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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α T O Y 9 ° ' Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 

Ή μ ε τ ά τ η ν πτώσιν τ ο ϋ Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ κ α ι προ 

τ η ς ν α υ μ α χ ί α ς τ ο ϋ Ν α υ α ρ ί ν ο υ κ α τ ά σ τ α σ ι ς τών 

πραγμάτων έν Ν α υ π λ ί ω , ύπό Μ . Γ. Λαμπρυνίδου Σελ. 401 

Ή παίδευσις η μ ώ ν κ α ι ά γ ω γ η κ α τ ά τον 1 9 ο ν α ι ώ ν α , 

ύπό Α . Χρηστίδου - » 409 

Ό έλέφας τ ο ϋ Α ν ν ί β α (έκ'τοΰ γαλλίκου), ύπό E r n e s t 

B a b e l o n » 435 

Τ ά τών Β α υ α ρ ώ ν φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν έν Ε λ λ ά δ ι κ α τ ά τά 

έ τ η 1826—1829. (Μετάφρ. έκ τών Απομνημονευ-

μάτων του Κ. βαρώνου "Αϊδεκ) » 444 

Έν παραρτήματι: 

Ι σ τ ο ρ ί α τ η ς β υ ζ α ν τ ι α κ η ς τ έ χ ν η ς , ύπό Κ. Μ . Κων-
σταντοπούλου, μετ' εικόνων Σελ. 97-112 

Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, άναγομενων ιδία εις 
τνην φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν. την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστημας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθίστα προσιτά εις τους "Έλληνας 
δι* έπιτυχών μεταφράσεων πάνθ' δσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
προς τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξενων γλωσσών η 
και δ ι ' άλλους λόγους δεν περιερχονται ώς έπί τό πλείστον εις γνώσιν 
πάντων ημών. 

Πρός οσον ένεστι τελειοτεραν έπίτευξιν τούτων ή «Αρμονία» μετ' 
ίδιας προσοχής θά παρακολουθεί την φιλολογικην κίνησιν της τε Έ λ λ ά -
δον και της αλλοδαπής, οΰ μόνον άναγράφουσα τά εκάστοτε εκδιδόμενα 
συγγράμματα οσα ανάγονται εις τό πρόγραμμα αύτης, άλλά και άνα-
τττύσσουσα η και κρίνουσα τά περιεχόμενα τών μάλλον άξίων λόγου. 
"Οθεν καϊ παρακαλοϋμεν πάντα εκδίδοντα νεον σύγγραμμα, οπως πεμπη 
ήμΐν εν άντίτυπον αΰτοϋ, η οταν πρόκειται περί δαπανηρού πως δημο-
σιεύματος, ν' άναγγείλη ήμΐν τουλάχιστον την εκδοσιν. 

Ή «Αρμονία» θελει φιλοξενεί έν ταϊς στηλαις αύτης πάσαν έπι-
στημονικην διατριβην εγκρινομενην προηγουμενως ύπό της πρός τόν 

σκοπόν τούτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
είτε άμεσως είτε έμμεσως πρός τάς χριστιανικάς αληθείας και τά διδά-
γματα τοϋ Ευαγγελίου. 

Ή «Αρμονία» εκδίδεται κατά μηνα εις τεύχη αποτελούμενα έκ 4 
τυπογραφικών φύλλων εις μέγα 8 0 ν μετ' εικόνων καϊ πινάκων έν παραρ-
τήματ ι η και εντός τοϋ κειμένου. 

Έκαστον τεΰχος τ ιμάται δραχμής (έν τω έξωτερικω φράγκου χρυ-
σοΰ), ή δέ ετησία συνδρομή δραχ. 10 (έν τω έξωτερικώ φρ. χρ. 10). 

Οί συνδρομηταί της «Αρμονίας» παρακαλούνται νά πεμψωσι την 
συνδρομήν των 

οι μεν εν Ελλάδ ι και τη Ανατολή 

πρός τόν κ. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΝ ΜΠΑΡΤ, έκδότην, εν Άθηναις, όδ. 
Πανεπιστημίου 12, 

οί δ' έν τϊ) Δυτικϊ) Ευρώπη 

πρός τόν H e r r n C A R L F R . F L E I S C H E R , B u c h h a n d l e r , L e i p z i g , 
S a l o m o n s t r a s s e 16, μετά της έξης σημειώσεως : p o u r compte 
de Μ . W . B a r t h a A t h e n e s . 



( Μετά τοϋ παρόντος τεύχους της « Αρμονίας» διανέμεται εκτενής αγγελία 
περι της προσεχοΰς εκδόσεως τοϋ έξης έργου) 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΖΑΝΟΥ 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν 
ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΔΥΟ ΗΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ 

(του πρώτον εκδοθέντος προ πολλου) 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ο Υ 
Ο Ρ Α Μ Α Τ Α 

1ον Α Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Δ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Σ Ε Υ Σ 
(αρχαίος ελληνικός μυθος ) 

Ιλαροτραγωδία εις πράξεις πέντε. 

2ον Δ Ι Ο Γ Ε Ν Η Σ Ρ Ω Μ Α Ν Ο Σ 
(αυτοκράτωρ τον Βυζαντίου) 

Τραγωδία εις πράξεις πέντε. 
3ον Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Σ Κ Α Ι Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α 

" Η 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΩΣΙΣ 
(υπο των Τούρκων εv ετει 1445—Ύπόθεσις ΰψίστου έθνικου ένδιαφέροντος) 

Δράμα εις πράξεις τέσσαρας 
Έπαινεθεν κατά τον εν ετει 1 8 9 6 Λασσάνειον διαγωνισμόν. 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ο Υ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Υ Τ Ο Μ Ο Υ 
Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α Ι 

1η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Ε Κ Λ Ο Γ Η 
Κωμωδία εις πράξεις τρεις 

Βραβευθεϊσα κατά τον εν ετει 1 8 8 8 πρώτον Λασσάνειον διαγωνισμόν. 

2η ΤΟ Κ Υ Ν Η Γ Ι ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ 
Κωμωδία είς πράξεις τεσσάρας 

Βραβευθεΐσα κατά τόν εν ετει 1 8 9 1 δεύτερον Λασσάνειον διαγωνισμόν. 

3η Π Ε Θ Ε Ρ Α Κ Α Ι Ν Υ Φ Η 
(τό αίώνιον οικογενειακόν ζήτημα) 

Κωμωδία είς πράξεις τρεις. 
"Εκαστος τόμος τιμάται δραχμών 3 (έν δέ τω έξωτερικώ φρ. χρ. 3), πλη-

ρωτέων κατά τήν παραλαβήν τοϋ βιβλίου. 
Ό εγγραφόμενος συνδρομητής θεωρείται τοιούτος δι' αμφότερους τους 

τόμους. Σημειωτέον όμως ότι ο τρίτος τόμος δεν θέλει έκδοθή όμοϋ με τον 
δεύτερον, άλλα μετά παρέλευσιν 3 μηνών από της εκδόσεως τοϋ δευτέρου. 

0ι επιθυμούντες νά εχωσι το βιβλίον παρακαλούνται δπως έγγράψωσιν 
εϋαναγνώστως το όνοματεπώνυμον καϊ την διεύθυνσιν αυτών, οι δε λαβόντες 
άγγελίαν, δπως μας έπιστρέψωσιν αυτήν εγκαίρως. 

Γ. ΜΠΑΡΤ 
'Οδος Πανεπιστημίον 1 2 . 

'Εν Αθήναις Τυπογραφείον 'Έστία, Κ. Mαισνερ και Ν. Καργαδουρη — 2 9 5 5 . 



Η ΜETA ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Κ Α Ι Π Ρ Ο ΤΗΣ Ν Α Υ Μ Α Χ Ι Α Σ Τ Ο Υ Ν Α Υ Α Ρ Ι Ν Ο Υ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΠΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ 

"Εκθεσις του κ. Πετρίνη άπεσταλμένου του εν Παρισίοις 

Φίλελληνικοϋ Κομιτάτου πρός τόν Πρόεδρον αυτου αείμνηστου· 'Ευνάρ. 

Τό υπό τοϋ φιλέλληνος Ελβετού προεδρευόμενον Φιλελληνικόν Κομι-

τάτον τών Παρισίων απέστειλε, μεσοΰντος του 1826, εις Ναύπλιον 

δώδεκα πλοία πλήρη τροφών και πολεμικών εφοδίων ύπό την έπιμέλειαν 

τοϋ κ. Πετρίνη. Τ ά πλοία ταΰτα, διαφυγόντα τόν Τουρκικόν στόλον, 

έφθασαν αισίως εις Ναύπλιον τη 7/19 Ιουλίου 1826, ό δέ συνοδεύων 

αυτά κ. Πέτρινης έκτελών τάς ας ειχεν οδηγίας, παρεδωκε τά φορτία 

είς την Έλληνικήν Κυβερνησιν, έγχειρίσας συνάμα και τάς έπιστολάς, 

ών ητο κομιστής, πρός τους αρχηγούς τών στρατιωτικών δυνάμεων 

τοϋ τόπου. 

Ή πόλις τοϋ Ναυπλίου ολόκληρος μετ' ευγνωμοσύνης καϊ άγαλλιά-

σεως ύπεδέιχθη τόν άπεσταλμενον τοϋ Κομιτάτου. οί δέ αρχηγοί συνελ-

θόντες ύπό τόν γηραιόν πλάτανον της κεντρικής πλατείας της πόλεως 

ηκροάσαντο μετά συγκινήσεως μεγαλοφώνως άναγινωσκομενας ύπό τοϋ 

Γερω - Κολοκοτρώνη τάς έπιστολάς τών φιλελλήνων, οΐτινες συνιστών 

αΰτοϊς θερμώς όμόνοιαν και λήθην τών παθών πρός σωτηρίαν του έθνους. 

Μετά την έκτελεσιν της εντολής του ό κ. Πέτρινης απηύθυνε τήν 

26 



402 Η ΜΕΤΑ ΠΤΩΣΙΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ 

έπομένην έπιστολήν προς τόν άείμνηστον Έύνάρ πρόεδρον τοϋ Φιλελλη-
νικού Κομιτάτου είς Παρισίους, εν ή έκτίθησι τάς επί της καταστάσεως 
τοϋ τόπου εντυπώσεις αΰτοΰ. 

Ναύπλιον 9 / 2 1 Ίουλίου 1826. 
Κύριε, 

«Ευρισκόμενος έν Ελλάδ ι άπό της προχθές, παρέδωκα είς την διά-

θεσιν τοϋ ελληνικού έθνους όλόκληρον την άποστολήν των βοηθειών, 

άποτελουμενην έκ δώδεκα φορτίων τροφής, μολύβδου και διαφόρων 

άλλων ειδών, τά όποια εσχετε τήν καλωσύνην να έμπιστευθητε εις την 

έμήν έπιμελειαν, ώς τοΰτο εμφαίνεται έκ της αποδείξεως της προσηρ-

τημενης είς τήν έπιστολήν, ην απηύθυνα πρός τήν Έλληνικήν Κυβέρ-

νησιν και της όποιας επισυνάπτω ΰμϊν άντίγραφον. 

« Χαίρετε ! Κύριε, και μεθ' υμών άς χαρώσιν αί ψυχαί πάντων τών 

ευεργετών, οΐτινες συντρέχουσιν είς τόν φιλάνθρωπον ζήλον υμών τε και 

τών λοιπών αξιότιμων μελών τών διαφόρων Κομιτάτων τών συστηθέν-

των πρός άρωγήν τοϋ αξιοθαύμαστου τούτου έθνους, ού ό δίκαιος άγων 

ενδιαφέρει έξ ϊσου τήν τε ανθρωπότητα και τήν θρησκείαν. Χαίρετε ! Οι 

πολιτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί τοϋ έθνους τούτου μοί ώμολόγησαν 

Οτι ή Ελλάς θά όφείλη τήν σωτηρίαν αυτής είς τήν βοήθειαν, ής τυγ-

χάνει παρά τών ευγενών ξένων τών μετ' αύτης τοσούτον έκθύμως άδελ-

φωθέντων, και ότι άνευ της συνδρομής ταύτης τά πάντα ήδη ήθελον 

ϊσως πλησιάζει εις τήν καταστροφήν. Τοιουτοτρόπως τά ονόματα υμών 

και τών λοιπών μελών τών Φιλελληνικών Κομιτάτων, άτινά είσι γνω-

στά και τιμώνται ένταΰθα έξ ϊσου ώς καϊ παρ' ήμΐν, άντηχοΰσιν επί 

τών ελληνικών παραλίων, μεμιγμένα μετά θερμών εκφράσεων ευγνωμο-

σύνης τών αρχηγών και ευλογιών τοϋ λαοΰ, είς τόν όποιον κατέστησα 

γνωστήν τήν προέλευσιν τών αποστελλομένων αύτω βοηθειών. Οί έπαι-

νοι ούτοι και αί εύλογίαι έδιπλασιάσθησαν, όταν έγνώσθη ότι σπουδαϊαι 

χρηματικαί ποσότητες προωρίσθησαν πρός έξαγοράν δυστυχών χριστια-

νών, οΐτινες στενάζουσι υπό τά δεσμά της αιχμαλωσίας έν "Αρτη και 

Πρεβέζη, και οτι τά βοηθήματα ταΰτα, άτινα ή εύσπλαγχνία υμών δια-

τίθησιν υπέρ της πασχούσης άνθρωπότητος, θά έξακολουθήσωσιν αναλό-

γως τών αναγκών τοϋ έλληνικοϋ έθνους. 

« Διά νά θαυμάση τις, Κύριε, τό έθνος τούτο, διά νά τό άγαπήση, 

διά νά τό εκτίμηση, διά νά συμπαθήση υπέρ της τύχης αύτοΰ, ανάγκη 
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νά έξετάση αυτό ένταΰθα. Ένταΰθα εκπλήσσεται τις επί τη θέα τών 
παθημάτων, της άθλιότητος, τών συμφορών άς υφίσταται, παρατηρών 
τό θάρρος, τήν γαλήνην και τήν ύπομονήν ην έπί τούτοις επιδεικνύει-

ένταΰθα δύναται τις νά ύπολογίση τόν βαθμόν και τό μέγεθος τών δει-
νών της δουλείας του και τό αίσθημα της καταισχύνης, ήτις έβάρυνε 
τόν έλληνικόν λαόν, όπως άναγκασθή νά παραίτηση τήν έστίαν του, 
τόν τόπον της γεννήσεως του, τήν γήν ήτις τόν ετρεφεν, όπως μείνη 
άνευ στέγης, απροστάτευτος κατά τών προσβολών τών στοιχείων, άνευ 
ενδυμάτων, σχεδόν άνευ τροφής, ταλαντευόμενος αδιαλείπτως μεταξύ 
τοϋ θανάτου και της προσδοκίας όπως σύντριψη διά παντός τάς άλύσεις 
του. Ένταΰθα τέλος ή ψυχή αισθάνεται συγκινήσεις, άς δέν ήδύ-
νατο νά φαντασθή, και καθίσταται "Ελλην, όσον δύναται τις νά γίνη 
'Έλλην, αναστρεφόμενος έν τω μέσω τών κλασσικών τούτων τόπων. 
Δέν πρέπει ποσώς νά ύποστηρίζηται ότι οί "Ελληνες είναι άτίθασσοι και 
όλως ανυπότακτοι* οσάκις ανεφύησαν διχόνοιαι, οί αρχηγοί μόνοι έφε-
ρον τάς εΰθύνας διεκδικούντες έξουσίαν, τήν οποίαν ό λαός ουδέποτε 
παρεγνώρισε. 

« Ά λ λ ' όμως έν τω μέσω τοιούτων εικόνων και εντυπώσεων, πρός 
άναπαράστασιν τών οποίων άλλος κάλαμος ή ό έμός άπητεϊτο όπως 
κατανοηθώσι δεόντως και γίνωσι κατά βάθος αίσθηταί, ευρίσκομαι εις 
τήν εύάρεστον θέσιν μεταδίδων ΰμϊν εϊδησιν λαμπράν διά τήν Ελλάδα 
έν ταϊς κρισίμοις και έπικαίροις ταύταις στιγμαϊς, καθ άς ή Πύλη και 
ό σατράπης τοΰ Νείλου μέλλουσι ν' άναπτύξωσι κατ' αύτης ό'λας αυτών 
τάς δυνάμεις. Ευτυχώς επετεύχθη πλήρης συνεννόησις και σύμπνοια 
μεταξύ τών διαφόρων στρατιωτικών σωμάτων, ελλείψει της οποίας ού 
μόνον πάσα στρατιωτική ενέργεια είχε παραλύσει, άλλά συγχρόνως 
παρεκωλύετο και πάσα κυβερνητική πρόνοια και δράσις. Αϊτ ια , άτινα 
μόνη ή συρροή άτυχων περιστάσεων ειχον γεννήσει, και ων ή έκτύλιξις 
ήθελεν απαιτήσει πολλάς εξηγήσεις και λεπτομέρειας, έπέφερον τάς έρι-
δας και τάς ανωμαλίας, αΐτινες προ δύο έτι μηνών συνετάρασσον δεκα-
κισχιλίους περίπου πολεμιστάς, συναγηγερμένους εντός της πόλεως ταύ-
της και διηρημένους είς φατρίας, ών εκάστη υπερβάλλουσας διεξεδίκει 
υπέρ εαυτής αξιώσεις. 

«Οί Πελοποννήσιοι, οί 'Ρουμελιώται, οί ήρωες τοΰ Μεσολογγίου 

έταλαντεύοντο μεταξύ απαιτήσεων, άς δέν ήδύναντο νά ίκανοποιήσωσιν, 

αναγκών, ας δέν ήδύναντο νά πληρωσωσι, παθών, άτινα δέν ισχύον νά 
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κατευνάσωσι, παραπόνων τέλος, άτινα δεν ήδύναντο νά παραγνωρίσω-

σιν. Ά λ λ ά θά πιστεύσητε, Κύριε, ο'τι έν τω μέσω του καταπληκτικού 

τούτου κυκεώνος ανθρώπων καϊ παθών ουδέ σκιά αναρχίας προεκυψεν, 

οίαν προσπαθοΰσι πολλοί νά μας πείσωσιν οτι ώς έπί τό πολύ λυμαίνε-

ται τήν Ελλάδα . Αυτός ό ταλαίπωρος λαός (και βεβαίως οί οφθαλ-

μοί και ή προσωπική μου άντίληψις και έρευνα δεν δύνανται νά μέ 

άπατήσωσιν), ό ημίγυμνος, ό στερούμενος και αύτοϋ τοϋ άρτου της 

ήμερας, οστις αποτελεί την μόνην αυτού τροφήν, ό ώς μόνην κατοικίαν 

εχων σεσαθρωμενους τινάς σταύλους και καλύβας (ύπάρχουσιν ατυ-

χώς και οι στερούμενοι τοιούτων), ό αναξιοπαθών ούτος λαός οϋδ' έπί 

στιγμήν έσκέφθη νά διατάραξη τήν δημοσίαν τ ά ξ ι ν ουδείς δύναται νά 

κατηγορήση τινά και διά τό έλαφρότερον έγκλημα, διά τήν έλαχί-

στην βιαιοπραγίαν. Οί ταλαίπωροι ούτοι άνθρωποι, ήσυχοι και πραεϊς, 

μεθ' υπομονής αξιοθαύμαστου άνέμενον πάντοτε τά άποτελεσματα τών 

διασκέψεων τών αρχηγών των, πρός τούς οποίους άείποτε έτήρησαν 

άπειρον σέβας και ύποταγήν, ήν έν Ευρώπη μόνη ή αυστηρά στρα-

τιωτική πειθαρχία επιβάλλει. 

«Εϊδον τούς αρχηγούς και παρέστην είς συνάθροισιν αυτών περί τόν 

γηραιόν Κολοκοτρώνην. Οί στΰλοι ούτοι της Ελλάδος εϊχον συνέλθει έν 

τη πλατεία τοϋ Πλατάνου, όπως άκούσωσιν άναγινωσκομένας τάς έπι-

στολάς Σας, άς τή εντολή Σας ειχον εγχειρίσει εις τόν άρχιστράτηγον. 

Ε κ ε ί ήκουσα εκφράσεις, άς μόνη ή αληθής ευγνωμοσύνη, ό θαυμασμός 

και ή τρυφερωτέρα αγάπη ήδύναντο νά έμπνεύσωσιν εις τοιούτους άνδρας, 

ειλικρινείς, άπλοϋς, μετριόφρονας και πλήρεις δόξης διά τε τό θάρρος 

και τήν πρός τήν πατρίδα άφοσίωσίν των. Ύπό τήν προεδρίαν τοϋ 

ανωτάτου άρχηγοΰ παρήσαν έκεϊ ό Νικήτας εκείνος, οστις έκτος της 

πατρίδος ουδέν άλλο βλέπει, ουδέν γνωρίζει, οΰδ' αυτήν τήν περιβάλ-

λουσαν αυτόν δόξαν, ό γέρων Νότης Μπότσαρης, ούτινος ή ηλικία δεν 

ισχυσε νά άμβλύνη τόν υπέρ τοϋ "Εθνους του ζήλον, ό Κώστας Μπό-

τσαρης, άξιος αδελφός τοϋ ομωνύμου Λεωνίδα 1 , ό Κίτσος Τσαβέλας, 

ον ουδείς κίνδυνος έπτόησέ ποτε και οστις είς τήν Κλείσοβαν παρά τό 

Μεσολόγγιον, διά της ικανότητος και της ευσταθείας αύτοϋ, τοσούτον 

ανδρείως ύπεστήριζε τό φρούριον και τήν φρουράν εναντίον τών ηνωμέ-

νων δυνάμεων της Αιγύπτου και της Ηπείρου. Μετά τούτους εΐποντο 

Του Μάρκου Μπότσαρη. 
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οί τοσούτον γνωστοί διά τήν τόλμην των Σουλιώται, ό Γεώργιος Δρά-

κος, ό Φωτομάρας, ό G e n a , ό Δαγκλής, ό Λάμπρος Βέϊκος, και 

έκτος πολλών άλλων ό Βλαχόπουλος, ό Γεώργιος Βαλτινός, ό Γεώργιος 

Χειρουργός ( C h i r u r g o ) ? , ό Δημήτριος Μακρής, είς τών οπλαρχηγών 

τοϋ Μεσολογγίου, και ό Καραϊσκάκης, είς ον ειχεν άνατεθή ή αρχηγία 

τοϋ εκτός τοϋ Μεσολογγίου ελληνικού στρατοπέδου και οστις άντέστη 

έπί τοσούτον μετ' απίστευτου τή άληθεία ανδρείας. "Ολοι ούτοι οί επι-

φανείς και οί ανήκοντες εις τήν ΐστορίαν άνδρες έξεθείαζον έναμίλλως 

τάς ευεργεσίας Σας, τήν άφοσίωσίν Σας είς τάς τύχας των, τόν ένθου-

σιασμόν Σας διά τήν ύπόθεσιν της πατρίδος των ό αξιότιμος δέ 

κόμης Μεταξάς, ό τοσούτον άφωσιωμένος εις τήν ύπόθεσιν ταύτην, 

υπέρ της οποίας τά πάντα είχε θυσιάσει, έπανελάμβανε μεθερμηνεύων 

πρός έμέ τούς λόγους έκαστου δι' ολης της εύγλωττίας, μεθ' ής είναι 

πεπροικισμένος. Πόσον εύχάριστον άμοιβήν ήθέλετε αίσθανθή διά τήν 

τοσούτον φιλάνθρωπον προθυμίαν Σας, άν εύρίσκεσθε είς τήν θέσιν μου 

ένταϋθα ; 

«Ουδέποτε θά δυνηθώ νά λησμονήσω ουδέ νά εκφράσω τήν έντύπω-

σιν της επισήμου εκείνης στιγμής, καθ' ήν, άναγινώσκοντος τοϋ αρχι-

στρατήγου τήν περίοδον έκείνην της επιστολής Σας δι' ής έξωρκίζετε 

αυτούς μετά τοσαύτης θέρμης νά συνδιαλλαγώσι και αμοιβαίως συγχω-

ρήσωσι τά σφάλματα των, έπεσφραγίσθη και πάλιν ή συμφιλίωσις όλων 

τών αρχηγών έν τω μέσω τών επευφημιών και τών έπιφωνήσεων ευγνω-

μοσύνης υπέρ τών αποτελούντων τά γαλλικά, ελβετικά και γερμανικά 

Κομιτάτα φιλελλήνων. 

«Κύριε, 'Υμείς και πάντες έν γένει οί φίλοι τών Ελλήνων δέν πρέ-

πει νά έχητε ούδένα φόβον, ούδένα δισταγμόν μή ύποκύψη και αύθις ή 

Ελλάς ύπό τά δεσμά της δουλείας- ίσως κλαύσωμεν ακόμη πολυάριθμα 

θύματα και αίματηράς καταστροφάς, άφοΰ οί ισχυροί της Γης δεν 

θέλουσι νά τείνωσι πρός αυτήν χείρα βοηθείας. Έστε βέβαιοι οτι οί 

"Ελληνες, οσον ολίγοι και άν μείνωσι, θά έλευθερωθώσιν έπί τέλους, 

διότι τόπος, είς τόν όποιον άναπνέουσιν άνδρες τοσοϋτον γενναία τρέ-

φοντες αισθήματα, δύναται ισως, οίμοι ! νά μεταβληθή είς μέγαν τάφον, 

1 Πιθανώς υπονοεί τον στρατηγόν Ζέρβαν. 
Ισως πρόκειται περί τοϋ μέχρις εσχάτων επιζήσαντος έν Ναυπλίω άγωνι-

στοϋ Γεωργίου Ζαγούρα, όστις έπηγγέλλετο καϊ τον χειρουργόν. 
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ουδέποτε όμως νά καταστη αύθις ή κονίστρα τυφλής και αχαλίνωτου 
τυραννίας, ήτις επί τοσούτον χρόνον έβάρυνε τόν τράχηλον αΰτοϋ. 

«Τά μέλη της Κυβερνήσεως συνελθόντα είς συνεδρίασιν μοί παρέσχον 
σήμερον τήν διά προχθεσινής επιστολής μου ζητηθεϊσαν παρ' αυτών 
άκρόασιν. Ό αριθμός και ή σπουδαιότης τών ΰποθεσεων, αΐτινες έπα-
σχολοϋσιν αυτήν ήδη, συνετέλεσαν όπως ή συνέντευξις της σήμερον περιο-
ρισθή είς τήν έκδήλωσιν τοΰ σεβασμοΰ και της άφοσιώσεως της Βουλής 
τών "Ελλήνων πρός Υ μ ά ς και τους σεπτούς συναδέλφους Σας διά τήν 
ύψηλήν και φιλάνθρωπον Υμών ένέργειαν υπέρ τοΰ αγώνος τοΰ ελληνι-
κού έθνους. 

«Μοί ώρισαν ήμέραν νέας συνεντεύξεως τήν προσεχή Τρίτην, διότι 

καθ' όλα τά φαινόμενα ή άναχώρησις τών στρατευμάτων θά γίνη τήν 

προσεχή Δευτεραν. Τότε θέλω αναπτύξει είς αυτούς πάντα τά άφορώντα 

είς τόν σκοπόν της αποστολής μου, θά τοις κάμω τάς ανακοινώσεις, περί 

ων μέ έπεφορτίσατε, έν σχέσει πρός τήν μελετωμένην έξακολούθησιν 

και τόν τρόπον της παροχής τών βοηθειών, άς δύναται νά αναμένη τό 

έλληνικόν έθνος, θ ά λάβω τήν τιμήν μετ' ολίγας ημέρας νά σας δώσω 

πάσαν σχετικήν έπί τοΰ αντικειμένου τούτου πληροφορίαν. Έν τούτοις 

Σας παρακαλώ, Κύριε, νά μή μέ ύπολάβητε ΰπερβολικόν ή προκατει-

λημμένον γνωρίζετε τόν χαρακτήρα μου, ώς γνωρίζετε επίσης έκ τών 

προτέρων ό'τι μέχρι τοΰδε αί πεποιθήσεις και ή άφοσίωσίς μου έστρέφετο 

μάλλον υπέρ της υποθέσεως ή υπέρ τών προσώπων. "Ηδη πάν ό,τι 

βλεπω μέ παρασύρει, και αί εύχαί μου εφεξής δέν θά περιορίζωνται 

μόνον υπέρ της επιτυχίας τοΰ αγώνος, άλλά θά έκτείνωνται και υπέρ 

της σωτηρίας και ευδαιμονίας τών αξιοθαύμαστων τούτων ανδρών, οϊτι-

νες τοσούτον δικαίως έκίνησαν υπέρ αυτών τό κοινόν ενδιαφέρον. 

