν Ά Λ β α ν ο Ι ,  
ότέ δέ Ή π ειρ& ΐα , ιν ·  Αυτόθι σελ. 8 .

( 1 )  » Ό  δέ Μάγιος Παταβΐνος άποδίδων 
τοΐς Άλβανοΐς χ α τα γ ω γ ή ν  ασ ια τικήν  ά -  
νακηρύττει αΰτούς z i x v a  to v  Καυκάσου · 
Τοιαύτη προϋπήρξε καί τοϋ Λίνείου Συλ- 
βίου ή γνώμη· άλλ’ οΰδέτερος αυτών α ι
τιολογεί τήν δόξαν ταύτην, $ν δμως έπ ι-  
βεβαιοΐ ή ταυτότης τών ονομάτων τών τε  
έν τή μακεδονική Ίλλ υρ ί^  καί τή  Ή πείρω  
σκυπηταρικών λαών, καί τών κ α τά  τήν 
Μαιώτιδα καί Κασπίαν καί τήν χώραν τήν 
άπό τοϋ Εΰξείνου μέχρι τής ’Αρμενίας έκ- 
τεινομένην κατοικησάντων άλλοτε» . Αυ
τόθι.

(2 )  Avant d’ exposer les observations 
que j ’ai recueillies pendant un sejour de 
d i x  a n n 6 e s a u  milieu des diverses 
peuplades de l’Albanie. Tom. 2 ,  p. 502 .

(3) Les Gogs ou Guegues, les Lezgi- 
stans ou Toxides, les Lapyges ou Lapys, 
les Schumiks ou Chamis, leur feront re- 
connaitre les nations s c y t h e s  dont etc. 
Tom. 1, p. XXVII.



η Β Υ Ρ Ω Ν

Α λβ αν ίαν  τ^ν έν Ευρώπη, Ιξ άμνημονεύ- 
των χρόνων. ( 1 ) Ά λ Γ  άποδεξάμενος τήν 
γνώμην ταύτην καί την ταύτης εναντίαν, 
δτ ι  οί ’Αλβανοί είσιν αυτόχθονε;,  ( 2 )  ή- 
μαρτημένην άποφηνάμενος, ουδέν συνεβά- 
λετο είς όποστνίριξιν καί άπόδειξιν αύτής, 
πλήν τινων είκοτολογιών.

ΞΓΛΑΝΔΡΟΣ.

§ 2 4 .  Μεταξύ δέ τούτων τών δύο σ χ ε 
δόν μ ετά  ίσου κύρους αντιθέτων δοξασιών 
αποφασιστικήν να έκφέρη κρίσιν άπεπειρά- 
θη τέλος δ βαυαρικός λοχαγός τοΰ μηχανι
κού ιππότης Ξ ύ λ α ν δ ρ ο ς  (von Xylan- 
der) διά τοΰ καί σήμερον άξιολόγου συγ
γράμματος, «Ή  γλώσσα τών ’Αλβανών ή 
Σχιπέταρών» (Die Sprache des Albanesen 
oder Schkipetaren. Frankfurt 1835).

§ 2 5 .  Ό  Ξύλανδρος έμαθε τήν αλβανικήν 
γλώσσαν ούχί μεταξύ τών Α λβανών, λ ά 
λων καί έξ άκοής έννοών, ώς μηδέποτε τόν 
τύπον ίδών καί τδν λαόν, άλλ’ έν τοΐς βι 
βλίοις καί εκ μύνης τής άναγνώσεως. "Όθεν 
στηριζόμενος μόνον επί τών τοΰ Ληκίου 
ετοίμων ε'ργων βεβαίως ούδέν λόγου άξιον 
ήδύνατο νά έκφέρτρ, έάν δέν έπορίζετο κατά 
τύχην Ιν  άντίτυπον τής τότε  ήδη νεωστϊ 
είς τήν άλβανικήν μεταφρασθείσης καί έν 
ετει 1 8 2 7  υπό τήν επιστασίαν τοΰ αρχιε
πισκόπου Εύβοιας Γρηγορίου έν Κέρκυρα 
τυπωθείσης Ν έ α ς  Δ ι α θ ή κ η ς .  "Εστί 
δέ αΰτη δίγλωσσος ένθεν μέν έχουσα τήν 
νεοελληνικήν μετάφρασιν, ένθεν δέ τήν άλ 
βανικήν.

§ 2 6 .  Τοΰτο τό άνέλπιστον καί π λ ο ύ 
σιον εύρημα έδωκεν είς τό πραγμα νέαν 
όλως τροπήν καί ήνέφξεν αύτώ πρός γνώ- 
σιν τής άλβανικής γλώσσης έύρύ στάδιον 
μεγάλης προόδου. Διότι δ μέν Λεϊβνίτιος

(1) Ils ne seront pas moins satisfaits 
sans toute de voir reparaitre aux portes 
de 1’ Europe les peuplades c a u c a s i ·  
e n n e s, qui se sont fix<§es de t e m p s  
i m m e m o r i a l  dans l’Albanie. Αυτόθι.

(2) Affirmer que les Schypetars sont 
indigέnes dans la Grece, me parait une 
assertion erronie. Tom. 2 ,  p. 50 2 .

είχεν είς χρήσιν μόνον 100  αλβανικά; λέ
ξεις, ο Θουμμαννος οΰχί πλείονας τών 
1200  καί δ Λήκιος περί τάς 210 0 , δ δέ 
-υλανδρο; ηδυνατο ού μόνον νά έντρυφα έν 
τώ γραμματικοί καί λεξικογραφικώ κεφα- 
λαίω τών προγενεστέρων, άλλά καί νέαν 
μορφήν νά δώσ/ι, καί ταύτην έπί βάσεω; 
3 5 0 0  λεξεων νά θεμελιώσν).

§ 2 7 .  ’Αλλ’ ο Ξύλανδρος ών μόνον φιλο· 
λογος και λεπτολόγος γραμματικός, τήν 
μέν φροντίδα τοΰ κατασκευάσαι ζώσαν εί 
κόνα τής φύσεω; τής άλβανικής χώρας, τοΰ 
χαρακτήρος τοΰ έθνους καί τής Ιστορίας 
τοΰ παρόντος και τοΰ παρελθόντος άφήκεν 
είς άλλους, αυτός δέ μόνον τήν ταυιιευθεΐ- 
σαν γραμματικήν δλην κατά τό τρίτον έ- 
πηυξησε, κριτικώς διευκρίνησεν, επιστημο
νικής διέταξε καί πρός τό σήμερον φιλολο
γικόν σύνολον τών γνώσεων τής δύσεως είς 
οργανικήν συνάφειαν ήγαγεν.

ΑΝΑΣ.

§ 2 8 .  ’Αλλα καί ουτω τοΰ Ηυλάνδρου 
τό έργον ήν τι καλώς γεγλυμμένον άλλ’ ά 
ψυχον μαρμάρινον άγαλμα , έως τέλος δ 

Α ν α ς (Hahn), ώς τις ένθουσιάζων Πυγ- 
μαλίων, ένεφύσησε τώ  ψυχρώ τούτω \ibut 
θερμόν πνεΰμα, πύρινον βλέμμα, χρώμα, 
νεΰρα καί κίνησιν.

 ̂ § 29  Τό έργον τοΰ Ά ν α  άνήκει είς τήν 
τάξιν τών φιλολογικών προϊόντων εκείνων, 
άτινα εις το είδος αυτών ποιοΰσιν έποχήν, 
και εν ταυτώ  ασκουσι μακράν δυναστείαν 
εξηγήσεων, Υπομνημάτων, σημειώσεων καί 
ίστορικοφιλολογικών θέσεων καί άντιθέσεων 
έπί αίώνα καί επέκεινα, χρησιμεύοντα ώς 
άφορμή καί δπλοποιεΐον. ’Επιγράφεται δέ 
Ά λ β α ν ι κ α ί  μ ε λ έ τ α ι  (Albanesi- 
sche Studien von I. G. von Hahn. Jena, 
1 8 5 4 ) .

§ 3 0 .  *0 νΑνας έστίν δ πρώτος καί μ έ 
χρι σήμερον πιθανώς δ μόνος τών έπιστη- 
μονικώς πεπαιδευμένων Ευρωπαίων, δστις 
τήν ’Αλβανίαν πασαν περιηγήθη, διηρεύνη- 
σε τας μάλλον κεκρυμμένας γωνίας τοΰ τ ό 
που, παρετήρησε τόν χαρακτήρα, τά  ήθη, 
τήν διάνοιαν καί τόν βίον μεθ’ όλης τής 
πολιτικής δπάρξεω; τών Σκυπεταρών, έμα-.
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θε τήν άλβανικήν τοΰ τόπου γλώσσαν εν 
άμφοτέραις αυτής ταΐς κυρίαις διαλέκτοις, 
τοσκική καί γκεγκική, ήτοι τό άναγινώ- 
σκειν, γράφειν καί λαλεΐν, καί διά ταΰτα  
δικαίως συγκαταλεκτέος έστίν έν τοΐς έξό- 
χοις τοπογράφοις καί εθνογράφος.

§ 3 1 .  Ά λ λ ’ ομως τό άφαιρέσαι όλως τό 
παλαιόν άλβανικόν ζήτημα καί νέαν θέσιν 
τιθέναι ούκέτι ήν έν τή  έξουσία αίιτοΰ, υ- 
πελείπετο δέ τ φ  νέιο μαχητή  ούδέν άλλο 
ή τό προσενεγκεΐν έαυτόν σύμμαχον τή έ- 
τέρα τών έπί τοΰ φιλολογικού πεδίου αν- 
τιστρατευομένων μερίδων. Ά λ λ ’ άνήρ τοι- 
ούτοις όπλοις ΐξωπλισμένος είς οίονδήποτ’ 
άν προσετίθετο έκκρεμές ζήτημα, έπρεπε 
νά βαρύνγ) τήν πλάσ τ ιγγα  καί διά τών έμ 
βριθών έπιχειρημάτων αύτοΰ νά παράσχη 
εύθΰ; άναγκαίως τήν νίκην.

§ 3 2 .  ^Οθεν έάν εί'πο>μεν μόνον δτι δ 
Ά ν α ς  υιοθέτησε τήν Θουμμάννου περί Α λ 
βανών δόξαν, δέν ήθελεν είναι ικανόν. Διότι 
δ ,τ ι  πρό αύτοΰ ήτο μόνον υπόθεσις, μόνον 
πιθανότης καί δ ι’ ελαφρών δπλων ώπλι- 
σμένη ίδέα, τοΰτο δ "Ανας ήγαγεν είς πραγ
ματικότητα  τεχνικώς άνεγηγερμένου καί 
κανονικώς ώχυρωμένου ίστορικοφιλολογικοΰ 
θέματος.

§ 3 3 .  Τά συμβάντα τών τελευταίως 
παρελθόντων τριάκοντα ετών καί ή έν τή 
δύσει κατά μικρόν είσχωρήσασα μελέτη τών 
«Βυζαντινών συγγραφέων» έκυκλοφόρησαν 
πλήθος πρότερον άγνωστων ίδεών καί ιστο
ρικών σημειώσεων, άς δ μέν Λήκιος αύτός 
άρτίω; άμυδρώς ΰπετόπασεν, δ δέ ®ούμ- 
μαννο; καί οί όμόδοξοι αύτοΰ ούδέ προγ) 
σθάνθησαν.

§ 34 .  Τοΰτον δέ τόν τρόπον ήλθεν είς 
γνώσιν ήμών, δτι ,  παραλειπομένων τών 
άλλων χωρών, ήτε αρχαία καί ή νέα Ή  
πείρος, τουτέστιν ή μέση καί νότιος ’Α λ 
βανία κατά  τόν δέκατον αίώνα μετά Χρι
στόν κατωκεΐτο σχεδόν πασα ΰπό Σλάβων. 
Ά λ λ ’ έπειδή τό εθνικόν τοΰτο στοιχεΐον 
σήμερον ήφανίσθη σχεδόν παντελώς, καί 
δείγμα τοϋ σ λ α β ι κ ο ΰ παρελθόντος υ- 
πελείφθησαν μόνον τά  γεωγραφικά ονόμα
τα ,  δ 'Ά νας προβάλλει τό ζήτημα· πότε- 
ρον τό οίκοδν τήν σήμερον ούδαμώς σλα 
βιστί λαλοΰσαν άρχαίαν καί νέαν ’Ήπειρον

μ ετά  μέρους της ίδίως ’Ιλλυρίας Σκυπετα- 
ρικόν έθνος είσίν οί άπόγονοι εκείνων τών 
είσβαλόντων Σλάβων, ή είσίν οι έλαστικώς 
άναπηδήσαντες καί έκ του μή άφανισθέν- 
τος πυρήνος τοΰ έθνους ίκ  νέου άναβλαστή- 
σαντες γνήσιοι άπόγονοι τών τής ’Ηπείρου 
παναρχαίων έκείνων κατοίκων, ου; ή μέν 
φάλαγξ τών Μακεδόνων καί τής 'Ρώμης οί 
λεγεώνες κατεδούλωσαν, οι δέ Σλάβοι βρα· 
δύτερον έπίεσαν μέν καί κατέθλιψαν, άλλά 
παντελώς άποσβέσαι ούκ ήδυνήθησαν;

§ 3 5 .  Τό ζήτημα τοΰτο ήδύναντο άρ 
κούντως νά έξηγήσωσίν ή ιστορία τής ’Ιλ 
λυρικής ’Ηπείρου καί ί) φιλολογική άνάλυ- 
σις τής γλώσσης τών Σκυπεταρών. Ά λ λ ’ ή 
μέν ιστορία χορηγεί μόνον τεμ ά χ ια  άνευ 
άλληλουχίας, τών δέ άλβανικών λέξεων τό 
κεφάλαιον, ιφ ’ οό ή άναλυτική τών φιλο
λόγων ήδύνατο νά δοκιμασθή, ούχ υπερέ- 
βαινεν έτ ι  τότε τάς τρεις ήμισυ χιλ ιάδας 
λέξεις τοΰ Ξυλάνδρου. Ή δ η  δέ τό μέν λ ε 
ξικόν τής άλβανικής γλώσσης ηύξήθη διά 
τής συγγραφή; τοΰ Ά ν α  εις έξακισχιλίας 
( 6 0 0 0 )  περίπου λέξεις, τά  δέ ιστορικά τ ε 
μάχ ια  τά  έν τώ  είρημένω συγγράμματι 
μετά  τοιούτου συνδυασμού καί τέχνης α- 
ναπληροΰνται καί άλλήλοις συνείρονται, 
ώστε τέλος προέκυψεν άσθενής τ ις  σκια
γραφία ίθνικής τών ’Αλβανών ιστορίας.

§ 3 6 .  Ά ναγνώ σ τα ι  δμως ξένοι τοΰ άν- 
τικειμένου τούτου θέλουσιν ΐσω; έκπλαγή 
καί έκθαμβηθή, έάν ΐδωσιν δτι δ "Ανας ό- 
περπηδήσα; τά  υπό τών προγενεστέρων ait- 
τοΰ εΰρεθέντα καί μηκέτι άρκούμενος εί; τό 
άναγνωρίσαι τους νΰν ’Αλβανούς ώς τους 
ννησίου; άπογόνους τών Ήπειρωτών καί 
’Ιλλυριών έκείνων, οΐτινες μετά Α λεξάν
δρου μέν έν Ίσσφ καί Άρβήλοις κατενίκη- 
σαν τους Πέρσας, υπέρ Τάραντο; δέ καί 
Συρακουσών μετά Πύρρου έν ’Ιταλία  καί 
Σικελία έπυλέμησαν κατά τής *Ρώμης καί 
τής Καρχηδόνος, μετά δέ Τεύτας καί Γεν- 
τ ίου,  τών βασιλέων τής ’Ιλλυρίας, έν τώ 
Ά δρ ια τ ικώ  κόλπω καί έπί τοΰ ιδαφους 
τής ίδίας πατρίδος ήγωνίσθησαν υπέρ τής 
έαυτών άγριας έλευθερίας κατά τοΰ κοσμο· 
κράτορος Λατίου, έάν ίδωσι, λέγω , οτι υ- 
περβαίνων τήν περίοδον ταύτην άναβαίνει 
είς τήν πολιωτάτνιν αρχαιότητα, xa i  tx



τοΰ κοινοϋ αρχαίου συμπλέγματος τής λ  α* 
τ  ι ν ι x ή ς καί γ  ρ α ι x ι x ή ς συγγε
νείας τρίτην τινά διακλάδωσιν προάγει, 
τήν ά λ  β α ν ι κ ή ν, ης μικρά ή ζωτική 
δύναμις καί ανεξάλειπτος ό τύπος διέμεινε 
μέχρι τών καθ’ ήμάς ήμερων. Κ ατά τόν 
Ά ν α ν  λοιπόν δ άρχαΐος ’Αλβανός ηθελεν 
άναγνωρισθή ου μόνον δμήλιξ καί γείτων 
άλλά καί συγγενής καί δμότιμος τοϋ άρ- 
χαίου 'Ρωμαίου καί τοΰ άρχαίου "Έλληνος, 
δπερ π ρ ό  τοΰ "Ανα οΰδαμώς οΰδενί οΰδέ- 
πω  έπήλθιν είς τόν νοΰν. Ά λ λ ’ ή παραδο 
χή  παναρχαίας τριεθνίας, έν $ πρός τοΐς 
"Έλλησι και Αατίνοις οί Α λ β α ν ο ί  τό 
τρίτον δμοούσιον στοιχεΐον έκπροσωποΰσιν, 
έστί τοσοΰτον νέα καί είς τούς οφθαλμούς 
πολλών τοσοΰτον τεραστία έπίνοια, ώστε 
μόνος παρά προσδοκίαν δ πεπαιδευμένος 
σ^γγραφεύς τών «’Αλβανικών μελετών» 
δέν ήδυνήθη νά προεικάση τήν σαφεστάτην 
ταύτην απιστίαν καί έξ ευκόλως είκαζομέ- 
νου μέρους πολεμιωτάτην εναντιότητα.

§ 3 7 .  *Ινα δέ περί μέν τοΰ κυρίου σκο- 
ποΰ καί τής έκτάσεως τών «Αλβανικών 
μελετών» μηδείς δπάρχη δισταγμός, τήν 
δέ αύτοχθονίαν καί τήν παναρχαίαν ευγέ
νειαν τών εν τή  Ή πε ίρφ  Α λβανών άπο- 
δείξη, ανήγαγεν δ συγγραφεύς τήν δ ιδ α 
σκαλίαν αυτοΰ είς τάς έξής τέσσαρας θ έ 
σεις.

1) Ή πε ιρώ τα ι  καί Μακεδόνες ησαν καί 
επί τών Στράβωνος χρόνων οΰχί "Ελληνες, 
άλλά βάρβαροι.

2 )  Ή πειρώ τα ι ,  Μακεδόνες καί ΊλλυριοΙ 
είσί συγγενείς φυλαί.

3 )  Ύπάρχουσι πολλά σημεία δτ ι  Ή π ε ι -  
ρώται καί Μακεδόνες άπετέλουν τόν πυρή
να τοΰ τών Τυρρηνών καί Πελασγών έθνους, 
οδτινος τά τελευταία λείψανα έν Ίταλίβι 
καί ©ράκν) καθικνοΰντο μέχρι τών ιστορι
κών χρόνων.

4 )  Τό ’Ιλλυρικόν έστιν έξ ισου Πελασγι 
κόν έν εΰρυτέρα σημασία ( 1 ).

§ 3 8 .  Τας θέσεις ταύτας έσπούδασε κα
τά τό δυνατόν νά άποδείξη δ "Ανας συναρ- 
μολογών τά έν τοΐς άρχαίοις συγγραφεΰσι 
διεσπαρμένα χωρία, παραλληλίζων τά ήθη

(1) Albanesische studien pag. 2 1 5 ,

καί έθιμα τών ’Αλβανών πρός τά  τών 'Ε λ 
λήνων καί Ρωμαίων καί παραβάλλων γραμ· 
ματικάς συντάξεις χαί φιλολογικώς άνα· 
λύων τήν διάλεκτον τών Σκυπεταρών.

ΝΙΚΟΚΛΗΣ.

§ 3 9 .  Ά λ λ ’ αύται, καί μάλιστα ή π ρ ώ 
τη θέσις, ήρέθισαν φιλότιμον μακεδόνα,τόν 
νΰν καθηγητήν τοΰ Βαρβακείου Λυκείου έν 
Άθηναις,  τότε δέ σπουδαστήν τής έν Γοτ-  
τίγγν» Α καδημίας Γεωργίας Αΰγούστης Νι
κόλαον Γ. Νικοκλέα, ϊνα συγγράψη έν τη 

έλληνική διατριβήν αναιρετικήν έ- 
πιγραφομένην· «Περί τής αΰτοχθονίας τών 
’Αλβανών ητοι Σκιπιτάρ, πραγματεία ίστο- 
ρικοφιλολογική δπό Νικολάου Γ. Νικοκλέ- 
ους έλληνος εκ Κοζάνης τής Μακεδονίας. 
’Εν Γ ο τ τ ίγ γ η  1 8 5 5 » .  *Έρμαννος δ ’ έγέ- 
νετο αΰτώ αίτιος τής πραγματείας ταύτης, 
δστις καί πρώτος αΰτώ διεκοίνωσε τό περί 
τών ’Αλβανών ζήτημα καί τελευταϊον ΐνα 
συγγράψη περί τής αΰτοχθονίας αυτών 
προέτρεψεν αύτόν (1 ) .

§ 4 0 .  Έ ν  ταύτη δ Νικοκλής πειράται νά 
ανασκευαση πάντα  τά  έπιχειρήματα τοΰ 
Ά ν α ,  τους συλλογισμούς καί τά  συμπερά
σματα καί τόν συγγραφέα αΰτόν πανταχοΰ 
είς άτοπον νά άγάγη  δι* ακριβούς μεθόδου 
καί πληθύος έπιχειρημάτων. Ά λ λ ’ έν το- 
σούτω δ μέν *Άνας δημιουργεί ώσπερ άρ- 
χ ιτέκτω ν  καί ποιητής νέον άλβανικόν κό
σμον ιδανικόν, δ δέ Νικοκλής αναιρεί, α π ο 
κρούει, άρνεΐται.

ΦΑΛΜΕΡΑΪΕΡΟΣ.

§ 4 1 .  Ώ ς  δέ τό σύγγραμμα τοΰ Ά ν α  
προεκαλεσε τήν διατριβήν τοΰ Νικοκλέους, 
ουτω κατά  τούτου «ξέδωκεν δ Φαλμεραύε- 
ρος σκληράν έπίκρισιν, έπιγραφομένην· αΤό

(1 )  «Καί τής πραγματείας ταυτησί α ί 
τιον αΰτόν (τόν Κάρολον Φριδερίκον Έ ρ-  
μαννον) ασμένως άνακηρύττω, πρώτόν τε 
έμοί τό περί τών Α λβανών ζήτημα δ ια-  
κοινώσαντα καί τό τελευταϊον περί τής αΰ
τοχθονίας αΰτών προτρεψάμϊνον ξυγγρά- 
ψαι.» Αυτόθι σελ. 1 2 .

Ά λβανικόν στοιχεΐον ίν Έ λλ ά δ ι .  Μέρος ά. 
Πιρί τής άρχής καί τής άρχαιότητος τών 
Αλβανών δπό Φ. Φαλμεοαυέρου. Έ ν Μονά- 
χ φ  1 8 5 7 » .  (Das Albanesische Element 
in Griechenland, von Ph . Fallmerayer. 
Miincher 1 8 5 7 ) .  Ταύτης έξεδόθη καί ό'εύ 
τερον καί τρίτον μέρος, (II καί III Abthei 
lung) περιέχοντα τήν ιστορίαν τών Ά λ β α  
νών άπό τής πρώτης αΰτών έν τή  ίστορίβι 
έμφανίσεως μέχρι τής δπό τών Τούρκων 
καταδουλώσεως μετά τόν θάνατον τοΰ Σκεν 
δέρβεη, Έ ν  Μονάχω, 1 8 6 0 .

§ 4 2 .  Έ ν  τή άξιολογωτάτη ταύ τη  καί 
σπουδαία διατριβή, ijv δ Φαλμεραύερος συν- 
έγραψεν, ?να τήν παρούσαν φάσιν τοϋ ζ η 
τήματος καταδείξη, καί έπιμελώς σταθμί- 
ζων τά  έκατέρωθεν προτεινόμενα έπ ιχε ι-  
ρήματα είς £ν βέβαιον συμπέρασμα κατα- 
λήξη, καθαρώς καί άναμφισβητήτως συμ 
περανθέντα καί παρά πάντων ώμολογημένα 
νομίζει τά  έξής*

1) Υ πάρχει  έν τή ’Ιλλυρική χερσονήσφ 
έθνος, οδτινο; ή γλώσσα κατά  τε τούς τ ύ 
πους καί τάς £ίζας τών λέξεων οΰδέ τήν 
έλαχίστην δμοιότητα έχει πρός τήν έλλη 
νικήν (  I ! ! )  ούτε πρός τήν τουρκικήν οδτε 
πρός τάς κατά τό πλεΐς-ον μέρος τών πρός 
μεσημβρίαν τοΰ Λουνάβεως χωρών σήμερον 
λαλουμένας σλαβικάς διαλέκτους.

2 )  Ό  λαός οδτος ίνομάζει έαυτόν Σ χ ι  
π ε τά ρ , τήν δέ χώραν, έν ανέκαθεν κα 
το ικ ι ΐ ,  καλεΐ Σ χ ιπ ιρ Ι  % διαλεκτικώς Σ χ ι -  
n tv l ·

3^ Πάντα τά  άλλα εθνη καί τά  έγγύς 
καί τά μακράν γινώσκουσι καί ΰνομάζουσι 
τόν μέν Σπιπετάρην τοΰτον λαόν άπό τής 
πρώτης έμφανίσεως αΰτοϋ έν τή  Ιστορία 
'Λ Αβαγού ( ,  Ά ρ β α ν Ιτα ς  καί Αρναούτα,ς, 
τήν δέ χώραν τήν δπ’ αύτοΰ κατοικουμέ- 
νην 'A26a.riav , Ά ρ β α ν Ια Υ  καί Ά ρ β ιν Ι α ν ·

4 )  Ή  πατρίς $ τό άρχαιότατον οίκητή 
ριον, έν φ  ή βεβαία ιστορία άνεκάλυψε κα
τά  πρώτον τό έθνος τών Α λβανώ ν έστί 
χώρα ίρεινή, ώς τά  πολλά τραχεία, περί 
τάς έκατόν ώρας τδ μήκος καί οΰδαμοΰ 
δπέρ τάς τριάκοντα ώρας τό πλάτος,  δρι- 
ζομένη πρός νότον δπό τοΰ Άμβρακικοΰ 
κόλπου, πρδς άρκτον δπό τής λίμνης τής 
Σκόδρα;, πρός δυσμές δπό τής Ίονική ; καί

Ά δρ ια τ ικής  θαλάσσης καί πρός άνατολάς 
δπό τοΰ ορούς Πίνδου, στενή δέ, ταινιώδης, 
άκροσχιδής καί παραλία, ή; τό μέν ήμισυ 
τό μεσημβρινόν έν τή άρχαιότητι έκαλεϊτο 
"Η πε ιρος , τό δ ’ έτερο ν ήμισυ τό βόρειον 
’I A J v p la ·

5)  Έ ν τοΐς πρό Χριστοΰ χρόνοις οΰδαμοΰ 
άναφέρεται ούτε τό έθνος ούτε ή πατρίς 
τών Α λβ ανώ ν.

6) Μόνον έν τή  άκαδημαϊ*ή βιβλιοθήκη 
τής Άλεξανδρείας εδρίσκετο κατά τήν δευ- 
τέραν έκατονταετηρίδα μετά Χριστόν μ ε 
μονωμένη σημείβσις γεωγραφική δτι δπήρ- 
χε  πόλις \ 4.l6ar<5noJic (1 ) , 'Ά Α 6αγόγ  opoc
(2 ) καί έθνος Ά Λ β α ν & γ  ίΐ Αρβανιτών ( 3) 
κατά  τό μεθόριον τής ’Ηπείρου καί Ι λ λ υ 
ρίας.

7) Έν τή  ιστορία δρώντες είσήλθον οί 
Α λβανοί ώς δποτελεϊς τοΰ Βυζαντίου οΰχί 
πρό τοϋ τέλους τής ί γό εχ ά τη ς  ίχ α το γ τα ε -  
τηρίδος  άπό Χριστού. Ανεξάρτητοι δέ καί 
κατακτήσεις ποιούμενοι άνεφάνησαν είς τόν 
πολιτικόν ορίζοντα συγχρόνως τοΐς Τούρ-

( 1 )  «Πόλεις δέ είσιν έν τή  Μακεδονία μ ε 
σόγειοι αϊδε. Ταυλαντίων Άρνισσα, Έ λυ -  
μιωτών δέ ’Έ λυμα ,  Όρεστίδος Ά μ α ν τ ία ,  
Ά Λ βαν& ν AJ6aYdrtoJic,  Ά λμω πώ ν ’Όρ- 
μα , Εδρωπος, Ά ψ α λ ο ς» .  Πτολεμ. γεωγρ. 
βιβλ, Γ ' ,  χεφ. 1 3 .  «Πόλεις δέ είσιν ίν τή 
Μακεδονία μεσόγειοι α ϊδε. Ά ρνισσα , "Ε- 
λυμα, Ά μ α ν τ ία ,  Ά Α β α γ ύ χ ο . Ι ι ϊ» .  Αυτόθι.

(2 )  αΤώ δέ γε Εΰσταθίφ τ φ  Καμύτζη 
τάς περ ίτό  Ά ρ β α γ ό ν  άνατεθείκει κλεισού
ρας.». "Αννα Κομν. σελ. 9 8 .  Καί Πτολεμ. 
βιβλ. Β ,  κεφ. 1 3 .  αλιά τοΰ ^ΑΛβαγον δ 
ρους μέχρι τών Βεβίων ΰρέων καί τοΰ όρίου 
τής κάτω Πανονίας.»

(3 )  «Τήν δέ γε έπίλοιπον π 2σαν πόλιν 
τ φ  έξ Ά ρ β α γ & γ  δρμωμένω Κομισκόρτη ά - 
νέθετο». "Αννα Κομν. σελ. 9 8 .  «Αΰτοΰ 
βαλλομένου άπανταχόθεν παρά τε τών κα- 
λουμένων Ά ρ β α γ ι τώ Π ) ·  Αυτ. σελ. 1 3 2 .  
«Συναγηοχώς δέ στρατιάν άξιόλογον εκ τε 
Φράγκων καί Βουλγάρων 'Ρωμαίων τε καί 
’Α ρβα ν ιτώ ν ·»  Κεδρην. καί Σκυλίτσ. τόμ« 
Γ , φύλλ. 8 6 5 .  <κδ. Παρισίων.
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κοις εν άρχή τοϋ δεχάτου τ ιτά ρ το ν  αίώνος 
μ ε τά  Χριστόν»

8) Τό έθνος των ’Αλβανών ^ Αρβανιτών 
η Άρναουτών διαιρείται είς δύο κυρίας φ υ 
λάς, τούς Γ κέγχα ς  καί τούς Τόσχονς,  οΐτι- 
νες άμφότεροι τήν αυτήν μέν γλώσσαν κατ’ 
ουσίαν λαλοΰσι, διαλετικώς δέ οδτω δια- 
φέρουσιν αλλήλων, ώστε άνευ διερμηνευτοΰ 
^ ουδαμώς συνεννοηθήναι δύνανται $ του
λάχιστον δυσκολώτατα.

9)  Τό μεθόριον τό μεταξύ τών Γκεγκών 
καί τών Τόσκων σχηματίζει δ ποταμός 
Σκούμβης (Γένυσος)  (1 ) ,  οδ κατά τάς άνω 
ροάς δύναται τις άναγνωρίσαι καί σήμερον 
τήν Έ .Ιβ α σ σ ά ν  ώς τήν άρχαίαν Ά .16α γό ·  
JtoJtr  τών ’Αλεξανδρινών.

1 0 )  ’Από τοϋ Σκούμβη πρός άρκτον μ έ 
χρι τών μεθορίων τοΰ Μαυροβουνίου εκτεί
νεται ή Γ χ ε γ χ ιχ ή  χώρα, ή δέ Τ οσχιχή  
πρός μεσημβρίαν άπό τοΰ είρημένου ποτα 
μοΰ έ'ως τοΰ κόλπου της "Αρτης (Ά μβρα-  
χίας).

1 1 )  Τά σήμερον υπό τό κοινόν ό'νομα 
«Α λβανία»  γνως-ά οίκητήρια τών Γ κ  ε γ- 
κ ώ ν καί τών Τ ό σ κ ω ν οΰτε έν τή άρ- 
χα ιότητ ι  οΰτε έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις έ· 
σχημάτισάν ποτε πολιτικήν ένότητα, ώς 
οΰτε τά  χωριστά τής Γερμανίας μέρη (2 ) .

1 2 ) Αί άλβανικαί φυλαί τών Γ κ ε γ- 
κ ώ ν καί τών Τ ό σ κ ω ν οΰτε μόνην ταύ
την τήν χώραν τήν υπό τ ι ς  ιδίως Ά λ β »  
νίας δριζομένην οίκοϋσιν, οΰτε μόνοι αυτοί 
πληροΰσιν αυτήν εντελώς.

1 8 )  Ά λ λ ’ εί καί άξιόλογον μέρος τής άλ 
βανικής φυλής τά  μέν κατεκτήσατο, τά  δέ 
είρηνικώς άπώκησεν είς τάς δμόρους χώρας 
τής ’Ιλλυρικής ’Ηπείρου, καί δή καί εις τήν 
μεσημβρινήν ’Ιταλίαν καί έπί τής Σικελίας, 
δμως πολλοί δήμοι τής εαυτών χώρας καί 
σήμερον κατοικοΰνται οΰχί ΰπό Α λβανών, 
αλλ’ υπό Σλάβων, Ελλήνων καί Βλάχων.

1 4 )  Μέρος τ ι  τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ βασι

(1 )  Έ π ί  τοΰ χάρτου τοΰ Κειπέρτου τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας 41ο βορείου πλάτους.

(2 )  Κεχωρισμένα $σαν τ 4τε τά  μέρη τής 
Γερμανίας, άλλά νΰν ευτυχώς είσιν ήνω· 
μένα πλήν τοϋ υπό τή Αυστρία γερμανι
κού (χέρους. ‘ '

λείου τής Έ Α Λ άδος  μετερχόμενον ναυτι
λίαν καί γεωργίαν είσίν έξ ’Αλβανίας ιιε- 
ταναστάντες Σκιπετάραι,Άρναοΰται η Ά ρ-  
βανΐται, οίτινες καί σήμερον άλβανιστί λα- 
λοΰσιν, άνήκουσιν είς τό Τοσκικόν φΰλον 
καί πρεσβεύουσι τήν ανατολικήν ορθόδοξον 
θρησκείαν.

1 5 )  θ! ’Αλβανοί $ Άρβανΐται καί Σκι 
πετάροι οΰτε γεωργικόν έθνος είσίν, οΰτε 
εθνικήν φιλολογίαν εχουσιν, ουδέ άλφάβη- 
τον κοινόν, ουδέ τό έλάχιστον πνευματικόν 
έργον παρήγαγον υπέρ τά χ ίλ ια  ετη ήδη 
υπάρχοντες, άλλά παρέσχον τήν ζώσαν ά- 
πόδειξιν δτι,  έάν έθνος Tt καί μόνον είς 
τάς κοινάς δμολογίας ανθρωπίνου π ο λ ιτ ι 
σμού εαυτό υποβάλη, υπάρχει καί ούτως 
άνδρεΐον καί μάχιμον, καί δύναται νά ζή 
άνευ έπις-ήμης, άνευ Α καδημίας ,  άνευ τ έ 
χνης καί μάλιστα άνευ άλφαβήτου, καί τήν 
έξ άρχής δύναμιν αύτοΰ νά διατηρή άπα· 
ραμείωτον καί έν μέσω άκρως πεπαιδευμέ
νων εθνών.

1 6) .  Οί ’Αλβανοί περί πολλοΰ ποιούν
τα ι  πανταχοΰ τήν στασιμότητα, τήν ολι
γάρκειαν καί τήν άναλλοίωτον τών πραγ
μάτων συντήρησιν, δπως έννοεΐ αυτήν μό
νον ή αιωνίως έν άκινησία καί νάρκη δια· 
τελοΰσα Ανατολή ( 1 ).

1 7 )  O i ’Αλβανοί οπουδήποτε δύ νανται 
νά άναπτύσσωσιν έλευθέρω; τήν έαυτών 
φύσιν καί τόν χαρακτήρα, είσί πανταχοΰ 
φιλαυτοι, στασιώδεις, άπιστοι,  καί δή ώς 
χριστιανοί σκληροί, άλλως δμως δραστή
ριοι, απτόητοι,  φειδωλοί καί στερεομελεΐς 
εργάται,  ναΰται, γεωργοί καί στρατιώται,  
μή άρεσκόμενοι δέ είς γενικάς ιδέας, πολι
τικά αισθήματα, εγχώριον σοφίαν καί φι-

(ίχολουίεΐ).

(1)  Τά Ιλ α ττώ μ α τα  ταΰτα  μετέλαβον 
ot Αλβανοί,  ώς φαίνεται, έκ τών καταθλι-  
βόντων αυτούς Τούρκων, εθνοίλΐ χαύνου ά - 
σιανοΰ. Αιάτι δσοιΐ τών ’Αλβανών διαφυ- 
γόντες τήν Τουρκικήν τυραννίαν πρό τεσ 
σάρων αιώνων είτε έν Έ λλάδ ι  είτε έν ’Ι 
ταλία έγκατεστάθησαν, δ ιαμιλλώνται πρός 
τούς Έ λληνας καί ’Ιταλούς κατά  τήν πρό
οδον είς τβ τήν παιδείαν καί τόν π ο λ ιτ ι 
σμόν.
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ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Ή  τοΰ γυναικείου φύλου αγωγή παρά τοΐς 
ευ ήγμένοις λαοΐς κατέστη έπί τών τελευ 
ταίων δεκαετηρίδων έν τών σπουδαιότατων 
μελημάτων. Καί δή η Α γ γ λ ί α ,  ή τέως κα 
τά  τά δημόσια καί ιδιωτικά θέσμια τών 
σχολείων πρός τήν Γερμανίαν υστερούσα e 
ποιήσατο εναγχος πρόοδον, ήτις ασφαλίζει 
ταΐς Ά γγλ ίσ ιν  υπό ιδανικήν καί κοινωνικήν 
έ’ποψιν ύπέρογον στάσιν. Ά π ό  τοΰ έτους δή 
λον δτι 1 8 7 0  τό έν Καντιουερία Πανεπι 
στήμιον ένεκαίνισε σχολικήν περίοδον υπέρ 
τής παιδεύσεως τών γυναικών, νιτις κατα 
τήν έαοτής δλότητα έξεταζομένη αντιστο ι
χε ί  πρός τά  παρά Γερμανοΐς διδασκαλεία, 
μετά  τή ;  ουσιώδους δμως διαφοράς, δτι τά 
διάφορα εϊδη τής μαθήσεως χωρίζονται εις 
οργανικώς συνεχόμενα συστήματα, ών η εκ 
λογή έπαφίεται τοΐς διδασκομένοις. Ό  χω  
ρισμός εντεύθεν αυτός άνά έν αυθεκαστον σύ
στημα Φυσιογραφίας, Μαθηματικών, Γλωσ 
σών (άρχαίων καί νεωτερων) καί τών κ α 
λούμενων κοινωνικών καί ηθικών επ ισ τη 
μών (ήτοι ιστορίας, έθνικής οικονομίας, Λο 
γικής καί ’Ηθικής), έπιτρέπει έπί περιορι
σμού τής έκτάσεως τών σπουδών μείζονα 
άσχολίαν εί; τήν ειδικήν έπιστήμην και π α 
ρέχει έντεΰθεν άπαντα  τά  πλεονεκτήματα 
τοΰ αξιώματος rijc κατανομής  της έρ γα -  
σΐας,  έν φ πάλιν λαμβάνεται πρόνοια περί 
τοϋ άποχρώντος βαθμού τής καθολικής μορ- 
φώσεως, διά τών εξετάσεων αϊτινες δέον νά 
γ ίνωνται έν έκάστω τών ειδικών αυτών παι 
δευμάτων, καί 6πό τόν χαρακτηρισμόν τοϋ 
συστήματος Α περιλαμβάνουσι τήν κατω- 
τέραν καί άνωτέραν ’Αριθμητικήν, τήν Ά γ  
γλικήν ιστορίαν (περιλαμβανομένης τής Γεω
γραφίας), τήν γλώσσαν καί γραμματολο
γ ίαν .  (1 )  Ό  σκοπός λοιπόν τού διδακτικού 
αυτού σχεδίου μετά  τών ένιαυσίων δοκ ιμα
σιών συνίσταται άμα μέν είς τό έπαρκέσαι

(I) Ίιοχ ίατορίχ (Divinity), ή άρχιχώς h  τψδε 
τφ συιτιίματι περιεχομίνι}, άφίνεται τχνΰν τ^ εκ
λογή τ<5» υποψηφίων χ*ί το3 λοιποί 0* «νοιποτελ^ 
«χωρισμένο? σνικημβ.

