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ΠΕΡΙ Π Α Ι Α Μ Ι Ι Σ ,  Η ΑΝΑΤΡΟΦΕΣ

Discenda virtus est; ars est 
bonnum f ie ii. E rras si ex isti 
m as v itia  nobiscutn n a s c i , su 
perveniunt, ingesta sunt.

Seneca Epist. 124.

Μεμφεται δ Πλούταρχο; τόν Νουμδν, on προτι- 
μών την θρησκείαν δέν % » *  τά τη; νομοθεσία;
αμέσως από την έκπαίδιυσιν.

·Α«’ ίναντίας δέ τούτου ό Λυκούργος πρώτον παν 
των {σπούδασε μάλιστα νά παραστηση είς του; Λα
κεδαιμονίους τής άνατροφης τή;  δυν«μιν_ διά δυ. 
σχυλάχων, οίη ν .ς  γεννηθέντες ύπο τών αυτών γονέων, 
ά ν α τ ρ α φ ί ν τ ε ;  δέ διαφίρω; άπέβηταν,^ ο μεν ίπιτη. 
δειότατο; καί όξύ; t i ;  Θήραν, δ δε οχνηρο; και λαι-

μ° ΔιΓτοΰτο Ιξαιρίτως Ιχπαλαι τιμώμενη ή παιδα
γωγία είς τήν Σπάρτην έπωπχεύετο 5* αυτών τών 
βργόντων· οδτω δέ εδύνατο νά έμφυσιωση εί; παντας 
ίνθουοίώδη πατριωτισμόν, χαί φρονήματα γενναία « . ι  
χαρτιρίαν είς τά δε.νά χαί τού Θανάτου χαταφρον,,σιν- 

Ά λλ’ δ Πλάιων ενδιατρίβει άσμίνως και ι ί ;  τά a  
πλουιτατα τη; νεολαίας έπιατ,δεΰματα εί; τούς δρό 
μου;, «ί« τά ; παιδιά;, ε ί; τά ; έρχήσει;, * «  .1;
Ϊανίό ϊα  άλλα' σωμαιχίβ;, ή διατριβής κ «  τέρψεω; 

Γο/ί. Λ'.

είιη- διότι ούδέν ΐξ  οσων β-επει, ή ακούει τ ΐ  παιδίον 
κατά τήν τρυφερά* αύτου ηλικίαν υπάρχει άδιάφορον 
άλλ' ακαριαία, ή λεπτότατα αισθήματα άφίνου«ιν 
ΐχνη ε ί; τόν νοϋ» του, τά όποια έπαναλαμβανομενων 
τών αυτών αντιλήψεων γίνονται μάλλον  ̂ καί μάλλον 
βαθύτερα, ώστε καταντώσιν ώ ; δευσοποιά καί ανεξί
τηλα χρώματα μέ αύτό το δφασμα κατατριβόμενα.

Αί άγαθαί άρα και αί καχαι εξεις, τ ά ;  ̂ όπο:α;
νηπιόθεν λαμβάνομεν, άποτελοΰσι τά ηθη τών ιδιωτών, 
χαθώ; οί παλαιοί θεσμοί βυνιστώσι τόν χαρακτήρα 
τώ* λαών. ώ ιτ ε  υπό τών σοφών νόμων συμπληροΰται 
τη; ορθή; παιδαγωγία; το ε'ργον, ουδέποτε όμω; 
άναπΛηροϋται.

Όθεν Ιιφαλλον, νομίζομεν, όσοι τών φιλοσόφων, 
ή πολιτικών άπεδωχαν ουσιώδη τινά έπιρροήν εί; τό 
κλίμα' έπ«ιδή ή άρετή δέν κυκλοφορεί « ί; τον άέρα, 
δέν άκολουΟει τόν'^οΰν τών ύδάτων, δέν βλαστάνει 
αυτοφυής ώ ; τά δένδρα, δίν ανήκει εί; τους θερμού;,ή 
εΰχράτου; μάλλον παρά τού; ψυχρούς *αί ύπερβορ.ίου; 
τόπου;· άλλ’ ιΟρίσκεται σχεδόν δμοίω; καί ε ί; τά όρη 
χαί εί; τά ; πεδιάδα;, άκμάζει δέ χαί είς τάς νήσους, 
χαθώς ε ί; τήν ήχειρον ώ ; άποτέλεσμα τή ; ίπιμελειας 
αύτοΰ του ανθρώπου Ό ρθώ; ο3·< έλεγεν ό Σενεχας· 
Discenda virtus e s t ; ars ert bonnum f i e r i ; e rras 
si ex istim as v itia  nobiscum nasci; supervem uut, 
ingesta sunt. Seneca Epist.

Οΰτω; b  μέν Σϋβαρίτη; ήτο πιθανόν νά χατασταθη 
ακαταγώνιστος μαχητή; εί; τήν ‘ Ρώμην π ,ιδ ,γ ω  
Ιγούμενος, ό δέ Ν.ύτων ίμελλε. ισως να δ ιι6·ωσΐ| 

1 Τ ε υ χ .  θ  .



πλανήτης άγριο;, άν έγεννίτο χ « ά  συμπτωσιν Ιν 
μέσω τών Αράβων χα ιτώ ν Ταρΐάρων. Πόσαί δ’ αρά 
γ« φύσεις γενναίαι παρέρχονται ματαίως ώ ; φάσματα 
ιίς  τοιούτου; τόπους! πόσα δέ άνθη εχορπίζουσιν 
είς την ίρημον χαί τοΰ; βράχους τήν ήδύπνουν καί 
ζωογόνον ευωδίαν τω ν!

Το άναμφισβήτητον τοΰιο του δρθοΰ λόγου συμπέ
ρασμα άποδειχνύιι διά πλήθους παραδειγμάτων πα
λαιών χαϊνεων δλόχληρος ή ίϊτορια. Δειλός έχ γενετής 
Ιτυχεν 5 μέγας Πέτρος’ άλλά διά τής σταθερας θε* 
λήσεως καί τής συντόνου έπιμελείας άνεδείγθη τολ· 
μηρός μέν εις τάς έπιχειρήσεις του, ηρως δέ άκατά- 
πληκτος εις τοΰς πολέμους. Λάγνος, ιΐτε  είς ήδυπα- 
θείας επιρρεπής έγεννήθη ό Σωκράτη;, ώ ; αΰτός ουτος 
ωμολογεί' αλλ άντιμαχόμενος ει; τάς αυτομάτους ό 
ρίξεις του, κατέστη τύπος τής σωφροσύνη; καί τής 
σοφίας. Βραδύγλωσσος, ή τραυλός χαί άχαρις περί τον 
σχηματισμόν έφαίνετο δ Δημοσθένης- άλλ ’έξέπληξε τοΰ; 
Αθηναίους επειτα ώ ; εύφραδέστατος τών ρητόρων, 

ήγε δέ καί ίφερε τήν ‘ Ελλάδα καί τήν Μακιδονίαν 
διά μόνης τή; δυνάμεω; τών λόγων του ! Τοιουτο- 
τροπως δέ καί οι νεοσύλλεκτοι στρατιώται γυμναζό
μενοι από άνανδρων μεταβάλλονται εις ρωμαλαίους, 
χα! μεγαλοψυχως υπέρ τής πατρίδος, χρείας τυχού- 
σης, προκίνδυνεύουσιν· άλλά καί κατά τήν κρίσιν τών 
πραγματων καί τήν συνδιάλεξιν χαί τήν παρρησίαν καί 
τήν λοιπήν διαγωγήν πάντί) τών άλλων συγγενών χαί 
φίλων καί συνηλικιωτών παραλλάτσουιιν' όθεν δικαίως 
κατά τοΰτο πρός αυτού; χομπάζουσιν.

Άναζήτησον παρά τάς οχθα; τοϋ Ίλισσοΰ τό Λυ- 
κειον* εύρέ παρά τόν Κηφισσόν τήν ’Ακαδημίαν, έν 
μεσω δέ τή ; πόλεως τών Αθηνών τήν Στοάν. Ά ν α  
σκάπτων καί πολυπραγμονών ίσως άνακαλυψη; τάς 
παλαιάς θεσεις τών περιωνύμων τούτων χωρίων, προ
σέτι δέ καί έπιγραφας πολλάς καί αναθήματα καί 
σηκούς χαί ανδριάντα; χαί ποικίλα τή ; τέχνης άγλα ί- 
σματα' άλλ’ ό Ζήνων, άλλ’ δ Αριστοτέλης, άλλ’ b 
Πλατών καί δ λοιπός τών διαβόητων έχείνω ν τή; 
σοφία; όργιαστών θίασος λείπουσι παντελώς, μόλις δέ 
χα! το ονομά των αντηχεί προφερόμενον f

Υπαγε έκείθεν είς τήν χηρεύουσαν τοΰ βασιλεύον
τος λαοΰ χώραν, τήν ‘Ρώμην, τής όποιας ό ζυγός 
κατεβαρυνεν έπί τβσούτου; αιώνα; τά έθνη· λάβε είς 
τάς χείράς sju έχ τής γή ; έκείνη;, τήν όποιαν 
επατησαν τοσάκις αί τεθριπποι άμαξαι τών θριάμβων. 
‘ Η γή αυτη σΰγκειται είσέτι άπό τά αυτά στοιχεία, 
καθώς οτε απετελει τό σώμα τών Φαβρικίων καί τών 
Κατωνων* άπεδόθη δέ έπειτα εις τό έδαφος τή; 
Ρώμης ως απλοΰν δάνειον" ο αύτός αήρ τήν ζωογονεί 

μέχρι τοΰδε χαί ό αύτός ήλιο; τήν θερμαίνει- άλλ’ δμως 
οέν άναφαίνονται πλέον παντελώς, ούτε Καίσαρες, ουτε 
Βροΰτοι καί Κικέρωνες. ’Απόδο; δέ, εί δυνατόν, είς τήν 
μεγαλώνυμον εκείνην πόλιν τήν Σύγκλητον,τοΰ; Ύ πα 
του;, τοΰς Πραίτορας καί τοΰς Δημάρχους τη;· άπο· 
καταστησον ζηλωτεΰς καί περιμαχήτους τοΰς έκ 
φύλλων δρυός στεφάνους, ή μάλλον έπανάφερε τά πα 
τροπαράδοτα έθιμα, τόν άγέρωχον τής ελευθερίας 
έρωτα, τήν λιτότητα, τήν σωφροσύνην, τήν εύσέβειαν

χαι τήν δωδεχάδελτον- τότ* δέ ίσως ίδης έχ νε'ου Π αύ- 
λους Αίμυλίους καί Σχιπίωνας.

‘Ο άνθρωπος άρα δημιουργεί τόν άνθρωπον· μία δέ 
τις γενεά προπαρασκευάζει τής έπομένη; τήν δόξαν, ή 
τήν δυστυχίαν. , >

‘Η χαλη ανατροφή ποικίλλεται κατά διαφόρους πε
ριστάσεις- ουτω τοΰς μέν υίοΰ; των ήγεμόνων γυμνά
ζει πρωίμω; είς τήν δικαιοσύνην χοί τήν συμπά
θειαν ώς αναγκαία; είς τήν κυβρένησιν τών λαών- τοΰς 
δέ εΰπατρίοας καί εύγινεΐς διδάοκει πώς νά έξε- 
£ωσι τών άλλων δί άτομικής μάλιστα άξίας καί 
πλεονεκτημάτων αναφαίρετων- τοΰς δέ πλουσίους συμ
βουλεύει πώς νά διαχειρίζωνται χοι»ωφελώς τά χρή
ματα ω ; καλοί τοΰ πλούτου ταμίαι1 τού; δέ βιομηχάνους 
όδηγεΐπώ; νά πορίζονται δί έντιμου έργασίας τά πρός 
τό ζήν, είς πάντας δέ παραγγέλλει ομοίως τήν πρός -.ό» 
πλησίον αγάπην, τήν φιλοπονίαν καί τήν αύτάρκειαν.

Αλλ ήμεΐς τ ί πράττομεν άρά γε ενίοτε ΰπέρ τώ ν 
παίδων καί άπαιτοΰμεν παρ αύτών πειθαρχίαν, υπα- 
κοήν καί ευγνωμοσύνην; Ά ν διεσκορπίσαμεν έμπροσθέν 
των άσώτως τήν ύπάρχουσαν περιουσίαν, πώς θέλουσι 
γίνει οικονόμοι ; Ά ν έγεμίσαμεν ώ ; ασκού; τάς χε- 
φαλά; των άπό τόν καπνόν τής κενοδοξίας, πώς πολι
τευόμενοι θελουσι συμβιβασθή μέ τοΰς άλλους ; Τέ
λος άν μας έβλεπον σκληρούς, δολίου;, φθονερούς, αρ- 
παγας χαί πλεονέκτας, πώς θέλουσι τιμάν τήν ειλι
κρίνειαν, τήν ευθύτητα, τήν έπιείκειαν χαι τό δίκαιον;

Μόνον όταν σεβώμεθα πραγματικώς τήν αρετήν, 
πολλαπλασιάζομιν xat ένθαρρύνομεν τάς άγαθάς πρά
ξεις. Κατά τοΰτο δέ μάλιστα υπερέχει ή άνατροφή 
τής νομοθεσίας* διότι αυτή κολάζει άπλώς τήν χακίαν, 
ουδεποτε ομως βραβεύει τήν άρετήν. Τοΰτο δέ χαρα
κτηρίζει άδικον καί φαύλην, ή έκμελή καί κακοσύν· 
τακτόν πολιτείαν- τουναντίον ίέ  καί έλαχίστη ίνδειξις 
τιμή; αποδιδομένης είς τήν άρετήν δύναται νά ώφελήσρ 
όλόκληρον τήν κοινωνίαν.

Διά τοΰτο έταιρίαι καί άκαδημίαι καί άνδρες με- 
γαλόφρονες καί φιλάνθρωποι, ώςάθλοθέται προκαθή
μενοι, αναλαμβανουσι τά καθήκοντα τών κυβερνήσεων 
και έχτελοΰσιν έ»ίοτε 2,τι αύταί παραβλέπουσιν,οί δέ νό
μοι των ούδέποιε προνόη5αν. Βραβεία τωόντι έκάστοτί 
διανέμονται πρός πολλούς, όσοι υπέρ τών άλλων ήγω" 
νίσθησαν, ή οπωσδήποτε νά τούς ευεργετήσωσιν έσποΰ- 
δασαν τά όνόματα αυτών δημοσιεύονται καί έγκώμια 
έκφωνοΰνται, ώστε ό ζήλος τών καλών είς πάντων τάς 
καρδίας' άναρ^ιπίζεται.

Δυσκόλως συμπεραίνομεν τήν άπειρον τοιαύτης μ ι- 
κρας κατά τό φαινόμενον δυνάμιως ένέργειαν. Κ ατ” 
έθος άρχαΐον ιίς χωρίον τ ι τοϋ Γαλλιχοΰ νομοΰ τής 
Πικαρδίας Σαλανσύ λεγόμενον προσφέοουσιν οί δημό- 
ται έτησίως εν ρόδον είς τήν κοσμιωτάτην τών νεανί- 
δων τής κώμης- ή πείρα δέ μαρτυρεί ότι αί νεάνιδες 
τοΰ τόπου εκείνου ΰπερέβησαν πάντοτε πάσας τάς 
άλλας κατά τήν σεμνότητα καί τήν φρόνησιν.

Τόσον αυτομάτως ή φυσις τοΰ ανθρώπου κλίνει είς τό 
καλόν, ώστε άρκεΐ νά καλλιεργήται όπωσοΰν καί άρ. 
δεύηται έχ διαλειμμάτων ώς ιυφορος αγρός χαί άπβ-

ί ί ί ι ί  πάντοτε κολυχουν καρπόν, ανταμείβει δέ πολλα- 
«λατίω ς τοΰ γεωργού τοΰς κόπους.

Πρό πάντων ου/ τήν ανατροφήν όφείλομεν νά έπι- 
μεληθώμεν- διότι ή εύτυχια τ ώ ν  τέκνων, κα^ω; καί 
τό ιίιον ήΐλών συμφέρον κ ιι  τοΰ γηρ'-βς >3 παραμυθία! 
ix  τούτου μόνον χρέμανται.

Ά λλά ποΰ γίνεται κυρίως ή άνατροφη α^τ1ίΐ^  
τόν οίκον' τ ίνε; δέ τήν διευθυνουσιν ; αί γυν'ϊίχες οιοτιΙ 
αύταί οίχουροΰσιν, αύταί κινούνται απο ζωηροτατονΙ 
φίλτρον, αύταί έξέχουσι κατά τήν πιιθώ , τήν υπομονήν 
χαί τήν επιτηδειότητα" οί δέ άνδρες πεοιπλανώνται κα. 
άχουσίως είς τά έξω ώ ; δικηγόροι, ώ ; στρατιώται, ω,| 
γεωργοί, ώ ; τεχνίτα ι, ώ ; θαλασσοπόροι κτλ. πολλάχις| 
δέ καί ώ ; άιιλοΐμόνον πολΐται ανταγωνίζονται ίκαν(5;| 
χατά τή ; διαφθορα; τών Κυβερνήσεων καί τή, στρε I 
βλότητος τών καθεστώτων, ώ ; άνθρωποι δέ παλαίουσι 
πάντοτε μέ τήν άνωμαλίαν τών πιριπετειών καί την| 
δυσμένειαν τών περιστάσεων. _ I

Ώ  γυναίκες, Σείς προωρίσθητε νά διαιωνί,ητε το 
ανθρώπινον γένος, νά κυβερνάτε τον κοσμον και ναι 
■διέπητε τών έθνών την τύχην. Διοιι νεάνιζες μένι 
δουλαγωγεϊτε τήν καρδίαν, καί ποτίζετε τόν εραστήν! 
τό νέκταρ τής ηδονής- σύζυγοι δέ βοηθεΐτι, έγκαράιοΰτι 
χαί ένιοχυετε παντοιοτρόπω; τόν αν6ρα ε ί; τήν τύρ
βην τών περισπασμών τοΰ βίου-ως μητέρες δέ παιοαγω 
γεϊτε καί εξουσιάζετε τήν άνεγειρομένην γενεάν μέχρις 
οτου φθάση άφ' έαυτή; να διοικήται. Δικαίως λοιπόν 
τιμασθε παρά πάντων ώς τό κεντρον, δ δεσμός και το 
θεμέλιον τής κοινωνίας. Δέν ττρατευεσθε βεβαίως, 
ουτε νομοθετείτε, ουτε δικάζετε, ουτε ηγεμονεύετε 
άλλά δεσπόζετε τοΰς στρατηγούς, τοΰς δικαστάς, του; 
βουληφόρους, τούς άρχοντας. ‘Οσάκις δέ έλάβετε 
παί τά βασιλικά σκήπτρα π ά ν τ 3 τ ε  ευδοκιμήσατε, 
ώς ή σ επ το τάτη  άνασσα ημών Αμαλία' ενίοτε μά 
λίστα ΰπερέβητε καί τοΰ; άνδρας, ώ ; η Σιμιραμι;, 
ή Αίχατερίνα, ή ’Ελισάβετ, ή Χριστινϊ κτλ. ‘Οποιον- 
δήποτε τοΰ βίου στάδ.ον διανύομεν, Σεί; θεωρείιθε 
εχεδόν ώ ; άγωνοθίται και όριιτικώ; υπέρ ημών απο 
φασίζετε1 οθεν καί σοφοί κ ϊ ί  ποιηταί καί συγγραφεί; 
χαί ^ήτορε; καί τεχνίτχι κ ιί π3λεμισταί καί διπλω·. 
μάται, πάντες Ιναμιλλώνται νά έπιτυχωσι τήν ψήφο< 
Σα;, ή δέ χαρά των μένει άτελής, αν δεν ι6ωσι το 
ίποφρόδιτον μειδίαμα τών χοραλΛοχροων χειλέων Σα;, 
άν δέν άκουσωσι τών έπαίνων τοΰ στοαατο; Σας τη ' 
μελιχράν φωνήν. Έ πειτα  μόναι κατ έξοχην καί ενδο- 
μυχως αΐσθάνεσθε τή ; ψυχή; τά ; θλίψεις'όθεν προθυ 
μεΐσθε νά χυνητε άοθόνως καί άδ.ακοπω; εις τας πλη- 
γάς της τό άχεσώδυνον τής παρηγορία; βάλσαμον, κ ιί 
ούτως αποκοιμίζετε τοΰς πόνους ημών άπό τής κοιτί- 
δος μέχρι τοΰ τάφου ί

Τοιαΰται αξιοθαύμαστοι χάριτες διατί άραγε να μή 
άνταμείβωνται πάντοτε έπαξ ίω ς! ‘Τποκειμεναι είς 
πλήθος νόσων, τών δποίων ημείς έτυχομεν απηλλαγ· 
μίνοι, δέν γεύεσθε ποτέ τήν χαράν άνευ λυπη;, καί αί. 
φυσικώταται δέ αύταί απολαύσεις φθειρουσι τάς σ<ο-| 
ματιχά; δυνάμει;, ή τήν υγείαν Σα;, απειλοΰσι δέ 
μάλιετα καί τήν πολύτιμον αύτήν ζωή» Σας !

Χει; δμως ώς άληθεί; ήρωίναι {ξαχολβυΟεΐτε ανίνδοτως

τήν δδόν τοΰ προορισμού Σας και προφανώς υπέρ τών 
άλλων θυσιάζεσθε* όθεν δεόντως τιμασθε καί λατρεύε- 
σθε. Ά λλά κληρωθεϊσαι τοιαύτην υπεροχήν, προίχισμε* 
ναι δέ μέ τοσαϋτα ήθιχά καί σωματικά ένταυτώ Θέλγη
τρα πώς καταδέχεσθε, ή ποίαν ανάγκην έχετε νά φε · 
ναχίζησθε ενίοτε μέ καλλωπισμόν ψευδή καί έπείσακτον; 
Δ ια :ί τοσαύτη περί τήν κομμωτικήν κενοσπουδία; Δυ- 
ναταί ποτετό ψιμμύθιον νά άρέση όσον ή συμπαθητική 
τοΰ προσώπου Σας φυσιογνωμία ; Τό δέ φύκωμα συγ- 
κρίνεταί ποτε μέ τό ερύθημα τής αίδοΰς, τό όποιον 
έπανθεί αύτομάτως είς τάς παρειά; Σ ας; Γίοϊον 
μύρον εύωδιάζει όσον ή πνοή Σ α ς; Πιστευσατε, 
ώ καλαί γυναίκες, ότι ή άφέλεια καί τό άπέριττον 
αποτελεί τήν Ιξοχον ευπρέπειαν τής φυσιχής Σας 
ώραιότητο;· ή δ« καθαριότης τοϋ σώματος, καί ή κομ- 
ψότης τή ; περιβαλλούσης αύτά στολής, ίδού τά μόνα 
άξια σεμνί; καί κοσμίά; γυναικός στολίσματα, πάντα 
δέ τά λοιπά άφαιροΰσιν έκαστον άνά μίαν χάριν, άνά 
εν θελγητρον τή ; φυσεως· ώττε τά πολυδαίδαλα καί 
λιθοκόλλητα τών ^οδοδαχτύλων χειρών Σα; κοσμή
ματα, οί βαρύτιμοι τή ; Ινδίας πέπλοι, τά σηρικά τής 
Γαλλίας υφάσματα καί τά τρίχαπτα τής Βελγικής 
σκεπάζουσι πραγματικώς τήν καλλονήν σας, άμαυροΰσι 
18έ τήν λαμπρότητά τη ;, καθώς τόν δίσκον τής σελήνης 
τά νέφη. Ποτέ ο! έρασταΐ δέν έμαγεύθησαν άπό τήν 
έξωτερικήν Ιπίδειξιν ταύτην. Δέν περικυκλοΰτο δί 
αύτήν άπό μνηστήρας ή Πηνελόπη, ούτε ή κόρη 
τοΰ Σκιπίωνος προσεκλήθη νά φορίση τό διάδημα 
Πτολεμαίου, Βασιλέως τή ; Αίγύπτου, ουτε ή Ά θ η - 

1 ναΐς άνηγορευθη Αύτοκρατόρισσα είς τό Βυζάντιον. 
ΐΆ φετε λοιπόν, ώ χαλαί γυναίκες, τήν τοιαύτην μα- 
Ιταιότητα· διότι αί μέν ετι άγαμοι άρέσκουσι δί αύτήν 
j τήν φύσιν είς τού; συνηλικιώτα; των* αί δέ σύζυγοι 
Ιήρεσαν ήδη είς τούς άνδρας των καί άς καυχώνται δι 
αύτού; τοΰ λοιποΰ καθώς τοΰ Φωκίωνος ή γυνή ! ώς 

[μητέρες όμως πρέπει νά έγκαλλωπίζωνται είς μόνα τά 
τέκνα των, καθώς ή μήτηρ τών Γράκχων' εκειδή είς 
αύτά χρεωστοΰσιν ολην των τήν προσοχήν καί φιλο
τιμίαν καί έπιμίλειαν.

Ά λλά διά νά άναθρέψωσι άρμοδίως τά παιδια των 
αί μητέρε; πρέπει αύταί πρώται νά άνατραφώσι προ;- 
φόρω; είς τόν σκοπόν τοΰτον άξιον κατα πάντα λο· 

ίγον όλης τή ; φροντίδος τών τε άρχόντων καί τών άρ* 
χομένων. Τό πάλαι μέν είς τήν ‘Ελλάδα έζητοΰντο ως 

(τροφοί καί τίτθαι αί Σπαρτιάτιδες διά τήν αυστηρότητα 
τών ή9ών, ή μάλλον τήν άνδρικήν τών φρονημάτων 
γενναιότητα' σήμερον δέ τιμώνται διαφεροντως ως 
παιδαγωγοί αί γυναίκες τής ‘Ελβετία;· άλΛ η ωφε- 
λεια, μάλλον δέ ή άπαραίτητος άνάγκη τής μεθοδιχω- 
τέρας έκπαιδεύσεω; τών κορασίων εγεινεν έπαισθητη 
χατά τούς τελευταίους μόνον χρόνου;.
| Έπιβλέπων παντοΰ ό μέγα; Ναπολέων παρετήρησε 
καί τήν σφαλεράν κατάστασιν τής δημοσίου ανατροφής, 
j Τί λείπεται, ήρώτησε πολύπειρόν τινα παιδαγωγόν, 
τήν Κ. Campan είς τάς νεάνιδα; διά νά έκπαιΒευ- 
ωνται εντελώς ; Μητέρες, άπεκρίθη έκείνη- τόν λογο» 
αύτό» θαυμάσας δ Ναπολέων έπανέλαβεν* είς αύτάς 
τωόντι περιέχεται δλβκληρον ίύστημα ανατροφής.



λοιπόν πρέπει νά καταστήσης μητέρας ίκανάς νά άνα 
θρέψωσι τά τέκνα των.

Οΰδει; άλλος παρά τον Ναπολέοντα έδύνατο νά 
εχτιμήση τήν άξίιν τών χαλών μητέρων ! διότι ή 
μήτηρ του ητο διαφερόντω; τοιαύτη· δθεν χα! αύτός 
δέν έπαυσε ποτέ καί νά τήν αγαπά χαί νά τήν σέβηται" 
άπονέμων έν μέρει εις τήν επιμελή φιλοστοργίαν της τά 
κατορθώματα καί τους αγώνας του.

’Αλλά χα: έκ τών προχατοχων τοΰ Ναπολέοντος, 
Βασιλέων τής Γαλλίας παρετηρήθη ότι εκείνοι μάλι- 
οτ® διέπρεψαν χαί ήγαπήθησαν άπό τόν λαόν, όσοι ά 
νετράφησαν ύπό καλής μητρός, καθώ; δ ‘Ερρίκος Δ . 
(παρά τ ίς  Jeanne d ’ Abbret’) δ άγιος Λουδοβίκος 
(παρά τή; Blanche) Λουδοβίκος δ ΙΒος (παρά τής 
Μαρίας Glaves.) Τούναντίον δέ δ ΙΔος Λουδοβίκο; 
ητο γέννημα χαί θρέμμα κενοδόξου, φιλήδονοι» καί Set - 
σιδαίμονος γυναικός* δθεν άπέβη καί αυτά; ισχυρό 
γνώμων καί δεσποτιχώτατο;.

Εκ δέτώ* νεωτέρων καί τών συγχρόνων ιυρισκο 
μεν ότι δ Μπάίρων (Byron) έχων μητέρα διεςραμ- 
μέ/ην, ιδιότροπο/, υπε:ήρανον, δργίλον, χλευάζουσαν 
καί αύτόν τόν οίόν της δ ά τήν χωλότητα έκληρονόμη- 
οε πολλοί της έλατ-'-ώματα, προτθεί; ε ί; αυτά καί άλ
λα· τουναντίον δέ ό σύγχρονος ποθητής Λαμορτί» ώ* 
φελήθη πολύ άπό τήν γλυκύτητα τοϋ χαρακτήρος καί 
ιά ς άλλας άρετά; τής μητρός του.