«Όσον άφορα είς τάς ειδήσεις, Σας επαναλαμβάνω ότι τά πράγματα 

της Ελλάδος ευρίσκονται εΐπερ ποτέ ήδη είς τό όξύτερον σημεϊον της 

κρίσεως, και δέον νά προκαλέσωσι τό ϋψιστον ενδιαφέρον. Αί τελευταϊαι 

έκ Κυθήρων έπιστολαί μου Σας έγνωστοποίησαν ότι ό τουρκικός στόλος, 

ον διεφύγομεν έκ θαύματος έγώ τε και τά άκολουθοΰντά με πλοία, 

διηυθύνθη είς Κρήτην, οπου, ώς έγνώσθη, άπεβίβασε στρατεύματα 

είσελθόντα εντός τών φρουρίων, κατά πάσαν δέ πιθανότητα προτίθεται 

νά ένωθή και μετά τών αιγυπτιακών δυνάμεων, όπως άπό κοινού ένερ-

γήσωσι κατά τε της Μάνης και της λοιπής Πελοποννήσου. "Ηδη έγε-

νετο γνωστόν ότι και άλλη ναυτική μοίρα τοΰ έχθροΰ διευθύνεται κατά 
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της Σάμου. Αι Αθήναι απειλούνται έκ τοΰ σύνεγγυς- ή Α τ τ ι κ ή μένει 

ανυπεράσπιστος, ό δέ Φαβιέ, οστις διετάχθη νά προφύλαξη τήν "Υδραν, 

δυσκόλως θά δυνηθή νά υπεράσπιση και τήν έπαρχίαν έκείνην ή Μάνη 

θά εύρεθή εκτεθειμένη είς τάς έχθρικάς έπιδρομάς τών ηνωμένων δυνά-

μεων, ή δέ σωτηρία αυτής απόκειται είς τήν γενναιότητα και τό θάρρος 

τών κατοίκων της. Τέλος πανταχοΰ κίνδυνος . . . Ό Κολοκοτρώνης 

απέρχεται επί κεφαλής τοΰ μεγαλυτέρου σώματος τών ανδρείων παλ-

ληκαριών του, οπως προστατεύση τήν Πελοπόννησον ό Καραϊσκάκης 

μεταβαίνει, όπως ένωθή μετά τών γενναίων προμάχων της Αττικής" 

άλλοι αρχηγοί τρέχουσιν είς "Υδραν, όπως φυλάξωσι τήν νήσον ταύ-

την, καθ' ήν περίπτωσιν ό ελληνικός στόλος μεταβή είς βοήθειαν τής 

Σάμου - τέλος οί παιάνες τής νίκης ήχοΰσιν είς τάς πεδιάδας τής Σπάρ-

της, ένθα ό υίός τοΰ Κολοκοτρώνη περιφανείς ήρατο κατά τάς ημέρας 

ταύτας νίκας κατά τών Αράβων, ών ο: αίχμαλωτισθέντες προσήχθη-

σαν χθες ενώπιον τοΰ αρχιστρατήγου, καθ' ήν ώραν μετ' αυτού συνε-

γευμάτιζον' ούτοι άπέδιδον τήν ήτταν αυτών είς τάς συνδρομάς τοΰ 

απεσταλμένου τοΰ Έύνάρδου και τών φιλελληνικών Κομιτάτων. 

«Βοηθήσατε λοιπόν, Κύριε, τό γενναϊον τοΰτο έθνος ! βοηθήσατε 
αυτό ! και ούτως ή έξακολούθησις τοΰ ζήλου Σας άς αποζημίωση αυτό 
διά τήν άδιαφορίαν εκείνων, οΐτινες διά μιας μόνον λέξεως ήδύναντο νά 
τό σώσωσιν. "Ω ! ! έάν εν μόνον βλέμμα εκείνων, είς ους ή θεία Πρό-
νοιa ένεπιστεύθη τάς τύχας τής Ευρώπης και τοΰ κόσμου, ήδύνατο νά 
φθάση ένταΰθα, νά είσδυση είς τό χάος τοΰτο τών κινδύνων και της 
σταθερότητος, τών ατυχημάτων και τής υπομονής, ούδεμίαν είχον 
άμφιβολίαν, ό'τι προθύμως θά έσπευδον νά τείνωσι χείρα βοηθείας είς 
τόν αναξιοπαθούντα τοΰτον λαόν ! Όλίγαι μόνον λέξεις θά ήρκουν νά 
έξασφαλίσωσι τήν σωτηρίαν τών εγκαταλελειμμένων τούτων χριστιανι-
κών υπάρξεων, αΐτινες θλίβονται άκούουσαι οτι ύπολαμβάνονται ώς 
ασεβείς υπήκοοι έπαναστατήσαντες κατά τοΰ νομίμου αυτών κυριάρχου ! 
και ουχί δούλοι απέλπιδες, ους ουδεμία ανθρωπινή συνθήκη δύναται νά 
σύνδεση μετά τών τυράννων των, και οΐτινες είς τό έξης προτιμώσι νά 
έξοντωθώσι μάλλον ή νά έξακολουθήσωσιν υποκείμενοι είς τήν φρικωδε-
στέραν και άδικωτέραν τών δουλειών, ής είναι θύματα υπέρ τους τρεις 
ήδη αιώνας . . . » 

"Εχω την τιμήν νά διατελω κλπ. 

Πετρίνης. 
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Αί εντυπώσεις αύται, ας άπεκόμισεν ό ευγενής απεσταλμένος τών 

φιλελληνικών Κομιτάτων της Ευρώπης περί τών αγώνων, τών θυσιών 

και της αύταπαρνήσεως τών Ελλήνων έν ήμεραις μάλιστα ζοφεραϊς, 

είναι ή εΰγλωττοτερα άπάντησις είς εκείνους, οίτινες άσεβοΰντες πρός τήν 

ίστορίαν, πειρώνται νά ΰποτιμήσωσι τήν ευκλειαν τών πατέρων ημών. 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ 

Η Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ H M Ω N ΚΑΙ Α Γ Ω Γ Η ΚΑΤΑ Τ Ο Ν 19ον ΑΙΩΝΑ 

— - · — 

'Επί τή λήξει του 19 0 U αιώνος δεν θεωροΰμεν άσκοπον άναδρομικήν 

τινα και όλως γενικήν έπί τής αγωγής και παιδευτικής ημών κατα-

στάσεως έπιθεώρησιν, ιδίως έν Κωνσταντινουπόλει, όπως άναζητήσωμεν 

σταθμούς προόδων, είποτε τοιούτοι κατά τόν μακρότατον τοϋτον χρό-

νον έγένοντο έν τώ σπουδαιοτάτω τούτω τής ανατροφής κεφαλαίω. Τό 

έργον είναι απόπειρα, και έν αυτή τη γενικότητι λίαν τολμηρά, ουδέποτε 

δ' ήθελον επιχειρήσει αυτήν, άν δέν ύπήρχεν αφετηρία ασφαλής, ό άοί-

διμος Αδαμάντιος Κοραής, ό τών παρελθόντων καϊ τών παρόντων κρι-

τής άριστος και τών μελλόντων έταστής, μύστης δ' ένθερμος τών 

γνησίων παιδευτικών άρχων κατά τόν διαρρεύσαντα τούτον αιώνα. 

Βαθύνους, πολυμαθής και φιλοσοφικώς ανεπτυγμένος, ώς λίαν ορθώς 

έχαρακτήρισεν αυτόν ό Δ. Θερειανός, προεϊδε τό δέον γενέσθαι πρός 

μόρφωσιν και προκοπήν του γένους ημών, πάν δ' ό,τι έσκέφθη σαφώς 

και σοφώς έν τε ταϊς έπιστολαϊς καϊ τοις άλλοις αυτού συγγράμμασιν 

ύπεστήριξεν. 

Περί δύο τινά έκλυδωνίζετο τών συγχρόνων αυτού λογίων ή γνώμη 

έν άρχή τής έκατονταετηρίδος, περί τό είδος του λόγου έν τώ γράφειν 

και περί του τρόπου τής ανατροφής, ήτοι τής παιδεύσεως και αγωγής. 

Οί μέν ήθελον, εναντίον του καθολικού νόμου τής τών γλωσσών εξελί-

ξεως, τήν άρχαίαν έλληνικήν ού μόνον νά μανθάνωμεν άλλά καϊ νά 

γράφωμεν αύτοϊ ήσαν οί αρχαΐζοντες, οί δέ τήν κοινώς λαλουμένην, 

τήν χυδαίαν, καί, ώς ό Κοραής έλεγε, τήν τών κωπηλατών, ήτις διε-

κρίνετο διά τήν άηδίαν καί τήν παντελή πτωχείαν του λεξικού αυτής, 

ήσαν δ' ούτοι οί χυδαϊσταί' ό Κοραής έν τώ ζητήματι τούτω τήν μέσην 

έτράπη όδόν, διά λογικωτάτων δ' επιχειρημάτων απέδειξε, πώς δύνα-

ται κατά μικρόν νά σχηματισθή γλώσσα λαλουμένη καί γραπτώς δυνα-

μένη νά έκφραση τά υψηλότερα τών διανοημάτων ημών, νά έξεύρη 

Αδαμαντίου Κοραή τ. Β' 
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όρους τεχνικούς διά πάσαν επιστημονικών άλήθειαν και νά έπαρκέση 

συγχρόνως εις πάσας τάς σχέσεις και τάς κοινωνικάς ημών άνάγκας' ή 

γνώμη αύτη υπερίσχυσε και τό γενος ημών άπεκτησεν όργανον ιδεών 

ανθρωπίνως τέλειον και διηνεκώς ΰπό τών αληθών λογίων μέχρι σήμερον 

τελειοποιούμενον και ταύτα μεν διά τό είδος τοϋ λόγου έν τώ γράφειν, 

έν δέ τώ τρόπω τής αγωγής καϊ παιδεύσεως ; 

Ό Κοραής μετά πεποιθήσεως έφρόνει, ότι ή αγωγή και παίδευσις 

τών νέων οφείλει νά γίνηται διά τών Ελλήνων ποιητών καϊ συγγρα-

φέων τήν παίδευσιν όμως ταύτην δέν ένόει σχολαστικήν, ήτοι σκοπί-

μως γραμματικήν' ή γραμματική ήθελε νά χρησιμεύση ώς μέσον μόνον 

πρός κατανόησιν τών αρχαίων, σκοπός δέ τής παιδεύσεως νά ή ουχί ή 

έκμάθησις ρηματίων και λεξιδίων, ή κατά τόν Θερειανόν αηδής τή 

άκοή, δυσφύλακτος δέ τή μνήμη, άλλ' ή έξημέρωσις τών ηθών, ή 

εμπνευσις τών έν αΰτοίς υψηλών και ανθρωπιστικών ιδεών, ή άπομίμη-

σις τών μεγάλων αρχαίων χαρακτήρων, διότι τήν αληθή τελειότητα 

τήν συνισταμένην έν τή εξευγενίσει τής ψυχής έθεώρει τό σκοπούμενον 

τής ϋγιοΰς παιδεύσεως. «Σπούδαζε μάλιστα τήν άνατροφήν του στή-

θους, ήτις μόνη μορφώνει τους αληθείς άνδρας και τάς ανδρείας γυναί-

κας, παρά τήν άνατροφην τής κεφαλής, από τήν οποίαν πλάσσονται 

οι καταχρηστικώς ονομαζόμενοι χρηστοήθεις ούτοι και εράσμιοι και 

κομψοί άνδριαντίσκοι»1. τήν γνώμην ταύτην τοΰ Κοραή δέν συνεμερί-

ζοντο πάντες, ύπήρχον δ' ικανοί, άπό χρηστοΰ τοΰ συνειδότος, ώς καϊ 

έν τώ γραπτώ λόγω, μακαρίως αίθεροβατοΰντες και περί τά γραμμα-

τικά άσμενίζοντες' οί άνδρες ούτοι, τό πλείστον τουλάχιστον, ουσιωδώς 

διέφερον τών τοΰ 18 ο υ αιώνος και έγνώριζον, δύναται τις ειπείν, κατά 

βάθος τήν άρχαίαν, άνεδείκνυον δέ και μαθητάς άξιους τής κλήσεως 

αυτών, άλλά καθόλου καϊ ή διδασκαλία αυτών είς τύπους, λέξεις και 

φράσεις έρειδομένη οΰδεμίαν είχε μορφωτικήν δύναμιν. Συνησθάνοντο 

τοΰτο, και επειδή διά τήν ατελή ταύτην μόρφωσιν προυφασίζοντο τήν 

έλλειψιν βιβλίων, ό Κοραής έγραφε τά σοφώτατα ταΰτα, είς μάτην 

δυστυχώς και έν τοις μετά ταΰτα χρόνοις έπαναληφθέντα' «δεν ειναι 

τόσον ή ελλειψις τών βιβλίων... οσον ή ελλειγις μεθόδου καϊ άνθρω-

πων επιτηδείων νά μεταχειρισθώσι τήν μέθοδον»2 . 

1 Επιστολών ΚΒ' . 
2 Αυτόθι. 
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Τών λογίων τό όξυδερκές πνεύμα δέν διέλαθεν, ήδη άπό τών άρχων 
τοΰ αιώνος, τήν κοινωνικήν ανάγκην, σύν τή διαπλάσει τοΰ πνεύματος 
καϊ τής καρδίας, και τής είδικωτέρας μορφώσεως, ήτις βραδύτερον 
παρ' άλλοις εθνεσι κατεδεικνύετο εΰεργετικωτάτη. 'Ηδη είναι γνωστή ή 
έπί τοϋ 19 ο υ αιώνος έπίδρασις τοΰ 18 ο υ ' κατά τον 18 ο ν αιώνα τοσαΰ-
ται έγένοντο έν ταίς φυσικαίς έπιστήμαις εφευρέσεις και ανακαλύψεις, 
ώστε αισθητή έγένετο είς τόν διάδοχον ή σημασία αυτών και έν ταίς 
θεωρητϊκαίς έπιστήμαις και αύτη τή θεολογία διά τήν πραγματικήν 
άντίληψιν τών έν τή φύσει φαινομένων, ή δέ ζωοπάροχος αυτών σπου-
δαιότης, κατά τήν έφαρμογήν έν τώ βίω τών εθνών, ένωρίτατα κατε-
φάνη και έν ταίς σκέψεσι τών ημετέρων λογίων και εθνικών ανδρών, ώς 
έκ τών ολίγων άλλά λίαν σαφών υπαινιγμών ύπεδεικνύετο. «Ό ανθρώ-
πινος βίος, ελεγεν ό Κοραής, άπό γενέσεως μέχρι τελευτής είναι πόλε-
μος, και ώς είς πόλεμον διωρισμένους χρεωστούν οί γονείς νά όπλί-
ζωσι τά τέκνα των παιδιόθεν»1. Τίς ό πόλεμος ούτος, ού μνείαν έποιεϊτο 
ό Κοραής ; ό έν τή κοινωνία άγων περί υπάρξεως. Τίς δ' ό οπλισμός, 
δι' ού ευθαρσώς και τελεσφόρως ήθελον αντεπεξέλθει κατά παντός ενδε-
χομένου απρόοπτου ; ή ειδική προπαρασκευή και μόρφωσις, ήτοι ή 
πρόσκτησις τών ύπό τών καιρικών περιστάσεων και αναγκών επειγόντως 
επιβαλλομένων γνώσεων, ουχί δέ αί λέξεις και φράσεις και έν γένει τά 
καλά γραμματικά, δι' ων δέν έμορφοΰντο καϊ αυτοί οί είς τήν Φιλολο-
γίαν άποδυόμενοι. «Είς τοιαύτα δε πτωχά και σαθρά θεμέλια εποικο-
δομοΰνται τά λαμπρά κτίσματα τής Μαθηματικής, Φυσικής, Ιατρικής», 
εγραφεν ό μακάριος Κοραής' τοιαΰτα δέ γράφων και συμβουλεύων τήν 
μέσην παίδευσιν είχεν ύπ' όψει και ουχί τήν πρωτοβάθμιον, τής οποίας 
τό πρώτον τμήμα τό καλούμενον Κοινόν προώριζε διά τήν έκμάθησιν 
τής μητρικής γλώσσης μετά τίνων εγκυκλίων μαθημάτων, τό δέ Έ λ λ η -
νικόν, διά τους τότε χρόνους, εις τήν διδασκαλίαν τής αρχαίας, ώς 
περί αύτης έπρέσβευε, μετ ' εΰρυτέρας πως αναπτύξεως τών βοηθητι-
κών. Ησαν βεβαίως ολίγα, άλλά τότε καϊ αί βιωτικαι άνάγκαι ολίγαι' 
επειδή δέ ή ολιγάρκεια και φειδώ ήσαν πραγματικάι άρεταί, αί πολυει-
δείς γνώσεις, άς σήμερον άπ' αυτής τής πρώτης παιδεύσεως άπαιτοΰ-
μεν, δέν έθεωροΰντο τότε και τοσούτον άναγκαίαι και αναπόφευκτοι. 

Έν ταίς σκέψεσιν αύτοϋ ό Κοραής είχε τούς σωφρονοΰντας' ούτως 

1 Επιστολών Λ Ε ' 
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άνήρ λόγιος της δευτέρας δεκαετηρίδος του αιώνος, ώς άνεκοίνωσεν 1 ό κ. 

Νικόλαος Φωτιάδης, έγραφεν «ό νέος οφείλει νά μανθάνη, νά λαλή και 

ορθογράφη την μητρικήν τον γλώσσαν' άλλα τοντο δεν άρκεϊ, διότι τά 

γραμματικά είναι προετοιμασία διά τά Μαθηματικά, Φυσικά και Φιλο-

σοφικά», ταΰτα δε', ώς εκ τής ιστορίας γνωρίζομεν, έδιδάσκοντο έν τοις 

τότε γυμνασίοις τών Κυδωνιών, Ιωαννίνων, Βουκουρεστίου, Χίου, έν 

τή Μεγάλη του Γενους Σχολή, έν Ξηροκρήνη και άλλαχοΰ, μετά 

βεβαιότητος δέ λέγομεν, οτι τά γυμνάσια ταύτα, κατά τό πρώτον 

ήμισυ τοϋ αιώνος, ήσαν πραγματολογικώτερα τών σημερινών, οί δέ 

καθηγητάι τών ελληνικών, λόγω βάθους παιδεύσεως, ύπερτεροι τών 

απογόνων, καί μορφωτικωτέραν καί πρακτικωτεραν άπειργάζοντο τήν 

διδασκαλίαν διά τοΰτο καί οί απόφοιτοι τών γυμνασίων εκείνων 

άρτίως καί δι ' εφοδίων ηθικών πλειόνων παρασκευαζόμενοι μετ' ελπί-

δων πολλών καί επιτυχώς έτρέποντο είς τά του βίου. Τέκνον τών 

χρόνων εκείνων ό Καποδίστριας, ήδη πρό τής είς Ελλάδα καθόδου 

καί μετά ταΰτα, είς τήν πραγματικωτεραν ρύθμισιν τής πρώτης παι-

δεύσεως ήσχολεΐτο, πρώτος καί πρότυπον Σχολήν είς μόρφωσιν δημο-

τικών διδασκάλων έν Αϊγίνη συνέστησεν, ώς έκ βιογραφικών σημειώ-

σεων περί τοϋ μεγάλου ανδρός ενθυμούμεθα, τήν δ' άγάπην καί καλ-

λιέργειαν τής μητρός γης, ήτοι τήν ύλικήν άσφάλειαν, τοις εαυτού 

συγχρόνοις ώς τό άσφαλεστερον όρμητήριον ιδιωτικής καί καθολικής 

προόδου ύπεδείκνυεν έκ τοιούτων ιδεών άναμφηρίστως ήγοντο καί οί 

τήν έν Χάλκη Έμπορικήν Σχολήν (1832) ίδρύσαντες, ώς τοΰτο άλλοτε 

έπί τή βάσει άρχαιοτερων τινών έγγραφων άπεδεικνύομεν ήτο αέν 

εμπορική ώς ύπό έμπορων τό πλείστον συντηρουμενη, άλλ' ώφειλε 

συγχρόνως νά έκπαιδεύη μαθητάς έμπορικώς κατηρτισμενους καί μετά 

μιας ξένης γλώσσης, τής ιταλικής, τής μόνης τότε έν χρήσει έν τή 

εμπορία. Ή δέ Θεολογική Σχολή εθεωρείτο μέν γυμνάσιον κλασσικόν, 

σκοπόν όμως ειχε την περί τήν θεολογίαν είδικήν μόρφωσιν, ήτοι έδεί-

κνυε τήν ανάγκην τής ειδικεύσεως τών σπουδών, τοΰθ' οπερ ήτο ή πρα-

κτικωτάτη άντίληψις τοϋ αιώνος τούτου διά τήν πρόοδον τών τεχνών 

καί επιστημών. 

Τ ά σοφά επιχειρήματα περί τής γενικής καί ειδικής παιδεύσεως τοϋ 

Κοραή καί τών όμοφρονούντων αΰτώ δέν εύρον χάριν παρ' άπασι τοϊς 

1 Ίδε Κων/πόλεως 1900, αριθ. 130. 
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συγχρόνοις διδασκάλοις και έξηκολούθησε, μετ' επαινετών εξαιρέσεων, ή 
μηχανική καί γραμματική διδασκαλία, μόνη δέ ορατή βελτίωσις έγέ-
νετο έν τοίς Κοινοίς διά τής εισαγωγής τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου, 
ήτις έν Αγγλ ία ιδιαζόντως εύδοκιμήσασα, παρ' ήμΐν εισαχθείσα παρή-
γαγε μέν κατ ' αρχάς καρπούς τινας, μετέπειτα όμως διά τε τό σχολα-
στικόν και τό άμέθοδον τών αϋτοχειροτονήτων διδασκάλων άπέτυχεν. 
Αλλ' ένώ τά παιδευτικά ημών πράγματα παραδόξως ούτως έβαινον, τά 
αποτελέσματα, λόγω μορφώσεως καί πρακτικής ωφελείας, δέν άπεδει-
κνύοντο καί τόσον καταστρεπτικά, ώς ήθελε τις δικαίως υποθέσει' διότι 
οί περί τά γραμματικά ιδίως ένδιατρίβοντες δέν παρημέλουν απολύτως καί 
τοϋ νοΰ τοϋ συγγραφέως, οϋδήσαν καί τόσον δυσμάλακτοι, ώς ήδύνατό 
τις νά ύποπτεύση έκ τών περί αυτών γραφομένων. Ηδη ημείς έγνωρίσα-
μέν τινας, τέκνα τής μακάριας εκείνης εποχής, δυναμένους καί έν τοις 
καθ'ήμάς χρόνοις εύδοκίμως καί άποτελεσματικώς νά συναγωνισθώσιν 
έν τω ζητήματι τής μορφωτικής διδασκαλίας. 

Πώς τοΰτο ; κατά τάς πρώτας πέντε δεκαετηρίδας εϊχομεν σπου-
δαίους τινάς παράγοντας συμπληροΰντας τό έκ τής ύλης ή τοΰ είδους 
τής διδασκαλίας κενόν ούτως ή κοινωνία, καίτοι τό πλείστον αδύνατος 
καί ανίκανος νά κρίνη τό όρθότερον μορφωτικόν σύστημα καί τήν γραμ-
ματικήν μετά τοΰ συντακτικού ένόμιζε μόνον σκοπόν καί άκρον άωτον 
τής διά τών αρχαίων συγγραφέων μορφώσεως, συνεπλήρου τό ιδεώδες 
τής ψυχικής διαπλάσεως διά τής κατ ' οίκον αγωγής - γονείς ευσεβείς καί 
φιλόστοργοι, συναντιλαμβανομένης έν μέτρω τινί καί τής Εκκλησίας, 
έθάρρυνον τά εαυτών τέκνα είς τόν αγώνα τών γραμμάτων δια τής 
πίστεως πρός τήν θείαν άντίληψιν μαθηταί παιδιόθεν έν τώ οίκω είθι-
σμένοι έν τή πειθαρχία, επιμελείς καί φιλότιμοι μετά χαράς έμάνθανον 
τά διδασκόμενα, διότι, κατά τό άνά τά στόματα τών παλαιοτέρων 
λόγιον, πρός τοις άλλοις «τά καλά μαθήματα έφερον καί χρήματα»' 
διδάσκαλοι, γραμματικοί αληθώς τό πλείστον, πλήρεις Ομως πίστεως 
καϊ ενθουσιασμού έπϊ τώ έργω αυτών, κατεπόνουν μέν τούς μαθητάς 
διά ξηράς μεθόδου και τών αντιγραφών, άλλ' ήσαν ήμερώτεροι καί 
πρακτικώτεροι, λόγω δέ χρηστοηθείας καί ευσέβειας τό άσφαλεστερον 
καί τιμκότερον υπόδειγμα τών διδασκομένων τοιούτοι παράγοντες συνε-
πλήρουν τήν άγωγήν καί παίδευσιν άρτίως· άλλά καί έκ πρακτικωτέρας 
απόψεως οί μαθηταί δέν διετελουν άγευστοι καί γνώσεων γενικωτέρων 
καί χρησίμων έν τή κοινωνία' διότι καί έν αύτοϊς τοις έλληνικοίς σχο-
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Χείοις διήκουον πολλάκις ανωτέρων μαθηματικών, φυσικών, εστΐ δ' οτε 
καϊ φιλοσοφικών, δι' ών πλείω παρ' ελπίδα έν τώ κοινωνικώ άγώνι 
κατώρθουν περιπλέον ή μόρφωσις εκείνη έν σχέσει πρός τήν τών συνοί-
κων λαών ητο ανωτέρα και δέν άντιπεριεσπάτο έξ αντιδράσεως έποι-
κων, διότι αί δυσκολίαι τών κατά ξηράν καϊ θάλασσαν συγκοινωνιών 
ήσαν κώλυμα καθόδου βέβαιον ιδού πώς άνεπληροΰτο τό ατελές τής 
παιδεύσεως καϊ τό κενόν τής μορφώσεως, καϊ διοτί, έν τώ άπλοΐκώ και 
ήττον δαπανηρώ βίω τής είρημένης 50ετηρίδος, οί άπόσχολοι αύτοι 
έγίγνοντο ανάρπαστοι εν τε τοις κατωτέροις καϊ άνωτέροις βιοποριστι-
κοΐς έπαγγέλμασι. 

Τ ά μεγάλα πολιτικά γεγονότα τής 6ης 10ετηρίδος έπήνεγκον καθ' άπα-
σαν τήν Άνατολήν, εξαιρετικώς δ' έν τή βασιλευούση, σημαντικήν και 
αυτό τοΰτο ίστορικήν μεταβολήν. Αί έν τή Όθωμανική αυτοκρατορία 
είσαχθεϊσαι και όσημέραι δραστηρίως έτι συντελούμεναι μεταρρυθμιστι-
κάι βελτιώσεις έν παντί κλάδω τοΰ πολιτειακού και κοινωνικού βίου, τά 
όλονέν συμπληρούμενα δημόσια έργα, ώς ή οδοποιία, ή σιδηροδρομική 
στρώσις απέραντων εκτάσεων καϊ αί ποικιλώνυμοι ατμοπλοϊκάι έτα ι -
ρεΐαι αί καταστήσασαι τήν κατά ξηράν και θάλασσαν συγκοινωνίαν, έν 
συγκρίσει πρός τήν προηγηθεϊσαν 50ετηρίδα, εύκολον, ταχεϊαν και 
άναπαυτικήν, τό δ' έμπόριον έμπρόθεσμον και προσιτόν τοις πάσιν, ή 
έκμετάλλευσις τών άπειρων φυσικών πόρων τής αυτοκρατορίας και ή 
έγκατάστασις ξένων, ετι δέ ή ένεκα τούτου προσέλκυσις κεφαλαίων και 
χρήσις αυτών έν τε τή εμπορία, τή βιομηχανία και τοις δημοσίοις 
έργοις, προσέτι δέ και άλλοι τινές προοδευτικοί παράγοντες, έν οίς ή 
γενίκευσις τής πρώτης και μέσης παιδεύσεως παρά τοις συνοίκοις λαοϊς, 
πάντα ταΰτα και άλλα πολλά έσχον αποτέλεσμα οίκονομικήν έξαρσιν 
ασυνήθη τέως, άλλά συγχρόνως και μεταβολήν τών όρων τών παρ΄ ήμϊν 
επιχειρήσεων, τής τοπικής βιομηχανίας και χειροτεχνίας και αύτοΰ έτι 
τοΰ ιδιωτικού βίου έν συγκρίσει πρός τόν άλλοτε μετριόφρονα, λιτόν 
καϊ αυτό τοΰτο αρχαΐζοντα' έν τοιαύτη τών πάντων μεταβολή έδει καϊ 
ή ημετέρα έκπαίδευσις νά προσαρμοσθή πρός τήν προβλεπομένην τών 
όρων τοΰ κοινωνικοΰ βίου μετατροπήν, ιδίως έν σχέσει πρός τάς επεί-
γουσας γνώσεις, αΐτινες έθεωρήθησαν πλέον αναπόφευκτοι πρός έξασφά-
λισιν τής υλικής ημών υπάρξεως- έδει αμφότεροι οί βαθμοί τής παιδεύ-
σεως νά καταστώσιν αυτοτελείς, άνευ αναφοράς τής πρώτης πρός τήν 
γυμναστικήν παίδευσιν, ίνα μη έξαναγκάζωνται διά τοιούτου συστήμα-
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τος πάντες εις ύψηλοτέρας σπουδάς ν' άποβλέπωσιν έδει ού μόνον τό 
παιδευτικόν σύστημα νά μεταρρυθμίσωμεν άλλά και διδασκάλους άξιους 
και ικανούς έν αναλογία πρός τό ειδος τής παιδεύσεως νά προπαρα-
σκευάσωμεν ουδέν έγένετο ή μάλλον πολλά και διάφορα άνευ σχεδίου, 
άνευ κρίσεως και εσπευσμένως- ή παίδευσις εκείνη ή σχολαστική και 
λεξιθηρευτική, ή πνευματοκτόνος γραμματική τερθρεία παρέμεινεν ή αυτή 
και χειρών, άντί δέ ουσιώδους και άληθοΰς μεταρρυθμίσεως ασυνήθης 
τούς πάντας κατέλαβε, κατά τάς τρεις πρώτας 10ετηρίδας τής 2ας 

50ετίας, οργασμός 1) πρός ϊδρυσιν συλλόγων ημερόβιων κατατριβομέ-
νων πρός τό θεαθήναι μέν είς συντήρησιν σχολείων, πράγματι όμως πρός 
έπίδειξιν ή ίκανοποίησιν σκοπών εγωιστικών 2) είς πολλαπλασιασμόν 
άρρεναγωγείων και παρθεναγωγείων, ένταΰθα τε και έν ταΐς έπαρχίαις, 
ατελώς καϊ δι ' επαιτείας συντηρουμένων και ύπό διδασκάλων ή διδα-
σκαλισσών άπαιδαγωγήτων καϊ τό πλείστον άμαθων διευθυνομένων τήν 
σχολειομανίαν ή γραμματομανίαν ταύτην τήν παρεχομένην είς πένητας 
άλλως και άνευ γεωργίας και βιομηχανίας επαρκούς περιγράφων και 
έποδυρόμενος ό άοίδιμος Ξανθόπονλος άνέκραζεν « Η λ ί κ η συμφορά 
κατέλαβεν ημάς ώς έκ τής έμφυτου άκρας φιλομάθειας τοΰ έθνους ; » . 
Πλην ή μανία αύτη καθ' ημάς ποσώς δεν ήτο φιλομάθεια, άλλά παρά-
φορα παθολογική και αυτό τοΰτο ψύχωσις, οικεία άλλως είς τόν άψί-
κορον ημών χαρακτήρα, ής ένεκα ασκόπως, άσυλλογίστως και υπέρ 
τάς δυνάμεις και τάς πραγματικάς ημών άνάγκας έφαντάσθημεν και 
έδράσαμεν, πιστεύσαντες και πιστεύοντες ετι είς τό φιλομαθές ημών 
έν τοις γράμμασι και τήν πρός τάς έπιστήμας ψευδή κλίσιν θεωρήσαν-
τες άψευδές τεκμήριον προοδευτικόν, οπερ ύπ' οΰδενός πραγματικού 
γεγονότος άπεδεικνύετο' έν τή μανία εκείνη, χρονιζούση δυστυχώς, 
έσπαταλήθησαν ασκόπως και άντί πολλών είς ενδιαιτήματα Μουσών και 
Χαρίτων μεγάλα και υπερήφανα έν σχέσει πρός τήν άλλην ημών μετριό-
τητα' μετερρυθμίσθη τό αποτυχόν άλληλοδιδακτικόν σύστημα μετατρα-
πέν είς «συνδιδακτικόν» , εισήχθη κατ' άπομίμησιν άτυχη τό σύστημα τό 
«νηπιαγωγικόν». άνευ όμως τών αναγκαίων εξαρτημάτων, ήτοι κήπου 
και μεγάλης αιθούσης- ίνα δέ συμπληρωθή τό έκ τής παιδευτικής πολυ-
τελείας κενόν τοΰ διδασκαλικού προσωπικού, έγένετο αισθητή ή ανάγκη 
τής χειροτονίας διδασκαλισσών και διδασκάλων άποτελεσάντων λεγεώ-
νας άνθρώπων αγραμμάτων και αναξίων τοΰ ύψηλοΰ αυτών ονόματος 
κατ' έτος πολλαπλασιαζόμενων, άνευ ουδεμιάς μερίμνης περί τής είδι-
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κής μορφώσεως διδασκαλικού σώματος άξιου τοΰ προορισμού αύτοϋ -

εντεύθεν ή αποτυχία καί τής συνδιδακτικής κληθείσης μεθόδου καί τών 
νηπιαγωγείων, έν οίς έτοποθετήθησαν πασαι αϊ γεγηρακυίαι καί παρηγ-
κωνισμεναι άρχαίαι διδασκάλισσαι καί δι' ων εισήχθη, κατά τόν Ξανθό-
πουλον, «ό κακός δαίμων τοΰ μηχανισμού δι ' άλλης θύρας, ον μάτην 
έζήτησέ τις μετά κόπου νά έξορκίση άπό τής βασιλικής θύρας τοΰ δημο-
τικού σχολείου». 

