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Περί Θεσσαλονίκης Ν. Χαλχιοποΰλου. — Περί Δ α 

μαλισμού Κ. Κυριαζιδη — Έ π ί  τοΰ ζητήματος άν 
πρέπει νά είσαχθή ή διδασκαλία τοΰ δικαίου είς τά 
δημοτικά σχολεία: Μ· Βρατσάνου — Γουσταΰος Φλα-  
ούβερτ: Ν. Π ετ ρ ή .— ’Αρτεσιαιά ιρρέατα :Σ  . Κοκ- 
κόλη. — Παρα:ρυλλίς— “Εν Δάνειον : Είμαρμένου.

Δ Η Λ Ω Σ IΣ
To υ.νημί”ον τοΰ Βύρωνος πεοατοΰται μετ’ ού πολύ 

καί Ε γκ α ιν ιάζετα ι  έν τη θετή του πατρίδι εν τη ήγα-  
πηυένη του πόλει Μεσολογγίου.

'II έπιτροπή κατέβαλε καί καταβάλλει πασανπρος-  
πάθειαν οπως συλλεξη το άναγκαΤον προς άποπεράτω- 
σιν του μνημείου’ δεν μένει η ελάχιστον ποσόν συγκρι - 
τικώς πρός τάΕ άπαιτουμενας δαπάνα;.

Διά τοΰτο μετά θάρρους αποτείνεται εκ νέου εις τούς 
άπαντα/οΰ  "Ελληνας εςαιτουμένη τήν συνδρομήν ύπερ 
έ'ργου οπερ θέλει πάντοτε μένει τεκμήριον έθνικής ευ
γνωμοσύνης· Αί συνδρομαί κατατίθενται παρά τοΐς κκ. 
Σ. Σκουλούδη έπιτίμω προέδρω τής επιτροπής, Γ. Με
ταξύ τακτικω προέδρω καί Θ. Όρφανίδη ταμία.

('H έπί τής άνεγέοσεως τοΰ μνημείου επιτροπή).
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έκ τών τελευταίων συνδρομών, αΐτινες είσεπρά- 
χθησαν ΰπό τοΰ Επιτίμου Προέδρου της επι
τροπής Κ. Στεφάνου Σκουλούδη καί τοΰ τα- 

ικοΰ Κ. Γερασίμου Μεταξα ύπασπιστοΰ της 
Α. Μ. ’Εννοείται οτι παραλείπονται ένταΰΟα 
αί έκ παογενεστέίων άλλων έράνων δρ. όέκα 
χιλιάδες ( 1 0 ,0 0 0 ) αί μετρηθεϊσαι μέχρι τοΰδε 
κατά διαφόρους δόσεις είς τόν καλλιτέχνην κ. 
Γ. Βιτάλην.

(Έ κ τοΰ Γραφείου τής Επιτροπής)·

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ύπό

Τ Λ Φ Ε Λ I Ο Υ 
ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ Β'.

Κάζΐ'ΐκοι τψ: πό.ί/fMr.
(Συνέχεια ’.οε άριθ. 10)

Ό τ ι  άπο τών αρχαιότατων χρόνων πιθανώ- 
τα την Θεσσαλονίκην "Ελληνες κατωκησαν, 
αΰτά τά  ελληνικά τής πόλεως ονόματα δ ι δ ά -  
σκουσι. Έρχονται τά αΰτοκρατορικά νομίσματα 
τ·?ις πόλεως, ά  ουδέ τότε τοΰλάχιστον δτε

'Ρωμαϊκή αποικία ένταΰθα ήλθεν (έπι τών 
χρόνων τοΰ Δίκιου) φέρουσι λατινικήν γλώσ
σαν, έκβληθείση; τη ; ελληνικής. Καί τών Φι
λίππων τά νομίσματα ουδέποτε άπέβαλον τήν 
ελληνικήν γλώσσαν, μ’ ο λ ο ν  οτι αί λοιπαί εν 
Έλλάδι άποικίαι τών 'Ρωμαίων μετεχειρίζοντο 
ποότερον τήν λατινικήν γλώσσαν είς τά νομί- 
σματά των. Παραβ. Έκκελ. Δ. Β. Ν. Τ. 2, 
Σελ. 80. Τών Θεσσαλονικεων ή μάλλον τών 
θερμαίων τα  νομίσματα έπί της άρχής τών 
Μακεδόνων, δυσ-ρευνητότερα ή τά  τών άλλων 
πόλεων τοΰ βασιλείου είσίν. Παραβ. Τιτθμάνου 
βιβλ. έ'κθεσι; τών ελληνικών πολιτειών. Dar- 
stellung (ler griechischen Staatsverfassungen. 
Λειψ. 1822. Σελ. 395. 'Υπάρχει μέν νόμι
σμα, φέρον έπί τοΰ ένός μέρους έπιγραφήν Κασ
σάνδρου με ’Αθήνα; κοριστίδος κεφαλήν, έπί 
τοΰ έτέρου Θεοσαλονίκη, μεθ’ 'ίππου καταθεον- 
το;. με ρόπαλον χρυσοΰν. Παραβ. Έκκελ. προ- 
μνησθέν χωρίον τομ. 2 σελ. 115. ’Αλλά τό 
ονομα Θεσσαλονίκη; άφορα τήν γυναίκα τοΰ 
βασιλέως Κασσάνδρου όχι τήν πόλιν. ’Αλλα 
νομίσματα της πόλεω; (έάν τώ όντι τη ; ήμε- 
τέρα; πόλεω; είσίν) αΰτοκρατόρων τινών Βυ
ζαντινών καί τοΰ Αγίου Δημητρίου, πάτρωνο; 
τών Θεσσαλονικεων εικόνας καί ονόματα φέρον- 
τα  έν τω γεωγρ. μέρει σελ. 135 έκθέτομεν.Νΰν 
ΐδω7.εν τήν τ ίνη ν  τη ; έλληνικης γλώσση; παρά 
Θεσσαλονικεΰσι κατά τόν μεσαιώνα. Περί τοΰ 
τρίτου καί τετάοτου τοΰ Χρ. αίώνο; κατωτέρω 
θά εΐπωμεν έπειδάν κατέλθωμεν εί; τοΰ; χρό
νους τοΰ Δεκίου αΰτοκράτορος. ΙΊερί δέ τοΰ 
εΑτου καί καθεξής αιώνων, όταν τοΰ; πολέμου;

, τών Θεσσαλονικέων κατά τών Αβάρων καί 
Σλάβων άναφέρωμεν ότι ομω; πρωτεύοντε; τη; 
πόλεως κάτοικοι κ«ί τόν δωδέκατον μετά Χρι
στόν αιώνα Έλληνε; υπήρξαν, διδάσκει ό Ευ
στάθιος Μητροπολίτη;, οΰ τινο; αί Ελληνιστί 
γραφεΐσαι καί έκεΐ ποιηθεΐσαι όμιλίαι οΰ μόνον 
τήν χρήσιν τη ; αρχαία; γλώσσης, άλλά καί την 
λαμπροτέραν σπουδήν αΰτη; ΰπό τών κατοίκων 
τη ;  πόλεω; έκείνη; μαρτυροΰσιν. Η Θεσσαλο
νίκη, ώς ουδέποτε ήφανίσθη, οΰτω καί ύπό 
τοΰ; Τούρκους δέν επαυσε τοΰ νά ήναι πόλις 
ελληνική, καί τοι τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων 
έλαττωθέντο; ή καί αΰξηθέντο; άναλόγω; τών
καιοών καί τών άλλων περιστάσεων.Εί;--ήν αυ 
την κατάστασιν διετέλει καί ή όμορο; Χαλκιδι
κή,-/ώρα εΰρεϊα, ήτις καί αΰτή λείψανα τών Έ λ -  
λήνων, λέγεται, ότι είχεν (Κουσυνερής έν προ· 
μνησθέντι χωρίω τόμ. 2  σελ. 134)* οτε την 
βόοειον πλευράν Θεσσαλονίκης, ήτοι τ ή ν  άρχι 
κήν Μακεδονίαν, ώσαύτιος τήν χώραν τηνΣτρυ 
μονικήν, δηλ. άνατολικην πλευράν, κατα τους 
οέκα τελευταίους αιώνας Σλάβοι Βούλγαροι 
καί άλλοι βάρβαροι έκράτησαν, Παραβ. Καμη- 
νιάτην έν ίστορί<£ τών Σαρακηνών. Κεφ. 7.

Τζέτζνις χιλ . 10. ίστορ. 316, 185 καί έπομ, 
Κουσυνερΰ;έν προμνησθέντι χωρ^ω τόμ. 1 σ.52.

'Ό τι πολλοί Λατίνοι, άφ οΰ ή Μακεδονία 
υ.ετά τήν έπανάστασιν τοΰ Ανορισκου και 
’Αλεξάνδρου ήρχισε πληρεστερον νά υποτασ- 
σηται εί; τοΰ; 'Ρωμαίους 1 49 π. X. ε,ήτουν 
τάς χώρα; έκείνα; ώ; άλλα; επαρχίας, οΰδείς 
θά άονηθίϊ, όστις και τοΰ Κικερωνο; του; λο- 
γου; δέν έξήτασεν. Εδοκίμασεν η Μακεδονία, 
ώ; άλλα τη ; 'Ρωμαϊκή; έπικρατείας μέρη, 
τοΰ; τελών α; τών Ρωμαίων, έμπορου; και 
ά<.ολούθου; τών ανθυπάτων απερχόμενων εις 
τά ; έπαρχίας· ότι ή Μακεδονία καί αυτη ή 
Θεσσαλονίκη έλυμάνθη υπο τών αρχόντων Ρω- 
υ.αίων ό κατά τοΰ Λευκίου Πισωνο; ανθυπάτου 
τη ; Μακεδονία; λόγο; τοΰ Ινικέρωνο; διδάσκει 
Κ. 17 ,3 ί ,  35- μαρτυίεϊ δε τό τώ 15 ετει μετά

■ου, οπεο
 ι ι ι ■
Χρ. έκδοθέν ψήφισμα τής συγκλητ 
άναφέρει ό Τάκιτο; ει; τα χρονικά του 1, i 6 . 
Έδόξε ΐνα ή Ά χ α ία  καί Μακεδονία, έλάττωσιν 
φόρων ίκετεύουσαι άνακουφισθώσι εν τώ πα- 
οόντι τη ;  ανθυπατείας καί παραδοθώσι τώ 
Καίσαρι. ’Αποικία 'Ρωμαϊκή τόν τρίτον αιώνα 
μεταβάσα έκεΐ, πώ; διέθεσε τήν πόλιν, έφεξη; 
θά ίδωμεν.

Μεταβαίνομεν ε’ι; άλλου; κατοίκους τ·7,; πό
λ ε ω ; ,  άν καί οΰτοι όχι ώ; τέλειο·, πολΐται κατεΐ- 
χον μέρο; τι ττ,; πόλεω; κατά τόν Μεσαιώνα. 
όΰτοι είσίν έμποροι Ιταλοί τών όποιων η μ-ετα 
τών Ελλήνων τοΰ χρόνου έκείνου εμπορία εξ 
άλλων συγγραφέων γνωστή· Κίνναμος ίστ. βιβλ. 
6 , 10, σελ.' 282 έκδ. Βάνν.) πληοέστερόν τι 
τόρα δηλωθήσεται. Καί πρώτον μέν Οά δηλωθή 
ό άριθμ.ό; έκείνων, οΐτινε; επι τών Κομνηνών, 
τήν Πέραν, υ.έρο; τι τ·?ί; Κωνσταντινουπόλεως 
κατωκησαν. ΊΙσαν πλ^εον τών 60.000 ό.ο Αν
δρόνικο; ό Κομνηνό;, λαβών την άρχην, μεγαν 
έκείνων,τών συμμάχων δηλονότι τον τοΰ Αλεξίου, 
φόνον έποίησεν όλ έ̂θριον ει; το Γραικικον χρατο; 
έν ετει μ. X. 1182· όρα τήν έξιστόρησιν τοΰ 
Ευσταθίου περί άλώσεως Θεσσαλονίκη; ΰπό 
Νορμανών κεφ. 28 καί έπομ. (πόνημα 5. 275. 
29 καί έπομ.) Κατώκουν ένταΰθα Βουργέσοι- 
έπί τίνι δικαιώματι δέν άναφέρει περιπλεον. 
(Κίνναμος έν προμνησθεντι χωριω Δουκαν. 
γλωσσαρ. έν λέξει). Καί οΰδόλως ήθελεν εί- 
σθαι αμφίβολον οτι ίόία τάξι; εξωτερικών επι- 
σήυ.ων έυ.πόρων, καί δή καί 'Ιταλών υπήρξε καί 
έν Θεσσαλονίκν) ώ; μεγάλης εμπορίας ασκου- 
μένης κατά τόν Μεσαιώνα. Α λ λ  ελειπον ιστο
ρικά μνημεία τοΰ πράγματος. Τοΰτο μαρτυρεί 
καί αΰτή ή τοΰ Εΰσταθίου διήγησις. Προμνη- 
σθέν χωρίον κεφ. 72. σολ. 290, 25, εξ ου εν
νοείται, οτι έκεΐνοι ίδιον μέρο; τνίς πόλεως κα- 
τέσχον, ώς νΰν ετι, Παραβ. όσα έν τώ γεωγρ. 
μέρει τή ;  διατριβ-7,; περί τ·ίς κώμης έκείνη; 
έξεθέσαμεν ( 2  168 καί έπομ.) λέγει δ-7)λα
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ό Μητροπολίτης έν προμνησθέντι χωρίω : έκ 
τοϋ κατά τούς Βουργεσίους Πύργου. Ά λλά περί 
τοϋ ίδιου χωρίου των μετοίκων τούτων Λ ατί
νων ί'δ. κατωτέρω.

Έκτος τών άρτι μνημονευθέντων εμπόρων, 
έρ'/ονται έτεροι, οί Ιουδαίοι, λέγω, εΐτχ οΐ 
Άομένιοι. Καί δτι εκείνοι μέν τον πρώτον Μ.Χ. 
αιώνα έντός τών τειχών τνϊς Θεσσαλονίκης κα- 
τώκησαν ούκ ολίγοι τον αριθμόν, και τάς έορτάς 
των έν ταΐς συναγωγαϊς ετέλο^ν, αί τού θείου 
Λουκά πράξεις τών αποστόλων κεφ. 17. 1, 1Ε 
διδάσκουσι, δπερ βιβλίον (16, 13) μαρτυρεί, δτι 
άλλοι ωσαύτως ’Ιουδαίοι Ιν τνί πολει τών Φι
λίππων κατοικίας μετά ιερών ναών εκτός τών 
τειχών εΐχον. Τών Θεσσαλονικέων Ιουδαίων 
τίς ή τύχη είς τούς τελευταίου; αιώνας Μ. X. 
ή ιστορία σχεδόν δέν αναφέρει· δπερ δέν θά 
3αυμάσν) ό μη μείνας έντελώς ά'πειοος και τη ; 
χριστιανικής Θεσσαλονίκης. Αύ-ής δμως ταύ
της μνεία καθαρά πρό τού 4. Μ. X. αίώνος 
δέν γίνεται, ούτινος τά 8  περίπου έτος (303) 
τό τοϋ 'Αγ. Δημητρίου μαρτύριαν, ούκ εύκατα- 
φρόνητον τη ; ιστορία; μνημεΐον, απέδειξε τίς 

ηρξεν ή τότε κατάστασις τών ήμετέοων μυ
στηρίων έν Μακεδονία· δτι οΐ Ελληνες Θεσ- 
σαλονικεΐς ου μόνον τούς αγώνας των παρά 
πολύ έπεμελοϋντο, ουσιώδες άποτελοΰντας μέ
ρος παρά τοϊς άρχκίοις, άλλά καί είς τά θρη
σκευτικά των λίαν κατεγίνοντο έπείσθημεν έκ 
τινων. Δέν φαίνεται έν γένει βέβαιον έν ποιοι 
έτει τοϋ 4 αίώνος ή πόλις έκείνη, έάν μη ή 
πρώτη των Έλλην.ικών πόλεων, δμως ή δευ- 
τέρα εϊτε τρίτη διά τάς δυνάμεις καί την 
πολυτέλειαν τών κατοίκων προσέτι δέ καί διά 
Γην σταθερότητα καί την ΐσχύν της πρός άμυ
ναν πάντοτε ένδοξος, είσήλθεν είς τόν χριστια
νισμόν, δπερ δεν πιστεύομεν νά συνέβη μετά τό 
3 ί 2  Μ. X. Διότι τό έτος, έκεΐνο ό της Θεσσα
λονίκης έπίσκοπος,ό Άέτιος, μετέσχε της Δαρ- 
δανι/.ης συνόδου. Έν πρακτικοί; της συνόδου 
ταύτης κανών 16 (παρά Μανσίφ συνοδ. τόμ.
3. σελ. 17 18 . Τό δέ έ'τος 337. Κωνσταντ. 
ό Μέγας τοϊς εθνικοί; άπηγόρευσε τά ;  όημο- 
τελεΐ; θυσία; (Παραβ. Εύσεβ. έν βίω Κωνστ.
4, 23. Θεοδ. κωδ. 16, 10. Ι . Ά λ λ ά  τώ ν’Ιου- 
δαίων τη ; Θεσσαλονίκη; ή πρώτη μνεία κατά 
τάν Δ· Λουκζν, δέν φαίνεται αρχαιότερα τοϋ 
τετάρτου αΐώνο;. ΙΙαραβ. φερομένην μαρτυρίαν 
έν τώ γεωγρ. μέρει σελ. 157. Τ ί; δέ ή έν τώ 
μεταξύ κατάστασι; αύτών. άγνωστον ύμϊν. Επί 
Γών Βυζαντινών δμως αΰτοκρατόρων, δτι ύπήρ-