Έκ βάθους τοΰ δεσμωτηρίου, δθεν μετ’ ολίγον ε- 
μελλε νά βαδίση είς τήν λαιμητόμον, δ εΰγλωττότα 
τος τών ^ητόρων τής συνταχτι*ής τών Γάλλων συνε 
λεύσεως Barnave, καθώς καί δ αδελφός αύτοΰ, άνε 
γνωριζεν ως δώρον τής αγαθής μητρός του τήν άν- 
δρίαν, ητις τότε τόν ένίσχυε κατά τοΰ πλησια- 
ζοντος καί επικειμένου κινδύνου οθεν συμβούλιυε τήν 
κατατεθλιμμένην άδίλφήν του νά έμπιστευθί) εις αυτήν 
τούς υίους της.

Τοιαύτη μήτηρ έζεπαίδευσε <αί τόν περιβόητον φυ
σιογράφον Κυβιέ’ έμπροσθεν αύτής παιδίον Ιτΐ άνεγί- 
νωσ/.εν ισ τορ ικά  χαί Φιλολογικά βιβλία’ αδτή Ιλυε 
τάς νεανικάς απορίας του' δθεν κ»ί εκείνος εί; αύτήν 
απέδιδε τήν αρχήν, ή τό ένδόσιμον τών ενδόξων του 
ανακαλύψεων.

Τίς άλλος παρά φιλόμουτον μητέρα δύναται νά δι- 
δάςη έν καιρώ καί τελεσφορώ; νά προτιμώμεν τήν ά- 
ληθή τιμήν τ ΐ ;  αρετής άπό τά άστατα καί πρόσ
καιρα άγαθά τοΰ πλούτου, νά άγαπώμεν τούς άλλους, 
νά βοηθώμεν τούς δυστυχείς καί νά άναβλέπωμεν συ 
χνά<ις εις τόν Θεόν ;

Αλλοι διδάσκουσι τά γράμματα, τάς έπιστήμαί, 
τάς τεχνα;· μόνη δμως ή μήτηρ κατηχεί εις τήν η
θική*. 'Αλλοι θέλουπ πλουτίσει τό πνεΰμα του νέου- αυ 
τή όμως διωρίσθη νά διευθύνη τήν καρδίαν του. ”Αλλοι 
θέλουσι καταρτίσει τό πλοίον μέ ιστία, έξάρτια, σχοι
νιά χτλ. αυτή δμω; πρέπει νά κινή τά πηδάλιον.

’Αλλά κα! δ πστήρ, καν άπασχολήται άπό τόν ό 
χλον τών εξωτερικών φροντίδων, δέν μένει άσυντε- 
λής ε!ς τό σπουδαιότατον τοΰτο έργον τής ανατρο
φής. ’Επειδή καί μόνον τό παράδειγμα τής πατρική; 
κηδεμονίας, ή τής σώφρονος χαί τίμιας διαγωγής του

άρχει εις διδασκαλίαν τών παίϊων. Αύτός δμως xcrj 
τήν μειλίχιον τής μητρός φωνήν παρακουομενην δύ- 
ναται νά ενδυνάμωση, χρείας τυχουση;, διά γεγώνω- 
τέρας άλλης, κα! τάς παραΐνέσε·ς της νά χαταστή»») 
καρποφόρους ποτέ μέν διά τής δριμύτητος τοϋ βλέμ
ματος, ποτέ δέ καί δί έπιτατικωτέρου ήθους τώ» 
χειρονομιών κτλ.

Έκτος δέ τούτου έπι»τρέφων κατά πασαν ε 
σπέραν εις τούς χόλπου; τής οΐχογενείας λαμβάνει 
πολλάς καί διαφόρους άλλων ιουθισιών άρορμά;· δθεν 
ποτέ μέν διηγούμενος τά Ιργα τή ; ήμέρας δμιλει 
περί οίκοινομίας καί πιρί χρήσεως, ή καλλιεργεί, 
ας κτημάτων, ποτέ δέ τάς μετά τών άλλων συμ
φωνία;, ή σχέσεις, ή δσα είδε αύθημερόν καί ήκουσεν 
άναφέρων ώς τεχνίτης, ώς έμπορος, ώ ; άρχων πορίζε
ται υλην μακρών ήθικής, ή και φυσικής θεωρίας λόγων’ 
Ά λ λ ε ί; τού; συνήθεις διαλόγους παfεvε(povταιέκάς·oτ* 
χαί άλλαι ΐδέαι άναγόμεναι εις τό έθνο:, εις την πο
λιτείαν, είτε τό είδος τής Κυβιρνήσεως εις τά πολι- 
τιχά κόμματα κα: εις άναφαινομένας άλλϊίλοδιαδόχως 
νέας έφευρεσει;. Καί αί λέξεις μόνον αυται δύνανται 
νά χρησιμεύσωσίν ώς θέμα πολιτικής, ιστορικής, ή 
επιστημονικής ομιλίας κατά τό μέτρον τής διανοη
τικής ίκανότητος καί μαθήσεως τών γονέων, ώ στϊ 
προχωρουντος τοϋ χρόνου διάφορα ζητήματα άνα* 
φύονται καί πολλών άποριών πρόκειται νά δοθή λύ- 
σις. Από τοιαύτας άπαρασκεύους συναναστροφάς τά 
παιδία λαμβάνουσι^ τάς πρώτας καί ούσιωδεετάτας 
γνώσεις τών φαινομένων τοΰ κόσμου καί τών πολυει·? 
δών τοϋ βίου περιστάσεων αύτόθι άποφασίζονται τά 
φρονήματα καί μορφοΰται δ χαρακτήρ· αυτόθι κρί- 
νονται καί ζυγοστατοϋνται καί τής άρετής χαί τής 
χαχίας τά αποτελέσματα. Είς τό σχολεϊον δέ τοΰτο 
καί δΚάτων καί άλλοι διάσημοι άνδρες έσπούδασαν τήν 
ηθικήν. Θέλει ποτέ τολμήσει τότε δ πατήρ νά έπιδοκι- 
μάση τό ελάττωμα, έν ώ αί ελάχιστα! φράσεις του 
αρπάζονται άπό τά παιδία καί γίνονται κανών τής 
διανοίας, κατόπιν δέ καί αύτής τής ζωής τ ω ν ;

Δυστυχή τά παιδία, ά» κατ' αύτόν τόν καιρόν βλέ- 
πωσι πράξεις τών γονέων άντικειμένας εις τού; λό
γους τ ω ν  πολύ δέ μάλλον άθλια, άν άκούωσι καί 
τούς λόγους αύτούς άντιδαίνοντας εις τήν θρησκείαν, 
εις τά ή3η καί είς τού; νόμους· διότι τό τέλος θέλεε 
είναι άφεύκτως οι’χτρότατον.

Ματαίως επέρχονται ύστερον τά μαθήματα τών 
διδασκάλων· διότι ή μέν καρδία διεφθάρη, δ δέ νοΰς 
διεστράφη, ώστε δ άνθρωπος κινδυνεύει ώς έπί τό 
πλεΐστον νά μείνρ διά παντός άδιόρθωτος. Ουτω 
τά μαλακά υφάσματα σπανίως έξεμαλύνονται καί 
διά τοΰ πεπυρακτωμένου σιδήρου,άφ’ου έπτύχθησαν τά 
δέ πορώδη δοχεία ποτισθέντα έξ αρχής άπό δυσώδη 
υγρά διατηροΰσι τοΰ λοιπού τήν βαρειαν άποφοράν.

Εχομεν αρά γε ανάγκην νά είπωμεν δτι άν εις τήν 
οικίαν έμφωλευ/ι μεταξύ τών συζύγων ή διχόνοια καί 
ή Ιρις, άν άκοόωνται λοιδορίαι βάναυσοι, άν γίνωνται 
μάλιστα καί διαπληκτίσμοί, άν επικρατή ή άσ«τία , άν 
διανυκτερεύωσίν οί ά<θρωποι είς τήν κραιπάλην καί τά 
χαρτοπαίγνια, άν ύπηρέται μοχθηροί καί αχρείοι φλυ-

«ρώσιν δ,τι τύχη, τότι τά άθώα παιδία κινδυνευουσι 
τόν ίσχατον κίνδυνον ; Όποια μαθήματα μέλλουσι να 
λαβωοιν άπό τοιαΰτην οικιακήν δίαιταν; Τ ί τά ώφιλεΐ 
παρουσία τοιούτων γονέων ; Συμφέρει χιλιάκις ιτερι*· 
ίότερον νά μαχρυνθώσίν άπό τόν λοιμώδη εκείνον το* 
πον διά νάπαύσωσιν άναπνίοντα τόν αέρα μολυσματι
κής ατμόσφαιρας· ά ; παραδοθώσιν είς παιδαγωγεί*» 
είς συγγενείς, είς τ ίχ νίτας κάλλιον παρά τό νά διαμε- 
νωσιν εως παντελώς ia t  άνιάτως έξαχρειωθώσιν.

ΤΒτό ποτε καιρός δτε οί μέν διδάσκαλος έσεμνύνον- 
το κρατοΰντες πάντοτε είς τάς χ»ΐρας την^μάστιγα, 
οί δέ μαθηταί ετρεμον βλέποντες αύτούς ώς φρενή
ρεις, ή δαιμονώντας’ πολλαχοϋ μάλιστα τής Εϋρω^ 
κης υπήρχον καί μαστιγωταί έξ επαγγέλματος, ως ο 
οικονόμος καί θυρωρός τών σχολείων περίεργον ε 
καί τοΰτο άναφέρεται δτι βασιλεύς τής Γαλλίας ο 
ένδέχατος Λουδοβίκος είς τόν κατάλογον τών ΰπερ 
τής έκπεδεύσεως χορηγιών, ή συνταξιοδοτήσεων του 
συμπεριέλαβε καί ποσότητά τινα ιδιαιτέραν προωρι- 
σμένην είς άγοράν ράβδων, ή μαστίγων διά τών μα
θητών τήν διόρδωσιν. ( 1)

Τό παράδειγμα καί τήν παραγγελίαν μάλιστα τής 
άπανθρώπου καί μωρας σκληρότητος ταύτης 
νον οί διδάσκαλοι παρ αύτών τών γονέων, οίτινες ε-Ι 
τιμώρουν άναλγήτως τά τέκνα των διά τά έλάχιστα 
παραπτώματα, νομίζοντες οί άνόητοι οτι διά τ̂ής 
τοιαύτης άπηνοϋς βαρβαρότητος θέλουσι τά σωφρονίσει, 
προσέτι δέ χαί τά άναγ χάσει είς τήν ταξιν, την ε
πιμέλειαν καί τήν εύπείθειαν. Αλλ’ ή πεΐρα απέδειξεν 
οτι τοιοτοτρόπως εκτραχύνονται 2τΐ μάλλον τά παι
δία, γινόμενα δέ δυσαναγωγότερα συλλαμβάνουσι προ 
σέτι καί άσπονδον ένίοτε μίσος κατά^ τών τυρανουν- 
ιω ν  αύτά γονέων, ή διδασκαλων «φ οσον ζώσιν. Αλλ 
δτε είς τήν ’Αγγλίαν καί αλλαχού άπαγορευεται αυ· 
στηρώς έπί ποινή προστίμου καί φυλακής νά μαστί
ζονται (πλήττωνται) άδίχως καί τά υποζύγια κτήνη, 
•δέν έλπίζομεν τοΰ λοιποϋ οτι παιδοτρίβαι προστιθέ
μενοι νά άναπτύξωσι τδ λογικόν καί νά άναρρυπίσωσι 
τής έμφυτου φιλοτιμίας τά ζώπυρα θέλουσι μετα/ειρι. 
οθή σκληρότερον τούς μαθητάς των παρά τίχ ά
λογα ζώα, πθ/ύ δέ δληγότερον τοΰτο έπιτρεπεται 
είς τούς πατέρας. ‘ Η πειθώ, δ ορθός λόγος, ̂ ή προσή
νεια, δ γέλως, ή ΰπόσχεσίς τίνος αμοιβής πρέπει 
νά άναπληρώσωσι τόν φόβον, τήν βιαν, τάς άπειλάς, 
τήν άγριότητα καί τούς ^αβδισμους.

Πόσον ηδύνεται τις βλέπων είς τού; δημοσίους κήπους 
καί τά προάστειά τίνων μεγάλων πόλεων τής Ευρωπτ 
στίφης πα.δίων μικρών περιτρέχοντα άνω καί κάτω ει 
τάς άλωάς, ύπό τάς δενδοστοιχιας, έπί τοΰ άμμοστρώ- 
του εδάφους,διαφόρως ένδεδυμενα,θεωμενα τους κυχνους 
κολυμδώντας εί; τού; δεξαμενάς, η του; ιχθεΐς νηχο- 
μένους- άλλοτε δέπηδώντα καί χορεύοντα μέ τήν άφέ· 
λείαν εκείνην, ητις είς μόνην τήν ηλικίαν των έδόθη ώς 
προνόμιον. Ιίαρά τήν σχιάν τών δένδρων φαίνονται πλη·

(1) Coquille histoire du N ivernais.

σίον τών μητέρων χαί «δτα σκιαϊ ιί«  τέ  άπλοτο»
φώς τών ‘Ηλοσίων πεδί«»ν.

'Απολαύετε άνέτως, χαριέ»τατα παιδία, την d- 
θώαν τής ήρεμίας ταότης ήδονήν! χαρήτι τας ήμερας 
τής άνεπι.τρόφου γαλήνης καί άθωοτητος·_.πειδη είς 
ύμδς μόνον άνήκουσιν άνα*τύξατε διά των κινήσεων 
τά άπαλά τοΰ σώματος μέλη' ουνηθισατ* εις τους 
κόπους καί τούς ίδρωτας· διότι μ .τ ’ δλιγον σας ^ α ι 
τεί δ κόσμος. Προσέχοντα θέλετι άκουεει απο του- 
δε βαρύν τινα βόμβον, ώς τόν σάλον^τοϋ πολυφλοισ-
βου Ώχεανοϋ μ α χ ρ ό θ ε ν  ερχόμενον ούτως ήχει ή πό
λις, υμείς δέ μόλις Ι χ ιτ ι  καιρόν νά διέλθητε τα δρο- 
,ερά ταΰτα άλση· άλλ' έντός δλιγου θ ιλ ιτε υπάγει νά 
^ιφθήτε, καθώς καί οί άλλοι, είς τάς τρικυμίας τοϋ 
βίου, τοΰ δποίου δ θόρυβος τόσον σας ζαλίζει.

Ά λλ ’ έπαναλαμβάνομεν οτι είπαμεν διά τών γ υ 
ναικών μόνον ή κοινωνία δύναται νά διορθωθή* αύτών 
λ ο ι π ό ν  ή ανατροφή συμφέρει ώς προύργίαίτατον φροντι- 
σμα νά ένασχολήσ? πασαν πατρικήν αλειθως Κυβερ- 
νησιν. ’Επειδή ή έντιμος αύτών θέσις απέδειξε πάντο
τε τήν ήθιχήν καί πολιτικήν κατάστασιν τών λαών. 
νΕνδοξες ^το τωόντ. ή ‘Ρώμη, έφ δσον έτιματο ή χο- 
σμιότης τών γρα ικώ ν, ή δέ προς αύτήν περιφρονησις 
διήγηρε τήν δημόσιον άγανάκτη*ιν μέχρι καταστρο
φής καί τής τυραννίας. Δυνατή δε ητο η Σπάρτη έφ 
όσον ειχε γυναίκας, δποϊαι ήσαν ή μήτηρ τοΰ Λεωνί
δα καί τοΰ Βρασίδα. Τό αύτό δέ τοΰτο εξεταζοντες 
εύρίσκομεν καί είς άλλας χώρας. Διότι αί γυναίκες 
όυθμίζουσι τούς άνδρες· ε’πειτα καί κατα τον αριθμόν 
τού; υπερβαίνουσιν ώς άποτιλοΰσαι επέκεινα τοΰ ημι- 
σεως τοΰ άνθρωπίνου γένους.

Ε ρωτώ ήδη άν πρέπη ή έκπαίδευσίς των νά αποδλε- 
πη μόνην τήν έπίδειξιν! *ά μανθάνωσι δηλ. ολίγα με» 
έκ τών ωφελίμων είς τήν οικιακήν δίαιταν καί τά μέλ
λοντα τής αποστολής των καθήκοντα, πολλά δέ έκ 
τών άρεσχόντων εις τούς πολλούς, δηλ. τήν μουσικήν, 
τήν ποίησιν, τήν ζωγραφίαν, τά θέατρα, τόν καλλω
πισμόν, τήν πολυτέλειαν καί τάς έπισκεψεις .

Αί γυναίκες Ιχουσίν ανάγκην σπουδαιότερων ̂ μαθη
μάτων, στοιγειωδώς είς τά βιβλία, ή &ία τής δι
δασκαλίας εκτεθειμένων- διότι ούδαμώς έλλείπονται 
τών άν&ρών κατά τήν εδφυ'ίαν, καθώς άπεδείχθη πο 
λάκις. Ά λλ ’ ίχ τοΰ άπεράντου λειμώνος τών ανθρωπί
νων γνώσεων άρκεϊ είς αυτός νά άπανθίσωσι τάς χρη- 
σιμωτάτας τούλάχιστον διά τήν πρώτην τών παιδιών
στοιχείωσίν. f ,

‘Η σπουδή ξένων γλωσσών δλίγον φαίνεται εις τας 
γυναίκα; σκόπιμος- ίσως δέ είς αύτήν θυσιάζονται 
ενίοτε άλλα άναγχαιότερα. Διά τοΰτο ο Ναπολέων 
ολίγον έτίμα τούς πολυγλώσσους· ουτε αυτόν 
τόν περιβόητο-; Μετσοφάντην έθαύμασεν,^ επεώή ελεγε 
ότι δέν διέφερε παρά τό νά βλέπη 25  ή 30  παιδια 
ψελλΐζοντα, ή ψιττακίζοντα έκαστον τήν ίδια» του 
γλώσσαν. Τάς γλώσσας έσποόδαζον κατ άρχας οι 
άνθρωποι κυρίων διά νά μάθωσιν έκ τών συγγραμμά
των τάς ιδέας τών άλλων έθνών δταν δμω; τά αξιο- 
λο-(ώτατα τών βιβλίων τούτων εΰρίσκωνται η6η μ«Μ- 
φρασμένα είς άλλας γλώσσας, προς τ ι ή ματαιπονια



να μανδάνωμιν μόνον λέξεις παρ*μελοΰν«ς τά πράγ- 
μβτα ;  Ά λλά  καί τή ; ‘ Ελληνικής αύτή; καί τή ; Λ α. 
τινικής ή έκμάθησις είς τήν Ευρώπην έπαυσε πλέον 
νά θεωρήται ώς άπολύτως άναγκαία καί ώς στοιχείο», 
·3τως είπειν, πεφροντισμένης ανατροφή;· διότι άλ
λοτε μέν αί άλλαι γλώσσαι ήσαν βάρβαροι καί πτω - 
χα ί, άνεπιτήδειοι δέ είς έπιστημονικών, φιλοσοφικών, 
ηδοπολίτικών καί τεχνικών ιδεών παράστασιν· νΰν 
ϊέ  ή Γαλλική, ή Ιταλική, ή Αγγλική, ή Γερμανική 
κτλ. ίθησαυρισαν ικανόν πλούτον, ώστε νά έταρκέσωσιν 
«ίς πάσας τάς πολυειϊεις άνάγκας τής διανοίας καί της 
καρδίας· προτιμαται όμωςπασών δικαίως ή Γαλλική καί 
διά τήν δόξαν τοΰ έθνους καί ώς παντοΰ,καβώς τινα νο
μίσματα,εύχρηστος. Τέλος όσοιγνωρίζουσι πολλάς δια - 
λεκτους άγνοοΰσινώςΐπ! τά πλεϊττον πολλά πράγματα. 
Εκτός δέ τουτου καί κατά τήν κρίσιν τοΰ νοός βλά 
πτονται «υχνάχις οί πολύγλωσσοι' τουτου δέ εχομεν 
παράδειγμα πολλούς διαφόρων τόπων σχολαστικούς.

Εύχής εργ*ν ^το νά άκούωσι τά παιδία τάς θρη- 
»κευτικάς καί ήθικάς άληδείαςάπό ς-όματος ‘ Ιεροιτηρύ 
κωνκαίάρχιερε«ν έν μέσω αύτοΰ τοΰ Ναοΰ· άλλά τοΰτο 
λείπει είς ήμας μέχρι τοΰδε- ή δέ κατήχησις, άπομνη· 
μόνευσις δηλ. ξηρών τινων λέξεων δέν άναπληροΐ παν
τελώς τήν τοιαύτην απαραίτητο* χρείαν. Άπό μητέρα 
άρα πρέπει νά περιμένωμεν καί τήν χριστιανικήν δι 
δασκαλίαν.

Φιλτάτη καί πίριπόδητε Κλεαρέτη, είδε καί Σι) 
ουτω παρά τής φιλοστόργου μητρός σου νά διδαχδής 
δια' τε λόγου καί Ιργων τά σπουδαία ταΰτα μαδήματα.

’Εν γένει άρα συμφέρει νά μα'δωσι πρωΐμω; 
αί γυναίκες νά σέβωνται τήν δρ/ισκείαν, νά τιμώσι 
τήν άρετήν, νά φυλάττωσι τήν σεμνότητα, νά άγαπώσι 
τήν φρόνησιν, νά πείδωνται είς τούς άνδρας, νά κατα- 
φρονώσιν είλικρινώς πάσας τάς ματαίας δαπάνας, αί 
έποΐαι καί άρχαιοπλούτους έπτώχευσαν, νά φρον. 
τίζωσι δέ πρό πάντων πώ ; νά άναδείξωσι τά τέκνα 
των άξια της κοινής άγάπης καί ύπολήψεως. ’Ολίγο* 
όμως ώφελεΐ ή άνατροφή τής γυναικάς, άν δέν ένισχύ/)- 
τα ιάπότήν έπιτήρησιν κοσμίου, σώφρονος καί οικονό
μου άνδρός μή διαφδείραντος έξ άρχής τήν άθώάν του 
νύμφην δΓ άνοήτων εύαρεσκειών καί έπιβλαβών πα
ραχωρήσεων* έπειδή τήν πολυτέλειαν διαδέχεται πολ 
λάκις τότε ή Ινδεια, τόν έρωτα τά μίσος καί ή μεμ- 
ψιμοιρια, τήν δέ απλήν κατά τά φαινόμενον συνανα
στροφήν ή έχδίχησις, ή βεβή)ωσις τοΰ λέχους, ή άτιμία 
καί το σκάνδαλον.

‘Οποιον θλιβερόν παράδειγμα είς τά δυστυχή τέκνα 
περιστοιχουντα νυχδημεράν έκδιδιητημένην μητέρα, ή 
μάλλον μαινάδα καί λυμεώνα πανώλεδρον τής παρούσης 
των άδωότητος, έπίβουλον δέ τής μελλουσης ευδαιμο
νίας των. Ά λ λ ’ ή Νέμεσις δέν κοιμάται διά παντός, 
οδεν τά έπιτίμια τής καχοηδείας άποδίδονται παρ’ αυτής 
ταχέως, ή δημόσιο; δ»)λ. δυσφημία, ή γενική περιφρό- 
νησις, ή ΐσχάτη ίνδεια, πρά πάντων δέ δ έλεγχος 
αύτής τής συνειδϊίσεως «αρκοβορών, ώς ενδόμυχος 
σ*ώληξ, καί πρά τοΰ Θανάτου τήν άναιδή γυναίκα.

Πόσον τρυφερά καί παδητική φαίνεται ή εικονο

γραφία τώ ν  καλών γυναικών τής άρχαιότητος, δποίαν 
τήν εΰρίσκομεν είς τούς συγγραφείς ! (Ξενοφ. Οίκον.)

Είπί μοι, λέγει δ Σωκράτης, ώ ’ίσχόμαχε, τ ί πράτ■< 
των κατώρδωσας νά σέ δνομάζωσιν οί Άδηναίοι καλάν 
κάγαδάν διότι δέν στεύω οτι διατρίβεις συνήδως 
εντός τής οίκίαί*—  Τωόντι,ώ Σώκρατες,λείπω σχεδόν 
πάντοτε ε ξ » - διότι τά τής οίχίας μου υπάρχει ικανή ά 
διοίκηση μόνη ή σύζυγός μου- — Ά λλά  Σΰ, παρακαλώ, 
έγύμνασας τήν γυναίκα είς τοΰτο, ή τήν Ιλαβες ήδη 
εμπειρον περί τά τής οικονομίας παρά τών γονέων 
της ; —  Καί ί ήδελε γνωρίζει δεκαπενταετής νέα 
μόλις ίχουσα τήν άδιιαν νά βλεπη καί νά άκούη καί 
να έρωτα ; Καί ομως δέν ^το πάλιν άρκιτάν άν έγ ί- 
νωσκε νά επιστάτη ι ί ;  τά τοΰ μαγειρείου καί εις τήν 
ταλασιουργίαν, διανέμουσα τά εργον είς τάς δεραπαίνας 
διά νά μεταβάλωσι τά μαλλίον είς ίμάτια ; —  Κατά 
δέ τά λοιπά Σύ τήν έξ/ίσκητας, ώ Ίσχόμαχε ;— Naif 
άλλά πρώτον έδυσίασαείς τοΰς 6<οΰς, παρακαλών 
αύτούς ώστε καί έγώ νά εύδοκίμήσω εις τήν διδασκα- 
λιανκαί έκεί·η νά μάδη εύχόλως τά συμφέροντα καί εις 
τούς δύο.—  Αλλά και ή γυν^ Σου συνεδυσιαζε καί παρε- 
κάλει περι τούτων δμοίως ; — Βιβαίως' καί ΰπέσχετο 
μαλιστα πολλά πράς τούς Θεούς οτι ή9ελε γίνει δποία 
έπρεπε μή άμελοΰσα τά διδασκόμενα.—· Είπε μοι, νά 
ζής, ώ Ίσχόμαχε, τ ί πρώτον ήρχισας νά τήν δίδασκες; 
—  Ά φ ’ ου συνοιχειώδη μετ’ έμοΰ καί ενλαβιν ή5η 
θάρρος τήν ήρώτησα. fit’ iu μοι, ώ γύναι, έννόησας 
Spa γε καλώς, δ ιφ ί  έγώ σέ ελαβον, οι δέ γονείς σου 
σέ έδωκαν είς «μ έ ; έπειδή καταλαμβάνεις βέβαια ότι 
δέν ήτο λόγος μόνσν περί συγκοιμήσεως- άλλά σκε- 
πτομενος ποιον νά λάβωμεν σύντροφον τοΰ οίκου καί 
τών τέκνων εκλεξα εγώ μέν Σέ, οί δέ γονείς Σου εμέ. 
ϋερί μέν λοιπόν τών τέκνων, ά» ποτε ό Θεάς μας
χαριση, δέλομεν σκεφδή πώς νά τά άναθρέψωμεν
όσον ενδέχεται κάλλιστα* διότι δέλομεν τά εχει κοι
νόν εΰτύχημα καί άγαδούς γηροτρόφους. Κατά τδ 
παρόν δέ εχομεν κοινήν τήν οικίαν ταυτην* διότι καί 
έγώ Σοί παραδίδω όσα Ιχω, καί Σύ όσα έφερες κα- 
τέδηκας είς το μέσον- δέν πρέπει ομως νά έξε- 
τάζωμεν πλέον τις συνεισέφερεν έξ ημών πλειότερα- 
άλλ’ ότι οστις φανή καλήτερος σύντροφος, αύτός δέλει 
εχει πλειοτέραν άξίαν. —  Αύτή δέ μοί άπεκρίδη· άλ
λά κατά τί δύναμαι ή δυστυχής έγώ νά συμράξω ; Σύ 
είσαι πάντων κύριος- εργον δέ καί χρέος ίδικόν μου 
είναι τά νά διάγω σωφρόνως, μοί είπεν ή μήτηρ μου ! 
— Ναι, ώ γύναι, καλώς τοΰτο είπες* διότι καί δ πατήρ 
μου τά αύτά τοΰτο καί είς εμέ συμβούλευσεν· άλλά 
σώφρονες άνήρ κα! γυνή πρέπει νά φροντίζωσι πώς 
καί τά παρόντα νά διατηρήσωσι, καί άλλα δικαίως 
καί έντίμωςνά άποκτήσωσίν.— Πώς όμως έγώ δέλω συν· 
αυξήίίΐ τής οικίας τήν ευτυχίαν ; — Πράττουσα, εΐπον, 
όσα δέλουσιν οί δεοί καί δ νόμος.-- Ποια δέ είναι αύτά; 
μοι ειπε.— Τά μέγιστα, άπεκρίδην, περί όσων φροντί
ζει καί ή ήγιμών τοΰ σμήνους μέλισσα. Έπειδή διά
τοΰτο κυρίως μοί φαίνεται δτι οί βεοί έπλασαν σο-
φώς τά ζεύγος τοΰτο, τάν ανδρα καί τήν γυναΐχ* διά νά 
ώφεληδώσιν οσον δυνατόν έκ τής κοινωνίας, ώστε νά ΐξα 
χολουδή μέν πολλαπλασιαζόμενον τό γένος διά τής γι»-