Ή παίδευσις ημών, κατά τό ιστορικόν τριακονταετές διάστημα 
τοΰτο, μεθ' ολας τάς πολυειδεις καί πολυμαθεΐς θεωρητικάς περί εκπαι-
δεύσεως μελέτας, ένταΰθα ιδίως ύπό τοϋ άοιδίμου Ήρ. Βασιάδον, έξη-
κολούθησε, πεισμόνως ούτως ειπείν, ήκιστα μορφωτική τοϋ νοϋ καί τής 
καρδίας, έκ συστήματος δέ ξηρά γραμματική, θηρευτική λέξεων, φρά-
σεων καί κανόνων, έν τε τή πρώτη καί μέσει παιδεύσει καί οϋ μόνον έν 
τοις μορφωτικοίς, άλλά καί τοις άλλοις έγκυκλίοις λεγομένοις μαθήμα-
σιν, ήτοι άπαμβλυντική τοΰ εγκεφάλου καί άποκτηνωτική τής καρδίας. 
Τοιαύτη ήτο ή παίδευσις ημών, ότε ό Έλλ . Φιλολογικός Σύλλογος 
προυκήρυσσε τήν γνωστής σοφήν έκδοσιν τών Ελλήνων ποιητών καί 
συγγραφέων διά τήν ούτωσί έκπαιδευομένην μέλλουσαν γενεάν, ίνα 
δύνηται τάς ώρας τής αργίας έν έργοις κλασσικοίς νά διέρχηται - διά δέ 
τής Εκπαιδευτικής αύτοϋ Επιτροπής περί τής έν γένει παιδευτικής 
ημών καταστάσεως διεβεβαίου 1 «σχολεία εδώ, σχολεία έκεϊ, σχολεία 
εντός, σχολεία έκτος - πανταχού διψώσι παιδείας . . . μεγάλη ανάγκη 
τής διανοητικής τροφής . . . δι ής καί μόνης ό άνθρωπος γίνεται λογι-
κόν ον καί κοινωνικόν . . . είς τά σχολεία λύονται μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα . . . σχολεία, λοιπόν, σχολεία καϊ πάλιν σχολεία». Πώς 
έλύθησαν τά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ; Όκτώ έτη βραδύτερον ό 
άοίδιμος Ξανθόπουλος, ό μόνος τότε περί τήν παιδαγωγίαν εγκρατής, 
περιγράφων τήν μέχρι τοΰ 1866 παιδευτικήν κατάστασιν πανταχοϋ τοΰ 
έλληνικοΰ, καί ίδια ένταΰθα, προσέθετε- «Σκοπός σαφής τής δημοτι-
κής εκπαιδεύσεως δέν αναγράφεται ή αναγραφόμενος δέν επιδιώκεται 
έργω μετά συνειδήσεως σταθεράς- ή άνάγνωσις είναι διάβασμα . . . ή 
γραφή οικτρά καί αμέθοδος . . . ό αριθμός ώς στοιχείον ιδίας νοήσεως 
βαθμιαίας αγνοείται πανταχού - ή τής καρδίας μόρφωσις διά τοΰ θρη-
σκευτικού συναισθήματος είναι λέξις κενή - τοιαύτη ή δημοτική έκπαί-

1 Έλλ. Φιλ. Συλλόγου τ. ΙΔ ' . 1879—1880. 
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δευσις κατά τήν έτι ίσχύουσαν άρχαιοτέραν μέθοδον . . . άλλά καί ή 
συνδιδακτική μικρόν κατά τά αποτελέσματα διαφέρει . . . οί πλείστοι 
τών διδασκάλων ούτε τό πνεΰμα ούτε τήν τέχνην τοϋ διδάσκειν τά 
στοιχεία έννοοΰσι καλώς' αυτά τά διδασκόμενα . . . πάντα τή μνήμη 
επιφορτίζονται, φόρτωμα απεχθές καί άνούσιον αυτενέργεια ουδεμία . . . 
έξόντωσις τοΰ πνεύματος, φθορά τού σώματος . . . θ ά ήτο προτιμό-
τερον, άν κατ' ευθείαν έμάνθανε τέχνην ό μαθητής . . . ό διδάσκαλος 
διορίζεται κομματικώς . . . ούδαμοΰ άρχή τις μετά κύρους και σθένους 
προΐσταται τής εκπαιδεύσεως . . . ή αξιοθρήνητος αύτη κατάστασις 
είναι πανταχού, έκτος τής Μακεδονίας, ένθα οί διδασκαλισταί οί έκ 
τών Διδασκαλείων απολυθέντες έβελτίωσαν ένιαχοΰ τά τής δημοτικής 
παιδεύσεως ». 

«Τό έλληνικόν σχολείον δέν είναι συνέχεια καί συμπλήρωσις τής 
Δημοτικής, άλλά τμήμα κατώτερον τής Μέσης εκπαιδεύσεως . . . ανε-
παρκές καί άσκοπον . . . τών διδασκομένων συγγραφέων νούς καί ήθος 
ούτε ζητείται . . . τά λοιπά μαθήματα άπλή έκστήθισις . . . αφού καί 
ό διδάσκαλος έκστηθίζει, διότι τό πϋρ τής ζωής δέν εχει έν τή καρ-
δία . . . τοιαύτη καί έν τώ έλληνικώ σχολείω ή διδασκαλία, ούτε αυτο-
τελής ούτε μορφωτική . . . τό αίσθημα διαμένει άπεριποίητον καί 
άπαιδαγώγητον ή μάλλον είς άπέχθειαν τρέπεται πρός τά γράμματα». «Διδάσκαλοι τυχαίως ή διά λόγους κομματικούς καί σπανίως κατ' άξίαν 
διοριζόμενοι, απόφοιτοι συνήθως γυμνασίων ή τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής . . . 
σχολάρχαι περί διδακτικής καί παιδαγωγίας ουδέν έπαίοντες . . . καί 
συγκυκώντες τά πράγματα τών κοινοτήτων έν τή τών κομμάτων δια-
μάχη . . . ή εφορεία κονίστρα παθών καί διχονοιών, απαρτιζόμενη ύπό 
προσώπων διαφόρων επαγγελμάτων άνευ ενότητας γνωμών . . . 'Οταν 
δέ ό σχολάρχης τύχη μή ειλικρινής τών Μουσών θεράπων μηδέ ίερεύς 
τοϋ Λόγου καί τής Ειρήνης καί Αγάπης τοϋ Θεοΰ, άνάστατον ποιεί τήν 
Κοινότητα». «'Η μέση παίδευσις έχει μέν ώρισμένον σκοπόν, τήν 
άναγκαιοτάτην προπαίδευσιν δι ' είδικωτέρας έπιστήμας καί τόν σωτή-
ριον καταρτισμόν έν τή κοινωνία ηθικώς και πνευματικώς ανεπτυγμένης 
αριστοκρατίας, απέβη όμως γράμμα νεκρόν τό πρόγραμμα έγένετο 
συνονθύλευμα ποικίλων μαθημάτων καλών μέν, οϋ καλώς δέ κειμέ-
νων . . . τά ελληνικά καί λατινικά δέν είναι ζωηφόρα ουδέ είς τοΰ 
αισθήματος καί τοϋ πνεύματος συμβάλλοντα τήν παιδαγώγοσιν, άλλ' είς 
κενά; μάλλον καί έπιπολαίας αναλύονται φρασεολογίας». 
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Τί δέ περί πρώτης παιδεύσεως τών κορασιών λέγει ; «Αύτη γίγνε-
ται υπό διδασκαλισσών άπειρων τά πολλά, άλλως και ανικάνων νεανί-
δων, άτελεστατα πρός τό διδασκαλικόν μορφωθεισών υπό τών έπαγγελ-
λομένων τήν τοιαύτην διαμόρφωσιν μεγαλώνυμων ημών σχολών . . . 
ουδέν στοιχειώδες μάθημα διδάσκεται κατά παιδαγωγικάς αρχάς έν 
αυτοσυνειδησία και τή δεούση ίκανότητι . . . διότι ό μηχανισμός θαυ-
μαστόν όσον δύναται τά πάντα νά διαστρέβλωση . . . διότι τά πάντα 
παρίστανται μηχανισμός άνευ συνειδήσεως»· έπί τής πρώτης δέ ταύτης 
παιδεύσεως τών θηλεων «ύψοΰνται παρθεναγωγεία ένιαχού ανωτέρας 
παιδεύσεως, άτινα, ένσκήψαντος έκ Δυσμών και ένταΰθα τοϋ πολύκρο-
του ζητήματος περί εκπαιδεύσεως τής γυναικός ίσης τή τοϋ άνδρος. 
είς ύπερβολήν έπεξέτειναν τό πρόγραμμα αυτών συμπεριλαβόντα πλήν 
άλλων και γραμματολογίαν και καλλιτεχνίαν και φιλοσοφίαν και ρητο-
ρικήν. Ούτως έξαλλον εντός μικρού τό φΰλον τοΰτο καταστάν καϊ 
έπί τόν Πήγασον τής αυτάρεσκου φαντασίας έποχούμενον κατώρθωσε 
σχεδόν, ώς οίεται, ού μόνον νά ίσοφαρίζη πρός τήν μέσην τών αρρένων 
έκπαίδευσιν, άλλά καϊ ν' άρπάση άπ' αυτών τόν στέφανον τής νίκης 
έν τώ φαντασιώδει τούτω συναγωνισμω. 'Οθεν, πράγμα παράδοξον, 
έκοσμήθησαν τά κοράσια μας άντί τοΰ εύήθους, σεμνοΰ καϊ αίδήμονος, 
μέ τόνον ρητορικόν και παρρησίαν, ώστε καϊ λόγους νά έκφωνώσι δημο-
σία απολυόμενα τής σχολής και γνώμας καϊ αισθήματα υψηλά καϊ 
μεγάλα ν' άποφαίνωνται κατά τάς πανηγύρεις τών ενιαυσίων εξετά-
σεων . . . οί δ' έν τώ άρματι τούτω τής γυναικείας πτήσεως συνανα-
βαίνοντες λόγιοι έστήκασι τεθηπότες πρός τό εγχείρημα . . . Εκείνο 
ομως, όπερ έν τώ κενοδόξω μέχρι μανίας πνεύματι, σύν τώ προθυμο-
τάτω τών ανδρών συναλαλαγμώ περί τών θριάμβων έν τοις παρθενα-
γωγείοις, εκείνο, λέγομεν, όπερ οφείλομεν νά παρατηρήσωμεν, είναι, 
οτι τιτρώσκεται πάσα τής καρδίας άγνή ηθική, ήτις βεβαίως ώς παρ-
θένος σεμνή φεύγει αίδήμων πάντα τά θορυβώδη ταΰτα φαινόμενα, 
έγκλειομένη όσίως έν τώ άδύτω τής έσωτάτης συνειδήσεως, ένθα ό θρό-
νος τοΰ αληθούς και τοΰ αγαθού 1». 

Τοιαύτη ή περιγραφή τών υπέρ 30ετίαν καϊ έτι πλέον παιδευτικών 
ημών αγώνων, έν οίς μακαρίως έκυλιόμεθα' έλύσαμεν τά μεγάλα κοι-
νωνικά προβλήματα ή, έάν όχι, συνησθάνθημεν τουλάχιστον τήν άβυσ-

1 Είκοσιπενταετηρίδος 'Ελλ. Φιλ. Συλλόγου Παράρτημα τ. I Η ' . 1888. 
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σον και ήρξάμεθα βελτιούμενοι : ουδαμώς' τουναντίον κατήλθομεν έπί 
τά χείρω, διότι έδημιουργήθη κοινωνία σχεδόν πανταχού γης και κοι-
νότητος ελληνικής, έν ταϊς πρωτευούσαις μάλιστα, απαύγασμα άνα-
πόδραστον τοΰ παιδευτικού τούτου συστήματος και τών διδασκάλων, 
ών οί πλείστοι άπαιδαγώγητοι έποδηγέτησαν αυτήν κοινωνία ή αδιά-
φορος και αμέριμνος περί τής τύχης αθώων πλασμάτων, ιδία τών άπο-
ρωτέρων τάξεων, ών ή αγαθή μόρφωσις ήτο συμφέρον επείγον, καϊ τών 
μη εχόντων ανάγκην τής δωρεάν παρεχομένης παιδεύσεως, ή φιλοπε-
ρίεργος, φιλόδοξος και εμπαθής άναμιγνυομένη είς τά τών κοινοτήτων 
έπί σκοπώ μόνον συγχύσεως, κοινωνία μή τιμώσα τούς ίκανωτέρους τών 
διδασκάλων ουδέ επαρκώς αυτούς αμείβουσα, άφ' έτερου όμως εγχει -
ρίζουσα τά εαυτής τέκνα ουχί «διδασκάλοις τοις βίοις άδιαβλήτοις, 
τοις τρόποις άνεπιλήπτοις και ταΐς έμπειρίαις άρίστοις», ώς λέγει ό 
σοφός Πλούταρχος έν τώ περί παίδων αγωγής, άλλ' άνθρώποις άδοκί-
μοις και παρασήμοις" κοινωνία τέλος άνευ προγράμματος και άνευ 
ιδανικού. Έ κ τοιαύτης κοινωνίας έσχηματίσθησαν έφοροι σχολείων, λόγω 
πλούτου, γνώσεων και κοινωνικής τάξεως ανόμοιοι και επιρρεπείς μόνον 
πρός τό πολιτεύεσθαι και άντιπολιτεύεσθαι' έφοροι ανίκανοι νά κρίνωσιν 
έπί ζητημάτων παιδευτικών και νά έπιβλέπωσι σκοπίμως τάς ύπ' αυτών 
έφορευομένας σχολάς' έφοροι άπό τής ρινός συρόμενοι και άξιοΰντες 
άμα νά κρίνωσι συγγράμματα, ών ούδεμίαν είχον ίδέαν έφοροι περί 
πόρων ουδαμώς μεριμνώντες, κατ ' άρέσκειαν δ' άπολύοντες, ώς τά 
πολλά, τούς ίκανωτέρους και άντ' αυτών χειροτονούντες τούς παιδονό-
μους, άποσχόλους ή ημιμαθείς τελειοφοίτους είς καθηγητάς. «Εσχάτως 
δ' άτοπον, ενίοτε γάρ είδότες, αϊσθομένων μάλλον αύτοϊς τοΰτο λεγόν-
των, τήν ένίων τών παιδευτών άπειρίαν άμα και μοχθηρίαν, όμως τού-
τοις έπιτρέπουσι τούς παϊδας* οί μέν ταίς τών άρεσκομένων ήττώμενοι 
κολακείαις, είσί δ'οΐ δεομένοις φίλοις χαριζόμενοι», ούτως ώστε, άν 
έζη Αντισθένης ό φιλόσοφος, ήθελε συμβουλεύσει ό,τι και τοις Άθηναίοις 
«τούς όνους ίππους ψηφίσασθαι». Έ κ τοιαύτης κοινωνίας και έκ σχολείων 
ύπό τοιούτων εφόρων έπιβλεπομένων άπελύθησαν τών κατωτέρων σχο-
λών οί πλείστοι τών διδασκάλων και παιδευτών τοΰ γένους ημών αμα-
θείς, τό δέ χείριστον ημιμαθείς, αμέθοδοι, ανάγωγοι, άνευ καρδίας και 
έπιγνώσεως καθήκοντος, ουδέν τής υψηλής διακονίας ιδεώδες έχοντες, 
πτωχοί άλλως τώ πνεύματι, «άεϊ έν παιδαρίοις, κατά Ζήνωνα, διατρι-
βοντες» - διδάσκαλοι, άρρενες ή θήλεις, έν πλησμονή και άνευ ανάγκης 
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πλέον, όπερ προυκάλεσε τήν άδικον έν μέρει καταφρόνησιν κοινωνίας 
έκφυλιζομένης καί θεωρούσης, ώς ποτε παρετήρησε λόγιος τις 1 , μετά 
τον ιερέα, τόν διδάσκαλον τόν εύτελέστερον ύπηρετην αυτής' εντεύθεν 
εϋνόητον είναι ότι καί ούτοι μή βελτιούμενοι καί αδιαφορούντες ουδέν 
έτερον κατώρθωσαν ή του τε σώματος καί τοϋ πνεύματος τήν στρέβλω-
σιν ήδη άπό τής τρυφερωτάτης τών παίδων ηλικίας' ουδέν δέ άπορον, 
άν καί πρός κατάληψιν θέσεως ή άσφάλειαν τής ήδη κεκτημένης συνε-
δυάσθησαν πολλάκις κατά τάς ενιαυσίους κωμικοτραγικάς έκλογάς μετά 
φίλων καί άφωσιωμένων καί μετέτρεψαν τήν σχολήν είς γραφείον έκλο-
γικόν - έπί τώ αύτώ δέ πάλιν σκοπώ συνεννοηθέντες καί πρός ασυνείδη-
τους κερδοσκόπους, προήγαγον τήν βιβλιοκαπηλείαν είς μάστιγα τών 
γονέων πραγματικήν καθόλου ειπείν «συντρίμματα τού κοινωνικού πελά-
γους, ώς λίαν προσφυώς έχαρακτηρίσθησαν έν έπιχωρίω έφημερίδι 2 , 
συντρίψαντα τήν νεωτέραν γενεάν διά τε τής διδασκαλίας καί τού 
παραδείγματος» καί τής κατά κόρον τονισθείσης ελληνοπρεπούς αγω-
γής, καθ' ους χρόνους ανάγκην είχομεν τής άνθρωποπρεποΰς- πικρά δέ 
ήτο ή ειρωνεία τής έπί τρείς καί τεσσάρας δεκαετηρίδας, καί μέχρι 
χθες έτι, ύπό διδασκάλων, μάλιστα διδασκαλίσσης, ανακηρύξεως τού 
Ζαππείου παρθεναγωγείου ώς «εργαστηρίου τής χριστιανικής καί ελλη-
νοπρεπούς μορφώσεως, έν ω παιδαγωγοί κληθέντες έκπληρούσιν άποστο-
λήν σεμνήν . . . καί διά βαρύτιμων δώρων προικίζουσι τήν γυναίκα' 
παιδαγωγείον, όθεν έζελεύσονται αί μεταδώσουσαι αρχάς υψηλότερου 
ιδεώδους» 3 καί λύσεις βεβαίως τών κοινωνικών προβλημάτων τής 
τελευταίας δεκαετηρίδος. Αυτά ταύτα καί έν τοις χρόνοις αυτού γινό-
μενα ίδών καί περί τής πτωχής παιδαγωγίας άκουσας ό ημέτερος Ξαν-
θόπουλος έγραφεν «αίδοί πολλή έκ τής Εσπερίας προβαλοΰσα ενταύθα, 
ανάρπαστος έγένετο πρός πορισμόν ύπό τών καπήλων τούτων καί έπι-
δείκνυται σεμνοπρεπής έν λόγοις καί πανηγύρεσι σχολικαϊς, έν συνομι-
λίαις καί διατριβαϊς - τις νά εξέλεγξη τόν τΰφον καί τήν θρασύτητα 
τών Φαρισαίων τούτων τών γραμμάτων ; » 4 . 

Έν τή δίνη τού φαύλου' τούτου κύκλου τών συντελεστών τής πνευ-

1 Εντυπώσεις Δημητρίου Περιεργιδου, 1889. 
2 Κωνσταντινουπόλεως 1900, 13 Όκτωβιίου. 
3 Αυτόθι 1898, άριθ. 138. 
4 Εικοσιπενταετ. Έλλ. Φιλ. Συλλόγου. 

Η ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ον ΑΙΩΝΑ 421 

ματικής καί ηθικής ημών στρεβλώσεως οί καρποί έγένοντο αντάξιοι' 

μαθηταί ή απόφοιτοι, ακατάρτιστοι και αμόρφωτοι, άνευ θρησκευτικού 

αισθήματος, άγνοοΰντες τί έστι καθήκον, τ ι χαρακτήρ καί τιμή' μαθη-

ταί ανίκανοι πρός έργασίαν, ήν άπό τών εδωλίων του σχολείου κατε-

φρόνησαν μαθηταί χαίροντες έπί τή απολυτρώσει αυτών άπό τού 

ελληνοπρεπούς εργαστηρίου, ένθα διά πολυετούς καταπιέσεως και κατα-

πονήσεως έσφαγιάσθησαν μαθηταί, ων οί εϋπορώτεροι κατώρθωσαν 

οπωσδήποτε νά έξασφαλίσωσι τά πρός τό ζήν, οί άπορώτατοι έπλούτι-

σαν τήν φάλαγγα τών διδασκάλων φθείροντες συνφθειρόμενοι, οί δέ τής 

μέσης τάξεως απετέλεσαν τήν τών λογίων πτωχολογ ιάν (Geistes-

proletariat) ή κατετάκησαν έκ τής αεργίας, μή έχοντες έν τή κατα-

ναγκαστική αργία τουλάχιστον τά μέσα τής αγοράς τών σοφών καί 

πολυτίμων τόμων τής Ζωγραφείου εκδόσεως τών Ελλήνων ποιητών καί 

συγγραφέων, οπως έντρυφήσωσι καί παρηγορηθώσιν, ώς περί τούτου 

προέβλεψεν ό πρό 30ετίας εμπαθής εκείνος οργασμός. 

Η παίδευσις ημών, ήτις ώφειλε ν' άναπτύσση τάς φυσικάς ιδιοφυίας 

τών παίδων καί νέων, νά εύρύνη καί ζωογονή τά αισθήματα, νά κρα-

τύνη τό μνημονικόν καί ν' άσκή τήν κρίσιν, ή παίδευσις, ήτις ώφειλε 

νά διδάσκη τόν μαθητήν οΰ μόνον γνώσεις, άλλά καί μόρφωσιν ηθών 

τείνουσαν κατά τόν Κοραήν εις την πρώιμον ερρίζωοιν τον ορθου λόγου, 

διά τού κρατούντος διδακτικού συστήματος έπήνεγκε καί τά επόμενα 

μεγάλα κακά' 

α') Άπήμβλυνε καί άπέκτεινε τήν πρός πνευματικήν ζωήν όλκήν, 

ήτις έγκειται έν τή μελέτη καί αγάπη τών επιστημονικών αληθειών και 

τη καλλιέργεια τής επιστήμης - εντεύθεν εξηγείται ή σχεδόν μηδαμινή 

συμβολή ημών έν τώ έργω τού τε κατ ' ιδίαν καί τοΰ καθόλου πολιτι-

σμού, παρ' όλον τό πλήθος τών περί τά γράμματα και τάς έπιστήμας 

ασχολουμένων καί τών έξ επαγγέλματος άπό τίνος χρόνου έξυμνούντων 

ή άνυψούντων τά καθ'ημάς ταπεινά καί μικρά' έν τή καταπληκτική 

ταύτη τοϋ πνεύματος ημών στειρώσει, επειδή αί ίδέαι έξέλιπον — όπου 

δέ τοιαύται έλλείπουσιν, εκεί κατά τον Goethe αναφύονται λέξεις περιτ-

ταί — άνήφθη καί παρ'ήμΐν ώς έκ περισσού ό άχαρις, αυτό τούτο αηδής 

και απονενοημένος άγων τοϋ εκχυδαϊσμού τής γραφομένης καί λαλου-

μένης γλώσσης καί τής επανόδου αύτης είς τό πρό τοϋ αιώνος γλωσσι-

κόν καθεστώς, ώσεί άπό τοιαύτης παλινδρομήσεως έξηρτάτο ή ανα-

τροφή ή βελτίωσις ημών άν δ' ύπό τοιούτους δρους παιδευτικούς άνε-
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φάνησαν και τίνες υπέροχοι έν τή αρχαιολογία και τή φιλολογία, τό 
φαινόμενον τοΰτο ύπήρξεν άναγκαϊον έπακολούθημα τοΰ και έν τή πνευ-
ματική σφαίρα ισχύοντος νόμου περί διαλογής (selection), οστις και 
παρ'ήμϊν έν μακροτάτω μέν χρόνω, άλλά μετριωτάτω βαθμώ, έν τή 
καθόλου εξημερώσει, έφηρμόσθη. 

β') Έξεθήλυνε. κατ' εξοχήν έν ταϊς πόλεσι, τά ήθη επικινδύνως 
καϊ έχαλάρωσε τάς πατροπαράδοτους ημών ήθικάς αρχάς, αϊτινες τεως 
έπί θρησκευτικών βάσεων στηριζόμεναι δέν δύνανται πάλιν νά έρριζω-
θώσι τουλάχιστον διά τής φιλοσοφίας, διότι τό έφ' ημών θρησκευτικόν 
κράτος ύποκατεστησεν ή ύλοδοξία μετά τών συμπαρομαρτούντων αύτη 
κακών τήν ύλιστικήν ταύτην ροπήν ζητοΰντες νά έρμηνεύσωσιν επιπό-
λαιοι τίνες, παρ' ήμϊν και άλλαχοΰ, έφεΰρον ώς αίτίαν τήν κατίσχυσιν 
του πρακτικού πνεύματος, τουτέστιν άλλαις λεξεσι τήν τών φυσικών 
και φυσιολογικών επιστημών, έν τε τή θεωρία και τή εφαρμογή, ίσχυ-
ράν έπίδρασιν έπί τάς συγχρόνους γενεάς· αφελείς ! άγνοούντες, ότι ή 
ύλοφροσύνη δέν είναι αποτέλεσμα τών είρημένων επιστημών, άλλ' ή 
φιλοσοφία τών ούτως ή άλλως ύλοφρόνων τών δικαιολογούντων λόγω 
εαυτούς προ τοΰ κριτηρίου τής εαυτών συνειδήσεως- άπεδείξαμεν δέ και 
ήμεϊς 1 έν ολίγοις άλλοτε, ότι αί περί τήν φύσιν έπιστήμαι είναι αί 
μόναι διά πραγμάτων έξαίρουσαι τάς ψυχικάς ημών δυνάμεις πρός τό 
ίδανικον και άϋλον, φυσιοδίφαι δ' ήσαν, και δή έκ τών μεγίστων, οί έν 
τή έρεύνη τών φαινομένων τής φύσεως είς τήν παραδοχήν δημιουργικής 
αρχής άχθέντες μετά μείζονος μάλιστα κύρους ή οι έξ επαγγέλματος 
θεολογοΰντες ή φιλοσοφοΰντες. 

