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ΜΟ'ϊος 8. 

Κόραξ καί  άλοίπηξ.

Ο κόραξ, ανενόχλητος 

Διά να γευματίση,

Γ Υπήγε να κα^ίση 

Εις δε'νδρον υψηλόν·

Κ ’ έκράτει, άντικείμενον 

Τροφής καί λαιμαργίας, 

Προβάτου έκ θυσίας 

Τεμάχιον καλόν.

Κενήν άλώπης εχουσα 

Καί πάσχουσαν κοιλίαν, 

ΓΥπό τήν μακαρίαν 

Του δένδρου κορυφήν

(α) Οί παρο'ντες μΰ5οί είσιν έξτ,γμε'νοι έκ τοΰ συνόλου των ανεκδότων 
μύί5ων τοΰ λογίου Κυρίου ’Αλέξανδρου Κατακουζηνού. Αυπούμε3α οτι 
οΰ δυνάμε3α ¿νταΰϊα νά δημοσιε'υσωμεν πάντα;. Εΰχόμεϊα νά ί'δωμεν 
¿ν βραχεί πλήρη έ'κδοσιν των μυ'ϋών τούτων.





Έ σ τά ϊη , κ’ έστοχάζετο,

Πώς δύναται νά φϊτάση 

Τήν πρόχειρον ν’ άρπάση 

Του κόρακος τροφήν.

“ ’Ώ ! πόσον, κόραξ, εκραξεν,

ΓΗ χάρις σου σπανία,

ΓΗ οψις σου γλυκεία,

Το χρώμά σου στιλπνόν!

Ως τόσας άλλας χάριτας 

Φωνήν άκόμ’ άν είχες,

Βεβαίως κατείχες

Τον θρόνον των πτηνών” .

’ Ακούσας την άνε'λπιστον 

Γ0 κόραξ ομιλίαν,

’ Ηισξτάνϊ’ εις τήν καρδίαν 

Χαράν καί ηδονήν.

Μακρύ, πλατύ το ράμφος του 

Δέν ελειψε ν’ άνοιξη,

Και τήν λαμπράν νά δείξη 

Βασιλικήν φωνήν.

’ Αλλά τό κρέας επεσε 

Μετά της μελωδίας·

Δραμοϋσα μετά βίας 

Τό ήρπασεν αύτή,

Καί εκραξεν “ ’Ανάμεσα 

Τών τόσων σου χαρίτων 

Καί γνώσις δέν ϊτά ήτον,

Ώ  κόραξ, περιττά”.
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' Υποκριταί καί κόλακες 

Μεγάλων ίτύρας κρούουν, 

’Ανόητοι δέ οΐτινες 

Τούς λόγους των ακούουν.
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Μΰ'ϊος 19.

Κόραξ καί  κύκνος.

Το χιωνώδες τού κύκνου χρώμα 

Ο κόραξ είδεν εκστατικός.

Ενώπιον του όγκος άκόμα 

Δέν άνεφώνη τόσον λευκός.

Θέλων κ’ ¿κείνος λευκός νά γείνη, 

Τούς τρέφοντας τον φεύγει βωμούς, 

Καί μετά κύκνων ήλΐΤε νά μείνη 

Εις λίμνας, βρύσεις καί ποταμούς.

’ Ημέραν πάσαν λούει τό σώμα, 

’ Υγρός καί τρέμων διατελεΐ,

Δέν φεύγει ομως τό μαΰρον χρώμα, 

Οΰδέν ή λίμνη τον ωφελεί.

Πλήν δέν άλλάσσει τό φρόνημά του, 

Καί της προχείρου τροφής μακράν 

Νεκρός εύρεση, τού άδυνάτου 

Λαβών ό τάλας πείραν πικράν.

ΓΗ άλογος επιμονή 

Κακόν καί 5λίψιν προξενεί.

Μΰ'ίος 24.

Ά ν ή ρ  κ αί  ψύλλος.

Αμπέλου κτηματίας 

Εις ώραν μεσημβρίας 

Καί ζέστης ε’ποχη'ν,

Άφείς την εργασίαν,

Έ ζήτ’ εις την οικίαν 

Μικράν άναψυχήν.

Εις στρώμα ήσυχάζων 

Κατηντησε νυστάζων 

Εις ρύγχασμα βαίτύ,

’ Οπότε ήλ^ε ψύλλος,

Τού αίματος ο φίλος,

Νά τον έπισκεφίτή.

’ Υπό των πηδημάτων 

Τού ζώου καί δηγμάτων 

Αυτός έξυπνισ^είς,

Τώ ακρω των δακτύλων 

Τόν αίμοβόρον ψύλλον,

2υνέλαβεν εύ̂ τύς.

Καλώς γινώσκων, ποίαν 

Θά λάβη τιμωρίαν,

Καί κλαίων εαυτόν,

Ό  ψύλλος μετά θρήνου 

Έδέετο ¿κείνου

Συγχώρησιν ζητών.
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“ Τω οντι, δέσποτά μου, 

Πονεϊ τό κέντημά μου, 

Τον είπε, κ’ ενοχλεί, 

Ά λλ α  καί αν ξίελήσω 

Κακόν νά προξενήσω 

Δέν δύναμαι πολύ”.

Ο δ’ είπε- “ Τιμωρείται 

Το πταίσμα καί μισείται 

”Η μέγα ή μικρόν ". 

Καί διά των δακτύλων 

Έφόνευσε τον ψύλλον 

Καί έ'ρ’£ιψε νεκρόν.

Ε ~ 7Εργάτης πονηριάς 

Μεγάλης ή μικράς 

Παρέχει συνεπείας 

Εις εαυτόν πικράς.
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Μ ΰίος 30.

Έ χ ι δ ν α  κ α ί  βδέλλα.

Προς βδέλλαν είπεν έχιδνα· 

“ Δέν τό καταλαμβάνω- 

Καί σύ δαγκάνεις, φίλη μου, 

’ Αλλά κ’ εγώ δαγκάνω. 

Λοιπόν 6 κόσμος διά τί 

2 έ μόνον ϊτέλει καί ζητεί,

Έ με δέ αποφεύγει

Καί άπαντών με φεύγει” ; — 

“ Τό δήγμά μου, άπήντησεν 

ΜΙ βδέλλα, θεραπεύει,

Ένω, πικρόν τό δήγμά σου, 

Τον κόσμον φαρμακεύει” .

Ευκόλως τις την έννοιαν 

2κεφ^·είς καταλαμβάνει · 

Καθείς κατά τάς πράξεις του 

Τήν αμοιβήν λαμβάνει.
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Μ ΰίος 36.

”0 φ ι ς α χ ά ρ ι σ τ ο ς .

Τον χειμώνα κα ·̂’ οδόν 

’Όφιν άνθρωπος ίδών

’Ε κ τοΰ ψύχους ναρκωμένου, 

Έλυπήςτη τον πτωχόν,

"Οστις πλεόν έκψυχών 

Είχεν ό'μμα ^ολωμένον.

"Ο^εν σκύψας προς τήν γήν 

Μέ αγάπην καί στοργήν 

Τον ημιθανή λαμβάνει,

Καί μ’ εκείνον παρευΐτός 

Εις τον οίκον πορευτείς 

’Έσπευσε νά τον ΐερμάνη.



Γ0 δέ οφις, βαθμηδόν 

2ώον εαυτόν ίδών 

Ύπό ζωηφόρον χείρα,

'Ω ς σημείον άμοιβής 

"Επληξεν δ ασεβής

Τον προστάτην καί σωτήρα.

Γ0 διδούς αντιμισθίαν 

Το κακόν αντί καλοΰ 

Εχει ’όφεως καρδίαν 

’Ιοβόλου καί δειλού.

Μ ύϊος 42 .

Δ ε ' ο ν  γ ε γ η ρ α κ ώ ς .

Του δάσους ή φρίκη, δ λέων,

Γην πρώτην του δύναμιν κλαίον 

Καί φ~άσας εις γήρας βαϊτύ, 

Της χωράς τδ παίγνιον όλης 

Βαδίζων, ήδύνατο μόλις 

Εις πόδας ισχνούς να σταϊή.

Μαϊών τδ κακόν δ λαός του,

Ο άλλοτε τρεμον εμπρός του, 

Προσήλιε θρασύς καί γελών. 

Καί πρώτος ο ταύρος, προτάττον 

Τδ ζεύγος οξέων κεράτων 

Τώ εδωκε κτύπον καλόν.
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Ό  ίππος, γεναίως ευθυνών 

' Οπλήν σιδηράν προς εκείνον, 

Έλάκτισε, πνέων οργήν 

Ό  λύκος, έλ^ων μετ’ ολίγον 

Καί ρύγχος δυσώδες άνοίγων, 

Βαρεΐαν προσήψε πληγη'ν.

Χωρίς να γογγύση ο γε'ρων,

Την τύχην του εκειτο φερων,

Κ ’ εις τόσα δεινά σιωπών, 

'Οπότε, τδ βλέμμα ύψόνων,

Κ’ ίδών πρδς τοΐς άλλοις τον όνον, 

Έφώνησε ταύτα ειπων.

“ Τδ βλέπω, δεν μέλλω ν’ αργήσω 

Τα κώλ’ άπο“ νήσκων ν’ άφήσω 

Άγριων πτηνών αρπαγήν 

Πλήν δύω θανάτους λαμβάνω 

"Αν πε'πρωται, πριν αποίτανο,

Να λάβω καί ’όνου πληγήν” .

Συμφοράν δ δυστυχησας 

‘Υποφέρει διπλάσιάν 

Εις ουτιδανού άνϊρώπου 

"Υβριν καί κατηγορίαν.
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ΜΟϊος 50.

’Αηδών καί  όρνιΐτοϊήρας.

"Ανθρωπος, άπό πρωίας 

Έξελϊών της κατοικίας,

Πλήθος εστηνε παγίδων 

Κατά των ύπολαίδων.

’Αηδών αύτδν ίδοΰσα 

Τον ήρώτα προσελ^οΰσα·

“ Φίλε, βλε'πω κοπιάζεις,

“ Ά λ λ ’ είπε τι ετοιμάζεις;

Γ0 δέ είπε· “ Πόλιν κτίζω,

Καί ίδοΰ σοί διορίζω 

Μίαν ϊεσιν, αν θέλησης 

Μετ’ έμοΰ να κατοίκησης’’.

Η ανόητος εκείνη 

Άπεφάσισε νά μείνη,

Κ ’ έσπευσε με προθυμίαν 

Προς την νέαν κατοικίαν.

Ά λλ  ε’ξαίφνης εκπλαγεΐσαν 

Κ’ εις τους βρόχους συλληφ^είσαν 

’Έλαβεν αύτήν εις χεϊρας 

Γ0 σκληρός ορνώοΪΓη'ρας.

Προίδοΰσα ή άίλία 

Τα δεινά της, κ’ εναντία

ίΣτρεψασα τό πρόσωπόν της,

"Εκραξε προς τον εχθρόν της

“ Ά ν  τοιαΰτην πόλιν κτίσης,

Μάτην, φίλε, ϊτά μοχ^ήσης·

Αιωνίως ε̂'λει μενει 

"Ερημος καί άφειμε'νη.

Κυβε'ρνησις κακή 

'Γάς πόλεις έρημόνει·

Καλή καί τακτική 

Τα πόλεις άνυψόνει.

Μϋ^ος 54.

Γυνή καί  ορνις.

Εις τάς Αθήνας είχε γυνή τις 

Εΰτοκον ζώον, όρνιθα, ήτις 

Φόρον συνήθη πάσαν πρωίαν 

Ώόν παρείχεν εις τήν κυρίαν.

’Εκείνη δ’ είπε- “ Καί τί ότά χάσω, 

Εις τήν γεννώσαν άν δοκιμάσω 

Κρώάς νά δίδω περισσοτέρας, 

Μήπως γεννήση δίς της ήμε'ρας” ;

r0 λόγος εργον άλλ’ ή τραφείσα, 

'Υπέρ τό δεόν εκπαχυνο'είοα,



Προς γνώσιν πάντων των κερδαλέων, 

Δέν ώοτόκει ούδ’ άπαξ πλέον.

"Αλογος πλεονεξία

Εις πολλούς κακών αιτία.

Μΰ^ος 04 .

Ζ ε υ ς  κα ί  ο φις.

Γ Ο τραφείς ε’πί τής "Ιδης 

Κεραυνοΰχος Ζευς Κρονίδης 

Γάμου εορτήν τελών, 

Έκα'ςτε'σίΤη άναμένων 

Τήν πλη^υν τών καλεσμένων,

’ Επί θρόνον υψηλόν.

Οι ϊεοί προσήλϊον πρώτοι- 

Φόρμιγξ εύφωνος έκρότει 

"Ασματα μελωδικά.

’Ακολούθως δέ άϊρόα 

Έφτασαν τής γής τα ζώα,

"Αλογα καί λογικά.

"Ανθρωποι, ΐτεοί, ΪΓηρία, 

ΙΙροχωροΰντες προς τον Δία 

Κεκλιμένοι κ’ ευπειθείς, 

Σεβασμού βαΐέος φόρον 

Γαμικον ε’κράτουν δώρον,

Κατα δΰναμιν καθείς.
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Έ ν τώ μέσω τών άπόδων 

Άνεφάνη οφις, ρόδον

Εις το στόμα του κρατών- 

Καί τον ευτυχή συγχαίρων,

Έπλησίασε προσφέρων 

Το ευώδες προς αυτόν.

Άλλ’ δ Ζευς εύχαριστήσας 

Καί λαβών τάς ένεχ τ̂είσας 

Πάσας άλλας προσφοράς, 

Κατεφρόνησε του ρόδου,

ΓΩς δοΐτέντος παρ’ άπόδου 

Φύσεως φαρμακερας.

Το χάρισμα τών πονηρών 

Φοβερόν.
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Μύ^ος 7 1 .

Δρυς καί  κάλαμος.

Γηραλέα καί μεγάλη 

Δρΰς προς κάλαμον έλάλει- 

“  Κλαίω την μικρότητά σου 

Καί τήν αθλιότητά σου. 

Μέγα καί μικρόν εξίσου 

ΙΙνεΰμ’ άέρος σε κινεί,

Κ ’ ελαφρά ή κορυφή σου 

Αιωνίως προσκυνεϊ.

"Ακαμπτος έγω ώς βράχος 

Διαμένουσ’ άταράχως,



Ουδέ άνεμον φοβούμαι, 

Ούδ’ εις θύελλαν κινούμαι. 

Κ ’ ή πνοή βορέως, ήτις 

Μέχρι ρίζης σε κινεί, 

Κα^ώς αύρα ζεφυρϊτις 

Μοί προσέρχεται τερπντ.”

Μείϋ’ ημέρας του βορέως 
Έπιπνεύσαντος βιαίως,
Ο μέν κάλαμος έκλ&η 

Καί ως πριν διετηρη'ϊη,

ΓΗ δέ δρυς, άντισταϊεϊσα 

Προς το πνεΰμα τοΰ βο ρ̂ά, 

Έπεσεν έκριζωίτεΐσα 

Κατά γης ή τολμηρά.
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"Ο μή προς ισχυρότερου 

* Ά φ ’ εαυτού ύποχωρών 

Τό πάςτος έχει φανερόν 

Καί το κακόν χειρότερον.

Μΰ'ϊος 73.

Καρύα καί  παίδες.

Παρά την οδόν καρΰα 

Ιίλτρης έβαλλε καρύων 

Τοΰ χωρίου τά παιδία 

Τρέχοντα εκεί πλησίον,

*

* ^

Είδον την καρυοφόρον,

Κ ’ ήλϊτον μετά προθυμίας 

Να γευϊώσιν έκ των δώρων 

Των γλυκέων της καρΰας.

Προσελϊόντα, ώραν πλείστην 

Κατά πρώτον παρεκάλουν 

Τερπνοτάτην καί ήδίστην 

Καί καλήν αυτήν έκάλουν.

Άλλ’ αυτή εις τών παιδιών 

Τήν φωνήν άδιαφόρει,

Καί ούδέν έκ των καρύων 

Εις εκείνα παρεχώρει.

Τέλος βλέποντα τούς κόπους 

Καί τούς λόγους των ματαίους, 

Άπεφάσισαν εις τρο'πους 

Να προςφύγωσι βιαίους. 

'Ράβδος ηρχισε καί λίΪΓος 

Να προσβάλλη μετά βίας,

Κ ’ έπεσαν καρύων πλήθος 

Πάραυτα μετ’ ευκολίας.

Γ'0ταν συμβουλτ 

Δεν ώφελή,

2ωτηρία 

ΓΗ βία.
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Μ ΰίος 78.
Ονος λεοντήν φερων. 

Δέρμα λεοντος αγρίου 

’Ενδύσεις αυθάδης όνος 

Ην ο τρομος τοΰ χωρίου 

Και η φρίκη τοΰ δρυμώνος. 

Άπαντώντες τον άΐτώον 

Έφευγον μικροί μεγάλοι, 

Καί το χορτοφάγον ζώον 

Πας τις λέοντα έκάλει. 

Αλλά, πνεύσαντος άέρος, 

Διελύϊτ’ ή τόση πλάνη, 

Ικανόν προς γνώσιν με'ρος 

Των ώτίων του ε’φάνη.

Καί έ τρόμος τοΰ χωρίου 

Καί ή φρίκη τοΰ δρυμώνος 

’Αντί λεοντος άνδρείου 

Απεδείχί'η φαύλος όνος.

Γ0 άπαταιών πολλάκις 

Προς καιρόν επιτυγχάνει, 

Ά λλ ’ άφεόκτως της άπάτης 

Γα επίχειρα λαμβάνει.

Μύ^ος 85. 
Γεωργός καί  πελαργός.

Κατα των γεράνων σττ'σας 

Δίκτυα κ’ ύποχωρη'σας
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Εΐεώρει γεωργός*

Μεταξύ δέ των ελΐοντων 

Κ ’ εις τους βρόχους έμπεσόντων 

"Ετυχε καί πελαργός*

Φϊτάσας ο ορνώοϊτήρας 

'Ω ς προς τους λοιπούς, τας χεΐρα 

"Ετεινε καί προς αυτόν, 

"Οστις εν κραυγή μεγάλη 

"Εκλαιε καί παρεκάλει 

Χάριν τής ζωή; ζητών.

“  Μη, έφώνει μετά γόων, 

Άπαν^ρώπως τον άϊτώον 

Μετ’ ενόχων τιμωρής.

Μή με θανάτωσης, μη με 

Γερανόν έκλάβης, είμαι 

Πελαργός, ως θεωρείς.’

Γ0 δέ γεωργός, δεικνυων 

Τοΰ θανάτου έργαλεϊον

Εις τάς χεΐρας μισητόν, 

Είπε τό πτηνόν λαμβάνων*

“ 2 ’ ευρον μετά των γεράνων. 

2έ φονεύω μετ’ αυτών.”

Ο τοΐς κακοίς συγκοινωνών 

"Εχει τον έ'λεγχον κοινόν.
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Μύ^ος 89.

Γεωργός  φθονερός καί  άλώπηξ.

Φθονερός ποτέ τις γεωπόνος 

Πονηρώς ε’σκέφΐτη καί άφρόνως 

Τον καλόν να βλάψη γείτονα του,

Πυρπολών τα ϊτάλλοντα σπαρτά του.

Πονηράν άλώπεκα ΪΓηράσας,

Κ ’ εις την ουράν δαλόν καί πυρ κρεμάσας, 

Εις την κραυγήν κωφεύων της δυστήνου, 

Προς την γην την έπεμψεν εκείνου.

Πλήν φϊορά το τε"λος των ανόμων 

ΓΗ πονηρά έπήρεν άλλον δρόμον.

Ό  του γείτονος καρπός έσώϊτη,

ΓΗ δέ γή αυτού κατερημώΪΓη.

’Όστις άλλου λάκκον σκάπτει

Εαυτόν πολλάκις θάπτει.

Μΰ^ος 92.

’ Ιουδαίος καί  Χριστιανός.

’ Εντός στενού τίνος καί βαότέος

Φρέατος επεσεν ’ Ιουδαίος.

Κλίμακα φε'ρων Χριστιανός

Τον τάλαν ήλϊε ταχύς να φϊάση,

Κ’ εκ του πυϊμένος να τον άρπάση,

Μή άποϊάνη ελεεινός.

Άλλ’ εκ του βάθους ο ’Ιουδαίος 
“ ’Άνθρωπε, είπεν, ήλ^ες ματαίως· 

Ουδόν ή κλίμαξ με ωφελεί* 

2άββατον είναι* ευχαριστώ σοι* 
—ήμερον πρέπει πάντες ν’ άργώσι* 

Οΰτω προστάζει ή έντολτ.”

Άναφανείσης νε'ας πρωίας,
Έ κ  του βαράθρου τής άπωλείας 

’ Υψοΰντ’ όςείαι άνδρός φωναί. 

Έ ϊρήνει κλαίων ο ’Ιουδαίος* 
“ Πρόσελϊτε, φίλε* σπεύσον ταχέως* 

Που ειν ή  κλίμαξ, Χριστιανέ;”

Εις τοΰ βαράθρου έλ^ών τό χείλος 
Καί καταβλέψας είπεν ό φίλος* 

“ Ή  συμφορά σου είναι κακή. 

ταλανίζω καί σέ λυπούμαι, 

Άλλα τό έ'ργον πολύ φοβούμαι* 
2ήμερον είναι Κυριακή."

’Όταν εύρης ευκαιρίαν,
Μή δεικνύης δυσκολίαν 
’Ότι, φίλε, δέν είξεύρεις,
Ά ν  καί άλλοτε τήν εύρης.
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Μΰ̂ ος 95.
Κυνηγός δειλός καί  δρυοτόμος.

Εις δρυμώνος είδε δρόμον 
Κυνηγός τις δρυοτόμον, 

Έπλησίασεν αυτόν 

Καί τον είπε· “ Δρυοτόμε,
Έ κ  πολλοΰ περιπλανώμαι 

"Ιχνη λέοντος ζητών.

‘Ο δέ είπεν Ευτυχία 
2 έ  ώδήγησε σπανία

Προς εμέ ν’ απόταξής. 
’Ακολουθεί μοι- πλησίον 
Διαμένει τό ϊηρ ίον

θ ά  τό εύρωμεν εύϊύς.”

Άλλ’ ε’κεΐνος, ώχριάσας 
Καί τό πρώτον “τάφρος χάσας, 

Ά πεκρίϊη  προς αυτόν- 
“ Περιτρέχω τον δρυμώνα, 
Φίλτατέ μου, ίχνη μόνα 

’Ό χι λέοντα ζητών.”

Άνήρ πολλάκις γαυριά 
Εις λόγους μόνον τολμηρός·
Άλλ’ οταν έλΪΓη δ καιρός, 
Υποχωρεί καί δείλια.

Μύ^ος 101.

Ζ ε υ ς  καί  Μίνως.

Ό  Κρονίδης προς τον Μίνων, 

“ Τέκνον, είπε, δέν μοι λέγεις,
2ύ, ο τούς ανθρώπους κρίνων,

Διά τί κακούργους τόσους 

Φέρει προς εσέ ο Χάρων,
"Ωστε μόλις ε’ξαρκοΰσιν 
Αι εκτάσεις τών Ταρτάρων;
Ποία τάχα ή αιτία;
Αισχροκέρδεια ή μίσος,
’Ή  αντιζηλία ίσως”; —
— “ ’Ό χι, πάτερ! ή αργία.”

"Εργων πονηρών αιτία 
ΓΗ άργία.

Μΰ̂ ος 113.

Ά λ ώ π η ξ  καί  πάρδαλις .

Πάρδαλις τις παρδαλή 
Καί άλώπηξ κερδαλή 
Μίαν ήριζον ημέραν,
Ποία έχει πλειοτέραν
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Συμμετρίαν εις το σώμα 

Κ ’ εύμορφότερον τ'ο χρώμα, 
II άλώπηξ ήττηϊεΐσα 

Ταΰτα ελεξε στραφείσα- 

“Είς το σώμα είσαι, φίλη, 
Καί ωραία καί ποικίλη· 
Πλήν τά  έδικά σου κάλλη 
Άσυγκρίτως υπερβάλλει 

Του νοός μου ή σοφία,

Τής ψυχής ή ποικιλία”.
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Γ0  μάταιος προβάλλει 
Του σώματος τά κάλλη 
Γ0  νους καί ή σοφία 

Κατέχουν τά πρωτεία.

Μυ*5ος 11 7 .  

Άνϊτρ ακε ύς  καί  γναφεύς.

Είς μικράν οίκών οικίαν 

’ ΑνΤρακεύς τις προς γναφέα 
Ε ίπε- “Προς οικονομίαν,
Φίλε μου, λαμπρά ίδε'α 
Τήν οικίαν σου ν’ άφήσης 

Καί μαζή μου νά οίκησης ’.

Ό  δ’ άπήντησε' “Λυπούμαι, 

ΙΙλήν μακράν εΰλόγως με'νω, 
"Οτι, φίλε μου, φοβούμαι,
"Οσα πλύνω καί λευκαίνω 

Μή άσβόλης σύ γεμίζης 
Κ’ είς το έ'ργον μ’ ε’μποδίζης”.

—  373 —

Μακράν τής κοινωνίας 
’Ανθρώπων, τους οποίους 

Ευρίσκεις άνομοίους 
Καί γνώμης εναντίας,

"Οτι αδύνατον υπάρχει φύσει 
Παν το άνόμοιον νά κοινωνήση.

Μΰ'ίος 122. 

"Ονος εΐδωλον φε'ρων.

Κ α ϊ’ ον χρόνον τών ειδώλων 
Είχε κράτος ή λατρεία,
Κ’ έτιμώντο Ζεύς, Απόλλων, 
Κρόνος, "Ηφαιστος, ’Εστία, 
"ΩφΪΓη ονος είς τον δρόμον 
Φε'ρων εΐδωλον έπ’ ώμων.

Καϊτ’ οδόν οί συναντώντες 

"Ανδρες, γεροντες, παιδία,



Τό φερόμενον ορωντες 
Έμενον έν εύλαβεία,

Προ αύτοΰ γονυκλιτοΰντες 
Καί δετσεις έκφωνοΰντες.

Θεωρήσας ό κομίζων 

Τήν πληϊυν τήν συνηγμένην, 
Καί εις εαυτόν νομίζων 

Τήν τιμήν προσφερομένην, 
"Υψωσε τήν κεφαλήν του 

Κ ’ ή'ρχισε τήν μουσικήν του.

Ά λ λ ’ ή χειρ του ονηλάτου 
Διεσκέδασεν εκείνα 

Τα μωρά κινήματά του,
Καί απέδειξε προς τίνα 

Τόσαι ήσαν προσκυνήσεις 
Προσευχαί καί προσφωνήσεις.
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Ε'-? της γης την κοινωνίαν 
Υψωμένους παρ’ άξίαν 

Προσκυνοΰμεν πλήθος όνων 
Δια τον βαθμόν των μόνον.

Μύ^ος 130. 

Άλιεΐς.

Ειλκον άλιεΐς σαγήνην ■
Κ’ αισθανόμενοι εκείνην 
Φορτωμένην καί βαρεΐαν, 
Έχαιρον κ’ έσκίρτων λίαν. 
Άλλ’ όπότ’ έκ των υδάτων 
"Εσυραν τό άγρευμά των, 
Δ&ον ευρον, εις πικρίαν 
Τρέψαντα τήν ευθυμίαν.
Ό  πρεσβύτερος δέ τούτων 

Λόγον ελεξε τοιοϋτον*
“ Μή άχ^ώμείτα, εταίροι* 
Η χαρά τήν λύπην φέρει” .

Τύχη άστατος προσφέρει 

Καί φαιδρά καί λυπηρά. 
Τήν χαράν ή λύπη φέρει, 
Καί τήν λύπην ή χαρά.
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ΜΎ3ος 142. 

’Ιατρός  καί  άσβτενής.

Είχε κράξει άσ'ίεντς τις 
’Ιατρόν Άσκληπιάδην,
"Οστις μετά τέχνης πλείστης 
'Έπεμψεν αυτόν εις "Αιδην.



Καί ο μέν νεκρός έτάφη 

Εις το νεκρικόν του δώμα,

'Ο  δέ ιατρός έστράφη 

Κ ’ έλεγεν άνοίξας στόμα- 

“ "Αν δ μακαρίτης δύω 

Μόνον έπινε φιάλας 

’ Ραβεντίου, σάς ομνύω,

Δέν ϊγ’ άπέΪΓνησκεν δ τάλας” . 

"Ηκουσέ τις τών οικείων 

Την τοιαύτην δμιλίαν,

Καί στενάζων καί δακρύων 

ΆπεκρίΪΓη μέ πικρίαν 

“ Άκαιρος ή συμβουλτ σου,

Κ ’ έπρεπε να μάς την δώσης 

"Οτε καί τον ασθενή σου 

Ήτο δυνατόν νά σώσης”.

Πρέπει τις νά βοη'οή 

Πριν τό πλοϊον βυςτισζτη·

Η κατόπιν ομιλία 

Είναι ματαιολογία.

ΜΟ^ος 151.

Πατήρ κ αί  παΐδες.

Οί παΐδες διεφέροντο·

Ό  δέ πατήρ καλε'σας 

Αυτούς, καί ράβδους δε'σας 

Εις δε'σμην δυναττν,
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Εις έκαστον, κατ’ ό'νομα 

Τούς παΐδας ονομάζων,

Την έδωκε προστάζων 

Νά ϊραύσωσιν αύτην.

? i  \ \ J Ρ/ 5 ϊ  /  Ρ 'ΑλΧ οτ εκείνων έκαστος 

Έ ν  πάση προθυμία,

Πλήν μάτην, έκοπία,

Ό  γέρων άναστάς

Καί λύσας, ένεχείρισε 

Τάς ράβδους μίαν μίαν,

Οί δέ μέ ευκολίαν 

Κατέςτραυσαν αύτάς.

Ό  γέρων τότ’ έπρόσ'ϊεσεν 

“ ’ Αγαπητά παιδία,

’ Ιδού διδασκαλία 

’ Αξία προσοχής·

Καί σείς ΐτά ήσζ?’ εύδαίμονες, 

” Αν δμοφρόνως ζήτε·

’ Εάν διχονοήτε,

Θά ήσζτε δυστυχείς” .
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’Γά καλά τής δμονοίας 

’ΆνϊΤη φέρουν ευτυχίας.



Μΰ^ος 17  3:

Λέων καί  βάτραχος .

"Ο βάτραχος ¿κόαζε ν  
Ό  λέων έξιππάσΐΐη,
Καί μέγα έφαντάσΐη 

Τό ζώον το μικρόν 
Άλλ’ είδε τον κοάζοντα·

Κ’ ¿κείσε προχωρήσας, 
Καί τον μικρόν πατήσας 

Τον άφησε νεκρόν.
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Μή σε ταράττη, μή σε φοβίζη 
ΙΙάν ο,τι γλώσσα διασαλπίζει· 
Ιίολλάκις φήμη απατηλή 
Τό μή ύπάρχον διαλαλεί.

Μϋ'όίος 179.

Έ λ έ φ α ς  καί  χοίρος.

Τού ¿λέφαντος πλησίον 
’Ήνοιξεν ο χοίρος στόμα- 

“ Τ ί καυχάσαι, ώ ϊηρίον, 
Είς τό μέγιστόν σου σώμα; 
Ο μικρός εγώ μέ μίαν 

Εναντίον σου κραυγήν 
Σε νικώ με ευκολίαν,

Καί σε τρέπω είς φυγήν”.

—  3 7 9  —

Ό  δε είπεν Ή  αλκή σου 
Αέν μ’ εκπλήττει κ’ ή άνδρία, 
’Αλλά, χοίρε, της φωνής σου 

Μέ ταράττ’ ή αηδία.”

Οί άφρονες καυχώμενοι 
Κομπάζουν καί σεμνύνονται 

Αι’ οσα συστελλόμενοι 
Οί έμφρονες αίσχύνονται.

Μΰ'ϊος 185 .

’Ιατρός  κ α ί  γραία.

Γραϋς είς πόλιν τής Άσίας 
Έπασχεν ύπ' οφθαλμίας·
Μόλις έ'βλεπεν ε’μπρός της,
Κ’ ¿κινδύνευε τό φώς της.
’Ιατρός καλός, τό πάϊος 
Έξετάσας κατά βάότος,
"Ηρχισε τήν θεραπείαν 
Με άμίμητον σοφίαν.

Ά λλ’ αύτός τους οφθαλμούς της 

Κ α ϊ’ ήμε'ραν πάσαν χρίων, 
’Έκλεπτε τούς στολισμούς της, 
"Οσους εύρισκε πλησίον.



Άφοΰ δέ κλοπήν τελείαν 
Έκαμεν εις τα χρυσά της, 
"Ηρπαζε κατ’ ευκαιρίαν 

Καί τα άλλα πράγματά της.

Τέλος έλαβε τό φως της· 
ΙΙρ'ος αυτήν δ’ ό ίατρο'ς της 
“ Γραία, είπε, δός μοι τώρα 
Τ α συμφωνηίε'ντα δώρα.”
Ή  δέ είπεν· “ Ούδεμίαν, 
Φίλε, βλε'πω ΐατρείαν. 
Μάλιστα χειροτερεύει 
Τό κακόν καί περισσεύει.

Πάσχουσα καί θεραπείαν 
Πριν άρχίσω τών ομμάτων, 
’Ιατρέ, εις ττν οικίαν 
Πλήθος έβλεπα πραγμάτων. 
Τώρα δ’ στ’ έ^εραπεύΐην 

Καί, ώς λέγεις, ίατρεύϊην, 
Έ ξ  αύτών δέν διακρίνω 
Ούτε τούτο ούτ’ εκείνο”.
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Όστις τήν ευεργεσίαν 
.Συνοδεύει με ζημίαν 

Άλλον κάλλιον ν’ άφη'ση 
Το καλόν νά ένεργήση.

Μ ύίος 188.

Ά λ ώ π η ξ  καί  δρυοτο'μος.

Άλώπηξ έτρεχε πού φύγη φύγη' 

’Ένοπλος οπισΪΓεν τήν έκυνήγει.
Γέροντ άπήντησε κοπτοντα ξύλα- 
Κορμοί κατέκειντο, κλάδοι καί φύλλα. 

“ Γέρων, έφώναξε, παρακαλώ σε,
Όπίσω κρύψον με τούτων καί σώσε.
Άλλ’ αν μ’ εξάπαντος ϊέλης νά σώσης, 

Ά ν  σ’ ε’ρωτηση τις, μή με προδώσης.”
Ο δ’ είπεν· “ Άσυλον ιδού σοι δίδω. 
Κρύψου- ορκίζομαι, δεν σε προδίδω.”

ΈκρύφΪΓη έντρομος, καί μετ’ ολίγον 
Ηλϊεν ό ένοπλος· καί στόμ’ άνοίγων, 

Καί εις τά πέριξ του τό βλέμμα φέρων 
Είπεν· “ Άλώπεκα μή είδες, γέρων;” 
Αύτος δ’ άπήντησεν “ ’Ό χι, δέν είδον.” 

Άλλα, τό άθλιον ζώον προδίδων,
Διά τού νεύματος καί τού δακτύλου 
Τήν ^ε'σιν έδειχνε τήν τού ασύλου.
Ό  δέ, τον γέροντα μή έννοήσας, 
ΕκεϊέΤεν έ'φυγεν άναχωρτσας.

Αυτή, τον κίνδυνον διαφυγοΰσα, 
Έ ξήλϊ'ε κ’ έφευγε μηδέν είπούσα.

Ό  γέρων δ’ έκραξεν “ Αχαριστία! 

Εγώ σε έσωσα έν προθυμία,
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Καί συ το άσυλον σπεύδεις ν’ άφήσης 

Χωρίς νά είπης τι κ’ ευχαρίστησης;”
Ή  δέ άπήντησε· “ Χάριν οποίαν 

Ζητείς, επίορκε, δι* ανομίαν,
Γ0  μέ τούς λόγους σου κρύψας καί σώσας 
Καί με τον δάκτυλον θάνατον δώσας;

Πολλοί τινες τολμώσι 
’Επαίνους ν’ άπαιτώσι 
Δι’ οσ’ αΰτοϊς εύλόγως 
Κακός ανήκει ψόγος.
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Μύ^ος 191. 

Κ α ρ κ ίν ο ς  καί  υιός αυτού.

“ Μετά ^λίψεως μου βλέπω, 
Πάντοτε λοξοδρομείς- 
ΓΩς πατήρ σου σε προτρέπω, 
Τεκνον, νά εύ^υδρομής.”

Ούτως είπεν ώς συμφέρον 
Προς τον φίλον του υίόν 
Γ0  καρκίνος μείτ’ ετέρων 

Λόγων καί νουθεσιών.

Ο δέ είπεν “ "Αν εΰΐτέως 
Πρώτος σύ περιπατής,
Θα δειχτώ κ’ εγώ βεβαίως 
Τού πατρός μου μιμητής.”

"Οσοι σπεύδοντες ζητείτε 

Τό καλόν νά ένεργήται,

Πρώτοι έκτελέσατέ το,
Κ’ εις τούς άλλους δείξατε το.

Μύίος 192.

Ηρακλής καί  Πλούτος.

Γ Οπότε πρώτον τού Διός 
Καί τής ’Αλκμήνης ο υιός 
Παρέστ’ εις γεύμα ΪΓείον 
Μετά τών ’Ολυμπίων,
’ Ησπάσϊη έκαστον αυτών 
Προσμειδιών καί χαιρετών,
Πρός πάντας καί πρός πάσας 
Φιλόφρων πλησιάσας.

Άλλ’ οτε ήλϊε πρός αυτόν 
Γ0  Πλούτος, θησαυρούς κρατών, 
Τό βλέμμα στρέψας πρός την γήν 

Έτήρει άλυτον σιγήν.
Γ0  Ζεύς ~αυμάζων κ’ έρωτών 

Τοιαύτα είπε πρός αυτόν.
“ Είπέ μοι, διά ποίαν,
Ώ  τέκνον μου, αιτίαν 
Τούς άλλους .πάντας όμιλείς 
Καί πλησιάζεις προσφιλής,
Με τρόπον δέ τοιούτον 
ΈφέρζΓης πρός τον Πλούτον;”

,  —  383 —

I



“ Διότι, είπε παρευσΰς 
Ο Ηρακλής αποκρίσεις, 

"Οπότε μετά των ΪΓνητών 
2υνε'ζων, έβλεπον αυτόν 
Πολλάκις εις τον οίκον 
"Αρπάγων καί άδικων."
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2υνήσ<ος μ’ ευκολίαν 
"Ο άδικος πλουτεΐ,
Καί υπό τήν πενίαν 
Στενάζ’ ·ί άρετή.

Μύ^ος 194.

Τρ άγος  καί  άμπελος.

Τά κλήματ’ αμπέλου κατέτρωγε τράγος,
Τα φύλλα, τους κλάδους μασών άδηφάγως.
"Η δ’ είπε· “ Καί μέχρι τής ρίζης αν φράσης, 
Ώ  τράγε, καί ολην με φάγης καί σπάσης,
Αί ρίζαι σά μενουν, κ’ εγώ δεν σ’ αργήσω 
"Ως πρότερον τνσουν καί πάλιν ν άνσήσω,

Καί οίνον ό μαύρος καρπός μου σά δώση·
Κ’ εύσύμως ροφώντες σά πίνωσιν "όσοι 

Σέ σφάζουν καί ψήσουν 
Καί φάγουν καί σχίσουν.
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Άγασόν ή πονηρόν,
’Αφού άπαξ ριζωσώσιν,
"Όσον καί άν δαμασσώσιν, 
’Αναζούν μέ τον καιρόν.

Μΰσος 195.

Άλκυών .

Τήν αλκυόνα πας τις γνωρίζει 
Καί πεζογράφος καί ποιητής·
Κ’ ιδού τί λεγων διαφημίζει 
’Αρχαίος μΰσος περί αυτής.

Φεύγουσ’ άνσρώπων την κοινωνίαν 

Μακράν ένέδρας, μακράν βελών, 
Έκτισεν οίκον εις έρημίαν,
Εις σκοπελώδη αίγιαλόν.

“ ’Εδώ, έσκεψση, σά έχω βίον 
Ειρήνης πλήρη καί άσφαλή·
Ούδέν προσβάλλον οΰτ’ εναντίον 
Έ κ  τής σαλάσσης με απειλεί."

Τινά ήμε'ραν, ήτο γαλήνη·
Πόντος έγέλα προς ουρανόν,
Καί ταχυπέτις ήλσεν εκείνη 
Τροφήν ζητούσα εις το βουνόν.

20



’Άνεμος αίφνης λάβρος ύψώΪΓη,

Κ ’ εις τάς βιαίας αυτού πνοάς 

ΓΟρμών τό ύδωρ ¿κυματώδη, 

φζτάνον καί άνω της φωλεάς'

ΓΗ δέ μέ ΐτρήνους την συμφοράν τη 

Έκοινοποίει καί κοπετούς,

’ Ηφανισμένην την φωλεάν της, 

Νεκρούς ουρούσα τούς νεοττούς.

—  386 —

"Ον πολλάκις εις τον βίον 

Φίλον ή'λπιζες πιστόν 

’Έχεις μάλλον εναντίον 

Τών εχθρών σου τών γνωστών.

Μύ̂ ος 197.
"Αρκτος,  λέων καί  λύκος.

’Έτυχε παλαίων 

Βα^υχαίτης λεων, 

’Άρκτος δέ βαρεία 

Ην ή εναντία- 

Κ ’ αίτιον άγριας 

’ Αλληλομαχίας 

Μόσχος ¿σφαγμένος 

"Αρτι γεννημένος.

Μετ’ άγρίαν πάλην 

Καί φθοράν μεγάλην,

Ύπο τών τραυμάτων 

Καί τών κτυπημάτων 

Καταβεβλημένοι 

Καί καϊημαγμέναι,

’Έκειντο πεσόντες 

Μόλις έτι ζώντες.

Λύκος φίτάσας πάντα 

Είδε τά συμβάντα- 

Καί μη δυναμένων 

Τών κατακειμένων 

Μέλος νά κινήσουν 

Νά τον κυνηγήσουν,

Τρέξας, μ’ ευκολίαν 

"Ηρπασε την λείαν.

"Η φράσις τού λαού καλη,

Καί μη ζητώμεν άλλην 

“ ' () λύκος χαίρεται πολύ 

Εις την ανεμοζάλην.”

Μύίεος 200.

ΙΙιΪΓ η κιδεύς, ευρών κάρυον, καί μητηρ αυτου.

Μικράν έκ δένδρου πρασίνην σφαίραν 

Καταπεσούσαν τινά ημέραν 

Λαβών εις χεϊρας πίθηκος νέος 

Προσ την μητέρα ήλΪΓε ταχέως.

—  387 —

25*



Ή  δ’ είπε· “ Τέκνον, το εύρημένον 

Κάρυον είναι ώριμασμένον.

Φάγε το- γεύσιν έχει γλυκεΐαν 

Κ’ εις τούς πιθήκους άρέσκει λίαν.”

Λοιπόν αρχίζει, πειστείς ό νέος, 

Νά τα δαγκάνη- αλλά εύϊέως 

Μακράν τινάζει τό κάρυόν του,

Καί διαστρέφων το πρόσωπόν του 

"Εκραξε- “ Μήτερ, πώς ήπατήϊης! 

Δεν έχει γεύσιν, ύς διηγήϊης.”

ΓΗ μήτηρ τότε προς οδηγίαν 

Ταύτην αντείπε την ομιλίαν.

“ "Οστις καλόν τι ΪΓε'λει νά φ^άση 

Πρότερον πρέπει νά κοπιάση.

Καί τούτο γεΰσιν έχει γλυκεΐαν,

Πλήν ίτέλει, τέκνον, ετοιμασίαν,” 

Είποΰσα ταΰτα ώραν δεν χάνει, 

ΙΙέτρας εις χεΐρας δύω λαμβάνει·

Τό καταίτραύει, το καθαρίζει,

Κ ’ εις τόν υιόν της τό εγχειρίζει.
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Άνευ κόπου ουδεμίαν 

Ελπιζε αντιμισθίαν.

Ζ ε ν ζ ε λ έ - Ί μ ί ν - ά γ ά ς .  (“ )

Έ ν Θεσσαλονίκη έζη ευκατάστατος τις έμπορος, ο ε’κ 

Ααρίσσης Δημήτριος. ’Ημέραν τινά τού 1815 έλΐτών προς 
αύτόν ό Καπάδαης Ζενζελέ-’Ιμίν-άγάς είπεν αύτω- “Δημήτριε, 
ζητώ χάριν παρά σοΰ· νά μοι δανείσης δηλαδή 100 γρόσια.” 
Ένδούς ό χριστιανός εις τήν αί'τησιν του Τούρκου άπη'ντησεν 
αύτώ, οτι καί περισσοτέρων αν έχη ανάγκην δύναται να 
ζητηση έλευϊέρως, καί ούτω τό δάνειον συνεπλήρωσε τόν 
αριθμόν γροσίων 200. “ Σοί ευχαριστώ, είπεν ο άγάς λαμ- 
βάνων τα χρήματα· έν καιρω ΐτέλω αποδώσει τό χρέος μου- 
έντοσούτω από σήμερον σέ ΪΓεωρώ ίδικόν μου, καί αν ποτε 
συμβή σοι έναντιόν τι, μή φοβοΰ- δ Ζενζελέ-’Ιμίν άγάς είξεύ- 
ρει νά ύπερασπίζη τούς φίλους του”. Τόν τελευταίου τούτον 
λόγον έξέφρασεν ένεγκών τήν χεΐρα έπί τού γιαταγανιού, καί

χαιρετίσας άπήλ^εν.
Μεΐτ’ ημέρας έπανελβτών ο οφειλέτης απέδωσε τό ήμισυ 

τού χρέους, ό δε λόγος· “ Γ0  Ζενζελε- Ιμίν-άγάς είξεύρει νά 
ύπερασπίζη τούς φίλους του”· τόν όποιον καί τώρα έπανέλα- 
βεν, είχε προφητικήν τινα δύναμιν, εί καί φαινόμενος ώς απλή 
καί συνήθης έκφρασις ευγνωμοσύνης. ’Όντως ή προφητεία 

έπληρώϊη, ώς έκ τών επομένων γίνεται δήλον.

(α) Το παρόν διηγημάτιον, τό όποιον, κατ’ ¿με τουλάχιστον, "ικανόν 
ί*ει τό ένδιαφε'ρον, μο\ μετε'δωσε γέρων σεβαστός καί άξιο'πιστος, αυτό- 
πτης γενόμενος του δράματος. Κατε'γραψα τοντο ανευ μεταλλαγής ή 
προσθήκης.



Πτώμα πεφονευμένου άνδρός ευρέΓη παρά τήν κατοικίαν 
του Δημητρίου. "Ο Δημήτριος ήτο άσώος, άλλ’ αί ύποψίαι 
ήγέρσησαν κατ’ αύτού, ένισχυόμεναι μάλιστα καί υπό τών 
λόγων Τούρκων ψευδομαρτύρων. Βεβαίως ήδύναντο καί 
Χριστιανοί νά μαρτυρήσωσιν υπέρ τής άσωότητος του δυστυ
χούς Δημητρίου, άλλ’ οί τοιούτοι ή παρουσιασμένες δεν είση- 
κοΰσσησαν, ως συνήθως, ή ούτε καν προσήλϊον ομιλήσοντες 
υπέρ του κατηγορουμένου, γινώσκοντες τήν μαρτυρίαν αυτών 
άνίσχυρον καί ματαίαν ούσαν.

Ό  Ζενζελέ-Ίμίν-άγάς, οστις ήγνόει τά συμβάντα, συμπλη- 
ρώσας τό έτερον ήμισυ τού χρέους, έσπευσε ν’ άποδώση αυτό, 
οτε εΰρε τούς τώ Δημητρίω προσήκοντος εις πένθος καί 
δάκρυα βϊβυςτισμένους. “ Πού είναι ό Δημήτριος’’; ήρώτησεν 
ό άγάς· “ Γ0  Δημήτριος, άπήντησαν, προ ημερών εύρίσκεται 
εις τήν φυλακήν, καί ή ζωή αύτοΰ κινδυνεύει κίνδυνον μέγαν.” 
“ ΙΙώς ’; ήρώτησεν ο Τούρκος· εκείνοι δέ διηγήφησαν τό συμ
βάν, διαμαρτυρόμενοι περί τής άσωότητος τού Δημητρίου" 
“ Γ0  Ζενζελέ-Ίμίν-άγάς είξεύρει νά ύπερασπίζη τούς φίλους 
του”- άπήντησεν εκείνος καί άπήλςτεν έσπευσμένως.

"Ο πασάς τής Θεσσαλονίκης έκάσητο εις τό κονάκιόν του
καπνίζων τον ναργελέν, οτε οί σεράπονες άνήγγειλαν αύτώ
την έλευσιν τού Ίμίν-άγά. Είσελσών ο Καπάδαης, μετά τόν
συνήση προσκυνισμόν, είπε- “Ζητώ την άπόλυσιν τού Δημη
τρίου· ό Δημήτριος είναι άσώος, καί έκτος τούτου είναι ίδικός
μου”. "Ο πασάς άπήντησεν “ Ο Δημήτριος σεωρεΐται ένοχος,
αλλά καί άσωος άν ήναι, τό τοιούτον δέν άποβλέπει ε’μέ·
ή ύπόσεσις είναι εις τό δικαστήριον· ό καδής πρέπει ν’ άπο- 
φασίση”.

"Ο άτρόμητος άγάς, πορευσείς εις τόν καδήν, καί πάλιν
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έντόνως όμιλήσας ή'κουσε παρ’ αυτού" “ "Ο Δημήτριος είναι 

ένοχος- κατεδικάσση εις σάνατον· ή άπόφασις είναι άμετά- 

κλητος· αύριον άπαγχονίζεται.” Μάταιος άπέβη πάς λόγος, 

ματαία πάσα παράκλησις· τού δικαστηρίου ή άπόφασις έμελλε

νά έκτελεσσή κατά τήν ώρισμένην εποχήν.

Τήν επαύριον ή άγορά τής Θεσσαλονίκης (Ούγκαπάν) άπό 

πρωίας έπλησεν άνσρώπων περιέργων · τό φρικτόν ό'ργανον ήτο 

έτοιμον, καί ιδού δεσμοφύλακες καί στρατιώται έφάνησαν 

όδηγούντες δέσμιον τόν Δημήτριον. Έπλησίασαν- ο δήμιος 

ήδη έσεσε χείρα επί τού καταδίκου, οτε αλαλαγμός ήκούσση 

καί ένοπλοι άνδρες, άρχηγόν έχοντες τόν Ζενζελέ-’Ιμίν-άγάν, 

έπέπεσαν κατά τών υπηρετών τής Θέμιδος" ήλσον εις χεϊρας, 

ό άγάς ε’πλήγωσε δύω τών εναντίων, φόβος καί τρόμος έκυρίευσε 

τούς παρευρισκομένους, φωναί καί άπειλαί καί ύβρεις καί 

πυροβολισμοί άντήχησαν, ό δέ Δημήτριος έγένετο άνάρπαστος.

Βλέπεις τό πλοιάριον εκείνο, τό άπομακρυνσέν ήδη έκ τού 

αίγιαλού καί πλησίστιον υπό τού άνεμου φερόμενον; Ταχέως 

διασχίζει τό κύμα υπό ναυτών έπιτηδείων διευσυνόμενον. 

Ά λλά  πού υπάγει; Άδιάφορον άρκεί μόνον νά γνωρίζης, οτι 

μεταφέρει τόν Δημήτριον εις τόπον ασφαλείας.

Ταυτοχρόνως πυροβολισμοί άκούονται- στρατιώται τής 

εξουσίας έστάλησαν νά συλλάβωσι τόν Ζενζελέ-Ίμίν-άγάν,όστις, 

κλεισσείς εντός τού οίκου μετά τών βοησών αυτού, άνσίστα- 

ται γενναίως. Έ κ  τών προσβαλόντων οί μέν έπεσον νεκροί 

ή τετραυματισμένοι, οί δέ άναγκάζονται νά ύποχωρήσωσιν. 

Νέοι στρατιώται άποστέλλονται αντί τών πρώτων, άλλά πάσα 

έπίσεσις άπέβη καί πάλιν ματαία- οί έν τω οίκω πέμπουσι 

πΰρ καί σάνατον. Έπαυσαν λοιπόν οί πυροβολισμοί, ό δέ 

οίκος περιεζώσση, ίνα οί έν αύτώ παραδοσώσι διά τής πείνης.
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Άλλα καί εκ τού οί'κου ούδείς πυροβολισμός ακούεται πλε'ον,
καί ή νύξ επήλ^ε διαχέουσα τό σκότος, καί εις τά  πέριξ
βασιλεύει νεκρών ησυχία. Αυγή ροδόχρους άνεφάνη· άλλ’ οί
στρατιώται δέν τολμώσι νά έκτευώσιν έκ νέου εις βέβαιον

θάνατον. Οΰτω τρις έδυσε καί άνέτειλεν ή ήλιος, ότε οί
τολμηρότεροι είσέδυσαν εις την οικίαν. Ματαία πάσα ζήτησις·
δ Ζενζελέ-Ίμίν-άγάς δέν υπήρχε πλέον. Όπισΐτία τού οίκου 
ίϊύρα έσωσε τον σωτήρα τού Δημητρίου.

’Αλέξανδρος Κατακουζηνός.
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΩΝ. 

(Ύπο I. Μ. Ραπτάρχου.)

“ Τάν δ’ αίαθηαίων τάν οψιν άμΐν τον 
θεόν άνάψαι εις θέαν τών ώρανίων.”  

(Πλατ. Τίμ. Λοχρ. XI.)

Έ χω ν την ιδέαν, ότι μόνη ή άνύψωσις τών οφθαλμών 
άπό τής γής εις τον ουρανόν διακρίνει τον λογικόν άνθρωπον 
άπό τών άλογων ζώων, έρχομαι νά συνδιαλεχ^ώ μετά τών 
φιλοπερίεργων άναγνωστών τού περισπούδαστου ’Ε θ ν ι κ ο ύ  
Ημερολογ ίου ,  τών δικαιούντων την ετυμολογίαν τής λέξεως 
άνθρωπος,  περί τινων έκ τών ζΓαυμασιωτέρων φαινομένων 

τών ουρανών.
’Επαναλαμβάνω διά χιλιοστήν φοράν, ότι ή μελέτη καί ή 

έξέτασις τών υπερκόσμιων έν γένει φαινομένων έξυψοϊ τό 
πνεύμα άνω τών χαμαιζήλων πα^ών καί τών γήινων προλή
ψεων εξαγνίζει καί καίαίρει την καρδίαν άπό τής λέπρας τού 
εγωισμού, καί άποϊεόνει, ούτως είπείν, τόν άνθρωπον. Καθότι 
πάσα μέν ή γη πλήρης τής δόξης τού ΓΥψίστου, άλλ’ ο, τι 
ιδίως έξαγγέλλει τορώς καί έμφαντικώτερον την δόξαν αύτού 
εισιν οί ουρανοί.



Εύχομαι δέ άπέ καρδίας όπως εις την στερεότυπου ήμών 

ρωμα ντζ ογρ αφ ίαν  δοΐτή τούντεΰϊεν στάδιον ευρύτερου καί 

μεγαλοπρεπε'στερον, ε’π’ άγαί^ώ της διανοητικής άναπτύξεως· 

τουτε'στιν, ή πληυ'ύς των ουρανίων κόσμων. Ευτυχείς, αν έν 

ταίς ήμέραις ημών κατορ“ ωίτή τό τοιοΰτο ϊαΰμα.

1.

Πάντες σχεδόν οί έν τώ ούρανίω “ όλω έσπαρμένοι άστέρες

είσίν ήλιοι, τής αυτής τω ήμετέρω Ήλίω ή καί διαφόρου

φύσεως, καί μικρότεροι ή καί ογκωδέστεροι αυτού- φαίνονται

δέ ώς σμικραί φλογίδες, καθότι άπέχουσιν άφ’ ημών καί άπ’

άλλήλων άκαταλόγιστον άπόστασιν. Γ0  έπί του παρόντος

εγνωσμένος ώς ό πλησιέστερος ήμΐν απλανής άστήρ (ο εις

τόν ουρανόν τού ετέρου ημισφαιρίου ορατός Α τού κενταύρου)

απέχει τού Ήλιου 200,000 φοράς πλειότερον, παρ’ όσον 
ή Γή.

Σύμπασα ή σωρεία των άτάκτως, κατά τό φαινόμενου, 

τεταγμένων τούτων λαμπτήρων, ώς καί πλη^ύς ετέρων διά 

τού τελεσκοπίου μόνον προσιτών τή ανθρώπινη αίσίέήσει, 

περιλαμβάνεται έντός τής εύρείας έκείνης ζώνης, τήν οποίαν 

έν νυκτί άσελήνω διακρίνομεν εύχερώς, καί ήτις φαίνεται 

περιβάλλουσα ώς κεστός φαεινός τόν ουράνιον ΐτόλον. Ή  φω

τεινή αΰτη ζώνη διά τήν συγκεχυμένην καί γαλακτοειδή 

πολλαχού ανταύγειάν της έκλήΐη Γ α λ α ξ ί α ς ,  άπ’ αυτής 

δέ τής άρχαιότητος ήν γνωστή ώς συμπίλησις καί συναυ- 
γασμος απειραρίθμων αστέρων.

Ή  γιγαντώδης αύτη άστρώα συσσώρευσις διά των άκρι- 

βεστάτων υπολογισμών της νεωτέρας ’Επιστήμης εύρεση περι-
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λαμβάνουσα περί τά 50 εκατομμύρια ήλιων, ών εις έστι καί 
ο ήμέτερος, αυτόχρημα κόκκος αφανής έν μέσω ωκεανού έξ 
άμμου. Φωτομετρικαί δέ τινες παρατηρήσεις, υπό τών δια- 
σημοτέρων ούρανοσκόπων γενόμεναι, ήγαγον ημάς εις τά εξής 
καταπληκτικά συμπεράσματα ώς προς τάς διαστάσεις τής 

εύρείας ταύτης ηλιακής συστάδος:

"Οτι τό μέν πλάτος αυτής κατά μέσον όρον είνε 80—100, 
τό δέ μήκος πέντε χιλιάδας περίπου φοράς μεγαλήτερον τής 
άφ’ ημών άποστάσεως τού πλησιεστέρου τών απλανών άοτέ- 
ρων. "Αν λάβη τις ήδη ύπ’ ’όψιν τήν έξαισίαν άπόστασιν τού 
ήμετέρου κόσμου άπό τού γείτονος τούτου τών ήλίων, άπόστασιν, 
τήν οποίαν ίνα διατρέξη τό εκατόν καί εξήκοντα εκατομ
μύρια όργυιών άνά πάν δευτερόλεπτον διανύον φώς δαπανά 
τεσσάρων περίπου έτών χρονικόν διάστημα, καταντά εις τό 
έκπληκτικόν συμπέρασμα, ότι άπαιτοΰνται τέσσαρες μέν 
αιώνες οπως ή αυτή θαυματουργός δύναμις διατρέξη τόν 
Γαλαξίαν κατά πλάτος, πλείονα δέ τών δέκα πεντακισχιλίων 

έτών, όπως διατρέξη αυτόν κατά μήκος!
Ή  άνεξάντλητος καί παντοδύναμος δημιουργική δύναμις, 

ή τό ορατόν καί άόρατον Σύμπαν διακοσμήσασα, έφύτευσε 
καί·’ άπασαν τήν έκτασιν τού άπεριμέτρου α&ερίου διαστή
ματος πληίό'ύν τοιούτων ηλιακών συσσωρεύσεων. Τό ίσχυρότερον 
τηλεσκόπιον όργανον, ούτινος έγένετο χρήσις άχρις ώρας, 
άπεκάλυψεν ήμΐν έν ταΐς έσχατιαΐς τού αιθέριου όρίζοντος 
υπέρ τούς πεντακισχιλίους Γαλαξίας διαφόρου μεγέθους καί 
πολυποίκιλων σχημάτων. Τίς δυνήσεται ν’ άναπαραστήση 
κατά διάνοιαν τήν μυρμηκιάν τών κόσμων, οΰς τινας περι

λαμβάνει έκαστος αύτών;
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2.

Οί τούς πολυσχηματίστους Γαλαξίας άποτελούντες στρόβιλοι 
τών ήλίων κατά πάσαν πιθανότητα άποτελοΰσιν απειράριθμα 
ηλιακά συστήματα, έκαστος δέ τών φωστήρων τούτων χρη
σιμεύει ως κέντρον, διατηρούν περί εαυτό μυριάδας σκιερών 
καί άτμωδών ό'γκων, ον τρόπον ο ήμέτερος "Ηλιος είνε ή 
εστία, άφ’ ής έκπέμπεται τό φώς, ή ϊερμότης καί ή κίνη- 
σις εις την πλη^ύν τών δορυφορούντων αύτόν ουρανίων 
σωμάτων.

Άλλ’ άρά γε άπαντες οί ήλιοί είσι της αυτής φύσεως 
μετά τού ήμετέρου, καί επομένως έχουσι τό φώς καί τό 
θερμογόνου ανεξάντλητα; — Οί άλλοιωτοί ή προσωρινοί λεγό
μενοι άστέρες λύουσιν αρκούντως την απορίαν ταύτην.

Πολλοί τών μεμακρυσμενων ήλίων παρετηρήΐτησαν άπο- 
βαλόντες αίφνης τό εαυτών φώς, είτε ύποστάντες πολυετείς 
άγωνίας, μετά τάς οποίας ή ε’πανήλ^ον κατα μικρόν εις 
την προτε'ραν αύτών έ'ντασιν, ή άπεσβέσϊησαν καίό’ ολο
κληρίαν.

Οί περί την μελε'την τών ούρανιώνων κόσμων άσχολούμενοι 
παρεδέχΐίησαν, πρός έξήγησιν τών παραδόξων τούτων μετασχη
ματισμών καί άποσβε'σεων, ότι οί έν τοΐς άπωτάτοις μυχοϊς 
τού διαστήματος κρυπτόμενοι ούτοι ηλιακοί κόσμοι υπήρξαν 
κατά καιρούς τά θέατρα μεγάλης σπασμωδικής μεταβολής · 
οτι ένεκεν άγνωστων αίτιων ύπε'στησαν τρομεράς διαταράξεις 
κατά τάς φωτοσφαίρας αύτών, καί ότι ή αιφνίδια άνάλαμψις 
τε'ως άφανούς τίνος ήλίου είνε άποτέλεσμα άναφλέξεως υδρο
γόνου- τό αέριον δέ τούτο φαίνεται οτι άναπτύσσεται καί 
έκκενοΰται συνεπεία τοπικού μετασχηματισμού τής τών άπο-

κέντρων τούτων κόσμων επιφάνειας, καί, τιϊ'έμενον εις έλευ- 
ίοέραν συγκοινωνίαν μετά τού αΚίέρος, είτε μ ε ϊ’ ετέρου 

άγνωστου ήμίν φυσικού στοιχείου, παράγει την προσωρινήν 
ταύτην άνάφλεξιν, καί περιβάλλει διά πελωρίων φλογών μέρος, 

ή καί τό ολον τής έπιφανείας αύτών.
"Ωστε οί ήλιοι δέν είνε μόνιμοι εστίαι φωτός, άλλ’ ύπό- 

κείνται εις συνεχείς μεταβολάς, ως πάν τό έν τώ κόσμω. 
'Επομένως ουδόλως έστί παράδοξον αν φαντασϊτώμεν, ότι 
πιθανόν ημέραν τινά καί οί τού ήμετέρου κόσμου κάτοικοι 
νά παρευρε'υ'ώσιν εις τό καταπληκτικόν φαινόμενον τής δια- 
ταράξεως τού φωτός τής λαμπάδος τού καϊτ’ ήμάς αί^έρος, 
τού ευεργέτου 'Ηλίου, έν ω ζώμεν καί κινούμενα καί έσμέν 
είνε περιττόν νά προσϊτέσωμεν, οτι τρομερά πανωλεθρία έσται 

τό άφευκτον άποτέλεσμα τοιαύτης τινός άποσβέσεως.
Άλλ’ ή άκάματος έπιστήμη έ'ρχεται πρός παρηγοριάν ημών 

τε καί πλείστων έκ τών διαδεχΪΓησομένων ήμάς γενεών, διαβε- 
βαιοΰσα οτι, αν οί ήλιοι είσί θνητοί, άποϊτνήσκουσιν όμως μέ 
τον βραδύτερον τών θανάτων. Διότι καίτοι έ ήμέτερος "Ηλιος 
φαίνεται άποβαλών την άρχικήν δημιουργικήν αύτού δύναμιν, 
ούχ ήττον όμως άποδεικνύεται έχων θερμαντικήν ιδιότητα, άρ- 
κούσαν όπως συντηρήση τό μικρόν αύτού πλανητικόν σύστημα 

έπί 3,200,000,000,000,000 έτών!!

3.

Το ήλιακόν σύστημα, εις ό ανήκει ή σφαίρα, έπί τής 
οποίας ζώμεν, καί 6 λοιπός ευάριθμος πλανητικός κόσμος, 
είνε εν τών σχετικώς μικροτέρων καί άπλουστέρων συστημάτων 

τ°ύ ήμετέρου Γαλαξίου.
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Καί όντως, λαμβάνοντες επίκουρον τούς τής νεωτάτης 

έφευρε'σεως διοπτήρας, καί ιδίως το τεράστιον τού Λόρδου 
"Ρόσση τηλεσκόπιου, οπερ μεγεθύνει κατά εξ χιλιάδας φοράς 
τα αντικείμενα, παρατηρούμεν, ότι πολλά τών περί ημάς 
ηλιακών συστημάτων άπολαμβάνουσιν ε’κπληκτικής καί γρα- 
φικωτάτης ποικιλίας.

Καί τινά μέν έξ αυτών απαρτίζονται υπό τεσσάρων καί 
εξ πολλάκις ήλιων, λίαν ε’γγύς άλλήλων κειμένων, οίτινες 
έχουσι κέντρον περιστροφής τον σχετικώς μεγαλήτερον. Τινά 
δέ είσι πεπροικισμένα δι’ αφθονίας χρωμάτων, καθότι έκ 
τών διπλών, τριπλών ή καί πολλαπλών αυτών ήλίων οί πλείστοι 
εύρηνται περιβεβλημένοι κεχρωματισμένην φωτόσφαιραν.

"Υποσέσωμεν προς στιγμήν, ότι, άντί τής λευκής πηγής 
τού καταπλημμυροΰντος ημάς ηλιακού φωτός, παρείχετο τώ 
φωτοβόλω μονάρχη τής ημέρας ετέρα πηγή κυανού βαρέος 
χρώματος- είτε ότι ά ν ΐ’ ενός κυαναυγούς ήλιου έβλέπομεν 
αίφνης διαλάμποντα έν τώ στερεώματι ήμών δεύτερον χρυ
σαυγή ήλιον, έρχόμενον όπως διαφιλονεικήση μετά τού προ- 
κατόχου του τό κράτος τού κόσμου τών χρωμάτων. Φυσικω 
τώ λόγω το τοιούτο σέαμα σέλει άποβή θαυμασμού πρόξενον 
ήμΐν, τοίς έξοικειωμένοις προς τήν περιβάλλουσαν τόν περί 
ήμάς κόσμον μονότονου απλότητα.

Άλλ’ ή έκπληξις ήμών έ'σται μεγαλητέρα, όταν, ένώ ΐταυ- 
μάζομεν τόν πελώριον χρυσαυγή τούτον ήλιον έλαύνοντα έπί 
τού ορίζοντος τό μεγαλοπρεπές αύτού άρμα, καί διώκοντα τρό
πον τινά τόν εις τήν δύσιν του πλησιάζοντα κυανόχροα, ίδωμεν 
αίφνης νέαν αυγήν έπιλάμπουσαν άπ’ άνατολών, όπου φωτο
βόλος τις Ιστία ζωηροτάτου έρυϊίρού πυρός έρχεται ν’ άνάψη
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τάς πορφυράς αυτής φλόγας, καί περικαλύπτει διά. βεγγαλικών 

πυρών τόν ορίζοντα.

Άφίνομεν τήν φαντασίαν νά άντιληφ^ή άναλόγως τής 

ισχύος αυτής, οποίαν ^υμήρη ποικιλίαν λάμψεως δύνανται νά 

διαχύσωσι τοιούτοι κεχρωματισμένοι ήλιοι έπί τίνος τών 

πλανητίδων σφαιρών, ήτις άρύεται παρ’ αυτών φώς καί ^ερ- 

μότητα. "Οποίους τωόντι μεγαλοπρεπείς συνδυασμούς δύναται 

νά παραστήση εις τούς εις μόνην τήν μονομερή απλότητα 

τού "Ηλίου εθισμένους οφθαλμούς ήμέρα έρυΆρά καί 

ήμέρα πράσινη, άνταλλασσομένη προς λευκήν ή ίοειδή 

ήμέραν!

Οΰτω λοιπόν οί πλείστοι τών άπαρτιζόντων τά πολλαπλά 

ταΰτα συστήματα ήλίων διαφέρουσιν έπαισΪΡητώς τού ήμετέρου 

ού μόνον κατά τόν ογκον καί τάς ϊερμαντικάς ιδιότητας, άλλά 

καί κατά τόν χρωματισμόν. Καί ένταύ^α, ώς απανταχού 

τής δεσποτείας αυτής, ή μεγαλουργός φύσις έπεδαψίλευσε 

ποικιλίαν άνέκφραστον, καί ώς έξ άκενώτου πηγής ήρύσϊη, 

ούτως είπείν, άμφοτέραις ταίς χερσί πρός κόσμον καί πλου

τισμόν τών έ'ργων αυτής.

4. ;

"Ο "Ήλιος είνε ό μονάρχης τού έν γωνία τινί τού Γα- 
λαξίου εδράζοντος πλανητικού συστήματος, μυριάδες δέ τοιού- 
των ήλιακών συστημάτων άπαρτίζουσι τήν τού παντός άρχι- 

τεκτονικήν.
"Η φύσις έ'βριψεν έν τοίς ήλίοις τά σπέρματα δημιουργικές 

δυνάμεως, καθόσον είνε έπιστημονικώς άποδεδειγμένον, ότι 

ουτοί είσιν οί γεννήτορες τών Ιτεροφώτων σφαιρών, αίτινες
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συστρέφονται απαρέγκλιτος περί αυτούς, όν τρόπον κύκλο 
λύχνου στρέφονται ψυχαί, τό φως διψώσαι.

Ό  διάσημος φυσικός Λαπλάς δι’ εΰφυεστάτης θεωρίας 
άπέδειςεν, ότι κατά την πρώτην περίοδον του σχηματισμού 
έκάστου ηλιακού συστη'ματος τού αχανούς Σύμπαντος, έ 
κεντρικός πυρήν, είτε ό ήλιος, διετέλει μεμονωμένος έν τώ 
κόλπω εύρείας τινός άμορφου καί άσχηματίστου νεφελότητος, 
έφ ής οι αιώνες έφύτευσαν πληϊύν κόσμον διά τής συμ- 
πυκνωσεως καί άποψύξεως, οί δέ νόμοι τής παγκοσμίου ισορ
ροπίας έσχημάτισαν διαδοχικώς έν αυτή πλεΐστα δσα σημεία 

συγκεντρ ώσεως.
Ό  κεντρικός λοιπόν πυρήν έκάστης νεφελότητος, αυξανό

μενος διηνεκώς συνεπεία της έπιταχύνσεως τής περιστροφικής 
τού ό'λου κινήσεως, καί άποβροφών τά όλονέν άποψυχόμενα 
μόρια τής νεφελότητος, ηύξτΆη βαθμολογικός κατά τόν 
όγκον έν τή διαδοχή τών αιώνων καί συνεπυκνώίοη πλειότερον. 
Συνεπεία δέ τής έπιταχύνσεως έπίσης ττς περιστροφικής 
αύτού κινήσεως, άπεχωρίζοντο όλονέν περί τόν έξογκούμενον 
αύτού ισημερινόν νεφελώδεις δακτύλιοι, έκσφενδονιζόμενοι άλ- 
ληλοδιαδόχως μείσ’ ορμής καί κατά τήν αύτήν διεύΪΓυνσιν τής 
τού κεντρικού πυρήνος περιστροφής.

Αί νεφελότητες αύται, ανώμαλοι κατ’ άρχάς, ήδυνήςησαν 
νά σχηματίσωσι τή έπενεργεία τών φυσικών νόμον τής έλξεως 
άληϊείς σφαιροειδείς όγκους, διαρκώς άποψυχομένους, άλλά 
μή παύοντας τού νά έμψυχώνται υπό τής έπενεργείας τού 
πρωτογόνου κεντρικού πυρήνος, περί τόν οποίον έξηκολούϊησαν 
έπί μάλλον τακτικωτέραν τήν περιφοράν αυτών.

Καί ιδού ή άρχή τού σχηματισμού τών πλανητών καί 
τών δορυφόρων αύτών, άπορρευσάντον τών πάντων έκ τών
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σπλάγχνων τών σχετικών ήλίων. "Ωστε οί ήλιοι εν γε'νει 

είσίν οί γεννήτορες, τροφεΐς καί συντηρηταί τών περί 
αυτούς συνωστιζομένων γαιών.

5.

Περί τής κινήσεως τών δορυφορούντων τούς ήλιους πλα
νητών ούδεμία υπάρχει αμφιβολία. Η  κίνησις είνε δ αιώνιος 
νο'μος τής φύσεως· οπου δέ κίνησις εκεί καί ζωή. Έ κ  τού 
διοργανισμοΰ του ήμετέρου πλανητικού συστήματος κρίνοντες, 
είκάζομεν, οτι ή περί τούς ήλιους τού παντός περιφορά σκιε
ρών καί ετερόφωτων σωμάτων είνε εις τών καθολικών νόμων 
τής δημιουργίας.

Άλλ’ άράγε οί ήλιοι διατελοΰσιν άκίνητοι καί, ούτως 
είπεΐν, προσηλωμένοι έν ώ σημείω τού διαστήματος εξεκο- 
λάφϊησαν, ώστε ν’ άρμοση αΰτοϊς κατά γράμμα τ ανέκαθεν 
έπικρατήσασα προσηγορία άπλανών άστέρων; — ούχί.