τή  έκ πολλοΰ χρόνου έπαίσθητή ελλείψει 
καταλλήλων διδακτριών, άμα δ ’ είς τό χο -  
ρηγήσαι τή  δλομελεία τών έν ’Α γγλ ία  γ υ 
ναικών καί κορασίων τήν κατά  τόν ένόντα 
τρόπον άνωτέραν επιστημονικήν διάπλασιν, 
ή'τι; συνδέεται τή  πανεπιστημιακή σειρά 
τής διδασκαλίας έπί τοσοΰτον, έφ’ δσον έν 
έκαστον σύστημα υποτυποΐ προπαρασκευα
στικήν βαθμίδα διά τήν είς τά  είδη τ α ΰ τα  
αντίστοιχον πανεπιστημιακήν έξέτασιν τών 
άνδρών, ή'τις καλείτα ι Tripos. Ά π ό  δέ τής 
έν ετει 1 8 7 0  έγκαινίσεως τοΰ νέου αύτοΰ 
σχολικοϋ σχεδίου υπό τήν επωνυμίαν Hi- 
ghev Education of Women in Cambridge 
(άνωτέρα άγω γή τών γυναικών έν Κ α ντα -  
ουερία) είκοσιπέντε Κυρίαι έπεράτωσαν τά ς  
άνωτέρας αΰτάς εξετάσεις τοΰ έν Κανταου- 
ερία Πανεπιστημίου τ ιμής χάριν (in h o 
nours) καί μάλις-α είς τήν Φιλολογίαν, Μα
θηματικήν, Φυσικάς έπιστήμας, 'Ιστορίαν 
καί Φιλοσοφίαν, ών μία, συναγωνισαμένη 
πρός άνδρας, ήξιώθτ) τοΰ πρωτείου. Έ ν  το ύ 
τοι; αί περί ών ο λόγος εξετάσεις δέν κ α 
τέστησαν άκόμη έπισήμως προσιτοί τα ΐς  
Κυρίαις, τουτέστι τό Πανεπιστήμιον δέν 
προσνέμει ά ν τ ’ έκείνων δ ίπλω μα ,  ουδέ π ε 
ριλαμβάνει αυτάς παντάπασιν  έν τοΐς μη-  
τρώοις, εί καί διά τών γραπτών π ιστοποιη
τικών τών οικείων έξεταστών έκδίδωσι 
πρά γμ α τι  άπόδειξιν τής έκβάσεως τών ε 
ξετάσεων. Έ ν α γ χ ο ς  όμως τό Αονδίνειον 
Πανεπιστήμιον έστερξεν ϊνα καί ταΐς έξε- 
ταζομέναις γυναιξί χορ·/ιγή τό επίσημον 
πτυχ ίον  τής δοκιμασίας, καί, έπομένφ τώ  
λόγψ, λε ίπετα ι ζήτημα  χρόνου πότε ή συν
τηρητική Ό ξωνία  καί ή Κανταουρία θ’ ά -  
κολουθήσωσι τή επιχε ιρηματική νεωτέρα 
αϋτών αδελφή, ητοι τώ  πανεπ ιστημίω  τοϋ 
Λονδίνου. Ευεξήγητον δέ καθίσταται τό 
έν Λονδίνω αυτό γεγονός ώς έκ τοϋ νεω- 
τερικοϋ χαρακτήρος τοϋ πανεπιστημίου , δ 
περ, τό δημιούργημα τοΰ παρόντος αίώνος, 
ενθεν μέν ή'κιστα δεσμεύεται υπό τών π α 
ραδόσεων, ενθεν δέ σταθμάτα ι  κ α τ ’ αρχήν 
τάς χρείας τής  ζώσης γενεάς. Καί δμως τό 
νεώτατον αυτό άπόκτημα καί έν αΰτώ τ ώ  
άστει τοϋ Λονδίνου διήλθε διαπάλην, ής ή 
άμεσος πρόθεσις, ή παρά γυναικών δηλαδή 
ίπίτενξις διδακτορικού πτυχίου έν τ$ ίατρίι
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κή, 2σ χϊν  ίσχυράν πρακτ::ν}|ν σημασίαν καί 
εΰρυτάτας τάς συνεπείας ώς έκ τής . :ο«θε- 
νεργοϋ αότής δυνάμεως επί τό '"ενικόν ά 
ξ ίωμα. ‘Η δέ Κανταουερία διαφέρει, ώς έ- 
φθημεν είπόντες, κατά  τήν επίσημον άνα 
γνώρισιν τών σπουδαζουσών γυναικών, άλλ’ 
έν τίί εφαρμογή ένδείκνυται ή έκπρεπής δό
ξα τών αγγλ ικώ ν  θεσμίων, καθ’ & έμπο- 
ροΰσι νά διαχέωσι νέον φώς έπΐ τού; π α 
λαιούς τύπους, καί τούτους ουτω τελεσφό 
ρως νά προσαρμόττωσιν επί τάς  έναλλασ 
σούσας χρείας τοΰ έθνους, ώστε ουδέποτε 
νά ηναι άπαραίτ·/)τον ριζικόν ρήγμα πρός 
τήν αρχαιότητα. Τό δέ μέγα  πρακτικόν βή· 
μ α , δπερ ή Κανταουερία έποιήσατο ιν’ ά 
παντήση τα ΐς  άπαιτήσεσι της νέα; έποχή;, 
συνίσταται πρός τή εισαγωγή των προει 
ρημένων ένιαυσίων δοκιμασιών εις τήν κα 
τάρτισιν τών καλουμένων Ladies-colleges, 
(γυναικείων Κολλεγίων) δηλαδή τοπικήν 
καί κοινωνικήν έ'νωσιν, προςομοίαν τή τών 
άρρένων σπουδαστών, διατελοΰσαν ΰπό τήν 
οκέπην προϊσταμένης (Lady Principal) καί 
έφωδιασμένην πάσαις ταΐς άπολαύσεσι τοΰ 
οικιακού καί κοινωνικού βίου. Έ π ΐ  τώ σκο
πώ λοιπόν τούτφ  κατά τό ετος 1 878  ίδρύ 
θησαν οΰ πόρρω τής Κανταουερία; τό GIR 
ΤΟΝ Κ Ο Λ Λ Ε Γ ΙΟ Ν  καί ετει 1875  τό 
NEW N H A M -H A LL ε γ γύ τα τα  τής εΐρημέ 
νηςπόλεως, άφ’ ού έκ τοΰ έτου; 1869  συνέ- 
στησεν κ ομ ιτάτα ,  ατινα έπρονόουν ΰπέρ τής 
αποδοχής νεανίδων έν ήσφαλισμένη οι’κή 
σει υπό τήν διεύθυνσιν πρεσβυτέρας Κυρία; 
καί λόγφ  καί έργφ προςεβίβαζον τάς με- 
λέτας τών νεανίδων αυτών. Τά δέ δύο προ- 
μνημονευθέντα Κολλέγια είναι ευπρεπή οι 
κ ή μ α τα ,  χρεωστοϋντα τήν ί'δρυσιν αΰτών 
τή  μεγαλοδωρία ευαρίθμων ιδιωτών, πρός 
ών τήν περαιτέρω συντήρησιν προςετέθη 
σαν μερίσματα έταιριών, αΐτινες τήν άφι 
λοκερδή αΰτών σκέψιν άπηύθυνον ει\· τήν 
ίπίδοσιν τών καθιδρυμάτων τούτων μ ά λ 
λον, η εις τό άτομικόν συμφέρον καί εις ά 
επέρρευσαν πλουσιοπάροχα βοηθήματα έκ 
τώ ν  μερισμάτων. Έ ν  τούτοις τό έγχείρημα 
έδείχθη βιώσιμον καί άμφότερα τά καθι- 
δρύματα τοκίζουσι τάς ιδίας δμολογίας λίαν 
επωφελώς. Τό Κολλέγιον G irton κατά τό 
διδακτικόν σχέδιον βτοιχεΐ  τώ  βυστήματι

τοΰ Πανεπιστημίου, κανον'ιζον είςιτη'ριον έ· 
ξέτασιν, άντιστοιχοΰσαν πρός τήν ένιαυ- 
σίαν δοκιμασίαν τοΰ Πανεπιστημίου έν τή 
αΰτή χρονική περιόδφ, καί έπΐ τή βάσει 
κανονισμού τάσσοντος τό πολύ εις τετραε
τίαν τήν έκπαιδευτικήν περίοδον τών γ υ 
ναικών, ή'τις λήγει ε?ς τήν ανεπίσημον Ιξέ - 
raotv τού Πανεπιστημίου. Αί Κυρίαι άρα 
εν Cirton παρακολουθοϋσι τά; αυτά; σπου 
δάς καί τό αυτό ακριβώς σχέδιον, καθάπερ 
ο! τοΰ άνωτάτου παιδευτηρίου δμιληταί,  
ά λ λ ’ εν ούδεαια κοινωνία πρός αυτούς δια- 
τελούσαι. Οί δέ τοΰ Πανεπιστημίου καθη·· 
γητα ί  παραδίδουσι αύτοϊς μαθήματα έν 
τοϊ; ι’δίοις αΰτών Καλλεγίοις, % ΐδιωτικώς 
εν Κανταουερία, καί τηρείται τό κοινόν α 
ξίωμα καί ΰπ’ άμφοτέρων τών γυναικείων 
Κολλεγίων, τό άποφεύγειν πάσαν σχέσιν 
πρός τοΰ; άρρενας σπουδαστάς ό'ηως μή 
προκαλώσι τήν πρόλ/,ψιν τών συντηριτικών 
εις πλείου; τής μιας τάσεως. Τά Κολλέγιον 
Newnham Hall έν εΰρυτέρα καί μάλλον 
ιδανική βάσει έπερειδόμενον, ή τό τοΰ Gir 
ton είς οΰδεμίαν εΐ;ιτήριον δοκιμασίαν υπο 
βάλλει τάς ΰποψηφίους, οΰδ’ εξαναγκάζει 
αΰτάς τό παράπαν κατά γε τήν έκλογήν 
καί τήν έπέκτασιν τών ίδιών μελετών. Ή  
πλειονότης τών αυτόθι Kuptcov άρκεΐται μ έ 
χρι τού νΰν εις τό διδακτικόν σχέδιον, τό 
έν τώ  προοιμίω τού πϊρόντος άρθρου μ ν η - 
μονευθέν, καί έν τώ  Κ ολλεγίφ  αΰτώ κ α τ ’ 
ένιαυτόν περαίνουσι τάς έξετάσεις έκατο- 
στύες γυναικών καί κορασίων τής Μεγάλης 
Βρετανίας, επειδή ταΰτοχρόνως ένεργοΰν- 
τα ι αί δοκιμασίαι έκεϊναι έν πλείοσιν άγ-  
γλικαϊς πόλεσιν. Τά δέ θέματα τών έξε- 
τάσεων αΰτών έρίζουσιν οί συγκλητικοί 
τοΰ έν Κανταουερία Πανεπιστημίου καί έπΐ 
τόπου παρέχουσι τό άντίστοιχον δ ιδα κ τ ι-  
κόν σχέδιον, πρός 8 δέον νά προπαρασκευά- 
ζω ντα ι.  Δέν απαγορεύεται δ ’, ώς δή αΰτό- 
δηλον, ή διέξοδος τών μελετών τούτων μ έ 
χρι τή; άνωτάτης έν τώ  Πανεπιστημίφ έ- 
ξετάσεως. Τοΰναντίονπειρώνται δπως,παντί 
σθένει, προβιβάσωσι τήν έξακολούθησιν τού 
σκοπού αΰτοϋ, καί δή χάριν τών έκπαι- 
δευομένων Κυριών παραδίνονται έπίτηδες 
έν τοΐς έαυτών Κολλεγίοις ιδιαίτερα μαθή
μ ατα  απαντας  τοΰ{ κλώνας τή ;  μαθνί -
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σεως, έξαιρουμένων μόνον ειδών τινων τής 
Φυσιογραφία;. Παρεκτός τούτου τό Ne
w nham— Hall Κολλέγιον, τό ετι άρτισύ- 
στατον, περιλαμβάνει έν τ φ  μητρφφ αΰτού 
οΰ μόνον μείζον’ άριθμόν σπουδαστών, ή 
τό Girton ( κ α τ ’ αναλογίαν 94 πρός 66), 
αλλ’ Ιν αΰτώ έπέραναν 68 τάς είςιτηρίους 
έξετάσεις τής Highev Education for W o 
men, jjcoi r>7c iro)repa<; f v r a ix e la c  άγω  
γης,  καί πάλιν τούτων ένδεκα ΰπέστησαν 
τήν ανωτάτην πανεπιστημιακήν δόκιμα 
σι'αν, ή'τις αντιστοιχεί πρός τάς παρ’ ήμϊν 
διδακτορικά;, μ ε τ ’ εΰχαρίστου καί έν μέ- 
ρει λαμπρας έκβάοεως. ΓΙερί δέ τοΰ έσω 
τερικοΰ οργανισμού τών γυναικείων Κολ- 
λεγίων παρατηροΰμεν, δτι έ'σχε τήν αρχήν 
εκ των αΰτών χρειών καί δή σχεδόν όμοιο 
μόρφω;. Καί τό μέν Girton Κολλέγιον, τό 
εξ άρχής διά πλουσιωτέρων πόρων πεπροι- 
κισμένον καί εντεύθεν έν μείζονι σχεδίω 
ώ<οδομημένον, παρέχει οί'κησιν οκτώ καί 
τριάκοντα φοιτώσαις, έν ώ τό Newnham 
Hall τό γε νΰν έμπορεΐ νά δεχθή περί τάς 
τριάκοντα σπουδαστρίας. Έν τούτοις λαμ· 
βάν εται πρόνοια ΰπέρ τοΰ άνα πάντα  εν ι
αυτόν αΰξανομένου αριθμού τών ΰποψη- 
φίων, προςποριζομένων άλλων κατά τήν πό- 
λιν καταλυμάτων καί ΰπό τήν διοίκησιν 
άλλης δευτέρα; προϊσταμένης (Lady-Prin
cipal). Αί είς τό Κολλέγιον λοιπόν Ne 
wnhara Hall φοιτώσαι Κυρίαι κατά  τό έ- 
νεστώς ετος άριθμοΰνται εις 6 0 — 7 0 ,  ώσΟ’ 
αί πασαι,  καί τού Girton περιλαμβανομέ 
νου, ΰπερβαίνουσι τάς 100  καί διαμένουσιν 
έν Κανταουερία έκπαιδεύίεως ενεκα.

Υ πέρ  δέ τής έσωτερικής διοικήσεως τού 
Κολλεγίου καί τής ρυθμίσεω; άπασών τών 
οικιακών καί κοινωνικών ΰποθέσεων συνε 
στήθησαν Κομιτάτα, δημοσιεύοντα άμα τήν 
συναφήν τών σπουδών τών έν τώ Κολλε 
γίω μαθητευομένων πρός τήν διδακτικήν 
περίοδον τού Πανεπιστημίου καί άξιον ΐδιαι 
τέρας μνείας είναι, δτι πάντα  τά μέλη τής 
εταιρίας ταύτης άνέλαβον αΰθορμήτως καί 
άνευ οΰδεμιάς χρηματικής αμοιβής τήν 
διαχείρισιν τών πλεονάκις περιπεπλεγμέ 
νων καί χρόνον ίδιοποιουμένων ΰποθέσεων. 
Καί εις μέν τφ  κ α τ ’ οίκον κανονισμφ κρα 
τε ΐ  πλήρης ελευθερία τού άτόμου, έφ’ δσον

αυτη μεθαρμόζεται πρός τήν τάξιν τού δ- 
λου. Ή  δέ προϊσταμένη εχει πολύ περιω- 
ρισμένην έξουσίαν επί τών ΰ π ’ αΰτήν συν- 
διαιτωμ,ένων Κυριών, ή'τις πράγματι  άνικ- 
πληροΰταί πως έκ τής επιρροής, έκ α 
στον περιφανές πρόσωπον πορίζεται εις τόν 
κύκλον τής ιδίας ένεργείας. Τό δέ δ ικ α ίω 
μα, καθ’ 8 έκάστη τών σπουδαζουσών έμ- 
πορει νά διατριβή έν τώ  ΐδ ίφ  θαλάμφ καί 
νά έργάζηται δπως ίπ ιθυμή, είναι άπεριό- 
ριστον. Ε π ’ ίσης επιτρέπεται κατά τό δο- 
κοΰν έξοδο; μετά  τήν λήξιν τού άρίστου 
καί τού δείπνου. Πλήν άλλ’ δμως οΰδεμία 
μένει τήν εσπέραν έκτός τοΰ καθιδρύματος 
άνευ τής άδειας τής προϊσταμένης. Αί ε
στιάσει; διωργανωμέναι κατά τόν πλουσιο- 
πάροχον τύπον τών άνγλικών εξεων δηλ. 
έξ άρίστου (Cuncheon) καί δείπνου (dinner) 
μ ε τ ’ άναψυκτικών ποτών έν τοΐς δ ιαλε ίμ -  
μασι, γίνονται άπό κοινού εν έστιατορίφ, 
φιλοκάλως κεκοσμημένφ, δτε, μετά  ταΟτα, 
συναναστρέφονται άλλήλαις. Χάριν δέ το ι-  
ούτων δμιλητικών συναναστροφών έπωφε- 
λοΰνται τάς εΰρυχώρους αΐθούσας τής Βι
βλιοθήκης καί τής Μουσικής, αΐτινες κατά 
βούλησιν χρησιμεύουσι πρός άνάγνωσιν καί 
διάχυσιν, ή εις μουσικήν καί δρχησιν. ‘Υπέρ 
τής άναγνώσεως έλήφθη πρόνοια καταρτί-  
σεως πλουσία; όπωςούν βιβλιοθήκης. Πρός 
τούτοι; τά  Κολλέγια λαμβάνουσιν οΰχί 
εΰαρίθμους έφημερίδας (daily papers) καί 
περιοδικά συγγράμματα (periodicals). Τών 
δέ παραδόσεων άκροώνται αί Κυρίαι έν 
τή πόλει, δπου έπί τούτφ  μεταβαίνου- 
σιν εΐ; τάς καλουμένας αΐθούσας τών ά -  
κροάσεων. Καί πρός ιδιωτικήν διδασκαλίαν 
(ήτοι Coaching) χρησιμεύει χώρος έπΐ τ φ  
σκοπώ αΰτώ τηρούμενος, έν ώ ή κυρίως 
μελέτη γ ίνετα ι έν τώ  ΐδιαιτέρφ δ ω μ α τ ίφ .  
Καί τόν μέν Κολλέγιον Girton κέκτηται ϊδιον 
Άνατομεΐον καί Κ ατάστημα Φωταερίου καί 
στοάν Γυμναστικής, έν ώ τό τού Newnham 

Hall ώ; πρός τ ά  περί ού b λόγος βοηθή
ματα  έξαρταται έτ ι  έκ τοΰ Πανεπιστημίου 
τής πόλεως. Τό δ ’ άκαδημιακόν ετος παρά 
τοΐς *Άγγλοις κατανέμεται εις τρεις π ε 
ριόδου; ών έκάστη περιλαμβάνει περί τάς 
οκτώ εβδομάδας καί πρός τάς περιόδους 
αΰτάς μεθαρμόζονται καί τά  γυναικεία
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Κ ολλέγια . ’Α ντί δέ τής ρηθείσης προθε
σμίας αποτίνε ι  πασα τών εν Newnhani 
Hall ένδιαιτωμένων Κυριών είκοσι λίρας έ 
χουσα έπιπλωμένον δωμάτιον, δαψιλή πε 
ρίθαλψιν, ητοι θέρμανσιν φωτισμόν καί υ 
πηρεσίαν. Έ ν  £irton  δμως υπάρχει άλλος 
οργανισμός, καθ’ 8ν τό  ποσόν τών 35 λ ι 
ρών, τό άνά πάσαν σχολικήν περίοδον κα- 
ταβαλλόμενον περιλαμβάνει πασαν δ α π ά 
νην καί τά  δίδακτρα *)ΚαΙ τό μέν Κολλέγιον 
G irton ,  δπερ είναι τό άρχικώς εύρυ^ωρότε- 
ρον οίκοδόμημα, παρέχει έκαστη τών Κυ
ριών ιδιαίτερον δωμάτιον πρός κατοικίαν 
καί αλλο ως κοιτώνα, εν to cv Newnham- 
Hall δικμερίζεται χώρος έπί τό πλεΐστον 
οιά  παραπετάσματος καί πρός τους δύο 
οκοπους. Πλην αλλ’ όμως, η εσωτερική δια 
σκευή τής οικίας καί ή έπιτερπής τοποθε 
βία, ή δλως ελευθέριος άνά μέσον άγρών 
καί λειμώνων κειμένη καί ύπό μεγάλου κή
που περιβαλλόμενη προςφέρει τηλικαΰτα υ 
γιεινά πλεονεκτήματα, ώστε μόλις αισθά
νονται τόν er  i r l  χώ ρω  περιορισμόν τής 
οι’κησεως. Εντεύθεν ή υγιεινή κατάστασις 
τών σπουδαζουσών Κυριών καί αξιόλογος 
είναι καί πλεονάκις άναρραΐ'ζουσιν άοθενεϊς 
υπό τήν έπίδρασιν τής κανονικής διαίτης 
και τής ελευθέρας καί φαίδρας περιχώρου 
καί τοϋ όριζοντος, 6φ’ 8ν ασχολούνται" περί 
τας μαθήσεις. ’Α πηλλαγμέναι εντεύθεν π α 
σών τών μικρών κ α τ ’ οίκον φροντίδων καί 
εστιν δτε καταθλ ιπτ ικώ ν  στενοχώριών τοϋ 
εν τώ  οίκω βίου, άπολαύουσιν αί τοΰ είδέ- 
ναι «ρεζόμεναι νέου κόσμου, τής π ν ευ μ α τ ι 
κής ελευθερίας καί πραγματικής έπιδείξεως 
έργων. ‘Η άλληλεπίδρασις οθεν τών νεανι 
κών πνευμάτων, ή άεννάως σπινθηροβολοϋ-

1) Προς βοήθειαν ά π ο ρ ω ν  κ ορασ ίω ν ,  ά  Ιχμ ορφοϋν-  
τ α ι  Ιπ Ι  τ $  δ ιδασκαλική  Ι π α γ γ ε λ ί α ,  συνέστησεν ή 'Ε
τ α ιρ ία  κ εφ ά λ α ιο ν ,  οπερ ϊνθεν μέν  π α ρ ί χ ε ι  θετ ικάς 
χ ρ η μ α τ ικ α ς  ε’ισρορας ( 'δοτέ  τ '0 ή'μ,ιτο σχεδόν  τών ?ν 
N e w n l i a m - I I a l l  σπουδαζουσώ ν  κ α ι α β ά λ λ ε ι  μ ε τ ρ ία ν  
τ ιμ ή ν ) ,  ε'ν0εν δ άϊΓΟΓελεΐ αδΟορμ^τω ς προειςφοράς,  
ά ςτ ινα ς  δύ να ντα ι  νάκοτ ίνω σ ιν  ά τό χ ω ς  και ε ΐ ;  μικρούς 

λ ο γα ρ ια σ μο ύ ς .  Π αρεχτος  τούτοι» κ α ι  υπέρ άμφοτέρων  
τ ώ ν  Κ ο λλε γ ίω ν  ύ π ά ρ ^ ο υ σ α ι  δποτροφ ία ι  ά π ο δ α ίν ο α -  
σ α ι  εις 100 λ ίρας  έ τησίως καί προσνεμόμενα ι  Ι χ ε ί -  

ναις  τώ ν  υπ ο ψ η φ ίω ν ,  ίσαι δ ια π ρέπβυ ο ι  χ * τ ά  τά ς  ί -  
νιανσίονς δ ο κ ιμ α σ ία ; .

σα δδοποιεΐ τάς φιλιωτάτας σχέσεις, α ίτ ι-  
νες έπειρειδόμεναι έπί τή ούδέν ήττον πνευ
ματ ική , η γλυκυθύμω συμπαθείς ,  οΰ μόνον 
έν τώ  παρόντι έξωραΐζουσι τόν βίον άλλά 
καί συχνά έτη έξαπλοϋσι τάς έαυτών α κ τ ί
νας. Αί δέ μελέται διακόπτονται ευεργε- 
τικώς ώς έκ τών εις τήν γυμναστικήν α 
σκήσεων, επί εκδρομών καί τών έν ύ π α ι 
θρα) παιδιών, πρός <£ς επωφελούνται πολ- 
λαπλώς τόν κήπον τοϋ Κολλεγίου καί ών 
παιδιών προσφιλέστατον άποβαίνει τό Cawn 
• tennis (είδος σφαιριστηρίου) μάλιστα διά 
τήν ενεργόν κίνηαιν, ην άπα ιτε ΐ .  Παρεκτός 
τούτου καί εις τήν ιππασίαν άρέσκονται 
αι είιπορούσαι, ήτοι πρός γυμνασίαν τά μά- 
λα συμβάλλουσαν εις τήν υγείαν. Τήν στρό
φιγγα δμως τής συνδιαίτης άποτελούσιν αί 
έν τακταϊς ήμέραις συζητήσεις τών College- 
Stuhents (σπουδαστριών τού Κολλεγίου),έ'ν- 
θαΰπό τήν τήρησιν κοινοβουλευτικών τύπων 
εκτυλίσσεται εκπληκτική κατανόησις τοϋ 
θέματος περί ού ό λόγος ΰπόκειται,εΰγλωτ- 
τ ία  καί άκριβορημοσύνη. Τό δέ θέμα τών 
συζητήσεων ορίζεται ουνήθως πρό δεκαπέντε 
ημερών, δίκην προτάσεως, καί εκλέγονται 
άνά δύο μέχρι τριών αί δημηγορήσουσαι 
ύπερ αν τής καί χ α τ ’ αν τή ( ,  εχουσαι τήν 
εντολήν τοΰ μελετήσαι τήν ΰπόθεσιν τοϋ 
λόγου καί τού συναγαγεΐν τό άναγκαϊον έ- 
πις-ημονικόν, η στατιστικόν υλικόν. Τό ΰψι- 
στον δέ τής ώρας τής δμιλίας έκάστη τών 
έχουσών τόν λόγον ορίζεται εις ήμίσειαν 
ώραν, εί καί σπανίως μηκύνεται ή δμιλία 
καί εις τό opto ν αυτό. ΈντεΟθεν μετά τήν 
υπό τών έπισήμως άγορευσασών έπισκόπη- 
σιν τοϋ θέματος γ ίνετα ι  δημοσία συζήτη- 
σις, έν ή παν μέλος τής συνελεύσεως ήμπο- 
ρή νά αίτή τόν λόγον. Τό δέ τέλος τοΰ ό 
λου άποτελεΐ ή ψηφοφορία, ή τό άποτέλε-  
σμα διαμεσιτεύουσα σχετικώς πρός τάς έ- 
πικρατούσας έν τή  συνελεύοει επόψεις.

Παρά τάς επισήμους τα ύ τα ;  διατριβάς, 
εν αϊς συζητοϋνται ώς τό πολύ ζητήματα  
τής ημέρας άμα μέν π ολ ιτ ικ ά ,  άμα δέ κοι
νωνικά, ΰπάρχουσι καί τ ά  καλούμενα p r i 
v a t e  d e b a t i n g - c l u b s ,  τουτέστι 
σύλλογοι ΰπό £ξ, ?| οκτώ μελών συγκρο
τούμενοι έπί ταΐς έξ ΰπογυίου συζητήσεσι 
τών προβαλλομένων θεμάτων. Κ * τά  δέ
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τάς σχολάς ταύτας,  αϊτίνες ίδιάζουσιν δλως 
τ φ  Κολλεγίιο, κατισχύουσι πρό πάντων 
έτοιμότης λόγων, ευφυολογία, αλλα καί 
σκιαγραφίαι ατομικών χαρακτήρων και 
ιδεών, επειδή ή μείζων ελευθερία καί κατά  
τήν εκλογήν καί τήν πραγμάτευσιν τής ΰ- 
ποθέσεως επιτρέπει πολλάκις δίκην σφαί
ρας παιγνίου νά ρίπτη αυτήν τήδε κακεΐσε 
καί πάλιν νάναλαμβάν/ι αυτήν. Έ ν  τώ  ε- 
π ιχα ρ ίτω  λοιπόν αΰτώ άγώνι τοϋ πνεύμα 
τος ενασκούνται αί δυνάμεις, διασαφοϋιαι 
τάς ιδέας περί μυρίων πραγμάτων μεταξύ 
ουρανού καί γής, περί ών ή έν τοΐς σχο- 
λείοις σοφία οΰδέν εμπορεϊ νά φαντασθή. 
Καί άν μή εις άλλο τι άναντιλέκτως αί 
Ά γ γ λ ίδ ε ς  έκπαιδεύωνται κατά τάς προει 
ρημένας διατριβάς είς τό διανοεΐσθαι καί 
όμιλεΐν, καί έν ώ έκπαλαι ή κοινωνική α υ 
τών στάσις ορθοτονεί κατέναντι τών άν 
δρών τουλάχιστον τήν ηθικήν γνησιότητα, 
θά ευρτι έν τ φ  μέλλοντι καί τά  πνευ μ α τ ι
κά μέσα δπως ένδείξηται πού υπάρχει. 
Πλήν ά λλ’ δμως, πολύ θά έπλανατο δ βου 
λόμενος έν τοΐς γυναικείοις Κολλεγίοις τής 
Κανταουϊρίας νά ζ η τ γ  τό φυτώριον τής 
τών γυναικών χειραφετήσεως’ δ ιότι οΰόέν 
υπάρχει κοταλληλότερον πρός τό κολάσαι 
υπερβάλλον φρόνημα καί υψιπετείς βουλάς 
τής έντίμου άποπειρας τού μετρεΐντάς ίδιας 
δυνάμεις πρός τάς άξιώσεις τοϋ παρόντος. 
Αί δέ βαρειαι έντολαί, ας έπί πλημμελούς 
προστοιχειώσειος διαγωνισμός χάριν έπιστη 
μονικοϋ σκοποΰ επιβάλλει ταΐς γυναιξίν, 
άγουσιν είς τήν έπιμελέτην τών δρίων τής 
γυναικείας ευφυΐας. Καί άφ’ ού πολλάκις 
δέον νά συστέλλωνται τά ιστία τής έκπε- 
πονημένης δεξιότητος κατέναντι τής νεο
λαίας, έπ ιφαίνεται αυτόματος ή έρώτησις 
«έν τίσι τάσεσιν αί είδικαί ιδιότητες τοϋ 
ήμετέρου γένους έμποροΰσιν άνυσιμώτατα 
νά χρησιμοποιώντας» *Η πείρα αποκρίνε
τα ι «έν τή αγω γή ,  ήτοι τών ιδίων τέκνων, 
η τής άνεπτυγμένης νεότητος τοϋ έθνους.» 
Καί όμολογουμένως κ α τ ά γ ε  τοϋτο έξέχουσι 
τάποτελέσμ ατα  τής γυναικείας παιδεύσεως.

Καί ϊ) μέν έξαρσις, ής έν τοΐς νεωτάτοις 
καιροΐς έφίκοντο αί ά γγλ ικ α ί  σχολαί τοϋ 
λαού καί τάνώτερα παρθεναγωγεία  (High 
-schools),  οφείλεται κ α τ ’έξοχήν τή  εύρυτέ-

ρα έκμορφώσει τών διδακτριών καί «ι τοϋ 
γυναικείου φύλου λειτουργίαι κατά  τόδε 
τό είδος ου μόνον χοροστατούσι ταΐς τών 
άνδρών, άλλ’ οΰδ’ είναι δυνατόν τελεσφό- 
ρως νάναπληρωθώσι διά τών έργασιών α υ 
τών τούτων τών άνδρών. Ή  όέ προάγω 
γή τών έπονομαζομένων όεντερευονσώγ  
σχοΛώ?  (secondary schools) τών κορασίων, 
ά τ ιν ’ άντιστοιχοϋντά πως πρός τά  παρ’ ή- 
μΐν Γυμνάσια όφείλουσι νά προστοιχειώσι 
τάς είς αυτά φοιτώσας έπί έπιστημονική 
δ ιαπλάοει,  είναι ή πρώτιστη τών π α ιδ α 
γωγικών έντολών τής ’Α γγλίας .  Καί εν 
τα ΐς  σχολαΐς αΰταΐς καθίστανται δεδοκι- 
μασμέναι διδάκτριαι δπως έπαρκώσι ταΐς,  
ώς αύτόδηλον, έλλείψεσι καί τήν έκμόρφω- 
σιν τών κορασίων χειραγώσιν είς τήν ορθήν 
οδόν. Καί είναι μέν δ τής μαθησεο>ς χρό
νος φάσις τής έν τώ  κόσμω άνθρωπίνης υ· 
πάρξεως, άλλ’ άναμφισβητ·ήτως ή σπου- 
δα ιο τά τη ,  άτε προπαρασκευάζουσα εις έπί·  
λυσιν τών τοΰ βίου προβλημάτων, καί ύφε 
στώτος τού εσωτερικού οργανικού συνδέ
σμου τής ηθικής καί πνευματικής άναπτύ- 
ξεως οΰδείς έσται ό άμφιβάλλων,δτι έν ίσό 
τ η τ ι  τών λοιπών (caeteris paribus) συ- 
στηματικώς πεπαιδευμένη γυνή έν έκάστη 
σφαίρα τοϋ βίου δύναται μάλλον νά λει- 
τουργκιστ), νΐ άδαής καί άπαίδευτος.  *0 δ ’ 
έν μέσΐ;) τών έκπαιδευομένων καί τών π ε 
παιδευμένων γυναικών τής ’Α γγλίας άνα- 
στραφείς δέν έμπορεΐ νάποκλείση τήν έν- 
τύπω σιν,  καθ’ -̂ ν έκεΐναι ί'στανται εφ’υψη- 
λοτέρας βχθμϊδος τής άνθρωπίνης άναπτύ- 
ξεως, η ώ; τις καθόλου άνευρίσκει αυτήν. 
Περαίνοντε; τό παρόν άρθρον, δπερ δέν έ- 
νομίσαμεν άπόσκοπον νά μεθερμηνεύσωμεν, 
καί δί·ιην συμπληρώσεως τών ΰφ’ ί;μών 
περί τής άγγλ ικής  έκπαιδεύσεως έν τώ  
M i J . l o r t i  δημοσιευθέντων, άτε καί παρ’ 
ήμΐν τού γυνοικείου φύλου ίχανώς σπεύδον- 
τος πρός έχμόρφωσιν τού λογικού καί τής 
καρδίας, έπιλεγομεν μετά  τοϋ συγγραφέως 
«δτι τό εύπαρρησίαστον τή; κρίσεως, τό 
έκμεμορφωμένον ηθικόν αίσθημα, ή ένεργός 
καί γηθόουνος εκδοχή τών ΰψίστων έντο
λών καί τών προθέσεων τοϋ βιου είναι ο 
καρπός τής πνευματικής έκπαιδεύσεως. Π α 
ρεκτός τούτου χα ΐ ή φύσις επιδαψιλεύεται
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πρδς τδν προκείμενον σκοπόν τήν έαυτής 
ευλογίαν, α τε  δή προικίζουσα τους σ κ α π α 
νείς αΰτούς τ ι ς  γυναικείας αγωγής καί παι 
δεύσεως δι’ ΰγιείας καί ευθυμίας, άπερ ά- 
ποτελοϋσι τήν αληθινήν βάσιν πάσης ηδο
νής τοΰ βίου. *Η φύσις επί πάσι παρέχεται 
ταΐς γυναιξί τό άσφαλέστερον τών φρονη
μάτων, τήν ίλαρωτέραν ελευθερίαν καί αΰ- 
θέκαστον λειτουργίαν, αΐτινες έκάστην τών 
θέσεων, εις ην ορίζει αΰτάς ή τύχη, πλη · 
ροΰσι διά τής χάριτος εκείνης καί σεμνό 
πρεπείας, δ ι’ ών εξαγγέλλεται αρμονική 
πα ιδεία .»

Ν. ΠΕΤΡΗΣ.

Λ Λ Ρ Κ ^ ΪΟ Ϊ ΑΙΙΗΛΙβΓΟν 

Ο ΑΠΕΛΠΙΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

τΗτο ή νύξ τής 2 0 ’1ανουαρίου 1 8 7 6  δτε 
εκ τοΰ θεάτρου τών Άθήνων, δπου έδίδε- 
το ή Λουκία τοΰ Λαμερμούρ, έξήλθον δύω 
νέοι ήλικίας είκοσι πέντε εως τριάκοντα έ 
τών.

ι ΙΙ ώρα ήτο Ινδεκάτη, ολίγον τ ι  προτού 
τελείωση ή τελευταία τής Λουκίας πράξις.

‘Ο ουρανός τής ’Αττικής, καίτοι έν μέσω 
χειμώνος, ήτο καθαρότατος καί ιχρυσίζετο 
ΰπό τής σελήνης, ή οποία, ώ.ς έκ τής επ ο 
χής, είχε τήν γλυ/.είαν εκείνην ωχρότητα, 
ήτις άπειρον προσδίδει χάριν εις τάς π α 
ρειάς καί τά  χείλη κεκμηκυίας ερωμένης.

Γλυκύ λοιπόν επ ιπτε  τό φώς τής σελή
νης είς τάς στενάς καί ακαθάρτους οδούς 
τάς πέριξ τοΰ Θεάτρου, δτε οί δύο \έοι ά- 
ριστοκράται τών ’Αθηνών έγκατέλειψαν τά 
εδώλιά των προτοΰ άκούσωσι τά  λαμ πρό
τερα μέρη τοΰ μελοδράματος.

—  Τά παν καθεύδει, φίλε μου, εϊπεν ο 
νεώτερος πρός τόν ολίγον αυτοΰ πρεσβύτε 
ρον σύντροφον, άνασηκώνον τά περιλαίμια 
τοΰ έπενδύτου του.

—  ’Αληθώς ! τό παν καθεύδει καί αΰτή 
υ; σελήνη τήν νύκτα ταύτην ρίπτει επί τ ή ς '

γης λάμψιν τόσον ώχράν, ώστε μάλλον ο 
μοιάζει πρός έσβεσμένην λάμψιν νυσταλέων 
οφθαλμών γυναικός ή πρός λάμψιν σελήνης.

Καί άνάψαντες τά σιγάρα των έλαβον 
τήν πρός τήν πλατείαν τής Όμονοίας ά- 
γουιαν.

Σιωπηλοί επί μικρόν Ιπροχώρησαν* τά βή
μ ατα  τ(ον ερρύθμως πως καί γλυκέως διέ- 
κοπτον τήν ήσυχίαν τής νυκτός.

— Είσερχόμεθα, φ ίλτα τε  Μιλτιάδη, είς 
τόν κήπον διά νά λάβωμεν Ιν ποτήριον ζ ύ 
θου; είπεν b ετερος ακριβώς δτε εΰρίσκοντο 
απέναντι τής θύρα; τοΰ κήπου τοΰ Γερανιού.

—  Διατί δχ ι ,  άπεκρίθη ό Μιλτιάδης.
—  ’Εμπρός λοιπόν.
Είσελθόντες είς τόν κήπον έκάθισαν παρά 

τράπεζαν κειμένην υποκάτω δενδριλίου Tt- 
νος και πλησίον τής τεχν ιτής  μικρας εκεί
νης λίμνης, είς τής οποίας τήν ακίνητον ε 
πιφάνειαν έγκατοπτρ ίζετο  κατά  τήν σ τ ι γ 
μήν εκείνην ή σελήνη.

‘Η ήσυχία έν τ φ  κήπω ήτο βαθυτέρα 
καί μόνον διεκόπτετο ΰπό τοΰ μελωδικού 
μορμυρισμοΰ τοΰ τρέχοντος ΰδατος, τό ό 
ποΐον έχύνετο εντός τής λίμνης καί τό b 
ποιον μετά  χαράς και δ ι ’ απείρων ΰποκλί- 
σεων αυτη ΰπεδέχετο.

'Υπηρέτη; τοΰ καφφενείου τοΐς εφερε ζ ύ 
θον τόν δποΐον οί δύο φίλοι ήρχισαν μ ε τ ’ 
άφάτου ήδονής νά ροφώσι.

—  Παρατήρησον, φίλε μου, τόν ουρανόν 
τί νύξ ! άληθώς ελληνική.

—  ‘Ο ουρανός τής ‘Ελλάδος είναι δλως 
ποίησις, δλως ερως.

—  Αληθώς* ΰπό τοιούτον ουρανόν πώς 
νά μή έξάπτηται ή φαντασία καί νά μή 
παθαίνεται ή καρδία· πάντες οϊ ζώντες ΰπό 
τόν ουρανόν τούτον είναι αδύνατον νά μή 
ήναι ποιηταί,  νά μή ήνε έρασταί !

—  "Εχεις πολύ δίκαιον !
Μικρά σιωπή έπεχράτησεν, καθ’ ήν b μέν 

Μιλτιάδης είχε προσηλοίσει τούς οφθαλμούς 
επί τής λίμνης, ό δέ Περικλής— ούτως εκα
λείτο ό ετερος— επί τού στερεώματος.

Άμφότεροι εσκέπτοντο· άμφότεροι ποιη- 
τα! ,  άμφότεροι έρασταί !

Ευτυχής δστις ΰπό τοιοΰτον ουρανόν 
δύναται νά παραδοθή είς προφιλεϊς σκέ
ψεις.
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—  Καιρός* άγωμεν είπεν b Μιλτιάδης 
εγειρόμενος.

Έγερθείς καί ό Περικλής έξήλθον αφού 
οΰτος έρρίψεν επί τής τραπέζης άργυροΰν 
τ ι  νόμισμα.

Έ πανέλαβον  τήν πρός τήν πλατείαν  τής 
Όμονοίας άγουσαν.

—  Πώς σού έφάνη ή παράστασις ; ήρώ- 
τησεν ό Περικλής άμα Ιξήλθον τοΰ κήπου.

— ’Αληθής παρωδία.
—  Δυστυχή Δονιζέτη !
—  "Ω ! έσο βέβαιος δτι άν ό κ α λ λ ιτ έ 

χνης οΰτος εβλεπε τά άριστουργήματά του 
μετά  τοιαύτης άναιδίας έκτελούμενα ώ ! 
βεβοίως ήθελαν άπελπισθεΐ, καί ήθελεν δια
τάξει νά μή διδάσκωνται είμή μόνον είς τά 
μεγαλείτερα θέατρα τοΰ κόσμου.

—  Άναμφιβόλως ούτε ό Δοζινέτης, ουτε 
ό Βελλίνης, οΰτε ό ‘Ροσίνης, ούτε ό Μερ- 
καδάντης συνέθεσαν διά νά εκτελή ό Βου- 
διάς ή ή Λοΰτσερ ή ό Ά λ ζ ιέ  ή ή Φιορέλη.

—  Πλήν υπομονή ! ίν ίλλείψει θεάτρου 
καλόν *αί τό ΰπάρχον.

—  "Ω ! αδελφέ ! τ ί  λέγεις ! κάλλιον νά 
μ ή υπήρχε τοιοΰτον θέατρο· .

—  Μήπως δυνάμεθα νά εχωμεν ναλλί-  
τερον . . .

—  Πώς ! τόσαι βασιλικοί καί δημόσιαι 
χορηγίαι,  τοσαύ*η παρά τών συμπολιτών 
μα ; ΰποστήριξις δέν δύνανται νά διατηρή 
σωσι θέατρον δποσοΰν καλόν ! ’Α λλ’ ή α
λήθεια είναι δτι b κ. Λαβέρν είναι άνθρω
πος άπληστος καί ή άπλαστία  του έννοΰ 
τα ι μετά  φοβέρας άναιδείας.

— Ά λ λ ’ ά; έλπίσωμεν δτι κατά τό μι 
κρόν ΰπολειπόμενον διάστημα τής θεατρι
κής ταύτης περιόδου θά ίκανοποιηθώμεν.

—  ’Εάν έπισκεφθή τήν πόλιν ιιας νέος 
τις Σόριος καί Ικανοποιήσγ] τάς άκοάς μας, 
τάς οποίας οΰχί όλίγον έοκανδάλισεν ή περί 
τόν Λαβέρν έταιρία.

—  "Οχι, άδελφέ, δέν εννοώ τοιούτόν τι* 
λέγω ν  δτι ΐσως ίκανοποιηθώμεν όλίγον, έν- 
νόουν δτι εντός όλίγου άναβιβαζομένου τοΰ 
αιωνίως άνανεουμένου αριστουργήματος τού 
'Ροσίνη θά μάς ίκανοπσιήση ή δεσποινίς 2ο- 
ράνδη ήτις αρκετά καλά ψάλλει.

—  ®ά δώσουν λοιπόν τόν Κουρέα τής 
Σιβίλλης.

—  Βεβαίως, αΰριον ή μεθαύριον.
—  ’Ώ! δυστυχία σου Ροσσίνη! είς ποίους 

νους έπεσες.
Καί κατά τήν εσπέραν καθ’ ην θά δο- 

θή τό μελόδραμα τοΰτο,ήτις θά είναι ή ευερ
γετική ΰπέρ τού Ά λ ζ ι έ ,  θά ψάλλγι καί b ΰ- 
ψίφωνος ’Αλέξανδρος Πόντης, δστις δ ιαμέ
νει, καί εγώ δέν ήξεύρω διατΐ, ενταύθα καί 
δστις, ώς αυτός λέγει,  Ιψαλλε καί έν τή  
Σκάλα τού Μιλάνου καί έν τώ Ά γ ίω Κ ά ρ -  
λω τής Νεαπόλεως.

—  Είθε δσα λέγεις νά έπαληθεύσουν καί 
δ κ. Πόντης νά διακόψη επί τινας εσπέρας, 
ώς διέκοψε και b κ. Σόριας, τήν έλεεινότη  
τα  τοΰ θεάτρου μας μέ τήν δποίαν ό κ. 
Λαβέρν μας έπροικοδότησεν.

Τοιαΰτα λέγοντες  ϋφθασεν πρό τής ο ι 
κίας τοΰ Μιλτιάδου, ήτις έκειτο έπί τής ο 
δού Σταδίου πλησίον τής πλατείας  τοΰ 
Συντάγματος.

—  Λοιπόν καλήν νύκτα, φίλτατε Μιλ- 
τιάδη, είπεν ό Περικλής τείνει αΰτώ τήν 
χεΐρα.

—  "Ο^ι’ πώς θά χωρισθώμεν ·, δέν είναι  
είμή ρ,εσονύκτιον μόνον . . . .

—  ΑΪ ! καί είναι ένωρίς !
—  "Οχι, δέν λέγω τούτο’ ά λ λ ’ ή νύξ ε ί 

ναι τόσον ώραΐα ώστε δέν μοΰ κάμνει καρ
διά νά κοιμηθώ· άς χαρώ έπί μικρόν ακ ό
μη τήν φύσιν συνοδεύων σε μέχρι τής οί 
κίας σου.

—  νΕστω.
Μετά τόν μικρόν τούτον διάλογον ήρχι- 

σαν νά κατέρχωνται τήν δδόν Σταδίου καί 
νά διευθύνωνταί πρός τήν πλατείαν τής Ό  
μονοίας. Θεατρικά ήτο καί πάλιν τό θέμα 
τής ομιλίας των, μέχρις δτου ίφθασαν πρό 
τού παλαιοΰ καταστήματος τοΰ βουλευτή - 
ρίου.

—  Ά π ό  τής προσεχούς δευτέρας, είπεν 
ό Μιλτιάδης, σταθείς έπί μικρόν καί δυ- 
κνείων διά τής ράβδου του τό κατάστημα,  
θά έχωμεν καί εδώ θέατρον

  Τί θέατρον! άνέκραξεν δ Περικλής δ-
στις έφαίνετο άφηρνίμένο;.

— 'Ημερήσιας κωμωδίας,άπεκρίθη ό Μ ιλ
τιάδης μειδιών.

—  Καλέ τί λέγεις ! είς αΰτήν μάνδραν, 
δπέλαβεν b Περικλής *ίς τήν αΰτήν χ«τά·»
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στασιν ευρισκόμενος καί δεικνύων τ·?ιν α π έ 
ναντι τοΰ Βουλευτηρίου μάνδραν.

—■ "Οχι, άδελφέ, εις τδ  παλαιόν κ α τ ά 
στημα τής βουλής.

—  νΩ ! διάβολε, ποΰ νά σέ έννοήσή κα
νείς πώς λέγεις διά τήν δίκην τών δύω υ 
πουργών. Μά τ ΐ  κωμωδία αλήθεια !

—  ''ίδωμεν δμως άν καί τό τέλος τής ΰ- 
ποθέσεως ταύτης θά ήναι τέλος κωμωδία;.

—  νΩ ! μή άμφιβάλλης.
—  Νομίζεις λοιπόν ckt θά άθωωθοΰν οί 

κατηγορούμενοι.
—  Τί νά σοϋ είπώ* πολΰ τό φοβούμαι.
—  Αέγεις λοιπόν δτι καί αί φωναί αύται 

τοΰ έθνους είναι καί αύταί ψεύδος
—  ‘Ως τά  πάντα  έν τώ  ταλαιπώρφ τού 

τω  έθνει, καί διοίκησις, καί έκπαίδευσις, 
καί δικαιοσύνη, καί στρατός καί κλήρος α 
κόμη είναι μέγα  ψεΰδος οϋτω νομίζω δτι 
κ ί ΐ  αί φωναί αύται είναι ψευδός.

—  ©ά παρασταθής είς τήν δίκην
—  Πιστεύω. Σΰ δέ ;
—  Άναμφιβόλως.
—-  Θά διαρκέσει πιστεύω δύω τρεις ήμέ- 

Ρ*ί ;
—  Πολΰ περισσότερον διότι δ πρόεδρος 

τοϋ δικαστηρίου ώρισεν ώς έμαθον εργασί
μους ώρας άπό τής μεσημβρίας μέχρι τής 
τέταρτης μ .  μ.

—  "Ω ! τότε  θά διαρκέσϊ) ένα ολόκληρον 
μήνα.

—  Τό θέαμα θά ηναι άπαίσιον διότι νο
μίζω  δτι είναι τό φοβερώτερον των π ρ α γ 
μάτων νά βλέπγι τις τούς ανθρώπους εκεί
νους, οϊτινες χθες άκόμη έξηπάτων τό δ υ 
στυχές τούτο έθνος, καυχώμενοι δτι ΰπερα 
σπίζοντο τά ;  έλευθερίας του καί τά  δ ικα ιώ 
μ α τα  τους, καθημένους έπί τής έδρας τοΰ 
κατηγορουμένου ένεκα τοϋ έπονειδιστοτέ- 
ρου πολιτικού κακουργήματος.

—  Καί δμως, ίσως ούχί μ ετά  παρέλευ- 
σιν πολλοΰ χρόνου, ίδγις τους κατηγορουμέ
νους τούτους κυβερνήτας καί αυθις τοΰ τό 
που.

—  Ή  ίδέα αΰτη ουδόλως μέ ταράσσει 
δ ιότι  γνωρίζω δτι έν Έ λ λ ά δ ι  ή παρέλευσις 
τοΰ χρόνου ισοΰται μέ τή.ν λήθη* τοΰ π α 
ρελθόντος δσον καί άν αυτό υποτεθή ά π α ί-  
9I0V.

Είς τοιαύτας πολιτικάς συζητήσεις περί- 
πεσόντες διάτρεχον μέχρι τής πρωίας σ χ ε 
δόν τό άπό τής οικίας τοΰ Μιλτιάδου μ έ 
χρι τής τοϋ Περικλέους δ ιάστημα καί τ ’ ά -  
νάπαλιν , δ ιότι ,  δτε έφθανον πρό τής οίκίας 
τοϋ Μιλτιάδου προεφέρετο ούτος, διά νά μή 
διακοπή ή συζήτησις άποτόμως νά τόν συ 
νοδεύση μέχρι τής οίκίας του καί ουτω κα
θεξής.

—  Περί δλων κατά τήν συνέντευξιν μας 
ταύτην έλαλήσαμεν πλήν περί ενός μόνον, 
περί τοΰ οποίου πρέπει νά εί'πωμεν ολίγα 
τινα είς μνημόσυνον γλυκείας άναμνήσεως, 
είπεν δ Μιλτιάδης πλήττω ν  διά τής χειρός 
τόν ώμον τού Περικλέους, ενώ άμυδρόν λ υ 
κόφως έδέσποζε πέριζ καί διαφανής ομίχλη 
γαλακτώδους χροιάς έκάλυπτε τήν δδόγ.

—  Περί τίνος ; δέν ίννοώ . . .
—  Περί ενός δυστυχούς μας φίλου, ά- 

πήντησεν δ Μιλτιάδης συμπαθώς μειδιάσας
—  "Α ! έχεις δίκαιον" περί τοΰ Ιουλίου 

Κ αστριώ του ..
—  Γνωρίζεις ποΰ ευρίσκεται ;
—  "Οχι* τοΰτο μόνον γνωρίζω δτι δτε 

πρό τριετίας άνεχώρησεν έσκέπτετο νά πε-  
ριέλθη τήν Ι τ α λ ία ν  καί τήν Ι σ π α ν ία ν ’ ε-  
κτοτε ούδεμίαν περί αύτοΰ πληροφορίαν έ- 
χω .

—  Τί καρδία! τ ί  διάνοια! κρίμα τόν νέον.
—  Καί σΰ επίσης δέν έμαθες τι περί 

αυτού.
—  Τοΰτο μόνον, δτι κ α τά  τόν χειμώνα 

τού 1 8 7 3  διέμεινα είς τήν Νίκαιαν τής Ι 
ταλίας καί δτι έσκέπτετο τό θέρος νά τό 
διέλθγ) είς εξοχήν τινα τοΰ Καστελαμάρ.

—  Περί δέ τής υγείας του ;
—  "Οτι πάντοτε έβαινεν επί  τά χείρω.
—  "Ηλπιζον δτι ή άλλαγή τοϋ κ λ ίμ α 

τος, «ί διασκεδάσεις, οί διάφοροι ωραίοι τ ό 
ποι δι’ ών θά διήρχετο θά άπεμάκρυνον τήν 
θλίψιν καί θά έπανέφερον αύτώ τήν υγείαν’ 
άλλά φαίνεται δ τ ι  ή θλίψις είς αυτόν τόν 
άνθρωπον βαθέως έρριζώθη.

—  ΤΙ τό θέλεις, άδελφέ, έκεΐνος δ κατη- 
ραμμένος έ'ρως τόν κατέστρεψεν.

—  "Ω J βεβαίως ή θλίψις του διά τόν έ 
ρωτα έκεΐνον τόν είχε μαράνει* έπήλθε καί 
ή θλίψις τοϋ θανάτου τοΰ άδελφοϋ του καί 
ίντίλώς τόν κατέστρεψιν.

25

—  Ευγενής, δ δυστυχής, ψυχή καί δέν 
ήδυνήθη νά άνθέξτρ είς τοσαύτας προσβολάς 
τής τύχης.

—  Τά παθήματα  τοΰ ’Ιουλίου άς γίνω- 
σιν εις σέ, τόν μετά  τοσαύτης μανίας έρών- 
τα ,  μαθήματα.

—  "Ω άδελφέ, άφησέ με* καί σΰ τάχα  
δέν έρασαι* ποιητής άνευ έρωτος ίσοΰται τφ  
γελοίω .. .  ποιος είξεύρει ποια ξανθοπλόκαμος 
άβρά νεάνις, δεκαοκτώ έως εικοσιν έτών, 
οοΰ έχει κυριεύσει τήν καρδίαν.