νήσεω: τών τέκνων, νά γηροκομώντβι δέ ΰπ’ αύτών 
xat οί γονίΐς. Οί άνδρωποι όμως ϊέν συνδιαιτώνται 
δπαιδροι ώς τά ζώα, αλλ είς οικίας’ αυτόθι δέ εις- 
φέρονται όσα διδουσιν αί εν υπαιδρω εργασιαι, ο αγρός, 
ό 'σπόρος, ή φυτεία, ή βοσχή, ή άμπελος κτλ. έπειδή 
έξ αύτών ποριζόμεδα τά επιτήδεια (πρδς τό ζήν)·^άλλ 
άφ’ «υ ταΰτα πάντα είσκομισθώυιν εις τήν οιχιαν, 
χρειάζεται καί άνδρωπος, όςτις νά τά διατίρΐ)®»!» ΚΡ°~ 
σέτι δέ καί νά έργάζηται όσα έργα έκτελοΰνται υπά 
τήν ςέγην, καδώς ή άνατροφή τών παίδων, ή ζύμωσις 
τοΰ άρτου,καί ή κατασκευή τών φορίμάτω* άπό τό μαλ
λίον κτλ. ώς·» δ θεός έπέςτηοε τόν μένάνδραείς τά έξω ' 
τερικά έργα, τήν δέ γονβίκα ιίς τά εσωτερικά έπιμελημα- 
τα. Διότι ψύχος, καύσωνα καί οδοιπορίαν,ή εκστρατείαν 
υποφέρει μάλλον τά σώμα καί ή ψυχή ^  ανδρος* η 
δέ γυνή διά τήν άδυναμίαν τοΰ σώματός της διετάχδη 
νά ένασχολήται είς τά οικιακά' είς αύτήν ανήκει ή 
τροφή τών νεογνών’ διότι αΰτή αισδάνεται έκ φυσεως 
περισσοτέραν καί τήν πρός αύτά στοργήν. Επίίδη δε 
δ φόβος συμβάλλει είς τήν διατήρησιν τών είσφερομέ 
νων, δ δέος έδωκ» περισσότερον μέρος έκ τοΰ πάθους 
τουτου εί; τήν γυ*αΐκα. Τού»αντίον έπειδή δ εργαζόμενο; 
είς σά έξω έχει ενίοτε ανάγκην βοήθειας,οταν άδιχήται,ε 
δωκε πλειοτέραν τόλμην είς τόν άνδρα, ώστε άμοιβαίως 
άνήρ καί γυνή δίδουσι καί λαμβάνουσι καί κατά τοΰτο 
σχεδόν έξισοΰνται.Άλλά καί οί γνώσεις υπάρχουσι κοι
νοί'1 διότι ή έξ αύτών ώφέλεια είς άμφοτέρους περιέρ. 
χεται- επειδή δέ εχαοτος τών συζύγων έχει ιδιαίτερα 
τινα προτερήματα, διά τοΰτο συμβουλευομενοι ωφε
λούνται δμοίως. Γινώτκοντες λοιπόν τί δ θεάς είς 
καδένα διέταξε χρεωστοΰμεν νά έκτελέσωμεν τό ιδιαί
τερον ήμών καθήχου. Ά ν  δέ τις πράττη παρά τά δι
ατεταγμένα ταΰτα καί άταχιή αμελών τά ίδια αυτοΰ 
έργα, ή πράττων τά τής γυναικός, δ άνήρ τιμωρείται 
παρά τοΰ βεοΰ. Τοιαΰτα έργα εργάζεται καί ή ή_γε- 
μών μέλισσα χατά διαταγήν αύτοί. —  Ποΐα δέ είναι 
ταΰτα, μέ ήρώτησε, κατα τα οποία μοι ομοιάζει ; —-  
"Οτι, άπεκρίδην, μένουσα είς τά σμήνος δέν άφίνει τά; 
μέλισσας νά μένωσιν άργαΐ, άλλά τας μέν πέμπει έξω, 
2σ*ς κρίνη αρμοδίους χαι οσα φερωοιν εις το σιμβλον 
γνωρίζει καί δέχεται καί διατηρεί, εως ου έλδη ή ώρα 
τής χρήσεώς των· τότε δέ διανέμει είς έκάστην τά δίκαι
ο ν  έπιστατεί δε προσέτι καί είς τό ύφασμα τών κη 
ρομελίίων (κηριδρών) διά νά γίνωνται ακριβώς καί τα 
χέως, έπιμελεΐται δέ καί τών γενομένωνέκγόνων διά νά 
έκτρέφωνται* άφ ου δέ αυξη*ωσΐν οι /εοσσοι ουτοι καί 
οταν φαίνωνται ήδη έπιτήδειοι «ίς έργασίαν,τούς στέλλει 
είς αποικίαν υπό τήν όδηγίαν έπιτηδείου ήγεμόνος. —  
Τ ί' καί έγώ τά αύτά ταΰτα πρέπει νά πράττω; ειπεν 
ή γ υ ν ή ; — Ναι,άποχρίθηνώ γυναι' καί έξω μέν νά π«α 
πης οίκέτας (δούλους) οσοι εχουσιν έχει εργασίαν· ό
σοι δέ χρειάζονται νά ΰπηρετώσιν εσω νά τοΰ; έπιστα- 
τής- δι/ομένη δέ τά εισφερόμενα τά μέν νά δαπανα; 
οσα χριιασδ?ς καί νά διαμοιράζης, οσα δέ περισσεύ 
σωσι νά φιλάττ^ς, διά νά μΐ} δαπανηδ^ είς τάν μήνα 
ή δαπάνη όλακλήρου Ιτους ! καί οταν σοί φέρωσι τό 
μαλλίον, νά τδ δίδης διά νά κα·ι*;κευασθώσιν ενδύ
ματα ΰπέρ έκιίνων, οί όποιοι χρειάζονται' ή  φρνντί-

ζης δέ καί πώς t i  ξηρόν ψωμίον νά τρώγηται· ίλ π ί-  
ζω δέ ότι εύχαρίστως μάλιστα θέλεις περιποιεΐοδαι 
τοΰ; πάσχοντα; ΰπηοέτας. —  Τωόντι, ειπεν, ευχαρί
στως· διότι δεραπευδέντες δέλουσιν εύγνωμονεί καί ά- 
γαπα ήμας πλειότερον. —  Τότε θαυμάσας τήν άπό- 
κρισίν της εΐπον. Ά ρ ά γ ε ,ώ  γυναι, δέν διασκορπίζονται 
αί μέλισσαι άπά τήν λύπην των, άφ ού αποθάνη η 
ήγεμών, ήτις ειχε τοιαύτην υπέρ αύτών προνοιαν, καί 
ούτως έρημοΰται έν έχαρεϊ καί αφανίζεται διά μιας 
τά σμήνος ; —  Ά λ )ά  κυρίως Σΰ εΐσοι δ ήγεμών, ώ 
Ίσ*/όμαχε, μοί ειπε- διότι ή ίδική μου έπιμέλεια καί 
φύλαξις καί διανομή τών πραγμάτων καταντά χελοία, 
άν ού δέν φροντίζϊ,ς χαί είσφέρ^ς έξωθεν τά αναγκαία.
— Καί ή ίδική μου εισφορά,είπα καί έγώ,δέν άπ '.β ϊίνιι 
έλιγότερον ματαία,άν δέν ύπάρχητις φυλάττων τά πράγ- 
μ ατα .Έ χει; ομως καί άλλας έπιμελείας ούχ ηττον καί 
αύτάς εύ^αρίστους, ώ γύναι, καθώς π. χ  οταν λαβής 
άπειρόν τινα υπηρέτριαν τής ταλασιουργίας καί τήν 
χαταστή^ης έπιστήμονα- άλλην δέ ανιδιον τής υπηρε
σίας άναδείξης καί ταυτην επιτήδειον* χαί οταν εχ η ς  
τήν ^ουσίαν' νά «ύεργετής μέν τούς σώφρονας ^χαί 
ωφελίμους είζ1 τον οιχόν σου, νά κο)αζης δέ τους ανα
ξίους* τό δέ ή5:στον πάντων, έάν φανή; καλλίτερα μου, 
θέλεις κατασιήσιι καί εμέ υπηρέτην σου πιστεύουσα 
ότι άφ’ ου γηράοης, όσφ μάλλον περιποιηθής τά 
παιδία καί τήν οικίαν, τό^ω πλειοτερον θελεις τιμάσθαι 
διότι τά καλά δέν ούξάνονται διά τής νεότητος είς 
τόν ανθρώπινον βιον, άλλα δια της αρετής.

Παρετήρησας, ώ Ίσχόμαχε, τώ είπα, οτι ολ αυτά 
τήν έκίνησαν είς τήν έπιμέλειαν ; —  Ναι, άπεκρίθη δ 
Ίσχόμαχος, τήν ειδον μάλιστα λυπημένην χαί έρυ- 
θριάσασαν διότι δέν ειχε νά μοί δώσιρ πρδγμά_τι έξ 
οσων έφερα είς τήν οικίαν. Έ γώ  όμως άφ’ ού τήν 
εΐδον ουτω δυσαρεατημένην εΐπον, μή άθυμής οτι δέν 
|y εις νά μοί δώσης δ,τι οέ ζητώ* διότι πενία άληθώς 
λέγεται οταν λείπωσι παντελώς τά πράγματα, τών 
όποιων εχομεν χρείαν οταν όμως ζηεώμί» τι καί κατά 
περίστασιν μόνον δέν τδ ευρίακωμεν, τότβ τά κακόν 
ύπάρχει δλιγώτερον. Τούτου δμως δέν είσαι σΰ ή αίτια, 
άλλ' έγώ- χαθότι δέν σοί παρέδωκα τά πράγματα 
διατεταγμένα εν Ικαστον είς τόν οίκιίον τόπον διά νά 
γνωρίζης ποΰ πρέπει νά τά βάλης, πόθεν δέ κα! νά τά 
λαμβάνης. Κανέν όμως πράγμα δέν χρησιμεύει εις 
τοΰς άνδρώπους δσον ή τάξις* διότι δ χορός, δποΐος 
τόσον ήδυνει, άπδ ανθρώπους συγκροτείται- όταν δέ 
έκαστος πράττη δ,τι τύχη, γίνεται ταραχή ς οχληρά· 
τουναντίον δέ όταν τακτικώς, ή κατά ρυθμόν οί άν
θρωποι δμιλώπ καί ποιώσι καί τοΰς βλέπομεν περι- 
χαρώς καί τοΰς άχούομεν. ‘Ωσαύτως δέ, ώ γύναι, καί 
τό άτακτον στράτευμα καί θόρυβόν ποιεί πολυν καί άπδ 
τοΰς εχθρούς εύχόλως νικαται, καί διά τής δράσεως 
μάλιστα προξενεί δυσαρέσκειαν, ούτε χρήιιμοι γίνονται 
έάνεύρίσκωνται είς τον αύτάν τόπον, ή κινώνται δμοίως 
καί άμαξα καί οπλίτης και σκευοφορος και ψιλός και 
ίππεΰς στρατιώτης. Πώς τωόντι δύνανται νά προχω- 
ρήσωσιν, έν ώ εμποδίζονται άμοιβαίως δηλ. βαδίζων 
εμποδίζει τάν τρέχοντα, δ τρέχων τον ισταμενον, η 
άμαξ* τδν ιππέα κα! ό οχευοφορος τδν οπλίτην;



Έάν 8ε χρειασδη καί νά πολιμήσωιι, πώς θέλουσι 
ιό κατορθώσει, κινδυνβύοντες νά χαταπατηθώσι συν- 
αλλήλως ;

Τό άνάπαλίν δέ, στράτευμα τακτικόν χαί τοίι; ρί- 
λους ιύρραίνει διά τή; Θέας, καί τούς έχθροΰ; ροβί- 
ζει' διότι χαί oi όπλίται χαΐ οί ιππείς χαί οί πιζοί ιύ  - 
ρίσχονται πάντις κατά στίχον όμάδην, άκολουθοΰντες 
ιούς λοχαγούς, τοΰς συνταγματάρχας καί τούς στρα
τηγοί»;· άλλά καί ότα» βαδίζωσι πολλαί μυριάδες, κ ι
νούνται συμπαντις καδώς ε?ς έκαστος κατά μέρος, 
ήσύχως δηλ. καί εύτάκτως. Καί τ4 πολεμικό* <5έ 
πλοΐον, ρορτωμένον άπό τόσφ πλήθος ανθρώπων, διατί 
άλλο κα! τοί)ς εχθροί»; τρομάζει καί τοΰς ρίλους ήδύ- 
ν ιι παρά διότι ταχέως κινείται; Διατί δέ προσέτι το- 
βοΰτοι έπιβάται χαί τοσοΰτον π/ήρωμα δέν ενοχλούν
ται είμή διότι *άθηνται πάντες, ή κινούνται έν τάξει. 
Βλέπων τή» αταξίαν φαντάζομαι άνόητον γεωργόν, ος·ι; 
βυμμιγνΰει είς τόν αύτόν τόπον σίτον, κριθήν, 5;πρια· 
έπειτα δέ οταν έχη χρείαν κρίθινου, ή σιτίνου άρτου, 
ή οψου (προσρογίου) άναγκάζεται νά διαλέγη τά συμ 
μικτά ταΰτα είόη άντί νά τά λάβ^ εύθΰς έτοιμα κα] άπ 
άρχής χωρισμένα.

Καί σΰ λοιπέν, ώ γύναι, ά» θέλης νά μάθ»]ς νά διοι- 
κής τά πράγματα ακριβώς καί νά μεταχειρίζηιαι λαμ 
βάνουσα εκ τοϋ προχείρου ο,τι χρειασθής, ά ; ευρωμδν 
ιόν άρμόδίΟν έκάστου τόπον, χαί άρΤ ου έχει τό βάλω. 
μεν, ά ; παραγείλωμεν τήν υπηρέτριαν αύτόδίν νά τό 
λαμβάνη καί αυτόθι πάλιν νά τό άποθέτη· διότι δ τόπος 
αύτός δέλει ζητεί τό πραγμα, χχι γνωρίζοντες ποί 
ιύρίσκεται θέλομιν έκτελεΐ πάντοτε ταχέως τό προκεί· 
μινον έργον.

Έθαύμαια δέ μάλιστα, ώ Σώκρατες, τήν τοιαύτην 
τάξιν έμβάς ποτε εις Φοινικικόν πλοΐον (1) χάριν θέας· 
διότε εΐδον πάμπολλα σκεύη διαχωρισμένα είς στενόν 
τόπον δηλ. οσα χρησιμεύουσίν είς τόν άπόπλουν κα! τόν 
κατάπλου» ξύλινα, ή πλικτά, χαί όσα εις τήν θ^λασσο- 
πορίαν αυτήν κριμαστΐ δηλ. σχοινιά καί άρμενα, καί 
οσα βοηθοΰσιν ιίς  τόν πόλεμον διάρορα μηχανήματα, 
χ*! ίσα ευρίσκομεν συνήθως εϊς τάς οικίας διά τήν τρά
πεζαν, ή άλλας χρείας· έπειτα υπήρχε προσέτι γεμάτο/ 
χα! άπό παντοδαπά γιρχία' πάντα δέ ταΰτα περιελαμ· 
6άνοντο εί; τόπον, δπου μόλις έχώρουν δέκα χλί- 
ναι ί Τά εΐδον δέ τόσον καλώ; κα! εύτάκτως κείμενα, 
ώττε δέν ητο ανάγκη σχεδόν νά τά ζητή^η τι<·, οΰτε ά.» 
ουσκεύαστα, ή Βυσλυτα εύρίσκοντο1 ‘Ο δέ πρωοεΰς έ 
γνώριζε τόσον καλώς τήν δέσιν έκάστου πράγματος, 
ώστε κα! άπύν έ&υνατο νά είπη χαί τό» τόπον κα! τόν 
αριθμόν των, καθώς ό γνωρίζων γράμματα δύναται 
νά ιίπη έκ πόσων συντίθεται τό δνομα Σωκράτης χα! 
ποΰ έκαστον αυτών κιιται. Ά λλ ’ εΐδον τόν άνθρωπον 
αυτόν παρατηροΰντα λιπτομερώς ιά  πάντα, άν ιύρί- 
σκωνται όπου πρέπει καί ιίς  καλήν κατάστασιν· διότι 
Ιλεγεν όταν έχωμεν τρικυμίαν δέν μένει χαιρός πλέον 
νά ζητώμιν τά αναγκαία, ή νά τά έπισχευάζωμιν δι 
ότι δ δεός άπιιλεΐ χαί κολάζιι τοΰ; άνοήτους............

( I )  ΑηΛ. τής Tvpov xai Σιόώνος, ώς ay Π ιγ έ  
τις αήμιpor τής ’Α γγλίας, ή τής Ά μιρ ιχής.

Τήν ακρίβειαν ταυτην διηγούμενος εις τήν γυναΐκά 
μου είπα, ότι μωρία μο! ραίνεται οι μέν ναΰται νά εύρί- 
σκωσ.ν ιύχόλως πάντα τά έντός τοΰ πλοίου ι ί ;  τό
πον ιοσοΰτο* στινόν, χαί ίν ω μάλιστα κυμαίνονται 
ίσχυρώς νά ίιατ^ρώτι τήν ταξιν, έν ω δέ ροβοΟντας 
όμως ιύρίσκουσι τό χριιώδες· ήμεΐ; δέ ‘έχοντίς ιίς τή. 
οίχίαν χαί δηχας χωριστας, καί ερμαρια καί ρωρια» 
μου;, και κιβωτούς ιδιαίτερες κα! διατρίβονχις ι ί ;  οι
κίαν στερεωμένην ίπ ί τοΰ έδάρους νά μή εύρίσκωμεν 
πρόχιιρον κα! αρμόδιον έκάστου τόπον.

Άλλά πιρί μέν τούτου έρρέθησαν ήίη (« νά ·  πόιον 
δέ ραίνεται καλό/, τά μέν υχοϊήματα, έποιαδήχοτ* 
τύχωσι, νά ιΰρίσχω/ται τιταγμέ/α χατά σιιράν, τά δέ 
ίμάτια κεχωρυμένα, καθώς καί τά στρώματα κ ι ί  t i  
χαλκώματα καί τά πιρί τήν τράπιζαν προσέτι δέ χαί 
αύταί αί χύτραι, τό οποίον τούτο ί  τως καταγιλάση ό 
κομψές άνδρωπος, ό σπουϊαίος όμως καί ρρόνιμο; θέ
λει έπανέσιι. Ά λλά κα! τά άλλα όμοίως ραίνονται ιύ- 
μορρότερα κιίμενα εΰκόσμως- καθότι παριστάνουσι χορόν 
τινα σκευών εύρυθμον καί εΰθέατον, ό ιτις άρί*ει κ ι- 
νόν καί καθαρόν τόν κατά μέσοι τόπον.

Αν δέ ταΰτα πάντα, ώ γύ^αι, άληθεύωσι, δυ/άμεθα 
νά δοκιμάσωμεν άνευ ζημία; τινός καί κόπου πολλοΰ’ 
Ε π«τα  μή άθυμής ώς at ^το δύσκολον »ά εΰρωμεν 

ά*θρωπον έπιτήϊειον νά μ ά ^  τοΰς τόπους, χαί νά χα. 
τ* λω Ρ“'ϋ  χά πάντα1 έπαδή γνωρίζομίν οτι ή πόλις ή ' 
μώ* περιέχει μυριοπλάσια (μυριάκις πλειότιρα) όποια- 
ό'ήποτε πράγματα, χαΐ ομω; πα; δούλος πιμρθεί; θέλει 
άγοράσει καί εΰριι τό ζητούμειον τραγμα· διότι τά 
πάντα κιΐνται αύτόθι είς προσϊιωρισμενον τόπον άλλ' 
άν ζητής άνθρωπον θέλείς άποκάμιι πριν ιόν ευρης, διό
τι δέν μένει είς τήν αύτήν θέσιν.

Έν τουτοις, ώ Ίσχόμαχε, ij σύζυγός σου ήκουε ευ
χαρίστως τάς σπουδαίας ταυτας παρατηρήσεις ; Κα! εύ- 
ρραίνιτο μάλιστα έχ ψυχής ΰποσχομένη πασαν έ π ι.  
μέλειαν, παρακαλοΰσα δέ νά διατάξω τά πάντα όσον 
τάχιστα, κατά τοΰ; λόγους μου. —  Άλλά οΰ έπρα* 
ξα ; τότε καιά τήν επιθυμίαν τ η ; ^  Ναι, διιξας πρώ
τον τή* δι»ίρεσιν τής οΰίας. Διότι άπηλλαγμένη ποι
κιλμάτων έχει τά διάρορα αΰτή; μέρη τοιουτοτρόπως 
διατεθίΐμέ/α, ώστε να χρησιμεύωσιν ώ ; άγγεϊα καταλ- 
ληλα είς τοΰ{ μέλλοντας κατοίκους της. Ουτω; ό μέν b 
θάλαμος ό κείμενος είς οχυρόν (άσραλή) τόπον έδέ* 
χιτο τά πολυτιμότατα σκεύη, στρώματα κτλ. τά δέ 
ξηρά δωμάτια ήσαν εύθετα ιίς τόν σίτον, τά δροσερά 
τούναντίον είς τόν οίνον, τά δέ ρωτεινά αρμόδια ({; 
τά έργα καί τά οκιύη τά έχοντα ρωτός ά»άγχην.

Εκτός δέ τούτων έδειξα εί; τήν γυναΐκά μου xai 
διαιτητήοια (δωμάτια) χεκαλλωπιτμένα, ψυχρά μέν ϋ. 
πέρ τοϋ θέρους, θερμά £έ υπέρ τοΰ χειμ»/ος· έπειτα 
παρέστηια καί όλη» τήν οικίαν ότι αναπεπταμένη 
πρός μιοημβρίαν είχεν ήλιον με» τό/ χιιμώ/α, ικανή» 
δέ σκιάν τό θέρο;. Έ διιξα άκολούθω; καί ιήν γυ- 
ναικωνϊτιν χωρισμένην διά βαλανου έκ τής άνδρωνίτι- 
δος, διά νά μή έκφέρωνται λαθραίως κλοπιμαία πράγ* 
ματα Μιτά ταΰτα διήλθομεν κατά τάξιν ta  έπ ι
πλα δηλ. τά χρήσιμα είς θυσίαν, τάς έορτασίμους έν·· 
δυμασίας (στολάς) καί άλλους κόίμους τής γυναικός

χαί έορτασίμους πολεμικούς Ια3ήτας τοϋ α/δρός, 
τά στρώματα, τά υποδήματα χτλ. τ* εριουργικά έρ J 
γαλιϊα , τά τής άρτοποιίας τοΰ, μαγεφιίου, τοΰ λου- 
τροϋ, τής τραπέζης κτλ. Διιχωρίσαμιν δέ ταΰτα παντα 
είς δύο μέρη τά τής καθημερινή; δηλ. χρήοιως κα! τα 
τών συμποσίων (θοινητιχά)· δαττβρον διαχρίναμεν και τα 
ά/αγχαΐα είς τήν δαπάνην τοΰ μηνάς, άπολογιζόμε- 
νοι χαό <τά χρειαζόμενα ιίς  όλον τό έτος" «αρεδοκαμεν 
είς τούς ΰπηρέτα; όσα συ/ήθως μεταχιιρ ίζίνται, δεί· 
ξάντες ποΰ πρέπει νά άποτίθωντα» καί προστάξανιις 
νά τά άποδώσωσι σώα· όσα δέ χρησιμευουσιν ιίς τ^ς 
έορτάς, ή είς τήν ξενοδοχίαν, ή είς περιστάσεις άλλας 
σπανίας κα! χρονίους, έγχειρίσαμιν είς τήν ταμίαν, 
άρ’ ου ιά  άριθμήσαμιν καί κατεγράψαμεν διίξαντες 
καί τόν τόπον( όπου νά τά άποθέτη καί παραγγείλαντες 
νά ένθυμήται ε«ς ποιον τά παραδίδει, διά νά τά παρα- 
λαμβάνη υοτερον κτλ.

‘Ως Ταμίαν δέ διωρίσαμεν δεράπαιναν νηράλιον, έγ- 
χρατή, έγρήγορον, (όλιγόϋπνον) σώρρονα, μνημονικην 
χαί προνοητικήν διά νά ρροντίζη πώς νά μας εύ* 
χαριστή, ώ ιτε καί ήμεΐ; νά τήν άνταμείψωμεν. 
Τή συμβουλιύσαμεν δέ νά ρέρηται πρός ήμας εύ- 
νοϊκώς (πονετικά) εύδυμοΰσα οταν εύθυμώμεν ήμεϊς, 
συλλυπουμένη δέ όταν θλιβώμεθα· έίι^άςαμεν δέ αύτή» 
ότι οί δίκαιοι προτιμώνται πάιτοτε τών άδικων και δια-1 
γουσι βίον πλουσιώταιρον χοΐ έλευδερωτερον.

Τούτων δέ πάντω/ γενομένων ειπα είς τήν γυναΐκά 
μου ότι οΰδεμία υπάρχει ώρέλεια άν καί αύτή δέν έπι- 
μελήται νά διατηρηδή ί) τάξις έκάστου πράγματος. 
Διότι καί ιίς  τάς ευνομουμενας πόλεις δεν θεωρούνται 
ώς άρκοΰντες μόνον οί καλοί νομοί, αλλ εκλεγονται 
xai νομορύλακες, οίτινες έπισκοποϋντες τόν μέν ποι- 
οΰντα τά νόμιμα έπαινοϋσιν, ε ί; δέ τόν παρανομοΰντα 
ίπιβάλλουϊι ζημίαν. "Οθεν ελεγον ότι νομορυλαξ τής 
οικίας έπρεπε νά γιινη αύτή η συ,υγος μου, εξετα-  
ζουσα, όταν θέλ^, τά σκιύη, καθώς ό ρρούραρχο; τάς 
ρυλακάς τών στρατιωτών κα! έρευ<ώσα άν έκαστον 
εχη καλώς· νά τιμα δέ καί νά ίπαινή ώς βασίλισσα 
ιόν αγαθόν κατά τή* άνά χιίρας αυτής δυναμιν, νά 
λοιδορή δέ καί νά κολάζη τόν άξιον τοιούτων ποινών. 
Παρέστησα πρός τουτοις εις αυτήν οτι δεν πρέπει να 
ίνοχλήται άν προστάσσω πλειότερα πράγματα αύτήν 
παρά τοΰς δούλους- διότι αΰτή ώριλεϊται, η βλάπτεται 
άν σώζωνται, ή ρθείρωνται τά πράγματα, οί δέ δούλοι 
μεταχειρίζονται μό*ον, ή ρέρουσιν, ή ρυλαττουσιν αύτα 
χατά τήν διαταγήν, ή άδειαν τοΰ κυρίου. —  Και υπη- 
χουοιν ή σύζυγός σου ταΰτα ακουουσα ; —  Βιβαίως' 
ειπε μάλιστα ότι κακώς έκρινα νομίζων  ̂ ότι τήν δυ· 
οαριοτώ διατάττων πώς νά έπιμιλήται την πιριουσιαν. 
Διότι υπάρχει έμρυτον ιίς τήν ρρόνιμον γυναίκα νά 
έπιμελήται μάλλον τά κτήματα αυτής χαι τα ^τεκνα 
παρά τό νά άδιαρορή. —  Μά τήν αλήθειαν, είπεν δ 
Σωκράτης, ώ Ίσχόμ’αχι, ανδρικόν κατέστησας τόν νοΰν 
τής συζύγου σου —  Ά λλά  θέλω σοί διηγηθή καί άλλα 
τινά άποδιικνύοντα τήν μιγαλορροσυνην της. —  Ποΐα, 
σέ παρακαλώ, Ίσ'χόμαχε ; έπειδή ιύρραίνομαι πολυ 
μάλλον άκούων τήν αρετήν ζώσης γυναικός, ή βλέπων 
εικόνα ωραίας τινός χαιεσκευασμένην χαί ί»π’ αΰτοΰ τοΰ

Ζεύξιδος. Πότε,τήν ιιπ « , μέ Ικρινις άξιον άγάπης χοι- 
Ινωνον ( ούντρορον ) άν σοί έδείκνυον ακριβώς όσα έχω, 
ή άν ή^ιλον νά σέ έξαπατώ λέγων ότι έχω οσα πραγ- 
ματικώ; δέν άπέκτηια,ίπιδεικνύων άργύρια κίβδηλα καί 
όρυου; ψευδϊΐς καί πορρυρίδας έξιτήλους κτλ. —· 
Εβρήμει, είπε τότε εύθΰς. Ποτέ σΰ δέν θέλεις πράξει 
τοΰτο* διότι τοιοΰτον ό<τα δέ* ήθελον σέ αγαπήσει ποτέ 
έκ ψυχής.— Ά λλά συνήρθημεν, ώ γύναι, διά νά έχω- 
μεν κοινάς καί τάς σωματικάς ήδονάς καθώς χαί τάς 
ψυχιχάς ; —  Να!, τοΰτο ήκουσα καί έγώ λεγόμενον 
παρά τών άνθρώπων. —  Τ ί λοιπόν,ήθελες νά σο! δεικ
νύω τό σώμά μου υγιές καί εύ'ρωστον χαι εύχρουν, ή 
βαμμένον μέ μίλτον, τοΰς δέ όρθαλμούς μου έπαλειμ- 
μένους ώς ειδώλου κτλ. — Ποτέ, άπικρίθη, δέν ήθελον 
έγγισει, ουτε ίδει εύχαρίστως τοιουτους χρωματισμούς, 
προτιμώσα τήν ρυ?ικήν μορρήν σου. —  Καί έγώ άρα 
πίστευε ότι δέν άγαπώ νά βλέπω παντελώς ά»τί τής 
ρυσική; σου χροιάς ιτροοθέτους άλλας καί έπιπλάστους, 
διότι αί τοιαϋται άπάται δύνανται ίσως τοΰς ξένους νά 
άραρπάσωσιν, είς τοΰς συζώντας όμω; νυκτός καί η
μέρας προδίδονται καί εξελέγχονται ποτέ μέν υπό τοΰ 
ίδρώτος, ποτέ δέ ύπό τών δακρύων, άλλοτε δέ ύπό τοΰ 
λουτροΰ. —  Τ ί δέ συνέβη έκ τουτου; ήρώτησεν δ Σ ω
κράτης. —  Πάντοτε ραίνεται καθαρά κατά ρύσιν μέ 
παρεκάλει δέ ά* έχω νά τή συμβουλευιω και άλλο τι 
ούχί διά νά ραίνηται μόνον, άλλά καί διά νά γίνηται 
πραγματικώς καλή. Έ γώ  δέ τήν παρεκίνουν νά μή 
κάθηται δουλικώς πάντοτε, άλλά νά επιστάτη μέν εις 
τήν ύραντουργίαν, ριλοτιμουμένη νά δείξη ο,τι έγνώριζε 
καλήτερον, καταδεχομένη δέ νά μανθάνη ο,τι ήγνόει* 
νά παρευρίσκηται δέ είς τά εργα τής ταμίας, καί νά 
περιέρχηται παντοΰ βλέπουσα άν τά πράγματα εΰρίσ- 
κωνται είς τήν οίκεΐαν έκαστον θέσιν. Διότι οδτως ήθελι 
διαικεδάζει συγχρόνως περίπατοΰσα κα! έπιμιλουμένη. 
Καλόν δέ,ειπα,προσέτι ητο γυμνάσιον καί τό νά βρέχη, 
κα! νά ζυμόνί) χρείας τυχουοης καί τά ιμάτια καί τά 
στρώματα νά τινάσση καί νά συμπτύσση, έπειδή ουτω 
γυμναζόμενη καί δρεξιν ηδιλεν άποκτα πλειοτέραν, καί
εΰχρουστέρα ήθελε ραίνεσθαι »  ..............