Ή  τών ήλίων στρατιά έμψυχοΰται επίσης υπό σχετικής 
τίνος κινήσεως · άλλ’ ή τε ταχύτης καί το διατρεχόμενον παρ’ 
έκάστου έξ αυτών διάστημα είσίν ούτωσί υπέρτερα τής κινή- 
σεως τών γνωστών ήμΐν πλανητικών σωμάτων, ώστε καταν- 
τώσιν ανεπαίσθητα, καί μόλις μετά παρέλευσιν αιώνων δυνα
τόν νά παρατηρητή ή μετάϊτεσίς τίνος ε’ξ αυτών.

Γ0  Άρκτούρος, έπί παραδείγματι, εις τών λαμπρών υπερύ
θρων άστέρων τού κ α ϊ’ ήμάς ουρανού, ύπελογίσ^η οτι 
κινείται έν τώ διαστήματι μέ ττν καταπληκτικήν ταχύτητα 
163 περίπου εκατομμυρίων όργυιών άνά πάσαν ώραν· ένώ ή 
ήμετέρα Γ ή , ήτις έστίν έ’ν τών ταχύτερον κινουμένων ουρα
νίων σωμάτων, κινείται τρεις φοράς βραδύτερον τού Άρκτούρου.

26
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Καί ομως τοσαύτη υπάρχει ή χωρίζουσα ήμάς άπό τού 
μεμακρυσμένου εκείνου κόσμου άπόστασις, ώστε διά νά μετα- 
τεΐοή ούτος έπί τού ουρανίου βτόλου κατά διάστημα ίσον προς 
ολόκληρον την φαινομενικήν διάμετρον τής Σελήνης, απαι
τούνται υπέρ τούς τρεις αιώνας!

Καί ο ήμέτερος λοιπόν Ήλιος, επόμενος τώ φυσικώ νόμω 
τής άεικινησίας, οδοιπορεί βραδέως καί άνεπαισϋήτως, συμ- 
παρασύρων το ε’κ πλανητών, σελήνών καί κομητών σύστημα 
αυτού, καί διευθύνεται πρός τι σημεΐον τού ουρανού. Η 
κίνησις τού φλογοβόλου τούτου πυρσού υπολογιστή δεκαπέντε 
περίπου εκατομμυρίων όργυιών έκάστην ώραν, τό δέ σημεΐον, 
πρός ο βαδίζει, κεΐται έν τώ άστερισμώ τού Ήρακλέους.

Κατά συνέπειαν λοιπόν τής μετοικινήσεως τού Ήλίου έν 
τω διαστήματα προκύπτει, ο τι ή ένεστώσα “ έα τού ουρανίου 
φόλου μεταβλητήσεταί ποτε έπαισΐτητώς, τά δέ συμπλέγματα 
τών αστέρων, είτε οί αστερισμοί, θέλουν λάβει διάφορα τών 
σημερινών σχήματα. Άλλ’ ομως δέν είνε δυνατόν νά υπολο
γιστή, πόσαι μυριάδες έτών θέλουν παρέλίτει μέχρι τής ολο
σχερούς διαλύσεως τών κοσμούντων τόν ήμέτερον ουρανόν 
άστρωων συμπλεγμάτων καί τής έμφανίσεως νέων.

8.
Έξετάζοντες οι ούρανοσκόποι τούς σχηματισμούς τών δια

φόρων άστρωων συμπλεγμάτων, καί ιδίως τών έν τή άπειρία 
τού αίϊερίου ωκεανού έσπαρμένων Γαλαξιών, παρετήρησαν έν 
αύτοΐς τά παραδοξότερα σχήματα. Ούτως ένω ο ήμέτερος 
Γαλαξίας έχει έντελώς κυκλοτερές το σχήμα, τινές τών 
γειτνιαζόντων ήμΐν γαλαξιών είσιν άτρακτοειδείς, έτεροι ρομ-
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βοειδεΐς ή καί έλικοειδώς συνεσπειραμένοι, άλλοι δέ φαίνονται 

άποτελοΰντες κυματοειδή γραμμτν.
Πρός τούτοις εις άπασαν ταύτην ττν άπειράρώμον φυ- 

ταλιάν τών ήλιακών κόσμων, όσων τά σπλάγχνα ήδυνήϋτη νά 
βολιδοσκοπήση τό μαγικόν τού τηλεσκοπίου κάτοπτρον, παρε- 
τηρήΐτησαν πυκνότεραί τινες συσσωρεύσεις, είτε έν τω μέσω 
άκριβώς τού κυκλοτερούς σχήματος κείμεναι, είτε έν τή περι- 
φερεία. Αι δέ συσσωρεύσεις αύται ύπετέότησαν ούχί άνευ λόγου 
ώς τόσα καθολικά κέντρα, άφ ών πάσα κίνησις καί πάσα 
ζωή άποβρέει, διαδιδομένη εις τό ολον σύστημα καί συγκρα- 

τοΰσα αύτό.
Τινές τών άκριβολόγων ούρανοσκόπων ένησχολήΪΓησαν μετ’ 

έπιμονής περί τήν εΰρεσιν τοιαύτης τινός συμπαγούς συσσω- 
ρεύσεως, δυναμένης νά έκληφ^ή ώς ό πρωτογόνος πυρήν, είτε 
τό καθολικόν κέντρον, τής παμμεγίστης φωταυγούς στρωμνής, 
εις ήν ανήκει καί δ ήμέτερος Ήλιος. "Αν άνατρέξωμεν εις 
τούς άρχαίους, ϊτέλομεν παρατηρήσει, οτι καί οί Πυθαγόρειοι 
έπρέσβευον τήν ΰπαρξιν κεντρικού πυρός, περί ό έστρέφοντο ο 

"Ηλιος, τ  Σελήνη, ή Γή καί οί πλανήται.
Ό  "Αγγλος ’Αστρονόμος Μαέδλερ, έπερεισϊείς εις τινας 

ιδίας καταμετρήσεις καί θεωρίας·, προέβη νά παραδεχτή, 
οτι ο κεντρικός άστερισμός, ή τό σύστημα τών πεπυκνωμένων 
ήλιακών κόσμων, περί τούς οποίους στρέφεται ή υπερμεγέθης 
συστάς τών άστρωων σωρειών τού ήμετέρου Σύμπαντος, είσίν 
αί Πλειάδες. Γ0  δέ μεγαλήτερος τών αστέρων τού συμπλέγ
ματος τούτου, γνωστός ύπό τό όνομα τής Α λκ υό νης ,  οτι 
εινε Ιδίως τό κέντρον τής βαρύτητος τής εύρείας ταύτης 
συστάδος, καί ώς έκ τούτου έπιδεκτικός τού ονόματος Κε ν

τρικός  Ή λ ι ο ς .
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Έ κ  των παραλλάξεων δέ τινων άστέρων ήδυνήϊη ο 

ούρανοσκόπος οΰτος νά έκτιμήση κατά προσεγγισμόν την άπδ 

του ηλιακού ημών συστήματος άπο'στασιν του κεντρικού τού

του σώματος, καί προέβη εις τά εξής καταπληκτικά συμ

περάσματα-

"Οτι ή ’Αλκυόνη απέχει άφ ημών 34 εκατομμύρια φοράς 

την άπό τού Γ Ηλιου άπόστασιν τής Γής. "Οτι το φώς του 

κεντρικού τούτου ήλιου δαπανά υπέρ τούς πέντε αιώνας "να 

φϊτάση μέχρις ημών. "Οτι δ ογκος αΰτοΰ ίσοδυναμεί προς 

117 εκατομμύρια φοράς τον ογκον, ούχί πλέον τού ήμετέρου 

Ήλίου, άλλα σύμπαντος τού εις ο άνήκομεν ηλιακού συστή

ματος· καί τέλος, οτι απαιτούνται υπέρ τά δεκαοκτώ εκα

τομμύρια ετών, οπως δ παμμέγιστος ούτος ήλιος διατρέξη 

την όντως άπέραντον αυτού τροχιάν, καίτοι ή ταχύτης τής 

περιστροφικής αύτού κινήσεως είνε καταπληκτική, 35 εκα

τομμυρίων όργυιών κατά πάσαν ημέραν!

’ Υπολογιστή, οτι σφαίρα τηλεβόλου, διανύουσα 400 μέτρα 

κατά πάν δευτερόλεπτον, άφεϊείσα άπό τής Γής, ςτέλει 

φτάσει εις τον "Ηλιον έν διαστήματι είκοσιπέντε ε’τών. Ό  

αύτδς πεπυρακτωμένος μύδρος, άν υποτελή οτι εξακολουθεί 

νά έ'χη άείποτε την αυτήν ορμήν, οΐαν κατά την στιγμήν 

τής άπο τού τελεβόλου έκσφενδονίσεώς του, άπαιτεί 700 

εκατομμυρίων έτών χρονικόν διάστημα, οπως διατρέξη το 

χωρίζον ήμάς άπό τού έν λόγω κεντρικού ήλίου διά

στημα !!!

Όποίαι καταπληκτικαί τωόντι άβυσσοι άποστάσεων! ίλιγγιά 

ο νούς, καί δ άνθρωπος αισθάνεται σκοτοδίνην, μετεωριζόμε

νος διά τής φαντασίας άπό τής ευτελούς αυτού σκοπιάς προς 

τινας των κόκκων τής φλογώδους ουρανίας ψάμμου. Καί ομως
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οφείλει δ άναγνώστης νά έ'χη ύπ’ οψιν, οτι πρόκειται περί 

άποστάσεων σχετικώς εύτελεστάτων καί περιωρισμένων, κα

θόσον περιλαμβάνονται εντός αύτού τούτου τού κύκλου, έν ω 

έκτελοΰσι τον αιώνιον αυτών πυβ ί̂χιον τά πεντήκοντα εκα

τομμύρια τών ήλίων τού μερικού 2ύμπαντος.

9.

Εϊδομεν έν τοίς προηγη^είσιν, ό'τι οι πλείστοι τών τλίων 

τού παντός ύπόκεινται εις παλίρροιας φωτός, τινές τών δποίων 

άποβαίνουσιν έπαισϊηταί εις ήμάς, καίτοι άπό καταπληκτικών 

άποστάσεων δρώμεναι. Μεγάλη υπήρξε τωόντι ή έ'κπληξις 

τών πρώτων ούρανοσκόπων, άνακαλυψάντων οτι οι ήλιοι, 

άντί νά έ'χωσι σταθερόν καί άνεξάντλητον τό εαυτών φώς, 

ώς ό ήμέτερος, καταδαπανώνται άπ’ έναντίου ώς δ τρεμο- 

σβύνων λύχνος, καί τινες μέν άποσβέννυνται ολοσχερώς, έτεροι 

δέ πάλιν άναζωογονοΰνται, ώς έάν αόρατός τις χειρ έπηνώρ- 

ίτωσε τήν θρυαλλίδα τών μυστηριωδών τούτων λαμπτήρων, 

καί άνεπλήρωσε τό έλαιον αύτών πριν ή σβεσϊώσιν.

Έκτος τών ήδη έγνωσμένων, ύπάρχουσι πλεϊσται δ'σαι 

γνώμαι περί τής περιοδικής άφανείας καί τής άναλάμψεως 

τών μεμακρυσμένων τούτων φωστήρων. Κατά τον διάσημον 

Ούμβόλδον, αί μεγάλαι τού ήλεκτρομαγνητισμού δυνάμεις 

έ'χουσιν εύρύχωρον στάδιον τών καταπληκτικών αύτών παιγνίων 

τάς έπιφανείας τών γιγαντωδών τούτων σωμάτων, καί άπο- 

βαίνουσιν έν τοίς ίδιοβ^ύϊμοις κόσμοις έκείνοις τά κυριώ- 

τερα παραγωγά αίτια τής φοβεράς διαμάχης τών φυσικών 

στοιχείων.

"Ετεροι άποδίδουσι τήν περιοδικότητα τών μεταβολών
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περι την λάμψιν τών ήλίων τούτων εις έκτακτον τινα άνακύ- 

κλησιν ε'κάστου έξ αυτών περί τον ίδιον άξονα. Όφείλομεν 

δέ νά παραδεχ^ώμεν ε’ν τοιαύτη περιπτώσει το σχήμα τών 

ηλιακών τούτων κόσμων ε’ντελώς διαφέρον του σφαιρικού, καί 

ούτω δυνάμεϊτα να ε’ννοήσωμεν ευκόλως, οτι αί κατά συνέ- 

πειαν τής άνακυκλήσεως ταύτης παρουσιαζόμεναι τμίν με

ρίδες οτέ μέν προσφέρονται κατ’ επιφάνειαν, οτέ δέ κατά 
πλευράν.

Κτεροι δε πιϊανώτερον άπε'δωκαν την περί το φώς αύξο- 

μείωσιν τών ήλίων εις την γειτνίασιν παμμεγίστων σκιερών 

σωμάτων, αναλογών προς τούς πλανη'τας τού ήμετέρου συστή

ματος, είτε και είδους έσβεσμένων ήλίων, κυκλοφορούντων έν 

αναλλοιώτω τάξει περί τον κεντρικόν φωταυγή αστέρα. Τά 

σώματα ταΰτα, παρεμβαλλόμενα περιοδικώς μεταξύ τού ήλίου, 

ον δορυφοροΰσι, καί τής ήμετέρας Γης, άποκρύπτουσι κατά 

τό μάλλον καί ήττον μέγα μέρος τής έπιφανείας αυτού, 

ένίοτε δέ καί άποκρύπτουσιν αυτόν όλοσχερώς. Τής ιδέας 

ταύτης ήν και ο μεγαλόνους ’ Ωριγένης, πρεσβεύων ό'τι 

αστρα πυρός στρέφονται περί έτερα σκιερά καί πάντη 
άόρατα ήμΐν σώματα.

Ούτω πως δΰνανται νά έξηγηϊτώσι τά περιοδικά φωτο- 

παίγνια διαφόρων άστέρων τού κ α ϊ’ ήμάς ουρανού, καί ιδίως 

τού γνωστού τοϊς πάσιν Άλγκώλ ε’ν τώ άστερισμώ τού 

Περσέως, οστις έν διαστη'ματι πεντήκοντα δύο ωρών έκτελεϊ 

παραδόξους είσπηδήσεις άπό μεγέθους εις μέγεθος, χωρίς ποτε 

νά παύση τού νά ήνε ορατός διά γυμνού οφθαλμού. "Ετερος 

μάλλον ιδιότροπος τού ανωτέρω ήλιος, ο έν τώ έτέρω ήμισφαι- 

ρίω ορατές, ό τού Κήτους ή Mira (μεγαλοπρεπής), καϊτ’ όλην 

την διάρκειαν τού έτους παριστά τά παραδοξότερα καί μάλλον
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ιδιότροπα παίγνια φωτός, άτινα μεΪΓ έκαστον τέλος τής χρο

νικής περιόδου έπαναλαμβανονται τακτικωτατα.

’ Αλλά τά καταπληκτικώτερα τών τοιούτων φωτεινών πα- 

λι ρ̂οιών παίγνια παρέστησεν ιδίως αστηρ τις, οστις ανέλαμψεν 

αίφνης έν τώ μέσω τού άστερισμού τής Κασσιόπης τήν 

11 Νοεμβρίου τού 1572. Ό  άστήρ οΰτος, έξόχως άκτινοβολος, 

έμεινεν έπί δεκαεπτά μήνας εις τό αύτό σημεϊον τού ουρανού, 

άλλά κα^’ απασαν τήν διάρκειαν τής έμφανίσεώς του παρ- 

έστησε τάς ποικιλωτέρας μεταβολάς χρωμάτων, έως ού σμικρύν

σεις βαθμηδόν έγένετο έξ ολοκλήρου αφανής τον Μάρτιον 

τού 1574.
Οί ’ Αστρονόμοι, άναδιφήσαντες τά χρονικά τής αστρονο

μίας, καί εύρόντες οτι τοιαύται έκτακτοι αναλάμψεις αστέρων 

εις τό αύτό μέρος τού ουρανού έπισυνέβησαν καί κατά τά 

έτη 945 και 1264, υπέθεσαν μετά πιθανότητας, ότι ό έν 

λόγω άστήρ τού 1574 είνε εις καί ό αυτός περιοδικός ήλιος, 

οστις καθίσταται ορατός άνά παν χρονικόν διάστημα τριών 

αιώνων. "Ωστε ύπολογίζουσιν ως πιθανήν τήν έμφάνισιν αΰτου 

κατά τό μεταξύ τών έτών 1869 καί 1872 διάστημά.

10.

Φαίνεται, ότι τοιαύτα πελώρια σκιερά σώματα, τοιούτοι 

σκοτεινοί ήλιοι, οίτινες ένεκα τής ύπερμεγέσους αυτών μαζης 

ελκύουσι προς τό ίδιον κέντρον τό φώς, όπερ έκπέμπουσι, και 

ούτως, άπο^ροφώντες αύτό, καθίστανται άφανεϊς, δέν υπάρ- 

χουσι πλησίον τού ήμετέρου ήλιακού συστήματος. Καθότι 

άναμφιβέλως ήσέλομεν αίσ^αν^ή τήν ΰπαρξιν τών τρομερών 

καί έπικινδύνων τούτων γειτόνων εκ τών σπουδαίων δια
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ταράξεων, τάς οποίας ή υπέρογκος αυτών μάζα ή'ξτελε 
προξενήσει επί τε του ΓΗλιου, έπί τού ήμετέρου κόσμου καί 
των λοιπών συναδέλφων αύτώ πλανητών.

"Ισως έπειδή τό ήμέτερον ηλιακόν σύστημα έτυχεν έ'ν 
τών ελάχιστων συστημάτων, τών καταλαμβανόντων γωνίαν 
τινά του καξτ’ ημάς Γαλαξίου, ό δέ ήμέτερος "Ηλιος, προς 
τάς μυριάδας τών λοιπών περί αύτον ήλίων παραβαλλόμενος, 
βολίδι μικροτάτη ομοιάζει, διά τούτο ή φυ'σις δεν έπεδα- 
ψίλευσεν αύτώ μέ άνάλογα εκπληκτικά φαινόμενα, οσα εις 
άλλα συστήματα φαίνονται έπισυμβαίνοντα. Ουτω δέ, άντί 
πελωρίων σκιερών σωμάτων, τό περί ημάς αίυέριον διάστημα 
είνε κατεσπαρμένον υπό πληξτΰος μικροσκοπικών τεμαχίων 
συντριμμάτων πιθανώς προϋπαρξάντων κόσμων, τά όποια συν- 
τελοΰσι μεγάλως εις την οικονομίαν του μικρού ημών συστή
ματος, καθότι διά της άδιακόπου άποββοφήσεως αύτών 
τρέφεται ό "Ηλιος καί άνανεόνει την διηνεκώς καταδαπανω- 
μένην εστίαν τού πυρός αυτού.

Τά σωματίδια ταύτα ενίοτε συμβαίνει νά επισκέπτονται 
καί τήν ήμετέραν Γην, οτε αϋτη, σύρουσα διά της ελκτικής 
αυτής δυνάμεως τά μικρότερα έξ αύτών, οσα άποτολμώσι νά 
προσεγγίσωσιν εις αύτην υπέρ τό δέον, δωροφορεΐ αύτά εις 
τούς έκπεπληγμένους αύτής κατοίκους υπό την μορφήν τών 
αερολίθων. Τά εύρωπαϊκά Μουσεία σήμερον περιλαμβά- 
νουσι πλη^ύν τοιοότων ύπεργείων όγκων, ών τινές μέν φαί
νονται οιον άποκρυσταλλωμένοι, τινές δέ έχουσι πάντη μεταλ 
λικήν τήν υφήν.

II μόνη βλάβη, τ'ν δΰνανται νά προξενήσωσι τά απειρά
ριθμα ταύτα σωματίδια, είνε ν’ άποκρύψωσι προσωρινώς μέρος 
τού ηλιακού δίσκου, οταν συμπέση παμμέγιστον νέφος έξ αύτών
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νά διέλξτη προ αύτού. Εις τοιοΰτο τι φαινόμενον άποδοτέαι 
αί κατά καιρούς έπισυμβάσαι αίφνίδιαι μεταλλαγαί τού 
ηλιακού φωτός, καταντήσασαι ένίοτε μέχρις έπαισϊητής 
έπισκοτίσεως· ώς ή έν έ'τει 535 άπό Χρ. μνημονευόμενη, 
ήτις διήρκεσε 14 μήνας, καί τοσούτω ισχυρά ήν ένίοτε, ώστε 

ήναγκάζοντο ν’ άνάπτωσι λύχνους έν πλήρει μεσημβρία.
Καί έντοσούτω δέν πρέπει νά νομίζωμεν, οτι δέν είνε δυ

νατόν καί αύτός ό μέγας φωστήρ τών καίτ ημάς ούρανών, 
δ συνέχων καί ζωοποιών τον ήμέτερον καί πλη^ύν ετέρων 
κόσμων, δ άναλλοίωτος νομιζόμενος "Ηλιος, δέν είνε δυνατόν, 
λέγομεν, νά ύπάρξη ποτέ έν τή διαδοχή τών αιώνων τό ΐτέα- 
τρον άναλόγων συμβεβηκότων άποσβέσεως ή καί περιοδικής 
έλαττώσεως τού φωτός αύτού. Ταύτα δέ πάντα, μεξτ’ ολην 
τήν φαινομενικήν παραδοξότητα αύτών, ούδέν έτερόν είσιν ή 
έκδηλώσεις τής αιωνίως έν ένεργεία διατελούσης καί άναλ- 
λοιώτου έν τή ποικιλία αύτής φύσεως, τής διεπούσης τήν 

χορείαν τών απειραρίθμων κόσμων τού 2ύμπαντος.

11.

Γ0  λαμπρότερος τών αστέρων τού ήμετέρου Γαλαξίου είνε 
ό συνήθως άποκαλούμενος άδάμας τού ούρανού άστήρ τού 

Μεγάλου Κυνός, ό 2  ε ί ρ ι ο ς.
Γ Ο μεγαλοπρεπής ούτος ήλιος ύπελογίσ^η άπέχων άφ’ 

ημών υπέρ τό έν καί ήμισυ εκατομμύριον φοράς τήν άπόστα- 
σιν τής Γής άπό τού ΓΗλίου■ διάστημα, τό όποιον αύτός 
ούτος ό άκάματος ήμών σταδιοδρόμος, τό φώς, μόλις διέρ
χεται έν διαστήματι είκοσιδύο ετών. Έ κ  δέ τών άχρις ώρας 
γενομένων άκριβεστάτων παρατηρήσεων καί υπολογισμών, ευ-
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ρέΐίη οτι ή διάμετρος τού Σβιρίου υπερτερεί πευτάκις την 

διάμετρον τού ’Ηλίου, ό δέ ογκος αύτού ίσοδυναμεί προς 125 

φοράς τον ηλιακόν ογκον.

Ό  θαυμάσιος ούοος διά τήν ακτινοβολίαν αυτού ήλιος 

ανάγεται εις τήν τάξιν τών πολλαπλών άστέρων, καθότι 

παρετηρή^ησαν δύο δορυφόροι στρεφόμενοι έν διαστήματι 

ήμίσεως αιώνος περί τον κεντρικόν αστέρα. Είνε δέ έπίσης 

ό Σείριος το πρώτον έπιβεβαιωϊτέν παράδειγμα τής τροπο- 

ποιήσεως καί μεταλλαγής τού φωτός τών ήλιων καθότι ένώ 

τά άρχαία συγγράμματα παριστώσιν αύτόν έντελώς έρυ^ρόν, 

σήμερον είνε σχεδόν ό μόνος διακρινόμενος άστήρ έκ τής 

διαυγούς αύτού λευκής λάμψεως.

Φωτομετρικαί τινες παρατηρήσεις, έκτελεσ^Γείσαι μετά 

τής μεγαλητέρας άκριβείας υπό τού υιού τού διασήμου ’ Ερ- 

σχέλλου, κατέληξαν εις τό συμπέρασμα, οτι, διά νά άπο- 

τελεσΐτή έν τώ ούρανώ λάμψις έξισουμένη προς τήν ύπό τού 

Ήλίου παραγομένην, πρέπει νά συνενωϊώσι πεντακισχίλια 

εκατομμύρια άστέρων τής αύτής μετά τού Σειρίου έντάσεως. 

Ά λλά πολύ ϊίά έκολακεύομεν τον ήμέτερον "Ηλιον, παραβάλ- 

λοντες αύτόν πρός τον .Σείριον ύπό μόνην τήν έποψιν τού 

φαινομενικού τούτου ύπολογισμού.

Διά νά άποβή ή σύγκρισις αύτη άμερόληπτος, πρέπει νά 

λάβωμεν έν πρώτοις ύπ’ οψιν, όποιος τις ϊ ά  παρίστατο εις 

τούς ήμετέρους οφθαλμούς ό "Ηλιος, μετατιθέμενος εις τήν 

ϊίέσιν τού Σείριου, καί όποιος ϊτά έφαίνετο ό Σείριος, προση- 

λούμενος εις τήν αύτήν τού Ήλίου άφ’ ήμών άπόστασιν. ’Εν 

τοιαύτη τινί μεταλλαγή δέσεως, τουτέστιν αν ό Σείριος, έγκατα- 

λείπων τήν έν τώ διαστήματι ΐίέσιν αύτού, ένεΐρονίζετο εις τά 

άνάκτορα τού ήμετέρου Ήλίου καί άντικαϊίστα αύτόν, ήϊέλο-
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μεν ύποστή τό αύτό άποτέλεσμα, ώς έάν άθροισμά τι έκ 224 

όμοιων τώ ήμετέρω ήλίων έξέλαμπεν αίφνης έν τώ ούρανώ. 

’ Ενώ άπ’ έναντίας, αν ό "Ηλιος έξωρίζετο εις τήν άπόκεντρον 

τού Σειρίου έπικράτειαν, ήϊτελεν είσϊαι μόνον διά τηλεσκο

πίου ορατός, καί δικαίως ϊίά ήγνοοΰμεν τήν ύπαρξιν αύτού’ 

άπαραλλάκτως ώς ήϊελε συμβή αύτό τούτο καί εις τήν 

ήμετέραν Σελήνην, αν άπεμακρύνετο μέχρι τής άποστάσεως 

τού Ήλίου.
Καί μόνη ή ιδέα τοσούτω καταπληκτικτς μάζης, πλανω- 

μένης διά τών α&ερίων έρήμων, έμβάλλει εις σκοτοδίνην τον 

άνϊρώπινον νούν. Καί έντοσούτω ό υπερμεγέθης έκείνος 

φωστήρ ούδέν έτερόν έστιν έπίσης, είμή μόριον κονιορτού άπέ- 

ναντι τής άκαταλογίστου άπειρίας τον παντός.
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Ταΰτα έν συντομία περί τινων έκ τών θαυμαστών ιδιοτή

των τών κατά το αί^έριον διάστημα έσπαρμένων λαμπτήρων. 

Εις τό προσεχές έτος ϊέλω φιλοδωρήσει τοίς άναγνώσταις 

τού έ^Γνικού Ημερολογίου περιγραφήν τινα τών θαυμά

σιων τών Γαλαξιών.



ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕ2 TOY  
Μ Ε2ΑΙΩΝΟΖ

Κατά τήν χιλιετή περίπου κυοφορίαν του νεωτέρου πολι
τισμού, ήν ονομάζομεν μεσαιώνα, αί ανεξήγητοι τής φύσεως 
λειτουργίαι, τά και σήμερον άκόμη σκοτεινά φαινόμενα τού 
ηλεκτρικού ρευστού καί τού μαγνήτου, προ πάντων δέ, τά 

ένεκα τής κακοπαΐτείας καί τής μοναστικής αργίας έπιπολά- 
ζοντα νοσήματα τών νεύρων καί τού εγκεφάλου έπλή^υναν 
παρά τοΐς τότε άνϋτρώποις τήν υπό ποικίλα ονόματα έπιφοί- 
τησιν παντοίων δήϊεν υπερφυσικών οντων. Τά άόριστα σχή
ματα, ατινα τό βλέμμα τού εκστατικού έδίωκε μεταξύ τών 
νεφών, ώνομάσΪΓησαν συλφίδες,  οί έκ τής φλογός άναπηδών- 
τες σπινθήρες, ή αί ύπεράνω τού έλους πλανώμεναι λάμψεις 
σα λα μ άνδρ α ι ,  αί αναθυμιάσεις τών πεδιάδων μετά τήν 
βροχήν Χθουοδαίμονες  (gnomes) καί ούτω καθεξής. Ταύτα 
ήσαν ως επί τό πολύ κληροδοτήματα τής πριν πολυθείας, 
χαρίεντα πλάσματα τής ήβώσης τών άρχαίων φαντασίας, 
ατινα ήσπάζετο μειδιών καί αύτός ό 2ωκράτης, άνάξιον νομί- 
ζων φιλοσόφου νά πολεμήση αυτά διά σχολαστικής τίνος καί 
άγροΐκου, ώς έλεγε, σοφίας (<*). Ά λλ’ οί ίεροκράται έφάνησαν 

(α) Πλάτ. Φαίδρ. έ'κδ. 'Ρουνκε'ν. το'μ. η*, σελ. δ.

ήττον επιεικείς τού "Ελληνος φιλοσόφου πρός τάς δημώδεις 
προλήψεις. Τάς άθώας τών δυνάμεων τής φύσεως προσωπο

ποιήσεις μετεμόρφωσαν εις πραγματικούς κερατοφόρους δ α ί 
μονας· τούς δέ κατεχομε'νους δήθεν ύπ’ αύτών κατεδίωξαν 
δι’ αναθεμάτων, πυρός καί σιδήρου. Ή  άγρία αύτη κατα
δρομή έδωκε πλείονα ύπόστασιν εις τά όνείρατα ταύτα· τά 
δέ χειροήθη τών άρχαίων φαντάσματα, προικισθε'ντα υπό τής 
’Εκκλησίας δι’ άγνώστου πρότερον πρός τό κακοποιεΐν δυνά- 
μεως, έπε'χυσαν τήν κατήφειαν καί τον τρόμον έφ’ ολον τον 
μεσαιώνα. Ό  ορΆός λόγος είχε τότε κατακλιθή, ή κριτικά 
έκοιμάτο ύπνον βαθύν τής δέ επιστήμης ή γλώσσα ήτο μέχρι 
ρίζης άποκεκομμένη. Παράδοξός τις σύγχυσις τών διανοητι
κών δυνάμεων καί διηνεκής τού νευρικού συστήματος ερεθισμός 
κακίστων τούς τότε άνθρώπους δειλούς, άνησύχους καί 
εύπιστους ως παιδία. Άλλά καί οί νεκροί αύτοί, καταλη- 
φθέντες υπό τής επιδημικής ταύτης άνησυχίοις δέν ήδύναντο 
νά ήσυχάσωσιν ε’ν τώ τάφω· παράπονα καί στεναγμοί άντήχουν 

τήν νύκτα ε’ν τοΐς κοιμητηρίοις · τάς δέ νεκρικάς σινδόνας 
έκηλίδονον πολλάκις θερμού αίματος σταγόνες. Ούδείς έστο- 
χάσθη τότε ν’ άποδώση τά φαινόμενα ταύτα εις προώρους 
ενταφιάσεις νεκροφανών· άλλ’ εις τον φόβον τών δαιμόνων 

προσετέθη καί ό τρόμος τών βρυκολάκων.
Τήν τελευταίαν ταύτην δεισιδαιμονίαν συγγραφείς τινες 

αντί ν’ άποδώσωσιν εις τήν αμάθειαν τών τότε ανθρώπων, 
ύποθαλπομένην υπό τής άπληστίας τού κλήρου, άπέδωκαν εις 
αύτό τό πνεύμα τού χριστιανισμού, τό διδάσκον τήν καί πε'ρα 
τού τάφου παράτασιν τής ζωής. Άλλ’ ή μομφή αύτη εις 
τοιούτον σφενδονιζομένη ύψος πίπτει άφ’ έαυτής. Τό δόγμα 
τής αθανασίας ήτο προγενέστερον τού χριστιανισμού· τά δέ



φασματα, η νεκρομαντεία καί τών ψυχών αί δραπετεύσεις, 
καί παρά τοΐς λαοϊς τή ς’Ανατολής καί παρ’ "Ελλησι καί ε’ν τή 

2καδιναυΐκή μυθολογία άπαντώνται. Τάς δεισιδαιμονίας όμως 
ταύτας ου μόνον δέν υποστηρίζει, αλλά καί διά σαφών χορίων 
φαίνεται άποδοκιμάζον τό Εύαγγέλιον. Ούτως ό "Αγ. Λουκάς 
παριστα τον ’Αβραάμ λέγοντα τώ κακώ πλουσίω, οστις έζήτει 
τήν άποστολήν του νεκρού Λαζάρου είς τον κόσμον προς απο
τροπήν τών πέντε άδελφών του άπό τής οδοί τής άπωλείας, 

“ ’Επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών καί υμών χάσμα μέγα 
“ εστηρικται, οπως οί ϊέλοντες διαβήναι έντεΰϊεν προς υμάς 
“ μή δύνωνται, μηδέ οί έκε»εν πρός ημάς διαπερώσιν («).

Οπερ σημαίνει, αν δέν άπατώμεϊα, ότι έκαστος νεκρές 
πρέπει νά μένη έκεϊ, όπου έταξεν αύτόν ή ξτεία δικαιοσύνη. 
Κατώτερο δε ο αυτός Αβρααμ ίϊέλον ν’ άποδείξη ού μόνον 
άδύνατον τήν είς τον κόσμον επάνοδον τών νεκρών, άλλά 
καί ανωφελή πρός σωτηρίαν τών ζώντων, οιτινες μόνα πρός 
τούτο μέσα εχουσι τά παραγγέλματα τής θρησκείας, προσθέτει 
έν τώ τέλει τού αυτού έδαφίου·

“ Ε ι Μωσέως καί τών Προφητών ούκ άκούουσιν, ουδέ έάν 
“ τις τών νεκρών άναστή, πεισ^ήσονται” .

Τά έδάφια ταύτα άρκοΰσι, νομίζομεν, ν’ άποδείξωσι τον 
αμιγή τερατικών ρύπων χριστιανισμόν πληρέστατα άποδεχό- 
μενον τό άμετακίνητον τών νόμων τής φύσεως, οιτινες τήν 
πλακα τού τάφου σφραγιζουσιν άκραδάντως. Αί υπό τού 
2ωτήρος ένεργηξτεϊσαι νεκραναστάσεις ούδ’ ολως άντιβαίνουσι 
κατ ουσίαν είς τόν θεμελιώδη τούτον νόμον διότι καί έν 
αυταΐς παρατηρούμεν, οτι ψυχή, άπεκδυΐτεΐσα τό σώμα, δέν
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(α) Κατά Αουκάν ιατ'. 26.

δύναται άλλως νά έπανέλ^η είς τήν γήν, είμη μόνον άναλαμ- 
βάνουσα καί πάλιν τό έπίγειον αύτής ένδυμα. Άλλ’ ή τοι- 
αύτη σαρκική άνάστασις ούδέν έχει κοινόν πρός τάς μεσαιωνι- 
κάς δραπετεύσεις άσωμάτων ψυχών, καί τάς σήμερον ακόμη 
πιστευομένας παρά πολλών έπιφοιτησεις πνευμάτων εις τα 

χείλη πινακίου ή τούς πόδας μαγνητισϊείσης τραπεζης.
’Αλλά καί έν αύτώ τώ σκότει τής μεσαιωνικής άμαίτείας 

δέν έλειψαν έκ διαλειμμάτων λογικότεροι έπωσούν θεολόγοι 

διδάσκοντες, οτι οί τεΪΓνεώτες μένουσιν αιωνίως έν τή όρισίτείση 
αύτοίς κατά τά έργα των κατοικία- τα δε υπακουοντα εις 
τάς έπικλήσεις τών μάγων φαντάσματα ούδέν άλλο ησαν, είμη 
αύτός ό Διάβολος, οστις έλάμβανε κατ’ άρέσκειαν τήν μορ
φήν οίουδήποτε προσκαλουμένου νεκρού, ΐνα έξαπατήση τους 
οφθαλμούς καί τήν συνείδησιν τών άνξτρωπων, παρέχων αύτοίς 
τήν μικράν έλπίδα, ότι δύνανται τή βοήθεια τών μαύρων 
πτερύγων του νά ύπερβώσι τό χάσμα, οπερ έστήριξεν ό ίτεός 
μεταξύ τής ζωής καί τού θανάτου. Οί ιερείς ούτοι λέγουσιν 
έν άλληγορική γλώσση τά αύτά περίπου, οσα ό έρξτός λόγος 
καί ή ’Επιστήμη κηρύττουσι κ α ϊ’ εκάστην άνευ περιφράσεων. 
"Αν δέ ύποξΓέσωμεν, ότι, μεταχειριζόμενοι τήν λέξιν Διάβολος  
ώς άπλούν ρητορικόν σχήμα, ούδέν άλλο έσκοπουν η να προσ- 
ωποποιήσωσι δι’ αύτής τήν μωρίαν καί τήν σκοτοδίνην τού 
νεκρομάντεως, άπατωμένου υπό τών φασμάτων τής νοσουσης 
κεφαλής του, τότε δυνάμεϊα νά τείνωμεν άνενδοιάστως την 
χεΐρα είς τούς καλούς τούτους θεολόγους, άναγορεύοντες αύτους 

άξιους ύπερμάχους τής προόδου καί τής έπιστήμης.
Δυστυχώς όμως ό Διάβολος, οστις κατά ττν έποχήν έκείνην 

ήτο κοσμοκράτωρ, είχεν, ώς παντες οι μεγάλοι βασιλείς, πλη- 
ξτύν άνακτόρων. Ένησμενίζετο μεν ενίοτε να καταλυη έν τή
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κεφαλή των νεκρομάντεων, άλλα το προσφιλέστερον αύτού 
ενδιαίτημα ήτο ή συνείδησις των κακών ιερέων, οΰς παρεκίνει 
ν’ άνανεώσιν έν τοϊς του ’Ιησού ναοίς τάς άγυρτείας των 
άρχαίων θυσιαστηρίων. "Αν πάλιν φωσφορώδεις λάμψεις έπλα- 
νώντο ύπεράνω του έλους, αί λάαψεις αυται ή σαν αί λεγο'μεναι 
ψυχαί, ων ή δίψα επρεπε να σβεσΐτή δι’ ηγιασμένου ΰδατος, 
του οποίου ή πώλησις έπέτρεπεν εις τον ίερε'α, με^ΰοντα ε’ν 
τοίς παρά πάση τότε ’Εκκλησία πεπηγμένοις καπηλείοις, 
ν’ ανανέωση τό ευαγγελικόν ϊαύμα τής μετατροτοής του ΰδα
τος εις οίνον.

’Αλλά ταύτα ήσαν, φαίνεται, τά έλάχιστα αμαρτήματα, 
ων οί νεκροί παρεϊχον άφορμήν εις τούς ζώντας. Κατά τούς 
άξιοπιστοτέρους των χρονογράφων πλήθος εγκλημάτων διε- 
πράττοντο καξτ’ εκάστην ύπο των βρυκολάκων, ή τουλάχιστον 
άπεδίδοντο εις αυτούς. ’Εληστεύοντο ταμεία, ήτιμάζοντο 
γυναίκες, έπυρπολούντο δάση, άνθρωποι εύρίσκοντο έν τή κλίνη 
των νεκροί, ή έξύπνουν ήκρωτηριασμένοι. Το δέ περιεργότερον 
είναι, οτι οί έκ τού ά'λλου κόσμου ούτοι κακούργοι μόνους 
τούς εις την δυσμε'νειαν τού κλήρου υποπεσόντας έκακοποίουν. 
Ή  άποκλειστικότης αΰτη των βρυκολάκων έδωκεν άφορμήν 
πολλών λήρων καί τολμηρών υποθέσεων εις κακεντρεχείς τινας 
ιστοριογράφους. Πρέπει ομως καί νά ομολογήσωμεν, οτι, 
άφού το Εύαγγέλιον άπαγορεύει ρητώς νά πιστεύωμεν εις βρυ- 
κόλακας, οί ταλαίπωροι ιστορικοί, εύαγγελικώς σκεπτόμενοι, 
είχον καί ολίγον δίκαιον νά καταφεύγωσιν έν τή άμηχανία 
των εις υποδέσεις. Άλλ’ άφίνοντες έκαστον οπως βούλεται 
ν’ άποφασίση μεταξύ ιερέων καί Εύαγγελίου, περιοριζόμεΪΓα 
νά παραίτέσωμεν ώς άπλούν δείγμα τής κακοηξτείας τών 
τότε βρυκολάκων την Ιστορίαν τού Άρχιερέως Οΰδου, ήν
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μέχρι σήμερον διηγούνται μετά φρίκης οί κάτοικοι τής 

Σαςωνίας.
'Ο  καλός ούτος έπίσκοπος τού Μαγδεβούργου ήτο πράος, 

έλεήμων, σώφρων, πολυμαθής, άλη^ής ποιμήν, ή μάλλον 
πατήρ τών πνευματικών αυτού τέκνων. Άλλά πάντα τά 
προτερήματα ταύτα ήσχημίζοντο ύπο φοβερού τίνος δι* ιερέα 

τής έποχής έκείνης έλαττώματος. Ο Ούδος μή άρκούμενος 
ν’ άσκή ό ίδιος πάσας τάς χριστιανικάς άρετάς, άπήτει τήν 
άσκησιν αύτών καί παρά τών ύπο τάς διαταγάς του ρασο
φόρων. Βλέπων δέ μετά λύπης εις οίον βόρβορον κακοηϊείας 
έκυλίετο ο τότε. κλήρος, διενοήίΐη νά μεταχειρισΐϊή κατά 
μίμησιν τής Ανατολικής ’Εκκλησίας τον γάμον ώς άντιφάρ- 
μακαν κατά τής άκολασίας τών κληρικών. ’ Αρχόμενος λοιπόν 
άπο εαυτού τής μετα^ρυ^μίσεως, δ καλδς Άρχιερεύς καίτοι 
εβδομηκοντούτης ήδη, καί καταβεβλημέμενος ύπο τής σκλη
ραγωγίας καί τής μελέτης, έξήγαγεν έκ γειτονικού μοναστηριού 
δμήλικά τινα σχεδόν ήγουμένην, ήν ένυμφεύ^η δημοσία, προ- 
τρέπων τούς μή δυναμένους νά τηρήσωσι τήν αγνότητα εις 
μίμησιν τού παραδείγματος του. 'Η  προαίρεσις τού γέροντος 
’Επισκόπου ήτο ίσως καλή, άλλ’ ή ώρα τής μεταβρυ^μίσεως 
δέν είχε σημάνει άκόμη' ώστε σκώμματα μόνον καί μίση 
έπεσώρευσε κατά τής πολιάς κεφαλής του δ πρόδρομος ούτος 
τού Λουθήρου έκ μέρους τών ιερέων, προτιμώντων νά καταπα- 
τώσι καϊτ’ εκάστην τήν εβδόμην έντολήν τού ΐΤεού μάλλον 
ή νά παραβώσι τούς κανόνας τής Δυτικής ’Εκκλησίας.

Εις τοιαύτην εύρίσκοντο τά πράγματα κατάστασιν, οτε
πρωίαν τινά ο Άρχιερεύς Ούδος εύρεση νεκρός έν μέσω τού
νάρξίηκος τής μητροπόλεως. Ή  άποκεκομμένη κεφαλή έμόρ-
φαξεν έντος έλους πεπηγμένου αίματος, τδ δέ σώμα έκαλύπτετο

27

—  417 —



δια μονού τού νυχτικού χιτώνος. Ο ’Επίσκοπος άρπαγείς 
προφανώς άπό της κλίνης του, είχε μετακομισθή εις την 
’Εκκλησίαν, όπου έκαροτομήθη. Άλλα τίνες ήσαν οί δήμιοι, 
η μάλλον οι δολοφονοι; Η εν τώ δωματιω τού ’Επισκόπου 

κοιμωμένη γυνή διηγήθη τρέμουσα, οτι, μεσοΰσης ήδη τής 
νυκτός, άφυπνίσθη υπό άπαισίας τινός φωνής ψαλμωδούσης 

Cessa de ludo 

Satis ludisti Udo («),

Είτα, ανοιχθεισης τής θυρας, εΐσώρμησαν εις τον κοιτώνα 
μαύραι τινες μορφαι, αιτινες αρπάσασαι τον ’Επίσκοπον εκ 
τής κλίνης, άπήγαγον αύτόν πρός τήν ’Εκκλησίαν, ή δέ γυνή 
έλειποθυ’μησε. —

Εν τή Επισκοπή ¿φιλοξενείτο τοτε έφημέριος τις ένόματι 
Φρειδερίκος, οστις επεδιωκε δι ασκητικής διαίτης τον τίτλον 
τού αγίου. Γ0  ίερεύς ούτος είχε διέλθει τήν αποφράδα εκεί
νην νύκτα εν τή Εκκλησία, δεόμενος τώ ύψίστω νά εκδίωξη 
τους δαίμονας, τας προοδευτικας δηλαδη ιδέας, αιτινες κατ 
είχον τον Ουδόν. Γ0  ναός ήτο έρημος, ή νύξ ασέληνος, καί 
ο πτωχός εφημέριος ετρεμεν έν τώ σκότει, οτε φοβεραί κραυγαί 
μετά θρήνων μεμιγμέναι αντήχησαν έν τώ σκευοφυλακίω, έκ 
τού οποίου έξελθών μετ’ ολίγον άνήρ λευχείμων καί πελωρίους 
πτέρυγας φέρων έπί τών νότων έ'σπευσε ν’ άνάψη τά κηρία 
τού θυσιαστηρίου. γΟ Φρειδερίκος είδε τότε άνθρωπον ημί
γυμνου, τον οποίον δαιμονοσχημα φασματα έκράτουν δεδεμένον 
αλλ η προσοχή αυ’τού προσηλώθη καί πάλιν εις τήν θυραν 
τού σκευοφυλακίου, δι ής είσήρχετο πρωτοφανής καί κατα
πληκτική τις λιτανεία.

(α) Παυσε δ'.ασκεδάζων, Οϋδε! ϊχανώς δ'.εσκε'δασας ηδη.
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’Επί κεφαλής έβάδιζον οί άγιοι προστάται τής Μαγδε- 

βουργείου έκκλησίας, διακρινομενοι έκ τών υπο τής παραδοσεως 
άποδιδομένων αύτοίς παρασήμων μετα τουτους εισήλυον 

άγγελοι λευκοφόροι, ηγούμενοι γυναικός, ήν έκ τού χρυσού 
στεφάνου καί τού κυανού πέπλου πας τις ηδυνατο ευκόλως 
νά γνωρίση ώς την Παναγίαν. Τουτοις ειποντο ετεροι άγγε
λοι ένδεδυμένοι έρυθρομέλανας μανδύας, έν οίς διεκρίνετο ό 
άγ. Μιχαήλ, πάλλων τήν πλατυσίδηρον ρομφαίαν του. Τελευ
ταίος δέ είσήλθεν έν μέσω κηροφόρων άνήρ φέρων άκάνθινον 
στέφανον καί βαρύν έπί τών ώμων σταυρόν. Απας ο υπεράν
θρωπος ούτος κλήρος έτοποθετήθη έπί τών στασειδίων ό δέ 
’Ιησούς, έκεΐνος τουλάχιστον, οστις έ'φερε τά έμβλήματα τού 
Γολγοθά, έκάθισεν έπ’ αυτού τού Αρχιερατικού θρόνου. Οι 
δαίμονες ήρχισαν τότε κατηγοροΰντες τον ’Επίσκοπον, ού καί 
αύτό τό στόμα έκράτουν στερεώς δεδεμενον. Ο κατηγορού
μενος, προσκληθείς ν’ άπολογηθή, δέν ήδυνήθη ν’ άπαντήση 
ούδέ γρΰ, είτε συναισθανόμενος τό βάρος τών αμαρτιών του, 
ειτε στενοχωρούμενος υπό τού φίμωτρου. Η εύσπλαγχνος 
Παναγία έπειράθη τότε νά μεσιτεύση υπέρ αυτού, γονυπετή- 
σασα προ τού 2ωτήρος· άλλ ο’τε ηκουσεν οποίον ασελγειας 
τέρας ήτο ό γέρων’Επίσκοπος, τολμήσας νά νυμφευθή γυναίκα 
μεμνηστευμένην τώ υίω της, εύθύς απεσύρθη η Θεοτόκος, 
καλύπτουσα διά τών χειρών τό έρυθρόν ύπο τής αιδούς προσ- 
ωπόν της. "Ο ’Ιησούς ένευσε τότε τώ Άγγέλω Μιχαήλ, τού 
οποίου ή μάχαιρα ήστραψε καί κατέπεσε· είτα δέ έσβέσθη- 
σαν αί λαμπάδες, καί τό πάν ήφανίσθη έν τώ σκότει.

Ό  άφωνος μάρτυς τής σκηνής ταύτης, νομίζων οτι ήπα- 

τάτο υπό οπτασίας νυκτερινής, προεχώρησε μετά δειλίας προς
τό θυσιαστήριον, αλλά προσκόψας κατ’ άψύχου ’όγκου κατε-

2 7 *
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λήφΪΓη ύπο τρόμου, καί έτρεξε δρομαίος νά κλειστή εν τώ 
κελείω του. Τήν δέ έπιοΰσαν οί ύπηρέται τής εκκλησίας 
εύρον παρά τούς πόδας τοΰ θυσιαστηρίου τό άκε'φαλον σώμα 
του ’Επισκόπου. Τό κατηραμενον λείψανον έβρίφίϊη είς τούς 
λύκους, καί αί αίμοβαφείς πλάκες άφέΐησαν άσπόγγιστοι, 
καλυφϊτείσαι μόνον διά μικρού τάπητος. Κατά πάσαν δ’ έ'κτοτε 
χειροτονίαν έκαστος νέος έπίσκοπος Μαγδεβούργου έφέρετο 
εκεί επισήμως υπό τού συνηγμένου κλήρου, καί, άφαιρουμένου 
τού τάπητος, ε’δεικνύοντο αύτώ τά ερυθρά ίχνη τής τιμωρίας 
τού Ίεροσύλου.

Τήν ιστορίαν ταύτην έξελεξάμην μεταξύ μυρίων τοιού- 
των, ών βρβουσιν οί χρονογράφοι κα ίτά μεσαιωνικά συναξά
ρια, ώς υπέρ πάσαν άλλην άποδεικνύουσαν ού μόνον είς 
ποίον βαθμόν έξαχρειώσεως εφξτασεν ό τότε κλήρος, άλλά 
καί πόσον συγγενεύει μετά τής άσεβείας ή δεισιδαιμονία· 
ούδέν τώ οντι βδελυρότερον καί ένταύτώ άσεβέστερον τής 
είς τον ’Ιησούν άποδιδομένης ταύτης δολοφονίας. "Αν τό 
χάσμα τό χωρίζον ημάς άπό τών νεκρών δέν ήτο άνυπέρ- 
βατον, αν αύτός ο 2ωτήρ ήδύνατο, δίχως νά διαταράξη 
τούς κειμένους νόμους, νά έπανέρχηται πρός ημάς υπό 
άλλην μορφήν, πλήν τής μεταλήψεως, άντί τού Ούδου 
βεβαίως ή^ελε πατάξει τούς αύτουργούς τής αίσχράς 
εκείνης κωμωδίας, τον δέ δυστυχή ’Επίσκοπον ή'ξτελεν άνε- 
γείρει, λέγων αύτώ ώς τή μοιχαλίδι “ ύπαγε καί μηκέτι 
άμάρτανε”. "Αν τά έν ούρανώ μακάρια πνεύματα έδύναντο 
νά όπλισϊτώσι δι’ αισθητής ρομφαίας πρός τιμωρίαν τών 
έπί τής γής κακουργούντων, ούτε οί ' Ιερεξετασταί ήξτελον 
προφϊάσει τοσούτους νά καύσωσιν ανθρώπους, ούτε ή ’Αγία 
Ειρήνη νά τύφλωση τον υιόν, ούδ’ έ ’Αλέξανδρος Βοργίας
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νά φαρμακεύση τούς υπηκόους του διά τοΰ άρτου τής 
Εύχαριστίας. ’Αλλά τό ξτανατόνειν δέδοται είς μόνους τούς 
ο’νϊρώπους, τάς νόσους καί τό γήρας. Ό  δέ θεός είναι μόνης 
τής ζωής ό υπέρτατος διανομεύς, καί ούτε είς τούς άγγέλους 
έπιτάσσει έργα δημίων, ούτε παρά τών ιερέων του άπαιτεϊ 
νά στέλλωσιν άνϊρώπους είς τήν κόλασιν δι’ άναίεμάτων.
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Ε Κ Θ Ε Σ Ι2
τών περί τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί γραμματολογίαν σπουδών 

έν Γαλλία («),

υπό E. E g g e r .

Γενικαί παρατηρήσεις.
ΙΙολλαί μέν πολλάκις ήκούσ^ησαν καταμέμψεις έν Γαλλία 

διά τήν ύποτώεμένην έλάττωσιν τών περί τήν άρχαίαν γραμ
ματολογίαν, καί ιδίως περί τήν ελληνικήν, σπουδών άλλ’ ή

(α) "Ισως τινες νομίσουσιν υπερβολικήν τήν έπιγραφήν “δώεσις”, 
τεϋειμένην έπί συλλογής σημειώσεων, έν αίς ή κριτική μικρόν έχει 
μέρος, καί ών συνηίοέστατο'ς έστι σκοπός ή ακριβής και μεθοδική βιβλιο
γραφία. Άλλα τό κατ’ έμε ούτε ευκαιρίαν είχον, οϊτε τήν κυριο'τητα 
έκείνην, ή'ν μόνος δυ'ναται έχειν ό γραμματείς εταιρίας τινός ή συλλόγου 
έπιστημονικοΰ, ΐνα συντάξω τήν παρούσαν πραγματείαν έν έκτασει και 
κατά τάς άναλόγους διαιρέσεις, τάς προσήκουσας τή κυρίως καλούμενη 
έχϊέσει' άλλως τε δέ, έν τή έφεξής γενησομένη μακρά έξαρώμήσει 
πολλά διαπρέπουσι συγγράμματα, ών έξαρκου'ντως ορίζω τήν αξίαν, και 
μόνον παρατύείς τών συγγραφέων τά ονόματα. Περί δε τών έμών 
πονημάτων, ήρχέσ3ην κατά τό είωΐός είς μόνην αυτών τήν έν οίκείω 
τόπω μνημόνευσιν· πλήν ει που τό καθόλου της έπιστημης συμφέρον 
έπέβαλλέ μοι τό καθήκον τού έλευϊέρως άποφήνασίίαι γνώμας καί κρί
σεις, πρός τά ί'δια έμοΰ πονήματα άφορώσας. Οΰχ ήττον δε δίκαιον 
ένόμισα τό μνημονεΰσαι άπλώς καί πολλών μέτριων συγγραφών, αΐτινες 
καί μή έμφαίνουσαι μεγάλην τής πολυμαϋείας πρόοδον, ομως συντελούσί 
τι είς τό ΰποβοηϋείν τοϊς περί τήν άρχαίαν γραμματολογίαν σπουδάζουσι, 
καί είς τό διαδιδόναι παρ’ ήμίν τών xotoótiov σπουδών τήν έπιδυμίαν.

παρούσα έκϊεσις καταδείξει ίσως, οτι ή τών ελληνικών γραμ

μάτων σπουδή, έκλιποΰσα σχεδόν έν τω ΙΗ' αίώνι έκ τών 

ήμετέρων πανεπιστημίων, καί έν μόναις ταϊς Άκαδημίαις 

περιορισϊεϊσα, ούδεμίαν έν τώ παρόντι αίώνι ύπέστη έλάττωσιν, 

άλλά καί τουναντίον σπουδαίας έποιήσατο προόδους παρ’ ήμΐν.

Πολλά τών καθόλου γεγονότων μαρτυροΰσι προ πάντων 

τήν πρόοδον ταυτην.

α’) Η αΰξησις του άρίΐμεύ τών έν τοίς δημοσίοις έκπαι- 

δευτηρίοις εδρών πρός διδασκαλίαν τών ελληνικών γραμμάτων, 

ή έκτασις καί ή όσημέραι έπαυξάνουσα ποικιλία τών προγραμ

μάτων, κα^’ α γίνεται ή διδασκαλία αΰτη, καί ή άποτε- 

λεσματική φοίτησις μαϊτητών σχετικώς λίαν πολυαρίθμων.

β') Η μέση βαθμολογία, έπίσης έςελεγχομένη κατά τούτο, 

μικρών τινων παραλλαγών εξαιρούμενων, έν τε ταίς δοκιμα- 

σίαις τών λαμβανόντων τον βαθμόν τού τελειοδιδάκτου, καί 

έν ταίς γινομέναις πρός παραδοχήν.

γ') Γ0 μέγας άριϊτμός τών δέσεων, τών υπέρ τού διδα

κτορικού βαίτμού συγγεγραμμένων, ών ή υπόδεσις λαμβάνεται 

έκ τής ιστορίας, τής γεωγραφίας, της φιλοσοφίας, τής γραμ

ματολογίας, καί έξ αυτής τής γραμματικής τής άρχαίας 

Ελλάδος. Τούτο δέ μάλιστα καταφαίνεται άπό τού έτους 

1840, οτε νέα τις διάταςις κατέστησεν ευρύτερου τό σύστημα 

τής έν τοϊς ήμετέροις πανεπιστημίοις δοκιμασίας, ρητώς 

παρέχουσα τοϊς δοκιμαξομένοις έλευϊερίαν τινά είς τό έκλέγειν 

τό υποκείμενον τής δέσεως· τοιαύτην δέ ούκ άπελάμβανον 

πρότερον, πλήν εί ποτε κατ’ άνοχήν έξαιρετικήν. Ά π έ τού 

έτους 1840 μέχρι τέλους τού παρόντος 1866, έκ τών περίπου 

250, οις έπετράπη ή δοκιμασία, οί 140 έπραγματεύσαντο έν 

τή έτέρα τών δύο δέσεων, τινές δέ καί έν άμφοτέραις, ύπο-
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θέσεις τής άρχαίας Ελληνικής γραμματολογίας. Πολλαί τών 

θέσεων τούτων σπουδαίως διαφέρουσι τή κριτική· τινές δέ είσι 

πλήρη συγγράμματα, καί έπισήμως έπιδοκιμασθεΐσαι έτυχον 

ευμενούς αποδοχής παρά τε τώ κοινω καί παρά τή Γαλλική 

’Ακαδημία· ή, χάρις τή ευτυχεί μεγαλοψυχία τών προικοδοτη- 

μάτων τού Monthyon, δύναται άμείβειν κατ’ έτος διά χρη

ματικών άθλων παν σύγγραμμα, πραγματευο'μενον ύπόθεσιν 

εις τάς ήθικάς έπιστήμας άναγομένην, καί συνάπτον τής 

γλώσσης τήν καλλονήν προς τήν έπιστημονικήν διδασκαλίαν.

’ Αδύνατόν έστιν έξαριθμήσαι τάς θέσεις ταύτας έν τή 

παρούση έκθέσει- διό παραπέμποντες εις τήν έν έτει 1855 

συνταχθεΐσαν υπό τού Κυρίου Mourier ειδικήν τών θέσεων 

τούτων βιβλιογραφίαν, ώς δυναμένην καθ’ ήν περιλαμβάνει 

περίοδον συμπληρώσαι το ήμέτερον τούτο σχεδιογράφημα, 

μνημονεύσομεν ένταύθα τών μάλιστα άξιολόγων, καθ’ ήν 

πραγματεύονται ύπόθεσιν καταλέγοντες αύτάς. "Αξιόν δέ 

παρατηρήσεώς έστιν, οτι πολλαί τών θέσεων τούτων συνεγρά- 

φησαν υπό ιδιωτών ή έπιδόξων νομολόγων, κατάλληλον εύρόν- 

των εύκαιρίαν έν ταΐς διδακτορικαΐς δοκιμασίαις, όπως άσχο- 

ληθώσι περί μελετάς δυσκόλους καί πολλών έπαίνων άξίας· 

τό δέ μάλιστα θαυμαστόν, ότι φιλόπονοι τινες υποψήφιοι δίς 

έπεχείρησαν γράψαι ελληνιστί τήν θέσιν, ήν λατινιστί μόνον 

άπήτει παρ’ αύτών ή τών δοκιμασιών διάταξις. Ή  ’ Ε λληνιστί  

συγγεγραμμένη θέσις περί ’ Απολλώνιου τού Τυανέως υπό τού 

Κυρίου Mervoyer (1864) έπεδοκιμάσθη καί έτιμήθη δια τήν 

εύφράδειαν καί κανονικότητα τής γλώσσης ούχ ήττον ή διά 
πολυμάθειαν.

Τής προόδου ταύτης ή τιμή έπίκειται κατά μέγα μέρος 

τώ Κυρίω Victor de Clerc, τώ άπό τού 1833 μέχρι τού 1865

κοσμήτορι τής φιλολογικής 2χολής τών Παρισίων ός έν τή 

μακρά ταύτη κοσμητεία διετέλεσε καθιστάς τάς διδακτορικάς 

τής φιλολογίας δοκιμασίας ένθερμόν τινα καί επωφελή αγώνα. 

’ Ελληνιστής ούχ ήττον ή Λατινιστής ών, εύθύς έν τή αφε

τηρία τού σταδίου αυτού, κάλλιον παντός άλλου έγίνωσκε 

διευθύνειν τών νέων τήν προσοχήν πρός τά μήπω έξηρευνη- 

μένα μέρη τής ’ Ελληνικής γραμματολογίας· τό δέ παράδειγμα 

καί αί νουθεσίαι αύτού έξέτειναν τήν δικαίαν καί ωφέλιμον 

αύτών δύναμιν μέχρι τών έν ταϊς έπαρχίαις Χχολών, καί 

ούτως έπηυξήθη πανταχού ή σημαντικότης τών διδακτορικών 

δοκιμασιών.
’ Αξιόλογος έστιν ομοίως ή έπωφελής σύμπραξις τών διδα

σκάλων τού άνωτέρου Διδασκαλείου (Ecole Normale supérieure), 

ώς καί ή τών νέων Καθηγητών, οι κατ’ έτος έξέρχονται έξ 

αύτού, όπως διαδώσιν άνά πάσαν τήν Γαλλίαν ό,τι παρέλαβον 

έκ τής άφθονου έκείνης διδασκαλίας.

Αί θεολογικαί Χχολαί, ών ούδαμώς έξετάζομεν νΰν τά 

δογματικά συγγράμματα, άξιαί είσι μνημονεύσεως, άτε μετά 

ζήλου συντελοΰσαι εις τάς μελέτας τής έκκλησιαστικής 

άρχαιότητος, καί ιδίως εις τήν τών Πατέρων τής ’Ανατολικής 

έκκλησίας. ’Όθεν έν τώ καταλόγω τών θέσεων τής Θεολογι- 

κής 2χολής τών Παρισίων, τώ δημοσιευθέντι κατά τό έτος 

1864 έν τή ένάρξει τών μαθημάτων, έπαινοΰνται μάλιστα αί 

εξής θέσεις* ή τού άββά Cruice (1855) περί τών τού 

Ώριγένους φιλοσοφουμένων ή τού άββά Lagrange (1856) 

περί τ ή ς  Κέλσου κ α ί Ώριγένους εριδος·  καί ή τού άββά 

Jallabert (1858) περί  τού ποιμένος τού ’ Ερμά, κ. τ. λ.

Παρά ταύτας δέ καί άλλαι τής αύτής φύσεως υποθέσεις 

έξηρευνήθησαν, αί μέν υπό λαϊκών, αί δέ υπό κληρικών, έν
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ταίς διδακτορικούς δοκιμασίαις· τοιαΰται δε είσι —  τά συγ

γράμματα Ψευδο-Διονυσίου τοΰ ’Αρειοπαγίτου, ύπο τοΰ Κυρίου 

Montet (1848)· ή λεγομένη άνταπόκρισις τοΰ Σενέκα 

καί  τοΰ ’ Αποστόλου Παύλου,  υπό τοΰ Κυρίου Aubertin 

(1857)· ο άγιος ’Ιουστίνος,  υπό τοΰ Κυρίου Aube, καί ο 

άγιος Βασίλειος ,  υπό τοΰ Κυρίου Fialon (1861)· ο Συνέ- 

σιος ύπο τοΰ Κυρίου Druon (1859)· ή συνδρομή τών τής  

’ Ε κκ λη σ ία ς  Πατέρων είς τήν χριστιανικήν έκπαί-  

δευσιν έν τω Δ' αίώνι, ύπο τοΰ άββά Lalanne (1851)· τά 

ψιλοσοφούμενα, ύπο τοΰ άββα Jallabert (1853)· Φίλων δ 

’Ιουδαίος καί  ή έν ’ Αλεξανδρεία ’ Ιουδαϊκή Σ χ ο λ ή ,  

ύπο τοΰ άββα Biet (1854), κ. τ. λ.

δ') Τήν τοΰ Γαλλικοΰ κλήρου όψίγονον ταύτην φιλοτιμίαν 

πρός τήν πανεπιστημιακήν βαθμολογίαν διηρέ ι̂σεν ή προ μικρού 

γενομένη σύστασις τής Σχολής τών υψηλών έκκλησιαστικών 

σπουδών, ήν συνέστησεν έν έτει 1846 ο Σεβασμιότατος Affre, 

’ Αρχιεπίσκοπος τών Παρισίων, έν τή αρχαία οικία τών Carmes, 

καί εξίηκεν ύπο τήν σοφήν καί φιλελεύθερον διεύίτυνσιν τοΰ άββα 

Cruice. Έ ν τώ διαστήματι τών μέχρι τοΰδε παρελθόντων 

είκοσι έτών μέγας άρι^μός τελειοδιδάκτων καί διδακτόρων 

έξήλίτον έκ τοΰ Σχολείου τούτου, οι διέδωκαν τούς καρπούς 

τής βάσιμου έκείνης έκπαιδεύσεως, οί μέν έν τω Πανεπιστη- 

μίω, οί δέ έν ταίς Έκκλησιαστικαΐς Σχολαίς διδάσκοντες, 

καί ουτω συνήργησαν λίαν έπιτυχώς είς το συνδιαλλάξαι τά 

πνεύματα μεταξύ τής ’Εκκλησίας καί τής πολιτικής κοινω

νίας. Έντεΰξτεν οί Διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι ούκ είσί νΰν έν 

Γαλλία οί μόνοι φίλοι τής πολυμοώείας, καί οι μόνοι έκζη- 

τοΰντες αύτήν μέχρι τών άρχικών αύτής πηγών. Ή  έν Γ  αλλία 

’Επισκοπική χορεία άρι^μεί μεταξύ τών μελών αύτής τρείς
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διδάκτορας, προ πολλοΰ έξελξτόντας έκ τής Σχολής τών €;ιι- 

ιηβ$, καί διδάσκοντας νΰν έν τή φιλολογική Σχολή τής Σορ

βόννης· πολλοί δέ διδάκτορες τής φιλολογίας, έν Παρισίοις 

διδαχξτέντες, διαπρέπουσιν έν τοίς Έκκλησιαστικοίς Συλλόγοις.

’ Αλλά καί έκτος τών Συλλόγων τούτων οί έν Γαλλία 

Επίσκοποι έδείχυησαν μάλλον ύπερασπισταί τών σπουδών τής 

ελληνικής γραμματολογίας- καί γενικώς άπέσχον τών παρα

δόξων έχ^ρικών διαθέσεων κατά τής σπουδής τών έίτνικών 

συγγραφέων, οτε πρό τινων έτών ή ύπόςτεσις αΰτη έδωκεν 

άφορμήν είς ζωηράς έριδας. Εύφραδής τις επίσκοπος, ο 

Σεβασμιότατος Όαρπηίοιιρ, καί ένείάβρυνε μάλιστα πολλάκις 

καί δημοσία τον δίκαιον θαυμασμόν τών Ελλήνων τραγικών, 

κατορ'Γωσας νά παρασταξτώσιν Ε λ λ η ν ι σ τ ί  ύπο τών μαθη

τών τής μικράς ’Εκκλησιαστικής αύτοΰ Σχολής, καί μάλιστα 

έν τώ ’ Επισκοπική» αύτοΰ παλατίω, τραγωδίαι τοΰ Σοφοκλέους 

καί Αισχύλου.

Έξέστω δ’ ήμΐν άναμνήσαι περί τούτου, οτι καί έν τοίς 

^εάτροις τών Παρισίων δίς καί τρις δοκιμασίείσαι αί τοιαΰ- 

ται παραστάσεις (άλλα Γαλλιστί), καί τυχοΰσαι ένίοτε τής 

συνδρομής εύφυών καί ικανών ύποκριτών, έπέτυχόν πως, καί 

τά άριστουργήματα τής άρχαίας σκηνής, άνεΰρον έκεί νοήμο- 

νας καί εύαισ^ητους άκροατάς.

ε') Οί ’Ακαδημαϊκοί διαγωνισμοί, καί πρό πάντων οί 

τής ’ Ακαδημίας τών έπιγραφών καί τής ιδίως φιλο

λογίας, έ'δωκαν ομοίως άφορμήν είς τήν σύνταξιν άξιολόγων 

συγγραμμάτων, έξ ών μνημονεύσομεν ένταΰΪΓα μόνων τών 

άναγομένων είς τον ειδικόν σκοπόν τής παρούσης έκ  ̂έσεως ■ 

ταΰτα δ’ είσίν —  έν έτει 1847, έρευναι τή ς  κ ατ ά  τούς 

μέσους αιώνας σπουδής τών Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  γραμ μάτ ων
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έν τή Δύσει,  ύπο τού Κυρίου Ε. Renan (άνέκδοτον)- —  έν 

έτει 1860, έρευναι περί τών λόγων τού £ήτορος 

Ύπερίδου,  ύπο τού Κυρίου Jules Girard, δημοσιεύσαντος 

(έν έτει 1862) δύο θαυμαστά κεφάλαια τού συγγράμματος 

αύτού, καί ύπο τού Κυρίου Fr. Meunier, ού το σύγγραμμα 

οΰπω έξεδόΪΓη- —  έν έτει 1863, 'Ιστορία τών παρ’ Έ λ λ η σ ι  

καί  'Ρ ωμ α ίοι ς  μυ θιστορ ημάτων,  ύπο τού Κυρίου Chas- 

sang· —  έν έτει 1864, έρευναι τών έλληνιστί γενομέ- 

νων μεταφράσεων τών ήμετε'ρων Γ αλλ ικ ώ ν μ υ θ ι σ τ ο 

ρημάτων έν τώ ΙΔ' καί έν τω ΤΕ' αίώνι, ύπο τού Κυρίου 

Gidel· —  έν έτει 1865, κριτ ικ ή έρευνα τών έν τώένό-  

μα τ ι  Έ ρ μ ο ΰ  τού Τρισμεγίστου έπιγεγραμμένων 

βιβλίων, ύπο τού Κυρίου L. Ménard, ού τό ύπόμνημα έδη- 

μοσιεύΐη, καί ύπ'ο τού Κυρίου Robiou, ού τό ύπόμνημα ούπω 

έκδέδοται.

Ή  Γαλλική Ακαδημία πρό τινων έτών συνεργεί τή ’Ακα

δημία τών έπιγραφών είς ένϊά^ρυνσιν τών σπουδών τούτων, 

βραβεύουσα κατά προτίμησιν τάς μελετάς της ηβικής καί 

ττς άρχαίας γραμματολογίας. "0~εν προύβάλετο έν έ'τει 1851 

νέαν τού Πινδάρου μετάφρασιν, καί έν έτει 1853 διεμέρισε 

τό προτα^έν αΪΓλον τοίς Κυρίοις Collin, Fresse-Monval, Poyard 

καί Dehèque. Έ ν έτει 1854 διαγωνισμός τις προτάξεις περί 

τού ποιητού Μενάνδρου παρήγαγε δύο καλά ύπομνήματα, τό 

μέν ύπό τού Κυρίου Ch. Benoît, τό δέ ύπό τού Κυρίου 

G. Guizot, οις διεμερίσ^η τό άίτλον. Συγχρόνως έδημοσιεύ. 

ξΓησαν ετεραι δύο πραγματεΐαι περί τής αυτής ύπο^έσεως, 

ή μέν ύπό νέου τινός κα'ύηγητού, τού Κυρίου Μ. Ditandy, ή 

δέ ύπό διετούς τίνος μαθητου τής Πανεπιστημιακής ημών 

έκπαιδεύσεως, τού Κυρίου Stiévenart· έν έτει δέ 1858 έστέφέίη
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ή ωραία μελέτη περί Θουκυδίδου, ή συγγραφεϊσα ύπό 

τού Κυρίου Jules Girard, καί δημοσιευ^εϊσα έν έτε, 1860.

Τόμος ολος άκριβών έρευνών περί τού J. Amyot, ένιαϊον 

έργον τού μακαρίτου Auguste de Blignières, προήχξτη ομοίως 

έκ τού ρητορικού διαγωνισμού, τού ύπό τής Γαλλικής ’Ακα

δημίας προβληϊΐέντος. Συμπληρώσας δέ τήν ’Ακαδημαϊκήν 

αύτού ομιλίαν διά γενικωτέρων καί πολυμα^είας βριξλουσών 

έρευνών περί τών μεταφραστών τών άρχαίων συγγραφέων έν 

τω 1S T ' αίώνι, ο νέος συγγραφεύς αναμφισβήτητα έκτήσατο 

δικαιώματα τιμής παρά τε τοϊς Έλληνισταϊς καί παρά πάσι 

τοϊς εύαισϊήτοις άνϊρώποις.