—  "Οχι σέ βεβαιώ.
—  Καλέ σιώπα ! δ,τι  λέγεις είναι έ- 

ναντίον τής φύσεως· ποιητής άνευ έρωμέ- 
νης δέν δύναται νά υπάρξτ,’ δ Κάτουλος εί
χε  τήν Λεσβίαν, δ Τίβουλος τήν Αηλίαν, δ 
Προπέρτιος τήν Κυνθίαν, δ Δάντης τήν Βε- 
ατρίκην, δ Τάσσος τήν ’Ελεονώραν, δ Πε- 
τράρχης τήν Λάουραν καί δ Μιλτιάδης 
Βάλσης . . . συμπλήρωσον τήν φράσιν μου.

—  "Εστω, άν καί μή περιπέζ/,ς κατατέ- 
σον με μεταξύ τών έξοχωτέρων ποιητών . . 
. . . .  τήν Ύ πατίαν .

—  Ευγε! Ευγε ! Ύ π α τ ία  ! ώραϊον ό'νομα. 
Καλήν νύκτα, φίλε μου, καλήν νύκτα. ‘Ύ 
πα γε  νά κοιμηθής μέχρι τή ;  δευτέρας ώρας 
μετά μεσημβρίας διά νά άναπληρώσης τάς 
ώς έκ τής αϋπνίας έξαντληθείσας δυνάμεις 
σου καί οΰτω χαρίως καί αβρός κατά  τήν 
έσπέραν τής σήμερον νά στρέψης τά δίοπτρά 
σου πρός τήν ώχράν πλήν θελκτικήν έκείνην 
παρθένον τής δευτέρας σειράς τών θεωρεί
ων.

—  Καλήν νύκτα, φίλε μου, πλήν είσαι 
τρελλός, είπεν δ Μιλτιάδης σφίγξας τήν χεΐ- 
ρα τοΰ Περικλέους καί διευθυνθείς πρός τήν 
θύραν τής οίκίας του.

—  Ά λ λ ’ολιγώτερον τρελλός ποιητοΰ τής 
νεωτέρας 'Ελλάδος, άντεφώνησεν δ Περικλής 
έξακολουθών γοργφ τ φ  βήματι τήν πρός τήν 
οικίαν του διεύθυνσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Τήν μεσημβρίαν τής όγδόης ημέρας μετά 
τήν διανυκτέρευσιν ταύτην δ Περικλής αφε
λέστατα  ένδεδυμένος είσήρχετο είς τήν οι
κίαν τοΰ Μιλτιάδου.

Είς τήν θύραν άπήντηβί τόν δπηρέτην τοϋ

Μιλτιάδου άνδρα τεσσαράκοντα σχεδόν έ
τών μέ μακράν υπόλευκον κόμην μέ υφος 
σοβαρόν καί καθαρώτατα ένδεδυμένον.

— ’Επάνω είναι; τόν ήρώτησε, χαρίέντώς 
σείων τήν εύλίγιστον ράβδον του.

—  Μάλιστα, άλλά κοιμάται άπήντησεν 
δ υπηρέτης υποκλίνων.

—  Κοιμάται ! . . .
—  ’Εάν δ κύριος έπιθυμή νά περιμέννι 

δύναται νά είσέλθη είς τό γραφεΐον τοϋ 
κυρίου μου, είπεν δ υπηρέτης διευθυνθείς 
πρός τήν θυραν καί θέσας τήν χεΐρα έπί τοϋ 
κλείθρου.

—  Καλά* άνοιξέ μου.
Ό  υπηρέτης έστρεψε τό κλεϊθρον καί ί) 

θύρα υπεχώρησεν έλαφρώς στραφεΐσα έπί 
τών στραφφίγγων.

— Μή τόν είδοποιήσνις δτι  τόν περίμείνω, 
είπεν δ Μιλτιάδης πρός τόν υπηρέτην, βί- 
σερχόμενος είς τό δωμάτιον.

*0 υπηρέτης έπανέκλεισε έξωθεν τήν θύ- 
ραν.

Τό δωμάτιον είς 8 είσήλθεν δ Μ ιλτιάδηί 
ήτο τετράγωγον καί έφωτίζετο υπό δύω π α 
ραθύρων τά  δποΐα έβλεπον πρός τήν δδόντοϋ 
Σταδίου. Τέσσαρες βιβλιοθήκαι, πλήρεις ώς 
έπί τό πολΰ ποιημάτων καί συγγραμμάτων 
τής έλαφράς φιλολογίας, Sv έπίμηκες άνά- 
κλιντρον έκ μετάξινου κιτρίνου έπικρόκου, 
ολίγα καθίσματα έκ τοΰ αύτοΰ υφάσματος 
μία τράπεζα έπιμήκης έπί τής δποίας άτά- 
κτως ήσαν έρριμένα τά  πρός γραφήν ά να γ-  
καια καί μ ία  έτέρα μικρά στραγγύλη ήσαν 
τά  έπ ιπλα  τοϋ δωματίου τούτου τοΰ δποίου 
τό έδαφος έκάλυπτε παχΰς τάπης, τους δέ 
τοίχους,κατά τό ή'μισυ τοΰ ΰψους,μετάξινον 
πτυχω τόν  ύφασμα. Τήν πολυτέλειαν τοΰ 
δωματίου συνεπλήρουν βαρύτιμα παραπετά 
σματα πρό τών παραθύρων καί τών θυρών 
καί άριστον κάτοπτρον, δπερ ΰπέρκειτο γ ω 
νίας, ή'τις διετήρει είς αρκετά εύάρεστον 
χλ ιαρότητα τήν θερμοκρασίαν αύτοΰ.

*0 Περικλής είσελθών έρριψε τόν πίλον 
του έπί τίνος καθίσματος καί λαβών έκ τ ί 
νος βιβλιοθήκης τάς ποιήσεις τοΰ Παρίνη έ- 
ξηπλώθη έπί τοΰ ανακλίντρου καί ήρχισβ 
νά άναγιγνώσκΥ).

Μία ώρα παρήλθε καί ούδείς κρότος έτά -  
ραξε τήν μελέτην του.
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—  Tl διάβολο, είπε, καθ’ εαυτόν κ λ ε ί 
σα; τδ  βιβλίον καί έγερθείς, αυτός δ άνθρω
πος έχει σκοπόν νά κοιμάται έως αΰρίον,Καί 
πορευθεϊς πρός τδ γραφεΐον άρχισε νά γράφη 
λέξεις τινάς έπί τίνος χάρτου, δτε παρετή- 
ρησεν επί τής τραπέζης δύω έσφραγισμένας 
επιστολας πρός τόν Μιλτιάδην άπευθυνομέ 
νας* ή μία εξ αυτών ητο γαλλ ιστ ί  έπ ιγε- 
γραμμένη καί έφερε τάς σφραγίδας τοΰ τ α 
χυδρομείου τών Παρισίων, ή δέ έτέρα, ή'τις 
άνέδιδεν δσμήν τινα αρκετά ευώδη ήτο ελ
ληνιστί έπιγεγραμμένη καί έφερε τάς σφρα
γ ίδας τοϋ ταχυδρομείου τών Αθηνών.

—. Συνεληφθη δ φίλος, είπεν δ Περικλής 
θέσας τ ί ν  κάλαμον, 8ν εκράτει, έπί τοϋ ώ- 
τός καί πλησιάζων είς τήν ρίνα του τήν έ 
πιστολην*

Γραφής έξακολούθησεν, λεπτότατη  καί 
ό τραγγυλοτάτη , τοΰτέστιγυνεκεϊα, χάρτης 
ευώδης, ολα ταϋ τα  συνδιαζόμενα καί μέ 
τάς  σφραγίδας αΐτινες δηλοΰσιν δτι ή έπι 
στολή αυτη έντεΰθεν προέρχεται, δίδουν τό 
συμπέρασμα δτι ή φ ιλτάτη  'Τ π α τ ία ,  ή λε
π τ ή  εκείνη γυνή, ή ωχρά καί θελκτική ε 
κείνη παρθένος ήναι ένας διάβολος φοβερός.

"Ερριψεν τήν έπιστολήν έπί τής τραπέζης 
καί έπί μικρόν έφαίνετο σκεπτόμενος. Ειτα 
έλαβεν τεμάχιον  χάρτου, έχάραξεν ολίγας 
γραμμας βραδέως καί άπελείφων πολλάκις 
λέξεις. Ά ντιγράψας δέ τό γραφέν εις λεπτόν 
φύλλον^ χάρτου καί δίς ή τρίς άναγνώσας 
αυτο, ενώ ταυτοχρόνως διά των δακτύλων 
τής δ&ξιας εκαμνε κίνημά τι,  κατά  πολύ 
δμοιον πρός εκείνο τό δποϊον κάμνΟυσιν αί 
γυναίκες αριθμοϋσαι χρήματα, τό έσφράγι- 
σε έντός φακέλλου εντός τοΰ δποίου έθεσε 
τήν επιστολήν τήν φέρουσαν τήν λεπτήν ε 
πιγραφήν καί τόν δποϊον έπιγράψας άφησε 
εις τήν προτέραν του θέσιν* λαβών δέ τάς 
ποιήσεις τοΰ Παρίνη έξηπλώθη έπί τοΰ άνα 
κλίντρου καί ή'ρχισεν έκ νέου τήν άνάγνωσιν.

Μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα ή μικροτέρα 
τών θυρών ήνοιξε, τό πρό αυτής π α ρ α π έτα 
σμα άνυψωθη καί δ Μιλτιάδης ένεφανίοθη.

—  νΩ! καλημέρα, φ ίλτα τε  Μιλτιάδη, πό
σον «νωρίς εξυπνας . . . δέν φοβείσαι μήπως 
χρυώστκ! άνέκραξεν δ Περικλής στραφείς 
πρός αυτόν καί είρωνικώς μειδιών.

- ϋ  Καί σν δέν φοβείσαι μήπως έκληφθείς

ως άνθρωπος κακώς άνατεθραμμένο; επισκε- 
πτόμενος πρό τής μεσημβρίας, ειπεν δ Μιλ
τιάδης προχωρών πρός αυτόν καί τείνων 
τήν χεΐρα;

"Οχι,δέν τό φοβούμαι άπεκρίθη σφίγ- 
ξας τήν προσφερθεΐσαν χεΐρα, διότι δέν επ ι
σκέπτομαι οΰτε γυναίκας, οΰτε οικογένειαν 
καί δ ιότι ήλθον ακριβώς τήν μεσημβρίαν* 

Καί τ ί  αναγιγνώσκεις >
— Τόν Παρίνήν.

Πώς σοΰ φαίνονται οί στίχοι του*
—  Δέν είναι βεβαίως ο! στίχοι τοΰ Δάν· 

του, δέν είναι οί στίχοι τοΰ Πετράρχου, δέν 
είναι οί στίχοι τοΰ Τάσσου ή τοΰ Άριόστου 
άλλ’ είναι οί στίχοι τοΰ Παρίνη»

 ̂ —  "Εχεις πολύ δίκαιον. Καλλητέραν ι
δέαν περί Παρίνη δέν ήχουσα.

’Εν ώ ταϋτα  έλεγεν δ υπηρέτης εισήλθε 
καί ^έφερε δύω κύπελλα πλήρη σοκολάτας, 
τά  οποία έπέθεσεν έπί τής μικρας στρογ- 
γύλης τραπέζης τήν δποίαν έπλησίασε πρός 
τό άνάκλιντρον.

Κύριε, ειπεν δ υπηρέτης, δ γρ α μ μ α 
τοκομιστής σ«ς έφερεν πρό ολίγου δύω έπι-  
στολάς, τάς δποίας εθεσα έπί τής τραπέζης 
σας καί δ κ. Βίλπεργ δέκα βιβλία §ποϊα 
έθεσα έν τή πρώτη βιβλιοθήκη.

—  Πολΰ καλά· δός μοι τάς'επιστολές»
Ο υπηρέτης εξετέλεσε τήν διαταγήν καί 

έφερε τάς έπιστολάς τάς δποίας έλαβε δ 
Μιλτιάδης ίκ  τών χειρών του καί παρατη- 
ρήσας τάς έπιγοαφάς.

ϊ π α γ ε ,  τώ είπε, δέν σέ χρειάζομαι
πλέον.

Ό  υπηρέτης έξήλθεν, ένφ  δ Μιλτιάδης ά- 
πεσφράγιζε τήν έπιστολήν περί ής ολίγον 
τ ι  ά'νω έπρόχειτο.

—  Τί διάβολο ! άνέκραξεν αναγιγνώσκον 
τό φύλλον τοΰ χάρτου έφ’ ού πρό δλίγου 
εγραψεν δ Περικλής τάς όλίγας λέξεις.

—  Τί τρέχει; μήπως δ γλυκύς μέχρι μ ε 
σημβρίας ύπνος σέ έκαμε νά λησμονήσεις συ- 
νέντευξίν τινα καί ώς έκ τούτου ή ώχρά 
μας φίλη σέ έπ ιπ λή ττε ι .

—  Αφες με, αδελφέ, σύ πάντα  Ονειρεύ
εσαι...άνέκραξεν δ Μιλτιάδης άναγιγνώσκων 
τήν έν τώ  χάρτη ίκε ίνφ  εσώκλειστον έ π ι 
στολήν, τήν φέρουσαν τήν γυναικείαν επ ι
γραφήν,
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—  Ά λ λ ά ,  πώς συμβαίνει τοΰτο, έψιθύρε- 
σε ρίπτων βλέμμα εταστικόν επί τοΰ φα- 
κέλλου τοϋ φέροντος τάς σφραγίδας καί τό 
γραμματόσημον.

—  Τί σοϋ συμβαίνει, δ ιατ ί  ανησυχείς ; 
άνέκραξεν ό Περικλής προσποιούμενος oTt 
οΰδέν ήννόει.

—  Τίποτε . . . τ ίπ ο τε  . . .
—  Πώς τ ίπ ο τ ε - δέν είμαι φίλος σου ! ά- 

φοϋ προφανώς κάτι σοϋ συμβαίνει δ ιατ ί  δέν 
μοϋ λέγεις τό αίτιον τής ταραχής σου.

—  ’ΐδού τό αίτιον τής ταραχής μου* ή 
επιστολή αυτη, ώς έκ τού φακέλλου δύνα- 
τα ί  τις νά παρατηρήση παρεδόθη χθές είς 
τό ταχυδρομεΐον, σήμερον δέ τήν έλαβον ε 
σώκλειστον εντός ετέρου φακέλλου,εντός τοΰ 
δποίου ΰπηρχεν καί έτέρα πρός με επ ιστο
λή· δ δεύτερος ούτος φάκελλος οΰδέν φέρει 
δείγμα OTt διήλθε διά τοϋ ταχυδρομικού 
καταστήματος, ενώ δ πρώτος έχει ό'λας τάς 
αποδείξεις τούτου.

—  Πώς γίνετα ι ;
—  Καί εγώ δέν είξεύρω" εν μόνον ίιπο- 

πτεύω, μήπως οί ταχυδρομικοί υπάλληλοι 
ήννόηϊαν πόθεν ή επιστολή αδτη προέρχε-· 
τα ι  καί εσώκλεισαν αΰτήν έν άνωνύμω ε π ι 
στολή, έν νι μέ έμπαίζουσι.

—  Καί πόθεν προέρχεται, εάν έπιτρέπη- 
Tat .

  Έ κ  τής Ύ π α τ ία ς .
—  Καί έν τή  άνωνύμφ επιστολή τ ί  σοΰ 

γράφουσιν.
—  Τέσσαρας μόνον στίχους, τοϋ; έξής :

Τήν Ιβενώδη χόμην της vet χεριστίψη ε'ίβε
Δίσχος στεφάνης νυμφικής I Συμδία σου να γίντ,.
"Ω ! να οοι δίδουν άσπασμόν τα ρόδινί της χείλη
Καί χχπου κίπου χ ί ρ χ τ « vi σοΟ φορί) ή βίλη.

—  Έ φυέστατα  ! Εΰφυέστατατα ! άνέ
κραξεν δ Περικλής παταγω δώ ς γελών καί 
τους μηρούς διά τών χειρών πλήττω ν .

—  Τό περιεργότερον δέ πάντων είναι δτι 
οί τέσσαρες ούτοι στίχοι άπειρον έχουσι 
σχέσιν μέ τό περιεχόμενον τής έπιστολής 
τής Τ π α τ ία ς ,δπ ερ  καί μέ θέτει είς μεγίστην 
άνησυχίαν,διότι πολΰ φοβοϋμαι μήπως πα -  
ρεβίασαν τήν έπιστολήν.

—  Καί τ ί  σέ μέλει* μήπως νέος τις δέν 
δΰναται νά έχη ερωτικήν άλληλογραφίαν μέ

μίαν νέαν; έπε ιτα  πιστεύω ή ωχρά μας φ ί
λη θά έχη τήν φρόνησιν νά μή υπογραφή δια 
τοϋ άληθοΰς ονόματός της τάς πρός σέ έ- 
πιστολάς της.

—  νΩ ! βεβαίως πάντοτέ  μοί γράφει κρυ- 
πτομένη ΰπό τό ψευδώνυμον Ά κ τ ίς  Ναρ
κίσσου.

—  ’Ά  ! ή φίλη’ είναι άρκετά ρωμανική '.  
Τότε τί ταράσσεσαι" έάν οί ταχυδρομικοί 
υπάλληλοι παρεβίασαν τήν έπιστολήν σου 
οΰδενός μυστηρίου σου εγένοντο κάτοχοι* 
τό μόνον τό δποϊον εμαθον είναι οτι μ ία  
γυνή, τήν δποίαν πολύ πιθανόν νά υπέλα- 
βον καί ώς έγγαμον, σοΰ γράφει, επί χάρτου 
οστις διαχέει πέριξ ευωδίαν, ολίγας λέξεις, 
πλήρης άσυνταξιών και βρυθούσας ανορθο
γραφιών, διά τών δποίων προσπαθεί με τα  
ωραιότερα χρώματα νά περιγραψη τόν υπέρ 
σοϋ παλμόν τής καρδίας της, τήν απερί-  
γραπτον καλλονήν σου, τήν σφοδραν επιθυ
μίαν τοϋ νά συζευχθήτε, τήν άγευστον ευ
τυχίαν τής τότε ζωής σας καί OTt τέλος δ ι  
αΰτών σοΰ προσφέρει γλυκύν ασπασμόν εις 
τά  ροδινά σου χε ίλη , οπερ συνηθεστατον·

—  Ναί, άλλ ’ έν τή  έπιστολίί ταύτη π ε 
ριλαμβάνεται κάτ ι  τ ι  άλλο.

 ’Ά  J ναί· τό παρέλειψα κανεν μικρόν
παράπονον Ιξ έκείνων τ ά  δποΐα συνήθως εκ- 
φεύγουσιν έκ τών χειλέων τών ερωμένων καί 
πρό πάντων τών ωχρών ερωμένων.

—  ’Ό χ ι  το ιαΰτα .. .κ άτ ι  τ ι  σοβαρώτερον.
—  Α ί ! μέ κάμνεις νά υποπτεύωμαι μ ή 

πως . . . .
 2 ιώ πα  ! Σ ιώπα ! άφες νά σοϋ εί'πω ε 

γώ  ίν συντόμιο σχεδόν τ ί  τρεχεί, ανέκραξεν 
δ Μιλτιάδης τείνων τήν χεΐρα πρός τό  στό
μ α  τοϋ Περικλέους. ^

—  Τήν γυναίκα ταύτην,ε ίπε μετά  μικράν 
σιωπήν, πρό £ξ έτών άγαπώ* δέν είξεύρεις
πόσον τήν ά γ α π ώ .

—  'Ό πω ς δύναται νά άγαπήση γυναίκα
καρδία ποιητοϋ.

- -  νΑνευ αΰτής, έξακολούθησεν χωρίς π ο 
σώς νά δώση προσοχήν είς τήν εΐρωνα τοϋ 
Περικλέους άποστροφήν δέν θά^ήδυναμην νά 
ζήσω. Κ ατά  τά  πρώτα δύω ετη τήν αγα* 
πον χωρίς ν’ ά νταγα πώ μα ι.

—  Δυστυχή ί
—  "Εκτοτε δμως μέ ήγάπησε καί ϊσωί
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μ έ  ήγάπησε θερμότερον άφ’ δτι τήν ήγάπη-  
σα. Τδν χρόνον καθ’ 8ν διέμεινα σπουδάζων  
tv Ευρώπη διήλθον όνειροπολών" μίαν μόνην 
ευτυχίαν έπόθουν καί ά ν τ ’ αύτής τά  π ά ν 
τ α  έθυσ ίαζον  ή εύτυχία «3τη ί τ ο  ί, μετά  
τής Ύ π ατίας  ενωσίς μου.’Επέστρεψα «κεΐθεν 
καί εύρον τήν καρδίαν της εις εμέ δλην ά- 
φ ιερω μένην οί ορκοι της οδς μοί έδωκε 
προτού αναχωρήσω καί οί'τινες τοσάκις έ- 
πανελήφθησαν έν ταΐς πρός με έπιστολαϊς  
της πιστώς έτηρήθησαν· έξηκολούθει νά μέ 
α γ α π α  μέ τήν θερμότητα έκείνην μεθ’ ής 
δύναται ν ’ ά γ α π α  νεαρά καί άθώα καρδία. 
ΛΕκτοτε έπερίμενον νά φθάση τδ πλήρωμα  
τοϋ χρόνου διά νά ζητήσω τήν χεϊρα της.  
Πρδ ολίγων ήμερών έκ κοινού μ ε τ ’ αυτής ά- 
πεφασίσαμεν ν£ έκπληρώσωμεν τήν σκέψιν 
ταύτην* εζήτησα λοιπδν τήν χεΐρα της 
παρά τοϋ πατρός της, ά λ λ ’ οδτος'ήρνήθη. 
Τφ έζομολογήδην τδν πρδς τήν Ύ πατίαν  
έρωτα μου ,  α λ λ ’αυτδς έξηκολούθει άρνούμε- 
νος καί σπαράσσων τήν καρδίαν μου.

—  Κακά εκαμες νά τω έξομολογηθής τδν 
πρδς τήν θυγατέρα του ίρωτά σου,διότι τοι- 
αΰτα  αίσθήματα δέν έμφωλεύουσιν εις τήν 
καρδίαν ανθρώπου, δστις έκ παιδικής ηλικί
ας είναι πωλητής σιδήρου* ή καρδία του κα- 
τές-η σκληροτέρα καί ψυχροτέρα τοΰ μ ε τ ά λ 
λου τόν δποΐον εμπορευόμενος απέκτησε τήν 
περιουσίαν,ήτις τόν «τιτλοφόρησε μέ τόν τ ί 
τλον  τοϋ ο μ ο γ ε ν ο ύ ς .  “Έ πρεπε, φίλε 
μου, αντί νά κάθησαι νά τοϋ εξομολογείσαι 
έρωτας, νά τοϋ εΐπιρς καθαρά καθαρά δτι 
δέν εννοείς νά λάβης προίκα καί τότε  άπήρ- 
χ ετ ο  τελεία μεταξύ σας βυνενόησις.

—-  Έπρότεινα καί αυτό άλλά «αί αυτό 
τό άπέρριψε καί εγώ δέν ήξεύρω διατί.

—  Πόσας θυγατέρας έχει ;
—  Τέσσαρας.

Τδν γελοΐον ! νά μή έπωφεληθή τής
περιστάσεως.

—  Μετά τάς άλεπαλλήλους ταύτας αρ
νήσεις, προχθές έπληροφορήθην θετικώς δτι 
υπεσχέθη τήν χεϊρα της είς τδν Επάλλη
λον τοΰ καταστήματος του. Λάβε έπί στιγ-  
μ η ν  τήν θέσιν μου διά νά έννοήση τι ΰπέ-  
φερα ως εκ τής πληροφορίας ταύτης. Μία 
μόνη ελπίς άπέμενε καί αυτή ητο ή ‘Υπα-  
τία* α λ λ ’ ολ ίγα  ήλπιζον παρά γυναικός ή'- j

νις, ναι μέν μέ ή γάπ α  ειλικρίνώς,άλλά γ υ -  
ναικός άνευ θελήσεως καί νεαρας. "Έπρεπεν 
δμως νά εξαντλήσω καί τήν ελπίδα ταύ-  
Ίην* τή^έγραψα λοιπόν* τή έγνω στοποίη-  
σα τήν διαγωγήν τοΰ πατρός τη; καί τήν 
πληροφορίαν, ην έκ θετικής πηγ-ής εμαθον,  
τή άνέμνησα τούς πρός με δρκους της καί 
επί τέλους τή υπέδειξα μέσον δι’ ού καί 
αυτή ήδύνατο νά σωθή καί έμέ νά σώσγι* έ- 
πεμψα τήν επιστολήν* ούδέν σέ βεβαιώ’ ήλ-  
πιζον* είχον τελείως απελπισθεΐ* ή παρελ-  
θοϋσα νΰξ διήλθε χωρίς νά ό'υνηθώ νά π ε 
ριμαζεύσω τάς σκέψεις μου καί νά άναπαύσω  
τό σώμα.

; τοΰτο λοιπόν έκοιμήθης σήμερον
μέχρι καί πλέον τής μεσημβρίας;

Μη παίζης καί μέ τά ίερώτερα τών 
π ραγμάτω ν !

—  ’Α λλ ’ ευτυχώς, ίξηκολούθησε μ ε τ ’ ο 
λίγον, ως έκ τής έπιστολής ταύτης, ην πρό 
ολίγου ελαβον, βλέπω  τδ πόσον ήπατήθην 
άπελπισθείς άπό τήν ' ϊ π α τ ί α ν  ΐδοΰ τι αυ
τή δεχομένη τάς προτάσεις μου μοΰ άπαντα .

Καί ταΰτα ειπών ήρχισε νά άναγινώσκη  
τήν επιστολήν, fa  έκράτει καθ’ δλον τό διά
στημα τή; συνομιλίας εις τάς χείρας του

«Φίλε,

Αυποΰμαι δτι καί έ π ’ έλάχιστον μέ ενό- 
μισας γυναίκα προδότιδα. "Οχι* ή Ά κ τ ίς  
άνευ σου δέν δύναται νά ΰπάρξγι* ή Ά κ τ ίς  
έπλάσθη διά τόν Νάρκισσον, ώς δ Νάρκισσο; 
επλασθη διά τήν Ά κ τ ί ν .  Μετά χαραί έκτε  
λώ τά όσα μοί γράφεις.

Μή μέ λησμονεί

ΑΚΤΙΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΙ’».

Μικρά σιωπή έπεκράτησε, καθ’ην ό Μιλ
τιάδης είχε προσηλωμένους είσέτι τοΰς οφ 
θαλμούς του έπί τή; έπιστολής εκείνης ην 
έκράτει διά τρεμούσης χειρός.

—  Καί τί θά πράξης ;

—  Δέν χρήζει έρωτήσεως* θά τήν άρπά-  
σω αΰριον τό εσπέρας, θά τήν νυμφευθώ καί 
θά άπέλθω νά ζήσω μ ε τ ’ αυτής έν ’Ιταλία ,  
μέχρις εύνοϊκωτέρων καιρών.

—  Εύγε,^ ποιητά ! φέρεσαι ώς αληθής 
ποιητής· σοϋ εύχομαι πλήρη επιτυχίαν εϊ-
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πεν δ Περικλής καί τ φ  ετεινε τήν χεΐρα ην 
δ Μιλτιάδης ήρπασε λέγων :

—  Καί τους στίχους ;
—  Ω ! τ ι  σέ μέλει· τ ις  οίδε Ιάν φίλος 

τ ι ;  . · .
—  Ά  ! τώρα ήννόησα, άνέκραξεν έτα- 

στικώ; τήν έπιγραφήν τοΰ φακκέλλου, εί; 
8ν πρδ ολίγου έσώκλεισεν δ Μιλτιάδης τήν 
έπιστολήν τής ‘Τπατίας ,  καί τοΰ; ολίγους 
στίχους παρατηρών.

—  Τί ήννόησας ; ήρώτησε διά τοϋ αύτοΰ 
άδιαφόρου δφους.

‘Ο Μιλτιάδης ύψωσε τού; οφθαλμού; είς 
άπάντησιν καί τοΰς προσήλωσεν έπί τοΰ 
Περικλεούς μειδιών.

—  "Οσον καί άν προσεποιήθης χαρα
κτήρα, δσον καί άν προσεποιήθης υφος 
έπί τέλους σέ συνέλαβα. Σέ ευχαριστώ διά 
τάς έμμετρου; εύχάς σου, πλήν έκείνης τοϋ 
τελευταίου στίχου.

—  Δέν εννοώ τ ί  λέγεις ! άνέκραξεν δ Πε
ρικλής τό αυτό υφος τηρών.

—  Αί ! τώ ρ α . .  .
—  Έ γ ώ  νά γράψω στίχους ! δ θεός φυ

λάξει" ποίησις καί Περικλής είναι δύο π ρ ά γ 
ματα  άσυμβίβαστα.

—  "Ο,τι καί άν λέγιρς εγώ δχ ι μόνον 
δέν σέ πιστεύω άλλά καί σέ συγχαίρω έπί 
τήςποιητικοΐς σου πρωτολίοις· έχεις μέλλον.

—  Δέχομαι τάς εύχάς, είπεν δ Περικλής 
παταγω δώ ς γελών,καί μεταβάλλω τόν σ τ ί
χον μου

Και καπο« κάπου κέρατα ν'* σοϋ φορΐ] ή φίλη

Διά τοΰ στίχου,
Και μέ καρδίαν άγαθήν να σ’ άγαπα ή φίλη

—  ΑΪ ! διάβολε μέ έθεσες είς τόσην τ α 
ραχήν μέ μίαν έφυεστάτην άστειότητά σου.

—  Δέν π τα ίω  έγώ* πτα ίε ις  σΰ δστις κοι 
μώμενος μέχρι μεσημβρίας κάμνεις τοΰς 
ανθρώπους νά βαρύνωνται περιμένοντες καί 
νά τρέπωνται εις επινοήσεις διά νά περά
σουν τάς ώρας των, μέχρις ου εύδοκήστρς νά 
έξυπνίσης.

Γέλω; άκράτητος,δστις έφερε δάκρυα είς 
τοΰς όφθαλμοΰς, έξερράγη.

—  Λοιπόν, φ ίλτατε  Μιλτιάδη, χαΐρε καί 
έάν λάβης άνάγκην πιστοϋ φίλου είμαι είς 
τάς  δ ιαταγάς ,  είπεν ό Περικλής εγειρόμενος

καί πρδς τήν θύραν διευθυνόμενος, ενώ δ 
Μιλτιάδης Ε>ποτ3νθορίζ»ν ασμά τ ι  έκ τής  
Νόρμας άπεσφράγιζε τήν έτέραν τών επ ι 
στολών.

—  Μίαν στιγμήν, μίαν στιγμήν, φ ίλτα
τε Περικλή, μίαν στιγμήν παρακαλώ είπεν  
δ Μιλτιάδης ζητών διά τών οφθαλμών τήν 
Υπογραφήν έν τή επιστολή.

—  νίι ! τι σύμπτωσις, άνέκραξε μετ 'ο-  
λ ίγον ,  καταβιβάσα; τάς χείρας του μετά  
τής έπιστολής έπί τών γονάτων καί ύψώ- 
σας τοΰ; όφθαλμοΰς πρός τδν Περικλήν δ-  
στις εΰρίσκετο ηδη πλησίον τής θύρας.

—  χ ί  τρέχει πάλιν  ; ήρώτησεν δ Περι
κλής πλησιάζων.

—  ‘Η έπιστολή αδτη είναι τοΰ ’Ιουλίου 
Καστρκότου καί απευθύνεται πρός ήμα;  
τοΰς δύω.

—  Καλέ τί λέγεις ! ζή ή εΰγενής έκεί-  
νη ψυχή καί μας ένθυμεΐται έτι ! ποΰ δια-  
μείνγι ; ήρώτησεν δ Περικλής καθήσας π λ η 
σίον τοΰ Μ ι λ τ ι ά δ η .

—  Έ ν  Παρισίοις.
—  ’ΑνάγνωΉ0'' ταχέως διότι πολΰ ε π ι 

θυμώ νά ριά6^ τά κατ’ αύτόν.
Ό  Μιλτιάδη; ηρχισε νά άναγνώσκη.

"Παρίιιοι 2δ ’lavouapiovi 1876 

ΠροσφιΛεtc <piUoi,
’ΑληιμονιοΟνται κ’ ή φιλιαι;, ξεχνιοδνται κ ’ ή

[χγάζες
Συναπαντιώνται ’ατ» οτενα σαν ξένοι σαν Sta-

|6άτίς.

‘Η δημώδη; ποίησις, ή'τις πιστώ; διερ
μηνεύει τά άγνά  αισθήματα τή; καρδία; 
τοΰ λαοϋ, λίαν περιπαθώ; περιγράφει διά 
τών άνωτέρω στίχω ν τη ;  πώ; άδελφι/.αι 
φιλιαι καί άγάπ αι  λησμονώνται.

Είναι κολοκύθια αυτά ίσω; άναφωνήστι 
τις τών νεωτέρων, είς τοϋ οποίου τής καρ
διάς τά  φύλλα δέν διέρχεται αιμα άνθριό 
πινον, άλλά βορβορώδης πυλός καί τοΰ 
δποίου δ έγκέφαλος αδυνατεί νά ίξηγήστι 
τήν λέξιν,  τήν ίεράν ταύτην λέξιν <ριΛία·

Ά λ λ ’ δ ποιμήν άοιδός, δστις γενναται,  
αυξάνεται, έκπαιδεύεται, άνατρέφεται σκέ
π τετα ι ,  υπό πυκνόν δάσος, εχει καρδίαν εύ- 
γενεστέραν πολλάκις τών άνθοώπων τών  
κατοικούντων εντός τών πόλεων καί τών  
έκπαιδευομένων καί άνατρεφομένων ίντός
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τών φώτων. Ναί! τοΰτο είναι άληθέστατον* 
τό άποδεικνύει τό ανωτέρω δίστιχον.

Τις άρά γε νά ηναι δ άφανής εκείνος 
ποιητής τών άνωτέρων στίχων οστις λη
σμονηθείς υπό φίλου η φίλης, έν τή  εξογ
κώσει τής καρδίας του, ένεπιστεύθη τά α ι 
σθήματα του καί την λύπην του έν ταύ τψ  
εις τό μνησθέν δίστιχον ;

Τούτο μή ζητείτε  έν τι) δημώδη π ο ιή 
σει. *0 δημώδης ποιητής μένει αφανής ά 
φοϋ συνθέση τό ποίημά τουέν τη  μνήμη του 
καί τό δημοσιεύσει, παραδίδων αυτό εις τά  
στόματα τών συγχωρίων του, έ'να έκαστον 
τών δποίων είναι νέα έκδοσις, ώς έπί τό 
πολΰ βελτιωμένη.

Ουτω καί σείς, προσφιλείς φίλοι, μέ λη- 
σμονησητε. Ά λ λ ’ άρά γε, λησμονήσαντες 
εμε, έλησμονήσατε καί τόν παιδικόν σας 
βίον. "Όχι βεβαίως.

Ά ς  παραδοθώ λοιπόν εις πλάνον πεποί-  
θησιν δτι  ενθυμούμενοι τόν παιδικόν σας 
βίον,^ ένθυμεΐοθαι καί ί_·.έ δστις απαρτίζω 
τό  ώραιότερον αυτού μέρος. Ό  παιδικός 
σας βίος καί εγώ είναι d'f't'i πράγματα  τά 
δποΐα συνέχονται διά τών ‘‘'ιρωτέρων δε 
σμών. Λέγω δέ δτι απαρτίζω  ~ίό ώραιότε
ρον μέρος τοΰ παιδικού σας βίου, διότι, μά 
τήν ιεράν αλήθειαν, τ ΐ  ώραιοτέρα άνάμνη- 
σις παρά ό φίλος μεθ’ οΰ διήλθομεν τά  α 
μέριμνα εκείνα έτη. Ώ ς  ζερά κημείλια φυ- 
λασσομεν βιβλίον τό δποΐον μετεχειρίσθη- 
μεν εν τή  ηλικία μας εκείνη, χειρόγραφον 
δπερ έγράψαμεν κ α τ ’ αυτήν καί δέν θά δια- 
τηρήσωμεν έν τή  μνήμη μας τόν φίλον μεθ’ 
ου διήλθομεν τάς γλυκητέρας τού βίου μας 
ήμέρας.

Είθε η επιστολή μου αυτη νά μέ έπανα- 
φέρη εις τήν μνήμην σας έπί μικρόν* τού
το αρκεϊ εις εμέ, δ ιότι δταν ή έντύπωσις 
τής έπιστολής ταύτης έξαφανισθή έκ τής 
μνημης σας καί μ ε τ ’ αυτής έξαφανισθά καί 
παλιν η ανάμνησίς μου τότε  έγώ, δστις 
ση'μερον μακρόθεν σάς ανακράζω— Χαίρε
τε,προσφιλείς φίλοι,τΙς οϊδεν εις ποίαν γ ω 
νίαν τίνος κοιμητηρίου θά κείμαι καί τίς 
οιδεν άν θά ΰπάρξη άνθρώπινος χείρ ή'τις 
επ ’ αυτής τής γωνίας νά άνυψώση μικρόν 
σταυρόν καί έπ’ αυτού νά χαράξη τό ό'νομα 

ΙΟΪΛΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ,

—  Δυστυχή ’Ιούλιε, άνέκραξε θλιβερώς 
τήν κεφαλήν σείων δ Περικλής μόλις δ Μιλ
τιάδης έτελείωσε την άνάγνωσιν.

*0 Μιλτιάδης σιωπηλός έφαίνετο τ ε θ λ ιμ 
μένος ώς έκ τής άναγνώσεως.

Ή τ ο  ήδη σκότος έν τώ  δω ματίω  δτε 
μετά  μακράν σιωπήν, καθ’ fa  τόσος ευ χά 
ριστοι πράξεις θλιβεράς εφερον εις τήν μ νή 
μην τών δύω φίλων αναμνήσεις, δτε δ Π ε
ρικλής έγερθείς καί χαιρετίσας τόν Μιλτι- 
άδην, αφού καί πάλιν τ φ  έπανέλαβεν δτι,  
έάν λάβη ανάγκην πιστού φίλου, είναι εις 
τάς δ ιαταγάς του, άνεχώρησεν άφη'σας α υ 
τόν βεβυθισμένον εις τάς άναμνη'σεις έκείνας 
τάς θλιβεράς καί ευχάριστους έν τα ΰ τφ  έκ 
τών δποίων δ άνθρωπος καί επιθυμεί καί 
δέν έπιθυμεϊ νά έξέλθη.

(Έπεται συνέχεια.)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΤΙΘΕΠΡΗΣΙΣ,

Κυρία Γρότε.—Πιιίαγωγιχόν Ιγχίλπιον Α. Μελα. 
—Τελευταία έργα Κ. Ν. Σάβα.

*Αν ή 'Ελλάς όφείλη σεβασμόν εις την 
Λνη'μην τού έξοχου ιστοριογράφου τής αρ
χα ίας ελληνικής ιστορίας Γεωργίου Γρότε, 
οχι όλιγώτερον χρεωστεΐ ν’ άναμιμνήσκεται 
μετά  θαυμασμού τής έξαισίας εκείνης γυναι- 
κός ητις συνέδεσε τόν βίον της μ ε τ ’ αύτοΰ, 
καί υπήρξεν δ ακάματος συνεργάτης τών 
έργων του, καί ιδίως τής αθανάτου εκείνης 
συγγραφής ητις,  μετά ζωηρότατων χρω μ ά 
των, εξεικονίζει τό μεγαλεΐον τής αρχαίας 
Ελλάδος. Ό  Γρότε, δύναταί τις εΐπεϊν, ΐ -  

νεβαθυνεν επί τοσοΰτον εις τό πνεύμα τών 
ημετέρων προγονών, ώστε δ άναγινώσκων 
τήν ιστορίαν του νομίζει τόν γράψαντα αΰ- 
τήν άρχαΐον άθηναΐον καί άρχαϊον σπαρ- 
τιάτην.

Εις ευλαβή λοιπόν άνάμνησιν τής έξαι- 
ρέτου εκείνης γυναικός σταχυολογούμεν έν- 
ταύθα εκ τής Ά χ α δ η μ Ι α ς ,  περισπουδάστου 
περιοδικού τού Λονδίνου, ολίγα τινα περί 
τοΰ βίου αυτής.

Μετά βίον (Ααχρόν, γράφει τό εΐρψένον
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περιοδικόν, βίον τόν δποΐον ευτυχώς διη- 
νυσεν είς τοΰς καλητέρους πολιτικοΰς, φ ι
λολογικούς καί τεχνικοΰς κύκλους, ί) κυρία 
Γρότε άπεβίωσε τήν 2 9  δεκεμβρίου τού ή 
δη λήξαντος έτους* ^το  δευτέρα θυγάτηρ 
τοΰ Θωμά Λέβιν καί έγεννιίθη κατά τό 
1 7 9 2  έν τή  κομητεία τού Κέντ, ώνομάζε 
το δέ Ά ρρ ιέττα .  ‘Ο γάμος αυτής μετά τοΰ 
Γρότε έσυμφωνηθη τό 1 8 1 5 ,  άλλ’ έτελέ 
σθη μόλις τό 1 8 2 0 ,  ένεκα παραδόξων τ ι -  
νων περιστατικών, περι ών γίνετα ι λόγος 
έν τή  βιογραφία αυτού, τή  συγγραφείση 
παρά τής ίδιας κυρίας Γρότε. Κ ατά  τήν έ 
ποχήν εκείνην, σύνηθες καί προσφιλές έν 
’Α γγλία  ^το τό έργον τού τραπεζίτου, διό 
καί δ Γρότε έκ τοϋ τοιούτου έργου άρχισε 
τό στάδιον τοΰ βίου τοο, χρηματίσας δ νεώ- 
τερος τών συντρόφων τοΰ τραπεζικού κ α 
ταστήματος «Πρεσκότ Γρότε καί Σαπ Ά λ 
λά μόνον μέχρι τού 1 8 3 2  ήδυνήθη νά Ε»πο 
φέρη τόν άντίθετον είς τάς άγαθάς φύσεις 
πονηρόν τούτον βίον, καί άποσυρθείς, I- 
τράπη είς τάς πολιτικάς καί φιλολογικάς 
συναναστροφάς, δπου, γνωστός γενόμενος, 
περιεστοιχίσθη τά χ ισ τα  υπό τών έξοχωτέ 
ρων άνδρών τής ’Αγγλίας, έξ ών τινες καί 
έφιλοξενοϋντο έπί μακρόν έν τή ίδία αυτού 
οικία, είς ην έσύχναζον, άδ ιαλε ίπτως σχε
δόν, οί άριστοι τών μουσικοδιδασκάλων, ε 
νεκα τοΰ πρός τήν μουσικήν θερμοΰ Ερωτός 
του. Όποιος βίος, άξιος εις άνδρα διαθοέ- 
ψαντα τήν ψυχήν αυτού έν τή  έπιγνώσει 
τής αρχαίας ελληνικής καλαισθησίας. Ά λ λ ά  
τό αθάνατον έργον τής Ιστορίας του δέν ο 
φείλεται μόνον εις αυτόν* οφείλεται προ
σέτι, κατά μέγα  μέρος, είς τήν υπό τής συ
ζύγου του μεταδοθεΐσαν είς αυτόν θείαν 
έ'μπνευσιν, καί είς τήν έπίμονον αυτής πα-  
ρακίνησιν καί ένθάρρυνσιν, καί, τό κυριώτε- 
ρθν, είς τήν ενθουσιαστικήν και άκάματον 
συνεργασίαν της. Αυτή τοΰ άνεγίνωσκε, 
αυτή τοΰ ανεύρισκε τά  κατάλληλα χωρία 
τών άρχαίων καί νεωτέρων συγγραφέων, 
αυτή τοΰ Εγραφε, καθ’ δπαγόοευσίν του, αυ
τή τοΰ έκράτει σημειώσεις, αύτ·/) έτακτο- 
ποίει τά  δοκίμιά του, αυτή ίπιμελεΐτο  τήν 
τύπωσιν καί τήν έκτέλεσιν τών μετά  τ υ 
πογράφων καί έκδοτων συμφωνιών, καί αυ
τή  συγχρόνως πρώτιστον μ ίλημά  της ί ϊχ ε

τήν δ ία ιταν  καί τήν ανάπαυσή συζύγου, 
άποφασίσαντος νά συνεχίση τήν έαυτοΰ 
μννίμην μέ τήν μννίμνιν τής ένδοξοτέρας τοΰ 
ανθρωπίνου γένους εποχής, μέ τ*λν μνήμην 
λαοϋ μεγαλοφυούς καί μεγαλοπράγμονος, 
τόν δποΐον ποτέ  δέν θά λησμονήση η αν- 
θρωπότης. Όποιος θησαυρός ή τοιαύτϊ) σύ
ζυγος !

‘Η κυρία Γρότε διέπρεψε και ώς συγγρα- 
φεύς. Πολλά Ιργα της διηγειραν τόν θαυ
μασμόν τών λογιωτέρων άνδρών. ΠολλαΙ 
έφημερίδες καί πολλά περιοδικά συγγράμ
μ α τα  έθεώρουν τιμήν των την καταχώρι-  
σιν άρθρων καί διατριβών τοΰ καλάμου της. 
Τό 1 8 6 2  έγένετο συλλογή πλήρης αυτών» 
Τήν δέ βιογραφίαν τού άνδρός αυτής Άρχι
σε γράφουσα κατά  τό 1 86Θ, διέκοψε δέ αυ 
τήν έπί δεκαετίαν, καί μόλις έπεραίωσεν 
αυτήν τό 1 8 7 3 .  Οΰτως ή γυνή αυτη συ- 
νεπλήρωσε πάν δ ,τι ήδύνατο νά πράξη κ α 
λή σύζυγος υπέρ τής δόξης τοΰ άνδρός αυ
τής. Οί σύζυγοι ουτοι εζησαν ώς δύω συμ- 
μαθηταί,  καί συσπουδασταί, καί ένόμιζαν 
έαυτοΰς, μέχρι τοϋ άκρου γήρατος, ώς συμ
φοιτώντας εν τινί πανεπ ιστημίω , εις την 
συμφοίτησιν δέ ταύτνίν ήγαπη'θησαν δσον 
ουδέποτε άλλο άνδρόγυνον ήγαπήθη.

‘ Η κυρία Γρότε έφρόνει δημοκρατικώ;. 
ΤΗτο δυνατόν νά φρονή άλλως, αφού επί 
ή’αισυν αίώνα δέν εκαμνεν άλλο μετά τοΰ 
άνδρός της παρά ν’ άναδιφα τους άρχαι-  
ους ελληνας συγγραφείς ! Καί όμως, οι αγ- 
γλοι μεγιστάνες τήν έσέβοντο καί τήν έλα- 
τρευον, δ ιότι δ άνδρας της καί αυτη απε-  
τέλουν μέρος σπουδαιότατον τής έθνικής 
αυτών εύκλείας, καί δ ιότι τό φρονεΐν εν 
’Α γγλ ία  είναι σεβαστότερον παρά είς π ά 
σαν άλλην ευρωπαϊκήν πολιτείαν, άν καί 
«ι έξεις τών άγγλων είναι λίαν φιλοβασι
λικο ί.

* *
*

*0 γράφων καλόν βιβλίον, χρνίσιμον εις 
την π α ιδαγω γ ίαν  τών έλληνοπαίδων, ευερ
γ ε τ ε ί  αυτήν τήν πατρ ίδα .

Είναι άληθές δτ ι ,  παρ’ ήμϊν, πολλά βι
βλία γράφονται, εύαριθμότατα δμως εϋναι 
τά  υπερετοϋντα τόν μέγαν καί θεοφιλέστα· 
τον, καί έθ ν« ώ τ« το ν ,  σκοπόν »ίς τόν δποϊ-
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ον είδικώς άπέβλεψεν είς καί μόνος, φιλ«5- 
πατρ ις  και καθ’ δλα χρτ,στός, πολίτης, καί 
ο πολίτης ούτος είναι δ παντός σεβασμού 
άξιος κ. Λέων Μελας.