Τοιαΰτα έπιτηδεόουσα ή γυνή δύναται νά, εκπαίδευση 
πρεπόντως διά τών παραδειγμάτων τά τέκνα της. Μα
κάριοι οί άνδρες, όσοι εύρηκαν πειθήνιους, έρασμίας καί 
οίκονομικάς συζύγους, ώς δ Ίσχόμαχος ! εΰτυχεϊς 
όμως καί αί γυναΐκις, α?τινΐς έχουσι τοιούτους αγα
θούς άνδρας !

I. Ν. Αεβαδεύς.

Ο ΛΗ Σ ΤΗ Σ  Κ 4 Ι  Ο Τ Ρ 4 Γ 0 1 0 Π 0 Ι 0 Σ

*γπήρχ» χατά τόν παρελθόντα αιώνα περίρημός τις 
ληστής είς τήν Γαλλίαν Καρτούσιος χαλούμινος όςτις 
έπί δεζαιτίαν ιχαχούργιι διαρπάζων χαί λεηλατών 
ού μόνον τών Παρισίων τά περίχωρα, άλλά χαί τήν



καθέδραν αΰτών, Συλληφθείς επί τέλους άπήχθη ι ί ;  
τό δετμωτήριον xat χατ’ άρχάς έπικαλούμενος τήν 
μαρτυρίαν θεών χα> δαιμόνων διεμαρτύρετο χατ» της 
συκοφαντία; *βί ίιισχυρίζετο OTt ουδέποτε κατέλιπε 
τόν πατρ·.κάν οικον, δέν ήτον άρχιληοτής ουδ’ έλεηλά 
τησέ ποτε τήν Νορμα*δίαν, οΰδ' εζήτη-ε λύτρα άπά 
τοΰ; πολίτας τών Παριοίων· δέν έκλεψε δέν εφό^ευ- 
βε, έουκοβαντεΐτο ή άθώα αυτη πεβίττεοά τά παρά- 
δβιγμ* τή< αρετή; χαί τη ; αγαθοσύνη;. Άλλά τά 
βασιινισTVf in ( la question ) τή ; έποχή; έχΐίνης 
τόν ήνάγκασαν έπί τέλους νά όμολογηοη πάοαν τήν 
φριχτήν αλήθεια» τών πόλυει^ών αυτοΰ χαχουργημα- 
των. Έχοπάσθη, λέγουσιν, θΛ0κληρον ήμερονύχτιον 
οτως ®ανερώσι; τοΰ; πολυπληθείς εταίρου; καί λη
σταποδόχους. Κατήγγειλε -rtet; ωραίας γυναΰας 
ερωμένα; αυτοΰ.

Τήν τιλευτα ία ν νύχτα τή ; ζω ή ; του (χατιδιχάσθη

είς τάν διά τροχοΰ θάνατον) έδέχθη έπισκεψίν τινα 
άδιάκριτον όίμα χαί σκληράν. ‘Ο τραγωδοποιός Λε- 
γράν (Legrand) ηλθεν άναιδώ; νά ζητήσ>) άπό κα- 
χοΰργον κατεδεδικασμένον εις άπάνθρωπον θάνατο·', 
n/ηροφορία; αναγκαίας διά μίαν τραγωδίαν του έτσί- 
μην ήδη νά διδαγθή έπί τής σκηνής. Μεγάλοι ά<- 
θρωποι είναι οί τραγωδοποιοί, οί θέλοντες παντοίω 
μέσω νά δοξαϊθώιιν είς τό πείσμα τής δραματική; 
ανικανότητάς των.

‘Ο τραγωδοποιό; έχαιρέτηιε μετά πολλή; φιλο
φροσύνη; τό ν  κατάδικο*, τω ώμίλησε περί θεάτρίυ, 
τώ είπεν δτι ήτον 5 τραγωδοποιό; τής Γαλλία;, δτι 
έ Λ υ π ε ΐ τ ο  διότι ή τύχη ώθηοε τόν εύφυή Καρτούσιον 
εις τήν ληστείαν και είς t c u ;  φόνους, καί έπί τ έ λ ο υ ς  
■ιόν παρεκάλεσε νά τώ δώση πληροφορίας τίνάς άναγ" 
καιας δια τήν τέρψι/ τοΰ λαοΰ τών ΓΙαρισιων.

—  Ευγνωμονώ διά τήν τιμήν ταύτην, είπ ιν ό

‘Ο Αβατης και ό Τραγωδοποιός.

κατάδικος- yapic ei« τήν επίσκεψίν σου θέλω σοα·-| 
πράξιι ιίς τό νά δ.α»χ.*δάjiq ό άγαθ-« λαός ο> επι
δεκαετίαν έβασάνισα.

Άπικρίθη δ ληστής είς πά*α; τάς έρωτήσεί;, δ 
δέ τραγωδοποιός ώμίλησεν εί; αύτον έν έκτασει περι 
τής τραγωδίας του, η ; θέμα ητον τοΰ ληστοΰ αΰτου
ή καταδίχη. ·-

—  Καί πότε θέλει ^αρατταθή ή τραγωδία οου ;
  Τήν αυτήν ήι/εραν καθ’ ην έχτελισθή η θανα-|

τική ποινή σου. ^
 Έάν Γ/η οΰτω σέ συμβουλεύω νά προιτρεξη;

εις τάν δήμιον',' όστις θέλει σο! χορηγήσει^ διά τήν 
λύσιν τή ; τραγωδίας, πληροφορίας ανεκτίμητους διαΙ 
τήν άποτοόπα'.ον αυτών ακρίβειαν. ‘Υγειαινε, μεγάλε 
τραγωδοποιέ! ε ύ χ ο μ α ι  ε ις  τό δράμα σου συρίγματα
ελαφρά !

Τήν ακόλουθον ήμέραν τά μέλη τοΰ ληστο? καχεΊ 
χερματίζοντο υπό τοΰ δήμιου, καί η τραγωδία τοΰ 
Αιγράνδ έπεραίνετο προωρισμένη διά τήν λήθην. |

β  ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.

υ π \ τ ι α .

Έ χ ‘Ρώμης·

Πιριεπλανήθην καί σήμερον πρωίας ίντές τής νεω
τέρας ‘Ρώμης άναζητών ίχνη, ή ερείπια τ ή ;  αρχαί
ο ;. Κατά' δυστυχίαν ο,τι διεσώθη φέρει τα σημεία 
τής βαρβαρότητο; καί δεισιδαιμονίας, ή τοΰ πανδα- 
μάτορος χρόνου. Οί δέ ’Ιταλοί περιποιούνται ήθη 
τά τοιαΰτα λιίψανα ούχί βεβαίως υπό φιλοκαλίας, 
ουτε φιλαρχαίσμοΰ, άλλά διά μό-ην φιλάργυρων, 
οΰτά τώ οντι ελκουσι π α ν τα χ ό θ ε ν  τοΰς ξένους, τών! 
δποίων ή περιέργεια τρέφει πρό πολλου τά δυο ®χε'  
δον τριτημόρια τή ; Ιταλίας όλη;- έαιιδή διατηροΰσιΐ 
δηλ. ιύλαβώ; καθώς οί έπαΐται τάς πλη γάς των.

Πόσον συνικινήθην ιίσιλθών ιίς τό Μαυσωλεΐον του 
Αύγουστου ! ‘Ο μιγαλοπρεπίστατος ουτος του θανά
του οίκος δι? ριΐτο ιίς πολλά μέρη. έκαστον δέ τού
των ^το άφιερωμένον ιίς μέλος τ ι τής οιχογενειας
τοΰ Αύγουστου. _ ,

Ένασμινίζόμην να πατώ υπο τοΰς ποδας μου μο 
ρια τής ψύχρας εκείνης κόνεως, τά δποΐα ενωμένα 
ποτέ έπ’ δλίγον χρόνον άπήρτιζον τόν Οκτάβιον.  ̂

Έπί τοΰ Μαυσωλείου τούτου άνηγέρθη θέατρον,^ο
πού γίνονται ένίοτε θηριομαχίαι· 3θιν λέοντες καί αλ- 
λα τοιαΰτα θηρία μόνον δρύονται ιίς  τήν ε'ρημον ταυτην
τοΰ θανάτου. , ,  .

Ό  δέ περίφημο; έβιλισκος, δστις δια τοσαύτη; δα
πάνης χαί τοσούτων μόχθων μετιχομίοθη υπο^τωνΚαι- 
βάρων άπό τάς δχθας τοΰ Νείλου ι ί ;  τάς τοΰ Τιβιρι* 
« ς  χαί χαταχεχαλυμμένος μέν υπό παντοίων ίερογλύ.

®ων, τών όποιων άπωλέιθη ίδη τδ άλφάβητον, υψου. 
μινος δέ ποτε υπεράνω τών επτά λόφων καί αν .α;αχλών 
τά ; άκτΐνας τοΰ ήλίου εμήνυιν ώς γνώμων^ τήν ω- 
οαν ι ί ;  ιτάντας τοίίς Ρ ωυια ίοο ί, χ ε ιτα ι τ,ϊτ, ο)ζ ι ιτ ώ  
μα συντετρ μμένος είς διάφορα τεμάχια, υπό χοάς^δέ 
καί πηλοϋ καί τών αιώνων καταβιβρωσκομενος. H 
βάσις του ευρίσκεται μακράν αύτοΰ φέρουσα τήν ά - 
χόλουθον έπιγραφήν.

Senatus Populnsquo Romanus 
άιιέσως δ’ έπειτα καί ταύτην 
Urbanus, Pontifex maximus

Παράθεσις τερατώδη; ! ·πόσους αιώνας συμτερι-
λαμβάνει ! f

Έ χ  πάση; δέ τή ; άγορας τοΰ Τραΐανοΰ μόλις σώ 
ζεται δ κίων, ο ιτ ι;  παρ ίστανιν είς τού; πανταχόθεν 
της γης έρχομίνους προσκυνήτας τήν είχόνα τοΰ αυ-̂  
τοχράτορο; ! "Ιϊτατα ι δέ ορθιος χαΐ δλοκληρος1 άλλ 
άντί τοΰ Τραΐανοΰ φέρει νΰν τόν άδριάντα τοΰ ά
γιου υέτρου. Ό  κίων ουτος θαυμάζεται δά τήν 
συμμετρίαν τών διαστάοεων, καθώς καί διά τό  ̂ σ'/η- 
Ιμα χαί τάς γλυφά;,. Διότι άπας ό στρατιωτικά; βιος 
τοΰ Τραϊανού φαίνεται θριαμβίυν.χώς έγκιχαραγμέ- 

I ν ο;. (I ) . ‘Οίημέραί δέ ζωγράφοι και άγαλματοποιοί 
Ισυνέρχονται ε ί; τούς πόδι; του διά νά σχεδιασωσι δια- 
Iφόρου; μο·φί; χαί θεοει;.  ̂ r
Γ Ά λλά καί ό στυλοβάτης κινεί τήν περιέργειαν; ως 
κατασκεπος ΰ^ό πανοπλιώ», άοπίδων, περικεφαλαιών, 
μαχαιρδν καί πολυειδών άλλων τοΰ πολέμου δργάνων. 
ποώτιστος δμως καλλωπισμός τοΰ κίονος τούτου 
βϊβαίω; υπάρχει τό έ-δοξόν Σου ονομα. ώ Τραϊανέ I 

Πώς δέ νά διαγράψω του; δυο ίππους, του; όποιους 
εΒον εί; τήν πλατείαν τήν λεγομένην Monte Cavallo 
απέναντι τώ ν  υψιρόφων τοϋ Παπα δομών, καθώ; χαί 
τού; δύο δούλους, οί όποιοι τους αυρουσι;

Συμπλέγματα λαμπρότατα κατά - ι  τήν ίδέαν και 
τήν έκτέλεσιν. ‘ Αναγινώσχ.ται δέ ε ί; τήν βάσιν τοΰ 
μέν Φειδίας' τοΰ δέ Π ραξιτέλης.  ̂ ^

Τά δνόματα ταΰτα έχαράχθησαν υστιροχρονως1 
καί δμως τό ψεΰδο; τοΰτο δέν παροξύνει' διότι οί 
ίπποι ουτοι υπάρχουσι πραγματικώς ίπποι, διάφορου 
δμως φύσεως- οί δέ σΰροντι; αυτούς δούλοι μαρτυ- 
ροΰσι καί δ·.ά τοϋ έζωτερικοϋ των σχν,ματπμοΰ την 
εύτέλειαν τής καταγωγή; των ! τ ί σώμα ! δποια κε
φαλή ! δποΐαι χνήμαι ! δποΐοι βραχίονες, και παλιν τ ι
σώμα ! ν

Ά λλά  πώς δ δούλος αύτός θέλιι δυνηθή να κρα- 
τή :«  διά τοΰ κημοΰ καί τών ήνΐών τόν γαυρον αυτόν 
κ α ί  άγέρωχον ίππον, δστις ήδη χριμετιζει x«i «λ ιτα ι 
καί λακτίζει ; — τόν θεωρεί!

( \ )  Τύπος τοϋ άννψωμέ?ον είς την π λ α τ ιια ν  
Vandftrne i r  Πα,ησίοις περιψνμου *ίο™ς, οστις 
γαΛχευθεις έκ π ά θ ο υ ς  τηλεβόλων τω> πολέμ ι
ων π α ρ ισ τά ν ι τάς μάχας xai τά τρόπαια τονΛ α

πολέογτος.



ΑΛΕ-ΞΆΝΔΡΩι.

Έ κ 'Ρώμης.

Διατί νά μή βο! ειπω δποΐον «ύρήκαεΐς τήν ‘Ρώμην 
τό άνθος έκεΐ»ο,τό δποΐον τοσοΰτον καί παντοΰ δέλγ«ι, 
ώστε ή μέν χαρδίχ τή ; νεολαία; Ιμπροσδέν του π*λ 
λ*;, ή δέ φαντασία τοΰ άνδράς έξάπτεται, χαί όταν 
μάλιστα οΰδέν άλλο δύναται νά τήν άναζωπυρήσι), 
άλλά χαί δ ρυσσός ήδη χαί χατάψ-ιχρος γέρων ίλαρύ· 
νεται, όταν μό*ον τό βλέπ>;.

Τό κάλλος σπανίως ά&αντάται ένταΰδα, καδώς χαί 
άλλαχοΰ. Διότι είς τήν χατασκιυήν τής γυναικάς ή φύ 
σις αποτυγχάνει χατά τόν συνδυασμόν τοΰ χρωματι 
σμοΰ καί τών σ'^ημάτων,τόν όποιον πρώτονπάντων τών 
άλλων αναζητεί τοΰ άνδρώπου τό βλέμμα. Μόλις τώ 
δννι τό πρόσωπον και at χβϊρες πλησιαζουσιν είς τής 
εύπρεπ«ίας τήν κομψότητα, τά δέ ανάστημα ύπετυπώ 
βη μόνον οί μαστοί φαίνονται, άνεπεξέργαστοι, ·οί δέ 
πό$ε; όλως παρημελημένοι’ άλλά μή δαυμάσ];· έπει* 
δή καί τά λοιπά ή φύσις δέν χαδωραίζει, ουτε τε 
λειοποιεί παντα^οΰ ομοίως. Καί ομως οί έμπειρο- 
πράγμονες διατείνονται, οτι τήν πρός ταΰτα δυσ
μορφίαν και ατέλειαν ή φύσις άνεπλήρωσεν έκ περισ 
σοΰ διά τή ; χάριτος τών ώμων.

Τό κατ’ έμέ νομίζω οτι τά νώτα τών γυναικών 
τή ; ‘Ρώμη; προσβάλλουσιν ήδονικώς μόνον διότι έμ 
μανίζονται περισσότερον ίσω; ομως καί η εϋτραφία, 
τήν όποιαν πρωΐμω; άποκτώσι, συντελεί όπωσοΰν είς 
τοΰτο.

‘Οπωσδήποτε έχη ό περί τουτου λόγος, ή φύσις 
ήρίστευσε προφανώς ε ί; τήν αρμονίαν τοΰ μετώπου 
τών όρδχλμών, τής ρ νός, τοΰ στόματος, τοΰ πώγωνβς, 
τών ώτων καί τοΰ τραχήλου1 διότι άναμφιλέκτως 
αδύνατον ήτο νά μεταχειριοδή πλειότερα καί καδα- 
ρώτερα σχήματα" όδεν τά μέν καδέκαστα πάντα ευ
ρίσκεις άκριβή, τό δέ σύνολον εντελές. Όποία τψόντι 
χροιά σύγκρατος έκ κρι«ων καί ρόδων I ‘Οποίον 
ερύθημα ! πάντοτε νομίζεις οτι ή καλή αυτη έρυ. 
θριδ ολίγον. ‘ Η ώραία κ«φαλή τής ‘Ρωμαίας γυναικός 
σέ έξιστα πάντοτε χαί πλήττει παρευδύς τήν καρδίαν. 
Συναρπάζουσα δέ σχεδόν έκ πρώτης δψεως ύπενδυ- 
μίζεται πάλιν κατά πασαν περίστασιν.

Ά λλ ’ έπειδή πάντα τοΰ κόσμου τούτου τά πράγ* 
ματα άντιβταδμίζονται, ή ‘Ρωμαία έχληρώδη μέν 
έκ φυσεως τήν δαυμασίαν ταυτην καλλονήν, άλλ* έστε- 
ρήδη, τής χάριτος, τήν δποίαν μάλιστα άγαπώμεν 
είτε τών θέλγητρων εκείνων, τά δποΐα πολλαπλα* 
σιάζουσι μίαν γυναίκα είς «ίχοσιν. Όδεν δί όλης 
τής ήμέρας ένατενίζων είς τό πρόσωπόν της εν μόνον 
βλέμμα δέλεις έντύχει έκτοξευόμενον άπό τών δμ- 
μ άτω ν Ιν δέ μόνον μειδίαμα διαγελών είς τό στόμα. 
Ε ί; δέ τό λαμπρόν εκείνο μέτωπο* δέν είκονίζεται 
ούτε χαρά, ουτε δλίψις· ούδέποτε, ένί λόγω,δέλεις ίδει 
τά άνεπαίσδητα έκεΐνα τή ; φυσιογνωμίας παίγνια, τά 
δποΐα φαίνονται ώς αλληλοδιάδοχα κύματα διαυγούς 
υδατο;, έχφράζουσι δέ διαφόρους άποκρύφους ιδέας, 
ή λεπτά τινα αισθήματα.

‘ Ομολογώ ότι εύαίσθητος κυρίως γυνή ποτέ δέν 
«υρίσκεται έντελώς ώραία· διότι τά πάδη συγχέουσι 
διά τών κινήσεων τήν δμαλότητα τ ώ ν  χαρακτήρων χαϊ 
την άναλογιαν τοΰ προσώπου' ά ν τ ε  όμως τοΰ κάλλους 
οιαπρεπει ή χάρις. Ά λλ ' δποϊαι ώραΐαι χείρες ! οί δέ 
ωραΐαι χιΐρες, βέλγουσι τόσον εΰρίσκονται δέ καί τό
σο* σπανίως !

, ^  Χαλλονή τ ώ ν ‘ Ρωμαίων γυναικών άναδάλλιι τ α 
χέως καί διά μιας· τό £ό?ον τοΰτο ένταΰδα δέν φέ
ρει κάλυκας (μπουμπούκια)· διότι ή δεκαπ.νταετής 
Ρωμαία άχμαζει ήδη· έπε.δή δέ δί ουδεμ,ας σωμα

σκίας θεραπεύει τήν καλλονήν, τήν χαταβαρυνει δέ τού· 
ναντιον όια τοΰ ύπνου, τά πάχος επέρχεται είς αύτήν 
εντος^ όλιγου, ώστε παραμορφοΰται σχεδόν ταχέως" 
αλλ ομως είς τήν μαλδακότητα ταυτην δφείλει τοΰς 
ωμούς της; τοΰς όποιου; εκθέτει τόσο» εύαρέστως είς 
τας όψεις, ως δ ταώς τό στιλπνότατόν του πτέρωμα.

, *τ,1! ΐο“του ή καλλονή παρέρχεται ταχέως είς
την Ρώμην ώς οικουρούσα καί σκιατραφουμένη διη- 
νεκως, ενώ, καδώ; καί τά άλλα άνδη, ενει νρείαν 
τών ηλιακών άκτίνων!

Πρεπει δέ νά λαλήσω τινά καί περί τής φωνή; τών 
γυναικών τή ; ‘Ρώμης· διότι άποτελεΐ ούσιωδες αύτών 
μιρος. Αλλ ή φωνή τής ‘Ρωμαίας άναλογιΐ πρός τό 
προιωπον _καΐ  ̂ έχει μέν λαμπρότητα, ούχί δμως καί 
ψυχήν οδεν οταν τραγωδή ή ‘Ρωμαία, ή φωνή δέν 
γενναται εί; τήν καρδίαν της, ο3τε τελευτά είς τήν 
του αχουοντος. *· *

Ύπάρχουσίν όμως εξαιρέσεις τινές τού κανόνος 
τουτου επειόή γνωρίζω τουλάχιστον τρεις, τήν ‘Ωρ- 
τινσίαν, τήν Καρολίναν καί τήν Κλεοπάτραν. Διαφέ- 
ρουσι δέ αυται ί-ως χαί διά τήν σογνοτέραν μετά τών 
ξένων συναναστροφήν. ‘Η πρώτη μοί φαίνεται ώς υ
ποκοριστική ‘Αρμίδη, ή δεύτερα ένδυμίζει τήν Έ ρμι- 
νιαν, ί  δέ τρίτη άπέμαξεν ιδιαίτερόν τι πλεονέ
κτημα εκ πασών τών γυναικών πάντων τών τόπων, 
καδότι εχει χάριν καί οταν κινή τά βλέφαρα καί όταν 
σαλευ5 τα χείλη . . . Άλλά περιστελλω ήδη τά ίςτία- 
του λόγου· διότι δέν πρέπει νά έπιβάλωμεν άγροίκως 
τους δακτυλους είς τόν χνοΟν τών άνθέων, ουτε νά 
εισπνευσωμεν έπί πολΰ τήν εΰωδίαν των.

ΚΛΕΩΝΙ.

Έ κ 'Ρώμης.

Ε?δον καί τό Καπιτώλιον. Τό χωρίον αυτό, τό δ
ποΐον έπεκράτει πάσης τής γής, όπου ό Ζευς ειχε τό» 
ναόν του, ή δέ 'Ρώμη τήν σύγκλητόν της, πάντις δέ 
οί μεγάλοι^ ανδρε; τής δημοκρατίας καί μετά δάνα- 
τον έζω ν  διότι τά άγάλματά των ε’ πνεον ε'τΐ τήν 
^ωμαίκήν δυναστείαν· αύτό, όδεν έπέτοντο άδιαλείπτως 
°{ ν'κηφόροι άετοί είς παντα τοΰ κόσμου τά μέρη, 
μία δέ μόνη λέξις προφιρομένη εκ στόματος τοΰ Σ χ ι- 
πίωνος, τοΰ Πομπηίου χαί τοΰ Καίσαρος περιέδε* τά 
έδνη, έπαπειλοΰσα τήν έλευδερίαν, καί άπεφάσιζε τοΰ 
ύστάτου βασιλέως τήν τύχην δ τόσον πολυδρύλη- 
τος οΰτος τοπος τιλος απώλεσε τούς άδριάντας του,

τή* Γερουσίαν, τό φρούριον, τού; ναούς, διατηρεί δέ 
μόνον τό δνομα- επειδή τοΰτο έτυχε τοσοΰτον στερεό · 
κτιστόν μέ τό αΐμ* κοί τά δάκρυα τών λαών, ώστε 
ο χρόνος δέν έδυνήδη είσέτι νά ϊιαχωρίση τάς άδα»ά- 
τους αύτοΰ συλλαβάς· διό λέγ ιτα ι καί μέχρι τοΰδε 
Καπιτώλιον !

Αύτόδι μάλιστα φαίνεται ή ματαιότης τών άνδρω- 
πίνων πραγμάτων καί ή άκαταμάχητος δύναμις τής 
ειμαρμένης.

Δέν εύρηκα παντελώς τή* 6έσι* τής ακροπόλεως.
‘Ο Ταρπήϊος βράχος κατιχωσδη χατα τε^σαρα 

τουλάχιστον πεμπτημόρια. Θλίβεται δέ ο περιηγητής 
βλέπων τήν φδορσν τοσούτων μεγάλων μνημείων εως 
ου είσέλδι; ιίς  Μουσεΐόν τι εγγύς κείμενον, όπου οί 
ποντίφικες άπεταμ ίευσάν τινα τών ερειπίων καί ένω 
πιον τοΰ εφίππου άνδριάντος τοΰ Μάρκου Αυρηλίου.

‘Ο άνδριάς ουτος έξ ορείχαλκου κατεσκενασμενος 
δεωρεΐται <ος τελειότατος τών διασωδέντω* πάντων, 
αν καί ψέγηται ύπό πολλών, ισως δ εύΛογως διότι 
ό ίππος τωόντι φαίνεται τοσοΰτον μικρός, βα :υ;, πα 
χ ύ ; t άλλά ζή, πεοιπατεΐ, τρέχει , . . .

Ό  Μιχαήλ Ά γγελος χατεσκεύασε τό ύπόβιδρόν του.

Έ κ 'Ρώμης.