γ ' ) Έταπείνωσε πάσαν περί τής έκ τών ημετέρων σχολείων ωφε-
λείας ίδέαν και έξηνάγκασε πλήθος γονέων νά προσφεύγωσιν είς τάς 
ξένας πρός άπόκτησιν τουλάχιστον τών έν τώ πρακτικώ βίω χρησίμων 
ή τάσις αύτη, ή διαρκώς αύξουσα έν πίσι σχεδόν τοις στρώμασι τοΰ 
ελληνικού πληθυσμού παρ'ήμϊν, οδυνηρά τώ άρρενι, οδυνηρότερα δέ 
τώ θήλει φύλω, προυκάλεσε τήν άπάμβλυνσιν τοϋ άλλοτε τόσον ισχυρού 
θρησκευτικού αισθήματος, τήν λήθην η περιφρόνησα τών πατρίων εθί-
μων και τών θρησκευτικών, ίστορικών και μυθικών παραδόσεων, στοι-
χείων τούτων ουσιωδέστατων εθνικής υποστάσεως, έπετάχυνε τήν φθίσιν 
τής έκ τής ομογένειας και φιλογενείας αλληλεγγύης και διηυκόλυνε τήν 

1 Κων/πόλεως 1898, άριθ. 66. 
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άπομίμησιν τών ξενικών, τοΰθ' όπερ πρός τοϊς άλλοις γελοιωδώς κατα-
φανές είναι και έν τή αϋταρεσκω επιδείξει τοΰ έν ξένη γλώσση διαλέγε-
σθαι και συζητεϊν ή τή προσποιητή έν ελληνική συνδιαλέξει συγκατα-
μίξει ξένων φράσεων ή λέξεων ώς τών αντιστοίχων αγνοουμένων, και 
ταΰτα πάντα καθ' ους χρόνους οί ξένοι άποθαυμάζουσι τό άφθιτον και 
ποιητικόν κάλλος τής γλώσσης ημών τοιαύτη ή γενεά ημών και αί 
μητέρες τής άρξαμένης έκατονταετηρίδος. 

δ') Άφήρεσεν άφ'ήμών, ένταΰθα ιδία, τό πλείστον τοΰ εμπορίου, 
τής μόνης τεως αρτηρίας, δι' ής το έθνος ημών έπορίζετο τά πρός τό 
ζην και προσήρχετο αρωγός τών ευαγών οϊκων και κοινωφελών ίδρυμά-
των ή σχολείων, διότι τούς αγράμματους ημών πατέρας και προπάτο-
ρας, τούς διά τής τιμιότητος και φειδους έν προηγουμένοις χρόνοις 
ακλόνητους συγκρατηθέντας, υποκατέστησε γενεά ού μόνον γυμνή και 
έστερημένη τών είρημένων αρετών, άλλά και ασθενώς λίαν, έν τώ άτε-
λευτήτω συναγωνισμώ ισχυρών και μεμορφωμένων αντιπάλων, ώπλισμένη. 

Τά ανώτερα ημών εκπαιδευτήρια σύν τώ χρόνω ού μόνον δέν έβελ-
τιώθησαν, άλλά δέν παρέμειναν και οία ήσαν. 

Η Μ. τού Γένους Σχολή δέν ΐσταται πλέον έφ' ού σημείου άλλοτε 
προ 50ετίας υπερήφανος και επιβλητική ούδ' έχει πλέον τό γόητρον, 
παρ' ό'λην τήν δεινότητα ένίων καθηγητών καϊ τήν όμολογουμένην ικα-
νότητα τοΰ χρηστότατου αυτής διευθυντού, άφ' οΰ χρόνου μάλιστα συνε-
χωνεύθη ατυχώς έν ένί οίκοδομήματι μετά μειρακίων τής κατωτέρας 
παιδεύσεως. 

Η Εμπορική Σχολή έξετράπη τέλεον τού άρχικοΰ αυτής προορισμού 
καΙ διαρκώς τείνει είς τόν πολλαπλασιασμόν τοΰ ήδη μεγάλου άριθμοΰ 
τών θεωρητικών κεφαλών. 

Ή Θεολογική Σχολή ή έμπερικλείουσα ικανούς απαίδευτους καθηγη-
τάς, διά τε τόν τρόπον τής στρατολογίας τών τροφίμων αυτής και τό 
έπισφαλέστατον σύστημα τοΰ άποσπάν και προβιβάζειν τούς μόλις κ τ η -
σαμένους πειραν διδακτικήν και πλοΰτον γνώσεων έπ' άγαθώ τών εκπαι-
δευομένων, δέν δύναται πλέον νά θεωρηθή ισότιμος τή τοΰ άοιδίμου 
Τυπάλδου. 

Ή έπ' αισίως οιωνοϊς καϊ διά πολλών μόχθων υπό Ίωακείμ τοϋ 
Γ ' άνασυσταθεϊσα Ιερατική Σχολή, έξ ής τά έθνος ανέμενε τούς άμε-
σους πνευματικούς πατέρας, άσυγχωρήτως ύπό τών διαδόχων κατηργήθη. 

Η Σχολή τής Παναγίας, τό μόνον Σχολαρχεϊον, ή έπί τοΰ άοιδίμου 
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Χρυσοβέργη άκμάσασα καί πολλούς μαθητάς άριστα κατηρτισμένους τή 
κοινωνία παρατούσα, κατά τάς τελευταίας δύο 10ετηρίδας παρήκμασε 
καί περιεφρονήθη. 

Η Παλλάς, παρ' όλον τόν σχετικώς βαρύν φόρτον, ή σεμνήν άγωγήν 
καί μόρφωσιν έγκαινίσασα, ευθύς έξ αρχής ήναγκάσθη ν' άντιπαλαίση 
πρός τάς πολυειδείς πλεκτάνας τών άνακηρυξάντων τήν απόλυτον ανάγ-
κην τοΰ πολλαπλασιασμού τών σχολών, έως ού συνετρίβη πρό τών 
αγριωτάτων κυμάτων τοΰ πάθους καί του καταδιωγμοΰ. 

Τό Ζάππειον, άντρον μυστηριώδες καί άνεξιχνίαστον, κορύφωμα 
πρωτοφανούς παιδευτικής πολυτελείας καί δυσσυμβίβαστον πρός τό ήμε-
τερον πραγματικόν είναι, λόγω μέν έλληνοπρεπώς, πάντοτε Ομως ξενο-
πρεπώς έπί τή βάσει ξενικών αναμνήσεων τοΰ T o m B r o w n , μεγα-
ληγοροΰν στεντορείως περί ελληνικής παιδεύσεως καί αύταρέσκως ένδο-
ξολογοΰν περί τής γυναικός, «ην ή Θεία Πρόνοια ψυχην και καρδίαν 
έταξε τών είτνών διά τον άκαταμαχήτον όπλου τής αγάπης, διότι η 
αγάπη είναι ό μοχλός τών ενεργειών αυτής, αγάπη ή ζωογονούσα τό 
πνεύμα αυτής, αγάπη τό έλατήριον τών πράξεων της, αγάπη ό νόμος 
και ή ζωή, αγάπη ό κάλλιστος αυτής κόσμος», δέν έδικαίωσε, καθό-
λου ειπείν, τάς έπ' αύτοΰ στηριχθείσας, λόγω μορφώσεως καί αγωγής, 
ελπίδας, μεθ' όλους τούς ετησίους διθυράμβους τών γνώσει ή αγνοία, 
πάντοτε ύπό τών ιδίων, άνυμνούντων αυτό. 

Τό Ζάππειον άπομιμούμενα καί τά δευτερεύοντα ένιαχοΰ καί τά 
δημοτικά παρθεναγωγεία, παρά τόν ουσιωδώς δημοτικόν αυτών χαρα-
κτήρα, διά τής εισαγωγής τής γαλλικής γλώσσης καί πολλών άλλων 
θεατρικών επιδείξεων, ήρξαντο τά πάντα νά μηχανώνται, πώς νά 
προσεγγίσωσι τό ύψος τοΰ μεγαλείου τής αγάπης καί τοΰ έρωτος καί 
μεταρσιωθώσι πρός τό άπειρον κάλλος του Δημιουργού. 

Τ ά δέ κατώτερα ημών σχολεία ή μάλλον ή δημοτική παίδευσις ; 
Τοιαύτη κατά τήν τελευταίαν 50ετίαν, ότε τά πάντα άλλαχοΰ άνεδη-
μιουργοϋντο, παρ'ήμΐν δέν υπήρξε, διότι ουδέποτε έγένετο συστηματική 
φροντίς καταρτισμού δημοδιδασκάλων έκ δέ τών επιτυχόντων, εάν 
έξαιρέσωμεν ολίγους τινάς αποφοίτους τών ανωτέρων ημών γυμνασίων, 
οί άριστοι υπήρξαν, καί ούτοι ολίγοι κατά τήν τελευταίαν 15ετίαν, οί 
τελειόφοιτοι τοΰ διδασκαλείου Θεσσαλονίκης καί ιδίως τών Σερρών έπί 
τών χρόνων τοΰ προώρως δυστυχώς αποθανόντος Μαρουλη' περί δέ 
δημοδιδασκαλισσών δέν ήθελε τις άπατηθή άδιστάκτως παραδεχόμενος 
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ότι, εξαιρουμένων ολίγων φιλότιμων τροφίμων τών εϊρημένων ανωτέρων 
ημών παρθεναγωγείων, αί τών κατωτέρων καί έπί παραδείγματι τών 
Σερρών καί αυτών τών Επιβατών παρ' ελπίδα μεθοδικώτεραι καί έπι-
μελέστεραι κατεδείχθησαν και ομως ή περί βάσιμου δημοτικής παιδεύ-
σεως μέριμνα έδει νά ή οΰσιωδέστατον πάντων μέλημα, οΰχϊ μόνον 
διότι είναι τό θεμέλιον τής μέσης καί ανωτέρας παιδεύσεως, άλλά συγ-
χρόνως, διά τό αυτοτελές τοΰ προγράμματος αυτής, ώς παιδαγωγικώς 
καί έξ άλλων λόγων ισχυρών ενδείκνυται, καί ή εξόχως επείγουσα τών 
πνευματικών καί υλικών αναγκών τής πολυπληθεστέρας μερίδος τής 
ημετέρας κοινωνίας, τοΰ λαοΰ, υπέρ τοΰ όποιου πάνθ' όσα πράττονται 
προς το θεαθήναι γίγνονται - καί τί ήδύνατο ν'άναμείνη τις ένθα ή 
εποπτεία τών σχολών καί παρθεναγωγείων δέν είναι έμπεπιστευμένη εις 
άνδρας αληθώς λογίους, πεπειραμένους καί μάλιστα οίκογενειάρχας, 
επαΐουσα δ' άρχή ανωτέρα πείρα πραγματική καί γνώσεσι παιδαγωγι-
καίς συγκεκροτημένη καί ρυθμίζουσα έν πλήρει συνειδήσει τά καθ' ημάς 
παιδευτικά ουδεμία. Αί δέ κατά τόπους, ύπό τήν σκιάν τής πνευματι-
κής αρχής, είδικώτεραι έποπτικαί έπιτροπαί περί τίνα έμερίμνων ; αύται, 
τό πλείστον καί κατά τό σύνηθες, ύπό προσώπων άμαθων καί αναρμό-
διων απαρτιζόμεναι, καί είς μόνην τήν μεταβολήν ή άναστάτωσιν τοϋ 
προσωπικού έντρυφώσαι ή είς τήν είσαγωγήν βιβλίων διδακτικών, κατά 
τάς τών βιβλιοκαπήλων υποδείξεις, περιοριζόμεναι, έπανεπαύοντο έπί 
τώ τιμητικώ άξιώματι καί παντελώς ήμέλουν νά μάθωσι τάς αληθ 
θείας τών παιδευτικών ημών μωριών, περί ων μετ' εμβρίθειας καί ευθυ-
κρισίας έγραψεν ό άοίδιμος Κ. Ξανθόπουλος έν τή Είκοσιπενταετηρίδι 
τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικοΰ Συλλόγου. Αί είρη-
μέναι εκπαιδευτικάι έπιτροπαί καί έφορείαι σχολείων διέβλεπον πολλάκις 
τό άγονον καί άσκοπον τών προσπαθειών, άμβλυοποΰσαι όμως ή μή 
δυνάμεναι νά διαγνώσωσι τό νόσημα ημών καί νά φροντίσωσι περί τής 
ριζικής αύτοΰ θεραπείας, έφαντάσθησαν, επί τή όσημέραι προίούση 
καταπτώσει καί κακοδαιμονία, αιτίαν τήν έν τή μορφώσει άνεπάρκειαν 
τών θρησκευτικών μαθημάτων, κατ' άκολουθίαν τήν έλλειψιν θρησκευτι-
κής αγωγής, είς πρόληψιν δέ τών έκ ταύτης δεινών περιωρίζοντο τό μέν 
είς μεταβολάς καί συμπληρώσεις προγραμμάτων, τό δέ, πρός άναχαίτι-
σιν τής ύλοφροσύνης, είς αυξησιν τών ωρών τοΰ θρησκευτικού μαθήμα-
τος καί τήν προσθήκην πολλών καί ποικίλων ιερών μαθημάτων είς 
πάσας καί δή καί τάς ανωτέρας γυμνασιακάς τάξεις' έπιστεύετο καί έτι 
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πιστεύεται, ότι ή διδασκαλία τών θρησκευτικών έν τοίς σχολείοις και 
γυμνασίοις δύναται νά επιτέλεση θαύματα αγωγής και μορφώσεως ηθι-
κής' ουδαμώς' ή θρησκευτική αγωγή και μόρφωσις κατ ' εξοχήν διενερ-
γείται κατ' οίκον ύπό τών γονέων, είτα έν τή Εκκλησία διά τής άνευ 
κόμπου και ρητορικών επιδείξεων ερμηνείας τών ηθικών διδασκαλιών 
τοϋ Ευαγγελίου, διά τής ευλαβούς ακροάσεως καϊ συγκινητικής συμμε-
τοχής έν τώ ψάλλει και άνυμνεϊν τόν "Υψιστον, διά τού παραδείγματος 
τών λειτουργών τής Εκκλησίας. Τό θρησκευτικον αίσθημα, ή είς θεον 
πίστις διά τής θρησκευτικής διδασκαλίας διαφωτίζεται μέν, άλλά δέν 
διδάσκεται, τουναντίον άπό τρυφεράς ηλικίας λόγω, έργω ή παραδεί-
γματι τών γονέων, ιερέων καϊ διδασκάλων εμπνέεται και σταθερώς έν ταϊς 
άντιξόοις περιπετείαις τοΰ βίου παραμένει ίερά' οί δέ ζητήσαντες, διά 
διδασκαλίας ξηράς πολλών θρησκευτικών μαθημάτων, μόρφωσιν ήθικήν 
και χριστιανικήν, μάλιστα μαθητών ανωτέρων τάξεων ήδη φυσικώς και 
φιλοσοφικώς μορφουμένων, τέλεον ήπατήθησαν πρακτικώτεροι οί πατέ-
ρες ημών άρκούμενοι είς μόνην τήν Ίεράν Ίστορίαν και τήν Κατήχησιν 
καί, άφιέντες είς τήν φιλοτιμίαν έκαστου τήν μελέτην καϊ γνώσιν τών 
περιπετειών τής έαυτοΰ Εκκλησίας καί έν τώ πρέποντι χρόνω, αυτοί 
ούτοι τή συμμετοχή καί βοήθεια τών όντως χριστιανικώς ανεπτυγμέ-
νων διδασκάλων τών χρόνων εκείνων περί τής χριστιανικής ανατροφής 
τών ίδιων τέκνων, όση δύναμις, έπεμελοΰντο. "Οτι δ' ή τόσον άδρά καί 
πλούσια τών θρησκευτικών διδασκαλία είς ουδέν ωφέλησε, κατεδείχθη 
περί λύχνων άφάς τού λήξαντος αιώνος, οτε κατά τάς τελευταίας ημέ-
ρας τής δεκάτης 10ετηρίδος, πρός θεραπείαν τής κοινωνικής σηψαιμίας, 
έπεδιώχθη, έν ένθουσιώδει παροξυσμώ ώς πάντοτε, δι ' Αδελφοτήτων 
καϊ άλλων θρησκευτικών Σωματείων ή διά Κυριακών μαθημάτων άνα-
ζωπύρησις τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, τοΰθ' όπερ άμφιβάλλομεν λίαν, 
ώς τό προσεχές μέλλον θέλει αποδείξει. 

Περί τά τέλη τής 9ης καί έν άρχή τής 10ης δεκαετηρίδας τοϋ λήξαν-
τος αιώνος καταφανές έγένετο τό βάραθρον είς ο τά παιδευτικά ημών 
έβαινον, ικανοί δέ λόγιοι ενταύθα τε καί έν τώ όμόρω βασιλείω, λόγω 
καί γραφή, ήρξαντο υποδεικνύοντες τούς κινδύνους καί επικαλούμενοι 
τήν σύντονον προσοχήν τών νοούντων καί ιδίως τών θέσει υπόχρεων, 
έπέμενον δ'ού μόνον είς τήν μεταρρύθμισιν τοΰ εκπαιδευτικού συστήμα-
τος, αρχής γινομένης άπό τής εκλογής ή μορφώσεως διδασκάλων σκο-
πίμως έν διδασκαλείοις καταρτιζομένων, άλλά καί είς ρύθμισιν πρακτι-

Η ΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ον ΑΙΩΝΑ 427 

κωτέρας παιδεύσεως. ής σκοπός έσται ούχϊ επαγγελματικός, άλλά μορ-
φωτικός μέν προπαρασκευαστικός δέ είς τούς έπιθυμοΰντας έκπαίδευσιν 
είς ώρισμένους τής ανθρωπινής δραστηριότητος κλάδους, δι ών μετά 
τής ιδιωτικής προάγεται ή καθόλου εθνική οικονομία' ούτως έσκέπτετο 
ήδη καί ό Ξανθόπουλος, ότε πρό 15ετίας περίπου έγραφε' «Δέν είναι 
εύλογον ουδέ δίκαιον τό μή άποβλέπειν είς τά τού πραγματικού βίου 
και τήν πολυειδή τής κοινωνίας άνάπτυξιν, μηδέ διακρίνειν διαφόρων 
βαθμών έκπαίδευσιν, άλλ' είς ένα τινά μεγαλόσχημον τύπον καί κύκλον 
άπαξάπαντας τούς πάσης φύσεως καί τάξεως νέους νά θέληση τις είς 
σοφούς φιλολόγους νά διάπλαση καί εκπαίδευση, ώς ή θερμουργός και 
μεγαλορρήμων εθνική ημών ύπερφιλαυτία ορέγεται». Παρόμοια ητο 
καί ημών ή περί πραγματικών σχολών γνώμη : όπως παραλλήλως τή 
κλασσική παρέχηται και γενική πραγματική παίδευσις, θεμέλιον ασφα-
λές πάσης ειδικής πραγματικής καί επαγγελματικής μορφώσεως' άλλ' 
είς τάς κ α τ ' ιδίαν καί δημοσία έκφραζομένας εύχάς, συμβουλάς καί 
παρακλήσεις άπασα ή εκπαιδευτική κινησις περιωρίζετο ένταΰθα μέν, 
ώς πάλαι καϊ κατά τό σύνηθες είς παραλλαγάς δημοτικών προγραμμά-
των βαρέως πληρουμένων, είς αύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών διδασκάλων και 
είς πολλαπλασιασμον αμέθοδων φυλλάδων ή διαγραφήν εγκεκριμένων 
διδακτικών βιβλίων ύπό τών αυτών ανθρώπων ώς τών άριστων άλλοτε 
θεωρηθεντων' έν δέ ταΐς έπαρχίαις τό πολύ ήσχολοΰντο είς άπομίμησιν 
τών παρ' ήμϊν τελουμένων, έν τισι μάλιστα παρ' ελπίδα καρποφόρως, 
έν δέ τή όμόρω επικράτεια είς συμπλήρωσιν τοΰ άρξαμένου καταρτι-
σμού έστω καί μόνον τών δημοτικών σχολών διά τών διδασκαλιστών, 
άνωφελώς όμως, διότι, ό,τι παρ' ήμϊν ένταΰθα παρέλυε τόν μεταρρυθ-
μιστικόν ζήλον, κατέστρεφον αυτόθι άλλοι λόγοι τόπου καί συστήματος 
έπί κοινής αίτιας στηριζόμενοι' διά πραγμάτων πλέον άπεδεικνύετο, οτι 
ή ϊδρυσις σχολείων, γυμνασίων, καί πανεπιστημίων είναι ανωφελής έπί-
δειξις καί εθνική ματαιότης άνευ τών αρμοδίων οργάνων διά τε τήν 
διδασκαλίαν και τήν έπίβλεψιν. 

Ά λ λ ' άν προς βελτίωσιν τού εκπαιδευτικού ημών συστήματος ουδέν 
κατωρθουτο, περί τής πρακτικής ή πραγματολογικής διακανονίσεως τών 
σπουδών, τουλάχιστον έν τή μέση παιδεύσει, απόπειραι έγίνοντο, έν 
Αθήναις μέν διά τής Επιστημονικής 'Εταιρείας, ένταΰθα δέ διά τής 
αναδείξεως τής σχολής τής Παναγιας τής κοινότητος Σταυροδρομίου 
εις πραγματολογικόν γύμνασαν, τό Ζωγράφειον, ώς έπωνομάσθη έξ 
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ευγνωμοσύνης πρός τόν χορηγόν έπί τοις ψιθυριζομένοις καί διά τών 

εφημερίδων τότε δημοσιευομένοις πρώτη έσπευσεν ή έν Χάλκη Εμπο-

ρική Σχολή νά τροποποίηση τό εαυτής πρόγραμμα, υποδιαιρούσα αυτό, 

τέως μόνον κλασσικόν, είς έπιστημονικόν ήτοι άλλη λέξει κλασσικόν καί 

έμπορικόν πλήν μόνον διαίρεσις έγένετο φαινομενική, ουχί δέ καί πρα-

γματική, διότι ή έν ένί οίκοδομήματι σύγχρονος εφαρμογή δύο διαφόρων 

συστημάτων, ώς φρονοΰσιν οί νΰν πρακτικώτατοι Γερμανοί, δέν ευδοκι-

μεί, απαιτούνται δέ διάφορα προγράμματα καί αυτοτελείς σχολαί' άπο-

χρών λόγος τής διαιρέσεως ταύτης οφείλει νά ή καθ 'ημάς , ότι έν τοις 

κλασσικοϊς έκπαιδευτηρίοις κυριεύει τής ψυχής τών μαθητών τό πνεύμα 

τής κλασσικότητος, κατ ' άκολουθίαν τής πρός τάς έπιστήμας ορμής, έν 

δέ τοις πρακτικοίς τό τής πρακτικότητος, κατ' άκολουθίαν τής πλουτο-

φόρου εργασίας διά γεωργίας, εμπορίου, τεχνών καί βιομηχανίας, δι'ων 

τά έθνη στερρώς αποκαθίστανται καί ύλικώς ανεξάρτητα γίνονται 

έπ' άγαθώ του πολιτισμού" και επειδή, κατά τόν Πλούταρχον «ό θεω-

ρητικός τον πρακτικου διαμαρτάνων, ανωφελής, ό δε πρακτικός άμοιρή-

σας φιλοσοφιας, αμουσος και πλημμελής» νεώτεροι συγγραφείς τώ 

Χαιρωνεϊ άκολουθοϋντες άρμονικώς έν τινι μέτρω συγκιρνώσιν αμφότε-

ρους τούς βίους τών τε κλασσικών καί πρακτικών, πάντοτε έν αύτοτελέσι 

σχολαίς, τοϋθ' όπερ καί παρ' ήμΐν ήδύνατο νά έφαρμοσθή' άλλά ταύτα 

πάντα γίνονται ένθα σπουδαίος καί μετά συνέσεως, ουχί δ' όπισθο-

βούλως καί έκ τού παραχρήμα, εργάζονται, ένώ ενταύθα, καί δι' άλλους 

λόγους καί διότι σχεδόν πάντοτε οί διευθυνται τών ανωτέρων σχολών 

εξελέγοντο έκ τών λογιωτάτων τών πληρούντων λογιωτατισμοΰ τά κλασ-

σικά ημών γυμνάσια, ή αποτυχία, κατά τόν Ξανθόπουλον, υπήρξε 

φυσική, μοιραίως δέ τοις αύτοΐς καί χείροσιν έμπιστευθείσης καί τής 

διευθύνσεως τών πραγματικών σχολών έγένετο σχεδόν ειπείν όλεθρία' 

ούτως ή Εμπορική Σχολή τής Χάλκης, ήτις κατά τά ανωτέρω υποδει-

κνυόμενα ώφειλε νά καταστή, έάν όχι πραγματική, τουλάχιστον αλη-

θής εμπορική και ύπό διδακτικόν σύστημα άνθρωπιστικόν νά φεισθή τών 

μαθητικών δυνάμεων τών καταναλισκομένων εις συστηματικάς γραμ-

ματικάς έωλοκρασίας καί ποικίλα μετρικά συστήματα, ων τήν ήθο-

πλαστικήν σπουδαιότητα έν τή μέση παιδεύσει ουδείς μέχρι σήμερον 

κατωρθωσε ν'απόδειξη, παρέμεινε κλασσική. Τ ί δ' έκ τού ερμαφρόδιτου 

1Περί παίδων αγωγής 
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προγράμματος άπεκόμισεν ; Έν μέν τώ έμπορικώ τμήματι οί καρποί 

απεδείχθησαν ώμοι καί ανεπαρκείς, διότι έπί 100 μαθητών τοϋ 1898 

π. χ. 27 μόνον ησαν εγγεγραμμένοι καί έξ αυτών 4 μόνον παρηκολού-

θησαν τά μαθήματα τών σχετικών ανωτέρων τάξεων, τοϋθ' όπερ, είμαι 

βέβαιος, εξακολουθεί καί θέλει εξακολουθήσει καθ' όλον τόν 20 ο ν αιώνα' 

έν δέ τώ επιστημονικοί τμήματι ευρέως έκαλλιεργήθη τό ψευδαίσθημα 

τής είς μόνον τάς θεωρητικάς έπιστήμας κλίσεως μετ' αποστροφής πρός 

τάς πλουτοφόρους πρακτικάς. 

Τήν διαίρεσιν ταύτην τών μικτών γυμνασίων εφήρμοσε πρώτη κατ' 

άπομίμησιν άλλων άλλαχού, ώς γνωρίζομεν, ή έν Αθήναις Επιστη-

μονική Εταιρεία, ύποδιαιρέσασα τήν εαυτής σχολήν τριχώς, είς κλασ-

σικήν, έμπορικήν καί πρακτικήν' τοιαύτην τινά περίπου άπεπειράθη-

σαν βραδύτερον καί οί περί τό Ζωγράφειον, οτε ή κοινότης θελήσασα 

τήν μετατροπήν τής σχολής τής Παναγίας είς τέλειον πρακτικόν 

γυμνάσιον συνέστησεν έπιτροπήν δοκιμαστικώς συντάξασαν είδος προ-

γράμματος πραγματολογικού, εγκριθέντος έν γενική συνελεύσει τή 14 

Μαίου 1895. Ή κατά τοϋ προγράμματος τούτου άντίδρασις ώρι-

σμένης ομάδος άπτυχιώτων καί γραμματοδιδασκάλων ήτο απίστευ-

τος, στήλαι δ' ολόκληροι, έκ παιδαγωγικών συγγραμμάτων ύπεξαιρού-

μεναι καί παραλλασσόμεναι, πρός άποτυχίαν τοϋ πραγματολογικού 

γυμνασίου, έδημοσιεύοντο, έν αίς καί πολλά άρχαωληπτικά άναμασή-

ματα ύπ' ανθρώπων ανισόρροπων' καί είς ουδέν μέν ίσχυσαν, πλήν, τό 

μέν διά τήν άπειρίαν έν ζητήμασι παιδευτικοίς, τό δέ διά τάς ύπεράγαν 

κλασσικάς προλήψεις μελών τίνων τής είρημένης επιτροπής, έγένετο τό 

πρόγραμμα μικτόν, δυσανάλογον προς τό πιθανόν ποιόν διευθυντού, διδα-

σκάλων καί διδασκομένων, έμπεπιστευμένον δ΄ είς χείρας λογιωτάτων 

καί λόγω διευθύνσεως καί παιδεύσεως ανικάνων τελείως έναυάγησεν. 