Ουρείς άλλος ήγάπησε, περισσότερον αΰ- 
τοΰ, την νεολαίαν της πατρίδος,καί οΰδείς 
άλλος καταλληλότερον καί τελεσφορώτερον 
αυτοΰ, Ιμερίμνησε περί τής αγωγής τών 
ημετέρων παίδων, τοσοΰτο παραμεληθείσης 
εκ μέρους εκείνων είς ους είναι άνατεθειμέ- 
νον τό πρώτιστον καί ΰπέρτατον τοΰτο κα 
θήκον πάσης πολιτε ίας καί πάσης κοινω
νίας ανθρώπων, όρεγομένων τόν αληθινόν, 
καί οΰχί τόν ψευδή, πολιτισμόν.

Έπιθυμοΰμεν ν’ άποκτήσωμεν χρηστούς 
πολίτας ,  καί δμως δέν φροντίζομεν περί 
τής έξ απαλών ονύχων καταλλήλου α γ ω 
γής τών παίδων. Δέν είναι ί  άνωτέρα έκ 
παίδευσις εκείνη ή'τις δ ιαπλάττε ι  καί δ ι α 
μορφώνει τόν νοΰν καί τήν καρδίαν, άλλ’ ή 
κ α τω τά τη  καί ί) μέση, κυρίως δέ ή κατω- 
τά τη .  Διά μόνης λοιπόν τής καταλλήλου 
πα ιδαγω γίας  ήμπορεΐ νά απόκτηση ή π ο 

λ ιτε ία  χρηστούς πολίτας , καί είς τόν έ· 
θνικώτατον τοΰτον σκοπόν ατενώς άπέβλε 
ψε, κα) θρησκευτικώς άφωσιώθη, δ ένάρε- 
τος ανήρ, ουτινος ή πεφωτισμένη διάνοια 
καί η αγνή φιλοπατρία έστράφησαν πρός 
την ρίζαν τοΰ κακοΰ, έξ ης άναβλαστάνου 
σιν δλαι αί άκανθαι καί δλα τά ζιζάνια, έν 
τίί ημετέρα κοινωνία καί έν τίί ήμετέρα 
πολιτε ία .

"Απαντα τά  έργα τοΰ κ. Μελα άποβλέ- 
πουσιν είς τήν πα ιδαγω γίαν .  ‘Ο  Γ εροστά -  
θι\() τό Π α ιδ α γ ω γ ικ ό ν  Ι γ χ ε ιρ ίδ ιο ν ,  α ί  
X ρ ισ τ ία ν ι χ α ΐ  δεήσεις,  τά  X  ρ ισ τ ια ν ιχά  α 
σ μ ά τ ια ,  ό Χ ριστοφόρος ,  καί αί Ή θ ιχ α Ι  ο* 
u i j i a i ,  ως καί τό έσχάτως έκδοθέν Π α ι 
δα γω γ ικ ώ ν  Ι γπ ό Λ η ιο ν  τω ν έΛΑηνοπαΙδων , 
αποτελοΰσι τήν βιβλιοθήκην τής ελληνικής 
πα ιδαγω γίας.  Πλήρη σοφίας τά  εργα ταϋ- 
τα ,  κινοΰν δικαίως τόν θαυμασμόν τών γνω- 
ριζόντων τ ί  έστι πα ιδα γω γ ία ,  καί πώς πρέ
πει να συντάσσωνται τ ά  πα ιδα γω γ ικά  βι
βλία, τόσον διά τόν διδάσκαλον, ώς καί 
διά τόν μαθητην. Αί ύψηλότεραι ίδέαι περί 
πίστεως, περί θρησκείας και πατρίδος, περί 
αρετής, περί καθηκόντων, περί αποχής άπό 
[Τών ελαττωμάτω ν καί τών κακιών έξη-

'γοΰντα ι  ρ.ετά τοσαύτης άφελείας καί ά- 
πλότητος, μετά τοσαύτης πεποιθνίσεως καί 
πειστικότητος, ώστε είναι άδύνατον ή τρυ. 
φερά τών νεανίσκων καρδία νά μήν οίκειω- 
θή μέ αΰτάς, Χαί ή παρθένος δ ά ν ο α  αΰ
τών νά μή γοητευθη, καί μετά  χαράς καί 
πίστεως νά μή διατήρηση άνεξιτέλους τάς 
εντυπώσεις τών πρώτων δ ιδαγμάτω ν άτι* 
να μέλλουσι νά κατασταθώσι τό άφθαρτον 
έφόδιον τοΰ μέλλοντος βίου. Παντοΰ τά  ε 
νάρετα τών προγόνων παραδείγματα , π α ν 
τού αί θεΐαι τής χριστιανικής θρησκείας έν- 
τολαί, παντοΰ ή ζωογόνος αύρα τής αρετής, 
παντοΰ ή καταδίκη τής κακίας. Δυσχερές 
έργον τό συγγράφειν διά τούς παΐδας.

Μικρόν είναι τό έσχάτως έκδοθέν Π α ι 
δ α γω γ ικ ό ν  έγχ ε ιρ ίδ ιο ν  τών έλληνοπαίδων, 
αλλ’ εις 2 1 1  σελίδας περιέχεται παν δ ,τ ι  
πρέπει νά μάθη δ άνθρωπος διά νά γείνη 
πολίτης χρνστός καί χριστιανός ευσεβής. 
Ή  μεγάλη δέ άξία τοΰ έργου αΰτοϋ, ώς 
καί τών λοιπών παιδαγωγικών έργων τοΰ 
κ. Μελα, συνίσταται είς τήν μέθοδον τής 
έκθέσεως τών πρός τούς νεανίας δ ιηγημά
των καί παραγγελμάτω ν. Περισσοτέραν έλ- 
ληνικήν ίστορίαν έμαθον οί είς τό άλληλο- 
διδακτικόν, η είς τό σχολεϊον, άναγνόντες 
τό ν  Γεροστάθην ,  παρά οί άκροασθέντες αΰ
τής έν τοΐς Γυμνασίοις* καί περισσοτέρας 
χριστιανικός έντυπώσεις έλαβον τά  άπο- 
μνημονεύσαντα τάς  Χ ρ ισ τ ια ν ι χ ά ς  δεήσεις  
μειράκια, παρά τά  διακούσαντα τών ιερών 
μαθημάτων, έν τοΐς διδακτηρίοις τής μ έ 
σης έκπαιδεύσεως, άπό στόματος νωθρού 
τίνος καί φυγοπόνου κληρικού. Διά τοΰτο, 
ήθέλαμεν, έν πλήρν) συνειδήσει, συμβουλεύ
σει δπως τό άριστον τοΰτο βιβλίον είσαχθή, 
ώς τό σωτηριωδεστερον άνάγνωσμα, εις τε 
τά  αλληλοδιδακτικά καί τά  έλληνικά σγο*

Τό  Π α ιδ α γω γ ικ ό ν  ΙγκόΑκιον  διαιρείται 
εις τρία μέρη, άφιερούται δέ πρός τούς έλ- 
ληνόπαιδας ύχό τοΰ διακαούς φί.Ιου αύτων  
Α ίο ν το ς  Μ εΛ α · Ούτως υπογράφεται δ 
ένάρετος συγγραφεύς. Τό πρώτον δέ μέρος 
τοΰ βιβλίου, μετά  τήν εισαγωγήν, π ρ α γ 
ματεύεται περί Σ ω μ α τική ς  π α ιδ α γ ω γ ία ς ,  
τό δεύτερον περι 'Η θικής π α ιδ α γω γ ία ς ,  καί 
τό  τρίτον περί δ ια ν ο η τ ικ ή ς  π α ιδ α γω γ ία ς ·
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Τεσσαράκοντα δέ καί τρεις είκονογραφίαι, 
άπασαι άναγόμεναι είς τήν έλληνικήν ίστο 
ρίαν, φέρονται έν τ φ  μέαφ, ώς ζώ ντα  π α 
ραδείγματα τών προγονικών αρετών, ένεκα 
τών δποίων fj 'Ελλάς έδοξάσθη καί θά δ ο 
ξάζετα ι είς άπαντα  τόν μέλλοντα χρό 
νον.

Τό βιβλίον, περί τοΰ δποίου γράφομεν, 
δύναται νά χρησιμεύση καί ώς δ σοφώτερος 
δδηγός πρός τούς ήμετέρους ιεροκήρυκας, οί 
πλεΐστοι τών οποίων δέν έκπληροΰσι τό 
καθήκον αΰτών πρός άλλον τινα σκοπόν 
είμή 8ιά νά κάμνωσιν έπίδειξιν, καί δχι 
διά νά γε ίνωνται καταληπτο ί,  λαλοΰντες 
περί πραγμάτων περί τών δποίων τό ακροα- 
τηριόν των δέν έννοεϊ τ ίποτε .  Προτιμότερον 
βεβαίως, καί ώφελιμώτατον, θά ητον, άν 
ίδίδασκον έπί τών θεμάτων, περί ών ό κ. 
Μελας εξηγείται,  τοσοΰτο σαφώς, πρός τά  
μειράκια, ήγουν, περί κακών έξεων, περί 
θρησκευτικών καθηκόντων, περί τών αισθη
μάτων τής αγάπης, τής εΰγνωμοσύνης, τής 
φιλοπατρίας, περί έγωϊσμοΰ, περί φιλαργυ- 
ρίας, περί άσωτείας, περί φθόνου, περί ο 
κνηρίας, περί θυμοΰ, περί υπερηφάνειας, 
περί καθηκόντων πρός τόν Θεόν, πρός τούς 
γονείς, πρός τήν οικογένειαν, πρός τούς δ ι 
δασκάλους, πρός τόν πλησίον, πρός τήν π α 
τρίδα, πρός ημάς αΰτούς κ τλ .

Δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν τέλος είς τήν 
παρούσαν βιβλιογραφικήν έρευναν, χωρίς νά 
έπαναλάβωμεν τήν ώραιοτάτην ευχήν τοΰ 
συγγραφέως μέ τήν δποίαν περαιοΐ τό ίνά- 
ρετον έργον του. »Διά τής εικονογραφίας 
»τοΰ ‘Ηρακλέους, άγωνιζομένου κατά  τής 
»Λερναίας Ύδρας, θέλω αποπερατώσει, φίλ· 
»τατο ι  έλληνόπαιδες, τό πονημάτιον τοΰ- 
»το. Ά λ λ ’ έντός τής εικονογραφίας ταύτης 
»δέν φαίνεται τό πρόσωπον τοΰ Ίολάου. 
»Είθε δέ νά εϋρετε αΰτόν έντός τοϋ άνά 
»χεΐρας ίγκολπίου υποκρυπτόμενον, δπως 
»ΰπ’ αΰτοϋ βοηθούμενοι καί τόν καλόν ΰπέρ 
»τής άρετής άγώνα γενναίως άγωνιζόμενοι, 
»έξοντώσητε καί υμείς, ώς άλλοι Ήρακλεϊς, 
την παρ’ ήμϊν Ύδραν τής Κακίας, ητις διά 
»τών πολλών καί όλεθρίων αΰτής κεφαλών 
άπειλεΐ καί τό παρόν καί τό μέλλον τής 
φ ιλτάτης fjjAtov ‘Ελλάδος.»

Διεξήλθομεν τούς δύο έσχάτως δημοσι- 
ευθέντας έν Βενετία τόμους τοϋ κ. Σάθα, 
έξ ών δ μέν άφιεροΰται τώ  *. Ά νδρέα  Αυ- 
γερίνφ, ώς φίλω καί εΰεργέτη, δ δέ τ φ  κ .  
Λομβάρδίι), ώς φίλω καί εΰεργέτη έπίσηί·

Ό  πρώτος τών είρημένων δύο τόμων εϊ* 
ναι συγγραφή πολλού λόγου άξία περί τοΰ 
θεάτρου καί τής μουσικής τών Βυζαντινών, 
προτασσομένη ώς εισαγωγή είς τό περίερ
γό τατον τοΰτο θέμα, δ δέ δεύτερος περι
γράφει είδικώς τό Κρητικόν θέατρον, καί 
διερευνά τήν έαυτοΰ ποίησιν, ·5ίς δημοσιεύει 
τέσσαρα δράματα, ήτοι τόν Ζνίνωνα, τόν 
Στάθ/ιν, τόν Γύπαριν καί τήν Έρωφίλην. 
Ό  κ. Σάθας ΰπόσχεται νά ίξακολουθήση 
τήν δημοσίευσιν καί άλλων τής βυζαντινής 
έποχή; άνεκδότων είσέτι δραμάτων, ώς 
καί γλωσσάριον ενός έκάστου αΰτών, πρός 
εΰχερεστέραν κατάληψιν τής τότε γλ ώ σ 
σης.

Ή  βυζαντινή φιλολογία ενδιαφέρει τά  
μέγ ιστα  τήν καθόλου ελληνικήν φιλολο
γίαν ,  καί δ ιά  τοΰτο ή ΰπό τοΰ κ. Σάθ* 
προσφερομένη υπηρεσία είς τά  έλληνικά 
γράμματα  είναι πολύτιμος. Α κά μ α το ς  ε
ρευνητής, φέρει είς φώς έργα άγνωστα ώς 
έπί τό πλεϊστον, είς τόν φιλολογικόν κό
σμον, καί συνοδεύει αΰτά μετά  τοιούτων 
λετομερειών, αΐτινες οΰδεμίαν άφίνοοσιν άμ- 
φιβολίαν οτι έμπνέεται ΰπό ζήλου θερμοϋ 
περί τήν άνακάλυψιν μυσσηρίων φιλολογι
κών τής σκοτεινής ίκείνης εποχής, δτε καί 
τά  ελληνικά έν γένει γράμματα  καί »ϊ 
γλώσσα έπαθον τά  πάνδεινα, καί έπί τ ο 
σοΰτο παρεμορφώθησαν ώστε κατήντησαν 
άγνώριστα. Ά ρκεΐ δέ νά εϊπωμεν τοσαύτνι 
ίτο ν  η παρακμή ώστε πολλαχοΰ εΰρίσκο- 
μεν φιλολογικά έργα καί νομικά ά π ο γθ έ γ -  
μ α τα  μέ λέξεις μέν έλληνικάς, γεγραμμέ- 
νας δμως μέ  στοιχεία λατινικά.

Ή  εισαγωγή τοΰ κ .  Σάθα, νίτις, ώς εϊ-  
πομεν, αποτελεί τόν πρώτον τών είρημέ
νων δύω τόμων, είναι έ'ργον μελέτης εΰ- 
ρειας. Τά περί τής καταγω γής τοΰ βυζαν
τινού θεάτρου καί τά  περί τών έποχών καί 
τών διαφόρων μεταβολών καί περιπετειών 
αΰτοϋ, ώς καί τά  περί τών αιτίων είς ά 
άποδίδονται αί μεταβολαΐ αυται,  εκ π η τ  
γών άξιοπίβτων ερανισθέντκ π ά ντα  τα ϋτα ,
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ικανοποΐοΰσιν αρκούντως τήν περιέργειαν 
τοϋ αναγνώστου, καί παρέχουσι πλήρη ει
κόνα τής βυζαντινής θεατρικές σκηνής, ώς 
καί τών επ ’ αυτής διαδραματισθέντων τότε 
φιλολογικών έργων. Τά δέ περί βυζαντινή; 
μουσικής, κα'ι ιδίως τής εκκλησιαστικής. ί- 
ςΌρουμενα, δίδουσιν άρκοΰσαν αφορμήν πρός 
λύσιν, θεωρητικήν τουλάχιστον, έπί τοϋ 
παρόντος, τοϋ μεγάλου ζητήματος τής ση
μερινής έκκλησιαστική; ήμών μουσικής,καί 
πρό; διευκρίνισιν τής άμφισβητήσεω; {περΙ  

χο ρ ο ΰ  xal apuorlac  πο.Ιυφ&νου, δπερ κ υ 
ρίως, ως γνωστόν, διαιρεί τάς γνώμας τών 
περι την εκκλησιαστικήν μουσικήν άσχο- 
λουμένων, καί τών θιασωτών τοΰ ενός γ, 
*οΰ άλλου συστήματος.

Τών εν τ φ  δευτέρφ τόμφ τεσσάρων Κρη
τικών δραμματων προηγούνται προλεγό- 
ρενα , δ ιαφωτίζοντα τά περί κρητικής ποιή- 
σεω;. Έ ξ  αυτών πληροφορείται τις δτι ή 
καρδία τών Κρητών πάσης δουλικής επο
χ ή ; ,  αδιαφόρω; άν αυτη ήτο χριστιανική 
$ τουρκική, εν* καί μόνον στεναγμόν ε ΐ / ε ,  
τόν στεναγμόν υπέρ τής κακοδαιμονούσης 
πατρίδος. Φύσει ποιηταί οί Κρήτες, ήρέ- 
σκοντο να θρηνώσι τήν πατρίδα των διά 
στίχω ν. Νεανία; δεκαοκταέτης,ό Πάνδημο; 
εκ Ρεθύμνου, φοιτών τό 1 6 1 9  εΐ; Πατάϋ 
ιον, έψαλε τόν ίιπερ πατρίδο; πόνον του 
εις στίχους ιταλικούς, άξίους τοΰ καλάμου 
τοΰ Πολιτίανοϋ, τοΰ ΙΊαρίνη καί τοΰ Ako- 
παρδη. Έκεϊ,  τό πρώτον οί φοιτηταί Κρή- 
τές καθιέρωσαν ω; σύμβολον τή ;  άναγεννη- 
0/|σομένη; πατρίδος των τόν φοίνικα, καί 
έφεραν αυτόν έντετυπωμένον εΐ; τε τά έλ- 
ληνικα φιλολογικά έργα των, |ν  τ*ΐς σφα- 
γϊσιν αυτών, καί Ιν τοΐ; δακτυλίοι; αυτών.

Αλλ’ άν καί ή λογοκρισία έ*αυσέ τινα 
τώ ν  βιβλίων, τών φεοόντων τόν φοίνικα, ή 
ανάμνησι; τοΰ πράγματος έμεινε καί διε- 
τηρήθη πάντοτε  εΐ; τόν τόπον εκείνον, μ.£- 
ταξυ έλλήνων κα'ι σπουδαζόντων έλληνο- 
παιδων, ακμαία. νΙσω; καί δ Κυβερνήτη;, 
μαθητέυσα; εις Πατάϋιον, ένεπνεύσθη υπό 
τή ; τοιαυτη; αναμνήσεως, καί διά τοΰτο, 
έλθων εΐ; τήν Ε λ λ ά δ α ,  άντικατέστησε τό 
έν t a t ;  δημοσίαις σφραγΐσι σύμβολον τή; 
Ά θ η ν α ;  δια τοΰ συμβόλου τοΰ Φοίνικος 
Snip Ιθεωρήθη τότε ώς Ιεροσυλία,

Ά ξ ι α  άναγνώσεω; είναι τά τέσσαρα 
δράματα τή ;  ̂ Κρήτη;, τά  δημοσιευόμενα 
υπό τοϋ κ. Σαθα. Τα δράματα τα ΰ τα  π α -  
ριστάνοντο εΐ; τά  κρητικά θέατρα επί ένε- 
τοκρατίας. Τό στενόν τοΰ χώρου δέν μας 
ίπ ιτρέπει νά φέρωμεν κρίσεις τ ινά ; περί 
αυτών. Ο Γυπαρι; είναι δράμα ποιμενικόν, 
διεξοδικώτερον ισω; τοΰ δέοντο;. Τό έργον 
δμω; τοΰτο έχει  καλλονάς πο ιητικά; σπα- 
ν ιω τατα ;.  Ό π ο ια  ή'οεμο; φαντασία, άλη- 
θώ; ελληνική, καί οποία περιπαθή; έκφρα · 
σι; ! ' ϊπάρχουσ ιν  έν αυτφ, ώ; καί έν τή 
Έρωφίλη, στ ίχο ι  οΐτινε; ήδύναντο νά δια’· 
κριθώσιν ώς μαργαρϊται εΐ; τά ;  ποιήσει; 
τών έξοχωτέρων ποιητών. Άλλ» δ,τι μετά 
φιλοπάτριδο; συγκινήσεω; παρατηρεί τ ι ;  
εΐ; τά κρητικά δράματα είναι τοΰτο ιδίως, 
δ τ ι  δλα τά δραματικά θαυματουργήματα 
διεπράττοντο πάντοτε περί τό δρος τή ;  "I - 
δη;, δ Ζεΰ; δέ καί ή Αφροδίτη λαμβάνου- 
σιν εΐ; αυτά μέρο;, ώς άν ίσαν οί έφέστιοι 
θεοί τοΰ ποιητοΰ. Τά θέατρον έν Κρήτη έ 
παυσε μετά τήν τουρκοκρατίαν.

*Α; θρν.νήσωμιν, καί πάλιν , έπί τή παρά- 
7 ^  δουλεία; λαοΰ ί λ λ η ν ιχ ο ΰ ε ΐ ;  τόν
οποίον ό Θεό;, διά τή ;  δεξιά; αύτοΰ, έχο- 
ρήγησε τά  λαμπρότερα δώρα τή ;  φύσεώ;. 
Οποία ανδρεία, δποία διάνοια, δποία φαν

τασία, όποια χάρι;,  δποία φιλοπατρία ! Ό  
μ έγα ;  καί ώραΐο; καί στίλβων Οφθαλμό; 
του Κρητό;, ΐδοΰ τό ζώπυρον τό δποΐον ά -  
κοίμητον διατηρείται πάντοτε  έν τή  μ ε γ ά 
λη αΰτοΰ καρδία !

γγ. ι .  χ .

Π Ε Ρ Ι  Ε Κ Λ Ο Γ Η Σ  Ε Π Ι Τ Η Δ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ  Ο
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Χ1ΡΙΣΗ ΠΟΙΆΙΟΓ 
χα0ΐ)γητοδ.

Ά ν  τά  παιδ ία  σου έλευθέρω; άνεπτύ- 
χθ/ισαν, αν συνεχώρησα; αΰτοΐ;  ν’ άσνο- 
λωνται κατά τήν κλίσιν των, τότε  θά δει-

vili? Τ0° K»rl,°PPel βΜίου  Τών νο-
Π ο7λ\οΓ Ρ ^ 0V ί*δίδ«ι ό κ, X,
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χθη σαφώς πρός ποιον στάδιον εινε προω- 
ρισμένα, καί εις ποιον θά εύτυχήσωσί ποτε . 
Δυστυχώς ΰπάρχουσι σχολεία, άτινα ου- 
δένα χρόνον άφίνουσιν εΐ; τό παιδίον, ΐνα 
ένασχοληθή κατά τήν κλίσιν του, ώστε νά 
μάθη άφ’ έαυτοΰ εΐ; τ ί  κλίνει, καί, δταν 
ποτέ  έρωτηθη «τ ί  θά γείννι; ;» αποκρίνε
ται «δέν ήξεύρω».

«Καί τ ί  νά χάμω τόν Ερρίκον μου ; Τί 
μέ συμβουλεύει; ;» μέ ήρώτνσε πατήρ τ ι ; .

Έ γ ώ  : «Εκείνο, δπερ άπασχολεΐ δλην 
τήν ζωήν του ώ; ένασχόλησι; προσφιλή;. 
Ά ν  ά γαπα  νά ΐχνογραφή, δύναται νά γ ε ί 
νη λιθογράφο;· άν προτιμά νά ζωγραφή, ά; 
γείνη ζωγράφο;* άν άπλήστως παίζη επί 
τοϋ κλειδοκύμβαλού, ά ; άφιερωθή εΐ; τήν 
μουσικήν* άν άσχολήται εΐ; τήν κόλλησιν 
χαρτίων, ά ; γείνιρ βιβλιοδέτη; ή κ α τ α 
σκευαστή; θηκών κ. τ .  τ .  Έ ν συντόμφ, δ ,τι 
τώρα κάμνει έξ Α γάπης ,  ά ; έκλέξη ώ; στά-  
όιόν του’ δ ,τ ι  τ φ  εΐνε τώρα μόνον τή ;  /Τυ
ριά*// c γ εΰ μ α ,  άς γείνη δι’ αυτόν ό χα θ η ·  
μερινόζ  «ρτο ί» ·

Πατήρ : «Δέν έχει καμμίαν αγαπητήν 
ένασχόλητιν».

Έ γ ώ  : αΚαί τ ί  κάμνει εΐ; τάς έλευθέρα; 
ώρα; 5 πώ ;  διασκεδάζει ;

Πατήρ : Δέν έχει ούδαμώ; έλευθέρα; 
ώρα;. "Οταν τήν εσπέραν κατά τ ά ;  5 1 ]2  
έλθη έκ τοΰ σχολείου, μανθάνει τά  λ α τ ιν ι 
κά, τά  γαλλικά , τήν γεωμετρίαν, τήν ά λ 
γεβραν, τήν ιστορίαν, φυσιογραφίαν, γεω
γραφίαν, καί οΰτω καθεξή; μέχρι τοΰ δεί
πνου. Μετ’ αυτό ή σύζυγό; μου προγυμνά
ζει αυτόν έτ ι  εΐ; τά  ’Α γγλικά , μέχρι; ου 
υπάγωμεν νά κοιμηθώμεν* έγώ έν τ φ  μ ε 
ταξύ άναγίνώσκω τήν εφημερίδα».

Έ γ ώ  : «Καί τά ;  Κυριακά; ;
Π ατήρ : «Πρό μεσημβρία; έχει ακόμη

τ ά ;  εργασία; τοϋ σχολείου, μετά  μεσημ
βρίαν δέ πρέπει μεθ’ δλης τή ;  οικογενεία; 
νά υπάγη εΐ; περίπατον. Τούτο έγώ δ ι έ 
ταξα άπαξ διά παντός, άλλως ουδέποτε θά 
έξήρ^ετο εί; τόν καθαρόν άέρα.’Ηναγκάσθη- 
μεν μάλιστα νά τ φ  άγοράσωμεν εγερτήριον 
ώρολόγιον, δπερ τακτοπο ιε ίτα ι  καθ’ έκά- 
στην εσπέραν καί έξυπνίζει αυτόν ένωρί- 
τερον τή ;  άλλη; οΐκογενείας»,

Έ γώ  : «Καί εις τάς διακοπάς ;»

Πατήρ : «Τότε έχει νά κάμη εκθέσεις, 
νά έπαναλάβη τά  μεμαθημένα* τότε  ορί
ζονται ί ΐ ;  τά  πα ιδ ία  έκ τών δοκίμων συγ
γραφέων τεμ ά χ ια ,  άτινα όφείλουσι νά ανα- 
γνώσωσιν,—  εί; τ ά ;  δ ιαχοπά; δέν δύναται 
νά πράξη άξιόλογόν τινα έλευθέραν εργα
σίαν* έκτό; τούτου άπαιτώ  εΐ; τά ;  διακο- 
π ά ;  τοϋ θέρου; καθ’ έκάστΥΐν νά περ ιπατή  
καί λούηται.

Ήρώτησα καί αυτόν τόν ϊδιον εΐ; τ ί  
έχει δρεξιν, καί αυτό; δέν ήξευρε. Καί πολ- 
λάκ ι;  ήρωτήθην υπό μεγάλων μαθητών : 
«τ ί  νά γείνω ;» τ ί  μέ συμβουλεύετε ;»

Είνε λίαν λυπηρόν, δταν ό υιό; θέλ·/] νά 
τ φ  όρίση ό πατήρ εΐ; τ ί  π ρ έπε ι  νά  Α σ χο ·  
.Ιήται χαθ ' οΛην τη ν  ζωήν του , έν αλλαι; 
λέξεσιν,δταν δέν εΰρίσκη ευκαιρίαν νά γνω - 
ρίση τ ί  ήθελε τόν καταστήσει ευτυχή. Διά 
τοΰτο πρέπει τ ι ;  σπουδαίω; νά προσέχη, 
νά παραχωρή εί; τά πα ιδ ία  ικανήν ελευθε
ρίαν, καί οΐκονομή αύτοϊ; ικανόν χρόνον, 
ϊνα δύνωνται νά δοκιμάζωσι καί τελειοποι- 
ώνται εΐ; αγαπητήν  τινα ένασχόλησιν.

Διά τήν αιτίαν ταύτην δέν πρέπει τ ις  
ν’ άπα ιτή ,  ώστε π α ν  παιδίον νά τά  μαν- 
θάνη oJa ·  Περί αύτοϋ ήδη σαφέστατα έν 
τίό τέλει τή ;  2-ίη; έπιστολή; (σελ. 3 6 0 )  
έξεφράσθην. Π ράγματα, άτινα άναμφιβόλως 
εναντίον τή ;  φύσεω; καί τών φυσικών τοϋ 
παιδο; ιδιωμάτων εινε, ά ;  μανθάνη τόσον, 
δσον εινε απόλυτο; άνάγκη. Τοϋ σχολείου 
αί έργασίαι πρέπει βεβαίως νά γ ίνω ντα ι  
π ιστότατα ,  άλλ’ δταν ό Άλφρέδος δύδε- 
μίαν ευρίσκη εΰχαρίστησιν εί; τήν φυσιο
γραφίαν, καί δέν προχωρη πέρα τοΰ μ έ 
τριου, τότε  μή λέγε : «θελω λάβει καί
ιδιαίτερον διδάσκαλον, ΐνα καί εις τό εΐδος 
τούτο γείνη άριστο;». Ούχί. Ί δ έ  καλλ ίτε-  
ρον ποία εινε ή ά γα π η τή  του ένασχόλησις, 
καί άν π .  χ .  πάσα; τ ά ;  έλευθέρα; ώρας του 
άφιεροΐ εΐ; τήν άλγεβραν, άν κατά  τήν 
δειλήν, ενώ οί άλλοι έσθίουσιν, αυτό; λύει 
έξίσωσίν Ttva τοΰ Διοφάντου, καί εΐνε το- 
σοΰτον εΐ; τήν έργασίαν του βεβυθισμένος, 
ώστε ουδόλως αισθάνεται άνάγκην τροφή;, 
καί έπειτα εγείρεται αίφνη; καί ζητε ί  τήν 
τροφήν του, —  τοΰτο είνε σαφέ; σημεΐον, 
καί άν θέλης νά πληρώσης δ ι’ ιδιαιτέραν 
διδασκαλίαν, καί άν rj υγεία τοϋ Άλφρέδου
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δέν βλάπτεται, προμήθευσον αΰτώ ιδ ια ίτε
ρον τών μαθηματικών διδάσκαλον* ουτω 
θά γείνη ευτυχή?, καί τά χ ρ ή μ α τ ά  σου θά 
φέρωσι πλουσίους τόκους.

'‘‘A c  μ ή  άναγκάζτ] tic τό π α ιδ ίο ν  etc ίπ ι ·  
τή δευμ α ,  π p0c τό όποιον δ ί ν  εχε ι  χΜ σ ιν .

"Όταν άνθρωπός τις έπιφορτισθη καθ’ ο- 
λην τήν ζωήν του εργασίαν μή άρεσκουσαν 
αΰτώ, τό τε  δέν πρέπει τ ις  νά θαυμάζω, άν 
έλλιπώς ίκτελη αΰτήν καί χαίρη εις πάσαν 
ώραν, ή'τις λυτρώνει αΰτόν άπό τής τυραν
νίας.

Νέος ών εγνώρισα υποδηματοποιόν τινα 
δντα είς τοιαύτην θέσιν. Είχε πολύν ε π ι 
στημονικόν νοϋν, μεγάλην δραστηριότητα, 
καί ή καρδία του ήτο «διά τήν βοτάνι  
κήν»* έπεθύμει υπέρ παν άλλο νά σπου 
δάση βοτανικήν, ά λ λ ’ δ πατήρ του ειπεν : 
«αΰτά  εϊνε άνοησίαι», ή τέχν/) είναι χρυ 
σοΰν έδαφος, καί θά γείνης υποδηματο
ποιός.»

*0 Κάρολος υπηκουσεν είς τήν θέλησιν 
τοΰ πατρός του* διήλθε τόν χρόνον τής 
μαθητείας καί περιοδείας, έγεινε τέλος 
υποδηματοποιός καί ένυμφεύθη* άλλά τό 
ερ γο ν  του ητο δ ι’ αΰτόν φορτίον φοβερόν, 
καί εΰχαρίστει τόν ®εόν, δτε ήρχετο ή 
Κυριακή καί ήδύνατο νά υπάγη είς τό δά 
σος καί τους λειμώνας καί συνάγω βότανα,  
ή άνακαλύπτη μέχρι τοΰδε αγνώστους το  
ποθεσίας. Ποσάκις είδον αΰτόν τήν εσπέραν 
τής Κυριακής έπιστρέφοντα μέ βαρύ δέμα 
φυτών υπό μάλης ί Φυσικώ τώ λόγω δέν 
ήρκεϊτο είς τήν Κυριακήν μόνον. *Αν είς 
εργάσιμόν τινα ημέραν έσχόλαζεν ενωρίς 
άπό τής εργασίας, τότε βεβαίως ήδύνατο 
νά άσχοληΟ/ί είς τήν βοτανικήν· καί τ ίς 
ήδύνατο νά άπαγορεύση είς τόν υπόδημα 
τοποιόν να αναχώρησή ήμίσειαν ώραν πρό 
τώ ν άλλων άπό του εργαστηρίου ή καί 
μίαν ολην ώραν ; Καί ναί μέν ήρχετο ενίοτε  
πελάτης τις θέλων νά δμιλήση πρός τόν 
υποδηματοποιόν. Καί τοΰτο αληθώς ήτο 
^υσαρεστον, άλλά : «είμαι πεπεισμένος δτι 
έπί τοΰ ορούς Ά νερβέγου υπάρχουσιν . . . .  
. . . . . . .  τό έδαφος εινε πρός τοΰτο κα
τ ά λ λη λ ο ν» .  Καί άν ό άνθρωπος πράγματι  
ευρισκε τοΰτο τό φυτόν, τότέ ήτο τοσοϋ- 
τον ευτυχής, ώστε ολίγον έθλίβετο, άν έγί

νοντο δύο η τρία ζεύγη υποδημάτων ο λ ι-  
γώτερα.

Ητο μεγάλη ηδονή νά άκούη τις τόν 
άνθρωπον, δτε ήρχετο λόγος έπί τοϋ ά- 
γαπητοΰ αΰτώ θέματος* άλλά τό  «ργα- 
στήριόν του ειχε κακώς. Κ ατ’ άρχάς, δτε 
εγνώρισα αΰτόν, είχε 4  Ιργάτας, καί μετά  
10  ετη μόνον εν α, καί όσω ή εργασία ή- 
λαττοΰτο , τόσα) όλιγώτερον έφρόντιζεν ού
τος. Όλονέν έζημιοΰτο, καί οΰδέ νά τραφή 
πλέον εκ τοΰ έργου του ήδύνατο. Τέλος 
παρητησε τό σκοτεινόν έργαστη'ριον, — ώ 
πόσον λαμπρά ητο είς τό δάσος!

’Αλλά τώρα ηΰξησαν τά χρέη του γι-  
γαντια ίως, οί δανεισταί του τόν έπίεζον, 
τό κατάστημά του εντελώς διελύθη,— τότε 
συνηνώθησαν οί φίλοι τοΰ φύσει χρηστοΰ, 
σωφρονεστάτου, καλοΰ καί εργατικού άν- 
δρός, καί τώ  έπρομηθευσαν μικράν τινα 
θέσιν, δηλ. κατώρθωσαν νά τώ  δοθη θέσις 
γραφέως. ’Α λλ’ οί δανεισταί δέν εΰχαρι- 
στοΰντο νά περιμένωσι 10  έτη τήν πληρω
μήν τών άπαιτησεών των* τόν έπίεζον, 
τόν έβασάνιζον, τόν ήπείλουν, ώστε εφυ- 
γεν* άλλ’ ή άλλοτε τόσον φιλική πρός α υ 
τόν φύσις οΰδεμίαν πλέον παρεϊ^εν αΰτφ 
ησυχίαν* τά  τέκνα τής μητρός γης, άτινα 
άλλοτε τόσον φαιδρώς έμειδίων πρός αΰ
τόν, δέν ήδύναντο τώρα νά τώ  παράσχω- 
σιν ευθυμίαν —  δέν είχον δι’ αΰτόν οΰδε
μίαν βοήθειαν, οΰδέ Ιλησμόνει τάς συμφο
ράς του, δτε μεταξύ αΰτών εΰρίσ-ιετο. 
Τότε ήρχισε νά έπισκέπτηται τό ζυθοπω- 
λεΐον* ιοως τοΰτο ήθελε τώ  δώσει τό ΰδωρ 
της λήθης. Θέλω μόνον είπει τό λυπηρόν 
τέλος του. Ά πέβα λε  τήν θέσιν του ένεκα 
μέθης, καί δ ιότι έκλήθη πρό τοΰ δ ικαστη 
ρίου διά τά  χρέη του* μετά  τα ΰ τα  άνέ- 
λαβε μεσιτείας καί μεταφοράν ειδήσεων, 
ίν τ φ  μεταξύ έκάθητο έν τώ  ζυθοπω- 
λείψ, —  ταχύς θάνατος άπεπεράτωσε τήν 
ατυχή ζωήν του. Καί πόσον θά ήτο εΰτυ- 
χής ίσως ό άνθρωπος, άν ό πατήρ του τφ  
έπετρεπε νά γείνή κηπουρός ή φαρμακο
ποιός, ή άν εγίνετο διευθυντής β&τανικοΰ 
κήπου !

Χιλιάδες υπάρχουσιν έπί τής γης περί 
ημάς, οιτινες δεν ασχολούνται είς τό έργον,  
εις τό δποϊον εχουσι έπιτηδειότητα καί
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κλίβιν, καί δμως δέν διαφθείρουσιν αΰτό 
οΰτε ύπάγουσιν είς τό ζυθοπωλεϊον, οΰτε 
δίδουσι τέλος οί ίδιοι είς τόν περί ύπάρ- 
ξεως αγώνα. Πιθανώς ούτοι είνε ισχυρότε
ροι, έχουσι μείζονα δύναμιν άντιστάαεως, 
μείζονα δραστηριότητα ή εκείνος, άλλά καί 
δ ι’ αΰτούς βεβαίως δ βίος δέν είνέ τ ι  φαι
δρόν.

Ποιοι λοιπόν είνε οί λόγοι, οίτινες συ
χνότατα  δρίζουσι τήν εκλογήν τοΰ σταδίου;

Οί υίοί τοΰ κυρίου Άδοσίδου πρέπει 
πάντες νά σπουδάσωσι, δ ιότι  καί αΰτός 
έσπούδασε, καί δέν αρμόζει άλλως. Καί 
ναί μέν δυσκόλως αντιλαμβάνονται,  εΰκό 
λως λησμονοΰσι, καί έν τώ  σχολείιρ εινε έκ 
τών τελευταίων, άλλ’ ό πατήρ έσπούδασε ! 
Πολλοί διατείνονται δτι  η επιστήμη δέν 
θά έζημιοΰτο πολύ, καί άν μή έσπούδαζεν* 
άλλά τοΰτο δέν σημαίνει, τό σπουδαϊον 
είνε δτι  4 νέοι ώθοΰνται είς έργον, οπερ δι’ 
αΰτούς μόνον άκάνθας η τουλάχιστον οΰ
δέν άνθος έχει.

« 'Ομιλήσατε, σάς παρακαλώ, ά π α ξ μ έ  
τόν Θεόδωρόν μου», μοί ειπεν δ κύριος Αε- 
όντιος, «δέν ηξεύρω διόλου τ ί  νά τόν κ ά 
μω* αΰτός θέλει νά γείνη κτίστης, ξυλουρ
γός, άρχιτέκτων ή τι τοιοΰτον* τοΰτο εγώ 
βεβαίως δέν δύναμαι νά επιτρέψω».

’Εγώ : Καί δ ιατί  ;
’Εκείνος (θαυμάζων) : «Θά ήτο ώραΐον, 

άν δ νέος κύριος Αεόντιος ϊσ τα τα ι  μέ τήν 
ποδείάν είς τόν δρόμον καί άνεμίγνυε πη 
λόν καί άαβεστον, ή έπήγαινε νά άγοράση 
διά τούς έργάτας βούτυρον, τυρόν καί άρ 
τον άπό τό παντοπωλεϊον ! Έ γ ώ  είμαι 
έμπορος, καί δ Θεόδωρος δέον νά γείνη 
έμπορος, άλλως βεβαίως δέν εινε δυνατόν».

Ό  ’Ιωάννης είχε βεβαίως εΰφυώς πρός 
τάς έπιστήμας* είχε σαφείς ίδέας, ορθήν 
κρίσιν, ταχεϊαν  άντίληψιν καί σιδηράν ε π ι 
μέλειαν. Έπεθύμει νά σπουδάση, άλλ’ δ 
πατήρ του είπε : αΚαί τ ί  θά γείνη τό έ'ρ 
γον μου ; Προήγαγον τό κρεωπωλεΐόν μου 
τοσοΰτον, ΐνα άποθανόντος έμοϋ περιέλθη 
είς ξένας χ_εΐρας ; Μήπως έγώ  έκ τοΰ έργου 
μου δέν κερδίζω πλείονα είς ipeic μ i)rac  ή 
είς καθηγητής είς ί ν  ετοζ ;

Ά λ λ ά  δέν έχω ούδεμίαν είς αΰτό εΰχα- 
ρίστησιν», άπαναιχ δ ’Ιωάννης.

αΠέρί εΰχαριστήσεως μή δμίλει! σιώπα ! 
Δέν γνωρίζεις άκόμη τόν βίον. Μήπως φαν
τάζεσαι -δτι έγώ εΰχαριστοΰμαι σφάζων 
κτήνη, έκδαίρων, τεμαχίζω ν  καί πωλών τό 
κρέας ; Νομίζεις δτι  μοί εϊνε εΰχάριστον 
δ ι’ δλου τοϋ έτους άπό πρωίας μέχρις έσπέ 
ρας νά ημαι είς τόν σταΰλον, είς τό σφα- 
γεΐον η είς τό κρεωπωλεΐόν ; άλλά τό κά- 
μνω, διότι παρέχει χρήματα» .

Ό λ ω ς  άλλως σκέπτεται ή κυρία Φ ιλ ιπ 
πίδου. α'Ο Μαυρίκιος δέν εινε μέν έκ τών 
εΰφυών, καί τό μανθάνειν δυσκολεύει αΰ
τόν, άλλ’ δμως τόν στέλλω εις τό γυμνά- 
σιον καί οφείλει νά σπουδάση* δύναμαι, 
χαΐ ί γ ώ  νά  εχω  εις τή ν  ο ίχογένε ιάν  μον  
έπ ’ ϊνη< ώζ xa l nac  ciJJoc ενα κύριον δ ι 
δάκτορα .

Ό  ’Ιωάννης καί δ Μαυρίκιος πρέπει νά 
έπιδοθώσιν είς έργον, πρός τό δποϊον κυ 
ρίως δέν έπλάσθησαν* καί έκεΐνος μέν οφεί
λει νά άποζημιωθή διά τών χ ρ η μ ά τω ν ,  
ουτος δέ διά τοΰ τίτΛου τοΰ διδάxτopoC} 
διότι δ ι ’ δλου τοΰ βίου των θά έσθίωσι 
τροφήν, ητις δέν θά τοΐς φαίνηται ήδεΐα. 
Καί δέν κατηγορώ μέν κανένα, άν προτιμά 
διά τόν υιόν του έργον, οπερ 6λικώς άντα- 
μείβει πλουσίως ή παρέχει τιμάς καί ε π ι 
σημότητα, επομένως καθιστά τήν ζωήν 
εΰκολωτέραν καί ώραιοτέραν* άλλά τά έ- 
ξωτερικά ταϋτα  πράγματα  δέν διώκουσιν 
έκ της καρδίας τήν δυσαρέσκειαν, οΰτε 
έξιλεοϋσι πρός τήν ειμαρμένην. —  Θέλω νά 
διασαφήσω τοΰτο δ ι’ άναλόγου έκ τοΰ βίου 
παραδείγματος. "Αν τις είς τήν οικίαν του 
έχη δυσαρέσκειαν καί θλΐψιν, άν δ οίκός 
του άντί  οΰρανοϋ εινε δι’ αύτόν κόλασις, 
οΰδόλως ώφελεΐται, άν κερδίζη πολλά χρή
ματα , η άν ώς πολίτης ή ώς συγγραφεύς 
άπολαμβάνη μεγάλην δπόληψιν* διά τού 
των βεβαίως δέν γ ίνεται εΰτυχής, καί 
βεβαίως θά ΐθυσίαζε πάσαν έπισημόρητα, 
άν μόνον εΰρισκεν εΰτυχίαν καί άγάπην έν
τός * ών 4  αυτοΰ τοίχων. Τό αΰτό συμβαί
νει καί μέ τό επ ά γγελμ α .  "Οστίς είνε ευ
τυχής  έν τή  έργασία του, ευχαρίστως σ τε 
ρείται γλυκυσμάτων καί λιχνευμάτων, 
άλλά καί τά  πολυτ ιμ ότατα  λιχνεύματα 
δέν δύνανται νά άναπληρώσωσι τήν χαράν 

! τήν έκ τοΰ έπαγγέλμα τος .
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Τον παραδοξότερον λόγον εις εκλογήν 
έπαγγέλματο.; εϊχεν δ κ. Β εν ιαμ ίν  κ α τ ’ 
αΰτόν δ Ματθαίό; του επρεπε νά γείννι δ ι 
δάσκαλος, διότι δέν  είνε δ ι ’ ά .Π ο τ ίπο τε  
(ΐ^,ιοζ ; εινε λιαν αδύνατος ώστε νά γρίνη 
χειρώναξ, καί λίαν ανόητος ώστε νά  γείντ) 
έμπορος.

Ό τ α ν  εγώ ώς πρώτον κανόνα εϊπον : Ή  
α γα π η τή  ΙναβχόΛηαις ,  άς γ ίν η τα ι  ί π ά γ  
γε .Ιμα  β ιοπορ ισ τ ικόν ,  εννοείται βεβαίως 
άφ’ έαυτοϋ δτι δέν πρέπει τις νά παραδί- 
δηται^είς άπατας ,  καί δτι οί γονείς πρέπει 
νά διδάξωσι τά  παιδ ία  των νά βλέπωσι 
σαφώς επί του αντικειμένου τούτου.

Εαν 7Γ· χ .  ελεγεν ο υιός θέλω νά στυου- 
δάσω «φυσικάς έπ ιστήμας» , τότε b πατήρ 
θέλει τώ εξηγήσει : α 'Ε χ  των φυσικών ί  
π ισ τη μ ώ ν  δέν δύνασαι νά πορίζησαι τά 
πρός τό ζην* δέν εινε έπ ά γγε . Ιμ α  οΰτε ερ 
γο ν ·  Λοιπόν πρέπει % καθηγητές νά γεί- 
νγΐί εις τι πανεπιστήμιον, -ft διδάσκαλος 
τών φυσικών, τή ;  φυσικής ιστορίας κτλ. εις 
τ ι  γυμνάσιον, ν) χημικός, $ ιατρός, η διευ
θυντές, παρασκευαστής φισιολογικοϋ τίνος 
μουσείου, πρέπει νά έργάζνισαί τ ι ,  ΰπερ νά  
π α ρ έχη  χ ρ ή μ α τ α '  δ ιότι ή σπουδή αυτή 
καθ’ έαυτήν οΰϊέν χρήμα παρέχει». Ουτω 
διδάσκει τις τό παιδίον νά εΰρίσκη τό άρ 
μόζον εις αυτό επάγγελμα .

Οι πλούσιοι ευκόλως εις τό άντικείμε- 
νον τοΰτο δύνανται νά άποφασίσωσι. Κύ
ριός τις Βενθυλος ενεθουσία πρός τήν ζ ω 
γραφικήν, και ουδεν καθίστα αΰτόν εΰτυ- 
χέστερον, παρά δταν ήδύνατο b ίδιος νά 
κρατή τήν γραφίδα. Οί γονείς ειχον αφή
σει είς αΰτόν αρκετά χρήματα, ώστε δέν 
εϊχεν^ ανάγκην νά κερδίζη, —  έζωγράφει 
καί ήτο εΰθυμος κα'ι εΰχαριστημένος, και 
οτε αι εικόνες δέν εδρισκον πολλούς θαυ 
μ αστας ,  αλλ’ ώς τά πολλά ίγίνοντο δώρα 
εις φίλους καί συγγενείς. Ουτω γνωρίζω 
καί τινας κυρίους, οΐτινες ασχολούνται είς 
τας τέχνας καί τάς έπιστήμας μόνον καί 
μόνον έξ αγάπης καί οΰδέν έξ α ΰ τ ώ ν  π ο 
ρίζονται, —  οί πρόγονοι αΰτών άπέκτησαν 
χρη'ματα και δ ι ’ αΰτούς. Διά ταυτα  εινε 
καλλίτερον, δταν ό πατήρ δύναται νά ει- 
πη : Θέλεις νά σπουδάσεις φυσικάς έπιστή 
μας ; Καλά ! Κάμνε ταξείδ ια  επ ιστημο

νικά δσα θέλει;· γράφε βιβλία καί τύπωνε 
αυτά δι’ εξόδων σου" κάμνε πειράματα 
κτλ .  μόνον πρόσεχε ώστε δ ι ’ δλα ταϋτα  νά 
μή δαπανώνται κ α τ ’ ετος πλέον τοϋ ενός 
τετάρτου του έκατομμυρίου, διότι πλεΐον 
τούτου δέν σο'ι άνήκει».