ς ') Τοϊς έπιπόνοις καί ώφελίμοις τούτοις άγώσιν υπέρ 

τής προόδου τής τών ελληνικών γραμμάτων σπουδής συνέχεται 

καί ή έν Ά ϊήναις Γαλλική Σχολή, συστάσα μέν ύπότήςκυβερνή- 

σεως τού βασιλέως Αουδοβίκου Φιλίππου κατά τό σχέδιον καί 

τάς σκέψεις τού Κυρίου de Salvandy, ύποβληξΓεϊσα δέ πρό 

έτών εκκαίδεκα τή άμέσω προστασία τής ’Ακαδημίας τής 

ιδίως φιλολογίας. Καίτοι δέ τά ύπό τών καθηγητών τής 

Σχολής έκείνης δημοσιευ^έντα ύπομνήματά είσιν ως έπί τό 

πλεϊστον άρχαιολογικά, καί ώς τοιαύτα άλλη τινί άνήκουσιν 

έκϊςέσει, οπως έκτιμηξτώσι κατ’ άξίαν, ομως ούδ’ ημείς 

δυνάμεξτα παριδείν άμνημόνευτα τα έκ τής συστάσεως τής 

Σχολής έκείνης προελίτόντα ευτυχή άποτελέσματα- ών κάλ- 

λιστόν έστιν, οτι νέαν έδωκε ζωήν ταϊς παρ’ ήμϊν πανεπιστη- 

μιακαϊς σπουδαϊς, συνδυάσασα τήν άρχαιολογίαν τή γραμμα

τολογία. Πολλαί τών διδακτορικών δέσεων, συνταχΪΓεϊσαι ύπό 

τινων έκ τών άρχικών μελών τής Σχολής έκείνης, έξαρκούν- 

τως μαρτυρούσι τά πλεονεκτήματα τού ¡συνδυασμού τούτου, 

άγνωστου μέχρι τούδε τοϊς παρ’ ήμϊν σοφοϊς άνδράσι· καί
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τοιαΰται, παραδείγματος χάρον, είσίν ή του Κυρίου Beulé 

περί τών έν 2 π ά ρ τ η  ωραίων τεχνών (1853)· ή του 

Κυρίου Jules Girard, περί του κ α τ ά  Αυσίαν αττικισμού 

(1854)· ή τοΰ Κυρίου Alexandre Bertrand, περί τών θεών 

τών προστατούντων τών ’ Ομηρικών ηρώων (1859)' 

ή τοΰ Κυρίου Bazin, περί τοΰ έπ ι τη δ εύ μ α το ς  τών 

άρχαίων καλλιτεχνών (1866)· ή τοΰ Κυρίου Gandar δια

τριβή', ή έπιγραφομένη “ ο ’Όμηρος  κ αί  ή σύγχρονος 

αύτώ Ε λ λ ά ς ” (1859).

Ή  γραμματική καί ή ιστορία τών ελληνικών διαλέκτων 

ήρξαντο ομοίως ένασχολεΐν τον ζήλον τών ήμετέρων εύπαιδεύ- 

των νέων. Μετά την υπό τοΰ Κυρίου Beulé έκδοθεϊσαν (1853) 

πραγματείαν περί τών άρχών τής ’Ρωμαϊκής διαλέκτου, είδο- 

μεν προ μικρού τον Κύριον Gustave Deville άναλαβο'ντα τήν 

σύνταξιν θέσεως “ περί τής λεγομένης Τσακωνικής δια

λέκτου (1866).

Α ί οσημέραι συχνότεραι καί στενότεραι σχέσεις τής Γαλ

λίας καί Ελλάδος έπαυξάνουσι το έκ τών τοιούτων σπουδών 

προκύπτον όφελος, ατε δή προσπελάζουσαι τήν διδασκαλίαν 

τής άρχαίας ελληνικής γλώσσης τή τής νεωτέρας, καί καθι- 

στώσαι, είπερ ποτε, μάλλον έπαισθητήν τήν άνάγκην τού 

έπανελθεϊν εις τά έθιμα έκεΐνα, άπερ άπό τοΰ 16°,J αίώνος 

διέκοψεν ή άπαίσιος μεταβολή τής προφοράς, ,ήν οί περί 

"Ερασμον έποιήσαντο. "Ηδη τής έν τή ’Ανατολή ελληνικής 

προφοράς έν τή διδασκαλία τών άνωτέρων ημών έκπαιδευτη- 

ρίων παραδεδεγμένης, εύκαιρόν έστιν έπισκέψασθαι, εί καί ή 

μέση έκπαίδευσις οφείλει ομοίως έπανελθεϊν εις τήν έν τή 

’ Ανατολή συνήθη προφοράν, ού μόνον τής νεωτέρας, άλλα καί 

τής άρχαίας ελληνικής γλώσσης, ώς μόνης έκείνης τής προ
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φοράς, καίπερ μεταβολών τινων έξ ανάγκης γενομένων, στηριζο- 

μένης έπί αληθώς έθνικής παραδόσεως. Ή  ’ Ακαδημία τών 

έπιγραφών έρωτηθεΐσα έν έ'τει 1864 περί τοΰ έπισφαλούς 

τούτου ζητήματος(“ ), άπεφήνατο γνώμην, οτι άναγκαία έστί 

νέα τις μεταβολή, καθ’ ήν άλλως καί οί Ελληνες συντίθενται 

ήμΐν, ένθέρμως ευχόμενοι ίδεϊν τήν μεταβολήν ταύτην 

γεγενημένην. Τοιαύτης μεταβολής αδύνατός έστιν ή διάταξις 

πριν ή γένωνται αί προσήκουσαι παρασκευαί, καί αδύνατος 

ή έφαρμογή άνευ προφυλάξεών τινων άλλα παντα τα προς 

παρασκευήν άπαιτούμενα μέτρα φαίνονται μετα ποθου λαμ- 

βανόμενα- καί τούτων εν έστι πάντως ή προ μικρού γενομένη 

σύστασις έδρας προς διδασκαλίαν τής νεωτέρας ελληνικής 

γλώσσης έν τώ Αυκείω τής Μασσαλίας (β). ’Ήδη δέ καί τών 

έν τοΐς Αυκείοις τής κεντρικής καί βορείου Γαλλίας διδασκόν

των καθηγητών τινες ήρξαντο έφαρμόζειν έν τή διδασκαλία 

τής ελληνικής γλώσσης τήν έν τή ’Ανατολή έπικρατούσαν 

μέθοδον. Ή  οσημέραι γινόμενη προσέγγισις τής ’ Ρωμαϊκής 

διαλέκτου πρός τήν άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν έν πόλει κοσμο- 

πολίτιδι, ο'ία έστιν ή Μασσαλία, καί έν έκπαιδευτηρίω, πολ

λούς έν τοΐς μαθηταΐς αύτού άριθμούντι νέους Ελληνας, 

συνεργήσει έπωφελώς εις τήν ποθητήν μεταβολήν έπ’ αγαθώ 

τών ελληνικών γραμμάτων, ούχ ήττον δέ καί έπ’ άγαθώ

(α) Ή  Ερώτησις αυτή συνέπεια ήν τής το'τε δημοσιευίσείσης διατρι
βής υπό τοΰ Γάλλου Κυρίου G. d’Eichthal και τοΰ Έλληνος Κυρίου 
Μ. 'Ρενιέρη “περ\ τής πρακτικής χρήσεως τής ελληνικής γλώσσης

(β) Ό  τήν διδασκαλίαν ταύτην Επιτετραμμένος καϊηγητης Κύριος 
Blancard ¿δημοσίευσε κατ’ αΰτάς πονημάτιόν τι, ού κα\ μόνη ή Επι
γραφή ίκανώς μαρτυρεί τον σκοπόν. “Ή  νεωτερα ελληνικη γλώσσα 
διδασκομένη κατά τήν ελληνικήν γραμματικήν τοΰ Κυρίου Bnrnonf.”
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της φυσικής ημών συμμαχίας μετά τών έν τή ’Ανατολή 
Χριστιανών Ο).

Ή  διδασκαλία τής νεωτε'ρας ελληνικής γλώσσης, ή έπί 
’όλα πεντήκοντα έ'τη γινόμενη έν τή Σχολή τών λαλουμένων

(α) Όρίότατα ταύτα καί τής αυτού ελληνικής παιδείας αξία ό σοφός 
καθηγητής καί α’κραιφνής φιλέλλην περί μεταβολής τής έν τή δυτική 
Ευρώπη έπικρατούσης προφοράς τών έλληνικών γραμμάτων άποφαίνεται. 
Εξ απαντος ή μεταβολή αΰτη άμεσον καί άφευκτον έξεε άποτε'λεσμα 
τήν έπαύξησιν τών σχέσεων τής ’Ανατολής πρός τήν Δύσιν και ώς νΰν 
οί έν 'Ελλάδι τήν Γαλλικήν, τήν ’Αγγλικήν, τήν Γερμανικήν καί τήν 
Ιταλικήν διδασκόμενοι 'Ελληνόπαιδες, οσω αν άτελώς διδαχίώσιν αύτάς, 
ομως έρχο'μενοι είς έκάστην τών χωρών τούτων ίκανώς είσι καταληπτοί 
τοίς έγχωρίοις, οΰτω καί τότε οί είς τήν ’Ανατολήν έρχόμενοι Γάλλοι, 
"Αγγλοι, Γερμανοί καί ’Ιταλοί, οσοι τήν άρχαίαν έδιδάχίησαν γλώσσαν, 
πρός μέν τούς λογίους καί τούς όπωσοΰν πεπαιδευμένους Έλληνας εύκό- 
λως καί αμέσως δυνήσονται διαλεγεσίαι ■ τάς δε διαφοράς τών σχημα
τισμών, οσαι τυγχάνουσι συνήθεις έν τώ στόματι τοΰ λαού, έντός 
ολιγίστων ήμερων κατανοήσουσιν, έάν καί περί τούτων φροντίζωσιν. 
’Αλλά καί αυτήν τήν καλουμένην καθαρεύουσαν 'Ελληνικήν, καί’ ήν 
γράφονται νΰν τά τε συγγράμματα καί αί έφημερίδες, έάν λαλώσι 
πρός τον τυχο'ντα ιδιώτην, προφέροντες αύτήν καί’ ημάς, έ'σονται τοίς 
πάσι καταληπτοί. Ούδείς βεβαίως τών 'Ελλήνων, είτε λόγιος τυγχάνει 
ών, είτε ιδιώτης, κατανοήσει τό ζητούμενου, έάν ξένος τις έρασμικώς 
έρωτά “πο’ϋ κατοικεί χό χιουπο'ουργκος τέες παϊντέϊας”; άλλ’ οί πάντες 
πανταχοΰ κατανοήσουσι πάραυτα τον καί’ ήμάς έρωτώντα “πού κατοικεί 
ό υπουργός τής παιδείας”; 'Ος νΰν γράφεται καί λαλείται ή ελληνική 
γλώσσα άνά πάσας σχεδόν τάς μεγαλοπόλεις τής ’Ανατολής, απανταχού 
οί ξένοι έ'σονται καταληπτοί, έάν μόνον προφέρωσιν αύτήν καί’ ήμάς· 
καί ούτως αί πολυχρόνιοι αύτών περί τήν ελληνικήν γλώσσαν σπουδαί 
γενήσονται χρησιμώτεραι, καί ή σχέσις τής ’Ανατολής πρός τήν Δύσιν 
πολλώ στενότερα καί έπωφελεστέρα, καί’ ά λίαν όρίώς ό σοφός ελλη
νιστής καί φιλέλλην Κύριος Egger άποφαίνεται. Τούτοις δέ προσίετέον 
(ο δή καί άλλοτε έλέγομεν), οτι καί λόγω φιλοκαλίας προτιμητέα έστίν 
ή καί’ ήμάς προφορά τής απαίσιου καί βαρβαροφώνου έρασμικής. 
Πολλάκις τή άληίεία ήπόρησα, πώς ανέχονται τήν τοιαύτην προφοράν 
οί τε διδάσκοντες καί οί διδασκόμενοι" ούδ’ άμνημονήσω “έ'ς τ’ αν 
ζωοίσι μετέω” τής φρικτής έντυπώσεως, ήν πρό οκτώ έτών ένεποίησέ 
μοι η άκρόασις τής φράσεως “ ω αν βούλωνται δοΰναι”, έρασμικώς

’Ανατολικών γλωσσών ύπο τοΰ Κυρίου Hase, καί νΰν μετά 
θερμότερου γίνεται ζήλου ύπο τοΰ πιστοΰ μα'ίητοΰ έκείνου, 
τοΰ Κυρίου Brunet de Presle, φιλέλληνος ειλικρινούς καί συνε
τού, δραστηρίως συνεργοΰντος πρός τον αύτον τοΰτον σκοπόν, 
τοΰτ έ'στι προς ένωσιν τών ’Ελληνιστών καί τών ’Ελλήνων. 
Ύπό τήν μετριόφρονα έπιγ'ραφήν “ Έ ^ ν ι κ ό ν Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ” 
δ Κύριος Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετος δημοσιεύει επτά ήδη 
έ'τη ελληνιστί, καί έν Παρισίοις, συλλογήν πλήρη ποικιλωτάτων 
διατριβών, άλλ’ Εκανώς παριστώσαν διά τοΰ γενικοΰ χαρακτή- 
ρος τής συντάξεως αύτής τήν έπικρατοΰσαν έν τοίς πνευμασι 
τών ’Ελληνιστών καί 'Ελλήνων διάίεσιν προσεγγίσεως καί

άναγινωσκομένης υπό καίηγητοΰ τών ελληνικών, άλλως άξιοτίμου ελληνι- 
στού καί εύπαιδεύτου άνδρο'ς. ’Αλλά καί τά “γιούκομαϊ” (εύχομαι), 
“γιουψάϊλον” (ύψιλον), “γιουψέελος” (υψηλός), καί τ’ άλλα τά τοιαΰτα 
παράφωνα καί παράτονα, ού μόνον είς εΰαισίήτου άνδρός ώτα, άλλά καί 
είς αΰτά τού Μίδου τά μυίολογούμενα ονεια, άχώρητά είσι, νή τάς 
Χάριτας, καί αφόρητα. Άλλ’ έλπίσωμεν οτι οΰκ είς μακράν τό άτοπον 
τούτο διορίωίήσεται, προεξαρχούσης καί κατά τούτο τής άείποτε φιλο- 
κάλου καί μεγαλοπράγμονος Γαλλίας, έν ή ό μέν υπουργός τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως υπέβαλε τό περί τούτου ζη'τημα τη τών έπιγραφών ’Ακα
δημία, διάσημοι δέ 'Ελληνισταί, οίοί πέρ είσιν ό Brunet de Presle, 
ό Rossignol, ό Alexandre, ό Naudet, ό Egger, καί ό Deheque, άπεφη- 
ναντο, ότι έξ απαντος προτιμητέα έστίν η έν πάση τή ’Ανατολή έπικρα- 
τούσα προφορά τής έλληνιχής γλώσσης, έξοβελιστέα δέ τώ» έχπαιδευτη- 
ρίων ή οΰτω καλούμενη Έρασμική. ’Ιδού αί λέξεις αύταί τών είρημένων 
ελληνιστών, έν αίς άρχονται τής πρός τήν ’Ακαδημίαν έκίέσεως. —  
Messieurs! Votre commission chargée d’examiner la question de la 
prononciation grecque, soumise à l’Académie des Inscriptions et bel
les lettres par Mr. le Ministre de l’Instruction publique, a été d'avis, 
à l’unanimité, qu’il serait opportun et avantageux de renoncer dans 
l’enseignement à la prononciation dite Erasmienne, et de prononcer 
le Grec d’après la méthode, si non antique, dumoins ancienne, en 
usage dans tout l’Orient. Voici les considérations qui ont motivé 
cet avis etc. etc. etc. —  (Χημείωσις τοΰ μεταφραστοΰ.)

28
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ένώσεως. Έτέρωϊεν δε', πολλοί τών έν Άϊήναις λογίων συγ- 

κοινονούσιν ήμϊν διά τής ήμετέρας γλώσσης. Γαλλιστί συνέ- 

γραψεν ο Κύριος 'Ραγκαβής (άπό του 1842 μέχρι του 1845) 

τήν άξιόλογον αυτού Συλλογήν τών άρχαίον έπιγραφών, τήν 

έπιγεγραμμένην “ Έλληνικαί άρχαιότητες” · ο δ’ αύτός σοφός 

άνήρ καί γραμματικήν τής νεωτέρας 'Ελληνικής συνέγραψε 

γαλλιστί πρό μικρού, έκτυπωϊεϊσαν έν Παρισι'οις ύπό Γάλλου 

έκδοτου. Φαίνεται δέ, οτι καί οί πολιτικοί άνδρες άμιλλών- 

ται πρός τούς λογίους κατά τάς ένδείξεις ταύτας τής ομο

φροσύνης, ής οί δεσμοί οσημέραι πολλαπλασιάζονται καί 

συσφίγγονται(“).

Τήν παρ’ ήμϊν πρόοδον τών 'Ελληνικών σπουδών μαρτυρεί 

πρός τούτοις ή οσημέραι δραστηρίως έπαυξάνουσα διάδοσις 

τών πρός ταύτας χρησιμευόντων βιβλίων. Κατά τούτο ή 

στατιστική ούδαμώς δύναται όρίσαι τον ολον άριϊμον τών 

είσαγομένων βιβλίων. Ά λ λ ’ όταν ΐδη τις έν Παρισι'οις τρεϊς 

ή τέσσαρας βιβλιοπώλας, είδικώς καταγινομένους είς άμοιβαίον 

έμπόριον μετά τής Αγγλίας, καί πρό πάντων μετά τής Γερ

μανίας, έμπόριον, έν ώ τά βιβλία τής 'Ελληνικής γλώσσης 

καί φιλολογίας μέγα κατέχουσι μέρος· οταν παρατηρήση 

τήν οσημέραι γινομένην πρόοδον τών έργασιών αυτών, καί 

οτι έκαστος ήμών περιστοιχεΐται ύπό χιλιάδων 'Ελληνικών 

βιβλίων, ύφ’ ών ομοίως έπηυξήϊησαν αί τε δημόσιαι καί

(α) Καί νυν £'τι άλλος τις τών 'Ελλήνων λογιών έκδίδωσιν έν Παρισίοις 
Γαλλιστί σύγγραμμα έπιγραφο'μενον “Τοπογραφία καί στρατηγικόν 
σχέδιον τής Ίλιάδος” (1866 είς 8ον). Τήν αυτήν μαρτυροΰσι προσπά
θειαν και τά εξής δυ'ο συγγράμματα’ α') Οικονομικά μελε'τη τής νεω
τέρας Ελλάδος —  ύπό τοΰ Γάλλου Κυρίου C. Leconte (Paris, 1847). —  
β') Εποψις έπ\ τοΰ μέλλοντος τής 'Ελλάδος —  ύπό τοΰ Έλληνος Κυρίου 
Κορωναίου (Paris, 1857).
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ίδιωτικαί βιβλιοΐτήκαι, ευκόλως συμπεραίνει, οτι καί ό άριΆμός 

καί ή προθυμία τών άναγινωσκόντων τά ελληνικά βιβλία κατά 

τήν αύτήν έπηυξήϊησαν άναλογίαν.

Οί έν Γαλλία τυπογράφοι καί βιβλιοπώλαι βοη^ούσιν, ώς 

έφεξής όψόμεΐτα, είς τήν αΰξησιν ταύτην, συνεργοΰντες πρός 

ύποστηριξιν αυτής ούχ ήττον ή αύτοί οί συγγραφείς, ών τά 

έργα έν συντόμω νυν έκτιμήσομεν, συμπεριλαμβάνοντες αυτά, 

καϊ'’ όσον δυνάμεϊΰα, έν ταϊς έφεςής πέντε τάξεσι, ταίς 

κυριωτέραις.

α') Λεξικά, Γραμματικαί καί διάφορα φιλολογικά βιβλία.

β') ’ Εκδόσεις κειμένων.

γ') Μεταφράσεις.

δ') Συγγράμματα κριτικής καί ιστορίας τών γραμμάτων.

ε') Συλλογαί ύπομνημάτων, έπώεωρήσεις καί έφημερίδες.

Α'.

Λε ξικ ά,  γραμμ.ατικαί  κ α ί  διάφορα φιλολογικά 

βιβλία.

’Εν τή τάξει ταύτη τών συγγραμμάτων πρώτην κατέχει

ϊέσιν ή νέα έκδοσις τού ύπό 'Ερρίκου Στεφάνου συνταχξτέντος

“ Θησαυρού τής 'Ελληνικής γλώσσης”, πάλαι μέν ύπό τού
Κυρίου Firmin Didot (πατρός) σχεδιασϊεΐσα, πρό μικρού δέ

ύπό τών υιών έκείνου, Ambroise καί Hyacinthe Firmin Didot,

κατά σχέδιον έγκρώέν ύπό τής Ακαδημίας τών έπιγραφών

καί τής ιδίως φιλολογίας συντελεσξτεϊσαν. ’Εννέα τόμοι είς

φύλλον, άντί τών τήν πρώτην έκδοσιν (1572) άποτελούντων

τεσσάρων, ίκανώς μαρτυροΰσι καί διά μόνου τοΰ άρϊΓμοΰ
■28*
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αύτών τήν πλουσίαν καί καταπληκτικήν πρόοδον τής ελληνικής 

λεξικογραφίας έν τώ διαστήματι τών τριών αιώνων, οι μέχρι 

νυν παρήλθον άπό τής έποχής τοΰ περικλεούς έκείνου φιλο

λόγου. Ά λλ ’ ή πολυτέλεια αϋτη μικράν έμελλεν έχειν άξίαν, 

εί μή ή κριτική άκριβώς διεκαθάριζε, καί έπιτηδείως συνήρ- 

μοζε τόν μέγαν έκεϊνον πλούτον. ’ Ο πρώτος την έκδοσιν 

ταύτην άναλαβών Κύριος Ambroise Firmin Didot, ’ Ελληνιστής 

ών αυτός, παρέδωκε ττν έκτέλεσιν τοΰ έργου τούτου τοΐς 

μάλιστα διακεκριμένοις διδασκάλοις τής σοφής Ευρώπης, τοΐς 

Κυρίοις Hase, L. Dindorf, G. Dindorf, οις προσετέθησαν 

έφεξής πολλοί ελληνισταί Γάλλοι καί ξένοι, καί τινες αύτών 

τά μέγιστα συνειργάσαντο, ώς ό Κύριος Boissonade, δεκαπεν- 

τακισχιλίας χορηγήσας προσθήκας, καί ό Κύριος D ü b n er, 

έπιθεωρήσας πάντα τά τυπογραφικά δοκίμα, καί, όσον ήν 

δυνατόν, καταστήσας ομοιομόρφους πάσας τάς έκ τών συγ

γραφέων μαρτυρίας. Το λεξικόν τοΰτο, αληθές μνημεΐον 

άπειρων πόνων, συντελεσθέν μετά συνεχείς προσπάθειας εξ 

καί τριάκοντα έτών, άποτελέσει πάντως ιδίαν έποχήν έν τοΐς 

χρονικοΐς τής έπιστήμης καί τής τυπογραφίας, ατε πολλώ 

ύπερέχον κατά τε τήν αφθονίαν τών λέξεων καί τήν ορθήν 

άναλογίαν τών υποθέσεων τής άλλως άξιολόγου μετατυπώσεως 

τοΰ θησαυρού,  ήν ό βιβλιοπώλης Valpy έποιήσατο έν Αγγλία 

(1816— 1828). Καίτοι παρατηρούνται έν αύτώ άτέλειαί τινες 

(ών ή έντελής διόρθωσις έσται αδύνατος καί έν αύτώ τώ νύν 

έκτυπουμένω παραρτήματι), καί έλλείψεις άφευκτοι πάντως έν 

συντάγματι κατά συλλογήν γινομένω, έν ή μάλλον ή ήττον 

έλλείπει πάντοτε ή τελεία ένότης, ό νέος θησαυρός φέρει 

άληθώς τόν τύπον τής γνησίας Γαλλικής σκέψεως, έξ ής 

προήχθη, καί ώς τοιοΰτος διατελέσει ού μόνον έ'ξοχον βοήθημα
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τοΐς περί τά ελληνικά γράμματα σπουδάζουσιν, άλλα καί 

περιφανές μνημεΐον τοΰ ’ Ερρίκου Στεφάνου, ού δικαίως δια- 

τελεΐ φέρον έν κεφαλίδι τό όνομα.

Καίτοι δέ χαλεπή έστιν ή τών τοιούτων βιβλίων κτήσις 

καί χρήσις, ού μόνον παρά τοΐς ίδιώταις, άλλα καί παρ’ 

αύτοΐς τοΐς λογίοις, τοΐς άμεσον καί άφευκτον έχουσι τήν 

άνάγκην αύτών, όμως ό νέος θησαυρός συνετέλεσεν ήδη εις 

τελειοποίησιν άλλων βιβλίων, καί ιδίως πολλών λεξικών χρησι- 

μωτάτων τοΐς ήμετέροις σπουδασταΐς· καί έκ τών λεξικών 

τούτων σημειωτέον έστί τό τού Κυρίου Planche, διορθωθέν 

καί συμπληρωθέν υπό τοΰ Κυρίου Pillon, καί μάλιστα τό τού 

Κυρίου Alexandre, τό κατά πρώτον μέν δημοσιευθέν πριν ή 

έκδοθή τό πρώτον τεύχος τοΰ θησαυρού,  εκτοτε δέ ένδελε- 

χώς βελτιούμενον, καί πολλάκις έκδοθέν ο δή καί μαρτυρεί 

τήν δικαίαν αύτού έπιτυχίαν.

’Εν τοΐς Γαλλο-ελληνικοΐς λεξικοΐς διακρίνεται έπί άφθόνω 

καί καινοφανεΐ πολυμαθεία τό τοΰ Κυρίου Courtaud -Diver- 

néresse (1859), χρησιμώτερον μέν ίσως τοΐς διδάσκουσιν ή 

τοΐς διδασκομένοις, καί έν αύτή τή έπιτομή, ήν πρός χρήσιν 

τών μαθητών ό συγγραφεύς έποιήσατο, μικράς δέ καί άνε- 

παισθήτους έχον έλλείψεις τοΐς μεταχειριζομένοις αύτό έν 

γνώσει τής ιστορίας τών γραμμάτων, καί έκτιμώσι τήν σχετι

κήν άξίαν τών άπειρων παραδειγμάτων, απερ ό λεξικογράφος 

συνελέξατο έκ συγγραφέων πάσης έποχής.

Τό λεξικόν τών ελληνικών συνωνύμων υπό τοΰ Κυρίου 

Pillon (1847) έχει έξ έναντίας πολλήν τήν συντομίαν άλλ’ 

ούδείς δύναται άρνήσασθαι, ότι ή έπιτυχής έκλογή τών μαρ

τυριών καί παραδειγμάτων συντελεί τά μέγιστα πρός τό 

ρυθμίζειν τήν φιλοκαλίαν τών νέων ελληνιστών.
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"Οτι ή γραμματική προήχΪΓη εν Γαλλία ήττον τής λεξικο

γραφίας, τούτου ή αιτία έγκειται ίσως έν τή παρ’ ήμΐν 

έπικρατούση έξει τοΰ διοικητικός κανονίζειν τήν τών διδακτι

κών βιβλίων χρήσιν. ΈντεΰΪΓεν βιβλίον τι, χρήσιμον έν ή 

έδημοσιεύίη εποχή (1813), μετά την μακράν δηλονότι διακο

πήν τής τών άρχαίων γλωσσών σπουδής “ ή μέθοδος προς 

διδασκαλίαν τής ελληνικής γλώσσης” υπό τοΰ Κυρίου J. L. Bur- 

nouf, έγκριξτέν υπό τών διεπόντων τά τής παιδείας, καί διά 

πολυχρονίου χρήσεως κα^ιερω^ε'ν, πολλάκις άπό τής πρώτης 

αύτοΰ έκδόσεως άνεφάνη, ούδεμίαν λαβόν άξιόλογον μεταβολήν, 

καίτοι πολλαί έγε'νοντο έπικρίσεις αύτοΰ (καί ιδίως ύπο τοΰ 

Κυρίου Courtaud-Divernéresse έν έτει 1854, καί ύπο τοΰ 

Κυρίου Dübner πολλάκις καί κατά τήν αύτήν εποχήν)- καί 

μόλις τό 1859, πεντεκαίδεκα έτη μετά τόν θάνατον τοΰ συγ- 

γραφε'ως, έλαβε σπουδαίας τινάς βελτιώσεις. Έ ν  τώ μεταξύ 

τούτω οί Κύριοι Gail (υιός) καί Longueville προση'νεγκον ήμΐν 

άξιόλογον μετάφρασιν τής μεγάλης Ελληνικής γραμματικής 

τοΰ Matthiæ, συγγράμματος δοκίμου έν Γερμανία- οί δέ Κύριοι 

Courtaud-Divernéresse, Maunoury, Congnet, Dübner, καί άλλοι 

ών απάντων δύσκολον κατειπεϊν τά ονόματα, ε’πειράττησαν έν 

άνίσω επιτυχία νά ύποστώσι δύσκολον άγώνα κατά τής μεθό

δου τοΰ Burnouf. Γ0  Κύριος Theil ούδέν ήττον άπέτυχεν, εί 

καί έξελε'ξατο έκ τών Γερμανικών εγχειριδίων τό μ,άλιστα 

πρός τήν παρούσαν τής επιστήμης κατάστασιν καί πρός τάς 

άνάγκας τής παρ’ ήμΐν δευτεροβαθμίου έκπαιδεύσεως άντα- 

ποκρινόμενον, τήν Γραμματικήν λέγω τοΰ Κυρίου E. Kühner 
(1846).

Γ Ομολογητε'ον μέν, ότι ούδείς τών ήμετέρων ελληνιστών 
ρποσήνεγκεν ήμΐν μέχρι τοΰδε πρωτότυπον καί πλήρες γραμ
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ματικόν σύγγραμμα, δυνάμενον παραβληξτήναι πρός τάς μεγά- 

λας γραμματικάς τοΰ ßuttmann, τοΰ Matthise, καί τοΰ 

Κ. Kühner, α\' τιμώσι τήν Γερμανικήν πολυμά^ειαν. Άλλ’ 
ομως πολλά τής ελληνικής γραμματικής μέρη έξητάσξτησαν 

παρ’ ήμΐν έν είδικοίς συγγράμμασιν, ίκανώς μαρτυροΰσιν, οτι 

κατά τε τάς γνώσεις καί τήν μέθοδον οί παρ’ ήμΐν φιλόλογοι 

άμιλλώνται πρός τούς ήμετέρους ομόρους. Τοιαΰται δέ είσιν 

αί πραγματεΐαι “ περί τοΰ τονισμού τών έλληνικών λέξεων” 

ύπο τοΰ Κυρίου de Sinner (1843), ύπο τών Κυρίων Egger 

καί Galuski (1844), καί μάλιστα ή ύπό τοΰ Κυρίου Longue

ville (1849), όλιγώτερον τών δύο προειρημένων έξ όμοειδών 

Γερμανικών συγγραμμάτων ώφεληξτεϊσα. Τοιαύτη ομοίως 

έστίν ή ελληνική προσωδία, συνταχ'ίεΐσα κατά τό Γερ

μανικόν σύγγραμμα τοΰ Passow ύπό τών Κυρίων Longueville 

καί Congnet (1848). 'Ο δέ Κύριος Ad. Regnier έδημοσίευσεν 

έν έτει 1840 θαυμαστήν πραγματείαν, περί σχηματισμού 

τών έλληνικών λέξεων, ώς εισαγωγήν είς τό “ περί τών 

έλληνικών ριζών” τοΰ Port-Royal- έπειτα δέ μετεσκεύασε καί 

άνέπτυξε τήν πραγματείαν ταύτην είς ένα τόμον (1855, είς 8°'), 

έν ώ ή παρά^εσις άλλων ιδιωμάτων Ίνδο-Εύρωπαϊκών διασα

φηνίζει έξαιρέτως τόν τής έλληνίκής γ'λώσσης σχηματισμόν, 

καί στηρίζει τήν ετυμολογίαν τών λέξεων αύτής έπί άρχών 

βασιμωτάτων.
’ Ενταύθα εύκαιρόν έστιν ήμΐν σημειώσαι τήν όσημέραι 

έπαυξάνουσαν ωφέλειαν έν τή τών άρχαίων γλωσσών ξτεωρία 

έκ τής πρός άλλήλας, ή έκ τής πρός άλλα ομογενή ιδιώματα 

παραϊέσεως αύτών- αί δέ παραθέσεις αύται, ας ή κριτική 

ύπέβαλεν ήδη είς άκριβή τινα καί αύστηράν μέΓοδον, είσακτέαι 

είσί τοΰ λοιπού καί έν αύτή τή δευτεροβα^μίω έκπαιδεύσει.
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Προσπάθεια τις ούκ άτυχης έγένετο κατά τούτο ύπό τοΰ 

Κυρίου Egger εν τη πραγματεία τή ε’πιγεγραμμένη, Σ τ ο ι 

χειώδεις γνώσεις τ ή ς  συγκριτικής γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς  

(I7) εκδοσις, 1 8 5 3 - 6 ^  έκδοσις, 1865). Ό  δέ Κύριος E. Pes- 

sonneaux ανέλαβε διαγωνισμόν τινα πρός το εγχειρίδιου έκεϊνο, 

ος άληϊτώς ήδύνατο άποβήναι ωφέλιμος, άλλ’ ού διήρκεσεν 

επί πολύ, άτε τοΰ πανεπιστημίου εύΐτύς μετ’ ολίγον ένξτα -̂ 

ρύναντος τήν τών καθηγητών αύτού έπάνοδον είς τά, ούτως 

είπεϊν, άρχαϊα έΆη («). Συγχρόνως ό Κύριος Giguet, ύπο τού 

αύτού Εμφορούμενος πνεύματος τού νεωτερισμού, ύφ’ ού καί 

ο Κ. Egger, απεπειράΐίη διασαφηνίσαι τήν ελληνικήν 

γραμματικήν (1856), ε’κ τής αύτής βοηϊτούμενος μεθόδου 

τής έν τή γραμματική τής Σανσκριτικής γλώσσης· καί μετέ- 

πειτα (1864) ό Κύριος Sommer, ού πενίτούμεν τον πρόωρον 

θάνατον, ανενέου τήν προσπάθειαν ταύτην περί τήν τών 

μεθόδων βελτίωσιν έν τή πραγματεία αύτού τή έπιγραφο- 

μενη, πρωται γνώσεις τής καθόλου γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς ,  

π?οτι~εμε'νη συνδέσαι διά κοινών άρχών τάς ύπ’ αύτού ομοιο- 

μορφως συντεταγμένας γραμματικάς τής ελληνικής, τής 

λατινικής καί τής γαλλικής, ώς καί τάς ύπο τήν έπιτήρησιν 

αυτού συντεταγμένας ύπό διαφόρων συνεργατών γραμματικάς 

των κυριωτέρων γλωσσών τής νεωτέρας Ευρώπης. Αΰτη έστίν 

άναμφιβόλως μεταβολή, πρόωρος μέν ίσως έπί τού παρόντος,

(α) Ευχαρίστως διαβεβαιώ, οτι, ήδη τής παρουσης έκίόέσεως έκτυ- 
πουμένης, ο Κύριος A. Bailly, αρχαίος μαθητής τοΰ άνωτε'ρου Διδασχα- 
λειου, παρέδωχεν είς τυ'πωσιν νέον λεξικόν τών ελληνικών χα\ λατινικών 
βιζών, έν ω τό μέρος τοΰτο τής φιλολογικής μαθήσεως έχτε&η'σεται 
χατα τά τελευταία συγγράμματα διδασκάλων αρίστων, οίοί -έρ είσιν ό 
Βορρ, ό Eug. Burnouf, και ό Schleicher.
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ταχέως δέ έπελευσομένη, ως δύναταί τις ίδεϊν εν τή προ 

ταύτης γενομένη έκξτέσει. ’ Ολίγα εκ πολλών παραδείγματα 

μαρτυρούσι τρανώτατα, οποίαν ή ελληνική γραμματική, και 

αύτή ή στοιχειώδης, προσκτάται ωφέλειαν έκ τών τοιούτων 

παραθέσεων ταύτα δέ είσιν —  ή έν έτει 1847 συνταχ'Άΐσα 

ύπό τού Κυρίου L. Benloew ξτέσις “ περί τού τονισμού τών 

Ίνδο-ευρωπαίων γλωσσών,”  ή ύπό τοΰ Κυρίου Ditandy “ περί 

τοΰ ουσιαστικού ονόματος” (1856), και τα δυο υπομνήματα 

τού Κυρίου Obry, μα^ητοΰ τοΰ Eug. Burnouf “ περί τής 

ελληνικής συζυγίας” καί “ περί τών παρωχημένων χρόνων τής 

μετοχής”, άμφότερα περιληφ^έντα έν τή συλλογή τής Ακα

δημίας τοΰ Amiens.
Παρεκτός δέ τούτων ίκανώς ωφελήσει προς την σπουδήν 

τής ελληνικής γραμματικής καί ή πρό πολλού παραμεληότεΐσα 

μελέτη τών ελλήνων Γραμματικών, ώς άποδεικνύεται έκ τού 

“ περί ’ Απολλώνιου τού Δυσκόλου” ύπομνήματος τού Κυρίου 

Egger (1854). Πολλάς προλήψεις καί αμαρτήματα δύναται 

έξαλεΐψαι έκ τών ήμετέρων διδακτικών βιβλίων η ορξτοτέρα 

γνώσις τών κανόνων, ούς οί "Ελληνες αυτοί έγραψαν περι τής 

ιδίας αύτών γλώσσης· καί τήν ύλην ταύτην ούδαμώς έξήν- 

τλησαν αι μέχρι τούδε γενόμεναι ερευναι, καιτοι μετα πολλού 

ζήλου, καί μάλιστα έπ’ έσχάτων, οί Γερμανοί καταγίνονται 

περί τάς έρεύνας ταύτας.
r0 Letronne, ό έξοχος ούτος κριτικός, ηνοιξεν ομοίως 

καινήν τινα οδόν είς φιλολογικάς έρεύνας διά τού σοφού 

αύτού ύπομνήματος “ περί τών κυρίων ονομάτων τής ελλη

νικής γλώσσης,” ό κατά πρώτον μέν έξεδόΆη (1846) έν τοϊς 

χρονικοΐς τοΰ έν Ρ ώ μ η  αρχαιολογικού Σύλλογον 

(τμήμα Γαλλικόν), έπειτα δέ μετά προσθηκών έν τω ΙΗ'
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το'μι.) τής συλλογής τών υπομνημάτων τής ’Ακαδημίας τών 
επιγραφών καί τής ιδίως φιλολογίας.

Τό υπό τοΰ Κυρίου Berger de Xivrey συνταχθέν, καί 
έν τή αυτή συλλογή προ μικρού συμπεριληφθέν, υπόμνημα 
“περί τού ελληνισμού τής Καινής Διαθήκης” άποδεικνύει, οτι 
ή ύπόθεσις αύ'τη, καίπερ έν όγκωδεστάτοις βφλίοις έξερευνη- 
θεΐσα, ομως έτι καί νυν επιδέχεται νέας καί έπωφελείς 
έρευνας.
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Β '.

Ε κ δ ό σ ε ι ς  κειμένων.

’Ενταύθα προ πάντων είσι μνημονευτέα τά μήπω έκδε- 
δομένα κείμενα, είτε κατ’ ιδίαν, είτε έν τοΐς συνήθως καλου- 
μένοις ’Ανεκδότο ις  τυγχάνουσι δημοσιευόμενα.

Ό  πρό τίνος χρόνου έν ηλικία τριών καί ογδοήκοντα έτών, 
ώς λυ'χνος λειψέλαιος, άποσβεσθείς ακάματος γέρων Βοίβ- 
sonade, μόλις την πεντάτομον αύτού συλλογήν (1829— 1833 

εις 8°')> ’Ανέκδοτα ’Ελληνικά ,  συμπληρώσας, έπανέλαβε 
τό έργον τούτο, καί ύπό τήν έπιγραφήν ’Α ν έ κ δ ο τ α  νέα 
(1844) έδημοσίευσε καί έτερον τόμον, περιέχοντα κείμενα, 
εις τήν Βυζαντινήν φιλολογίαν άνήκοντα· μετ’ ού πολύ δέ 
(1846) έξέδωκε τά έν μέρει άνέκδοτα συγγράμματα τού 
σοφιστού Χορικίου τού Γαζαίου, καί τάς Μελέτας τοΰ πολυ
γράφου Παχυμέρους (1848), έπηυξημένας διά νέας καί 
πληρεστέρας παραθέσεως τοΰ καλούμενου Φιλογέλωτος τού 
Ιεροκλέους. ’Αλλά μετά τοσούτους πόνους, μετά τοσαύτην 
μάθησιν, έν ή είργάσθη πρός έκδοσιν λίαν μεταγενεστέρων

συγγραφέων, τύχη τις μάλλον άξια τής αύτού εύφυΐας άπέ- 

κειτο τώ φιλοπόνω άνδρί. Ή  έν έτει 1840 ύπό τοΰ τότε 

ύπουργοΰ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, τοΰ Κυρίου Villemain, 

έμπιστευθεΐσα τώ έλληνι Μηνά Μινώίδη άποστολή, πρός 

άναζήτησιν χειρογράφων κειμένων τών έλλήνων συγγραφέων 

έν ταϊς βιβλιοθήκαις τής ’ Ανατολής, έπέτυχε πληρέστατα* 

καί ό Μηνάς έπανήλθε φέρων πολλά συγγράμματα, πρό πολ- 

λοΰ καί ύπ’ αύτών τών έξ έπαγγέλματος ελληνιστών νομιζό- 

μενα απολωλότα, καί έν άλλοις τήν συλλογήν τών έμμετρων 

μύθων τού Βαβρίου. Ό  Κύριος Boissonade αυτοδικαίως 

άνέλαβε τήν έκδοσιν τής συλλογής έκείνης (1844)· καίτοι δέ 

τό κείμενον τού Βαβρίου έπεξεδόθη έκτοτε καί έπιδιωρθώθη 

ύπ’ άλλων φιλολόγων (Diibner, Lachmann etc.), ομως τό τού 

ήμετέρου συμπολίτου έργον διατελέσει όν μνημεΐον τής πολυ- 

μαθείας καί τής εύαισθησίας αύτού. ’ Εντεύθεν κατεμάθο- 

μεν, πώς ήδύνατο διαμορφώσαι τούς Αίσωπείους μύθους ή 

χειρ ικανού στιχουργοΰ έλληνος, ον πολλαχού εύρίσκομεν έφά- 

μιλλον τώ Φαίδρω καί αύτώ τώ άμιμήτω ημών ποιητή La 

Fontaine. Διά τοΰτο οί έμμετροι τού Βαβρίου μύθοι τάχιστα 

κατετάχθησαν έν τοΐς διδακτικοΐς βιβλίοις τών ήμετέρων 

Σχολών.
’Εκ τών άλλων χειρογράφων, οσα οφείλονται τή τού 

Μηνά Μινωΐδου άποστολή, αύτός μέν ό Μηνάς έξέδωκε τήν 

Δια λεκ τικ ήν  τοΰ Γαληνοΰ‘ έπειτα δέ ό Κύριος Ε. Miller, 

πρό πολλοΰ γνωστός έκδοτης έκ τε τού παραρτήματος 

εις τούς μικρούς γεωγράφους έ'λληνας (1840), καί έκ 

τής δημοσιεύσεως σοφιστικής τίνος μελέτης, έπιγεγραμμένης 

κόμης έγκώμιον (1840), ήν σοφιστής τις έγραψεν άνωνύ- 

μως κατ’ άντίθεσιν πρός τήν τού Συνεσίου, φ α λ ά κ ρ α ς
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έγ κ ώ μ ιο ν , καί τέλος πάντων έκ τής δημοσιεύσεως συλλογής 

τών έν πεζώ λόγω μΰΐτων τοΰ Αίσωπου (1841), άρχαιοτέρας 

τής ύπό τοΰ περίφημου Πλανοΰδου γενομενης, έξετυπώσατο 

έν Όξωνία (1851) τά είς Ώριγένην αποδιδόμενα Φ ι λ ο σ ο 

φούμε να , σύγγραμμα έριστικόν, προτιξτέμενον διεγεΐραι 

διδακτικάς έριδας μεταξύ τών ιστοριογράφων τής φιλοσοφίας 

καί τής ’ Εκκλησίας- τούτου δευτέρα τις έκδοσις μετά προ- 

λεγομένων κριτικών, λατινικής μεταφράσεως, σημειώσεων καί 

πίνακος αλφαβητικού, έγένετο έν έτει 1860 ύπό τοΰ άββά 

Κυρίου P. Cruice. Παρά τά είρημένα ό Κύριος Miller έκτη- 

σατο μετ’ ολίγον νέα δικαιώματα κοινής ύπολήψεως διά 

τής πληρεστάτης έκδόσεως ποιημάτων, πάντων σχεδόν τέως 

άνεκδότων, τοΰ Βυζαντινού στιχουργοΰ Μανουήλ τοΰ Φιλή 

(1855— 1857). Δύο δε ποιησάμενος περιηγήσεις εις τε τήν 

’ Ανατολήν καί την ’ Ιταλίαν, δημοσιεύσει μετ’ οΰ πολύ τούς 

καρπούς τής διττής ταύτης έξερευνήσεως. Ή  πρός τόν 

Αύτοκράτορα έκϊεσις τής περιηγήσεως τοΰ Κυρίου Miller, 

καί διάφοροι τοΰ αύτοΰ κοινοποιήσεις, δημοσιευ^εΐσαι έν τοίς 

πρακτικοΐς τών συνεδριάσεων τής ’Ακαδημίας τών έπιγραφών 

καί τής ιδίως φιλολογίας, ίκανώς προαναγγέλλουσι τόν άριϊ- 

μέν καί τήν άξίαν τών ύπ’ αύτοΰ άνακαλυφξτέντων νέων κει

μένων, έκτυπουμένων ήδη δημοσία δαπάνη έν τή Αύτοκρα- 

τορική τυπογραφία, ύπό τήν έπιγραφήν 2 ύ μ μ ι κ τ α  τ ή ς  

ελ λη ν ικ ής  γ ρ α μ μ ατ ολ ο γί ας .

Ό  Κύριος Cb. Daremberg, ώφεληΪΓείς έν μέρει έκ τών 

ευτυχών άνακαλύψεων τοΰ Μηνά, έδωκεν ήμΐν έν έτει 1858 

τήν Γ υ μ ν α σ τ ι κ ή ν  τοΰ Φιλοστράτου, πολυτιμότατον πονη

μάτων τοίς έπώυμοΰσι γινώσκειν τήν ιστορίαν τής παρ’ 

"Ελλησιν άγωγής κατά τούς χρόνους τής Αύτοκρατορίας, ούχ
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ήττον δέ καί τήν ττς  ιατρικής. Ά λ λ ’ έτι μάλλον έπεδείξατο 

ιατρικήν πολυμά^ειαν, δημοσιεύσας (1851— 1862) τέσσαρας 

τόμους τής τοΰ Όρειβασίου έκλογής, συνεργοΰντος αύτώ καί 

τοΰ Κυρίου Bussemaker. Οί τόμοι ούτοι, ώς καί πολλοί τών 

άρτι μνημονευίτέντων, έκδοίτέντες έκ τών πιεστηρίων τής 

Αύτοκρατορικής τυπογραφίας, πρόκεινται λαμπρόν δείγμα 

τής συλλογής τών ελλη'νων ιατρών, δι ήν ό Κύριος Darem- 

berg είκοσι ήδη έτη συλλέγει άπειρον καί πολύτιμον ύλην.

Τά έπί τών παπύρων τής Ήρακλείας (Herculanum) δια- 

τηρηβτέντα κείμενα έπέτειναν ομοίως τόν ζήλον τών παρ’ 

ήμΐν ελληνιστών. Κ ατά τά πανομοιότυπα (fac-similé) τών 

παπύρων έκείνων, τά κατά μέγα μέρος άσυνάρμοστα, καβτ’ 

ά Ά γγλος τις έκδοτης έξέδωκεν άποσπάσματα τών συγγραμ

μάτων τοΰ Φιλοδήμου (Oxford, 1824— 1825), ό ήμέτερος 

Κύριος Ε. Gros προσεπάΐησεν έν έτει 1840 άναπληρώσαι, 

έπειτα δέ μεταφράσαι Λατινιστί, καί διερμηνεΰσαι τό σωζό- 

μενον μέρος τής ρητορικής τοΰ συγγραφέως τούτου. Παρετη- 

ρήξτη δέ, οτι συγχρόνως καί ό Κύριος Spengel έδημοσίευεν 

έν Γερμανία όμοίαν τινά πραγματείαν άναπληρωτικήν τής 

αύτής ρητορικής- άλλά διά τούτο ούδαμώς έλαττοΰται ή 

όφειλομένη τώ Κυρίω Gros τιμή', οτι έπεδό ̂ η είς έργον 

ούτω χαλεπόν καί έπίπονον, καί μέχρι τίνος έπέτυχε τοΰ 

σκοπουμένου.

Είς τήν αύτήν κατηγορίαν τών σχεδόν άνεκδότων συγ

γραμμάτων ύπάγομεν καί τά άποσπάσματα τής περί  νόμων 

πραγματείας τοΰ Γεμιστού Πλή^ωνος, τά ύπό τοΰ Κυρίου 

Alexandre έν έτει 1858 έκδοβτέντα, μετά Γαλλικής μετα

φράσεως γενομένης ύπό τοΰ Pellissier, καί μετά σημειώσεων, 

βοηΐτουσών είς άκριβεστέραν κατανόησιν τοΰ συγγράμματος
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τοΰ περίφημου πλατωνιστοΰ, καί της μεταβολής, ήν το πρω

τότυπον εκείνου πνεύμα πρού'θετο είσαγαγείν έν μέση τή ΙΕ' 

εκατονταετηρίδι.

Τ ά  άνέκδοτα τού πλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου συγ

γράμματα, τό πρώτον ύπό τού Κυρίου Cousin καί τοΰ Κυρίου 

Creuzer έκδοθέντα, συνηνώθησαν έν ένί τόμω σοφώς έπιθεω- 

ρηθέντα, έπιμελεία καί δαπάνη τοΰ Κυρίου Cousin. Ό  

περικλεής φιλόσοφος, ον πρό μικρού άπωλέσαμεν, γέρων ήδη 

καί έξησθενηκώς, ήβουλήθη προσενεγκεΐν σέβας πολυμαθούς 

άνδρός πρός τόν Αλεξανδρινόν φιλόσοφον, ού τά συγγράμματα 

έγένοντό ποτε μία τών εύγενών έμπνεύσεων, εις τών διηνεκών 

πόθων τής νεότητος αύτού.

Τώ τόμω τούτω συνέχονται, διά τε τήν ταυτότητα τής 

ύποθέσεως καί τό σύγχρονον τοΰ συγγραφέως, τά ύπό τοΰ 

Κυρίου Ε. Ruelle πρό μικρού έκδοθέντα άποσπάσματα τής 

περί  τών αρχών  πραγματείας τοΰ Δαμασκίου. Τ ά  άπο

σπάσματα ταύτα ού'πω συμπληρούσι τήν έκδοσιν τοΰ συγ

γράμματος τοΰ Δαμασκίου, ού μόνον τό πρώτον μέρος έξε'δω- 

κεν ό Κύριος Κορρ έν έ'τει 1826, καί ού πλήρες άντίγραφον 

άπόκειται έν μόνη τή ήμετέρα αύτοκρατορική βιβλιοθήκη. 

Ε ίθε ό νέος έκδοτης δυνηθείη άνευρεΐν ταχέως τά μέσα τής 

μέχρι τέλους έκδόσεως τοΰ συγγράμματος τούτου, έφ ής ή 

Γαλλία, ώς έκ τών ειρημένων καταφαίνεται, έχει τι δικαίωμα 

προτιμήσεως.

Καί άλλα δέ ττς ελληνικής γραμματολογίοις μέρη έπλου- 

τίσθησαν ομοίως δέ έκδόσεων άνεκδότων κειμένων ταύτα δ’ 

είσί —  α') τά  άποσπάσματα τού ρήτορος Αογγίνου, διά τής 

έκδόσεως άποσπασμάτων τινών τής ’ Ρ η τ ο ρ ι κ ή ς ,  έν τή ύπό 

τού Κυρίου Egger γενομένη έκδόσει (1837). β') Ή  Ά ν θ ο -
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λογία ,  διά τού παραρτήματος, ο έδημοσίευσεν έν έτει 1853 

ο ιατρός ΙΙίκκολος, λόγιος Έ λλη ν, πρό πολλών έτών πολιτο- 

γραφηθείς έν τή ήμετέρα πατρίδι, ής τήν γλώσσαν έγραφε 

καί έλάλει ώς τήν ιδίαν αύτού, καί διά καλών μεταφράσεων 

τινών έκ τών παρ’ ήμϊν άριστουργημάτων συντελέσας εις τό 

καταστήσαι τήν ήμετέραν φιλολογίαν ποθητήν έν τή ’ Ανα

τολή. γ') ή συλλογή τών Βυζαντινών ιστορικών, ή προσέ- 

θηκεν ό Κύριος Brunet de Presle έν έ'τει 1853 τό κείμενον 

τού Μιχαήλ ’Ατταλειώτου, καί μετ’ ολίγον (έν έτει 1855) 

τό έλλεΐπον έν τοΐς χρονικοΐς  τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα.

’ Ενταΰθα προσήκει ύπομνήσαι, οτι ή ’ Ακαδημία τών 

έπιγραφών καί τής ιδίως φιλολογίας διατελεϊ έπιμελώς δη- 

μοσιεύουσα τάς έν έτει 1787 άρξαμένας ύπ’ αύτής συλλέ- 

γεσθαι Notices et extraits des manuscrits. ’ Εν τοΐς έτεσι 

δέ, τοΐς έν τήδε τή έκθέσει περιλαμβανομένοις, ή συλλογή 

αύτη έδημοσίευσεν άλλα τε σπουδαία τεμάχια, καί δή καί 

τα εξής. α') Τα ά π ο σ π ά σ μ α τ α  τών εις τήν μουσικήν  

άναγομένων χειρογράφων,  μεταφρασθέντα καί σχολια- 

σθέντα, ύπό τού Κυρίου J. Η. Vincent, ού ή ειδική πολυμά- 

θεια διεφώτισεν έκ νέου την παρ’ ήμΐν λίαν ήμελημένην ταύ

την ύπόθεσιν μετά τούς περί ταύτην πόνους τού ’ Ακαδημαϊκού 

Burette. Τό έργον τοΰτο τού Κυρίου Vincent προύκάλεσε διδακτι- 

κάς έριδας μεταξύ αύτού καί τών Κυρίων J. P. Rossignol 

(γράψαντος δ ι α τ ρ ιβ ή ν π ε ρ ί  τοΰ δ ο χ μ ι α κ ο ΰ  στ ίχο υ,  1846), 

καί Β. Jullien, γράψαντος δύο θέσεις, τήν μέν περί  τής  ά ρ 

χ α ί α ς  μ ε τ ρ ι κ ή ς ,  τήν δέ περί τ ή ς  ά ρχ α ία ς  μο υσ ικ ής ,  

έν ένί τόμω συνεκδοθείσας έν έτει 1861’ τούτοις δέ προσ- 

θετέον καί τό άρτι έκδοθέν βιβλίον τοΰ Κυρίου Tiron περί
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τ ή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  μο υσ ικ ής ,  τ ή ς  Γ ρ η γ ο ρ ια ν ή ς  μ ο υ σ ι 

κ ή ς ,  κ α ί  τοΰ τ ο ν ι κ ο ΰ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τών νεωτέρων 

(1866, Imprimerie impériale), β') Τ ά  α ποσ πά σμ α τα  τ ή ς  

ί π π ι α τ ρ ι κ ή ς ,  συλλεχ^ε'ντα μέν ύπό τοΰ Κυρίου E. Miller, 

προσεχώς δέ έπαυξηϊησόμενα διά προσθήκης όμοιων άπο- 

σπασμάτων επιμελείς τοΰ ίατροΰ Daremberg, γ') Ρ η το ρ ικ ή  

ανώνυμος, δημοσιευ^εΐσα έν έτει 1841 ύπό τοΰ Κυρίου Séguier 

de Saint-Brisson, ήν ο Κύριος Spengel μετετύπωσεν ήδη έν 

Γερμανία, δ') Ή  συλλογή τώ ν ε λληνικώ ν παπύρων τών 

τε  έν τώ Μ ουσ είω  τ ή ς  Αο υ π ά ρ α ς  καί  τών έν τή 

Α ΰ τ οκρ ατο ρικ ή  β ιβ λ ι οθ ήκ η,  τό μέν πρώτον παρασκευ- 

ασ^εΐσα είς έκδοσιν ύπό τοΰ έν μακαρία τή λήξει Letronne, 

μετά δέ τόν έκείνου θάνατον (1848) δημοσιευϊεΐσα έπιστασία 

τοΰ Κυρίου Hase ύπό τοΰ Κυρίου Brunet de Presle, βοηθού - 

μένου ύπο τοΰ Κυρίου Egger, μετά εισαγωγών, συντόμων 

σημειώσεων, άλφαβητικών πινάκων, καί έπαυξηϊεΐσα διά 

προσθήκης πολυτίμου άτλαντος πανομοιοτύπου. Μετά πολυ

χρόνιον προσδοκίαν, οί απανταχού λόγιοι δύνανται έπί τέλους 

άπολαΰσαι τών ιστορικών θησαυρών τών περιεχομένων έν τή 

συλλογή ταύτη, ήν οΰτως ευτυχώς συνήγαγεν έν ταίς ήμετέ- 

ραις δημοσίαις γραμματο^ήκαις ή μεγαλοδωρία τής Γαλλι

κής κυβερνήσεως, καί ής τα ιστορικά μαρτύρια, έκτεινόμενα 

έπί χρονικής περιόδου πλέον ή οκτώ αιώνας περιεχούσης, νέον 

διαχέουσι φώς είς τήν ιστορίαν τής Αίγύπτου ύπο την κυριαρ

χίαν τών 'Ελλήνων καί ύπό τήν τών 'Ρωμαίων.

Αί έπαρχιακαί ημών βιβλιοξτήκαι, καίπερ απασαι στερού- 

μεναι χειρογράφων ελληνικών, ομως κατέίεντο καί αύται τό 

έαυτών μέρος είς τήν συλλογήν τών νέων κειμένων. ' Ρ η τ ο 

ρικά  τινα γ υ μ ν ά σ μ α τ α ,  έξαχΐτέντα έκ χειρογράφου τής
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εν Bourges βιβλιοθήκης, έξεδόϊησαν εν έ'τει 1863 υπό του 

Κυρίου E. Cougny.

Ξένη τις βιβλιοθήκη, ήπερ έστί μία των ολίγον έξηρευ- 

νημένων, ή της Escurial, ¿χορήγησε μέρος των ποιημάτων 

του Μανουήλ Φιλή, των υπό του Κυρίου Ε. Miller έκδεδο- 

μένων. Ά λ λ ’ όφείλομεν πλείονα ευγνωμοσύνην τή βιβλιοθήκη 

ταύτη διά τά έξ αύτης ληφϊ'έντα άποσπάσματα Νικολάου 

του Δαμασκηνού, ύπο μέν του Κυρίου Miller γνωσυ'έντα έν 

Γαλλία, ύπο δέ του Κυρίου Feder έν Γερμανία, καί ύπο του 

Κυρίου C. Müller δημοσιευίοέντα εν τη ελληνική βιβλιοθήκη 

του Firmin Didot (1849)· ταΰτα δέ καί ιδία μετετύπωσε τδ 

έπιον έτος (1850) ο "Ελλην ιατρός Πίκκολος, μετά διορθώ

σεων ωφελίμων καί καλλίστης μεταφράσεως, γενομένης ύπο 

του Κυρίου Alfred Firmin Didot.

Ούχ ήττον μνήμης καί σημειώσεως άξιός έστιν ό ζήλος, 

ον άπό τινων ετών έπεδείξατο εις των παρ’ ήμΐν ’ Εκκλη

σιαστικών συλλόγων, οπως ανανέωση προ πολλοΰ διακεκομ- 

μένας παραδόσεις· καί ούτός έστιν ο σύλλογος τών Βενε

δικτίνων μοναχών τής Solesmes· ος ύπο τήν έπιγραφήν 

Spicilegium Solesmense δημοσιεύσας (1852— 1858) τέσσαρας 

τόμους εις 4ον άρχαίων κειμένων, τών πλείστων ελληνικών, 

άναγομένων εις τήν χριστιανικήν θεολογίαν, έντιμον καί 

άξιομίμητον έδωκε παράδειγμα. Παρατηρητέον δέ, οτι έν 

ταΐς έκδόσεσι ταύταις πολλά τών ελληνικών κειμένων παρ- 

ίστανται έν μόνη τή Ευριστί γενομένη ποτέ μεταφράσει αυ

τών (’ Απολογία Μελίτωνος υπέρ τών χριστιανών, άποσπάσματα 

έκδοϊέντα ύπο του Κυρίου Renan), ή έν τή Κοπτική (άπο

σπάσματα τών έν Νικαία καί έν Έφέσω συνόδων, έκδο^έντα 

ύπδ του μακαρίτου C. Lenormant)· καί ένταΰϊ'α ύποδείκνυται

2 9
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νέον μεταλλείου, οπερ έπιμελεία ξένων τινών λογίων έκμεταλ- 

λευθέν άπέδωκεν ήδη ήμϊν πολλάς της εθνικής καί τής 

χριστιανικής άρχαιολογίας σελίδας, ας ένομίζομεν άπολομένας. 

Έ ξ  απάντων τούτων καταφαίνεται, οτι ή δημοσιότης τών 

σπουδών τούτων έξετάθη καί έπλουτίσθη κατά πάντα τά 

μέρη αύτών. («)

Μεταβαίνοντες ήδη εις τήν έξέτασιν τών έκ γνωστών 

κειμένων γενομένων έκδόσεων, πρωτίστην άπασών όνομάζομεν 

τήν έν έτει 1837 άρξαμένην έκδίδοσθαι συλλογήν ύπό τοΰ 

Κυρίου A. Firmin Didot, ή έπιγέγραπται Β ι β λ ι ο θ ή κ η  τών 

Ε λ λ ή ν ω ν  συγγραφέων,  μετά λατινικής μεταφράσεως πα- 

ρακειμένης, καί ής ο Ν Γ ' τόμος, περιέχων τοΰ Θεοφράστου τα 

συγγράμματα, έξεδόθη έν έτει 1866. Ό  "Ομηρος, ό ’ Ησίο

δος καί οί άλλοι έπικοί ποιηταί, οί τραγικοί καί οί κωμικοί, 

οί ’ Αττικοί ρήτορες καί οί κυριώτεροι τών ιστορικών, οί γεω

γράφοι, οί μυθιστοριογράφοι, οί φιλόσοφοι, άπό Πλάτωνος καί 

τών διδασκάλων αύτοΰ μέχρι τών νεοπλατωνικών, οί ποικίλα 

συγγράψαντες (οιοί πέρ είσιν ό Αίλιανός καί ’Αθήναιος), ή 

Παλαιά Διαθήκη τέλος πάντων (κατά τό κείμενον τών έβδο- 

μήκοντα), καί έκλογή έκ τών συγγραμμάτων τοΰ άγίου 

Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, πάντα ταΰτα τά συγγράμματα 

μετά καταλλήλων άλφαβητικών πινάκων, καί τινα έξ αύτών 

μετά τών άρχαίων σχολίων, άποτελοΰσι τήν λαμπράν ταύτην 

συλλογήν, ής ή κατά μέρη άκριβτς έκτίμησις ύπερβαίνει τά 

"ρια ττς παρούσης έκθέσεως. Μόνα δέ σημειοΰμεν, ώς

(α) Ταΰταις ταΐς έκδόσεσι νυν προσ ε̂ϊναι δυνάμεϊα το περίβλεπτον 
τεύχος, το ύπό τοΰ κυρίου C. Wetcher νεωστλ ¿κδοϋε'ν “ Πολιορκητικά 
κα\ πολιορκίαν διαφόρων πόλεων.” P o lio r c é t iq u e  des Grecs. Traités 
théoriques. Récits historiques. (Imprimerie impériale. 1867. 4°.)
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μάλιστα έξέχοντα διά τούς καταβληθέντας πόνους εις κρι

τικήν αύτών έπεξεργασίαν, τά εξής· τόν Στράβωνα, έκδεδο- 

μένον ύπό τών Κυρίων C. Müller καί Dübner· τά δύο πρώτα 

μέρη τών μ ικρών έλλήνων γεωγράφων,  υπό τοΰ Κυρίου 

C. Müller εις τόμους τρεις, πολλούς περιέχοντας γεωγραφι

κούς πίνακας- τον πρώτον τόμον τών ά ποσ πασμάτων τών 

φιλοσόφων, ύπό τοΰ Κυρίου Mullach· τά εις Άριστοφάνην 

σχόλια, πληρέστερα καί άκριβέστερα ή  έν πάσαις ταΐς πρό- 

τερον αύτών έκδόσεσι, μετά λαμπρού ιστορικού πίνακος, τά 

πάντα τή έπιμελεία τοΰ Κυρίου Dübner έφειλόμενα’ Πλου

τάρχου τά άπαντα, έπιθεωρηθέντα διά παραβολής πάντων 

τών χειρογράφων τής Αύτοκρατορικής βιβλιοθήκης, ήν έπι- 

μελώς έποιήσατο έν τή άρχή τής παρούσης έκατονταετηρίδος 

ο έλλην Κοντός, καί ή μέχρι νύν κατελείπετο άνέκδοτος καί 

άχρηστος · τήν έν ένί τόμω συλλογήν τών άποσπασμάτων των 

κωμικών ποιητών, έν ή δ Κύριος Bothe μετά πολλής τής 

έπιτυχίας καί άμα βελτιώσεως άξιολόγου συνεκεφαλαίωσε 

τούς άπειρους πόνους τοΰ Meineke καί τών τήν συνέχειαν 

τού έργου έκείνου άναλαβόντων τούς τέσσαρας τόμους, έν 

οίς ο Κύριος C. Müller συνήγαγεν έν καλή τάξει καί έσχο- 

λίασε τά σωξόμενα άποσπάσματα πλειόνων ή πεντακοσίων 

ιστορικών έλλήνων, ών άπώλοντο τά συγγράμματα · άληθής 

θησαυρός ιστορικής ύλης διεσπαρμένης μέχρι τούδε, ώ προσ- 

τεθήσεται μετ’ ού πολύ καί πέμπτος συμπληρωτικός τόμος, 

περιλαμβάνων έν άλλοις τεμαχίοις καί άποσπάσματα ιστορι

κών έλλήνων, περιεχόμενα έν μεταφράσεσιν εις Άνατολικάς 

γλώσσας, ων άρτι έσημειώσαμεν τήν χρησιμότητα εις τοιαύ- 

τας έρεύνας. Ό  τήν ’ Αβριανού άνάβασιν περιέχων τόμος 

φέρει ώς παράρτημα καί τό περί τού μεγάλου ’ Αλεξάνδρου
•>9*
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ιστορικόν μυθιστόρημα του Ψευδό-Καλλισίΐένους, ού μόνα τά 

άποσπάσματα προεξέδωκεν ο Κ'ριος Berger de Xivery έν 

ταΐς ύπ’ αύτού συνειλεγμέναις Τ ε ρ α τ ο λ ο γ ι κ α ΐ ς  παραδο'- 

σεσι (1836)· ταύτα δέ καί έν τώ ΓΓ' τόμω τών 2υνόψεων 

καί  ά π ο σ π α σ μ ά τ ω ν  τής ’ Ακαδημίας τών έπιγραφών ή σαν 

έκδεδομένα.

ΓΗ συλλογή τών άττικών ρητόρων καί τών σοφιστών ούχ 

ήττόν έστιν άξιόλογος, ατε δή παβέχουσα ήμΐν πλείονα 

πάσης άλλης έκδόσεως τα άποσπάσματα τών ρητορικών λό

γων, ων άπωλέσαμεν το πλήρες κείμενον. Έ ν  τή συλλογή 

ταύτη συνήχΐίησαν πρώτον τδη οί λόγοι του f Υπερίδου, 

άπροσδοκήτως άνευρε^έντες κατά τούς από τού 1848 άνα- 

καλυφΐέντας παπύρους έν ταΐς νεκροπόλεσι τής Αιγύπτου, 

καί το μέν πρώτον έκδο^έντες έν ’ Αγγλία ύπο τών Κυρίων 

Harris καί Babington, έ'πειτα δέ έν Γερμανία ύπ'ο τών Κυ

ρίων Boeckh, Schneidewin καί άλλων σοφών. Ά λλά  μόλις ο 

δεύτερος ούτος τόμος τών άττικών ρητόρων συνεπληρώττη έν 

Γαλλία ύπο τού Κυρίου C. Müller, καί ιδού ή ’ Αγγλία 

άπέστελλεν ήμΐν (έν έ'τει 1856) νέας καί ώραιοτάτας σελίδας 

τού αυτού ρήτορος. Παρευϊ'ύς δύο Γάλλοι έλληνισταί έπε- 

χείρησαν καταστήσαι ήμΐν εύχρηστους τάς σελίδας έκείνας, 

περιεχούσας τον έπιτάφιον τού Αυσίου εις Αεωσυ'ένην καί 

τούς μετ’ αύτού πεσόντας έν τώ Λαμιακω πολέμω· τού

των δέ ό μέν Κύριος Deehèque εξέδωκε τάς σελίδας έκείνας 

ελληνιστί καί γαλλιστί κατ’ αύτ'ο το σχήμα τής Διδοτείου 

βιβλιοθήκης (1858), ο δέ Κύριος Caffiaux μετέφρασεν αύτάς, 

καί ούκ έπαύσατο διοριών το κείμενον αύτών έν τρισίν έπαλ- 

λήλαις έκδόσεσι (1858, 1861, 1866). ’Ά λλα  τινά τού ΓΥπε- 

ρίδου άποσπάσματα (λόγος κατά Δημοσϊένους έν τ ή f Αρπάλου
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δίκη), καί ταύτα ως ερμαιον άνευρείτέντα, ήγοράσ^Γησαν προ 

ολίγου έκ τών χειρών ’ Αθηναίου τινός, κατέχοντος αυτά ως 

ιδιόκτητα, παρά τού Κυρίου Michel Chasles, μέλους τής Γαλ- 

λικής ’ Ακαδημίας· άναγνωσ^τέντα δέ καί ερμηνευίτέντα ύπο 

τού Κυρίου Egger, δημοσίευαήσονται μετ’ ού πολύ έν τώ 

ήδη έκτυπουμένω τόμω τών ύπομνημάτων τής ’ Ακαδημίας 

τών έπιγραφών.

Καί άλλοι δέ συγγραφείς έπηυξήΪΓησαν ομοίως έν τή 

Διδοτείω βιβλιοθήκη, ή έπαυξηΐήσονται προσεχώς, διά προσ

θήκης άνεκδότων κειμένων.

’ Αλλά κατ’ έξαίρεσιν, δικαιουμένην έκ τής αύΪΓεντικότητος 

τού σχολιαστοΰ, ή ελληνική ’ Ανθολογία διαπρέπει έν τή συλ

λογή ταύτη, ως περιέχουσα τάς σημειώσεις, ας προ πολλοΰ 

συλλέξας ειχεν ο Κύριος Boissonade έπί σκοπώ νέας έκδόσεως 

τής ’ Ανθολογίας· άποίτανόντος δέ τού περικλεούς έκείνου 

ελληνιστού, ο Κύριος Dübner παρασκευάζων εις έκδοσιν τάς 

σημειώσεις ταύτας, έπε^εώρησε καί συνεπλήρωσεν αύτάς, 

βοηίούμ,ενος ύπο τελειοτέρων πόνων άλλων ξένων κριτικών.

’ Επειδή το δνομα τού Κυρίου Dübner έπαναλαμβάνεται 

συνεχώς, καί ετι έπαναληφόήσεται έν τώ προκειμένω σχεδιο- 

γραφήματι τών έν Γαλλία καταβληυ'έντων φιλολογικών πόνων 

έν τοίς τελευταίοις τριάκοντα ετεσι, δραττόμεϊα τής περιστά- 

σεως ταύτης, όπως παρατηρήσωμεν (ούχί βεβαίως άνευ λύπης 

τιν'ος έξ έΐτνικής φιλοτιμίας προερχόμενης), ότι οι τοσαύτας 

παρασκευάσαντες έκδόσεις έν τή Διδοτείω βιβλιοθήκη σοφοί 

άνδρες άπαντες, ή σχεδόν άπαντες, είσί Γερμανοί. Τούτο 

κατά γε τήν έμήν γνώμην ούκ έμφαίνει άμέλειάν τινα τών 

ήμετέρων συμπολιτών περί τήν τών ελληνικών γραμμάτων 

σπουδήν (καί τά έν τή παρούση έκ^έσει συνηγμένα γεγονότα

— 453 —



ίκανώς μαρτυρούσι περί τούτου), άλλα την διάφορον τροπήν, 

ήν λαμβάνει παρ’ ήμΐν ή των ελληνιστών παιδεία. Καί έν 

αύτω τώ ανωτέρω Διδασκαλείο) ή κυρίως λεγομένη φιλολογία 

αείποτε σχεδόν υποχωρεί εις την κριτικήν των γραμμάτων 

τά δέ ζητήματα της καλαισθησίας προτιμώνται τών τής 

κριτικής τών λέξεων καί τών τής γραμματικής. ’ Ημείς 

παρασκευάζομεν διδασκάλους ικανούς έρμηνεΰσαι τά εκλεκτά 

κείμενα, καί έμποιήσαι τοΐς διδασκομένοις τον ποιον τών εν 

αύτοίς καλλονών, σπανίως δέ φιλολο'γους ικανούς έκπληρώσαι 

έ'ργον έκδο'του, προς ο τουναντίον ή Γερμανία περιε'χει, καί 

άκαταπαυστως προσκτάται, στρατιάν ολην φιλοπόνων ε’ργα- 

τών, πάντοτε προθύμων εις το έργον τοΰτο. "Οσοι δε τών 

ήμετε'ρων ελληνιστών ασχολούνται περί την γνώσιν τών χειρο

γράφων καί τών παλαιών εκδόσεων, καί έπίστανται διερευνάν 

αυτά, καί μεϊοδικώς άποκαϊτιστάναι καί δικαιολογεΐν την 

διόρΐτωσιν κείμενου τινός, οΰδ’ αυτοί πράττουσι το έργον 

τοΰτο έν τή αύστηρότητι, καί μάλιστα έν τή προθυμία 

έκείνη, ήν καταβάλλει δ έν τοΐς Γερμανικοϊς σχολείοις έκπαι- 

δευθείς φιλόλογος.

Παρεκτός δέ τούτου, οι πέραν τού ’ Ρήνου σοφοί ιδίαν 

κέκτηνται έπιτηδειότητα εις το συλλέγειν καί συναρμόζειν τά 

κείμενα, ως μαρτυροΰσιν αι υπό τών Κυρίων Bothe, C. Müller 

καί Mullach χορηγηϊτείσαι τή Διδοτείω βιβλιοθήκη συλλογαί.