ξεν ταπεινοτέρά ή κατάστασις των, ούδείς 
θά άμφιβάλλη, γνωοίσας τήν σταθερότητα 
εί'τε επιμονήν της ανατολικής εκκλησίας περί 
τά  θρησκευτικά της τοϋ έπαίνου της οποίας 
δέν φαίνεται μικρόν μαρτύριον τό έπώνυ- 
μον ορθοδόξου πόλεως, δπερ ύπό μόνου τού 
Καμεν.άτου έδόθη τ7] ήμετέρα Θεσσαλονίκτι 
κεφ. 3. Καί τών Θεσσαλ. Ιουδαίων ή μνήμη 
άναβιοΐ έν τοΐς α’.ώσι 7ω καί 12ω. Έρχονται 
κατόπιν οι ’Αρμένιοι· άμφοτέρων μνημονεύει ό 
Εύσταθ. έν τώ περί άλώσεως Θεσσαλονίκης ύπό 
Νορμανών λόγω του κεφ. 113. (Πονημ. σελ. 
2 98 , 82 καί έ'νθα περί τής έσχατης τών
πολιτών αθλιότητας καί πείνης διαλέγεται : 
Ίουδαίω μέν γάρ καί Άρμενίω, οΰς ή άρχιτέρ- 
μων Κρανία καί Ζεμενίκος φέρβουσιν, έπεμέ- 
τοει (βάρβαρος Νορμανός) είς όσον τε καθήκον 
ήν καί τ ι  καί είς ύπέρμετρον. Έκλωκότι δέ 
πολίτνι έλάχιστον, εί'που καί έπιστραφείτ) αύτοϋ· 
ό αύτός έν έπιστο/ή 33, ήν καθήκοντος χάριν 
ώς μητροπολίτης έπεμψε τώ οίκουμενικώ πα- 
τριζρχή Κωνσταντινουπόλεως, (Πονημ. σ. 339 
340). Έγώ δ έ 1) καί έτι τολμών δέομαι. Έ π ί 
τινων πρό εμού τοϋ άχρειοτάτου άγιων αρχιε
ρέων παρεχωρήθησαν Εβραίοι πλατυνθήνα ι· 
ούκ οίδα είτε κατά λήθην, είτε καί κατ’ είδη— 
σιν έ/.είνων, εί'τε καί κατά θείαν τινά κέλευ- 
σιν Καί ωκησαν οί μέν έν Έρειποτοπίοις χρι- 
στιανικοΐς, άποικισθεΐσιν ύπ’ αύτών· οΐ δέ καί 
εν οίκήμασιν, έν οις ωκουν χριστιαν'ί, ών οι
κημάτων τινά καί θείοις είκονίσμασιν ήγλαί- 
ζοντο καί έψάλλοντο. Καί ούδείς ήν έως καί 
χθέ. ό λαλών. Ά ρ τ ι  δέ έκ τίνος έριθείας έλα- 
λήθη τό πράγμα. Καί έμοϋ τό έντεΰθεν άναγ- 
καίως ύποκινήσαντος, έ^όθη ποός τινων καί 
κατάστι^ον καί έχουσι τοιαύτα ού μόνον ή μη- 
τρόπολις, άλλά καί έτερα πρόσωπα. Ό τ ι  γούν 
έμοί ούκ έκγεννήσεται είς τό πάν κατορθώσαι,

1) "Οτι ό τύπος τολμών δέομαι· τολμώ έρωτώ 
κτλ. είναι συνήθης έν τοΐς ίκετηρίοις επιστολαΐς τών 
Βυζαντινών, προς μεγαλειτέρας άρχας καί προς αύ-  
τοκοάτορας πεμπομένους, έκτος τής ήμετέρας επιστο
λής διδάσκει το άνέκδοτον υπομνηστικόν τών ’Α τ τ ι 
κών τοΰ αΰτοϊ  αίώνος, πεμ'ρθεν ε'' τώ τ:λει  τοΰ 12 
αίώνος προς τόν αύτοκράτορα Α λέξιον  εναντίον τών 
ύπερβολικών φόρων' δπερ ώς συντελουν εις τήν δια 
φωτησιν τής δημοσίας οικονομίας τής Ε λλάδος,  εν 
άλλω τοϋ βιβλίου τούτου χωρίω, ώς πρώτον υπόδειγ
μα τοιούτων ικεσιών, δημοσιευθήσεται. 'Έπειτα ή 
μητρόπολις τής Εύσταθ.ανής επιστολής, εΐναι ή μη-  
τροπολιτική εκκλησία, περί ής άναιρέραμεν έν σελ
1 2 3 — 131.

εί μή έκ τής μεγάλης άγιωσύνη; σου -συνετι" 
σθώ, ινα καί ύπακούωμαι, τολμώ καί ερωτώ’ 
τί οφείλω ποιησαι, ϊνα προσκύνησα; έγχε'.ρίσω 
καί τελειώσω είς άγαθόν. Τούτοις προσθέτομεν 
καί χωρίον τοϋ αύτοϋ συγγραφέως ούχ ήττον 
άξιομνημόνευτον, (Πονημ. σελ. 6 6 , 78 έπομ.) 
δπερ έξ ομιλίας ληφθέν φαίνεται προϋπομνη- 
στέον. «”Η τ ί  άλλο τό Έβρα ϊκόν φϋλον αφήκε 
τή χριστιανική πολιτεί<κ καί συμπαροικεΐν καί 
έλαίους τυγχάνειν καί τρόπον τινα συζτϊν ; οίς 
θρησκεύειν άφίεται, ώ; αύτώ φίλον, καί τών 
αναγκαίων πάντων μετεχειν, τών μέν άφθονως 
τών δ’ έφ’ όσον έξεστι.»

«Καίμην διακρίσεως μή προϋπαρχούσης,μηδέ 
γνώμης έφεπομένης, ούκ άν ήσαν παρ' ήμΐν 
ούτε Ιουδαϊκά φύλ^α, ούί>έ μην τά  τών κακών 
χριστιανών, τό δέ μεΐζον ούδέ τά  τών άθέων.» 
Μεταξύ τούτων κακοί χριστιανοί είναι οΐ Λα
τίνοι, Αρμένιοι καί άλλοι. Αθεοι είναι οίΜου- 
χαμεδανοί, οίς πρότερον παρεχωρήθη συναγωγή 
έν Κωνσταντινουπόλει, Παραβ. Δουκαγ. έν τή 
χριστιανική Ινωνσταντινοοπόλει· 2 . 13, 2 .
Ιίαρατηροϋμεν δέ όποιον ήτο τό φρόνημα τών 
Γραικών τών τότε χρόνων, καί όποιον τά μίσος 
κατά τών διαφόρων εκείνων γενών. Έλάχιστον 
μίσος είχον είς τούς ’Ιουδαίους, μεΐζον ε;ς 
τούς χριστιανούς, τους μη ύπείκοντας τή όρGο
δό ξ to έκκλησία, μέγιστον δέ είς τούς Μου^α- 
μεδανούς. ’Αλλά δτι οί Μουχαμεδανοί κατώ- 
κησαν έν τή χώρα τής Θεσσαλονίκης, δέν είναι 
έν γένει βέβαιον, ούδέ τοϋ Ευσταθίου το προ- 
μνησθέν χωρίον αναφέρει* υπάρχει δέ καί άλλη 
αιτία, δι' ήν δύναμαι νά πιστεύσω, δτι Μου
χαμεδανοί κατά τόν 1 2  αιώνα είτε όλίγιστοι 
εί'τε διόλου έν Θεσσαλονίκη δέν ύπήοξαν. Ά φ ’ 
ού δέ μεγάλαι Νορμανών δυνάμεις έν έτει 
1185 κατέλαβαν την Θεσσαλονίκην ούδέν τών 
έθνών, ές ών συ^έκειτο ό έχθρικός στρατός,προσε· 
φέρθη χαλεπώτερον κατά τών Ελλήνων παρά 
τούς Σαρακτ,νούς. Παοαβ. Εύσταθ. έν διηγ 
περί άλώσεως Θεσσαλονίκης ΰπά τών Νορμα
νών κεφ. 12,3 ΙΊονη;./.. σελ. 301, 8  7, έπομ 

ωοίον, τό όποιον πρέπει νά παααβληθή μέχ ω?
έτερον τοϋ ίδίου* δηλ. μέ λόγον γενάμενον είς 
τήν άρχήν τοϋ έτους κεφ. 28 (Πονημ. σ. 1 37, 
84)· έξ ού μανθάνομεν δτι οί Σαρακηνοί εκείνο 
δέν ήσαν Θεσσαλονικεΐί, άλλά Σικελοί, καί 
μάλιστα διαφερόντως Άφροι. Ά ν  δμως άμφό- 
τερα τά γένη τών Μουχαμεδανών Θεσσαλ. καί 
Σικελών συνώμοσεν είς τήν κάκωσιν τών Έ λ -

ΕΝ ΔΑΝΕΙΟΝ

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ  

ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
α δ ε ξ α ν δ ρ ο ξ .

ΣΚ11ΝΗ Α'.

Δωμάτιον τοΰ ·Άριστάρχου- άπλοΰτιι  εύρύς ενώ
πιον όρίζων" ό ήλιος κλινών περί τήν δύσιν πέμπει  
κυματισμούς φωτδς διά τοΰ έρυΟοοΰ παραπετάσματος  
έπί τής μορφής τοΰ έπί τής τραπέζης κύπτοντος καί 
μελετώντος Ά ρ ιστάρχου .

ΚΛΕΟΜΕΝ [12 (εισερχόμενος^.

Κ αλησπέρα , Ά ρ ίσ τα ρ χ ε ,  ήλθον νά έξέλ- 
θωμεν ε ί ;  περ ίπατον.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

’Έ κ α μ ε ς  κάλλιστα· ευχαριστώ· έπειτα  
ό καιρός εινε θαυμάσιος σήμερον· ούδεμία

νέφους ρυτίς σκυθρωπάζει τό μέτωπον τοΰ 
ούρανοΰ· ή αύρα πνέει ήρεμος, ώς πνοή 
κοιμω μένης παρθένου, ώστε θά ήτο ά π ώ -  
λε ια  νά μήν άπολαύση τις μίαν τοιαύτην 
ήμέραν. 'Ω ραία  ήμερα εινε ώς ευτυχ ία  τ ις  
έλπ ιζομένη , ώς προαίσθησις ευδαιμονίας 
τ ίνος άορίστου, διά τοΰτο μοι συναρπάζει 
τόσω τήν κ α ρ δ ία ν ...............

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Ά ρ κ ε ΐ ,  άρκεΐ, δ ιότι έάν έξακολουθήσης 
όμιλών μέ τοιοΰτον σφρίγος θά δ tέλθ^ς 
δλην ταύτην τήν ώραίαν ήμέραν έντός τοΰ 
δωματίου σου, όμοιος πρός εκείνον όστις 
ένσεβαστή άποστάσει άποθαυμάζειτό  κ ά λ 
λ ο ς  τών χε ιλέω ν τή ς  έρωμένης του, άντί 
άπλούστατα  νά τό ά πολ αμ βάνη , άν δύνα- 
τα ι,  έννοεΐται . . . .

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Ά λ λ ά  βλέπω  ότι τήν φλυαρίαν μου τήν 
θεραπεύεις διά τή ς  ομο ιοπαθητικής μεθό
δου . . . .  μέ ήρωι/.άς μ ά λ ισ τα  δόσεις . . . 
ποΰ θέλεις νά διευθυνθώμεν \

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Παντού άλ?νθΰ έκτος τών Π ατησίω ν.
ΑΡΙΣΤΑ ΡΧΟΣ.

Βεβαίως έχε ις  τούς λ ό γ ο υ ς .................
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Διότι πάντοτε  κ α τ ’ αύτήν τήν ώραν πε- 
ρ ιπατεΐ τ ις  έκεΐ, τόν όποιον δέν θέλω νά 
συναντήσω.

ΑΡ1ΣΤΑΡΧΟΣ.

Δέν Οά μέ καταδικάσης ώς άδιάκριτον 
άν έρωτήσω . . . .

ΚΛΕΟΜΕΝΠΣ.

Κ αλέ, ό Ά 'λέξανδρος !
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Τ ί παράδοξος σύμ πτω σ ις!  καί διατι Κ λε 
ομένη ;

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ (μετά σφοδρί,τητος)

"Άκουσον Ά ρ ίσ τ α ρ χ ε  καί οίκτειρόν με, 
κ λ αΰσόν με, θρήνησόν με· άπό ένός μηνός 
δέν ζώ , δέν αναπνέω, άσφυκτώ, ά γ ω ν ιώ . . . .  
πρό ένός μηνός περιελθών είς άνάγκην· έ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1880 . Β Υ Ρ Ω Ν
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λήνων, περί τούτου ό Μητροπολίτης δέν κάμνει ( 
λόγον.

Μεταβαίνομεν είς τούς Αρμενίους, περί τών 
όποιων τό μνημονευθέν χωρίον τοϋ Ευσταθίου 
μαρτυρεί δτι κατώκησαν είς τήν χώραν της 
Θεσσαλονίκης κατά τόν 12 αιώνα. Ά ς  μνη- 
μονεύσωμεν δέ ένταΰθα κατόπιν τών ’Ιουδαί
ων καί τών Αρμενίων, οΐτινες καί έν τή ση- 
μεριννί ιστορία τών Τούρκων συχνότατα άπαν- 
τώνται. Έάν δέ τώ οντι (ώς ανωτέρω εί'πομεν) 
οί Θεσσαλονικεΐς Έλληνες τούς Αρμενίους ώς 
άνθρώπους ετεροδόξους έμίσουν, δέν πρέπει νά 
άποδοθή τούτο ε ’ς μόνην την ορθόδοξον έκ- 
κλησίαν, άλλά καί είς αυτούς τούς Αρμενίους, 
οΐτινες καί κατά τήν πολιορκίαν έκείνην τών 
Νορμανών καί μετά ταϋτα, άφ’ ού οΐ νικηταί 
έκυρίευσαν τήν πόλιν, άνόσια έπραξαν κατά 
τών Ελλήνων, ώς έςάγεται ές αύτοϋ τού Ευ
σταθίου, δστις έν κερ. 11 ί  (Πονημ. Σ. 298, 
90 έπομ.) ταϋτα έ'χει : Ά λ λ ’ άμα ύπεκρούσα- 
μεν Αρμενίους καί ζέσιν έπαθον περικάρδιον, 
έννοησάμενος όποΐα κακά καί αύτούς ό βάσκα
νος δαίμων ήμΐν προσέθετα, έξω μέν πρό τής 
άλώσεως εύ ό τας τοΐς. πολεμίοις καί θερμότε
ρους. εκείνων είς τά καθ’ ήμών ά-οδ ;ικνυμένους 
κακά, έν έφόδοις, έν λόχοι ς έν προόδοις ταΐς 
είς λείαν, έν μηχαναΐς, έν έκφάνσεσι τών λαν- 
θανόντων. ’Έσω δέ δεσπόζοντας ήμών καί αύ
τούς άπειλουμένους, επιτάσσοντας, άποστεοούν- 
τας, τύπτοντας, άγχοντας τοΐς ώνίοις. Αρτί- 
σκον γάρ παλάμγι περιληπτάν, ον όβολ^οϋ άν 
τις τιμήσαιτο πολλοϋ αύτοί έσταθμώντο, καί 
Λατίνικώς καί αύτοί ήμάς άπέπνιγον. . . Οΐ δέ 
έξώλεις Αρμένιοι λέγονται καί καταμιαίνειν 
ήμΐν τοΐς άρτοις . . .  τοιοΰτον δέ τινα μιασ- 
μόν διαρρέει φήμη καί έκ τών Λατίνων πά- 
σ^ειν ήμας. ’Έλαιον γάρ πιμελαΐς καί στέα- 
σιν έγκατα >εραννύντες έγίνοντο τοΐς άγαθοΐς 
^ριστιανοϊς αί'τιον τοϋ παρανομεΐν τήν νηστεί
αν τήν κατά τετράδας καί παρασκευάς κτλ. 
Έ νθα  μνημονευτέον, δτι οί Αρμένιοι ούτοι εί
ναι οί κατοικοΰντες πρός την Κρανιάν καί Ζε- 
μενίκον καί τέλος τής πόλεως (Θ) κυριευθείση; 
μετέβησαν είς αύτήν ώς σκληροί πωληταί τών 
αναγκαίων πραγμάτων. Οί δέ Λατίνοι κατώ
κησαν εντός τών τειχών ώ; μέτοικοι. Οτι οΐ 
αύτοί Αρμένιοι άπό μίσος κατά τών Ε λ λ ή 
νων, μή άνεχόμενοι ξένην θρησκείαν, μετ’ ο
λίγα έτη έν Φιλιππουπόλει, μετά τοϋ δυσηρε- 
στηαένου στρατοϋ τοϋ Φριδεοίκου I. Σουήβου, 
συνώμοσαν άτιμότερον, μάρτυς ό Νικήτας έν

Ίσαακίω Άγγέλω 1 1 3 .  Τών δέ Θεσσαλανικέ- 
ων ’Αρμενίων ή τύχη εν τφ τελευταίω αίώνι 
άγνωστος ύμ ϊν  δτι δμως με ζάλη ένταΰθα πάν
των τών πραγμάτων μεταβολή έγίνετο, εύλο
γος εικάζεται έκ τοϋ δτι έν ταΐς πράξεσι τής 
έν Σισήναις συνόδου τών Αρμενίων (Μανσ. 
συνοδ. τομ. 25 Σ. 110) έν έτει 1370 γενομέ- 
νης άναγινώσκεται τοϋ Επισκόπου τών Θεσ
σαλονικέων Αρμενίων ονομα Ιεσαίας.