Χδές περιπατών κατά τή* πολιν άνε^ητ^σα εξω 
τών πυλώ* τήν δδό* Ά π π ία ν  άλλά διά νά καταντήσω 
εως έ/εϊ διήλδον προάστιιόν τ ι πολυπληδέστατον μεν 
τό πάλαι καί πιριφανές, νΰν δέ παντελώ: έρημον, λε 
γόμενον μέχρι τοΰ5ε Ιτι Βέλαβρον καί  ̂περιελδό* εις 
τήν αύτή* αγροτικήν κατάστασιν, όπου ητό ποτε κατο 
τήν πιριγραφήν τοΰ Τιβίύλλου. ^1)

' Αύτόδεν έξελθών έμβήκα ε ί; τή* Ά ππίαν δδό*, οπου 
περιιπάτησα δλίγον έκεΐ εΤδ̂ ν καί τόν τάφον της 
Κεκιλίας Ματέλλας δυγατρός τοΰ Κράσσου. οστις δα 
τοΰ πλούτου άντεστάδμισε τό όνομα τοΰ Πομπηίου 
καί τήν τύχην τοΰ Καισαρος.

Τό διάσημον τοΰτο χτίριον αφιερωμένο* ύπό φι̂ λο- 
στόργου πατρός εί; τήν μνήμην τής κόρης του Ιχει 
σχήμα πύργου στρογγύλου καί περίμετρον μεγαλην 
άλλά τό ύψηλότατον αύτοΰ μέρος κατέπεσιν Εχρη-  ̂
σίμευιε δέ ποτε δ πύργος οδτος καί ώς φρούριον έπι 
τώ* εμφυλίων πολέμων τής Ιταλίας, καί̂  είσέτι δε πε- 
ριστοιχέΐται ύπό στρατώνων κατερειπωμένων.

Είσελδών δέ χαί «ίς τόν τάφο* εκείνον τής Κεκι
λίας Μετέλλας έκάδησα έπί τή ; πόας. Τά άνθη, 
τά δποΐα έβλάστησαν αύτόδι ύπό τήν σκιάν,  ̂ ούτως 
είπειν, του δανάτου, τό σμήνος τών μελισσών,αί όποιαι 
καταφυγοΰσαι μεταξύ τών κεράμων κατεσκευαζον μελι, 
έ περιοδικός βόμβος τής πτήσεώς των, διακόπτων την 
επικρατούσαν τής έρημίας σιγή* καί  ̂άντιπερισπών 
τούς διαλογισμούς μου, τό κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ, ω ; 
στοά μεγαλοπρεπής υπεράνω τής κεφαλής μου ζω

γ ρ α φ ο υμ έ ν η  άπό άργυρολαμπή καί πορφυροβαφή αλ
ληλοδιάδοχα νέφη, τό ονομα τής Κεκιλίας Μετέλλας, 
ητις ίσω ; ύπήρξε καλή καί εύαίσδητος, βεβαίως δέ 
^το δυστυχής ! ή ένδύμησις τοΰ Κράσσου δηλ. πα
τρός τεδλιμμένου ζητοΰ*τος διά σο>ρείας λίδων νά 
διαιώνιση τήν )υπην του, τέλος οί στρατιώται, τους 
δποιους έφανταζόμην μαχομένους έκ τοΰ πυργου του
του, πάντα ταΰτα καί μυρίαι άλλαι Ιννοαι συγκεχυ
μένοι καί δυσερμήνευτοι έβύδισαν τήν ψυχή* μου είς 
τόσον ήδεΐς ρεμβασμούς, ώστε μόλις έδυνήδην νά έξέλ- 
δω έκ τοΰ τάφ5υ έχείνου.

Εκ 'Ρώμης.

Δέν μ^ί μένει κα'.ρός απόψε νά έμβω είς τό Μου- 
σεΐον· έπιδυμώ πολύ νά ιδω τήν αγοράν- αϋτ'ή δεν 
απέχει ?σως πολύ τον τόπου τούτου ώς έκτεΐνομενη 
άπό τοΰ παλατιού λόφου, όπου έγεννήδη ή ‘Ρωμη, 
εως τοΰ Καπιτωλίου, λόφου, οπου έτάφη.

Τ ί ! ή πάλαι ναών καί οίκων πολυτελών καί τρο- 
παιοφόρων αψίδων πλήρης, κέντρον δέ τής ‘Ρώμης 
κοί άκολουδως τοΰ κόσμου, άλλοτε δέ δέατρον το- 
τούτων έπαναστάσεων, αί όποιαι κατ’ άρχάς μέν 
μιτέβαλον τόν κόσμον διά τής ‘Ρώμης, έπειτα δέ τήν 
‘Ρώμην αυτήν διά τοΰ κόσμου' αύτή όπα'ρχιι ή άγορά ! 

Έρειδόμενος έπί τοΰ τοίχου, όπου εκρέμαντο οί π ί
κες τώ* νόμων, (ή Δωδεκάδελτος) όρδιος δέ ίστάμε-
* ffvi -γυϊ- p l n v r ηττου fit iiuvtvovot TOU Κ ατ ίλ ίνΛ  Ot *

νακ
νος έπί τής ειρκτής, οπου οί συνίνοχοι τοΰ Κατιλίναά· 
πήχδησαν ε ί; δάνατον, άφ’ οΰ ήγόρευσεν ό Κιχέρων, πα 
τών δέ τεμάχιον κίονος έκ τοΰ ναοΰ τοΰ κεραυνοβόλου 
Λιάς,περισκοπώ πανταχοΰ, άλλά δέν βλέπω άλλο παρά 
λείψανα κιονοκράνων, στηλών, αναγλύφων κτλ·

Παρατηρώ δέ προσέτι καί εξ κίονας τοΰ ναοΰ τής 
Ό μονο ίας, έ'π«τα τό μέτωπον τοΰ ναοΰ τοΰ Διός S ta
tor,άλλην στοάν τοΰ ναοΰ τοΰ Άντωνινου καί Φαυστι- 
νου, τά τείγη τσΰ δημοσίου δησαυροΰ, τόν δόλον τοϋ να
οΰ τής Νίκης, τά ερείπια τοΰ καταχρύσου οίκου τοϋ 
Νέρωνος, επειτα δέ πάλιν κίονα τινα, όστις ύψοΰται 
μόνος έν μέσφ όλης τής άγορας!

‘Οποία μεταβολή ! Είς αύτόν «κείνον τόν τόπον, 
όπου δ Κικέρων έδημηγόρει μυκώνται η?η βοώ* ά γ ί-  
λ α ι! "Ο,τι δέ ποτ’ έλέγετο forum Romanum καλεί
ται νΰνΟβίηρο vaccino, αγρός, ή πεδίον αγελάδων.

Διέτρεχον άκορέστως τήν εκτασιν τής άγορας μ«- 
ταβαίνων άπό έριιπίου είς ίρειπιον, άπο δριγχοΰ είς 
κίονα, άπό τής άψίδος τοΰ Σεπτίμου Σεβηρου είς την 
τοΰ Τίτου, καί καδήμενος ένταΰδα μέν έπί άετωματος, 
έκ«ΐ δέ έπί παραστάδος, περαιτέρω έπι τίνος στήλης, 
πάντοτε δέ ένησμενίζόμην πατών ύπό τού; πόδας μου 
τό μεγαλεΐον τής ‘Ρώμης, χαί έπ' αύτής βαδίζων.

(1). Libr. l l .E le g .  5.
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ΤΩ Ε Γ Ξ Ε 1 Μ  ΠΟΝΤΟ Α ΡΧΑ ΙΑΣ 
Π Ο Α Ε ϋ Σ  Τ Ο Μ Ε Ω Σ .

‘Η Τόμις, αποικία τών Μιλησίων, ίκειτσ έν τώ 
Εΰξείνω Πόντψ μεταξύ Ίστρου καί Καλλάτιδος. α Ε 
ι  στιν ου», λέγει ό Στράβων έν τω Ζ'· Β:β. τών 
» Γεωγραφικών, άπο ιού ίεροΰ στόματος τοΰ Τστρου,
» εν δεξιδ έχοντι τή» συνεχή παραλίαν, Ιστρος πο 
» λίχνιον tv πεντακοσίοις σταδίοις, Μιλησίων κτι»
» σμα* είτα Τόμις ετερον πολιχ»ιον, »

Τό πολίχνιον τοΰτο, άπο τοΰς πρώτους χρόνους 
τής πρώτης έκατονταετηρίδος Μ. X. εγινε περιώνυμον 
ενεκα τής αυτόθι έξορίας του χαριεστάτου πο ητοϋ 
Όυϊδίου, συνεπίεα διαταγής τοΰ αυτοκράτορος Καίσα- 
ρος Αύγουιτου.

‘Ο έρωιιχός καί δυστυχής Ποιητής ουτος τών 
‘Ρωμαίων, άποβιώσας έν τη εξορία του μετά έπτά 
ετών καί είκοσιν ημερών διαμονή», διεσκέδαζε τήν 
άκρα» του μελαγχολίαν περιγράφω» διά γλαφυρών 
στίχων (1) τή# τοπογραφίαν τής εξορίας του, τήν 
ζωηράν επιθυμίαν του νά έπιστρέ&η ιίς ‘ Ρώμην, καί 
τάς υστερήσεις εις ας ύπέκειτο ζών μεταξύ βαρβάρων, 
τών οποίων, ώς λέγει, ή διάλεκτος ήτον εν μίγμα 
‘Ελληνικών καί Γετικών λέξεων, μηδενός έξ αύτών 
δυναμένου νά δμιλήση Λατινιστί.

In paucis remanent Graj ae vestigia inguae. 
Baec quoque jam  Getico barbara facta sono. 

Unas in hoc populo nemo est, qui forte Latine 
Quaelibet e medio reddere verba queat 

T r i s t i u m Lib. y  El· VII·

Ή  εκφρα«ς αυτη ήτο μεγίστη υπερβολή συγ- 
χωρημένη είς ενα ταλαίπωρον Ποιητήν, οστις διά τή; 
υπερβολικής έξ*ι<°νίσεως τών δυστυχημάτων του,έπρο- 
^πάθει νά «υγκινήση εί; οίκτο» τον Αύτοκράτορα Αυγου- 
ς-ον, Γνα δυνηθή νά έπιστρέψη είς ‘Ρώμη». ‘Η ‘ Ελληνι
κή γλώσσα όμως έλαλεΐτο καλώς άπό τοΰς άρχοντα; 
τής Πόλεω;, ώς μαρτυροϋσι τά διάφορα νομίσματά 
της, οχι μόνο» ότι ή Τόμις ητο πόλις αυτόνομος, 
άλλά καί ότε ύπέκυψεν είς τόν ζυγόν τής ‘Ρώμης. Με
τά ολίγον είσήχθη δ Χριστιανισμός, καί τό ιερόν 
Ευαγγέλιο» έκηρύχθη είς του; Τομήτας Ελληνιστί 
άπό τό στόμα τοΰ ιερού άποστόλου Άνδρέου, όστις, 
άναχωρώ» διά τό Βυζά.τιον, έγκαθίδρυσεν αυτόθι καί 
’ Επίσκοπον ίνα υποστήριξή τό» Χριστιανισμόν. Πα
ρελθόντος τοΰ καιροΰ, ό ’Επίσκοπος Τόμεως άνεγνω- 
ρίσθη Μητροπολίτης πάσης Σκυθία;,, ώς μαρτυρεί 
ε» νόμισμα τοΰ Αύτοκράτορος Καρακάλλα, έπί τοΰ

(1) Οί στίχοι ουτοι απαρτίζουν τά ποιήματα 
τον Tristia, Pontica, xai Ibis.

όποιου άναγινώσκιταιΜΗΤΡΟ. ΠΟΝΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ. 
Τό ίέ  πολίχνιον, κατά τόν Στράβωνα, ή Τόμις, μετ’ 
ολίγον, ώς όρθώς παρατηρεί δ Γεωγράφος Λά Μαρ- 
τινίέρος (1), Ιγινε λαμπρά καί πλούσια έμπορική πό
λις, τής όποίας δ Επίσκοπος εΐχεν έκτεταμένη» δι
καιοδοσίαν έπί διαφόρων πσλεων, κωμοπόλεων καί 
πολιχνίων. Οδτ» τήν περιγράφει ιίς  συγγράφει»; της 
Δ'. έκατονταετηρίδος, ό Σωζόμενος, έ» τώ  Βιβ.Ι. ς ' . 
K ty.xd  τής Έκκλησ του ‘ Ιστορίας, άνσφέρων πιρί τής 
σταθερότητος τοΰ Επισκόπου Τόμεω; έ»τώ  δόγματι 
τής έν Νίκαια Οικουμενικής Συνόδου. ’Αντιγράφομε» 
δέ δλόχληρον τά έκ τή ; ‘Ιστορίας ταύτης ερανιτθέν 
έδάφιον, ώς παοάδιιγμα τής αρετής έ»ός Άρχιερέως 
τής 'Ανατολική; ’Ορθοδόξου ’Εχκληιίας. « ‘Ω; loue 
« Λέγει ό Σωζόμενος,ιϊ συνέβη άνδρείοις τάς έκ- 
» κλησίας ίθύνειν, ού μετεβάλλο»το τής προτέρας δό- 
» ξης τά πλήθη· άμέλειτοι καί Σκΰθας λόγος διά 
» ταυτην αιτία» έπί τής αύτή; μεΐναι πίστεως’ του- 
» το δέ τό έθ»ος, πολλάς μέν Ιχει καί πόλεις καί κώ- 
» μας, και φρούρια’ μητρόπολις δέ Ιστι Τόμις, 
» πόλις μεγάλη καί εύδαίαων παράλιο;, έξ εύωνύ- 
» μων εισπλέοντα, τόν Ευξεινον καλούμενον τόπον· 
» είσέτι δέ καί νΰν έθος παλαιόν ένθάδι κρατεί,
» τοΰ παντός έθνους ε»α τάς εκκλησίας έπισκοπεΐν 
» κατά δέ τόν παρόντα καιρόν, έπετρόπευε τούτων 
» Β ίεττινίων* καί Οΰάλης δ βασιλεύς ηκεν είς Τόμ ιν
• έπεί δέ εί; τήν;Έκκλησίαν άφίκετο, καί ώς είώθϊΐ 
s έπειθεν αύτόν κοίνωνεΐν τοΐς άπό τής έναντίας 
» αίρέσεως, άνδρεΰο; μάλα πρός τον κρατοΰ»τα σταρ —
» δησιασάμενος περί τοϋ δόγματος τώ» έ» Νίκαια συ-
• νελθόντω», κατέλιπεν αύτό», καί «ί; έτέραν ^λθε 
» έκκλησίαν- καί δ λαός επακολούθησε’ σχεδόν δέ
• πασα ή πόλις συ»εληλύθεισαν, Βασιλέα όψόμινοι, 
» καί νεώτερον Ισεσθαι τ ι προσδοκήσαντες- άπολειφ- 
» θείς δέ Ούάλης σύ» τοΐς άμφ αύτό», χαλεπώς 
» ήνεγκε τήν ΰβριν καί συλληφθέντα Βρεττανιωνα,
• είς υπερορίαν άγεσθαι προσέταξε' καί οΰκ ε ί; μακράν 
« αύθις έπανάγεσθαι έιτέτρεψε* χαλεπαίνοντας γάρ, 
» οίμαι, πρός τήνφυγήν τοϋ ’Επισκόπου ίδώ» τους 
» Σκύθας, έδεδίει μή τι νεωτερίσωσιν· άνδρε;οις τε 
» έπ.στάμενος, κσί τή θέσει τών τόπων, άναγκαιοις 
» τή ‘Ρωμαίων οικουμένη, καί τών κατά τόδε τό 
» κλίμα βαοβάρων προβεβλημένες' Βρεττανιων μεν 
d ού» ώδε κρείττω» ά»«φάνη τής τοΰ κρατοΰντος 
» σποιιδής’ άνήρ τάτε άλλα άγαθος, καί έπι αρετή 
» βίου επίσημος, ώς καί αύτοί Σκύθαι μαρτυροΰσίν. »

Προσέτι ό ’Επίσκοπος τής πόλεως Τόμεως όχι 
μόνο» ήτο» άνεγνωρισμένος παρά του εν Κωνσταντι* 
νουπόλει Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου ως αύτοκέφαλος, 
άλλά έχαιρ* καί κανονικά προνόμια τινα. Μαρτυροϋσι 
τοΟτο τά διαταχθέ»τα έν τώ  ΤιτΛιλ Ή , Ki<f. Α . 
τον Νομοχάνονος τοΐ’ Φώτιον, λεγο»τος’ — * ‘Εκαστη 
» πόλις_ΐδιον έχέτω ’Επίσκοπο», κά< διά θείας άντι-

(1) Τδε Grand Dictionnaire Geograpbique- 
Gritique de Bruzen La Martiniere. A yen ise 
1741 vol. 10 είς φύλλ/Αρθρον Tomis.

»  γ ρ α φ ή ς  τ ο λ μ ή σ η  τ ι ς  ά φ ε λ ε σ θ α ι  π ό λ ι ν  τ ο υ  ίδ ιο υ  
ι  Ε π ισ κ ό π ο υ ,  ή  τ ή ς  π ε ρ ιο ικ ίδ ο ς  α ύ τ ή ς ,  ή  τ ί ν ο ς  ά λ λ ο υ  
»  δ ικ α ίο υ ,  ρ μ ν ο ΰ τ α ι  τ ώ ν  ό ν τ ω ν  κ α ί  ά τ ιμ ο ΰ τ α Γ  έ ξ η ·  
ϊ  ρ η ν τ α ι  Τ ο μ έ ω »  Σ κ υ θ ία ς  π ό λ ι ς ,  δ γ ά ρ  έ π ι* κ ο π ο ς  
* α ύ τ ή ς  «  κ α ί  τ ώ ν  λ ο ιπ ώ ν  π ρ ο ν ο ε ΐ ,  κ α ί  ή Α ε ο ν τ ο π ο λ ι ς  
‘ Ι σ α υ ρ ία ς .  »

‘ Ο όε ιΙεροχΛήο Γραμματικός, σνγγραψενς περί 
τα τέλη τή ; όγδοης έκατονταετηρίδος, περιγράφω* 
τάς επαρχίας τής Αύτοκρατορίας, άναφέρει ρητώς 
έν τώ  πονήαατι αύτοΰ « ό ΣνΥεχΰνμος, τήν έφεξή; 
περιγραφήν —  5 ’. ’Επαρχία Σχυθίας. Τυμις, —  
ΑιοΥνσόπολις —  "Ακραι —  Κάλλαχις —  Ιστρος 
—  Κ ωναταντιάνα , χ τ Λ .

Προιέτι ά»αγινώσκομεν έν τώ  Βιβ. Β '. περί θ ε -  
μάτων τον Βασι.Ιέως Κωνσταντίνου τον Πορφυρο
γέννητου τήν περιγραφήν ταύτην.

—  « ’Επαρχία Μυσίας, ύφ’ ηγεμόνα, πόλεις ΙΕ .
» Τόμις, Δ.ονυσόπολις, 'Ακραι, Καλλάτις, Ιστρος 
» Κ ωνσταντιάνα, χ τ X . »

Από τήν δευτέραν μαρτυρίαν ταύτην . μάλιστα 
εξάγεται σαφώς, ότι ή Τόμις ήκμαζεν είσέτι κατά 
τάς άρχάς τή ; δεκάτης έκατονταετηρίδος, καθότι τό 
τε ήκμαζεν ό σοφός Αύτοκράτωρ, Κωνσταντίνος ο 
Πορφυρογέννητος· πλήν ή μαρτυρία αυτη είναι x s i j  
τελευταία, ήν έχομε» άπό τή» ‘Ιστορίαν περι τής ης 
ό λόγος πόλεως. Αγνοείται όμως ή εποχή τής κατασ 
τροφής της' είνοι δέ πολύ πιθα»ό» οτι κατεστραφη 
άπό τού; Β5υλγάρους, οίτινες ίσως έβίασα» τους εγ· 
κατοίκους της νά κατοιχήσωσι τά ε»δοτερα μερη τήί 
Βουλγαρία:, ώς άλλοτε έπραξαν κατά τών κατοίκων τής 
πόλεως Δεβέλτου, τανΰν Πύργου, ήτις είναι πόλις 
παραθαλάσσιος πλησίο» τής Άγχιάλου.

Περί τάς άρχάς δέ τής δεκάτης έκτης έκατονταε
τηρίδος δύο ’Ιταλοί, ό ‘ Ιεριύ; ΤζέΛιος ΚαΛχαγνίνης 
άπό Φίρράραν, πόλιν τή ; έπικρατείας τοΰ Πάπα, 
καί δ 1 Ηρακλής Τζιοφόνης άπό Σουλμόνα πόλιν 
τ ιΰ  Βασιλείου τής Νεαπόλεως, πατρίδα δέ τοΰ ποι- 
ητοΰ ΟύΐδίοΜ, έκύρηξαν είς τά ποιητικά των συγ
γράμματα, δ μεν πρώτος, δτι ή άρχαία Τόμις ήτο 
τ6 Τομισβάρ' δ δέ δεύτερος, ή Κιοβια, και οτι πλη
σίον τής πόλεως ταύτης υπήρχε καί λίμνη ήτις 
έλέγετο Όβιδοδιζέρο, τβυτέστιν Ούΐδίου λίμνη. 
Οί δέ συγγραφείς καί γεωγράφοι έκτοτε μέχρι τών 
ήμερών μα; αντί νά έρευνήσωσι μέ τήν άπαιτουμένην 
χρίτιν τά λεχθέντα περί τής νέας έπονομασίας δοθεί- 
οης είς τήν άρχαίαν Τομιν, βι μέν περισσότεροι εξ αυτών 
•παρεδέχθησαν, τυφλοϊς οαμασιν, ·»ήν γιλοίαν γνώμην 
τοΰ Καλκαγνίνη, οί δέ έπίλοιποι, τήν έτι γελοιω- 
δεστέραν, τοΰ Τζιοφάνη, παρά τοΰ όποιου μανθάνομεν 
τ ίν ΐ τρόπω έγενήθη έν τή κεφα>ή τοΰ Καλκαγνίνη ή ιδέα 
ότι ή Τόμις ήτο τό λεγόμενον Τομισβάρ. Anno Μ. 
D. ν ΐΙ Ι ,λ ε γ ε ιί Τζ^οφάνης έν τώ παρ αύτοΰ συντοχθέν 
τ ι Βίω τοΰ Ούΐδίου ε ί; τήν έκδοσιν τών Μεταμορφώσεώ' 
του, repertum est ejus sepulchrura, ut memoriae 
prodidit Abrahamus Ortelius in Synonimia Geo- 
grafica, ubi Gasparem Bruschium citat auctorem. 
Eus autem haec verba sun t: a Sabaria Lazio 
» Austriae oppidum est ad Augrum Qluvium

» nomine Stain Gaspar Bruscbius dicit hie anno 
M. D. VUI· sepulchrum Ovidii Nasonis inven- 
» turn, testudine magnificum, et hoc epitaphio
■ ornatum.

F a t u m  n e c e s s i t a t i s  l e x .

Hie situs est yates, quem divi Caesaris ira  
Augusti, patria cedere jussit humo.

Saepe miser voluit patriis occumbere terris,
Sed frustra, hunc illi fata dedere locum
» Isabella Pannoniae Regina circiter annum

■ M. D. XL Ovidii calamum ex argento Tauruni. 
squae est urbs inferioris Pannoniae, ostendit 
»Petro Angelo Bargaeo, qui hoc ipsum mibi nar- 
srav it, cum hac inscriptione O v i d i i  N a -  
s s o n i s  C a l a m u s ;  qui non multo ante 
*id tempus sub quibusdam antiquis ru in is fuerat 
urepertus. Eum Hegina ipsa plurimi faciebat, et 
> veluti rem sacram, carum habebat » Deeodem 
Calamo, προσθέτει ό Τζιοφά»ης, Coelius Calcagni- 
nus, qui et ipse in Sarm atia fuit, in ea elegia, 
qua Scytarum  mores describit, ita ait
^uae loca num teneam, Daniel, a forte requiris, 

F lebile Peligni perlege vatis opus.
Hie ubi describit Pontum et loca proxim a Ponto ;

Exsiliique gemit tristia  fata sui.
Nec mala quae scribit, credas scripsisse poetam 

Sed crede a Clario cuncta relata Deo.
Testis ego. atque utinam testis ne nota loquatur, 

Omniaque a vera sin t aliena fide.
Naso Τ o m o s coluit, quod nunc dixere T o-

m i s v a r,
Bis sex hinc decies m illibus illud abest.

Έν τή άξιολόγω δέ διατριβή τοΰ Μ Ίούστου Γοτ- 
θοφρεδου' Ρ=.βενέρου περί τή: εξορίας^ καί τοΰ τάφου 
του Οΰϊό'ου, ή» κατεχώρισεν ό Βοκρμάνος είς τόν Δ̂ . 
τόμον τής έκδόσεώς του ό*ων τών ποιημάτων ^τοΰ 
ρηθέντος πο,ητ^ΰ, σελ. 27 (1), περιγράφονται σαφώς ή 
γεωγοαφκή τοποθεσία τής Τόμεως, καί οι υπ«ροο-· 
λικαί'έ*φράσεις τοΰ Ούΐδίου περί τής Ιρημώσεως και 
τής μεγίστη; ψύχρας τοΰ μέρους εκείνοι», όπου ε ,ω - 
οίυθη. Εκ τών υπερβολών δέ τούτων, ο\ς φαίνεται^, οί 
^ηθέντες συγγραφείς παρεκινήδησαν νά άμφιβάλλωσι 
περί τής άληθοΰς θέσεως τής Ίόμεως, νομιζοντες οι 
μέν, ότι ήτο* ή έν Ούγγρία πόλις Τομισβάρ, οι 
ότι ήτον ή έν Ρωσσία, πλησίον τοΰ Δνιεστερου πο
ταμού, Κιοβία, ένώ ή μόνη μελέτη τής τοπογραφίας 
τής Τόμεως, λεπτομερώς και ακριβώς περιγεγραμμε- 
νη; παρ αύτοΰ τοΰ Ούΐδίου, ήοκει νά άποδείξΐ) είς τους 
π»ρί ώ» ό λόγο; ουγγραφιΐς την μεγίστη» απάτην των 
καθότι ή Τόμι;ήτο πόλις παραθαλάσσιος τοΰ Ευ,ει»ου 
Πόντου, ένώ τό Τομισβάρ καί ή Κιοβία «να ι μεσό
γειοι. Ένεκα τούτου δ ραθείς Γοτθοφρέδος προσθέτε ι.

(1) P. Ovidii Nasonis opera omnia cum notis 
Petri Burmanni. Amstelodami 1727 είς 4.



Cum enim de situ loci nemo veterum dubitave- 
r it , et ipse Ovidius optime testari queat ad 
Pontum Euxinum, prope Ostium Istri positum 
fuisse, factum est tamen superiore seculo, ut 
Coelius Calcagninus Temesvar Transylvaniae 
oppidum, Ciofanus et a lii Kioviam Lithuaniae 
mediterraneas urbes, Tomos reterum  esse r id i
cule crediderint. Ille solius nominis vicinia du
ctus hie sepulchri cujisdam detectione quod 
prope hanc urbem cum inscriptione Qvidii re 
pertum sit. Sed volupe fuerit de his disserentem 
audire Laurentium Mullerum, consiliarium  qem- 
dam Ducis Curlandiae. « Είχομεν μεδ’ ήμών λέγει 
» δ σύμβουλος Μΰλλβρος (2), εύγενή τινα Βολινόν, 
» Βοϊνούσκην δνομαζόμενον, τόν δποίον μας έσύστησε* 
» δ Στάραστας (δημογέρων) τή ; Βριμβλόβας. Ουτος 
» ίπ ι:;Ε  τινας έξ ήμών νά προχωρήσωμεν μετ’ αύτοϋ 
» καρτιρώς, έπειδή ήδελε νά μας δειξη τδν άληδή τά- 
» φον τοΰ Ou'fSiou. Όθεν, άροΰ τινές ίξ  ήμών έπεί. 
» σθησαν νά τδν άκολουθήσωσιν, μα; Ικαμιν, εις εξ 
» ήμέρας άπό τον Βορυσδένην διερχόμενοι δδόν ίρ η  
ι> μον και δυσδιοΕβατο», νά φδάσωμεν είς ώραΐον 
» άρωτόν τινα τόπον, χαί υστιρον ι ί ς  δροσερά» π η .  
» γή·,· όχι δέ μακράν τής πηγής ταύτης, ώς βιλή» πε
ι» τρας, έσυρε τδ ξίφος του, έκοψε τδ βαδύ χόρτον, συ- 
» νεργουντων καί ήμΰν ιίς τδ νά καδαρυδή δ τόπος, 
» εως ου εδρωμεν τήν έπιτύμβιον πλάκα. Ά λλ ’ έπ ιι- 
» 5ή καί τά γράμματα ήσαν σκεπασμένα μέ βρύον, 
» έτι δέ καί άπό τδ Ιμτροσδεν με'ρος τής πλακάς ή 
* τον άποκεκομμένον εν τεμάχιον, έκαθαρίσαμεν τά 
» γράμματα διά τών μαχαιρών, τά έμαυρίσαμεν μέ 
» πυρίτιδα, καί εΰρομεν, δτι δ τάφος έσυμφώνει ·μέ 
» τούς λόγους τοϋ Βοϊνούσκη, επειδή επί τη ; πλακός 
ι  είναι γιγλυμμένοι οί τέσσαρες ουτοι στίβοι.