Ούτως οΰ μόνον βελτίωσις τοΰ ανθρωπιστικού εκπαιδευτικού συστήματος 

ουδεμία έγένετο, άλλ' απέτυχε καί ή δοκιμή τών πραγματολογικών 

γυμνασίων τουλάχιστον ενταύθα" καί ένώ οί έν Ελλάδι, εί καί βραδέως, 

έβεβαίουν τήν άνεπάρκειαν τοΰ παρ' ήμΐν εκπαιδευτικού συστήματος έν 

άμφοτέροις τοις βαθμοίς τής παιδεύσεως καί έζήτουν διά διδασκάλων 

παιδαγωγικώς μεμορφωμένων καί προωρισμένων διά τήν πρωτην ιδίως 

παίδευσιν νά προλάβωσι τό έκ τής τέως παιδευτικής άθλιότητος δεινόν, 

άναγνωρίζοντες δέ καί τό πνεύμα τοϋ αιώνος, όπερ εστί καί η πρακτική 

μόρφωσις έν τή μέση, παιδεύσει, κατά συμβουλήν εξεχόντων ανδρών 
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έσκέπτοντο ν' άποστείλωσιν ειδικώς, μάλιστα μαθηματικούς, όπως έκ 
τοϋ σύνεγγυς ίδόντες καί σπουδάσαντες έπανέλθωσι καί συστήσωσι πρα-
κτικάς σχολάς, ένταΰθα ού μόνον άδιαφόρως καί άσπλάγχνως έθεώντο 
καταλυόμενον τό πρακτικόν σύστημα τής παιδεύσεως, άλλ' ήνείχοντο 
ν' άκροώνται και νά έπιδοκιμάζωσι τήν έν πανηγυρικώ λήρω παρά γυναι-
κός, ουδέν κοινόν έχούσης πρός τήν παιδαγωγίαν καί τήν έπιστημην, 
αχαρακτήριστον δι' υπαινιγμών καταφοράν κατά τής πρακτικής παι-
δεύσεως. 

Έν τώ μεταξύ τοιαύτης τών καθόλου παιδευτικών ημών πραγμά-

των καταστάσεως, περιοδικώς ό τύπος κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. 

έν τή περιληπτική συνάψει τών έν τή Δύσει περί εκπαιδεύσεως γινομέ-

νων, ανεξαρτήτως καί ουδέποτε ομοφώνως, ώς έδει, πάντοτε όμως 

δι' επιπόλαιων νυγμών, ίνα μή τίνος, πρός Διός, τών ενεχομένων γνω-

σθή τό περιλάλητον όνομα καί ή ποιότης, ύπεδείκνυεν ίκανώς καί διά 

σχετικών συγκρίσεων τό ποιητέον λόγους δέ πάλιν έκ διαφόρων από-

ψεων τών τρισανθρώπων ημών τήν μωρίαν, άγνοιαν καί άπρονοησίαν 

έπί τή προϊούση καταστροφή διεξετραγώδουν, έξ αυτών δ'είς καί ό έν 

Χάλκη γηραιός καί παλαίμαχος τής εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως 

αθλητής, ό Νικόλαος Φωτιάδης, ούτινος τ ί πρώτον, τί δ'ύστατον τής 

χρηστότητος, φιλογενείας καί οξυδέρκειας νά θαυμάση τις, έπάτασσε 

καί, φεΰ είς μάτην, έστιγμάτιζε 1 τήν ύπάρχουσαν έκπαιδευτικήν 

αθλιότητα καί ύπεδείκνυε τά μέσα τής διορθώσεως, άτινα βραδύτερον, 

ώς θετικώτατα γνωρίζομεν, οί έν Ε λ λ ά δ ι , έστω και ανεξαρτήτως, έν 

τή πρώτη παιδεύσει έσκέπτοντο καί έθέσπιζον. 

Ό τ ε τώ 1895 πρωτοβουλία τής Α . Π. τοΰ πατριάρχου Κωνσταν-

τινουπόλεως κ. Άνθιμου τοΰ Ζ ' έγίνετο καί πάλιν απόπειρα, όπως τή 

αρωγή τοΰ Ελληνικού Φιλολογ. Συλλόγου καί συνεργασία τής Κ. 

Εκπαιδευτικής Επιτροπής, καταρτισθή νέον πρόγραμμα τής πρώ-

της παιδεύσεως—απόπειρα άποτυχοΰσα, πριν ή λάβη έτι αρχήν εκτελέ-

σεως, καί σκοπίμως, όπως πάσα ή περί συντάξεως νέου προγράμματος 

τιμή στεφάνωση τούς αγώνας μόνης τής Κ. Εκπαιδευτικής Ε π ι -

τροπής καί τοΰ ανταξίου αυτής Προέδρου—, πράγματι μετά τετραετείς 

μελετάς, κατά τό θέρος τού 1899, συνεκαλεϊτο πρωτοφανές παιδευτικόν 

συνέδριον έξ ανδρών λογίων ή εγγραμμάτων, ίνα, ώς διά δημοψηφί-

1 Νεολόγου άρ. 6757—59 καί 6804, ώς και Ταχυδρόμου 1898—99 πολλαχοϋ 
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σματος, έκφέρωσιν εύχάς καί σκέψεις περί τοΰ τί δέον γενέσθαι έν τώ 
φλέγοντι έκπαιδευτικώ ζητήματι . Οί προσκληθέντες ήσαν ομολογουμέ-
νως σχεδόν οί πλείστοι αγαθοί οίκογενειάρχαι, επιστήμονες μάλιστα 
τινές αυτών, περί εκπαιδευτικών όμως ουδέποτε μεριμνήσαντες, ουδέ 
δυνάμενοι, καί έπί τής ουσίας του παρ' ήμϊν έκπαιδευτικοΰ ζητήματος, 
έξαιρουμένου ενός ή δύο, ουδέποτε σοβαρώς μελετήσαντες, ένώ ώφειλον 
πάντως οί περί παιδευτικών ευχόμενοι καί γνώμην έκφεροντες όχι μόνον 
βαθείας νά έχωσι γνώσεις σχετικάς, άλλά, τό καί δυσχερέστατον, δια-
γνωστικήν ικανότητα περί τών επειγουσών ηθικών καί υλικών ημών 
αναγκών, έτι δέ πεϊραν περί τοΰ τρόπου καί τού δυνατού τής επιτυχίας. 
Ουδέν τοιούτον υπήρξε καί στάδιον ήνοίχθη ελεύθερον καί οιονεί άπο-
κλειστικόν είς αύτοχειροτονήτους παιδαγωγούς καί μικροδιδασκάλους 
έπιζητήσαντας τρόπους αΰτοφημίας πρός φενάκην του λαοΰ' ή έν τώ 
συνεδρίω τούτω σύγχυσις ήτο τοιαύτη, ώστε, έξ όσων έγραψε μετά 
πολλής ειλικρίνειας καί φιλογενείας ό ιατρός κ. Τουργοΰτης1 δικαίως 
ήθελε τις χαρακτηρίσει τά γενόμενα κυκεώνα, άπό τόν όποιον, έγραφεν ό 
κ. Ν. Φωτιάδης, «πολλοί άναγνωρίζοντες, ότι δέν πρόκειται περί μεταρ-
ρυθμίσεως, άλλά περί σταυρώσεως τοΰ μαθητού διά τής τηρήσεως 
τοΰ καθεστώτος» 2, άνεχώρησαν. Ά λ λ ' έ κ τοΰ κυκεώνος τούτου άνέ-
θορεν Επιτροπή, όπως τή συνεργασία καί τής Κ. Εκπαιδευτικής 
Επιτροπής εκπόνηση τό πρόγραμμα τοΰτο, έν ώ θά συνεβιβάζοντο 
πάσαι αί ίδέαι, έπιθυμίαι καί εΰχαί τών μελών τό δέ νέον τούτο πρό-
γραμμα κατά φθινόπωρον τοΰ 1900 υποβληθέν πρός έπιψήφισιν τοϊς 
δύο Σώμασιν εΰφήμως παρεπέμφθη όπου δεϊ. Καί τοΰτο μέν, άγνωστον 
διατί, δέν έδημοσιεύθη ώς ώφειλε πρός άπόδειξιν τής υπέρ τοΰ κοινοΰ 
καλοΰ ειλικρινούς μερίμνης, άντ' αυτού όμως οί ενδιαφερόμενοι ανεπι-
σήμως άνετύπωσαν έκθεσίν τινα εισηγητικήν ονομασθείσαν. Κατά τήν 
έκθεσιν ταύτην τό περιλάλητον τοΰτο πρόγραμμα συνεδύαζε το Κοινόν 
σχολείον μετά τοΰ Ελληνικού καί έδημιούργει τήν λεγομένην Άοτικήν 
οχολήν μετά τάξεων οκτώ άντί τών τέως έπτά, έπί τώ ορω όπως ή 
τελευταία αύτη κληθή τάξις γλωσσική, διότι έν αυτή ειδική θά έγίνετο 
ή διδασκαλία τής γαλλικής καί τουρκικής· ηύξησε τάς ώρας τής διδα-
σκαλίας τής καθομιλουμένης καί τής αρχαίας ελληνικής, καί επειδή ή 

1 Νέας Εφημερίδος 1900 αριθ. 2885 κ. ε. 
2 Ταχυδρόμου 1899 άριθ. 496. 
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έκ τής νεοελληνικής είς τήν άρχαίαν οδός, ένεκα χασμάτων φοβερών, 
έθεωρήθη δύσκολος καί επικίνδυνος, έπενόησε τήν διά τής Καινής Διαθή-
κης γέφυραν1. ώρισεν εϋρωπαϊκήν καί έκκλησιαστικήν μουσικήν, σύν 
πολλοίς δέ θρησκευτικοίς μαθήμασι καί άρχαιολογίαν χριστιανικήν, ίνα 
μή καί έν τούτω τό φιλάρχαιον Γενος ύπολείπηται έν τή καθόλου 
αρχαιολογία' εισήγαγε φιλοσοφίαν ήτοι τήν γνώσιν τών ψυχικών ενερ-
γειών τού άνθρωπου, όπως ή νέα γενεά έκ παίδων ψυχολογή, ώρισε 
μαθήματα ειδικά έν τή γαλλική καί τουρκική γλώσση διδακτέα, μαθή-
ματα αγωγής, μαθήματα ευπρεπείας κοινωνικής ! κτλ. κτλ.. ών ουκ 
εστίν αριθμός- έμερίμνησε δέ καί περί παρθεναγωγείων καί ανέγραψε 
τόσα, ώστε ίλιγγια ό ανθρώπινος νους διά τό μεγαλεπήβουλον τών αντι-
γραφέων έπί τώ σκοπώ τής μορφώσεως τών μελλουσών μητέρων, περί 
δέ τής ουσίας τοϋ ζητήματος, γράφει ό κ. Ν. Φωτιάδης2, ήτοι περί 
τοϋ άν ύπάρχη καί ποΰ έγκειται τό σφαλερόν τού εκπαιδευτικού ημών 
συστήματος, περί τών προσόντων καί τοϋ μέλλοντος τών διδασκάλων, 
περί μεθόδων διδασκαλίας, περί διαρκούς καί σπουδαίας επιθεωρήσεως 
τών σχολείων, περί εύμεθόδων διδακτικών βιβλίων, περί περιορισμού 
τής βιβλιοκαπηλείας καί περί άλλων ουσιωδών καί σωστικών μέτρων 
ουδέν άλλο ή μόνον εύχάς' εϋχήν περί καταρτισμού διδασκάλων, εύχήν 
περί καταλλήλων οδηγιών πρός μελέτην τών διδασκόντων, εύχην περί 
εισαγωγής βιβλίων διδακτικών έπί τή βάσει διαγωνισμού, πάσης προ-
νοίας ληφθείσης περί τών περιτριμμάτων τών ύποσκελισάντων, έγκρί-
σει τής Κ. Εκπαιδευτικής Επιτροπής, τά παρ' ήμΐν άριστα διδα-
κτικά βιβλία, εύχήν συγκροτήσεως βιβλιοθήκης, εύχήν όπως, παραλλή-
λως τώ Έκκλησιαστικώ Μουσικώ Συλλόγω, ίδρυθή καί παιδευτικός 
χάριν τής μελλούσης παιδευτικής ημών δράσεως. Τοιούτον καί τό νεω-
τατον καί έπί τώ τέλει τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος φιλοπονηθέν 
πρόγραμμα, όπερ έγένετο ή κατακλείς τών άπό πέντε δεκαετηρίδων εκπαι-
δευτικών ημών παιδιών, κατακλείς άνταξία τού εκπαιδευτικού χάους 
καί τής γενικής τών ενοριακών ημών περιφερειών άναστατώσεως, ήτις 
έλάμπρυνε τήν τελευταίαν πατριαρχείαν τού αιώνος. 

Τοιαύτην κατάστασιν παιδευτικήν καί αγωγήν, μετά παραλλήλων 
αποτελεσμάτων, κληρονόμουμεν κατά τόν 20 ο ν αιώνα, κατάστασιν ήν 

1 Κων/πόλεως 1900 αριθ. 181 
2 Ταχυδρόμου 1899 άριθ. 496. 
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θαρρούντως γενικεύοντες συμπεραίνομεν ότι, τό μέν έν γνώσει, τό δ' έν 

αγνοία, ήδικήσαμεν άπιστεύτως, μέχρις εξαντλήσεως σχεδόν ειπείν τών 

ηθικών καί υλικών δυνάμεων, τό έθνος ημών, καθόλου καί έπί μέρους, 

έν τώ πολυτιμότατω τών αγαθών τής αγωγής καί παιδεύσεως- έφαν-

τάσθημεν ότι παίδευσις είναι ή κατά τό μάλλον ή ήττον άπομνη-

μόνευσις γραμματικών τύπων, κανόνων καί ώρισμένου ποσού γνώ-

σεων καί λέξεων αρχαϊκών, ουδέν δ έτερον ένώ παίδευσις σημαίνει 

τούτο μέν κτήσιν γνώσεων βάσιμων, τοΰτο δέ, μάλιστα πάντων, καλ-

λιέργειαν τών ψυχικών ημών δυνάμεων, ήτοι διαπαιδαγώγησιν πνεύμα-

τος, αισθήματος καί βουλήσεως, έφ' ών ερείδεται ή τελεία καί αληθής 

μόρφωσις καί ανατροφή. Ταύτης, έκ πολλών απόψεων, στερηθέν τό 

Έθνος ημών περιήλθεν είς σημεϊον πολλάς καί δικαίας σκέψεις καί 

μέριμνας περί υγιούς μέλλοντος έμβάλλον. Τις ό αληθής λόγος τοϋ 

φαινομένου τούτου ; Κοινή άνομολογεϊται καί σχεδόν παρά πάντων 

άνευ αντιρρήσεως παραδεκτή γίνεται ώς αίτια ή σήψις' άλλά σήψις 

ή σηψαιμία είναι σύμπτωμα, έν ήμΐν δέ δέον ν' άναζητηθή τό πολλώ 

βαθύτερον κείμενον νόσημα. Είναι άράγε τούτο ό άπειρος καί ακατα-

λόγιστος εγωισμός μετά τών ποικίλων καί ειδεχθών αύτοΰ μορφών, έν 

ονόματι τοΰ όποιου, παράδοξον ειπείν, καί πλείσται τών γενναίων καί 

ανιδιοτελών ημών πράςεων γίνονται : Αλλ ό εγωισμός, κατά τόν M a x 

N o r d a u , είναι απλώς αποτέλεσμα ελλείψεως ανατροφής καί μαρτύ-

ριον ηθών ατελώς ανεπτυγμένων, καί τήν έξήγησιν ταύτην τοϋ διαπρε-

πούς κοινωνιολόγου καί ψυχολόγου προθύμως άναγνωρίζομεν, ενόσω 

πρόκειται περί τοΰ συνήθους εγωισμού τού συμφυούς έν μέρει τώ άνθρω-

πείω γένει. Παρ' ήμΐν όμως ειναί τ ι πλέον ή εγωισμός- είναι γενική τις 

ίδιότης είς τήν τάξιν ιδίως τών ανθρώπων, τών κατά τό μάλλον ή ήττον 

ανεπτυγμένων, έχουσα ρίζας βαθυτάτας, είναι δέ αποτέλεσμα κοινωνι-

κής αλλοιώσεως, είς ήν συνετέλεσε κατά μέγα μέρος ή έκπαίδευσις ημών, 

είναι, αληθώς καί ακριβώς ειπείν, νόσημα καθολικόν καί καλείται ηθική 

μυωπία και άμβλυτης περί την άντίληψιν τής εννοίας τοΰ καθήκοντος, 

ής ένεκα πάντα τά παρ' ήμΐν μαραίνονται καί φθίνουσιν. 

Υπάρχει έλπίς θεραπείας ; Δι' ους έν τοις Έκπαιδευτικοίς 2 έξεθε'-

μεθα λόγους καί διά τήν άνισορροπίαν τών πνευματικών ημών δυνά-

1 Περι έκφυλισμοϋ. Μετάφρ. Α Βλάχου. 
2 Κων/πόλεως 1900 αριθ. 66. 
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μεων, έν ή ή μέν φαντασία κατά τό σύνηθες κυριαρχεί, τό δέ λογικάν 
αδυνατεί νά λειτουργήση έπί τή βάσει υγιών άρχων, τήν τελικήν θερα-
πείαν τό γε νυν θεωροΰμεν δυσχερεστάτην βελτίωσίν τινα ήδύνατό τις 
ν' άναμείνη, άν είλικρινώς ώμολογείτο ή άνικανότης ημών περί τήν 
διαχείρισιν τών λειτουργημάτων τής κοινωνικής ημών ζωής καί ή εκού-
σια κηδεμονία, όπως έν τώ μεταξύ ψυχικώς άποκαθαιρόμενοι κατανοή-
σω μεν τό Γνώθι σαυτόν. 

U l c e r a a n i m i s a n a n d a m a g i s , q u a m c o r p o r i s . 

Publius Syrus. 

"Εγραφον έν Πέραν Κων/πόλεως τη 15 Μαρτίου 1901. 

Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 

Ο ΕΛΕΦΑΣ ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 

Α 

Μεταξύ τών ετρουσκικών νομισμάτων γνωστότατα είναι τά μικρά 

εκείνα έκ χαλκού, άτινα έχουσιν ώς τύπους έμπροσθεν μέν κεφαλήν 

αίθίοπος, όπισθεν δ' έλε'φαντα. Τ ά νομίσματα ταΰτα, άτινα έλκουσιν 

άπό γραμ. 2,60 με'χρι 2,80, ανάγονται χρονολογικώς μετ' ασφαλείας 

a pr ior i εις έποχήν προγενεστεραν τοΰ έτους 200,' διότι κατ' αυτό 

διεκόπη οριστικώς ή αυτόνομος νομισματοκοπία τής Έτρουρίας. Δύνα-

ται τις δέ νά ύποδιαιρεση τά τοιαΰτα χαλκά νομίσματα είς δεκα περί-

που παραλλαγάς, δηλουμενας καί εις τήν κεφαλήν τής έμπροσθεν όψεως 

ώς καί είς τά διάφορα γράμματα άτινα άναγινώσκονται ενίοτε έν τώ 

πεδίω. Τ ά γράμματα ταΰτα είναι W, Μ, F, C, τοποθετημενα συνήθως 

ύπό τήν γαστερα τοΰ έλεφαντος, άπαντώντα όμως ούχ ήττον καί έν τή 

κυρία όψει όπισθεν τής κεφαλής τοΰ Αίθίοπος, ενίοτε δέ κατ ' έξαίρεσιν 

έπ' άμφοτερων τών όψεων 1 . 

Τ ά τέσσαρα ταΰτα γράμματα m, s, f, c, δέν είναι τά αρχικά τεσ-

1 Τάς κυριωτέρας παραλλαγάς τών νομισμάτων τούτων iδε έν τοϊς έξής' 
C a t a l o g u e o f t h e B r i t i s h M u s e u m , I t a l y σελ. 15. Mommsen H i s t , de 
l a m o n n a i e r o m a i n e γαλλ. μετάφρ. Blacas τ. A ' σελ. 223. P. Garrucci, 
L e m o n e t e d e l l I t a l i a a n t i c a σελ. 58 καί πίν. L X X V είκ. 11 έως 15. 
Μουσείον Βερολίνου B e s c h r e i b u n g d e r a n t i k e n M u n z e n , D r i t t e r B a n d , 
Italien (H. Dressel) σελ. 47 αριθ. 17 έως 23 και πίν. I είκ. 10. Imhoof-
Blumer καϊ Ο. Keller T i e r - u n d P f l a n z e n b i l d e r a u f M u n z e n u n d 
G e m m e n σελ. 24 αριθ. 3 καi πίν. IV, 3. 
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σάρων διαφόρων πόλεων, διότι τά νομίσματα είναι του αύτοΰ ρυθμοΰ, 
μαρτυροΰντα σαφώς ότι προέρχονται έκ τοϋ αύτοΰ νομισματοκοπείου-

είναι λοιπόν σήματα χαραχθέντα ύπό τοΰ σφραγιδογλύφου πρός αποφυ-
γήν συγχύσεως μιας σειράς τοιούτων άπό άλλης προγενεστέρας. Τ ά 
αυτά γράμματα άπαντώσι και έπί έτερων χαλκών ετρουσκικών νομισμά-
των ανηκόντων είς τάς έξης δύο κατηγορίας α') είς έκείνην ής τά κομ-
μάτια έχουσιν άφ' ενός τροχόν καί άφ' έτερου πέλεκυν, άγκυραν ή δοχεΐον 
μετά δύο λαβών, καί β ) είς έκείνην ής τά κομμάτια έχουσιν άφ' ενός 
κεφαλήν Ηρακλέους φέροντος τήν λεοντήν καί άφ' έτερου κυνηγετικόν 
κύνα τρέχοντα1. Πλήν τής όμοιότητος ταύτης, πάντα ταΰτα τά νομί-
σματα συγγενεύουσι πρός άλληλα κατά τόν ρυθμόν καί τήν κατασκευήν -

πρός τούτοις δέ καί τά μέν καί τά δέ άπαντώσι συνηθέστατα έν τοΐς 
αύτοϊς τόποις, έν τοϊς περιχώροις τής Τρασιμένης λίμνης. 

Επειδή δέν είναι δυνατόν νά προσδιορίσωμεν μετ ' ακριβείας τό νομι-
σματοκοπεϊον έξ ού προέρχονται τά νομίσματα ταύτα, άναγκαϊον είναι 
νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ημών είς τά πορίσματα άτινα θά συνα-
γάγωμεν αμέσως έκ τής έρεύνης τοϋ τόπου ένθα ευρέθησαν ταΰτα, έξ ού 
δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τήν προέλευσιν αυτών μετά πάσης τής 
επιθυμητής ακριβείας. 

"Αλλοτε κατέτασσον τά νομίσματα τά φέροντα τούς ανωτέρω περι-

γραφέντας τύπους τοϋ αίθίοπος και τοΰ έλέφαντος είς τήν Λιβύην ' άλλά 

τά ετρουσκικά γράμματα καί ή ετρουσκική προέλευσις τών νομισμάτων 

τούτων έπέβαλον έκτοτε τήν κατάταξιν αυτών είς τά νομίσματα τής 

κεντρώας Ι ταλίας 2 . Ό Sest ini σημειοϊ ώς τόπον ευρέσεως τών νομι-

σμάτων τών εχόντων ώς τύπον ελέφαντα, τά περίχωρα τοΰ A r e z z o , 

τοΰ C o n t o r n e και τής λίμνης Τρασιμένης 3 . Πάντα τά άλλα ετρου-

σκικά νομίσματα ών έμνημονεύσαμεν, μετά τών αυτών έν τώ πεδίω 

γραμμάτων, άνευρέθησαν κατά τούς P . P . M a r c h i καϊ T e s s i e r i 4 , 

1 "Iδe προ πάντων P. Garrucci αυτόθι σελ. 59 και πίν. L X X V I είκ. 8 
έως 22 (αποδιδόμενα είς τήν πόλιν P e i t h e s a ή μαλλον P e i r e s a (Perusia), 
πρβλ. Mommsen αυτόθι Α ' , σελ. 222—223. 

2 Εckhel D o c t r . n u m . v e t . τόμ. Α ' , σελ. 95. Mionnet D e s c r i p t i o n 
Supplement τόμ. Α ' , σελ. 208, αριθ. 76 καϊ 77. 

3 Sestini L e t t e r a . a l e s t e n s o r e d e l C a t a l o g u s m u s e i r e g i s D a n i s e 
σελ. 3. 

4 Marchi et Tessieri L ' a e s g r a v e , σελ. 92, 93, 100. 
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L a n z i 1 καϊ M o m m s e n 2 είς τά περίχωρα τού C h i u s i (C lus ium) , 
τοΰ A r e z z o , τοΰ C o n t o r n e , τοϋ T u d e r καί παρά τάς πηγάς τοϋ 
"Αρνου. Τελευταϊον ό P. G a r r u c c i έπιβεβαιοϊ πάσας ταύτας τάς μαρ-
τυρίας 3 . Έ κ δέ τών πληροφοριών άς όφείλομεν εις τήν φιλοφροσύνην 
τοΰ κ. A r t h u r S a m b o n πειθόμεθα ότι μέγας αριθμός τών νομισμά-
των τούτων ευρέθη έν τή κοιλάδι τοΰ νΰν καλουμένου C h i a n a πόταμου 
(Clanis παρά 'Ρωμαίοις), κατά τό πρώτον ήμισυ τής παρελθούσης έκα-
τονταετηρίδος, όταν έγένοντο τά μεγάλα υδραυλικά έργα, δι' ών διωχε-
τεύθησαν τά ύδατα τοϋ τελματώδους τούτου εδάφους έν μέρει εις τόν 
"Αρνον καί έν μέρει είς τόν παραπόταμον τού Τιβέρε ως P a g l i a . 

Είναι λοιπόν ασφαλώς αποδεδειγμένη ή προέλευσις τών νομισμάτων 
τούτων άν δέ καί άλλαχοΰ τής Ι ταλ ίας ευρέθησαν ευάριθμα τινα έξ 
αυτών, ώς φέρ' ειπείν έν Καμπάνια, τοΰτο οφείλεται είς τήν έμπορίαν 
ή είς τήν τύχην άρα δέν δύνανται έκ τούτων ν' άλλοιωθώσι τά πορί-
σματα είς ά καταλήγομεν όσον άφορα είς τόν τόπον τής καταγωγής 
τής νομισματοκοπίας ταύτης. 

Ό αίθίοψ τών προκειμένων νομισμάτων έχει φυσιογνωμίαν λίαν 
χαρακτηριστικήν, έξ ής καθίσταται κατάδηλον ότι ό σφραγιδογλύφος 
είχεν ύπ' όψιν ώρισμενον έθνογραφικόν τύπον έχει είς τά ώτα κρίκους, 
ρίνα σιμήν, χείλη παχέα, κόμην ούλην καί βραχεϊαν είναι ό κλασσικός 
τύπος τοϋ αίθίοπος. Ό έλέφας φέρει εις τόν τράχηλον κωδωνίσκον καί 
έχει ώτα μεγάλα έν ειδει ριπιδίου, ή δέ ίδιότης αύτη διακρίνει τόν άφρι-
κανικόν τοΰ άσιατικοΰ έλέφαντος, διότι ό τελευταίος ούτος, εί καί εύσω-
μότερος, έχει έν τοσούτω ώτα μικρά. Αί διαφοραί αύται τών δύο γενών 
τοΰ έλέφαντος όχι μόνον ακριβώς προσδιορίζονται ύπό τών αρχαίων 
συγγραφέων, άλλά πρός τούτοις δηλοΰνται σαφώς καί έν τοις έργοις τής 
τέχνης, μάλιστα τοις νομίσμασι. Προς τοΰτο άρκεϊ νά παραβάλη τις. 
όπως πεισθή, τά νομίσματα τών βασιλέων τής Αιγύπτου, τής Συρίας 
καί τής Βακτριανής πρός εκείνα τών βασιλέων τής Νουμιδίας καί τής 
Μαυριτανίας τά έχοντα ώς τύπον ελέφαντα 4 . 

1 Lanzi S a g g i o d i l i n g u a eτrusca, τόμ. Β', σελ 21 και 92 (β' εκδοσις). 
2 H i s t , d e l a m o n . r o m a i n e , μετάφρ. γαλλ. Blacas. τ. A ' , σ 221 και 223. 
3 L e m o n e l e d e l i l l a l i a a n t i c a , σελ. 58. 
4 Προς τοΰτο συμβουλευτέον Imhoof -Β lumer καί Ο. Keller, T i e r - u n d 

P f l a n z e n b i l d e r a u f M u n z e n u n d G e m m e n , πίν. IV, 1 εως 7 και πιν. 
XIX, 39, 41, 42, 44. 
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Ό όδηγός τών ασιατικών πολεμικών ελεφάντων παρά τοις συγγρα-
φεΰσιν είναι γνωστός διά τοΰ ονόματος Ινδός, ώς έκ τής εθνικότητος 
αύτοΰ 1.Ό δέ οδηγός τών αφρικανικών ελεφάντων ήτο αίθίοψ, ώς σαφώς 
μαρτυρεί ό Μαρτιάλιος, οστις εξυμνεί τήν ικανότητα καί τήν έπιτηδειό-
τητα τών αίθιόπων οΐτινες διηύθυνον τους έλεφαντας είς τάς έν τώ 
άμφιθεάτρω θηριομαχίας : 

Nigro bellua nil negat magistro 2. 

Ή θέσις τοΰ όδηγοΰ, γνωστή έκ ποικίλων μνημείων, ήτο έπί τού τρα-
χήλου τοΰ έλεφαντος, έμπροσθεν τού σάγματος και τοϋ πύργου έν ώ 
ησαν οί μαχηταί 3. 