Ά λ λ ’ εάν ποτε τό παιδίον όφείλη νά 
πορίζητα ι  τόν άρτον του, τότε πρέπει καί 
τοΰτο φυσικφ τώ  λόγω νά λαμβάνηται ύπ' 
δ ύ ι ν  έν τίί εκλογή τοΰ επαγγέλματος .  Νά 
μή έκλέγη τις επάγγελμα  εναντίον τών φυ
σικών τοϋ παιδός ιδιωμάτων, άλλά μεταξύ 
πάντων, τών άντιστοιχούντων είς τήν α γ α 
πητήν άνασχόλησιν καί παρεχόντων τάπρός  
τό ζήν, άς έκλέγτρ έκεϊνο, δπερ τά  μ ά λ ι 
στα πλησιάζει είς τήν ιδανικήν τάσιν καί 
τήν καθαράν καί άνεπηρέαστον επιθυμίαν.

Ύπάρχουσι πλεϊστα πράγματα έν τώ 
βίω, άτινα b δεκατετραετής νέος δέν δύ- 
ναται άκόμη νά γνωρίζη* τότε  οί γονείς 
πρέπει νά τά  καθιστώσι σαφή καί νά ερ- 
χω ντα ι  είς βοήθειαν του έξηγοϋντες αΰτά.

Είς παρελθούσας έποχάς οΰδέν άλλο στά- 
διον έγνώριζον διά τάς γυναίκας $ τό νά 
γείνωσί ποτε  οικοδέσποινας σύζυγοι καί 
μητέρες, καί επομένως οΰδέν περί τούτων 
ειχον να σκεφθώσιν, εμενον βοηθοΰσαι καί 
ΰποστηρίζουσαι τήν οίκογένειάν των, έ'ως 
ού τίμιος τις άνήρ έλάμβανε αΰτάς ώ; 
γυναίκας, καί ί'δρυον τήν ιδίαν οικίαν. Τήν 
σήμερον διαφέρει* ολεγώτεροι νυμφεύονται, 
καί διά τοΰτο χιλιάδες οικογενειών εϊνε 
ηναγκασμέναι νά διδάσκωσι τάς θυγατέρας 
των καί επάγγελμά  τ ι ,  ΐνα δύνωνται νά 
ζώσιν, εάν δέν ΰπανδρευθώσιν,η εάν μηδείς 
τών μνηστήρων εϊνε τόσον άξιος ώστε νά 
συνδεθώσι μ ε τ ’ αΰτοϋ δι’ δλην τήν ζωήν 
των,— εν συντόμω ΐνα δι’ δλν,ς τής ζωής 
των ώσιν ανεξάρτητοι καί αΰθύπαρκτοι. 
Εάν οι γονείς δέν εινε πλούσιο ι ,  τότε  πάν

τοτε  καλλιστα ποιοϋσιν,έάν διδάσκωσι τάς 
θυγατέρας των, ώς λ έ γ ο υ ν ,  κάτι τ ι ,  άν καί 
πάντοτε εινε λυπηρόν, δταν κοράσιόν τι 
δέν ΰπανδρευθή.

Διά τήν εκλογήν σταδίου τών κορασίων 
θέλω δώσει δύο κανόνας, πρός τό καλόν 
σκοποΰντας, καί τών δποίων τήν εφαρμο
γήν εΰχομαι λίαν.

Πρώτον: Πρό παντός άλλου ή θεραπεία ,
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ή έ π ι μ ϋ ε ι α  χα ΐ  ανατροφή,  ή διδασκα.Ιία  
ή έπιτήρησις  χα\ ή όδηγία  παιδίων εϊνε 
στάδιον, δπερ πρέπει νά έκλέξη ί) μεγάλη 
κόρη. Τοΰτο είνε τό φυσικώτατον* εάν μή 
δύνηται νά άναθρέψη ίδια πα ιδ ία ,  άς άνα 
θρέψη άλλων· ή άξία τη ; εϊνε ίση· δ ,τ ι  αΰ 
τη τοιουτοτρόπως συνεισφέρει είς τήν εΰτυ- 
χίαν τής άνθρωπότητος, etvat ώραιότερον 
καί λαμπρότερον ίι παν δ ,τ ι  δύνατα ι είς 
οίονδήποτε άλλο στάδιον νά κατορθώση. 
’Εάν ή τύχη  ήρνήθη αΰτη τήν χ«ρ«ν νά η- 
νε -ηνωμένη μετά άνδρός, δύναται δμως νά 
σφίγγη παιδ ία  είς τό στήθος τη ;  καί νά 
λέγιρ: «εϊνε ίδικά μου,» δύναται νά κ ατα-  
στήση αΰτά καλά καί ευτυχή καί νά χ α ί 
ρη επί τή προόδω των.

Εις πολλάς οίκογενείας άπήντησα π α ι 
δαγωγούς, αΐτινες έξ ολης ψυχής καί καρ- 
δίας ή σαν άφωσιωμένάι είς τά  πα ιδ ία ,  έ'· 
κλαιον, ώ; ή μήτηρ κλαίει, δταν υπό επ ι
κινδύνου άσθενείας προσεβάλλοντο τά παι- 
δ ία ,  δταν είς τήν καρδίαν των παρεΐχον 
φροντίδας* τουναντίον δε ησαν εΰτυχέ- 
σ τατα ι ,  δταν τά παιδ ία  ήσαν ΰγια . Τοιαϋ- 
ται γυναίκες εϊνε δι’ εμέ άξιοσέβαστοι, καί 
άγνοώ τ ι  ώραιότερον καί ΰψηλότερον σ τά 
διον ήδύνατο κοράσιόν τ ι  νά έκλέξη. 'Ο 
μοίως εϊδον τοιαύτας παιδαγωγούς άγα- 
πωμένας ώς μητέρας, καί υπό τών άνδρω- 
θέντων παιδίων διατρεφομένας καί τ ιμω - 
μένας, ώ; καλάς μητέρας, μ ε τ ’ άγάπης καί 
εΰγνωμοσύνης.

Δεύτερον : Ά λ λ ’ έάν άλλο επάγγελμα 
πρέπει νά Ικλεχθγ, τότε εννοείται δτ ι  πρέ
πει νά ληφθη ΰπ’ δψιν καί ή κλίσις καί δτι 
πρέπει νά έκλεχθή τοιοϋτόν τ ι ,  ώ ί τ ε  ή 
γυ νή  νά μή νποΛεΙπηται είς αΰτό τοΰ ά ν ·  
όρος, άλλά τοΰλάχιστον νά εϊνε ίση  πρός 
αΰτόν, έάν δέν δύναται καί νά ΰπερβή αΰ 
τόν. Είς εμέ φαίνεται βτι τοϋτο εϊναι λίαν 
σπουδαϊον, άλλά πολλάκις οΰδεμιας προ
σοχής άξεοΰται* ώς τά  πολλά τυχαίως τρέ 
πετα ί  τις είς στάδιόν τ ι ,  λαμβάνει διεύ- 
θυνσίν τ ινα ,  ?ιν καί άλλοι έλαβον* ενεργεί 
χωρίς πρίν νά εχη σαφή ιδέαν τών αρχών, 
αΐτινες ένεργοϋσιν έν αΰτφ .

Πρέπει π .  χ .  κοράσιόν τ ι  νά γείνη μ η 
χανικός ; Οΰχί ! Τήν θεωρίαν άναμφιβόλως 
δύναται νά καταλάβη Ιπί»ης καλώ ; ως καί

ό νέος* άλλ’ η σωματική δύναμις δέν ίξαρ- 
κεί πρός τό ρινίζειν καί σφυρηλατείν. Κ α τ’ 
άνάγκην ήθελε λοιπόν υπολείπεται τών 
συναδέλφων αΰτοϋ άνδρών, καί τότε μόνον 
θά έγίνετο δεκτή εΰχαρίστως, δταν δέν ΰ- 
πήρχον τοιοϋτοι.

Τό παράδειγμα τοΰτο θά κατέστησε σα
φή τήν γνώμην μου. Καί τώρα έρχομαι είς 
τό άμεσον ζήτημα: « Ποια ΐ ϊν α ι  Λοιπόν τά  
Ιπ α γ γ έ Λ μ α ζ α ,ε ί ς  τά  όποια ή γ υ ν ή  d i r  ύπο-  
Λ είπετα ι τοΰ άνδρός  ;— ‘ϊπάρχουσ ι πολλά 
τοιαΰτα . Δύναται νά συναγωνισθη πρός τόν 
άνδρα κάλλιστα  εις ζω γρ α φ ία ν  προσώπων  
χα ΐ τοποθεσιών , γεω γραφικώ ν χ α ρ τ ώ ν  χαΐ  
κοσμημάτω ν ίχ ν ο γρ ά φ η σ ιν ,  J ιθ o γ ρ a φ la r  
και τά  το ιαΰτα,  καί τότε δέν Οά μ ε τα χε ι-  
ρίζωνται αΰτήν ώς εργάτην ΰποδεεστέρας τά · 
ξεως καί θά δίδη άντί μιας καί ήμισείας 
δραχμής εκείνο, δπερ b άνήρ δίδει αντ ί  δύο 
δραχμών. Διατί νά μή φω τογραφώ σιν  αί  
γυναίκες ; Τί λείπει αΰταϊς πρός τοϋτο; 
Καί δέν θά προετίμων αί κυρίαι νά φωτο- 
γραφώνται ΰπό γυναικών ή ΰπό άνδρών; δ- 
μοίως, δπως ήθελον προτιμώσι νά κ ά ·  
μνω σι τή ν  εικόνα αΰτώ ν  αί γυναίκες. Ώ ς  
γραφείς  είς εμπορικά κα τα σ τή μ α τα ,  ΐδιω  
τικοϊ δ ιδά σκαλο ι  ού μόνον είς τά στο ιχε ιώ 
δη μαθήματα , άλλά καί είς τά  επ ισ ιη μ ο -  
η χ ά  χαί τ ε χ ν ικ ά ,  είς τήν ι χ ν ο γ ρ α φ ία ν ,  
ζω γρα φ ικήν ,  μουσικήν, ωδικήν  κ τλ .  τ α ϋ 
τα δύναται ή γυνή δμοίως καλώς ώς δ ά 
νήρ νά πράττη* μάλιστα εχω τήν πεποίθη- 
σιν δτι καί ώ; ιατρός, καί είς τάς πλε ίστα ; 
περιστάσεις ώς ιατρός τών πληγών εϊνε κ α 
τάλληλος* εν συντόμφ, εΰρίϊκονται έν τώ  
βίφ άρκίταί ίργασίαι κατάλληλοι διά γ υ 
ναίκας, μή λαμβανομένων ΰπ’ δψιν τελέως 
έκείνων, είς τάς δποίας άναμφιβόλως εϊνε 
προτιμητέαι τοϋ άνδρός ώς έν παραδείγματ ι 
ώς πωλήτριαι.

’Ίσως με ιδ ιά ; ,  α γα π η τέ  φίλε, ΰπολαμ- 
βάνει; ταϋτα  ώ; ενθουσιώδη καί λέγεις, ώ ; 
καί πολλοί άλλοι : αΕί; λογαριασμού;, α 
νάγνω σή  καί γραφήν μοί άρέσκει ή δ ιδα -  
σκάλισσα, μάλιστα άκόμη, άν θέλετε, καί 
εί; τήν δμιλίαν, άλλά εί; διδασκαλίαν βά- 
σιμον καί ίδ ίω; εί; ίπ ισ τη μ ο ν ιχή ν  εϊναι α 
νάγκη βεβαίως άνδρό;».— ’Εάν ουτω σκέ
πτεσαι, μέ παρενόησας* ’Βγω λέγω: τλ κς-
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ράσια έκ φύσεως δέν εινε πτωχότερον πε- 
προικισμένα τών παίδων οΰτε έλλιπέστερον· 
καί δ ,τ ι  έχεϊνα μανθάνουσι, δύνανται κα'ι 
ταΰτα  νά μάθωσι (μετά  των άφ’ εαυτών 
έννοουμένων περιορισμών)— άν τόκάμνωσι, 
τοΰτο είνε άλλο ζήτημα . Πιστεύω δτι  λό 
γου χάριν έν δλη τνί πόλει τής Φραγκφούρ- 
της ούδεμία εΰρίσκεται κυρία, ίίτις νά γνω 
ρίζη ελληνικά* άλλά ουδόλως αμφιβάλλω 
δτι αί άδελφαί τών άρρένων, άτινα εις τό 
Γυμνάσιον μανθάνουσιν ελληνικά, ηθεΛον  
μ ά θε ι  επίσης καλώς ώς καί οί αδελφοί των. 
Διά τούτων δέν εννοώ δτι  πρέπει είς τό 
μέλλον π ά ντα  τά κοράσια νά μανθάνωσιν 
έλληνιχά, άλλά διατείνομαι: «δύνανται νά 
τά  μάθωσιν έπίσης καλώς ώς καί οί πα ΐ 
δες». Καί δταν τ ις  εις τήν δεχαοκταετή 
κόρην του θέλει νά λάβη ιδιωτικόν δ ιδά 
σκαλον διά τήν γερμανικήν φιλολογίαν,δύ- 
ναται νά προτιμά κυρίαν.

«Ναι», λέγεις μέ τήν εκφρασιν τής α μ 
φιβολίας, «έάν ήξεύρη καί έάν έννοη τά 
πράγματα  βασίμως.»

«Βεβαίως, α γαπητέ  φίλε, βεβαίως ! Τοΰ
το  είνε απαίτησις άφ’ έαυτής έννοουμένη. 
Και εις την ^α π τ ικ ή ν  μ η χ α ν ή ν  δέν δύνα- 
ται νά έργασθ/), έάν μή είξεύρη πρίν νά μ ε 
τα χε ιρ ίζετα ι  αυτήν* ουδέ ή πωλήτρία δύ- 
ναται νά εισέλθη εις μέγα εμπορικόν κ α 
τάστημα , έάν μή είξεύρη νά Λογαριάζη  
χα ί έάν μή δμιλη ΓαΛ.Ιικά'  και δμοίως δέν 
δύναται νά πορίζηται τά  πρός τό ζνίν ή 
φ άπτρ ια  ένδυμ ά τω ν  γυνα ικ ε ίω ν ,  έάν δέν 
ήξεύρη νά κόπτη  καί νά ράπτη. ’Εννοείται 
άφ’ εαυτοΰ δτι τ ις  πρέπει νά εχη τήν ά- 
παιτουμενην δεξ ιό τη τα ,  γν& σεις  και ικ α 
νό τη τα ,  εάν θέλη έτ ιτυχώ ς  νά επιχείρηση 
οίονδηποτε εργον, είτε άνήρ είνε είτε γυνή.

Βεβαίως θέλει συμβή ώστε κοράσια, ά' 
τινα πρώτα χαράττουσι νέαν δδόν, νά διε- 
γείρωσι θόρυβον, καί ΐσως θέλουσιν επ ισ ύ
ρει καθ’ έαυτών τοΰς έμπαιγμοΰς άλλων* 
αλλά τοΰτο δέν σημαίνει τ ίπ ο τ ε ’ άρκεΐ νά 
ώσιν ίκαναΐ διά τήν θέσιν των καί νά έκ 
πληρώσι τ ά  κ α τ ’ αυτήν ούχί χειρότερον 
τών άνδρών. Είνε ακόμη φυσικόν συνήθως 
νά μή έκλέγη τό κοράσιον έργασίαν, ίίτις 
α πα ιτε ί  λίαν μ α κ ρ ά ν ,  κ οπ ιαστ ικήν  χαί  
ποΛνίζοδνν  προετοιμασίαν καί μόρφωσιν.

Είς τόν άνδρα συμβαίνει άλλως· ούτος δύ- 
ναται καί καιρόν καί κόπον καί χρήματα 
πολλά νά έξοδεύση, δπως μοοφώση έαυτόν 
διά τοΰτο $ έκεϊνο τό εργον, διότι θέΛει 
μένε ι  έν αύτω καθ' ο.Ιην τη ν  ζωήν του’ 
άλλά τό κοράσιον παραιτεΐ αμέσως τό πρό- 
τερον εργον του, έάν δ κατάλληλος άνήρ 
θέλει αυτήν ώς σύζυγον. Καί τοΰτο πρέπει 
βεβαίως νά γ ίνητα ι ,  καί δστις τά παιδ ία  
αναθρέψει καί καταστήσει καλούς ανθρώ
πους, έ'πραξε βεβαίως καλλίτερόν τ ι  καί 
αξιοσεβαστότερον, άπό δ ,τ ι  ητο δυνατόν νά 
πράξη είς οίονδηποτε ά'λλο εργον.

Νεωστί κατηντησε τοΰ συρμοΰ, νά διο- 
ρίζωσι τα κορασια δ ιδα σκαΛ Ισσα ΐ εΐο τά  
σχοΛεΐα '  καί περί τούτου θέλω αναφέρει 
τήν γνώμην μου άπροκαλύπτως καί άδεώς, 
άν καί ήξεύρω δτι δέν θέλει εΰρει π α ντα -  
χοΰ καλήν υποδοχήν: Δέν θεωρώ τήν εκλο
γήν αυτήν σκόπιμον* ούχί διότι αί δ ιδα- 
σκαλισσαι και υπό τών αρχών καί υπό τών 
συνάδελφων των θεωρούνται ώς άνήκουσαι 
εις υποδεεστεραν τινα τάξιν, τοΰτο δύνα- 
τα ι να βελτιωθή, καί δσω έπιμελέστερον 
εργάζονται αυται είς βασιμωτέραν μόρφω- 
σίν των, τόσω περισσότερον θέλουσιν έξα- 
ναγχάσει τόν σεβασμόν τών συναδέλφων 
των, κα ί έπί τέλους καί τάς «ρχάς θέλου- 
σιν άναγκάσει νά άναγνωρίσωσιν αΰτάς ώς 
δμοτίμους* άλλά μοί φαίνεται δτι τό έ- 
παγγελμα  τοΰ διδασκά.Ιου του σχο.ϊείου  
εΐνε τοιοΰτον, ώστε φύσει ή γυνή άδυνα- 
τει νά συναγωνισθη πρός τόν ά'νδρα είς 
τοΰτο. Ή  διοΐκησις  τω ν ποΛ,Λών δέν είνε 
εργον τής γυναικός· τά νά κρατή είς ισχυ
ρήν χεϊρα στερεώς τοΰς χαλινοΰς καί δ -  
δηγή ασφαλώς καί ήσύχως πλήθος έχ δια
φόρων χαί κατά μέρος ταραχοποιών στοι
χείων συγκείμενον, τοΰτο άναμφιβόλως 
αποβαίνει διά τόν άνδρα έλαφρότερον. Έάν 
ανήρ τ ις  εισέλθη είς τό δωμάτιον, τότε τά  
παιδ ια  ηδη οϊκοθεν ϋχουσι πλείονα σεβα
σμόν \  έάν εισέλθη γυνή, ώ ιτ ε  ή πε ιθ αρ -  
χ ια  εινε δ ι ’ αυτόν ευκολωτέρα, τουναντίον 
ή διδασκάλισσα δφείλει νά καταβάλλ-ρ πολΰ 
μεγαλητέρους κόπους, πολΰ περισσότερον νά 
κοπιάζη. Ό  άνήρ, έάν κατά  τάλλα ,  κατά 
τάς γνώσεις, τήν ικανότητα περί τό  δ ιδ ά 
σκων iy teJu q  (ffvvttH  τή γυναικί, f y u ,
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Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Ηχωρίς ούδέν νά πράξη, μικροτέραν άνάγκην 
τοϋ νά έπ ιπ λή ττη  καί τιμωρη, καί ώς έκ 
τούτου κερδαίνει πλείονα χρόνον διά τήν 
κυρίως διδασκαλίαν καί εύκολώτερον δ ια 
τηρεί τήν καλήν καί εΰθυμον διάθεσίν του.

Ά λ λ ’ έν τη  Ιδιωτική δ ιδα σκ α Μ α  τά 
π ράγμα  διαφέρει δλως. Έ κ ε ϊ  κ α τ ’ ούδέν 
πλεονεκτεί ό άνήρ τής γυναικός* άλλά β ε 
βαίως ό άνήρ πλεονεκτεί, δταν πρόκηται 
νά διοικηθώσι πεντήκοντα παιδία .

At εξαιρέσεις τοΰ κανόνος ούδέν μ ετα -  
βάλλουσι* γνωρίζω δτι υπάρχουσι γυναΐκές 
τινες, αΐτινες ευκόλως διοικοΰσι· άλλά καί 
ή Σεμίραμις έπί κεφαλής τοΰ στρατοΰ α υ 
τής έκυρίευσε πολλάς χώρας, καί δμως ού- 
δείς θέλει διά τοΰτο είπεΐ δτι  αί γυναίκες 
είναι ιχαναί, ώς καί οί άνδρες, νά διοικώσι 
συντάγματα στρατιωτών.

"Ισως άκόμη δέν είσαι έντελώς ευχαρι
στημένος, άλλά σύεις τήν κεφαλήν καί λ έ 
γεις: αΑύταΙ  εινε θεωρίαι, άλλ’ έν τη ποά- 
ξει συμβαίνουσιν άλλα, καί πας τις θέλει 
έμπιστεύσει έαυτόν μετά πλείονος ήσυ 
σίας είς άνδρα ιατρόν η είς γυναίκα· παν- 
ταχοΰ, δπου πρόκειται περί ά-ίηθοΰc I*0? '  
φώσεως καί στέρεας  γνώσεως καί άσφα-  
Λοΰς άχριβείας, θέλει προτιμήσει τις τόν 
άνδρα.» Ναί βεβαίως* τοΰτο θέλει τις πρά- 
ξει, δ ιότι μέχρι τοΰδε δέν άνεθρέψαμεν  
τά  κοράσια είς τήν τελειότητα καί ικανό
τη τ α  έκείνην άλλ’ ημείς ί'πρεπε νά τά  ά- 
ναθρέψωμεν οΰτω, καί τότε  ή διαφορά αΰτη 
ήθελεν έκλείψει. Τοΰτο ήθελεν είνε ή όρθή 
λύσις τοΰ ζητήματος περί τής τών γ υ ν α ι 
κών Ιρ γ α σ ία ς ·

Περί τοΰ αντικειμένου τούτου θέλω σοί 
γράψει άκόμη σύντομόν τινα έπιστολήν, 
καί έπε ιτα  θέλω περάνει πρός τό παρόν 
τάς παιδαγωγικάς μου διατριβάς.

Ά λ λ ά  ένταΰθα έφιστώ άπαξ έτ ι  τήν 
προσοχήν επί τής φωτογραφίας, ιχνογρα
φίας, ζωγραφικής, λιθογραφικής καί κο 
σμηματογραφίας, κ τλ .  είς κατασκευήν θη 
κών καί τά το ιαΰτα , έν αίς ί  γυνή δέν 
είνε ήναγκασμένη νά υπολείπεται τοϋ άν
δρός.
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Διευθυντου ’διωτιχοΟ Ιχπαιδευτηρίου χαί 
προέδρου τοΰ άνωτέρια Συλλόγου

Πάσα έγκύχλιος παίδευσις προϋποθέτει 
ώς άρχήν καί βάσιν της τήν προκαταρκτι
κήν, υπάρχει δέ τοτοΰτον στενή κ«ί άδιάρ- 
ρηκτος ή μεταξΰ έκατέρών σύνδεσις, ώστε 
ή έπ ιτυχ ία  καί ή τελεσφόρησις τής πρώτης, 
έξαρτάται άπό τήν κανονικήν σύστασιν καί 
πρόοδον τής δευτέρας* μέλλοντες δθεν ν’ 
άσχολν,θώμεν έπί τής προκαταρκτικής παι-  
δεύσεως, ητις εικότως θεωρείται ώς ifi κρη- 
πίς τοΰ δλου έκπαιδευτικοΰ οικοδομήματος, 
έπικαλούμεθα τήν ΰμετέραν επιείκειαν, έάν 
μή δυνηθώμεν άποχρώντως νά πραγμα-  
τευθώριεν τοιοΰτον περισπούδαστον καί ζ ω 
τικόν άντίκείμενον. Καί τώ  δντι  δέν είναι 
πασίδηλον δτι διά τών Προκαταρκτικών 
Παιδαγωγείων καταρτιζομένων μ ε τά  τών 
άπαιτουμένων στοιχειωδών Μαθημάτων 
καί μέ τό θαυμάσιον έκεϊνο ό'ργανον της 
Α λληλοδιδακτικής καί συνδιδακτικί|ς  Με
θόδου, δέν είναι, λ έγω ,  πασίδηλον δτι  ή 
πρώτη μόρφωσις, ητις είναι ή βάσις τής 
μετά  τα ΰ τα  λογικής καί ήθικής τελε ιότα
τος, δ ιαδίδετα ι ώς ηλεκτρικός σπινθήρ είς 
δλας τάς τάξεις τών πολιτώ ν, δτι  ή μάθη- 
σις τοΰ άναγινώσκειν καί γράφειν καί άριθ- 
μεϊν καί στοιχειώδεις γνώσεις τής Γραμ
ματ ικής ,  καί τής Ίερ2ς Κατηχήσεως, ή δ ι 
δασκαλία τών πρώτων ήθικών καί θρησκευ
τικών αξιωμάτων γίνονται καθ’ έκάστην 
κοινότερα τοσούτω μάλλον δσω αί δημώ 
δεις προλήψεις δποχωροΰσιν είς τήν δ ιά -  
γνωσιν τής άληθείας καί τής όρθότητος, δ
σω ή πείρα άποδεικνύει είς τά  δμματα  τών 
πολλών τήν σκοπιμότητα τής τοιαΰτης
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Προπαιδεύσεως ώ; προς τδν κοινωνιών βίον; 
Πόσον πρέπουσα είς τόν λογικόν άνθρωπον 
δέν είναι η Π αιδαγωγεί» αυτη, η τ ι ;  δέν συ- 
ν ίστατα ι  εις τά νά γυμνάζη μόνον αυτόν νά 
βλέπιρ συγχρόνως κα'ι νά προφέργι γράμμα
τ α  καί συλλαβά;, άλλ* είς τό νά συνηθίζω 
ένταυτώ  τό πνεϋμά του νά συλλογίζηται 
ορθώς ώς πρός τά  ανάλογα τή ; παρούση; 
«ΰτοΰ δυνάμεως αντικείμενα, νά δδηγή αΰ 
τά κατά  βήμα, καί νά έγχαράττϊ)  είς αυτό 
τάς άπλάς έκείνα; ιδέα;, α ΐτ ινε ; μέλλουσι 
νά τό καταστησωσιν εύάγωγον είς τά  υψη
λότερα καθήκοντα τοΰ πολίτου ; δ ιότι εάν 
τ ά  άτομα μιας κοινωνίας δέν προεξασκη 
θώσι μέ τάς αναγκαίας προκαταρκτικός 
γνώσεις, έάν δέν λάβωσι πρώιμα τήν ά 
παιτουμένην μόρφωσιν καί ικανότητα είς 
τό  όρθως σκέπτεσθαι καί μετά λόγου κρί- 
νειν άφ’ εαυτών, τ ί  τά πρέπον η τ ί  τό ά- 
γαθόν καί ώφέλιμον ; ηθελεν άποβή μετά 
τα ΰ τα  δύσκολον, ή μάλλον είπεΐν, αδύνα
τον νά είσέλθωσιν είς την δδόν τής αρετής 
καί τοΰ καθήκοντος δ ι ’ εξωτερικών μέσων, 
δ ιότι ήθιχά και θρησκευτικά παραγγέλματα 
π ολ ιτ ικ ά  δ ια τά γ μ α τα  καί άλλα τοιαΰτα, 
δσον άφ’ ενός ένεργοϋσι δραστηρίω; είς τάς 
ψυχάς έκείνων, οιτινες διά της προσηκού- 
σης ά γω γης κατέστησαν ίκανοι νά τά  αί- 
οθάνωνται ένδομύχως, καί νά τά  προσοι 
κειόνωνται, τοσούτφ άφ’ ετέρου καταντώ 
σιν άπρακτα καί άνενέργητα, δπότε δι’ ελ- 
λειψιν της προπαρασκευαστικής μορφώσεως 
άλλως δέν δύναται νά τ ά  θεωρώσιν, είμή 
ώς άλλότριον καί βαρΰ φορτίον, τό δποΐον 
ίιποφέρουσι μέν ενόσω άναγκάζωνται άπό 
τόν φόβον, η την ελπίδα, άμα δέ έκλειψη 
τοιαύτη ανάγκη, τά  άπωθοΰσιν ό'σον ενεστι 
μακρότατα, άπαλλαττόμενοι ασμένως τοΰ 
δγκου, ώς άγριοι ίππο ι  τοΰ χαλινού.

’Εντεύθεν λοιπόν επετα ι ,  δτι καθ’ ό'σον 
ή στοιχειώδης έκπαίδευσις διαρρυθμίζεται 
έπ ί  τό κρεΐττον, καθ’ ό'σον κάμνει μεγα-  
λητέρας κατακτήσει; έπί τής όλης δμάδος 
τοΰ λαοΰ, τοσούτω μάλλον έμφυτεύονται 
εγκαίρως είς τάς ψυχάς τά  πρώτα σπέρ
μα τα  τών κοινωνικών αρετών καί τών δ- 
γειών φρονημάτων, καί επομένως τοσοΰτον 
ίύστοχώτερον προάγεται ή κοινωνική ευη
μερία καί τελειοποίησις.

’Εκτός δέ ταύτης τής έπόψεω;, υπό την 
δποίαν έθεωρήσαμεν τήν Προκαταρκτικήν 
Παίδευσιν, καθ’ δ τελεσιουργόν δύναμιν 
διά τής δποία; δ ια π λ ά ττετα ι  καί κ α τα ρ τ ί
ζετα ι δ κοινό; νού; καθοπλιζόμενο; κατα 
τής ά π ά τη ;  καί τών προλήψεων, παρίστα- 
τα ι  ήμϊν καί άλλη τις υπό την δποίαν έ- 
ξεταζομένη δείκνυται δχι ολιγώτερον έπω- 
φελής καί αξιόλογος, αΰτη δέ είναι η σχέ 
σι; της ώς πρός τόν επόμενον κλάδον τή ; 
κοινή; έκπαιδεύσεω;, σχέσι; τοσοΰτον στε
νή καί ενδόμυχο;, ώστε ή εί; τοΰτον έπί-  
δοσι; ήρτηται άπό τήν άκριβή έκπεραίωσιν 
τή; Προκαταρκτικής σειράς, άπό τήν κανο
νικήν άπόκτησιν τών στοιχειωδών Μαθη
μάτων, παραδιδομένων άποκλειστικώ; διά 
τη ;  άλληλοδιδακτικής μεθόδου, λέγω, ά- 
ποκλειστικώ;, διότι διά τοιαύτη; μόνη; 
λαμβάνει άσφαλώ; την πρώτην τη ;  μόρφω- 
otv ή νόησι;, και καθίσταται επιδεκτική τή ; 
περαιτέρω άναπτύξεως. *Οθεν επειδή, κατά 
την παροιμίαν, άρχη  τό νμ υσ ί πανζόζ,  α 
νάγκη πασα νά μή παραμελήται κ α τ ’ ού- 
δένα τρόπον άπό τοΰ; γονείς η βάσιμο; 
Π αιδαγωγία ,  άνάγκη νά καθυποβάλλων- 
ται εί; αυτήν άπαραιτήτω; τά  τέκνα των, 
συμπληροΰντα, μ ’ ό'λην τήν άπαιτουμένην 
ακρίβειαν τήν προκαταρκτικήν των σπου
δήν, ώστε διά τοιαύτη; προπαρασκευή; καί 
όχυρώσεω; νά μεταβαίνωσίν άσφαλώ; καί 
μετ '  επ ιτυχ ία ;  εί; τόν άνώτερον βαθμόν 
τή ; κοινή; έκπαιδεύσεω;. Είθε νά έφηρμό- 
ζετο καί ένταΰαα ότι έσχάτω ; έφηρμόσθη 
έν Γαλλίοι καί άλλαχοϋ. Πρό τίνο; καιρού 
δ έπί της Παιδεία; Υπουργό; τή ;  Γαλλία; 
προσήγαγεν έν τ -?) βουλή νομοσχέδιον, δ ι’ 
ού κηρύττει υποχρεωτικήν την προκατβρ- 
κτικήν παιδείαν άρρένων καί θηλέων άπό 
τού έκτου έτου; τη ;  ηλικίας αυτών μέχρι 
τοΰ δεκάτου τρίτου, έπαπειλεΐ δέ εί; τοΰ; 
παραβαίνοντα; τόν νόμον γονείς, ηθικά; 
ποινάς, ητοι δημοσία; παραινέσει;, πρόσ- 
καιρον άφαίρεσιν τών πολιτικών δ ικα ιω μά
των, έπί τέλου; δέ καί ζημία; χρηματικά;.  
Τινέ; δέ τών γαλλικών εφημερίδων κατέ-  
κριναν τότε  τά ;  ηθικά ς ποινά;, ό ρ θ ώ ;π α -  
ρατηρήσασαι, ότι άγροϊκοι γονεΐ; ,  προτι-  
μώντε; νά στέλλωσι τά  τέκνα των είς έρ- 
γαστήρια μάλλον $ είς σ χολ ίΐβ ,  ί ΐναι jiotl

Β Τ Ρ Ω Ν 4 3

αυτοί τόσοι, ώστε οΰτε αξιώματα έπέρχε- 
τα ι  είς τόν νούν αυτών νά έπιζητησωσι, 
οΰτε εί; τό έκλογικον δικαίωμα περιάπτου- 
ot σπουδαιότητα μεγάλην. Κατά τό παρά 
δ ε ίγμ α  άλλων χωρών έπαισθητη καί πρα- 
κτικωτέρα ποινή θά ητο εί; τούς τοιούτου; 
γονεΐ; ή προστίμησι; έκάατοσε άπό 5 εω; 
100  φράγκ. άναλόγω; τών μέσων, ών έκα
στο; γονεΰ; έχει. Νομίζω οτι ηθελεν είναι 
σωτήριον καί παρ’ ξμΐν έάν τοιοΰτον νομο 
σχέδιον ηθελεν έπιψηφισθή καί έφαρμοσθίΐ 
αύστηρώ; καί άνευ έξαιρέσεω; είς τοΰ; 
παραμελούντα; τά τέκνα των γονείς, διό
τι ,  μ ί  βλέπητε, Κύριοι, την πρωτεύουσαν 
τοΰ Βασιλείου, η τά ;  πρωτευούσα; τών 
Νομών καί ’Επαρχιών όπου ή κοινωνία αυ
τών κατά τό μάλλον η ηττον,  είναι άνε 
πτυγμένη , ρίψατε £ν βλέμμα εί; τού; δή
μου; καί χωρία, ίνα έλεεινολογησητε καί 
κατακρίνητε τήν άμέλειαν καί αδιαφορίαν 
τών γονέων ώ; πρό; τήν αγωγήν καί έκ- 
μάθησιν τών τέκνων των· είκοσιπενταε- 
τή ;  πείρα άρκούντω; μ ’ έδίδαξεν ΐνα κρί
νω περί τούτων. Προτιμά δ γονεΰ; νά λαμ 
βάνγ; μεθ’ εαυτού τό τέκνον του εί; τόν 
άγρόν η εί; τόν άμπελώνά του, χάριν δια 
σκεδάσεω;, παρά νά προτιμήσει νά πέμπη 
τό τέκνον του εί; τό σχολεΐον. Εί; μάτην 
αί επανειλημμένοι δίκαιαι παρατηρήσει; 
τοϋ άτυχού; δημοδιδασκάλου, είναι φωναί 
βοώντο; έν τίι έρήμω* τοιαύτη είναι, Κύριοι 
η σημερινή κατάστασι; τών πλείστων δή
μων η χωρίων τοΰ Κράτου; μ α ; .

Όφείλομεν η ίη  νά έκφράσωμεν τήν α 
γαλλ ίασή  ημών, ό'τι η κατάστασι; τή; 
Προκαταρκτική; παιδεύσεως, άρχεται ίίδη 
προαγομένη άπό αίσιωτέρου; οίωνοΰ; διά 
τ ι ;  πρωτοβουλία; καί τών άτρύτων μ ό χ 
θων τοΰ νέου Διευθυντοΰ τών Λημοτικών 
Σχολείων κ. Αημητρίου Πετρίδου, ού ή έ 
κλογη έπεκροτήθη ώ ; άοίστη παρά πασι, 
καί δστι;  ηδη αγωνίζετα ι ΐνα διαργανήσιρ 
άπαντα  τά Δημοτικά Σχολεία τοΰ κρά 
τους είς τρόπον ώστε οί μαθητεύοντε; 
πα ΐδε; νά έξέρχωνται έξ αυτών έστοιχειω- 
μένοι διά τών θεμελειωδών έκείνων γ ν ώ 
σεων, όσαι άναγκαιοϋσιν εί; αυτούς είτε 
ώ; έφόδιον καί προμήθεια χρήσιμο; εί; δ ιε
ξαγωγήν τών τοΰ κοινωνικού βίου, είτε ώς

προεισόδιον καί προπαρασκευή είς περαιτέ
ρω έκπαίδευσιν.

Έ π ιτρέψ α τέ  μοι, Κύριοι, πρός στιγμήν 
νά έξέλθω τοΰ κυρίου θέματός μου καί νά 
σάς αναφέρω περιστατικά τ ινα  λίαν γνω 
στά είς ΰμά; ά άλλα μέν χρήζουσι κ α τα -  
κρίσεω;, άλλα δέ έπιδοκιμασία;.

Ούδεί;,  Κύριος δύναται ν’ άρνηθή δτ ι  
άπό τή ; έπ ο χ ίς  τοΰ 1 8 6 3 ,  καθ’ fa  οί ι 
σχυροί τότε τής ημέρας διέλυσαν τό  Διδα- 
σκαλεϊον, ή προκαταρκτική παίδευσις (οπι
σθοδρόμησε λίαν έπαισθητώς, ένεκα παρα- 
μελήσεως τή ;  οικεία; άρχής καί τών είσ- 
χωρησάντων πλείστων ανικάνων δημοδιδα
σκάλων. ’Ενταύθα ήδυνάμην νά εΐπω πλεΐ- 
στα αμαρτήματα, είς τ ά  δποία ΰπέπεσαν 
οί κατά καιρούς τότε  ειδικοί υπουργοί τοϋ 
κλάδου τούτου· άλλά διά νά μη προσκρού
σω είς προσωπικότητας τά  παραλείπω. Εί
ναι πασίδηλον δτι δταν ηκμαζε τό Διδα- 
σκαλεΐον ή Προκαταρκτική έκπαίδευσις ε- 
λαβε μεγά λα ;  προόδου; καί Δημοδιδασκά
λου; άρίστου; άνέδειξεν, ο'ίτινε;, μή δυνά- 
μενοι νά ζήσωσιν ένταΰθα, διά τόν γ λ ί - 
σχρον μισθόν ον έλάμβανον, δυνάμει τού 
πτυχ ίου  των, κατέφυγον οί πλεΐστοι είς 
τό εξωτερικόν, οπως ζήσωσι άνετώτερον, 
καί οί πλεΐστοι έκεϊ άποκατεστάθησαν.

Ουδεί;,  Κύριοι, δύναται ν’ άρνηθίί δτι  
έ'κτοτε παρήλθον τόσα Ι τη ,  καί δμω; ου- 
δεί; πολιτευόμενο; ύψωσε φωνήν αποτελε
σματικήν έν τ·?ί Έλληνικνί Βουλνί υπέρ υ
λική; ίκανοποιησεω; τών άτυχων καί π α -  
ρηγκωνισμένων τούτων δημοδιδασκάλων, 
ένώ ώφειλον παντό ; άλλου κλάδου νά προ- 
νοήσωσι καί νά ίκανοποιήσωσι δεόντω; τά 
σωματεΐον αυτό. Εί; ούδέν άλλο έφρόντι- 
σαν καί φροντίζουσιν είμή νά μεταθέτωσι 
κ α τ ’ έτο; αύτοΰ; άπό Ά ν α το λ ά ;  εί; Δυ- 
σμά; καί ά π ’ ’'Αρκτον εί; Μεσημβρίαν, καί 
τοΰτο ΐνα ίκανοποιήσωσι τά ;  ορέξει; τών 
φίλων των Βουλευτών, διότι ήρνηθησαν νά 
γίνωσι όργανα ποταπών καί χαμερπών το
πικών έμπαθειών* έν άλλοι; μέν λόγοι; ,  δ 
άτυχη ; ουτο; δημοδιδάσκαλος εΰρίσκεται 
ηδη υπό τόν πέλεκυν τοΰ βουλευτοΰ τής 
έπα ρχ ία ; ,  έν ί; δ ια μ έν ε ι  ’Ανάγκη πασα ή 
άρμοδία άρχή νά πατάξϊ) τά ;  αλόγου; καί 
ποταπάς αξιώσεις τών άπαιτούντων τά
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το ιαΰτα , εκτός εάν ΰπάρχωσιν άποχρώντες 
λόγοι, καί νά έξασφαλίση την θέσιν τών 
περιπλανωμένων τούτων άτυχων δημοδι
δασκάλων, αν θέλωσιν οί πολιτευόμενοι νά 
διευθύνωσι τά  τής πολιτε ίας νομίμως καί 
ανεξαρτήτως. ’Ά λλω ς άς άπελπισθώμεν, 
εάν τοιουτοτρόπως καί εις τό μέλλον βα- 
δίσωμεν.

Εί'πομεν ανωτέρω δτι οΰδείς πολιτευό
μενος εφρόντισε μέχρι τοΰδε νά δψώση φω
νήν αποτελεσματικήν υπέρ τοϋ δημοδιδα 
σκαλικοϋ κλάδου, όφείλομεν όμως νά εΐμε 
θα λίαν δίκαιοι, διότι έδέησε ν’ άπολαύση, 
πρό μικροϋ, δ κλάδος ούτος ενθέρμους ΰ- 
περασπιστάς, οΐτινες τό κύριόν των μέλη- 
μα ητο καί είναι ν’ άνυψώσωσι τόν κλά- 
δον τοϋτον εκεί δπου δει,  καί νά προνοή- 
σωσι περί τής μελλούσης τύχης αΰτοϋ. Ο: 
ένθερμοι ούτοι ΰπερασπισταί είσιν δ πρό 
μικροϋ άποσυρθείς έκ τοϋ ‘Υπουργείου τής 
Παιδείας κ. Θεόδωρος Διληγιάννης μετά 
τοϋ νΰν έπαξίως διευθυντοϋ τών δη μ οτ ι
κών σχολείων κ. Δημητρίου Πετρίδου, ο ΐ 
τινες είργάσθησαν δεόντως καί α π ο τε λ ε 
σ ματ ικές  έπΐ πολύ υπέρ άνορθώσεως τών 
κακώς κειμένων τοϋ κλάδου τούτου. Και 
τό πρώτόν των βήμα ήτο νά συστήσωσι τό 
Διδασκαλεΐον, ού τήν έλλειψιν έπΐ τοσοΰ- 
τον πάντες τΐσθάνθημεν* μ ε τ ’ οΰ πολύ δέ 
θέλομεν έχει άρίβτους δημοδιδασκάλους, 
οδς ση'μερον δυστυχώς στερούμεθα, διότι 
αν εχωμεν σήμερον τινάς ούτοί είσι δα- 
κτυλοδεικτούμενοι. Πεποίθαμεν δέ δτι δ νυν 
έπαξίως τά  τής παιδείας ιθύνων κ .Ά νδρέας  
Δ. Αΰγερινός θέλει συμπληρώσει τό ήδη άρ- 
ξάμενον κοινοφελές τοΰτο έργον. Λεύτερον 
προύνόησανδιά τό μέλλον περί αΰξήσεως τής 
μισθοδοσίας αΰτών άναλόγως τοΰ πτυχίου 
των. Τρίτον δέ έσύστησαν καί νέον Πρότυ
πον σχολεΐον κατά  νέαν δλως Μέθοδον, διά 
τό δποϊον δέν δυνάμεθα άπό τοϋδε ν’ ά- 
ποφανθώμεν, διότι είσέτι δέν έξήλθον είς 
φώς οί καρποί αΰτοϋ. Διά ταϋ τα  όφείλο- 
μεν νά έκφράσωμεν τόν δίκαιον έπαινον είς 
τούς ανωτέρω Κυρίους Θεόδωρον Διληγιάν- 
νην καί Δημήτριον Πετρίδην διά τήν μέχρι 
τοϋδε βελτίωσιν τοϋ κλάδου τούτου καί 
ίΧπίζομεν δτι  δ κ. Πετρίδης θέλει εξακο
λουθήσει μέ τόν αυτόν ζήλον, 8ν μέχρι

τοϋδε έδειξεν, εργαζόμενος ΰπέρ αΰτοϋ ά -  
ναξιοπαθοϋντος λίαν ή'δη. Ώς πρός τήν σύ· 
στασιν τοϋ διδασκαλείου, οφείλω νά ομο
λογήσω μετά  παρρησίας, δτι τήν πρω το
βουλίαν εϊχε άναλάβει δ Διδασκαλικός Σύλ
λογος, έπΐ τής προεδρείας τοϋ άξιοτίμου 
Γεωργίου Μιστριώτου καθηγητοϋ τοϋ Π α 
νεπιστημίου, καί πρό ετών είργάζετο διά 
τήν σύστασιν τοιούτου έθνωφελοΰς κ α τ α 
στήματος. Είμαι είς θέσιν, Κύριοι, νά βε
βαιώσω τοϋτο, διότι ειχον τήν τ ιμήν νά 
ήμαι τότε  μέλος τοΰ συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου τούτου έπί δύο συνεχή έτη. *0 Δι
δασκαλικός Σύλλογος δχ ι  μόνον εϊχεν ά- 
ναλάβει ΰπό σπουδαίαν μελέτην τό ζή τη 
μα τοϋτο, άλλ’ εϊχε κατορθώσει διά  τής 
δραστηριότητος αΰτοϋ νά δωρηθή έκ τής 
μονής τών Ταξιαρχών πρός τόν σκοπόν 
τοϋτον καί άνάλογον οίκόπεδον απέναντι 
τοϋ παλαιοϋ διδασκαλείου. ‘Ο διδασκαλι
κός σύλλογος έπραξε καί έν άλλο εΰεργέ- 
τημα είς τό έθνος, έπολέμησε διά τών π ε 
φωτισμένων αΰτοϋ μελών τήν άλογον καί 
άχαριν ίδέαν τοϋ τότε xaxrj rfi μοίρα,  ΰ- 
πουργοϋ τής Παιδείας κ. Βαλασοπούλου, 
δστις ήθελεν έπιμόνω; νά προσαγάγν) έν τη 
βουλή τό ήμαρτνιμένον έκεΐνο νομοσχέδιον# 
δ ι ’ ου έζήτει νά άναθέσή τήν προκαταρ
κτικήν έκπαίδευσιν άποκλειστικώς είς Κλη. 
ρικούς, πράγμα δπερ ήθελε καιρίως βλάψει 
τήν νέαν γενεάν, καί τοΰ δποίου αί συνέ- 
πεία ΐ είσΙ τοΐς πάσι γνωσταί* τότε ,  λέγω, 
δ διδασκαλικός σύλλογος έπολέμησε διά 
διαφόρων διατριβών καί απέδειξε διά πραγ
μάτων, δτι τό τοιοΰτον νομοσχέδιον, άν ή- 
θελε έπιψηφισθή, σήμερον ή προκαταρκτική 
έκπαίδευσις ήθελεν είναι είς χείρονα κα- 
τάστασιν η πρότερον· ευτυχώς τά νομο
σχέδιον τοϋτο δέν έπεψηφίσθη χάριν τών 
προσπαθειών τοϋ συλλόγου τούτου.