Τούτων προμνημονευθέντων, τήν ιστορίαν 
καί μάλιστα τά  λείψανα τής ιστορίας τής 
Θεσσαλονίκης άς διέλθωμεν.

(ακολουθεί)
•ΛΛΛΛΛΛΛΛ

Π Ε Ρ Ι  ΔΑ.ΜΑΆΕΙΑΣΜΟϊ

( ϊ υ ν έ χ ε ι α  ορα φυλλάδιον  9ον)

Ίδωμεν δέ ήδη όποΐαι τοϋ νόμου διατάξεις 
παρ’ ήμΐν έπικρατοΰσιν έπί τοϋ ζητήματος 
τούτου, καί άν ποτε μία τις τών 6 ιατάςεων 
τούτων έφηρμόσθη κατά τήν πραγματικήν 
αύτής έννοιαν.

Κατά τά άαθρον 4 τού άπο 4’Απριλίου 1835.
« Π ε ρ ί ε ισ α γ ω γ ή ς  τνϋ  έμβοΛ(ΟμοΧ) τή ι ΰα μ α Λ ι-  

δης» Β.Διατάγματος «δστις έξ άμελείας δέν
« ε μ β ο λ ιά σ ε ι  τ ά  παιδία ή τούς άφήλικας (Γ .  έπι-

1 , Ν »  ̂ > \ ' »τροτ:ευο(Λενους) αυτου τον ττρωτον [ .̂-τκ την
«γέννησιν χρόνον υποπίπτει είς τήν κατ’ άρθρον 
»568 § 1 τοϋ Ποινικού Νόμου έπιβαλλομένην 
«ποινήν· άν παραμέλησή δέ καί τόν δεύτερον 
«χρόνον τότε υπάγεται είς τήν ύπ’άριθ. 568 
»§ 2 τού Ποινικού νόμου όριζομένην ποινήν». 
Καί δμως δυνάμεθα νά έπιδείξωμεν τοΐς άρ- 
μοδίοις άπειρον αριθμόν άνθρώπων διατρεχόν- 
των τήν μέσην ηλικίαν, καί έτι πλειοτερον 
αριθμόν παιδιών, άτινα ουό ενεβολισθησαν 
ουδέ καν σκέπτονται νά έμβολισθώσι, καί τοϋτο 
διότι άδρανώς έκτελεΐται τό 7  άρθρον τοΰ αυ
τού διατάγματος, καθ ο «απαγορεύεται ή εί- 
«σοδος εις Σχολεΐον, διδασκαλεΐον, τεχνικόν 
«κατάστημα ή στρατιωτικόν τάγμα, είς δλους 
«δσοι δέν έκβαλον εύλογίας ή δεν ε>εβολιά- 
«σθησαν. Τοΰτο δέ γνωρίζεται άπό τά  ίχνη 
«τών δύο είρημένων ασθενειών, ή άποοεικνύε- 
»εται διά τ/-ς κατά νόμους τοΰ έμβολιασμοΰ 
«μαρτυρίας». Καί είναι μέν άληθές δτι ύπάρ 
χουσιν έποχαί τινες, κχθ άς οί άρμόδιοι έκτα
κτον δεικνύουσι πειθαναγκασμόν, καί την μεγα- 
λειτέραν έπιδεικ,νύουσιν αυστηρότητα περί την 
έκτέλεσιν τοΰ άρθρου τούτου, άλλ ή εποχή

αΰτη δυστυχώς συμπίπτει πάντοτε μετα πά
σαν έμφά/ΐσιν, καί επιδημικήν όιάδοσιν τής 
εύλογίας, καί διαρκεϊ δσον καί ή εντασις τής 
έπιδημ'ας, έν τώ χρόνω δέ τουτιρ ου ρ.ονον 
πε:ΐττή , άλλά καί έπιβλαβής είναι εσθ δτε 
ή μεγάλη αύτη αύστηρότης τών άρμοδίων, 
διότι κ'χτά τόν χρόνον τούτον τού χ( ΐεσ ε -  
σιιέι ον ούτε άρκοΰσα ποσοτης δα-
μαλείου ύλ̂ ης ύπάρχει πρός εμβολισμόν τών 
άνεμβολίστων, ούτε καί ή θετική πεποίθησίς 
τοϋ έμβολιστοϋ, δτι ή λύμφη ήν, κατά την επι
κρατούσαν παρ’ ήμΐν κακήν συνήθειαν, λαμβά
νει παρ’ ατόμου τίνος δέν συμβαίνει νά λαμβά- 
νηται παρ’ άτόμου προ·;βληθεντος καί ύπό ευ
λογίας καί διατελ.οΰντος άκόμη τότε έν τώ 
χρόνω τής έπωάσεως τής νόσου. Έάν δέθελήσν) 
τις νά ύποστνϊ τόν διά δαμαλίδος ύλης έμβο- 
λισμόν, καθ’ δν χρόνον οΰτε ύπό τής έξουσίας 
πειθαναγκάζεται, οΰτε έξ ύπαρχούσης έπι- 
δημίας παρακινείται άμφιβάλ, Αομεν άν θά 
έπιτύχη νά έκπληρώσν) τήν επιθυμίαν του ταύ
την, καί τοϋτο, διότι είς ούδενός χεΐρας εύρί- 
σκεται ού μόνον γνησία καί καθαρά δαμαλίς 
ύλη, άλλ’ ούδέ καί ή έξηνθρωπισμένη, καί Tot 
τό 15 άρθρον τοϋ άπό 4 άπριλιου 1835 Β. 
Διατάγματος ρητώς ορίζει «δτι έκαστος τών 
» 1 0  έμβολιστών φροντίζει κατά χρέος νά έχνι 
«πάντοτε πρόχειρον καλήν δαμαλίδα καί νά 
»δύναται νά έμβολιάζν) αύτός έν παντί καιρφ* 
»καί διά νά μεταδίδτι είς τούς χρείαν έχοντας 
«’ιατρούς καί χειρούργους». Ένθυμούμεθα έπο- 
χάς, καθ’ άς έν ώρα σφοδρας έπιδημίας άνέ- 
μενεν ή διοικητική έξουσία έξ Ευρώπης τρι
χοειδείς σωλήνας διά νά κατορθώση καί έμβο- 
λίση τινάς, έξ ών νά λάβν) ύλην καί πολλα
πλασιάσει τόν έμβολισμόν, καί ούτως έκ τών 
τριών σωληνίσκων, οΐτινες θά ήρχοντο έξ Εύ- 
ρώπης θά ένεβολίζοντο καί ένεβαλίσθησαν εκα
τοντάδες ατόμων, καί οΰτω έξησφαλίσθησαν 
άπό τού έξ εύλογίας μολυσμοΰ ! Ένθυμού
μεθα δτι έκ τών σωληνίσκων εκείνων έλήφθη 
ικανή άπό τών διά τούτων έμβολισθέντων άτό- 
μων ΰλη δι’ ής ένεβολίσθη άπειρος πληθύς 
ατόμων, έζητήσαμεν δέ καί ήμεΐς παρά τοϋ 
άρμοδίου τμηματάρχου καί ένεβολίσαμεν παί
διον τόν όγδοον διατρέχον τής γεννήσεώς του 
μήνα* ό έμβολισμός έ ψ ά ν η  δτι πληρέστατα έπέτυ 
χεν, άλλά δέκα καί οκτώ άπό τού έμβολισμοϋ 
ημέρας τό παιδίον προσεβλήθη έξ εύλογίας 
γνησίας τοσοΰτον έντονου, ώστε ολίγου δεΐν 
έτελεύτα, καί τοι έξ επίσημον πα^ά, ϊο0 ά[μο-

ζήτησα  εκατόν φ ράγκα  παρά  τοϋ Α λ ε ξ ά ν 
δρου- μοί τά οίοει άοροφρόνως καί αμέ
σως· ά ! ό 'χ ι! δέν μ ’ εδωκε χρ ή μ α τα ,  μ ’ έ- 
δωκεν άνθρακας, ο ΐτινες μοι έκαυτηρίασαν 
καί τάς χε ΐρας καί τήν καρδίαν· ή πραςίς  
του βεβαίως είνε αγαθή , καί έντοσοΰτω μοί 
τόν κατέστησεν ά π ο τρ ό π α ιο ν  εύρίσκομαι 
μετά  φίλων καί ευθυμώ ; εύρίσκομαι έφ’ 
άμάξης ·, εύρίσκομαι έν τώ  Οεάτρω ; άρκεΐ 
νά τόν συναντήσου, άρκεΐ νά ρίψη ε π ’ έμοΰ 
τό βλέμμα  του, έντός τοΰ οποίου διακρίνω 
κολυμβώ ντα  τόν Μ εφιστοφιλή, καί, χα ΐρε  
τέρψις, χα ΐρε  εύθυμία· πάν γόητρον ο ιχε -  
ται, πόϊσα ζω ηρότης σβέννυται· τό β λ έ μ 
μα του έκεΐνο μοι φαίνεται ότι μοι λ έ γ ε ι  : 
Κύριε, τ ίνος είνε τά χρ ή μ α τα  τά  όποΐα 
σ π α τα λ α ς  τήδε κάκεΐσε ·, έπί τών χ ρ η μ ά -  
τω ν τούτων δέν έχε ις  π λήρ ες  δ ικα ίω μα! 
τήν ευθυμίαν σου τήν οφείλεις  είς έμε .... 
α ! έτυχε δέ νά τόν εϋρω, ή νά μέ ευρη, είς 
κάνέν μέρος ; ώ τότε  τό μαρτύριόν μου εινε 
άπερ ίγραπτον  . . . .  δέν το λ μ ώ  νά τόν α
τενίσω είς τά  όμ μ ατα  . . . .  στρέφει πρός

με τό βλέμμα  του .... βεβαίως τά  εκατόν 
φ ράγκα  διαν’οεΐται . . . .  κινεΐ τά  χ ε ίλ η  ... 
ά !  περί τών χρ η μ ά τω ν  θά μοι όμιλήση ... 
εΐνε μ ελ α γχο λ ικ ό ς ,  έστενοχωρημένος δύσ
θυμος ; έγώ  είμαι τό βαρόμετρον τή ς  ή -  
θικής του καταστάσεως . . . .  είς σ τενα γ
μός του άρκεΐ νά ταπείνωση τόν ύοράργυ- 
ρον τή ς  ευθυμίας μου μ έχρ ι τοΰ μηδενι- 

, κοΰ· πάσ^ω· δέν ήμ πορώ  νά τόν ίοω . . . .
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Τί σύμπτω σις ,  τ ί  σύμπτω σις  . . τελε ίω 
νε λο ιπόν  . .

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ, (έντίνως)

Είνε δηλητήριον , δη/^ητηριάζον πασάν 
μου άπόλαυσιν, είνε φάσμα παρεμπ ίπτον  
μεταξύ έμοΰ καί πάσης χα ρ ά ς  μου, εινε 
εφ ιάλ της  πιέζων μέχρι π ν ιγμ ο ΰ  τό στήθος 
μου εΐνε . . . .

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Κ λεομένη, είμεθα θύματα μ ιας καί τής 
αύτής ειμαρμένης· πρό ένός μηνός έρχεται 
ό Α λέξανδρος καί μοΰ ζητε ί  έκατόν φ ράγ-

γα· τώ  τά  δίδω· μέ τά  φ ρά γκ α  αύτά ά- 
πήλθε , φ ίλε μου, καί ή ευτυχ ία  μου· φαν- 
τάσθητί με έξηπλωμένον έπί ήλω ν π επ υ -  
ρακτωμένων, φ αντάσθητί με έπί τροχοΰ 
οεδεμένον καί είς έκάστην στροφήν άκρω- 
τηριαζόμενον, φαντάσθητί ο,τι άλλο  φρι- 
καλέον δύνασαι, ά λ λ ’ ούδέποτε θά φαντα- 
σθής τ ί  ύφίσταμαι· άν τόν συναντήσω πα-- 
ρεκκλίνω, τον άποφεύγω , δέν τόν χαιρετώ- 
ή άν τώ  ομιλήσω, τώ  όμ ιλω  συνεσταλμέ
νος, ψυ·/ρός, καί όχι μέ τό θάρρος τό πρώ 
τον καί τήν προτέραν ειλικρίνειαν, διότι 
μοί φαίνεται ότι το β λ έ ρ μ 7. του έκεΐνο τό 
όποιον βαρύνει ώς πυραμις  έπί τή ς  ψυχής 
μου, Οά μοι εϊπη : όμ ιλε ΐς  μέ τό δεσποτι- 
κόν υφος εύεργετήσαντος ! τ ίς  σοί έδωκε 
τό δικαίωμα νά μέ ταπείνω σης άντί έκα
τόν φράγκων $ νά θέσης τήν χάριν  έντός 
βαλαντίου καί νά μοί τήν έκσφενοονίσης 
κατά πρόσωπον ; Οΰτω προχθές ήθελον 
τω  δώσει τήν γνώ μ ην  μου περί ύποθέσεως 
σπουδαιοτάτης, ά λ λ ’ έ κ ο λ λ ή θ η  ή 
γ λ ώ σ ά μ ο υ  τ ω  λ  α ρ ύ γ γ ί  μ ο υ καί  ή έκ-
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δ ίου τμημαΐήρχου καί πρό ολίγων ετι -/ίμερων 
ληφθείσης ύλης ένεβολίσθη !

Οΰδείς σώφρων άρνεΐται δτι 6 δαμαλειασμός 
καί άνχδχμχλειχσμός των κατοίκων ύπό την 
καθαράν αΰτοΰ έννοιαν είναι καθήκον, καί 
στουοαΐον μάλιστα τής κυβερνήσεως, ήτις οφεί
λει οΰχί έν ώρα επιδημίας, άλλ' έν ήσυχία νά 
παρέχν) τοΐς κατοίκοις πάσας τάς ευκολίας 
πρός έκπλήρωσιν τοΰ απαραιτήτου τούτου κα
θήκοντος, καί δμως ή ήμετέρα κυβέρνησις ού 
μόνον πρόχειρα δέν παρέχει τά  μέσα, άλλά 
τουναντίον επιβάλλω καί χρηματικην αποζη- 
μίωσιν είς πάντα βουλόμενον ύποβληθήναι, 
έστω καί είς τόν δι’ έξηνθρωπισμένης ύλη;, 
εμβολισμόν. 'Άπαντα τά  κράτη ού μόνον δω
ρεάν παοέχουσι τόν έμβολισμον, αλ'λα και βοη- 
θήαχτα πχοέσχον είς τά εμβολιζόμενα τέκνα 
τών πτωχών, καί τοΰτο οπως κατορθώσωσι 
καί έξαπλώσωσι τον δχμαλ,ειασμόν· ούτω π . χ .  
έν Γαλλία κατά Piss in «ενηργεΐτο ό δαμα- 
λειασμός κατά τοΰς μήνας Μάϊον και Σεπτέμ
βριον κατά παν ετος εν ταϊς δώδεκα

ένέσ.,ηπτεν επιδημία εύλογιών». Εν τώ Με- 
γάλω Δουκάτω της Βάδης πλην άλλων πολ
λών διαταγμάτων, δι’ ών ήναγκάζοντο άπαν
τες νά ύποβληθώσιν εις τον διά δκμαλίίιος ύλης 
εμβολισμόν έξεδόθη καί έτερον (V. ου «πρου- 
βάλλοντο, κατά Pissin, βραβεία πρός τούς 
Ιατρούς έκ μέρους τοΰ κράτους 5 μεν φλωρί- 
νια διά τούς ποώτους 50 πχΐδχς, 10 όε φλω- 
οίνιχ διά τούς επομένους οΟ, δημοσιευμένων 
χ'λχ καί τών ονομάτων τών τους πλείστους εμ- 
βολισάντων ιατρών». Καί πλεΐστα έτερα δια
τάγματα καί νόμοι εις διάφορα αλλ α κράτη 
έξεδόθησαν, δι’ ών έσκόπουν νά έξαπλώσωσι 
τόν διά δαμαλίδας ύλης έμβολισμον και περιο- 
ρίσωσιν ούτω τήν φθοροποιαν νοσον ευλογίαν

.ητις πρότερον καταπληκτικού άριθμοΰ ατο-
αων τήν ζωήν άφήρου.