Β 

Πότε οι περί τήν λίμνην Τρασιμενην οίκοϋντες πληθυσμοί έγνώρισαν 
έκ τοΰ σύνεγγυς έλεφαντας μετά τών οδηγών αυτών ; Διά τίνα λόγον 
μία τών παραλιμνίων τούτων πόλεων έκοψε νομίσματα φεροντα τύπους 
τοσούτον χαρακτηριστικούς καί αλλότριους διά τήν χώραν, οίοι είναι ή 
κεφαλή τοΰ αίθίοπος καί ό έλεφας ; Διότι σημειωτέον ότι ένταΰθα δέν 
πρόκεινται ούτε μυθολογικοί ούτε κατά παράδοσιν τύποι, ούτε κάν σχε-
τιζόμενοι πρός τήν φυσικήν ίστορίαν κλ. τοΰ διαμερίσματος τούτου τής 
Έτρουρίας' τήν έπί τών νομισμάτων τούτων παρουσίαν τών αφρικανι-
κών τύπων δεον ν' άναζητήσωμεν είς ιστορικούς λόγους. 

Ό P . G a r r u c c i νομίζει ότι τά νομίσματα ταύτα άναφερονται είς 
την έπιδρομήν τοΰ Πύρρου έν τή μεσημβρινή Ι τ α λ ί α 4 . Ή γνώμη αύτη 
είναι εσφαλμένη, ώς θ' άποδείξωμεν παρακατιόντες. Έν τούτοις είναι 
γνωστόν οτι ό Πύρρος αποβιβαζόμενος εις Ίταλίαν έν ετει 280 π. Χ . , 
έφερε μεθ' έαυτοϋ είκοσιν έλεφαντας, ους είχε λάβει παρά τού πενθεροΰ 
αύτοΰ καί βασιλέως τής Αιγύπτου Πτολεμαίου Α ' τοΰ Σωτήρος 5 . Ή 
θεα τών παχυδερμων τούτων κατεφόβισε τούς Ρωμαίους, οίτινες άπε-

1 Πολυβ. I, 40, 15. Τιτ Λιβ. XXXVIII . 14, 2. 
2 Martialis E p i g r . 1, 105, στίχ. 10. 
3 Έπί πάντων τούτων τών ζητημάτων ϊδε H i s t o i r e d e s e l e p h a n t s τοΰ 

Armandi καϊ το άρθρον E l e p h a s ύπό S. Reinach έν τώ D i c t o n n . des 
a n t i q u i t e s g r e c q u e s et r o m a i n e s τών Daremberg καί Saglio. 

4 Le m o n e t e d e l l ' l t a l i a a n t i c a σελ. 58. 
5 Διον. 'Αλικαρ. "Απόσπασμα LXIX, 14. 
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κάλουν αυτα αφελώς βοΰς τής Λευκανίας, είς τούς έλε'φαντας δ' οφεί-
λεται κατα μεγα μερος ή παρά τήν Ήράκλειαν νίκη τοΰ Πύρρου. 
Αλλα τό έπιόν έτος τά πράγματα μετεβλήθησαν, διότι είς τήν παρά 

τό Άσκλον μάχην οί "Ρωμαίοι στρατηγοΰντος τοΰ υπάτου Π. Σουλ-
πικίου Σαβερρίωνος έδείχθησαν μάλλον έξωκειωμένοι πρός τούς έλε-
φαντας καί τούς τρόπους τοΰ καταμάχεσθαι αυτούς, μικρόν δέ βραδύ-
τερον έν τή μάχη τοΰ Βενεβεντου έφόνευσαν έπτά καί έζώγρησαν τεσσα-
ρας, οϊτινες έκόσμησαν τόν θρίαμβον τοΰ υπάτου Κουρίου Δεντάτου 
κατά Φεβρουάριον τοΰ 274 1. 

"Έν περίφημον χαλκοΰν ρωμαϊκόν νόμισμα υπαινίσσεται προδήλως 
τήν νίκην ταύτην τών "Ρωμαίων κατά τών ελεφάντων τοΰ Πύρρου. Τό 
νόμισμα τοΰτο είναι έκ τών σπανιωτάτων, φερον άφ' ενός έλε'φαντα και 
άφ' έτερου χοίρον 2 . Τήν έξήγησιν τών τύπων τούτων εύρίσκομεν παρά 
τώ Αίλιανώ, όστις διηγείται ότι ό έλεφας κατ ' εξοχήν φοβείται τούς 
γρυλλισμούς τοΰ χοίρου καί ότι οί "Ρωμαίοι ανέκοψαν τήν πορείαν τοΰ 
Πύρρου έν 'Ασκλω έν έτει 279, άπολύσαντες κατά τών ελεφάντων 
άγέλην χοίρων, οΐτινες διά τών κραυγών αυτών έτρεψαν είς φυγήν τά 
παχύδερμα. Λέγεται ωσαύτως ότι οί Μεγαρείς πολιορκούμενοι ύπό τοΰ 
Αντιγόνου κατέφυγον είς τό αυτό στρατήγημα 3 . 

Μετά τάς μαρτυρίας ταύτας δέν απομένει πλέον αμφιβολία ότι τό 
χαλκούν νόμισμα περί ού ανωτέρω έγένετο λόγος έκόπη είς μνημόσυνον 
τοϋ ευτυχούς στρατηγήματος τών "Ρωμαίων. Εκείνο δ' Οπερ έπιβεβαιοϊ 
τήν γνώμην ταύτην είναι οτι ό τύπος τοΰ έλεφαντος έπί τοΰ νομίσμα-
τος είναι ούχι τοΰ αφρικάνικου τοΰ έχοντος μεγάλα τά ώτα, άλλά τοΰ 
άσιατικοΰ, μετά μικρών ώτων, δηλαδή τύπος έλεφαντος έξ εκείνων ους 
έδωρήσατο ό Πτολεμαίος είς τον πολεμικόν βασιλέα τών Ηπειρωτών. 

Έπί τών ρωμαϊκών δηναρίων τών δημοκρατικών χρόνων εύρηται 
ωσαύτως ενίοτε έλεφας. Τ ά αρχαιότατα τών δηναρίων τούτων είναι τά 
κοπέντα ύπό τής Καικιλίας γενεάς, ής έγένετο σύμβολον ό έλεφας, 

1 Εύτροπίου B r e v i a r i u m I I , 14. Σενέκα B e b r e v . v i t a e 13. Φλώρου I, 
18. Παυσαν. I, 12, 4. Πλιν. H i s t o r . n a t u r . VIII, 6. Διον. 'Αλικαρ. XIX, 
12, 13, 14. 

2 Garrucci L e m o n e t e d e l l ' l t a l i a a n t i c a σελ. 11 καί πιν. XXII. 
British Museum C a t a l o g u e , I t a l y σελ. 62 καί 63. 

3 Πλιν. H i s t . nat. VIII. 9 Σενέκα De ira II, 12, 2. Αίλιαν Περί ζωων 
ιδιότητος I, 38- XVI , 36. Πολυαιν. Στρατηγ. IV, 6, 3. 
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άφ' οτου εις τών προγόνων της ίσχυράς ταύτης οικογενείας, ό Λ . Κ α ι -
κίλιος Μέτελλος ήρατο τήν γνωστήν παρά τόν Πάνορμον νίκην κατά 
τών καρχηδονιακών ελεφάντων έν έτει 241 π. Χ . 1 Έπί τών νομισμά-
των τούτων ό αφρικανικός έλέφας αναγνωρίζεται ευχερώς έκ τών μεγά-
λων αύτοΰ ώτων καί έπί πλέον ώς, είς τά ετρουσκικά νομίσματα, είς ά 
έπανερχόμεθα, ό καρχηδονιακός έλέφας, τό έμβλημα τών Μετέλλων, ειχε 
κωδωνίσκον είς τόν τράχηλον. Ό Λ . Κ. Μέτελλος, όπως κόσμηση τόν 
θρίαμβον αύτοΰ, έφερεν είς 'Ρώμην 400 ελέφαντας 2 . Έν τέλει ρητέον 
οτ ι , οσάκις άπό τών χρόνων τούτων άπαντα έλέφας ή άρμα ελεφάντων 
έπί ρωμαϊκών νομισμάτων, είναι πάντοτε σχεδόν ευχερής ή έξεύρεσις τών 
ιστορικών γεγονότων εις ά ανάγονται οι νομισματικοί ούτοι τύποι. 

Ά λ λ ' έπί νομισμάτων κοπέντων πρό τοΰ 200 έτους, παρά τάς όχθας 
τής Τρασιμένης λίμνης, τί θέλει ή κεφαλή τοΰ αϊθίοπος καί ό έλέφας ; 
Δέν δυνάμεθα νά συμμερισθώμεν τήν γνώμην τοΰ P . G a r r u c c i , όστις 
ένταΰθα διαβλέπει ύπαινιγμόν τής εισβολής τοΰ Πύρρου, διότι πρόκει-
ται περί αφρικανικού καί ουχί άσιατικοΰ έλέφαντος, καϊ κατά δεύτερον 
λόγον διότι ό Πύρρος περιωρίσθη διαρκώς είς τήν νότιον Ίταλίαν, ουδέ-
ποτε δε υπερέβη τό Άσκλον καί τό Βενέβεντον, ώστε καθίσταται άκα-
τανόητον τό ότι δήθεν οί κάτοικοι τοΰ Κλουσίου ή άλλης τινός γειτονι-
κής πόλεως έκοψαν νόμισμα άναμιμνήσκον τήν διελευσιν καϊ τάς νίκας 
τοΰ βασιλέως τών Ηπειρωτών. 

Συνελόντι δ' ειπείν, ό αφρικανικός έλέφας μετά κωδωνίσκου είς τόν 
τράχηλον, ώς οί ζωγρηθέντες ύπό τοΰ Μετέλλου, άπαξ μόνον ενεφανί-
σθη είς τήν Έτρουρίαν καί τήν Όμβρικήν, παρά τάς όχθας τής Τρα-
σιμένης λίμνης, κατά τό 217 π. Χ . , μετά τής στρατιάς τοϋ Αννίβα. 

Πασίγνωστοι είναι αί λεπτομερειαι τής πορείας τοΰ μεγάλου τής 
Καρχηδόνος στρατηλάτου διά μέσου τής μεσημβρινής Γαλατίας καί 
τών Άλπεων μετά σώματος ελεφάντων, οΐτινες συνώδευον τήν στρα-
τιάν αύτοΰ. Ό Τίτος Λίβιος ιστορεί, κατά ποίον τρόπον διέβησαν τόν 
'Ροδανόν καί ύστερον τάς Άλπεις τά μεγάλα ταΰτα ζωα, ών πολλά 
άπέθανον έκ τοΰ ψύχους. 

Κυρίως χάρις είς τούς ελέφαντας ό Αννίβας κατήγαγε τήν παρά τόν 

1 Babelon D e s c r . c h r o n des m o n n a i e s de l a R e p u b l i q n c r o m a i n e 
τόμ.. A ', σελ. ?63 κ. ε. 

2 P. Orosius IV, 9. 
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Τρεβίαν νίκην. Κατά τήν διάβασιν όμως αύτοΰ διά τών Άπεννίνων, 

οπως κατέλθη είς τήν Έτρουρίαν, άπώλεσεν έπτά ελέφαντας, πνιγέν-

τας κατά φοβερόν χιονοστρόβιλον. Οί ύπολειφθέντες διεδραμάτισαν ούχ 

ήττον σπουδαίον πρόσωπον μικρόν ύστερον είς τήν μάχην ήτις συνήφθη 

παρά τήν Πλακεντίαν. Ά λ λ ά καί ούτοι άπωλέσθησαν είς τάς τελμα-

τώδεις πεδιάδας τοΰ Άρνου καϊ τοΰ Κλάνεως, ώστε οτε ό Αννίβας 

άφίκετο παρά τάς όχθας τής Τρασιμένης λίμνης, έν μόνον ύπελείπετο 

αύτώ έκ τών παχύδερμων τής Αφρικής. Ό Τίτος Λίβιος αφηγείται, 

ότι πρό τής μάχης τοΰ 217 ό Αννίβας, όστις ειχεν απολέσει τόν έτερον 

τών οφθαλμών, ώς έκ τοΰ εϋμεταβόλου τής θερμοκρασίας, διώκει τήν 

στρατιάν αύτοΰ οχούμενος έπί τοΰ μόνου εναπομείναντος αύτώ έλέφαν-

τος, ίνα εύρίσκηται οσω τό δυνατόν υπεράνω τοΰ ύδατος τών τελμά-

των : e lephanto qu i u n u s super fuera t , quo alt ius ab a q u a 

exstaret, vectus 1 . 

Ό Αννίβας υπήρξε νικητής έπ' αυτών τούτων τών τόπων ένθα έκό-

πησαν τά νομίσματα ημών, άτινα πάλιν είναι σύγχρονα τής περιωνύ-

μου μάχης τής Τρασιμένης · . Έ ξ απάντων τών ιστοριογράφων τών 

Λιβυκών πολέμων γνωρίζεται οτι οί λαοί τής βορείου καί κεντρώας Ι τ α -

λίας, οί Γαλάται , ιδίως οί τής Όμβρικής κάτοικοι καί μέρος τών Έτρού-

σκων, ετάχθησαν μετά τοΰ νικητοΰ. Οί αφρικανικοί ελέφαντες μετά τών 

αίθιόπων αυτών οδηγών καί τό ύπέροχον πρόσωπον οπερ διεδραμά-

τισαν είς τάς μάχας άς συνήψεν ό Αννίβας μετά τήν έκ τών Άλπεων 

δίοδον αύτοΰ, ένεποίησαν είς τούς πληθυσμούς τής βορείου καί τής κεν-

τρώας Ιταλίας έντύπωσιν άνάλογον εκείνης ήν ένεποίησαν οί ελέφαν-

τες τοΰ Πύρρου είς τούς "Ρωμαίους καί τούς πληθυσμούς τής νοτίου 

Ιταλίας Ή μόνη περίστασις ήτις παρουσιάζετο είς τούς Έτρούσκους 

καί τούς κατοίκους τής Όμβρικής, όπως πανηγυρίσωσι τάς νίκας τάς 

όφειλομένας είς τούς ελέφαντας, ήτο οτε ό Αννίβας διήρχετο διά τής 

χώρας αυτών. 

1 Τ. Λίβιος XXII, 2. 
2 *Αν άποδεχθώμεν τήν αφήγησιν τοϋ Τίτου Λιβίου, ή μάχη συνήφθη πρός 

βορραν τής λίμνης, μεταξύ τών σημερινών κωμών Borghetto καί Passi-
gnano. Άλλ' αν τουναντίον ακολουθήσωμεν τήν παρά Πολυβίω περιγραφήν 
της μάχης, αύτη έλαβε χώραν ανατολικώς τής λίμνης παρά τάς κώμας Magione 
καϊ Torricella. Έπί τοϋ αντικειμένου τούτου ίδέ τό άρθρον τοϋ κ. Α. T i l -
ley έν T h e c l a s s i c a l R e v i e w , τόμ. VII, 1893, σελ. 300 χ. έ 
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Βραδύτερον, έν ετει 207, οτε ό Άσδρούβας υπερέβη τάς Άλπεις, 
άγων επικουρίας εις τόν μέγαν αύτοΰ άδελφόν 'Αννίβαν, είχε μεθ' έαυτοΰ 
ωσαύτως έλεφαντας. Ά λ λ ' όμως οί "Ρωμαίοι είχον κυριεύσει πάλιν τήν 
Έτρουρίαν και τήν Όμβρικήν, τοΰ δέ Άσδρούβα ή πορεία άνεκόπη ύπό 
τών υπάτων Λιβίου καί Νερωνος παρά τάς όχθας τοΰ Μεταύρου, ένθα 
και αυτός έπεσε. Δέν προσεπελασε λοιπόν τάς χώρας έν αίς έκόπησαν 
τά νομίσματα ημών. 

Ά ρ α , άν δέν άπατώμεθα, τά νομίσματα ταΰτα τά έχοντα ώς τύπους 
τήν κεφαλήν τοΰ αίθίοπος καί τόν ελέφαντα έκόπησαν πρός τιμήν τής 
νίκης τοΰ Αννίβα είς τινα έτρουσκικήν ή όμβρικήν πόλιν τών ανθών τής 
Τρασιμενης λίμνης, έξ εκείνων αΐτινες έκηρύχθησαν υπέρ τοΰ νικητοΰ. 
Καίτοι δέ δυνατόν νά θεωρηθή ώς διαφεΰγον τά όρια αυστηρώς επιστη-
μονικής πραγματείας, έν τούτοις νομίζομεν οτι έν τοις τύποις τοΰ νομί-
σματος δυνάμεθα ν' άναγνωρίσωμεν τόν τελευταϊον εκείνον έλεφαντα τής 
καρχηδονιακής στρατιάς, οστις έφερε τόν Άννίβαν παρά τήν Τρασιμέ-
νην ώς καί τόν άφρικανόν αύτοΰ όδηγόν. 

Έπί πάσιν ή γνώμη ότι δέον έπί ιταλικών νομισμάτων ν' άναζητή-
σωμεν τόν ελέφαντα τοΰ Αννίβα δέν είναι νέα, διετυπώθη δέ ήδη ύπό 
τοΰ F . L e n o r m a n t , είς ον ή αρχαιολογία οφείλει τοσαύτας ευφυείς ανα-
καλύψεις. Αληθώς δέ πρό τίνος ό A d r . B lanche t άνεκοινώσατο ήμϊν 
απόσπασμα τοϋ τελευταίου δημοσιεύματος τοϋ επιφανούς αρχαιολόγου, 
έν ω σημειοϊ περί τίνος καμπανικοΰ νομίσματος ταΰτα' «Χαλκοΰν νόμι-
σμα τής πόλεως Άτέλλης, κοπέν κατά τούς χρόνους τής εισβολής τοΰ 
Αννίβα, έχει ώς τύπον παράστασιν κατοίκου τής πόλεως καί Καρ-
χηδονίου ομνυόντων καθ' ίερείου τήρησιν τής συμμαχίας. "Ετερον νόμι-
σμα έχει τόν ελέφαντα όστις έχρησίμευσεν ώς ύποζύγιον είς τόν νικητήν 
τών Καννών»1. 

Ό L e n o r m a n t έν τή παραγράφω ταύτη υπαινίσσεται τά σπάνια 
εκείνα χαλκά νομίσματα τής Άτέλλης τά φέροντα έμπροσθεν κεφαλήν 
τοϋ "Ηλίου μετ ' άκτινωτοΰ διαδήματος καί όπισθεν ελέφαντα άφρικα-
νικόν καί τήν έπιγραφήν (VD) ERA2. Είς τοΰτο δέ δύνανται νά προσ-
τεθώσι καί έτερα νομίσματα τής Καπύης και τής Ποσειδωνίας φέροντα 

1 F. Lenormant M o n n a i e s et m e d a i l l e s σελ. 125. 
3 Garelli N u m . I t a l i a e v e t e r i s πίν. L X X είκ. 12. Garrucci εν. άν. 

σελ. 90 καί πίν. LXXXIII είκ. 4. British Museum I t a l y σελ. 75. 
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ωσαύτως ελέφαντα 1 . Eiναι γνωστά τέλος καί πλείστα κομμάτια μικροΰ 

άργυροΰ νομίσματος ού ή πλήρη περιγραφή είναι ή έξής' 

«Κεφαλή αγένειος Έρμου πρός δεξιάν έστραμ., φέρουσα τόν πέτασον. 

Ό π . Αφρικανικός έλεφας μετά σάγματος φέροντος πύργον, βαίνων 

πρός άριστεράν. Έν τώ έξέργω δύο σφαιρίδια. "Αργυρος. 1,18 γραμμ. 

έως 1,13. (Παρίσιοι C a b . des M e d a i l l e s ) 2 . 

Τό νόμισμα τοΰτο άπεδίδετο άλλοτε εις τήν Νουμιδίαν 3 , άλλ' ό 

I m h o o f - B l u m e r άνεγνώρισεν οτι ανήκει είς τήν Μεγάλην "Ελλάδα, 

προσθέτει δ' ούτος οτι ό καρχηδονιακός τύπος τής όπισθεν όψεως, ον 

μετεχειρίσθησαν οΐ Βαρκίδαι έν Ισπανία μεταξύ τών ετών 234 καί 

210, άγει είς τήν σκέψιν ό'τι τό νόμισμα τοΰτο έκόπη διαρκοΰντος τοΰ 

δευτέρου λιβυκοΰ πολέμου καί μάλιστα ύπό τοΰ Αννίβα» 4. 

Έ κ πάντων τούτων συνάγεται, ότι ουδαμώς δύναται νά θεωρηθή 

τολμηρόν τό ότι άναγνωρίζομεν τόν ελέφαντα τοΰ Αννίβα καί τόν όδη-

γόν αύτοΰ έπί τών ετρουσκικών νομισμάτων. Τολμηρότεραι ήδύναντο νά 

νομισθώσιν αί είκασίαι τοΰ F . L e n o r m a n t όσον άφοροι είς τό νόμισμα 

τής πόλεως Άτέλλης καί τοΰ I m h o o f - B l u m e r όσον άφορα είς τό μικρόν 

άργυροΰν νόμισμα οπερ ανωτέρω περιεγράψαμεν. Διότι τά νομίσματα 

ταΰτα μεταφέρουσιν ημάς είς τήν Καμπανίαν, είς ήν οτε κατήλθεν ό 

Αννίβας, άγνωστον άν διετήρει εισέτι τόν μόνον αύτοΰ ελέφαντα. Πρός 

τούτοις οΐ κάτοικοι τής μεσημβρινής "Ιταλίας πλειστάκις είχον ίδει έλε-

φαντα πρό τής καθόδου τοΰ Αννίβα' άπό τών χρόνων τής στρατείας 

τοΰ Πύρρου καϊ τοΰ πρώτου λιβυκοΰ πολέμου οι Καμπανοί καί οί 

"Ρωμαίοι, οΐτινες έπολέμουν είς τά νότια τής χερσονήσου καϊ είς τήν 

Σικελίαν, συχνάκις ήγωνίσθησαν πρός στρατιάς χρησιμοποιούσας έλεφαν-

τας, ώς έκ τούτου δέ δέν δυνάμεθα μετά βεβαιότητος ν' άναγνωρίσωμεν 

τόν ελέφαντα τοϋ Αννίβα έπί τών νομισμάτων τούτων.Άλλά, τό έπανα-

λαμβάνομεν, όσον άφορα είς τά νομίσματα τά κοπεντα είς τά περίχωρα 

τής Τρασιμένης λίμνης, ουδόλως επιβάλλεται ήμϊν ή αυτή έπιφύλαξις. 

(Έκ του γαλλικου·) ERNEST BABELON 

1 Garrucci, αυτόθι πιν. LXXXVII I είκ. 4, 9 καί 10 καί πιν. CXXII είκ. 19. 
2 Imhoof-Blumer M o n n a i e s g r e c q u e s σελ. 459. Τοϋ αύτοΰ T i e r - u n d 

P f l a n z e n b i l d e r πίν. I V , είκ. 4. 
3 Mommsen H i s t , de l a m o n n a i e m m a i n e , γαλλ. μετάφρ. τόμ. I, 

σελ. 122, 2. 
4 Imhoof-Blumer, αυτόθι. 
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ΕΚ TΩN ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ TOΥ ΒΑΥΑΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Τ Β Α Ρ Ω Ν Ο Υ Α Ϊ Δ Ε Κ 

Έν τοσούτω ό Φαβιέρος έπανήλθεν έκ Χίου, μή δυνηθείς νά έξαναγ-
κάση εις παράδοσιν διά τοΰ λιμοΰ τό εκεί φρούριον, όπερ άπό καιρού 
είς καιρόν έτροφοδοτείτο. Ωσαύτως δέ δέν ήδυνήθη νά όδηγήση τούς 
"Ελληνας του νά έπιπεσωσιν κατά τών ρωγμών τοϋ τείχους. Έπανήλ-
θεν όθεν άπρακτος είς Ε λ λ ά δ α . Ά λ λ ' εκείνοι οί Χίοι οί άναλαβόντες τήν 
άποστολήν ταύτην συνεκομίσαντο θαυμασιως τήν είσοδίαν τής μαστίχης, 
τοϋ κυρίου αυτών σκοποϋ έπιτευχθεντος ούτω. Μετά τοΰ Φαβιέρου έπα-
νέκαμψεν καί ό Schniz le in και τοΰτο ήτο δι' έμέ τά κάλλιστον, διότι 
τοϋ λοιποΰ ειχον δραστήριον βοηθόν, καί ό R u e p p r e c h t ό πυροβολη-
τής ήτο δι' ημάς εξαίρετος επίκουρος. 

Ό Φαβιέρος δέν ήδύνατο νά συνεννοηθή μετά τοϋ Κυβερνήτου καί έζή-

τησε τήν άδειαν τής αναχωρήσεως του. Τότε έμελλον έγώ νά παραλάβω 

τήν άρχηγίαν τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ. Τοΰτο άπεποιήθην επιμόνως καϊ 

μόνον ότε ό κόμης Καποδίστριας δέν συγκατετίθετο είς τήν άρνησίν μου, 

ένέδωκα τέλος έπί τοσούτον, ώστε ύπεσχεθην νά συμπληρώσω τόν αριθ-

μόν τών ταγμάτων καί ίλών, νά ενδύσω καί εκγυμνάσω αυτά, νά επι-

τηρώ τήν στρατιωτικήν αυτών μόρφωσιν, νά κανονίσω τόν μισθόν καί 

τήν διατροφήν αυτών, έν ένί λόγω νά διατελώ έχων σχέσεις πρός αυτόν 

μάλλον ώς υπουργός τών στρατιωτικών ή ώς αρχηγός. Δέν ύπήρχεν 

έλλειψις Ευρωπαίων ώς και ήδη έκγεγυμνασμένων Ελλήνων αξιωματι 

κών. Ό σκοπός ητο μόνον όπως διά τούτου στερεωθή ή πειθαρχία και 

1 Συνέχεια" ιδε σελ. 184. 
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διοικώνται αυστηρώς οί στρατιώται, ώς καί όπως άποκατασταθή ό 

σεβασμός πρός τούς προϊσταμένους. 

Ή ελληνική γλώσσα ή μόνον τό «σύ» έν τή προσαγορεύσει γινώ-

σκουσα, έτι δέ μάλλον τό σύστημα τών «άδελφοποιτών», προϊόν τοΰ 

βίου τών παλληκαρίων, ειχον ισχυρώς υπονομεύσει τήν πειθαρχίαν, τόν 

άκρογωνιαϊον τοΰτον λίθον πάσης στρατιωτικής νομοθεσίας. Πρός τού-

τοις καί ή διαγωγή, ή πάν άλλο ή αξιέπαινος, αξιωματικών τίνων πρός 

τούς κατωτέρους των ώς καί πρός αλλήλους Ούτω π. χ. αξιωματικοί 

τοΰ ιππικού, οϊτινες έλάμβανον τόν μισθόν αυτών έν δοκίμω νομίσματι 

παρ' έμοΰ διά τούς στρατιώτας των, άντήλλασσον τούτον κερδοσκο-

ποΰντες άντί κακών τουρκικών νομισμάτων, δι' ών έπλήρωνον ύστερον 

αυτούς. Επειδή δέ τό πράγμα τούτο έπανελήφθη πολλάκις, οί δέ στρα-

τιώται έμαθον ότι οί αξιωματικοί των άπεστέρουν αυτούς τοΰ δοκίμου 

νομίσματος, δέν άφήκαν τούτους νά έξέλθωσι κατά τήν ήμέραν τής 

πληρωμής τοΰ στρατώνος άπειλήσαντες αυτούς διά κακώσεως. Μαθών 

τό γεγονός έπορεύθην τότε μόνος είς τόν στρατώνα, έξήτασα αυτο-

προσώπως τά συμβάντα, προέτρεψα τούς ιππείς, τό πλείστον Βλάχους, 

εις ύπακοήν πρός τούς προϊσταμένους ύποδείξας αΰτοίς τήν όδόν δ ι ' ής 

ήδύναντο νά έκθέσωσι πειθαρχικώς τά παράπονα των, τιμωρήσας τούς 

υπαιτίους αξιωματικούς καί άποκαταστήσας πάλιν τήν τάξιν. 

Ειχον διατάξει νά έπισκευασθώσιν έν τή πόλει ώς καί έπί τοΰ 

Ιτς-Καλέ και τοΰ Παλαμηδίου πλείστα έν μέρει μέν παλαιά βενετικά, 

έν μέρει δέ τουρκικά οικοδομήματα είς στρατώνας καί πρός κατοικίαν 

τών αξιωματικών, νά τεθώσι πατώματα καί νά στηθώσι ξυλοκράββατοι, 

ώς καί νά τεθώσιν εντός τράπεζα: καί καθίσματα, όπως παρέχηται τοϊς 

στρατιώταις άντί τής ακαθαρσίας έπί του γυμνοΰ εδάφους καλύτερον 

καϊ ύγιέστερον κατάλυμα καί οίκημα καί οπως συνειθίσωσι βαθμηδόν 

είς καθαρειοτέραν καί εύρωπαϊκωτέραν δίαιταν. Τό δέ πρώην ώς όρφα-

νοτροφείον χρησιμεΰον οίκημα μετετράπη νυν εις έξαίρετον στρατώνα 

μετά τήν μεταφοράν τών παίδων είς Αϊγιναν. 