Hie situs est yates, quem divi Caesaris ira  
Augusti Latio cedere jussit humo.

Saepe miser voluit patriis occumbere terris, 
Sed frustra hunc illi fata dedere locum,

« Έλάβομιν άπό τά δένδρα δητίνην, τήν έμαυρί- 
» σαμιν διά πυρίτιδος είς τήν φωτιάν, καί μέ αυτήν 
» έγιμίσαμιν τά γεγλυμμένα γράμματα, διά νά μή 
» γεμίζωντιι πλέον άπό δρύον. Ό τ ι δέ δ τόπος, όπου 
» κεΐται ή επιτύμβιος πλάξ, ad fines Graeciae, έ- 
» κάτοικεΐτο, τοΰτο φαίνεται άπό παλαιούς σωρού; 
» λίδων, καί άπό τήν τερπνήν πηγήν. ‘Ο Βοίνούσκη: 
» Ιλεγεν ότι δέν άπεΐχι πολύ δ Πόντος, άλλά ήμεΐς 
» δέν έτολμήσαμιν νά προχωρήσωμιν. » (3)

Έ κτη ς περιέργου έκθέσιως ταύτης Ιξα'γεται,ότι οί 
■περί τά άρχαιολογιχά ά*ατεώνες δέν ελειψαν πώ

( 2 )  Ό  Γοτθτφρέδος Αναφέρει τήν εχθεσιν ταύ 
τηγ Γερμαγιστϊ, άλλά  ήμεΐς ένομίσαμεν εύλογον 
νά τηγ Αγαφέρωμεν ελληνιστί, χάρ ιν τών μή γνω - 
ριζόντων τά Γερμανικά, ώς ήμεΐο α ύτ ιί. ιΗ δέ μ ε - 
τάφρασις εγεινε ύπό τοϋ φίλον μας Κ. Γ. Γ.

(3) Vide Ζ e i 1 e r u m Epistola 400 pag 677.

ποτι, χαι ότι ή άνακάλυψις τοΰ Βοϊνουικη ίσοδυναμιΐ 
μέ έκείνην τοΰ έπί τών ήμερών μας Σιμωνίδου έν Κων
σταντινούπολή Cum hac autem ratione, έξακο- 
λουθιϊ νά λέγ5 εΐ; τήν έπίκρισίν του δ Γοτίίοφριί»;, 
loci ferme convenit Michalo Litbuanus in  
f r a g m i n i b u s p .  35. I b i, inquiens, Β o r y -  
s t h e n e s  i n v o l v i t u r  m a r i d u o d e c i m  
o s t i i s  d i v i s u s . e t c .  u n d e  h a u d  pr o-  
c u l  o s t i a  D n e s t r i  c o g n o m e n  h a  
b e n t  V i d o n  o,  a  b Ο v i d i o Po  e t a,  q u  i 
e a  i n  p a r t e  P o n t i  e x u l a s s e  c r e d i ·  
t u r. Quae deinde idem Michalo additde Trojae 
raderibus prope Kioviam, etiam Heracliti sple- 
nem movere possent. Lazius autem lib 12. fol. 
367 . tempore Eriderici III. Imper aliud illius 
Poetae monumentum repertum scribit Sarw a 
riae in H ungaria quod Episcopus Taurinensis 
ju re  dioeceseos sibi vindicaverit, putatque in 
dultu impetrato Ovidium ex Ponto Sabariam  
se contulisse, ibique mortuum esse. Quae res 
tantundem fidei mereri videtur, atque illud, 
quod Isabella Regina Uogariae Petro Angelo 
Bargaeo ostendisse calamum argenteum Ovidii 
traditur Belgradi repertum. H o f m a n u s  i n  
L e x i c o  s u b  n o m i n e  O v i d i i .  Sed ut 
rneum quoque, si quod est, jud icium  interpo- 
nam, ficta mihi viiientur haec omnia. Nam et 
Eusebii opinio Ovidium Tomis sepultum an ti- 
quitatis praescriptione se tuetur, et majorem ha- 
bet veri sim ilitudinem v i d  S c a l i g e r u m  
in E u s e b i u m .  Fabulae autem L ithuanicae 
incunabula facile deprehenderit, qui cogitaverit, 
quo ambitu haec gens a  Romanis originem su 
am arcessere soleat. V i d e  L a n s i u m  c o n 
s u l t .  p r o  P o l o n i a ,  et i m p r i m i s  Mi ·  
c h a l o n e m  F r a g m i n e  q u a r t o  Nec no. 
vum est supposititias inscriptiones vulgari post 
fraudem Annii T iterb iensis. Qui autem Tomos 
hodie Baba a  Turcis dici putant, oppidum adbuc 
munitum et capaci portu instructum , aut rem 
acu tangunt, aut proxime absunt a veritate. 
Situs enim loci convenit, licet recens Danubii 
tabula Tomos paulo meridionaliores faciat. Sed 
contenti simus hoc Catone.

(άκολουδεί.)

ΠΕΡΙ Τ Η Σ ΝΟΣΟΓ ΤΩΝ 

ΣΤΑΦ ΙΔΑΜ Π ΕΛΩ Ν

Είς τδ έβδομον τή; Μνημοσύνης τεΰχος κατεχώ- 
ρησα μιαρόν υπόμνημα περί τής έπισκηψάσης νοσβυ 
εΐ; τάς σταφιδαμπέλου?, έξέδετον δ’ έν αύτώ. »

Ιο* Ό τι ή άιδένεΐα αΰτη είναι συνέπεια τοΰ έπ’ 
άπειρον πολλασιασμοΰ μικροΰ τίνος παρίσίτοο χαι 
μικροικοπικοϋ μυκηιος, κληδέντοος παρά τών ιίδικώς

πιρί τήν έξετα ϊΐν τών μικροτκοπικών φυτών καταγι- 
νομένων*ί2ΐ(>ίο> T t)**eptrd»-|Oidium T ucken j. α<τε- 
κρουον δέ τήν ίδεαν τών νομιζό.των δτι ή άιδε-εια ει 
ναι πάχνη, (ρυσίβη, παγετώδης ούσία, διαφΟορα τωι 
χυμ ώ ν τής άμπέλου,*αί οριζόντων αύτήν μέ άλλας αο
ρίστους καί κενάς φραιβολογίας, άναρμόστους είς τήν 
βημερινήν τώ* έπιστημών πρόοδον.

2ον. Ό ,τ ι ή *όσος αΰτη, ά/αιανιϊσα τδ πρώτον έν 
Α γγλ ία , μετέβη έκΰδεν είς Γαλλία/, κατόπιν ε ί ; ’Ιτα
λίαν, Σικελίαν, τά ; Ίονίους Νήσους, καί τήν ‘Ελλάοα, 
τιλέσα ια  ουτω «ίδο; περιοδείας σανήδους καί είς πολ
λά ; επιδημικά; άσδενεία; μα;ιζουσας τήν άνδρωπότητα.

3ο*. Ό τι ή *όσος έβοηδήδη, έκ τινων ατμοσφαιρι
κών ανωμαλιών τοΰ π^ρελβόντο; Ιαρος' οτι προσβά 
λει άποκλειστικώ; τήν άμπελον, σπανίω; δέ αλλα 
? υτά, καί δτι ή προσβολή γ ί.ετα ι κατά λόγον^τή; έ- 
τή άμπέλω ΰπαρ^ούση; μεγάλης υγρασίας, τή; σκι' 
δς, τή ; μή άνα»εώσεως τών ^εJμάτω; τοΰ άέρος, καί 
τής έλλείψεως τοΰ άναγκαιοΰντος ποσοΰ ηλιακής δερ 
μότητος.

4ον. Ό τ ι τά αποτελέσματα τής νοσου ει»αι όλε 
Ορια, τόσον έπί τοΰ καρποΰ όσον καί επί^ τών άμ- 
•πέλων, καί ότι είναι μεγάλη πιδανότη; νά εηωμιν τήν 
έξακολούδησιν τοΰ κακοΰ έπί σειράν πολλών έτών.

δον. Ό  ; ι πάντα τά μέχρι τοΰδε _ έπιννοηδέντα 
βεραπιυτικα μέσα ιίναι άβίβαια καί ανίσχυρα, ή δυ
σεφάρμοστα1 ότι καί έν αύτή ττι σοφή καί πλούσια 
Ευρώπη, όπου ή νόσος πρδ δκτώ έτών έξακολουδ» κα- 
ταστρέφουσα τούς αμπελώνας, δέν ή5υ»ηδησοιν νά πρά- 
ξωσι τίποτε κατ' αΰτής. Προσίδετον δ’ επί τίλου; 
συμβουλάς τινάς πορισδείσας συ/επεία αύτής τής φυ
σεως τοΰ κακοΰ τόσον περί τή ; έν μέρει πιθανή; δια- 
σώσεω; τοΰ καρποΰ όσον καί περί τή ; εις τό μέλλον 
πιθανής υγείας τών κλιμάτων. ^

‘Ως έν παρόδω δέ είπο* ότι κατά δυστυχίαν ποΛ-  
λοί αμαθείς καί ‘όλως διόλου ξένοι τών τοιούτων γνώ 
σε»ν έπελήρθησαν τή ; ύποθέσεω; ταύτης, ούχί διά νά 
ώφελήσωσιν, άλλά διά νά έπιδείξωσι σοφίαν οτι συμ- 
βουλιυθέντις αντέγραψα* διαφόρου; μυδους τών αρ
χαίων τών δποίων αί έπί τώ* πειραματικών έπιστ»Γ 
μών γνώσεις παραβαλλόμενοι μέ τάς γνώσεις τοΰ 
«αρόντος αϊώνος είναι άτελεΐς, καί πολλάκις γελοΐαι; 
Άναφέρον δέ καί άστεΐον τ ι φάρμακον τό δποΐον κατά 
τής νόσου σοφός τις έκ Τριπόλεως έπρότεινε δηλ. 
Τό πλησίον τής αμπέλου χαύσψον τριών καρκίνων 
ζώ ν τω ν ! 1!

Τ ίς έπίστευεν όμως ότι αύτό τό άθώον σχολιβν, το 
όποιον έκίνησι τδ μειδίαμα τώ* αναγνωστών μου, έ 
μέλλε νά έρεθίσ5 τήν χολή» τοΰ προτείναντος αύτό, 
καί νά τω έμπνεύστ) δλόκληρο* άρθρον πλήρες σοφίας 
«καταληπτού, π^ήρις γνώσιων καί ίδιών αγνώστων 
μέχρι τοΰδε, καί πλήρες κολακευτικών έκφρασεω* 
*α τ ’ έμοΰ, καρυκευμένων μέ τό αλας έκιΐνο τό δποΐον 
μόνον εις τήν άγοράν τής Τριπόλιως δύναται τις νά 
πορισθή ; ( ί )

( \ )  Ί  δον α ί φιλοφρυνητιχαι υπέρ έμοϋ εκφράσεις

Ούτε σκοπόν, ουτι καιρόν ιιχον διά νά άπαντησι» 
είς παραλογισμούς πρωτοτύπους καί ανήκουστους· άλλ 
έαειδή καί ή σιωπή τών φρονίμων άποκαθιστα, παρε- 
ξηγουμένη έν Έλλάδι, θραευτέραν τήν άγυρτείαν έ- 
πειδή καί δ γραφών δμιλεΐ μέ στόμφος άνδρόί έκι> 
στήμονος, άνδρός ίατροΰ· έπειδή καί οι δεινώς πα· 
σχοντις ίδιοκτήται πιθανόν νά έκλάοωσι την Τριπο- 
λιτικήν πυγολαμπίδα ,ώς φανόν άληδή (καί χαρακτήρ 
τών δεινώς πασχόντω* είναι ή εύπιστία) έπιχιιρώ 
χάριν όλων τούτων, καί πρός διασκίδασιν τών άνα
γνωστών τής Μνημοσύνη; νά άπαντήσω δλίγα τι*α.

Καί άφ’ ου έγώ γράφων δέτω τήν υπογραφήν μου, 
είναι νομίζω δίκαιον νά φανερωσω και εις τους άνα* 
γνώστας μου ποιος τις εΐναι αυτός δ άπονος έμπρη-

χαι χαριεντισμοί τοΰ αυτοσχεδίου αύτοΰ^ σοφον χα 
Βοτανικυΰ ευρισκόμεναι είς την διατριβήν του.

» ίΟ Κ. Ό ργανίδης παρουσιάζεται πλήρης κόμ
που ! ώς ά ν ολ ο ς ό  χόσμος τάς ιδέας αύτοΰ επ ε-  
ρίμενε νά φωτισθή φαν τάζόμενος ώς ούχ εδει δτι 
αύτώ μόνω δέδοται ώς Βοτανικω τό τοιοΰτον δίχως 
νά συλλογισθή  ! κτλ. κυριευόμενος υπο τής τοιαύ
της φ ιλ α υ τ ία ς ! . . · Πόσους θησαυρούς άνεκάλυψεν  
ό σοφός καθηγητής δέν μας λέγει · · · · Ευτυχής 
ή επιστήμη έάν είχε καϊ άλλους Ό ργανίδας  . . . .  
τοΰτο μας δίδει ύπονοίας δτι ταΰτα ε ίσ ιν  άγυρτίας 
λό γο ι ! ! Τόν ορισμόν τοΰ χαρακτήρος τής νόσον ε- 
λαβε παρ ήμών ό σοφός καθηγητής καί παρήλλαζε 
μόνον τήν φράσιν . . . 'Ως καλός βοτανικός έ χ  ρ ε- 
ώ σ τ  ε ι νά  γνωρίζι) κτλ . . . . έ χτ ής  π λ ά ν η ς  
τ α ύ τ η ς  φερόμενος λ έ γ ε ι . . . .  A c  μ  ά θ η ότι
ή νόσος ε ίνα ι ή έρνσίβη κτλ  Π ριν είπτ, ταΰτα
έ χ ρ ε ώ σ τ  ε ι  ώς πολυμαθής υ λ  σνμ6ονλευθή χαΐ 
τόν Γρηγόριον τόν ΙΙαλαιολόγον ! . .  ‘Ο Κύριας Όρ- 
φανίδης ικανός μόνον διά τό πρακτικόν μέρος τ ή ς 
Β ο τ α ν ι κ ή C α π έ χ ε ι  π ο λ ί τ η ς  τοιαύτης ε ιδ ι
κότητας. Κύριε καθηγητά ά γ ά γ ν ω ο ο γ τ ό γ  ΠλΙ- 
νιον ά ν ά γ ν ω  σ ο ν  δε κα ϊ τόν θεόφραστον. . δθεν 
ψ ε ύ δ ε τ α ι  ό ώς έκ Τρίποδος λαλώ* Κύριος Ορ- 
ωανίδης . . . Βεβαίως α ν  ίχ χ ,  γ ν ώ  σ ι ν  τών Αρ
χαίων ονγγραφών περί τών νοσημάτων τών φυτών 
κτλ. . .· A ί  χ  ω ς λοιτ,όν υ  ά γ  Υ  ω ρ IC y  c, Κ ύ ' 
pie Καθηγητά, τάς ιδέας ιώ ν  αρχαίων έ τ ό λ μ η -  
σ ε ς\  χατά τό Μ ενιππιχόν ή Τοζοτικόν νφος σον
νά έμπα ίζν« *1* ?T «^ay ra  Λε? 1 έΡυσί6τ>< ! * 1 * Ε ί*
ul δέ β  έ  β α ι  ο ς ο ιι ο ν τ  ε ά ν έ γ ν ω σ ε ς  π  ο-
τ k ά ρ χ  α ΐ  ο ν  σ ν γ  γ  ρ α φ έ α ! και ιοΰτο κατά
δηλόν σε πο ιε ί διότι ήγνόεις τά του Π λινίου χαι 
θεοφράστον ! . . Έσάρκασες τήν ίοΰ Π λινίου ιδ έ 
αν τά τοϋ χαυσίματος τών τριών καρκίνων ως γ ε .  
λο ίαν . . . Μή περιοριζόμενος ό ή ο ω ς εις τα τ ή ς 
π ρ α κ τ ι κ ή ς  τ ο ν  Βοτανικής ! . . . άλλά  φ λέ
γόμενος έχ τοΰ οίστρου τής Αοχησισοφίας χτλ. . . 
φανταζόμενος δτι αύτώ μόνον δέδοται τό νά  σκέ
πτετα ι έπ ϊ τοϋ θέματος τής νόσου. . . .  Περισσότε
ρον αρμόζει είς ίατρυΥ παρά είς έ ν  α β  ο τ α '  
ν ι χ ό Υ  ! κτλ.
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»τής τ ώ ν  τριών ζ ώ ν τ ω ν  χ α ρ χ ί ν ω ν ,  αύτό; δ Γολιάθ 
κατά τοΰ έποίου δ δειλός έγώ καί μικρός Δαυίδ έπέρ. 
χ#μαι έ* σφενδόν5 κα! έπιστημονικοΐς λίθβις.—  ’Α· 
ναγνώσατε.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Πρός τ o r  έί,οχώτατον Ιατρόν  ! Κύριον 
Π ύρλαν άρχισυνζάχτην τής 

Βελζιώσεως.

Δέν έΐϋί^τιυον ποτέ, φίλιμου Κύριε Πύρλα, οτι με
τά τήν *ίς Παρισιού;^ συνάντησίν μας ( οπού μετέβης 
διά νά καθυποβάλης εις τήν χρίσιν τών άκριτων άκα- 
δημιακων τή ; Γαλλίας τήν πο.Ιύχροτον εφεύρεσή  
τοϋ ύδρωρολογίου σου) δέν έπίστευον, λέγω, ποτέ ότι 
έπι»τρέφων ήθελον, ύστερον άπο επτά έτη συναντηθεί 
μετά σοΰ εις τή ; Δημοσιογραφία; τήν μεγάλην παλαίσ· 
τραν, οτι ήθελον συζητήσει θέματα Βοζανιχής ( τά 
όποΐα εις έξ ήμών τών δύο ουτε ώνιιρεύθη χάν) καί 
ότιήθιλον βιασθή να σοί είπω, άν δχι όσα σοί «!πον 
εύγενικώ καί Γαλλιχώ τώ τρόπωοί φθονεροί άκαδημι- 
ακοί τών Παρισίων διά την άνακάλυψίν σου, τούλά- 
χιστον όσα άναγχάζεταί τις νά είπη είς άρχαρίου; 
μαθητάς, Χαί ούχί εις έπαγγελομένου; τάν έατρόν χαί 
επιστήμονα. (Διότι, νομίζω, ότι μετά τήν έκ Παρισίιον 
ίπιστροφήν σου είς ‘Ελλάδα έσπούδασες ιατρικήν, ναι 
μετέρχεσαι, ώς μανθάνω, μετ’ έπιτυχίας τήν ίεράν τοΰ 
Ασκληπιού τέχνην εΐ; τήν πατρίδα σου.)

Εγραψα εις τό έβδομον τεΰχος τής Μνημοσύνη; 
μιχρόν υπόμνημα διά νά δώσω άμυδράν τινα ιδέαν «‘ ί 
τοΰ; άπηλπισμένους κτηματικού; τής ‘Κλλάδος περί 
τής φυσεως τής ασθένειας, ητις ώς νέα χι; πληγή τοΰ 
Φαραώ ιπισκήψασα προσέβαλε τάς αμπέλου: χαί στα 
<ριδαμπέλους τοΰ Κράτου;. Σχοπό; μου όδεν δέν ήτο νά 
έπιδείξω σοιρίαν, μήτε νά διασαλπίσω ότι άναγινώσχω 
τόν Πλίνιον καί Θεόφραστον (1), ότι έχω προσχε 
φάλαιον τά γαιωπονικά τοΰ Ιίαλαιολόγο.», καί ότι δέν 
μέ διαφεύγει ουτε αύτή fj χατά τή; έρυσίβη; ευχή τοΰ, 
άγιου Τρίφωνος. Πριν δέ γράψω, έσπούδασα τό πράγ
μα οσον 5 χαιρός μοί τό έπετρεπε, χαί έσυμβουλεύθην 
ούχί τάς έντώ  ‘ Υπουργείω εκθέσεις, ώ ; λέγεις, (έν αίς 
καί τό άρθρον τής Βελτιώσεως 'μέ τοΰς τρεΐς καρκί
νους του) άλλ’ αύτήν τήν ιδίαν φύσιν, καί ο*α ο 
σοφοί διδάσκαλοί μου, χαί οί άριοτοι τών έν Εύρώπγ 
Βοτανικών ειδον, καί «κ συμφώνου έβίβαίωσαν έν ’Αγ
γλία , Γαλλία, χαί ’Ιταλία, όπου τό κακόν εξακολουθεί 
είσέτι- άν δέ ή έξετασθεισα παρ’ έμοΰ φύσις, ητις πρέ
πει νά είναι πρώτη οδηγός καί λαμπάς παντός έπισ- 
τήμονος, μέ ήπάτησε, καί άν μετ’ έμοΰ συνεπάτησε 
τόν Μοντάγνιον καί Λεβελλιέρον,εΐδικώς περί τήν σπου-

‘Ο Κύριος Π ύρλας με διαβεβαιοΐ δτι ποτέ μου 
οΰτε άνέγνωσα, ουτε δύναμαι νά  έ/Ύοήσω τόν 
θεόφραστον xai Π λ ίν ιο ν ! zbr ερωτώ έγώ είς ποιαν 
γλώ σσαν άναγινώσχει ζόν-ΠλΙνιον zor όποιον άχα- 
ταπαύστως συμβουλεύεται",

δήν τών μυκήτων καταγινομένους, *αί πάντας τούς 
έξοχους Βοτανικούς τριών μεγάλων Βασιλείων τής 
Ευρώπης, όπου εδρεύει πασα μάθησις καί σοφία, τοΰτο 
είναι λυπηρόν βέβαια άφ’ ένός, πρόξενον όμως παρηγο- 

, ρίας άφ ετερου, Scoxt εχω τουλάχιστο* δίλογνώμονας 
τούς πιρισσότερά μου έπισταμένου;, τούς άχριβώς 
τήν φυσιν σπουδάζοντας, καί τούς διά τής εύφυίας 
χαί τής μαθήσιώς των άθάνατα ίχνη είς τήν πορείαν 
τής επιστήμης καταλιπόντας.

Σπευδων σήμιρον νά σοί απαντήσω όλίγα τινά, ζη 
τώ  έν πρωτοις τοσον παρά σου, ό»ον καί παρά τών 
αναγνωστών μου, συγγνώμην άν ή άπάντησ-ς μου δέν 
είναι δσον πρέπει σοβαρά' καδότι συζήτησις σοβαρά 
δύναται νά λάβη χώραν μόνον ότα* ό άγών δέν e?vai 
aviaoc .— Καί διατ), θέλεις μοί είπεΐ, θεωρώ τόν μετά 
σοϋ άγώνα ά.ισον ; —  Α ί! είς τοΰτο Ιχω τούς λόγους 
μου, καί τού; λόγους αύτούς τού; γνωρίζει ό Κουντου- 
ρΐώτης, ό Κρίνος, ό Ζαίμιης, ό Χατζόπουλος, ό άδελ- 
®ός μου, καί πάντες οί Έ λληνες οί είς Παρισίους συγ
χρόνως μέ ήμα; διατρίψαντες καί λαβόκτες αφορμήν 
νά μάς γνωρίσωσιν έκ τοΰ πλησίον. Συζήτησις λοιπό» 
σοβαρά περί Βοζανιχής, η όποιας δήποζε άλλης υλης 
μεταξύ σου χαι έμοΰ δεν δύναται νά  ύπάρξη, καί 
μή πρός κακοφανισμόν σου. Καί έπειδή συζήτηϊΐς σο
βαρά μεταξύ μας δέν δύναται νά ύπαρξη, θέλω μετα- 
χειρισθή κατά παλαιάν πνα καί διεστραμμένην μου έξιν 
τήν γλώσσαν εκείνην τήν όποιαν πρέπει νά μεταχεί- 
ρίσθή τις λαλών πρίς . . . Πύρλαν.

’Εγώ, φίλε μου, άπό καρδίας έχάρην ίδών έν τή 
Βελτιώσει σου ότι ή ασθένεια τών άμπελώνων δέν είναι 
ό φθοροποιός καί παράσιτος μύκης, τοΰ όποιου τό ιιδος 
πρώτην τώρα φοράν περιεγράφη έν Α γγλ ία , άλλ’ ότι 
είναι ή έρυσίβη ζών σ ιτ η ρ ά  γνωστή εις τοΰς άρ- 
χαίοος. Έ^άρην δέ διά δύο λόγους- πρώτον μέν διότι 
3ί αύτού τοΰ μέσου διασκεδάζονται οί περί τοΰ μέλ
λοντος φόβοι μου, δεύτερον δέ διότι ώς "Ελλην καί 
έγώ ήσδάνθην τό πρόσωπόν μου φλεγόμενον άπό τό 
ιερόν έκείνο πΰρ τής έθνιχής περιφιλαυτίας, καί διότι 
εύρεθη μεταξύ ημών χαί τις έπιστήμων Ικανός νά άν- 
τειπη είς τούς άπροσέκτους παρατηρητάς τής δυσεως, 
οίτινες αμαθείς ως εγω, ούδέ τούς τρεΐς καρκίνους 
τοΰ Πλινίου σου γνωρίζουσιν, ούδ’ όσα ό 03άρ’ρων καί 
ό Αρχιβιος, καί δ Σουίδας άναφέρου»ιν, οΰτε τέλος αΰ* 
την τήν κατά τής έρυσίβης ευχήν τοΰ αγίου Τρίφωνος 
ώς ύπάρχουσαν υποπτεύονται. Καί νά σέ είπω τήν 
αμαρτίαν μου; είς τά βάθη καί τούς μυχού; τής καρ
δίας μου ήσθάνθην καί τινα μικρόν φθόνον" καί ολίγον 
Ιλειψενά εκφωνήσω τότοΰ Θιμιστοκλέους <tούχ έα μοι 
χαΰεύδειν τό ζοϋ Πύρλα ζρόπαιον. »

Μή άγανακτήσζς, λοιπόν, έάν έν τή παρούση μια  
xai μόνη μον άπανζήσει θελήσω νά άντιλέξω είς 
τινας περιόδους τοΰ άρθρου σου· διότι ή αντιλογία 
μου πηγάζει έκ τοΰ φθόνου μου, όστις μετά ταΰτα 
κατέβαλε τά άστραπιαίως μόνον άναφανέν αίσθημα 
τοΰ άκραιφνοΰς ελληνισμού μου. Α ί !  φίλε μου ! ή αν
θρώπινος καρδία είναι ασθενής ! τά πάθη νικώσι 

τάς άρετάς! καί έγώ δμολογώ δτι κλείω είς τά ένο
χά μου στέρνα καρδίαν ανθρώπινον.

Έμαθε λοιπόν καρά σου και ή ’Ανατολή καί ή Δυ- 
σις ότι ή άϊθενεια τών άμπιλωνων ε ίν ϊΐ η «ρυ^ίβη, 
περί τής δποίας έγραψες (ως δ ιόιος ομολογεί;) χ ω . 
ρίς νά άντιληφδής ίδίαις αίσθησεσι, χωρίς τέλος »ά 
την Ιδης- έτερον σημιΐον καί τοΰτο τής Πυρλική; με 
γαλοφυίας σου ! διότι, τ ι αναγκην είχε; νά ίοής την 
άσθένειαν ; ’Ανάγχην ε ΐγ ις  νά γράψης Sv αίθρον εί; 
τήν Βελτίωσίν σου. —  τό άρθρον αύτό έπρεπε όπω- 
σοΰν νά φαίνηταί γραφέν διά τά συμφέροντα τοΰ λα 
οΰ, διά τά καλάν τϋς Πατρίδος ! —  μανθάνει; οτι 
ασθένεια έπέσκηψεν είς τού; αμπελώνας· —  κσδησα;
—- άνοίγεις τάν IIλίνιόν σου, καί τάν Ουάρ^ωνα, και 
τάν Παλαιολόγον σου— άναγινώσχει;, φιλολογεί:,! 
σχέπτεσαι, τέλος άποφισίζεις ότι είναι ή έρυσίβη, 1 
καί καταστρόνεις τά άρθρον σου μακρύ πλατύ. Καί 
έπιιδή οί ιατροί δέν άπομακρυνονται ποτέ τών “σθε
νών '/ωρί; να διατάξωσι και το φάρμακον, διεταςε, 
ώ ; θεραπευτικόν μέσον ζό πλησίον τής ά/ιπελου κ α ν , 
σιμόν ζριών χαρχίνων ζώντων  ! Κυτταξι με πόσην 
ευκολίαν έκαμις δύω πράγματα. Είάνη; σοφάς καί 
έπιστήμων, καί έδείχθης δημοσιογράφος άριστος.