Δαμαλειασθέν δμως άτομον τι δι αληθούς, 
καί ού;/ί δι’ έξηνθρωπισμένης δαμαλίδος ύλης 
εξασφαλίζεται άρά γε έφ όλης αύτοΰ της ζωής 
άπό τής εΰλογίας ; Βεβαίως όχι,καί άπορούμεν 
επί τνί σιωπ·7, τοΰ παρ’ ήμΐν νόμου. Γνωστόν 
δτι ή δύναμις τοΰ πρώτου δια δαμαλίδος ύλης 
εμβολισμού μόνον έπί 1 0  τό πολυ ετη διαρκεΐ, 
ών παρελθόντων τό άπαξ δαμαλειασθέν άτομον

θεωρείται ώς άνεμβόλιστον, έν τοιαύττ) δε πε- 
ριπτώσει δέν είνχι δίκαιον νά ύποβάλλητχι 
καί τοΰτο είς άς διατάξεις κχί τό δλως άναμ- 
βόλιστον παιδίον ; Και δμως έάν έπιχειρήσω- 
αεν δέν θά κατοοθώσωμεν νά εύρωμεν τρία έπίI Λ ^
χιλίοις άτομα δίς ύποβληθέντα εις τάν διά 
δαμχλίδος εμβολισμόν, καί τοΰτο διότι ό νόμος 
μηδεμίαν έπί τούτου έπέβαλεν ύποχρέωσιν, 
άπλώς δέ μόνον κχί ώς τ ι  πάρεργον άνχφέρει 
έν τώ άπό 14 Μαρτίου 1853. «Περί έκτελέσεως 
τοΰ νόμου περί συστάσεως έπαρχιχκών Ιατρών» 
καί τον άναδαμαλειασμόν.

Οπως ο δαμαλειασμός έκπληρωθνί κατά τήν 
άληθή καί πραγματικήν αύτοΰ έννοιαν καλόν 
θεωροΰμεν νά ληφθώσι καί τά έζής μέτρα.

1) Νά καταργηθή έντελώς ό δικ πολλών άν- 
Ορώπων κατά σειράν διελθών έμβολισμός, καί 
διότι τρέ'/ομεν τόν σπουδαϊον κίνδυνον, τιμελώς 
έκτελοΰντες αύτόν νά μεταδώσωμεν πολλά καί 
σπουδαία νοσήματα, άλλά καί κυρίως διότι 
ούτω πράττοντες άπατώμεν καί υμάς αΰτούς, 
καί ετι χείρον τ ίν  κοινωνίαν αΰτήν πιστεύου- 
σαν δτι εξησφχλίσΟη διά τοΰ τοιούτου εμβολι
σμού κχί άπροφυλά/.τως φερομενην πρός ύπάρ- 
χουσαν έπιδημίαν άντί δέ τοΰ τοιούτου είδους 
εμβολισμού νά εισαχθϊί ό εμβολισμος ιοΰ απ 
ευθείας άπό τών εύλογιών τής δαμάλεως λαμ- 
βανομένου. Καί ίσως άντείπει τις ότι ή πρό- 
τασ·.ς ήμών αύτη παρέχει τά ;  μεγίστας τών 
δυσχερειών πρός έκπλήρωσιν, διότι πάνυ δύ- 
σκολόν εστι νά εύρεθτί δάμαλις τοιαύτην φε- 
ρουσα νόσον, καί άν ποτε εύρεθη ό κύριος αύ
τής παν άλλο θά 

Υ
πραςη ή νά καταπροδώση

τό νόσημα τοΰ (,ωου του. Η άντιλογ.α αύτη, 
λααβχνομένων ύπ' δψιν τών πχρ’ ήμΐν νομών 
περί έμβολισμοΰ είναι δίκαια, έάν όμως υπ 
αΰτής τής Κυβερνήσεως διακηρυχθή, ότι υπό
σχεται τήν μέν δάμαλιν τήν φέρουσαν τήν 
ευλογίαν ν’ άγοράστ) διά διπλάσιου ποσού, τόν 
δέ κύριον αΰτής ν ’ άνταμείψν) δι ώρισμενου χρη
ματικού ποσού, εχομεν τήν πλήρη πεποίθησιν 
δτι τότε δ έ ν  θά παοίσταται ή όποια ή θ η  

πχίίσταται δυσκολία πράς άνεύρεσιν ευλογκ 
σης δαμάλεως. Καί έν Βυρτεμβέργη, δε κχί έν 
Σχξωνία καί έ/ πολλά;ς ετι άλλχις πόλεσιν 
διά τοιούτων υποσχέσεων κατορθούσιν α, Κυ
βερνήσεις νά εχωσι πάντοτε π ρ ό χ ε ι ρ ο ν  γ ν η -  

σιαν δαμαλίδα ύλην.
2) Νά ένεργήται δο>ρεάν καί άν^γκαστικώς 

ό δι’ αληθούς δαμαλίδος ύλης εμβολισμός καί

οΰχί έπί πληρωμή ώς τό άρθρον 54 τοΰ άπό 7 
8 βρίου 1852 Β. διατάγματος κελεύει.

3) Νά ένεργηθή γενικός άπάντων τών κν- 
οίκων δαμαλειασμός, τών τε δαμαλειασθέντων

καί μή, Λ ι ά.ΐηθοϋ c Jajta.iiihic v.hic.
4) Νά εφαρμοσθώσιν ακριβώς τό άπό 27 

Δβρίου 1836 Β. Διάταγμα «περί διορισμού 
τών γενικών έμβολιστών»· ώς καί τά άρθρ. 4 
κχί 7 τοΰ άπό 4 Απριλίου 1835· «Περί εισα
γωγής τού έμβολιχσμοΰ τής δαμαλίδος» Βασ. 
διατάγματος».

Διά τοιούτων περίπου τροποποιήσεων υπάρ
χει έλπΐς καί οΐ κάτοικοι άπαντες νά δαμα- 
λειασθώσι δι’ άληθοΰς καί καθαρές δαμαλίδος 
ύλης, της μόνης, καθ’ ήμας, ικανής νά οΰδετε- 
ρώσν) ή τροποποίησή τήν ιόν τής ολέθριας νό
σου εΰλογίας, καί άφοβώτερος ό εμβολισμός 
νά καταστί) παρά τή κοινωνία τή τοσοΰτον 
«δη πεφοβισμέν·/) καί μετά δειλίας προσφευ- 
γούσνι είς τόν δι’ έξηνθρωπισμένης ύλης ένερ- 

ούμενον εμβολισμόν.
Κ . Κ ΤΡΙΑΖΙΔΠΣ.

W V W W W

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟ Υ 
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Πρέπει νά είσαχθη είς τά δημοτικά σχολεία ή δι
δασκαλία τοΰ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου κατά 
τρόπον βεβαίως καταληπτόν εις τούς παΐδας τών 
τοιούτων σχολείων;»

Υ Π Ο

Τ Ο Υ  Κ .  Μ. Β Ρ Λ Τ Ξ Α Ν Ο Υ  

καθηγητοΰ τοΰ διδασκαλείου
Βεβαίως κύριοι, τά προκείμενον ζήτημα θά 

έ /ει κινήσει τήν ίλαρότητα πο λ.λ.ών ου μόνον 
διά τό καινοφανές αΰτοΰ,άλλά καί διά πολλούς 
άλλους λόγους καί μάλιστα τούς έξης. Έν ώ 
δηλαδή ή δημοτική ήμών παίδευσις νοσεί σπου- 
δ α ί ω ς , έ ν  ώ πλεΐστοι δήμοι τού κράτους στερούν- 
τα  σ/ολείων,έν ώ πολλά τών δημοτικώ ν σχολεί- 
ων πλήν τοΰ ονόματος οΰδέν άλλο έ'χουσι γνώ
ρισμα, δντχ μάλλον παρεμφερή πρός σταύλους 
ή οάτνας ή βουστάσια, έν ώ τά  πλεΐστα αυ
τών στερούνται τών πρώτων καί άπολύτου 
χρείας διδακτικών οργάνων,τ/.ν ίλαρότητα βε
βαίως, είμ-ή τόν οίκτον, δύναται νά κινήσν) τό 
προκείμενον ζήτημα. Συζητούμεν περί τής στέ
γης, οποία τις πρέπει νά ήναι, περί τοΰ άετώ- 
ματος, περί τής άρχιτεκτονικής καλλονής κτι
ρίου, ούτινος οί μέν θεμέλιοι λίθοι εΐναι μικροί

ορα σ ις  έκρύβη ύπ ' αΰτήν, οιότι . . . . οιοζι 
τ ώ  έδάνεισα εκατόν φράγκα . . . Κλεορ.ε- 
νη ! πλησ ιάζω  αΰτον τον άνθρωπον νά τον 
μ ιτή τω · εΐνε ό δαίμων πάσης μου ηοονης, 
οο'.ς συρίςας ε ι ;  τό ους μου την ανησυ
χίαν  . . . .  ά λ λ ’ έ ί  έλθω μεν τέλος πάντων 
διότι ό ήλ ιος  δέν εύρεν άκόμη τον Ιησοΰν 
τοΰ Ναυή του, ή δέ ωραία ήμερα παρερχε- 
τ α  ι ..............

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ, (μειδιών)

Καί τά χ ε ίλ η  ά π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι ...........

Σ ΙνΙΙΝ ίΙ  Β'.

(Σκηνογραφία ή αύτή) οί αυτοί καί
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ε ρχομα ι έκ Π ατησίων, Κύριοι . . .
ΛΡΙΣΤΛΡΧΟΣ.

Ά λ λ ά  κάΟησον πρώτον, σε παρακαλώ, 
καί δεύτερον πραύνΟητι, έπειτα  δέ διατι 
μας ά ν α γ γ έ λ λ ε ις  ότι έρχεσαι έκ Πατησίων 
τότον τρ α γ ικ ώ ς ,  ώς ελλην  ήΟοποιός ά πελ -  
π ι ς  έπί σκηνης ·,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Διότι τοΰτο εινε εις 7νόγος νά μεταοήτε  
ύμ.εΐς έκεΐ· δέν υπάρχει πλέον τό έμ.πο- 
δίον . . . .

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Έ 'η γ ή Ο η τ ι ,  ’Αλέξανδρε, το ϋφος σου ο
μοιάζει πρός τήν ατμόσφαιραν τή ς  ’Α γ 
γ λ ία ς ,  εΐνε συννεφώδες . .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Θέλετε λοιπόν νά έξηγηθώ ·, καλά· ευ
χαρ ιστώ  ττ,ν συγκυρίαν ή τ ις  με κάμνει νά 
σας εϋρω καί τούς ούω συγχρόνως· μ.έ ά- 
π η λ λ ά ια τ ε  τοΰ κόπου νά έκοώσω τό αύτό 
έλεγεΐον ε ίς  δύω εκδόσεις· άκούσατέ με· 
άπό ένός μηνός παρ ίστατα ι κωμωδία τ ις  
τή ς  οποίας αί σκηνογραφία», στήνονται δα- 
πάναις  μ.ου· άπό ένός μηνός μέ άποφεύ- 
γ ετε ,  μέ περιφρονείτε, μέ ατενίζετε μ ’ εν 
βλέιν ι ζ  τόσον άλλόκοτον, οσάκις έννοεΐ- 
τα ι,  σας επελΟη ή ιοιοτροπια να μοι ρ ιφη- 
τε έν ψυχίον βλέμματος· ώστε κ ατ’ άρχάς 
μοί έπήλΟεν ή ιδέα μ ήπ ω ς διέρρηξα τό

μετά  τή ς  τ ιμ ή ς  συμβόλαιον μου, μ ή π ω ς  
ένεκόλαψα έπ ί τοΰ μετώπου μου τοΰ αί
σχους τό έπιτύμ.βιον σαβανώσας ύπό τήν 
παγεράν  του π λ ά κ α  τήν συνείδησίν μου νε- 
κράν . . . ά λ λ ά  κύριοι βολιδοσκοπών τά 
κύματα τή ς  ψ υχής μου οΰοένα εύρίσκω τύ -  
ψεως ύφαλον, οΰδεμίαν άνευρίσκω αιτίαν 
νά μέ τύ π τη  ή συνείδησίς μου και νά έ ου— 
0 ρια τό πρόσωπόν μου· σήμερον λοιπόν 
έρχομαι νά σας ζητήσω  τόν λ όγον  τή ς  δια
γ ω γ ή ς  σας καί σάς λ έ γ ω  : Κύριοι, ήδύνα- 
αΟε νά μή μ.ε προσλάβητε  έν τή  φ ιλ ία  σας, 
ήσΟε έν τώ  δικαιωματί σας- ά λ λ '  άπαξ 
προσλαοόντες με, δέν δικαιούσθε νά μοι 
κλείσητε τήν θύραν αύτής άδ ικα ιολογή- 
τως· δύναταί τ ις  νά μή προσκαλέση ξένον 
τινά  είς τόν οΐκόν του· ά λ λ α  τον προσε- 
κάλεσε ; δέν έχει το δ ικαίωμα νά τόν έκ- 
διώξη άν μή  καταφωράση αύτόν κλέπτον-  
τα  . . τήν περιουσίαν του ή  τήν τιμήν του. 
Κύριοι, έπί τίν ι με κ ατηγορε ίτε  ; ! . . . .

ΛΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

ΠραύνΟητι, ’Αλέξανδρε, μικροΰ δεΐν με-
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καί άσθε·.·εΐς, ή δέ στέγη διαρρεΐ, οί δέ τοΐχοί 
είσιν ετοιμόρροποι. ΓΙράττομεν δηλαδή ομοίως 
πρός τόν έπιτιθέντα έπί σκωληκοβρώτου τρα- 
πέζης σκεύη πολύτιμα έκ χρυσού καί αργύρου. 
’Ενώ ή δημοτική ήμών έκπαίδευσις στερείται 
καί αΰτών τών πρός τό ζην άναγκαίων, ήτοι 
αΰτοΰ τοΰ άρτου, ήμεΐς προσφέραμεν αυτίί παν- 
τοδαπά έμβάμμχτα καί λιχνεύν,ατκ καλώς καί 
τεχνικώς παρεσκευασμένα. Εν ώ λοιπον εχο
μεν πέοί τοσούτων σπουδαίων καί κχτεπειγού- 
σης ανάγκης πραγμάτων νά σκεφθώμεν, εν ώ 
πρόκειται έν πολΛοΐς οΰ μόνον νά έπισκευάσω- 
μεν καί νά διαρρυθμίσωμεν, άλ.λ ές άρχής 
καί έκ θεμελίων νά κ α τ α σ κ ε υ ά σ ω μ ε ν, καταόα- 
πανώμεθα είς ζητήματα δευτερεύοντα, περί 
ών καί αΰτά τά  είς τόν πολιτισμ.ον και π α ι 
δείαν προηγμένα εθνη ου πολύς χρόνος ες ου 
ήρξαντο μεοιμνώντα. Είς τόν τής Ελληνικής 
δημοτικής παιδεύσεως χονδρόν, ακάθαρτον καί 
τήλων άνάπλεων πόδα ζητοΰμεν νά έμβάλω- 
μεν λεπτόν καί τεχνικόν Κΰρωπαϊκοΰ εργοστα
σίου υπόδημα !