’Επανέρχομαι, Κύριοι, έπΐ τοϋ θέμα
τός μου. Ή  νοητική λοιπόν έκπαίδευσις 
δσον δήποτε καί άν ΰποτεθ-j δτι έψευσε τό 
τέρμα τής τελειότητος, καθ’ έαυτήν δμως 
θεωρουμένη εϊναι μονομερής καί άνεπαρκής 
είς τό νά έκπαιδεύση δλον τόν άνθρωπον, 
διότι ή ένέργειά της περιοριζομένη έντός 
τοϋ κύκλου τής νοήσεως καί τών δυνάμεων 
της δέν επεκτείνεται περαιτέρ», δέν φέρει
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σημαντικήν βελτίωσιν καί έπί τής καρδίας, 
καί έπ ΐ τής βελτιώσεως. Λέγομεν σημαν 
τικήν, δ ιότι  δέν δύνα τα ίτ ις  βεβαίως ν’ άρ· 
νηθή δτι  δ φωτισμός τοϋ πνεύματος εξευ
γενίζει  καί τό αίσθημα, καί πλαγίως πως, 
και εμμέσως επηρεάζει καί έπί τής βουλή - 
σεως. Τίς, τώ  δντι, δέν ομολογεί OTt άπό 
τήν άνάγνωσιν τών συγγραφέων έξάγονται 
πλε ϊστα  άξιόλογα παραγγέλματα  καί π α 
ραδείγματα , ικανά νά ιμπνέωσιν είς τούς 
νέους τόν έρωτα τής αρετής καί τήν α π ο 
στροφήν τής κακίας ; Πώς νά μή έφαρπά- 
ζητα ι  δ νοϋς καί ή καρδία άπό τής ιδέας 
τής αΰταπαρνήσεως, τής αρετής, τής άφο- 
σιώσεως είς τό κοινόν καλάν, αΐτινες άπο- 
στίλβουσι φαεινώς είς έκάστην σχεδόν σε 
λ ίδα  τών προγονικών μας συγγραμμάτων ; 
Ά λ λ ά  δέν έπεται άπό τοϋ δτι γινώσκει τις 
έναργώς τό άγαθόν, δτι καθίσταται ικανό; 
νά τό πράττη .  Δύναται νά εχη τετραγωνι 
κήν άπόδειξιν του δτι ή άρετή συνίσταται 
είς ταύτην η έκείνην τήν διαγωγήν, καί 
δμως εϊναι είσέτι άβέβαιον άν βούληται καί 
νά τήν άκολουθήση* διότι αί γνώσεις τοϋ 
νοός δέν έγείρουσιν άναγκαίως τήν βούλη- 
σιν καί τήν καρδίαν, καί ή άντίληψις τού 
άγαθοϋ δέν δίδει πάντοτε  ίσχύν καί είς τό 
πράττειν αΰτό. Διά νά πράττωμεν όρθώς, 
εϊναι μέν άναγκαϊον τά νά γινώσκωμεν τί 
εϊναι ορθόν, ά λλ ’ εϊναι άφ’ ετέρου πασίδη 
λον, δτι  υπάρχει διαφορά μεταξύ τής γνώ 
σεως καί τής  πράξεως, δτι δ π επα ιδευ μέ
νος δέν είναι άναγκαίως και ηθικός, δτι 
π .  χ .  δ άριστος δικολόγος δέν είναι πάν 
τοτε  καί δ πλέον χρηστοήθης άνήρ, τη δτι 
δ κ α τ ’ έξοχήν έλεύθερο; εί; τήν θεωρίαν, 
δέν εϊναι τοιοϋτος καί είς τήν πράξιν. ’Εν 
τεϋθεν λοιπόν έπετα ι  δτι  ή έκπαίδευσις 
περιοριζομένη μόνον είς τήν καλλιέργειαν 
τής νοήσεως, δσον καί άν ΰποτεθίί πλήρης, 
θέλει εϊσθαι μονομερής, οΰδέ θέλει πράξει 
μεγάλα καί νόμιμα άποτελέσματα, ένόσω 
δέν συνεργεί καί ι ΐς  τήν ηθικήν άνάπτυξιν, 
ένόσω δέν προστίθεται νά προάξη καί τήν 
αρετήν έ*είνην τήν εσωτερικήν δύναμιν, 
ή'τις εϊναι ή εΰγενεστέρα καί πολυτιμοτέρα 
όλων τών άλλων, άνευ τής δποίας άλλο τι 
δέν έπικρατεΐ είς τάς πράξεις μας είμή άτ*  
ξία καί ασθένεια. Μόνη ή άρετή δίδει ίσχύν

είς τόν άνθρωπον νά καθοποβάλλϊ) τά  π ά 
θη είς τόν λόγον, μόνη αυτη τόν διδάσκει 
νά θυσιάζη τήν ιδιοτέλειαν διά τό κοινόν 
καλόν, νά μή άποβλέπη είς άλλο τ ι  είμή 
είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, καί νά 
ΰπείκη είς μόνην τήν φωνήν τής αλήθειας 
καί τής εΰθύτητος, έτοιμος ών να ΰποστή 
μέ άτρόμητον θάρρος τάς καταδρομάς τής 
τύ χ η ; ,  τάς άπειλάς και τάς ατιμώσεις, δ
σον δήποτε καί άν ΰποτεθώσι βαρεΐαι καί 
βίαιαι. Ά λ λ ά  τό νά κατορθώση τις τόν σκο
πόν τοϋτον, τό νά άποβή ήθικός άνήρ ε ί 
ναι έργον ιδιαίτερον, έργον διάφορον τής 
νοητικής τελειοποιήσεως. ΕΪναι άπαραιτή- 
τως άναγκαϊον, ένφ ή νοητική έκπαίδευσις 
μορφόνει τήν νόησιν, εν άλλο εϊδος έκπαι- 
δεύσεως νά μας διδάσχη νά καθυποβάλλω* 
μεν τά πάθη είς τάς υπαγορεύσεις τού λ ό 
γου. Τοΰτο δέ είναι ή ηθική έκπαίδευσις, 
τή ;  δποίας έργον είνκι νά καταστη'ση ημάς 
ν’ άποκτήσωμεν ηθικά; έξει; καί νά ένερ- 
γώμεν σύμφωνα μέ δ ,τ ι  διδάσκει ήμας 
νόησις, διότι εϊναι βεβαίως άναντίρρητον, 
δτι  ή βούλησις δύναται νά έκπαιδεύηται ε 
πίσης, ώς νόησες, δτι ή τέχνη τοΰ διάγειν 
βίον ένάρετον εϊναι έπίση; δ ιδακτική, ώς 
ή τοϋ όρθώς συλλογίζεσθαι, δτι  δύνανται 
οί νέοι νά έξασκώνται είς τήν εΰθύτητα, 
τήν δικαιοσύνην, τήν φρόνησιν καί τήν έγ- 
κράτειαν έπίσης ώς έξασκώνται εις τήν α
ριθμητικήν, τήν γραμματικήν καί τήν ρη 
τορικήν. Ά λ λ ά  τό ειδικόν τοϋτο άντικεί- 
μενον τής ηθικής μορφώσεως ήθελεν εϊσθαι 
άτοπον, ώς εΐπομεν, νά τό άναμενωμεν 
άπό μόνον τόν φωτισμόν καί τήν έξάσκη- 
σιν τή ; νοήσεω;, τή ;  όποια; μάλιστα ή ά- 
ποκλειστική καλλιέργεια παράγει τοσαύ- 
την άνισότητα μεταξύ ταύτης καί τής ή- 
θικότητος, ώστε νά δοξάζωσι πολλοί, άν 
καί δχι όρθώς, δτι  ή πρόοδος τών γνώσεων 
εϊναι έπιζη'μιο; εις τάς ήθικάς έξεις* αάφοΰ 
άνεφάνησαν οί σοφοί άνδρες, λέγει άρχαϊός 
τ ις ηθικολόγος, οί ένάρετοι εϊναι σ πάνιο ι.» 
"Οθεν άνήκει είς τήν σφαίραν τή ;  ηθικής 
έκπαΐδεύσεως νά συμβιβάση τήν μεταξύ τής 
ηθικής καί τή ; μαθήσεως ύπάρχουσαν άν- 
τίθεσιν καί στρέφουσα τήν βούλησιν είς τήν 
διεύθυνσιν τοΰ λόγου, νά έκτοπίση τήν α
νωμαλίαν ενός πεφωτισμένου πνεύματο; μή
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εχοντο; τό άπαιτούμενον κράτος έπ ί  τής 
ίδιας δ ιαγω γή ; καί νά τό άπαλλάξη άπό 
τήν επίπονον ταύτην καί οδυνηράν κατά- 
στασιν. Είς ταύτην εναπόκειται άναπτύσ- 
σουσα είς τοΰς νέους εκείνο τό είδος τών 
δυνάμεων, τάς όποιας καλοΰμεν άρετά; καί 
ηθικά; έξει;, νά παράξη εί; αΰτοΰ; τήν ε 
σωτερικήν εκείνην γαλήνην, η τ ι ;  είναι άπο 
τέλεσμα τοϋ κράτου; έπί τοϋ έαυτοΰ μας 
καί τή ;  εξεω;, τοϋ νά υπενδίδωμεν εί; μό
να; τ ά ;  υπό τή ;  πεφωτισμένη; νοήσεω; έ- 
πιδοκιμαζομένα; τάξεις μας.

(Έτεται το τέλος)

Ν ΡΩ Τ Ε ΡΑ Ι E<l>EVPE2EI2.  

Φ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

ΤΟΥ

ΘΩΜΑ ΕΔΙΣΣΟΝΟΣ.

Μία τών σπουδαιότερων έφευρέσεων τοΰ 
I© . αιώνο; είναι καί ό έσχάτω ; ίΐπό τοΰ 
©ωμα Έδισσόνος επινοηθεί; φωνογράφο;.

’Αληθώ; τ ί ;  ήδύνατο ποτέ  νά φαντασθή, 
δτι ο άνθρωπο; ήθελε κατορθώσει έπί τέ- 
λου; νά δεσμεύση καί αυτά τά  πτερόεντα 
έπη, στερεοτυπών ούτως είπεΐν τόν προφο
ρικόν λόγον !

Καί δμω; ίδοΰ έν νέον οργανον, διά τοΰ 
οποίου δύναταί τ ι ;  νά κλείση έντό; κ ιβ ω 
τίου ολόκληρον λόγον ρητορικόν έπί α ίώ 
να; ολοκλήρου;, καί μετά ταΰτα , όπόταν 
θέληση τό οργανον τοΰτο, νά έπαναλάβη 
μέ τόν αΰτόν τόνον τόν λόγον τοΰ ρήτορος.

Κατά τοΰτο οί Αμερικανοί είναι πρα- 
κτικώτεροι τών Ευρωπαίων. Τό ό'νομα τοΰ 
©ωμά Έδισσόνος, διά τόν δποΐον δικαιού
τα ι νά έπαίρεται ή γή τοϋ Βασιγκτώνος,θά 
δοξάζηται πάντοτε .

"Οτε πρώτον έγνώσθη δτ ι  άνεκαλύφθη 
τοιαύτη τη ;  μηχανή, η τ ι ;  είναι ικανή νά 
άποτυπώνη καί επαναλαμβάνει έπειτα τάς 
αυτά; λέξει; ώ ; ή ηχώ ,  έθεωρήθη τό  τοι· 
οϋτον ώς μϋθος.

Καί δμω; τό δαιμόνιον αυτό μηχάνημα 
είναι ήδη εί; δλην τήν Ευρώπην κοινόν, καί 
γνωστοί οί φυσικοί νόμοι ίφ’ ών στηρίζε
τα ι .

Τό μηχάνημα τοΰτο είναι άπλούστατον.
Κύλινδρό; τ ι ;  0 ,5 0  μήκου;, καί δ ια μ έ

τρου 0 , 3 0  στρέφεται δ ι ’ άξονός τίνος (ώ; 
τό κοινώ; οικιακόν καβουρτιστήριον) ή διά 
μηχανήματό; τ ινο ; ώρολογίου, ή διά τή ;  
χειρό;· ό άξων, φέρει κοχλίαν καθ’ ολον τό 
μήκο; αΰτοϋ, ώστε δταν στρέφωμεν τόν 
κύλινδρον, ό κύλινδρος δέν στρέφεται περί 
τό αυτό σημεϊον, άλλά στρεφόμενος προχω
ρεί, ένεκεν τής κινήσεως τοΰ βήματος τοΰ 
κοχλίου. Έ π ί  τή ;  έπιφανεία; τοΰ κυλίνδρου 
προσκολώμεν χάρτην μεταλλικόν έκ Κασ
σιτέρου, καλώ; έφηρμοσμένον, καί τε τα -  
μένον.

Τόν κύλιδρον τοϋτον ένθέτουσιν εί; κ ι-  
βώτιον κατάλληλον έπίμηκες, ΐνα μή έμπο- 
δ ίζετα ι  ή πορεία αΰτοϋ, κατά  δέ τά  άκρα 
τοΰ κιβωτίου ΰπάρχουσιν περικόχλια δθεν 
διέρχεται ο άξων τοΰ κιλίνδρου.

Εις τό μέσον τοΰ κυλίνδρου εΰρίσκεται 
οπή της διαμέτρου ένός ταλλήρου έπί τή ;  
όποιας έφαρμόζομεν χοάνην τινά μ ε τ α λ λ ι 
κήν, ή έκ ξύλου, έσωθεν δέ τοΰ κυβωτίου 
υπάρχει μεμβράνα τις ,  είτε έκ λεπτοΰ μ ε 
τάλλου, είτε έξ οργανικής τίνος ουσίας, έν 
τώ  μέσω δέ τή ;  μεμβράνη; ταύτη; καί ά- 
κριβώ; περί τό κέντρον τή ;  οπής, υπάρχει 
κεκολημμένη έπ ’ αυτής βελόνη της μ ε τ α λ 
λική αιχμηρά, τής οποία; ή α ιχμή μόλις 
έφάπτεται τής μεταλλικής τού κυλίνδρου 
έπιφανείας.

Τό ούτως έκτεθέν μηχάνημα είναι έ τ ο ι 
μον νά δεχθή μουσικόν άσμα, ή φωνήν αν
θρώπου τινός. Είδωμεν τώρα τήν π ρ α κ τ ι 
κήν ενέργειαν τοϋ οργάνου.

*0 όμιλών ί'σταται έμπροσθεν τής δπής 
τοΰ κυλίνδρου, καί διά τακτικής φωνής καί 
καθαρά; δμιλεΐ ή α δε ι .Ή  φωνή προσπίπτου- 
σα έπί τής μεμβράνης άναγκάζει αυτήν νά 
πάλλη, καί έπειδή έπ ’ αυτής είναι κ εκ ο 
λημμένη ή βελόνη, είς πάσαν προσβολήν ή 
μεμβράνη συμπαρασύρει τήν μεταλλικήν 
βελόνην, καί άναγκάζει τήν τελευταίαν 
ταύτην νά κέντα παλλομένη τόν μ ε τ α λ 
λικόν χάρτην.
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Είς πάντα  τ ό ν ο ν  φωνής, καί άναλόγω; 
τής έντάσεως αυτή;,  ή βελόνη ποιεί δ ια 
φόρου; όπά;,  δηλαδή δταν ή φωνή ήναι 
έντονωτέρα, ή οπή είναι βαθυτέρα, δπου 
έλαφροτέρα, ή όπή πλέον άβαθή;. "Ώστε 
δμιλώντε; περιστρέφομεν τόν κύλινδρον, δ- 
σ τ ι ;  προσβαλλόμενο; υπό τή ;  βελόνη; προ
χωρεί κανονικώ;, καί παραλλήλω; τα ύ τη ; .

Διά τοΰ τρόπου αΰτοϋ δύναται τ ι ;  νά 
γράψη δλόκληρον τόμον συγγράμματο;,  ί  
ομιλίαν ρήτορο;.

νΟταν πλέον ό κόλινδρο; φθάση έκ τοΰ 
ένό; σημείου εί; τό άλλο, καί κατατρυπω 
θ-75 ΰπό τή ;  βελόνη; δλος, τότε παύομεν 
τήν δμιλίαν.

Ί ν α  τώρα τό μηχάνημα έπαναλάβη παν 
δτι  εί'πομεν, πρέπει ir κύλινδρος νά έπιστρέ 
ψ·/) είς τό σημεϊον, έφ’ ου ήρχησε νά γίνη- 
τα ι 5j πρώτη όπή, (άφοΰ προηγουμένως ά- 
πομακρίνωμεν τήν βελόνην άπό €οϋ μεταλ- 
λικοΰ χάρτου) άφοϋ ουτω πράξωμεν έπα- 
ναλαμβάνομεν καί πάλιν τήν αυτήν π ο 
ρείαν τοΰ κυλίνδρου, άφοϋ προηγουμένως 
άφίσωμεν τήν βελόνην είς τήν προτέραν 
αυτή; θέσιν νά έπανέλθη, τότε  καί διά μα 
γικής τίνος ένεργείας τό μηχάνημα ώς σαρ
καστικόν τ ι  πνεύμα τέρπεται έπαναλαμ- 
βάνον ώς ή ηχώ δ ,τ ι  ήκουσεν.

Τό ό'ργανον τοΰ Έδισσώνο; Ιχε ι  καί 
αυτό τάς ιδιοτροπίας του, ώς καί παν έρ 
γαλεΐον τής φυσικής.

Πρώτον ή χρήσι; τοΰ φωνογράφου α π α ι
τε ί  εξιν τινά  εί; τόν πειρώμενον νά άκούση 
κατά πρώτην φοράν τήν δμιλίαν τοϋ έργα - 
λείου, ώστε άπα ιτε ΐτα ι  μικρά τ ι ;  έξοικείω- 
σι; μ ε τ ’ αύτοΰ, έ'ω; ού φθάση εί; τό ΰψι- 
στον σημεϊον τελειοποιήσει·);.

Εί; τ ά ;  λέξεις, αΐτινες έμπεριέχουσιν τό 
I *  ή φωνή άκούεται έντατικωτέρα, ώσαύ- 
τως καί πάντα τά σύμφωνα. Έ κ  τών φω 
νηέντων πάντα  δέν άποτυποΰνται καθαρώς. 
Κ ατά πειράματα τοϋ Έδισσώνος τό Α  
και τό Λ  είναι τό μάλλον άκουόμενα, κα 
τόπιν έρχονται τό Ο ϊ *  καί τό Α Ι  είς 
τό Γαλλικόν τό U  καί τό I  ασθενέστατα 
ακούονται έν τή μεταδώσει τοΰ ήχου.

Δέν δυνάμεθα δ μ « ;  τά; παρατηρήσει; 
«« τά;  νά τάς θέσωμεν καί ώ ; κανόνα;,  
διότι πολλά»ις &(ς μί«γ έτνι*γάληψΐν τοΰ

έργαλείου, ή πρώην ασθενή; λέξις, έντονώ- 
τερον δύναται νά άκουσθή, άλλά τό X .  
πάντοτε βαθέω; έγχαράσετται έπί τοΰ κασ
σιτέρου κατά τά πειράματα τοΰ Gifford.

Γάλλο; τ ι ;  έπ ισκέπτη; τοΰ σπουδαστη
ρίου τοΰ Έδισσώνο;, γράφει τοΰ; παραδό
ξου; τρόπου; καθ’ οδ; δύναται νά χρησιμο- 
ποιηθή τό Φωνόγραφον τοΰ Έδισσώνο;, κα
τά τό λέγειν αΰτοϋ.

«Τό Μηχάνημά μου λέγει,  δύναται νά 
έκμάθη καί διδάξη δίκην διδασκάλου οϊαν 
δήποτε διάλεκτον.»

Κατεσκεύασε διάφορα φύλλα κασσιτέ
ρου εί; τά  δποΐα διά ζώση; φωνή; ένεχά- 
ραξεν τά  άπαιτούμινα  φωνήεντα καί σύμ
φωνα. "Οταν δ μαθητή; θέλη νά μάθη πώς 
προφέρεται τό Α  δέν εχει νά πράξη τ ι ,  
είμή νά πιέση κομβίον τ ι ,  καί στρέψη τόν 
κύλινδρον, πάραυτα τό μηχάνημα προφέρει 
τό φωνήεν Α  καθαρώ;.

Φαντάσθητι άναγνώστα έάν ό Στάνλεϋ 
δστι;  έ'καμε τόν περίπλουν τ ή ;  γή ;  διά 
νά συλλέξη διαφόρου; σημειώσει; έπί τών 
διαλέκτων τή ;  ’Αμερική; κ .τ .λ .  κατά  π ό 
σον ηθελεν ώφεληθή κομίζον διά τοΰ αψύ
χου αΰτοϋ μηχα νήμα τό ;,  καί τά ;  προφοράς 
τών λέξεων ! Διότι, δ ,τ ι  δήποτε λαόν καί 
έάν άπήντα, δέν θά ήτο δύσκολον νά κα- 
ταπείση αΰτόν δπως όμιλήσ·/] πρό τοΰ κι
βωτίου.

Έ ά ν  τό Φωνόγραφον υπήρχεν έπί τής 
έποχής τών 'Ρωμαίων, τήν σήμερον θά έ- 
γνωρίζωμεν, πώς έπρόφερον οί τότε άπό 
τοΰς νϋν.

"Ωστε τό Φωνόγραφον δέν είναι άλλο τι 
είμή συμπλήρωμα τής Φωτογραφία;, Καθ’ 
δ τ ι ,  ή μέν Φωτογραφία όμιλεϊ εί; τόν ο 
φθαλμόν, τό δέ Φωνόγραφον εί; τό ους.

Ό  Εφευρέτη; λέγει «Δύναταί τ ι ;  νά ά- 
παγγε ίλη  ολόκληρον δράμα πρό τοΰ Φωνο
γράφου, καί τά  μέν γυναικεία πρόσωπα νά 
τά  άπαγγείλωσιν γυναϊκε;,  τά  τών άνδρών, 
άνδρε;,  καί τά  τών παιδιών παιδ ία .

Έ άν  τώρα διά τή ; Γαλβανοπλαστικής 
μετατυπώσωμεν τά  κεντήματα τοΰ μ ε τ α λ 
λικού χάρτου, δυνάμεθα τότε  νά άποκτή- 
σωμεν πληθΰν άντιτύπων.

Έ άν έν τή οΐκί^ι δπάρχη Φωνόγραφον3 
δύναται νά άγορασθί) άντίτυπον μ ϊτ α λ λ ι -
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κοϋ χάρτου, καί νά έφαρμόσωμεν έπΐ τοϋ 
κιλίνδρου.»

Φαντασθεΐτε πόσον εΰχάριστον ήθελεν 
εϊσθαι, έάν εν τιν ι συναναστροφή δ υπηρέ
της έστρεφεν τόν κύλινδρον, καί οί περίε- 
στώτες ήχουον εί'τε (Μελόδραμα, εΐτε δρά
ματος άπαγγελείαν φυσικωτάτην. Ά λ λ ά  
ποσώς δέν αμφιβάλλω οτι μίαν ημέραν θά 
άντικαταστησωσιν τά  Ιν χρήσει κλειδοκύμ
βαλα, καί ουτω θά έ'χωμεν έντός μικροϋ 
κιβωτίου έγκεκλεισμένας τάς περίφημους 
υψιφώνους, χωρίς νά έξέλθωμεν της οικίας
μ<*«!

Πλείστας ό'σα; έφαρμογάς δύυαται νά 
λάβη τό δημόσιον μηχάνημα τοϋ Έδισσώ- 
νος τελειοποιούμενον.

Ό π ό τα ν  ένεφανίσθη τό  Φωνόγραφον,πολ
λοί έσκέφθηιαν νά έφαρμόσωσιν αυτό εις 
τάς συνελεύσεις δίκην στενογράφου, άλλά 
κατά  τό παρόν δέν ήδυνήθησαν νά τό έ- 
φαρμόσωσιν, καθ’ οτι ά π α ι-ε ΐτα ι  δ δμιλών 
νά ΐστατα ι  πρό της Οπής τοϋ κιβωτίου. 
Ουχ’ ήττον έπί ανακρίσεων κατηγορουμένου 
δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν αυτό, καθ’ ότι 
δέν επιτρέπει τήν διάψευσιν τών λόγων 
του, θά άκούη τόν ήχον αΰτόν τής φωνής 
του.

’Επίσης καί τ ίλευτα ΐα ι  θελήσεις άσθε- 
νούντων προσλαμβανομένων ΰπό τοΰ Φωνο
γράφου ήθελον Ιχε ι  κΰρος άνθ’ οίωνδήποτε 
υπογραφών καί σφραγίδων.

*0 χώρος δέν μας έπιτρέπει νά πράγμα - 
τευθώμεν καί περί τών άλλων εφευρέσεων 
τοΰ Έδισσώνος, δηλαδή περί τοϋ Τηλεφώ
νου, Μικροφώνου καί Άεροφώνου.

Περί τοΰ Τηλεφώνου πολλαί ’Εφημερίδες 
καί Περιοδικά έγγραφα, καί δ Σεβαστός 
καθηγητής τοϋ Έθνικοΰ Πανεπις·ημίου τής 
Φυσικής Κος Στροΰμπος έν φυλλαδίωέπραγ- 
ματεύθη περί τοΰ θεωρητικοΰ καί πρακτι-  
χοϋ μέρους τοΰ Τηλεφώνου, ημείς δμως χ ά 
ριν τών αναγνωστών τοϋ Βύρωνος θέλομεν 
έκθέσει καί τούτου τήν περιγραφήν.

21ΙΪΡΙΔΩΝ Γ. KOKOAUS.

ΠΕΡΙ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ.

Οί Κινέζος οΐτινες πρό πάντων τών ά λ 
λων εθνών ήσχολήθησαν περί τάς έ π ισ τ ή 
μας και διετήρηυαν πάσας αΰτών τάς α ν α 
καλύψεις, πρώτοι κατεμέτρησαν τόν χρόνον. 
Κατά τά  κινεζικά βιβλία 2 9 5 2  έτη πρό 
τής κοινής χρονολογίας ηκμασεν ό αΰτο- 
κράτωρ ΦωχΙ ασχοληθείς περί τήν αστρο
νομίαν καί γνωρίσας τά  οΰράνια σώματα.

Έλάλησαν δέ τινες καί περί παρατηρή
σεων έπί τής μεσημβρινής σκιάς, γενομένων 
ΰπό τοΰ κινέζου ΤσέντΚόγγ ένδεκα αιώνας 
π .  X .  άλλ’ οΰδεμία τοϋ τοιούτου ΰπάρχει 
άπόδειξις. "Άλλως τε τά  επιχειρήματα τοϋ 
διασήμου αστρονόμου Delambre διαμφιαβη- 
τοΰσι τάς εις τήν άποτάτην έκείνην έπο- , 
χήν γενομένας παρατηρήσεις. Ή  ιδέα τοϋ 
διαιρειν τήν ημέραν εις ΐσα μέρη, τοΰ ρυ
θ μ ί ζ ε ι  τά  μέρη ταΰτα  καί μετρεΐν αύτά 
πρός τήν φαινομένην πορείαν τοΰ ήλίου υ 
πάρχει άναμφιβόλως αρχαιότατη* Ή  πρώ
τη δέ ιδέα τοϋ μετρήσαι τόν χρόνον βε
βαίως έπραγματοποιήθη διά τοϋ ήλιακοϋ 
ωρολογίου. °Εν δόρυ έκτεΐνον τήν σκιάν 
αΰτοΰ έπί έπιφανείας ΰπήρξεν ΐσως ό πρώ 
τος τύπος τοΰ y r u u o r o c .  Οί αρχαιολόγοι 
δέ μάλιστα φρονοΰσιν OTt οί έν τή Α ν α 
τολή Οβελίσκοι οΰδέν άλλο ήσαν ή πελώριοι 
γνώμονες. Κατά τόν Πλίνιον (Φυσ. Ίστορ. 
Βιβλ. λή. 8) δ πρώτος άναστήσας Οβελί
σκους έχαλείτο Μέστρες ή Μίτρες, βασι- 
λεύσας είς τήν πόλιν τοΰ ήλίου η Παλμύ- 
ραν (τανΰν Βαλβέκ), ένθα έλατρεύετο δ Μί- 
χας ή ‘Ή λιος. Διογένης δ Ααέρτιος έν τή 
περί φιλοσόφων βίβλω άποδίδει τήν εΰρε- 
σιν τοϋ ήλιακοϋ ωρολογίου εις τόν φιλόσο
φον Αναξίμανδρον, γεννηθέντα έν Μιλήτω 
έν ετει 6 1 0  Π. X .  μαθητήν δέ καί διάδο
χον γενόμενον τοΰ ©αλοΰ καί ίδρύσαντα 
τήν Τωνικήν σχολήν. Πλεΐσται δσαι ανα
καλύψεις γεωγραφίκαί τε  καί άστρονομικαί 
οφείλονται τώ  Άναξιμάνδρω, άλλά δυνά- 
μεθα νά άμφιβάλλωμεν π*ρΙ των δκδ τοδ
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Διογένους λεγομένων, καθόΐι  γνωστόν ΰ 
πάρχει δτι  b γνώμων έγνωρίζετο πρό τής 
έποχής ταύτης καί ΐσως όρθότερον εϊνε νά 
εΐπωμεν δτι πρώτος ό Αναξίμανδρος είσή 
γαγεν έν Έ λ λ ά δ ι  τήν τοΰ γνώμονος χρή
σιν. Τό έν Λακεδαίμονι ΰπάρχον τότε  ήλια· 
κόν ώρολόγιον συνίστατο έκ λόγχης καθέ 
του, ήτις διά τοΰ άκρου τής αΰτής σκιάς 
έδείκνυεν έπί δριζοντείου έπιφανείας τάς 
ώρας τής ημέρας. Τό κίνησαν τήν εκπληξιν 
τών Λακεδαιμονίων ό'ργανον τοΰτο έχρησί- 
μευσεν είς τόν ρηθέντα φιλόσοφον πρός πα 
ρατήρησιν τών ήλιοστασίων. *0 Πλίνιος ή- 
πατήθη βεβαίως ίκ τής δμοιότητο; τών Ο
νομάτων είπών δτι δ Ά ναξιμένη; (βιβλ. 
Β' 6 7 )  διάδοχος τοϋ Άναξιμάνδρου έφεΰρ* 
τό ηλιακόν ώρολόγιον. νΟπως δήποτε δμως 
ή δόξα τής έφευρέσεως ή κάλλιον είπεΐν τή; 
διαδόσεως, τοΰ έργαλείου τούτου άνήκει 
είς τοΰς φιλοσόφους τής ’Ιωνικής σχολής.

Άφοΰ άπαξ άνεγνωρίσθη τό χρήσιμον 
τοΰ ήλιακοϋ ωρολογίου (καίτοι δ επικουρι
κός Διογένης δι’ οΰδέν άλλο έκρινεν αΰτό 
χρήσιμον ή διότι άνεμίμνησκε τήν ώραν 
τοΰ γεύματος), ή γ^ωμονική έπιστήμη έ- 
τελειοποεΐτο δσημέραι. Ό  χαλδαΐος αστρο
νόμος Βήρωσας ·?ι μάλλον Βερχούσσας, σύγ
χρονος σχεδόν τοϋ Ηροδότου, κατεσκεύα- 
σεν ώρολόγιον δπερ έκάλεσεν ήμιχύχ.Ιιογ*

Κατά τό 201  έτος π .  X. δ Σώμιος άς-ρο- 
λόγος Άρίσταρχος έφεΰρεν ώρολόγιον ήμι- 
σφαιρικόν φέρον δίσκον. "'Επειτα δέ τό ώρο
λόγιον τοΰτο τροποποιηθέν ώνομάσθησχάπη  
Τό άκρον τοΰ γνώμονος έτίθετο έπί τοΰ 
κιντροσφαιρικοΰ τμήματος* £ν τόξον δέ κύ 
κλου, διερχόμενον ΰπό τόν γνώμονα, διη· 
ρεϊτο είς μέρη, ώς·ε τό έργαλείον έδείκνυεν 
ουτω τήν γωνίαν τής ηλιακής άκτϊνος μετά 
τής καθέτου. Διακόσια δέ δώδεκα ετη π .  
X . δ ’Ερατοσθένης δ πρώτος υπολογίσας 
τήν διάμετρον τής γής διά τής μετρήσεως 
μιας μοίρας τοΰ μεσημβρινού, μετεχειρίσθη 
τό αΰτό έργαλείον.

Έν τή Άνθολογί^ σώζεται επίγραμμα 
ήλιακοϋ ώρολογίου.

"Εζ ωραι μόχθοις ίχανώτατϊΐ a* Si μιτ’ αϊτοί;,
Γράμμααι ίίίχνύμενχι Ζήθι λέγουσι βροτοΤ;.

Κ α τ ά  τ ό ν  π ρ ώ τ ο ν  λ ι β υ κ ό ν  π ό λ ε μ ο ν  ό

Μάρκος Ουαλέριος Μεσσάλας εΰρών Ιν Κα- 
τάνη γνώμονα μετήνεγκεν αΰτόν είς 'Ρ ώ -  
Λην, ένθα έτοποθετήθη πρό τοΰ εν Φόρφ 
ίήματος. Ά λ λ ’ επειδή δέν ητο κατεσκευατ 
σμένος κατά τόν μεσημβρινόν τής 'Ρώμης 
έστμείωνεν έσφαλμένως τάς ώρας, διό άντ’ 
αΰτοϋ κατεσκευάσθη άλλος τελειότερος έπΐ 
τοΰ τ ιμητοΰ Κ. Μ. Φιλίππου.

"'Ετεροι συγγραφείς βεβαιοΰσιν, δτι  τό 
πρώτον έν 'Ρώμη ηλιακόν ώρολόγιον κ α τε 
σκευάσθη 3 7 0  έτη π .  X .  κ α τ ’ εντολήν τοϋ 
Λουκίου Παπιρίου Κούρσωρος στήσαντος 
αΰτό δπισθεν τοϋ ναοΰ τοΰ Κιρίνου.

Δώδεκα ετη πρό τής Χριστοϋ γεννήσεως 
Μάρκος Μανίλιος δ Ά ντ ιοχεΰς ,  ασχοληθείς 
περί τήν γνωμονικήν, έν 'Ρώμη έστησεν έπί 
τής κορυφής τοΰ έν τ φ  πεδίω  τοΰ Ά ρ εω ς  
οβελίσκου μεγάλην χρυσήν σφαίραν διά 
τής σκιάς αΰτής δεικνύουσαν τήν ώραν τοΐς 
'Ρωμαίοις.

’Εκτός δέ τών ήλιακών ώρολογίων καί 
τών δ ι ’ άμμου οί άρχαϊοι έποιοΰντο χρήσιν 
τής Κλεψύδρας. Ή  άπλή  κλεψύδρα συνέ- 
κειτο έξ ένός αγγείου διαφανοΰ; έχοντος 
κάτωθεν οπήν καί πλήρους υδατος. Τό δ* 
γρόν δέ έκρέον έδείκνυε τόν χρόνον έπ ΐ 
κλίμακος κεχαραγμένης είς τάς πλευράς 
αΰτοΰ.

"Υστερον άντί  τής κλίμακος κατεσκευά
σθη ώρονόμος κυκλοτερής (cadran)* τό δέ 
υδωρ καταβαΐνον συμπαρέφερε πλωτήρα 
ξύλtvov περί τόν άξονα τής βελόνης τοΰ 
ώρολογίου.

Είς τάς συνθέτους κλεψύδρας, τής μετα· 
γενεστέρας έφευρέσεως, τά ΰδωρ έσταζεν 
άπό ΰψηλοτέρου δοχείου έπί πτερυγωτοΰ 
τροχοΰ κινοΰντος άλλους τροχούς συγκοι- 
νωνοΰντας μετά βελονών. Αί κλεψύδραι λέ
γοντα ι έφευρεθεϊσαι έν Α ίγύπτω , τώ  2 5 0  
π .  X. ό Κτησέβιος δέ κατεσκεύασε τάς διά 
τροχών κλεψύδρας. Ή σαν δ ’ έν τή  άρχή 
τής καθ’ ημάς χρονολογίας διεσπαρμέναι 
πανταχοϋ τής Εΰρώπης, δπου είσέδυσεν δ 
τής 'Ελλάδος καί τής 'Ρώμης πολιτισμός* 
δ Καΐσαρ ευρε το ιαύτας  παρά τοΐς Γαλά- 
ταις καί έν αΰτή τή  Μεγάλη Βρετανία. 
Πολυτελεστάτην κλεψύδραν έδωρήσατο Κα- 
ρόλω τώ  Μεγάλω δ καλίφης Άροΰν-αλ-Πα* 
σ ίτ .

7.
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Παρημελ^θησαν δε και βχε&6ν κοετγ)ργγ|- 
θησαν αί κλεψύδραι και τά  ηλιακά ώρο- 
λόγ ια  άπό τής έφευρέσεω; τών μη χα ν ικ ώ ν  
ώροΛογίων, ών τά  πρώτα φαίνονται κατα- 
βκευασθέντα εν τή ’Ανατολή. Έ ν  δέ τή 
Δύσει οί ’Ιταλοί καί οί Γερμανοί πρώτοι έ- 
πέδωκαν έν τή ώρολογοποιΐα. Ιωάννης δ 
Δόνδη; κατεσκεύασε κατά  τόν Ι ΐ \  αιώνα 
έν διά την έαυτοΰ πατρίδα Πάδουαν. Τό 
πρώτον υπό βάρους κινούμενον ώρολόγιον 
έν Γαλλία  είναι τό τοΰ πύργου τοϋ Δικα
στηρίου κατασκευασθέν δπά τοΰ γερμανοΰ 
Ερρίκου Buc, 8ν Κάρολος δ Ε' έκάλεσεν 

εις τήν εαυτού αυλήν. Περ'ι τά  τέλη τοΰ 
ΙΕ' αίώνο; ή έφαρμογή τής ώρολογοποιΐϊ;  
εις τοΰς αστρονομικούς υπολογισμούς, συνέ- 
τεινεν εις τήν πρόοδον τής τέχνης ταύτης. 
Έ ν  ετει 1 5 6 0  δ Τυχο Βραχή;" ειχεν ήδη 
ωρολόγια τοσοΰτον δεξιώ; είργασμένα, ώς-ε 
έδείκνυον τά  λεπτά  καί τά δευτερόλεπτα. 
Τό θαυμαστόν ώρολόγιον τοΰ Άργεντορά 
του (Στρασβούργου) έποιήθη έν ετει 1 5 7 3 .  
Κ ατα τήν εποχήν όε ταύτην Ιφάνησαν τά 
έγχόΛ η ια  ώρο-ΐόγια, ών πολλά δπήρχον 
είς τήν αυλήν βασιλευόντων τοΰ Θ'. Καρό
λου καί τοΰ Γ . Ερρίκου, 'ο  περιώνυμος 
Huygens μεγάλως ανέπτυξε τήν ώρολογο- 
ποιΐαν έφαρμόσας αυτγί τό εκκρεμές; ουτι- 
νος τάς  ιδιότητας άρτίως είχεν ανακαλύ
ψει δ Γαλιλαίος, καί έφευρών τό σπειροει· 
δές έλατήριον. Τά σήμαντρον τών ωρολο
γίων (ripdtition) έφευρέθη περί τά  τέλη 
τοΰ ΙΕ' αΐώνος ΰπό "Αγγλου ώρολογοποιοΰ 
έν Λονδίνω.

Τά μικρά Η έγχόλπια ώρολόγια κατε 
σχευάσθησαν τό πρώτον κατά  τόν ΙΕ', 
αίώνα έν Νουρεμβέργη υπό τοΰ Πέτρου Χέ 
λε ,  διό χα ί έκλήθησαν Ώ ά  της Νουρεμ6(ρ-  
yjjC, ένεκα τοΰ ώΰειδοΟ; αυτών σχήματος" 
Ιτελειοποιήθησαν δέ βαθμηδόν διά τής έ- 
φευρέσεως τής άτράχτον ,  τή; χαλύβδινη; 
άλύσεως, τοΰ σπειροειδοΰς ελατηρίου κλπ . 
Έ π ί  πολύν χρόνον τά  ώρολόγια ταΰτα ή 
σαν δύσχρηστα, ένεκα του όίγκου αυτών· 
άλλ ’ δ ώρολογοποιός Lepine κατώρθωσε νά 
κατασκευάση λεπτά  ώρολόγια άφαιρέσας 
μ ίαν  τών δύο πλακών μεταξύ τών δποίων 
ντεριείχοντο τά  τεμάχια  τοΰ μηχανισμοΟ. 
fial αντιχαταστήσας γ /φ ύ ρ α ς  πρός υποδο

χήν τών άξόνων. Τά χρο νό μ ετρ α  δέ η ναυ-  
τ ιχ ά  ώ ρο ΐόγ ια  κατασκευάζονται σήμερον 
μετά  τοσαύτης τελειότητος, ώστε είνε δ υ 
νατόν να υπολογίσωμεν καί έν δέκατον τοΰ 
δευτερολέπτου. Ταΰτα είς μέν τά πέλαγος 
τα  μαλιστα χρησιμεύουσι πρός ευρεσιν τοΰ 
γεωγραφικού μήκους, είς δέ τάς φυσικάς 
ερευνά; πρός ακριβή υπολογισμόν τοΰ χρό
νου. Έ ν Α γ γ λ ία  μέν δ Χαρισσών, δ Κεν- 
δάλ χαί δ Γραχάμ, έν Γαλλία δέ δ Βερ- 
θουδ καί δ Βρεγοσέ έτελειοποίησαν τά  χρο
νόμετρα. Οί Παρίσιοι, ή Γενεύη καί τό Λον- 
δϊνον είσΐ τανΰν αί διασημότεραι διά  τήν 
ώρολογοποιίαν πόλεις. Έ κ  Γαλλίας έξά- 
γοντα ι καθ’ έκαστον έτος 10  εκατομμυ
ρίων φράγκων αξίας ώρολόγια. Έ ν  τώ β α 
σιλεία) τής Βυρτεμβέργης καί έν τή Ε λ β ε 
τία κατασκευαζονται τά  £ v J iv α ώρολόγια  
Koiixot·, Ε γ ε ρ τ ή ρ ια  x J n . — Παρ’ ημΐν π ολ 
λοί ύπάρχουσι δυς-υχώς λιμοκτονοΰντες ια 
τροί καί νομικοί, οΰδένα όμως έχομεν έπ ι-  
τήδειον ‘Έλληνα ώρολογοποιόν' ευχής ερ
γον ηθελεν είναι, έάν ή Κυβέρνησις έστελ- 
λεν υποτρόφους είς Γενεύην καί Παρισίους 
πρός έκμάθησιν τής τέχνης ταύτης, έξ ης 
οι φιλόπονοι Ε λ β ετο ί  πορίζονται τόν έαυ
τών πλούτον.

II.

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τά ημερολόγιον, τό μόνον έκ τών βιβλίων 
τά δποΐον εισχωρεί καί εί; τήν οικίαν τών 
πλουσίων κα'ι εί; τήν καλύβην τών π τ ω 
χών, καί τό δποΐον ευχαρίστως άναγιγνώ- 
σκεται καί υπό τών μέν καί υπό τών δέ, 
έφάνη έν Γαλλία τό πρώτον κατά τά 1 4 7 0  
έτος, ή rot τριάκοντα τέσσαρα έ’τη μετά  
τήν έφεύρεσιν τή ;  τυπογραφία;.  Τά πρώτον 
τοΰτο ημερολόγιον έδημοσιεύθη ΰπό τινο; 
Βρετανού μοναχοΰ όνόματι Γυίνκλαμ. Τά 
μετά τούτο έκδοθέντα, τά  δποία έγράφοντο 
άλλοτέ μεν λατιν ιστί ,  άλλοτέ δε γαλλιστ ί,  
καί περιεΐχον άθλιεστάτα; εικόνα;, έδημο- 
σιευοντο ως ίπ ί  το πολΰ υπό άστρολόγων 
καί ιατρών.

τήν ίπ οχή ν  τής έχδόσε<ι>{ τοϋ Ttfw·
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του Ημερολογίου οί χωρικοί δέν εΐξευρον ν’ 
άναγιγνώσκωσι καί έπομένω; τά  ημερολό
για  έζήτουν άναγνώστα; έντός τών πόλεων 
παρά τοΐς κατοίκοις αυτών, τοΐς σπουδα- 
στα ΐ; ,  τα ϊ ;  συναναστροφαΐς καί τοΐ; μονα- 
χοΐς.

Κατά τόν I ” ' καί ΙΖ' αίώνα, τά  ημερολό
γ ια  ΰπές-ησαν τροποποιήσεις τ ινα ;  καί μ ε τ ’ 
οΰ πολΰ έν τώ  μέσω τόσων γελοίων π ρ α γ 
μάτων άτινα δι’ αυτών έδημοσιεύοντο, από 
καιρού εί; καιρόν, άνεύρισκέ τις καί σπου
δαία τινα. Καί ουτω έν Γερμανίςι καί Ά γ  
γλία οί διαμαρτυρόμενοι μεταχειρίσθησαν 
ταΰτα  διά νά κάμωσι τόν πόλεμον κατα 
τοΰ Πάπα καί διά νά διαδόσωσι τάς περί 
θρησκευτικής μεταρρ.υθμίσεως ιδέα; των. 
Έ ν  τώ  άγώνι τούτω, οί έν Γαλλία έκδόται 
ημερολογίων δέν έλαβον οΰδέν μέρο; χάρι; 
εί; τήν ΰπό τής εξουσία; αΰστηροτάτην έ- 
παγρύπνησιν. Πρό; τούτο δέ κατά τό 1 5 60 ,  
Κάρολο; δ ®' έν ταΐς χώραις τη ;  ’Ορλεά
νη; άπηγόρευσε τήν τύπωσιν παντός ήμε- 
ρολογιού άνευ προηγουμένης έγκρίσεω; τών 
αρχιεπισκόπων Η έπισκόπων. Έρρΐκο; όέ δ 
Γ ' έπεκύρωσε τήν διάταξιν ταύτην, η τ ι ;  έ- 
τέθη κχί πάλιν εί; χρήσιν κατά τόν ίανουά- 
ριον τού 1 6 2 8  ΰπό τοΰ Λουδοβίκου 1Γ', 
οστις ό'μω; προσέθηκε καί τήν ρητήν άπα- 
γόρευσιν νά μή δημοσιεύωνται διά τών ή- 
μερολογίων άλλο τι είμή διδασκαλίαι περί 
τή ;  αστρονομία; καί νά μή τ ίθετα ι  τίποτε 
άλλο έν αΰτοΐ; Η αί φάσει; τή; σελήνης, 
αί έκλείψει; καί υπολογισμοί τινε; αστρο
νομικοί ή καί μετεωρολογικοί. Ώ ;  έκ τή ;  
διατάξεω; τα ύ τη ;  τό Ημερολόγιο ν περιω 
ρίσθη ν’ αναγραφή τά  χρονικά τοΰ έτου; 
ήτοι τ ά ;  άπωλεσθείσα; καί κερδιθείσα; μά- 
χας,  τού; θανάτου; τών μεγάλων άνδρών 
καί νά γράφη περί τών μεταβολών τού αέ 
ρο;, περί τή ; έποχή ; καθ’ ην ήδύνατό τις, 
άνευ οΰδενό; απευκταίου, νά λάβτ, καθάρ- 
σιον ή νά φλεβοτομηθή, περί τή ;  κ α τ α λ 
λήλου έποχής διά τό κόψιμον τή ;  κόμη;, 
περί τή ;  έπιρροή; έπί τή ;  γή ; τή ; σελήνη; 
καί περί άλλων τινων παρομοία; φυσεω; 
πραγμάτων, έξαιρουμένη; ομω; πάντοτε 
τή ;  γοητείας, καθότι κατά τήν έποχήν τα ύ 
την οί γόητες άπέθνησκον έπί τή ;  πυράς.

Κατά τάν ΙΗ' αίώνα τά παλαι»  ημερο

λόγια δέν ειχον ετι άποκτήσει άναγνώστας 
εί; τάς έξοχάς, τών δποίων οί κάτοικοι 
δέκα καί έννέ* έπί τοΐς είκοσι δέν ειξευρον 
ν’ άναγιγνώσκωσιν. Κατα τήν αυτήν δε έ- 
ποχήν τά ήμερολόγια απώλεσαν καί τους 
έν ταΐς πόλεσι άναγνώστας των, οϊτινες εΐ- 
χον ήδη αηδιάσει τούς παλαιωθέντας &- 
σορονόμους.