Διά τούς λόγους τούτους ο Κύριος Didot, άνευ προβουλής 

τίνος, προσέλαβε συνεργάτας άλλοδαπούς, ων δ άληΐτώς δραστη

ριότατος Κύριος Dübner προ πολλοϋ έστι πεπολιτογραφημένος 

έν Γαλλία. Ά λλ ’ ομως ομολογητέον έτέρωϊεν, δ'τι, εί καί 

έν Γερμανία έγένοντο συλλογαί τών ελλήνων συγγραφέων 

έσχολιασμέναι ή ασχολίαστοι, ούδείς τών έκεί φιλολόγων
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έϊετο κατά νουν, καί ούδείς τ~ν εκεί έκδοτών ήδύνατο άνα- 

λαβεΐν την έκτέλεσιν έργου παραμίλλου τώ Διδοτείω, ο μέχρι 

νυν έξητάσαμεν. Άπητεΐτο προς έκτέλεσιν τού έργου τούτου 

κατάστημα σταθερός διωργανωμένον, ξίέλησις ισχυρά καί 

μεγαλοπράγμων, καί έπί τούτοις ή ύποστήριξις κυβερνήσεως 

προστατευτικής τών γενναίων καί δύσκολων έπιχειρήσεων · 

τούτο παρέσχεν ή Γαλλία- καί διά τούτο νέα προσεκτήσατο 

δικαιώματα ευγνωμοσύνης παρά παντδς τού φιλολογικού κόσμου.

Ή  ’ Εκκλησιαστική φιλολογία τρεις μόνους ή τέσσαρας 

τόμους έκτήσατο μέχρι νύν έν τή ελληνική βιβλιοθήκη τού 

F. Didot. "Αλλος δέ τις άξιότιμος τυπογράφος τών Παρισίων, 

δ Κύριος Gaume, έξέδωκεν έν τώ αύτω σχήματι καί μετά 

χρησίμων βελτιώσεων τά συγγράμματα τού αγίου Ίωάννου 

τού Χρυσοστόμου καί τού αγίου Βασιλείου κατά την έ'κδοσιν 

τών Βενεδικτίνων μοναχών τού Saint -Maur- αλλά τδ έ'ργον 

τούτο ού προέβη περαιτέρω. Ή  έ'κδοσις πλήρους ελληνικής 

Πατρολογίας άπέκειτο μετ’ ολίγα έτη εις τήν άποφασιστικήν 

ΐτέλησιν τού άββά Migne- καί τδ έργον τοΰτο προέβη κατά 

σχέδιον ουτω μέγα, καί μετά τοσαύτης ταχύτητος έκτελού- 

μενον, ώστε δ γενναίος έκδοτης έΪΓυσίασεν υπέρ τών δύο 

τούτων πλεονεκτημάτων άλλας τινάς τελειότητας, αναγκαίας 

εις έ'κδοσιν άληότώς φιλολογικήν.

Τδ καταστήσαι εύώνητα καί εύχρηστα τοΐς πλείστοις 

τών άγοραστών, κληρικοΐς τε καί λαϊκοΐς, πάντα τά ελλη

νικά, λατινικά καί γαλλικά κείμενα τής ’ Εκκλησιαστικής 

γραμματολογίας, καί πάντα τά διδακτικά βιβλία τού τε 

δόγματος καί τής έκκλησιαστικής ιστορίας, πάντως έστίν 

άξιέπαινος σκοπός- ούχ ήττον δέ άξιέπαινον τδ κατορϊώσαι 

το σκοπούμενον διά μόνων τών πόρων τής ιδιωτικής έργασίας.
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Μόνων εξεταζόμενων ενταύθα τών 107 τόμων, εν οίς περιέχονται 

οί Πατέρες τής Ανατολικής έκκλησίας, οί χρονογράφοι καί oí 

περί θρησκευτικών ζητημάτων ε’ρίζοντες Βυζαντινοί, καί οί'περ 

άποτελούσι με'ρος τής μεγάλης συλλογής τής ύπό τοΰ άββά M igne 

έκδοθείσης, έφείλομεν όμολογήσαι, οτι διά τών τόμων του'των 

έγνώσθησαν τοΐς φιλολογοΰσι πολλά τών συγγραμμάτων, ών αί 

πρότερο'ν ποτε γενόμεναι εκδόσεις ήσαν σπάνιαι, ή δαπανηραί 

διά τό πολυτελές τής ε’κδόσεως. Ούτω λοιπόν οί 107 εκείνοι 

τόμοι συνήργησαν πρός τό ε’παναγαγεΐν τόν γαλλικόν κλήρον εις 

τήν έπίπονον σπουδήν άλλά πολλαί τών μετατυπώσεων τού

των έγε'νοντο μετά τίνος άμελείας, καί μάλλον άρε'σκουσι διά 

τό εύωνον, ή διά τήν ευκολίαν τοΰ άναγινώσκειν αύτάς έν 

έκτάσει, καί ποιεΐν έν αΰταΐς έρεύνας άληθούς κριτικής. Καί 

ομως τινά τών έν τή Πατρολογία τοΰ M igne περιεχομένων 

συγγραμμάτων διακρίνονται, τά μέν (οΐα τά Ώριγένους) διά 

τήν κριτικήν έπεξεργασίαν τού κειμένου, τά δέ (οια τά Φω

τίου) διά τήν ωφέλιμον συναγωγήν τών μέχρι τούδε έν μερι- 

καϊς έκδόσεσι διεσπαρμένων κειμένων.

Μετά τάς μεγάλας ταύτας συλλογάς μνημονεύσομεν ήδη 

μικροτέρων τινών καί ιδίων έκδόσεων, έξ ων ίκανώς μαρτυ- 

ρεΐται, οτι έν τώ διαστήματι τών τελευταίων πέντε καί είκο- 

σιν έτών ή γαλλική φιλολογία παρήγαγε βιβλία τινά, έν οις 

μετ’ επιτυχίας έφηρμόσθη ή τέχνη τού διορθούν καί έρμη- 

νεύειν τά κείμενα.

Έ ν  έ'τει 1840, κατά τό ύπό τού Κυρίου Miller συντα- 

χθέν Π α ρ ά ρ τ η μ α  εις τούς μ ι κ ρ ο ύ ς  γεωγράφους  έ'λ- 

ληνα ς ,  ό μακαρίτης Letronne ένησχόλει πάσαν αύτού τήν 

άγχίνοιαν καί πολυμάθειαν εις έπιδιόρθωσιν τού μικρού 

γεωγραφικού ποιήματος Σκύμνου τού Χίου· είκοσι δέ μετά
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ταύτα έτη ό Κύριος Charles Thurot, κληρονόμος ονόματος 

κλεϊσθέντος ύπό τε τοΰ πατρός καί τοΰ θείου αύτού, ώς 

ελληνιστών, προσήνεγκεν ήμϊν “ περί τής πολιτικής, τής δια

λεκτικής καί τής ρητορικής τού Άριστοτέλους”  σειράν τινα 

μελετών, έν αίς ή ορθή άνάγνωσις πολλών χωρίων τών συγ

γραμμάτων έκείνων άποκατέστη καί άπεδείχθη διά σπανίας 

εύφυΐας. Έ ν  έ'τει 1863 ό ιατρός Πίκκολος έδημοσίευσε 

διωρθωμένην έκδοσιν τής περί  ζώων ισ το ρ ία ς ,  πολλήν 

μαρτυρούσαν ιατρικήν καί φιλολογικήν έμπειρίαν έν έ'τει δέ 

1865, κατ’ αύτήν τήν προτεραίαν τού θανάτου αυτού, συνε- 

πλήρου ομοίαν έκδοσιν τών Π ο ι μ ε ν ι κ ώ ν  τοΰ Λόγγου.

Έ τ ι  πληρέστερου έστι τό έργον τοΰ Κυρίου C. Alexandre 

“ περί τών Σιβυλλαίων χρησμών” (1840— 1856). Συλλογή 

πάντων τών κειμένων τούτων, έπιθεωρηθέντων καί διωρθω- 

θέντων κατά διάφορα χειρόγραφα, καί ένιαχού κατ’ ευτυχείς 

τού έκδοτου εικασίας, έμμετρος λατινική μετάφρασις άκριβής 

καί εύφραδής, διατριβαί, έν αίς ή ιστορία τών Σιβυλλών καί 

τών χρησμών αύτών μετά πολλής τής άκριβείας διερευνάται, 

ταύτα πάντα τά πλεονεκτήματα καθιστώσι τούς δύο τούτους 

τόμους πρότυπον πολυμαθείας καί ορθής κριτικής. Αί τοΰ 

Κυρίου Th. Η. Martin μελέται περί τοΰ Τ ι μ α ί ο υ  τού Πλά

τωνος (1841) περιέχουσιν ού μόνον τό κείμενον καί τήν 

μετάφρασιν τοΰ περιφήμου τούτου διαλόγου, άλλά καί πολ

λάς βαθείας έρεύνας πάντων τών έν αύτώ διεγειρομε'νων ζητη

μάτω ν καί έν ταΐς μελέταις έκείναις ό συγγραφεύς έθετο 

τήν βάσιν άλλου συγγράμματος ώφελιμωτάτου, ’ Ισ το ρ ία  

τών φυσικών έ π ισ τ η μ ώ ν  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  άρχαίοις,  ού 

συνέταξεν έ'πειτα καί έξέδωκε πολλά κεφάλαια.

Ή  ελληνο-γαλλική έ'κδοσις τών χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν  τού Θεο-
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φράστου μετά σημειώσεων ύπο τού Κυρίου Stiévenart (1842) 

προσήκει τή αύτή τάξει τών κατά τάς άληϊείς άρχάς τής 

φιλολογίας ¿σχεδιασμένων καί συντεταγμένων συγγραμμάτων. 

Τήν αύτήν οφείλομεν άποδοϋναι τιμήν τή νε'α έπεξειργασμένη 

έκδόσει τών τραγωδιών του Αισχύλου (1858— 1867) ύπο του 

Κυρίου H . W eil, Γερμανού μέν το γε'νος σοφού, υίο^ετη^ε'ντος 

δέ ύπο τής Γαλλίας, ένΐτα διδάσκει τήν άρχαίαν γραμματο

λογίαν έν τώ Βεζοντίωνος πανεπιστημίω. Καί λυπηρόν μέν, 

οτι το έ'ργον τούτο, έν ώ διαπρέπει βαρεία κριτική καί καλ

αισθησία, ούχ ευρεν έκδότην παρ’ ήμΐν, καί διά τούτο δ 

φιλόλογος άνήρ ήναγκάσΐη έκτυπώσαι αυτό έν Γερμανία· 

άλλ’ εύτυχώς έπανορϊούται νύν ή ελλειψις αύτη, προσενε- 

χΪΓείσης τώ Κυρίω W eil τής αναγκαίας συνδρομής ύπο Γαλ

λικού τίνος βιβλιοπωλείου, τού τών Κυρίων H a c h e tte  καί S “5, 

προς έκτύπωσιν τής νέας αύτού έκδόσεως τών τραγωδιών τού 

Εύριπίδου, ής δείγμα (ο Ιπ π ό λ υ τ ο ς )  άπόκειται νύν δια- 

πρέπον έν τή παγκοσμίω ’ Εκθέσει. Τ'ο αύτέ βιβλιοπωλεΐον, 

ορ^ήν ποιησάμενον έκλογήν, άνέϊετο τώ Κυρίω T o u rn ie r , 

διδάκτορι τής φιλολογίας, τήν φροντίδα τής έκδόσεως τών 

τού 2οφοκλέους τραγωδιών- τρεις δέ τών τραγωδιών τούτων 

(δ Αίας, ή Ήλεκτρα καί δ Φιλοκτήτης) διαπρέπουσιν ομοίως 

έν τή παγκοσμίω ’ Εκθέσει, διττόν προσφέρουσαι δείγμα τοΐς 

τά τοιαΰτα κρίνειν έπισταμένοις, φιλολογικής ακρίβειας καί 

τυπογραφικής καλλονής (“).

Έ ξ  δμοίας παραβολής χειρογράφων, τών πλείστων ούπω 

έξηρευνημένων, προήλθε καί ή νέα έκδοσις Δίωνος τού

(α) Μετά τήν τής παρούσης έκ3έσεως έκτνπωσιν ¿ξεδοϊησαν ύπο 
μεν τού Κ. Weil έπτά τραγωδίαι τού Ενριπίδον, Οπό δi  τού Κ Tour- 
nier ai τοΰ Έοφοκλέους έπτα'.
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Κασσίου, μετά σημειώσεων καί μεταφράσεως Γαλλικής, ύπό 

τοΰ Κυρίου Ε. Gross, ος καί πρό τούτου πρώτος μετέφρασε 

γαλλιστί τά Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως κριτικά ύπομνή- 

ματα. Έ ν  τή έκδόσει ταύτη ή τού Κυρίου Gross έπιστη- 

μονική μέθοδος, ολίγον ασαφής φαινομένη κατ’ άρχάς, καθί

σταται σαφεστέρα άπέ τόμου εις τόμον (1845— 1855)· άλλ’ 

δ θάνατος διέκοψε τό έ'ργον τού φιλοπόνου συγγραφέως, ήδη 

άρχομένου τού πέμπτου τόμον καί διά τούτο ή συνέχεια 

αύτού ένεπιστεύςτη τώ Κυρίω Val. Boissée, ός μέχρι νύν 

προήγαγεν αύτο εύτυχώς μέχρι τού ογδόου τόμου, καί συμ

πληρώσει έν τώ δεκάτω.

Ούδείς ίσως νομίσει παράλογον προσξίτκην, οτι συνά- 

πτομεν τοΐς διαφόροις τούτοις πονήμασι καί τάς ύπο τοΰ 

Γενευαίου Κυρίου Vaucher έκδο^είσας Κ ρ ι τ ι κ ά ς  μ ε λ ε τ ά ς  

τ ή ς  περί  ύψους π ρ α γ μ α τ ε ί α ς  κ α ί  τών ά'λλων συγ

γ ρ α μ μ ά τ ω ν  τού Αογγίνου  (1854). ’ Αναντιβρήτως δ τόμος 

ουτος περιλαμβάνει πληρεστάτην συλλογήν τών έν τω ονόματι 

τοΰ περιφήμου ρττορος Αογγίνου δημοσιευίτέντων κειμένων 

καί αύτό δέ τό παράδοξον, ο διά λόγων εύπροσώπων δΐίσχυ- 

ρίζεται δ Κύριος Vaucher, άποδιδούς τώ Πλουτάρχω τήν 

περί  ύψους  π ρ α γ μ α τ ε ία ν ,  ίμελλεν ί'σως άποδοϋναι τώ 

βιβλίω τού Γενευαίου φιλολόγου χαρακτήρα ολως γαλλικόν, 

εί μή διεφαίνετό πως έν τή γλώσση αυτού τό άλλοτε καλού

μενου ύφος αλλοδαπόν, ή προσπεφευγός (style réfugié).

Επειδή άπαξ έξήλ^Γομεν πέραν τών Γαλλικών δρίων, 

οπως σημειώσωμεν το έ'ργον Ελβετού έλληνιστοΰ καί φίλου 

τής Γαλλίας, ής τήν γλώσσαν έλάλησε πάντοτε κατά προτί- 

μησιν, μή έπανέλϊωμεν οΐκαδε, πριν ή σημειώσωμεν έν ταΐς 

Γενευαίαις έκδόσεσι καί τό Θουκυδίδειον Λ ε ξ ι κ ό ν  τού



Κυρίου Bétant (1843— 1847), ώς προϊόν άκριβούς άναλύσεως 

του κείμενου του Θουκυδίδου, ‘ίδιον παρέχον κύρος τή γαλ

λιστί γενομένη, καί έν Γαλλία έκδοδείση, μεταφράσει τοΰ 

περικλεούς ιστορικού υπό τού αυτού συγγραφε'ως (Collection 

d’Hachette, 1863).

’ Εκδόσεις τινές, εις ιδίαν τών μαθητών χρήσιν προωρι- 

σμέναι, έτιμήδησαν διαφερόντως υπό τών λογίων. Τοιαύτη 

έστίν ή συλλογή τών δημηγοριών τού Θουκυδίδου (1819— 1848) 

υπό τού Κυρίου Longueville, έν ή μόνον δύναταί τις άνευρεΐν 

αμάρτημα τήν υπερβολήν αυτήν τών έξαιρέτων πλεονεκτη

μάτων· λέγω δή τάς μακράς καί ύπερακριβείς αμφισβητή

σεις, έξ ών ό συγγραφευς ού διευκρινεΐ σαφώς τήν λύσιν τών 

πολλών δυσκολιών, οσαι άπαντώσιν έν τώ έλληνικώ κειμένω. 

Το αύτό παρατηρεΐται αμάρτημα καί έν τή σοφή έκδόσει 

τών δΰο περί τοΰ στεφάνου δημηγοριών τοΰ Δημοσδένους καί 

τού Αίσχίνου, ύπδ τού Κυρίου Landois (1843— 1844)· άλλ’ 

έν τή καταριθμήσει τών τοιοότων έκδόσεων οφείλομεν άρκε- 

σδήναι εις συντομωτάτας δηλώσεις. Τώ όντι, άπό τοΰ 1830, 

θερμόν έπιδείκνυνται ζήλον οι βιβλιοπώλαι έκδόται τών διδα

κτικών βιβλίων, οπως άνανεώσωσι το άπηρχαιωμένον άδροισμα 

τών εις καδηγητάς καί μαδητάς χρησίμων συγγραμμάτων. 

Το άρχαιότατον τών έν Παρισίοις βιβλιοπωλείων, τών τά 

διδακτικά βιβλία ιδίως έμπορευομένων, οπερ έστί το τών 

Delalain, τδ διαδεχδέν το τών Barbou, καίπερ πολλάς έ'χον 

παλαιάς έκδόσεις τοιούτων βιβλίων, ομως ένόμισεν άναγκαίαν 

τήν άνανέωσιν τών έκδόσεων τούτων, καί άνέλαβε τήν 

άκριβή έκτέλεσιν αυτής. "Οδεν έξέδωκεν έν άλλοις τάς 

σοφάς μελέτας τού Longueville περί τών δημηγοριών τοΰ 

Ηροδότου καί Θουκυδίδου, έπειτα δέ καί τήν ελληνικήν
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ιστορικών δη μη γο ρ ιώ ν  συλλογήν,  μεδοδικώτερον υπέρ 

τών μαθητών διασκευασδεΐσαν υπό τοΰ Κυρίου Pillon· καί ή'δη 

έ'χει ιδίαν έ'κδοσιν τοΰ Πινδάρου, έκλογήν  τών ελλήνων 

Π α τ έ ρ ω ν ,  τών ελλήνων τ ρ α γι κώ ν,  τών κωμωδιών  

τού Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς ,  μετα συντόμων καί χρησίμων σημειώ

σεων υπό καθηγητών τών ήμετέρων διδακτηρίων. Τάς αυ’τάς 

καί δ βιβλιοπώλης Κύριος Belin καταβάλλει προσπάθειας, 

έπιτυχεις ώς έπί τό πλεΐστον, οπως διατηρήση τδν ημέραν 

έξ ημέρας δυσκολώτερον γινόμενον τούτον διαγωνισμόν ομοίως 

δέ καί δ βιβλιοπώλης A. Durand, οπως διά χρησίμων έκδό

σεων συντελέση εις τήν προαγωγήν τών έγκυκλίων μαδημά

των. ’Εν άλλαις έκδόσεσι, ας τδ βιβλιοπωλεΐον τοΰ Κυρίου 

Hachette έδημοσίευσεν, άριδμητέον τραγωδίας τινάς τού 

2οφοκλέους, έπιδεωρηδείσας καί σχολιασδείσας ύπδ τού 

Κυρίου de Sinner· τάς ώδάς τού Πινδάρου, μετά πολυτίμου 

μεταφράσεως τοΰ Κυρίου Sommer· έκλογήν αποσπασμάτων 

έκ τών ελλήνων Πατέρων, ύπδ τού Κυρίου de Sinner· πολλά 

τοΰ Εύριπίδου τεμάχια, σχολιασδέντα υπό τών Κυρίων Fix, 

Le Bas καί Regnier· τάς Ν ε φ έ λα ς  τού Άριστοφάνους, ύπδ 

τού Κυρίου de Sinner- τήν Ί λ ι ά δ α  σχολιασδεΐσαν ύπδ τού 

Κυρίου Quicherat, καί τήν ’ Οδύσσειαν ,  ύπδ τού Κυρίου 

Sommer, κ. τ. λ. —  Παρά τοΐς Κυρίοις Dezobry et Magde- 

leine έδημοσιεύδησαν αί έξής εκδόσεις· τών Ηενοφώντος 

’ Απομνημονευμάτων, ύπδ τού Κυρίου Th. Η. Martin· πέντε 

τραγωδιών τού 2οφοκλε'ους, ύπδ τού Κυρίου Ad. Berger- 

πολλών βιογραφιών τοΰ Πλουτάρχου, ύπδ τών Κυρίων Galuski, 

Grégoire, Legentil■ παρά δέ τώ Κυρίω Lecoffre, ή Ιλ ιάς ,  

ή ’ Οδύ σσεια ,  ή Ξενοφώντος Κύ ρου  άνάβ ασις ,  τοΰ Δη

μοσδένους οι Φ ι λ ι π π ικ ο ί ,  καί ή πρός χρήσιν τών μαδητών
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εκλογή τών τοΰ Αουκιανοΰ δ ιαλόγων,  ύπό τοΰ Κυρίου Dübner. 

Ή  τελευταία αύτη έ'κδοσις περιλαμβάνει προς τοΐς άλλοις καί 

εριστικήν τινα διατριβήν, ήν ού δυνάμεθα μέν άναλύσαι έν 

τή παρούση έκθέσει, ομολογοΰμεν δέ, οτι έξ αυτής οί ήμέ- 

τεροι καθηγηταί ωφέλιμόν τι μάθημα έχουσιν έκπορίσασθαι ■ 

τοΰτ’ έστιν, οτι καί αυτά τά στοιχειωδέστατα κείμενα συν

εχώς είσιν έπιθεωρητέα συνωδά τή προόδω τής κριτικής 

έπιστήμης.

Πρός τοΐς άλλοις ώφελίμοις νεωτερισμοΐς, τοΐς γενομένοις 

έν τή τών ελληνικών γραμμάτων διδασκαλία, αξία σημειώ- 

σεώς έστι καί ή προσπάθεια τοΰ συνδυάσαι τήν τής ελλη

νικής ιστορίας διδασκαλίαν πρός τήν τής γλώσσης- έφ’ ο 

συνεξεδόθησαν εις χρήσιν τών μαθητών άποσπάσματα τών 

έλλήνων ιστορικών, κατά χρονολογικήν σειράν καί κατά συν

εχή τών υποθέσεων τάξιν συντεταγμένα. Τοιαύτη έστιν ή 

μικρά συλλογή τοΰ Κυρίου Pessonneaux, ή έπιγραφομένη 

’ Α τ τ ι κ ά  (1850)’ ευτυχής άπομίμησις Γερμανικτς τίνος συλ

λογής, γενομένης ύπε τοΰ Κυρίου Jacobs, ής προηγήθη ή 

μεγάλη τοΰ Eichhorn συλλογή (4 τόμ. 1811— 1812).
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Γ ' .

Μ ετα φρ ά σει ς .

Έ ν  τοΐς μέχρι τουδε είρημενοις πολλών καί άξιολόγων 

μεταφράσεων έλάβομεν άφορμήν μνημονεΰσαι- άλλά καί άλλαι 

είσί μνημονευτέαι, παραλειπομένων τών πολλών έκείνων πονη

μάτων τοΰ είδους τούτου, άπερ ή βιβλιεμπόρια προάγει συν

εχώς μετά πλείονος τόλμης τ  φρονήσεως, τά μέν δι’ άπλήν

κερδοσκοπίαν, τά δέ δι’ άπλήν άγνοιαν ή λήθην τών συν

θηκών, καθ’ ας οφείλει μεταφράζειν ο σπουδαίος μετα

φραστής.

’ Αξιολογώταται πάντως είσίν αί μεταφράσεις έκείναι, δι’ 

ων κατά πρώτον μεταφέρεται εις τό γαλλικόν ιδίωμα θαυ

μαστόν τι σύγγραμμα- καί τούτων πάλιν διακρίνονται αί 

παράλληλον έ'χουσαι τή μεταφράσει τό ελληνικόν κείμενον. 

Τοιαύτην υψηλήν άξίαν σμοφώνως άπονέμουσι πάντες τή 

Γάλλο-ελληνική έκδόσει τοΰ Ίπποκράτους ύπό τοΰ Κυρίου 

Littré (1839 καί έφεξής), πολλώ τώ μέτρω πάσας ύπερβάση 

τάς προγενεστέρας έκδόσεις καί μερικάς μεταφράσεις τής 

μεγάλης συλλογής τών Ίπποκράτους συγγραμμάτων. Τ ή  

πολυτίμω ταύτη έκδόσει προσθήσομεν καί τήν κατ’ έκλογήν 

γενομένην έκδοσιν τοΰ ’ Ιπποκράτους καί Γαληνού (1854-— 1856) 

ύπό τοΰ ίατροΰ Ch. Daremberg, μαθητου τοΰ Κυρίου Littré, 

έτι δέ καί τήν έκδοσιν τής χε ιρουργίας  Παύλου τοΰ Αίγι- 

νήτου, ύπό τοΰ ίατροΰ R. Briau (1856)· ούδ’ άποχωρίζομεν 

τών άξιολόγων τούτων έκδόσεων τήν τοΰ ίατροΰ Daremberg 

μονογραφίαν “ περί τής παρ’ Όμήρω ιατρικής καί χειρουρ- 

γίας” (1865), ατε δη τοΰ ύπομνήματος τούτου προτιθεμένου 

χειραγωγήσαι τούς ’ Ομήρου μεταφραστάς εις έπιτυχή μετά- 

φρασιν τών ’ Ομηρικών λέξεων, τών εις τάς δύο ταύτας έπι- 

στήμας άναγομένων.

Ή  ύπό τοΰ Κυρίου V. Cousin πλτρης, καί ώς έπί τό 

πλεΐστον κομψή, άλλ’ ούκ έν πάσιν ίδιον τοΰ μεταφραστοΰ 

χαρακτήρα έμφαίνουσα, μετάφρασις τοΰ Πλάτωνος, r  δη παρα

σκευαζόμενη εις νέαν έκδοσιν ύπό τοΰ δοκίμου έκείνου συγ- 

γραφέως, διήγειρε τόν ζήλον άξιοτίμου τινός άνταγωνιστοΰ, 

τοΰ νέου καθηγητοΰ Κυρίου A. Saisset· ούτος έ'δωκεν ήμϊν
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έν σχήματι εύχρηστο (6 τόμοι είς 12°') νέαν μετάφρασιν, 

κάλλιον θεραπεύουσαν τάς άνάγκας τών πλείστων ανα

γνωστών.

Τό μέγα καί έπίπονον έργον της μεταφράσεως τών 

συγγραμμάτων τοΰ ΆριστοτέΧους, ώ έπεχείρησε πρό έτών 

τριάκοντα ό Κύριος Barthélémy Saint-Hilaire, πολύ απέχει 

μέχρι νΰν τοΰ τέλους· άλλ’ οί τέως δημοσιευθέντες πεντεκαί- 

δεκα τόμοι, ών τινες καί τό ελληνικόν περιέχουσι κείμενον, 

έγγυώνται ήμϊν, οτι ή ισχυρά τοΰ μεταφραστοΰ θέλησις ού 

καταπιεσθήσεται ύπό τοΰ βάρους της ύποσχέσεως αύτοΰ· ή 

δέ μετατύπωσις πολλών τόμων μαρτυρεί τρανώς τήν τε εύνοϊ- 

κήν ύποδοχήν, ής ή μετάφρασις αύτη έτυχε παρά τώ κοινώ, 

καί οτι έν τοΐς σπουδαίοις πνεύμασιν άπαραμείωτον έπικρατεΐ 

τό γνήσιον ’ Αριστοτελικόν κύρος!

ΙΙαρά τό μέγα έργον τοΰ Κυρίου Barthélémy Saint-Hilaire 

έξεδόθησαν καί τάδε- ή Μεταφυσική τοΰ Άριστοτέλους, νΰν 

πρώτον άπασα μεταφρασθεΐσα ύπό τών Κυρίων Pierron καί 

Zevort (1841)· έπειτα δέ νέα μετάφρασις της Π ο ι η τ ι κ ή ς  

τοΰ αύτοΰ (1849) ύπό τοΰ Κυρίου Egger, ή προσέθηκεν ό 

μεταφραστής σημειώσεις καί διατριβάς περί ιστορίας τών 

γραμμάτων, έτι δέ καί πραγματείαν τινά ιστορικήν περί τής 

παρ’ Έ λλησι κριτικής· καί τελευταϊον ή μετάφρασις τής 

’ Ρ η τ ο ρ ικ ή ς  τοΰ αύτοΰ ύπό τοΰ Κυρίου Bonafous (1856), 

πολλώ κρείττων τών πρό ταύτης γενομένων ύπό τών Κυρίων 

Cassandre, Gros καί τοΰ έλληνος Μηνά.

Παλαιός τις καθηγητής τής φιλοσοφίας έν τοΐς ημετέροις 

Αυκείοις, ό Κύριος Bouillet, καί έξ άλλων πονημάτων γνωστός, 

έτίμησε τό τέρμα τοΰ σταδίου αύτοΰ, μεταφράσας τάς Έ ν -  

νεάδας τοΰ Πλωτίνου (3 τόμ. εις 80ν, 1857— 1861), καί
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διερμηνεύσας αύτάς, όσον οιόν τε, διά μακροΰ καί περιεσκεμ- 

μένου ύπομνήματος.

Τά ύπέρ τοΰ διδακτορικού τής φιλολογίας βαθμού συν- 

ταχθέντα δοκίμια παρήγαγον ομοίως μεταφράσεις τινάς ελλή- 

νων συγγραφέων, οΰπω πρότερον ύπαρχούσας έν τή ήμετέρα 

γραμματολογία. Οΰτως ό μέν Κύριος Caffiaux έξ ών συνέ- 

γραψεν έρευνών “ περί λόγου έπιταφίου” (1861) ώδηγήθη είς 

τήν μετάφρασιν ενός τών συγγραμμάτων τοΰ σοφιστοΰ Χορι- 

κίου· ο δέ Κύριος Petit έκ τών “ περί Λιβανιού” έρευνών 

αύτοΰ είς τήν μετάφρασιν τής αύτοβιογραφίας τούτου τοΰ 

συγγραφέως· καί ο Κύριος Ε. Monnier έκ τών περί τοΰ 

αύτοΰ άντικειμένου μελετών αύτοΰ είς τό έκδοΰναι τόμον 

όλον, περιέχοντα κατ’ έκλογήν λόγους τοΰ περιφήμου τούτου 

σοφιστοΰ, ών τό μέν ελληνικόν κείμενον έπιμελώς έπεξειργά- 

σατο, τήν δέ γαλλικήν μετάφρασιν έταξε παράλληλον (1866).

’ Ε κ  τών έμμετρων συγγραμμάτων ή ’ Α ν θ ο λ ο γ ί α ,  συλ

λογή πεντακισχιλίων περίπου ποιηματίων πάσης έποχής καί 

παντός είδους, οΰπω έτύγχανεν απασα γαλλιστί μεταπε- 

φρασμένη. ’ Ο Κύριος Herbert άνέλαβεν άλλοτε (1842) τό 

έπίπονον τοΰτο έργον, άλλ’ ούκ ήδυνήθη προαγαγεΐν αύτό είς 

αίσιον πέρας· καί ίσως μέν ού · παρητήσατο τοΰ σκοποΰ, 

όμως δέ προλαβών ήδη ό Κύριος Dehèque έδωκεν ήμϊν 

(1863) έν δυσί τόμοις τήν γαλλικήν μετάφρασιν (ένιαχοΰ 

τήν λατινικήν άντικαταστήσας, ’όπου ή γαλλική γλώσσα ούκ 

έξήρκει είς έκφρασιν τών τοΰ πρωτοτύπου χωρίων) απάντων 

τών μικρών ποιηματίων, έξ ών ή χρήσιμος έκείνη συλλογή 

σύγκειται. ’ Ο Κύριος Dehèque προήλειφεν, οΰτως είπεΐν, 

εαυτόν είς τόν άγώνα τοΰτον διά τής μεταφράσεως (καί

ταύτης ομοίως έν πεζώ λόγω) μετά ύπομνήματος τής
30
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’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς  τοΰ Λυκόφρονος (1853), μακροΰ αινιγματώδους 

ποιήματος, έν ο  έκ προδέσεως συνεσωρεύδησαν υπό τοΰ ποιη. 

τοΰ πάσαι αΕ δυσκολίαι, οσαι ήδύναντο καταστήσαι τήν τοΰ 

ποιήματος ερμηνείαν αυτόχρημα βάσανον τών ερμηνευτών· 

Έτερός τις ποιητής, έ Νόννος, δ τά Δ ι ο ν υ σ ια κ ά  ποιήσας, 

καί διελών αυτά εις 48 άσματα, έδηκεν εις δοκιμασίαν τό 

δάβρος τοΰ Κυρίου de Marcellus, ος απαν έκεϊνο τ'ο ποίημα 

μετέφρασεν εις την ήμετέραν γλώσσαν, καί έξέδωκεν αύτό 

μετά τοΰ ελληνικού κειμένου έν τή Διδοτείω Βιβλιοδήκη (1856).

ΟΕ Βυζαντινοί ιστορικοί καί οι Πατέρες τής ’ Ανατολικής 

’ Εκκλησίας ού'πω γινώσκονται έν συνόλω προσηκόντως μετα- 

πεφρασμένοι. Μέγας βέβαια άπαιτεΐται προς τοΰτο ζήλος· 

άλλ’ ομως εχομεν τουλάχιστον άξιόλογον τούτου παράδειγμα 

τήν τοΰ Προκοπίου μετάφρασιν υπό τοΰ Κυρίου Isambert (1856), 

τήν τής Ε υ α γ γ ε λ ι κ ή ς  π ρ ο παρ ασκ ευ ής  τοΰ Ευσεβίου ύπδ 

τοΰ Κυρίου Séguier de Saint-Brisson (1846), καί τήν της 

πραγματείας τοΰ Νεμεσίου “ περί φύσεως άνδρώπου”  ύπδ τοΰ 

Κυρίου Thibault (1844)· ούχ ήττον δέ κρίνεται λόγου άξία 

καί ή μετάφρασις τών άποκρύφων Ε υ α γγ ε λ ίω ν  ύπό τού 

Κυρίου G. Brunet (1849).

Καί ετέρων πολλών πεζών μεταφράσεων τών ελλήνων ποιη

τών καί συγγραφέων ήδυνάμεδα μνημονεΰσαι ε’νταΰδα· άλλ’ 

άρκέσουσι μόναι μνημονευόμεναι αΕ εξής· ή τοΰ Πινδάρου ύπδ 

τοΰ Κυρίου Boissonade, έκδοδεΐσα κατά τδ άνέκδοτον χειρό

γραφον τοΰ περικλεούς έλληνιστοΰ ύπό τε τού υΕοΰ έκείνου καί 

τού Κυρίου Egger (Grenoble et Paris, 1867)· αΕ τοΰ Άριστο

φάνους καί τού Εύριπίδου ύπδ τού Κυρίου Artaud, πολλάκις 

έν νεωτέραις έκδόσεσι, την κοινήν αύτών άποδοχήν μαρτυρού- 

σαις, βελτιωδεΐσαι· r  τού Άριστοφάνους ύπδ τού Κυρίου
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Poyard, έπιτυχέστερον τής τού Κυρίου Artaud διατηρήσασα 

τδν χαρακτήρα τοΰ Άδηναίου κωμικού· αι τού ’ Ομήρου ύπό 

τε τοΰ Κυρίου Giguet καί ύπδ τοΰ Κυρίου Pessonneaux, μαρ- 

τυρούσαι (καί Ιδίως ή τελευταία) έντιμον προσπάδειαν, οπως 

έκφρασδή έν τώ γαλλικώ ίδιώματι τδ τή άρχαία ελληνική 

έποποιία ίδιάζον ύφος, ούδαμώς παραβλαπτόμενον έκ τής 

καταχρρήσεως τής σχεδόν άκομψου άκριβολογίας, ήν ούκ 

τδυνήδη άποφυγεΐν ο τελευταίος (1866) τής Ί λ ι ά δ ο ς  μετα

φραστής Κύριος Leconte de Lisle. Ό  αυτός έπαινος προσήκει 

τή τού Ηροδότου μεταφράσει ύπδ τοΰ Κυρίου Giguet καί 

τοΐς Δ ι η γ ή μ α σ ι  τοΐς έκ τού Ηροδότου άποσπασδεΐσιν ύπδ 

τού Κυρίου Bouchot (1860). Ή  μετατύπωσις τής άρχαιοτέ- 

ρας γαλλικής μεταφράσεως τοΰ Εστορικοΰ τούτου, τής τοΰ 

Pierre Saliat, γενομένη ύπδ τού Κυρίου Ε. Talbot (1863), 

τόσω μάλλον χρήσιμός έστιν ήμΐν, οσω άληδεύει, οτι ουδέποτε 

άλλοτε, τ έν ταΐς ήμέραις τού Amyot καί τοΰ Montaigne, 

ή ήμετέρα γλώσσα ήδύνατο καταλληλότερον παραστήσαι τάς 

άφελεΐς καλλονάς τοΰ πατρδς τής ιστορίας. Πρώτη πλήρης 

τού Πολυβίου μετάφρασις ήν ή  ύπδ τού Κυρίου Bouchot, δη- 

μοσιευδεΐσα έν έτει 1847 · έπαυξηδήσεται δέ έφεξής διά πολ

λών σελίδων τοΰ άρχικού κειμένου, πρδ μικρού άνευρεδεισών, 

καί έν τή τελευταία έκδόσει τού Πολυβίου ύπό Firmiii Didot 

περιειλημμένων. ΑΕ μεταφράσεις τού Θουκυδίδου ύπδ τού 

Κυρίου Zevort (1861), τού Ηενοφώντος (1859), τοΰ Λουκιανού 

(1857), τοΰ Ίουλιανοΰ (1863) ύπδ τοΰ Κυρίου*’ Talbot, τών 

ελλήνων μυδιστοριογράφων (1855) ύπδ τοΰ Κυρίου Zevort, τών 

Έ π ι κ τ ή τ ο υ  Δι ατ ρ ιβ ών  καί τοΰ Άβριανού ύπδ τού Κυρίου 

Courdaveaux (1862), προήχδησαν έν γένει κατά τάς προ-

γενεστέρας μεταφράσεις, ών ούκ ήδυνήδησαν έξαλεΐψαι τήν
30*
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μνήμην. Ή  μετάφρασις τοΰ κατά Φιλόστρατον βίου ’ Απολ

λώνιου τοΰ Τ υ α ν έ ω ς ,  καί τών εις τον αυτόν ’ Απολλώνων 

άποδιδομένων ¿ π ισ τ ο λ ώ ν  (τέως «μεταφραστών εις την 

ήμετέραν γλώσσαν), υπό τοΰ Κυρίου (1862), άξια

λογου έστί προς τοΐς άλλοις καί διά τήν σπουδαίαν μελε'την 

περί τε τοΰ συγγράμματος τοΰ Φιλοστράτου, καί περί τοΰ 

θρησκευτικού χαρακτήρος τοΰ θαυματουργού ήρωος αυτού. 

Ή  πλήρης μετάφρασις τού Δημοσξίενους καί Αίσχίνου υπό 

τού Κυρίου δίίώνθηαιΊ φαίνεται σήμερον άτελεστέρα, ή όσον 

ε’φάνη εν ετει 1842, οτε τό πρώτον έξεδό^η* άλλ’ όμως 

διατηρεί την άξίαν, οτι πρώτη αύτη διέδωκεν εν τοΐς Γάλ- 

λοις άναγνώσταις τινάς τών κριτικών σκε'ψεων τών Γερμανών 

καί "Αγγλον, έρμηνεύουσα τούς τόσον ποικίλους, καί πολλαχού 

τόσον σκοτεινούς, λόγους τού μεγάλου ’ Αθηναίου ρήτορος.

’ Ιδία οφείλομεν μνημονεΰσαι τής τοΰ Ίσοκράτους Ά ν τ ι -  

δοσεως,  εν άττικισμώ κομψοτάτω μεταφράστε ίσης υπό τού 

μακαρίτου Α. ΟαΠβΙίβι·, καί μετά τον θάνατον εκείνου έκδο- 

ΪΓείσης μετά τού ελληνικού κείμενου, άξιολο'γων σημειώσεων 

καί άκριβούς έξετάσεως τού χαρακτήρος καί τής ρητορικής 

δεινότητος τού Ίσοκράτους, υπό τού Κυρίου Ε. Ηηνβί· ος άπό 

τού έτους 1843 εν ή συνέγραψε ΪΓε'σει περί τής ’Αριστοτέλους 

Ρ η τ ο ρ ι κ ή ς  έδωκε δείγμα τής μεγάλης ακρίβειας καί τής 

ύψηγορίας, δι’ ων άναλύει καί κρίνει τάς θεωρίας τής 

άρχαίας βητορείας.

Δίκαιον ^ τιν ομοίως άποδοϋναι τήν προσήκουσαν τιμήν 

προς τινα τών άρχαίων υπουργών τών βασιλε'ων τής Γαλλίας, 

τον δούκα Α. Ο. άβ ΟεπηοηΙ-Τοηηβιτβ, έκ θαυμασμού τών 

ρητορικών άριστουργημάτων καί τής λαμπράς ήίτικής τών 

Σωκρατικών φιλοσόφων γενόμενον ελληνιστήν, καί άφιερώσαντα
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τήν ευκαιρίαν εκούσιας άποχωρήσεως άπό τών πολιτικών 

πραγμάτων καί σφριγώντος γήρατος εις τήν μετάφρασιν 

απάντων τών λόγων τού Ίσοκράτους, καί έκδόντος αυτούς 

ελληνιστί καί γαλλιστί (1862— 1864) έν τή πεποώήσει, ότι 

καί γέρων ήδη ώφέλει τήν πατρίδα αύτού, ίδιωτεύων καί 

συγγράφων υπέρ τού κοινού.

ΓΥπό τών αυτών έμφορούμενος αισθημάτων καί έτερος 

Γάλλος πολιτικός, δεξιός ρήτωρ καί δεξιός συγγραφεύς, ο 

Κύριος Plougoulm, έπέδωκεν εαυτόν εις τήν μετάφρασιν τών 

πολιτικών λόγων τού Δημοσθένους (1861— 1863). Λυπηρόν 

μέν, ότι ό θάνατος έκώλυσεν αυτόν τού έπεκτεΐναι καί έπ'- 

τών δικανικών τού Δημοσϊένους λόγων τό ενσυνείδητον έ'ργον, 

ούπερ ουτω καλήν έποιήσατο τήν άρχήν· άλλ’ ό γαμβρός 

αύτού, ό Κύριος Rudolphe Dareste, έδημοσίευσεν ήδη έν τή 

Ι σ τ ο ρ ι κ ή  έπι^Γεωρήσει τού γα λ λ ικ ο ύ  κ α ί  ξένου 

δ ικαίου  νέαν μετάφρασιν τών τριών πολιτικών δικηγοριών 

τού Δημοσϊτένους, ήν ή τού άνδρός νομομάϊεια κατέστησε 

πολύτιμον δι’ άκρίβειαν καί σαφήνειαν άνέφικτον τοΐς προ 

αύτού μεταφρασταΐς. Ό  άκάματος έκδοτης τού Θησαυρού 

τού Έβρίκου Στεφάνου καί ττς Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  τών έλλήνων 

συγγραφέων συντελεί ομοίως,, ύς ελληνιστής, εις την παρ 

ήμΐν διάδοσιν τής έπιϊυμίας τών τοιούτων άναγνώσεων, έν 

έ'τει μέν 1833 έκδούς, νύν δέ τό δεύτερον έκδιδούς μετ’ άκρι- 

βεστάτην διόρξτωσιν, τον Θουκυδίδην ελληνιστί καί γαλλιστί 

μετά σημειώσεων καί άναλυτικού προλόγου- ή δέ βιογραφία 

τού Θουκυδίδου, ήν άποσπάσας τής έκδόσεως έκείνης παρενέ- 

βαλεν έν τή νέα. γε ν ικ ή  βιογραφία,  μαρτυρεί πόσον έ Κύριος 

Didot τιμά τήν συνέχειαν τών παραδόσεων τού ίδίου αύτου 

πατρός, τού εύφραδούς έρμηνευτού τοΰ θεοκρίτου, καί τών
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τοΰ Κοραή, ός έν .τή αρχή τοΰ παρόντος αίώνος έγένετο 

αληθής ανακαινιστής τών τής ελληνικής γλώσσης σπουδών έν 

τή πατρίδι αύτοΰ, καί ένθερμος ζηλωτής τής προαγωγής 

αύτών έν Γαλλία. Ό  αυτός έδωκεν ήμϊν (1864) κομψήν 

έκδοσιν τών Ανακρεόντειων ωδών ελληνιστί καί γαλλιστί, ης 

προτέτακται βιογραφία τοΰ Άνακρέοντος λίαν διδακτική.

Τ ά  δοκίμια έμμέτρων γαλλικών μεταφράσεων τόσω μάλ

λον είσιν αξιέπαινα, οταν έπιτυγχάνωσι τοΰ σκοποΰ, οσω είσί 

δύσκολα πάντοτε καί δυσεπίτευκτα έν τή ήμετέρα γλώσση. 

Έσημειώσαμεν άλλαχοΰ έκ τών τοιούτων μεταφράσεων τήν 

τοΰ Καλλιμάχου ύπό τοΰ Κυρίου Α. άβ Wai]ly, τήν τών 

Χοηφόρων καί τοΰ Π ρ ο μ η θ έ ω ς  τοΰ Αισχύλου ύπό τοΰ 

Κυρίου Ρ πθΛ  (1836— 1838), έν αίς, καί ιδίως έν ταΐς δυσί 

τελευταίαις, σπανία ποιητική δεξιότης καί άμεσος κατανόησις 

τοΰ ελληνικού κειμένου διαφαίνονται. Το διακοπέν έργον τοΰ 

μακαρίτου Ρηβοΐι άνέλαβεν έσχάτως ό Κύριος Μοβηια-ά (1863), 

ός ευτυχώς άπέδωκεν ήμϊν τάς κυριωτέρας καλλονάς τοΰ 

Ά γ α μ έ μ ν ο ν ο ς ,  τών Χ ο η φ ό ρ ω ν  καί τών Ευμενιδών.  

Ό  Κύριος Ε. Fallex έδείχθη ομοίως έπιτηδειότατος μετα

φραστής τοΰ Πλο ύτου  τοΰ Άριστοφάνους, καί τινων τεμα

χίων, έξ άλλων κωμωδιών τοΰ αύτοΰ ποιητοΰ έκλελεγμένων 

(1849, 1859, 1865). Πολλών πλεονεκτημάτων συνδρομή 

άπαιτεΐται πρός τοιαύτην μετάφρασιν τών ποιητών, ών αί 

καλλοναί, ώς έλεγεν δ Βοίΐββυ, τυγχάνουσιν ούσαι στενώς μετά 

τής γλώσσης αύτών συνδεδεμέναι- καί διά τοΰτο φρονίμων 

έστί τό μή άναλαμβάνειν τοιοΰτον αγώνα, εί μή έπί τεμαχίων 

έκλελεγμένων οί δέ άναλαβόντες τό δύσκολον έργον ολι κής 

μεταφράσεως τοΰ Άριστοφάνους τ  τοΰ Σοφοκλέους, οσω αν
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ήλαττωμένα έχωμεν τά δράματα αύτών σήμερον έκ τών του 

χρόνου καταστροφών, μετρίας ήξιώθησαν ,έπιτυχίας.

Πολλαί κατεβλήθησαν προσπάθειαι είς έκτέλεσιν τοΰ έργου 

τούτου, αί μέν ύπό καθηγητών (καί έντεΰθεν έχομεν τάς 

μεταφράσεις τοΰ Σοφοκλέους ύπό τοΰ Κυρίου Guiard καί ύπό 

τοΰ Κυρίου Faguet), αί δέ ύπό ιδιωτών (καί έντεύθεν έχομεν 

τήν μετάφρασιν τών άριστουργημάτων τών έλλήνων τ ρ α γ ι 

κών ύπό τοΰ Κυρίου L. Halevy, καί τήν τοΰ Άριστοφάνους 

ύπό τοΰ Κυρίου Fleury— 1865). Ή μεϊς μέν ού δυνάμεθα 

πασών τών μεταφράσεων τούτων μνημονεΰσαι έν τή παρούση 

έκθέσει· άλλ’ αί τών τραγικών ποιητών τούλάχιστον εΰρηνται 

μνημονευόμεναι, καί μετά φρονίμου καλοκαγαθίας έκτιμώ- 

μεναι έν τώ λαμπρώ συγγράμματι τοΰ Κυρίου Patin (Μ ε λέ τα ι  

περί  τών έλλήνων τ ρα γι κώ ν,  γ' έκδοσις, 1865, 4 τομ

είς 12ον), ού αί έπάλληλοι τρεις έκδόσεις περίτρανόν είσι μαρ

τύρων τής δικαίας αύτοΰ έπιτυχίας. Έ ν  τώ συγγράμματι 

τούτω ή μέν ιστορία τοΰ παρ’ Έ λλησι τραγικού θεάτρου 

έκτίθεται προσηκόντως, τά δέ περιλειπόμενα ήμϊν μνημεία 

τής ιστορίας ταύτης έξετάζονται καί έκτιμώνται έπακριβώς, 

καί άπειροι τραγωδιών άναλύσεις, παραπομπαί καί συγκρίσεις, 

παρατίθενται- έξ ών απάντων τό σύγγραμμα τούτο κέκτηται 

διαρκές καί άληθώς έπιστημονικόν κύρος (α).

(α) Ευχής εργον, εί το αληθώς ϋαυμαστόν τοΰτο σύγγραμμα τοΰ 
σοφού ’Ακαδημαϊκού Κυρίου Patin μετεφραζετο ελληνιστί ύπό τίνος 
τών ήμετε'ρων λογιών καί εί μή το ολον, τουλάχιστον ή προτεταγμΕνη 
γενική Ιστορία τής Ιλληνικής τραγωδίας, Εν ή μετά πολυμα^είας άφϋόνου 
συνΕλεξεν ό σοφός άνήρ, καί με“ οδικώτατα Εξε’3ηκεν, ο,τι συντελεί είς 
πληρεστάτην κατανόησιν τοΰ σπουδαιότατου τούτου μέρους τής ελληνικής 
γραμματολογίας. — Σημείωσις τοΰ μεταφραστοΰ.
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Δ '.

Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α  κ ρ ι τ ι κ ή ς  κ α ί  ισ τορ ίας  των γ ρ α μ 

μάτων.

Φυσικωτάτη έ'σται ή εις τδ τέταρτον μέρος τής ήμετέρας 

έκδέσεως μετάβασις, εάν έπιληφδώμεν αύτοΰ, εύδύς έν άρχή 

μνημονεΰσαντες συγγράμματος μέγιστα τιμωμένου έν Γαλλία · 

καί άληδώς ή παρ’ ήμίν πληρεστάτη έφαρμογή τών νέων τής 

κριτικής αρχών, μετά πολλής τής σαφηνείας έφηρμοσμένων, 

έγένετο πρδ πεντήκοντα ήδη έτών έν τοΐς άειμνήστοις μαδή- 

μασι τοΰ G. Schlegel καί τοΰ Κυρίου Villemain. Τούτοις δέ 

άμέσως παρέπεται δ ύπδ τοΰ C. Magnin δημοσιευδείς το'μος 

περί  τών πρώτων άρχών τοΰ  δ εά τρ ο υ  (1838), καί τινες 

έξαίρετοι σελίδες τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, έπιγραφόμεναι 

Ό μ ι λ ί α ι  κ α ί  μ ε λ έ τ α ι  (1843)· έπειτα δέ ο πρώτος τόμος 

τής ’ Ισ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  κ ω μ ω δ ί α ς  (1864) ύπδ τοΰ Κυρίου 

Edél. du Meril, ού τά σοφά καί ποικίλα πονήματα πολλάς 

ύποδέσεις άνερευνώσι μετά πολυμαδείας. ’ Επειδή έν τοΐς 

έ'μπροσδεν πολλά έσημειώσαμεν ύπομνήματα κριτικά καί εις 

τήν τών γραμμάτων ιστορίαν άναγόμενα, ολίγα λείπονται 

μνημονευτέα ένταΰδα- καί τοΰτο γενήσεταί συντομώτατα, 

καδ’ όσον τά ύπολειπόμενα ταΰτα ήττον πραγματεύονται περί 

τής κυρίως λεγομένης γραμματολογίας, ή περί φυσικών καί 

φιλοσοφικών γνώσεων. Τοιαΰτά είσι τα πολυάριδμα ύπομνήματα 

“ περί τεχνικής χρονολογίας καί περί τής αρχαίας φυσικής” , 

δημοσιευδέντα ύπδ τοΰ Κυρίου Th. H. Martin· τά δύο “ περί τής 

τών ’ Αλεξανδρινών φιλοσοφίας”  συγγράμματα, τδ μέν ύπδ τοΰ 

Κυρίου Jules Simon (1845), τδ δέ ύπδ τοΰ Κυρίου E. Vacherot

(1846— 1851) δημοσιευδέντα, οις συνάπτονται διάφοροι τών 

ήμετέρων διδακτόρων δέσεις —  περί Πρόκλου, ύπδ τοΰ Κυρίου 

Berger —  περί Παρμενίδου, ύπό τοΰ Κυρίου Riaux —  περί 

’Αναξαγόρου, ύπό τοΰ Κυρίου Zévort· καί άλλαι πολλαί, περί 

Πλάτωνος καί Άριστοτέλους, περί τής τών Στωϊκών αίρέσεως καί 

τών κυριωτέρων φιλοσόφων τής Σχολής ταύτης κ. τ. λ. άλλ’ 

όφείλομεν περιορίσαι τδν λόγον έν τοΐς ιδίως φιλολογικοΐς συγ- 

γράμμασιν.

Ή  χρήσιμος, άλλά λίαν άτελής, συγγραφή τοΰ Schoell 

(1823 — 1825) άείποτε καδίστησιν έπιδυμητήν πλήρη τινά 

ιστορίαν τής ελληνικής γραμματολογίας· άναπληροΐ δέ πως 

τήν ελλειψιν ταύτην άξιόλογός τις έπιτομή τής ιστορίας 

έκείνης, τδ μέν πρώτον έν έτει 1850 έκδοδεΐσα, έπειτα δέ 

καί δεύτερον έν έτει 1857 μετά πολλών βελτιώσεων, ύπδ τοΰ 

Κυρίου A. Pierron, τοΰ μεταφραστοΰ τοΰ Αισχύλου καί τών 

παραλλήλων βίων τοΰ Πλουτάρχου- ή πραγματεία αΰτη άπο- 

τελεΐ ένα μικρόν τόμον, άλλα περιλαμβάνοντα τάς άπολύτως 

αναγκαίας γνώσεις, καί πρωτοτύπους πολλάκις κρίσεις περί 

τών σημαντικωτέρων συγγραφέων. Παρεκτδς δέ τούτου, διαρ- 

κούσης τής περιόδου, έν ή περιορίζεται ή παροΰσα έ'κδεσις, 

πολλαί έξεδόδησαν (καί πρδ πάντων ως δέσεις διδοικτορικαί) 

περί τούτου διατριβαί, δυνάμεναι χορηγήσαι έν δέοντι χρησι- 

μωτάτην ΰλην τώ τήν σύνταξιν τής τών ελληνικών γραμμά

των ιστορίας άναδεξομένω. Τοιαΰταί είσιν, ώς έν συντόμω 

είπεΐν καί άνευ άκριβοΰς αύτών έξετάσεως, αι τοΰ Κυρίου 

Havet περί τών ’ Ομηρικών ποιημάτων έν γένει (1843)· ή 

τοΰ Κυρίου Hignard περί τών ’ Ομηρικών ΰμνων (1864)· 

ή τοΰ Κυρίου L. Ménard περί τής παρ’ Έ λλησι δρη- 

σκευτικής ποιήσεως (i860)· ή τοΰ Κυρίου Thionville περί
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Καλλίμαχου καί περί τής θεωρίας τών Το π ικ ώ ν  παρ’ 

Άριστοτέλει (1856)· ή τοΰ Κυρίου Emile Bournouf καί ή του 

Κυρίου Ch. Lévèque περί τής θεωρίας τοΰ καλοΰ παρά Πλά- 

τωνι (1850— 1852), περί ής ο Κύριος Ch. Lévêque καί δεύ

τερον μετά πλείονος άναπτύξεως έπρ αγματεύσατο έν ίδίω με- 

γάλω συγγράμματι “ περί καλοΰ” (1860), τώ ύπο τής ’ Ακα

δημίας τών ηβικών καί πολιτικών έπιστημών στεφίτέντι · ή τοΰ 

Κυρίου Fr. Meunier περί τής εις ’ Ηρόδοτον άποδιδομένης 

Όμηρου βιοτής (1857)' ή τοΰ Κυρίου Albert Desjardins (1862) 

καί ή τοΰ Κυρίου Y. Cucheval (1863) περί τών δικηγοριών 

τοΰ Δημοσΐτένους· αί τοΰ Κυρίου Lapaume περί βίου τοΰ 

Εύριπίδου, καί περί τών Όμηρικών ποιημάτων (1850)· ή τοΰ 

Κυρίου Etienne (1849), καί ή τοΰ Κυρίου Martha (1854) περί 

Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου, ών r  τελευταία μετεξεδόΪΓη έπιδιωρ- 

^ωμένη έν άλλω τοΰ αύτοΰ συγγραφέως πονήματι “ περί τών 

έν τοΐς χρόνοις τής Αύτοκρατορίας ηθικολόγων” (1862)· αί 

τοΰ μακαρίτου H. Rigault (1856) περί Λουκιανού, καί περί 

τής περί αρχαίων καί νεωτέρων έριδος· ή τού Κυρίου Abel 

Desjardins περί τού αύτοκράτορος Ίουλιανού (1845) * ή τοΰ 

Κυρίου Pelit, καί ή τού Κυρίου Monnier περί Λιβανιού (1866)’ 

ή τοΰ Κυρίου Val. Parisot περί Πορφυρίου καί περί Ίωάννου 

τού Κατακουζηνοΰ (1845)· ή τού Κυρίου Gebhart περί τοΰ 

ποιητικού αισθήματος τής φύσεως παρά τοΐς Έ λλησι (I860), 

τοΰφ’ οπερ καί ο Κύριος V. de Laprade έπραγματεύσατο εν 

τινι ϊέσει, έπεκτείνας έπειτα τήν πραγματείαν ταύτην έπί 

πάσης τής προ τού Χριστιανισμού αρχαίας γραμματολογίας 

(1866)' ή περί Όππιανοΰ έξαίρετος διατριβή τοΰ Κυρίου 

Th. Η. Martin (Paris, 1863)' τά δύο τοΰ Κυρίου Artaud 

υπομνήματα περί ’ Επιχάρμου καί περί Μενάνδρου (1863)·
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αί ή ϊ ι κ α ί  κ α ί  φ ιλ ο λ ο γ ικ α ί  μ ε λ έ τ α ι  περί  Ό μ ή ρ ο υ  

υπό τοΰ Κυρίου A. Widal (β’ έκδ. 1863, εις 12°') ■ το μάλ

λον καινότροπον σύγγραμμα, όπερ ιδιώτης άνήρ, ένθερμος φίλος 

τών ελληνικών γραμμάτων καί άριστος ελληνιστής, ο Κύριος 

Delorme συνέγραψε, καί παραδόξως πως έπέγραψεν “ οι 

άνδρες τοΰ Όμήρου” (1861)· ή ιστορία  τ ή ς  σοφίας κα ί  

τ ή ς  κ α λ α ι σ θ η σ ί α ς  μέ χρ ι  Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς  ύπο τοΰ Κυρίου 

A. Morel (1864)· τό τού Κυρίου Rossignol υπόμνημα, τό 

έπιγραφόμενον Β ιρ γ ί λ ιο ς  κ α ί  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  ο μ έ γ α ς ,  

έν ώ περιέχονται σπουδαΐαι περί τής βουκολικής ποιήσεως 

έρευναι (1844)· τά περί  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  φιλολ ογί ας  υ π ο 

μ ν ή μ α τ α  τού Κυρίου Egger (1862)· τα κ ρ ι τ ι κ ά  κ α ί  

ισ τορικά  έ γ χ ε ι ρ ί δ ι α  τοΰ Κυρίου Leo Joubert (1863).

’ Εν τοΐς τών μεγάλων διδασκάλων συγγράμμασι προ παν

τός άλλου καταλέγομεν τό τοΰ Κυρίου Villemain έγχε ιρ ίδιον 

περί  τ ή ς  έν τώ Δ' α ίώνι  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  ρητορείας  

(έκδόσεις τοΰ 1849 καί τού 1854)·  τό τοΰ αύτοΰ περί  

εύφυΐας τοΰ Πινδάρου καί  περί  τ ή ς  λ υ ρ ικ ή ς  π ο ι ή 

σεως  (1858)· πολλά κεφάλαια τών περί δ ρ α μ α τ ι κ ή ς  γ ρ α μ 

μ α τ ο λ ο γ ί α ς  μ α δ η μ ά τ ω ν  τοΰ Κυρίου Saint-Marc Girardin 

(4 τόμ. εις 12Γ'ν 1845— 1861)· ή έπ ί τ ή ς  α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς  

κ ρ ι τ ι κ ή ,  ήτοι έκλογή τών αξιολογωτέρων περί κριτικής δια

τριβών τοΰ Κυρίου Boissonade, μετατυπωξτεισών έν έτει 1863 

έπιμελεία τοΰ υίοΰ αύτού Κυρίου G. Boissonade καί του 

Κυρίου Colincamp (2 τόμοι εις 8°')·

Ή  ιστορία  τ ή ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ ρ α μ μ α τ ο λ ο γ ί α ς  μ έ χ ρ ι  

τού αίώνος ’ Αλεξάνδρου  τού μ ε γ ά λ ο υ  υπό Otfr. Müller, 

μεταφρασ’β'εΐσα τέλος πάντων Γαλλιστί υπό τού Κυρίου Hille

brand (Paris, 1865), έκτήσατο παρ’ ήμΐν έν τή μεταφράσει
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♦
ταύτη πλείονα σημαντικότητα διά τε τάς ύπο τοΰ μεταφρα- 

στοΰ προστεδειμένας σημειώσεις, καί διά τήν προτεταγμένην 

εισαγωγήν,  εν ή ο Κύριος Hillebrand ιστορεί τάς φιλολογι- 

κάς πράξεις τοΰ περικλεούς φιλολόγου, τών διδασκάλων καί 

τών άντιπάλων αύτοΰ.
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Ε '.

Σ υ λ λ ο γ α ί  Ά κ α δ η μ α ϊ κ α ί ,  ’ Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι ς  καί  

εφημερίδες.

’Ενταΰδα βραχείας μόνον ποιούμεδα δηλώσεις, καδ’ οσον 

ο χαρακτήρ τών συλλογών, περί ών νΰν δ λόγος, διακρίνεται 

εις ύπομνήματα καί μονογραφίας, ών καί μόνη ή άπαρίδμησις 

εύκόλως ύπερβήσεται τά προτεδειμένα ήμίν όρια- άλλως τε 

δε', καί πολλά τών ύπομνημάτων τούτων έμνημονεύδησαν 

ανωτε'ρω έν οίκείω τόπω κατά τήν τάξιν τών ύποδέσεων.

’ Εν τή άπαριδμήσει ταύτη ή Ακαδημία τών έπιγραφών 

πρώτην κατέχει τάξιν ένεκα τών τριών αύτής συλλογών · αύται 

δέ είσι —  α') ’ Υ π ο μ ν ή μ α τ α ·  β') Ύ π ο μ ν ή μ α τ α  ύπδ 

διαφόρων άλλοδαπ ών σοφών ύποβλη δέν τα  τ ή  ’ Α κ α 

δ η μ ί α ·  γ') Σ υ ν ό ψ ε ι ς  κ α ί  ά π ο σ π ά σ μ α τ α  τών χε ιρο

γράφων,  περί ών είπομεν ή'δη έν τοΐς εμπροσδεν. ΙΓαρεκτ'ος 

δε τούτων ή αύτή ’Ακαδημία δημοσιεύει πρδ έννέα ήδη έτών 

τά πρακτικά τών ιδίων αύτής συνεδριάσεων, μέχρι μέν τοΰ 

1864 συντασσόμενα ύπδ τοΰ Κυρίου E rn . D e s ja rd in s , άπδ δέ 

τοΰ 1865 ύπδ τοΰ Κυρίου Am. T a rd ie u  · αΰτη δέ ή δημοσίευ- 

σις εξέτεινεν έπωφελώς τάς σχέσεις αύτής πρός τε τούς έν

Γαλλία καί τους έν τή άλλοδαπή συλλόγους τών σοφών 

άνδρών.

’ Αλλά καί τών έπαρχιακών ημών ’ Ακαδημιών συλλογαί 

τινες περιλαμβάνουσιν ομοίως ύπομνήματα εις τήν έλληνικήν 

γλώσσαν καί γραμματολογίαν άναφερόμενα· τοιαύτη έστίν, ώς 

έν παραδείγματι, ή ’ Ακαδημία τής Toulouse, έν ή δ Κύριος 

Hamel έδημοσίευσε τάς περί  έ γ κ λ ιτ ικ ώ ν  φωνηέντων έν τ ή  

ε λ λ η ν ι κ ή  συ ζυ γί α  μελέτας αύτοΰ, ώς καί τάς περί Εύρι- 

πίδου καί Θουκυδίδου- ή ’ Ακαδημία τής Caen, ή έν τοΐς 

έσχάτοις τούτοις έτεσιν έδημοσίευσε διάφορα πονήματα τών 

Κυρίων Gandar, Th. H. Martin καί Egger- ή τοΰ Dijon, ήν 

ό Κύριος Stiévenart πολύν χρόνον κατεκόσμησε δι’ άξιολόγων 

διατριβών περί παντοίων ύποδέσεων τής δοκίμου φιλολογίας· 

ή ,τοΰ Amiens, έν ή δ Κύριος Obry έδημοσίευσε τάς δύο 

αύτοΰ διατριβάς “ περί συζυγίας καί περί τών παρωχημένων 

χρόνων τής μετοχής” . Καί ΐσως μέν άκοντες παραλείπομεν 

έν τω παρόντι κεφαλαίω πολλά ονόματα συγγραφέων άξιοση- 

μειώτων άλλ’ ομολογητέον έν γένει, οτι τά έν ταΐς έπαρχίαις 

συντασσόμενα πονήματα, ύπόδεσιν έχοντα έκ τής ελληνικής 

γραμματολογίας, δυσκόλως εύρίσκουσιν έκεΐ τυπογραφεία, ίκα- 

νώς έπαρκοΰντα προς έκτύπωσιν' αύτών. Οι έν ταΐς έπαρχίαις 

ήμέτεροι τυπογράφοι, ολίγων τινών έξαιρουμένων, εύκόλως 

έγκαταλείπουσι τοΐς έν Παρισίοις δμοτέχνοις τδ προνόμιον τοΰ 

έκδιδόναι παν σύγγραμμα, έν ώ ή ελληνική γλώσσα έχει τι 

μέρος· καί άληδώς έστι σφόδρα λυπηρόν τδ βλέπειν τούς έν 

Γερμανία τυπογράφους πολλώ κατά τοΰτο ύπερέχοντας τών 

παρ’ ήμΐν.

Ά λ λ ’ ’όμως πρδ τριών έτών είδός τι κεντρικής συλλογής 

τών έν ταΐς έπαρχίαις συντασσομένων έπιστημονικών πονη

— 477 —



μάτων έσχηματίσθη διά τής συστάσεως τών ετησίων συνελεύ

σεων και διαγωνισμών τών επαρχιακών εταιριών έν Παρισίοις· 

καί ήδη τά πρακτικά τών συνεδριάσεων τούτων, έπιμελεία 

τοΰ υπουργείου της δημοσίας έκπαιδεύσεως έκτυπωθέντα, 

περιλαμβάνουσιν υπομνήματα της ελληνικής γραμματολογίας, 

οΐά πέρ είσι τό τοΰ Κυρίου Tivier περί τής Π ο ι η τ ι κ ή ς  

τοΰ Άριστοτέλους, καί τά τοΰ Κυρίου R'oux περί τών 

Ά θ ή ν η σ ι  δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν ,  καί περί τών Σ φ η κ ώ ν  τοΰ 

Άριστοφάνους.

Ή  έ φη με ρ ίς  τών σοφών ύστερίζει ολίγον έν τή κριτική 

των καθ’ ημάς μεγάλων φιλολογικών συγγραμμάτων άλλ’ 

ομως άπό πέντε καί είκοσιν έτών έδημοσίευσε πολλάς σπου

δαίας διατριβάς τών Κυρίων Letronne, Hase, Patin, Beulé, 

Miller, Rossignol, Egger, περί υποθέσεων είς την ’ Ελληνικήν 

γραμματολογίαν καί ιστορίαν άναγομένων ' ού μόνον δέ, άλλα 

καί υπομνήματα τών Κυρίων Letronne καί Rossignol έδημο

σίευσεν.

Ή  Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή  έ πιθ εώ ρη σις ,  συστασα έν έτει 1844, 

δέχεται καί δημοσιεύει άπό τινων έτών εύκολώτερον ή πρότε- 

ρον τα ύπομντματα τής καθαράς φιλολογικής καί ιστορικής 

πολυμαθείας. Ό  Κύριος Th. Η. Martin συνεζήτησεν έν αύτή 

προβλήματα τής ελληνικής καί αιγυπτιακής χρονολογίας· 

ο δέ Κύριος Ε. Ruelle έδημοσίευσεν ομοίως τα ύπ’ αύτοΰ 

συνταχθέντα άποσπάσματα τοΰ Δαμασκίου κ. τ. λ. Ά λ λ ’ ή 

έφημερίς αΰτη άείποτε πενθεί τήν άπώλειαν τής πολυτίμου 

συνέργειας τοΰ έν μακαρία τή λήξει Letronne, ού μόνου αί 

διατριβαί συνεκδοθεΐσαι μετά τόν θάνατον αύτοΰ (1848) 

άποτελοΰσιν ένα τόμον, διοιφερόντως ύπό τών λογίων απάντων 

τιμηθέντα.
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Εν τώ καταλόγω τούτω προσθετέα εϊσί καί τάδε-

α’) Ή  γ ε ν ι κ ή  έφημερίς  τ ή ς  δ η μ ο σ ία ς  έκ πα ιδεύ-  

σεως,  συστασα έν έτει 18 31, έν ή οί τοΰ Πανεπιστημίου 

έλληνισταί, οιοί πέρ είσιν οί Κύριοι Th. Η. Martin, Rossignol, 

Egger, πολλάκις έδημοσίευσαν ύπομνήματα πλήρη, ών τινα, 

ώς τό τοΰ Κυρίου Th. H. Martin “ περί πνευματισμού τής 

ελληνικής γλώσσης” , μετετυπώθησαν ιδία, καί πωλοΰνται ώς 

ίδια συγγράμματα (1860).

β’) Ή  έπ ιθ εώ ρη σι ς  τ ή ς  δ η μ ο σ ί α ς  έ κ π α ιδ ε ύ σ ε ω ς ,  

συστασα έν έτει 1840, καί τάς αύτάς ώς πρός τοΰτο τηρούσα 

παραδόσεις.

γ') Α ί μ ε γ ά λ α ι  Β ι ο γ ρ α φ ί α ι ,  ώς ή τοΰ Michaud, άρτι 

μετατυπωθεΐσα, καί ή νέα γ ε ν ικ ή  βιογραφία τοΰ Κυρίου 

F. Didot, έν ή εΰρηνται έξαίρετοι διατριβαί τών Κυρίων 

Chassang, Hoefer, Didot καί Noël des Verges κ. τ. λ.

δ') Αί έγκυκλοπαιδεΐαι, οίαί είσιν ή καλούμενη Νεωτέ ρα  

έ γ κ υ κ λ ο π α ιδ ε ία ,  έκδοθείσα ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κυρίου 

Renier έν τώ βιβλιοπωλείω Firmin Didot, καί ή καλουμένη 

’ Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α  τών ιδ ιωτών,  έκδοθείσα ύπό τήν διεύ- 

θυνσιν τοΰ Κυρίου Schnitzler έν τώ βιβλιοπωλείω Treuttel et 

Würtz (1833— 1845).