Ένταΰθα έπιτραπήτω μοι νά αναπτύξω τούς λόγους τούς παρακινή-

σαντάς με οριστικώς νά εισαγάγω άπό τούδε ήδη καί πολλώ μάλλον ύστε-

ρον στολάς καί ενδύματα τής Δύσεως έν τή στρατιωτική καί πολιτική 

υπηρεσία καί προσέτι τήν παρ' ήμΐν περί τιμής πρόληψιν, όπως 

δικαιώσω έμαυτόν κατά τής μομφής οτι έγώ, καίπερ ών καλλιτέχνης, 

έζήτησα νά παραγκωνίσω τήν ώραίαν άνατολικήν στολήν διά τής ήμε-
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τέρας άσχημου καί ήκιστα γραφικής ενδυμασίας. Πρός τοιαύτας αιτιά-

σεις, οσάκις μοί έγένοντο προφορικώς, συνείθιζον νά απαντώ οτι ήλθον είς 

Ελλάδα ουχί οπως ζωγραφίζω εικόνας, άλλ' οπως βοηθήσω νά ίδρυθή 

νέον κράτος είσάγων εντός αυτού εύρωπαϊκήν μόρφωσιν καί πολιτισμόν. 

Τ ά ασιατικά Οθεν ελαττώματα και αί κακαί έξεις έπρεπε νά έξορισθώ-

σιν άπό τών νεωτέρων Ελλήνων ή τουλάχιστον νά προληφθή ή περαι-

τέρω διάδοσις αυτών. Τό νικηθέν καί έπί αιώνας ύποδουλωθέν έθνος 

ούτινος ή αρχική φυλή μόνον έν ολίγοις τόποις έζη έτ ι , καί έκεϊ άνα-

μιχθέν μετ' Αλβανών καί άλλων απολίτιστων εθνοτήτων, ουδέν τών 

προτερημάτων τών νικητών είχε προσεταιρισθή, άλλά μόνον τά ελατ-

τώματα αυτών. Δυνάμει τής ζωηροτέρας και τής λεπτοτέρας νοημο-

σύνης, ήτις φαίνεται ούσα τεκνον μάλλον τού εξαισίου κλίματος ή 

τών φυλών, έζήτησε καί εύρε διά τής πανουργίας καί τών πλαγίων 

τρόπων τά μέσα τής αμύνης κατά τής κτηνώδους βίας τών δυναστών 

αύτοϋ. Διά τόν λόγον τούτον ό εθνικός χαρακτήρ έτράπη έπί τά χείρω 

λίαν δυσαρέστως, δι' ο δέν δύναται τις δικαίως νά καταδικάση τά έθνη 

ταύτα·. Η βαρεία καταπίεσις έτι μάλλον αΰξηθεΐσα διά τής τυραννίας 

τών πρώην ιδίων δεσποτών, ώφειλε νά έχη ταύτα τά άκολουθήματα, 

διότι εύχυμος βλαστός καταπιεζόμενος πάντοτε έν τή πρός τά άνω εϋθυ-

τενεϊ βλαστήσει του, πρέπει νά ζητή σκόλιας οδούς οπως δύνηται μόνον 

νά ζή , καί ούτω καθίσταται άντί υπερήφανου εύθέος κορμού οζώδες 

άνάπηρον στέλεχος, ουχί έκ φύσεως άλλ' έκ τής κακής καλλιεργίας. 

Μόνον ή έμμονη είς τήν ιδίαν έκκλησίαν έσωσε τούς "Ελληνας έκ 

παντελούς ολέθρου. Έν τή εκκλησία ομως ταύτη διά τούς πλείστους 

τό τυπικόν κατέστη τό σπουδαιότερον, ή δέ καρδία έμεινε κενή. 

Ή κρυψίνοια. τό ψεύδος καί ή άπατη έλογίζοντο παρ' αύτοϊς ώς ευφυία 

καϊ ήκουον αυτούς τοσούτον έπαινομένους δι' επιτυχώς διεξαχθέντας 

δόλους, ώς άν είχον επιτελέσει τήν μεγίστην ήρωϊκήν πράξιν. Τό συναί-

σθημα τής χρηστότητος, τής τιμής καί τής πίστεως ήτο σχεδόν παρ' 

άπασι νεκρόν. Ένταΰθα π. χ. παρατίθημι (έκτος τών λεχθέντων ήδη 

έν τή πορεία τών γεγονότων τούτων) έτι δύο δείγματα τοιαύτης άπα-

της. Τ ά δέκατα τών σιτηρών ώφειλον νά κομισθώσιν είς Κωνσταντινού-

πολη είς είδος καί ύπελογίζοντο κατά τό βάρος. Τότε οί πλοίαρχοι δια-

βρέξαντες τόν ώς δέκατον προωρισμένον σϊτον, έκράτησαν τό διά τοϋ 

μέσου τούτου κερδισθέν κατά τό βάρος μέρος δι ' εαυτούς, καί έχαιρον οτι 

τό παραδοθέν είς τά άποθήκας τών μωρών Τούρκων έμελλε νά κατα-
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στραφή. Άλλος Έλλην εμποροπλοίαρχος έναύλωσε τό πλοϊόν του έν 
Γαδείροις είς έκεϊ έμπορον άντί ώρισμένου ποσοΰ καθ' έκάστην ήμέραν 
τοΰ πλοΰ' ό Ισπανός γνωρίζων οτι τά ελληνικά πλοία κανονικώς είναι 
ταχύπλοα συναινεί είς τήν συμφωνίαν και στέλλει έπόπτην έπί τοΰ σκά-
φους. Ό "Ελλην πλέει καλώς καί ταχέως μεθ' ήμέραν, επιστρέφει δμως 
διά νυκτός οπίσω, ενόσω είναι έν άνοικτώ πελάγει. Ά ν ό επόπτης, ώς 
έλεγον, διετέλει πάντοτε μεθύων ή ήτο μωρός ή είχε δεκασθή, δέν έξη-
κριβώθη. Τέλος ό Έλλην παρατείνει τόν πλουν του μέχρις ού ό ναΰλος 
κατήντησεν ισότιμος τή άξια τοΰ φορτίου, όπερ αυτός ύστερον έπώλησε 
διά λογαριασμόν του, ίνα καλύψη τά έξοδα αύτοΰ. 

Ταΰτα καί τά τοιαύτα ουδόλως ηύξησαν τήν ύπόληψίν μου πρός 
την ηθικότητα καϊ τόν χαρακτήρα τών Ελλήνων καϊ προεφυλαττόμην 
οσον τό δυνατόν. Εύρον όμως επίσης μεταξύ αυτών πλείστους άφιλο-
κερδείς πάνυ καί φιλοδικαίους άνδρας, ους καί προθύμως έχρησιμο-
ποίησα ώς δημοσίους λειτουργούς 

"Ηθελον όθεν διά τής εισαγωγής ευρωπαϊκού ιματισμού νά αντεπεξ-
έλθω κατά τών κακών τούτων εθίμων, φρονών οτι τά ενδύματα καί 
τά έθιμα έχουσι κοινήν ρίζαν, προσέτι δέ ένθυμούμενος τό παράδειγμα 
οπερ έδωκε Πέτρος ό Μέγας αυτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, οστις ένέδυσε 
τούς στρατιώτας του (ών 60,000 κατήντησαν νά ήττηθώσιν ύπό 6000 
Σουηδών) δι' ευρωπαϊκών ιματισμών άντί τών πρότερον ασιατικών κάν-
δυων καί πρός τούτοις έξεγύμνασεν έν ευρωπαϊκή πειθαρχία, δι' ού 
μέσου ολίγα έτη ύστερον ένίκησε κατά τήν μάχην τής Πουλτάβας. 

Ή πολύπτυχος φουστανέλλα δέν επέτρεπε τοϊς στρατιώταις νά κομί-
σωσι μετ ' αυτών καί δευτέραν τοιαύτην έν ταίς άποσκευαίς των, κατ' 
άκολουθίαν δέ δέν ήδύνατο νά άλλαχθή καί νά πλυθή, έβρυεν όθεν ακα-
θαρσίας καί παρασίτων καί ήμπόδιζε τόν χειρισμόν τοϋ όπλου- αντι-
κατεστάθη οθεν διά τών περισκελίδων. "Επειτα ύπελάμβανον δτι οΐ 
στρατιώται, οΐτινες νΰν έν ταίς περισκελίσι δέν ήδύναντο πλέον τοσού-
τον ευκόλως πανταχού έπί τοΰ εδάφους νά κάθηνται, βαθμηδόν θά 
έλάμβανον έξιν πρός τάς έδρας ή τά θρανία, πρός τάς ξυλίνας τρά-
πεζας καί καθαρειότερον βίον καί ότι έν τώ μέλλοντι μετά τήν πάρο-
δον τής υπηρεσίας των καταφρονοΰντες τοΰ πρότερον κτηνώδους ούτως 
ειπείν βίου των, ηθελον θέσει τράπεζας καί έδρας καί κλίνας εντός τών 
καλυβών αυτών και διά τής κτήσεως τούτων ηθελον προσκολληθή είς 
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την οίκιακήν έστίαν έκαστος, διότι ουδείς τότε έφρόντιζε περί οικίας 
και οϊκου, τουναντίον έκαστος οκλάζων επί τοΰ εδάφους ή κατακλινό-
μενος έπ' αΰτοϋ, κεκαλυμμένος ύπό του μανδύου του πανταχού διήγε 
βίον έξ ίσου άνετον ώς έν τω οίκω,—δίαιτα καλή δια νομάδας άλλ' 
ουχι δια χωρικούς και αστούς, οϊτινες πρεπει νά ώσιν ή βάσις παντός 
καλώς διωργανωμένου κράτους. Πρός τούτοις ή ενδυμασία αύτη ουδέ-
ποτε ύπήρξεν ή εθνική των Ελλήνων, παρ' ολην την έν γνώσει ή έν 
αγνοία πολλάκις έπαναληφθεϊσαν κενολογίαν περί ταύτης. Είναι στολή 
των Αλβανών, καϊ το ένδυμα τό φερόμενον τανΰν (1840) ύπό τοΰ 
βασιλέως Όθωνος ήτο τό έπίσημον ένδυμα τοϋ Ά λ ή πασσα των 
Ιωαννίνων. 

Έν Ελλάδ ι δέν ϋπηρχεν εθνική στολή. Ό άπόλεμος Πελοποννήσιος 
έφόρει τό άσιατικόν καφτάνιον, ό κλέφτης της Στέρεας Ελλάδος και 
"Ρούμελης ό ευρισκόμενος έν τη υπηρεσία του Ά λ ή πασσά άλβανικήν 
ένδυμασίαν, ο Μανιάτης κοντάς βράκας και στενόν έπενδύτην, σχεδόν 
δέ ούτω και οί κάτοικοι της Αττ ικής , ό Κρής έπί τούτοις και τό τουρ-
κικόν σαρίκιον, οί δε νησιώται Έλληνες τεραστίας πλατείας βράκας. 
Συνελόντι δ' ειπείν δέν υπάρχει εθνική ελληνική στολή. Και άν ετι 
ϋπηρχεν, πάλιν δέν ήθελον διστάζει νά εισαγάγω τήν εύρωπαίκήν. διότι 
νεαρόν κράτος ιδρυθέν παρά τόν εϋρωπαϊκόν πολιτισμόν, πρέπει καθ' 
όλα νά συντάσσηται πρός τοϋτον, εάν θέλη νά ευδόκιμη και ουχί νά 
δυσάρεστη ώς έκ τών ημιτελών μέτρων. Διατηρουμένων σταθερώς των 
μέτρων τούτων, ό βασιλεύς δέν ήθελε φέρει φουστανέλλαν και οί μισθωταί 
τών κτημάτων τοϋ δημοσίου δέν ήθελον τολμήσει νά μείνωσιν οφείλεται 
30 εκατομμυρίων δραχμών πρός τό βασιλικόν ταμεϊον. Τό εν είναι 
ούτως άσιατικόν ώς τό άλλο. Επανέρχομαι δέ νϋν πάλιν έκ τών ουχί 
περιττών, ώς νομίζω, παρεκβάσεων τούτων εις τήν πορείαν τών εργα-
σιών μου. 

[ Έπεται συνέπεια] 
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αυτήν έπεται διάζωμα έχον γεισίποδας, περιβαλλόμενους υπό ώων, οΐτινες 
κάτωθεν έχουσι φύλλα ακάνθου καί ώς παρεμβλήματα ποικίλας προεξο-
χάς διακοσμήσεως. Μετ' αυτούς διερχεται σειρά μεμονωμενων λοβών, 
είτα δ' ακολουθεί ή κάτω σειρά τοΰ γείσου, ήτις συνίσταται έκ τεσσά-
ρων παραλλήλων κοσμητικών θεμάτων, ήτοι πρώτον έκ τοΰ λεσβιακοΰ 
κυματίου, δεύτερον έκ ραβδώσεως αποτελούμενης έξ ευθειών τομών, είτα 
έκ μικράς οδοντωτής ταινίας καί τέλος έκ σειράς κοσμημάτων ωοειδών. 
Ή έπισκόπησις τής ύπ' άρ. 37 είκ. καθίστα καταληπτά τά καθέκαστα 
τοΰ πολύπλοκου καί πλουσιωτάτου τούτου διακοσμητικού διαζώματος. 

Τό διάζωμα τοΰτο φρονεί ο κ. S t r z y g o w s k i ότι ανήκει εις έποχήν 
άρχαίαν, τοΰτο δέ καθίστα κατάδηλον καί η διάταξις τών λεπτομερειών 
αύτοΰ. H τοιαύτη διάταξις τών κοσμημάτων έν τοις διαζώμασιν έπαυσε 
νά είναι έν χρήσει άπό τοΰ τέλους τής Ε ' εκατονταετηρίδας έν τή Α ν α -
τολή. Υπέρ τής αρχαιότητος τοΰ προκειμένου διαζώματος συνηγορεί 
πρό παντός ή βαθεϊα ακριβής τομή ιδίως τών πλευρών τών φύλλων καί 
ή έκ ταύτης προκύπτουσα έντύπωσις τής εναλλαγής φωτός καί σκιάς. 
Ό S t r z y g o w s k i προβαίνει περαιτέρω άποπειρώμενος έπί τή βάσει τών 
μεμονωμένων θεμάτων τοΰ διαζώματος νά χρονολόγηση αυτό άκριβέστε-
ρov. Κατά πρώτον παρατηρεί ότι ή συσσώρευσις τών θεμάτων εμφαί-
νει όψιμους ρωμαϊκούς χρόνους, παραβάλλει δέ τό διάζωμα τοΰτο πρός 
τά μνημεία τής γείτονος Συρίας τών αυτοκρατορικών χρόνων καί ευρί-
σκει έν τω ήμετέρω διαζώματι μείζονα πλοΰτον έν συνάφεια πρός τήν 
είσαγωγήν νέων θεμάτων, παραγκωνισθέντων τών πρότερον επικρατούν-
των. Ακριβώς δέ τήν αυτήν διαίρεσιν ευρίσκει έν τώ άετώματι τής 
άψίδος τής Δαμασκού, έν τώ διαζώματι τής τετραγωνικής αυλής τοΰ 
μεγάλου ναοΰ τής Ηλιουπόλεως (Βάαλβεκ) καί εις τινα τών κτιρίων 
τής Παλμύρας. Προσθέτει δ 'ότ ι ή μεγάλη ποικιλία τών θεμάτων τοϋ 
διαζώματος δέν ευρίσκεται μόνον έν αντιθέσει πρός τήν διακόσμησιν τών 
οικοδομών τών πρό τοϋ Κωνσταντίνου αυτοκρατόρων, άλλ' ωσαύτως 
τοιούτος πλούτος διακοσμήσεως δέν δύναται ν' άναχθή είς τό τέλος τής 
Δ ' ή είς τήν Ε ' και S" εκατονταετηρίδα. Άρκεϊ πρός τοΰτο, λέγει, νά 
παραβάλωμεν πρός τό ήμέτερον διάζωμα τήν τέχνην τής Χρυσής Πύλης 
τής Κωνσταντινουπόλεως κτισθείσης τώ 388 — 91, τό διά τούς χρόνους 
του λίαν πλουσίως κεκοσμημενον έπιστύλιον τού ναοΰ τοΰ άγιου Ιωάν-
νου έν τή μονή Στουδίου τοΰ έτους 463 και έκ τής S' εκατονταετηρίδας 
τά διαζώματα τών ναών άγιας Σοφίας καί άγιων Σεργίου καί Βάκχου" 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ IΣT. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. 7 
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παραλείπει δέ τους έν Συρία ναούς. Πάσαι αύται αί παρατηρήσεις καθι-

στώσι πιθανώτατον οτι τό διάζωμα τοΰ ναοΰ τού Παναγίου Τάφου άνή-

Εικ. 38 Η πρόσοψις της νοτίου πλευράς του Παναγίου Τάφου (έκ φωτογραφίας). 

κει εϊς τό πρώτον ήμισυ τής Δ ' έκατονταετηρίδος. Διετηρήθη τοΰτο έν 

μεγάλη εκτίσει όχι μόνον έπί τοΰ προεξέχοντος μέρους τής προσόψεως, 
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αλλα καί είς τόν τοϊχον τόν βαθύτερον κείμενον άνωθεν τοϋ τρούλλου 
τής μικράς πρός δεξιάν τώ όρώντι έξεχούσης οικοδομής (είκ. 39) ' . Τό 

Είχ. 39. To ανωθεν του παρεκκλησίου εσώτερον τμήμα τής 
προσόψιως ( S t r z y g o w s k i ) . 

τελευταϊον δέ τούτο τεμάχιον είναι τό φωτογραφηθέν ύπό τοΰ S t r zy -
gowski καί παριστώμενον ύπό τής εικόνος 37. 

1 Orient oder Rom σελ. 129 κ. ε. 
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"Ετερον διάζωμα τοϋ αύτοΰ σχεδόν τρόπου διαχωρίζει τάς δύο όρο-

φάς τής προσόψεως1. "Ανήκει καί τοΰτο αναμφιβόλως είς τούς αυτούς 

χρόνους ώς καί τό άνω διάζωμα καί είναι άξιοπαρατήρητον διά δύο 

κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι έν τή προσόψει τό κεντρικόν αύτοΰ 

τμήμα κείται κατά τ ι ύψηλότερον, ώστε σχηματίζει συμμετρικής μίαν 

βαθμίδα (ϊδε εικόνα 38). Ή τοιαύτη άνύψωσις δέν έγενετο βραδύτε-

ρον έκ τοΰ παλαιοτέρου ύλικοΰ, αλλά τά τεμάχια προκατεσκευάσθησαν 

προς τον σκοπόν τούτον ήδη άπό τής γενέσεως αυτών. Ούτω μόνον 

δύναται νά έξηγηθή ή κατεργασία τού έν τή αριστερά γωνία τής βαθ-

μίδος φοινικοειδοΰς κοσμήματος, και ωσαύτως διά τής υποθέσεως ταύ-

της δύναται νά έξηγηθή ή ακριβής συναρμογή τών λίθων. Ό τρόπος 

ούτος τής βαθμιδωτής κατασκευής διαζωμάτων δέν είναι ξένος καί έν τή 

συριακή τέχνη. Ό S t r z y g o w s k i παραθέτει δύο παραδείγματα" τό εν 

τούτων εύρηται έν τή προσόψει τής Ν . πλευράς τής μονής τού άγιου 

Συμεών (Καλάτ-Σεμάν) , τό έτερον έν τώ τοίχω τής κόγχης τού ναού 

τοΰ Μπεχιό (De V o g u e , S y r i e Cent ra le p l . 138 καί 141). 

Κατά δεύτερον λόγον είναι άξιοπαρατήρητον τό διάζωμα τοΰτο τοΰ 
Παναγίου Τάφου διά τό σπουδαίον γεγονός ότι όχι μόνον επεκτείνεται 
πέρα πρός δεξιάν υπέρ τήν γωνίαν τού προεξέχοντος μέρους τής προσό-
ψεως, άλλά καί χρησιμεύει ωσαύτως ώς διάζωμα είς τά έμπροσθεν παρεκ-
κλήσιον, τό όποιον ϊσταται πρός δεξιάν παρά τήν πρόσοψιν καί είς τό 
όποιον ανέρχεται τις διά τής κλίμακος (είκ. 38). Τό παρεκκλήσιον τούτο 
παρουσιάζει έν τή Ν . πλευρά τήν αυτήν διακόσμησιν ώς καί ή κυρία 
πρόσοψις τοΰ ναοΰ. Καί το διάζωμα το διαιρούν τάς δύο άροφάς αύτοΰ 
είναι, ώς καί τά προηγούμενα, τής αυτής εποχής καί έκ τών καλλίστων 
όσα διετηρήθησαν έκ'τής συνθέτου ταύτης τεχνοτροπίας (είκ. 40). 

"Οσον άφορα είς τήν χρονολόγησιν τών διαζωμάτων τούτων ό S t r z y -
gowsk i διά τούς προεκτεθέντας λόγους καταλήγει είς τό συμπέρασμα 
οτι ταΰτα ανάγονται είς έποχήν μεταξύ 300 καί 350 μ. Χ . καί οτι άρα 
δύνανται ταύτα ν' άποδοθώσιν ασφαλώς είς τόν ύπό τού Μ . Κωνσταν
τίνου έν ετει 326 ίδρυθέντα περίπυστον ναόν έπί τού Παναγίου Τ ά φ ο υ 2 . 

1 Παρέργως ειρήσθω ότι ή πρόσοψις αύτη τοϋ Παναγίου Τάφου ήν παριστά 
η υπ' αριθ. 38 εϊκών είναι ή τής νοτίου πλευρας, είς ήν φθάνει τις διερχόμε-
νος τετραγωνικήν αύλήν. Ή πρός άριστεράν τώ όρώντι οίκοδομία μετά τοϋ ογκώ-
δους πύργου (κωδωνοστασίου) περιλαμβάνει και τρία παρεκκλήσια. 

2 Orient oder Rom έν. άν. 
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Πρός τά διαζώματα ταΰτα σχετίζει ό S t r z y g o w s k i κατά τεχνο-
τροπίαν μικρά τινα αετώματα έκ τών μνημείων τών ευρισκομένων νΰν 
έν τοις μουσείοις Καίρου, Αλεξανδρείας καί άλλαχοΰ τής Αιγύπτου, έν 
οίς παραστάσεις χριστιανικού ή έθνικοΰ περιεχομένου έναλλάσσουσιν. Ώς 
παράδειγμα εικονίζει εν αέτωμα εύρισκόμενον έν τώ μουσείω τοΰ Gizeh 
oπερ προέρχεται έκ F a y u m κατά τόν Gayet (είκ. 41). Τούτο ώς 
καί πάντα τά άλλα είναι έξ ασβεστόλιθου καί παρουσιάζει έν τοις έκα-

EtX. 40. Το διάζωμα του πρός δεξιάν παρεκκλησίου ( S t r z y g o w s k i ) . 

τέρωθεν λωρίσιν επιμήκεις έλικας, οΐτινες διατρυπώσι τό φύλλον τής 

διακοσμήσεως. Τά καθ' έκαστα τής τοιαύτης τεχνοτροπίας γίνονται 

καταφανή έκ τής παρατεθειμενης εικόνος. 

Τοιαΰτα είναι τά έκ τών μελετών τοΰ διαπρεπούς βυζαντιολόγου προ-

κύπτοντα νέα τεκμήρια διά τάς σκοτεινάς αρχάς τής βυζαντιακής 

τέχνης.'Εκ τούτων καθίσταται κατάδηλον, πόσον τά έπιχωριάζοντα έν 

ταϊς έξηλληνισμέναις χώραις τής Ανατολής τεχνικά συστήματα συνετέ-

λεσαν είς τήν μόρφωσιν αυτής. 
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Ανάγκη πρός τούτοις νά σημειώσωμεν ενταύθα και περί των άπό 

τών χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου επισήμως εμφανιζομένων συμβολικών 

μονογραφημάτων τοΰ ονόματος τοΰ Ίησου Χριστού. Πασίγνωστον είναι 

τό παραδιδόμενον περί τοϋ θαυμάσιου όράματος όπερ ειδεν ό Κωνσταν-

τίνος εισβάλλων εις τήν Ίταλίαν κατά τοΰ Μαξεντίου. Τό περίπυστον 

σύμβολον τών λεγεωνών τοϋ αύτοκράτορος όπερ ετέθη έπί τών λαβάρων 
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ήτο αυτό τοΰτο τό μονογράφημα τοΰ Χρίστου. Περί τοϋ σχήματος 
αύτοΰ διεσώθησαν αι περιγραφαί τοΰ Λακταντίου 1 και τοϋ Εύσεβίου 2 . 
Και πρός μεν τήν πρώτην, ήτις φαίνεται μάλλον πλησιάζουσα τό κων-
σταντίνειον μονογραφήμα, ανταποκρίνεται τό πρώτον σχήμα της εικόνος 
42, πρός δέ τήν δευτέραν τό τρίτον σχημα. Και τό δεύτερον δ' άπλού-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ 

Η ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 

Η εποχή περί ής έν τώ παρόντι κεφαλαίω θά διαλάβωμεν είναι 
τοσούτω σπουδαιότερα οσον εις αυτήν ανάγονται τά πλείστα μνημεία 
ατινα πρόκεινται εις μελέτην έκ της πρώτης ταύτης περιόδου της βυ-
ζαντιακής τέχνης και άτινα μαρτυρούσι κανονικήν έξέλιξιν έν πάσι τοις 
κλάδοις αυτής. Ή έπονή αύτη κυρίως άρχεται άπό τοΰ τέλους της Δ' 
εκατονταετηρίδας και κατά τοϋτο μάλιστα είναι άςία πολλής προσοχής 

1 De mort pers. 44. Transversa X littera summo capite circum-
flexo Christum in scutis notat. 

2 Έν Βίω Κωνστ. I, 31 : της σωτηρίου έπηγορίας τό σύμβολον, δΰο στοι-
χεϊα το Χριστού παραδηλουντα όνομα, δια τών πρώτων ύπεσήμαινον χαρακτή-
ρων, χιαζομενου τοϋ Ρ κατά το μεσαίτατον. 

3 Πρβλ. Schultze Arch, altchrist. Kunst σελ. 266. 

Εικ. 42. Τα πρώτα χριστιανικα μονογραφήματα. 

στατον σχήμα ήδη άπό τών χρόνων τούτων έπεκράτησεν παρά τοις 
χριστιανοίς. Τά έν τή είκόνι άλλα σχήματα έμορφώθησαν μεταγενεστε-
ρον έξ αυτών μάλλον προσφιλή απέβησαν τά δύο τελευταία τά έχοντα 
εκατέρωθεν τά γράμματα Α και Ω3. 
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ότι κατ'αυτήν εύρίσκομεν, έν τή διακοσμητική ιδία τών οικοδομημάτων, 
εφαρμοζόμενους νέους τρόπους έν τή επεξεργασία τών γλυπτών μελών 
τών βασιλικών καί τών άλλων κτιρίων. Ευτυχώς δ' έκ τών χρόνων 
τούτων περιεσώθησαν πολυάριθμα λείψανα κιονόκρανων καί άλλων 
κοσμημάτων άτινα έγένοντο άντικείμενον πολυμόχθων ερευνών δι' ών 
έπεχύθη φώς επαρκές είς τάς τεως μικράς γνώσεις ημών περί τής τεχνης 
ταύτης. Ανάγκη δέ νά σημειωθή ενταύθα ότι ή έπίδρασις τής πρώτης 
ταύτης βυζαντιακής τεχνης επεκτείνεται μεχρι τής Ε ' έκατονταετηρί-
δος είς πάσας τάς χώρας τής αυτοκρατορίας τόσον έν τή Ευρώπη όσον 
έν τή Ασία καί τή Αφρική, ή δέ τοιαύτη ομοφωνία ώς ειπείν κατά 
τούς χρόνους τούτους είναι άκρως χαρακτηριστική. Ή μεγάλη έπανά-
στασις έν τή τέχνη ήτις έχώρισε τήν 'Ανατολήν άπό τής Δύσεως επήλθε 
βραδύτερον. 