‘Ο φθονεράς όμως έγώ δ διατρίψας ε ;  ήαέρα; εί; 
Αίγιον, δ λαβών τάν άνωφελή κόπον νά εξετάσω τή* 
κλίμακα τής άναπτύξεω; καί τή ; προόδου τοΰ καχοΰ,ι 
καί νά άντιγράψ» (τις τά ΐπ ίστευε!) έχ τοΰ άρθρου σου 
τή* περιγραφήν τής νόσου παραλλάζας μόνον τήν\ 
φράσιν, τολμώ νά σοί καθυποβάλλω μίαν μου μικρά» 
απορίαν. Λέγεις ότι ή έρυσίβη ε ίνα ι ουσία τις ΕΡΥ 
βΡΩΓΙΗ ώς λεπτότατος χυνιορτός όμοιαζουοα μ ϊ 
τήν στάχτην. Αλλ’ ή ασθένεια τών αμπίλώνων μα; 
έφάνη ύπό μορφήν υλης πρός τό φαινόμενον χο 
νιώδους, χρώματος ΤΕΦΡΟΕΙΔΟΥΣ τήν ούσιαν 
jvioiwi»?c.( 1)Φαίνεται )οιπον ότι ε ΐ; έξ ημών τών δύω 
έμιλεΐ περί μ ια ; άλλης άσθενείας, ήτις είναι ερυθρωπή 
καί ούχί χρώματος τεφροειδούς, η τ ι; είναι ώς λ ε 
πτότατος χο/ιορτός, χαί ούχί πρός τό φαινομενον κο- 
νιώδης καί ήτις δέν εΐναι γλοιώδους φύσεως. Εαν 
■δέ χ α τ ά  σέ τ ό  τεφροειδές γρώμα, χαι τό έρυθρωπόν 
•ϊναι συνώνυμα, ή έάν ή λέξι; έρυθρωπή είναι τυπο
γραφικόν λάθος (συνήδης δύρα ίξόδ^υ διά τούς ιν 'Ε λ -  
λάδι πολυγράφους) έπαναληφθέν, διαβόλου συνεργεία, 
(ίς δύω σου διαφορετικά άρθρα, κοΐνοπο!ησον τοΰτο 
τ ά χ ι σ τ α  διά νά  μή μας βάλλης είς πειρασμόν νά σοί 
κάμωμεν δυσαρέστους έρο»τήσει;  παροξυνούσας δπω 
®οΰν τ ή ν  Φ ιλοτ ιμ ίαν τοΰ έρωτωμένου- Ή  έαν ε ι; τ ι 
μέρος τ ή ς ‘Ελλάδος καί ‘Επταννήσου ή άσθενεια έφανηι 
υπό χρώμα έρυθρωπόν, παρακαλώ πάλιν νά τά δημο-| 
ϊ ΐεύσ ΐ)ς  δ ιά  νά το μάθωμεν. —  Τέλος δέ, έάν κάνεν έξ| 
αύτών δέν ε ίν α ι ,άλλ’ οί όφθαλμοί σου βλέπουσι τό rf^po- 
ιιδές ώς ερυθρωπόν,τότε, μά τούς τρεΐς καρκίνους σου! 
μή ςαθής μίαν ςιγμήν είς ‘ Ελλάδα, ?μβα είς τά άτμο- 
κ ινητόν,  μ ε τά β η θ ι  εις Γαλλίαν, καί καθυπόβαλλε ει; 
τ ίρ ’Ακαδημίαν τών Παρισίων, ουχί πλέον τά έν μακα-| 
ρία τή λήξει ίιδροωρολόγιόν σβυ, άλλά αύτους του; 
οφθαλμούς σου, οίτινες άναγκαίως πρέπει νά έχωσιν

(L) Ί δ ε  Μνημοσύνης τεΰχος 7 .

ιδιαίτερόν τινα οργανισμόν, καί εις τούς όποιους αί 
άχτϊνις τοΰ φωτάς εισέρχονται κατα νομούς αγνώ- 
σ τ ίυ ; ε ί; τήν φυσικήν.

’Αλλά τ ί πταίεις σύ ; πταίει ή έρνσίβη τών σιτη
ρών τής όποία; ε< είδος είναι αληθώς έρυθρωπόν± 
καί ή μυχητίασις τών άμπιλώνων, ήτις πάντοτε είναι 
τεφροειδής·

Ιΐυρ^ωνικώς άμφιβάλλων, περί τή ; φυσεως τής ά 
σθενείας καί τή; ίιπάρξεω; τοΰ μύχητβς, λέγεις, οτι 
,» ουτος ά/επτύχθη δευτεροπιιθώ; ενεκα τής σήψεως 
ι» εις ήν ύπέκυψαν αί έξ Αιγίου πρός έξέτασιν μετα- 
» κομισθεΐσαι παρ έμοΰ σταφολαι έν διαστήματι τ εσ- 

| » σάρων ημερών !
| Σοφώτατε άνεο ! λαμβάνω τήν υψηλήν τιμήν νά 
σέ διαβεβαιώσω.

1. Ό τ ι κατά τόν τρόπον καθ’ ον έν χλιιστώ σ ι. 
δηρώ χιβωτίφ μετεκόμισα έξ Αίγιου είς Αθήνας μέρος 
σταφυλών μετ άλλ»ων ζωντων φυτών συλλεχθέν- 
τ ω ν  έπί τών ’ Α ρ ο α ν ί ω ν  όρέων διά τόν Βοτανικόν κή- 

Ιπον τ ώ ν  Ά δ η ν ώ ν ,  ήίυνάμην νά πέμψω αύτάς «ι’ς Λο<·
Iδΐνον χωρίς *ά υπρχύψιΰσιν εις καμμίαν οργανικήν 
άλλοίωσιν.

2ον. Ό τ ι αί σταφυλαί έκόπησαν 2 ώρας πριν τής 
έπιβιβάσεως μου * ίς τά άτμοκίνητον παρα τοΰ έπισ- 
τάτου τον Κυρίου Όρεινοΰ καί Μπογδάνου, καί ότι 
μετά ώ :ας 30 ή;εύνων αύτάς διά τοΰ μικροσκοπίου

[ ι ί ;  ’Αθήνας.
3 pv. Ό τ ι ευρον είς Αθήνα; ολας σχεδόν τάς αμ

πέλου; μάλλον ή ηττον προσβιβλη^ένας, καί οτι ή ίχ -  
νογραφηθεΐσα έν τή Μνημοσύνη εϊκών τοΰ ώϊδίου προ- 
ήλθεν'έκ σταφυλής ληφθείσης έκ τοΰ Βοτανικού κήπου 

I τών ’Αθηνών.
Ά λλά  μήπω; b ευλογημένος Πλίνιος περιέγραψε 

τού; μικροσχοπικούς καί παρασίτους μύκητας τών φυ
τών καί τών ζώων, διά νά φανώ εις τού; 'οφθαλμούς 
σου δπωσοΰν άξιόπιστος ;

Χρεωστώ όμω; νά ομολογήσω σοφέ, τών »οφών· 
ότι μέ συνέλαβε; δεινώ; άντιφάσκοντα είς ταύτην 

Ιτήν πλήρη πρωτοτύπου συλλογισμού περίοδό* σου.
« Ό  Κύριος Βοτανικός, λέγεις, μας _βέβαιο^ ο τ ι 

Ι» ή πλάσις τών δντων δέν έξακολουθει- αρα, τά Τ νχ-  
Ιη χ ε ρ ι ν ο ν  ώίδιον του δέν είναι πρωτοφανές τωρα,άρα  

» ή μυχητίασις αυτη ανέκαθεν υπήρχε, γ1Χον
» γνωστή καί « ί; τοΰς αρχαίους ή νόσος αυτη, άρα, δ 
» καθηγητής τής Βοτανικής λέγων πρωτοφανή τήν 
η νόσον ταύτην αντιφάσκει αύτός πρός έαυτόν- του- 
» του δέ δοθίντος πώς ώνομάζετο ή νόσος ύπά τών 
» ' παλα ιώ ν; πώς ονομάζεται άλλως ή νό*ος Έ λ -  
» ληνισ τ ί ; *

Ευγε σβυ ! ίδοΰ τ ί σημαίνει νά ίχη τ ις νοΰν καί 
Ικρίσιν όγεια, ώς τήν ίδικήν σου, άρχαίου δέ καί γνη- 
σίου ’Αβδηρίτου πνεύμα! Μά τούς τρεΐς καρκίνους 
σου, καί μά τά τέρατα τά «πίγει* καί θαλασσια τα 
π1ρά τοΰ Πλινίου, τοΰ άκρίτ.υ αύτοΰ άντιγραφέως 
τής άρχαιότητος άναφερόμενα, δμολογώ τήν ήτταν I 

I Μετ’ έδαφιαίας όμως υποκλίσεως νικηθέντος καί 
μαθοΰς όντιδίου σέ έρωτώ πανδαήμων Τριπολϊτα !



‘Ο θ;όφραστος έγνώρισε καί αναφέρει 3 0 0  σχε
δόν είδη φυτών.

‘Ο Διοσκορίδης * · . · · . · . 4 0 0
‘Ο Λινναΐος · · · . . · . · · > ·  7 000  
Οί Βοτανικοί μέχρι τοΰ 1815  · · 15 ,000
Άπό τοΰ 1815 ε"ως τοΰ 1817 · 5 7 ,0 0 0
Ά πο τοΰ 1817 εως τοΰ 1840  · 80  0 0 0
Ά πο τοΰ 1840  ε"ω; τοΰ 1852 · 1 0 5 ,0 0 0

Σέ ερωτώ λοιπό», σοφέ βαθυνούστατε, πώς ώ όμ α - 
ζεν δ θεόφραστος τάς 1 0 5 ,7 0 0  είδη φυτών, καί 
ποια τά ‘ Ελληνικά ονόματα αύτών ; Μέ ποιον δέ μι- 
κροσκόπιον έσπούδαζε τοΰς αφανείς αύτούς μύκητα; 
μέ τό τοΰ Πλοισσλίου fPlossl) ή μέ τό τοΰ Άμικίου 
(Am ici.)

Σοί διέφυγε βέβ^α τήν μνήμην (καί ίσως πσρέ 
πεσαν αί ώς πρό; τοΰτο σημειώσιις σου) οτι ή σπου
δή τών μικροσκοπικών αύτών καί παρασίτων μυχή 
των, τόσον έπί φυτών, καδώς καί έπί ζώων ήρξατο 
μόλις πρό δεκαπέντε έτών ;

Ά λλ ’ άφ’ ου, κατά τά πολύκροτα χειρόγραφα τοΰ 
Σιμωνίδου καί τήν Σιμαΐδα, οί άρχαϊοι έγνώριζον τήν 
Τυπογραφ;αν, τήν βαμβακοπυρίτιδα, τήν Δαγεροτυ- 
πίαν, τόν πλανήτη» τοΰ Λεβ«ριέρου, τά ατμοκίνητα, 
τοΰς σιδηροδρόμους, τοΰ; ήλεκτριχούς τηλεγράφους 
καί πάσας τάς μελλοΰσας ανακαλύψεις, διατί νά μή 
γνωρίζωσιν ενα μίκριστον καί άθλιον μύχητα ;

Τ ί δέ θέλεις ειπεί, φίλτατε καί αγαπητέ Πυρλα, 
δταν μάθ^ί οτι αυτή ή έρυσίβη τών σιτηρών (ή δαύ- 
λιασμα, συνωπίδιασμα, καψοΰρα, καπνιά ή άλλως 
πώς κοί'ώς καλούμενη) τήν οποίαν σΰ μέ τοΰ; μύθου; 
τοϋ Πλινίου καί Ούάρ^ωνος, μέ τοΰ Θεοφράστου τάς 
αμφιβόλου; φράσιις, χαί μέ τά ; καχοζήλους μετα
φράσεις τοΰ συγγραφ^ως τώ» Γαιωπονικώ», Γρηγορίου 
τοΰ Παλαιολόγου περιγράφει; καί βεβαιοϊς «ο ιι siyat. 
»  π α γ ε τ ώ δ η ς  ο ύ ι ί α  !  η τ ι ς  έ π ι τ α ι  ο τ ι  ά λ λ α ι ' ν ο υ σ α  
»  τ ο ύ ς  χ υ μ ο ύ ς  δ ι ά  τ ή ς  ψ υ χ ρ ό τ η τ α ς  ! ! ! έπ κ ρ έρ ε ι  
» σ η π ν i ' t ) r  x a z tx a z a e i r ,  ϊ ζ  ή ς  δ ύ ν α ν τ α ι  r a  β λ α σ τ ή  
• σ ι ύ σ /r δ ε υ τ ε ρ ο π α θ ώ ς  μ α ν ι τ ά ρ ι α  β τί θέλει; λέγω ι  
είπει όταν πληροφορηίής δτι τρία άλλα είδη μυκή 
των αναγόμενα εΐ; τήν οικογένεια» τώ» Γ υ μ ν ο μ υ χ ή -  
τ ω ν  (gynm om ycetes) εις τό γένο; nredo καί κα
λού,jiiv i Καύστη; ό σιτόφιλος (uredo sitofila), Καύ- 
στης δ τών λεπύρων (oredo glum arum ) και Καύς·ης 
$ τών ληίων (nredo segetum) άποτελοΰσι τά τρία 
γνωστά είδη τής έρυσίβη; τής καταστρεφουσης τά 
σιτηρά ;

Καί τί δέλεις «ίπεΐ π:.οσέτι δταν σοΰ ένθυμήσω (διότι 
τάήξεύρ ιι; βέβαια ώς Ιατρός) δτι τά παρασίτως ζών 
τα φυτά καί ζώα έπι φυτών καί ζώων, ζώσι κατ’ είδη 
έπί ώρισμένων ειδών, σπανίως δέ ζώσι τά αύτά έπί 
τών συγγενών καί άναλόγων τ ω ν ; ουτω π. χ . οί πα· 
ράσίτοι μυκητε; τών σιτηρών, οί άποτιλοΰντες τήν 
έρυσίβην, δέν δύνανται νά ζήσωσιν έπί της αμπέλου, 
καί οί τής αμπέλου, ή άλλων φυτών, δέν δύνανται νά 
ζήσωσιν έπί τών σιτηρών, ή Όρυβάγχη  (δ κοινώ; 
λύκος) ζή ώς έπί τό πλεΐστον έπί τών δσπρίων, ό 
κότινος πάντοτε έπί τών Κίστων κ τ λ .

Tt δέ θελιις είπει άκομι, άν σοί προσθέσω, δτι ούχί 
μόνο» έκαστο» είδος φυτοΰ ή ζώου έ/ει το ίδιό» τοι* 
παράσιτον,άλλά πολλάχι; αύτό τό παράπτον πρ*οβάλ- 
Λει εΐδικώ; μόνον εν οργανο» τοΰ φυτοΰ,ή τοΰ ζώου;(1)

Αν σύ δέν εϊτ.ης τίποτε θέλω είπεω έγώ ότι με 
έβίασες νά καμω μαθημα Βοτανικής είς αρχάριον μα
θητήν, δστις μετέρχεται τόν ’Ιατρόν I

Αλλο δέ τινα έπιστημονικό* έξαρχοκουλισμόν 
μας είπες συνιπεια καί τοϋ τρόπου καθ’ ον σκέ
πτεσαι καί τών μεγάλων γνώσεων τάς δποία; ά- 
πέκτησας <ι Βοτανιχός, λέγεις, ε ίνα ι όι,τις εχει 
» εργον νά  γνωρίζη ζά( τάζεις , τά γένη , xai 
»Ζ(ΐ είδη ζών βοτάνων, xai r a  χατατάττη έκαστον 
• εις zt)r οικίαν αΰτοΰ θ έσ ιν .ί Μέγας «Ισα/ Κύριε ! 
αύτο είναι Βοτανική; καί τοιαύτη βλασφημία κατά τής 
εύρυτατης καί τερπνότατης τών επιστημών ήδύνατο 
νά έκφυγΐ) το ερκο; τών όδόντων έπιστήμονος ιατρού ; 
Καί λοιπόν ο έσωτερικός οργανισμός τών φυτών δ 
τόοον περίεργος καί θαυμαστός, σοι εΐ^αι άγνωστος ; 
<αί λοιπόν τό άργανογραφικόν μέρος τη ; έπιστήμης 
δί ού βλέπομεν μετομορ^ούμενα κατά κανόνας άπα- 
ραβατους τα φύλλα είς ά.δη καί είς καρπού;, κοί οί 
νομοί τής συμμετρία; καί αναλογίας τών δργάνω» τοΰ 
φυτοΰ, καί ή μιτά μαθηματικής ακρίβειας διάταξις 
αυτών, είναι προς σέ τάν ιατρόν ότι πρός έμέ ή Σι
νική γλώσσα ; yat λοιπό», ή φυσιολογία τών φυτών 
δί η; ό φιλόσοφος παρατηρητής θαυμάζει τοϋ Πλάστου 
τή» παντοδυναμίαν,, δϊ ή ; ανακαλύπτει τελούμενα τόσα 
άφανή μυστήρια τής φύσεως συνδέοντα τά δυω οργα
νικά Βασίλεια διά νόμω» άναίόγων, καί έπί τής δποίας 
βασίζονται ολαι αί πράξεις τής γεωργίας καί δ παοα- 
γόμενος έξ αύτών πλοΰτο:, είναι κατά σέ κάθε άλλο 
ή Βοτανική ; 'Αν ουτω; Ιχη δεν ιίναι παράξενον νά 
φρονής ότι φιλολογία μια; γ/ώσοη; είναι, ή γνώσις 
τοΰ τρόπου καθ’ ον κατατάττονται αί λέξεις έν τώ 
Αεξι*ώ, καί ίατριχή είναι αί έμπειρικαί άφαιμάξεις καί 
ίπιθίσεις βδελλών, τά έμετιχά καί τά καθάρσια. Μέγας 
είσαι Κύριε ! Πτύαον τρις εϊς τόν κόλπον σου, άγα* 
πητάν ΙΙυρλιδιον, διά τόν άπροσδόκητον τοΰτον νέον 
σου Πυρλισμόν.

Άνέγνωσας, λέγεις, είς τήν Άθηναν, ότι δ Μινδ- 
λερ παρετήρησεν διά τοΰ μικροσκοπίου έπί άσθενου- 
σών σταφυλών, οΰχί μύκητας,άλλά ζωάρια1 καί τί μέ 
τούτο; Μήπως τοΰτο άποδεικνύει δτι έ* Α γγλ ία , 
Γαλλία, ’Ιταλία, Ισπανία, καί ‘Ελλάδι δέν παρατη- 
ρήθησαν οί μύκητες; Κατ’ έμέ είναι πιθανώτατον ότι 
ό Μίνδλερ έξετασεν άλλην τινά ασθένειαν τής άμ* 
πίλου, άν αληθώς είδε ζωύφια’ ούδείς δμως τών έν 
Γαλλία, Αγγλία, Ιταλ ία  καί Έ λλά ϊι είδε τοιαΰτα. 
Αλλά καί ά» ύποθέσωμεν δτι αποτελεί τήν νόσον πλη- 

6ΰ; ζωυφίων καί ούχί φυτιδίων, μήπω; δ;ά τούτου ά- 
κο δεικνύεται δτι ή νόσος είναι ή παγετώδη*· ούαία σον 
και ή έρυσίβη;

(1) Π. X . ‘ Ο μύχης ό προσβά.Μων χαι χαταα* 
ιρ έ γ ·ύΤ ζά γαιώμη.Ια d ir  προοβάΛΛει ν ,ά ν ΐν  &Λ- 
.Ιο μέρος ζοΰ ιρυζοΐ, ά-ΙΛά p iro v  zovq παρά ζάς 
ρίζας άμυΛώδεις χονδύΛους.

Φαίνεται δέ, φίλε μου, δτι πρδ χβιροΰ είσαι Ιρω- ι 
τ ε υ μ έ ν ο ς  μέ Κυρίαν τινα, ητις και έμε πολλαχις έν 
τοιητικώ ^εμβασμώ ευρισκόμενον καταγοητεύει" διό
τ ι, ή θέα τη ; είναι ιλαρά, έγείρουσα έντός μβυ φαι- 
δρότητα σύμμικτον μελαγχολίας, τά δέ κάλλη της μ 
έμάγευσαν άφ ής στιγμή; ή καρδία μου ήρχηο* νά 
τάλλη τον μυστηριώδη παλμό» του νεανικό- ίαρος.
Τό άντικιίμενον τοΰτο τής λατρείας σου, η Κυρία 
αυτη, είναι ή —  Σελήνη ! Μεγάλϊΐν αδυναμίαν έχεις 
πρό; αύτήν ! Αυτή, (ώς άνέγνωσα είς μι»» σοο άλλην 
επιστημονικήν διατριβήν, άςίαν νά καταταχθή ει; 
τά κλασικά χρονικά τής έπιστήμης) άκόμι σήμερον 
χατά τόν δίχαζον irra z o r  a iu r a  έχει μεγάλην έ- 
π^ροήν έπί τών ασθενειών τοΰ άνθρώπου ! ! αύτή δέ 
παλιν, μδ; βεβαιόνεις, οτι μετά τή» τελευταίαν ποιρέ- 
λευσιν τοΰ πλήρους δίσκου της κατέστρεψε τίιν νόσονI 
τών άμπελώνων τήν δποία» παρακ3τιω' λέγεις ®Tt^  
θερμόζηΓ τνν ηλίου έζη/ρανισεν I ! Μ«τόν θεάν 6εν η I 
ξιύρω ιίςπβΐον τών τριών φωστήρων πρεπει νά ευγνω- 
μονώμεν δι αύτό τό καλόν, το οποίον δέν ελαοε χω  I 
ραν, είς τόν "Ηλιον, είς τήν Σελήνήν, η είς Σέ ; 
ν ιτα ι όμως δτι ή έπι^οήτή;Σελη»ης είναι μερική, διο I 
τ ι ,  εις Άδήνας τόσον έν τώ κήπω τοϋ Κυρίου Κ. Δου- 
ρούτη, δπο^ σέ παραπέμπω, όσον καί έν τώ  κατά τήν 
θέσιν Γεράνι κήπω, έν τώ βαοιλικώ δενδροκομείω καί 
άλλαι; θέσεσιν, ή έπιρ^οή τή; Σελήνη; δέν έφάνη τό
σον ευνοϊκή υπέρ τών σταφυλών, αιτινες κατακαλύ-Ι 
«τονται ύπό τής μυχητιάσιως καί δέν δύ<ανται νά 
ώριμάσωσιν. Εάν δέ μέ βίασες ήρω'.χώς χαί δι* πυ-Ι 
ροβόλου νά παραδεχθώ τήν έπί χής γή ί έπι^οή» τοΰ 
δανεικό'» φωτός τής Σελήνη;, τότε, έχών αχωνΙ 
θέλω παραδεχθεί ότι Ιχει έπι^ροήν έπί τινων . . . έγ·
χεφάλων.  ̂ I

’Επί τέλους σοί εύγνωμονώ μεγάλως, άδελφΐ, διότι 
μ' έδίδαξα; δτι τή» τοϋ αίματος κυκλοφορία», δέν ά 
νεκάλυψεν δ Χαρβαί άλλά δ Πλάτων. Τοΰτο μάλι 
στα σέ συμβουλεύω νά τά είπή; εί; τού; δαιμονί 
σμένους φράγγους, οίτινες χατέπεισαν καί έμέ να πι-| 
στευσω οτι δ Πλάτων δέν ητον άνατομος μητε κα-Ι 
τιγίνετο εις άνα λόγου υλης θέματα. Γήν δ« περί I 
τοΰ καταττραϊέντος Γοιλλικοϋ πολεμικού πλοίου άμ-1 
φιβολίαν σου ενεκα είδους τίνος μυκητιάσεως θέλω 
σοι άφαιρέσοι μετά τήν έκ Παρισιων περιμενομένη» ά- 
πάντησιν τοΰ διδασκάλου μου Κυρίου Δεκσινίοι», αν 
καί έχω πρά; τοΰτο μάρτυρα αξιοπιστον τάν Σταμα 
τιον Κρίνον όστις ήκουσεν έπισης απο το στόμα 
τοϋ Καθηγητον τά ; λεπτομερείας ζ ο ΰ  μύθου τούζουί 
τής Χ α.Ιιμας, ώς ιύφυώς τόν ένομαζεις. Μ όλα τα ΰ 
τα ζητώ προθεσμίαν πεντήκοντα ημερών Οιά νά σοί 
πληρώσω τοΰτο τά συνάλλαγμα, και ελπίζω δτι με
τά γενναιότητο; θέλεις μοί τάς παραχωρήσει Μή σοί 
φανή δέ παράξενον άν έπεχείρησα νά γράψω εϊς 
llaptoiou; Σιά τόσον μιχρά» ϋπόθεσιν' ήμην, είμοι, καί 
θέλω είσθαι πάντοτε έτοιμος, όσάκις πρόκειται νά κα 
ταβάλω τήν έπηρμένη» όφρΰν τής άναιδοΰς αγυρτείας 
νά θεωρώ πασαν άλλην ϋπόθεσιν ώς οευτερευοντως ού* 
σιώδη, κ«ί νά ένεργώ δραστηρίως ο,τι πρεπει. Είς τήν 
τοιαύτη» περίστασιν μάλιστα έφάνη» προθυμώτερος,

διότι,επρόχειτο νά ΰποχριώ»» ε»α παλαιόν μου γνώ 
ριμον ώς σέ.

Πρί* δέ άφήσω τδ; κάλαμον τολμώ νά σέ παρα- 
καλέσω νά μή φροντ ίζης διά τά φυτά μου καί διά 
τάς άναχολύψεις μου’ διότι, αΰτά ως βλέπεις 
δέ* κάμνουσι τόν μεγάλο» κρότον τδν δποΐον έκαμε 
ί τό ύδρωρολόγιόν σου, τά χημικά σου μολυβδοκόνδυ
λα, καί ή περί τόν Καφφέ πραγματεία σου (I ) . Σοί 
εύχομαι δέ άπά καρδίας δν λόγον θέλω δωσειν έ
γώ είς θεόν καί άνθρώπους διά τά φυτά μου, νά δώ* 
σης καί σΰ διά τούς ά^ώστους σου.