’ Εν ταϊς συλλογαϊς, αιπερ άπώλοντο έν ταϊς περιπετείαις 

τής έπιστημονικής δημοσιότητος, ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  τ ή ς  

φι λο λο γία ς  (1845) καί ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  τ ή ς  ά ν α λ υ τ ι -  

κ ή ς  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς  (1840— 1844) συντασσομένη ύπό τών 

Κυρίων Miller καί Aubenas, άμφότεραί είσιν ωφέλιμοι, καί 

νΰν έτι διερευνώμεναι, διά τάς έν αύταίς πολυαρίθμους δια- 

τριβάς, διαρκή έχούσας άξίαν.
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Νέα τις Κ ρ ι τ ι κ ή  έπιίίτεώρη σις συνέστη προ μικροΰ 

ύπο τεσσάρων εύπαιδεύτων νέων, τών’ Κυρίων P. Meyer, 

C. Morel, G. Paris καί Zotenberg.

Ή ς  δέ οι Βενεδικτίνοι μοναχοί διά τής έκδόσεως τοΰ 

Spicilegium Solesmense έπανήλΪΓον εις τάς σπουδάς έκείνας, 

αΐπερ άλλοτε κατέστησαν ονομαστόν τό τάγμα τοΰ αγίου 

Βενεδίκτου, ούτω καί οΕ Ίησουίται μοναχοί προσπα^οΰσιν 

έπανελίτείν εις τήν κριτικήν τής πολυμαξτείας, έκδιδόντες τήν 

έπιΥεωρησιν, τήν έπιγραφομένην Μ ε λ έ τ α ι  ισ τ ο ρ ικ ά ί ,  ϊ ρ η -  

σ κ ε υ τ ι κ α ί  κ α ί  γ ρ α μ μ α τ ι κ α ί .  Καί γενικώς είπεϊν, ούδέν 

υπάρχει περιοδικόν σύγγραμμα, προ τριάκοντα ή'δη έτών, 

μή παρέχον μάλλον ή ήττον ελευθέριος τάς σελίδας αύτοΰ εις 

δημοσίευσιν διατριβών, εις παντοίας ύποϊτέσεις τής ελληνικής 

άρχαιότητος άναγομένων. Έ ν  μέν τή Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι  τών 

Λύο Κ ό σ μ ω ν  (1839 καί 1840) ο Κύριος C. Magnin ¡έδη- 

μοσίευσε τάς έρεύνας αύτοΰ περί  τ ή ς  τών δ ρ α μ ά τ ω ν  

δ ι δ α σ κ α λ ί α ς  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ί ο ι ς ·  καί έν τώ αύτω 

περιοδικω ό Κύριος Saint-Beuve έδημοσίευσε τάς άπαρχάς 

τών ευφυών αύτοΰ έρευνών “ περί Μελεάγρου καί περί ’ Απολ

λώνιου τοΰ ’ Ροδίου” . Έ ν  δέ τή Σ υ γ χ ρ ό ν ω  Ε π ι θ ε ω ρ ή σ ε ι  

ό Κύριος Chassang ηύτοσχεδίασε τήν ιστορίαν τοΰ χαρακτήρος 

τής ’ Ελένης παρά τοΐς έλλησι ποιηταΐς καί τεχνίταις· καί έν 

τώ ’ Α ν τ α π ο κ ρ ι τ ή  ό Κύριος C. Lenormant έξηρεύνησε 

τά ιστορικά τεκμήρια, α παρέχει τό περίφημον γενόμενον 

βιβλίον —  τά Φιλο σο φο ύ με να ·  καί έν τώ αύτω έξέξτηκε 

τήν έν τή έπισκοπή τοΰ Orléans γενομένην παράστασιν τοΰ 

Φιλοκτήτου τοΰ Σοφοκλέους· έν δέ τοΐς έ'τεσι 1863 καί 1864 

ή Γ ε ρ μ α ν ι κ ή  κ α ί  Γ α λ λ ι κ ή  έπι ΐτεώρησις έδημσσίευσε
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μελέτην τινά “ περί τής έπί ’ Ομήρου διαίτης τών γυναικών”  

υπό τοΰ Κυρίου ύβ δαιιΒ. Πολλάς δέ τοιαύτας αποδείξεις 

δυνατόν προσαγαγεΐν, μαρτυρούσας οτι διαφερόντως τιμώντας 

παρ’ ήμΐν τά πονήματα, απερ είσί τό άντικείμενον τής 

παρούσης ημών έκ^έσεως.

Έσχατον δέ προσίτήσομεν τούτου δείγμα τήν πολλάκις 

άνανεω^εΐσαν, καί νυν έπιτυχέστατα έπαναληφξτεΐσαν, άπόπει- 

ραν έκδόσεως Έ π ι ϊ ε ω ρ ή σ ε ω ς  τών δημοσίων παραδόσεων, 

ή περιλαμβάνει τά μαδήματα τής ελληνικής γραμματο

λογίας, καί ού μόνον παρ’ ήμΐν, άλλά καί έν τοΐς πανε- 

πιστημίοις τής Γερμανίας καί τής ’ Αγγλίας αναζητεί 

κεφαλαιώδη έ'κΐτεσιν τών ύπό τών καθηγητών διδόμενων 

μαδημάτων.

Τελευτώντες όμολογοΰμεν, οτι έν έργω τοιούτω, οΐον τό 

νυν άναγνωσϊίέν, άδύνατόν έστιν άποφυγεΐν άκουσίας τινάς 

παραλείψεις- άλλά καί έλπίζομεν τούλάχιστον, οτι έξαρκούν- 

τως άπεδείξαμεν τό έν άρχή τής έκ^έσεως ταύτης είρημένον- 

ότι δηλαδή αί σπουδαί τής ελληνικής γλώσσης καί γραμμα

τολογίας ούχ όπως παρημελήϊησαν παρ’ ήμΐν, άλλά καί 

τούναντίον σπουδαίας έποιήσαντο προόδους έν τώ διαστήματι 

τής τελευταίας τριακονταετίας. 1

Υ. Γ . ’Ήδη τής παρούσης έκϊέσεως τυπουμένης, συνέστη

έν Παρισίοις Σ ύ λ λ ο γ ο ς  προς έν ίσχυσ ιν  τών ελληνικών

σπουδών έν Γ α λ λ ί α .  Τετρακόσιοι ή πεντακόσιοι περίπου

μέτοχοι, συλλεχΐτέντες έξ άπασών τών τάξεων τής ήμετέρας

κοινωνίας, τινές δέ καί έξ άλλοδαπών, καί ή δικαίως προστε-

ξίεΐσα ύποστήριξις παρά τοΰ ύπουργοΰ τής δημοσίας έκπαι-
31
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δεύσεως εις έργον άρξάμενον δια της προσωπικής είσηγήσεως 

ολίγων τινών ιδιωτών καί καδηγητών, άποδεικνύουσιν ευτυχή 

τών πνευμάτων τάσιν προς τάς εύγενεΐς σπουδάς έν τή πατρίδι 

τοΰ Έβρίκου Στεφάνου, τοΰ Βρυγκίου καί τοΰ Βοϊσσονάδου. 

Οΰτω πανταχόδεν ισχυροποιείται ή έλπίς ημών, οτι ή εύγενής 

αΰτη τάσις ού κατασταλήσεται.

[Μετάφρασις Ί . Ν. Βαλε'ττα.]
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ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΑΗ
το) π α ι δ α γ ω γ ώ  τ ώ ν  τ έ κ ν ω ν  Θ ω μ ά  

Π α λ α ι ο λ ο ' γ ο υ ·

καί περί τών άπογόνων Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοΰ 

τελευταίου Αΰτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως.

Συνωδά τώ άπό τής άρχής τής τοΰ Έ δ ν ι κ ο ΰ  Η μ ε ρ ο 

λογίου έκδόσεως προτεδειμένω ήμΐν σκοπώ, οπως περιλά- 

βωμεν έν αύτω πάσαν διατριβήν άφορώσαν εις την ιστορίαν 

τής ήμετέρας γλώσσης, είτε περί τής έκπτώσεως αύτής εις 

τον χυδαϊσμόν, είτε περί τής άναμορφώσεως καί διορδώσεως 

κατα βαδμιαίαν προαγωγήν εις το άρχαϊον κάλλος, πραγ- 

ματευομένην, εύλογον έκρίναμεν τήν δημοσίευσιν τής τοΰ 

Βησσαρίωνος έπιστολής προς τον παιδαγωγόν τών τέκνων 

Θωμά τοΰ Παλαιολόγου, ατε δή τεκμηριοΰσαν, ώς ορδώς 

ήμΐν παρετήρησεν ο σοφός φιλέλλην καί σεβάσμιος ημών 

φίλος Κύριος Βρουνέτιος Δεπρέσλ, οτι ο πολυμαδής έκεΐνος 

άνήρ ούκ άπηξίου γράφειν καί τήν καλουμένην χυδαίαν 

γλώσσαν.

Ή  έπιστολή αύ'τη τό μέν πρώτον έγένετο γνωστή έκ τοΰ 

Χρονικού Γεωργίου Φραντξτ τοΰ Πρωτοβεστιαρίου, έπειτα δέ
31*



έξεδόθη καί ύπό Μεουρσίου, έκ τοΰ Φραντζή παραληφθεΐσα, 

καί προστεθεΐσα έν τή ύπ αύτοΰ γενομένη έκδόσει τών πονη- 

ματίων ’ Ησυχίου Μιλησίου τοΰ ’ Ιλλουστρίου(«)· άλλά τελευ

ταίου έξεδόθη έπιμελώς διορθωμένη, καί Λατινιστί μεθηρ- 

μηνευμένη, ύπό Έ μ . Βεκκέρου, τοΰ προς άλλοις πολλοΐς καί 

τό Χρονικόν τοΰ Φραντζή έπιθεορήσαντος καί διορθωσαντος 

έν τή συλλογή τών Βυζαντινών συγγραφέων, τή έν Βόννη 

έκδεδομένη. Έ κ  ταύτης λοιπόν τής έκδόσεως μεταφέρομεν 

είςτό ’ Ημερολόγιου την περίεργον ταύτην τοΰ Βησσαρίωνος 

έπιστολήν, ολίγα τινά προτάσσοντες περί τοΰ περίφημου τού

του Καρδιναλίου, ού την πολυμάθειαν άλλοι τε πολλοί έπη- 

νεσαν, μάλιστα δέ ό σύγχρονος αύτώ Ααόνικος Χαλκοκον- 

δύλης ο ’ Αθηναίος, λέγων “ Περί μέν ούν Βησσαρίωνος το- 

σόνδε έπιστάμενος μνήμην ποιήσομαι, ώς ξυνέσει τε τή άπό 

φύσεως, πολλών δη τών είς τοΰτο εύδοκιμούντων ’ Ελλήνων, 

μακρώ γενόμενος, καί κρίνειν τε έφ’ ο, τι άυ γένοιτο κρά- 

τιστος δοκών γενέσθαι, τα δέ ές σοφίαν την Έλλήνων τε 

καί ’ Ρωμαίων ούδενός δεύτερος, κ. τ. λ .” (β). ’ Αλλά διά 

ταΰτα μάλιστα φαίνεται παράδοξος ή έν τή έπιστολή μιξο- 

βάρβαρος γλώσσα, καί εύλογον παρέχει υποψίαν περί τής 

γνησιότητας αύτής. Καταλείποντες δέ τήν περί τούτου κρί- 

σιν τοΐς έξ έπαγγέλματος κριτικοΐς, έπανάγομεν τόν λόγον 

είς τά περί Βησσαρίωνος.

Ό  ’ Ιωάννης Βησσαρίων έγεννήθη έν Τραπεζοΰντι κατά

( o r )  Hesychii Milesii, viri illustris opuscula, partis hactenus non 
edita, Joannes Meursius Graece ac Latine simul primus vulgavit, 
cuín notis. His adjecta Bessarionis epístola Graecobarbara. —> Lug- 
duni Batavorum 1613.

(β ) 2ελ. : ‘293. έκδ. : Βόννης.

— 484 —

τό έ'τος 1395, καί άπέθανεν έν ’ Ιταλία κατά τό 1472. Άπλοΰς 

μοναχός εν τινι μοναστηρίω τής Πελοποννήσου, έχειροτονήθη 

έπίσκοπος Νικαίας, καί συνώδευσε τώ έτει 1438 τόν αύτο- 

κράτορα Ίωάννην Παλαιολόγον είς ’ Ιταλίαν είς ττν περίφημου 

σύνοδον τής Φλωρεντίας, ο που έ'μελλε νά συμφωνηθή ή 

ένωσις τών δύο έκκλησιών. ’ Ο Βησσαρίων έχειροτονήθη καρδι- 

υάλις παρά τοΰ πάππα Εύγενείου Δ', καί έ'κτοτε διέμεινεν έν 

’ Ιταλία γενόμενος ένθερμος παππολάτρις (α).

Παρά τώ Βησσαρίωνι κατέφυγεν ό θωμάς Παλαιολόγος, 

άδελφός τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοΰ άτυχοΰς καί 

γενναίου τελευταίου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως· 

καί ότε τώ 1455 άπέθανεν έν ’ Ρώμη, άποκατέστησε κληρο

νόμον αύτοΰ τόν Βησσαρίωνα, οστις ούκ άπεδέξατο τήν κλη-

(α) 'Ο Πάππας Πιος ό Β' άπένειμεν αΰτώ τόν τίτλον Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως. Μετά πολυετή διαμονήν έν 'Ρώμη μετεβη ό 
Βησσαρίων είς Βενετίαν, καί μετά θάνατον έκληροδο'τησε τήν εαυτοΰ 
πολύτιμον βιβλιοθήκην είς τήν Ένετικήν δημοκρατίαν· ε'κτοτε b λατίνος 
αρχιεπίσκοπος Ένετίας Επικαλείται καί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
in partibus infidelium. "Οσα έ'γραφεν άλλοτε ό φίλος ημών Τ. Φιλή- 
μων Εν τώ Αίώνι περί τοΰ δή3εν ύπάρχοντος ορου Εν τή δια3ήκη τοΰ 
Βησσαρίωνος, ό'πως άποσταλή ή βιβλιοθήκη αύτοΰ είς τήν Ελευ3ερω- 
3ησομένην Ελλάδα, είσιν άνυπο'στατα. 'Ο Βησσαρίων Εξε'δωκε λατι
νιστί πολλά συγγράμματα, Εν οίς διακρίνονται τό κατά τών συκοφαντών 
τοΰ Πλάτωνος (Εν 'Ρώμη 1469)· ή λατινική μετάφραφις τών περί 
Σωκράτους τεσσάρων βιβλίων τοΰ Ξενοφώντος (1533)· ή λατινική 
μετάφρασις τής Μεταφυσικής τοΰ Άριστοτε'λους (Εν Παρισίοις 1516), 
καί το Εν Παρισίοις, 1471, Εκδο3εν Orationes de bello Turcis infe- 
rendo. Τά πλείστα τών 3εολογικών συγγραμμάτων αύτοΰ έμειναν 
ανέκδοτα. "Ιδε περί τής Πλάτωνος ύπερασπίσεως τοΰ Βησσαρίωνος 
την πραγματείαν τοΰ σοφοΰ Bovin “ querelles des philosophes au 
XV siècle” ής τήν μετάφρασιν συνιστώμεν τοΐς ήμετε'ροις λογίοις. 
(Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres. 'Γόμου 
B' a. 700.)
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ρονομίαν, μεταδούς ταύτην τοΐς τέκνοις τοΰ Θωμά, περί ών 

έγραψε προς τον εαυτών παιδαγωγόν τήν κατωτέρω έκδιδο- 

μένην επιστολήν, ής τήν γνησιότητα εύτόλμως ίσως αμφισβητώ. 

’ Επί πάσι παρατηρητέα ε’στίν εν αυτή ή δουλική άφοσίωσις 

πρός τήν παπποκρατίαν, ής τά νάματα προσεπάδει έγχΰσαι 

ό Βησσαρίων έν ταΐς τρυφεραΐς καρδίαις τών άνεψιών τοΰ 

άτυχούς λεοντοκάρδου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Διό καί 

νουδετεΐ τούτους, καί έπιπλη'ττει δι’ ήν κατά την οδοιπορίαν 

αυτών έδειξαν ολιγωρίαν, καί οιον αποστροφήν πρός τον 

Πάππαν, τον ξενίζοντα τον εαυτών πατε'ρα καί αυτούς! Ή  

πρός τούς τελευταίους γόνους τοΰ Αύτοκρατορικοΰ ο’ίκου Κων

σταντινουπόλεως παρότρυνσις τοΰ “ μη ένδυμεΐσδαι ό'τι είναι 

βασιλέως απόγονοι, αλλά διωγμένοι άπό τον τόπον των, 

ορφανοί, ολόπτωχοι, καί ότι είναι χρεία νά ζοΰν άπό ξένα 

χέρια” έξαρκούντως παριστα τήν κατά τήν έποχήν έκείνην 

τύχην τοΰ ’ Ελληνικού γένους, ήν τόσω καλώς έξεικόνισεν 6 

ποιητής Σολωμός διά τών έξης στίχων

Ξέρω οτι έ'βγαινες κρυφά,

Νά γυρεύης εις τά ξένα 

Ά λ λ α  χέρια δυνατά.

Μοναχή τον δρόμο έπήρες,

’Εξανάλδες μοναχή·

Δέν εϊν εύ'κολαις ή δύραις,

’ Εάν ή χρεία ταΐς κουρταλή.

’ Ιδού ή άποδιδομένη τώ Βησσαρίωνι έπιστολή.

“ Εύγενέστατε ά'νερ καί ημών φίλτατε φίλων, έδεξάμην καί 

πρότερον καί νΰν διά τοΰ Έρμητιανοΰ γράμματα της εύγε- 

νείας σου, πρός α ούκ άπεκρινάμην, άναμένων ινα γένηταί
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τις άποκατάστασις εις τήν πρόνοιαν τών αύδεντοπούλων. 

’Επειδή ούν νΰν έγένετο, νΰν καί γράφω. Παραμυδεΐσδαι μέν 

καί υμάς καί τούς αύδεντοπούλους διά τήν άφόρητον λύπην 

τοΰ μακαρίτου έκείνου καί άγιου δεσπότου ούκ έ'στι τοΰ 

παρόντος καιροΰ* διό παραιτήσομαι τοΰτο τά νΰν. Γίνωσκε 

δέ ότι ο άγιώτατος πάπας διά παρακλήσεως φίλων τινών 

καί οικείας καλοδελείας έταξε νά δίδη κάδε μήνα τά 

αύδεντόπουλα δουκάτα τριακόσια, ώσπερ έδιδε καί τώ άγίω 

δεσπότη. Θέλει δέ καί ορίζει ό άγιώτατος πάπας ί'να τά μέν 

διακόσια κατά μήνα νά είναι διά τά τρία άδέλφια έπίσης 

άνέγκιστα, νά έξοδιάζωνται εις τροφήν εκείνων καί άνδρώ- 

πων υποχειρίων αυτών μικρών, έξ ή επτά τοΰ καδ’ ενός, 

καί εις άγοράν καί τροφήν άλογων τεσσάρων τό όλιγώτερον, 

καί εις ρόγαν τών αύτών υποχειρίων, καί εις ένδύματα τών 

αύδεντοπούλων, νά είναι καλά ένδύματα, καί κάπου νά 

περισσεύση καί τίποτες τόν καδ’ ένα, διά νά βοηδηδώσι 

κάπου εις άσδένειάν τους ή εις άλλην άνάγκην καί τοΰτο 

δέλει νά γένη έξ απαντος, καί νά μηδέν γένη άλλέως. Τά 

δέ λοιπά εκατόν δουκάτα τόν μήνα ήγουν χίλια καί διακόσια 

τόν χρόνον νά έξοδιάζωνται εις τινας άρχοντας καί καλά 

πρόσωπα, όποΰ νά είναι μετ’ αύτών, νά τά δουλεύουν καί 

νά τά συντροφιάζουν καί νά τά φυλλάττουσιν. Άκούσας δέ 

ό άγιώτατος πάπας τό πόσοι είναι αύτοΰ ύπερεδαύμασε καί 

καταγινώσκεταί μας. Καί γάρ έάν εις τόν αύδέντην τόν 

μακαρισμένον έκεΐνον τοιοΰτον άνδρωπον έδαύμαζον πώς είχεν 

έδώ τόσους, καί έκατηγόρουν τον ότι εις την ξενιτείαν νά 

τρέφη τόσους μέ ξένα δουκάτα καί ξένας έλπίδας, πόσω μάλ

λον τώρα, όποΰ ήλδον καί άλλοι πλειότεροι παρά όποΰ ήσαν 

έδώ, καταγινώσκοντές των καί κατηγοροΰσί των, καί μά-
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λίστα εις αφεντόπουλα νέα καί ορφανά, ο που ούτε αξίωμα 

ούτε ονομα ούτε φήμην έχουσι. Κ αί ού μόνον κατα- 

γινώσκουσί τους, άλλ’ ούδέ βούλονται νά έξοδιάζωσιν ένα 

τορνέσιν πλέον, καί άμποτες μάς τό έταξαν νά τό φυλάξωσι 

τελείως καί νά μηδέν μεταβληϊώσιν, ώσπερ έποίησαν καί 

άλλοτε. Δι’ αύτό είναι χρεία νά φροντίζη ή εύγενεία σου 

μετά τοΰ άρχόντου τοΰ Κριτοπούλου τοΰ Εατροΰ τοΰτο, ο που 

κατά τό παρόν έχετε την φροντίδα τών αύπεντοπούλων. 

Έπαναστήσωμεν τίς νά τά διοική, ή τίς είναι άναγκαΐος 

νά κράτηση· καί μετά ταΰτα ϊτέλουσι μερισ~ήν μετά βου

λής έδικής μας εις εκείνους όπου “ έλουσιν άπομένειν. ’Εμένα 

γοΰν προηγουμένως φαίνεται με ως άναγκαιότατον όποΰ δέν 

ήμπορεΐ νά λείψη, πρώτον ό ιατρός, δεύτερον ο διδάσκαλος 

Έ λλη ν, τρίτον ό διδάσκαλος Λατίνος, τέταρτον ό δραγου- 

μάνος. Οΰτοι γοΰν είσίν αναγκαιότατοι καί δέν ήμπορεΐ νά 

λείψωσιν. "Ετι δέ καί εις ή δύο παπάδες Λατίνοι είναι αναγ

καιότατοι διά νά ψάλλωσι λειτουργίαν Λατινικήν συνεχώς. 

Είναι γάρ χρεία νά ζώσι τά παιδία Λατινικώς, ώσπερ έβού- 

λετο καί ό μακαρισμένος πατήρ των. Καί οί άρχοντες όποΰ 

ϊτέλουσιν είσ^αι μετ’ εκείνους, είναι χρεία νά προσέχωσιν εις 

τοΰτο, νά μηδέν φεύγωσιν άπό τήν εκκλησίαν διά το μνημό- 

συνον τοΰ πάπα, ωσάν τό έποίησαν εις τήν στράταν όποΰ 

ήρχεσξτε, διότι άν φεύγωσιν άπό τήν έκκλησίαν, είναι χρεία 

νά φεύγωσι καί άπό τήν Φραγγίαν. Ούδέ τινάς γάρ ΐτέλει 

άνθρωπον όποΰ τον ονομάζει άπιστον καί αιρετικόν καί 

άποστρέφεταί τον φανερά. Ά φ  ότου γοΰν τοΰτοι οί άναγκαΐοι 

οΰς εΐπαμεν νά κατασταπώσι καί στη'ίή τό μερτικόν των, 

τότε ϊτέλει είσπαι· τοΰτο δέ ϊίέλω τό καί τάξειν έγώ έδώ 

καί ‘φέλω τούς καταστήσειν, τότε θέλετε ίδεΐν τό υπόλοιπον
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πόσον είναι καί πόσον άπομένει άπό τά ασ' φλωρία. Καί 

τότε ή εύγενεία σας όλοι άντάμα θέλετε άποκαταστήσειν 

τίς νά άπομείνη καί τί νά έχη δ καθείς μετά βουλής ήμε- 

τέρας. ’ Εμένα ούν φαίνεται μου, ότι όσον είναι πλείονες καί 

έλαφρώτεροι όποΰ μέλλουν νά άρκεσϊτοΰν μέ ολίγον δ καθείς, 

είναι δέ άλλως χρήσιμοι, τόσον ^έλει είσϊαι κάλλιον, διότι 

^ε. ουσιν έχει τά παιδία πλείονα συντροφιάν καί πλείονα 

δοΆοσύνην καί πλείονα τιμήν. "Ομως τοΰτο ϊτέλομεν τό σκέ- 

ψασΪΓαι άντάμα, καί ίτέλομεν ποιήσειν τό κάλλιον. Ή  εύγέ- 

νειά σου είναι κατά τό παρόν ώσπερ διοικητής τών παιδιών 

μετά τοΰ Κριτοπούλου- είναι γοΰν ανάγκη προ πάντων νά 

φροντίζετε τήν παίδευσίν των καί τά ή ΐη  των, νά γίνουν 

καλά καί πεπαιδευμένα, άν θέλετε νά έχουν τιμήν έδώ· 

είδέ μή, θέλουν τά καταφρονήσειν καί αύτά καί έσάς έδώ, 

καί ούδέ στραφεΐν θέλουν νά σάς ίδοΰν. Μέ τον μακαρίτην 

τον αύξίέντην τον πατέρα τους έσυντυ'χαμεν περί τούτου· καί 

έκεΐνος έβούλετο νά τά ένδύση καί νά ποιήση νά ζοΰν 

Φράγγικα παντελώς, ήγουν νά άκολουϊοΰσι τήν έκκλησίαν 

κατά πάντα ωσάν Λατίνοι καί ούχί άλλέως, νά ένδύνωνται 

Λατινικώς, να μάθουν νά γονατίζουν τους υπερέχοντας καί 

πάπαν καί καρδιναλίους καί τους άλλους αύςτέντας, νά άπο- 

σκεπάζωνται τό κεφάλι τους, νά τιμώσι τούς χαιρετώντας 

αύτούς, όταν υπάγουν νά ίδοΰν καρδινάλιν ή άλλον αύξτέντην, 

νά μηδέν καθίσουν ποσώς, άμή νά γονατίζουν καί άπέκει 

όταν τούς εΐπη έκεΐνος νά σηκοϊοΰσιν. Ό  δέ μακαρίτης 

έκεΐνος έλεγεν ότι καί πολλάκις αύτοΰς τό είπε νά μηδέν 

κα^ίσωσιν. Αύτά ούν όλα ευΐτυμάσΐτέ τα νά τούς νουθετή

σετε καί νά τους παιδεύσετε καλά. Έ τ ι  ποιήσετε ότι τό 

βάδισμά τους νά είναι σεμνόν καί τίμιον, ή ομιλία τους
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χρησιμότατη καί ή φωνη' τους νά είναι μετρία καί ήρεμη, 

τό βλέμμα τους προσεκτικόν, νά μηδέν χάσκωσιν έδώδεν 

κάκείδεν. 11 Ας τιμούν πάντας, άς άγαποΰν πάντας, ας συν- 

τυχαίνωσι πάντας καί τούς έδικούς των καί τούς ξένους 

μετά τιμής· νά μην είναι άλαζονικοί, άς είναι ταπεινοί καί 

ήρεμοι- καί μηδέν ενδυμοΰνται ό'τι είναι βασιλέως άπό- 

γονοι, άμή άς ενδυμοΰνται οτι είναι διωγμένοι άπό τόν 

τόπον των, ορφανοί, ξένοι, ολόπτωχοι, οτι αν δέν έ'χωσιν άρε- 

τήν, αν δέν είναι φρόνιμοι, αν δέν είναι ταπεινοί, άν δέν 

τιμώσι πάντας, ούδέ τούς δέλουν τιμήσειν ο£ άλλοι, άμή δέ- 

λουν τούς άποστρέφεσδαι πάντες. Αύτά ούν όλα φροντίσετέ 

τα καλά ή εύγένειά σου μετά τοΰ Κριτοπούλου, επειδή τό 

γομάρι επάνω σας είναι. Πρός τούτοις άς ε’πιμελοΰνται νά 

μάδουν γράμματα, νά προκόψουν, νά μήν ενδυμοΰνται ότι 

είναι εύγενικοί* ή εύγένειά χωρίς άρετής δέν είναι τίποτες 

καί εις πάντας μέν τούς αύδέντας, όποΰ έχουν καί μεγάλας 

αύδεντίας καί άρχάς, καί μάλλον εις αύτούς όπου έχασαν 

όλα. Διό άς σπουδάζουν νά μάδωσιν, άς έχουν εύπείδειαν 

καί υποταγήν καί ύπακοήν εις τήν εύγένειάν σου, καί εις τόν 

ιατρόν όποΰ τούς ενέδρεψε, καί εις τόν διδάσκαλόν των, καί 

άς σάς ύπακούωσι, καί άς ποιοΰν τό τούς λέγετε έξ άπαντος· 

άς μάδη ό καδείς άπ’ αύτούς έκ στήδους ένα προσφώνημα 

τό πλέον μικρόν εις τόν πάπαν, νά τό εϊπωσι τόν πάπαν γο

νατιστοί καί άποσκέπαστοι οταν έλδωσιν έδώ, καί νά μηδέν 

γένη άλλέως. "Οταν περιπατούν εις την στράταν καί οΕ άν- 

δρωποι άποσκεπάζωνταί τους καί τιμούν τους, άς άποσκε- 

πάζωνται καί αύτοί τό καπάσι των ή όλότελα ή πλείον ή 

έλιγώτερον ώς πρός τούς άνδρώπους. 'Ομοίως καί άν ερχωνται 

ξένοι εις τό σπήτι τίμιοι άνδρωποι νά τούς βλέπουσιν, άς τούς
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προσηκονοΰνται, άς τούς άποσκεπάζωνταί, άς τούς παρεκβάνουσι 

κατά τούς άνδρώπους. ’Ά ς  συντυχαίνωσιν ολίγα μέν, έντιμα δέ 

καί εύχαριστικά καί ταπεινά, νά μήν γελώσι ποσώς, νά μήν δια- 

χέτωνται, άλλα μετά καδεστηκότος καί σοβαροΰ φρονήματος άς 

τούς συντυχαίνωσιν. Ε ις τήν τροφήν των άς είναι προσεκτικοί 

καί έγκρατείς· εις τό τραπέζι των άς κάδωνται μετά προσοχής 

καί παιδεύσεως· άν δέλετε νά είναι πεπαιδευμένοι εις τούς 

έξω, ποιήσατε νά είναι πεπαιδευμένοι εις τούς έδικούς των. 

’Ά ς  μήν άναισχυντοΰν τινά, συνηδίσετέ τους άπό τώρα καλά 

ήδη καί ταπεινά καί ήμερα. ’Ά ς  μανδάνωσιν άπό τώρα νά 

γονατίζουν έπιτήδεια καί εύμορφα, καί νά μήν τό έχωσιν 

έντροπήν ότι μεγάλοι ρηγάδες καί βασιλείς τό ποιοΰσιν. 

"Οταν σεβαίνουν εις έκκλησίαν Λατινικήν, άς γονατίζουν καί 

άς εύχωνται ώσπερ οι Λατίνοι. 'Υπαγένετέ τους συνεχώς εις 

τάς έκκλησίας, εις τάς λειτουργίας, καί άς στέκωνται μετά 

εύλαβείας καί προσοχής χωρίς γέλωτος, χωρίς λαλίας. ’Ά ς  

γονατίζουν καί άς άποσκεπάζωνταί ώσπερ οί Λατίνοι καί 

άς μιμούνται έκείνους. ’Ά ν  ούτως ποιώσι, δέλουσι βοηδηδείν, 

δέλουν έχειν τιμήν παρά πάντας, δέλω δυνηδείν καί έγώ νά 

τούς συνεργώ. Εί δέ τάναντία ποιοΰσιν, έγώ δέν δέλω δυνη- 

δεΐν νά τούς βοηδήσω ούδέ1 ολως, οΕ άνδρωποι δέλουν 

τούς άποστραφείν, καί τινάς δέν δέλει τούς τιμήσειν ούδέ 

ποσώς.

“ Ταΰτα δέν λέγω γράφειν τήν εύγένειάν σου καί τούς 

άλλους μέ τόσην πολυλογίαν, εύκαιρα καί μάταια- άλλά διά 

νά τά λέγετε συνεχώς τά αύδεντόπουλα, νά ποιήσητέ τους 

νά τά άναγινώσκη συνεχώς ό διδάσκαλός των, νά τα άγροι- 

κοΰν καλά διά νά τά ποιώσιν. Έκείνους τά ήδελα γράψειν 

άλλ’ έπειδή εκείνοι ώς νέοι άκόμι δέν τά άγροικοΰν καλά,
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δι αύτό γράφω τα τήν εύγένειάν σου, νά τούς παραινήτε 

καί άπό λόγου μου καί άπό έδικοΰ σας νά ποιώσιν ωσάν 

γράφομεν.

“ ’ Ενταύθα είναι θανατικόν κατά τό παρόν δι’ αύτό 

έφάνη καλόν μετά βουλήν τών αρχόντων οπού είναι εδώ, 

καί μέ τό θέλημα τού άγιωτάτου πάπα νά μην έλθουν τά 

αύθεντόπουλα εδώ διά τόν κίνδυνον. Ά λλ ’ ούδ’ αύτού είς 

τόν Αγκώνα νά είναι, επειδή ούδέ αύτός ό τόπος είναι γερός, 

άμή νά διαβήτε νά υπάγετε είς άλλην χώραν τήν λεγουσι 

Τζίκολον, οπού είναι καλός άήρ, νά στέκετε έκεΐ έως τοΰ 

Σεπτεμβρίου, ή ’ Οκτωβρίου μέ τούς αύθεντοποΰλους καί τήν 

άνθεντοπούλαν. Σκεψασθε εσείς έν τώ μέσω, αν πρέπη νά 

απομένουν αύτοΰ πάντοτε, ώσαν βούλονται καί οί άρχοντες 

όποΰ είναι έδώ. Ό  μακαριώτατος πάπας καί έγώ γράφομεν 

τόν λεγάτον της μάρκας οπου νά σας βοηθηση καί νά σάς 

συνδράμη είς εΐτι είναι χρεία * αύτοΰ είναι καί τις έπίσκοπος 

έδικός μου, όποΰ είναι τοΰ Κώμου καί ήτον καί δουλευτής 

τοΰ αγίου δεσπότου. Τό Τζίκολον είναι ένοριά του, καί 

έχει καί έκεΐ καλόν οσπητιον, καί θέλει σας τό δώσειν νά 

κατοικτσετε έκεΐ, καί θέλει σας συνεργήσειν είς οτι είναι 

δυνατόν.

’Ε κ ’ Ρώμης Αύγουστου θ ',  αυξέ έτους. ’ Ο Βησσαρίων καρ- 

δινάλις καί πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.”
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Τ ί άπέγειναν τά τέκνα ταΰτα τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, 

οί νόμιμοι καί μόνοι κληρονόμοι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου («),-

(α) Τοΐς πάσι γνωστο'ν Εστιν, οτι Εκ τών δυο αδελφών τοΰ 
άκληρου Κωνσταντίνου ο μεν Δημη'τριος έκών άκων δοΰς είς γα'μον

Έ κ  τών τεσσάρων τέκνων τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, άπερ 

έ'σχεν έκ τοΰ γάμου αύτοΰ μετά της Αικατερίνης, θυγατρός 

τοΰ Γενουηνσίου Ζαχαρίου Ά ζζάρη, των μέν θηλέων ή μέν 

πρωτότοκος Ελένη ύπανδρεύθη μετά Ααζάρου δεσπότου Σερ

βίας, καί μετά καιρόν λαβοΰσα τό μοναχικόν σχήμα έν Αευ- 

κάδι άπέθανεν έν τή νήσω ταότη τώ 1474· ή δέ έτέρα 

κόρη τοΰ Θωμά ύπανδρεύθη μετά τοΰ μεγάλου δουκός της 

Μοσκοβίας Ίβάν Βασιλίβιτζ, άποστείλαντος έπί τούτω πρε

σβείαν τώ πάππα Πίω Β'. Ή  Σοφία προίκα έλαβε τά έπί 

τοΰ θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως δικαιώματα τών Πα- 

λαιολόγων καί έ'κτοτε (1497) τό έθνόσημον της ’ Ρωσσίας 

φέρει τόν δικέφαλον ’ετόν, τό ρωμαϊκόν τούτο έμβλημα, ό 

μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων οί δύο τελευταίοι Παλαιο- 

λόγοι, ’ Ιωάννης καί Κωνσταντίνος, μετεχειρίσθησαν πάλιν είς 

τά εαυτών αύτοκρατορικά οικόσημα. ’ Ο δέ σταυρός τοΰ 

ρωσσικοΰ έθνοσήμου έστί κατά πάσαν πιθανότητα ό σταυρός 

τών Παλαιολόγων.

Τών δέ άέρε'νων τέκνων ό μέν ’ Εμμανουήλ έπιστρέψας 

είς Κωνσταντινουπόλιν έτυχεν εύμενεστάτης ύποδεξιώσεως 

παρά τοΰ Μωάμεθ, καί νυμφευθείς έκεΐ έγέννησε δύω υιούς, 

έξ ών 5 μέν Ιωάννης άπε'θανέν έν βρεφική ηλικία, ό δέ 

Άνδρέας μεταβαλών θρήσκευμα ώνομάσθη Μωάμεθ, καί άπέ

θανεν έν παρασβύστω.

’ Ο δε Άνδρέας, ό νεώτερος ύιός τοΰ θωμά, άσπασθείς

τήν εαυτοΰ μονογενή κόρην είς Μωάμε3 Β' τόν καταχτητήν τής Κων
σταντινουπόλεως Εδε'ςατο παρά τοΰ γαμβρού του μετά πολυτάλαντου 
συντάξεως τό άξίωμα Πρίγκηπος ’Αδριανουπο'λεως, 8 παρητήσατο μετ’ 
ολίγον χρόνον, και λαβών τό μοναχικόν σχήμα άπόϋανε τώ 1471 πρε- 
σβεΰων τό ορθόδοξον δόγμα.
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τόν δυτικισμον άποκατέστη έν ’ Ιταλία, οπου συνήψε γάμον 

μετά ακολάστου γυναικός έξ 'Ελλάδος ελκούσης τό γένος. 

'Ο  Άνδρέας ήτο οργίλου χαρακτήρας καί άδυνάτου νοός. 

Τώ 1502 παρεχώρησε διά διαδήκης πρός τον Φερδινάνδον 

καί τήν ’ Ισαβέλλαν, βασιλείς τής ’ Ισπανίας, τά έπί τής Πε

λοπόννησου καί έπί τοΰ Βυζαντίου εαυτοΰ δικαιώματα, καί 

μετά χρο'νον τινά τά αυτά δικαιώματα παρεχώρησε τώ βα- 

σιλεΐ τής Γαλλίας. 'Ο  Άνδρέας άπέδανεν έν 'Ρώ μη, καί 

έτάφη εις την έκκλησίαν τοΰ άγίου Πέτρου. 'Η  τύχη τών 

τέκνων αύτοΰ έστιν άγνωστος.

Έ κτοτε πόσοι Παλαιολόγοι άνεφάνησαν έν τώ κόσμω 

τούτω, έχοντες αξιώσεις κληρονόμου τοΰ Κωνσταντίνου Πα- 

λαιολόγου!

Έ ν  ’ Αγγλία, έν τή έπαρχία Cornwall, υπάρχει έν τη 

έκκλησία τής πόλεως Λανδούλφ (Landulph) χάλκινη λεπίς, 

εύρεδείσα προ έτών έν τάφω άνορυχδέντι έν τή έκκλησία 

ταΰτη, φέρουσα αγγλιστί την εξής έπιγραφήν

“ Here lyeth ye body of Theodore Paleologus, of Pe- 

saro in Italye, descended from y° imperial lyne of y e last 

Christians emperors of Greece; being y° sonne of Camilio, 

ye sonne of Prosper, ye sonne of Theodoro, y e sonne of 

John, ye sonne of Thomas, second brother of Constantine 

Paleologus, the 8th of that name, and last of y* lyne y* 

rayned in Constantinople until subdued by y e Turks, who 

married w* Mary, ye daughter of William Balls, of Hadlye 

in Suffolk, gent, and had issue 5 Children, Theodore, John, 

Ferdinando, Maria, and Dorothy; and departed this life at 

Clyfton, ye 21th of jail. 1636.”
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Δηλαδή · “  Ένταΰδα κεϊται τό πτώμα Θεοδώρου Παλαιο- 

λόγου έκ Πεσάρου τής ’ Ιταλίας, καταγομένου άπό τοΰ αύτο- 

κρατορικοΰ κλάδου τών τελευταίων χριστιανών αύτοκρατόρων 

τής Ελλάδος, ύπάρξαντος υίοΰ Καμίλου, υίοΰ Προσπέρου, 

υιοΰ θεοδώρου, υίοΰ Ίωάννου, υίοΰ Θωμά, δευτέρου άδελφοΰ 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοΰ ογδόου τό ονομα καί τοΰ 

τελευταίου τοΰ κλάδου τούτου βασιλεύσαντος έν Κωνσταντι- 

νουπόλει μέχρι τής έξώσεως αύτοΰ παρά τών Τούρκων ύπαν- 

δρευδείς μετά Μαρίας δυγατρός τοΰ εύγενοΰς Γουλιέλμου 

Μπάλς, έκ Χαδλιέ, έν τή κομητεία Συφφόλκ, έξ ής έλαβε πέντε 

τέκνα, Θεόδωρον, Ίωάννην, Φερδινάνδον, Μαρίαν καί Δωρο- 

δέαν. Άπέδανεν έν Κλύφτον τήν 21 Ίανουαρίου 1636.”

Εις τήν έπιτύμβιον ταύτην γενεαλογίαν υπάρχει κενόν ό 

Θωμάς Παλαιολόγος άδελφός τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος 

Κωνσταντινουπόλεως ούκ είχεν υιόν Ίωάννην ή έπιτύμβιος 

έπιγραφή παρέλειψε γόνου ή γόνων τό ονομα, καί αύτοΰ τοΰ 

Άνδρέου, ών οι άπόγονοι άποκατεστάδησαν εις Πέσαρον τής 

’ Ιταλίας, ώς μαρτυροΰσιν έπιτύμβιοι έπιγραφαί τής πόλεως 

ταύτης («).

"Οτε άνωρύχδη έν Λανδούλφ ό τάφος τού Θεοδώρου Πα- 

λαιολόγου, εύρέδη τό πτώμα αύτοΰ δαυμασίως διατετηρη- 

μένον · καί ή όμοιότης τοΰ προσώπου αύτοΰ πρός τήν έν Φλω

ρεντία ύπάρχουσαν εικόνα τοΰ Αύτοκράτορος Ίωάννου Παλαιο- 

λόγου έξέπληξε τόν αύτόπτην μάρτυρα τής έξορύξεως τοΰ 

τάφου τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου (α). Κατά τόν αύτόν μάρ

τυρα τής έξορύξεως, ό Θεόδωρος ούτος Παλαιολόγος ύπήγεν

(α) 70 έτη μετά τόν ΰάνατον του Άνδρέου αναφαίνεται ΙΙαλαιολόγος 
τις έν τη ττολει Πεσάρω.

— 495 —



έξ ’ Ιταλίας είς ’ Αγγλίαν έν τή συνοδία ενός έκ τών ’ Αρούν- 

δελ, ώς διδάσκαλος τής ’ Ελληνικής.

’ Ε κ τών πέντε τέκνων τοΰ Θεοδώρου Παλαιολόγου ό 

’ Ιωάννης καί ο Φερδινάνδος έγένοντο άφαντοι- ή Μαρία άπέ- 

ϊανεν άγαμος τώ 1674 είς Λανδούλφ, ή Δωροΐτέα ύπανδρευ- 

ίοεΐσα τώ 1656 άπέΐτανε τώ 1681, καί είς τό νεκρολόγιον τής 

πόλεως Αανδου'λφ ένεγράφη ό θάνατος αυτής ώς εξής· “ Do

rothea Paleologus de Stirpe imperatorum.” Ό  δέ Θεόδωρος δ 

πέμπτος υιός Θεοδώρου Παλαιολόγου άπέ^ανε τώ 1693, ών 

άπλοΰς ναύτης έν τώ Βασιλικω ναυτικώ τής ’ Αγγλίας έπί 

Κα ρόλ ου  τοΰ Β ', ώς έπιμαρτυρεϊ έγγραφον ύπάρχον έν τοΐς 

άρχείοις τοΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου.

Περί τήν αυτήν έποχήν άπέΪΓνησκεν έν ’ Αγγλία καί 

αμαξηλάτης τις, τελευταίος απόγονος τοΰ άγγλικοΰ βασιλικού 

οίκου τών Πλανταζενέτ.

Μ. Π. Β.

(«) "Ιδε τόμον VIII τών Πρακτικών τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας 
του Λονδίνου.

— 496 —



!



AI ΚΛΑΙ0Υ2ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕ2.

(παράφρασιρ εκ του γαλλικού.)



Π Ρ Ο Σ Ω Π Α .

Γ Ε Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ .

Π Ε Τ Ρ Ο Σ .

Μ Α Ρ Ι Α , βνξνγης τοΰ Γεωργίου.

Ε Λ Ε Ν Η , βύζυγος τον Πέτρον.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ , ' Τπηρέτης.

Η  Σκηνή παριβτα αΐ&ονβαν ’ Αθηναϊκόν &ενοδοχείου 

άριβτερό&εν καί δεξιό&εν διάφορα δωμάτια, ων αί &νραι 

φέρονΰιν αριθμούς. Αεξιό&εν μεν κατοικεί ο Γεώργιος, 

άριβτερό&εν δε ό Πέτρος. Θνρα ανοικτή εις τά κάτω τής 

Σκηνής. Εις τήν μέβην τον δωματίου διάφορα έπιπλα οΙον 

άνακλιντήρια, τράπεζαι, δίφροι (βκαμνιά). ’ Ε π ί τραπέξης 

φύρδην μίγδην κεΐνται βιβλία καί εφημερίδες. Αεξιό&εν 

παρά&νρον, δι ον φαίνεται ή ’ Ακρόπολις.

ΣΚΗΝΗ Α'.
ΠΕΤΡΟΣ, ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ καί ΕΛΕΝΗ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τό διαβολεμένο τό χαρτί! άχ! άχ! οταν ή τύχη σε κατα-

τρέχη, τοΰ κάκου έχεις πνεύμα- τοΰ κ ά κ ο υ ............. Δέν μ ’

άπέμεινε λεπτόν! . . . καί ολα τά οδοιπορικά μας τά έχει 

ή γυναϊκά μου, και δέν γνωρίζω κανένα άπό τον όποιον νά 

δανειστώ . . . (αναστενάζει). Ό  Διάβολος νά με πάρη, άν 

ξαναπαίξω . . . .

ΜΑΡΙΑ (εισερχόμενη).

Πάλιν μέ τά χαρτιά . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ά πατάσαι ψυχή μου . . .

ΜΑΡΙΑ (κάϊηται).

Καί είπέ μοι, Γεώργιε, πόσα έχασες πάλιν; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δέν έχα σ α .............

Μ Α ΡΙΑ .

Α ! Πόσα έκέρδισες λοιπόν; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πόσα;
3 2 *



ΜΑΡΙΑ.
Ναί . .

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ (μετά δισταγμού).

Δέν ενθυμούμαι . . .

ΜΑΡΙΑ.

Δέν ενθυμείσαι; άδιάφορον . . .

Ά λ λ ’ έν τούτοις ομολογείς οτι έπαιξες . . . .  (μετά βρα- 

χεΐαν διακοπήν). Δο'ς μοι είκοσι δραχμάς, διά να μην άλλάξω 

τάς χρυσάς λίρας . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (διακόπτων την Μαρίαν).

Λίρας καί εγώ έχω . . .

ΜΑΡΙΑ.

Ά !  . . Έ παίζετε Χοιπδν Αίρας . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (στενοχωρημένο;).

"Οχι δά! μόλις δέκα λεπτά.

ΜΑΡΙΑ.

Λοιπόν πως έχεις Λίρας; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τάς άλλαξα κατόπιν . . .

ΜΑΡΙΑ
(προσποιούμενη οτι κάτι ζητεί είς τήν τσέπην της έσδητός της). 

Ίδε συμπτωσις! άφησα το πουγγί μου εις το άλλο φόρεμά 

μου . . . Δέν έχω λεπτόν! . . Θ ’ αναγκαστώ ν’ ανοίξω το 

κιβώτιόν μου . . . Δάνεισε με, καλέ, δυ'ο λίρας.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ .

Δυο λίρας; Τ ί τάς ‘¡¡Τελείς;
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ΜΑΡΙΑ.

Περιμένω την ράπτραν μου . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είναι ωραία ή ράπτρα σου;

ΜΑΡΙΑ.

Δέν πρόκειται περί της ώραιότητός της . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πλησιάσας προς τήν ϊΰραν).

’ Ιδού κάποιος έρχεται . . .

1ΙΕΤΡ0Σ

(εισερχόμενος σνναντάται μετά του Γεωργ. πλησιάσαντος προς τήν δυραν* 
μετ’ έκπλήξεως).

Γεώργιε!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πέτρε! . . 2ύ  (μετ’ έμφάσεως) είς τάς κλεινάς ’ Αθήνας . .

Πώς; . . . .  Π ο ί ; ................  ΠόΪΓεν; , . . (μετ’ ευστροφίας)

’ Ενθυμείσαι τον μακαρίτην Γεννάδιον;

('Ο Πέτρος ίδών την Μαρίαν τήν χαιρετά.) Ά !  . . Ν αί . 

2 έ  παρουσιάζω τήν γυναΐκά μου . . Γυναίκα, σέ παρουσιάζω 

τον καλόν φίλον μου καί συμμαθητήν μου Πέτρον Καλόγνω- 

μον . . . άριστον ελληνιστήν, άριστον μαθηματικόν . .

ΠΕΤΡΟΣ.

(Χαμόγελών διακόπτει τον Γεώργιον.) Κ αί άριστον συ- 

ζυγον . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μετά χαράς).

'Α ! καί σύ τήν έπαλες! .

ΜΑΡΙΑ.

Είσζτε εύγενέστατος Κΰριε . . .
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ΠΕΤΡΟΣ.

Ά λ λ ’ ιδού καί ή γυναίκα μου!

ΜΑΡΙΑ (μετ’ έκπλήξεως).

Η Ε λένη!

ΕΔΕΝΗ (έξερχομένη από τά δωμάτιά της).

Μαρία! . . . Πού εύρέδης έδώ;

(Ή  Μαρία καί ή Ελένη ¿σπάζονται άλλη'λας.)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πρός τόν ΙΙέτρον).

Φαίνεται οτι αι γυναϊκές μας γνωρίζονται.

ΠΕΤΡΟΣ.

Οϋτω φαίνεται.

ΜΑΡΙΑ.

Άκοΰς έκεί! έάν γνωρίζω τήν .Ελένην! Είμεδα φίλαι, 

άδελφαί . . συμμαδήτριαι εις τήν ’ Εταιρίαν . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

'Επομένως δα εχετε πολλά νά είπήτε . . . .  έπίσης καί 

ήμείς οΕ σεβαστοί σας σύζυγοι έχομεν πολλά νά είπώμεν . . 

'Επομένως . . . .  'Επομένως . . . (διά χειρονομίας δεικνύει 

είς τήν Μαρίαν το' δωμάτιόν της). —  'Η  Μαρία άποχαίρετα 

τον Πέτρον καί άποσύρεται μετά τής 'Ελένης, ήτις, άφοΰ 

έχαιρέτησε τον Γεώργιον, μειδιά έμβλέπουσα τον Πέτρον.
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2 Κ Η Ν Η  Β '.

ΠΕΤΡΟΣ καί ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είπέ μοι τώρα πώς συνέβη . . .  το κατ’ έμε μετενόησα . . 

δηλαδή πλέω πλησίστιον πρός τήν μεταμέλειαν . . . ' Η γυναΐκά 

μου ήτο χήρα . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Χήρα!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ναι, χήρα. Μία χήρα ήτον άνέκαδεν τό Ιδανικόν ίνδαλμά 

μου . . Μία νεάνις έχει πάντοτε πολλάς άπαιτήσεις· είναι 

άπρακτος τοΰ βίου· δεν γνωρίζει τά δελεάσματα αύτοΰ . . 

’ Ενώ μία χήρα . . . μία χήρα γνωρίζει τήν αξίαν τών δετι

κών πραγμάτων . . . ’ Εάν υπήρξε δυστυχής μετά τοΰ πρώ

του συζύγου, είναι προδιατεδειμένη υπέρ τοΰ δευτέρου . . . 

Έ ά ν τανάπαλιν ύπήρξεν εύτυχής μετά τοΰ πρώτου, εκτιμά 

τήν άξίαν τοΰ άπολεσδέντος συζύγου . . . καί επομένως είναι 

τά μέγιστα εύδιάδετος ν’ άγαπήση τόν δεύτερον σύζυγόν της . 

Κ αί . . . .  Γελάς . . .  δέν έξηγοΰμαι ίσως καλώς . . . .  

Τώρα δέλω προσπαδήση νά γίνω σαφέστερος.

ΠΕΤΡΟΣ (γελά).

’ Αρκεί . . . άρκεϊ . . . Λοιπόν είσαι εύτυχής μετά τής 

συζύγου σου . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Διατί μ’ έρωτας;
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ΠΕΤΡΟΣ.

Διατί;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Βέβαια! . . . Ευτυχέστατος ϊ ά  ήμην, έάν δέν ήτο τόσον 

φιλάργυρος . . . (αναστενάζει).

ΠΕΤΡΟΣ.

Ά λλα  πώς . . . Δέν εννοώ;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πώς! . . πώς . . . είπέ μοι ή γυναΐκά σου δέν φυλάττει 

αυτή τα χρήματα; . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τα χρήματα;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ναι . . .  τα χρήματα . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Κ αί πάλιν δέν σ’ εννοώ . . . ’Αδελφέ . . . Δέν έχω ανάγ

κην ταμίου . . . φίλε μου . . . "Οταν ή γυναΐκά μου με 

ζητή χρήματα, τή δίδω οσα ΐτέλει . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είς εμέ ομως συμβαίνει το πάντη αντίθετον . . . Αυτή 

έχει τό ταμεΐον . . . ’ Αυτή εισπράττει, έξοδεύει. . .  Μοί δίδει 

τριακοσίας δραχμάς κατά μήνα διά καπνόν καί τοιαΰτα . . . 

Καί έάν ποτε της ζητήσω δέκα λεπτά περιπλέον, μοί άπαντα 

οτι δέν έχει πίστωσιν . .  . Ά λλα  τά πάντα είναι συνήθεια . .  . 

ΈΪΓος δευτέρα φύσις· αδιαφορώ . . . Μάλιστα είμαι υπερευ

χαριστημένος, ε’πειδή είμαι άφροντις- σέ συμβουλεύω να μι-

μηϋτής τό παράδειγμά μου . . . Παράδος τό ταμεΐον είς τήν 

γυναΐκά σου . . . Α ί  γυναίκες είναι φύσει άγρυπνοι φύλακες 

εαυτών . . . (γελά γέλωτα οίηματίου) Κατόπιν . . . Ναί! . . 

Τ ί έλεγον . .  ά . . . .  ναί, έλεγον λοιπόν οτι έάν δέν είχον 

κάμει τήν άνοησίαν νά νυμφευτώ . . .  (Ό  Πέτρος γελά) 

οχι δά . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

’ Εννόησα· τό κατ’ έμέ, δέν μετανοώ ποσώς διά τήν εκλο

γήν μου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ά λ λ ά  δέν έχεις τόν διάβολόν σου . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τόν διάβολόν μου; . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

(Σιγαλή τή φωνή) Ναί . . . Δέν παίζεις . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Ά !  . . ϊ ά  ήτο περίεργος σύμπτωσις! . . . Μτπως είσαι 

συ οστις έχασες σήμερον είς τήν Λέσχην χιλίας δραχμάς;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

(Σείει τήν κεφαλήν) Ναί . . .

ΠΕΤΡΟΣ (γελών).

’Ίσως λοιπόν μονομαχήσω ές αιτίας σου . . . .

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ (άνοίγων τούς όφ&αλμονς).

Πώς; . . . .
ΠΕΤΡΟΣ.

Ίδου πώς . . Εύρισκόμην προ ήμισείας ώρας είς τό κα

φενείου τής Ω ραίας Ελλάδος, οπου ήκουσα Άγγλον ίστάμενον
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πλησίον μου καί λέγοντα πρός Γάλλον αξιωματικόν, οτι παί- 

ξας προ ολίγου εις τήν Λέσχην μετά Έλληνος ε’κε'ρδισε χιλίας 

δραχμάς- άλλ’ οτι δέν δέλει βεβαίως ποτέ τάς λάβει, επειδή 

οΕ Γρακοί είναι Γραικοί . . . .  Γνωρίζεις τί ύπαινίττονται οι 

Φράγκοι μέ τήν λέξιν Γραίκ . . . .  ’Έστρεψα άμε'σως πρός 

τόν αύδάδη Άγγλον, καί έγχειρίσας αύτω σημείωσιν τού ονό

ματος μου καί της διαμονής μου, τώ έστρεψα τά νώτα μέ 

περιφρόνησιν.

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ (μέ απορίαν).

Καί έχεις σκοπόν νά τοΰ πλήρωσής τάς χιλίας δραχμάς; ·

ΙΙΕΤΡΟΣ (χαμόγελών).

Είν’ οΰτος τρόπος προκλήσεως εις μονομαχίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Καί τί . . . έ'γεινες μονομάχος σύ; . . .

ΙΙΕΤΡΟΣ.

"Οταν ή τιμή τό άπαιτή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΓΗ τιμή; Τ ί σχέσιν έχει ή τιμή μετά τής μονομαχίας . . 

Ύ πόδες οτι μονομαχείς μετά τοΰ άνοήτου συντρόφου μου. 

(Ε πειδή, έάν δέν ήτον άνόητος, δέν δά έκέρδιζεν, οτε δέν 

ή'μην εις κατάστασιν νά τόν πληρώσω). Λοιπόν ύπόδες οτι 

μονομαχείτε. Έ άν τόν πληγώσης, έάν μάλιστα τόν φονεύσης, 

δέλεις μέ τοΰτο άποπλύνει τόν προστριβόμενον μώμον εις τό 

ελληνικόν ονομα; . . . άλλ’ έάν άπ’ έναντίας σέ πληγώση 

ή σέ φονεύση αύτός; τότε . . . .  γνωρίζεις τήν χυδαίαν πα

ροιμίαν . . . .  Δέν τήν λέγω επειδή είναι παροιμία δύσηχος 

εις ύπάνδρους . . . .
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ΠΕΤΡΟΣ.

Λοιπόν σύ δέν ήδελες μονομαχήσει, έάν εύρίσκεσο εις άνάγ- 

κην νά μονομαχήσης; . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πρώτον δέν δά  εύρεδώ ποτέ εις τοιαύτην άνάγκην. 

ΠΕΤΡΟΣ.

Έ ά ν ύβρίση τις τήν πατρίδα σου . . .  . ττν γυναίκά 

σου . . .  .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τόν ξυλοφορτόνω, καί τελειόνει ή υπόδεσις . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Ά λλ ’ έν τούτοις δά  τόν πληρώσης; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τόν ’Άγγλον;

ΠΕΤΡΟΣ (μέ ΰυμόν).

Τόν Διάβολον . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ε ϊδε νά ήτον ό Διάβολος . . .  Θά μοι έδιδε προδεσμίαν . . 

άλλά τόν "Αγγλον άπό ποία δ ά  τόν πληρώσω . . . νά ’χη 

τήν κατάραν τοΰ Θεοΰ . . . .  Ίδέ τόν άνόητον νά κερ

δίση! . . .

ΠΕΤΡΟΣ
(σύρει έκ του κόλπου του χαρτοφυλάκων έξ ού λαμβάνει χαρτονομίσματα). 

Λάβε χιλίας δραχμάς, καί σπεΰσον νά τόν πληρώσης.
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Σ Κ Η Ν Η  Γ '.

01 αυτοί ΜΑΡΙΑ καί ΕΛΕΝΗ.

ΜΑΡΙΑ.

Γεώργιε νά σέ είπώ . . .

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ.

Με συγχωρεΐς. .  .Έ χ ω  κατεπείγουσαν ύπόϋ'εσιν (κατ’ ιδίαν) 

"Ας φύγω πρίν με ζητήση δραχμάς . . .

ΜΑΡΙΑ.

Γεωργιε!

ΙΙΕΤΡΟΣ.

Κατεπείγει, Κυρία . . . αφήσατε τον.

ΜΑΡΙΑ.

Τ ι τρέχει; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (άναχωρών).

Πρόκειται . . . Πρόκειται περί πολιτικής ύποϊέσεως.

ΜΑΡΙΑ (γελώσα).

Έ στω  . . (πρός τήν Ελένην) Πηγαίνω ν’ ανταμώσω τήν 

ράπτραν μου . . . Έ ρχομαι κατόπιν.

ΣΚ Η Ν Ή  Δ '.

ΙΙΕΤΡΟΣ καί ΕΛΕΝΗ.

ΕΛΕΝΗ.

Πε'τρε, παρετήρησες τούς ωραίους άδάμαντας τών βρα- 

χιολίων τής Μαρίας; . .

ΠΈΤΡΟΣ.

Δέν παρατηρώ είμή τούς άδάμαντας τών οφθαλμών σου.

ΕΛΕΝΗ.

Ή  Μαρία μοί είπεν ότι τά ήγόρασεν είς τον πλησίον χρυ- 

σοχόον. . .  πόσον ήμην ευτυχής, άν είχον τοιαΰτα βραχιόλια 

καί εγώ . . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί τά θέλεις; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Διά νά σ’ αρέσω . . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Καλή μου . . .  δέν ενθυμείσαι πώς ήσουν ενδεδυμένη οτε 

κατά πρώτον σέ είδον; . . . Έφόρεις λευκόν φόρεμα, ολίγων 

δραχμών φόρεμα . . . .  Ή  ξανϋίή κόμη σου δέν είχεν άλλον 

στολισμόν, καί τούτον περιττόν, είμή έν ρόδον . . . Μέ ήρεσες 

ούτως . . .  Σ ’ άγαπώ . . .  ΑΙ’ άγαπας . . .  Μ’ άγαπας 

άλήςτεια; . . ή μήπως έχω ήδη άνάγκην νά σέ προσφέρω 

άδάμαντας διά νά σέ ΐδω εύτυχή; . .

ΕΛΕΝΗ.

’Όχι! όχι! άστεΐζόμην . . . τ ί τούς ΐτέλω τούς άδάμαντας!

ΠΕΤΡΟΣ.

Ά λ λ ’ ιδού ή φίλη σου . . .  Σ ’ άφίνω μαζή της· πηγαίνω 

είς τό ταχυδρομεΐον κ’ έρχομαι . . . ετοιμάσου νά ε’ςέλφωμεν 

είς περίπατον.
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2 Κ Η Ν Η  Ε'.

ΕΛΕΝΗ και ΜΑΡΙΑ.

ΜΑΡΙΑ.

Τί έχεις; . . . Σ έ βλέπω κακοδιάθετου . . .

ΕΛΕΝΗ (κυττάζονσα τά βραχιόλια της Μαρίας).

Άπατάσαι. Καί πόσον τά έπλήρωσες;

ΜΑΡΙΑ.

Τ ά  βραχιόλια; πεντακοσίας δραχμάς- άλλα μου φαίνε- 

ται οτι σέ άρέσουν πολύ . . . Διατί δεν αγοράζεις απαράλ

λακτα . . . Σοί είπον ότι πωλοΰνται κάτωθεν του ξενοδο

χείου . . . .

ΕΛΕΝΗ.

Δέν Ρτέλει ο Πέτρος.

ΜΑΡΙΑ.

Δέν ΐτέλει! . . . Μετά τρεις μήνας γάμου σου άρνείται 

ευτελές δώρον πεντακοσίων δραχμών! . . . ’ Αλλά Ρτά γίνης ή 

δυστυχεστέρα τών γυναικών, ψυχή μου . . . Πώς δέν έξεΰρεις 

οτι οι άνδρες έγεννή^ησαν διά νά ύπακούωσιν είς τάς γυ

ναίκας! . . . Πώς δέν ή'ξευρες, ψυχή μου, ότι τήν επαύριον 

του γάμου έχρεώστεις ν’ άναλάβης τήν διεύ’ςτυνσιν τών πραγ

μάτων, νά είσπράττης ολα τά εισοδήματα! . . νά έπιτηρής 

τά πάντα . . .  ’ Αχ! ψυχή μου! ψυχή μου! τί έκαμες,-

ΕΛΕΝΗ (τείόορυβημε'νη).

Τ ί έκαμα; . . .

ΜΑΡΙΑ.

Τ ί έκαμες! έκαμες τήν δυστυχίαν σου . . . δέν εννοείς 

ότι, αφού απαξ έτόλμησε νά σοί ε’ιπη όχι . . . ϊ ά  σοί εί'πη

πάντοτε όχι . . . Ά λ λ ’ ή καλή τύχη σου μ’ έφερεν εδώ . 

"Ο,τι έζήτησας πρέπει, πρέπει νά το λάβης' αλλέως κατε- 

στράφη τό μέλλον σου . . . κατεστράφη ή ευτυχία σου . . 

Πρέπει νά σου άγοράση τά βραχιόλια.

ΕΛΕΝΗ.

’Αλλά πώς είναι δυνατόν . . .  Μ’ είπεν ένα ξηρόν ό χ ι . . . 

ΜΑΡΙΑ.

’ Αλλά πώς τόν είπες . . . νά ίδώ . . . μέ φωνήν τρέμου- 

σαν . . . μέ βλέμμα χαϊδευτικόν; . . Κύτταζέ με . . . Πρόσ

εχε . . . “ Πέτρε μου . . . Καλέ μου Πετράκη . . .  μ’ άρ- 

νεΐσαι μάτια μου . . Σ έ παρακαλώ . . . ” "Ελα νά σέ ίδώ . . 

Είπέ το συ τώρα.

ΕΛΕΝΗ.

Δέν μ’ έρχεται καλά . . . .

ΜΑΡΙΑ (μετά σοβαρότητος).

Προσπαθώ νά τελειοποιήσω τήν έκπαίδευσίν σου . . . "Ελα 

δά . . . .

ΕΛΕΝΗ (προσπαθούσα ν’ άπομιμηϋή τήν Μαρίαν).

Πέτρε μου . . . καλέ μου Πετράκη, μή μ’ άρνεΐσαι . . .

ΜΑΡΙΑ.

Ό χι! . . . όχι . . . δέν τό λέγεις καλά .

ΕΑΕΝΗ (μετά δισταγμού).

Δέν γνωρίζεις άλλον τρόπον; . . .

ΜΑΡΙΑ (σκε'πτεται).

Εύρηκα! . . . Έξεύρεις νά κλαύσης; . . .

ΕΛΕΝΗ.
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Νά κλαύσω; . . .



ΜΑΡΙΑ.

"Ολαι αί γυναίκες έξεύρουν καί κλαίουν . . . . ΟΕ άνδρες 

δέν είναι τόσον κακοί όσον τούς λέγομεν . .  . καί όταν κλαίω- 

μεν . . . συγκινούνται καί κάμνουσιν ό,τι δέλομεν.

ΕΛΕΝΗ (μετ’ άφελείας).

Άλήδεια! Ά λλα  πώς νά κλαύση τις άνευ αιτίας.

ΜΑΡΙΑ.

Εύκολώτατον . . . Βάλε τό μανδύλι εις τούς όφδαλμούς 

καί τά δάκρυα έρχονται μοναχά των . · . ’ Αλλά, νά τον . . .  

Φεύγω . . . Νά σέ ΐδω Έλε'νη.

2 Κ Η Ν Η  Σ Τ .

ΕΛΕΝΗ κα\ ΙΙΕΤΡΟΣ.

ΠΕΤΡΟΣ.

Δεν σοι έφερον μίαν επιστολήν,· . . .

ΕΛΕΝΗ (σύννους).

"Οχι . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί έχεις; . . .

ή Η 'Ελένη άναστενάζει).

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί έπαδες; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Δέν μ’ άγαπας Πέτρε . . . Τ ί είναι πεντακόσια', δραχμαί 

διά σέ . . . Τ ά  βραχιόλια . . .
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ΠΕΤΡΟΣ.

Πάλιν! . . . Δέν είναι διά τάς πεντακοσίας δραχμάς· 

είπέ μοι ό,τι άλλο δέλεις, έκτος τών βραχιολίων τούτων.

ΕΛΕΝΗ (άτενίζουσα τόν Πέτρον μέ βλέμμα γλυκύ).

Πέτρε μου . . . Πετράκη μου . . .

ΠΕΤΡΟΣ (κατ’ ιδίαν).

Πόσον είναι ωραία! . . .

ΕΛΕΝΗ (κατ’ ιδίαν, εύθυμος).

Φαίνεται ότι τό είπα καλά (Λαμβάνει τόν πίλον τοΰ Πέτρου 

και άτενίζουσα πάλιν αυ’τόν μέ γλυκύ βλέμμα τώ προσφέρει τόν 

πίλον). Πέτρε μου . . . πήγαινε νά τ’ άγοράσης πριν τ’ —  

άγοράση άλλος . . .

ΠΕΤΡΟΣ (κατ’ ίδιαν).

(’ Εάν ένδώσω . . . τετέλεσται . . . Γίνομαι διά παντός 

δούλος τών φαντασιοκοπιών της . . . Έπρεπε νά τά είχα 

αγοράσει, άλλ’ άφοΰ είπα όχι, πρέπει νά δείξω χαρακτήρα). 

"Οχι Ελένη! . . όχι . . ό,τι δέλεις σ’ άγοράζω, καί δέκα 

χιλιάδων δραχμών, καί είκοσι χιλιάδων κόσμημα, έκτος τού

των τών κατηραμένων βραχιολίων.

ΕΛΕΝΗ (κατ’ ιδίαν).

Έ άν ένδώσω, κατεστράφη ή ευτυχία μου . . Μέ το είπεν 

ή Μαρία. (Σκεπάζει τούς οφθαλμούς της μέ τό μανδύλι και 

κλαίει.)

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί έπαδες; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Μόλις μετά τρεϊς μήνας γάμου . . . .
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ΙΙΕΤΡΟΣ.

Ελένη! ’ Ελένη μου!

ΕΛΕΝΗ.

Δέν μ’ άγαπας . . .  δέν μ ’ άγάπησες ποτέ . . . .  

ΠΕΤΡΟΣ.

Κλαίει! . . .

ΕΛΕΝΗ.

Μητέρα μου! . . μητέρα μου! σύ μόνον μ’ ήγάπας . . .

ΠΕΤΡΟΣ (προσπίπτων είς τά γόνατα τής Ελένης).

’ Ελένη μου! ’ Ελένη μου! μή κλαίης . . . μή κλαίης . . 

συγχώρησόν με . . .

ΕΛΕΝΗ.

ΙΙόσον είμαι δυστυχτς! Άφησέ με . . . (κλαίουσα). 

ΠΕΤΡΟΣ.

Πηγαίνω αμέσως νά σοί τ’ άγοράσω, καί μή κλαίης . . . 

μή . . . μή - . . σκότωσέ με καλλίτερα (άναχωρεϊ δρομαίως).

ΕΛΕΝΗ (αμα έξήλϊεν ό Πέτρος, μετά μεγίστης εΐώνμίας). 

’ Επέτυχα! επέτυχα! . . ή Μαρία είχε δίκαιον . . . .

Σ Κ Η Ν Η  Ζ '.

ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ καί ΠΕΤΡΟΣ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τ ί τυχηρος πού είμαι! . . .

ΕΛΕΝΗ.

Πραγματικώς είσΐε τυχηρος, Κύριε Γεώργιε . . Ή  Μαρία 

σου είναι μάλαμα . . .

— 514 —

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μάλιστα τήν πρώτην τοΰ μηνός . . . άλλά σήμε-ρον ούτε 

χαλκός δέν είναι . . . .

ΕΛΕΝΗ (μετ’ άπορίας).

Χαλκός;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πόσας τοΰ μηνός έ'χομεν; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Είκοσι τέσσαρας . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κατ’ ιδίαν).

Καί ο μην έχει τριάκοντα καί μίαν! . . . Θεέ μου . . . 

Θεέ μου . . . Τί ϋά γίνω . . . ’Έπαιξα καί έχασα καί τάς 

χιλίας δραχμάς . . . Καί ό "Αγγλος! . . . Καί ο Πέτρος! 

Θεέ μου, Θεέ μου! . . .

ΕΛΕΝΗ.

Τ ί έχετε καλέ Κύριε Γεώργιε,· . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τίποτε . . . Τίποτε . . .

ΕΛΕΝΗ (κατ’ ιδίαν μετά χαράς).

Ίδοΰ ό Πέτρος . . .  τ ’ άγόρασε! . . .

ΠΕΤΡΟΣ (εισέρχεται βιαίως κρατών μικράν ϋήκην).

Ίδοΰ! . μίαν στιγμήν άργότερον, άλλος τ ’ αγόραζε· λάβε 

τα, καί συγχώρησόν με-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μετ’ άπορίας).

Νά τον συγχωρήση! · · .
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ΕΛΕΝΗ (κατ’ ίδιαν).

Τον μαΰρον! . . . τόν άπάτησα . . .  δέν τολμώ νά τά πάρω.

ΠΕΤΡΟΣ.

Ελένη μου! είσαι ακόμη θυμωμένη; . . .

ΕΛΕΝΗ (κύπτουσα τήν κεφαλήν).

"Οχι . . . "Οχι . . . Ευχαριστώ, Πέτρε. (Λαμβάνει τήν 

5ήκην.)
ΠΕΤΡΟΣ.

’ Ελ^έ νά σέ φιλήσω.

ΕΛΕΝΗ (φευγουσα και χαμογελώσα).

Μίαν άλλην στιγμήν . . . Πηγαίνω νά ετοιμαστώ . . . 

Δέν ξτά έςέλςτωμεν; . . .

ΠΕΤΡΟΣ (κάμνει νεΰμα καταφατικόν).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κατ’ ιδίαν).

Κάτι πολλά χρήματα έχει ο φίλος. Έ άν τόν έζητοΰσα 

καί άλλας χιλίας . . . ϊιά έπαιζα . . . ί:ά έκέρδιζα τέσσαρας 

χιλιάδας . . . έπλήρωνα τόν κατηραμένον "Αγγλον . . . καί 

έμεναν χίλιαι . . . ’Αλλά πώς νά τάς ζητήσω . . . .

(Είς τό διάστημα τού μονολόγου τού Γεωργίου ό Πε'τρος κατέρχεται 
τήν σκηνήν πρός τό με'ρος όπου είσήλϊεν ή 'Ελένη.)

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί σκέπτεσαι, Γεώργιε; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κατ’ ίδιαν).

Καί τριακόσίαι μ’ έφότανον . . . Μέ τριακοσίας δύναμαι 

νά κερδίσω τάς τέσσαρας χιλιάδας.

ΠΕΤΡΟΣ.

Έ !  Γεώργιε!

— 516 —

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σΰννους).

Ναί . . . Έλεγες λοιπόν . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Καταβαίνομεν είς τόν κήπον έως οτου έτοιμασΐώσιν αί 

Κυρίαι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (συννους).

Είς τάς διαταγάς σου.

ΠΕΤΡΟΣ.

Πέρασε . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Πού είναι τό σκιάδιόν μου; . . ’ Α . . . νά το . . . . 

(’Εξέρχονται όμιλούντες.)

Σ Κ Η Ν Η  Η '.

ΜΑΡΙΑ καί ΕΛΕΝΗ.

ΜΑΡΙΑ.

Δέν είναι κανείς . . . .  (κυττάζει πέριξ) ’ Ιδού Τ Ελένη . . 

Λοιπόν; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Νά σέ φιλήσω . . . .

ΜΑΡΙΑ (μετά χαράς).

’Επέτυχες; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Ίδέ τα . . .  (ό Πέτρος έπανέρχεται μόνος καί παρίσταται έςιώεν 

τής 3ύρας).