’Ολίγον τ ι  πρό τής Γαλλικής έπαναστά· 
σεως αί ένώσεις διαφόρων μεγάλων τυ π ο 
γραφικών καταστημάτων τής Ε λβ ετ ία ς  
καί Γαλλίας έπέφερον τήν τελειοποίησιν 
τών ημερολογίων, έν οίς ήδη ιγένετο λό
γο ; περί τής πολιτική ; καταστάσεω; τής 
Ευρώπης, καί έδημοσιεύοντο πληροφορίαι 
τινε; χρήσιμοι διά του; ταξειδιωτας. Πρός 
δέ έν τοΐ; ήμερολογίοι; τή ;  έποχή; ταυ -  
τη ; ,  έν οίς έφαίνοντο συχνότατα  άρθρα 
περί γεωπονίας καί υγιεινή;, μετά θάρρους 
κατεπολεμοΰντο αί προλήψει; τών λαών.

Μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1 7 8 9  τά  
ημερολόγια κατώρθωσαν νά εΐσχωρίσωσιν 
παρά τοΐ; χωρικοί; καί νά άνακτήσωσιν έν 
τοΐ; χωρίοι; τήν έντό; τών πόλεων άπο-  
λεσθεΐσαν ίσχύν αυτών. 'Έ κτοτε  τα  ημε
ρολόγια είναι έν τώ  πεπολιτισμενω κό- 
σμω εϊδό; τ ι  ώφελιμωτάτη; διά τόν λαόν 
έφημερίδο; έκδιδομένη; άπαξ τοΰ έτους. 
■Έκτοτε παντοΰ εΰρίσκει τ ι ;  τά  Ημερολό
γ ια ,  άτινα παρ’ ολων αναγιγνώσκονται καί 
έξασκούν επιρροήν νιν δυσκόλω; δύναται τ ις  
νά φαντασθή. Έ άν  τ ινε ; ,  οί μάλλον νοή- 
μονες, τολμώσι ν’ άμφιββητώσι τά  έν αυ
το ί ; ,  ή πλειονότης δέν τά  αμφισβητεί καί 
μάλιστα τά συμβουλεύεται διά νά πληρο- 
φορήται τά  τής μ ετα λα γή ;  τών καιρών καί 
διά νά μανθάνη έάν πρέπη η οχι νά πράττη  
τοΰτο ή έκεΐνο. Ε κ τό ς  τούτου, άφ’ Ης 
στιγμής έπίβτευσέ τις είς έν τών κεφα
λαίων βιβλίου τίνος, δέν υπάρχει ούδεμία 
εύλογος αφορμή, καί μάλιστα  παρά τοΐς ά· 
πλουστέροι;, νά μή δώση τήν αυτήν πίστιν 
καί είς έτερον τών κεφαλαίων τοΰ αυτοϋ 
βιβλίου. Έ άν  τις π .  χ .  άποδεχθή τάς περί 
καλοΰ καί κακού καιροΟ, περί χιόνος καί 
ψύχους προρρήσεις τών ΗμεΡ0̂ ° γ ίωνί ε’·ναι 
αδύνατον —  καί τούτο είναι βέβαιον —  νά 
μή άποδεχθή καί τάς περί πολιτικής προ
φητείας αΰτών.
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Ουτω, αί πολιτιχαί μερίδες πολύ καλώς 
εννόησαν δτι  τ ό ίμερολόγιον είς τάς χεΐ 
ρας των ήδύνατο ν’ άποβή ισχυρόν μέσον 
διαδόσεως τών εαυτών ιδεών καί φρονημά
τω ν . Εν Γαλλία, η ύπ ερ τής στοιχειώδους 
ίχπαιδεύσεω ς Ιτα ιρία  παρεκινήθη ΰπό τοΰ 
Mathieu Laensberg νά κάμη λάθρα τόν π ό 
λεμον κατα τών ελευθεροφρονούντων. Ό  κ. 
Δεκάζ,^ υπουργός τότε  προσέθεσεν είς τάς 
αποκρύφους βάσεις της έργασίας ταύτης 
τό απαιτουμενον υλικόν δπως καλυφθώσιν 
αι τής τυπώσεως δαπάναι.  Ά λ λ ’ έν πρώ- 
τοις έγεννήθη τό ζήτημα νά μή συγκρα- 
τώσι πλέον τάν λαόν διά τών γελοίων ε 
κείνων προρρήσεων, αΐτινες έπροξένουν ήδη 
φρίκην είς τους νουνεχείς* οί κατά τάς ο 
δούς δμως πω λητα ί  άπεφάνθησαν, επί τή 
περιστάσει ταύτγι, δτι ήμερολόγιον άνεύ 
προφητειών είναι αδύνατον νά πωληθή. Ώ ς  
*κ τούτου ήναγκάσθησαν καί πάλιν νά δη- 
μοσιεύωσι προρρήσεις καί προφητείας καί 
ουτω ευρίσκομεν εί'ς τ ι  τών κατά τά τέλη 
τοΰ 1 8 2 9  έκδοθέντων δπό τοΰ μνησθέντος 
M athieu ημερολογίων τά  εξής· —  7 οι; 
Μος —  θά έπισυμβρ μ εγά λη  ταραχή χα\ 
tu ta x to f  μεταβολή. Μέρος τι τής Εύρώ 
Λης θά, βαπτισθή  iy  τφ  πυρι χαί τφ  αί 
μ ά τ ι . . . διαμαρτυρήσεις λαώ ν ϋχοόού ■ 
λω ν χα ϊ ίπαναστάσεις ' οί φ ίλοι τής ειρή
νης χαϊ τών νόμων θά θέσωσι ιέρμα είς 
τά. δεινά των. Τό ηϋρ θά μεταβληθή είς 
καπνόν χαϊ πολλοί θά ίξέλθω σιν i (  αύτοΰ 
μαΰρο ώς ό αδης.

Ό  νεανίας δστις συνέταξε τήν περίοδον 
ταύτην βεβαίως δέν έσκόπει νά δπονοήση 
τήν Γαλλίαν, τήν γνωστήν διά τά  δπέρ 
τών βασιλέων φρονήματά της τότε ,  καί 
δέν ήούνατο νά κατατάξτι τούς Γάλλους 
μεταξύ^ τών υποδούλων λ α ώ ν  καί δμ»; 
μέγας αριθμός τών αναγνωστών του τόν 
έξέλαβον ώς γόητα εκτάκτου ίκανότητος.

Μετά τήν παλινόρθωσιν τά  ημερολόγια 
δέν έπαυσαν υπηρετοϋντα τήν διάδοσιν τών 
ιδεών, τ ώ ν τ ε  θρησκευτικών καϊ πολιτικών.

Σήμερον δμως παρά τ φ  πεπολιτισμένφ 
κόσμω τά ήμερολόγια κατήντησαν τά όρ
γανα δι’ ών αί διάφοραι έπιστήμαι, έν ά 
πλουστάτη διδασχαλί^ καθίστανται γνω- 
«τα ί τοΐς λαοΐς, Έ ν  Έ λ λ * δ ι  δέ μόνον, τά

ημερολόγια είναι Ι τ ι  τέρψεως, ήτοι πολυ
τελείας, αντικείμενα, καί χρήσιμα τφ  λαφ 
μόνον διά τούς πίνακας τών εορτών καί 
τάς Ημερομηνίας.

Ν. Α.

E M I L E  P A G E S

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ

Η Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

I .

Ή  συνα υλία .

Ητο  μία τών ώραίων ημερών τοΰ ’Α
πριλίου τοϋ παρελθόντος έτους.

Τά ώρολόγιον τής όδού Grange Bateliere 
εσήμανε πρό ολίγου τήν δευτέραν ώραν. 
Μακρά σειρά ί ίιω τικώ ν άμαξών, δίφρων καί 
μισθωτών μονίππων κατερχομένη έκ τών 
βουλεβάρτων διέσχιζε τήν όδάν Λαφφίττ. 
’Άνθρωπός τις εχων τήν εΰσαρκίαν άνδρός 
κοινοβουλευτικοΰ, ηλικίαν ακαδημαϊκού καί 
άπταιστον ιματισμόν μάλλον η κομψόν ή- 
κολουθει τόν αΰτόν δρόμον, έχων επί τοΰ 
βραχίονός του εΰλύγιστον καί χαρίεσσαν 
κόρην ριγηλώς περιτετυλιγμένην εντός τής 
όλοσυρική; πέλλας της. Έσύριττε μεταξύ 
τών όδόντων του άσμά τι έκ τίνος μελο 
δράματος, ακριβώς δέν ένθυμοΰμαι τίνος, τά 
οποίον δμως διέκοπτεν ενίοτε διά νά πα-  
ροτρυνη τήν σύντροφόν του δπως έπιταχύνη 
τό βήμα. Τά χείλη του διά πέμπτην ήδη 
φοράν, έν δ ιαστήματι δέκα λεπτώ ν τής ώ 
ρας, επανελάμβανον τήν άναπόφευκτον ε 
κείνην έ π φ δ ό ν  —  ’Εμπρός Λεονή ! Δύνα- 
μις ! Τί διάβολον κινδυνεύομεν νά μή ευ- 
ρωμεν θέσιν ! — δταν έπέστησε τήν προ- 
σοχην του δμιλος περιέργων δστις έφραττε 
τά πεζοδρόμιον. Έπλησίασε νά μάθη τό 
αίτιον τή ;  τοιαύτης άπειθείας πρός τάν νό
μον κατά τών συναθροίσεων καί παρετήρη- 
σε παιδίον τ ι  έξ έκείνων άτινα καλοϋσι Σα- 
βογιάρδους, δ ιότι κατάγονται έκ τής Ή -  
βέρνης, ζαρωμένον εις τήν γωνίαν τινός

Β Υ Ρ Ω Ν 5a

άμαζοπύλης καί κλαΐον μέ θερμά δάκρυα 
επί τοΰ νεκροΰ πίθηκος πρό ολίγου εκπνευ- 
σαντος έκ πείνης $ άληθέστερον εζ απε 
ψίας, δ ιότι,  χάρις τ φ  Θεώ, εις τήν φιλόξε- 
νον ταύτην πόλιν μόνον οι άνθρωποι απο· 
θνήσκουσιν έξ αιτίας τής νηστείας. Τα ά 
λογα  ζώα είναι πολλφ εύτυχέστερα.

—  Ό  κ. Δουράνδ— καί δέν έχω λόγον 
νά κρύψω έπΐ πλέον τά δνομα τοϋ ήρωός 
μου — ■ επαυσε νά συρίττη καί ήνωσε και 
αΰτάς τούς παραμυθητικούς τούτους λογου; 
είς έκείνους τοΰ πλήθους, νόμισμα εις τό 
όποιον ουδέποτε τό πλήθος φιλαργυρεύεται. 
— Θάρρος πα ιδ ί  μου^- ελεγε πρός τά κλαΐον 
παιδίον.— Τί διάβολον!— ητο ή συνειθισμέ- 
νη του φράσις —  "Όλοι εΐμεθα θνητοί —  
Έ π ε ι τ α  άφοϋ περιέφερε περί έαυτάν τά 
βλέμμα εξεταστικόν διά νά βεβαιωθή περί 
τοϋ άποτελέσματος δπερ έπέφερεν ο λ ο γ ι 
κός του συλλογισμός εξηκολουθησε κατα- 
βιβάζων τήν φωνήν. Διά τ ί  άντί αυτοΰ τοΰ 
κακοήθους ζώου, τά δποϊον μόνον μορφα
σμούς εϊξεύρει νά κάμννι νά μή εχτρς μίαν 
βιέλλαν η άλλο τ ι  ό'ργανον ;

—  ΤΑ ! αΰτό κοστίζει πολύ κύριε— είπε 
τό παιδίον στενάζον.

—  Ν αί’ έννοώ τάν λόγον αΰτόν, άλλά 
μέ τήν έγκαρτέρηοιν, μέ την συνεσιν, μέ 
τάς οικονομίας κατορθώνει τις το παν.

Γνωστόν είναι δτι  η οικονομία είναι ή 
αρετή εκείνη τήν οποίαν ευκόλως συμβου· 
λεύουσιν είς έκείνους, οΐτινες δέν δύνανται 
νά κάμωσιν χρήσιν αυτής. Ό  κ. Δουράνδ 
τελειόνων τήν άποφθεγματικήν του ταύτην 
περίοδον, κατέθηκεν έπιδεικτικώς όέκα λ ε 
π τά  έντός τοϋ πίλου τοΰ νέου μεθ’ ού διε* 
λέγετο . Ά λ λ ’ ή Λεονη, ής η εΰαισθησία 
έκεντηθη ζωηρώς έκ τών δακρύων τοΰ πτω- 
χοΰ τούτου παιδός, τόν εκάλεσε νά πλη-  
σιάσνι, εσυρε κρυφίως τά βαλαντιόν της εκ 
τοϋ έκ δοράς κυλίνδρου εις δν εκρυπτε τας 
χεϊρας της καί τά έθεσεν έντός τών χειρών 
του καθ’ fa  στιγμήν δ πατήρ της τήν πα- 
ρεκίνει νά σπεύση δπως κερδίσωσι τά  ολί
γα  βήματα τά όποια απώλεσαν. —  Καλή 
μου δεσπινίς ! έψιθύρισεν δ μικρός Σαβο- 
γιάρδος άφίνων νά πέσιι εν τελευταΐον του 
δάκρυ, gv δάκρυ ήδη πλέον χαράς, έπί τοΰ 
βαλαντίου δπερ Ισφιγγεν σπασμωδικώς.

Καί προέβη είς τήν άπογραφίιν τής περιουτ 
αίας τουι Τό χάριεν τοϋτο τά μικρόν  ̂βα -  
λάντιον περιιΐχεν είς μικρά νομίβματ* οκτώ 
εως δέκα φράγκα. Έ ν  πάσι άλλη περ ιπτω- 
σει τά π®ιδίον ΐθελε  θεωρήσει τά ποσόν 
τοϋτο ώς σπουδαίαν περιουσίαν* αλλα τ φ  
εφάνη εύτελές ηδη τό  ποσόν τοϋτο απέ
ναντι έκείνου δπερ ηλπιζεν.

Τοΰτο δέν ητο αχαριστία αλλ’ α^ταπα-  
τη .  Καί ή φρεναπάτη είναι τόσον εύκολος 
ιδίως εις τούς δυστυχείς, ώστε ήδύνατο 
κάλλιστα νά φαντασθή μεγαλείτερον κέρδος 
έξ ευεργεσίας τοσοϋτον εθελουσίως Ιπ ιτ ε -  
λεσθείσης.

Α ληθώς, ί) νεανίς έδωκεν 6, τ ι  είχε χ ω · 
ρ'ις νά μέτρηση, άλλά βεβαίως ήθελε πρα- 
ξει τά αΰτά καί είκοσάκις μεΐζον έάν ητο 
τά έμπεριεχόμενσν ποσον.

Ό  μικρός ’ίίβερνιάτης έξετάζων προσε- 
κτικώτερον τά βαλάντιον ιρσθανθη τον 
θροΰν χάρτου. Νέα σκοτοδινίασις τάν κ α 
τέλαβε. —  Μήπως είναι κανέν χαρτονό
μισμα ; —  ισκέφθη. Χαρτονόμισμα ! δη
λαδή τό άγνωστον δ ι’ αΰτόν, ό πλοΰτος, 
τό ιδεατόν, ή ύπατη εΰδαιμονία. Οι δά 
κτυλοί του συνεστάλησαν, οί οφθαλμοί του 
έθαμβώθησαν καί μόλις καί μετά β ί ις  τρέ- 
μων χατώρθωσε να εκδιπλωσ·/) το πολυτι 
μον χαρτίον.

ΤΗτο συναυλίας τινός τό πρόγραμμα.
Μεταξύ τών περιέργων οΰς τά ενδιαφέρον 

τής μικράς ταύτης σκηνής έ*ρατει  ̂ακόμη 
πλησίον τοΰ παιδίου, ευκόλως θά όιέκρινέ 
τ ις κομψόν τ ινα  νεανίαν είκοσιπενταετή π ε 
ρίπου, δστις έφαίνετο δτι  παρηκολουθει την 
σκηνήν ταύτην μ ε τ ’ ιδιαιτέρας^ προσοχή;. 
Ό  Άλφρέδος Δαιλλύ— ρυτως εκαλείτο ο 
νεανίας έκεΐνος— υπήρξε μαρτυς τή; ευγε- 
νοϋς πράξεως τής Λεονής· έξεσφενδόνισεν έπί 
τής τόσον ώραίας διον καί ελεημονος κό
ρης βλέμμα συμπάθειας συγχρόνως καί θαυ
μασμού καί εμενε σκεπτικός είς τήν θέσιν 
ταύτην, οχι  τόσον έξ αισθήματος ματαίας 
περιεργείας δσον διά νά συνέλθη εκ τή ,  
ζωηράς συγκίνήσεως fa  ·ήσθάνθη.

Τά παιδίον άπατηθέν xal δεύτερον ήδη 
είς τάς χειμερικάς του έλπίδας συνέπτυξε 
πάλιν μηχανικώς τό χαρτίον χα ί τδ  επα· 
νέθεσεν ί ν τ ό ί  τ ο ΰ  β * λ α ν τ ί ο ν .  ' 0  ’ Α .λφρ4·;
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δος τό ελαβεν έκ τ ής χειρ(5ς T0U> T i > ώ 
τησεν ιάν ήθελε νά τό πωλήση καί έπί τή 
ίπινευτικ-ή απαντήσει του, τ φ  ε$ωκε χρυ- 
σοΰν τ ι  νόμισμα δπερ άμα ε'λαβε τό μι 
κρόν πτω χόν  παιδίον άφήκε φωνήν χαρά; 
και απεμαχρύνθη ταχέως έν μέσφ τών Ιπ ι  
δοκιμαστικών ψιθυρισμών τοΰ πλήθους, δ 
περ εβλεπεν έν τω  ΰπερόγκα» τμ ή μ α τ ι  τής 
αγοράς τούτης πραζιν φιλανθρωπίας εόγε 
νώς καλυπτομένην.

(^Άλφρέδος έλαβε τήν αυτήν διεύθυν- 
σιν, η ,  οί δύο άγνωστοι,  άλλ’ είχον τόσον 
προοραμει ώστε δέν ήδύνατο πλέον νά τους
O lf lC X p tV Y ].

Τά κΰμα τών περιπατούντων τόν έκρά 
τει πολλάκις καί άπελπισθείς νά τούς έπα- 
νίδη ήτοιμάζετο ν’ άλλάξη δρόμον, δταν 
«ιφνης είδεν αύτούς νά διασχίζωσι τό λι- 
θόστρωτον χαί νά είσέρχωνται είς τήν δδόν 
Λίχης. Ή  θέα αυτγ) άνεζωπύρωσε τό θάρ 
ροςτου , έπετάχυνε τό βήμα, ώθών σφο 
Λρως εν τή  φορά τοΰ δρόμου του δλους 
οσοι παρενετίθεντο ώς έμπόδιον καί μ ε τ ’ 
ολίγον είχεν ήδη διατρέξει τήν άπόστασιν 
γ]τ'ς ‘χω ρ 'ίεν  αυτόν άπό τοΰ χ. Δουράνδ 
χαί τής θυγατρός του. Μετά μιχρόν, άχο 
λουθών πάντοτε αυτούς,είσήλθεν είς εύρείαν 
αυλγ,ν^ φραττομένην υπό άμαξων χαϊ π λ ή 
θους ευπρεπώς ένδεδυμένου χ α ΐε π ε ιτ α  τοΰς 
ηκολούθ/ισεν είς τό περιστύλιον. Τώ έζήτη- 
σαν τό είσιτήριόν του είς τήν είσοδον.Έρριψε 

φράγχα χαί έξηχολούθησε τόν δοόμον 
του. Καθ’ ήν στιγμήν είσήρχετο εις τήν 
λαμπράν αίθουσαν τοΰ Xerz, δ χ.  Δουράνδ 
καί ή Λεονή ίσταντο είς τόν ουδόν διατρέ- 
χοντες όι’ άνησύχου βλέμματος τόν περί
βολον τοΰτον, δπου είς πρώτην δψ,ν ένόμι 
ζε τις δτι δέν υπάρχει οΰτε μία θέσις χενή.
, ® νεανίας ήλθεν είς βοήθειαν των ΐν τή
αμηχανία ταύτη . Προικισμένυς μέ όξυτέ' 
ραν ή «κείνοι δρασιν, ή ήττον ταχέως ά- 
••ελπιζόμενος, κατώρθωσε νά άνακαλύψη 
εις τήν άλλην άχραν τής αιθούσης £ν θρα- 
νίον σχεδόν κενόν. *0 χ .  Δουράνδ ηύχαρί- 
στησεν αυτόν μ ’ gv κίνημα τής κεφαλής 
φιλοφρονητικόν. *Η Λεονή ήγειρε τούς οφ 
θαλμούς έπί τοΰ αυτοσχεδίου τούτου προ
στάτου· ά λλ ’ Ισπευσι νά τούς χαμηλώση, 
ίσως. d td n  άνεγν&ίρισεν εις αΰτόν ίνα  τών

μαρτύρων τής φιλανθριόπου πράξεως $ν ε- 
πραξε πρό ολίγου. Καί δ ευτυχής Ά λφρέ- 
δος έσχε τήν άδειαν νά προηγηθή δπως 
τοΰς δδηγήση χαί άνοιξη δρόμον μεταξύ 
τοΰ λαβυρίνθου τών βαθμίδων χαί καθισμά
των. Ό  δρόμος ήν μάκρος καί δύσκολος, 
αλλά διά τοΰ ζήλου των χαί τής έπιμονής 
κατώρθωσαν νά ύπερπηδήσωσιν δλ« τά  έμ- 
πόδια.

Ό  Άλφρέδος ήλπισεν δτι ήθελον τώ  
προσφέρει νά καθήση πλησίον τής νέας κό- 
ρ*Κ, ή Λεονή άφ’ έτέρού, δέν θά ήτο μέν 
όυσηρεστημένη έκ τοιούτου γείτονος, δστις 
ΐκτός τής γλυκείας μορφής είχε καί τρό
πους εύγενεΐς καί λεπτότη τα ,  άτ ινα  συνη- 
γόρουν υπέρ αύτοΰ, άλλ’ ό κ. Δουράνδ, 
ευχαριστημένος δτι εύρεν ένα γείτονα, εις 
8ν ήδύνατο, κατά τήν μανίαν, ήν είχε, νά 
μεταδίδη τάς έντυπώσεις του, έκάθησε μ ε 
ταξύ τών δυο νέων, μή Εποπτευόμενος 
παντάπασιν οτι αν ήκολούθει άλλη τις σει
ρά ήθελε φανή πλιιότερον αρεστόν τό τοι- 
οϋτον είς τόν ένα ίσως δέ καί είς τόν έτε
ρον.

’Εδώ έπιτρέψατέ μοι νά σάς γνωρίσω 
μετα τοΰ χ .  Δουράνδ. Έ π ιτρέψατέ μοι νά 
σας παρουσιάσω τόν σεβαστόν τοΰτον ά- 
στόν, μέ μιχρόν τ ι  έτήσιον εισόδημα— λ έ 
γω μικρόν ένεκα τής εντίμου μετριότητος 
τής περιουσίας του — φίλτατον τών ώραίων 
τεχνών, διάπυρον λάτρην τής μουσικής, 
τόν όποιον βεβαίως έκαστος υμών θά συνήν- 
τησεν εικοσάκις τουλάχιστον είς τά{ μου-
σικάς συναυλίας— διότι δέν λείπει π ο τέ__
ή διαγκωνιζόμενον εις τούς διαδρόμους τής 
O p i ra  Comique ή τής O p6ra .  "Εμπορος έν 
αποστρατία, πλούσιος μέ δέκα χιλιάδας έ- 
πανω κάτ«* εισόδημα, άφιεροΐ τουλάχιστον 
το έν τρίτον τοΰ εισοδήματος πρός ίκανο- 
ποίησιν τοΰ πάθους του. Γνωρίζετε π ο λ 
λούς Μαικήνας ώς α υ τ ό ν ;  Ή  μελομανία 
του δέν είναι νέα, χρονολογείται, άν ό'/ι 
από τής γεννήσεώς του, βεβαίως δμως άπό 
τής τρυφερωτάτης του ήλικίας.

Δεκαετής μόλις, έκαλλιέργει μ ετ ’ έπ ιτυ- 
χίας θαυμαστής τό mirliton, τό τύμπανον 
καί τά  εχ λευχοΰ άργίλου κρόταλα. Δεκα- 
πενταετής ήτο εθελοντής μουσικός καί έφυ
σα τόν αυλισχον *ίς τήν άρχαίαν έθνοφυλα-
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χήν. Καί άν υπήρχε κλίσις ίσχυρωτάτη 
άναντιρρήτως ήτο ή τοΰ χ .  Δουράνδ υπέρ 
τής μουσικής. Σκληρά μοίρα χαί βάρβαροι 
γονείς παρεγνώρισαν τάς καλας ταυτας 
τής φύσεώς του διαθέσεις. Εκ τοιαυτης 
ύλης ήδύνατο νά πλασθή δόκιμος μουσικός 
— ούτοι έδημιούργησαν φαρμακοποιόν. ’Ί 
σως είς τήν ήθικήν ταύτην βίαν οφείλει σή 
μερον τήν εύχαρίστησιν δτι δύναται νά 
προστατεύη τάς τέχνας άντί νά έχη αναγ- 
κην προστασίας δι’ έαυτόν. Ά λ λ ά  τ ί  πρός 
τήν πύρινον ψυχήν αληθούς καλλιτέχνου αί 
άνούσιαι θωπεϊαι τής τύχης ! Φαίνεται οτι 
ή Πρόνοια άνέλαβε νά παραμυθήση διά τήν 
πρώτην άποτυχίαν τό πρόωρον τούτο πνεΰ 
μα έπιδαψιλεύουσα είς αυτό δλα της δώρα.

Σύζυγος ερατεινής συζύγου, ήτο, δσον 
δύναται φαρμακοποιός νά ήναι, ευτυχής έν 
τω  οίκογενειακώ του βίω, έντιμος έμπορος 
καί ευσυνείδητος, ίιπήρξεν δλβιος δσον θά 
ήτο δλβιος είς αγύρτης λαοπλάνος. Ενωρίς 
στερηθείς τής συζύγου του καί πατήρ κόρης, 
δσον ωραίας τόσον καί άξ ιαγαπητου, ειχε 
χιλίους καθ’ ένός λόγους νά ΰπομέν·^ τήν 
τύχην του,άλλά κατά  τό παράδειγμα δένή- 
ξεύρω τίνος προσώπου περί τοΰ οποίου λαλεί 
ή Γραφή, δέν ήθελε νά παρηγορηθή.Άντί νά 
ζητή νά έπουλώση, τήν πληγήν ήτις άφαί- 
μ α ττε  συνεχώς τήν καρδίαν του, έπαιζε 
μ ετ ’ αυτής, τήν έξηγρίου. Δέν ητο σπάνιον 
νά τόν ϊδη τις ίστάμενον με ανοικτόν τό 
στόμα καί τούς οφθαλμούς, πρό τής προ
θήκης έμπόρου τινός τής μουσικής παρα- 
τηροΰντα μετά θλιβεράς συγκινήσεως, μετα 
βαθυτάτου πόνου, τούς ήχήεντας χαλκούς, 
τάς αρμόνικάς χορδάς,τό άναλλοίωτον όνει
ρο ν τοΰ παρελθόντος του καί τοΰ παρόντος.

©ά έρωτήσητε ίσως διά τ ί  ο κ. Δουράνδ 
γινόμενος κύριος έαυτοΰ δέν ικανοποίησεν 
έαυτόν διδασκόμενος τήν μουσικήν. ’Αλλ 
άνθρωπος έπί κεφαλής έμπορικοΰ καταστή 
ματος άνήκει ποτέ  είς έαυτόν ; δύναται 
άνευ μεγάλης ζημίας νά δαπανά δυω ώ 
ρας καθ’ έχάστην, έ'στω χα ί μ ίαν, διά τάς 
διασκεδάσεις του; Ή  δραστηριότης του 6- 
λόχληρος δέν άπορροφάται καί υπό τών 
έλαγίστων μεριμνών τής έργασίας του; 
’Αλλά σήμερον, θά ε ίπητ ί ,  τό έμπόδιον 
τούτο δέν ίιπάρχει.—»ϊήμ*ρον δ χ· Δουράνο

πλησιάζει νά έορτάση τήν πεντηκονταετη- 
ρίδα του; είναι λογικόν είς τοιαύτην η λ ι 
κίαν νά άρχίστι νά μανθάνη τήν κλίμακα ; 
Λοιπόν δ κ. Δουράνδ δέν ήθέλησεν έκουσίως 
νά γείννι γελοίος. Μή δυνάμενος νά διαχρι- 
θή έν τίνι συναυλία, άρκείται νά μετρή τόν 
χρόνον κατά τό μάλλον ή ήττον α π τα ι-  
στως καί νά ήναι μουσικός έξ αντιπροσω
πείας έν τώ  προσώπω τής θυγατρός του, 
περιμένων νά γείνη τοιοΰτος καί εν τ φ  
προσώπω τοΰ γαμβρού του.

’Ή δ η  δτε ό κ. Δουράνδ δέν είναι πλέον 
δι’ υμάς άγνωστος,έάν ενδιαφέρεσθε κάπως 
ή δ ι’ αυτόν ή διά τήν Λεονήν ή διά τόν 
νέον των σύντροφον, λάβετ* τήν καλωσύνην 
νά είσέλθετε μ ε τ ’ έμοΰ είς τήν αίθουσαν 
τοΰ Herz, ένθα θέλομεν ϊΰρει αυτούς το 
ποθετημένους άνέτως, άν δύναταί τις νά 
καθήση άνέτως είς χώρον προωρισμένον διά 
χ ίλ ια  άτομα καί οπου δύο χιλιάδες π ε ν 
τακόσια ΰποχρεοΰνται νά εδρωσι θεσιν, κ α 
λήν ή κακήν ι  διάφορον. Οί άρχιτέκτονες 
έπαναλαμβάνουσι τετριμμένην τινά παροι
μίαν ής έγένετο χατάχρησις. *Αν πρέπη νά 
τούς πιστεύση τις, δταν ΰπάρχη θέσις δ ι’ 
ενα υπάρχει δι’ ένα καί ήμισυ. Μετά μ ι 
κρόν διάλειμμα, καθ’ 8 οί τρείς μας σύν
τροφοι έξέτασαν διά τοΰ βλέμματος δ είς 
τόν άλλον προσποιούμενοι δτι  παρατη- 
ροΰσι τήν αίθουσαν, δ κ. Δουράνδ έστράφη 
πρός τόν γείτονά του μέ τήν πρόθεσιν βε
βαίως νά διακόψη τήν σιγήν, άλλ’ ή έ'μ- 
πνευσίς του τόν έγκατέλειπε καί ΰπετραΰ- 
λισε διά νά μή μείνη άφωνος·

—  Σάς άρέσκει ή μουσική Κύριε;
—  Βεβαίως κύριέ μου.
—  Περί τούτου ήμ»ν βέβαιος. Τί δ ιά 

βολον ! Ήδυνάμην καί νά στοιχηματίσω 
άφοΰ σάς είδον είσερχόμενον ενταύθα.

Ό  Άλφρέδος έμειδίασεν έλαφρώς, ή Λεο
νή έμόρφασε καί δ ιά  τοΰ μορφασμού το ύ 
του έφαίνετο δτι  έμέμφετο τοΰ νεανίου διά 
τήν ελλειψιν έπιεικείας έκ μέρους του.

• (ΆκολουβιΤ).
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Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Μετάφρχσις έκ τοΰ XXXIII χώματος τοΰ λάντου.

Έκ τοΰ άγριου φχγητοΰ εση'κωσε το στόμχ 
IΧϊΐνος ό άμχρτωλός, τά χείλη του σφογγίζων 
με τ ι  μχλλιά τξ; κεφχλής ην είχε χχταφίγει 
όπισθεν- είτχ ήρχισε: Σύ νά Ιπχνχλάδω 
θέλεις τόν πόνον τόν φριχτόν, τόν χχταθλίδοντά με, 
Ικ μόνης άναμνήσεως, καί πρίν ϊΐ ι  λαλήσω f 
Άλλ’ άν αισχύνης πρόξενοι είς τοϋτον τόν προδότην, 
ον (Ροκανίζω, δύνανται οί λόγοι μου νά γείνουν, 
λαλοΰντα κχί δχκρύοντα θά μέ είδης συγχρόνως. 
’Άγνωστον είναι πρός εμέ τΙς είσαι καί πώς ήλθες 
κάτω Ιδώ, πλήν φαίνεσαι Φλωρεντινός νά ησαι. 
Μάθε λοιπόν, είμαι Ιγώ ό χόμης Ούγολΐνος, 
καί ό άρχιεπίσκοπος Ρουγέρης είναι ουτος, 
τώρα θ’ άκούσ»)ς διατί είμαι τόσον σιμά του.
Είς τούς κακούς του στοχασμούς, δούς πίστιν, Ιπρο-

[δόϊην,
τό πώς δ’ άπέθϊν’ άχρηστον νά σέ ε’ιπώ τό βλέπω. 
Πλήν ΐσως δέν θά ήκουσες, πόσον σκληρός ύπήρξεν 
ό θάνατός μου, τοΰτο δά θά σοΰ είπώ, καί κρίνε 
άνίσως νά εκδικηθώ αϊτόν λόγον δέν είχα. 
θυρίς μικρά είς τήν ειρκτήν, τήν ΙπονομασθεΤσαν 
ειρκτήν τής πείνης έξ Ιμοΰ, ειρκτήν εις τήν όποιαν 
άλλοι πολλοί θέλουν κλειαθ/j άκόμη εις τό μέλλον, 
αφινε νά εισέρχεται τό φέγγος τής σελήνης, 
χαί Ιξ αύτοΰ Ιννόήία δτι κατεκρατούμην 
καιρόν πολύν, καί ϊπεσα είς δπνον άπευκταΐον 
όστις μοϋ άπεκάλυψε τό φοβερόν μου μέλλον.
Μ’ Ιφάνη ότι ϊόλεπα τοϋτον ώς δδηγόν μου, 
ώς δύναμιν πολύτιμον, διώκουσαν καί λύκον 
χαί λυκιδεΐς πρός τό βουνόν δπερ παρεμποδίζει 
νά δλέπωσιν άπέναν« τήν λοϋκαν οί Πισάται. 
’Ισχνοί, ταχείς, άνιχνευταί, κύνες ήσαν έαπρός του, 
Γαλάνδοι καί Σισμόνδιοι, όμοΰ μέ τους Λαφράγκους. 
Μετά πορείχν δέ μακράν, άπηυδηκότες ήσαν, 
πατήρ καί τέκνα,κοπτεροί όδόντες τούς γλουτούς των 
μ’ Ιφάνη δτι έσχιζαν" όπόταν δ’ Ιξυπνήσας, 
τό λυκαυγές, τά τέκνα μου, τά μετ’ Ιμοΰ, καθ' 8·

[πνον,
νά κλαίωσι τά ήκουσχ, καί άρτον νά ζητώσι. 
Απάνθρωπος θά ήσαι σΰ, άνίσως δέν πονέσης, 
συλλογιζόμενος τό τί ησθάνθη ή καρδιά μου, 
χαί άν δέν κλαύσης, αρά γε τί άλλο νά χινήσι) 
τά δάκρυά σου δύνατχι I Έξύπνησχν χ’ ΙκεΤνα, 
ή ώρα δ’ Ιπλησίαζε, όταν αυνειθισμένα 
|s*v ν* φίρϊτ’ εις «ύτ* συνήθως ή τροφή των,

καθέν δ’ άαφίδαλ1 Ιξ αύτών περί τοΰ Ινυπνίου.
I Τότε δ’ ή θύρα έ’κλεισε τοΰ φοδεροΰ μχς πύργου. 

Τον θόρυβον ώς ήκουσχ, ούδόλως εκινήθην 
αλλχ προσέβλεψα εύθύς τών τέκνων μου τήν δψιν. 
Έγώ δέν ίκλαυσα ποσώς, τοσοΰτον ή καρδιά μου 
απελιθώθη, £χλαυσαν αύτά, χι’ ό Αύσελμούκης 
"τι ϊχεις, πάτερ. λέγει μου,κ’ είσαι προσηλωμένος;» 
άλλχ Ιγώ δέν ^χλχυσχ, άλλ* οΰτε τήν ήμέρχν 
Ικείνην άπεκρίθηκχ, ο'ύτε τήν νύχτΛ ’ως δτου 
ό ήλιος, ίπιφχνείς, Ιφώτισε τόν κόσμον.
Μόλις δ’ είσήλθ’ ολίγον φώς Ιντός τής φρικαλέας 
ειρκτής, καί είς τά τέίσχρα τά πρόσωπα Ικείνα 
τήν όψιν μου ήτένισα, τάς χείράς μ’ άμφοτέρας 
Ιξ άλγους τάς Ιδάγκασα, ένόμισαν δ’ Ικείνα 
οτι πεινώ, κ’ ήγέρθησαν αμέσως, καί μοΰ λέγουν. 
"Πάτερ, ό πόνος μας πολύ μικρότερος θά ήναι, 
άνίσως φάγ5ς έξ ήμών τ’ άθλια κρεάτα μχς,
Ισύ μ’ αύτά μας £νδυσες, Ισύ καί γύμνωσέ μας». 
Έγώ τότε ήσύχασχ, δπως μή τά λυπήσω 
πλειότερον- κχί άφωνοι, καθ’ όλη» τήν ήμέραν 
5*είνην καί τήν προσεχή, όλοι μας ΙτελοΟμεν.
"Ω I διχτί, σύ γή σκληρά, δέν άνοιξες άμέσως !
Καί ή τετάρτη £φθχσεν ήμέρχ, κ’ είς τούς πόδχς 
τούς ίδικούς μου ϊπεσεν i Γάδδος μου Ιχτάδην, 
φωνάζων "Πάτερ, διατί βοήθειαν δέν μοϋ δίδης»; 
Άλλά εύθύς άπέθχνί, καί, ώς Ισύ μέ βλέπεις, 
είδα καί Ιγώ τούς άλλους τρεις, ενα μετά τόν άλλον, 
πίπτοντας, εν τι3 μεταξύ τής πέμπτης καί τής ξκτης 
ημέρας, κχί όλότυφλος ήρχισχ ενα ϊνχ 
νά ψηλαφώ, καί τά "κραζα μέ τά όνόματά των, 
δύω ημέρας ύστερον, άφοΰ δέν ?ζων πλέον.
’Έπειτα δέ Ινίκησεν ή πεινά μου τήν λύπην.
Ταϋτ’ είπε, κχί μέ οφθαλμούς παράδλωπας επήρε 
πάλιν είς τούς όδόντας του τό άθλιον κρανίον, 
καί μέ τήν όρεξιν κυνός είς τά οστα Ιρρίφθη.
ΤΩ ΠΤσα, σύ τό ό'νειδος όλων τών κατοικούντων 
τήν γήν μας τήν Λιρικχλλή, δπου τό Σί άφίνει 
φωνήν γλυκεΐχν, άν, νωθροί όλοι οί γείτονές σου, 
άνίκανοι έίείχθησαν όπως σέ σωφρονίσουν, 
άς χινηθώσι τά νησιά Καπράϊας καί Γοργόνας 
νά φράξωσι στενώτατχ τό στόμιον τοΰ ’Άρνου, 
νά πνίξωσι τά ϋδχτα όλους σου τούς κατοίκους. 
Διότι, άν τόν κόμητα ή φήμη κατηγορεί, 
τόν Ούγολΐνον, ώς αισχρόν προδότην τών φρουρίων, 
τί σ’ ϊπταισαν τά τέκνα του ουτω νά τά πχ ιδεύσης ΐ 
άθώους δέ Ικήρυττεν ή νέα ήλικία 
Βριγάτα καί Ούγουκίωνα, ώς χαί τούς δύω άλλους! 
"Ω νέχι Θή5αι, περί ών τδ ΐσμα άναφέρει.

ΖΕΦΓΡΟΣ.
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Τ Ο  Δ Α Ν Ε Ι Ζ Ε Σ Θ Α Ι
νπο
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I.VKQBOS, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑ.Ι ΔΗΜΗΤΡΗΣ.

7 άχωβος. Καλάν είναι νά σοί λαλησω 
πρό τ ι ς  έλεύσεως τοΰ Δημητρη περί τοΰ 
σκοποΰ μου, καθόσον τάς άντιρρήσεις του 
έκ τών προτέρων γινώσκω.

Πέτρος.  Α δ ικε ίς  νομίζω τόν φίλον μας, 
Ιάκω β ε .

Ιά κ ω β ο ς .  Ουχί, φίλε μου, διότι ουτος θά 
φέργι αντιρρήσεις, καί θά μέ άναγκάσή νά 
έλθω είς συζητήσεις, έν ώ ταύτας άπεχθά- 
νομαι καί ευρίσκω άνωφελεΐς.

Π έτρος·  Πόσον μετεβλ’/,θ-ζις! ©ά έλεγε 
τις οτι επεισας εαυτόν οτι είσαι αλάνθα
στος. Διατί νά άπεχθάνεσαι τ ινά  συζήτϊΐ- 
σιν άφοΰ αΰτγι είναι ίκανώς ασφαλές μέσον 
δι’ ού ri άνευρίσκομεν τήν άλκίθειαν, ·η του
λάχιστον πειθόμεθα οτι άγνοουμεν αΰτήν, 
δπερ πάλιν σπουδαίως συντείνει όπω; τήν 
άνεύρωμεν ;

Ιά κ ω β ο ς ·  Λοιπόν ές*ω όπως θέλ/,ς, ά"Χλ’ 
ή'κουσον. Προτίθεμαι ν’ αναχωρήσω είς ’Ι 
ταλίαν.

Π έτρος .  Καί διά τίνα σκοπόν ;
Ιάκωβος.  Διότι έβαρύνθην τήν ένταΰθα 

διαμονήν, άνιώμαι καί «πεφάσισα νά πε-  
ριηγτθώ.

Π έτρος · Τοΰτο πλήν δέν λέγετα ι σκο
πός, άλλά αίτιον. Αιά τινα αιτίαν θέλεις 
ν’ άναχωρνίστ,ς ; διότι άνιασαι. Ά λ λ ’ είναι 
άπο^ρών ουτος λόγος, ’Ιάκωβε, οπως ΰπο 
βλγ,θΐίς είς έξοδα ; Δέν είναι προτιμότερον 
άντί νά θωπεϋστ,ς καί νά κολακεύσης τήν 
ανίαν σου, νά ζητ^στ,ς τό αίτιον αΰτής καί 
νά τό εξάλειψής ;

Ίά χω β ο ς .  "Ηρχισες βλέπω καί σΰ την 
φιλοσοφίαν. Είς έμέ έπήλθεν ίίδη πρό και- 
ροΰ ή ιδέα νά περι·/ιγηθώ, ώς έξεύρεις δέ, 
ό'ταν ιδέα τ ις  ώριμάστ) έν τώ  νώ, είτε επ’ 
ορθής, είτε έπ ’ εσφαλμένης βάσεως έρειδο- 
μένη, είναι δύσκολον νά έκριζωθή. Σήμερον 
τό ν’ άναχωρήσω έγένετο δ ι’ έμέ άνάγχη.

Π έτρ ο ς . Κα^ άν σοί ίπνίρχετο ή ίδέα νά 
ζητήσιρ« 9‘PJCct^*v j i W o y  τ»ϋ ^ δ ο υ

ι'να κατέλθής ώς ά'λλο; οδυσσεΰς επ ’ αΰτώ, 
η τις άλλη παρομοία ;

’Ιάκωβος. *Ω, άφες τάς αστειότητας.
Πέτρος.  Οΰδαμώς άς-ειεύομαι, φίλε μου. 

Σΰ μοί λαλεΐς περί έπερχομένων καί Ιρρι- 
ζωμένων ιδεών, ών ή έκτέλεσις γ ίνετα ι έπί 
τέλους ανάγκη. Ά λ λ ά  φαντάζεσαι πόσον 
γελοίοι καί ελεεινοί θά Ιγινόμεθα, «ν έκα
στος ημών πάσαν φαντασιοπληξίαν του έ- 
λάμβανεν ώς ανάγκην καί έ'σπευδεν είς τήν 
έκτέλεσίν της ; Αί πόλεις θά επληρώντο 
φρενοκομείων καί φυλακών.

’Ιάκωβος . Βλέπω δτι μέ παρεξηγεϊς καθ’ 
ολοκληρίαν.

Π έτρος .  Είθε, άλλά τότε  έξηγηθητι σα- 
φέστερον.

’Ιάκωβος. Σοί είπον δτι  άνιώμαι καί διά 
τοΰτο θέλω νά περιηγηθώ" κατά συνέπειαν 
σκοπόν η περιιίγησίς μου εχει τήν ίασιν τής 
ανίας.

Π έτρος .  Άλλ* άρά γε  ίζ^τησας τό κατά  
ταύτη; ιατρικόν ένταΰθα καί δέν τό εύρες

'Ιάκωβος.  Βεβαίως, άφοΰ οΰδέν οΰτε μέ 
τέρπει, οΰτε μέ ευχαριστεί.

Πέτρος.  Μή λοιπόν είς μόνας τάς ήδο- 
νάς καί τάς τέρψεις τό άνεζητησας, οΰδα
μοΰ δ ’ άλλαχοΰ ;

’Ιάκωβος . Καί βέβαια. Τί άλλο νομίζεις 
δύνατα ι νά θαραπεύσν] τήν άνίαν ;

Πέτρος.  ’Εκείνο ακριβώς, Ιά κω β ε,  ουτι* 
νος έκλιπόντος, έγενννίθη αυτη, τοΰτέστιν 
η εργασία, ή πρόθυμος καί έπίμονος εργα
σία, ή'τις διώκει τά  ό'νειρα, περιστέλλει τήν 
άκάθεκτον καί φιλονειροπόλον φκντασίαν, 
διατηρεί υγιές τό σώμα καί, δπερ τό κυ- 
ριώτατον, φέρει τό άτομον είς τήν συνείδη- 
σιν τής άτομικής του άξίας. Έ άν  ίν ταύτιρ 
έζήτει; τήν θεραπείαν, θά ητο ν!δη ά π η λ-  
λαγμένος.

'Ιάκωβος.  Όρθά πά ντα  τα ΰ τα ,  άλλ’ ε ί
σέτι δέν μοί έπέτρεψας νά σοί έκθέσω τ ά  
τοΰ σκοποΰ μου* ώς ήρξάμεθα συζητουντες 
θά φθάσή ό Δημητρης πριν $ σοί είπω δ ,τ ι  
έπεθύμουν.

Π έτρος.  Πολΰ, επαναλαμβάνω σοι, δτι  
αδικείς τόν Δημνίτριον, οδηνο ; αί συμβου- 
λαί πολλάκις Ίζμας άμφοτέρους ωφέλησαν» 
Ά λ λ ά  λέγε.

Ιάκω βος· ’Επειδή τό »ίς Ίταλί*ν τ*·*
8
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ζήδειον α π α ιτε ί  ου σμικράν δαπάνην, μοί 
ίλλ ε ίπε ι  δέ ποσόν τ ι ,  ουτινος στεροΰμαι, 
άπεφάσισα νά δανεισθώ.

Π έτρος. Νά δανεισθής ; Ά λ λ ’ ’Ιάκωβε, 
υπελόγισας τάς συνεπείας.

’Ιάκωβος· Περί αυτών αμα έπανέλθω 
ικεΐθεν. Ά λ λ ’ ιδού ο Δημήτρης.

Λ ημήτρης. ‘Ολόκληρος, Ίακωβέ μου. Πρό 
πόσων ήμερων δμως δέν είδομεν άλλήλους! 
Πολυ φοβούμαι μ·}] ηρχισας νά λτ,σμονής 
τους παλαιούς φίλους χάριν τών νέων.

Ιάκω βος. Ουδαμώς, Δημήτριε, πλήν 
προτιμώ νά μένω οίκοι, άναμένων «υιούς.

Λ ημήτρης. Έ ά ν  ούτως ϊχτ, τό πραγμα, 
δέν σοΙ μέμφομαι, κατά τοσοΰτον δμως σοΙ 
άποδίδω  άδικον, καθόσον επρεπε νά μέ εί 
δοποιήσης, δπως σπεύσω παρά σοί. Φαίνε
σαι πλήν μικρόν εξημμένος. Μήπως συνε 
ζήτεις μετά  τοϋ Πέτρου, δ ιότι νομίζω δτι 
Ακόυσα νά γίνηται λόγος περί δανείων.