Πταίει δ'/.ως ό ήμέτερος σύλλογος, άν τοι
οΰτον ζήτημα έρχεται πρός συ^,ήτησιν ένώπιον 
ήμών ; ’Ό χ ι ! Ό  σύλλογος ήμών εχει παραλά- 
βει καί τούτο τό ζήτημα παρά τοΰ Συνεδρίου 
τών συλλόγων, καί εχει καθήκον νά μή άφή- 
ση άνεκτέλεστον τήν διαβιβασθεΐσαν ταύτην 
εντολήν. Πρέπει λοιπόν νά συζητήσν) αυτό, 
νά είπη τί άλλαχοΰ γίνεται, πώς καί διατί 
γίνεται καί έάν πρέπει νά γίνηται καί παρ 
ήμΐν. ’Έχει καθήκον ό σπουδαίος ήμών σύλλο
γος νά διαφωτίσν) τούς άνδρας έκείνους, οϊτινες 
εΰηοεστήθησαν να αποστείλωσι τοσω λ^επτον 
καί θερμόν ζήτημα πρός ήμας. ’Αλλά διατί 
τοΰτο τό ζήτημα δέν συνεζητήθη τότε έν τώ 
συνεδρίω τών συλλόγων, ενθα σπουδαίοι πα- 
ρε,κάθηντο νομοδιδάσκαλοι, καθηγηταί, θερμοί 
ποοστάται καί ζωηροί συνήγοροι τών δικαιω
μάτων τοΰ λαοΰ : Συγχωρήσατε μοι νά είπω 
δτι τό συνέδριον έκεΐνο έπελήφθη καί έν δημο
σία συνεδριάσει τοΰ θέματος τούτου, αλλα κα- 
τέλιπε πκσαν περί τούτου άπόφχσιν, διότι έ
σπευδε, διότι είχε πληθυν άλ»λων σπουδαίων 
ζητημάτων. "Αλλως τε καί τί ηδυνατο να 
πράξη τό συνέδριον έκεΐνο εν τοσούτω ολίγω 
χρονικώ διαστήματι, έχον μάλιστα τοσαύτην 
σπουδαίαν ύλην νά συζητήσν) ; Επειτα το συ- 
νέδριον έκεΐνο δέν εΐχεν ώς άμεσον σκ,οπάν να 
έπιληφθή σπουδαίων ζητημάτων καί λύσν] αΰ
τά , είχε σκοπόν κύριον νά γνωρίσν; καί κατα-

τέβαλλ ες  είς πυριτιδοποιεΐον έκρηγνύμε- 
νον τήν καρδίαν σου . . . .

Λ Λ Ε Ξ \Ν Δ Ρ Ο Σ .

Εν ή σείς έρρίψατε τόν σπινθήρα . . . .
ΚΛΕΟΜΕΝ ΗΣ.

'Αλέξανδρε, θά ήμα ι ειλικρινής· ένΟυ- 
μεΐσαι δτε πρό μηνός μοί έδάνεισας . . .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Δέν βλέπω τί  σχέσιν . . . .
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

. . ’Εκατόν φράγκα, έκτοτε δέν δύναμαι 
νά σέ ίδω χω ρ ίς  ν’ άναμνησθώ οτι σοι εί
μαι οφειλέτης, ότι έχε ις  τό δ ικαίωμα οι 
έκάστου β λέμμ ατός  σου σ ιω πηλώ ς πλην 
καί ε ύ γ λ ώ ττω ς  νά μοι τά ά πα ιτή ς  .... Ε π ί  
τή ς  μορφής σου μίαν μόνην άναγινώσκω 
έκφραση» : έκατον φράγκα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ώ ρ α ΐα  ! τοΰτο μόνον ; έγωϊσμ,ός φορών 
τήν Σκωτικήν άναξυρίδα τή ς  κουφότητος·

στήσ·/ι φανεράς τάς ίδιωτικάς ένεργείας τών 
άπχνταχοΰ Ελλήνων ύπέρ τοΰ Ελληνισμού καί 
τοΰ πολιτισμού, δν εκπροσωπεί εν τή Ανατο
λή, καταστήσει δέ γνωστάς τάς άνάγκας τών 
άπανταχοΰ Ελλήνων, σχηματίσνι κέντρον ένό- 
τητος καί ένεργείας πράς τό μέλλον τής πα
τρίδος.

Το ζήτημα δέ τοΰτο υπεβαλον εις το συνε- 
δριον τών συλλόγων ευπαι^ευτοι τινες και φι
λελεύθεροι κύριοι ύπά φιλοπατρίας εμπνεόμενοι 
καί θέλοντες γενικωτέραν τινά καί ύψηλοτέ- 
ρχν νά παράσχωσι τφ  λαώ μορφωσιν. Πατήρ 
δέ μάλιστα τής προτάσεως ταύτης δύναται νά 
όνομασθή ό κχλός μου φίλος Κ. Νικόλαος Λε- 
βίδης, δστις καί πρό τής συγκροτήσεως τοΰ 
συνεδρίου έπραγματεύθη διά τού τύπου περί 
αΰτής. Ούτος λοιπόν εινχι ό φυσικός τής προ- 
τάσεως ταύτης προστάτης καί αύτός ήδύνατο 
βεβαίως νά ύποστηρίξν) αΰτήν μετά τής δε- 
ούσης θερμότητος. ’Αλλ’ έγώ μελετήσας τό 
ζήτημα τούτο έν γνώσει τής παιδευτικής ή 
μών καταστάσεως, δέν δύναμχι νά συμφωνήσω 
καθ’ δλα μετά τοΰ είσηγητού κυρίου Λεβιδου. 
Παραδέχομαι μέν δτι ή πρότασις είνχι σπου
δαία, δτι τό μάθημα δύναται νά θεωρηθή ά- 
ναγκχΐον, άλλ' οΰχί είς τάν κύκλον τής δημο- 
τικής παιδεύσεως, έφ’ όσον τοΰλάχιστον τά 
πράγματα αύτής εχουσι παρ ημΐν εν τοιαυτν) 
οϊκτρα καταστάσει. Καί γνωρίζω μέν δτι ά- 
ποκλειομένου τοΰ μαθήματος τούτου άπό τής 
δηαοτικής παιδεύσεως, στεροΰμεν τάν λαόν 
πάσης εν γενει πολίτικης ανατροφ/ις, αναγ
καίας, ϊνα όδηγή αύτόν είς τήν μετ’ έκτιμή- 
σεως έξάσκησιν τών καθηκόντων αΰτοΰ καί δι
κ α ι ω μ ά τ ω ν ,  δυνάμεθα δμως νά είσαγάγωμεν 
αύτό είς τάς άνωτέρας τάξεις τοΰ Ελληνικοΰ 
σχολείου, ών οί μαθηταί δύνανται νά τό κα- 
τανοήσωσιν. ’Επιτρέψατέ μοι λοιπόν, κύριοι, 
νά έκφράσω ώς οιόν τε βραχέως τήν γνώμην 
μου καί τούς λόγους της διαφωνίας μου. Πα
ρακαλώ δε άλλοι εΰπαίδευτοι συνάδελφοι νά 
ύποστηρίξωσι τό εναντίον, ϊνα εκ τής ευρείας 
συζητήσεως δυνηθνί ό ήμέτερος σύλλογος νά 
έξενέγκτ) σοφήν καί έπιστημονικην κρίσιν.

’Αλλά πριν ή διατυπώσω τήν γνώμην μου, 
διατί τό μάθημα τούτο δέν πρεπει να εισχ- 
νθή είς τά δημοτικά ήμών σχολεία, νομίζω κα
λόν νά έκθέσω κατά πρώτον, τ ί  προτίθεται τό 
μάθημα τοΰτο καί τ ί  σκ.οπεΐ ή εισαγωγή αυ
τού είς τόν κύκλον τοΰ διδακτικού προγραμ- 
αατος.i

σύ δέ Ά ρ ίσ ταρ χε ,  τουλάχιστον σύ δέν μοι 
οφείλεις . . . .

ΛΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Έ γ ώ  συνεστελλόμην νά σέ ζητώ , νά έρ- 
χ ω μ α ι  σ υ /νά  μετά  σοΰ, έκ φόοου μ ή π ω ς 
ύποΟέσης ότι πράττο) τοΰτο όπως κάθημαι 
παρά  τό προσκεφάλαιόν σου, άφηγούμε- 
νός σοι, δίκην γραϊδίου νωδοΰ ώς παραμύ- 
θιον τήν οφειλήν σου ή ώς κώδων κρεμα- 
μενος ύπέρ τήν κεφαλήν σου καί ήχώ ν  φλυ- 
άροις τήν μικράν χάρ ιν  . . .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

'Ωραία ! έδώ εΐνε ή κουφότης ένοεουμέ-
νη τήν φαινομ.ηρίδα τοΰ έ γ ω ϊσ μ ο ΰ ............
Λοιπόν, κύριοι, μοί χρεω στεΐτε  καί οί δύω 
ένός μηνός φ ιλ ία ν ,οφ είλετε  δέ πρός ά λ λ ή -  
λ ή λ ο υ ς  ένός μηνός ψ υχρότητα , περιφρό
νη σ ή ,  μίσος . . .

ΛΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Τ ί έννοεϊς }
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ιδ ο ύ  τ ί  έννοώ. Τά εκατόν φράγκα τά 
όποια έδάνεισα τώ  Κλεομένεε μή εχων πρό

Ή  διδασκαλία τοΰ δημοσίου καί ιδιωτικού 
δικαίου είναι χρήσιμος· είναι βεβαίως ώφέλα- 
μον νά μάθ·/] ό παΐς έν τοΐς σχολείοις, πριν ή 
έξέλθη εις τήν κοινωνίαν καί έπιδοθή είς τάν 
πρακτικόν βίον τά καθήκοντα καί δικαιώματα 
τοΰ πολίτου. Τίς αμφιβάλλει, οτι τότε ό πο
λίτης έκπληοοΐ τά πολιτικά του καθήκοντα 
καλώς καί έξασκεΐ τά δικαιώματά του σωφρό- 
νως δταν διδαχθτί αΰτά ; Τίς άμφιβάλλ,ει, δτι 
ό άμαθής καί απαίδευτος, ώς έν πολλοΐς σφάλ
λεται καί προσκόπτει, ουτω καί έν τοΐς πολι- 
τικοΐς αΰτοΰ δικαιώμασι, καί δτι εΰκόλως έ 
τοιοΰτος παρασύρετχι καί άπατ^τα ι ύπό τοΰ 
τυχόντος δημαγωγού καί κόλακος ; Ό  μή δι
δαχθείς τέλος τά καθήκοντα καί δικαιώματα 
τού πολίτου δέν δύναται νά διακρίντι τόν άρ
χοντα τόν έπιδιώκοντα τά ίόιον αύτοΰ συμφέ
ρον άπό τού εργαζομένου πρός ώφέλειαν τής 
πατρίδος.

'Η πολιτική λοιπόν έκπαίδευσις, ώς ούσα 
σπουδή τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων τού 
άνθρώπου έν γένει καί τού πολίτου κατά μέρος 
είναι αναγκαία παντι άνθρώπίρ. Είναι δέ ή 
πολιτική έκπαίδευσις στενότατα συνί);δει/,ένη 
μετά τής ηθικής· ώς δηλαδή είναι άναγκαΐ 0ν 
νά διδάξωμεν τούς παΐδας τάς ήθ-.κάς άρετάς, 
δι’ ών δυνήσονται οΰτοί ποτε νά γείνωσιν ενά
ρετοι άνθρωποι καί καλοί χριστιανοί, ούτω καί 
τάς πολιτι-'άς έκείνας γνώσεις, αϊτινες διδά- 
σκουσαι τούς παΐδας τάς πολιτικάς άρετάς, 
καθιστώσι τοΰς ανθρώπους χρηστούς πολίτας 
φιλοπάτριδας, ενδιαφερομένους είς τήν ευτυ
χίαν καί τήν δόξαν τής πατρίδος. ’Έπειτα αί 
ύγιεΐς πολιτικαί καί ίδιωτικαί άρχαί εχουσι 
τήν πηγήν αΰτών καί βάσιν έπί τοΰ φυσί ίοΰ 
δικαίου καί τής ηθικής καί είναι ώς άκτΐνες 
έξ ένός καί τοΰ αΰτοΰ κύκλου έκπεμπόμεναι.

Διά ταΰτα ή πολιτική έκπαίδευσις τού λα
ού άπησχόλησε τους πολιτικούς καί παιδαγω
γούς δλων τών αιώνων, ιδίως δέ ό τελευταίος 
αιών ειδε πολούς σοφούς σπουδαίως περί τοΰ 
θέματος τούτου πραγματευθέντας. Αί κατα
χρήσεις τής έκτελεστικής έξουυίας, ή κατα- 
πάτησις τών ιερών τοΰ λαού δικαιωμάτων ΰπό 
αισχρών κολάκων καί δημαγωγών ήνάγκασαν 
πολλούς άφωσιωμένους είς τήν εΰτυχίαν τής 
καθόλου άνθρωπότητος καί τής ίύίας κατά μέ
ρος πατρίδος νά μεριμνήσωσι καί έργασθώσι 
περί τούτου.

«tout pouvoir, λέγει· ό Λχιιαρΐνος, a des 
salaires«

χειρα, καθ’ ήν σ τ ιγμ ήν  ρ.οί τά  έζήτει,  τά  
έδανείσθην παρά σοΰ· ώστε σύ όφείλεις  νά μ ι-  
σής αύτόν καί οχι έμέ διότι τώ  έκαμ,ες μ ι-  
κράν χάριν , αύτός δέ όφείλει νά μ.ισή σέ 
καί όχι  έμέ διότι τήν έλαβε· ευεργέτης καί 
εύεργετηθείς ύπήρξαν δύω μ υλόπετρα ι έν
μέσω τών όποιων έπεσον έγώ  καί κατετε- 
τεμ.αχίσθην· ύπήρξαν δύω σιαγόνες τ ί 
γρ εω ς  έν μέσω τών όποιων πεσών έσπαρά- 
χθην· κα?νά λοιπόν! κύριοι, έξοφλώ καί άπό 
τόν δανειστήν καί άπό τόν ο φ ε ιλ έτη ν  σύ, 
ιδού ποΰ οφείλεις  τήν οφειλήν σου, καί σύ, 
ιδού πόθεν θά λ ά ο η ς  τά  έκατόν φράγκα 
σου. Ά πεστρέφ εσο  λοιπόν, Κλεομένη τόν 
δανειστήν σου ; Έ οδελυττεσο  λοιπόν, Ά 
ρίσταρχε τόν όφειλέτην σου} χά ρ ιτ ι  θεία! 
ό δανειστής ευρεν επάξιον οφειλέτην, ευ- 
ρεν έκάτερος τον άνθρωπόν του· θέσατε 
τό μΐσος σας είς ά μ ι λ λ α ν  μετρήσατε τήν 
βδελυγμίαν σας ώς οί μονομαχοΰντες  τά 
ξίφη τ ω ν  μ.υσάχΟητε, π λήξα τε ,  δ ιασπα- 
ράξατε ά λλ ή λ ο υ ς  . . φανήτε άξιοι ά λ λ ή -  
λ ω ν . . . .
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«Ajeteraux flatteurs,qui sont ctsesgenoux 
«et les flatteurs populaires»
« sont leg plus lk h es  detous» . 

ήτοι πάσα έξουσία έχει φιλοδωρήματα νά ρί- 
πτϊ) εις τους κόλακας τους έρποντας ενώπιον 
αυτής, αλλ οί δημαγωγοί οι κολακεύοντες τόν 
λαόν είναι οί πάντων τών κολάκων άκολαστό- 
τεροι. Ο διάσημος παιδαγωγός Γιράρδος, ό 
μεγας ουτος της δημοτικές παιδεύσεως προσ
τάτης, δεν εδιστασεν άπό τών τελευταίων ετι 
ήμερών τοϋ παρελθόντος αίώνος, οπου ούδείς 
εσκεπτετο περί της πολίτικης παιδεύσεως τοϋ 
λαοϋ, αυτός πρώτος νά συστήσν) την πολιτι
κήν τοϋ λαοϋ διαπαιδαγώγησήν καϊ έξάρη την 
δύναμιν καί ωφέλειαν αΰτης. Ή  πολίτικη παί- 
δευσις, λεγει, είναι ή ισχύς τών φιλελευθέρων 
εθνών" εαν αναπτύσσει τά δικαιώματα τοϋ πο
λίτου) παραγει αυτά Ικ τοϋ δκαίου καί έκ 
τών καθηκόντων αύτοϋ ώς ανθρώπου καί μέ
λους της κοινωνίας.»