ΜΑΡΙΑ.
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Έ κλαυσες καλά; . . .



ΕΛΕΝΗ (έρχύριώσα).

’ Αρκετά καλά . . .

ΜΑΡΙΑ (γελώσα).

Θά ήτο καταλυπημένος . . .  χί! χί! χί! Τά δάκρυα 

είναι τά καλλίτερα όπλα μας . . . Τήν έπαδεν έ Κυρ Πε- 

τράκης . . . χ ί! χί! . . .

ΕΛΕΝΗ.

Δέν ήξεύρω, άλλά μέ τύπτει ή συνείδησις . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Η συνείδησις! ή συνείδησις! Δέν ¿ντρέπεσαι; .  . . Έ λ α  . . 

Έ λ α  νά ί'δης τό φόρεμά μου.

ΕΛΕΝΗ.

’ Αλλά μέ περιμένει ό Πέτρος νά έξέλδωμεν.

ΜΑΡΙΑ.

"Ας περιμείνη . . . ένδυμοΰ, στενοκέφαλη, ότι οί άνδρες 

πρέπει πάντοτε νά ήναι εις τάς διαταγάς μας, καί ό'χι αί 

γυναίκες εις τάς διαταγάς τών άνδρών . .  .

(Εισέρχονται εις τό δωμάτων τής Μαρίας.)

ΠΕΤΡΟΣ (εισερχόμενος μετά ΰνμον).

Είμαι λοιπόν τό παίγνιόν των . . . Ό ποια ποταπότης!

Γ ΕΩ ΡΓΙΟ Σ (κατ’ ίδιαν).

Δέν μ’ έ'δωκε καιρόν ούτε νά τόν ψαρεύσω- άλλά τί να 

έ'γεινε . . . (βλέπων τόν Πε'τρον) Ά !  τί σέ ήλδε καί έ'γεινες 

άφαντος;

ΠΕΤΡΟΣ (κατ’ ίδιαν μή παρατηρών).

Νά ύποκριδή έπί τοσοΰτον . . . νά κλαύση . . .
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τ ί λέγεις; . κ ·

ΙΙΕΤΡΟ Σ (ωσαύτως).

Είναι άτιμον! . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τί πράγμα; . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τάχα δέν είναι άτιμον; . . . δέν είναι σατανικόν; . . . 

Συνεννοήδησαν καί αί δύο, ή γυναΐκά σου καί ή γυναϊκά 

μου, έ'κλαιε ποταμηδόν. . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ή  γυναϊκά μου έ'κλαιε; . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

"Οχι, ή  ίδική μου! . . . Κλαΰσε, κλαΰσε, την έλεγεν ή 

γυναϊκά σου, καί δα  σε δώσουν ο, τι δέλεις . · . δα  επι- 

τύχης τά πάντα.............

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τ ί είπες; . . . όποιος κλαίει . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Σκάζω . . . Θεέ μου! Θεέ μου! . . . (¿ξέρχετα·.). 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Κλαΰσε, κλαΰσε, είπεν ή γυναϊκά μου, καί δέλεις επι

τύχει τά πάντα, δά σέ δώσουν ό, τι δέλεις . . .  Έ άν έκλαια; 

Τί χάνω; . . . Νά τη ν  ό Θεός τήν στέλνει . . .

ΜΑΡΙΑ.

Που είναι ο υπηρέτης; . . .
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μ ’ ύπήγεν εν γράμμα εις τό ταχυδρομεΐον.

ΜΑΡΙΑ.

Καί προς ποιον έγραψες; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΓΙρός τον ράπτην μου . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Τον ράπτην σου; . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ν αί, έλαβα σήμερον επιστολήν αύτοΰ, δι’ τς  μοί ζητεί 

τ® '/.ρήματα, ά τώ έχρεώστουν τώ άπήντησα άμέσως οτι 

αύριον νέλω τω πε'μψει με'ρος αυτών. . . .

ΜΑΡΙΑ (διακόπτονσα τον Γ.).

Άλλά ποΰ ήξευρεν ό ράπτης σου οτι εΐμεξτα είς τάς 

Α θήνας, ενώ κατά τύχην ευρισκόμενα ε’νταΰΪΓα; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δέν ε’ξεύρω . . . άλλά επειδή είναι πνευματώδης άνθρω

πος, νά  τό έμάντευσε . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Νά ίδώ τό γράμμα του.............

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (μετά δισταγμού).

Το έκαυσα . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Τό έκαυσες; . .

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ.

Βε'βαια, άναψα σιγάρον . . .
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ΜΑΡΙΑ.

Αναψες σιγάρον; . . Ά λλά  σύ δέν καπνίζεις. . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Δηλαδή άναψα τό σιγάρον ενός ταγματάρχου . . . ενός 

άγωνιστοΰ . . .

ΜΑΡΙΑ.

Κ αί ό ταγματάρχης είχεν άνάγκην άπό σέ ν’ άνάψη τό 

σιγάρον του; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είναι κουλός . . . μία τουρκική σφαίρα τοΰ έπήρε καί 

τάς δύο χεΐρας . . .

ΜΑΡΙΑ.

Ούτε ψεύματα δέν έξεύρεις νά είπης . . . Γεώργιε . . . 

Γεώργιε! . . . Μέ νομίζεις λοιπόν κουτήν; . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

’ Εγώ! άπ’ εναντίας . . .

ΜΑΡΙΑ.

Γνωρίζω ότι είσαι άνευ λεπτοΰ . . . τό παιγνίδι νά σέ 

άφανίση . . . έπώλησες τό ώρολόγιόν σου . . . έπωλησες 

μέχρι τοΰ δακτυλιδιού . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Έ χ ω  άκόμη τό τοΰ άρραβώνός σου . . .

ΜΑΡΙΑ.

Έ άν ήτο είς τό χέρι σου νά έπωλοΰσες ο, τι καί άν 

εχωμεν . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
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Μαρία . . .



ΜΑΡΙΑ.

Σιώπα . . . εννοώ . . . Προσπαθείς νά σοι δώσω πάλιν 

χρήματα . . . διά νά παίξης πάλιν . . . διά νά γίνης τό 

έμπαιγμα πάντων. . . Μ άΐε λοιπόν ότι δέν ¡¡Τα λάβης λεπτόν.

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ.

Πόσον είμαι δυστυχής! . . .

ΜΑΡΙΑ.

Τ ί έχεις;

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ (κλαίων).

Δέν μ’ άγαπας. . . ¿θυσίασα τό μέλλον μου διά σέ . . .

Μ ΑΡΙΑ.

Τ ί ωραίος που είσαι!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μητέρα μου! μητέρα μου!

ΜΑΡΙΑ (γελώσα).

Χί! Χί! Χί!  ’ Ιδού έρχεται καί ή Ελένη νά σέ καμαρώση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κατ’ ιδίαν).

Φαίνεται οτι δέν έξεύρω νά κλαίω καλά. Ά ς  τό άνα- 

βάλωμεν.

Σ Κ Η Ν Η  Θ'.

Οί αυτοί, ΕΛΕΝΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΕΛΕΝΗ (πρός τήν Μαρίαν).

Τ ί έγεινες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (συγχρόνως).

Που είναι ό Κύριος Πέτρος . .; θέλουν νά τόν σκοτώ

σουν . . . .
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ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τ ί είπες!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

’ Ιδού μίαν επιστολήν, την οποίαν έφερεν ένας Άγγλος, . . . 

τήν άνοιξε κατά λά^ος ο Ξενοδόχος . . .

ΕΛΕΝΗ.

Θεέ μου! Δος την (άναγινώσκει τρε'μουσα). Θεέ μου!

ΜΑΡΙΑ (λαμβάνει τήν έπιστολήν).

“ Κύριε . . . Σάς περιμένομεν άπόψε περί τάς εξ ώρας 

είς τήν οικίαν του Κυρίου Μαχαιρά. Περιττή πάσα μεσο- 

λάβησις τών μαρτύρων. ’ Εκλέξατε τά οπλα.”

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τε^ορυβημένος κατ’ ίδιαν).

(Καί ταΰτα έξ αιτίας μου.) Μείνατε ήσυχοι. Τρέχω νά 

τούς ένταμώσω . . . Θέλω προλάβει . . . ησυχάσετε, ΐέλω 

τούς συμφιλιώσει . . . .  'Ησυχάσετε. ’Ήμην άλλοτε είρη- 

νοδίκης.

ΕΔΕΝΗ.

Θεέ μου! Θεέ μου! . . .

ΜΑΡΙΑ.

'Ησύχασον . . . Λοιπόν Κύριε Γεώργιε; .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Άλ λά  τί νά τούς είπώ;

ΜΑΡΙΑ.

Πρώτον νά μάϊετε τί τρέχει . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κατ’ ιδίαν).

(Τό γνωρίζω) . . . Ά λ λ ά  κατόπιν; . .
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ΜΑΡΙΑ.

Δέν ύποφέρεσαι! Πήγαινε!

(Ό  Γεώργιος αναχωρεί μετά τοΰ Κωνσταντίνου).

ΜΑΡΙΑ (πλησιάζουσα πρός τήν 'Ελένην.)

’ Αλλά ποΰ είναι ο Πέτρος; Μοί φαίνεται οτι άκοΰω τήν 

φωνήν του . .  . Προσπάδησον νά μή τον άφήσης νά έξέλδη, 

έως ότου μάδωμεν τί τρέχει. Κατόπιν βλέπομεν τί πρέπει 

νά κάμωμεν.

ΕΛΕΝΗ.

Ά λλά  τρέμω . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Έ σο γενναία . . . .

ΙΙΕΤΡΟΣ (μετά ψυχρότητας).

Τ ί έχεις Ε λένη; Σέ βλέπω τεταραγμένην.

ΜΑΡΙΑ (σιγαλή τή φωνή πρός τήν Ελένην).

Αγνοεί τί τρέχει; . . . Πρόσεχε μτ σέ διαφυγή τίποτε. . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Δέν απαντάς;

ΕΛΕΝΗ.

Δέν έχω τίποτε . . ·

ΠΕΤΡΟΣ.

Ή  αμαξα περιμένει . . .

ΕΑΕΝΗ (αποσύρει τόν πέτασσο'ν της).

’Ά ς  μείνωμεν . . . Είναι αργά . . ·

ΠΕΤΡΟΣ.

"Οπως προστάζεις . . . Ποΰ είναι ό Γεώργιος; . . .
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ΜΑΡΙΑ.

Τώρα έρχεται . . . Ά λλά  καδήσατε πλησίον μας . . . .

ΠΕΤΡΟΣ.
Ευχαριστώ.

ΜΑΡΙΑ.

Ποιας γνώμης είσδε, Κύριε Πέτρε; ΓΗ Ελένη προτιμά 

τα μυδιστορήματα τοΰ Δουμά · εγώ προτιμώ τά μυδιστορτ- 

ματα τοΰ Μπαλζάκ.

ΠΕΤΡΟΣ.

'Γο κατ’ εμέ όλα τά μυδιστορήματα είναι τά αυτά. . . . 

Τί βλέπεις εις κάδε μυδιστόρημα, εΐ μή γυναίκα κλαίουσαν 

καί άνδρα άνόητον, σαγηνευόμενον άπό πλαστά δάκρυα. . . . 

Δέν είναι ούτως, ’ Ελένη;

ΜΑΡΙΑ.

Τ ί εννοείτε, Κύριε Πέτρε; Τό λέγετε μέ τρόπον ειρω

νικόν . .

ΠΕΤΡΟΣ (μό χλεύην).

Μέ τρόπον δύματος . . (σηκόνεται) άλλά σάς άφίνω να 

διαλύσητε τήν άπορίαν σας, καί εξέρχομαι μόνος εις περί

πατον.

ΕΑΕΝΗ (λαμβάνει αυτόν έκ τής χειρός).

Μείνε . . . Σέ παρακαλώ . . .

ΠΕΤΡΟΣ.
Διά τί; . .

ΜΑΡΙΑ.

Ίδέτε συννέφιασεν . . .  Θά βρέξη . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Καί ό ουρανός αύτός είναι απατηλός! . . .
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ΕΛΕΝΗ.

Πέτρε! . . . Πέτρε! . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί θέλεις; . . .

ΕΛΕΝΗ.

Μείνε . . . Σέ έξορκίζω . . . Μείνε . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί έκανες πάλιν;

ΕΛΕΝΗ.

’ Εάν μ’ άγαπας, μείνε . .

ΠΕΤΡΟΣ.

Δέν σ’ εννοώ . . .

ΕΛΕΝΗ.

Δέν ένδίδεις είς μίαν ιδιοτροπίαν μου . . .  .

ΠΕΤΡΟΣ.

Μάλιστα επειδή είναι ιδιοτροπία, δέν ένδίδω.

ΕΛΕΝΗ (μετά δακρύων).

Σέ παρακαλώ μείνε . . . Σέ παρακαλώ μείνε . . .

Μ ΑΡΙΑ.

Δέν βλέπετε, Κύριε' μου, οτι τήν κάμνετε καί κλαίει . . . 

ΠΕΤΡΟΣ.

Κλαίει άριστα. Μήπως ϋτέλει ήδη ν’ άλλάςη τα βρα- 

χιόλιά της; . .

ΕΑΕΝΉ.
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”Αχ! Ά χ !

ΠΕΤΡΟΣ (ττρός τήν Μαρίαν).

Ή  μανήτριά σας προοδεύει ναυμασίως . . . Ά λλά, Κυρία 

μου, έπρεπε νά τήν διδάξητε οτι δ καλός υποκριτής, δ καλός 

διπλωμάτης, δέν κηρύττει τήν νίκην του γεγωνυία τή φωνή . . 

Ημην προ ολίγου εκεί . . . Σάς ήκουσα . . . Εύγε σας 

Κυρία! Σάς συγχαίρω.

ΕΛΕΝΗ (κρύπτει τό πρόσωπόν της και πίπτει έτΛ τού άνακλιντηρίον).

Δέν μέ πιστεύει πλε'ον . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

"Οχι δέν πιστεύω τον ψευδόμενον . . Ήξευρες πόσον σ’ —  

ήγάπων, πόσον σ’ ε’μπιστευόμην · ήξευρες ότι τά δάκρυά σου 

ϊ ά  μ ’ έκαιον τήν καρδίαν, καί μ ’ ολον τοΰτο άδιαφό- 

ρησες . . . .  "Εκαμες Ναυμασίως τό μέρος σου . . . ΪΓαυ- 

μασίως υποκρίνεσαι την λύπην. Λοιπόν τό γλυκύ τοΰτο 

βλέμμα, τό γλυκύ τοΰτο μειδίαμα, είναι προσωπείον . . . 

είναι ψεΰδος. . . Ά λλά, Θεέ μου, είς ποιόν τις νά ε’μπιστευζτή 

τότε, ότε άπατάται άπό τον άνθρωπον τον δποίον λα

τρεύει . . .  Ά !  'Ελένη! 'Ελένη! 'Ο  Θεός ϊ?ά σε τιμω- 

ρήση . . . καί άπό τοΰδε σέ τιμωρεί . . . Δέν σέ πιστεύω 

πλέον . . . Κλαΰσον . . . κλαΰσον . . . γνωρίζω ήδη πόσον 

καλώς υποκρίνεσαι . . . Χαϊρε.

ΕΑΕΝΗ (πίπτουσα είς τά γόνατά τον).

Πριν φύγης . . . φόνευσέ με . . .

ΜΑΡΙΑ.

Είσϋτε σκληρός Κύριε . . . (δίδουσα αύτω τήν έπιστολήν) 

Αναγνώσατε.
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ΠΕΤΡΟΣ.

Τ ί είναι το γράμμα τούτο; . . .

ΕΛΈΝΗ (¿γείρεται καί προσπαθεί νά τής αφαίρεση την έπιστολη'ν).

Μη! Μή!

ΠΕΤΡΟΣ (λαμβάνων την έπιστολήν).

Δώσατε!

ΕΛΕΝΗ.

"Αχ! Θεέ μου! Θεέ μου!

ΠΕΤΡΟΣ (άφοΰ άνέγνωσε την έπιστολήν).

ΆλήϋΓεια!

ΕΛΕΝΗ (κλαίουσα και τείνουσα αύτω τάς άγκάλας της).

Πέτρε!

ΠΕΤΡΟΣ.

Δεν ύπεκρίνεσο λοιπόν! . . .  Τα δάκρυα ταύτα ήσαν άλη- 

. . . Ε λένη μου! Ελένη μου! είμαι άνάξιος του έρωτός 

σου . . . ’ Αλλά μή φοβήσαι . . . ϋτά ζήσω . . . ίτά ζήσω διά 

να σ’ άγαπώ . . . άλλ’ άφες με, πρέπει να υπάγω όπου το 

χρέος και ή τιμή μέ προσκαλούσιν. Ο σύζυγός σου, Ελένη, 

δεν πρέπει νά ήναι άνανδρος!

.ΣΚΗΝΗ I'.

Οι αυτοί, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ωφρυωμένος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ιρε'ρων 

μεϋ’ έαυτοΰ σπάθας κα\ πιστόλια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Είναι αργά! . . .

ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ.

Γ  εώργιε!
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ΜΑΡΙΑ.

Λοιπόν . . .

ΕΛΕΝΗ.

Τ ί έκάμετε; . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

’ Εξηγήσου . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

’ Υπομονή! . . . υπομονή! . . . .  Τ ί πρώτον . . . τί δεύ

τερον . . . τί δ’ ύστατον καταλέξω; (προ; τον Πέτρον) ’ Ενθυ

μείσαι τον Γεννάδιον;

ΠΕΤΡΟΣ.

Λοιπόν . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εύυύς . . . Άκουσον. Φότάσας εις τάν οίκον του Κυρίου 

Μαχαιρά, εύρον τον ’Άγγλον μετά τού Κυρίου Μαχαιρά καί 

ενός Γ  άλλου αξιωματικού. "Αμα μέ είδεν ό Άγγλος, ένόμισεν 

ότι ϋτά λάβη τάς χιλίας δραχμάς. Τω είπον ότι άλλοτε ομι- 

λούμεν περί τούτων, καί ότι κατά τό παρόν ε’πρόκειτο περί 

σού. ’Έπειτα έπροσπάΐησα νά τω αποδείξω ότι ή μονομαχία 

είναι άνόητον πράγμα, καί τω έπρότεινα, αντί μονομαχίας, 

νά παίξωμεν δύο χιλιάδας δραχμάς, καί εάν έκέρδιζε νά τω 

μετρήσω τρεις χιλιάδας δραχμάς. Είναι αληθές ότι δέν τάς 

είχον, αλλά έσυλλογίσ^ην ότι είσαι καλός δανειστής. ’Εάν 

όμως έκέρδιζα, νά μοι δώση μόνον δύο χιλιάδας δραχμάς, έξ 

ύν, διενοούμην, ήΆελα πληρώση εις αυτόν τάς χιλίας, τάς 

οποίας τω έχρεώστουν, καί εις σέ τάς άλλας χιλίας. Μοί 

φαίνεται ότι ή έπινόησίς μου δέν ήτο κακή . . . .  ’Αλλά ό 

καλός σου "Αγγλος έρυξίρια ώς αστακός . . . φωνάζει . . .

14
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καί μάς λέγει άνανδρους . . .  Τότε δυμόνω καί έγώ, καί 

τώ λέγω- Μή νομίσης ότι σέ φοβούμεδα . . . άλλ’ επειδή τά 

μαλώματα είναι έξ αιτίας μου . . . ’ Ιδού, δός μοι έν ξίφος, 

καί ας κτυπηδώμεν άλλά ύπό τούς αύτούς όρους . . . έάν 

σέ λαβώσω ή σέ σκοτώσω, σύ ή οί κληρονόμοι σου νά μοι 

μετρήσουν δύο χιλιάδας δραχμάς. Ό  Άγγλος δέχεται έπί 

τέλους τάς προτάσεις μου. Χειροτονοΰμεν μάρτυρά μου τον 

Κωνσταντίνον, έγώ δέ λαμβάνω το ξίφος, καί ε’νώ ο καλός 

σου "Αγγλος έσκότονε μυίας κατά τούς κανόνας τής ξιφομα

χίας (χειρονομίας), τω καταφέρω μίαν καί καλήν εις τήν 

κεφαλήν, καί . . . εύτυχώς δέν τον έσκότωσα . . . έπειδή 

ποίος ήξεύρει άν οί κληρονόμοι του δά μ’ έ'διδον τάς χιλίας 

δραχμάς, τάς οποίας σοί άποδίδω (έγχειρίζει τώ Πέτρω τρα

πεζικά γραμμάτια). Γ0 Κωνσταντίνος έλαβε δώρον παρά 

τού Άγγλου ξίφη καί πιστόλας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Τ ί παλληκαράς ό αύδέντης! Νά τόν έβλέπετε πώς έκτυ- 

ποΰσε . . . δεξιά καί άριστερα. Έκόντεψε νά κτυπήση καί 

έμενα.

ΠΕΤΡΟΣ.

Εύγέ σου, φίλε μου . . . Εύγέ σου. Ά λλά  τώρα πρόκει

ται νά κάμω καί έγώ τό χρέος μου . . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μάλιστα . . . . νά παραγγείλης καλόν δεΐπνον . . . διά 

ν’ άποδείξης εις τόν Κύριον "Αγγλον ότι όχι μόνον έξεύρομεν 

νά ξιφομαχώμεν, άλλά καί νά πίνωμεν . . .

ΠΕΤΡΟΣ.

IIώς; . . .
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ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ.

Ναι . . . τόν προσεκάλεσα έν ονόματί σου νά έλδη να 

φάγη άπόψε . . . άλλά δι’ έξόδων σου . . . έννοείται . . . 

έπειδή ή γυναϊκά μου . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Τ ί ή γυναίκα σου . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τίποτε . . .

ΜΑΡΙΑ.

Γεώργιε, δέν σέ ήξευρα γενναϊον . . . Δύνασαι νά μού 

ζητήσης ό, τι δέλεις τώρα . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Άλήδεια! . . . έλα δά! Τότε εύρηκα τον τρόπον νά έχω 

πάντοτε χρήματα . . . ’ Οσάκις δά  έχω άνάγκην χρημάτων 

δά μονομαχώ . . . .

ΜΑΡΙΑ.

Νά μονομαχήσης πάλιν! . . ’Ό χι . . . Εις το εξής γίνου 

συ ταμίας . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μέ τά σωστά σου! . . . άλλά είπέ μοι, Μαρία, διατί αί 

γυναίκες έπιτυγχάνουσιν ό, τι δέλουσιν κλαίουσαι, ένώ οί 

άνδρες .............

ΜΑΡΙΑ.

’ Επειδή αί γυναίκες καί όταν κλαίουν είναι ώραΐαι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

’ Ενώ οί ανδρες είναι . . . .  καί όταν δέν κλαίουσιν . . . . 

έννοήσαμεν.

Τ Ε Λ Ο Σ .
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Η ΝΗΠΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΓΎΝΑΙΚΟΣ.

Ώ  γύναι! χαριέστατον φΰλον, τέρψις τής άνϊρωπότητος, 

είς σέ προσφωνώ τούς βεμβασμούς μου- έπίτρεψον είς άσεβή 

ν’ άνασύρη τον πέπλον τέν περικαλύπτονται τήν εντέλειαν 

σου. Kajopo) έπί τών χειλέων σου δυσπιστίας μειδίαμα’ δ 

νήπιος! τί άποτολμώ! νά μυσταγωγηθώ είς τον ίερόν τού

τον ναόν, είς ον ουδέποτε είσήλίίεν δ άνθρωπος, νά κατασκο

πεύσω τάς βουλάς τής ψυχής σου, νά ψηλαφήσω τούς παλ

μούς τής καρδίας σου, ν’ άνιχνεύσω ολόκληρον βίον είς ένα 

στεναγμόν σου, είς εν βλέμμα σου!

Ναί! τοιούτος είναι δ σκοπός μου· πλανώμενος είς το 

μυστηριώδες τοΰτο άσυλον, ελπίζω νά διδάξω τούς θνητούς 

νά σ’ έκτιμήσωσι δικαιότερον, τοΰ χαρακττρός σου ν’ άνα- 

πτύξω τάς ποικιλίας, καί νά δρίσω σέ τδ άριστούργημα τής 

πλάσεως. Θέλγομαι βλέπων σε κειμένην είς τήν κοιτίδα 

σου, άβράν, αγνήν καί ώραίαν· ή πρώτη δρμή, ήτις αναφαί

νεται είς σέ είναι τοΰ έρωτος ή δρμή· άνεφάνη αΰτη κατά 

την γέννησίν σου, καί ί ά  έκλειψη μετά τής τελευταίας πνοής 

σου. Ό  έρως είναι δ μοχλός τής ύπάρξεώς σου. ΙΙαίδα έτι 

σε βλέπω προσπαθούσαν νά ΪΓωπεύσης εκείνην, ήτις, γρηγο- 

ροΰσα πλησίον σου, σέ κοιμίζει έπί τών γονάτων της αδουσα,

ίνα σε ζτέλςη ύπνώττουσαν . . ’Αλλ’ αί μέν ί^ωπείαί σου έμ- 

φωλεύουσιν είς τούς οφθαλμούς σου, τά δέ φιλήματά σού 

είσιν ή έπί τοΰ προσώπου τής μητρός σου ϊτλίψις· ή όρμέμφυ

τος αύτη διάχυσις συμπεριλαμβάνει έν έαυτή τό σύνολον τών 

αισθημάτων, απερ δ χρόνος ίύέλει αναπτύξει· αί χεϊρές σου 

τήν ξτλίβουσι μέ δρμήν · είσαι ευτυχής βλέπουσα τήν μητέ

ρα σου ένασχολουμένην περί τής φιλτάτης ΪΓυγατρός της . . . 

άπό τοΰδε συνησ~άνϊης τήν άξίαν τής μελλούσης προς σέ 

λατρείας, λατρείας, ήτις σ'έλει εισξται τδ λαμπρότερον τρό- 

παιόν σου.

Περισπούδαστου ό'ν! πόσον ευκόλως διακρίνεις μεταξύ τών 

γυναικών έκείνην, ήτις σέ λέγει: Π α ιδ ί  μου . . . όταν τήν 

βλέπης, ή καρδία σου πάλλει ύπο χαράς, έπειδή άν παρα- 

πονήσαι, άν κλαίης, αΰτη είναι ε’κεϊ πλησίον σου, ώς παρα

στάτης άγγελος . . ΐσταται έκεΐ άκροωμένη τήν πνοήν σου, 

έμβλέπουσα τήν οδύνην. Μ ήτηρ! ώ νέαι γυναίκες! έάν έχετε 

ιδέαν τών απολαύσεων, αΐτινες χορηγούνται είς τήν τιζταί- 

νουσαν τον καρπόν τοΰ έρωτός της, έάν έγνωρίζετε τήν άνέκ- 

φραστον ευτυχίαν, ήν συναισθάνεται, όταν τό τέκνον της 

ϋ'λίβη παραφόρως τον κόλπον, όστις τω μεταδίδει καί αύξτις 

την ζωήν, οταν συναισϊτάνηται τήν μικράν ταύτην καρδίαν 

πάλλουσαν έπί τής ίδικής της, ήϊέλετε, ώ! βεβαίως ήϊέλετε 

έγκαταλείψει τάς άπατηλάς έκείνας ήδονάς, τών όποιων τό 

πρίσμα σάς ϊαμβόνει, καί πολλάκις μετανοίας μόνον σάς δωρεϊ.

Σ ’ ακούω ψελλίζουσαν πρόσταγμά τι· σχετικώς ένδυνα- 

μοΰται ή φαντασία σου, καί ποΪΓεΐ παίγνια, καϊτ’ ών έκίτυ- 

μαίνει ή χαριεστάτη οργή σου. "Οταν πατρική έπίπληξις στιγ

μιαίος σέ καΪΓυποτάσση, έναγκαλίζεσαι μετά πείσματος τόν 

τράχηλον τής καλής μητρός σου, καί έκεΐ έπί τών παρειών
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της ευρίσκεις άσυλον- εκεί δέν φοβείσαι τήν έπιπληκτικην 

φωνήν- καί στρέφουσα μέ τολμηρόν βλε'μμα, άνδίστασαι δαβ- 

ραλέος εις τόν κίνδυνον ούτω καί διά τόν άρμενίσαντα ναύ

την, ο κλύδων μάτην βο'ίζει · ή ψυχή του δέν δορυβεΐται πλέον, 

καί ό βόμβος ούτος, καίτοι δι’ αυτόν καταπληκτικός, είναι 

ένταυτώ καί αρμονικός.

Οί μήνες παρήλδον, βαίνεις άσφαλέστερον, ισχυροποιείσαι 

κατά τής άδυναμίας τών μελών σου, προσπαδεϊς νά ορδο- 

ποδήσης- καίτοι δέ ύποστηριζομένη ύπό άνησύχου μερίμνης, 

ύπερηφανεύεσαι διά τάς προόδους σου. ’ Εκφέρεις άνάρδρους 

φωνάς . . . λαλιά εις σέ μόνον άγνωστος σέ ταλανίζει, καί 

ταχύ ή κατεπείγουσα άνάγκη τής ομιλίας γεννάται.

Αι ήμέραι παρέρχονται, ό κομψός πλαγγών (κούκλα) είναι 

ή κυριωτέρα ένασχόλησίς σου, αί ενεργοί χεΐρές σου καταστο- 

λίζουσι φιλοκάλως τό παίγνιον τών διασκεδάσεων σου- τώ 

δίδεις συμβουλάς, άς σοι έ'δοσαν τό άκροάζεσαι καί άπαντας 

πάντοτε άντ αυτού- ή σιγή του τώ επισύρει εναλλάξ τάς 

άπειλάς καί τάς δωπείας σου- τότε τό δέτεις έπί τών έσταυ- 

ρωμένων χειρών σου καί τώ λέγεις: "Αλλοτε μή άτακτήσης- 

άλλως ή μάννα σου δέν δά σ’ άγαπά.

Ό  χρόνος δρέψας τινά έτη σου, ώς ο κηπουρός δρέπει τάς 

παραφυάδας νεοφύτου δένδρου, άνέπτυξε τά χαρακτηριστικά 

τού προσώπου σου, τάς μορφάς τού σώματός σου, καί τάς 

άρετάς τής καρδίας σου. Αυξάνεσαι ύπο τήν σκιάν τών 

άρετών τής μητρός σου, σπεύδεις νά τήν βοηδήσης εις τήν 

οικιακήν διοίκησιν, έγινες νουνεχής, φιλόφρων, άγαδοεργός 

πρός σεαυτήν. Γ0  δυστυχής έπαίτης ουδέποτε άπεμακρύνδη 

τής οικίας σου, μή παραλαβών τόν άσφαλίζοντα τόν έπιού- 

σιον άρτον οβολόν- καί οταν προσεύχεσαι πρός τόν Ύψιστον.
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τόν έπικαλείσαι νά μτ παρεισφρήση ή δυστυχία εις τόν 

κόσμον.

Μείνε εις τήν άδωότητα τής νεότητος- φύλαττε άκριβώς 

τήν κοσμούσάν σε ταύτην σεμνότητα, έπειδή είναι τό ώραιό- 

τατον τών δελγήτρων σου. ΓΗ μεμολυσμένη πνοή τών άνδρώ- 

πων δ ’ άμαυρώση τήν στιλπνήν χροιάν σου- έντός ολίγου δέν 

δά ήσαι ή αυτή, άλλ’ ώς ο μεταξοσκώληξ δά περιβληδής 

νέον περικάλυμμα- ή οχληρά έδιμοταξία δά σε άναγκάση νά 

ύποκρύπτης τά αίσδήματά σου- ή διάχυσις τών αίσδημάτων, 

ήτις δέλγει τάς εύαισδήτους ψυχάς, δά  δεωρηδή ώς έγκλημα, 

καί δά νομίσης οτι διά ψύχρας συμπεριφοράς δά διαφύγης 

τήν παντοδυναμίαν τής φύσεως . . . ”Ω ! πόσον άπατάσαι! 

Ουδέποτε τά δικαιώματα ταύτης άπαλλοτριοΰνται- καί ίσιος, 

οταν ό κόσμος δά σε δοξάζη διά τήν παραδειγματικήν δια

γωγήν σου, έάν έξετάσης τήν συνείδησή» σου προσπαδούσαν 

ν’ άπολαύση τήν μετ’ αύτής τελείαν ειρήνην . . . ναί! ίσως 

δά έρυδριάσης ενεκα τής ψευδούς άρετής σου . . . έπειδή εις 

βίον γυναικός ένυπάρχουσι πάντοτε άπόκρυφα, άτινα ούχί μό

νον δέν τολμά νά κατοπτεύση, άλλά έπιδυμεϊ, εί δυνατόν, καί 

αύτήν τήν άνάμνησίν των νά έξαλείψη. (Έ κ  τού γαλλικού.)
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Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Μετά τό δέκατον πέμπτον έαρ άνεφύησαν τά ρόδα τής 

κοιλάδος . . .  ομοιάζεις, άνϊος άρτώαλές, τά ιδανικά εκείνα 

οντα, ατινα απατηλόν όνειρον μάς παριστώσι κατά την ανα

παυτικήν ωραν τής νυκτός. Μήπως ή όρασις μ’ άπατά; ω! 

άφεύκτως το χαριέστατον τούτο σχήμα περικλείει αόρατον 

άγγελον, ήδυνόμενον εις την εύπιστίαν καί μόνωσιν . . . καί 

όταν συ απέλΐϊης, ϊτά καγχάση σαρδονικώς διά τήν άπελπισίαν 

μου· φιλτάτη σκιά! ’ Εάν η γή δέν είναι διαμονή σου, πέτα 

περί τήν κλίνην μου- έσο σύ τό μόνον τής παραφοράς αίτιον 

μαγευτικού ονείρου. . . "Απαντα τά ένειροπολήματά μου άνί- 

πτανται ώς άτμόπλαστοι σκιαί, άλλά σύ παμφίλτατόν μοι 

απέμεινας· έλϊτέ νά σε ποδηγετήσω εις τον ωκεανόν τούτον, 

τον καλούμενον βίον, ον άνάγκη νά διαπλεύσης πριν άρμενί- 

σης εις φιλόξενου ακτήν. Ίδέ, οίτεν όρμηϋτής, φθάνεις, πλήν 

αι οδοι εισι διάφοροι. Τινές μέν καταφότάνουσι μετά τινα 

βήματα, τινές δέ άφ’ ού τάς διέλότωσι κα~’ ολον τό μήκός 

των. Αναγνωρίζετε τον φιλοπαίγμονα καί ξανθόν παίδα υπό 

την άδολον καί μετριόφρονα ταύτην μορφήν τής νεάνιδος; ή 

σεμνοτης έβαψε μέ τό ροδώδες αυτής τό κρινόχρυσον πρόσω- 

πον σου· ή άτέχνως βοστρυχισΐείσα κόμη σου περικυκλοί

εντελέστερου τήν κανονικότητα τής μορφής σου. "Οτε θαυ

μασμού βλέμμα συναντάται μετά τού ίδικοΰ σου, χαρίεσσα 

συστολή διαδέχεται την είσέτι νηπιώδη αβουλίαν. Δέν πά

σχεις νά ε’φελκΰσης επί σού τήν προσοχήν δειλίας ένεκα, 

χαίρεις όμως όταν επαινέσουν όσα σοι προεϊπε τό κάτοπτρόν 

σου. Φοβού τήν άπάτην τής κενοδοξίας· πολλακις ή βίωπευ- 

ΐτεϊσα φιλαυτία έξώκειλεν εις φιλαρέσκειαν, καί αυτη είναι 

όλισίτηρά · έν άγνοια εύρίσκεταί τις πλησίον τής αβύσσου, καί 

ενίοτε ή όπισϊοδρόμησις καθίσταται αδύνατος . . . Ένζυμου 

ο τι αί φιλόκαλοι άδολεσχίαι είσί δελεασματα τεκταινόμενα 

κατά τής απειρίας σου, καί ότι παίγνια μάλλον είσιν ή 

εκμυστηρεύσεις τής καρδίας.

Προασπίσου κατά τής φυσικής άγαϊότητος τού φύλου 

σου · ενίοτε ή πρώτη βατμίς τής πτώσεως τής γυναικός είναι 

ή εύσπλαγχνία. ’ Αρέσκεσ^ε νά παρηγορήτε τον δεινοπαβτούντα, 

τά δάκρυά του εφελκύουν τά ύμέτερα, γεννάται μεταξύ σας 

γλυκεία συμπάθεια, συσχετίζεστε· φιλικαί εκμυστηρεύσεις, 

συνάφεια ιδεών καί αισθημάτων σάς συνδέουσιν άδιαρρήκτοις, 

ώς νομίζετε, δεσμοΐς- ό έρως, τού οποίου καί αυτό τό όνομα 

συγκεχυμένως πως γνωρίζετε, ένδύεται τήν προσωπίδα τής 

φιλίας, ήτις φαίνεται ότι είναι ή βασις τής άδολου εις την 

ψυχήν σας ευτυχίας κατά τάς ίοείας έκείνας στιγμάς, καόλ 

ας ή διάνοιά σας συνταυτίζεται μετά τής τού φίλου, ίνα σάς 

ώτήση εις τήν φθοράν του . . .

"ΟΪΓεν, εάν έξέλ'εης, ϋτά έξέλίτης άνευ πτερύγων . . άγγελος 

πεπτωκώς! . . Μή προσάπτης μώμον εις τον ε'ρωτα, διότι 

πώς άλλως ήδύνατο νά σε πλησιάση; κατά πόσον ο γάμος 

ύπείκει εις τούς νόμους τής φύσεως, συνδέων ενίοτε δύο οντα 

πάντη διάφορα ηβικής καί φύσεως, ή εάν ή καϊιε'ρωσις
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αύτη ήναι τών ανθρώπων, συντείνουσα εις στερέωσιν καί 

παγίωσιν των κοινωνικών δεσμών, σκέφϋϊητι μόνον τάς υπο

χρεώσεις των καθηκόντων σου, σκε'φ^ητι οτι άδιάβρηκτος 

κρίκος μέλλει νά σε άλυσοδέση.

Δυστυχής! ανάγκη νά έ'ρπης, άνευ έλπίδος ν’ αποτίναξης 

τον ζυγόν είναι βάσανος ψυχοφΐτόρος ή συζυγία μετά όντος, 

ουτίνος ό έρως κατήντησε μίσος . . . είναι πολυχρόνιος αγωνία 

τελευτώσα μόνον μετά θάνατον . . . έχεις δίκαιον, άλλά πρέ- 

πει νά κλίνης γόνυ . . . οΰτω διατάττει τό καθήκον.

Ευτυχής! τό βάρος του βίου καθίσταται ελαφρότερου· ή 

προς άλλήλους πίστις σας άποδεικνύει τήν προς άλλήλους 

ύπόληψιν γλυκεία συμπάθεια, έρριζωμένη εις τά ένδόμυχα 

των καρδιών σας, διεδέχΪΓη τον στιγμιαίου εκείνον φλογερόν 

πυρετόν· ή μόνη σας λύπη προέρχεται από τον φόβον, μήπως 

διαφΐαρή ή άνθινη αλυσις, ήτις σάς συμπλέκει, καί προς- 

εύχεσϋε συνεχώς, οπως ή αυτή έκπνοή συνευοδώση τάς 

ψυχάς σας.

Νέα κόρη! διά τελευταίαν φοράν λάβε τάς συμβουλάς τής 

φιλίας· αύριον ή παρθένος ϊ ’ άποδώση τον φόρον της φύσεως· 

θέλεις διέλ^ει άλλο στάδιον άκόμη σήμερον δύναμαι νά κα

τοπτεύσω τήν χαρίεσσαν εκείνην ανησυχίαν τών οφθαλμών 

σου · συγκινήσεις σείουσαι τό στήθος σου, τον πό^ον εκουσίου 

παρακμής, τά πάντα μαρτυροΰσι τήν μέλλουσαν ευτυχίαν 

σου . . . ά! συγχώρησόν μοι νά εποφθαλμιώ τήν μεΐην τού 

συζύγου σου . . .

’ ΕκαλλωπίσΪΓης’ ό παρ^ενικός στέφανος έ'στεψε το ωραίου 

μέτωπόν σου, είναι ό στέφανος τής άγνότητος· επί τού στή

θους προσήλωσή ή ανθοδέσμη, έμβλημα τής αθωότητας σου- 

τά άν^οκάρηνα σειόνται υπό τά περίφοβα καρδιοκτυπήματά
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σου- ό πολύπτυχος πέπλος περιελίσσων σε διαγράφει τό χα- 

ριέστατον σώμά σου. Μοί φαίνεσαι καΪΓαρόλευκος, ώς ϊείον 

ον. 2 ’ εκλαμβάνει τις ώς άτμόπλαστον θεότητα, καταπαύου- 

σαν τήν δίψαν της άπό κάλυκος κρίνου πλήρους πρωινής δρό

σου. ΓΗ γή ή ό ουρανός υπήρξε κοιτίς σου;

Εύρίσκεσαι εις τήν γαμήλιου τράπεζαν παρά σέ ίσταται 

εκείνος τον οποίον έ'κλεξας υποστήριγμα καί προστάτην σου. 

Άναμιμνήσκου πάντοτε τήν μεγαλοπρεπή ταύιην ιεροπραξίαν 

τό πεπρωμένου εκείνο ΝΑΙ παρέβαλε φραγμόν αιώνιον με

ταξύ σού καί τού κόσμου· άπό τούδε ο βίος σου άφιερώΪΓη εις 

τον σύζυγόν σου, εις ούδέν άλλο ό νοΰς σου άς μή ένασχο- 

λήται παρά εις τήν έκπλήρωσιν τών ιερών τούτων χρεών 

ενώπιον τού ύψίστου άνεδέχ’β'ης τά υψηλά ταύτα καί γενναία 

καθήκοντα, τον άξιοσέβαστον τίτλον συζύγου καί μητρός.

Τό άρμα τής σιγαλής νυκτός προβαίνει επί τής γής. Ό  

κυανούς ¿'όλος καταστίλβει, οί άστέρες συνεπυκνώϊ η σαν περί 

τήν σελήνην ώς τόσα άνΪΓη διεσπαρμένα έπί τάπητος χλόης. 

Γ Ο χορός έπεραιώ^η, οί αρμονικοί ήχοι παραφόρου βάλς έλατ- 

τούνται βαθμηδόν καί προανακρούουν τό άνακλητήριον σείς 

δέ, ευτυχείς σύζυγοι, προ πολλοΰ άπήλ^Γετε . . . καί ήδη από

κρυφοι σκιαί σάς περικαλύπτουν. (Έ κ  τού γαλλικού.)
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Ο ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΙΟΥΛΙΑ.

(Ιστορικόν διήγημα.)

“ In  tru th  fa ir M on tagu e , I  am too  fo n d ;
“ A n d  th erefore  th o u  raay’s t  th in k  m y b eh a v io u r  lig h t .  
“ B u t tru st  m e, g en tlem a n . I’l l  p rove m ore true,
“ T h an th o se  th a t  h a v e  m ore cu n n in g  to  be s tr a n g e r ’

Shakspeare.
“ Αληθώ ς ύπήρςα υπέρ τό δέον εμπαθή ς· καί ή μέν πρός 

σέ διαγωγή μου ίσως είναι επιλήψ ιμος, άλλ* έσο βέβαιος, 
Ρ ω μ αίε, οτι έσομαί σοι πιστότερα εκείνω ν, αιτινες τόσον 

έντέχνω ς ΰποκρΰπτουσιν δ, τι αισθάνονται.”
(Έ κ  του Σακεσπήρου.)

1.

Ό  περιηγητής ό διερχόμενος τήν πόλιν Βερώναν κύριον 

σκοπόν προτίδεται ώς επί τό πλεΐστον νά έπισκεφδή τόν 

τάφον δύο δυστυχών εραστών, τού ’ Ρωμαίου καί τής ’ Ιουλίας. 

Ά λλ’ άρά γε ή λαμπρότης αύτοΰ τόν εφελκύει; ούδαμώς. 

άλλ’ ή ώδούσα συμπάδεια τέν άνδρωπον προς παν ένδοξον! 

καί ό τάφος ούτος απέκτησε τοσούτον κλέος, οτε μάλιστα 

ό πυρίπνους κάλαμος τοΰ Άγγλου Σοφοκλέους, τοΰ Σακεσπή- 

ρου, έξύμνησε τόν δυστυχή έρωτα τών δύο τούτων νεανιών, 

τών όποιων τήν ιστορίαν εν συντόμω δέλω διηγηδή.

Περί τάς άρχάς τής ΙΔ'. εκατονταετηρίδες έζων έν Βε- 

ρώνη δύο πολυμελείς οίκογένειαι, έπίσημοι έπί εύγενεία καί 

ευπορία, ή τοΰ Μοντεκίου καί ή τοΰ Καππελέτου, αιτινες

προ πολλών έτών διεφέροντο έχδρικώς, καί καδ’ εκάστην 

σχεδόν τά μέλη αύτών συγκρουόμενα μεταξύ των έτάραττον 

τήν ησυχίαν τής πόλεως, καί τούς πολίτας εις δύο φατρίας 

διήρουν.

Διώκει τότε τήν Βερώναν ό Βαρδολομαϊος Σκάλας, φιλή

συχος καί ένάρετος άνήρ, οστις έπροσπάδει παντοίοις τρόποις 

νά κατευνάση την έχδραν τών δύο τούτων οικογενειών άλλ’ 

έάν τοΰτο δέν κατώρδου, τουλάχιστον διά τών αυστηρών ποι

νών τών έπιβαλλομένων τοΐς ταραχοποιοΐς ήδυνήδη νά περιο- 

ρίση τάς έχδροπραξίας.

Συνέβη τότε, περί τό 1304 έτος, νά γίνη εις τήν οικίαν 

τοΰ Καππελέτου μέγας χορός μετημφιεσμένων · μεταξύ τών 

εκεί συββευσάντων νεανιών ύπήρξε καί ό ’ Ρωμαίος δ υιός τοΰ 

Μοντεκίου, χαρίεις νεανίας είκοσι καί ενός έτών τήν ηλικίαν.

Ό  ’ Ρωμαίος ήγάπα, καί ήγάπα περιπαδώς· άλλά τό άν- 

τικείμενον τοΰ έρωτός του ήτο σκληρόν, άνέφικτον, καί εις 

μάτην δ δυστυχής έραστής έδυσιάζετο υπέρ αύτοΰ. Τήν 

εσπέραν έκείνην είσήλδεν εις τόν χορόν τοΰ Καππελέτου, 

έλπίζων νά εύρη άνακούφισιν εις τήν τήκουσαν εαυτόν λύπην. 

Μόλις ομως παρήλδεν ήμίσεια ώρα, καί άπεσύρδη πρός μίαν 

γωνίαν, όπου άφαιρέσας τήν προσωπίδα, έκάδισεν έπί δίφρου, 

άτενίζων μέ περιπλανώμενον βλέμμα πρός τήν μυρίανδρον 

χορείαν.

Μεταξύ τών άπειραρίδμων ώραίων γυναικών, τών μέν 

ελεφάντινα πάλλοντα στηδη έχουσών, ροδόχροα δέ πρόσωπα 

καί πυριφλέκτους μελανούς όφδαλμούς, χρυσοπλοκάμους δέ 

βοστρύχους, εύμήκη, εύμορφα καί ευκίνητα σώματα, αιτινες 

ώς χρυσαλλίδες διήρχοντο έν τώ μέσω άνδέων, ευωδιών, μυ

ριάδων πολυελαίων, κεκοσμημέναι μέ πολυτίμους άδάμαντας

— 541 —



καί πολυτελή (μάτια, μία διεκρίνετο διά τήν σπανίαν της 

ωραιότητα, καίτοι άπλοΰστατα ένδεδυμε'νη, καί έπεσκίαζε 

τάς άλλας, ώς ή σελήνη τούς άστέρας.

Καί καϊτώς ό φεύγων τήν συναναστροφήν των ανθρώπων 

άποσύρεται εις δάση ή εις κορυφήν ορούς οδυρόμενος τήν 

τύχην του, καί άκων άνατε'λλοντος τού ήλίου εγείρει προς 

αυτόν τήν κεφαλήν του, ούτω καί ό 'Ρωμαίος βεβυ^ισμενος 

εις μελαγχολίαν ήγειρε τήν κεφαλήν, καί τήν ορασίν του 

προσήλωσεν επί του ώραίου ε’κείνου πλάσματος τής φύσεως. 

Ήσότάνετο άκατάληπτον ηδονήν εις τήν ίτε'αν ταύτην, καί 

βαθμηδόν ή μέν καταϊτλίβουσα αυτόν μελαγχολία διεσκε- 

δάζετο, άλλη δέ γλυκεία διεδέχετο ταύτην, δμοιάζουσα εκεί

νην, τήν οποίαν συνεπιφε'ρει μεγάλη ευτυχία. Είπομεν ότι 

καί δ 'Ρωμαίος ήτο ώραιότατος νέος, τον οποίον καί 

μακράν όντα παρετήρησεν ή νεάνις ε’κείνη, καί πολλάκις 

ακόυσα προς αύτόν έστρεφε τους οφθαλμούς.

Περί τά τέλη τού χορού, οτε κυρία τις έλαβε τόν 'Ρω- 

μαϊον έκ τής χειρός, οΰτος ήναγκάσΐη κατά τήν σύστασιν 

τού χορού εκείνου νά λάβη με'ρος· προσεκάλεσε λοιπόν τήν 

ώραίαν νεάνιδα, ήτις τοιουτοτρόπως εύρέϋΓη μεταξύ τού 'Ρ ω 

μαίου καί ενός άλλου νεανίου, όστις είχε τό περίεργον ιδίωμα 

νά έχη κατά πάσαν εποχήν τάς χείρας ψυχράς ώς τό μάρ- 

μαρον.

—  Δόξα τω Θεω! λέγει προς τόν 'Ρωμαίον ή νεάνις, 

Άλίβουσα τήν χεϊρα αύτού ε’ρωτικώς, οτι ήλίτετε πλη

σίον μου.

—  Καί κατά τί σάς είναι ευάρεστος ή προσε'γγισίς μου; 

έρωτά χαμόγελών δ Ρωμαίος.

—  Μή εκπλήττεσαι, ώραϊε νεανία, έάν μακαρίζω τήν
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έλευσίν σου· διότι προ ήμισείας ώρας δ Κύριος Μαρκούκιος 

μέ τήν ψυχροτάτην του χείρα μ’ εβρίγωσεν, ε’νω σείς μέ τήν 

ίδικήν σας μέ άναζωπυρεΐτε!

—  Ώ  κυρία! έάν ή χείρ μου σάς ζωπυρή, οί οφθαλμοί 

σας μέ φλέγουσι- καί έάν δέν μ’ εύσπλαγχνισ^ήτε όπως 

κατευνάσω την πυρκαίάν ταύτην, ~ έλω γίνει δλοκαύτωμα 

τού ^είου τούτου πυρός!

Κ α τ’ εκείνην τήν στιγμήν δ μέν χορός έπεραιώΪΓη, ή δέ 

φλεγομένη από τόν έρωτα νεάνις δέν ήδυνήΐτη νά είπη πρός 

τόν 'Ρωμαίον, παρά τάς άκολουΐτους λέξεις: —  Οίμοι! τί δύ

ναμαι νά σοι είπω άλλο, παρ’ ότι είσαι σύ μάλλον κύριος 

τού εαυτού μου ή εγώ! —  καί ταύτα είπούσα καί άναστε- 

νάζουσα άπεσπάσεη αυτού, καί άνεμίχΓη εντός τού πλήθους 

των απερχομένων.

'Ο  'Ρωμαίος διέμέινεν αρκετόν χρόνον εντός τής οικίας 

τού Καππελέτου όπως πληροφόρησή, ποία ήτο ή νεάνις, τήν 

δποίαν ήδη παραφόρως ήγάπα .' . . . άλλ’ δ άθλιος! ή γοη

τευτική αυτη γυνή ήτο συγάτηρ τού Καππελέτου, τού άσπόν 

δου εχθρού τής οικογένειας του.
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2.
' Η ’ Ιουλία Καππελέτου ήγνόει καί αυτή τό ονομα τού 

χαριεστάτου νεανίου · καί άνελ^ούσα ταχέως εις τό δωμάτιόν 

της παρεκάλεσε γραϊάν -ηνα ^εράπαιναν, ήτις σχεδόν όλους 

τούς κατοίκους τής Βερώνης έγνώριζε, νά τή είπη ποίος ό 

δείνα καί δ δείνα, δ'στις έξήρχετο τής οικίας, έως ού έπλή- 

ροφορήθη περί τού 'Ρωμαίου· άλλ’ οτε έμα^ε ποίος ήτο, 

έμεινεν ή δύστηνος κεραυνόβλητος. Καί όμως ή  περίστασις



αΰτη έπηύξησεν έ'τι μάλλον τόν έρωτά της· διότι ούτος, ώς 

ή πυρά, τότε μάλιστα αναφλέγεται μέ περισσοτέραν ορμήν, 

οταν εύρίσκη προσκόμματα- καί ένεκα τούτου, ότε ό 'Ρωμαίος 

διήρχετο έμπροσδεν τής οικίας της, πάντοτε εύφροσύνως 

πρός αύτόν έφαίνετο.

Τ ά  παράδυρα τού δωματίου τής ’ Ιουλίας έκειντο επί στε

νού καί έρημου δρομίσκου, απέναντι τών οποίων ήτο ό πρό

δομος πεπαλαιωμένης οικίας· εκεί συχνάκις έκρύπτετο ο 

Ρωμαίος, οπως ίδη ή άκροασδή τήν φωνήν της ερωμένης 

του. Η ’ Ιουλία φοβούμενη μήπως προσβληδή δ 'Ρωμαίος άπό 

τούς ίδικούς της, έκδετόμενος τόσον προφανώς εις την οικο

γενειακήν έχδραν, κατεπείσδη νά τόν δέχηται ενίοτε εις τό 

δωμάτιόν της· όδεν ό 'Ρωμαίος διά μετάξινης κλίμακος, 

άνήρχετο ενίοτε εις τό δωμάτιον τής ’ Ιουλίας βοηδεία αυτής 

καί τής γραίας δεραπαίνης. Ά λλ ’ ή ’ Ιουλία έπρόβαλεν εις 

τόν 'Ρωμαίον νά την νυμφευδή- καί επειδή δέν έδύνατο ό 

γάμος νά έκτελεσδή συναινέσει τών γονέων των, άπεφάσισαν 

νά νυμφευδώσι λαδραίως. Έ π ί τούτω δ 'Ρωμ.αΐος κατέπεισε 

τον ηγούμενον ενός μοναστηριού, τόν πατέρα Λαυρέντιον, 

οστις ττο καί πνευματικός τής ’ Ιουλίας, καί έχαιρε μεγάλην 

ύπόληψιν έν τή πόλει Βερώνη1 ούτος συνήνεσεν εις τάς απαι

τήσεις τοΰ νεανίου, έλπίζων οτι διά τοΰ γάμου τούτου δά 

κατευνασδη ή μεταξύ τών δύο οικογενειών έχδρα, καί οΰτω 

δά  γίνη ευάρεστος πρός τόν Βαρδολομαϊον Σκάλαν, οστις 

τόσον ε’πόδει τήν συμφιλίωσιν τούτων, οπως λείψη καί πάσα 

αιτία έριδος καί ταραχής εντός τής φιλησύχου πόλεως του.

Επομένως ημέραν τινά, καδ’ ή'ν ή ’ Ιουλία υπήγε μετά 

τής μητρός της πρός τόν πατέρα Λαυρέντιον "να έξομολογη- 

δώσιν, δ ’ Ρωμαίος προειδοποιηδείς εγκαίρως παρευρίσκετο
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εκεί- καί οτε ή νεάνις είσήλδεν εις το έξαγορευτήριον, ένε- 

φανίσδη δ 'Ρωμαίος, καί έτελέσδη ό γάμος.

Κ α δ ’ έκάστην εσπέραν ο 'Ρωμαίος είσήρχετο βοηδούμενος 

ύπό πιστοΰ υπηρέτου, όνομαζομενου Πέτρου, εντός τοΰ κήπου 

τής οικίας τής συζύγου του, καί εις προσδιοριζόμενου μέρος 

συνήντα αυτήν μετά τής δεραπαινίδος της. Έ ν  τούτω δ 

Λαυρέντιος διεπραγματεύετο τήν μεταξύ τών δύο οικογενειών 

ειρήνην, καί πρός καλόν πέρας έπλησίαζεν, οτε ημέραν τινά 

μερίς τής τών Καππελετών οικογένειας, έπί κεφαλής έχουσα 

τόν Θεοβάλδον, πρώτον έξάδελφον τής ’ Ιουλίας, συναπαντη- 

δείσα μετ’ ά'λλης. τής τών Μοντεκίων, προσέκρουσεν αύτή 

άνευ λόγου- αΰτη λοιπόν ύπερασπίσδη γενναίως, καί ούτως 

ή συμπλοκή έγίνετο αιματηρά, οτε κατά κακήν τύχην διήρ

χετο τήν στιγμήν εκείνην καί δ 'Ρωμαίος· δ'στις πληροφορη- 

δείς περί τών διατρεξάντων, έβρίφδη εις το μέσον τών άλλη- 

λομαχούντων, καί άποτεινόμενος πρός τούς συγγενείς του τούς 

παρήνει ν’ άποσυρδώσιν · άλλ’ ενώ ώμίλει πρός αύτούς, δ 

Θεοβάλδος λαδραίως τόν έπάταξε διά τοΰ ξίφους του, πλήν 

δέν έδυνήδη καί νά τόν πληγώση, διότι δ 'Ρωμαίος ήτο 

τεδωρακισμένος καλώς- δέν ώργίσδη ο 'Ρωμαίος, άλλ’ άπο- 

τείνων πρός αύτόν τον λόγον, τόν είπεν.

—  Θεοβάλδε! διατί νά άλληλομαχώμεν έπί ματαίω; 

διατί; . . .

Ά λ λ ’ δ Θεοβάλδος καί έκ δευτέρου τόν προσέβαλεν, άλλά 

καί πάλιν εις μάτην τότε ομως δ 'Ρωμαίος έ'ξω φρενών 

γενόμενος σύρει τό ξίφος του, καί ριφδείς έπί τοΰ Θεοβάλδου 

τον τραυματίζει δανατηφόρως . . . κατ’ εκείνην την στιγμήν 

διήρχοντο καί οι περίπολοι, οΐτινες έκδιώξαντες τό πλήδος 

ουνέλαβον τόν 'Ρωμαίον, καί τον ώδήγησαν πρός τόν Βαρ-

35
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σολομαίον- πληροφορήσεις 2μως ούτος άμερολήπτως περί. ολων 

των διατρεξάντων, περιωρίσση εις το νά τον έξορίση έκ τής 

πόλεως Βερώνης.

"Απασα ή οικογένεια τών Καππελετών έπέν^ει, άλλά προ 

πάντων ή ’ Ιουλία, ούχί ομως τόσον διά τον σάνατον τού έξα- 

δέλφου της, οσον διότι έσεώρει αδύνατον πάσαν συμφιλίωσιν 

τών δυο οικογενειών- γράψασα προς τον ’ Ρωμαϊον τον παρε- 

κάλει νά έλ^η προς αυτήν ’όπως δραπέτευση- άλλ’ οΰτος έλ- 

σών κρυφίως εις τον κήπον την είπεν, οτι δέν έπρεπε ν’ 

άπελπισ^ή, διότι έντός ολίγου εκείνος σέλει ανακλητή έκ 

τής έξορίας, καί οτι τότε, έάν δέν επιτυχή τήν τών δύο 

οικογενειών συμφιλίωσιν, σέλει λάβει οικεία μέτρα προς έπί- 

τευξιν τής ευδαιμονίας των.

Τήν επαύριον ο ’ Ρωμαίος, μετημφιεσμένος ώς αλλοδαπές 

έμπορος, άποδημήσας έκ τής Βερώνης προς τήν Μάντουαν 

διευσύνετο.

Ο
Ο .

Όλε^ρία ύπήρξεν εις τήν ’ Ιουλίαν ή άποχώρησις τού 

έραστού της- ώδύρετο άπό πρωίας έως εσπέρας, τήν δέ νύκτα 

μόλις τά βλέφαρά της έκάλυπτον τάς άεννάους έκείνας κρή- 

νας, άπορ’ρεούσας πολυτίμους άδάμαντας.

Εις μάτην ό ’ Ρωμαίος γράφων προς τήν ’ Ιουλίαν κασ’ 

έκάστην τήν ένετάβρυνεν · αύτη έτήκετο, έμαραίνετο, ώς τό 

φυτόν τό έχον έντός τής ρίζης του τό φθοροποιόν αίτιον. Οί 

γονείς της ήδημόνουν περί τής καταστάσεως τής ^υγατρός 

των, καί μή δυνη^έντες νά μάΐωσι ποία ή αιτία τής σλί- 

ψεώς της, έσυμπέραινον οτι έπεσύμει νά υπανδρευσή, καί έπί
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τούτω τώ σκοπώ ό πατήρ φροντίσας τη εύρε κατάλληλον 

σύζυγον τον Κόμητα Αοδρόνον. Άκούσασα τούτο ή ’ Ιουλία 

έτρόμαξε, καί άπεποιήση πάσαν μετ’ αύτού συνέντευξιν άλλ’ 

α πατήρ της έφάνη έπίμονος, καί τήν ήπείλησεν οτι σέλει 

τήν καταναγκάσει διά τής βίας νά τον υπανδρευσή.

2τοχάσσητι ποία ή κατάστασις τής συζύγου τού Μοντε- 

κίου! Γράφει προς τον ’ Ρωμαΐον, άλλ’ ούτος πάντοτε τή 

άνταπεκρίνετο οτι έντός ολίγου σέλει έλ^εϊν . . . .  άλλά δέν 

ήρχετο . . .

’ Ημέραν τινά εισέρχεται ό πατήρ της εις τό δωμάτιόν 

της, καί τή αναγγέλλει, οτι τήν έπομένην Κυριακήν σέλει 

τελεστή ό γάμος μετά τού κόμητος Λοδρόνου (οΰτω καιρός 

δέν υπήρχε νά προειδοποίησή ό Μοντέκιος)· ή Ιουλία τότε 

προτίσεται νά δραπετεύση έκ τού πατρικού οίκου καί προς 

τον ’ Ρωμαίον νά καταφύγη- 2σεν υπάγει μετά τής μητρός 

της προς τον πατέρα Λαυρέντιον, έπί λόγω μέν έςομολογή- 

σεως, έργω δε ίνα γνωστοποιήση τον σκοπόν της· άκούσας 

τούς λόγους τής οδυρομένης νεάνιδος ό ίερεύς τή άπήν- 

τησεν.

—  Θυγάτηρ μου! δραπετεύουσα έκ τού πατρικού οίκου 

έμβάλλεσαι εις προφανή κίνδυνον ·’ διότι μόλις σά είσαι έκτος 

τής πόλεως, καί οί γονείς σου προειδοποιησέντες περί τής 

δραπετεύσεώς σου, πάραυτα σέλουν ένεργήσει τά δέοντα 

προς σύλληψίν σου- καί τότε ούδεν μέσον σωτηρίας απολεί

πεται- 2σεν άκουσον έμέ τον πολιόν καί πολύπειρον Αμαρ

τωλόν - ιδού τί πρέπει νά κάμωμεν σέλω σοι δώσει ναρκω

τικήν κόνιν, τήν οποίαν άμα πίης, πάραυτα εις λησαργίαν 

σέλεις έμπέσει- άπαντες δέ, καί αυτοί οί πολύπειροι ιατροί, 

σέλουσί σε έκλάβει ώς νεκράν, καί τότε, αφού έγκλεισσής

35*
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εις τον πατρικόν τάφον, εγώ μετά του 'Ρωμαίου, τόν όποιον 

σέλω ειδοποιήσει έν δέοντι καιρώ, έρχόμεϊα προς σέ, καί 

άφοΰ έςυπνήσης σώα καί άβλαβης ώς πρότερον, άποδημείτε 

πάραυτα μετά τού 'Ρωμαίου εις ά'λλην τινά πόλιν τής ’ Ιτα

λίας, έως ού νομίσωμεν οτι δύνασ^ε νά έπιστρέψητε άβλα

βός εις τό πάτριον έδαφος.

Συνήνεσεν ή ’ Ιουλία εις τήν πρότασιν τού ίερε'ως, καί 

λαβούσα τήν φιάλην τήν έμπεριέχουσαν τήν ναρκωτικήν κόνιν 

άπήλσεν.

4.

'Γην Κυριακήν, ημέραν προσδιωρισμένην διά τήν τελετήν 

τού γάμου τής ’ Ιουλίας μετά τού κόμητος Λοδρόνου, όλοι οι 

έν τή οικία τού Καππελέτου ήγέρϊησαν φαιδροί καί ιλαροί· 

ή μήτηρ τής ’ Ιουλίας πορεύεται προς τό δωμάτιον τής Γυ- 

γατρός της, αλλά στοχάσ^ητι οποία ή έκπληξις, ή άπελπι- 

σία της, οτε αντί τής ’ Ιουλίας εύρε τό άπνουν πτώμά της . .
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"Αμα ή θλιβερά αΰτη είδησις διεδοΆη εις τήν πο'λιν, ό 

πατήρ Λαυρέντιος άπέστειλε πρός τόν 'Ρωμαίον έπιστολήν, 

παραγγείλας τόν κομιστήν αυτής νά μή τήν έγχειρίση εις 

ούδένα άλλον παρά εις τόν 'ίδιον 'Ρωμαίον. 'Ο  κομιστής, 

ο στις ήτο μοναχός, φϊάσας έγκαίρως εις τήν Μάντουαν 

είσήλ^εν εις τό μοναστήριον τού αγίου Φραγκίσκου, καί ήτοι- 

μάζετο νά έξέλση πρός συνάντησιν τού 'Ρωμαίου, οτε έπήλ- 

σον οί ύγειονομοφύλακες τής πόλεως, καί περιώρισαν τό 

μοναστήριον ώς ύποπτον πανώλους, άπο^ανόντος τήν προτε

ραίαν ενός μοναχού μέ τά συμπτώματα τής ολέθριας ταύ-

της άσσενείας. Εις μάτην ό άπόστολος τού πατρός Λαυρέν

τιου διεμαρτύρετο ότι αυτός δέν έκοινώνησε μέ τούς άλλους 

μοναχούς, ότι μόλις παρήλϊον ολίγαι στιγμαί άφ’ ότου 

έφ^ασεν έκ Βερώνης· ήναγκάσ^η καί ούτος νά έγκλειστη 

εις τό μοναστήριον, καί οΰτω μή δυνη^είς νά συναντήση 

τόν 'Ρωμαίον, ουδέ φροντίσας νά τόν καλέση παρ’ εαυτω, 

δέν έπέδωκε τήν τόσον ουσιώδη έπιστολάν τού Ααυρεντίου.

’ Εν τούτοις εις τήν Βερώναν έγένετο ή έκφορά τού νε

κρού τής ’ Ιουλίας υπό τάς οδηγίας τού Λαυρέντιου. 'Ο  οικο

γενειακός τάφος των Καππελετών ήτο μέγας μαρμάρινος 

σαρκοφάγος εχων εις έκατέραν των άκρων οπήν · («) καί 

παρά τόν τάφον τούτον υπήρχε μέγας θολωτός λάκκος, εις 

όν έβρίπτοντο τά οστά τύν διαλυ^έντων πτωμάτων. 'Ο  σαρ

κοφάγος ούτος περιεΐχεν είσέτι τό πτώμα τού προ τριών μη

νών φονευ^έντος υπό τού 'Ρωμαίου Θεοβάλδου· έκεϊ λοιπόν 

παρά τω δυσώδει τούτω πτώματι ετέ^η καί ή νομιζομένη 

παρά πάντων νεκρά ’ Ιουλία. ’ Αφού ένταφιάσ^η, ό πιστός 

έκεϊνος υπηρέτης τού 'Ρωμαίου, ό Πέτρος, απήλ^εν έκ τής 

Βερώνης πρός τόν κύριόν του.

'Ο  'Ρωμαίος εύρίσκετο εις τήν οικίαν του διανοούμενος 

περί τών μέσων τής δραπετεύσεως τής συζύγου του, καί έξ 

ενός συλλογισμού μετέβαινεν εις άλλον, τοιουτοτρόπως, ώστε 

οτε είσήλ^εν ο Πέτρος εις τό δωμάτιόν του, έμακάριζεν εαυ

τόν ώς σύζυγον τής ’ Ιουλίας, καί ηΰχαρίστει τόν Κύριον, διότι 

τοσούτον ευτυχή τόν κατέστησε· ίδών δέ κατηφή τόν Πέτρον, 

έγερ^είς άνήσυχος τόν έρωτά.

(«) ” Ε τ ι κ α ί σήμερον διακρίνονται αί δυ'ο έπαί, τών οποίων ή κατα

σκευή αποδίδεται ύπό τοΰ κοινού λαού εις τόν πατε'ρα Ααυρε'ντιον.
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—  Τ ί συμβαίνει; ο πατήρ μου, ή μήτηρ μου είναι καλά;

Ούδε'ποτε ομως ή ιδέα του θανάτου τής ’ Ιουλίας έπήλϊεν

εις τον νουν αΰτοΰ.

2τοχάσσητι λοιπόν οτε έμαΐτε τον σάνατον αυτής, ποία 

ύπήρξεν ή απελπισία του . . . .

Δυσχεραίνω νά περιγράψω τάς στιγμάς έκείνας, στιγμάς 

άκατανοήτου απελπισίας, οδυνών καί βασάνων.

Λαβών ξίφος, τό διεύσυνεν έπί του στήσους του, άλλά 

προφσάσας δ Πέτρος τον άπέτρεψε του σκοπού τούτου.

Τέλος, ή γαλήνη διεδέχση τήν άπελπισίαν έκείνην καί 

προστάξας τον υπηρέτην νά φέρη τον ίππον του, λέγει προς 

αύτόν·

—  ’Άκουσον, Πέτρε, σέλομεν είσέλσει λασραίως ταύτην 

τήν νύκτα εις τήν Βερώνην, καί άφού άσπασσώ διά τελευ- 

ταίαν φοράν τό νεκρόν σώμα τής προσφιλούς συζύγου μου, 

σέλομεν άπέλσει προς άλλο μέρος τής ωραίας ’Ιταλίας μας, 

οπως διασκεδάσω τάς λύπας μου.

δ.

Περί τήν μίαν ώραν μετά τό μεσονύκτιον, ό ’ Ρωμαίος, 

μετημφιεσμένος Αυστριακήν στολήν, μετά τού Πέτρου είσήλ- 

σον εις τήν Βερώναν, καί κατ’ εύσεΐαν διευσύνσησαν προς 

τό νεκροταφείου· έκεί ό Πέτρος, οστις είχε προμησευσή τά 

οικεία έργαλεΐα, βοησούμενος υπό τού 'Ρωμαίου άνύψωσε το 

πώμα τού σαρκοφάγου, έν ώ έκειτο ή ’ Ιουλία.

Ό  ’ Ρωμαίος είσήλσεν έντός τού τάφου, καί περιέλαβεν 

εις τάς άγκάλας τό άπνουν σώμα τής έρωμένης του· στιγμάς 

τινας έμεινε σιωπηλός παρατηρών αυτήν άσκαρδαμυκτί, τέ
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λος ¿ψέλλισε τάς λέξεις ταύτας . . . .  ’ Ιουλία μου! ’ Ιουλία, 

ζωή τής ζωής μου, σέ, ένεκα τής οποίας ήγάπησα τον βίον, 

σέ, ’Ιουλία, έπρόδωσα . . .  δ άνανδρος! ένώ μ ’ έγραφες, έλσέ 

νά μέ σώσης, έγώ δ άτιμος άδυνατών άνέβαλλον πάντοτε τήν 

έκτέλεσιν τών αιτήσεων σου . . .  . ώ! ναί, είμαι άτιμος, 

κακούργος, αισχρόν σηρίον, δ καταπτυστότερος τών άνσρώ- 

πων, έγώ, έγω είμαι ή αιτία τού σανάτου σου . . . καί ζώ 

¿κόμη; . . .  ναί ’ Ιουλία, δ δήμιός σου πρέπει νά τιμωρησή, 

δ ήλιος ήσελεν έπισκιασσή αύριον, έάν αί άκτϊνές του εμελ- 

λον νά φωταγωγήσωσι τά βήματα ενός κακούργου, τού φονέως 

τού λαμπροτέρου πλάσματος τής γής . . . .

Καί ταύτα είπών, έσυρεν έκ τής ζώνης του φιάλην τινά 

έμπεριέχουσαν δραστήριον δηλητήριον, τό οποίον κατέπιε, τότε 

άποτεινόμένος προς τον Πέτρον λέγει-

—  Πέτρε, έντός ολίγου σέλω άποσάνει πλησίον τής ’ Ιου

λίας μου, περίμενε έδώ έως οτου έκπνεύσω, καί τότε κατα- 

βίβασον τήν πλάκα τού τάφου καί άπελσε- εις τήν διασή- 

κην μου δέν σ’ έλησμόνησα, πορεύσητι προς τον πατέρα μου, 

είπέτε τον . . . .

Διεκόπη, σκιρτήσαντος τού σώματός του..............

Ή  ’ Ιουλία έξυπνήσασα είχε προφέρει τό όνομά του . . . 

’Έκαστος δύναται νά φαντασσή τήν κατάστασιν τού ’ Ρω

μαίου, τήν μεταξύ τών δύο τούτων δυστυχών νεανιών συνο

μιλίαν, ήτις διήρκεσεν υπέρ τήν ήμίσειαν ώραν, ένώ δ 'Ρ ω 

μαίος έψυχορράγει- τέλος ούτος έξέπνευσεν εις τάς άγκάλας 

τής έρωμένης του, τό ονομά της ψελλίζων μέχρι τής τελευ

ταίας πνοής . . . τότε οξεία φωνή άντήχησεν άπό τά βάση 

τού τάφου, καί άλλη άγγελική ψυχή συναπέπτη μετά τής 

τού 'Ρωμαίου . . .
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Κατ’ εκείνην την στιγμήν προσέρχεται καί ο πατήρ Λαυ

ρέντιος μετ’ άλλου τινός μοναχού, εφοδιασμένοι μέ ολα τά 

άναγκαΐα εργαλεία προς άνώρυξιν τοΰ τάφου . . . άλλ’ έςε- 

πλάγησαν, καί έκυριεύδησαν ύπό τρόμου, οτε πλησιάσαντες 

πρός τόν τάφον είδον αύτόν ήνεωγμένον, καί εντός αύτοΰ δύο 

πτώματα, τόν ’ Ρωμαίον καί τήν Ιουλίαν, τόν δέ Πέτρον οδυ-

ρομενον έπί τών πτωμάτων τούτον...............................................