Π έτρος · Ακριβώς έμέλλομεν νά είσέλθω 
μεν είς συζήτησιν περί τού δανείζεσθαι.

4 η μ ή τρ η ς .  Τί σύμπτωσίς ! Καί έγώ πρό 
μικρού ζητών χωρίον τι έν τ φ  Πλουτάρχω, 
τυχαίως ήνοιξα τό μέρος εκείνο έν ώ πραγ
ματεύετα ι  περ'ι τοΰ μη δεΐν δανείζεσθαι· 
τοσοΰτον δέ μοί ηρεσεν ή άρχή, ώστε τό 
άνέγνωσα μέχρι τέλους. ϊ ύ ,  ’Ιάκωβε, δς-ις 
τοσοΰτον άγαπας τόν Πλούταρχον, βεβαίως 
θ’ άνέγνωσας τό μέρος τούτο.

Ιάκω βος. ’Ό χ ι ,  ποτέ δέν ενθυμούμαι 
τοιοΰτόν τ ι .

Λημήτρης. Σο'ι τό συνιστώ λοιπον θερ 
μώς.  Ά λ λ α  πόθεν ωρμήθητε είς" τοιαύτην 
«υζήτητησιν j

’Ιάκωβος. Πρός τό παρόν μή ζτίτει σέ 
παρακαλώ νά μάθγ]ς, βραδύτερον S' έγώ 
αυτός θά σο'ι εϊπω τό aiTtov.

δη μ ή τρ η ς .  "Εστω, δέν επιμένω. Ά λ λ ’ ϊ 
δωμεν ού πρώτος, Ιά κω β ε ,  τό δανείζεσθαι 
νομίζεις άγαθόν τ ι  ή κακόν ;

Ιάκω βος· Ή  έρ ώτησίς σου είναι γενική 
καί δυσκολεύομαι ν’ άπαντήβω* οπω< δη 
πο τε  δμως τό δανείζεσθαι δέν νομίζω κα 
κόν, διότι δανειζόμενοι πληροΰμεν π ά ντο 
τε  τάς άνάγκας {;μών, ών ή ύπβρξις άλ 
λως θά μας ήνώχλει.

δημήτρης. ’Ορθότατα άλλ’ έξεταστέον 
«ν τό |λέ?9ν τοϋτο είναι πράγματι τό Κα

τάλληλον πρός θεραπείαν τών αναγκών μας, 
ή μη τούναντ ίον  καλύπτον αύτάς έπί μ ι  
κοόν τας παρουσιάζη βραδύτεοον ΰπό είδεχ- 
θεστέραν μορφήν. Σΰ δέ, Πέτρε, τ ί  φρονείς;

Π έτρος .  'Ομολογώ δτι έπί τού ζη τή μ α 
τος τούτου ουδέποτε σπουδαίως έσκέφθην 
κ α τ ’ εθος δμως πάντοτε  άποφεύγω νά δα· 
νείζωμαι.

Λ ημή τρης .  Σύ δμως, Ιάκω β ε,  βέβαια θά 
έμελέτησας τό ζήτημα τοϋτο ;

’Ιάκωβος.  Πολύ έμβριθώς δχ ι,  άλλά συ 
νέπεσε πολλάκις αφορμή νά σκεφθώ έπ’αύ- 
τοΟ.

Λ η μ ή τρη ς .  Τίς λοιπόν νομίζεις καταφεύ
γει καί διά τ ί  είς τά  δάνεια ;

’Ιάκω βος · "Ω δά, είναι πασίδηλον· δστις 
δέν εχει, διότι δέν εχει.

Λ η μ ή τρ η ς ·  Τοΰτο καί τοι σπανιώτατα 
αλ/,θεΰον, άς παραδεχθώμεν δμως, έπ! τοΰ 
παρόντος, ώς βέβαιον. Ά λ λ ’ είπέ μοι ώς 
πρός τούς δανειστάς, είς τίνα ουτοι δανεί- 
ζουσιν, είς τόν εΰπορούντα καί δυνάμενον 
ν’ άποτίοΥί τό χρέος του, η είς τόν άπο- 
ροΟντα καί κατά συνέπειαν ούδεμίαν η έλα- 
χίστας παρέχοντα ελπίδας άποτίσεως ;

Ι ά κ ω β ο ς . Ά ναγκα ίω ς είς τόν παρέχον
τα πλοίονας εγγυήσεις.

Λ ημή τρης .  Ά ρ α  είς τόν απολύτως η 
σχετικώς τουλάχιστον εύποροϋντα καί έπο 
μένως είς τόν έχοντα ή ό'χι ;

’Ιάκωβος. Π ράγματι τοιοΰτόν τι προκύ
πτει.

Λ η μή τρης .  ’Επί τ^  υποθέσει λοιπόν δτι 
τις άπορεΐ χρημάτων καί επομένως τών δι’ 
αυτών άποκτωμένων, τ Ι \ο μ ίζ ε ι ς  πρέπει νά 
πράξη πρός προμήθειαν αυτών ;

Ίάκωβο<· Έάν οΰδέν έτερον μέσον τώ 
υπολείπεται νά δανεισθή.

Λ ημήτρης .  ’Έστω* ά λλ’ άφοϋ ώμολογή- 
σαμεν δτι είς απόρους οΰδείς δανείζει, πώς 
θά κατορθώση οδτος νά εύρη π ιστωτήν ;

Ιά κ ω β ο ς ·  Τούτο δέν δύναται νά προ- 
μαντεύση τις ,  δ ιότι έκαστος εχει διάφορα 
μέσα καί τέχνας.

δ η μ ή τ ρ η ς .  ΝαΙ, πλήν δυνάμεθα νά ώμεν 
ϊέβαιοι δτι ούτος θα προσπαθήση νά πείση 
τόν π ιστωτήν  του δτι  θ’ άποτίση τό χρέος 
του, υποβαλλόμενος συγχρόνως καί είς 6- 
π ε ί ρ ο υ ς  τόκους άντιστρόφως άν«λόγου$
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συνήθως πρός τάς άνάγκας καί τάς πρός 
άπότισιν εγγυήσεις τού προσώπου τού δα- 
νειζομένου.

Ιάκωβος. *Ω vai, π ιθανώτατα.
Λ η μ ή ιρ η ς .  Έ άν  λοιπόν ούτως, ά να γ 

καίως δπως πείση τόν δανειστήν περί της 
άποτίσεως, θά παραστήιη  έαυτόν ώς μή 
στερούμενον καί κατά  συνέπειαν θά ψευ- 
σθή.

Ιά κω βος ·  Φαίνεται.
(ακολουθεί).

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΟΪ Σ ΪΑ Α Ο Γ Ο Ϊ  

Β Υ Ρ Π Ν Ο Σ

Π ΕΡΙΟ Α Ο Σ I V'. —  Π ΡΟ ΕΑ ΡΕΙΥ  Π. PAZU.

Άνεγνώσθησαν αί έξης διατριβαί :
Ό  κ. I. Πάνος π ιρ ί  γάμου ·
Ό  κ. Π. ‘Ραζης, περί προκαταρκτικής  

Ικπα ιδιΰσεως·
*0 κ. Β. Δ. Ζώτος Μολοσσός, π ιρ ί  τής  

ιστορίας τω ν π ο λ ιτευμά τω ν  τής Ευρώπης  
και Ά σ ί α ς .

*0 κ. Κ. Γ. Ξένος, περί Σα ιχσπήρου  καί  
τών έργω ν αύτοΰ ·

Ό  κ Ε. Κ. Στρατουόάκη;, σ υ λ λ ο γ ή ν  l ·  
θνικών α σ μ ά τω ν ,

Ό  κ. Θ. Κ. Πασχίδης, περί Ί σ ρ α η λ ι  
τώ ν καί 'Α ρ μεν ίω ν  τής  ’Α να το λ ή ς ·

Ό  κ. Α. Τυπάλδος Φορέστης, ύ 'Ρ ιζο  
σπ α στ ισμ ό ς  και ή Κ ε φ α λ λ η ν ία .

Τά μαθήματα της έν Ά θ ή ν α ι ς  Σ χ ο λ ή ς  
τοΰ Λ α ο ύ  έξακολουθοϋσι τακτικώς.  Εις 
τα ύ τα ,  άποφάσει της Εφορίας, προσετέθη 
καί τό μάθημα της έφαρμογής  τώ ν  <ρυσι 
κών Ιπ ια τημ ώ ν  εις τήν  β ιο μ η χ α ν ία ν  μ ε τά  
πε ιρ α μ ά τω ν , ή δέ διδασκαλία αΰτοϋ άνετέθη 
τώ  κ. Σπυρίίωνι Γ .  Κοχόλη καθηγητή της 
έν Πειραιεΐ Β. Σχολής τών ναυκλάστρων. 
Τή αιτήσει τού Συλλόγου τό έπί τών Ε κ 
κλησιαστικών καί της Δημοσίας Έκπαιδεύ 
σεως ΰπουργεϊον έχορήγηιεν έκ τοϋ φυσι
κού καί χημικού ταμείου τοΰ Εθνικού Πα 
νεπιστημίου τά άναγκαιούντα είς τήν δ ι 
δασκαλίαν του μαθήματος τούτου όργανα. 
Μέχρι δέ τοϋδ* πέντε έγένοντο το ιαϋτα

μαθήματα, καθ’ ά ό καθηγητής έπραγμα- 
τεύθη π ερ ί  τοΰ φωτισμού άπό τώ ν  ά ρ χα ιο -  
τάτων χρόνω ν  μ έ χ ρ ι  τοΰ ηλεκτρικού (ρο>~ 
τός , π ιρ ί  τον ά,τμοσψαιριχοϋ άέρος καί  
τής ζωής τών ζώων , περί π ν ρ ίτ ιύο ς  καί  
τής κατασκευής αυτής, περί στατικού καί  
δυναμικού  ήλεκτρ ισμοϋ  χαί των Α π ο τ ε 
λ εσ μ ά τω ν  αύτοΰ χα ί  περί τ ή ς  ίφ α ρμογή ς  
τοϋ δυναμικόν ήλεκτρ ισμοϋ  έπ ί  τώ ν  ν α ν .  
χλ ά σ τρ ω ν .

Ό  Σύλλογος συνήψε σχέσεις, τή  αιτήσει 
αύτών, μετά  τού έν Ε λ β ε τ ία  Ελληνικού 
Συλλόγου, τού έν Ά θήναις Κυπριακού Συλ
λόγου Ζή>ων,  τοΰ Ά θήνα ις  Θεολο- 
γικοΰ Συλλόγου Α π ό στο λο ς ΙΙανλος  καί 
τού έν Ά θήναις Γυμνασιακού Συλλόγου 
Μονσαι.

Έ ξελέχθη  ειδικός γραμματεύς ό κ. Σ. 
Γ . Κοκόλης.

*0 Σύλλογος έκτιμών τάς δπέρ αυτοΰ ερ
γασίας τοΰ άποβιώσαντος επιτίμου αυτού 
υ,έλους Κ ω νστα ντ ίνου  Π ώ π  εξελέξατο τον 
κ. Κ. Γ. Ξένον δπως συντάξηκαι άπαγγείλιρ 
τήν βιογραφίαν αύτοΰ.

Συνεπληρώθη ή έπί τής έκδόσεως τοϋ 
περιοδικού συγγράμματος επιτροπή εκλε- 
χθέντος μέλους αυτής του κ. Δ . Τυπαλδου 
Φορέσττ,, ή έπί τοΰ μνημείου έκλεχθέντος 
τού κ. Γ. Γ. Φωκα και ή έπί τών δημοτι
κών βιβλιοθηκών διά τού κ. Γ .  Σακκη*

*0 Σύλλογος προσκληθείς δπό τοϋ Φιλο
λογικού Συλλόγου Π αρνασσού  να συμμε- 
τάσχγ] τού κατά τήν 2 5  Μαρτίου τ .  ε. 
συγκροτηθησομένου συνεδρίου τών 'Ε λ λ η 
νικών Σ ν λ λ ό γ ω ν  και αποδεχθείς τήν πρό* 
σκλησιν έξελέξατο άντιπρόσωπον αυτοΰ 
τόν κ. Π. I. Χαλκιόπουλον.

Ώνομάσθη δωρητής τοϋ Συλλόγου τό 
έν Τεργέστη επίτιμον μέλος κ. Κ ω ν σ τα ν 
τίνος Α .  Τ ο π ά λ η ς ,  ώς προσενεγκων υπέρ 
τού ταμείου αύτοΰ δραχ. νέας 15 0 .

Ά πεφααίσθη ή συγκρότησις α ν τ ε π ισ τ έ λ -  
λοντος τμήματος  έν Πάτραις καί ή σύστα· 
σις ά,νταποχριτικών γραφείω ν  εν Τριπο- 
λει, Ζακύνθω καί Ταϊγανίω . Και ») μέν 
συγκρότησις τοΰ έν Πάτραις αντεπ ισ τέλ -  
λοντος τμήμ-ατος άνετέθη εις επιτροπήν 
συγκειμένην έκ τών έχεΐσε αντεπιστελλον- 
των μελών κ. Μ. Χαιρέτη, Θ. Ά μβουρ*
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γερ και Π. Κανίλλοπούλου. τών δέ ά ντα -  
ποκριτικών γραφείων έξελέχθησαν έφοροι 
τοΰ εν Τριπόλει ό κ. Α. Κ. Παπαζαφειρό- 
πουλος, τοϋ έν Ζακύνθω ό κ. Α. Α. Καντα 
χίδης καί τοΰ έν Ταϊγανίω b κ. Ν. Α. Δια- 
μαντίδης.

Κ ατά τήν έκτακτον συνεδρίασιν τής 25  
Μαρτίου b Σύλλογος έπανηγύριοεν, έν τή 
αιθούση τοΰ Βαρβαχείου Λυκείου, τήν τή; 
'Ελληνικής ’Ανεξαρτησίας έορτήν, χα θ ’ $ν 
έ μέν χ .  Νεοχλής Καζάζης απήγγειλε τόν 
πρέποντα λόγον, ό δέ χ .  Παναγιώτης Μα- 
ταράγχας κατάλληλον τη  ήμέρα ποίημα.

Τό προεδρεϊον τοΰ Συλλόγου έκάλεοε τά 
μέλη αυτοΰ δι’ ιδιαιτέρου έγγραφου εις τάς 
πρός συ«,ητησιν και λυσιν τών προταθέντων 
ζητημάτων συνεδριάσεις.

Τα χα τα  τήν περίοδον ταύτην συζητη 
θησόμενα ζη τή μ α τα  είναι τά  έξής :

Λ-'·— δ ιά  ποιων μέσων άναζωπνρηθή. 
σεται i r  τή καρό ία τοΰ "ΕΛ.Ιηνος τό ά- 
Ληθές θρησκευτικόν αίσθημα.

® •'— Ποια τά χαταΛΛηΛότερα μέσα όι' 
ών ό ‘Έ χ Λ η γ  τηρήσει τό γ  'Ε θνικόν ανιόν  
χαρακτήρα .

Γ>· — Ποια ή χαταΛΑηΛοτέρα Ινέργεια  
πρός μόρφωσιν πεφω τισμένω ν χαί ίναρέ- 
των πο.Ιιτω ν.

Ή  Ιναρξις τών πρός λύσιν τών ζήτημά 
των τούτων συζητήσεων γενήσεται τή 14 
’Απριλίου τρέχ.  έτους. Οΐ μή δυνάμενοι νά 
παρευρεθώσι κατά τάς συζητήσεις ταύτας 
δύνανται νά πέμψωσιν εγγράφω; εις τό 
γραφεΐον τάς έπί τών πρδς συζήτησιν και 
λύσιν ζητημάτων γνώμας καί ίδέας αύτών 
πρό τής 1 2  τοΰ προσεχοΰς ’Απριλίου.

’Από 1 7βρίου 1 8 7 8  μέχρι 1 Μαρτίου 
1 8 7 9  εδωρήθησαν υπέρ τών δημοτικών 
βιβλιοθηκών 751 τεύχη. Συμφώνως δέ πρός 
τά  σχετικά τυΰ Κανονισμού άρθρα άνεγρά 
φη ευεργέτης τοΰ Συλλόγου τό Ύπουργεϊον 
τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως ώς δωρήσαν βιβλία αξίας 
πλέον τών διακοσίων δραχμών. Συνεπεία 
ενεργειας τοΰ Συλλόγου ή Διεύθυνσις τής 
Ελληνικής άτμοπλοϊκής Έτ«ιρ ίας διέταξε 
τα  πρακτορεία αυτής νά μεταφερωσι δω
ρεάν τά διά τάς δημοτικά; βιβλιοθήκας βι 
βλία.

Ό  δήμος Μεσολογγίου έπεμψε τη έπί τοΰ 
Μνημείου ’Επιτροπή δισχιλία; δραχμάς α 
πέναντι τής έκ πεντακισχιλίων δραχμών 
συνδρομής αΰτοΰ ΰπέρ τής άνεγέρσεω; μ ν η 
μείου τώ  φιλέλληνη ποιητή Βύρωνι· Ή  ερ
γασία τής έπί μαρμάρου κατασκευής β α ί 
νει επί τά πρόσω. Ή  έπΐ τοΰ Μνημείου 
’Επιτροπή έπεμψεν εις Σύρον τόν παρ’ αΰτή 
έπί τής έκτελέσεως τοΰ έργου άρχιτέκτονα 
κ. Ί .  Κουμέλην καθηγητήν τής Π ολυτε
χνικής Σχολής πρός έπιθεώρησιν τής εργα
σίας.

Ή  έπί τής έκδόσεως βιβλίων χρησίμων 
τώ Ααφ ’Επιτροπή έξέδοτο αγγελίαν  περί 
εκδόσεω; τής Βιβλιοθήκης τοϋ Λ α ο ΰ ,  ί -  
τις θά έκδίδεται κατά  τεύχη, έκας-ον τών 
οποίων θά περιλαμβάνη υλην πέντε τυ π ο 
γραφικών φύλλων, περί τά τέλη έκάστης 
διμηνίας. Διά τών τευχών τής Βιβ.Ιιοθή  · 
κηο τον Α α ο ν  θά δημοσιεύωνται έργα δυ- 
νάμενα νά κατας·ήσωσι κοινάς ε ’ς τδν Ε λ 
ληνικόν λαόν γνώσεις ών στερείται καί ών 
εις πάν αύτοΰ βήμα έχει απόλυτον. Τδ έπί 
τό Έσω-ιερικών ‘Υπουργεΐον δ ι ’ ιδίας έγ 
κυκλίου προσεκάλεσε άπάσας τάς διοιχητι 
κάς άρχάς νά έργασθώσιν ΰπέρ τής ΰποστη· 
ρίξεως τοΰ έ'ργου τούτου.

Ή  έπί τοΰ περιοδικοΰ συγγράμματος Έ  
πιτροπή υπέβαλλε τόν προϋπολογισμόν τοΰ 
Α . ετου; τής εκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ. Ό  
προϋπολογισμός ούτος, οΰτινος ανέρχονται 
τά μέν έσοδα εις δρ. 1 0 ,2 2 9  61/ Μ τά δέ e - 
ξοδα είς δρ. 5 ,8 0 2  59/„0, έπεψηφίσθη.

Κατα τάς τελευταίας συνεδριάσεις έξε- 
λέχθησαν μέλη οί έξεΐ;.

Ε π ίτ η μ α  ο κ. Γεράσιμος Κούπας, οί έν 
Κεφαλληνία κ. Γεώργιος Τυπάλδος Ίακω - 
βάτος, ’Ιωάννης "Ανινος καί Παναγ. Μα- 
ζαράχης, δ έν Πάτραις κ. Στέφανος Μυρτί- 
λας, οί έν Βραδιάνσκα κ. Στέφανος Αειβα- 
δ$ς καί Ό ράτιο ; Κούπα; ό έν Seisk κ. Γ. 
Τραυλός και ό έν Ταϋγανίω κ. Ν. Δ. Δια · 
μαντίδης.

"Ε κ τα κ το ν  ό κ. ©. Α. Πασχίδης. 
Ά ν τ ε π ισ τ έ Λ .Ι ο ν  δ έν Ταϋγανίω κ. Ίωάν- 

ιης Κρασσάς.
Ταχτικά,  οί κ. X. Ζάππας, Β. Ματαοάς 

καί Π. Παυλάτος.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Π .  I. Χ Α Λ Κ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 1 Τ Ο Τ  ΦΙΛΟΑΟΓΙΚΟΊΓ ΣΊΓΑΑΟΓΟΓ «ΒΤΡΩ ΝΟΣ» 

ΠΙ’ΟΣ ΤΟ ΣΓΝΕΛΙΊΟΝ ΤΩΝ ΕλΑΗΝΙΚΩΝ ΦΙ\0\ΟΓΙΚΩΝ ΣΓΑΑΟΓΩΝ.

Εις Συνέδρων, συγκείμενον έξ όλοιν τών 
ελληνικών φιλολογικών Συλλόγων, κύριον 
σκοπούμενον έχόντων τόν εθνικόν φ ω τι
σμόν, αρμόζει, νομίζω, νά ένασχοληθή,πρδ 
πάντων, εις τήν έρευναν τής έν γενει όργα 
νώσεως τής ημετέρας έ/παιδεύσεως, καί νά 
έξετάση άν ή όργάνωσις αυτη ήναι καταλ 
λν,λος πρός ικανοποίησήν τών κυριωτερων 
εθνικών αναγκών, μάλιστα δέ, ά< τό ήμέ- 
τερον εκπαιδευτικόν σύστημα δύναται νά 
φωτίση τήν παραγωγικήν τοΰ έθνους έρ 
γασίαν, καί νά υπηρέτηση ουτω τήν άνά- 
πτυξιν  τής κοινής υλική; εύημερίας, βά- 
σεως άσφαλεστάτης πάσης βελτιώσεως τών 
ηθών τοΰ λαοΰ.

Εΰελπιστώ, κατά τό εΰάρεστον ά γ γ ε λ 
μα τοΰ Συλλόγου Παρνασσού, εις ού τήν 
φιλοπάτριδα μέριμναν καί πρωτοβουλίαν ο 
φείλεται ή έν κοινώ συγκάλεσις τών άπαν- ; 
ταχοΰ ελληνικών φιλολογικών Συλλόγων, 
ότι τδ Συνέδριον τοΰτο δέν θά ήναι τό 
πρώτον κοί τδ ύστατον, άλλά θά ήναι τό 
πρώτον μακρας σειράς συνεδρίων τοιούτων, 
όπως ή περί τοΰ έθνίκωτάτου σκοποΰ τής 
εθνικής παιδαγωγήσεως φροντίς μή άποβή 
εφήμερος, άκαρπος η κακόκαρπος, άλλά διη
νεκής, καρποφόρο; καί καλλίκαρπος.

Νύξιν μόνον έπιθυμώ νά δώσω, έπί τοΰ 
παρόντος, περί τοΰ σπουδαιοτέρου όλων 
τών περί τής έθνική; έκπαιδεύσεως ζ η τ η 
μάτων, άπεκδεχόμενος τήν ώριμον βκσα- 
νον ζητήματος έκ τής λύσεω; τοΰ οποίου 
έξαρτάται ή αληθινή τοΰ έθνους πρόοδος, 
ή πρόοδος τούτέστιν εκείνη έχ τής οποίας 
δυνάμεθα νά έλπίσωμεν τήν σύγχρονον ή 
θιχήν χαί υλικήν α νά πτυξή  χ *1 εΰημερίαν 
αΰτοΰ.

’Εν υπομνήματι,  άπευθυνομένω πρδς 
Συνέδριον φιλολογικών Συλλόγων, έπαγ- 
γελλομένων τδν φωτισμόν τοΰ έθνους, εν 
υπομνήματι,  προσέτι, σκοποϋντι νά όώση 
νύξιν μόνον, δέν χωροΰιι θεωρίαι, γνωσταί

άλλως τε ,  περιττα ί δέ εϊναι καί αί πραγ-  
ματικαί έκεΐναι λεπτομέρειαι, αί δυνάμε- 
ναι νά υποδείξωσι τδν τρόπον τής πραγ- 
ματώσεως τής έν αΰτψ έξηγουμένης εύχής. 
Εΰτυχώς, τά  πάντα  είναι έτοιμα έν τώ  πε- 
φωτισμένω κόσμω, καί τά  πάντα  είναι 
γνωστά καί πρδς ήμας αΰτοΰς, απολείπε
τα ι δέ μόνον νά κάμωμεν χρήσιν αυτών, 
άνάλογον πρδς τήν έθνίχήν ήμών κατάστα- 
σιν. ’Επιλέγω δέ μόνον οτι, διά να ευημε- 
ρήση τό έθνος, ώφελούμενον έκ τοΰ εκ π α ι
δευτικού αΰτοΰ συστήματος, πρέπει, εν τή 
εφαρμογή αύτοΰ, νά ΰποστηριχθή η μεταξύ 
της νοερας εργασίας καί τή; χειρωνακτικής 
έργα ι ί  at ς αδελφική, ούτως εΐπεΐν, φιλία, 
διά νά συμβαδίσωσιν αϋται,  εν αρμονία 
καί έν κοινή συμπράξει, καθ’ ό>ον τδν ε 
θνικόν βίον.

’Εν γένει,  ή διοργάνωσις τής ημετέρας 
έκπαιδεύσεως, καί μάλιστα τής κατωτέρας 
καί τής μέσης, έχει  τύπον φιλολογικόν, 
οΰϊόλως δέ πρακτικόν, ώς άν τό έθνος ε- 
πεθύμει οί καρποί τών έκπαιδευτηρίων του 
νά ήναι όλοι ομοιόμορφοι καί φιλολογικοί. 
Τον αΰτόν τύπον, ώς πληροφορούμαι, πα- 
ρεδέχθησαν καί άπαντα  τά έν τή έξω Έ λ -  
λάδι εκπαιδευτήρια.

Ή  κατωτέρα καί μέση έκπαίδευσις, 
παρ’ ήμΐν, τότον τών άρρίνων, ώς χαί τών 
θηλέων, παρέλκει ΰτέρ τδ δέον πρδς τήν 
σχολαστικότητα , οΰδόλως δε συμπαθεί 
πρό; τόν πρακτικόν βίον όστις, σήμερον 
μάλιστα^ εϊναι ό βίος τών πλουσίων καί 
ισχυρών ίθνών, πρός τόν γιγάντιον καί 
άδιάκοπον άγώνα τών οποίων καί τ,μεΐς 
όφείλομεν νά έκγυμνασθώμεν, υποχρεωμέ
νοι όντες, άν θέλωμεν νά βιώσωμεν βίον 
έθνους πεπολιτισμένου, νά μάθωμεν νά έρ· 
γαζώμεθα ό'πως εργάζεται νΰν άπας ό πε 
φωτισμένος κόσμος.

Έ κ  τής κατωτάτης καί μέσης έχπαιδεύ- 
σεως προσδοκά ή έν γένει κοινωνία τά  εις
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αυτήν άναγχαιοΰντα φώτα, διότι οί εις τά  
σχολεία καί τά γυμνάσια μαθητεύοντες, 
καί, μετα το πέρας της μαθητείας αδτών, 
είς τας διαφόρους κοινωνικά; τάξεις μετα- 
βαινοντες, οπως ιπιδοθώσιν είς εργα τοΰ 
πρακτικού βίου, εϊναι οί πλεΐστοι. Ά λ λ ’ ή 
πείρα μας διδάσκει οτι οί έξερχόμενοι τών 
σχολείων καί τών γυμνασίων, οχι μόνον 
ανίκανοι είναι πρός οίονδηποτε βιοποριστι- 
κον επιτήδευμα, αλλά καί δρεξιν ούδεμίαν 
αισθάνονται πρός τήν εργασίαν έν γένει. 
’Εντεύθεν ή τοσαύτη άργία ! ’Εντεύθεν ή 
τοσαυτνι περί τα  πολιτικά  ματαιοσπου- 
δία ! ’Εντεύθεν ή πολιτική διαφθορά ί Εν
τεύθεν μεγάλη ροπή πρός τήν δπωσδή- 
ποτε απόκτησίν πανεπιστημιακών π τ υ 
χίων, θεωρουμένων ώς διαβατηρίων, έπι- 
τρεπόντων τήν είς τήν δημόσιον υπηρεσίαν 
ίπίβασιν , ή'τις κατέστη ή μόνη, άλλ’άθλιω 
τά τη ,  τής ί;μετέρας νεολαίας ελπίς ! ’Εν
τεύθεν ή επιστημονική ίσχνότης ! ’Εντεύ
θεν ή ίπικράτησις τής έπιπολαιότητος έπί 
π*σης μαθήσεως! ’Εντεύθεν τά έκ τοιούτων 
παραγόντων ολέθρια κοινωνικά σ υμ π τώ μ α 
τα , εξαγγέλλοντα νόσημα φοβερόν,έδράζον 
έντός αυτών τών σπλάγχνων τοΰ εθνου; J 

Υποθέσατε ότι θά ήτο δυνατόν τό παρ’ 
ημΐν επικρατούν εκπαιδευτικόν σύστημα 
ν’ άναδείξη άπαξάπαντας σοφούς* α ί ! νο
μίζετε  δτι  η έκ σοφών αυτη συγκεκροτη- 
μένη κοινωνία θά ήτο ευτυχής καί εΰημε- 
ροΰσα ! Ά λ λ ’ υποθέσατε δτι ολοι αυτοί οί 
φημιζόμενοι σοφοί είναι ήμιμαθεΐς, 
μόλις αποζώσι, διά τήν πληθΰν αυτών" αί · 
τότε  ποία θά ήναι ή πρόγνωσις καί η 
πρόρρησίς σας περί τού μέλλοντος κοινω
νίας συγκειμένης έκ τοιούτων σοφών ! Έν 
τοιαύτη καταστάσει, απειλητική τής ανα
τροπής τών πάντων, δέν θά υπεδεικνύοντο 
αναγκαίοι φραγμοί τινες, απαραίτητοι χά 
ptv τνίς κοινωνικές <juv ;Υ)ρνίιεως !
, ^ ιοτ ι ,  εις τά  τέκνα ημών, έξ απαλών 
ονύχων, δέν «ξεγείρεται ό πρός τήν ποικί- I 
λην εργασίαν έρως, διά τοΰτο καί μισείται 
αυτη παρ’ αυτών, καί θερμώς έπιδιώκεται 
καί θαυμάζεται ή περί τοΰς λόγους π α 
νουργία. Ad incognitas artes profluebat,  
λέγε^ι ο μέγας τής "Ρώμης ιστορικός περί 
τοΰ ρωμαϊκού λαού, καθώς έλεγε καί περί

τής Μεσσαλίνας ad incoguitas libidines p ro 
fluebat ! «Καί τό εΰηθες, καταγελασθέν, 
ήφανίσθη».

Θελομεν τήν άπόδειξιν του έπίκρατούν- 
τος, σήμερον, παρ’ ημΐν, πνεύματος ώς πρός 
τήν εθνικήν παιδαγώγησιν; Τήν έχομεν έ- 
νώπιόν μας.

Μεταξΰ τών πολυπληθών Συλλόγων ή- 
μών, δέν δυνάμεθα, δυστυχώς, ν’ άριθμή- 
σωμεν οΰτε έ'να καν Σύλλογον γεωργικόν, 
οΰτε^ ενα πράγματι βιομηχανικόν, οΰτε 
ένα έργατικόν, οΰτε ένα τών ώραίων τ ε 
χνών, καί μάλιστα τής αρχιτεκτονικής, ής 
τοσαύτην εχομεν ανάγκην, οΰτε ένα τών 
βαναυσων τεχνών, αλλ* οΰτε μίαν εταιρίαν 
γεωργικήν ή βιομηχανικήν, σκοπόν εχου- 
σαν τήν διάδοσιν τών είς τήν κατάστασιν 
τού έθνους αναγκαίων πρακτικών γνώσε 
ων, αλλ’ οΰτε §ν καν κέντρον, είς γωνίαν 
τινα τής ελληνικής γής, οπωσδήποτε δι* 
ωργανωμένον, υπηρετούν τά  υλικά τοΰ τ ό 
που συμφέροντα, καί διαδίδον τοΰς π ρ α 
κτικού; δρους τής πεφωτισμένης εργασίας ! 
M y ) αι ανθρωπιναι γνώσεις έχωσιν άλλον 
τιν* σκοπόν ή νά υπγιρετήσωσι τήν ευημε
ρίαν τοΰ ανθρώπου ! Πρός τ ί  λοιπόν χρησι
μεύει, εν ημΐν, η πολυτελής έκπαίδευσις · 
Ποια συμφέροντα υπηρετεί, αφού δέν δύνα- 
τα ι,  οΰτε ήθικώ(, οΰτε δλικώς, νά μας 
κάμη ευτυχείς !

Έν γένει, οί ήμέτεροι Σύλλογοι, αξ ιέ 
παινοι, άλλως τε ,  διά τόν περί τά γράμ
μ ατα  θερμόν αυτών ζήλον, δέν είναι άλλο 
τ ι  είμή γνήσιον απαύγασμα τοΰ αλυσ ιτε
λούς ημών εκπαιδευτικού συστήματος. 
Ά π α ν τ ε ς  είναι καθαρώς φιλολογικοί. Ά λ λ ’ 
εκ μόνων τών γραμμάτων ούδεμία περί 
τόν βίον τοΰ έθνους δύναται νά προέλθη 
άνακουφισις, διότι μόνα τά  γράμματα δέν 
έχουσι καμμίαν ειδικήν ικανότητα δπως 
χρησιμεύσωσι πρός διάδοσιν της  π ιφ (ύ τ ι-  
σ μ έ 'η ς  Ι ρ γα σ ία ΐ  πρός τόν πενόμενον λαόν. 
Μόνη δε η τοιαύτη εργασία παράγει τόν 
πλούτον, και καθιστά αυτόν άφθονον, καί 
τόν διανέμει είς βλας τάς τάξεις τής κοι
νωνίας, δ πλούτος δέ, καί ή διανομή α ύ 
τοΰ, είναι πράγματα απαραίτητα εί; τόν 
απα ιτητικωτατον καί δαπανηρότατον τοΰ 
νεωτερου πολιτισμού βίον.
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Οΰτω, τό μέγα τοΰ έθνους μέρος μένει 
τυφλόν καί ΰποδεδουλωμένον είς τάς πα- 
τροπαραδότους περί πάσαν εργασίαν έξεις, 
δ ιότι τό φώς τής έφαρμογής τών έπιστη* 
μών δέν έφώτισεν είσέτι αυτό. Έ ν εκ α  τού
του, αί παραγωγικαί τοΰ έθνους δυνάμεις 
μένουσιν είσέτι αδρανείς, καί θά μένωσιν 
είς αυτήν τήν άξιοδάκρυτον κατάστασιν, 
ενόσω ή ίθνική έκπαίδευσις δ ιατελεϊ άνάλ 
γητος πρός τάς κοινωνικάς άνάγκας, καί, 
διεζευγμένη οϋσα α π ’ αυτών, υπηρετεί μ ό 
νον ματαιοδόξους σκοποΰς, ούχί δέ καί τά 
πραγματικά τοΰ έθνους συμφέροντα, έκ τής 
προκοπής τών δποίων ή ευημερία καί ή 
ίσχΰς αδτοΰ έξαρτώνται.

Άποφασίσαντες νά ζήσωμεν, έθνικώς τε 
καί άτομικώς, ώς ζώσι τά  πεπολιτισμένα 
έθνη, οφείλομεν ν’ άποφασίσωμεν καί νά 
έργαζώμεθα ώ; αυτά ιργάζο ,τα ι·  άλλως, ή 
καταστροφή ημών εσεται άφευκτος, ώς έκ 
τής ανισορροπίας ην άπό τοΰδε ήρχίσαμεν 
νά αίσθανώμεθα, καί ώς έκ τής ταπεινής 
ήμών θέσεως, τής δημιουργγ,θείσης έκ τής 
αποχής ήμών άπό τοΰ πρακτικού βίου, τοΰ 
άναδεικνύοντος σοφά, πλούσια καί ισχυρά 
τά άσπαζόμενα αΰτόν έθνη.

’Έθνος, ς-ερούμενον βιομηχανίας— γεωρ
γικής τε  καί χειροτεχνικής —  δέν δύναται 
ν’ άνταγωνισθή πρός πεφωτισμένα έθνη, 
αύξάνοντα καί τελειοποιοΰντα δσν,μέραι αυ
τήν. Είς τόν παγκόσμιον αγώνα τής προ
όδου τοΰς άπολιπομένους ού στεφανοΰσι, 
άλλά τοΰς παραβλέπουσι καί τοΰς περιφρο- 
νούσι.

’Έθνος, τοΰ οποίου τό εκπαιδευτικόν σύ
στημα δέν δπηρετεί τόν πρακτικόν βίον, 
αηδιάζει καί καταγέλα  τήν έπιστήμην, 
διότι δέν αισθάνεται τήν άνάγκην αυτής.

νΟχι μόνον έν τοΐς διδακτηρίοις τής κα- 
τωτέρας καί τής μέσης έκπαιδεύσεως ημών, 
άλλά καί έν αύτώ τώ  έθνίκφ πανεπιστη- 
μί(ι>, ούδεμία φαίνεται κλίσις πρός τόν πρα
κτικόν βίον. Ό λ ίγ ισ τ ο ι  τών φοιτητών ά- 
κροώνται τών φυσικομαθηματικών επ ισ τη 
μών, άλλά καί οί όλίγιστοι ουτοι αισθά
νονται αποστροφήν τινα ιδίως πρός τά μ α 
θηματικά, καί απελπισίαν πρός τό έπάγ-  
γελμα τό όποιον έξελέξαντο. Σύμπτω μα ά- 
ναμφίβολον δτι  ή τοΰ έθνους διάνοια δέν i

στράφη είσέτι πρός τά  πρακτικά έργα είς όί 
δύναται νά εΰρη ό φυσικομαθηματικός ένα- 
σχόλησιν.

‘Η 'Ελλάς έχει άνάγκην ποικίλης δη μ ι
ουργίας διά νά είσέλθη βαθμηδόν εις τήν 
σωτήριον δδόν τής πεφωτισμένης εργασίας. 
’Ά νευ  τούτου, δέν θά δυνηθή ν’ άντιπα- 
λαίση πρός τόν άκατάσχετον χείμαρρον 
τών παγκοσμίων ποικίλων συμφερόντων. 
Μέγας καί καταπληκτικός είναι δ άντα- 
γωνισμός οΰτος, μέγισται δέ διά τοΰτο 
καί αί άπαιτούμεναι δυνάμεις. Αί δυνάμεις 
αΰταί πρέπει άναγκαίως νά ήναι αύται έ- 
κεΐναι δι’ ών τά  τής Εσπερίας Ευρώπης 
έθνη κατώρθωσαν νά φθάσωσιν είς τήν α κ 
μήν τοϋ πλούτου, τής ισχύος καί τής δό- 
ξνις.

Ή  Ε λλ ά ς  στερείται τής επιστήμης έκεί* 
νης καί τής έφαρμογής εκείνης, άνευ τών 
δποίων είναι άδύνατον νά προοδεύση υλ ι
κώς, ή ελλειψις δέ Λυτή είναι τό μέγιστον 
τών προσκομμάτων καί είς τήν ηθικήν α υ 
τής πρόοδον. Α παραίτητον  λοιπόν άποβαί· 
νει νά προικισθή τό έκπαιδευτικόν της σύ
στημα, άπό τής πρώτης μέχρι τής άνωτά- 
τη ;  αύτοΰ βαθμίδος, μέ τήν έπιστήμην καί 
τήν εφαρμογήν εκείνην, ητις δύναται νά 
παιδαγωγήση τό έθνος είς τόν πρακτικόν 
βίον. Ή  κατωτέρα καί η μέση έκπαίδευσις 
πρέπει νά μεταβάλη τόν φιλολογικόν της 
χαρακτήρα, καί νά προσλάβη τόν εγκυκλο
παιδικόν καί πραγματικόν. Έν τοΐ πανε-  
π ιστημ ίω  πρέπει νά υπάρξη σχολή αΰτο · 
τελής καί ίδία τών φυσικομαθηματικών ε
π ιστημών, καί ή σχολή αυτη, διά νά τ ι -  
μηθώσι τά έξ αυτής φώτα, πρέπει νά κα- 
ταλάβη πρωτίστην θέσιν έν τ φ  πανεπ ι
στημιακή προγράμματι.  Πρέπει νά δημι- 
ουργηθώσι συγχρόνως σχολεία πρακτικής 
έφαρμογής. Καί έπ ί πάσι τούτοις, πρέπει 
νόμοι ειδικοί νά έγγυηθώσι στάδιον άσφα- 
λέ ; ,  έν δημοσίας έργοις, είς τοΰς έπιδιδο- 
μένους καί εύδοκιμοΰντας περί τήν τοιαύ- 
την επιστήμην καί πράξιν. Ίδ ο ΰ ,  έν συνό- 
ψει, πρόγραμμα τέλειον δπως ή έθνική διά
νοια στραφή, τά χ ισ τα ,  είς τά  τοΰ π ρ α κτ ι
κού βίου έργα.

Τό υπόμνημα τοΰτο αυτόν χαί μόνον 
τόν ώρισμένον σκοπόν έπιδιώκει, ή'γουν ν$



έπικαλεσθή τνιν μελέτην τοΰ Συ.εδρίου είς 
τόν τρόπον καθ’ 8ν, δ ι’ όργανώβεως κ ατα-  
λήλου τών εκπαιδευτικών ήμδν  π ρ α γ μ ά 
των, στραφή, ώς ε?πον, πρός τόν πρακτικόν 
βίον ή πρός τήν έλαφράν καί άκαρπον θεω 
ρίαν ολισθήσασα ήδη διάνοια του έθνου;.

'Τπό τό παρ’ ήμΐν επικρατούν εκπα ι
δευτικόν σύστημα, μόνον σύντροφον θά εχη 
ή 'Ελλάς, είς τόν βίον τ·/ις, τήν πενίαν, καί 
δ ελληνικός λαός, μέγας άθλητής άναδειχ 
θε'ις υπέρ τνίς ελευθερίας, θά μείνη καταδε 
δικασμένος όπως, ΙπΙ χρόνον μακρόν, π α 
λαίση άπελπιστικώς καί κατά της πενίας, 
τ ι ς  χειριστής όλων τών δουλειών. Ά λ λ ’ εκ 
τοϋ πολυστένακτου εκείνου άγώνος ίξήλθε 
νικητής διά της καρτερίας καί τής άνδρίας 
του, έκ τής πενίας δμως πώς θά λυτρω- 
θή, άν δέν μάθη νά εργάζεται και νά πα- 
ράγη δπως έργάζωνται καί παράγωσι τά 
έθνη τά  λατρεύοντα τήν επιστήμην καί 
τήν εφαρμογήν αΰτή; ! Έ ν  τη τοιαύτη τ υ 
φλώσει, Ιν τή  τοιαύτη αβελτηρία, ποία θά 
ήναι ή τύχη  τής έλληνικής νεολαίας, τής 
μόνης ταύτης έλπίδος τοΰ έθνους, καί ποία 
ή τύχη  πατρίδος πενομένης καί ανικάνου 
νά κατέλθτ, είς τήν παλαίστραν τής π α γ 
κοσμίου προόδου !

Κ ατά τό τέλος τοΰ περί τών ελληνικών 
γραμμάτων ώραίου καί θελκτικωτάτου μ α 
θήματος, νεανίας έτι άν ,  ήκουσα, άπό στό
ματος σοφοϋ χαθηγητοΰ, αυτολεξεί τά  α 
κόλουθα, τά  όποια μετά παλλούσης νεανι
κής καρδίας έσημείωσα εις τά τετράδιόν 
μου. α*Αν οί έλληνες δέν ήμποροΰν ν’ άνα· 
»δειχθώσι ναυτικώτεροι, έμπορικώτεροι, 
βιομηχανικώτεροι, γεωργικώτεροι τών εύ 
«ρωπαίων, δύνανται όμως νά φανώσιν υ· 
»πέρτεροι αΰτών κατά τά  γράμματα ,  καί 
»άν η Ε λ λ ά ς  δέν θά δυνηθή ποτε ν’ άν- 
«τιτάξη στόλους είς τή ν  ’Α γγλίαν ,  στρα· 
«τοΰ; είς τήν Γαλλίαν, η βιομη^ανικώς νά 
ησυναγωνισθή πρός σύμπασαν τήν Ευρώ 
»πην, ήμπορεΐ δμως νά παράξη άνδρας μή 
«εΰρίσκοντας είς τήν φιλολογίαν άντιπά- 
»λους.Β Προσέφερα καί έγώ τότε ,  ένθου- 
σιών, τόν φόρον μου είς τά ς  γενικάς ευφη
μίας τών πολυπληθών ακροατών, καί έπΐ 
μακρόν διετη'ρησα τήν γλυκύτητα τής τοι-  
*ύτν)( <$ν»κή( έλπίδος, άν«λογιζόμβνος μεθ’

ΰπερηφανίας δτι ή πατρίς δύναται νά ΰπε- 
ρέχη κατά  τ ι  τοΰ λοιποΰ πεφωτισμένου κ ό 
σμου. Ά φ ’ ής δμως διήλθα τήν εαρινήν ε
κείνην ηλικίαν τοΰ μαθητοΰ, καί είσήλθα 
είς τήν άνάντην οδόν τοΰ πρακτικού βίου, 
καί άφοΰ ήρχισα νά μανθάνω τί είναι ό 
σύγχρονος βίος τών λοιπών εθνών, καί π ό 
σον πολύπλοκος, καί δυσχερής, καί άκά 
ματος είναι b άγών είς τόν δποϊον, χάριν 
τής ευημερίας των, συναγωνίζονται καί συ- 
ναμιλ.λώνται, έν τώ  σταδίω τής άτελευτή- 
του προόδου, τότε  συγχρόνως ήρχισα καί 
νά συλλογίζωμαι τήν πρακτικήν αξίαν τοΰ 
προτιθεμένου φιλολογικού καλλιστείου, α 
πέναντι τοΰ οποίου δμως κλίνω πάντοτε  
γόνυ εΰλαβείας, ένεκα τής πρός τήν θεο- 
πρεπή ημών μητρικήν γλώσσαν άκρας έμοΰ 
λατρείας.

Παρακαλώ τό Συνέδριον νά ρίψη βλέμμα 
ευμενές εΐς τό μικρόν τοΰτο έργον, καί, άν 
έγκρίνη, άς εύαρεστηθή ν’ άναγράψη αυτό 
έν τώ  προγράμματι τής μελλούσης συνόδου 
τοΰ Συνεδρίου, δπως δοθή ουτω αφορμή, 
και καιρός σκέψεως σοβαρωτέρας, πρός π ε 
ραιτέρω άνάπτυξιν τοΰ θέματος, καί πρός 
κατάδειξιν δοιστικωτέραν τών αναγκαίων 
μέτρων έκ τής έκτελέσεως τών δποίων δύ- 
ναται νά κατορθωθή τό μέγιστον καί έθνω- 
φελέστατον τοΰτο έπιχείρημα, τοΰ νά ς-ρ«- 
φή, τελοσπάντων, ή έθνική διάνοια, διά 
τής έν γένει άναδιοργανώσεως καί άναμορ- 
φώσεως τοΰ εκπαιδευτικού ημών συστήμα 
τος, πρός τόν πρακτικόν βίον, τήν μόνην 
σωτηρίαν καί τό μέγα  κλέος τοΰ σημίρι- 
νοΰ πολιτισμένου κόσμου. Ό  κόσμος οδτος 
δέν εννοεί πλέον κανέν εκπαιδευτικόν σύ
στημα τά όποιον δέν υπηρετεί τά  υλικά 
τοΰ τόπου συμφέροντα.

Ή  πανελλήνιο; καί σοφή γνώμη τοΰ Συ
νεδρίου τούτου, άρμοδιωτάτου πρός τόν 
σκοπόν τοΰ παρόντος υπομνήματος ,  πέποι 
θα δτι θά έπιδράση ώφελίμως έπί τήν δ ιά 
νοιαν καί αρχόντων καί άρχομένων.

Έν Άθήναις,  τή  2 5  Μαρτίου 1 8 7 9 .

Π. I. ΧΑ.ΛΚΙΟΠΟΤΛΟΣ
ιίντικρόσωτιο; τοϋ οιλολογιχοβ Συλλόγου Βύρωνος.