Ούτω λοιπον, Κύριοι, ή πολίτικη παίδευσις 
είναι σπουδή τών καθηκόντων καί δικαιωμά
των τοϋ ανθρώπου καί τοΰ πολίτου. Διαφέρει 
δέ ή γνώσις αύτής παντί άνθοώπω καν ούτο; 
τυγχάνγι ών πολίτης δημοκρατικού, η ολιγαρ
χικού η μοναρχικού πολιτεύματος. Καί τ ί  ά'λ- 
λο σπουδαιότερον δφελος έ'ν τινι κοάτει, ή νά 
γινώσκωσι πάντες οί πολϊται τά δικαιώματα 
αύτών καί καθήκοντα; Ό σ τις  γνωρίζει τήν 
αξίαν ένος αγαθοΰ, τό όποιον κέκτηται, ούτος 
μόνος δύναται νά ύπερασπισθή αύτό καί λόγω 
και εργφ κααα των επιχειρούντων νά τό σφε- 
τερισθώσιν ή νά τοϋ τά άφαιρέσωσι. Λαός μή 
γινώσκων τά πολίτευμά του είναι ανάξιος έ- 
λευθερίας, ουδε δύναται νά έννοήσν) ποιον α
γαθόν είναι ή ελευθερία. Φωνάζομεν’καθ’ έκά- 
στην καί αξιωματικώς άποφαινόμεθα, ό'τι έκα
στος λαός είναι άξιος της τύχης του- ούδέν 
τουτου δύναται νά ήναι ψευδέστερον, άν μή 
ό λαός ούτος παιδευθή πράτερον καί πολιτικώς, 
ώστε αι αποφάσεις του νά προέρχωνται εκ τνϊς 
αληθοϋς τών πραγμάτων έπιγνώσεως. Παιδεύ
σατε πρότερον τάν λαόν ώς δει, καί τότε ή 
τύχη αύτοΰ θά ήναι καλή. Ό  ’Ελβετικός λα
ός και ο τών Ηνωμένων πολιτειών τής Άιιε- 
ρικής, οντες καί πολιτικώς άνατεθραμμένοι, 
κεϊνται αναντίρρητος άποδειξι; τών λεγομένων 
ρ.οι. Vox populi, vox Dei, αληθεύει μόνον περί 
λαοϋ πεπαιδευμένου, έν ώ ύπάρχει ίσότης δι
καιωμάτων καί καθηκόντων, έν ω ύπάρχει πο
λίτικη αγωγή πασών τών τάξεων αύτοϋ. Έ -
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πικαλουμεθα πολλάκις τήν κοινήν γνώαην καί 
τοϋτο είναι τό μέγιστόν επιχείρημα τών ζη- 
τουντων να διοικησωσι τον λαόν. Καί δμω; τί- 
να άξίαν δύναται νά έχγι ή κοινή γνώμη λαοΰ 
ανευ παιδείας και αγωγής. Ποθεν δέ προέρχε
ται τό άξιοθαύμαστον τοϋτο γεγονός, δτι ό
σον αναπτύσσεται ο λαος, τόσον εύαριθμότε- 
ραι γίνονται αι φυλακαι καί τά  δεσμωτήρια ; 
ΙΙοθεν αλλοθεν, είμή διότι διαπλάττουσα ή 
εκπαίδευσις τάν άνθρωπον καθίστησιν αύτώ 
γνωστά τα  δικαιώματά του, τά  καθήκοντά του 
καί τάς ύποχρεώσεις του ; Ποσάκις πολλοί έ- 
ψηθυρίσαμεν προς αλλήλους, ό’ταν ή έκτελε- 
στικη ή ή νομοθετική έξουσία ύποπίπτν) εις κα
ταχρήσεις, οτι εσμεν ανάξιοι συνταγματικού 
πολιτεύματος. Και εφροντίσαμέν ποτε οί μεμ- 
ψιμοιροΰντες να διδάζωμεν τάν λαόν τοϋτον τάς 
άναγκαίας γνώσεις, ϊνα δύνηται νά διακρίνγ) 
τόν άδόλως ύπερ τής πατρίδος εργαζόμενον 
απο τοϋ ιδιοτελοϋς άνθρωπαρίου, όστις ώς δή
μαρχος. ώς βουλευτής, ή ώς ύπουργός πιέζει 
αυτόν, υορίζει καί τά χείριστον πάντων δια- 
φθείρει;

Ινατατασσομαι λοιπόν ύπέρ τών φρονούντων, 
ότι πρεπει ό λαός νά λάβγ) πολιτικήν τινα έκ- 
παίδευσιν καί οτι πρέπει νά λάβγ] αύτήν έκ 
τής ανώτατης ταξεως τοΰ δημοτικού σχολείου, 
δχι ώ; αυτό εχει σήμερον, άλλά σχολείου πλή
ρους περιεχοντος εξαετή φοίτησιν καί κύκλον 
μαθημάτων ίκαρον νά μορφώσν) τόν παΐδα 
διανοητικώς, ηθικώς καί θρησκευτικώς καί διά 
της χορηγήσεως εκείνων τών πρακτικών γνώ
σεων, δσαι θά τώ ήναι άναγκαιαι είς τόν βίον. 
Μέχρις ού δμως διοργανωθώσι τά δημοτικά 
ήμών σχολεία, ώς δεΐ, πρέπει τά μάθημα τοϋτο 
να εισαχθή εις τά  Ελληνικά σχολεία καί θεω- 
ρηθή υποχρεωτικόν είς τούς μαθητάς αύτών. 
Δεν είναι δέ άνάγκη νά διδάσκηται τά δημό
σιον και ιδιωτικόν δίκαιον έν έκτάσει, ούδέ 
θεωρητικώς, άλλά συντόμως, κεφαλαιωδώς καί 
κατά τρόπον καταληπτόν είς τούς παϊδας. 
Βραχύτατη δηλαδη έκθεσις τών δικαιωμάτων 
και καθηκόντων τοϋ άνθρώπου, ώς άνθρώπου, 
ήτοι ως μέλους τής δλης άνθρωπότητος, ώς 
πολίτου, ήτοι ώς μέλους μικράς ή μεγάλης εθνι
κότητας, ώς μέλους τής οίκογενείας, ήτις έστιν 
ή κρηπίς καί βάσις τής πόλεως, είναι, λέγω, 
ίκανη να μορφώσν) ηθικώς καί πολατικώς τάν 
π α ΐ 'α .  Σύντομος δέ τις έπειτα έ'κθεσις της 
διανοητικής μηχανής, έξήγησις τού συντάγ
ματος καταληπτη καί μετά τρόπου πρακτι

κού, δύναται νά ήναι ώς πολιτική άγωγή προ
σήκουσα είς τους Ελληνόπαιδας.Ώς τελευταΐον 
άρθρον τού συντάγματος τοϋ διέποντος τήν 
χώραν είναι καταγεγραμμένον, δτι ή τήρνισις 
αυτοΰ ανατίθεται είς τόν πατριωτισμόν τών 
Ελλήνων. Αλλά τίνα σημασίαν δύναται νά 

έ'χν) ή συμβουλή αΰτη, άν ό λαός πρότερον δέν 
γνωρίσν) τό πολίτευμά του, τά δικαιώματα του 
καί τά  καθήκοντα του ; Ίδού λοιπόν δτι ούχί 
μόνον ύπό τοΰ όρθοΰ λόγου καί τοϋ συμφέρον
τος, αλλά καί έζ αύτοΰ τοΰ πολιτεύματος έπι- 
βάλλεται ήμΐν ή πολιτική άγωγή καί έκ- 
παίδευσις.

Εάν δέ έπιτρέπηταί μοι νά εϊσέλθω εις τά 
καθέκαστα, νομίζω, δτι κατά τόν έξης τρό
πον δυνάμεθα νά διδάξωμεν τό μάθημα τοΰτο 
είς τους παϊδας. Ώ ς  βάσις πρέπει νά λαμβά- 
νηται τά χωρίον, ή ή μικρά κοινότης, νά έπε- 
κτείνηται είς τήν κωμόπολιν, τήν έδραν τοϋ 
δήμου, είτα είς τήν πόλιν, τήν έδραν τής 
επαρχίας καί τοΰ νομού καί είτα είς τό κρά
τος έν γενει. Πρέπει δηλαδή τά παιδίον νά 
γνωρίζν) περί τού παρέδρου, τοϋ άγρο·Τύλχκος, 
τού είσπράκτορος, τού εφημερίου, τοΰ δημοδι
δασκάλου. Περί τοΰ δημάρχου, τοϋ δημοτι
κού συμβούλου, τοϋ δασοφύλακας καί δασονό- 

j μου· περί τοϋ έπάρχου, τοΰ επαρχιακού συμ- 
| βούλου, τοΰ ταμίου, τοϋ είρηνοδίκου, τοϋ εφό

ρου, τοϋ τελώνου. Περί τοΰ νομάρχου τού δι- 
κκστοϋ,τοϋ επισκόπου, τής ίερας συνόδου, τοϋ 

| ύπουργοϋ, τού βασιλέως. Πρέπει τό παιδίον νά 
; μάθγι τόν σκοπόν, τάν οργανισμόν, τά δημόσια 
ι γραφεία, τήν διοίκησιν, τήν εκλογήν τών 

αντιπροσώπων του, τόν διορισμόν τών άοχόν- 
των, τάς άνάγκας των τά έργα τών πολιτών. 
Είτα πρέπει νά μεταβαίνη είς τά πολίτευμα 
τής χώρας, τήν διοίκησιν καί τούς κυριωτέρους 
τελωνειακούς καί φορολογικούς νόμους. Ούτω 
πως λοΐ7ξάν διδασκόμενον τά μάθημα τοϋτο 
είναι ώς πρακτική τις διδασκαλία τοϋ πολίτου 
και δύναται καί τήν διάνοιαν καί τήν κρισιν 
νά διαμορφώσ·/). Ώ ς  βοηθητικά δέ μαθήματα 
πρός εύχερεστέραν κατάληψιν έρχονται ή ιστο
ρία και ή γεωγραφία, εάν αύται διδάσκωνται, 
λαμβανομένης ώς αφετηρίας τοϋ χωρίου καί 
επεκτείνωνται εύρυνομένου τοΰ κύκλου. Ο όι- 
δασκαλος ομως ό διδάσκων τό μάθημα τοΰτο 
πρε-ει να αγαπά τό πολίτευμα τής χώρα» καί 
να μη πρεσ^εύ?) άντιθετους πολιτικά; άρχάς; 
Μόνος ό αγαπών τήν πατρίδα καί τό πολί
τευμα τής χωράς, μόνος ούτος δύναται νά έμ-

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.  

νΕ λεος ,  έλεος, ’Αλέξανδρε . .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Π ώ ς  ̂ το λ μ ά τε  λο ιπόν  άκόμη ν’ ά τεν ί-  
ζητε  ά λ λ ή λ ο υ ς  ; πώ ς j άκόμη, Ά ρ ίσ τα ρ -  
χε ,  δέν μετέβαλες  τήν κεφαλήν τοΰ ό<ρει- 
λέτου σου είς κώδωνα καί τήν φωνήν του 
είς κωδωνοκρουσίαν ; π ώ ς  $ Κ λεομένη, ά- 
κομη δεν μ ετεοαλες  τον οανειστήν σου, 
ως πρό ολίγου  εμέ, εις άριΟμόν, ώς κατά- 
δικον τοΰ κατέργου ·, εκατόν φράγκα . . . .  
δέν πρέπει ταΰτα νά εΐσέλΟωσιν έν τώ  θυ- 
λακιω  σου, Αρίσταρχε· ό μεμολυσμένος 
υποβάλλετα ι είς κάθαρσ ιν  τά  αλ ιτήρια  
ταΰτα  φράγκα πρέπει νά έξαγνισΟώσι· ά φ ’ 
οϋ μάς έποτισαν τοσαύτην π ικρίαν πρέπει 
να τα  έκδικηθώμεν άποστάζοντες έξ αΰ
τών όσην πλείονα  ή ο ο νή ν  πρέπει νά τά 
καΟαρίσωμεν τοΰ προπατ’ορικοΰ άμα ρτή - 
ματος βαπτίζοντες  αυτά έντός ζύθου· ίδού 
λοιπον εκατόν φραγκα· σοί τά δανείζω νά 
τά  έξοδεύσης άντί έκείνων, άπερ σοι δφεί-

λει ό Κλεομενης· θά γ ίν η ς  ο φ ε ι λ έ τ η ς  
μου· 0 α μοι τα έπιστρέψτ;ς δέ τότε μόνον 
όταν έγω  σοι το επιτρέψω· καί οΰτω Οά 
εχη ςενα  δανειστήν καί ένα οφειλέτην· δυσ
τυχ ία  σου! έπεσες έν μέσω δ ιζΰγου πυρός.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.

Γψόνω λευκήν σ η μ α ία ν  άνακω^ήν, εΐ- 
ρηνην, καί άνευ όρων ! . . .  .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

yA j ωμεν είς τό Ζυθοπωλεϊον τοΰ Φίσερ 
νά τήν υπογράψωμεν . . . .

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Καί νά Ούσωμεν εκατόμβην επινίκιον τώ 
Γεύτονι Βακχω, διά τήν νίκην σου.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ.
'Ο ήλ ιος  έδυσε· ίδέτε τήν μ εγαλοπρέ

πειάν του· έάν ό ήλ ιος  δέν εΐνε Οεός,ώς πα
ρέστησαν αυτόν οί άρχαΐοι, εΐνε όμως ή 
ώραιοτέρα έμπνευσις τοΰ Οεοΰ . . . .  π ρ ά γ 
ματ ι έχασαμεν μίαν ώραίαν ήμέραν . . . .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ά λ λ '  έκερδήσαμεν μίαν ώραίαν εσπέραν..

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ.

Καί ενα άξιόλογον φίλον.

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ. ( ύποίΑε ιδιών)

'Ε χ ε ι ς  δίκαιον· έχε ις  δίκαιον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ά γ ω μ ε ν .  (έξέρχονται)

Νοέμβριος 1879
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πνεύσγι την τούτων άγάπην είς τούς μαθητάς 
| του. Ο φατριασμάς καί ή πολιτική αδιαφορία 
I είναι σκοπελοι επικίνδυνοι παραλύοντες τήν 

φιλοπατρίαν καί τό φιλόνομον τού πολίτου.
Παιδαγωγοί δέ τινες καί περ φρονοΰντες ί 

αναγκαιον το μάθημα τούτο, συμβουλεύουσιν ! 
όμως νά μη διδάσκηται αύτά καθ’ εαυτό, άλλ’ 
ήνωμενον μετά τής ιστορίας. Οΰτω δέ πως ή- 
κουσα καί εγώ αύτό διδασκόμενον έν τισι σχο- 
λείοις τή; Ελβετίας. Ύποστηρίζουσι δέ τήν 
γνώμην αυτών ταύτην διά τών εξής. Αί γνώ- ! 
σεις, λέγουσι, τής ηθικής, αΐτινες είναι ή βάσις ! 
τής πολιτικής εκπαιδεύσεως, καί γνώσεις τινές 
τή$-καθολου πολιτικής έμπεριέχονται έγκατε- I 
σπαρμέναι είς τήν ιστορίαν τού τόπου. Τούτου ’ 
δέ ούτως έχοντος, ό διδάσκαλος ούδέν έχει 
άλλο να πραξν), ή νά λάβη τάν κόπον νά άπο- 
γυμνώσγι τάς γνώσεις αύτάς άπό τών πράξεων 
καί διδάξγ] αύτάς κεχωρισμένας. Ό  τρόπος 
ουτος τής διδασκαλίας, προσεπιφέρουσι, θέλει 
εναποτυπιοσει είς τόν νοΰν καί τήν καρδίαν τών 
μαθητών ανεξάλειπτους τάς άναγκαίας πολι- 
τικας γνώσεις. Ινα δέ καταστήσω φανεροιτέ- 
ραν την γνώμην ταύτην, φέρε λάβωμεν τήν έν 

Ελβετικής ιστορίας άπαντώσαν στρα- | 
τηγίαν τοϋ Οργετόρηγος. Ό  διδάσκαλος όμι- 
λών περί τοΰ πολιτεύματος τών χρόνων έκεί
νων δύναται συντόμως νά άναπτύξϊ) τά  διά
φορα είδη τής πολιτείας. Ή  πολιτεία, δύναται 
να ειπτι τις, τών χρόνων έκείνων παρά τοΐς Έ λ- 
βετοΐς ήτο μικτή, διότι ή άρχή διενέμετο με
ταξύ τών ιερέων, τών ενιαυσίων αρχόντων καί 
τοϋ λαοϋ συνερχομένου έν γενική συνελεύσει. 
Βλέπομεν δέ δτι έκτοτε αί κανονικαί καί νό
μιμοι εςουσίαι τοΰ έθνους ήδύναντο νά ταράτ- 
τωνται ύπ άνθρώπων ισχυρών καί φιλοδοξών, 
οΐτινες, ώ; ό Οργετόρηξ, έγίνοντο αρχηγοί 
φατρίας. Μανθάνομεν λοιπόν έκ τβϋ πρώτου 
τούτου μαθήματος τής ιστορίας νά διακρίνω- 
μεν μεταςυ τών δημοκρατικών καί μοναρχι
κών πολιτευμάτων, διότι ό νόμος άπηγόρευεν 
επι ποινή τοϋ διά πυρός θανάτου νά άποβλέπν) 
τις είς την βασιλικήν έξουσίαν, και διά τοϋτο 
ό Οργετόρηξ περιεκυκλώθη ύτ;ό άνθρώπων συν- 
δεδεμενων μετ αύτοϋ είτε λόγω χρέους, είτε 
λογω καλλιεργείας τών κτημάτων διά νά άνέλ- 
θ/) εις την άνωτάτην άρχήν. 'Γπήρ/ε λοιπόν 
τοτε είδος τι φεουδαλισμού, διότι ήσαν άνθρω
ποι συνδεδεμένοι μετ άλλων διά τών δεσμών 
τής δωρεάς καί τοΰ έδάφους.