Τή επαύριον άπασα ή πόλις παρευρέδη εις τήν κηδείαν 

τών δυο τούτων δυστυχών εραστών, οΐτινες εις τόν αύτόν 

τάφον ετέδησαν. ( Έ κ  τοΰ Ίταλικοΰ.)
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Κατασκευή τού άνδρώπου.

Ό  σοφότατος τών έπτα σοφών τής Ελλάδος Θαλής είπε- 

Γ ν ώ δ ι  σαυτόν.  Τό εύφυέστατον παράγγελμα τοΰτο έδαύ" 

μασαν τοσοΰτον οί αρχαιότατοι "Ελληνες, ώστε επέγραψαν 

καί εις τήν είσοδον τοΰ έν Δελφοϊς ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνός. 

Έκτοτε δέ οί διασημότατοι φιλόσοφοι, ώς ό Σωκράτης, ό 

ΙΙυδαγόρας, ό Πλάτων, ό Αριστοτέλης κλπ. ε’σπούδασαν νά 

στρέψωσι την προσοχήν τοΰ άνδρώπου ιδιαιτέρως εις αυτόν 

τόν άνδρωπον. Διότι ούδεμία άλλη σπουδή ύπάρχει ούτε 

πλέον δύσκολος καί μακρά, άλλ’ ούτε πλέον συμφέρουσα παρ’ 

αυτήν· Σκεπτόμενοι τώ οντι τινές μεγαλεπήβολοι άνδρωποι 

άφ’ εαυτών, ώφελούμενοι δέ καί. άπό τάς παρατηρήσεις, ή 

τάς εικασίας πολλών προγενεστέρων, ένόησαν πολλά απόρρητα 

τής αψύχου φύσεως, έσυμπέραναν π. χ. πώς κινούνται οί 

αστέρες εις απώτατα διαστήματα, πώς ενεργεί το φώς καί 

ή δερμότης έπί τής γης, ποία αποτελέσματα έχει ή βαρύτης 

τών σωμάτων, έκ τίνων στοιχείων συντίδεται ο αήρ καί διά

φοροι άλλαι ούσίαι, πώς δέ αΰται αποχωρίζονται, καί πλήδος 

άλλων τοιούτων ζητημάτων, πολλών άγνωστων εις τήν αρχαιό

τητα. Ούδείς όμως μέχρι τοΰδε έδυνήδη ούτε καν νά μαν- 

τεύση μετά τίνος πιδανότητος τάς ενεργείας, οσαι άκατα-



παύστως έκτελούνται εντός αυτού του άν^ρωπίυου σώματος, 

ως πολυσυνθέτου καί άποκρύφου μηχανής ωρολογίου. Ούδείς 

καν ούτε φαντάζεται πώς δ αήρ άναπνεόμενος μεταβάλλει 

άκαταπαύστως τδ αιμα από μαύρου εις κόκκινου καί οΰτω 

διατηρεί την ζωη'ν, ως τδ φως της λαμπάδος, πώς κινούνται 

(δηλ. φουσκόνουσι καί ξεφοΟσκόνουσιν) οι πνεύμονες, πώς 

χωρίζεται ή χολή άπδ του αίματος, πώς γίνεται δ σίελος, 

πώς άναβλύζει δ ιδρώς έκ τών απειραρίθμων πόρων του σώ

ματος, πώς γίνεται ή πέψις τής τροφής, δηλ. πώς αύτη με

ταβάλλεται εις χυλδν ως γάλα, ούτος δέ εις αίμα, πώς τδ 

αίμα προστιθέμενον εις τα μόρια τών διαφόρων οργάνων 

αυξάνει αυτά άπδ τής βρεφικής μέχρι τής νεανικής ηλικίας, 

ύστερον δέ διατηρεί αυτά εις τδ εξής μέχρι τελευταίας άνα- 

πνοής, έμβαίνοντος ένδς νέου μορίου εις τήν ξτέσιν άλλου πα

λαιού, τδ όποιον εύΐτύς ως περιττόν καί άχρηστον άποβάλλεται 

έ'ξω- πώς βλέπομεν, πώς άκούομεν, πώς γευόμεξΓα, πώς 

οσφραινόμεξτα, πώς λαμβάνομεν τήν αίσίΤησιν τού ψυχρού 

τού θερμού, τού λείου καί τραχέος, πώς αί αίσ~τσεις αύται 

μεταβιβάζονται εις τον εγκέφαλον, εκεί δε μεταβάλλονται εις 

έννοιας, πώς αί έ'ννοιαι μετατρέπονται εις πάΪΓη, έν γένει δέ 

εις 'ϊτέλησιν, ή δέ ϊτέλησις εις κίνησιν, ώστε άμα ^ελήσωμεν, 

κινείται τ  χειρ, δ πούς, δ δάκτυλος, τδ βλέφαρου, πώς συλ- 

λογιζόμεΐα, πώς ενθυμούμενα τά παρελθόντα, πώς κρίνομεν 

τά παρόντα, πώς φανταζόμε^α τά μέλλοντα κτλ. πώς τέλος 

πάντων ενεργεί ή ψυχή επί τού σώματος καί τδ σώμα επί 

τής ψυχής· πάντα ταύτα καί μυρία άλλα τοιαύτα ζητήματα 

άναγόμενα εις τήν φύσιν αυτήν τού ανθρώπου μένουσιν ώς 

αινίγματα σφιγγδς άδιάλυτα, ώστε έν ώ γινώσκομεν δπωσοΰν 

πολλά έκ τών γενομένων καί υπαρχόντων πέριξ ημών, άγνοοΰ-
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μεν παντελώς ημάς αυτούς· ούδ’ έδυνήξτησαν απ’ άρχής τού 

κόσμου μέχρι τούδε οί μεγαλοφυέστατοι άνθρωποι νά συμπερά- 

νωσι ξτετικόν τι καί δμολογουμένως βέβαιον περί αυτού τού 

ανθρώπου!

Ά λ λ ’ αν λανΐτάνωσιν ήμάς αί δυνάμεις καί ένέργειαι τού 

σώματος, τουλάχιστον οφείλομεν νά .γινώσκωμεν άφεύκτως τά 

υλικά δ'ργανα αυτά, δι’ ών έκείναι έκτελούνται. "Α ν ή κα

θαυτό φύσις τού ανθρώπου μ,ένη ώς απόκρυφου μυστήριον, 

δυνάμεξτα τουλάχιστον νά μά~ωμεν τήν κατασκευήν αυτήν 

τού σώματος, ζητοΰντες ένίοτε καί ο,τι άλλο περί αυτών 

υπάρχει γνωστδν μέχρι τούδε πρδς έκπλήρωσιν τού σοφού 

αποφθέγματος ΓνώξΗ σαυτόν.

Τδ σώμα τού ανθρώπου κατεσκευάσΪΓη ύπδ τού ύπερτά- 

του μηχανικού τής φύσεως, τού Θεού, τοιουτοτρόπως, ωστε να 

έπαρκή εις πάσας τάς χρείας. Μόνος τών ζώων, οσα έχουσι 

πρδς αύτόν τινα όμοιότητα, περιπατεϊ ορξτιος καί κινεί έλευ- 

ϊτέρως τάς χείρας, αΐτινες κεχωρισμέναι εις πέντε δακτύλους 

εύκολύνονται εις παν έ'ργον. "Αν τώ οντι συγκρίνης τήν χεΐρα 

πρδς τήν δπλήν, ή τδν πόδα τού ίππου, εύίτύς έννοείς ποσον 

υπερέχει. "Επειτα μόνος δ άνθρωπος λαμβάνει διάφορα σχή

ματα, κύπτει, κά ϊη ται, άναβαίνει, καταβαίνει, κυλιέται, 

κολυμβά, άναβριχάται, έκτείνεται, συστέλλεται, τρέχει, πηδά 

καί οΰτω καθεξής.

Ή  κεφαλή τού ανθρώπου κεϊται υψηλά ώς άκρόπολις 

ολου τού σώματος, περιέχουσα τον έγκέφαλον, έξ ού πηγά- 

ζουσι πάντα τά νεύρα, έκτεινόμενα εις ολην τήν περιφέρειαν 

τού σώματος, φέροντα παντού ώς διαγγελείς τάς προσταγάς 

τού νοός, ή μάλλον τής ψυχής, μεταβιβάζοντα δέ εις αύτόν 

έκεϊ” εν τάς άντιλήψεις τών έξωτερικών πραγμάτων, αίτινες
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συγκεντροΰνται μάλιστα εις τέσσαρα τά πρώτιστα αίσδητηρια 

κείμενα καί αυτά έπί της κεφαλής, ώς τηλεγραφεία δι ών 

μεταδίδονται αί ειδήσεις ώς έκ τών επαρχιών εις τήν κεντρι

κήν αρχήν, εις το άρχηγεΐον. Ουτω διά τής όράσεως, είτε 

τών δφδαλμών, λαμβάνει ή ψυχή γνώσιν τών χρωμάτων, τοΰ 

τόπου κτλ. διά ττς άκοτς , τ  τών ώτων αίσδάνεται τούς 

ήχους τοΰ άέρος, τήν φωνήν, τόν λόγον, την μουσικήν διά 

τής όσφρήσεως, ε'ίτε τής ρινός, δέχεται τάς διαφόρους όσμάς, 

οσαι δύνανται νά ώφελήσωσιν, ή νά βλάψωσι τό σώμα, ώστε 

τάς μέν ζητοΰμεν, τάς δέ άποφεύγομεν διά τής γεύσεως, είτε 

τοΰ στόματος, διακρίνομεν τούς διαφόρους χυμούς είτε τάς 

ποιότητας τών διαφόρων εδωδίμων καί ποτών. Τ ά  δύο ταΰτα 

τελευταία αίσδητηρια εύρίσκονται πλησιόχωρα καί αλληλέγγυα, 

"πως φυλαττώμεδα άπό παντος δυσώδους πράγματος, διότι 

έπαπειλεί έν γένει βλάβην ή δυσαρέσκειαν είτε ώς τροφή, είτε 

ώς πόσις. Τοιουτοτρόπως λοιπόν διά τών είρημένων αίσδη- 

τηρίων ή ψυχή έμβαίνει εις συνάφειαν μετά τοΰ κόσμου, μετά 

τοΰ περιέχοντος, μετά τών άλλων άνδρώπων.

Τό έμπροσδεν τής κεφαλής μέρος λέγεται βρέγμα, τό 

ο'πισδεν ίνίον, τά δέ πλάγια κρόταφοι. Αί τρίχες τής κε

φαλής λευκαίνονται, προϊούσης τής ηλικίας· άλλά τοΰτο συμ

βαίνει ενίοτε καί οταν σφοδρά πάδη συγκινώσι καί ταράττωσι 

τόν άνδρωπον, οίον αιφνίδιος φόβος καί μεγάλη λύπη. Οΰτως 

ή κόμη τής κατά τό 1792 φονευδείσης βασιλίσσης τής Γαλ

λίας Μαρίας Άντωανέτας ελευκάνδη έν τώ μεταξύ μιας καί 

μόνης νυκτός, άφ’ ού έμαδεν οτι κατεδικάσδη, ή έμελλε νά 

καταδικασδή εις δάνατον ό δυστυχής αύτής σύζυγος Λουδο

βίκος ο δέκατος έκτος.

Η κεφαλή ύπάρχει τό μέγιστον άναλόγως καί βαρύτατον
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μέρος τοΰ σώματος, οταν γεννάται ο άνδρωπος· ε’φ’ οσον δέ 

αυξάνει τό παιδίον, ολιγοστεύει αύτής τό μέγεδος ή ο ό'γκος. 

Τό ύψηλότατον τοΰ προσώπου λέγεται μέτωπον αύτοΰ κείται 

ή ρίς κεχωρισμένη διά δύο ρωδώνων, οίτινες ανοίγονται εις 

κοινόν τ ι κοίλωμα, οδεν δ φέρων τάς άποβρόας τών οσμών 

άήρ διερχόμενος τάς λεπτάς τρύπας οστού τίνος ήδμοειδοΰς 

λεγομένου υπάγει καί προσβάλλει τά νεΰρα, αυτά δέ λαμβά- 

νοντα τήν αίσδησιν τής οσμής μεταδίδουσιν εις τόν εγκέφα

λον, τό ό'ργανον τοΰ νοός, μεταβαίνει εις τό στήδος, οπου 

γεμίζει τούς πνεύμονας καί μεταβάλλει, ώς έββέδη, τό αίμα.

' Η φύσις έ'βαλε τήν ό'σφρησιν εις τά προπύλαια τοΰ πεπτικού 

καί αναπνευστικού συστήματος, οπως κρίνωμεν δι’ αύτής τόν 

κακόν, ή καλόν άέρα, ον άναπνέομεν, καί ττν ποιότητα τών 

τροφίμων ή τών ύγρών, οσα πίνομεν.

Έκατέρωδεν τής ρινός εύρίσκονται οί όφδαλμοί, συγκεί

μενοι έκ διαφόρων ύμένων, είτε χιτώνων, ών ο μέν λέγεται 

σκληρός, δ δέ κερατοειδής διαφέρων κατά τό χρώμα, ώς δτέ 

μέν μαύρος, δτέ δέ γλαυκός (γαλανός) κτλ. καί διαφανής ώς 

φεγγίτης ύέλινος, τ  παραδύριον, δι’ ού εισέρχεται ή άκτίς, 

ή τό φώς τοΰ ήλιου · ή κόββη (γλήνη), κειμένη δ'πισδεν αύτοΰ 

τοΰ παραδυρίου, ώς παραπέτασμα, διαστέλλεται ή συστέλλε

ται κατ’ άναλογίαν τοΰ ολίγου, ή τοΰ πολλοΰ φωτός. Τά 

δμμάτια γίνονται κάτοπτρον τών παδών τής ψυχής· έκεϊ 

λάμπει ή χαρά, έκεϊ ζωγραφεϊται ή λύπη, εκεί σπινδηροβολεί 

δ δυμός, έκεϊ φαίνεται δ φόβος κτλ. σκεπάζονται δέ έμπρο

σδεν ύπο τών βλεφάρων ώς ύπό παραπετάσματος έχοντος ώς 

κρωσσούς τάς βλεφαρίδας (ματοσύνορα), αιτινες μετριάζουσι 

την υπερβολικήν λαμπρότητα τοΰ φωτός, έμποδίζουσι δέ καί 

τόν κονιορτόν, έπάνωδεν δέ τών βλεφάρων αύτών εύρίσκονται



αί οφρύες, έξέχουσαι ώς ακρωτήρια, ο πως κωλύωσι τον 

ιδρώτα.

’ Εκατέρωθεν τής ρινός βλέπομεν τάς γνάθους, είτε τά 

μήλα (μάγουλα), κάτω δέ αυτών τά χείλη, ών τό άνώτερον 

φέρει τρίχας λεγομένας μύστακα, μεταξύ δ’ αυτών υπάρχει 

τό στόμα άνοιγόμενον διά τών δύο σιαγόνων, τής άνωτέρας 

καί κατωτε'ρας, έ'χουσι δέ εκάστη άνά 16 όδόντας, τό ολον 32· 

έξ ών οί μέν εμπρόσθιοι 4 τον άρίβμόν λέγονται τομείς, διότι 

τε'μνουσιν είτε κόπτουσι τό πράγμα, οί δε πλάγιοι κυνικοί, 

διότι σπαράττουσι, σχίζουσιν αυτό, ώς οί τού κυνός, οί δέ 

τραπεζϊται (ώς έκ τού σχήματος), ή γόμφιοι, οί δέ τελευ

ταίοι σωφρονιστήρες, διότι έκφύονται ’όταν ό νέος ήδη σωφρονή, 

άρχίζη δηλ. νά σκέπτηται καί νά κρίνη. Οι όδόντες χρησι- 

μεύουσιν εις τό μάσσημα, άναγκαιοτάτην πράξιν διά τήν 

χώνευσιν τής τροφής· έκτος ομως τούτου συνεργοΰσι καί εις 

τήν ένάρ^ρωσιν τής φωνής, τουτέστι τήν προφοράν τινων στοι

χείων, ής κύριον ό’ργανον υπάρχει ή κατά τό βάςτος τού στό

ματος γλώσσα, προσδιωρισμένη προσέτι νά δοκιμάζη καί τούς 

διαφόρους χυμούς, είτε τάς ποιότητας, δηλ. τό γλυκύ, τό 

πικρόν, τό έξινόν κτλ. κα^ώς καί ό έπάνω τής γλώσσης κεί

μενος ουρανίσκος.

’ Ε κ πλαγίων τής κεφαλής κεΐνται τά ώτα, διηρημένα εις 

έξωτερικόν καί εσωτερικόν, χωριζόμενον τούτο έκείνου δι’ ύμέ- 

νος τινός λεγομένου τυμπάνου, ό'που προσβάλλει ό ήχος, ε’κεϊ- 

σεν δέ ή κίνησις μεταδίδοται διά μικρών οσταρίων συνεχομέ

νων εις υγρόν τι ευρισκόμενον κατά βάξΓος.

Ό  τράχηλος συνδέει τήν κεφαλήν μετά τού κορμού· 

λέγεται δέ τούτου τό μέν όπισθεν αύχήν, τό δε έμπροσθεν 

λαιμός· τό έπάνω καί οπίσθιον μέρος τού λαιμού καλείται
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φάρυγξ, ή άρχή τού οισοφάγου, μακρού καί στενού σωλήνος 

καταβαίνοντος εις τον στόμαχον καί ώσούντος έκεί διά τής 

συστολής τά φαγητά καί ποτά- τό δέ κάτω καί έμπρόσϊιον 

μέρος τού αυτού λαιμού λέγεται λάρυγξ. Δι αυτού έμβαίνει 

ο άήρ εις τούς πνεύμονας· κλείεται δέ ό λάρυγξ αυτομάτως 

υπό τίνος σώματος λεγομένου έπιγλωττίδος, οταν καταβαίνη 

ό'πισσεν διά τού οισοφάγου ή τροφή, οπως μ.ή πέση ούδέν 

στερεόν σώμα εις τούς πνεύμονας καί ταράξη τάν αναπνοήν, 

ή καί έντελώς πνίξη τον άνθρωπον.

Ό  κορμός (ΐτώραξ) έχει οπισ'Γεν έκ δεξιών καί έξ αριστε

ρών τούς ώμους, κατά μέσον δέ αυτών καί οπισΪΓεν τήν 

ράχιν, σύνθετον στήλην άπό 24 διαφόρων σπονδύλων άπό 

κεφαλής έως κάτω, περιέχουσαν τον λεγόμενον νωτιαίον μυε

λόν, έξ ού έκφύονται πολλά νεύρα, έμπροσθεν δέ τό στέρνον 

καί εις τά πλάγια αύτοΰ 12 πλευράς (παγίδας), τάς μέν 

ολοκλήρους, όστώδεις, άποληγούσας εις τό στέρνον, τάς δέ 2 

νόϊτους, μαλακάς, ή εις χόνδρον (τραγανόν) τελευτώσας 

έμπροσθεν.

’Εντός τρύ δεξιού καί άριστεροΰ μέρους τού στήθους 

εύρίσκονται οί δύο πνεύμονες, συνεχόμενοι μετά τής συνεχείας 

τού λάρυγγος, ήτις λέγεται τραχεία άρτηρία, στρογγύλος καί 

χονδρώδης σωλήν, δι’ ού εισέρχεται ό άήρ εις τούς πνεύμονας. 

’Ε κ τούτων ό μέν δεξιός έχει τρεις λοβούς, ο δέ άριστερός 

δύο, διότι πλησίον τούτου υπάρχει ή καρδία, τυλισσομένη υπό 

ιδιαιτέρου ύμένος λεγομένου περικαρδίου· διαιρείται δέ αύτη 

εις τέσσαρα κοιλώματα, έξ ών τό έν δέχεται άπό τάς φλέβας 

τό μελανόν καί άχρηστον αιμα καί μεταδίδει εις τό άλλο, 

τούτο δέ πάλιν πέμπει αυτό εις τούς πνεύμονας, οπου άεριζό- 

μενον γίνεται κόκκινον, καί μεταβαίνει εις τό πρώτον τών
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άλλων δύο αριστερών κοιλωμάτων, άπδ δέ τού πρώτου εις το 

δεύτερον, εκεΐξτεν δέ ωθείται εις τήν άορτήν, άγγεϊον μακρδν 

κείμενον ώς οχετόν έν μέσω τού σώματος, οΐτεν τδ αίμα 

σκορπίζεται καί ποτίζει ολον τδ σώμα διά μεγάλων καί 

μικρών σωλήνων. Περίεργον δέ τώ οντι φαινόμενου, ότι ή 

καρδία κινείται ώς ώρολόγιον καί έκτελεΐ 60 παλμούς, ή 

κτύπους, καϊτ’ έκαστον δεύτερον λεπτόν.

Ά πδ τών ώμων κρέμαυται οί βραχίονες έχοντες υποκάτω 

τήν μασχάλην, τελευτώντες εις τδν αγκώνα, έ'πειτα δέ έρχε

ται δ πήχυς (ή ώλένη) καί ή άκτίς, δύο παράλληλα οστά, 

μεί ’̂ ών συνδέεται ή χειρ διηθημένη] εις πέντε δακτύλους, 

τδν άντίχειρα, τδν λιχανδν (ή δείκτην), τδν μέσον, τδν παρά- 

μεσον ή δακτυλιώτην καί τδν ωτίτην. —  Η έκτασις τών δύο 

χειρών ή βραχιόνων ίσομετρεϊται πρδς τδ όλόκληρον ανάστημα 

τοΰ σώματος.

Μετά τδ στήϊος έρχεται ή γαστήρ, ή κοιλία, έχουσα 

έξωτερικώς μέν καί κατά μέσον τδν ομφαλόν, έσωτερικώς δέ 

πρώτον τήν συνέχειαν τοΰ οισοφάγου τδν στόμαχον, έχοντα 

σχήμα άσκώδους αύλοΰ, είτε άσκαυλίου (γ^ιάϊδας) όταν 

γεμίση. Αύτοΰ ή τροφή διαμένει δύο καί τρεις ώρας έως ού 

λεανισ^ή καλώς καί μεταβλητή εις χυμόν, έπειτα δέ μετα

βαίνει εις τδν δωδεκαδάκτυλου (μπουμπάρι), μέγα δριζόντειον 

έντερου, καί έκεΐ^εν περιστρέφεται εις τά λεπτά έντερα, όπου 

άπομυζάται ή θρεπτική ύλη, καί γενομένη χυλδς φέρεται υπό 

τών φλεβών εις τήν καρδίαν, όπως μεταποίησή εις αιμα, ώς 

τδη εϊπομεν.

Έ κ  δεξιών τοΰ στομάχου εύρίσκεται τό ήπαρ, όπερ γεννά 

τήν χολήν χυνομένην εις τον δωδεκαδάκτυλου, έξ αριστερών 

δέ κείται δ σπλήν, οΰτινος ή ένέργεια μένει έντελώς άγνωστος,
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κατωτέρω δέ φαίνονται τά νεφρά έκ πλαγίων τής ράχεω,, 

οπου γεννάται καί διασταλάζεται τό ούρον έκ τοΰ έρχομένου 

διά τών αρτηριών αίματος, έκεΚτεν δέ διά τών ουρητήρων 

(δύο σωλήνων) έρχεται εις τήν κύστιν, ο^εν χύνεται εις τά 

έξω, οταν γεμίση ή κύστις.

Τδ σώμα στηρίζεται ώς ύπδ στύλων εις τά κάτω μέλη 

διαιρούμενα εις σκέλη, εις κνήμας (έκ δύο όστέων παραλλή

λων) άρχομένας άπδ τοΰ γόνατος, εις πόδας, ων τό μέν 

έμπροσθεν μέρος λέγεται ταρσός, τδ δέ όπισθεν πτέρνα, τδ 

δέ κάτω πέλμα.

Έ ντές τοΰ σώματος εύρίσκονται διάφορα είδη άγγείων, 

έξ ών τά μέν μεταβιβάζουσιν υγρά (ώς αί άρτηρίαι καί αί 

φλέβες), τά δέ άπο^ροφώσιν αυτά καί φέρουσιν εις άλλα 

όργανα λεγόμενα άδένας, οίτινες μεταβάλλουσι τδ αίμα εις 

χολήν (ώς τδ ήπαρ), εις δάκρυα, εις σίελον κ. τ. λ. Εύρίσκονται 

προσέτι πλήξτος μικρών καί μεγάλων νεύρων, διακλαδιζομένων 

πανταχοΰ καί ζωογονούντων τδ σώμα- διότι οπου έπαυσαν 

ένεργοΰντα τά νεΰρα, έκεΐ υπάρχει παραλυσία καί ψυχρότης 

άντί τής φυσικής ξτερμότητος.

Τά οστά 260 τδν άρώμον συνδέονται μετά τών άρθρων 

ή τών άρμών, κινούνται δέ ύπδ πλήθους μικρών καί μεγάλων 

μυώνων.

Κατά τινας τόπους οι άνθρωποι γεννώνται μικροί, καξΓως 

έν Λαπωνία, γενικώς όμως οί ύψηλοί άνθρωποι εύρίσκονται 

έν τοΐς βορείοις κλίμασι.

Τδ σώμα τοΰ άν^ρώπου ποΰ μέν ύπάρχει μαΰρον, ώς έν 

Αφρική, ποΰ δέ έλαιόχρουν, ώς έν Κίνα καί άλλαις χώραις 

τού Ειρηνικού ή μεσημβρινού ώκεανού, πού δε χαλκοχρουν η 

ολοκόκκινου, ώς έν Αμερική.
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"Οταν φϊτάση εις ηλικίαν τινά ο άνθρωπος, παύει πλέον 

αύξάνων· έκτοτε δέ ή ζωή αυτού περιορίζεται- διαρκεΐ δέ 

κατά μέσον όρον επτάκις 20 ή 21 έτη καέτ’ όσον εξακολου

θεί τελειοποιούμενος.

Έ κ  χιλίων ανθρώπων ε’ν ταϊς μεγάλαις πόλεσι 35 ή 36 

άπο^ντσκουσι κατά παν έτος, όλιγώτεροι δέ έν ταΐς μικραΐς, 

καί μάλιστα έν τοίς χωρίοις.

Τά υγιέστατα παιδία γεννύνται κατά τούς μήνας 

’ Ιανουάριον, Φεβρουάριον καί Μάρτιον γεννώνται δέ 104 

άρσενικά καί 100 θηλυκά περίπου- άλλ’ άποΪΓνήσκουσι 

πλειότερα έκ των πρώτων κατά τήν παιδικήν ηλικίαν παρα 

τά δεύτερα, ώστε περί την εφηβικήν ηλικίαν τά δύο γένη 

ίσαριϋ'μούνται.
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^τα^ερότης, ’ Αστασίαώ “ )

Οΰδέν γίνεται έν τη φύσει μόνιμον άνευ έπιμονής. ’ Επι

μόνων ό μικρός καί σχεδόν αφανής σκώληξ κατατρώγει 

ύψηλοτατην καί ογκώδη δρϋν έπιμένοντα τά έντομα άπο- 

γυμνοΰσι των φύλλων μεγάλα δένδρα.

’ Αλλά καί έν τη κοινωνία πάντα τά καλά προέρχονται έκ 

της σταυερότητος, δηλ. τής έπιμονής. Αιά τήν έπιμονήν 

των κόπων προώδευσαν αί έπιστήμαι καί τέχναι. Αιά την 

έπιμονήν τών περιηγητών καί θαλασσοπόρων έγνώσίυησαν τόσοι

(α) Εκ τού ανεκδότου παραρτήματος του Κατο'πτρου τής κοινωνίας.

τόποι, άνεκαλύφΪΓησαν δέ τόσα μυστήρια της φύσεως. Διά 

τήν έπιμονήν των λαών ήλευΪΓερώΪΓησαν έκ τής δουλείας πολ- 

λαί χώραι τής Ευρώπης, ή Βαταυΐα, ή Έλουητία, ή Γαλλία, 

ή Ε λ λ ά ς, έσχάτως δέ καί ή ’ Ιταλία- ίσως μάλιστα μετ’ 

ολίγον έλευίτερω^ώσι καί άλλαι. Έ ξ  εναντίας ή άκλόνητος 

έπιμονή τών άνϊρώπων εις τό κακόν βλάπτει ού μόνον ίδιώ- 

τας, άλλά καί έΪΓνη ολόκληρα- ώστε το πάϊτος τούτο, ή δ 

χαρακτήρ ούτος φέρει, πάντη εναντία άποτελέσματα κατά τάς 

περιστάσεις.

"Οπου υπάρχει άστασία, ούδεμία γίνεται πρόοδος ούτε 

έπιστημονική, ούτε τεχνική, ούτε πολιτική. Τ ά  καλά κα- 

τορίτούνται διά τής συνεχείας τών κόπων, μάλιστα δέ τά 

μεγάλα καί γενικά, κα^ώς ή άποξήρανσις λιμνών, ή καλλιέρ

γεια χέρσου γης, ή έξομάλυνσις βουνών, ή ή^οποίησίς τίνος 

λαού, καί ούτω καΐεξής. Τ ά  τοιαύτα έργα συνίστανται ώς 

όλον τι έκ πολλών καί διαφόρων μερών, άποτελοΰσιν είδός τι 

οικοδομής- άλλ’ όταν διακοπή ή έργασία, τό πράγμα μένει 

άτελές, καί ό,τι δέ έγένετο ,ή'δη άπογίνεται μετ’ ολίγον και 

έπιστρέφει εις τήν πρώτην κατάστασιν. ’ Ολίγοι υπήρξαν εκ 

τών αρχαίων τοσούτον άστατοι, οσον δ ’ Αλκιβιάδης, ο Πύβρος, 

Δημήτριος δ πολιορκητής καί τινες άλλοι τοιοΰτοι. Δια τούτο 

καί κακόν τέλος έλαβον.

’ Ο άστατος άνθρωπος μένει διά παντός έπιπόλαιος, αμα

θής καί άθλιος ώς προς πάσας τάς έπιχειρήσεις- διότι 

ούδεμίαν φέρει εις αίσιον πέρας- όϊτεν έξ άνάγκης ταλαι

πωρούμενος δυστυχεί. ’Ε ξ έναντίας δέ δ σταθερός, ο έπί- 

μονος, έπιτυγχάνει σχεδόν πάντοτε τού σκοπού, κατορϊοί δε 

επί τέλους καί τά φαινόμενα πρότερον ακατόρθωτα. Ή  ιστο

ρία άναφέρει πολλά παραδείγματα στα'~ερότητος, έξ ής
36*
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προήλϊον μεγάλα καλά καί κακά έξίσου. Έκλέγομεν 5’ ως 

περιεργότατα τα εξής.

Μετά τ'ον μέγαν Αλέξανδρον, τον ’Αννίβαν καί τον Καί- 

σαρα, σπανίως έφάνη έν τω κοσμώ χαρακτήρ τοσούτω στα

θερός, οσω ό ΙΒ' Κάρολος, οστις έβασίλευσε δεκαπενταετής 

ήδη τής Σουηδίας κατά τό 1682, έπολέμησεν άνενδότως καί 

πολλάκις προς Φρεδερϊκον βασιλέα Δανίας, τόν μέγαν Πέτρον 

αύτοκράτορα τής ’ Ρωσσίας καί τόν Αύγουστον βασιλε'α τής 

Πολωνίας.

Ό  άξιος ομως αυτού αντίπαλος, ο μέγας ΙΤέτρος, ού μόνον 

πολέμους πολλούς κατά τού Καρο'λου καί κατά τών Τούρκων 

ευτυχώς διεξήγαγεν, άλλα καί τού πολυμιγούς Ιχνους ολου 

τών’ Ρώσσων άνέλαβεν έπιμόνως τήν δυσκατόρξτωτον μετα^ρύΪΓ- 

μισιν, άντιμαχόμενος προς παντοίας προλήψεις καί στάσεις 

μέχρι θανάτου, οστις συνέβη τώ 1725.

’ Αλλά πάντοις ίσως τούς σταθερούς χαρακτήρας ύπερέ- 

βησαν οί δύο αύτοκράτορες Ναπολέοντες, έξ ων ο μεν Βονα- 

πάρτης διαπρέψας έπί τής άλώσεως τού Τόλωνος (Toulon) 

προήχ^η διά τής άνδρίας εις τούς ύπερτάτους στρατιωτικούς 

βαθμούς, ώς στρατάρχης έν ’ Ιταλία κατέστρεψεν έντός ενός 

έτους πέντε έχξτρικούς στρατούς, ήνάγκασε τούς δούκας τής 

Πάρμας καί Μυτίνης καί Έτρουρίας, τόν βασιλέα τής Σαρδη

νίας καί τόν Πάπαν εις έξαίτησιν ειρήνης, τόν αύτοκράτορα τής 

Αυστρίας εις παραχώρησιν τής Αύστριακής Βαταυίας καί τής 

άριστερας όχϊης τού ’ Ρήνου καί τής Μεδιολανικής χώρας, 

έξεστράτευσεν εις Αίγυπτον (1798), ήν καί ύπέτοιξε· καταβα- 

λών δέ τό ΔιευΪΓυντήριον μετά τήν έπιστροφήν αυτού εις 

Γαλλίαν άνηγορεύυη πρώτος ύπατος έπί δέκα έτη, ένίκησε 

τούς Αύστριακούς έν Μαρέγγω, είρηνοποίησε τήν Γαλλίαν,
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άνεκάλεσε τούς φυγάδας, ή μετανάστας γάλλους, έξέδωκε τούς 

γαλλικούς κώδηκας τών νόμων, άνηγορεύΐη αύτοκράτωρ υπό 

τής γερουσίας (1804) άπό ισοβίου υπάτου, οίος ήτο κατά το 

ψήφισμα αύτής (1802), έπειτα βασιλεύς τής ’ Ιταλίας· έξε

στράτευσεν εις Γερμανίαν καί Πολωνίαν (1806— 1807), εις 

’ Ισπανίαν, οπου ομως έν πέντε έτεσιν άπώλοντο 400,000 Γάλλοι" 

άνηγόρευσε βασιλείς τούς άδελφούς αυτού τόν ’ Ιερώνυμον τής 

Βεστφαλίας, τόν ’ Ιωσήφ τής ’ Ισπανίας, καί τόν Λουδοβίκον 

τής Βαταυίας- άλλά διαζεύξας τήν σύζυγον αυτού Ίωσηφίνην 

ώς άτεκνον, οπως νυμφευξτή τήν κόρην τού αύτοκράτορος τής 

Αυστρίας, άντιποιούμενος δέ καί τής ’ Ρώμης, άφωρίσ^η υπό 

τού Πάπα- ωρμησε πάλιν κατά τής ’ Ρωσσίας μετά 450,000, 

άλλά νικήσας καδμείαν νίκην έπέστρεψεν οίκτρώς, φξταρέντος 

ολου σχεδόν τού στρατού έν μέσω τών χιόνων καί παγετών 

τής Σκυ^ίας. Ά λ λ ’ έπιμένων πάντοτε άντέστη πάλιν προς 

τούς πολεμίους είσβαλόντας. Δεχϊείσης ομως αυτούς τής 

πρωτευούσης, παρητή¿η τού θρόνου (1814) περιοριστείς ώς 

κυριάρχης έν τή νήσω Αίΐαλία ("Ελβα). Ά λ λ ’ αίφνης άνα- 

φανείς τώ 1815 είσήλ^εν εις Παρισίους, μετά δέ τινας συγ

κρούσεις καταπολεμηθείς υπό πάντων τών εχθρών συμμαχούν- 

των ένικήξτη έν Ούατερλώ τού Βελγίου· μετά δέ τήν 

παραίτησιν τού θρόνου υπέρ τού υίού κατέφυγεν εις Rochefort 

έπί τού άγγλικοΰ πλοίου Βελλεροφώντος, άλλά κηρυχθείς παρά 

τών Άγγλων αιχμάλωτος έξωρίσΪΓη εις τήν νήσον τής άγίας 

’ Ελένης, οπου καί άπέίΐανεν. ’ Οποία σταϊτερότης, άλλά. κατά 

δυστυχίαν δοξομανής καί έπί βλάβη πολλών συνάμα έξτνών!

Ό  δέ νύν αύτοκράτωρ τής Γαλλίας Λουδοβίκος Ναπολέων, 

ανεψιός τού ή'δη έξιστορη^έντος, μετανάστης άπό Βαυαρίας 

καί ’ Ελουητίας εις 'Ρώμην μετά τής μητρός αύτού, έμελέτα
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μέν άκαταπαύστως τά σχέδια της άνακτήσεως τοΰ αύτο- 

κρατορικοΰ θρόνου αμέσως μετά τήν ίουλιανήν έπανάστασιν, 

άλλ’ άποτυχών τοΰ σχεδίου του καί εξορισίτείς έζήτησε (κατά 

τό φαινόμενου ίσως) ύπεράσπισιν παρά τοΰ βασιλέως τής Γαλ

λίας Φιλίππου- άλλ’ άποκρουσ'ΪΓείσης τής αίτήσεως αύτοΰ, 

ένησχολήση περί τήν μάξΓησιν τών στρατιωτικών επιστημών έν 

Έλουητία, καί έ'κτοτε έςηκολοΰσησε θεωρών τον σεϊον αύτοΰ 

ώς άπόστολόν τινα, ή προφήτην μεγάλων μεταβολών, ώς αρχηγόν 

δυναστείας, ώς ένσάρκωσιυ, οΰ'τως είπείν, τοΰ μοναρχικοΰ πνεύ

ματος. Κασώς δέ έ Θεμιστοκλής ουδόλως σχεδόν είχεν ύπνον 

ένΪΓυμούμενος τοΰ Μιλτιάδου τά τρόπαια, ούτω καί αυτός 

ούδεμίαν τοΰ λοιποΰ είχεν ήσυχίαν, άναλογιζόμενος τοΰ 

σείου τά κατορθώματα, ώς κληρονομιάν πολύτιμον. Ταΰτα 

φρονών δ Ναπολέων διεβουλεύετο ήδη σπουδαίως ίνα κατα- 

βάλη έκ τοΰ θρόνου τδν Φίλιππον- όςτεν εισέβαλε τή 30 Οκ

τωβρίου 1836 εις Άργεντόβρατον έπί τεθρίππου άμάςης, ώς αν 

ήρχετο εις εορτήν τινα ή πανήγυριν, άνευ δέ έλέγχου συνειδή- 

σεως, ουδέ φόβου τινός, διήλξτεν ολόκληρον τήν νύκτα κοιμώ- 

μενος, ώς τοΰτο συνέβη καί αύτώ τώ Ναπολέοντι, πριν άνατείλη 

ή ημέρα καί ττς φονικωτάτης μάχης- άλλά μή ευρών προθύ

μους εις έπανάστασιν ούτε τους αξιωματικούς ού'τε τούς στρα- 

τιώτας συνελήφΪΓη άνευ άντιστάσεως, αντί παντδς δέ άλλου λόγου 

έξέφρασε τούς έξης μόνον λόγους- “ Ε ίμί λοιπδν αιχμάλωτος· 

τοΰτο καί έγώ ήϊελον- άλλ’ ού καταζήσω έν τή εξορία.’’ 

Άπαχυείς δέ εις Παρισίους έξωρίσϊη ύπδ τοΰ Φιλίππου εις 

τάς Όμοσπόνδους τής ’ Αμερικής έπαρχίας- έκεώίεν δ'μως 

γράφων πρδς τήν μητέρα αύτοΰ διά ποιητικής λογογραφίας, 

είτε ρωμαντισμοΰ, άπεδείκνυε πάντοτε τδν σταθερόν αύτοΰ 

σκοπόν, ίνα φότάση εις τδν ύπατον βαθμόν τής πολιτικής
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δυνάμεως- χάριν δέ τούτου έπιστρέψας εις Ευρώπην παρε- 

μύξτησε τούλάχιστον τήν μητέρα Ώρτενσίαν πνέουσαν ήδη τά 

λοίσθια, καί άποξτανοΰσαν τώ 1837.

Μετά ταΰτα δ Ναπολέων γράψας ώς άπολογίαν σφοδρο- 

τάτην κατά τοΰ Φιλίππου ύπόμνημα ή νέον Φιλιππικόν έμα- 

κρύνξτη τής Έλουητίας κατ’ αίτησιν αύτοΰ, καί κατέφυγεν εις 

’ Αγγλίαν- άλλά καί έκεΐ έν μέσω ποικίλων εύπαξτειών καί 

διαχύσεων τήν βασιλείαν ώνειρεύετο- όςτεν προσελάμβανε πάν

τοτε νέους φίλους άξιους καί ίτερμουργούς, ώς ήτο αύτδς με- 

γαλεττήβολος. ’ Ε κ  τών έτεροφώτων τούτων πλανητών, ύφ’ ών 

κατά διαφόρους άποστάσεις περιεστοιχίζετο, ήτο καί δ Περ- 

σινΰς, δ'στις έξετέλει προ'σύμως καί έπιτηδείως πάντα τά 

αρμόδια σχέδια πρδς τδ μελετώμενον σύστημα, έκίνει δέ μετά 

πολλής δεξιότητος τής συνωμοσίας τά έλατήρια, ώς καρτερι

κός κατά τήν άκμήν τών πραγμάτων καί πρδς τούς κινδύ

νους άκατάπληκτος.

Έπιστάντος δέ ήδη τοΰ καιρού, δ Ναπολέων έβριψεν 

αύσις τδν κύβον, μηδενός είδότος ποΰ ύπάγει- καί έπιβάς 

άτμοκινήτου έρχεται, ώς έπί θεωρίαν οί άρχαΐοι, ύπδ τών 

οπαδών τής τύχης αύτοΰ παρακολουξτούμενος καί μετά πάν

των τής βασιλικής δυναστείας τών παρασήμων, δηλ. πολυτε

λούς άποσκευής, πολυαρίθμου θεραπόντων δορυφορίας, οψο- 

ποιών, ιππέων, κυνηγών, οικονόμων, γραμματέων, κουρέως καί 

λαμπράς οικιακής ένδουχίας- παρηκολούϊει δέ καί άετδς χει- 

ροήϊης, προωρισμένος, κασώς ή έριφος τοΰ 2αρτωρίου (ίδε 

ΤΤλούταρχον), εις δραματικόν άποτέλεσμα- έν γένει δέ πάσα 

η προπομπή ήτο ξτεατρικώτερόν πως προπαρεσκευασμένη. 

’ Αποβιβαστείς όμως (6 Αύγούστου 1840) εις Γεσσοριακόν, ούδε- 

μίαν είδε πάλιν έκ τών αύτό^ι στρατιωτών προθυμίαν, άνα
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πετασίϊείσης τής σημαίας · οϊεν αναγκαστείς εις φυγήν έκο- 

λύμβησεν όπως έλζτη εις τό πλοϊον, άλλα συλληφ^είς άπηχτη 

πάλιν εις Παρισίους ώς υπόδικος· καί δικαζόμενος παρά τών 

τιμούχων έδειξε μέν καί αύτός ρητορικήν δύναμιν καί φρό

νημα έξηρμε'νον καί πεποίϊτησιν εις εαυτόν καί όλως νεοφανή 

πλεονεκτήματα· άλλ’ έ λόγος αύτού ένεψυχώΐτη μάλιστα υπό 

τής χειμάβρου δίκην ρεούσης παθητικής, ευγλωττίας του 

περιωνύμου συνηγόρου καί βουλευτοΰ Βεριέρου. Καί όμως οΰχ 

ήττον καταδικαστείς εις ειρκτήν διά βίου έπέμφϊη εις τό 

φρούριον Χάμ. Έ μβάς δ’ ε’κεΐ έξεφώνησε τούς εξής άξιοση- 

μειώτους λόγους· “ Ένταΰ^ά είμι έν οίκείω τόπω. ’ Ιδού δ 

άνθρωπος· ιδού τό δράμα” !

Κατάκλειστος όμως ύστερον, ώς λέων έντός ζωγρείου, παρω- 

ξύνετο όσημέραι καί έγίνετο εαυτού ^υμοειδέστερος · έφιλονείκει 

δέ μετά τού φρουράρχου καί τών άλλων άξωματικών, αν καί 

εύπει^ώς προσεφέροντο πάντοτε, έως ού κατώρΐτωσεν "να δρα- 

πετεύση καί έπανέλϊη εις ’ Αγγλίαν διαμείνας δέ αύτόϊι 

μέχρι τής παραιτήσεως τού Φιλίππου, ήλΐτε πάλιν εις Γ α λ

λίαν (1848), όπως έκλεχΐτή βουλευτής· άλλ’ ύστερον άνη- 

γορεύϊη δι’ άπολύτου πλειονοψηφίας ού μόνον πρόεδρος τής 

δημοκρατίας, αλλά καί αύτοκράτωρ.

Τοιαύτα αποτελέσματα έχει πολλάκις ή σταότερότης, 

βοηΐτούσης καί τής συνέσεως, έπιλαμβανομένης δέ καί τής 

τύχης, δηλ. τής φοράς τών πραγμάτων. "Οταν όμως προέρ- 

χηται έκ δοξομανίας, πόϊου έκδικήσεως καί πλεονεξίας προς 

βλάβην άλλων, έκτρέπεται εις ίσχυρογνωμοσύνην καί γίνεται 

θλιβερόν έλάττωμα. Ύ π ’ αυτού κυριευόμενος ο Αλ Ναπολέων 

ήδιαφόρει σχεδόν, αν έπασχον τοσούτοι λαοί, αν έφονεύοντο 

μυριάδες πολλαί, αν έλεηλατούντο έπαρχίαι, αν κατεστρέφοντο
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χωρία- τετρακόσιαι χιλιάδες Γάλλων άπώλοντο μόνον έν 

’ Ισπανία, υπέρ τάς πεντακοσίας δέ ίσως έν ΓΡωσσία έπί τής 

μεγάλης αυτού έκστρατείας- πόσοι δέ άρά γε κατά τάς άλλας 

μάχας έξ αύτών τούτων, καί πόσοι έκ τών πολεμίων κ α ϊ  

απασαν τήν Ευρώπην, άφ’ ότου ή Γαλλική δημοκρατία 

έπλημμύρισεν ώς βιαιότατος χείμαρρος· τό δέ πλήθος τών 

διασκορπισΐτέντων εκατομμυρίων τίς άκριβώς συμπεραίνει; 

Άλλά στυγερώτατος πάντων τών υπό ολεϊρίας σταθερότητας 

κινη^έντων ποτέ πολέμων άπεδείχΪΓη κ α ϊ ’ ημάς αυτούς δ 

τού προέδρου τής άμερικανικής βορείου συμπολιτείας Λιγκόλν’ 

διότι παραταχτείς εις τέσσαρα όλα έτη έρήμωσε μέν γεωργών 

τάς πεδιάδας, έξήπλωσε δέ ώς νεκρικήν σινδόνα πένΪΓος καί 

κατήφειαν εις απασαν τήν χώραν, έξαντλήσας δέ άπειρους 

θησαυρούς αυτόθι έκοινώνησε τά φρικώδη αύτοΰ άποτελέσματα 

καί εις μυριάδας άργούντων βιομηχάνων ταύτα δέ πάντα έπί 

προφάσει τής τών Αί’ίιόπων δούλων έλευϊερώσεως! ’Αλλά 

“ Τό καλόν ού καλόν, αν μή καλώς γένηται.” ..
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΕ 10 2  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

υπό Ί α . Ν. Β αλέττ«.

Γ α μ ιη ά  π α ρ α γγέλμ α τα .

α') Πρώτιστα πάντων οί νεόνυμφοι πρέπει ν’ άποφεύγωσι 

τάς αμοιβαίας διαφοράς καί προσκρούσεις, ενθυμούμενοι, οτι 

καί τά συναρμοσξτέντα καί συγκολληΐτέντα σκεύη κατ’ άρχάς 

μέν έκ μικράς προφάσεως διασπώνται, άλλ’ οταν διά χρόνου 

τινός συγκολληϊώσιν οί αρμοί αυτών, μόλις υπό τού στυρος 

καί του σιδήρου διαλύονται.

β') Καΐτώς τό πυρ έςάπτεται μέν ευκόλως, οταν έπιληφϊή 

τών άχύρων, ή τού βάμβακος, ή τών τριχών τού λαγωού, 

σβέννυται δέ τάχιστα, έάν μή εύρη στερεωτέραν τινά ύλην, 

ούτω καί τών νεογάμων τόν όξύν έρωτα ούδαμώς πρέπει νά 

νομίζωμεν διαρκή καί βέβαιον, πριν ή έγκατασταΐή εις το 

ήίτος αυτών, καί λάβη έμψυχον, ούτως είπεϊν, διάότεσιν.

γ') Καξίώς ή διά τών φαρμάκων αλιεία ταχύτερον μεν 

καί εύκολώτερον συλλαμβάνει τόν ίχϊτύν, καθιστά δέ αυτόν 

ά'βρωτον καί άχρηστον, ούτως αί διά γοητείας έφελκύουσαι 

τούς άνδρας έ'χουσι συζύγους έμπλήκτους καί άνοήτους καί 

διεφθαρμένους. Καί την Κίρκην ούδαμώς ωφέλησαν οί ύπ’

αυτής καταφαρμακευξτέντες εταίροι τού Όδυσσέως, καί μετα- 

βληϊτέντες εις χοίρους καί ’όνους· αυτός δέ ό Όδυσσεύς δια- 

μείνας φρόνιμος καί άμετάβλητος ύπερβαλόντως ήγαπήξίη 

ύπ’ αυτής.

δ') "Οσαι γυναίκες προτιμώσι νά έχωσιν άνοήτους ανδρας, 

ΐνα κατεξουσιάζωσιν αυτών, καί ούχί φρονίμους, ίνα μη ύπα- 

κούωσιν αύτοϊς, έμοιάζουσι πρός τούς έν οδώ προτιμώντας νά 

οδηγοσι τυφλούς, ή νά έπωνται εις τούς βλέποντας καί 

γινώσκοντας.

ε') Ή  μέν σελήνη, οσω μάλλον άφίσταται τού ήλιου, τόσω 

μάλλον γίνεται περιφανής καί λαμπρά- άφανίζεται δέ παν- 

τάπασι καί κρύπτεται, οταν πλησιάση τώ ήλίω. Ή  δέ σώ- 

φρων γυνή οφείλει πράττειν πάν τουναντίον τουτέστιν, έν 

οσω μέν εύρίσκεται πλησίον τού άνδρός αυτής, νά φαίνηται 

διαλάμπουσα, έκείνου δέ μή παρόντος, νά οίκουρή καί νά 

ένασχολήται είς τήν καλήν τής οικίας διοίκησιν.

ς ')  Καξτώς, οταν ληφΐώσι δύο σύμφωνοι φθόγγοι, τό μέλος 

άνήκει είς τόν βαρύτερον, ούτω πάσα πράξις έν οικία σωφρό- 

νως διοικουμένη πράττεται μέν ύπ’ άμφοτέρων τών συζύγων 

όμονοούντων, έπιδεικνύει δέ τήν τού άνδρός πρωτοβουλίαν καί 

προτίμησιν.

ζ ') Λέγεται οτι ό Κάτων έξέβαλε τής βουλής τόν φιλή- 

σαντα τήν εαυτού γυναίκα, παρούσης τής ¿υγατρός■ καί 

τούτο μέν ίσως έστί σφοδρότερον τού δέοντος· εί δέ αισχρόν 

τό άσπάζεσίται άλλήλους, ετέρων παρόντων, πώς ούκ έ'στιν 

αί'σχιον τό ύβρίζεσ’ϋ'αι καί διαφέρεσ~αι πρός άλλήλους, ετέ

ρων παρόντων;

η’) Κα^ώς τό έκ χρυσού καί λίϊω ν πολυτίμων κεκοσμη- 

μ.ενον κάτοπτρου είς ούδέν ωφελεί, έάν μή δεικνύη τήν
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μορφήν δμοίαν, ουτω καί ή πλούσια σύζυγος εις ούδέν ωφελεί, 

εάν μή συζή τώ ίδίω άνδρί έν ή^ει δμοίω καί πρέποντι. 

Το μέν κάτοπτρον, ε’άν παριστά τήν ιλαράν εικόνα σκυθρω

πήν, τήν δέ λυπηράν καί σκυθρωπήν ιλαράν, ημαρτημένου 

καί φαύλο'ν έστιν ή δέ γυνή άκαφος καί φαύλη, έάν σκυϊτρω- 

πάζη, παίζοντος του άνδρός, παίζη δέ καί γελά, σκυϊρωπάζοντος 

εκείνου · διότι τό μέν πρώτον προξενεί άηδίαν, το δέ δεύτερον 

εμφαίνει ολιγωρίαν. Κα^ώς λοιπόν οί γεωμέτραι λέγουσιν, οτι αί 

γραμμαί καί αί ε’πιφάνειαι ούδαμώς κινούνται κ α ί1’ εαυτάς, άλλά 

συγκινοΰνται τοΐς σώμασιν, ουτω καί ή γυνή οφείλει μετέχειν 

τών αισθημάτων του άνδρός καί παίζοντος καί σπουδάζοντος.

^') 'Ο  Πλάτων λέγει, οτι ευδαίμων καί μακαρία έστίν 

ή πόλις έκείνη, έν ή ούδαμώς άκούεται λεγόμενον τό έμόν 

καί ούκ έμ όν, διά τήν κοινήν χρήσιν πάντων τών αγαθών 

άλλά πολύ μάλλον άφαιρετέον έστί τήν τοιαύτην φωνήν έκ 

τού γάμου, κοινών υπαρχόντων τοϊς συζύγοις τών αγαθών. 

Πλήν κα^ως οι ιατροί λέγουσιν οτι αί πληγαί τών άριστερώυ 

πλευρών του σώματος άντανακλώσι τήν αίσϊησιν εις τά 

δεξιά, οΰτω καί ή γυνή οφείλει συμπαξτεϊν τώ άνδρί, καί ο 

άνήρ τη γυναικί, "να διά τής αντιστρόφου ταύτης αγάπης 

καί συμπάθειας διατηρήται ή κοινωνία αύτών, ένισχυομένη, 

ον τρόπον ένισχύονται καί οί δεσμοί διά της άμοιβαίας αύ

τών περιπλοκής. Τοιαύτη λοιπόν πρέπει νά ύπάρχη εις τούς 

συζύγους καί ή τών χρημάτων κοινωνία· καταβαλόντες πάντα 

καί άναμίξαντες εις μίαν ούσίαν, ού δύνανται νομίζειν μέρος 

ίδιον καί μέρος άλλότριον, άλλά τό πάν ίδιον καί μηδέν άλλό- 

τριον. Ά λλ ’ ομως παρατηρητέον καί τούτο, οτι, καϊώς τον 

υδατι κεκραμένον οίνον, καν τό κράμα μετέχη πλείονος υδα- 

τος, ομως οίνον όνομάζομεν αύτό, ουτω καί ή χρηματική
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περιουσία καί ό οίκος άπας πρέπει νά φέρη τό ό'νομα τού 

άνδρός, καν τό πλείστον μέρος αύτών έκ τής γυναικός 

προέλίΤη.

ι') Φιλόπλουτος μέν ήν ή 'Ελένη καί φιλήδονος ό Πάρις· 

φρόνιμος δέ ό Όδυσσεύς καί σώφρων ή Πηνελόπη· καί διά 

τούτο δ μέν τούτων γάμος μακάριος έγένετο καί ζηλωτός, δ 

δέ έκείνων Ίλιάδα κακών παρήγαγεν "Ελλησί τε καί βαρ

βάρας.

ια') Ό  'Ρωμαίος έκείνος, δν οί φίλοι ένουξτέτουν καί έπέ- 

πληττον, οτι άπέπεμψε τής οικίας γυναίκα σώφρονα καί 

πλουσίαν καί ώραίαν, προτείνας αύτοίς τό ώραϊον αυτού 

υπόδημα, είπε- “ καί τό υπόδημα τούτο, ως βλέπετε, καινόν 

έστι καί ώραίον ούδείς ομως έξ υμών γινώσκει, πού μου 

σφίγγει τον πόδα.” Καί ή γυνή λοιπόν μή πιστευέτω εις 

τήν πλουσίαν αυτής προίκα, μηδέ εις τήν εύγένειαν, μηδέ 

εις τήν ωραιότητα, άλλά μάλλον έστω προσέχουσα τή ομιλία 

καί τφ ήϊτει καί τή συμπεριφορά προς τον άνδρα, οπως μή 

εχη ταύτα σκληρά καί δυσάρεστα καί?’ ημέραν, άλλ’ εύάρ- 

μοστα καί ά'λυπα καί έράσμια. Λιότι καξτώς οί ιατροί μάλ

λον φοβούνται τούς έξ αιτιών άδηλων καί κατά μικρόν γεν- 

νωμένους πυρετούς, ή τούς έξ αιτιών φανερών καί μεγάλων, 

ουτω καί τά τοίς πολλοΐς άγνωστα μικρά καί συχνά καί 

καΪΓημερινά προσκροΰματα τής γυναικός καί τού άνδρός 

βλάπτουσι μάλλον καί διαχωρίζουσι τήν συμβίωσιν.

ιβ’) ’ Ολυμπίάς ή ’ Αλεξάνδρου μήτηρ άκούσασα, οτι τών 

αύλικών τις ένυμφεύξτη γυναίκα ώραίαν, άλλά κατηγορουμέ- 

νην, “ Ουτος, είπεν, άνόητός έστιν άνθρωπος, ώς έμπιστευξτείς 

®ί? μόνους τούς οφθαλμούς αυτού.”  Πρέπει λοιπόν νά μτ 

νυμφευώμε^α διά τών όμμάτων ή διά τών δακτύλων, άρώ-
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μουντές δι’ αυτών πόσα φέρει προίκα ή νύμφη, άλλα κρί- 

νοντες, πώς έ'χομεν να συζήσωμεν μετ’ αύτής.

ιγ') Ο Σωκράτης συνεβούλευε τούς εις το κάτοπτρον ε’μ- 

βλε'ποντας νέους, εάν μέν ώσι δύσμορφοι, νά έπανορ^ώσι την 

δυσμορφίαν διά τής αρετής, ε’άν δέ εύ'μορφοι, νά μη κατ- 

αισχύνωσι τήν εύμορφίαν διά τής κακίας. Κατά δή το 

παράγγελμα τούτο, καί πάσα οικοδέσποινα, οταν φέρη το 

κάτοπτρον έν ταίς χερσίν, έάν μέν δύσμορφος τυγχάνη ούσα, 

λεγέτω καότ’ έαυτη'ν, “ Τ ί λοιπόν έ'σομαι, αν μή έχω καί 

σωφροσύνην;” ε’άν δέ εύ'μορφος, “ Τ ί λοιπον έ'σομαι, άν έχω 

καί σωφροσύνην;” Μέγα βεβαίως καί έντιμον έ'σται το κέρ

δος τής δυσμόρφου γυναικός, έάν κατορ^ώση ν’ άγαπάται 

μάλλον διά τό ήϊτος ή διά τό κάλλος αύτής.

ιδ') Ό  Σικελίας τύραννος Διονύσιος έ'πεμψε πρός τάς 

θυγατέρας τού Λυσάνδρου πολυτελή ίμάτια καί περιδέραια- 

άλλ’ ό Σπαρτιάτης στρατηγός ούκ έδέξατο τά δώρα, είπών 

“  Ταύτα τά κόσμια καταισχύνει μου μάλλον ή κοσμήσει τάς 

θυγατέρας. ”  Προ δέ τού Λυσάνδρου ό Σοφοκλής είπε τούτ 

αυτό έν τοϊς εξής στίχοις·

Ού κόσμος, ούκ, ώ τλήμον, άλλ’ ακοσμία 

Φαίνοιτ’ άν είναι, σών τε μαργότης φρενών.

Διότι κόσμος έστίν, ώς έλεγεν ό Κράτης, πάν ο, τι 

κοσμεί- κοσμεί δέ τήν γυναίκα ο, τι ποιεί αύτήν κοσμιω- 

τέραν· κοσμιωτέραν δέ ποιεί ούχί ό χρυσός, ούτε ό σμά- 

ραγδος, ούτε δ κόκκος, άλλ’ οσα περιβάλλουσιν αύτήν σεμνό

τητα, εύταξίαν καί αιδώ.

ιε') Οί μελλόνυμφοι προσφέροντες ΪΓυσίαν τή γαμηλία 

"Ηρφ κατά παλαιόν τινα νόμον, ού κατακαίουσιν έπί τού
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βωμού μετά τών άλλων ιερείων καί την χολήν, άλλ’ έξαι- 

ροΰντες αύτήν ρίπτουσι περί τον βωμόν. Αίνίττεται δέ διά 

τούτου δ νομο^έτης, οτι χολή καί οργή ούδεμίαν έχουσι 

χώραν έν τώ γάμω- διότι ή αύστηρότης τής οίκοδεσποίνης 

πρέπει νά ή ώφέλιμος καί γλυκεία, ώς ή τού οίνου, ούχί δέ 

πικρά καί φαρμακώδης, ώς ή τής άλόης.

ις') Γ0  Πλάτων τον Ξενοκράτην, τά μέν άλλα καλόν 

κάγα'ίον ό'ντα, βαρύν δέ τό ήότος καί σκυθρωπόν, συνεβου- 

λευε ϊτύειν ταίς Χάρισιν. Νομίζω λοιπόν οτι καί ή σώφρων 

γυνή οφείλει φαίνεσόται έπίχαρις πρός τον ίδιον άνδρα, ινα 

συνοική μετ’ αύτού ευχαρίστως, ώς έλεγεν δ Μητρόδωρος, 

καί ούχί όργιζομένη καί σκυθρωπή, οπως δείξη τάχα οτι 

σωφρονεϊ. Ούτε ή άφελής γυνή πρέπει ν’ άμελή τής καότα- 

ριότητος, ούτε ή φίλανδρος τής άναγκαίας φιλοφροσύνης- 

διότι ή σκυότρωπότης καΐτίστησιν αηδή τήν εύταξίαν τής 

γυναικός, ώς ή ρυπαρότης τήν άφέλειαν.

ιζ') Ή  φοβουμένη νά γελάση ένώπιον τού άνδρός αύτής, 

ή νά πράξη τι τοιοΰτον, ινα μή φανή θρασεία καί ακόλα

στός, ούδέν διαφέρει τής μή άλειφομένης τήν κεφαλήν, ινα 

μτ φανή οτι μεταχειρίζεται μύρα, καί τής μή νιπτόμενης 

τό πρόσωπον, ίνα μή φανή οτι, μεταχειρίζεται ψιμυΐπον. 

Καΐτώς δέ οί ποιηταί καί οί ρήτορες, οσοι φεύγουσι τό περί 

τήν λέξιν χυδαϊον καί άγενές καί κακόζηλον, προσπα^ούσιν 

έντέχνως νά συγκινώσι τον άκροατήν διά τών πραγμάτων 

καί τής άκριβούς έκ^έσεως τών έννοιών, οΰτω καί ή οικο

δέσποινα οφείλει πάν μέν περιττόν καί πανηγυρικόν ν απο- 

φεύγη, τάς δέ ήϊικάς καί βιωτικάς χάριτας νά μεταχειρίζη- 

ται ένώπιον τού άνδρός αύττς.

ιη') Έ ϊ ο ς  ήν ταίς Αίγυπτίαις γυναιξί μτ φέρειν ύπο-
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δήματα, όπως διημερεύωσιν έν τή οικία- άλλ’ αί πλείσται 

γυναίκες διαμένουσιν έν τη οικία, έάν μόνον στερηΐτώσι διά- 

χρυσα υποδήματα και ψέλλια καί πορφύραν καί μαργαρίτας.

& ')  Ό  Φειδίας έποίησε την Άφροδίτην των Ήλείων πα

τούσαν χελώνην, διδάσκων οΰτω τάς γυναίκας οτι οφείλουσιν 

οίκουρεϊν καί σιωπάν.

κ') Οί πλούσιοι καί οί βασιλείς τιμώντες τούς φιλοσόφους, 

εαυτούς τιμώσιν ούχ ήττον ή εκείνους- οί δέ τούς πλουσίους 

κολακεύοντες φιλόσοφοι άντί τού δοξάζειν εκείνους καται- 

σχύνουσιν εαυτούς. Τοΰτο συμβαίνει καί περί τάς γυναίκας- 

έπαινοΰνται μέν, ύποτασσόμεναι τοϊς ίδίοις άνδράσιν, άδοξοΰσι 

δέ καί άσχημονούσι μάλλον των έξουσιαζομένων, όταν προσ- 

παΐούσι να κατεξουσιάζωσιν αύτών. ’ Οφείλει δέ δ άνήρ 

έξουσιάζειν της γυναικός, ούχί ώς δ δεσπότης τού κτήματος, 

άλλ’ ώς ή ψυχή του σώματος, συμπαγών αύτή καί συμπε- 

φυκώς δι εύνοίας αδιάλειπτου.

κα') Κα^Γως οί φυσικοί λέγουσιν, οτι ή κράσις των υγρών 

γίνεται καθόλου καί άδιάκριτος, οΰτω καί οί εις γάμου κοι

νωνίαν έρχόμενοι τα πάντα οφείλουσιν έ'χειν κοινά καί αδιά

κριτα , καί χρήματα, καί φίλους, καί συγγενείς. Δια τοΰτο 

δ ’ Ρωμαίος νομοϊέτης άπηγόρευσε τοϊς νεονύμφοις τό διδόναι 

καί λαμβάνειν δώρα παρ’ άλλήλων, Ενα πάντα κοινά νομίζωσι 

τά υπάρχοντα αύτοίς.

κβ') Έ ν Αέπτει, πόλει τής Λιβύης, παλαιόν έ'ΪΓος έστί, τή 

μετά τον γάμον ήμερα νά πε'μπη πρός τήνπενϊτεράν ή νύμφη, καί 

νάζητήπαρ’ αυτής χύτραν- ή δέ πενΐτερά άρνεϊται, λέγουσα ότι 

ούκ έχει- καί τοΰτο γίνεται, όπως έξ αρχής έννοήση ή νύμφη, 

οτι ή πεν^ερά ομοιάζει πρός μητρυιάν, καί μη άγανακτή, έάν 

ύστερον πράξη καί άλλο τι τραχύτερον. Τοΰτο λοιπόν γινώσκουσα
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πάσα γυνή οφείλει ΪΓεραπεύειν τοΰ κακοΰ τήν αιτίαν. ’ Επειδή 

ή πενΪΓερά ζηλοτυπεϊ πρός αυτήν ώς μάλλον άγαπωμένην υπό 

τοΰ υίοΰ, μία υπάρχει τοΰ κακοΰ θεραπεία, ιδίαν μέν πρός 

έαυτήν αγάπην τοΰ άνδρός νά κατασκευάζη ή γυνή, τήν δέ 

πρός τήν μητέρα όφειλομένην αγάπην νά μή οίκειοποιήται 

μήτε νά σμικρύνη.

κγ') Αί μέν μητέρες φαίνονται μάλλον άγαπώσαι τούς 

υιούς, ώς δυναμένους βοη^είν αύταίς- οί δέ πατέρες τάς θυ

γατέρας, ώς χρείαν έχούσας τής βοήθειας αυτών ίσως δέ 

καί τιμώντες άλλήλους, δ έτερος φαίνεται ¿σπαζόμενος καί 

άγαπών τό μάλλον οίκεϊον τώ έτέρω. ’ Αλλά τοΰτο μέν ίσως 

ύπόκειται εις διαφοράς τινας- φρόνιμον δέ έστιν, άν ή γυνή 

φαίνηται τιμώσα μάλλον τούς γονείς τοΰ άνδρός ή τούς ¿αυ

τής, καί πρός έκείνους άναφέρουσα, εί τι συμβαίνει λυπηρόν 

έν τη οικία, κρύπτουσα δέ τοΰτο άπό τών γονέων αυτής. 

“ Ποιεί γάρ καί τό πιστεύειν δοκεϊν πιστεύεσαι, καί τό 

φιλεϊν φιλεϊσϊαι.”

κδ') Οί στρατηγοί τοΰ νεωτέρου Κύρου παρτγγειλαν τοϊς 

μετ’ αύτοΰ στρατευομένοις Έλλησιν, έάν μέν έπέρχωνται οί 

έχ^ροί μετά βοής, νά δέχωνται αυτούς έν σιωπή, έάν δέ 

έκεΐνοι σιωπώσι, αυτοί μετά βοής νά έπιπίπτωσι κατ’ έκείνων. 

Αί δέ φρόνιμοι γυναίκες, όταν μέν οί άνδρες κραυγάζωσι μετ’ 

οργής, σιωπώσιν ήσυχάζουσαι- οταν δέ έκεΐνοι σιωπώσιν, 

αύταί προσομιλοΰσαι καταπραύνουσιν έκείνων τήν όργήν.

κε') Ή  Έρμιόνη άληίές τι φαίνεται λέγουσα παρ’ Ευ

ριπίδη ·

Κακών γυναικών είσοδοί μ’ άπώλεσαν.

Τοΰτο δέ ούχ άπλώς φαίνεται γινόμενον, άλλ’ όταν αί 

πρός τούς άνδρας διαφοραί καί ζηλοτυπίαι άνοίγωσιν εις τάς
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τοιαύτας γυναίκας ού μόνον τάς ΪΓυρας τής οικίας, αλλά καί 

τάς άκοάς τής οίκοδεσποίνης. Το'τε λοιπόν μάλιστα ή φρό

νιμος γυνή οφείλει άποκλείειν τά ώτα, καί άποφεΰγειν τών 

τοιούτων γυναικών τον ψιθυρισμόν, ινα μή προστεΪΓή πυρ έπί 

πυρ, καί πρόχειρον έχειν τό περί Φιλίππου ιστορούμενου. 

Λέγεται ότι εκείνος, έρεϊιζόμένος υπό τών φίλων αύτού κατά 

τών Ελλήνων, ως εύεργετουμένων, καί όμως κακολογοιντων 

αύτόν, είπε- “ Τ ί λοιπόν πράξουσιν, αν καί κακοποιώμεν αυ

τούς, οί νυν εύεργετούμενοι καί κακολογούντές με;’’ "Οταν 

λοιπόν αί διαβάλλουσαι γυναίκες λέγωσιν, ότι λυπεί σε ό άνήρ 

σου φιλούσαν καί σωφρονούσαν, πρόχειρος έστω ή άπάντησις- 

“ Τ ί λοιπόν πράξει, άν καγώ μισήσω καί άδικήσω αύτόν;”

χ ς )  "Οτε Γοργίας ό ρήτωρ έ'μελλεν άναγνώναι τοίς Έ λ -  

λησιν έ ν ’ Ολυμπία λόγον περί έμονοίας, άναστάς ο Μ έλα νότος 

είπεν · “ Ούτος συμβουλεύει ήμίν περί έμονοίας, ος έν τή ιδία 

οικία ού κατώρϊωσεν έχειν ομόνοιαν, εί καί μόνοι τρείς είσιν 

οί ένοικούντες, αύτός καί ή γυνή αύτού καί ή ΪΤεράπαινα- ” 

διότι, ώς φαίνεται, υπήρχε ζηλοτυπία τής γυναικός πρός τό 

ότεραπαινίδιον, καί τάραχος έντεΰ'ίεν καί έρις πολλή. Ο 

μέλλων λοιπόν νά διευϊύνη έναρμονίως φίλους καί πολιτείαν, 

πρώτιστα πάντων οφείλει παρέχειν τήν ιδίαν οικίαν έμονοίας 

παράδειγμα.

κζ') Γ0 Πλάτων συνεβούλευε τούς γέροντας νά αίσχύνων- 

ται τούς νέους, "να κάκείνοι σέβωνται αύτούς· διότι, όπου οί 

γέροντες άναισχυντούσιν, ούδεμία αιδώς έγγίνεται τοίς νεω- 

τέροις, ούδέ σέβας πρός τούς γέροντας. Τούτο λοιπον ένίυ- 

μούμενος έ άνήρ, προ πάντων οφείλει σέβεσϊαι τήν ιδίαν 

γυναίκα, όπως άπολαύη τής αύτής τιμής παρ έκείνης.
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Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  Α Ρ Ε Ί ' Α Ι .

Λ .

ΜΙΚΚΑ καί ΜΕΓΙΣΤΗ.

Άριστότιμος ό τών Ήλείων τύραννος ήν μέν ισχυρός, ώς 

υπό τού βασιλέως ’ Αντιγόνου βοηΐτούμενος, μετεχειρίζετο δέ 

τήν εαυτού δύναμιν έν άδικία καί ώμότητι· διότι ού μόνον 

αύτός ήν φύσει θηριώδης, άλλα καί περιποιούμενος ύπό φόβου 

τούς τήν άρχήν αύτού καί τό σώμα φυλάττοντας βαρβάρους 

μιγάδας, παρέβλεπε τούς πολίτας άδικουμένους καί σκληρώς 

ύπ’ αύτών ύβριζομένους. Είς τών βαρβάρων τούτων, Αεύκιος 

ονομαζόμενος, έπεχείρησε ν’ άπαγάγη ύβριστικώς ώραίαν τινά 

νεάνιδα, ένόματι Μίκκαν, θυγατέρα τού Φιλοδήμου · καί 

πέμψας έκάλεσε τήν παρθένον παρ’ έαυτώ. Οί μέν ούν γο

νείς φοβητέντες περί τής ζωής τής ΐτυγατρός, εί παρήκουεν, 

συνεβούλευον αύτήν ύπακοΰσαι τώ προστάγματι τού βαρβά

ρου- έκείνη δέ, γενναία καί μεγαλόφρων ούσα, παρεκάλει τόν 

πατέρα, περιπλεκομένη καί καΐτικετεύουσα, "να ύπομείνη 

μάλλον τόν θάνατον αύτής ή τήν άτίμωσιν. ’Εντεύθεν οί 

πρός απαγωγήν τής κόρης άποσταλέντες έβράδυνον- ο δέ 

Αεύκιος μέϊης καί ‘ίυμού πλήρης, έξανέστη τού συμποσίου, 

καί έλΐτών εις τήν οικίαν τού Φιλοδήμου εύρε τήν Μίκκαν 

εχουσαν τήν κεφαλήν έπί τών γονάτων τού πατρός, καί διέ- 

ταξεν αύτήν άποτόμως έξεγερϊήναι καί συνακολουΐτεϊν αύτω- 

άρνουμένην δέ άπανΐτρώπως έμαστίγωσεν. Άλλ’ ή μέν κόρη 

σιωπή τάς βασάνους ύπέμενεν, ό δέ πατήρ καί ή μη'τηρ 

κα^ικέτευον κλαίοντες υπέρ τής ϊυγατρός- καί επειδή ο
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ράββαρος διέμενεν άκαμπτος προς τούς θρήνους αύτών, 

ε’πεκαλούντο ^εούς καί ανθρώπους, μάρτυρας της αδικίας, 

ήν ύφίσταντο· άλλ’ εκείνος ύπό ξτυμοΰ καί με'ί'ης έξω φρέ

νων γενόμενος, άπέσφαξε τήν παρθένον, ώς έτυχεν έχουσα 

το πρόσωπον έν τοϊς κόλποις τού πατρός.