Τήν πρωτοτυπίαν καϊ τήν δημιουργικήν δύναμιν τής Ανατολής έν 

πάσι τοις κλάδοις τής τέχνης κατά τούς χρόνους τούτους καί τήν έξ 

αυτής μετάδοσιν είς τήν Δύσιν υποδεικνύει κεφαλαιωδώς ό St rzy-

gowsk i ώς έξης 1 . Έ ν τή αρχιτεκτονική, λέγει, πρό παντός έν τή 

Ανατολή καί μόνον εκτυλίσσεται εντελώς ή άνάπτυξις τού συστήματος 

τών επικέντρων οικοδομημάτων. Ναι μέν καί έν Ι τ α λ ί α βαπτιστή-

ρια καί τάφοι κατασκευάζονται θολωτά, άλλά ταύτα γίνονται κατ' 

κπομίμησιν πρωτοτύπων μνημείων τής Ανατολής. Μικρασιάται δ' είναι 

οί αρχιτέκτονες οί κατασκευάσαντες τήν έν Κωνσταντινουπόλει κορωνίδα 

τών μετά τρούλλου οικοδομημάτων, τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Ά φ ' έτερου 

παρατηρείται, πώς άπό τής έκτης έκατονταετηρίδος έκ τής Κωνσταντι-

νουπόλεως μεταφέρεται τό σύστημα τής θολωτής οικοδομής είς τάς επαρ-

χίας π. χ. είς'Ράβενναν καί Ιερουσαλήμ. Τό δέ πάντων σπουδαιότατον 

είναι ότι οί έκ ΙΙροκοννήσου λιθοξόοι προμηθεύουσιν εις πάσας σχεδόν τάς 

χώρας τάς βρεχομένας ύπό τής Μεσογείου κατειργασμένα μάρμαρα, είς 

Μικράν Άσίαν, Συρίαν, Παλαιστίνην, Άλεξάνδρειαν καί άλλαχόσε. Έ ν 

δέ τή Ι τ α λ ί α καί τή Ε λ λ ά δ ι εύρίσκομεν βυζαντιακούς κίονας οΐτινες 

έλέγχουσι τήν έκ Προκοννήσου καταγωγήν αυτών ού μόνον έκ τού είδους 

τοϋ μαρμάρου καί τοΰ σχήματος τών κιονόκρανων, άλλά συχνάκις καί 

έκ τών τεκτονικών σημάτων τών λιθοξόων 2 . Ή πλαστική και ή γραφική 

1 Byz. Kunsl έν Byz. Z e i t s c h r . I σελ. 66 καί έξης. 
2 B y z . Z e i t s c h r . αυτόθι. 
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δεικνύουσι τάς αύτάς τύχας. Έν τή πλαστική ήδη επικρατεί ό βυζαν-
τιακός χαρακτήρ έν τοις άναγλύφοις τής άψϊδος τοΰ Κωνσταντίνου έν 
'Ρώμη κατά τόν S t r z y g o w s k i 1 . Έν Κωνσταντινουπόλει τά αρχαιό-
τατα μνημειακά τεκμήρια είναι τά ανάγλυφα τής βάσεως τοΰ οβελίσκου 
έν τώ Ίπποδρόμω. Η θρησκευτική πλαστική άρχεται μετά παρα-
στάσεων έν πνεύματι άρχαίω καί παλαιοχριστιανικώ, ώς μαρτυροΰσι 
τά αγάλματα τοΰ Καλοΰ Ποιμένος τά ευρεθέντα έν Κωνσταντινου-
πόλει, Αθήναις και Σπάρτη, καί τά σωζόμενα τεμάχια τών σαρ-
κοφάγων τής Κωνσταντινουπόλεως. Ά λ λ ' ό βυζαντιακός χαρακτήρ ό 
κατ ' αρχάς αναφαινόμενος έν τή αστική πλαστική καταφαίνεται επίσης 
ένταΰθα κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα. Οί έν Θεσσαλονίκη άμβωνες, 
τό έν Χαλκίδι εύρεθέν άνάγλυφον τής Θεοτόκου 2 , ό έν 'Ραβέννη θαυμά-
σιος σαρκοφάγος ό έχων παράστασιν τοΰ Ευαγγελισμού καί τοΰ Ασπα-
σμού τής Ελισάβετ, τό έκ τής βορείου Αφρικής προερχόμενον τεμάχιον 
ανάγλυφου τό παριστών τήν προσκύνησιν τών Μάγων καί πολλά άλλα 
ανέκδοτα έτι υποδείγματα δεικνύουσι τόν τρόπον τοΰ σχηματισμού καί 
τήν τελετουργικήν σοβαρότητα τής βυζαντιακής τέχνης. Τό μάλιστα 
καταπληκτικόν τεκμήριον τής νέας ώθήσεως τής τεχνης παρέσχεν αυτός 
ούτος ό S t rzygowsk i διά τής αντιπαραβολής τής σχολής τών έπί 
έλεφαντος τορνευτών τών Μεδιολάνων, ήτις ήκολούθει παλαιάς χριστια-
νικάς παραδόσεις, πρός τήν σχολήν τής 'Ραβέννης, ήτις κατά πάσαν 
πιθανότητα είναι βυζαντιακή 3 . 

Κλίνω ιδιαιτέρως νά τονίσω, προσθέτει ό S t r z y g o w s k i , ότι χαρα-
κτηριστικός τύπος τής βυζαντιακής τέχνης ό έν Κωνσταντινουπόλει συγ-
κεντρωθείς έκδηλοΰται ήδη βραχύ μετά τό 431 έν 'Ρώμη εν τοις ψηφι-
δωτοίς τού μύακος τής S . M a r i a M a g g i o r e . Ωσαύτως καϊ έν άλλοις 
μερικωτεροις κλάδοις τής τεχνης καταφαίνεται ή αύτη έπίδρασις. 
Ή μικκυλογραφία ή ιστορία (miniature) φαίνεται ώς ή οικοδομική 
τών μετά θόλων κτιρίων αποκλειστικώς προαγόμενη έν τή Ανατολή. 
Τ ί έχει ν' αντιπαράθεση ή Ι τ α λ ί α πρός τά ευαγγέλια τής Συρίας, τοΰ 
Έτζμιατζ ίν , τής Φλωρεντίας, τών Παρισίων, πρός τό πιθανώς άλεξαν-

1 Αυτόθι. 
3 Τό άνάγλυφον τουτο άνευρε καί έμελέτησε πρώτος ο Strzygowski, ιδε 

Δελτ. Ίστορ. καΐ 'Εθνολ. Εταιρείας τόμ Β' σελ. 723 κ. ε. πίν. Η ' . 
3 B y z . Z e i t s c h r . εν. αν. 
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δρεωτικόν χειρόγραφον τοΰ 'Ροσσάνου, πρός τήν Γένεσιν καί τόν Διοσκο-
ρίδην τής Βιέννης, άτινα. πιθανώτατα προέρχονται έκ Κωνσταντινουπό-
λεως ; Και πόσον καταφανής είναι οί βυζαντιακοι χαρακτήρες ήδη έν 
τινι εικονογραφημένω ημερολόγιω τοΰ 354 ! 

Βλέπω, επιλέγει ό S t r z y g o w s k i , πανταχοΰ τό αυτό φαινόμενον, 

τήν αντίθεσιν δυο τρόπων τεχνικών, τοΰ παλαιοχριστιανικού τοΰ άφελοΰς 

συμβολικού και τοΰ βυζαντιακοΰ του ιστορικώς δογματικού. Αμφότεροι 

άνήκουσιν είς τό τέλος τής αρχαίας τέχνης. Ό κυρίως μεσαίων έν τή 

τέχνη άρχεται μετά τό 568 διά τής καθυποτάξεως τής Ιταλίας ύπό 

τών Λογγοβάρδων καί τό 640 διά τής εξαπλώσεως τοΰ Ισλάμ έν τή 

Ανατολή. Ό S p r i n g e r χωρίζει μετά τό ήμισυ τής άπό Χριστού 

χιλιετηρίδος τρία ρεύματα τέχνης παράλληλα, τήν βυζαντιακήν, τήν 

τέχνην τού Ισλάμ καί τήν τέχνην τής Δύσεως. Δέν αποδέχεται ό 

S t r z y g o w s k i εντελώς τούτο' θά ήτο όρθότερον κατ' αυτόν άν μετά 

τό τέλος τής αρχαίας τέχνης ετίθετο πρώτον ή αρχέγονος χριστιανική 

τέχνη καί δεύτερον ή βυζαντιακή, μετά ταύτας δέ νά ταχθώσι πρώ-

τον ή τέχνη τοΰ Ισλάμ καί δεύτερον ή τέχνη τής Δύσεως. 

Έν τώ παρόντι κεφαλαίω πρώτον θά διαλάβωμεν περί τών σωζόμε-

νων μνημείων τών χρόνων τούτων, μάλιστα τών έν τή Ανατολή, έν ή 

έσώθησαν ώς έπί τό πολύ αδιάφθορα τά άξιολογώτατα υποδείγματα 

βασιλικών καί άλλων θρησκευτικών μνημείων, διότι τά έν τή Δύσει 

ατυχώς ύπό τών συχνών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων επισκευών καί 

προσθηκών άπέβαλον σχεδόν πάν Ίχνος τής αρχικής αυτών διαθέσεως 

καί κατασκευής. Ούχ ήττον όμως διά τόν έν αύτοΐς περισωθέντα διά-

κοσμον γλυπτών κοσμημάτων καί ταύτα είναι μεγίστης σπουδαιότητος 

διά τήν ίστορίαν τής τέχνης τών χρόνων τούτων. 

Έ κ τών έν τή Ανατολή βασιλικών τών μέχρι τούδε σωζόμενων άξιο-

λογώταται είναι αί έν Θεσσαλονίκη καί έν Συρία. Τών έν Θεσσαλονίκη 

δύο υπερέχει ό Άγιος Δημήτριος (νϋν Κασσιμιέ τσαμισί), όστις διαιρείται 

είς πέντε κλίτη καί έχει εσωτερικώς θέαν μεγαλοπρεπή. Ώ ς έκ τίνων τών 

κιονόκρανων αύτοΰ, περί ών κατωτέρω γενήσεται λόγος, πιστοΰται, ή 

κατασκευή αυτού ανάγεται είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, τό δ' άρχικόν 

διάγραμμα άπετελεϊτο έκ τοϋ μέσου εύρέος χώρου καί τών δύο εσωτερι-

κών πλαγίων κλιτών μετά προθέσεως και διακονικου έν σχήματι εγκαρ-

σίου κλίτους, ού έτερον υπόδειγμα όμοιον έν τή χριστιανική τέχνη δέν 

άπαντα. Τ ά πλάγια κλίτη τά τε εσωτερικά καί τά ύστερον προστεθέντα 
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εξωτερικά έχουσιν άνωθεν υπερώα κοσμούμενα ύπό κιόνων μετά τόξων 
(ϊδε είκ 43). Έ κ τοϋ εσωτερικού διακόσμου πλήν τών κιονόκρανων 
καί τών έπ' αυτών έπικράνων, ών τά πλείστα φέρουσι μονογραφήματα 
τοΰ ονόματος τοΰ Χρίστου, άξια θέας είναι καί ή έκ μαρμάρου ψηφωτή 
ταινία ήτις περιβάλλει τάς πλευράς τοΰ κεντρικού χώρου τοΰ ναοϋ 1 . 

Ούχ ήττον σπουδαία τοΰ Άγιου Δημητρίου είναι καί ή βασιλική ή 
νΰν καλούμενη Δζουμά τσαμισί, ής αγνοείται τό χριστιανικόν όνομα. 
Τό διάγραμμα αυτής διαιρείται εις μέσον εύρύν χώρον μετά δύο εκατέ-
ρωθεν πλαγίων κλιτών (ίδε τήν άνωτ. έν σελ. 36 εικόνα αύτοΰ). 
"Εχει δ' έσω καί έξω νάρθηκα, άλλ' ό τελευταίος ούτος είναι μεταγενε-
στέρων χρόνων. Ό έσω νάρθηξ αρχικώς έχωρίζετο τοΰ μέσου χώρου τής 
βασιλικής διά τεσσάρων κιόνων, οΐτινες νΰν είναι έντετειχισμένοι, μετά 
δέ τών πλαγίων κλιτών δι' ιδίας εκατέρωθεν θύρας. Χαρακτηριστικόν 
τής βασιλικής ταύτης είναι ή εύρύτης καί άκρα αναλογία τών διαστά-
σεων αυτής. Τό μήκος τού μέσου χώρου (τοΰ κυρίως ναοΰ) ανέρχεται υπέρ 
τά 33 μέτρα, τό δέ πλάτος είναι ολίγον μικρότερον. Ώ ς έν τω Άγ ίω 
Δημήτριο) ούτω καί ένταΰθα άνωθεν τών πλαγίων κλιτών ύπάρχουσιν 
υπερώα. Το σχήμα τού μύακος αυτής είναι ήμικυκλικόν μετά τριών 
μεγάλων αψιδωτών παραθύρων. Του διακονικού καί τής προθέσεως, άτινα 
εκειντο παραπλεύρως τοΰ μεγάλου μύακος εκατέρωθεν, δέν ύπελείφθησαν 
ί χ ν η 2 . Ή καλλίστη αύτη βασιλική, ής αί λεπτομέρειαι έχουσιν άρμονικήν 
πρός άλλήλας συνάφειαν, είναι άριστον υπόδειγμα τής κατά τήν Ε ' εκα-
τονταετηρίδα βυζαντιακής αρχιτεκτονικής. Ό τ ι δέ ανάγεται καί αύτη 
είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, άποδεικνύουσι τά κιονόκρανα αυτής, ών ό 
τρόπος ασφαλώς ανάγει ταύτα είς τούς χρόνους τούτους. 

Έ κ δέ τών βασιλικών τής Συρίας, αϊτινες κατά τοΰτο είναι πολυτιμό-
ταται καθ' ότι μαρτυροΰσιν έπίδρασιν ίσχυράν επιτόπιων τεχνικών παρα-
δόσεων, αί έξης σώζοντα: έν αρκούντως καλή καταστάσει. Αύται είναι : 
Ή έν Βακούζη, ήτις εύρηται ιδρυμένη παρά τινα κλιτύν λόφου" διαι-
ρείται καί αύτη είς μέσον χώρον μετά δύο εκατέρωθεν πλαγίων κλιτών, 
έχει δέ ένα νάρθηκα μετά εισόδου κοσμουμένης ύπό δύο κιόνων. Πρόθεσις 
καί διακονικόν εύρηνται εκατέρωθεν τοΰ βήματος έν τετραγώνοις χώροις 

1 Texier et Pullan, L ' a r c h i t e c t u r e b y z a n t i n e σελ 134 κ. έ. πίν. 17 
μέχρι 26. Schultze, Archaologie der altchrist. Kunst σελ. 88. 

2 Texier et Pullan αυτόθι πίν. 42—44 Schultze Arch, der altchrist. 
Kunst σελ. 88. 
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έπεκτεινομενοις πέρα της καμπυλότητος τοΰ μύακος. Ωσαύτως χαρακτη-

ριστικόν τής βασιλικής ταύτης είναι οτι πλην τών τριών εισόδων τής δυτι-

κής πλευράς δ ι ' ών συγκοινωνεί ό νάρθηξ προς τόν ναόν, καί έπί έκατέρας 

τών μικρών πλευρών κείνται άνά δύο έτι είσοδοι μετά προστώου.Ό μύας 

τής βασιλικής φέρει παράθυρα καί έξωθεν άρχιτεκτονικάς διαρθρώσεις1. 

Ά λ λ ά σπουδαιότατον μνημείον, έν τών έξοχωτάτων αναντιρρήτως 

τής όλης Συρίας, είναι ή έν Κάλπ-Λουζέ βασιλική, ής ή έν γένει διάταξις 

έχει τήν συνήθη διαίρεσιν τών βασιλικών είς τρία κατά μήκος χωρί-

σματα, τόν μεσον ναόν καί τά έκατερωθεν πλάγια κλίτη. Ό νάρθηξ 

αυτής διαιρείται είς τρία μέρη, ών τά δύο εκατέρωθεν συγκοινωνοΰσι 

πρός τε το μέσον καί πρός τά πλάγια κλίτη. Ή καινοτομία αύτη είναι 

σπουδαία, ωσαύτως δέ καί ή θέσις τοΰ διακονικοΰ καί τής προθέσεως, 

άτινα καίτοι ευρίσκονται είς τό άκρον τών πλαγίων κλιτών, έν τούτοις 

έχουσιν άμεσον έξοδον καί πρός αυτά καί πρός τόν μέσον χώρον. Πρός 

τούτοις άξιον σημειώσεως είναι ότι, ένώ το διακονικον συγκοινωνεί διά 

θύρας πρός τόν χορόν, ή πρόθεσις τουναντίον δέν έχει άπ' ευθείας πρός 

αυτόν θύραν, άλλά συνδέεται έξωθεν τοΰ περιφράγματος τοΰ χορού μετά 

τοϋ μέσου χώρου. "Ο τι όμως χαρακτηρίζει ιδία τήν έξοχον ταύτην 

βασιλικήν είναι ότι έν 'αύτή έγένετο χρήσις παρά τά κοινώς επικρα-

τούντα ισχυρών παραστάδων άντί στύλων, αΐτινες εύρηνται είς μεγάλα 

άπ' αλλήλων διαστήματα. Αί παραστάδες αύται, αϊτινες είναι ανα

λόγως βραχείαι, φέρουσι μεγάλα τόξα σχηματιζόμενα διά λίθων 

λαξευτών, ακριβέστατα συναρμοζόντων, καί τόν άνωθεν αυτών έν ίσο-

δομία τοίχον, όστις φέρει κορωνίδα μετά τετραγωνικών πρός φωτισμόν 

ανοιγμάτων καί μικρών έν τώ μεταξύ κιόνων, οΐτινες ερείδονται 

έπί βάσεων προεξεχουσών έπί τοΰ τοίχου, στηρίζουσι δέ διά διπλών 

έπικράνων τήν στέγην (ίδε εικόνα 21). Εξόχως μεγαλοπρεπής είναι 

ή πρόσοψις τής βασιλικής, έχουσα διπλούν αέτωμα καί άνοικτήν στοάν 

υπεράνω τοϋ μεγάλου τόξου τής εισόδου. Ταΰτα ώς καί τά ανοίγ-

ματα τών παραθύρων προσδίδουσιν είς τό οικοδόμημα μορφήν έν ή 

συνδυάζεται ή στερεότης μετά τής λεπτότητος. Πολύτιμα δ' είναι όσα 

πορίζεται ή ιστορία τής τεχνης έκ τής κατά μέρος μελέτης τού διακό-

σμου τής βασιλικής. Έ ν αύτώ καταδείκνυται, πόσον εύστοχος έγένετο 

χρήσις τής αρχαίας διακοσμητικής τέχνης έν συνδυασμώ πρός τά χρι-

1 De Vogue Syrie centrale σ. 132 κ.έ πίν. 118-119. Scliultze έν.άν. σ. 90. 
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στιανικά σύμβολα. "Ο τ ι ίδια προκαλεί τήν προσοχήν είναι τά μονογρα-
φηματα τοΰ ονόματος τοΰ Χρίστου, άτινα εύρηνται έν πολλαπλή γνη-
σίως αρχαία περιβολή 1. 

Τρίτη συριακή βασιλακή, πολλήν έχουσα τήν άναλογίαν πρός τήν ανω-
τέρω, είναι ή έν Τουρ-
μανίν, ήτις σώζεται 
σχεδόν άκεραία (είκ. 
44). Ταύτης κύριον 
χαρακτηριστικον είναι 
ή εξωτερική πρόσοψις 
τοΰ νάρθηκος, ήτις 
έχει μίαν μόνην εύ-
ρείαν άψιδωτήν εϊσο-
δον, είς ήν άγει κλίμαξ 
δεκατεσσάρων βαθμί-
δων. Άνωθεν τής εισ-
όδου ταύτης εύρηται 
ανοικτή στοα κοσμου-
μένη ΰποκιονοστοιχίας 
καί φέρουσα απλούν 
έπιστύλιον. Ε κ α τ έ -
ρωθεν τής στοάς ταύ-
της ή πρόσοψις σχη-
ματίζει δύο τετραγω-
νικούς πύργους, οΐτι-
νες φέρουσι δύο ορό-
φους τετραγωνικών 
ανοιγμάτων, ών τά 
ανωτέρω είναι πολύ 
τών κάτω μείζονα, 
έχοντα έν τώ μέσω 
κίονας ανάλογους τών 

Είχ. 4 3 Τό έσωτερικόν τής έν Θεσσαλονίκη βασιλικής ό "Αγιος Δημήτριος (Schultze) 

τής στοάς. Οι πύργοι ούτοι έχουσι στέγας κεκλιμενας, σχηματίζουσας 

αετώματα. Ό δέ κυρίως ναός αποτελείται εκ τριών κατά μήκος χωρι-
1 De Vogue σελ 135 κ. ε. πίν. 122—129. Schultze Arch. d. altchr. 

Kunst σελ 90. 
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σμάτων, ών τά δύο εκατέρωθεν (κλίτη) είναι πολύ στενότερα τού μέσου 
καί χαμηλότερα, έχοντα πολλά έξωθεν αψιδωτά παράθυρα. Ώ ς έν τή 
βασιλική τού Κάλπ-Λουζέ και ενταύθα τά πλάγια κλίτη έχουσιν άνά 
δύο εισόδους ι/.ετά κλιμάκων ώς ή τής προσόψεως. Ούδεμίαν δ' έξοδον 
έχουσι τά κλίτη ταύτα πρός δυσμάς. Ό μέσος χώρος έχει ωσαύτως αψι-
δωτά παράθυρα καί εκατέρωθεν καί πρός τήν πρόσοψιν άνωθεν τής στοάς. 
Ίδιον χαρακτηριστικόν τής βασιλικής ταύτης είναι ότι έχει κατ ' έξαί-
ρεσιν τών έν Συρία ναών πολυγωνικον μύακα. H πρόθεσις καί τό δια-
κονικόν εύρηνται παρά τόν μύακα καί έχουσιν εκείνη μέν εϋρεϊαν, τοΰτο 
δέ στενήν έξοδον πρός τά πλάγια κλίτη. 

ΙΙαρά τήν βασιλικήν ταύτην σώζεται μέγα οικοδόμημα, όπερ νομίζε-
ται ξενοδοχεΐον, αποτελείται δ' έκ δύο ορόφων ών έκάτερος έχει εύρεΐαν 
αίθουσαν μετά στοάς 1 . 

Ά λ λ ά τό περιεργότατον άμα καί πολυπλοκώτατον τών χριστιανικών 
μνημείων τής Συρίας είναι τό συνδεόμενον πρός τόν περιώνυμον άσκη-
τήν Συμεώνα τόν Στυλίτην, αποθανόντα περί τό 460, φέρον έτι τo 
όνομα αύτοΰ (Καλάτ Σιμάν) oστις έζησεν ένταΰθα περί τά τεσσαρά-
κοντα έτη. Τά παμμέγεθες τοΰτο ίδρυμα αποτελείται έκ συστάδος 
βασιλικών, παρεκκλησίων, ξενοδοχείων κλ. , άτινα όμοΰ άπετέλουν μάν-
δραν ήτοι μονήν. 

Τ ά ποικίλα ταΰτα μνημεία ωκοδομήθησαν βαθμιαίως κατά τάς εκά-
στοτε παρουσιαζομένας άνάγκας, οπως στεγάζονται καί τελώσι τά θρη-
σκευτικά αυτών καθήκοντα τά μεγάλα πλήθη τών πιστών άτινα παν-
ταχόθεν συνέρρεον ένταΰθα ζώντος έτι τοΰ περιωνύμου άσκητοΰ καί 
μετά τόν θάνατον αύτοΰ. Τό κέντρον τών οικοδομημάτων τούτων, άτινα 
φέρουσι τό περιληπτικόν όνομα τής μονής, άπετέλει ό στύλος τοΰ Συμεών, 
ού σώζονται ογκόλιθοι τής βάσεως. Τ ά λείψανα ταΰτα τοϋ στύλου περι-
βάλλει όκτωγώνιον, παρ' ω κείνται έν σχήματι σταυρού τέσσαρες βασιλικαί 
έχουσαι τρία κλίτη. Έξ αυτών μία έχει πλήρη τήν έσωτερικήν διαίρεσιν, 
τών άλλων στερουμένων πρεσβυτερείου, έξ ού δηλοϋται ότι αύτη κυρίως 
έχρησίμευε πρός τέλεσιν λειτουργίας, ένώ αί άλλαι έχρησίμευον πιθανώς 
μόνον όπως συνέρχηται τό πλήθος κατά τάς έορτάς καθ' άς έγίνοντο ίερο-
τελεστίαι πλησίον τού ιερού στύλου. Έ κ τών άλλων κτιρίων άξιον μνείας 

1 De Vogue σελ. 138 κ. ε. πίν. 130-136. Schultze αυτόθι. Bayet L'art 
Βyzanlin σελ. 29. 
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είναι όκτωγώνιον θυσιαστήριον περιβαλλόμενον ύπό χαμηλότερων τετει -

χισμένων χώρων 1 . Τό σύστημα τών έν τή μονή ταύτη ποικιλων οικοδο-

μημάτων δέν δύναται νά χωρισθή επακριβώς κατά χρονολογικήν σειράν 

ούχ ήττον τά σπουδαιότερα διά τήν ίστορίαν τής τέχνης οικοδομήματα 

ανάγονται είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα. Ή μονή Συμεών τοϋ Στυλί -

του είναι άξια σημειώσεως καί δι ' έτερον λόγον, ότι έν αύτη περιεσώθη 

τέλειον υπόδειγμα μονής τής Ε ' έκατονταετηρίδος. 

Πλήν τούτων όμως καί άλλαχοΰ τής Ανατολής περιεσώθησαν έν 

έρειπίοις χριστιανικάι βασιλικαί. Έ ξ αυτών σπουδαιόταται διά τήν ίστο-

Είχ. 44. Ή έν Τονρ/tarir βασιλίχή ( S c h u l l Z e ) 

ρίαν τής τέχνης είναι αί έν Μικρά Ασία, μάλιστα ή έν Ίεραπόλει τής 
Φρυγίας, άξια σημειώσεως διά τήν ίδιάζουσαν μετά κυλινδρικών θόλων 
κατασκευήν αυτής. Έ κ τών έν Κωνσταντινουπόλει πολυαρίθμων βασι-
λικών, ών τήν ύπαρξιν γνωρίζομεν έκ τών Βυζαντινών συγγραφέων, μία 
τών αρχαιοτάτων, περισώσασα πολύτιμα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη, 
είναι ή έν τή περιωνύμω μονή τοϋ Στουδίου, ής όμως αί πολλαπλαϊ 
έπισκευαί ήλλοίωσαν τήν άρχικήν διάθεσιν. Ά λ λ ά καϊ πολλών άλλων 
βασιλικών άφανισθεισών γνωρίζομεν τήν ύπαρξιν έν πάσαις σχεδόν ταίς 
άνατολικαϊς χώραις τής αυτοκρατορίας όχι μόνον έκ τών γραπτών πηγών 

1 De Vogue, Syrie centrale σελ. 141 
Arch. d. altchrist. Kunst σελ 90 — 91. 

κ. ε. πιν. 139—151 Schultze, 
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άλλα πολλώ μάλλον έκ τών περισωθεντων αρχιιτεκτονικών γλυπτών 

κοσμημάτων, οίον κιονόκρανων, έπικράνων, πλακών, δρυφάκτων κτλ. 

Εξ αυτών σπουδαιόταται δια τήν ιστορίαν τών τελευταίων τυχών της 

αρχαίας θρησκείας είναι αί έν ταϊς έστίαις αύτης ίδρυθείσαι, έν Δελφοϊς, 

Δήλω, Ελευσϊνι, Επιδαύρω και Ολυμπία. Πάντα ταύτα τά χριστια-

νικά ιερά ύψώθησαν έν μέσω τών ποικίλων λαμπρών οικοδομημάτων 

τών αφιερωμένων εις τους αρχαίους θεούς, τη έπινεύσει και τή άρωγϊ) 

τών εν Βυζαντίω χριστιανών αυτοκρατόρων. Δι' αυτών κατηνέχθη τό 

ϋστατον πλήγμα εις τήν ψυχορραγούσαν θρησκείαν. 

Ωσαύτως και έν τη Δύσει περιεσωθησαν πολλαί βασιλικαί έκ τών 

χρόνων τούτων, άλλ' αί πλεϊσται, ώς προείπομεν, διά τών επισκευών και 

διασκευών άπεβαλον σχεδόν παν ιχνος της παλαιάς αυτών διαθέσεως. 

Ούχ ήττον και ούτω κέκτηνται ού σμικρόν ενδιαφέρον διά την ΐστορίαν 

της τέχνης, διότι έν ταϊς πλείσταις περιεσωθησαν γλυπτά κοσμήματα 

μεγάλην έχοντα σπουδαιότητα. Έ κ τών βασιλικών τούτων αί πλείονες 

ευρίσκονται ώς εικός έν 'Ρώμη. Αύται είναι αί έξής κατά σειράν. α') Ή 

βασιλική του Αποστόλου Παύλου (S. P a u l o - f u o r i - l e Mura ) , ής ή 

πρώτη ϊδρυσις άνέρχεται εις τό 388, γενομένη ύπό Βαλεντιανοϋ του 

Β' και Θεοδοσίου, ΰποστάσα δε μέχρι τούδε πλείστας όσας διασκευάς 

β') Η βασιλική του Αποστόλου Πέτρου (S. P i e t r o - i n - V i n c o l i ) , 

ιδρυθείσα, τώ 422 ύπό της γυναικός του Βαλεντιανοϋ του Γ ' Ευδοκίας. 

H βασιλική αύτη, διατηρούσα εισέτι 20 αρχαίους δωρικούς κίονας, εχει 

κατά τά άλλα ύποστή γενικήν μεταμόρφωσιν διά τών επισκευών, γ') Ή 

βασιλική της άγιας Σαβίνης, ήτις είναι σπουδαιότατη διά τά έν αύτη, 

περισωθέντα ξυλογλυφήματα. Αύτη έκτίσθη τώ 425 ύπό τίνος Ι λ λ υ -

ριού ιερέως καλουμένου Πέτρου, και κατέχει πιθανώτατα τήν θέσιν 

αρχαίου ιερού. Οί εσωτερικοί 24 κίονες μετα κορινθιακών κιονόκρανων 

είναι αρχαίοι και έκ λίθου παρίου. Ή στέγη της βασιλικής έκ ξύλου, 

διατηρεί τον χαρακτήρα τών έν ταϊς άρχαίαις βασιλικαϊς' άλλ' ό τ ι 

κυρίως προκαλεί τήν προσοχήν είναι αί ξυλόγλυπτοι αυτής θύραι, αϊτ ι -

νες έχουσιν έν τοις φατνώμασιν αυτών βιβλικάς σκηνάς. Τ ά ξυλογλυ-

φήματα ταύτα είναι έκ τών πολυτιμότατων λειψάνων της χριστιανικής 

τέχνης, έγένοντο δ' άντικείμενον πολλών μελετών περί αυτών γενήσεται 

ό προσήκων λόγος έν οίκείω τόπω. δ') Ή βασιλική τοϋ άγιου Κλήμεν-

τος ή κάλλιον διατηρουαένη έν 'Ρώμη και εχουσα τό άρχικόν αυτής 

σχήμα. Ή βασιλική αύτη μνημονεύεται ήδη έν ετει 392. Αί έν αυτή 