Αλλ άν πρόκειται, Κύριοι, τό μάθηυια 
τούτο νά είσαχθή είς τά ήμέτερα σκολεία, 
έγώ δέν παραδέχομαι τόν τρόπον τοϋτον τής 
δια τής ιστορίας διδασκαλίας, διότι καί δύ
σκολο; είναι και πολύπλοκος καί δυσδιάκρι
τος.^ Κάλλιον ήθελεν είναι, άν διδάσκηται 
καθ εαυτό, χρόνου ύπάρχοντος πρός τοϋτο, 
καί άν συνταχθή εγχειρίδιον ίδιον έπί τή βά
σει τή ; ανωτέρω διδακτέας ϋλης. Πρέπει δέ 
αύτό νά 5)ναι συντεταγμένον ούχί ξηρώς καί 
διά τρόπου κατηχητικού, άλλά κατά τήν 
Σωκρατικήν μέθοδον, τήν καί άλλως μαιευ
τικήν λεγομένην, δι’ ής δ μαθητής βοηθού- 
μενος υπο τοΰ διδασκάλου, οδηγούμενος καί 
ούτως είπεΐν χειραγωγούμενος ύπ . αύτοΰ, 
φθάνει είς την προτεινομένην λύσιν τοϋ ύπο- 
βαλλο μένου ζητήματος. Κατά τοϋτον καί 
κατά τρόπον διηγηματικάν συνετάχθησαν τά 
πλεΐστα τών τοιούτων πονηματίων, ώς τά 
τοΰ Bornet, τοΰ Schmidt τού Monnard τού 
Gauthey καί τό τού ’Αλεξίου Bourqui συγ- 
γραφεντος χάριν τών Φριβουργικών σχολείων.

Ταύτά εισιν, οσα έχω νά είπω περί τού 
ζητήματος τούτου, τά όποΐα, δότε μοι τήν 
άδειαν νά συγκεφαλαιώσω έν τέλει τής αύ- 
τοσχεδιου μου ταύτης πραγματείας.

Τ ά σ σ ο μ α ι  τ?; γνώμνι τ ώ ν  π α ιδ α γ ω γ ώ ν  κ α ί  
π ο λ ιτ ικ ώ ν  άνδρών, ο ϊτ ιν ες  φρονοϋσιν, δ τ ι  π ρ έ 

πει νά διδάσκωμεν τούς παϊδας τάς ούσιώ- 
δεις άρχάς τοϋ πολιτικού καί ιδιωτικού δι
καίου. Οπως δμως έχουσι τά  δημοτικά ήμών 
σχολεία, ή εν αύτοΐς διδασκαλία τού μαθή- 
ρ.ατος τούτου είναι παντελώς αδύνατος καί 
ουδενα καρπόν λόγου άξιον δύναται νά ά- 
ποφέρ·/). Μέχρις ού δέ διοργανωθώσι τά  δη
μοτικά σχολεία, ώς ή επιστήμη απαιτεί <αί 
αί άνάγκαι τών νεωτέρων κοινωνιών έπιβάλ- 
λουσι, φρονώ, δτι πρέπει νά περιορισθή είς τήν 
μέσην μόνον έκπαίδευσιν. Μέχρι δέ τής έν- 
τελοϋς διοργανωσεως τών δημοτικών σκο
λείων, όπερ κεΐται έτι έν μακρώ μέλλοντι, 
άς είσαχθή τό μάθημα τοϋτο ‘ είς τά διδα
σκαλεία, δπως οί μέλλοντες δημοδιδάσκαλοι 
καταστώσιν ικανοί νά διδάξωσί ποτε τούς 
μαθητάς των. Πρέπει δέ νά διδάσκηται αύ
τά ούχί ήνωμένον μετά τής ιστορίας, άλλ’ 
αυτό καθ’ έαυτό συνοπτικώς, κατα ληπτώ; 
καί εύμεθοδω;. θεωρώ δέ πρό; τούτοις ά- 
ναγκαΐον νά συνταχθή ύπ’ άνδρός έγκρατοϋς 
τού δικαίου καί παιδαγωγικού εγχειρίδιον σύν
τομον κατά μέθοδον άναλυτική/, ϊνα χρησι- 
μεύ·/)  ̂ ώ; βοήθημα εΐ; τού; μαθητά;. Τοιαύ
τη είναι ή γνώμη μου, καί άν ταύτην ά- 
σπασθή ό σύλλογο;, ά; ύποβάλ·/) αύτήν εί; 
την επιτροπείαν, τήν έπιφορτισθεΐσαν εί; έκ- 
τέλεσιν τών έντεταλμένων ύπό τοϋ συνεδρίου 
τών συλλόγων.

Καταπαύων δέ τάν λόγον, συγχωρήσατε 
μοι,^φίλοι συνάδελφοι, νά εί'πω, δπως μή 
σπεύδωμεν ε̂ίς τάς βελτιώσεις- ώς έν ταΐς 
ίδιωτικαΐς έπιχειρήσεσιν, οΰτω καί έν ταΐς 
κοιναΐς έπιβάλλεται ύπό τής σκέψεως καί 
φρονήσεω;  ̂ τό σπεύδε βραδέω;. Ώ ;  έλαβαν 
άλλοτε τήν τιμήν νά εί'πω ένώπιόν ήμών, 
οΰτω καί σήμερον επαναλαμβάνω νά μή'ποι- 
ώμεν αλματα. Η διοργάνωσις καί τακτο- 
ποίησις τής δημοτικής παιδεύσεως δέν είναι 
εργον μιας ήμερα;· ά; μή έπιζητώμεν νά 
ίδωμεν πάσα; τά ; βελτιώσεις έπί τών ήυ.ε- 
ρών μας, διότι τότε θά γίνωμεν αίτια ’νά 
μή ίδωσι τήν ήμέραν αύτήν ούδέ τά τέκνα 
ήμών. Ό  βίος τών έθνών είναι μάκρος, ου
δέ πρέπει νά παραβάλλωμεν αύτόν ποάς τόν 
τοΰ ανθρώπου. Οτε Κάρολος ό μέγάς οί- 
πτων τα μήλα εις τού; μαθητά; τοΰ Saint — 
Uulle εδοκίμαζε παίζων τήν προσοχτ,ν καί 
πειθαρχίαν αυτών, λεληθοτως πως κατέβαλ.- 
λεν ό φιλόμουσος έκεΐνος ήγεμών τά θεμέ
λια τής δημοτικής παιδεύσεως έν Γέρα ανία· 
πόσοι δέ αιώνες παρήλθον έκτοτε, ϊνα φθά- 
σν) εκεί ή δημοτική παίδευσις είς δν βαθμόν 
ευρίσκεται σήμερον ; Ας μή προτρέχωμεν 
τού έθνους· οί σοφοί καί έπιστήμονε; έκπρο- 
σωποΰσιν ουχί εαυτούς, άλλά τό έθνο;, έν 
ω ζώσιν· είναι ούτοι ώ; ήώ; ύποφώσκουσα 
άλλ’ όπίσω έρχεται ή άνατολή τοΰ Ήλιου, 
ή μέλλουσα νά φωτίσν). Μή σπεύδετε, άναμορ- 
φωται, διότι το εθνο; δέν σα; έννοεΐ, ού- 
δε δύναται νά σάς παρακολουθήσνι. Ά ;  βα- 
δίζωμεν πάντοτε πρό; τά πρόσω, ’ άλλά βρα
δέω;, ϊνα δύνανται καί οί παΐδε; νά μάς 
^αρακολουθώσιν.

Ινατεπειγούσης μερίμνης άξιον είναι κατά 
πρώτον ή μόρφωσις διδασκάλων ικανών πρός 
τό ύψηλόν τοϋτο εργον, άλλά μετά ταύτης 
άναποσπάστως συνδέεται καί ή άνέγερσις δι
δακτηρίων κατά τάς άνάγκας, άς άντιπρο- 
σωπεύει σήμερον τό δημοτικόν σχολεΐον έν 
τοϊ; πεπολιτισμένοι; λαοί; τής Εύρώπης. Εί
ναι γελοΐον νά φιλοσοφώμεν περί τής δημο- I 
τικής παιδεύσεως, εν ώ οί δυστυχείς ημών 
παΐδες κυλίονται έν τή πνιγηρά καί δυσώ- 
δει έκείννι καταβόθρ^: τής όδού Άθηνάς, τή 
καλουμένγι σχολ^εΐον δημοτικόν ! καί δμως, φί
λοι συνάδελφοι, είναι τοϋτο άνάκτορον παρα- 
βαλλόμενον πρός τάς αχυρώνας καί φάτνας,

αΐτινες χρησιμευουσιν ώς δημοτικά, σχολεία 
εις τούς περισσοτέρους δήμους τής Ελλάδος. 
Ας γινωμεν πρακτικώτεροι τρεπόμενοι έπί 

τα  έργα μάλλον, ή επί τούς λόγους καί 
τας θεωρίας. Μόνον διά τοϋ πρακτικού νοάς 
και τής εφαρμογής συμβαδιζούσης καί τής 
ήθικής καί θρησκευτικής δ ια π λ ά σ ε ω ς  θά κλη- 
ροδοτήσωμεν εις τάς έπερχομένας γενεάς έλ- 
βιώτερον τό μέλλον τής πατρίδος. ’Εάν ήμεΐς 
στερεούς καταζάλωμεν τούς θεμελίους,, οί παΐ
δε; ήμών ευχερέστερον θά έποικοδομήσωσι, θά 
δυνηθώσι δέ νά ψάλλωσιν ώ; ποτε οί παΐδες 
τών Σπαρτιατών το περιλάλητον έκεΐνο « άμ- 
μες δέ γ εσομεθα πολλώ κάρρονες »

ν\ΛΛΛΛΛΑΛ

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΦΛΑΟΥΒΕΡΤ 

(Gustave Flaubert)

’Εκ πολλοΰ χρόνου ούδείς τών έν Γαλλί$ 
συγγραφέων μετέστη είς τήν αιωνιότητα, έφ’ 
ού τώ τάφω νά. κατατεθώσιν απειροπληθείς 
στέφανοι ακραιφνούς συμπαθείας, ώς έπί τή 
σορώ τού Γουσταύου Φλαούβερτ, δστις £νάγ
χος έξεμέτρησε τά ζην έν Γαλλία. Οί στέφα
νοι ούτοι άναμφισβητήτως άνήκον μάλλον τώ 
προσώπω τοΰ ποιητού, ή τοΐς άριγνώτοις μυθι- 
στορήμασιν αύτοΰ, οΐα τά Madame Bovary, Sa- 
lammbd καί Edukation sentimentale. 'θ  Φλά- 
ουβερτ ψυχή τε καί σώματι έτάσσετο είς άλ
λην φυλήν, ή οί τά νΰν έκπροσωποϋντες τάς 
μυθογραφίας, έν αίς έζετάζεται ό ήθικός ή ά- 
νηθικος βιος τών ανθρώπων. Δεν ήτο άνθρο>πος I 
xatrdc. *) δεν ήτο έγκωμιαστής τοΰ θεοΰ τής I 
ημέρας, δεν ήτα μέλος τής γενεάς εκείνης τών 1 

συγγραφέων, οΐτινες τήν έκπτωσιν τοΰ άν
θρωπίνου γένους μετά συμπαθείας διαφωτίζου- I 
σι και τελ.ευταΐον υποκρίνονται· (ίστορούσι δηλ. 
τα περι εαυτών, αλλά δεν θελουσι νά είπωσιν I 
δτι έννοοΰσιν εαυτούς). ’Ακμαίος τήν οψιν, εύ
θυμος καί υπερβαλοντως εύτράπελος καί ομως I 
χ , χ τ  ο υ σ ί α ν  σ υ ν ε σ τ α λ μ έ ν ο ς  τ vjv (ρύσ ιν ,  ε ν ί ο τ ε  I 
/ioct, υττο 7υα ρ ο δ ικ ? ΐς  ρ - ε λ α γ χ ο λ ί α ς  κ α τ ε χ ο α ε ν ο ς ,  I 

διήνυσε τήν άκμαιοτέραν ήλικίαν ώς τό πλεΐ- 
στον έν τή γενεθλίω πατρίδι Croisset παρά 
την Ρουάνην (κειμένην έν τώ νορ.ώ τοΰ κάτω 
i j /ΐκουανα) πόρρω τών επιδείξϊων έπιδιωκόντων I 
ΙΙαρισίων, ένθα ή φωτογραφία τοϋ γραμματο
λογικού καί τοΰ πραγματικού άπέβλεπεν είς 
το μεγαλεΐον τής αισθητικής. ’Ητο πράγματι I 
ό μόνος τών επιφανών συγγραφέων, ό μή άνε- I 
χομενος^την επι πον π apatfi'poir τής έχθίοεojc 
παράταςιν τών προϊοντων τής διανοίας, ά τε I 
τ / )ν φω.ογραφίαν βδελυσσόμενος. Τήν έφημε- 
ρίδα «Bourgeois), άπετροπιάζετο ώς τι τών 
δεινών, ύπολαμβάνων αυτήν εγκληματικήν ώς I 
διαφθείρουσαν τά αίσθημα τού καλού, διά λά- I 
βρος άντεπεξήοχετο έπ’ αύτήν. 'Η δέ πυρετώ- 
δης δημιουργία, ήν προήγον είς φώς οί μαθη- 
ταί αυτού, εις οΰς πρώτιστα καταλέγεται ό I 
Αιμίλιος Ζυλά, έγένετο παντελώς ξένη τφ 
Φλαούβερτ, καθάπερ και ή πρός άογυροφορίαν I 
απληστία αυτών. Εντεΰθεν ουδέποτ* έγνω τά  I 
μυθογραφηματα αυτοΰ \ά χρωματίσνι δραματι- 
κώς καί νά έμφανίσ-/) έπί τής σκηνής. Ό  Φλά- 
ουβερτ, ώς δή γνωστόν, ήτο πραγματικός καί 
ουχι σπανίως διεπρεπε μάλιστα ώς αριστοτέ
χνης τών νΰν ύλιστών. Ή  Madame Bovary εί
ναι τό άντίστροφον τή ;  Mile de Maupin, έργου 

ι τοΰ Θεοφίλου Γωτιέ. Πρός τούτοις έξυμνών τό I 
ιδεώδες καταγελά «τό πραγματικόν» ώς σφαί
ραν τοϋ εύτελοϋς Bourgeois. Κ α ί άποκαλύπτει 
μέν έν τή Madame Bovary τήν κακίαν, άλλά 
τοϋτο πράττει ένεκα τής ήθικής έπιδράσεως. [

ί) Της δουζίνας, ώ; χαριέντως λέγουσι καί οί Γερ
μανοί Teiu utzendmensch, τοΰιέστί 1 2  άναλογοΰσιν είς 
ενα.
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’Εν τφ Salammbd όμολογουμένως τρέπετχι τήν 
όδόν τής άπροκαλύπτου ώμότητος.Διά τί όμως 
έν τνί είκονι αύτ-^ τοΰ καρχηδονικοΰ κόσμου 
ήθέλησε νά πχρενείρ'/j την εύπχθή ήθικήν τοΰ 
παρόντος αίώνος; Έμελέτησε τάς καρχηδονι- 
κάς αρχαιότητας έν ’Αφρική έπί τόπου καί έν- 
τεΰθεν κατέστη ό συνάδελφος τοΰ Γερμανού 
Εβερ, πράξαντος ταύτό ύπέρ τής Αίγύπτου. 
Εάν τις παραβάλνι άμφοτέρους, παρατηρεί ότι 