Ίδοΰ ή πρώτη καί τελευταία άπάντησίς μου, αξιέ
ραστε, Κύριε Πυρλα ! Δέν άγνοώ δέ δτι μετ' αύτήν 
θέλει έριθισθή ή εύερέθιστος χολή σου, ούδέ δτι τό 
γνωστόν μοι φιλότιμόν σου δέν θέλει άνεχθή κανένα κα
τά τοΰ καυσίματος τών τριών ζώντων καρκίνων σαρ
κασμόν. Καί εχεις δίκαιον ! Τό φιλότιμόν τοΰ άν
θρώπου είναι μέγα τ ι, καί όταν απαξ κεντηθή κα- 
ταντδ  άκάθετον. Περιμένω οθεν τρέμω», καί με παλ
μού; * καρδίας τούς κατ' έμοΰ φιλιππικούς σου, πράς 
ους ισως πςτε άπαντήσ/ι γ.Ιώσσα α.Ι.Ιη δυναμενη

( \ )  ά ύω  πραγματείας πρωτοτύπους ^ u 8 r  π*- 
ζοΰ* α φ φ  i .  lH μεr  εγράγη ύπό ζοΰ Λόχζωρος 
xai Μ άμμου Κ υ ρ ί ο υ  Α χελω ίδ ου, ή δε ύπό τυν έ£ο- 
χωζάτου ίαζροϋ Κυρίου Πυρ.Ια. J t r  επ ιχειρώ  
’Π.Ιουζαρχιχώς r a  παραβάλλω τούς συγγραφείς χα ΐ 
τά συγγράμματα· άΛΛά δεν δ ύ ο μ α ι r a  παρασιω
πήσω u ia r  σοφήν συμβουλήν ζην όπoιar δίδει ό  έ  

ξοχώζαζος Πύρλας είς τήΫ Έ λ λ η π χ ^  Κυβέρνη
σή . « ‘Ο Κ αφφίς, λέγει, a r e  ε ί  xai χ α ρ π ο -
φ  ο  ρ  ε  ΐ  ε ί ς  Ι ί α ρ ι σ ί ο υ ς ....................a r  λ ο ι π ό ν  ε ί ς  Π α -

ρ ι σ ί ο υ ς  ά ν θ ε ΐ  χ α ι  κ α ρ π ο φ ο ρ ε ί  ό  Κ αφ φ ε ί ,  ο π ο ύ  τ ό  

κ λ ή μ α  ε ί ν α ι  ψ ν χ ρ ό τ α ζ ο r ,  π ο λ ύ  μ ά λ λ ο ν  θ έ λ ε ι  ε υ δ ο 

κ ι μ ή σ ε ι  ύ π ό  τ ό  ε υ χ ρ α ζ ο ν  χ λ ή μ α  τ ή ς  ‘ Ε λ λ ά δ ο ς , x a i  

η τ ο ν  ε ύ χ ή τ  ε ρ γ ο ν  ή  Κ ν β ε ρ ^ σ ι ς  r a  ε ί σ α ς τ )  τ ή ν  

κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ά ν  τ ο υ .  »  —  Τ ό ν  Κ ύ ρ ι ο ν ^  Π ύ ρ λ α ν  α 

π ά ν τ η σ α  π ο λ λ ά κ ι ς  i r  τ ω  Β ο τ α ν ι χ ω  χ ή π ω  τ ώ >  Π α -  

p t a l u r  ε ί ς  τ ό  θ η ρ ι ο τ ρ ο φ ε ^  π ρ ό ς  τ ό  μ έ ρ ο ς  ό π ο υ  ε ύ - 

ρ ί σ χ ε τ α ι  τ ό  μ ε γ ά λ ο ν  σ ι δ η ξ ο ϋ ν  χ λ ω β ί ο ν  τ ώ ^  π ι 

θ ή κ ω ν  !  ά λ λ ά  π ο υ  ή δ υ ν ά μ η ν  ν ά  φ α π α σ θ ω  ό τ ι  ε -  

χ ε ΐ  ε σ χ έ π τ ε τ ο  ό  Α ν θ ρ ω π ο ς  τ ό  π ε ρ ί  ε ι σ α γ ω γ ή ς  τ ο υ  

\ χ α φ φ ε  ε ί ς  Φ  Ε λ λ ά δ α  θ έ μ α  α ν  μ ί α ν  ή μ έ ρ α ν  

Ι δ λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν  ' έ β λ ε π ε  τ ο ύ ς  π ι θ ή κ ο υ ς  x a i  μ ί  ή κ ο λ ο υ -  

\ θ ε ι  ε ί ς  τ ά  θ ε ρ μ ύ ι τ τ ε γ α ,  ή θ ε λ ε  μ ά θ ε ι  ό τ ι  ο χ α φ -  

L i e  α π α ι τ ε ί  σ τ α θ ε ρ ά ν  θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α r  δ έ χ α  π έ ν -  

r e  β α θ μ ώ ν  δ ι ά  r a  β λ α σ τ ή σ γ .  ’ E r  ώ  δ ε  T 0 r  χ ε ι μ ώ ν α  

e t c  τ ό  ψ υ χ ρ ό ?  χ λ ή μ α  τ ώ ν  Π α ρ  ί σ ι ω ν  

L  χ α ψ φ έ α  ε ΰ ρ ί σ χ ε τ α ι  ε ν τ ό ς  15 β α θ μ ώ ν  θ ε ρ μ ο χ ρ α -  

I σ ί α ς ,  ή  ε ξ ω  τ ο ΰ  θ ε ρ μ ο σ τ έ γ ο ν  α τ μ ό σ φ α ι ρ α ,  δ ε ι 

κ ν ύ ε ι  1 2  χ α ί  1 ^  β α θ μ ο ύ ς  π ο λ λ ά χ ι ς  χ α τ ω θ ε ν  τ ο υ  

L η δ ε η χ ο ΰ Χ  Τ ο ι ο ΐ τ ο ν  ε ί ν α ι  τ ό  χ λ ή μ α  τ  ω  ν  

\ Π  α ρ ι σ  ί ω ν  ό π ο υ  ά τ θ ε ϊ  ή  χ α φ φ ε α ' ά ρ χ ε ι  o s  

Ι ^ ά  π ρ ο σ θ έ σ ω  ό τ ι  π α ρ  ή μ ί ?  ^ τ ό ς  τ ή ς  ο ι κ ί α ς

Ι π ρ ο φ υ λ α τ τ ό μ ε ν ο ς  ά π ο θ ^ σ χ ε ι ,  ώς ά π έ θ α ν ο ν  α ι  ε χ  

\ Μ α δ έ ρ α ς  μ ι τ α χ ο μ ι σ θ ε ΐ σ α ι  χ α φ φ έ α ι  τ ο υ  Κ .  ~ χ ο υ ·  

j y - o i / ,  χ α ί  ό  τ ο ϋ  Β ο τ α ν ι κ ο ύ  κ ή π ο υ .



r<k (ραιδρύγτ) τήν χατήφιιαν τ ύ ν  συμπατριωτών σου' 
Σέ βεβαιώ όμως δτι παρά τοϋ Καθηγητοϋ τής Βο 
τανιχής δέ» θέλεις άχούσειν ουδέ γρυ. Ά λλ ’ εά» πά
λή* (τδ όποιο» ποτέ δέ» πιστεύω) δεχθής μέ ύπερ- 
πύρλειβν καρτερίαν τ)]ν φιλική» μου ταύτην έπιστο
λήν, και κατ’ αύτής τηρήση; (επειδή άγαπδΐς τώ» 
αρχαίων τά συστήματα,) Πυθαγόρειον σιωπήν, σοί ύ 
«όσχομαι, και σοί δίδω λόγον τιμής, νά καύσω έν π α 
ρατάξει καί πανηγυρικώς πως εις τδ μέσον τοΰ Βοτανί- 
κοϋ κήπου τρεις χϊρ*ίνους ζώντας καί δύω σιλούρους 
εύμεγεθεις, νά όρχισθώ έπι τοΰ Πλινίου δτι πιστεύω είς 
τήν υπαρξιν της Χίμαιρας, τοΰ Βασιλίσκου, καί τοϋ 
όρνεου ‘Ρόκ, καί νά απαγγείλω δακρύων ύπό κατα- 
νύξεως, γυμνόπους καί ασκεπής, τεσσαρακοντάκις τήν 
χατά τής έρυσίβης ευχήν τοϋ ifiou  Τρίφωνος, ου ή 
χάρις διαφυλάττοι σε άπδ παντό: πειρασμού καί πά- 
σης μαλαχίας προς δόξαν τής Τριπόλεως είς αιώνα 
αίώνος . . . .  'Αμήν!

Έρρωσο!
‘Ο παλαιός σου γνώριμος, χαί φίλος,

Θ. Γ. Ό ρφανίδηC*

Ο Α ΡΧΑ ΡΙΟ Σ Β Ο Τ Α Ν ΙΚ Ο Σ .

(*Αρθρογ J o r . )

’Αφ’ου έξετάσαμε», φίλε άναγνώστα,τά στοιχειώδη 
δργανχ τοϋ φυτοΰ, άφ’ cu είδα μεν πώς συνέχονται 
μεταξύ των, χαΐ ποίας υλας έντός αυτών περιεχουσιν, 
άς ίδωμεν τώρα δποΐα είναι τά σύνθετα όργανα.

Ειπομιν δέ οτι σύνθετα όργανα εϊ»αι ή ρίζα δ 
καυλόί, τά φύλλα, τά μίτάφυλλα, ό χάλυξ, τά πέταλα 
οί στήμονες, δ ύπερος, ό χαρπός, τά σπέρματα’ και 
ότι έκ τούτων, ή μεν ρίζα, δ χαυλός, τά φύλλα χαι 
τά μετάφυλλα, καλούνται όργανα θρέψεως διότι δί 
αυτών τό φυτό» τρέφεται, δί αύτών αυξάνει, καί δί 
αύτών προετοιμάζει τήν καρποφορίαν του· δ 2έ χά' 
λυξ, ή στεφάνη, «ι στήμονες, δ ύπερος, εαί τά σπέρ
ματα καλοΰνται όργανα παραγωγής ή π α λ ιγγε νε 
σίας, διότι, συνεργεία αύτών τό φυτόν πολλαπλασιά 
ζεται, χαί διαδοχικώς άναγεννώμενον διαιωνίζει τό 
είδος του έπί τής Γής.

Πριν όμως έπιχειρίσωμεν τήν ιστορίαν ένός έκα
στου αύτών άνάγχη νά λαλήσωμεν περί τίνος άλλου 
γενιχωτέρου οργάνου καλυπτοντος τήν επιφάνειαν ολων 
τών συνθέτων όργάνων. Τό γενικόν τοΰτο οργανον 
είναι ή έπιδερμίς. Καθώς δέ τά ζώα ουτω καί τά 
φυτά έχουσιν επιδερμίδα.

Ή  έπιδερμίς τών φυτών άποσπδται τών ύπ’ αύτή 
Ιστών πολλάχις μετ’ εύκολίας" xai διά μέν τοϋ γ«· 
μνοΰ δφθαλμοΰ θεωρούμενο φαίνεται ώ ; μεμβράνη 
άχρους καί διαφανής, διά δέ τοΰ μικρσσχοπίου έξετα- 
ζομέ*η φαίνεται οτι σΰγκειται άπό εν μόνον στρώμα 
κυττάρων επιπέδων, ώς έπί τό πλεΐστον, χαί τραπεζο
ειδών, μέ παρειάς άλλοτε χανονιχάς χαί εύθυγράμμους, 
ώς εις τήν Ίριδα (Iris Germanica) άλλοτε δέ έλικο

ειδεΐς, ώς ιίς  τινα φυτά τής οΐκογενείας τών Άρων 
(Arisarum vulgare) καί τό έρυθρόδανον (R ub ia tin* 
ctorum  τό κοινώς ριζάρι.)

Τά κύτταρα ταΰτα είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, με
γαλύτερα τών κυττάρων τοΰ ύπ’ αυτήν ίστοΰ· είναι δέ 
ένίοτε σκαΰρα, δέν περιέχουσι ποτέ ουτε άμυλον, ουτε 
σφαιρίδια χλωράσματος, ουτε ύγρά. Εις τινας δέ 
μόνον σπανίας περιστάσεις περιέχουσιν χρωματιστί- 
κήν τινα υλην άνάλογον τής άπαντωμένης είς τά πέ
ταλα τώ» άνθών. Ουτω λ. χ . τά κύτταρα τής έπι- 
δερμίδος είς τήν Dracaena term in a lis  περιέχουσιν ύ- 
γρον τι έρυθρωπόν, διό καί τά φύλλα τοΰ φυτοΰ τούτου 
είναι έρυθρα.

Έ ία  τής έπιδερμίδος τής καλυπτούσης τήν κάτωθεν 
έπιφάνειαν τών φύλλων διακρίνομε» διά τοΰ μικροσκο
πίου πόρους τινας, ή όπάς, αί'τινες συγκεινται εκ δύω 
μικρών χυττάρων μηνοειδών· οί πόροι ουτοι καλοΰνται 
στόματα (stomata). Δι’ αύτών τών στομάτων εισέρ
χεται ό ατμοσφαιρικός άήρ έντός τοΰ ό-γανισμοΰ τών 
φύλλων, χαί δί αύτών μετά τήν άποσύνθεσίν του έξε'ρ- 
χονται τά περιττά διά τήν ΰπαρξιν τοΰ φυτοΰ στοιγεΐα 
αυτοΰ, μετά πολλών άλλων άε'ρίων καί άτμών. Τά 
ς·όματα ταΰτα εΐναι λοιπόν αί πύλαι δί ώ» εισέρχονται 
αί άναγχαϊαι υλαι, καί έξέρχονται αί περιττοί· ε?ναι τό 
μέσον δί οΰ τελείται ή αναπνοή καί διαπνοή τών φυ* 
τ ώ ν  συστέλλονται έ̂ διά ύγρασίας, τής ψυχρότητας 
χαί τοΰ σκότους, διαστέίλονται δέ χαί χαίνουσίν διά 
ξηρασίας τής θερμότητος καί τοΰ φωτός.

‘Η τάξις καθ ήν τά στόματα διάχεινται έπί τής 
έπιδερμίδος εΐναι διάφορος είς τά διάφορα τών φυτών 
είδη. Ουτω λ. χ . είς μέ» τή» Ίριδα διάχεινται μεμο
νωμένα χαί χατ’ ΐσας σχεδόν άποστάσεις, είς άλλα

στόματα.

ΰμην .

ς ο μ α ΐ α .

έπιδερ- 
μ ις χατά 

πάχος 
τμηθιϊσα

έπιδερμίς 
χαζά πάχ  
τμηθεϊσα. 
'χντταρώδ 
ιστός υπό 
τήν επ ιδ.

Έ πιδερμίς τής Ίριδος (Iris G ermanica)

δέ φυτά μεμονωμένα μέν, άλλ’ άτάκτως διεσπαρμένα* 
άίλοτε πάλιν εύρίσκονται άνά δύω ή τρία, καί άλλοτε 
καθ' ομάδας πολυπληθώς συσσωρευμένα.

Είς τά καταβεβυθισμένα έ*τός τοΰ υδατος φυτά ^ 
έπιδερμίς τών φ λλων δέν φέρει παντελώς στόματα, 
διότι τά φυτά ταΰτα άναπνέουσι κατ’ άλλον τρόπον, 
ώς έ» οίκείω τόπω θέλομεν πραγματευθή. Είς δέ τά 
έπιπλέοντα φύλλα, έπειδή καί ή κάτωθεν έπιφάνεια 
αύτών, ητις είναι ή εδρα τών στομάτων, είναι είς 
διηνεκή έπαφήν μετά τοΰ υδατος, τά στόματα εύρί- 
σχονται κατ’ έξαίρεσιν έπί τής άνω έπιφανείας, ούσης 
είς έπαφήν μετά τοΰ άέρος.

‘Ο αριθμός τών ς-ομάτων πολλάχις είναι μέγας. Καί 
εύρίσκονται μέν όλιγώτερα έπί τών φύλλων τών φυτών 
ατινα διαπνέουσι καί άναπνέουσιν δλιγώτερον· περισ" 
σοτερα δέ έπί τών δραστηριώτερον τάς δύο ταύτας 
λειτουργίας έχόντων. Καθά δέ άναφέρει δ κ α τά π ά ν  
τα αξιόπιστος ήμέτερος διδάσχαΛος Κύριος Άνδριανός 
Ίουσσιεύς, καί ό ‘Ριχάρδος, έπί τής έπιφανείας τών 
φύλλων, τοΰ καρυοφύλλου (Dianthus Caryophyllns 
κοινώς γαρουφαλιά) εύρίσκονται έντός ένός τετραγω
νικού δακτύλου 3 8 ,5 0 0  στόματα. Έ π ί δέ τής Sy- 
ringa Persica (κοινώς Πασχαλιάς) έντός ένός τ ε 
τρά ,-ωνιχοΰ δακτύλου εύρίσκονται 1 6 0 ,0 0 0  περίπου' 
άλλ’ έντός τής αύτής έπιφανείας είς τόν ’^0v(yiscum  
album κοινώς μελας) εύρίσκονται μόνον 200.

Περίεργα δέ είναι τά στόματα τά ευρισκόμενα έπί 
τής χατωθεν έπιφανείας τών φύλλων ενός χαριεστά- 
του καί κοινοτάτου φυτοΰ τής ‘Ελλάδος τοΰ Νηρίου 
(Nerium oleander κοινώς ροδοδάφνης ή πικροδά
φνης)· διοπ τα στόματα είς τό φυτόν τοΰτο ευρίσχον- 
ται συσσωρευμενα έντός τοΰ πυθμενος χοιλότητος τ ί
νος πλκίρους τριχών, χαι πολλοί Βοτανικοί έπιπολαίως 
παρατηρήσαντες ήπατήθησαν, έχλαβόντες χατ’ άρχάς 
ταύτας τάς περιεχούσας τά στόματα κοιλότητας ώς 
τά χυρίως στόματα.

Καί τοιαύτη μέν είναι ή έπιφάνεια τής έπιδερμίδος 
έάν δέ τέμωμεν ι/ύτήν κατά πάχος θέλομεν ίδ ιΐ οτι 
σύγκειται έξ ένός στρώματος χυττάρων, χαι έχ μιας 
λεπτοτάτης μεμβράνης ουνεχοΰς χαί διατρύποο μόνον 
πρός τά μέρη τά αντιστοιχούντο μέ τά χείλη τών 
στομάτων. ‘Η μεμβράνη αυτη, ήτις είναι τρόπον τινα 
έπιδερμίς τής έπιδερμίδος, καί δύναται διά χημικών 
μέσων ν άποσπασθή άπό τοΰ ς-ρώματος τών χυττάρων 
τοΰ ύπ’ αύτής καλυπτομένου, έκλήθη νμ ήν  έχει 
δέ καί διαφορετικήν χημική» συνθεσιν, καί θεωρείται 
παρα τώ» μέν ώς ιδιαίτερον οργανον τοΰ φυτοΰ, καί 
παρά τών δέ ώς πηγάζουσα έξ ιδιαιτέρας τινός έκ- 
κρίσεως.

*Η Επιδερμίς τών ξυλωδών καυλών καταστρέφεται 
προίοντος τοΰ χρόνου. ‘Η τών ριζών καί τών καρπών 
έπιδερμίς ποτέ δέν φέρει στόματα, ή τών μίσχων σπα 
νίως,ή τών τρυφερών καυλών σιιχνάκις,καί ή τών φύλ
λων παντοιε. Τοιοΰτον περίεργον όργανισμόν έχει ή 
έπιδερμίς τών φυτών.

θ .  Γ. Όρφανίδης.

Λ Ε Κ Α Μ Θ Β Μ Ε Ρ Ι Σ .

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ.

ΑΙΩΝ. —  Κατακρίνει δώδεκα δικηγόρους τής Πρω- 
τευούσης άνασχευασανιας άπό κοινού τή» έκδοθεΐσα» 
παρά τοΰ Αρείου Πάγου καιά τοΰ ίεραποσιόλου Κ ίγγ 
άπόφασιν.

—  Διεδόθη οτι δ πρίγγιψ ’Αλβέρτος εδέχθη'τλν 
διαδοχή» έπί τώ δρω τοΰ νά διαμένη είς Ποβαρίαν μέ- 
χρις άποβιώσεως τοΰ Βασιλέως· ton  δ’ έλθώ» εις τή» 
Ελλάδα νά δεχθ§ τό δόγμα.

—  ‘Η Κυβέρνησις άπένειμεν άμνι;στίαν είς τούς 
βοηθούς τού Χριστοφόρου Αάχωνας έκτός εξ μόνο».

Εφυλακίσθη δ συντάκτης τής Συνταγματικής 
δι άρθρου περί διαδοχής τοϋ θρόνου τό δποΐον έξέδωκε.

ΑΘΗΝΛ. —  Αναγγείλασα οτι δ Πρόεδρος τής 
Γαλλικής δημοκρατίας διεταξε τόν ένιαΰθα πρέοβυν 
Γάλλο» να συλλυπηθή έξ ονόματος του τήν οικογένεια» 
τοΰ αοίδιμου Λαζάρου Κουντουριώτου μέμφεται τήν 
‘Ελληνικήν Κυβέρνησιν ώς άχαριστήσασα» πρός τό» 
ένδοξον τοΰτον οίκο» τώ» Κουντουριωτών.

—  Βλέπουσα δέ τήν αθλιότητα τών πραγμάτων διά 
τά πάδη καί τήν αμέλειαν τών διοιχουντων εύχεται τό 
να φερη ο Βασιλεύς μεθ’ έαυτοΰ έπιστρέφων. εμπείρους 
τινα; τών πολιτικών καί ειλικρινείς συμβούλους χαι 
οικονομολόγον τινα οίοι ήσαν δ Μάουρερ, δ 'Αβελ χλ. 
Δ ίϊ τοΰτο νομίζει συμφέρον νά μένΐ) ι ί ς  τή/ ΙΙαβαρίαν 
και ο διορισθείς διάδοχος γυμναζόμενος είς τήν κυβερ
νητικήν επιστήμην εως ου έλθ»] άληθής άνάγχη τής 
ένταϋθα παρουσίας του.

—  ‘Η Εύρώπη έπαπειλεΐιαι ύπό σιτοδείας· οθεν οί 
ναΰλοι ύψώθησαν μέχρι τών 10 φράγκων έπί τοΰ πα* 
ροντος. Ελπίζεται δέ οτι ή ‘Ελληνική ναυτιλία θέλει 
κινηδή όπωσοΰ» ώφελίμως.

ΕΛΠΙΣ. —  Δικαιολογεί τούς δώδεκα δικηγόρους, 
οίτινες έγνωμοδότησα» έπί τής έκδοθείσης χατά τοΰ 
ιεραποστόλου Κ ίγγ άποφάσεως.

—  ‘Ο Βαοιλεύς έπανέρχεται περί τά μέσα ’Οκτω
βρίου ώς λέγεται.

ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΟΥ ΛΑΟ Υ.—  Ελεεινολογεί τήν 
οικονομική» χατάστασι» κα) μέμφεται τόν αρμόδιον 
ύπουργόν βουλευσάμενο» νά έλαττώση τούς μισθούς 
τών υπαλλήλων’ προβλέπει δ’ έχ τούτου μεταβολήν τών 
καθεστώτων, δποία ή τής τρίτης Σεπτεμβρίου, διότι 
χαί αυτη άνάλογον είχεν αιτίαν.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ.

ΓΑΑΛΙλ

Εις τή» εορτή» τής 15 Αδγ. πρός τιμή* τοΰ μεγά
λου Ναπολέβντος δ πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοχρα-



τ ία ς  άνευρημήδη πολλάχις παρά χε τοδ λαοΰ κα! του 
στρατού καί τ ί ;  έθνοφυλαχης Sea τών χραυγών ιζ ή τω  
ό Ν απολέων, ζήτω  δ αύτοκράτωρ.·

Ό  πρόεδρος έτίμησε τή* Ιορτήν ταύίη* διά Βασιλι* 
χής τφόντι χαί γενναίας αγαθοεργίας άπονείμβς τήν 
χάριν είς 12 00  χαταδίχους χαι προιχοδοτήσας 14 
πτωχάς νιάνιδας.

Μίχαξύ δέ των γνωρίμων άνδρών, οΐτινε; Ιλαβο* 
τήν άδ«αν νά έπιστρέψωσιν εις Π»ριοίο«ς ά*αρέρονται 
δ Δουβεργί Διχωράν, & Τιέρς κτλ.

Τοιαΰται πράξεις άναμφιβόλω; θέλουσιν αυξήσει 
τοΰ; φίλους τοϋ Προέδρου, χαδώ; χαι τό» υπέρ αύτοΰ 
ένδουσιασμόν τών διαφόρων τάξεων τή- Γαλλικής χοι- 
νωνία;, χαι αυτών 6ί τώ* ξένων έδ*ών.

—  Οι ψηρηφορήσαντις υπέρ τή; ίποδόσεως τώ/ 
χατασχεδέντων χτημάτων τή; οίχογεν*ίας τών Αύρη - 
λιανώ* σύμβουλοι τή; έπιχρατεία; έπαύδησα* ά*απλη 
ρωδέντε; ύπό δμολογουμένων Βονοπαρτιστώ*.

—  Ά*εγείρεται χαί έ» Παρισιοι; κρυστάλλινο·^ 
παλάτιον πρό; Ικδεσιν τών βιομηχανικών ίρ γω ν  πάρε- 
χωρήδη δέ ή ιδιοκτησία του έπί 4 0  έτη είς εταιρία*. 
Μετά δέ τή* προΘεσμία* ταυτην τό παλάτιο* αύτό δέ 
λει δεωρεΐσΟαι ώ ; έθ*ιχόν.

—  ‘Ο πρίγγιψ Πάσχεβιτζ διήλδε* έκ Παρισίων ώ; 
άγνωστο; απερχόμενος προ; έπίσχιψιν τής έν Νεαπό 
λει πασχούση; κόρη; του πριγκιπέση; Λαγκάροβ.

—  ‘Ο υίό; τοΰ ‘Ιερωνύμου Ναπολέοντο; προέδρου 
τής Γερουσία; έστάλη ώ ; πρέσβυ; ε ί; τά ; ‘ Ομοσπόν- 
δου; έπαρχία;, ά*τΙ τοΰ Κ. Sartige.

—  Τή 28  Σεπτεμ. δ πρόεδρο; εμελλε *ά άπέλΟη 
εις Λούγδουνον.

—  Τό ‘ Υπουργεΐον τών εξωτερικώ* τής Γαλλίας 
έδόθη είς τον Δρουέ* Λουυ αντί τοΰ 'Γουργχώ παρβι 
τηδέντο;, τό δέ τώ* δτημ. Ιργων ε ί; τάν Κ. Μάγνην 
αντί τοΰ Δουρουφλέ παραιτηδέ*τ«; καί τουτου.

ΑΓΓΛΙΑ.

Άνιφύη διαφορά τ ι; μετάξι) τή; ’Αγγλική; καί Ά  
μερικα*ιχή; Κυδερνήσεω; ώ ; εκ τών τόπων τ ί ;  άλείας 
τοΰ; δποίου; έσύχ*αζο* έκπαλαι οί Ά γγλο ι, κατεπά- 
τησα* δέ οί ’Αμερικανοί.

—  ‘Ο αρχηγό; τή; επα*αστάσεω; τών Ούγγρων 
Κοσσούδ επέστρίψεν είς 'Αγγλίαν έκ τή; 'Αμερική:.

—  *Η Βασίλισσα Β ικτω ρία  καί δ σ ύζυγο ; αυτής 
’Αλβέρτο; άπήλδον ε ΐ ;  Βέλγιον πρό ; Ιπίσχεψι* τοδ 
σ υ γ γ ινο ϋ ; τω ν Β α σ ιλέω ; Αεοπόλδου.

ΡΩ ΣΣΙΑ.

*0  έκ πολλών έτώ ν διευδυντή; τής ‘Ρωσσικής δι 
κ λω μ α τία ς χόμης Νεσσελρόδ απολυόμενος I* τή ; 
Ιπιπόνου υπηρεσία ; ταύτη ; διά τό γήρα ; άναπληροΰ 
τα ι ύπό τοΰ Βαρώνου Μεγενδόρφ πρέσβεως μέχρι τοδδε 
έν Αυστρία.

—  Ή  χολέρα ά*εφά*η χαί ί ί ;  τήν πρωτεύουσαν τή 
Π ολλωνίας Βαρσοβίαν.

ΑΥΣΤΡΙΑ.

‘Ο αύτοεράτωρ έπέστρεψεν άπό τήν χατά τάς βο
ρείου; Ιπαρχϊα; περιήγησί* του εις Βιέννην.

—  ’Απεχλιίσδησαν νεωστ! πάση; πολιτική; υπηρε
σία; οί Ιουδαίοι ολου τοΰ κράτους τή; Αυστρίας.

ΤΟΥΡΚΙΑ.

Κατά τόν Τηλιγράφον τοΰ Βοσπόρου εγείναν παρα' 
άλωμα τοΰ πυρό; έπί τώΦ τελευταίων έμπρησμών 

τή; Κωνσταντινουπόλεως ώ ; 1257 οΐχίαι, 603  εργα
στήρια, 4  στρατώνε;, ε ί; τεκές, εν λουτρό*, ε* σχο- 
ΛεΤον, δύο μυλώνε; καί 2 τεμέ*η.

—  ‘Ο Σουλτάνος χορηγήσα; τήν άναγκαίαν δαπά
νην εις έπισχευή* τοΰ δόλου τής έκκλησία; τοΰ ναοΰ 
τή ; άναστάσεω; έ* Ιερουσαλήμ, διέταξε τόν πατριαρ- 
χη* αύτή; *ά άπέλδη ούτόδι ώς επιστάτη; τώ* ίργων.

—  ’Επειδή δ ήγεμώ* τή; κατά τήν Λιβύην 'Γριπό- 
)εως ήρνιϊτο νά παραδώση είς τάν Γάλλο* ναύαρχον 
δύο δραπέτα; *αύτα; έδόδη διαταγή ε ί; τοΰτο» παρά 
τοΰ Προέδρου τή; Γαλλιχή; δημοχρατία; νά χεραυ»ο- 
β^λήσζ τήν πόλι*· άλλ’ αμα έφάνησα* αί άναγχαΐαι 
ε ί; τήν έκδιχησιν ταύτην προπαρασχευαί, ό τοπάρχη; 
προλαμβάνω* τό* κίνδυνο* άπέδωκε τοΰ; φυγάδα; —  
Επαύδη δέ μετά ι^ϊΰτα ύπό τοΰ Σουλτάνου άναπλ<)- 

ρ^δει; παρά τίνος Μουσταρα πασα Σίρ κιατίπι.
—  ‘Η χολέρα μαστίζει τήν Περσίαν,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

Τοϋ II'. Τεύχονς.

Σελ.
172 περιχαλοΰ;
174 τών ήμετέρων βασι

λέων.
175 τοΰ κορυφαίου ιώ ν  

ποιητώ* τή ; Γέρμα - 
νία ; δόγματα
ή Κυβέρνησις αύτή;

176 διεχρίνατε Νιύτων
—  συγκεχημένα 

Θεολογιστϊί
1 77 δ Λαμερτιέ
—  Λετράρχτ;
—  ότι συ» έκπαλβι

αντι 
περικλεούς 
τοΰ ήμετέρου βασι
λέας,
τοΰ κορ. τών ποιητ. 
τή ; Γ«ρ μανίας δόγ-
μα-α »
« ή Κυβέρνησι; αύ
τή ; κτλ.
.διακρίνετε Νεύτων 
συγκεχυμένα 
όρδολογισταί 
δ Λιμαρτίν 
Πίτράρχη; 
δτι έκπαλαι.