τά  σχήματα τοΰ Έβερ κεΐνται εγγύτερον ά τε ! 
μάλλον κεχωρισμένα, τουναντίον ή είκών, ήν 
έξετύλιξεν ό Φλάουβερτ περί τ·7ις άγριας Καρ- 
χηδόνος, όπου εμπορία καί ίερατεΐον συνωθοΰν- 
χχ'., etvoci μεγαλοπρεπεστέρχ. Το δ’ έργον αυ
τού «ή Teutation da Saint Antoine» άντιπα- 
ρχτίθεναι ύπό τών Γάλλων κοιτικών πρός τάν 
Φχουστ τοΰ Γκαΐτε, κοινόμενον πλειστάκις καί 
ύπέρτερον. Ό  ανταγωνισμός τοΰ ένδεοΰς έρη- 
μίτου, οστις έν τ ·?5 έρήμω ζ ·?5 άπ- άρτου καί 
ΰδχτος καί σκέπει την ιδίαν σκήτην κατ’ ά- j 
γρίων θηρίων, καί ό τοΰ κλασικού κόσμου μετά 
τή ; λαμπρότητος αύτοΰ καί της καλλονής,ήτις 
καταπλήσσει τήν αί'σθησιν, μετέχει μεγαλείου. 
Κχί έν τ·/) νίκη,ήν ό άγιο;’Αντώνιο;ήρκτο κατά 
τών εθνικών τών γνωστών αΰτών μορμολυκείων 
εξυμνεί ό Φλαούβερτ τήν πρός τόν θεόν αγάπην 
καί τήν αΰταπάρνησιν άνευ σατυρικής δευτε- 
ρευούσης αισθήσεις. Τούτου ένεκα ό συγγρα- 
φεύς ένδείκνυται φυσιολόγος, ούπω όμως άπεκ- 
δυθείς τήν χλαΐνχν τοΰ ίδεολόγου. Μικρόν πρό 
τοΰ αιφνίδιου θανάτου έπεβάλετο τνί ύστάτνι 
επεξεργασία τοΰ νεωτάτου έογου, οπερ προσε
χώς ρ.έλλει να προχχθνϊ είς φώς καί έν ώ, ώς 
καιρού παρεμπεσόντος παρετήρησε, προτίθεται 
νά παρχστήστ) τήν πείρασιν τοΰ άγιου Αντω
νίου ύπό νεωτερικήν εποψιν. Ώ ς  σκηνικός ποι
ητής εξεταζόμενος ό Φλαούβερτ δέν εΰημέρησε. 
ΙΙαντί σθένει πειραθείς οπως προσκτήσηται ό
νομα τοιούτου ποιητοΰ έπίστευεν, οτι οιά τοΰ 
ποιήματος hCandidat» έφίκετο τοΰ τέρματος ] 
τής ίδιας ευχής. ’Αλλά τό ποίημα αύτό το- . 
σοΰτον άπετυχεν, ώ;τε ούδείς τών φίλων αυ
τού άπετόλμησε νά δημοσιεύσ·/] λέξιν έπαινε- ! 
τικήν. Έ κτοτε  πλείονα αυτογνωσία ν περί πολ- | 
λοΰ ποιησάμενος άπέσχε τών δαφνών τής τρα- ' 
γικής Μούσης, Αί κχτά συνθήκας άπχιτήσεις 
τής σκηνής άντέκειντο τώ ίδίω χαρχκτήρι. | 
Καί έπειδή τό κοινόν άπηξίου νά μεθαρμοσθή 
πρός τήν μέθοδον αύτοΰ, άπέστη νά κατασ-vj ' 
συναίτιος καί νά έμβά>η διά της βίας τό πραγ
ματικόν είς τήν σκηνικήν μορφήν. Ο Φλαού
βερτ αποτελεί κράμχ ιδεολογίας καί πραγμα- 
τισμοΰ, οΰδέν σύγγραμμα, άπολιπών, διχσαφοΰν 
τήν θεωρίαν αΰτοΰ. “Αν δέ κίρνωμεν έκ τής θε
ωρητικής φλυαρίας τοΰ Αίαιλίου Ζωλα, οΰδέν 
κέρδος θάπηνέγκομεν καί έκ τών τοΰ Φλαού
βερτ θεωριών. Ό  άγιος ’Αντώνιος, ή πείρασίς 
του καί ή σκευοθήκη του άποτελεϊ τό ολον τής 
θεωρίας τοΰ Φλαούβερτ ! Καί όμως έν Πχρισί- 
οις έπισφρχγίζουσι τόν λόγον, όν ό φίλος έκεί
νου κ. Monselet έξέφρχσε κατά τήν 9ην Μαίου 
έν τφ  flv0 neraent ύπέρ αΰτοΰ «ό;τι;δήποτε 
τυγχάνει έχθρός τοΰ Φλαούβερτ, άς έγερθν) 
καί άς εΐπτ, τό ο/οαά του.» Κατά τήν κηδείαν 
τοΰ πολυκλαύστου συγγοαφέως, είς ού την μνή
μην άνθοβολοΰμεν τάς βραχείας τάςδε βιογρα-
φικάς ειδήσεις (άς έστανυολογήσαμεν τό έν-
S:'  '  » . , » , »  ->οοσιμον σχοντες εκ τ/)ς εν τη εφημερίΟι του
κ. Κορομηλκ άγγελθείσης τελευτής τοΰ άν
δρός), ήτις έτελέσθη έν Croissct παρήσαν καί 
έκ Παρισίων παρά τούς λοιπούς καί τινες τών 
έγκριτων έν Γαλλία συγγραφέων, οίον ό Gon- 
court, Zola, Copp0e,Burty, ΟαΓοίϊοκαίϋαΐΗίοΙ.

Έν Ναυπλίω ’Απρίλιο τελευτώντι, 1880

Ν. ΠΕΤΡΠΣ.

Α Ρ Τ Ε Σ ΙΑ Ν Α  Φ ΡΕ Α Τ Α

Όνομάζομεν άρτεσιανά φρέατα, όπάς τεχνι- 
τάς καθέτους έντός τοΰ έό'άφους, διά τών ο
ποίων τά  ύόατα τά κείμενα είς βάθος τι άνυ- 
ψοΰντχι άνω τής έπιφανείας τή ;  γής είς άρκε- 
τόν ύψος μετά ταχύτητος. .

Κατά τούς ιστορικούς, τό άνοιγμα τών χρ- ; 
τεσιανών φρεάτων, μνημονεύεται ύπό τών Σι- 
νών, τοΰ παραδόξου καί μυστηριώδους αΰτοΰ 
λαοΰ, όστις έν κρύπτω καί τή σιωπή τής μονώ- 
σεώς του, έλχβε μέρος είς άπάσας τάς μεγά- 
λας άνακαλύψεις καί έφευρέσεις τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος. II Συρία καί ή Αίγυπτος πχρου- 
σιάζουσι μέγαν άοιθμόν τοιούτων άρτεσιανών ί 
φρεάτων άνοιχθέντων διά τρυπάνων, ώστε ή I 
χρήσις τοΰ καθετήρος, ανέρχεται είς τούς άρ- ί 
χαιοτερους χρονους· ό Όλυμπιόδωρος έν τινι ! 
χωρίω μνημονεύει τών Άλεξανδριανών φρεά- | 
των, ων τό βάθους ήτο 80 περίπου μέτρων άνα- j 
βρυόντων ποταμούς ολοκλήρους έπί τής έπιφα- ; 
νείας τής γής. Είς τινα έπαρχίαν Οΰτόγγ- j 
κιαό κχλουμένην άριθμοΰνται ύπέρ τά  1 0 0 0 0  

τοιαΰτα. I
Εν τινι συγγράμματι δημοσιευθέντι κατά 

τό 1691 ύπό τοΰ Berardin Ilamazini καθηγη
τοΰ τής ιατρικής, γίνεται μνεία τών μηχανη- ! 
μάτων, άτινα μετεχειρίζοντο οΐ Σϊναι πρός 
εςόρυςιν τοιούτων φρεάτων. 'Ραβδωτός σιδη- ; 
ροΰς κύλινδρος έπί τοΰ όποιου έτίθετο βάρος 
τεσσάρων ε'ως πέντε στατήρων, κρεμάμενος διά 
σχοινιών έπί οριζοντίου ιστού, άφίνετο νά πίπτν) 
υπο τών ανθρώπων είς τόν πυθμένα τοΰ φρέα- 
τος, ώς ύπερρος έντός ίγδίου κατ’ εξακολούθη- ! 
σιν ώς εις τά κοινώς έν χρήσει φουρνέλα. Τό 
οργανον τοΰτο έκαλεΐτο κοιός.

Ινατά τάς άρχάς τώνάνωτέρων χρόνων είσή- 
χθη το σύστημα τοΰτο τών φρεάτων είς άπα- 
σαν τήν Ευρώπην καί κυρίως εις τ,ήν αρκτικήν 
Ιταλίαν, άκο).ούθως κατά τόν αΰτον αιώνα ! 

Λουδοβίκος ό !Δ" προσεκάλεσεν έκ τής ’Ιταλίας 
εις Γαλλίαν τον Δομήνικον Κασσίνην, νά είοα- 
γ χ γ γ  τό σύστημα αΰτά καί ·είς Γαλλίαν, οΰ/’ 
ήττον έκ τινων συγγραμμάτων εσχάτως άνα- 
κχλυφθεντων άπεδείχθη οτι τά  τοιαΰτα ήσαν ί 
γνωστά έν Γαλλία πρό πολλοΰ.

Επί Λουδοβίκου τοΰ Πχχέος κχτά τά 1126, 
ήνοίχθη τά πρώτον άρτεσιχνόν φρέαρ έν τώ Μο- ; 
ναστηρίω τών μοναχών τοΰ άγίου Βρούνου, 
πλησίον τοΰ πορθμοΰ τοΰ Καλαί. Ή  πηγή 
αυτη εώς τήν σήμερον σώζεται έξάγουσα άφθο- ■ 
νότατον καί διαυγές υδωρ.

Μετά τό πρώτον τέταρτον τοΰ ΙΘ*. αίώνος 
ό άριθμός τών άρτεσιανών φρεάτων, έκατοντα- 
πλασιάσθη έν Γαλλία, Γερμανία, Ιΐρουσία, καί 
πλείσταις άλλας χώρας τής Εΰρώπης1 μάλιστα 
κατά τό 1818 ή έταιρία πρός έμψύχωσιν τής 
εθνικής βιομηχανίας, ώρισε βραβεΐον μέγα είς
τόν κατασκευάσοντα τά τελειότεοα εργαλεία'  ̂ , * * 1 προς οιατρησιν του εόαφους.

Πρώτοι οί Ericard de Tousi, κ«ί Douguzai 
διεκριθησαν έπί τοΰ συστήματος τούτου. Κατά 
τό 1844 ό κ. Moulot διήγειρε τήν περιέργειαν 
έν Γαλλίοικαί τον θαυμασμόν τοΰ κοινού.

Εύλογον κρίνομεν νά δώσωμεν Ιδέαν τινά 
περι αρτεσιανών φρεάτων τοΐς άγνοοΰσιν αΰτά.

Γεωλογικώς έξεταζομένη ή γή είναι έσχη-
μχτισμενη έί. όιαφόρων στιβάδων οίον άααώ-  ̂ ί  ί 1 1οους τιτχνωοους, εκ συμπαγών πετρωμάτων
έχόντων βχΟέχ χάσματα, διχ τών όποιων δύ- 
νχτχι νά ί)ιχβ·/5 τό ύδωρ, καί άδιαβάτων στοω- 
ματων, οια τοΰ Γρανίτου, τής άργύλου, τοΰ 
πηλού, τής κυμωλιας, ή άλλων συμπαγών 
πετρωμάτων άνευ σχισμάτων. Έ στω  λοιπόν, 
διαβατόν τι στρώμα, τό όποιον εύρίσκεται με
ταξύ άδιαβάτων θέλει απορροφά συνεχώς τά 
βροχερά ϋδατχ τής γής καθ’ όλην του τήν 
περίμετρον, καί θέλει πληρωθή μεταξύ τών

δύο άδιαβάτων μέχρι τίνος ύψους. Φέρε λάβω- 
μεν καί παράδειγμα· τά δύο όρη Λυκαβητοΰ 
και Λατομείου, κχι ύποθέσωμεν ότι είς άμφό- 
τερχ ταΰτα, εύρίσκονται τοιαΰτα στρώμχτχ, 
ή καί εις £ν μόνον, τά  στρώματα ταΰτα δυνα
τόν να κατέρχονται μέχρι τών προπόδων τών 
ορεων και πέραν κατά συνέπειαν καί τό ύδωρ.

Εάν τώρα τρυπήσωμεν τό έδαφος διάτινος 
οργάνου, ώστε νά διέλθν] καί τοΰ συμπαγοΰς 
στρώματος, πάραυτα τό ύδωρ μετά τήν εξα
γωγήν τοΰ τρυπανίου, θέλε: έ '.πηδήσει μετά 
μεγάλης ταχύτητος έπί τής έπιφανείας τής 
γής άνχλόγως τοΰ ύψους τής κυρίας δεξα
μενής, συμφώνως μέ τόν νόμον τών. συγκει- 
νονούντων άγγείων, άλλ’ ένεκα τής τριβής 
τοΰ υδατος, εως ου φθάσει είς τήν όπήν, τό 
ύδωρ 5έν δύναται νά λάβ·/ι τό κανονι.-.άν ύ
ψος, άλλά τό άνάλογον.

Ή  μεγαλοπρεπής πηγή τής Γρενελης ή 
άναπηόοΰσα ύπορρέει πρός τάς πύλας τών 
Παρισίων, διχτρέχουσκ εξήκοντα τετραγωνι
κών λευγών έκτχσιν. Τά ύδχτα ταΰτα άνχ- 
χωρούσιν είς Λάγγρας, καί άκολουθοΰσι τήν 
διευθυνσιν τοΰ Βαρ-σοΰρ-Σαίν τοΰ Λουζινίου 
τής Τρωά^ος τής Νογιάν-σουρ-ΣχΙν, τή :  Προ- 
βέ <σης.

Επι έν ετος καί πλέον άπό τοΰ φρέατος 
τής Γρενέλλης άνερρίπτοντο μέγισται ποσό- 
τητες χαλικίων προερχομένων έκ τή ; άπο- 
συνθεσεως τών τοίχων αΰτοΰ. Έντός 24 ω
ρών εςάγει 4 ,500 ,000  λίτρα; ύδατος, τοΰ 
οποίου ή θερμοκρασία ύψοΰται εις 2 ΐ°  τό δέ 
ύψος αυτού είς 96 πόδας ύπέρ τό έδαφος.

Ωσαύτως καί τό άνοιγόμενον φρέαρ είς τά 
αρχαία λατομεία τοΰ Πασύ πλησίον τών Παρι
σίων παρουσιάζει γιγαντιαίας διαστάσεις, καί 
ελπιζεται ή αυτή εξαγωγή τού ύδχτος, οίχ καί 
εκ τοΰ τής Γρανέλλης·τά μέγα τοΰτο έργον ήρχι- 
σεν ό ^άςων μηχανικός Kind- τό οργανον διά 
τοΰ όποιου άνοίγεται ή οπή ομοιάζει μέ ε7»κι- 
στήρα (tire-bouchon). Έν γένει τήν σήμερον 
προς κατασκευήν άρτεσιανών φρεάτων μετα- 
χειρίζοντα τό συνεχές σω/ηνοειδές τρυπάνιον 
δηλαδή αφού έντελώ; βυθισθή τό πρώτον, διά 
κοχλίου έφαρμόζουσι τό δεύτερον, καί πάλιν τό 
τρίτον, έω; οΰ διά τού σωληνοειδοΰς καθετή- 
ρος αναβιβασθή ύδωρ, καί τότε εξάγεται πά
λιν κατα τμήματα τά τρυπάνιον. Γεωλογικώς 
εςεταζόμενον τό έδαφος τής Ελλάδος γέμει 
τοιούτων καταλλήλων στρωμάτων πρός εύρε- 
σιν Αρτεσιανών φρεάτων· άλλά κύριος οίδεπότε 
θα εφαρμοσ'ίώσιν κχί έν Έλλάδι τά τοιαΰτα 
φρεατα, τά οποία είναι χρησιμώτατα καί οικο
νομικότατα δι έκαστον γαιοκτήμονα.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΚΟΚΟΛΗΣ.

E L L E .

M >s vers, »o!ez vers elle ainsi qii un papiilon,
• bantez p o a r elle ainsi qii un l'ossignol faiOcc'ae ;
C ar eile e ; t  le p arfu m , c a r  elle est le ray o n  ;
L etoilc esi dans les yeux, e t la fleu r su r la bou lie

Francois Copp6

ΕΚΕΙΝΗ.

Π·ταχΟητ£ πρός εκείνην, στίχοι μθο, ώ; χρυσαλλίς,  
Δ ι’ εκείνην Χϊλαδή'τε ώς ά;ρία αηδών'
Εί/αι τ ’ χρώμα έκείνη, είν’ έκείνη ή ~χτίς
Είναι τ ’ άνθος είς τ'ο στίμ α ,τ’ ασ-ρον πρό τών ό^Οχλαών.

Γ. X .

Τ η ΐ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι  )Ν ΣΩΧΡΑ.ΤΟΓΣ Π Ε Ρ. ΙΔΣ Ε Μ ΙΔ Ο Γ .