Αί ωμότητες αύται ούδαμώς μετέβαλον την γνώμην τού 

τυράννου Άριστοτίμου· άλλ’ άκαμπτος διετέλει πολλούς μέν 

φονεύων, πλείονας δέ φυγαδεύων καί οκτακόσιοι άνδρες τών 

Ήλείων .καταφυγόντες προς τούς Αίτωλούς έπεκαλούντο τήν 

βοήθειαν αύτών, οπως άποσπάσωσι παρά τού τυράννου τάς 

γυναίκας αύτών καί τά νήπια τέκνα. ’ Αλλά μετ’ ολίγον δ 

τύραννος αύτδς έκήρυξεν, οτι, οσαι τών γυναικών βούλονται 

άπελ^εϊν προς τούς ίδιους άνδρας, δύνανται έλευξίέρως άπελ- 

ξίεΐν, λαβοΰσαι τά εαυτών καί ίδων οτι υπέρ έξακόσιαι μετά 

χαράς έδέξαντο τδ κήρυγμα, διέταξε ν’ άπέλίτωσιν ά^ρόαι 

έν ημέρα ρητή, αύτού τήν προσήκουσαν άσφάλειαν παρέχον- 

τος. Έπιστάίης δέ της ημέρας, αί μέν γυναίκες ή^ροίζοντο 

περί τάς πύλας τής πόλεως, συσκευασάμεναι οσα ήδυνή^ησαν 

χρήματα καί πράγματα, καί έκ τών τέκνων τά μέν έν άγκά- 

λαις φέρουσαι, τά δέ έπί τών αμαξών έ'χουσαι, καί περιέμενον 

άλλήλας προς έξοδον. Άλλ’ αίφνης πολλοί τών ύπηρετών τού 

τυράννου έπήρχοντο προς αύτάς, μακρό^εν βοώντες νά περι- 

μένωσιν· καί προσελξτόντες, τάς μέν γυναίκας διέταξαν νά 

έπανέλϊωσι, τά δέ ζεύγη καί τάς άμάξας ύποστρέψαντες 

ώθησαν έπ’ αύτάς, καί δι’ αύτών άνηλεώς διήλαυνον, ού 

συγχωρούντες αύταϊς ού'τε νά μένωσιν ούτε ν’ άκολουϊτώσιν, 

ού'τε νά σώξωσι τά εαυτών τέκνα, ών τά μέν έκπίπτοντα 

τών άμαξών, τά δέ ύποπίπτοντα, έλεεινώς έφονεύοντο- άλλά 

κραυγάζοντες καί μαστιγούντες αύτάς ώς πρόβατα, ώΐουν
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εις τά πρόσω, εως περιέκλεισαν άπάσας εις τδ δεσμωτηρίου· 

τά δέ χρήματα προς τον Άριστότιμον άπεκομίσ^Γησαν. Έ π ί 

τούτοις κοινή διηγέρϊη άγανάκτησις, καί αί τού Διονύσου 

ίέρειαι, ας δνομάζουσιν ε κκ α ί δε κα ,  λαβοΰσαι έκ τού ναού 

ίκετηρίας καί στέμματα ήλ^ον ώς ίκέτιδες διά τής άγοράς 

προς τον Αριστότιμον καί πρώτον μέν, παραχωρησάντων 

αύταίς μετ’ εύλαβείας τών δορυφόρων, έστησαν ένώπιον αύτού 

έν σιωπή, προβάλλουσαι τάς ίκετηρίας· έπειτα δέ φανερώς 

έδέοντο τού τυράννου, καί έξιλέουν αύτον υπέρ τών γυναικών 

άλλ’ έκεΐνος παροξύνσεις κατά τών δορυφόρων καί μετ’ οργής 

έπιπλήττων αύτούς, οτι έπέτρεψαν ταϊς γυναιξί νά πλησιά- 

σωσι, διέταξε τάς μέν ώ^ούντες τάς δέ τύπτοντες ν’ άπο- 

διώξωσι τής άγοράς, εκάστην δέ αύτών κατεδίκασεν εις πρόσ

τιμου δύο ταλάντων.

Τούτων δέ γενομένων, έν μέν τή πόλει συνέστησε συνω

μοσίαν κατά τού τυράννου έ Ελλάνικος, άνήρ έκ τε τού 

γήρατος καί τού θανάτου δύο τέκνων καταβεβλημένος, καί 

διά τούτο παρορώμενος ύπδ τού τυράννου, ώς άνίκανος πράξαί 

τι κατ’ αυτού- έκ δέ τής Αιτωλίας διαπεράσαντες οί φυγά- 

δες κατέλαβον οχυρόν τι χωρίον, τήν Άμυμώνην, ώς ορμη

τηρίου κατά τού τυράννου, καί πολλούς έδέχοντο έν αύτώ 

συμπολίτας, άποδιδράσκοντας έκ τής ’Ήλιδος. Ταΰτα φοβη

θείς ό Άριστότιμος εισήλ^ε προς τάς γυναίκας· καί νομίζων 

οτι φοβω μάλλον ή χάριτι κατορθώσει τδ σκοπούμενον, διέ- 

ταξεν αύτάς νά πέμπωσι καί νά γράφωσι πρδς τούς ίδιους 

άνδρας οπως άπέλ^ωσιν έκ τής χώρας· εί δέ μή, ήπείλει 

οτι πάσας κατασφάξει μετά βασάνων, τούς παϊδας πρότερον 

προ τών οφθαλμών αύτών σανατώσας. Αί μέν ούν άλλαι 

πολύν χρόνον άναμένοντος τού τυράννου άπάντησιν, καί
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κελεύοντος άποκρίνεσ^αι, ούδέν άπεκρίναντο προς εκείνον, 

άλλ’ έν σιωπή προσβλέψασαι προς άλλήλας υπέδειξαν, ότι 

διέμενον ατρόμητοι έκ της φοβέρας απειλής. Μεγιστώ δέ ή 

γυνή του Τιμολέοντος, καί διά τον ά'νδρα καί διά την ιδίαν 

αρετήν ηγεμονικήν έχουσα τάξιν, ού κατεδέξατο έξαναστή- 

ναι, του τυράννου παρόντος, ουδέ ταϊς άλλαις έπέτρεψεν 

άΧΧά καημένη άπεκρί^η προς αυτόν “ Ε ί μέν ¿τύγχανες 

ων φρόνιμος άνήρ, ού διεΧέγου προς γυναίκας περί άνδρών, 

άΧΧά προς εκείνους, ώς κυρίους ημών, έπεμπες πρέσβεις, 

τιμιοτε'ρους λόγους προβάλλων, ή δι’ ών ημάς έξηπάτησας· 

εί δε άπηλπισμένος νά πείσης εκείνους, επιχειρείς δι ημών 

να εξαπάτησης, μήτε ημάς έλπιζε ότι καί δευ'τερον ¿πατή

σεις, μήτε ¿κείνους ότι εύρήσεις ούτω δειλούς καί μικροπρε

πείς, ώστε φειδόμενοι παιδαρίων καί γυναικών νά έγκαταλί- 

πωσι τής πατρίδος την ελευθερίαν διότι το άπολέσαι ημάς, 

ας καί νυν ούκ έχουσιν, ού τοσοΰτόν έστι κακόν έκείνοις, 

όσον έστίν άγαμόν τό άποσπάσαι τού πολίτας άπό τής σής 

ώμότητος καί ύβρεως.”  Προς ταύτα εξοργιστείς δ Άριστό- 

τιμος, διέταξε τούς ύπηρέτας νά προσαγάγωσι τό παιδίον 

τής Μεγίστους, όπως ενώπιον αύτής ~ ανατωίσή · καί επειδή 

οι ύπηρέται ζητούντες ούχ εύρισκον το παιδίον, άναμεμιγμέ- 

νον έν άλλοις παίζουσι καί παλαίουσι, ή μήτηρ όνομαστί 

καλέσασα αύτό, είπεν “  ’Ελζτέ, τέκνον μου, όπως άπαλ- 

Χαχςτής τής πικράς τυραννίδος, πριν έτι φράσης εις ηλικίαν 

τού αίσίϊάνεσΓαι καί φρονεϊν διότι μάλλον δυσφόρητόν ε’στιν 

εμοί τό νά σε βλέπω διαρκώς δουλεύοντα παρ’ αξίαν, ή το 

νά σε Ι'δω άπαξ άποόΓνήσκοντα.” ’Επειδή δέ ο ’ Αριστόδημος 

έσπάσατο τήν μάχαιραν, καί μετ’ οργής έπήρχετο κατ’ 

αυτής εκείνης, εις τών φίλων αυτού, Κύλων ονομαζόμενος,
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δς ένομίζετο μέν υπό τού τυράννου πιστός, πράγματι δέ 

έμίσει αυτόν καί μετείχε τής τού Ελλανίκου συνωμοσίας, 

άντέστη καί έκώλυσεν αυτόν, παρακαλών καί λέγων, ότι 

άγενές έστι τό έργον καί γυναικώδες, άνάρμοστον εις άνδρα 

ηγεμονικόν καί πολυπράγμονα · ώστε μόλις συμφρονήσας δ 

Άριστότιμος άπήλϊεν εις τά ίδια.

Εύΐτύς δέ μετά τούτο έγένετο προς τον Άριστότιμον 

μέγα τι σημεΐον, έν ω άνεπαύετο έν τη οικία ,αύτοΰ, μεσημ

βρίας ούσης· άετός έφάνη περιΐπτάμενος υπέρ τήν οικίαν 

έπειτα δέ ώς έκ προνοίας καί στοχασμού άφήκε λίϊτον εύμε- 

γέζίη κατ’ έκεϊνο τής στέγης τό μέρος, έν~α ήν τό δωμάτων, 

έν ω ο τύραννος έτύγχανε κατακείμενος. ’ Επειδή δέ άμα 

έγένετο κρότος μέν άνωθεν, κραυγή δέ έξωθεν υπό τών ίδόν- 

των τον αέτόν, έκπλαγείς δ Άριστότιμος, καί μαστών το 

γεγονός, μετεπέμψατο μάντιν τινά, καί διηρωτα περι τού 

σημείου συντεταραγμένος. 'Ο  δέ μάντις έκεϊνον μέν παρη

γόρησε, λέγων ότι 6 Ζεύς έξεγείρει αυτόν καί βοηΆεϊ, προς 

δέ τούς πολίτας, οϋς είχε φίλους πιστούς, ώμολόγησεν, ότι ή 

ϊε ία  δίκη έπιπεσείται όσον ουπω κατά τής κεφαλής τού 

τυράννου. "Ο ϊεν οί περί τον Ελλάνικον άπεφάσισαν νά μή 

βραδύνωσιν, αλλά τή υστεραία νά έπιπέσωσι κατά τού τυράν

νου. Καί αύτός δέ ό Ελλάνικος είδε κ α ϊ ’ ύπνον έν έκείνη 

τη νυκτί, ότι ο έτερος τών τεςτνηκότων υιών αυτού παραστας 

έλεγεν αύτω- “ Τ ί πα'πών, ώ πάτερ, κα^εύδεις; αύ'ριον οφεί

λεις νά στρατηγήσης τής πόλεως.”  Γ0 μέν ούν 'Ελλάνικος 

καί διά τό ονειρον τούτο έτι μάλλον ^αρσήσας, παρεκίνει 

τούς συνωμότας κατά τού τυράννου- αύτός δέ ο Άριστότιμος 

μα^ών, ότι δ Κρατερός στρατοπεδεύει μετά πολλής δυνάμεως 

έν ’ Ολυμπία προς βοήϊειαν αύτοΰ, τοσούτον έλαβε λάβρος,
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ώστε προήλϊεν εις τήν άγοράν άνευ δορυφόρων μετά του 

Κύλωνος. Ταύτην ιδών τήν ευκαιρίαν κατάλληλον δ Ε λ λ ά 

νικος, το μέν σημείον, ό ήν συγκείμενον προς τους μέλλοντας 

έπιχειρείν κατά του τυράννου, ούκ έ'δωκε· φωνή δέ λαμπρά, 

καί άμα τάς χειρ ας άμφοτερας προτείνων, ανέκραξε- “ Τ ί 

βραδύνετε, γενναίοι άνδρες; καλόν έστι το ϊέατρον, οπως εν 

μέσω τής πατρίδος άγωνισϊήτε υπέρ τής σωτηρίας αύτής.”  

Τούτων λεχΐτέντων, ό μέν Κύλων σπασάμενος τό ξίφος, έπαι- 

σεν ένα των άκολου~Όυντων τω Άριστοτίμω- έν ω δέ έπήρ- 

χοντο κατά του τυράννου δ Θρασύβουλος καί δ Λάμπις, 

προφϊάσας ούτος κατε'φυγεν εις το ίερδν του Διός * έκεϊ δέ 

φονεύσαντες αύτόν, καί τδ σώμα αύτοΰ εις την άγοράν έκ- 

ρίψαντες, έκάλουν τοίς πολίτας επί τήν ελευθερίαν · άλλ’ ομως 

αί γυναίκες προλαβοΰσαι έξέδραμον του δεσμωτηρίου μετά 

χαράς καί όλολυγμού, καί περικυκλώσασαι τούς άνδρας άνευ- 

φημουν καί κατεστεφον αυτούς. Έκεϊ^εν έπελϊόντος του 

πλήθους κατά τής οικίας τού τυράννου, ή μέν γυνή αύτοΰ 

συγκλείσασα τόν θάλαμον άνήρτησεν έαυτην, τάς δέ δύο 

θυγατέρας, παρθένους ωραίας, καί ή'δη γάμων ώραν έχούσας, 

συλλαβόντες έ'συρον έ'ξω της οικίας, οπως ΪΓανατώσωσιν αύτάς 

έν βασάνοις καί ΰβρει παντοία. Ά λλ’ ή εύγενής Μεγιστώ 

δραμοΰσα προς αυτούς μετά των άλλων γυναικών έβόα 

λε'γουσα, οτι δεινά ποιοΰσιν, όντες μέν φιλελεύθεροι καί μισο- 

τύραννοι, τολμώντες δέ καί ά σελγαίνοντες ομοια τοίς τυράν- 

νοις. Ταΰτα μετά δακρύων έβόα παρρησία ή Μεγιστώ- οι 

δέ πολλοί έντρεπόμενοι τδ άξίωμα τής γυναικός, άπεφάσισαν 

νά μη ύβρίσωσι τάς παρθένους, αλλά νά έπιτρέψωσιν αύταίς 

τδ ν’ άπο^άνωσι δι εαυτών. Ως ούν έπιστρέψαντες έντδς 

της οικίας διέταξαν τάς παρθένους ν’ άποξίάνωσίν, ή μέν

πρεσβυτέρα Μυρώ περιβαλοΰσα τω τραχήλω τήν εαυτής ζώνην 

ως βρόχον, κατησπάζετο τήν άδελφήν, καί παρεκάλει αύτήν 

προσε'χειν καί ποιείν ο, τι άν ί'δη αύτήν ποιούσαν, “ ΐνα μή 

άπο^άνωμεν, είπεν, άγενώς καί άναξίως εαυτών” · επειδή δέ 

ή νεωτέρα παρεκάλει νά έπιτρέψη αυτή πρώτη ν άποΐτάνη, 

καί έπέσυρε τήν ζώνην, “ Ουδέποτε, είπεν ή Μυρώ, ούδέν σοι 

ήρνηϊην παρακαλούση μ ε- λάβε λοιπόν καί τήν τελευταίαν 

ταύτην χάριν" έγώ δέ βαρύτερον ύπομενώ τδν θάνατον, βλέ- 

πουσά σε, φιλτάτη, πρότερον έμοΰ άπο^νήσκουσαν.” Μετά 

τούτο τήν μέν άδελφήν έδίδαξεν αυτή νά περιβάλη τω τρα

χήλω τδν βρόχον, καί άποϊανούσαν κατεκάλυψεν εύσχημος- 

την δέ Μεγιστώ παρεκάλεσε νά λάβη περί αύτής τήν προσή- 

κουσαν πρόνοιαν, οπως μή καταισχυν^ή άπο^ανούσα. Ούδείς 

ούν τών παρόντων έγένετο οΰτω σκληρός ούδέ μισοτύραννος, 

ώστε νά μή κλαύση κατελεήσας τήν τών παρθένων έκείνων 

ευγένειαν.
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Β'.

Τ Ι Μ Ο Κ Λ Ε Ι Α .

Θεαγένης δ Θηβαίος τήν αύτήν έ'χον υπέρ τής πόλεως 

γνώμην τω ’Επαμινώνδα καί Πελοπίδα καί τοίς άρίστοις 

θηβαίοις, έ'πεσε μαχόμενος έν Χαιρωνεία, έν ώ έϊριάμβευε 

κατά τών άντιτεταγμένων, καί έδίωκεν αύτούς καρτερικώς 

καί έπιμόνως- διότι έκεϊνος ήν, δς προς τδν άναβοήσαντα 

πολέμιον —  Μέχρι πού με διώκεις; —  άπεκρίνατο —  Μέχρι 

Μακεδονίας. Άπο^ανόντος δέ αύτοΰ, κατελείφ'βη μόνη ή 

άδελφή αύτοΰ Τιμόκλεια, ούδέν ήττον έκείνου μεγαλόφρων



καί ενάρετος' αΰτη δέ καί ώφελήση έκ τής ιδίας αρετής, 

έίστε νά καταστήση έαυτή ελαφρότερου τό κοινόν τής πόλεως 

ατύχημα. 'Ω ς ¿νίκησε τούς Θηβαίους ό ’Αλέξανδρος, καί 

άλλοι άλλα τής πόλεως μέρη διήρπαζον, έ'τυχε καταλαβών 

την οικίαν τής Τιμοκλείας άνθρωπος υβριστής καί άνο'ητος· 

ήν δέ άρχων 'ίλης τινός Θρακικής, ομώνυμος μέν τώ ’ Αλεξάν- 

δρω, ούδέν δέ ό'μοιος έκείνω. Διότι είσελσών έν τή οικία 

τής Τιμοκλείας, ούτε τό γένος ούτε τον βίον τής γυναικός 

έσεβάσ'ϊη· άλλ’ έμπλησ^είς οίνου, έζη'τει παρά τής Τιμο- 

κλείας χρυσόν καί άργυρον, εϊ που είχε κεκρυμμένον, καί 

άλλα πολλά, τά μέν απειλών αυτήν, τά δέ ύπισχνούμενος 

οτι διά παντός έ'ξει νόμιμον γυναίκα. 'Η  δέ σώφρων Τιμο- 

κλεια δραξαμένη τής τελευταίας ταύτης ύποσχέσεως ώς 

εύλογου λαβτς, είπε προς τον βάρβαρον τάδε· “ Εί^Γε μέν 

άπέσνησκον προ ταύτης τής νυκτός· άλλ’ έπειδή επεζησα, 

καί τά πράγματα τοιαύτην έ'λαβον τροπήν, εί καί τούτο ή 

τύχη προσφέρει μοι, τό έ'χειν σε κηδεμόνα καί προστάτην 

καί άνδρα, ούκ άποστερήσω σε τών σών διότι έγώ έ'σομαι 

ο, τι αν σύ σέλης. ’Εγώ είχον πολλά τού σώματος κοσμή

ματα καί άργυρον πολύυ εις αργυρά έκπώματα · είχον δέ καί 

χρυσόν καί νομίσματα- άλλ’ ίδοΰσα τον κίνδυνον τής πόλεως, 

έρριψα, ή μάλλον κατέ“ ηκα πάντα εις φρέαρ ύδωρ ούκ έχον, 

καί άγνωστον πολλοϊς· διότι ύπάρχει έπ’ αύτού πώμα, καί 

περί αύτό σύσκιος φυτεία- ταύτην λοιπόν λάβε τήν προίκα 

εις ιδίαν σου εύτυχίαν, καί εις άπόδειξιν τού πλούτου 

καί τής λαμπρότητος τού οίκου μου. Άκούσας ταΰτα ο 

Μακεδών ού περιέμεινε τήν ημέραν, άλλ’ εύσύς παραλα

βών τήν Τιμόκλειαν έβάδιξεν έπί τον τόπον· καί διατάξας 

νά κλείσωσι τήν σύραν τού κήπου, οπως μηδείς έννοήση
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τά γινόμενα, κατέβη εις τό φρέαρ, μόνον φορών τον χιτώνα· 

προηγείτο δέ αύτού στυγερά τιμωρός ή Κλωσώ ύπό τής 

άνωσεν ίσταμένης Τιμοκλείας· ήπερ έκ τής φωνής αύτού 

έννοήσασα οτι ήν ή'δη έν τώ πυσμένι τού φρέατος, πολλούς 

μέν αύτή έπέβριψε λίσους έπ’ αύτόν, πολλούς δέ καί μεγά

λους αί σεραπαινίδες, άχρις ού κατεπέτρωσαν αύτόν. ' Ως δ’ 

έμασον οί Μακεδόνες τό γενόμενον, καί έξέχωσαν τον νεκρο'ν, 

έπειδή ήν ή'δη κεκηρυγμένον ύπό τού ’Αλεξάνδρου μηδένα νά 

φονεύωσι Θηβαίον, ή'γαγον συλλαβόντες τήν Τιμόκλειαν προς 

τον βασιλέα, καί άνήγγειλαν τό τετολμημένον. 'Ο  δέ ’ Αλέ

ξανδρος καί έκ τής ό'ψεως τής γυναικός καί έκ τού σχολαίου 

βαδίσματος διακρίνας τό άξιωματικόν αύτής καί εύγενές ήσος, 

ήρώτησε κατά πρώτον, τίς ήν γυναικών εκείνη δέ άφόβως 

καί μετά πολλού σάκους είπεν “Είμί άδελφή τού Θεαγένους, 

ος έν Χαιρωνείφ στρατηγών καί μαχόμενος κασ’ υμών υπέρ 

τής τών Ελλήνων έλευσερίας έ'πεσεν ένδόξως, οπως μή δου- 

λωσώμεν έπειδή δέ έ'πασον άνάξια τού γένους μου, ού φεύγω 

τον σάνατον διότι προτιμότερος έστιν έμοί ό σάνατος, ή τό 

ίδεϊν άλλην τοιαύτην νύκτα, έάν σύ μή κωλύσης τούτο.”  

Ταύτα τής Τιμοκλείας παβρησιασαμένης, οί μέν φιλανσρω- 

πότεροι τών παρόντων έδάκρυσάν· ό δέ ’ Αλέξανδρος ούκ 

έδάκρυσεν, άνωτέραν οίκτιρμοΰ σεωρήσας τήν άνσρωπον 

άλλά σαυμάσας ττν αρετήν, καί συγκινήσεις έκ τού λόγου 

αύτής, τούς μέν στρατηγούς διέταξε προσέχειν καί φυλάττειν, 

οπως μή πάλιν τοιαύτη υβρις εις οικίαν ένδοξον γένηται, τήν 

δέ Τιμόκλειαν άφήκεν έλευσέραν καί πάντας τούς εύρεσέντας 

αύτή συγγενείς.
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Γ '.

II Ο Λ Υ Κ Ρ I Τ  Η.

ΙΙρομέδων ο Ν άξιος, έν Μιλήτω διατριβών, καί ξενιζό

μενος παρά τώ Μιλησίω 'Υψικρέοντι, άπη'γαγεν, ως άλλος 

Πάρις, ττν γυναίκα τού ξενίσαντος αυτόν, καί έλίοάν εις 

Νάξον έκά'ΐισεν αυτήν ίκέτιν τής 'Εστίας. ’ Επειδή δέ οί 

Νάξιοι χάριν του Προμέδοντος ήρνούντο άποδούναι τήν γυ

ναίκα, προφασιζόμενοι τήν ίκετείαν, οί Μιλήσιοι ¿πολέμησαν 

κατ’ αυτών, άλλους τε τών Ίώνων συνεπαγόμενοι συμμάχους, 

καί δή καί τούς Έρυϊραίους· ο δέ πόλεμος πολύν διαρκέσας 

χρόνον, καί μεγάλας έπενεγκών συμφοράς, τέλος έπαύσατο δι’ 

αρετήν γυναικός, ώς ή'ρξατο διά μοχΪΓηρίαν, ώδέ πως. Διό- 

γνητος ό τών ’Ερυθραιών στρατηγός, κατέχων οχυρόν τι χω- 

ρίον, καί προσβάλλων έκεΚτεν τήν πόλιν τών Ναξίων, πολλά 

συνήγαγεν έξ αύτής λάφυρα, καί γυναίκας έλευΐτέρας καί 

παρθένους ήχμαλώτισεν, ων μίαν, τήν ΓΙολυκρίτην, είχε παρ’ 

έαυτω, ούχ ώς αιχμάλωτον, άλλ’ ώς γυναίκα νόμιμον. 

’ Επειδή δέ οί Μιλήσιοι εορτήν τινα άγοντες παρεδόϊτησαν 

εις ευωχίας καί συμπόσια, ήρώτησε τον Διόγνητον ή Πολυ- 

κρίτη, εί έπιτρέπει πέμψαι τοΐς άδελφοίς αύτής μερίδας 

τινάς τών πλακουντίων. Έπιτρέψαντος δέ προϊΰμως έκείνου, 

ή Πολυκρίτη ένέβαλε μολίβδινον γραμμάτων εις πλακούντα, 

καί διέταξε τον κομίζοντα είπεΐν τοΐς άδελφοίς αύτής, 'όπως 

έκείνοι μόνοι φάγωσι τά στελλόμενα πλακούντια. Εύρόντες 

δέ έκείνοι τό μολίβδινον γραμμάτων, άναγγέλλον, οτι οί εχθροί 

διά τήν εορτήν μείτύοντες διάγουσιν ήμελημένως, καί ευκόλως 

νικήσουσιν αύτούς, έάν έπέλΪΓωσι διά νυκτός, υπέδειξαν τοΐς 

στρατηγοίς τά γεγραμμένα, καί παρώρμησαν έπί τούς ¿χορούς.

Ούτως οί Νάξιοι κυριεύσαντες τό οχυρόν ε’κεΐνο χωρίον πολ

λούς τών έχ^ρών έφόνευσαν ή δέ Πολυκρίτη έξαιτησαμένη 

παρά τών συμπολιτών αύτής τον Διόγνητον διέσωσεν αύτόν, 

καί μετ’ αύτοΰ είσήήίίεν εις τήν πόλιν ϊριαμβεύουσα. Ά λλ ’ 

ένω οί πολίται εις άπάντησιν αύτής έξελϊτόντες ύπεδέχοντο 

μετά χαράς καί στεφάνων, καί άνευφήμουν αύτήν, ούχ ύπέ- 

μεινε τό μέγεθος τής χαράς, άλλ’ άπέζτανε πεσοΰσα παρά 

τάς πύλας τής πόλεως· έκεί δέ καί έτάφη, καί έπεκλή^Γη ο 

τάφος αύτής “ βασκάνου τάφος” , διότι ή βάσκανος τύχη 

¿φθόνησε τάς εις αύτήν άποδοστείσας τιμάς.

Ούτω μέν ίστοροΰσι τά περί Πολυκρίτης οί Νάξιοι συγ

γραφείς· ό δέ Αριστοτέλης λέγει, οτι ού συνελήφ^Γη αιχμά

λωτος, άλλ’ ίδών αύτήν άλλως 5 Διόγνητος, ήράσζτη αύτής, 

καί πάντα ύπέσχετο καί προσήνεγκεν, εί άπεδέχετο αύτόν 

σύζυγον. ’ Εκείνη δέ μίαν μόνην έζήτησε χάριν, καί ένορκον 

ύπόσχεσιν τού Δωγνήτου, ώς ο φιλόσοφος λέγει, οτι έκτελέσει 

αύτήν. “ Όμόσαντος δέ έκείνου, έζήτησε νά δοξτή εις αύτήν 

τό Δήλων (ούτως ¿καλείτο το χωρίον)· εί δέ μή, ού παρε- 

δέχετο τον γάμον. Ήναγκασμένος λοιπόν 5 Διόγνητος έκ τε 

τού έρωτος καί τού ορκου, παρέδωκε τον τόπον εις τήν Πο- 

λυκρίτην, έκείνη δέ εις τούς συμπολίτας αύτής, καί έκ τού

του διελύΆη ο πόλεμος, γενομένων συνθηκών, ον τρόπον οί 

Νάξιοι ή^ελον.
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Δλ

ΟΥΑΛΕΡΙΑ καί ΚΛΟΙΛΙΑ.

Ταρκύνιον τον 2ούπερβον, έβδομον από Ρωμυλου βασιλέα 

τών 'Ρωμαίων, έξήλασε τής βασιλείας ή άρετή τής Λουκρη



τίας, γυναικός εύγενοΰς άνδρός έκ του βασιλικού γένους κατα

γόμενου· διότι ύβρισϊτεΐσα διά βίας ύφ ενός τών υιών τού 

Ταρκυνίου, ξενιζόμενου έν τή οικία αύτής, ούχ ύπέμεινε τήν 

υβριν, άλλ’ έξαγγείλασα τό πάίτος τοίς οίκείοις, εύϊύς άπε- 

σφαξεν έαυτήν.

Ό  δέΤαρκύνιος έκπεσών διά τούτο τής βασιλείας, άλλους 

τε πολέμους έπολέμησε κατά τών έκδιωξάντων αυτόν ’ Ρω

μαίων, οπως άναλάβη τήν αρχήν, και τέλος έπεισε τον Τυβρη- 

νών βασιλέαΠορσίναν, μεγάλην έχοντα δύναμιν νά συστρατεύση 

μετ’ αυτού κατά τή ς ’ Ρώμης. ’ Επειδή δέ ο ί’ Ρωμαίοι ού μόνον 

υπό τού πολέμου, άλλά καί υπό λιμού συμπεσόντος τότε, κατε- 

τρύχοντο, άκούοντες ’ότι ο Πορσίνας οΰ μόνον πολεμικός άνήρ, 

άλλά καί δίκαιος καί χρηστός ήν, έβούλοντο καταστήσαι αυτόν 

δικαστήν της προς τον Ταρκυνιον διαφοράς· άλλ’ ο Ταρκΰνιος 

αύΪΓαδώς άπέρ’ριψε την πρότασιν ταύτην, λέγων οτι ο Πορσί

νας ού δύναται είναι δίκαιος κριτής, ει μή διαμένει καί σύμ

μαχος πιστός. Διά τούτο καί ό Πορσίνας έγκαταλιπών έκεΐ- 

νον, συνίήκας ειρήνης έποιήσατο προς τούς ’ Ρωμαίους, απο

λαβών τήν ύπ’ αύτών κυριευΪΓείσαν χώραν τών Τυβρηνών καί 

τούς αιχμαλώτους, έπί δέ τούτοίς ομήρους δέκα μέν άβρενας 

παίδας, δέκα δέ παρθένους, έν αίς ήν καί ή Ούαλερία, ^υ- 

γάτηρ τού υπάτου Ποπλικόλα. Τούτων δέ γενομένων, οί 

ομηροι μετεκομίσΪΓησαν εις τό τού Πορσίνα στρατόπεδον 

πέραν τού ποταμού, καί διέμενον έκεϊ" αί δέ παρθένοι κατέ- 

βησαν παρά τόν ποταμόν, οπως λουσ^ώσι μικρόν άπωτέρω 

τού στρατοπέδου. Τότε λοιπόν κατά προτροπήν μιάς έξ 

αύτών, ονομαζόμενης Κλοιλίας, περιδέσασαι τούς χιτωνίσκους 

εις τάς κεφαλάς αύτών, καί κολυμβώσαι διεπέρασαν τόν 

ποταμόν, μετά πολλής δυσκολίας καί μόλις, καί άφίκοντο
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εις τό στρατόπεδον τών ’ Ρωμαίων λέγουσι δε τινες, οτι η 

Κλοιλία εύπορήσασα ίππου, αύτή μέν διέβαινεν έφιππος, τάς 

δέ άλλ ας ώδήγει, βοηθούσα καί ένΓαρρύνουσα αύτάς' πόΐτεν 

δέ τούτο συμπεραίνουσιν, έφεξής λέγομεν. Οι δέ ’ Ρωμαίοι, 

ίδόντες τάς παρθένους σωϊτείσας, τήν μέν άρετήν καί τόλ

μην αύτών έϊταύμασαν, τήν δέ έπιστροφήν ούκ έπήνεσαν, 

ούδ’ ύπέμειναν τήν προς τόν Πορσίναν απιστίαν, άλλά διέ

ταξαν αύτάς έπανελΪΓείν εις τό τού Πορσινα στρατόπεδον, 

συμπέμψαντες φύλακας ,καί οδηγούς αύτών. Αλλ ο Γαρ- 

κύνιος ένεδρεύσας παρά τήν απέναντι οχΪΓην τού ποταμού, 

παρά μικρόν συνέλαβε τάς παρθένους, εί μη προλαβούσα η 

Ούαλερία έξέφυγε μετά τριών ύπηρετών εις τό τού Πορσίνα 

στρατόπεδον, έξ ού ταχέως δραμών εις βοήθειαν τών άλλων 

ό τού Πορσίνα υιός "Αβρούς, διέσωσεν αύτάς από τών πολε

μίων. Ώ ς  δέ πάσαι συνήχ^Γησαν, ιδών αύτάς ό Πορσίνας 

διέταξε νά ε’ίπωσι, τίς ήν ή πρώτη έπινοήσασα τό σχέδιον 

τής δραπετεύσεως καί προτρέψασα τάς άλλας. Αί μέν ούν 

άλλαι φοβηϊεϊσαι περί της Κλοιλίας έσιώπων έκείνη δέ μετά 

λάβρους είπεν, οτι αύτή καί έπενόησε τήν δραπέτευσιν καί 

προέτρεψε τάς άλλας. Ό  δέ Πορσίνας ΪΓαυμάσας την αρε

τήν αύτής, διέταξε νά προσαγάγωσιν ίππον λαμπρώς κεκο- 

σμημένον, καί τούτον δωρησάμενος τή Κλοιλία, άπεπεμψε 

πάσας τάς παρθένους εύμενώς καί φιλανΐρώπως. ’ Εντεύθεν 

οί πολλοί συμπεραίνουσιν, οτι έφιππος διεπέρασεν ή Κλοιλία 

τόν ποταμόν άλλοι δέ λέγουσιν, οτι ού διά τούτο, αλλα την 

τόλμην αύτής ί?αυμάσας ό Πορσίνας, ήξίωσεν αύτήν δωρεάς, 

εις άνδρα πολεμιστήν πρεπούσης. Διά τούτο ανέκειτο έφιππος 

είκών γυναικός έπί τής οδού τής καλούμενης ιεράς, κατα μεν 

τινας τήν Κλοιλίαν, κατ’ άλλους δέ τήν Ούαλερίαν, εικονιζουσα.
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Ε '.

K A M M  A.

Ησαν εν Γαλατία δύο των τετραρχών δυνατώτατοι, καί 

συγγενείς προς άλλήλους, ο 2ινάτος καί ο 2υνόριξ· ών δ 

2ινάτος είχε γυναίκα, δνόματι Κάμμαν, περίβλεπτον μέν διά 

τήν ωραιότητα τού σώματος, μάλλον δε ΪΓαυμαζομένην δι’ 

αρετήν- διότι οΰ μόνον σώφρων καί φίλανδρος ήν, άλλα καί 

συνετή καί μεγαλόφρων καί διαφερόντως άγαπητή τοΐς ύπη- 

κόοις δι’ εύμένειαν καί χρηστότητα- έτι δε μάλλον τν σε

βαστή καί ώς ιέρεια της ’ Αρτεμιδος, ήν μάλιστα σε'βουσιν οί 

Γαλάται, καί διότι πάντοτε παρίστατο μεγαλοπρεπώς κεκο- 

σμημένη περί τε τάς πομπάς καί τάς ΐτυσίας. Ά λ λ α  κατά 

δυστυχίαν έρασΊϊείς αυτής ο 2ινόριξ, καί νομίσας, ότι ξώντος 

μέν τού άνδρός αύτής ούδέν είχεν έλπίζειν, άποϊανόντος δέ 

ήδύνατο άπολαύσαι αυτής, έ'ργον έ'πραξε δεινόν, δολοφονήσας 

τον 2ινάτον εύ̂ τΟς δέ μετ’ ολίγον έζήτει εις γάμον την 

Κάμμαν, διατρίβουσαν ε’ν τω ίερω τής ’ Αρτεμιδος, καί φέρου- 

σαν τήν του 2ινόριγος παρανομίαν ούχί ταπεινώς ουδέ οίκτρώς, 

άλλ’ έν οργή φρονίμω, άναμενούση κατάλληλον καιρόν προς 

έκδίκησιν. Ο μέν ούν 2ινόρις έπε'μενε παρακαλών, καί 

προσπαϊτών νά πείση τήν Κάμμαν διά λόγων ευπρεπών, οτι 

τά μέν άλλα ύπήρξεν ανώτερος τού 2ινάτου καί έναρετώτερος, 

τού δέ μόνου αυτού αμαρτήματος, τού φόνου εκείνου, αίτιος 

ήν δ έ'ρως αυτής, καί ούχί άλλη τις πονηρία. Ή  δέ Κάμμα 

τδ μέν πρώτον έφάνη άρνουμε'νη ούχί μετ’ αύστηρότητος, 

έ'πειτα δέ ένδιδοΰσα βαθμηδόν καί μαλασσομένη, ώς δήίΓεν 

ύπείκουσα ταΐς προτροπαίς τών οικείων καί φίλων, όσοι χά- 

ριτι τού ισχυρού 2υνόριγος έπε'κειντο πείΪΌντες αύτήν καί

καταβιαζόμενοι προς τον γάμον- καί τέλος συγκατατε^είσα 

μετεκάλεσε προς εαυτήν τον 2υνόριγα, όπως έν τώ ιερω καί 

επί μάρτυρι τω Θεω κατατεϊή ή συναίνεσις άμφοτέρων καί 

πίστωσις. Ώ ς  ούν παρέστη, φιλοφρόνως αύτδν ύποδεξαμένη 

καί προσαγαγοΰσα εις τον βωμόν, έποιήσατο σπονδήν έκ 

φιάλης· καί τδ μέν ήμισυ τού ποτού (ήν δέ μελίκρατον πε- 

φαρμακευμένον) έξέπιεν αύτή, τδ δέ έτερον ήμισυ προσήνεγκεν 

έκείνω. Ώ ς  δέ είδεν αύτον έκπιόντα τδ φάρμακον, λαμπρδν 

άνολολύξασα, καί τήν ΪΓεάν προσκυνήσασα, “ Μαρτύρομαί σε, 

είπεν, ώ πολυτίμητε ϊε ά ,  οτι μόνον ΐνα ίδω τήν ήμέραν 

ταύτην έπέζησα εις τδν φόνον τού 2ινάτου, ούδέν άλλο άπο- 

λαβούσα χρηστόν έν τω βίω κατά τούτον τον χρόνον, ή τήν 

έλπίδα τής έκδικήσεως, ήν έ'χουσα καταβαίνω πρδς τ 'ν  άνδρα 

μου. Προς σέ δέ, ώ πάντων ανθρώπων άνοσιώτατε, παρα- 

σκευαζέτωσαν οί συγγενείς τάφον αντί θαλάμου καί γάμου.” 

Ταύτα δέ άκούσας ο Γαλάτης, καί αισθανόμενος ήδη τδ 

φάρμακον ένεργούν καί διακινούν τδ σώμα, έπέβη εις όχημα, 

έλπίξων οτι ώφεληϊτήσεται έκ τού σάλου καί τιναγμού- αλλά 

μετ’ ολίγον έξήλϊε τού οχήματος, καί μετακομισϊείς έπί 

φορείου, άπέϊανε το εσπέρας· ή δέ Κάμμα έπέζησεν όλην 

τήν νύκτα, καί άπέ^ανε τήν έπιούσαν εύϊύμως καί ίλαρώς, 

άκούσασα ότι πρδ αυτής κατέστρεψε τδν βίον δ 2ινόριξ.

2 Τ '.

X I Ο Μ Α Ρ Α.

’Ότε οίΓ Ρωμαίοι στρατηγούμενοι υπό τού Γναίου ένίκησαν 

τούς έν ’ Ασία Γαλάτας, συνέβη νά αίχμαλωτισΐτή μετ’ άλλων

38
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γυναικών και ή γυνή τού Όρτιάγοντος Χιομάρα * ό δέ λαβών 

αύτήν ταξίαρχος, άνθρωπος απαίδευτος καί άκρατης, άλλά 

καί φιλάργυρος λίαν, τό μέν πρώτον άσεβώς καί στρατιωτικώς 

έχρήσατο τή γυναικι'· έπειτα δέ άκούσας οτι πολύ χρυσίον 

προσεφέρετο εις άπολύτρωσιν αύτής, νικώμενος υπό της φιλαρ- 

γυρίας, ή'γαγεν αύτήν εις ώρισμένον τόπον παρά τινι ποταμώ, 

οπως εκεί λαβών τό χρυσίον άποδώ τήν γυναίκα. ΓΩς δέ 

διαβάντες οί Γαλάται τον ποταμόν παρέδωκαν αύτώ τό χρυ

σίον, καί παρελάμβανον τήν Χιομάραν, εκείνη μέν έ'νευσε 

πρός τινα τών Γαλατών νά φονεύση τον 'Ρωμαίον, έν ώ 

ήσπάζετο καί προέπεμπεν αύτη'ν· ύπακούσαντος δέ τού Γα- 

λάτου καί την κεφαλήν έκείνου άποκόψαντος, λαβοΰσα 

τήν κεφαλήν ή Χιομάρα, καί τοΐς ίματίοις περικρύψασα, 

άπήλϊε πρός τον ίδιον άνδρα, καί ταύτην προ τών ποδών 

αύτού κατέβαλεν. Θαυμάσαντος δέ τού Όρτιάγοντος καί 

είπόντος, Ώ  γύναι, καλόν ή πίστις, Ν αί, είπεν ή Χιο- 

μάρα, άλλά κάλλιον, οτι εις μόνος υπάρχει έν τή ζωή 

σύζυγος έμοΰ. —  Μετά τής γυναικός ταύτης συνδιαλεχΪΓείς 

και ο Πολύβιος έν Εάρδεσι, λε'γει ότι ¿θαύμασε τό φρόνημα 

καί τήν σύνεσιν αύτής.

Ζ '.

X I Α 1 Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ .

Φίλιππος ο υιός τού Αημητρίου, πολιορκών τήν πόλιν 

Χίον, βάρβαρον καί ύπερήφανον ¿κήρυξε κήρυγμα, δι’ ού 

προσεκάλει τούς δούλους άποστήναι πρός εαυτόν, ύπισχνού- 

μενος, οτι ¿λευτερώσει αυτούς, καί μετά τήν άλωσιν τής
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πόλεως νυμφεύσει αύτούς ταΐς γυναιςί τών δεσποτών. Το 

κήρυγμα τούτο άκούσασαι αί γυναίκες, ούτως ήγανάκτησαν 

καί έξηγριώΐτησαν, συναγανακτούντων αύταΐς καί τών δού

λων, ώστε ώρμησαν έπί τά τείχη τής πόλεως, λ&ους καί 

βέλη φέρουσαι πρός τούς άνδρας αυτών, καί παρορμώσαι καί 

προτρέπουσαι αύτούς εις τό καρτερικώς μάχεσ^αι· τέλος δέ 

καί αύταί τής μάχης μετέχουσαι, καί προσβαλλουσαι τους 

πολεμίους, άπέκρουσαν τον Φίλιππον ουδεις δε τών δουλών 

ύπήκουσεν εις τό βάρβαρον εκείνο καί ύπερήφανον κήρυγμα, 

άλλά πάντες ένέμειναν πιστοί.

— 595 —

Η'.

Α Ρ Γ Ε Ι Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ .

Ούχ ήττον δε ένδοξον έργον διεπράξαντο αί Άργεΐαι γυ

ναίκες, άγωνισάμεναι υπέρ τού Άργους κατά τού βασιλέως 

τής Επάρτης Κλεομένους προτροπή τής ποιητρίας Τελεσίλλης. 

Λέγεται οτι ή γυνή αύτη, ένδοξον μέν έ'χουσα τήν καταγω

γήν, φιλάσθενου δέ τό σώμα, ήρώτησε τό μαντεΐον περί τής 

υγείας αυτής· καί λαβοΰσα χρησμόν “ Μούσας ^εραπεύειν”, 

έπέδωκεν έαυτήν εις τήν ωδην καί τήν ποίησιν ούτω δέ τού 

,,πάγους άπαλλαγείσα, έόταυμάζετο διά ποιητικήν δεινότητα 

υπό τών γυναικών. Ό τε  δέ ο Κλεομένης νικήσας τούς Ά ρ- 

γείους, καί πολλούς αυτών φονεύσας, ¿βάδιζε κατά τού Άργους, 

όρμή καί τόλμη δαιμόνιος έπήλΪΓεν εις τάς άκμαζούσας γυ

ναίκας ν’ άντιταχϊτώσι κατά τών εχθρών υπέρ τής πατρίδος· 

καί, τής Τελεσίλλης ηγούμενης, έξωπλίσϊησαν απασαι, καί
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άναβάσαι επί τάς επάλξεις των τειχών, οΰτω γενναίος ήμύ- 

νοντο υπέρ τής πόλεος, ώστε οί έχΪΓροί έϊαύμαζον τήν τόλμην 

αυτών. ’ Αποκροΰσασαι δέ μετά πολλοΰ φόνου τδν Κλεομένην, 

έτράπησαν έπειτα κατά του έτε'ρου βασιλέως Δημαράτου, ος 

είσελϊτών είς την πόλιν κατέλαβε τδ καλοΰμενον Παμφυλια- 

κόν, καί έξέβαλον αυτόν μετά πολλής τής καταστροφής. 

Οΰτω δέ τής πόλεως διασωϊείσης, τάς μέν πεσούσας έν 

τή μάχη γυναίκας έβαψαν έπί τής Άργείας δδοΰ, ταΐς δέ 

σωϊείσαις έπέτρεψαν ίδρύσασΪΓαι άγαλμα του Άρεως, είς 

υπόμνημα τής άνδραγαϊίας αυτών, ϊαΰτην τήν μάχην 

έποιήσαντο αί γυναίκες τών ’ Αργείον, κατ’ άλλους μέν τήν 

εβδόμην ίσταμένου, κατ’ άλλους δέ έν τή νουμηνία του κατ’ 

Άργείους ’ Ερμαίου μηνός· καί διά τοΰτο μέχρι νυν τελοΰσιν 

έν τή ημέρα ταύτη τα καλούμενα ’ Υβριστικά, τάς μέν γυ

ναίκας ένδύοντες χιτώνας καί χλαμύδας άνδρών, τούς δέ 

άνδρας πέπλους γυναικών καί καλύπτρας.
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Θ'.

ΜΙΛΗ2ΙΑΙ ΙΙΑΡΘΕΝΟΙ.

Τάς Μιλησίων παρθένους κατέλαβέ ποτε δεινόν καί άλλό- 

κοτον πά ίτς έξ αιτίας άδηλου · είκάζετο δέ, οτι δ περί τήν . 

πόλιν αήρ φαρμακώδη τινά λαβών κράσιν, ένέβαλεν αύταίς 

τροπήν καί παραφοράν διανοίας άλλόκοτον, ώστε πάσας έξαί- 

φνης κατεκυρίευσεν έπόυμία θανάτου καί μανιώδης δρμή 

πρός το άπαγχονίζεσϊαι, καί πολλαί κατέστρεψαν οΰτω τδν 

βίον. Μάταια ήσαν καί τών γονέων ά δάκρυα καί οί λόγο

καί τών φίλων αί νου^εσίαι, καί τών φυλαττόντων ή έπα- 

γρύπνησις, ήν έκείναι λαν^άνουσαι ηύτοκτόνουν. Έφαίνετο 

λοιπδν άνίατον τδ κακόν, ώς οργή ‘ίε ία  καί πάσης άνϊρω- 

πίνης βοήθειας άνωτέρα, άχρις ου κατά πρότασιν φρονίμου 

τινδς άνδρδς έγράφη ψήφισμα, οτι αί άπαγχόμεναι παρθένοι 

καταδικάζονται εις τδ έκκομίζεσ^αι γυμναί πρδς ταφήν ■ καί 

τοΰτο τδ ψήφισμα κυρω^έν ού μόνον έπέσχεν, άλλά καί παν

τελώς κατέπαυσε τήν άλλόκοτον έκείνην τών παρθένων μανίαν. 

'Γοΰτό έστιν ώς άληβτώς μέγα τεκμήριον ευφυΐας καί άρετής, 

οτι αί νεάνιδες έκείναι, άφόβως υπομένουσαι τδ πάντων δει- 

νότατον, τδν θάνατον, ούχ ύπέμειναν ουδέ τήν φαντασίαν 

τής καταισχύνης, καί μετά θάνατον έσομένης.
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Ε π ισ τ ο λ ή  Ν ε ο φ ύ τ ο υ  ίερ ο δ ια ,κ ό νο υ  τ ο ύ  Κ α υ σ ο κ α λ υ β ίτ ο υ .

Τών έπί παιδεία ελληνική διαπρεψάντων κατά τήν ΙΗ' 

εκατονταετηρίδα εις υπάρχει καί ο έκ Πελοπόννησου καταγό

μενος διδάσκαλος Νεόφυτος δ Καυσοκαλυβίτης, ού τήν προς 

τόν οικουμενικόν Πατριάρχην έπιστολήν, άνέκδοτον μέχρι νυν, 

καθόσον ημείς γινώσκομεν, προσφέρομεν τοϊς άναγνώσταις 

τού ’ Ημερολογίου. Όμολογοΰμεν δέ χάριτας τώ σεβασμιω- 

τάτω ημών φίλω Κυρίω ’ Ανδρόνικό Δημητρακοπούλω, τώ πο- 

λυμαϊεϊ ’ Αρχιμανδρίτη καί έφημερίω της έν Λειψία ορθο

δόξου τών ’ Ελλήνων εκκλησίας, ος άντιγράψας τήν έπιστολήν 

έκ τών ανεκδότων χειρογράφων, τών εύρε^έντων έν τή βιβλιο

θήκη τού μακαρίτου ΒΐηΙΙΕιιαηι, τού διασήμου φιλολόγου καί 

έκδοτου τού Πλάτωνος, άπέστειλεν ήμίν προς δημοσίευσιν.

’ Η έπιστολή αύτη ούδεμίαν μέν φέρει χρονολογίαν, φαίνε

ται δέ γεγραμμένη μικρόν προ τού θανάτου τού μακαρίτου 

Νεοφύτου · διότι λέγει, οτι εβδομηκοντούτης ήν ή'δη καί τυμ

βογέρων, καί περιπαίτώς περιγράφει τάς βασανιζούσας αύτόν 

άσϊ'ενείας τού γήρατος· μαρτυρεί δέ προ πάντων τόν καί 

μέχρι τού χείλους τού τάφου διακαίοντα τούς ευσεβείς καί 

μακαρίους έκείνους άνδρας ζήλον υπέρ τής έκπαιδεύσεως τού 

ήμετέρου γένους έν ταϊς άποφράσιν έκείναις ήμέραις τής βαρ- 

βαρικής δουλείας. Διδάσκοντες, συγγράφοντες, κηρύττοντες

άδιαλείπτως τόν λόγον τού Θεού, κατήρτιζον εκείνοι ιούς 

νέους έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου· καί ά’μα μέν διετήρουν 

αυτούς έν τω έλληνισμώ διά τής διδασκαλίας τής γλώσσης 

καί τής ερμηνείας τών άρχαίων ποιητών καί συγγραφέων, 

αμα δ’ έστήριζον αύτούς εις τήν ορθοδοξίαν καί τό μέγα 

τούτο έργον έπραττον, ούκ έν άνέσει, ουδέ προς άμοιβάς χρη- 

ματικάς καί πολιτικάς άφορώντες, άλλά, τό τού ’ Αποστόλου, 

υστερούμενοι, ϊλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Ούτω παρεσκεύαζον 

έκεϊνοι ταίς έπερχομέναις γενεαίς τήν οδόν τής πολιτικής καί 

θρησκευτικής σωτηρίας, δ έτερος τώ έτέρω παραδιδόντες τήν 

έπίπονον έκείνην διδασκαλίαν, έως ού ήλΪΓε τό πλήρωμα τού 

χρόνου. Αίωνία ή μνήμη τών μακαρίων έκείνων άνδρών! 

έπαινος δέ καί τιμή τοίς φιλοτιμουμένοις τών νΰν λογίων, 

οπως διασώσωσι καί τιμήσωσι τήν μνήμην αυτών, φιλοπόνως 

άνερευνώντες καί συγγράφοντες περί τε τού βίου καί τών 

συγγραμμάτων καί τής διδασκαλίας αύτών. Έρανιζόμεϊα 

ολίγα τινά περί τού Νεοφύτου έκ τού τετράτομου συγγράμ

ματος τού άοιδίμου Κωνσταντίνου Οικονόμου “ περί τών Ο’ 

ερμηνευτών τής ΓΙαλαιάς Θείας Γραφής” (τόμ. Δ’, σελ. 821).

“ Νεόφυτος ίεροδιάκονος δ Καυσοκαλυβίτης ήν Πελοπον- 

νήσιος τήν πατρίδα, τό δέ γένος έξ ’ Εβραίων εις Χριστόν 

πεπιστευκότων, τρόφιμος τής ίεράς τού Άφωνος πολιτείας, 

επίσημος έπί παιδεία ελληνική τε καί ’Εκκλησιαστική, καί 

τή τών ϊείων Γραφών μελέτη ένησκημένος. Έγένετο δέ καί 

τώ άοιδίμω Εύγενίω σύνεδρος μέχρι τινός έν τή ’ ΑΪΓωνιάδι 

’ Ακαδημία, τήν ελληνικήν διδάσκων φιλολογίαν. Χυνέγραψε 

τόν διασημότατον Ν ο μ ο κ ά ν ο ν α ,  μέγαν μέν ογκω, πεπυ 

κασμένον δέ ότεωρίαις καί ζητήμασιν Έκκλησιαστικοϊς, οις 

τάς λύσεις δεόντως (τό πλείστον) έπάγει, καί πολλά προστί-



ϊόησιν άξια λόγου, μεϊΐοδικώς τε άμα καί σαφώς καί ευφρα

δώς διατάττων τάς υποδέσεις. Όλίγιστα τούτου φε'ρονται 

αντίγραφα- άπόκειται δέ το πρωτότυπον έν τω κατά τον 

ΆΪΓωνα 'Ρωσσικω έπιλεγομένω μοναστηρίω, φέρον καί ιδιο

χείρους του συγγραφέως σημειώσεις . . . 'Ωσαύτως συνέταξε 

καί ' Υ π ό μ ν η μ α  εις την Θεοδώρου του Γαξή γραμματικήν 

(έξεδόΪΓη το 1768 έν Βουκορεστίω), όγκηρόν μέν καί τοΰτό γε 

καί πολυσέλιδον (ού γάρ τις ήν έκεΐνος “ άκόλους αίτίζων”  

καί μικροφιλότιμος περί τά τοιαύτα), έστι δέ όμως ούκ 

ά χ ΐ ο ς  άρούρης ή βίβλος, ώς τισιν έ'δοξεν, άλλά μελέτημα 

πολύτιμον καί όνησιμώτατον τοΐς περί τήν φιλολογίαν λιπαρώ- 

τερον άσκουμένοις, άτε γυμνάζον μάλιστα καί έξακριβούν τήν 

γραμματικήν περί τούς ένδοξους συγγραφείς θεωρίαν πολυει- 

δώς, καί φράσει καί μεϊτόδω γνήσιοι ελληνική- ούκ άπαξιοΐ 

δέ παράγειν παραδείγματα καί έκ της φράσεως τών αγίων 

ημών Πατέρων, καί έκ τών ϊείων Γραφών . . . .  Εις τούτο 

τό γραμματικόν ' Υ π ό μ ν η μ α  καί ο πολύς Εύγένιος έξέδωκε 

κ ρ ι τ ι κ ά ς  έπιστ άσε ις  ίσχνοτέρας θεωρίας. Τού δέ μακα

ρίτου Νεοφύτου καί έπιστολαί τινες φέρονται άνέκδοτοι . . . ”  

Ταΰτα μέν ό άοίδιμος Κ. Οικονόμος περί Νεοφύτου τού 

Ιναυσοκαλυβίτου. Ό  δέ σοφός Γάλλος Villoison έγραφε περί 

τού 'Υπομνήματος πρός τον φίλον αύτού Harles, τον διάσημον 

σχολιαστήν τής τού Φαβρικίου Βιβλιοθήκης, τάδε. —  “ Je 

erois vous avoir indiqué un livre fort célèbre chez les Grecs, 

plein de connaissances, de recherches et de πάρεργα ou di

gressions déplacées, composé par un moine du mont Athos 

d’origine Juive, nommé Ne o p h y t e ,  diacre de la Morée. Le 

feu Prince de Moldavie, Constantin Mourousi, m’avait fait pré

sent a Courouchesmè, près de Constantinople, de ce gros

commentaire in fo l io ,  qui a 1298 colonnes, sans compter 

la Table, qui est fort ample, la dédicace au Prince Gika, la 

préface, et la lettre de Neophyte à Eugène, diacre de Corfou. 

Neophyte y  prend le titre de έ έξ Εβραίων, parce qu’il en 

descendait. Il mourut à Bucharest en Valachie, où il pro

fessait la langue Grecque. Ses compatriotes le regardent 

comme le plus savant grammairien de leur nation, etc. etc.” 

Καί περί μέν τούτων ΐδε τήν Νεοελληνικήν φιλολογίαν Α. Π. 

Βρετοΰ (Μέρ. Β', σελ. 62— 63, καί σελ. 275). 'Η  δέ τού 

Νεοφύτου έπιστολή πρός τον Οίκουμεν. Πατριάρχην καί τήν 

περί αύτόν άγιωτάτην Εύνοδον έχει ώς έφεξής.

Τω Παναγιωτάτω Οίκουμενικώ Πατριάρχη καί τή περί αύτόν 

άγιωτάτη Ευνόδω τήν οφειλομένην δουλικήν προσκύνησιν.

Τό προσκυνητόν γράμμα τής ύμετέρας σεβασμιωτάτης 

μοι Παναγιότητος κατ’ αύτήν τών ΐτείων ’ Επιφανειών τήν 

ημέραν δεξάμενος, Παναγιώτατε ημών αύίέντα καί δέσποτα, 

έκεΐνο μέν πρό τής άναγνώσεως καί μετά τήν άνάγνωσιν 

μονονού προσφυής αύτώ μεΐτ’ οσης πλείστης κατησπασάμην 

τής εύλαβείας. Έ φ ’ οίς δέ έγώ παρά τής ύμετέρας παναγιό

τητος πατρικώς τε άμα καί συνοδικώς προσκαλούμαι, καν 

έπετάσΆην, Παναγιώτατε δέσποτα, πτέρυγας περιστεράς, τό 

τού λόγου, άναλαβών, εΐπερ ήν μοι καί τό πονηρόν τουτί 

σαρκίον καΐτ’ ηλικίαν πειΐτήνιον · νύν δέ δι’ έσχατον γήρας 

(εβδομηκοντούτης γάρ που είμι, καί μονονού τυμβογέρων) τον 

πλεΐστον ώδε χρόνον νοσοκομούμενος μάλλον, ή γραμματικά 

άττα τεχνίδρια είσηγούμενος διατελώ, τάς πλείους τής εβδο- 

μάδος ημέρας πολλάκις δι’ άσ^ένειαν γήρως άπρόϊτος οίκου- 

ρών· οί οφθαλμοί έπί τοσούτον ήμβλύνϊησαν, ώς κινδυνεύειν
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λοιπόν μηδέ διά φακοϋάλων βοηΐτεΐσίί'αι· αί χεΐρες πάλαι 

παραλυξτεΐσαι τρέμουσιν, ώς καί του προφερομένου τω στόματι 

ποματος τό πλεΐστον πολλάκις τοΐς στήίίεσι περιχεΐσϊαι. 

Περί δέ τής τών δακτύλων είς τό γράφειν ναρκώδους δυσκι

νησίας τί χρή καί λέγειν, του ιδιοχείρου γράμματος μαρτυ- 

ροΰντος; τά γόνατα παραλυίΓε'ντα τω χρόνω ούτως ήσϊένησαν, 

ώς πολλάκις μέν ύπτάζοντα, τον δέ πλεΐστον χρόνον καΐή- 

μενον, τά νενομισμενα προσεύχεσίται · είς δέ τήν έν τή αυλή 

’ Εκκλησίαν άπαξ ή τό πολύ δίς τής εβδομάδος κατιόντα, 

κακεΐ δι’ ολου άνακεΐσΐται. Δι’ ον δή λόγον ούχ όπως μακράν 

οΰτω καί πολυήμερον οδοιπορίαν, άλλ’ ούδέ πολλοστόν ημερή

σιας οδού οιός τε στείλασίΓαι, ή έφιππος ή έπίδιφρος (ΐσ. έπι- 

δίφριος), εί μή τ ί γε μέλλοιμι παρ’ αυτήν τήν πρώτην ήμε'ραν 

τής έμοί ταλαίπωρου οδοιπορίας κατεργαστείς, νεκρός τε αμα 

καί άταφος καί?’ οδόν ε’κριφήσεσίαι · ό μικρού άν έπαΐτον προ 

έ'ξ ή καί επτακαίδεκα ετών άπό Άδριανουπόλεως ένταύΪΓα 

έπιδημών. Καί παρίημι τήν προ δέκα ετών ήδη έκ τής 

ύπερορίου φυγαδείας μετά πολλών άλλων ένταύϊα έπάνοδον, 

έν ή δι’ ήμερησίαν καί μόνην κακουχίαν πολλούς ήλίου 

κύκλους κλινοπετής κ α ϊ ’ δδο'ν άπολειφίείς άνεμέτρησα. Ε ί 

τοίνυν έν εύσΐ^ενεστέρω έ'τι τω σώματι οδοιπορών ταΐς τού 

ΪΓανάτου παγίσι προσήγγισα, τί ούκ άν πάϊοιμι καί έν έσχάτω 

ήδη γήρα καί μακράν ούτως οδοιπορίαν στελλόμενος, καί 

ταύτα έπί ούδενί τού κοινού συμφέροντι; Ούτε γάρ τοσούτος 

έμοί ό υπόλοιπος τής ζωής χρόνος, ωστε καί άλλοις ό,τιούν 

ξυντελεΐν, ού'τε τοιούτος έγώ, οίόν με καί φασί τινες, εί γε 

καί είσί τινες ολως ο", ώς ή ύμετέρα Παναγιότης σημειοΐ, τά 

κατ’ έμέ όπωσοΰν ^ειάζοντες. ’Αρετής γάρ έγώ καί παι

δείας ούτως είμί άπότροφος, ώς μηδέ τί ποτέ έστιν αρετή καί
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παιδεία τοΐς έπερωτώσιν είσηγεΐσϊαι έχειν άκριβώς. ’ ΕτάχΪΓην 

δέ ώδε τής αυθεντικής 2χολής έ'φορος, ούχ ώς έφοραν έχω, 

πόϊεν; ό ού μάλλον τούς σωματικούς οφθαλμούς ή τήν 

έπίκτητον έ'ξιν άμβλυωπών; αλλά λόγω έλέους, γηροκομίας καί 

μόνης ένεκα. Τω γούν ένταύ'Δα διά πολλήν κηδεμονίαν τού 

τε εύσεβεστάτου ήγεμόνος καί τών περί αύτόν άρχόντων, ού 

μήν άλλά καί τού πανιερωτάτου Μητροπολίτου, έν άδρότητι 

χάριτος γηροκομουμένω δυσωπηϊήτω τή πατρική φιλοστοργία 

καί ή ύμετέρα Παναγιότης δούναι καί συγγνώμην έφ’ οις ή 

ϊέλησις ούκ έχει τήν δύναμιν σύνδρομον, καί τάς παναγίας 

καί ϊεοπεώεΐς αύτής εύχάς· αί καί εϊησαν μετ’ έμού.

Τής ύμετέρας σεβασμιωτάτης μοι Παναγιότητος δούλος

ταπεινός έν Κυρίω
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Νεόφυτος  Ίεροδιακονος .



Ν ικ ό λ α ο ς  Α ο γ ά δ η ς .

Φίλε Μαρίνε,

Τανταλίδης ό χαρίεις τού Βοσπόρου άοιδος καί τών Μου

σών προσφιλής θιασώτης διατρίψας ενταύθα έπί τινας ημέρας 

έδωκέ μοι την του μακαρίτου Νικολάου Λογάδου εικόνα, 

όπως διά του τύπου καταστή τοίς πάσι γνωστή. Τήν εύγνώ- 

μονα έφεσιν του φίλου έκπληρών πέμπω τήν εικόνα μετά συν

τόμου βιογραφήματος, οπερ αύτος κατ’ αΐτησίν μου ύπηγό- 

ρευσεν. Άναμφιβόλως ούν κατατάξεις έν τω σω Ήμερολογίω 

τό έπεικόνισμα διδασκάλου οΰτω λαμπρώς διαπρέψαντος έν 

τή πρώτη τριακονταετηρίδι του παρόντος αίώνος καί κλε'ί- 

σαντος τήν του Βυζαντίου 2χολήν, καί πολλούς καταλι- 

πόντος μαΪΓητάς άξιολόγους, έν οις καί αύτός ό καλός κάγα- 

'ώ'ός Ήλίας ό Τανταλίδης. Άφοσιούμενος δέ κάγώ προς τήν 

γεραράν μνήμην τού μακαρίτου Αογάδου προστβημι καί όσα 

έκ τών πνευματικών αύτοΰ πόνων άπόκεινται παρ’ έμοί έν 

άντιγράφοις μαρτυροΰντα τρανώς τήν παιδείαν καί το φιλό- 

πατρι τού άνδρός. Είσί δέ ταύτα α) επιστολή άνέκδοτος προς 

τόν αοίδιμον Νεόφυτον Δούκαν, με'ϊ’ ού ειχεν άλληλογραφίαν, 

ως γίνεται δήλον έκ τών έπιστολών, ας έγραψε προς αύτόν 

ό Ν. Δούκας καί έξεδωκεν έν Αίγίνη τώ 1835 (βλ. Ν. Δούκα 

Έπιστολ. πρός τινας κτλ. Τόμ. Α'. σελ. 9, 22, 98. Τόμ. Β' 

σελ. 120, 191, 223), καί β) έπιγράμματα δώδεκα (έν δέ

τούτων έστίν έκδεδομένον, ως εϊρηται έν τω οίκείω τόπω) καί 

ποιημάτιον γαμήλιον εις ’ Αριστάρχην. ’ Αναγινώσκονται δέ 

έπιγράμματα τούτου τού διδασκάλου έν τε τώ πρώτω τόμω 

τής Κιβωτού, καν τή Ίωάννου Αεοντοπούλου Γραμματική 

τυπωϊτείση τώ 1828 έν Κωνσταντινουπόλει, απερ παραλείπο- 

μεν ώς γνωστά. ’ Ε κ  δέ τών έπιστολών μίαν έξέδωκεν ό έλλό- 

γιμος Θεόδωρος Μ. Άριστοκλής, έν ή συγχαίρει Κωνσταντίω 

τω Α'. άναβάντι εις τον πατριαρχικόν θρόνον (βλ. Κωνσταντίου 

τού Α '. πατριάρχ. Κωνσταντινουπ. 2υγγραφαί αί έλάσσον. 

σελ. 8. έν Κωνσταντινουπόλ. 1866). Εϊϊτε δέ καί εί' τινες 

έχουσιν άλλας έπιστολάς τού άοιδίμου τούτου άνδρός, φροντί- 

σειαν "να δημοσιευΐτώσιν, έξ ών άλλα τε πολλά καί τά τού 

βίου τού διδασκάλου γνωστότερα γενήσονται. Έ πεί δέ καί 

τά παρ’ έμοί άποκείμενα έχουσι τι διάφορον πρός τήν ήμε- 

τέραν φιλολογίαν, τούτου ένεκα έκρινα καλόν διαπέμψαι σοι 

ταύτα, ινα μή μένωσιν έν τώ σκότει τής άγνοιας, μηδέ στερή- 

ται τής εύγνώμονος τού ήμετέρου έθνους μνήμης δ αείμνηστος 

διδάσκαλος, δν ούκ οίδ’ όπως παρέλιπεν άμνημόνευτον ο τό 

Περί  νεοελληνικής  φι λολογίας  ογκώδες τεύχος προ 

μικρού έκδούς ήμέτερος Κ. 2άΪΓας, έπιλαίτόμενος διασήμου 

διδασκάλου, ούτως ώφελήσαντος τό έΪΓνος ήμών!(α) Έκλαυσε 

δέ περιπα^ώς τόν θάνατον τού Αογάδου Νεόφυτος ο Δούκας 

έν τή πρός Μουσαίον έπιστολή λέγων “ ’ Απε'κειτο άρα τή 

μοχθηρά μου ψυχή άκοΰσαι τε^νηκέναι Νικόλαον τόν Λογά

δην, άνδρα έν λόγοις καί έ^εσι διαπρέψαντα, καί ως άλλος 

Νώε τήν τών Ελλήνων γλώσσαν ώς άπό τού κατακλυσμού έν 

τή Κιβωτώ διασώσαντα· δν έδει πολλώ έμού ύστερον νόμω

(.«) ΙΙερί τού Ν. Αογάδου γίνεται λόγος ¿ν τή νεοελληνική φιλο
λογία τον» Α. Π. Βρετοΰ, Με'ρος Β', σελ. 206.
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φύσεως άπαλλάξαι τών τήδε. Τάλαινα πατρίς! ού'ου άνδρός 

άπεστέρησαι, οίος οιον στέφανον· δ φθόνος άπέκειρέ σε! Ά λλ ’ 

άραγε μεμένηκέ τις έν Βυζαντίω τών έκείνου δογμάτων διά

δοχος,· κτλ. (Έπιστολ. Το'μ. Α'. σελ. 29. έν Αίγίνη, 1839). 

Ό  δέ Μουσαίος ήν μαΐτητής του Αογάδου, Δημήτριος καλού

μενος, Χίος τήν πατρίδα, ος καί Κάιρου ένΆνδρω διακούσας 

άπήλίτεν εις Παρισίους προς τοΐς έκεΐσε φιλοσόφοις προσομι- 

λήσων, άλλά μεταξύ φιλοσόφων κατε'στρεψε τον βίον τώ 1842. 

Τούτου δέ έστι παρ’ ήμΐν έν αντιγράφω ή εξής ήρωελεγεία 

έπιστολή πρός Γρηγόριον Ετουδίτην, μαθητήν καύτόν ά'ριστον 

τού Αογάδου τελευτήσαντα τω 1838 έν Κωνσταντινουπόλει 

υπό λοιμού. ’’Εχει δέ το έπιστόλιον ώς εξής.

Θειοτέρας φιλίης μάλα τίω τέστμια ίρά,

Μνήστιν έμών έτάρων ούκ άπαναινόμενος.

Ί σ χ εο  δ ’ εύ φρονέων μ η δ ’ αύ μαντεύεο λ υ γ ρ ά 4 

Μ ουσαίος φιλέει εύνοα Γ ρηγόριον.

1835. ’ Ιουλίου 11.

Καί ταύτα μέν περί τού Μουσαίου παρεκβατικώτερον. 

’ Εγώ δέ έπανιών εις τον Αογάδην προστίΪΓημι τάδε, μή τις 

έξ ών περί τού άοιδίμου Κοραή αύτός τε ό Αογάδης έν τή 

παρούση έπιστολή καί δ Δούκας πολλαχού πικρότερο'ν πως 

έξεΐπον, μή έκ τούτων, φημί, ε’κφαυλίση καί προπηλακίση τό 

άξίωμα τών σεβαστών διδασκάλων. Άμφότεροι γάρ τού 

"Ελληνος λόγου ζηλωταί καί τρίβωνες έν τοΐς μάλιστα όντες, 

δρώντες τούς νεωτέρους ραστωνευομένους, καί δλιγωροΰντας 

τής ίτείας τών προγόνων γλώσσης, καί άφόρητα χυδαιογρα- 

φούντας, καί ξενισμούς άπειροκάλως εις τήν ήμετέραν γλώσσαν 

είσφορούντας, λυπηρώς έ'φερον, καί άσχάλλοντες ήγωνίζοντο
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τρέψαι τούς τήν κατωφερή δέοντας έπί τήν άνάγουσαν, τήν 

λιπαράν τών προγονικών άριστουργημάτων μελέτην. Τής έντε- 

λοΰς δέ γνώσεως πάσης γλώσσης τεκμήριον εικότως ήγούμενοι 

τήν τε άκριβή κατανόησιν τών έν ταύτη έκπεφρασμένων καί 

τήν τών έννοημάτων τού γράφοντος διά ταύτης πάλιν ερμη

νείαν, χωλόν δέ ίτάτερον άνευ στατέρου λογιζόμενοι, ήγανάκτουν 

ίεωρούντες τήν εις τό Ελληνιστί γράφειν έκπαλαι λυσιτελώς 

έπικρατήσασαν άσκησιν παραμελουμένην. Ά π ό  γάρ τού πρώ

του μετά τήν δίλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου 

Γενναδίου τού Εχολαρίου μέχρι τών άρχών τού ιΎ. αίώνος 

ούδόλως έπαύσαντο οί άοίδιμοι τού έί?νους λογάδες καί διδά

σκαλοι έκπαιδεύοντες τούς νέους ελληνιστί καί τον "Ελληνα 

λόγον μεταχειριζόμενοι ώς όχημα πρός μετάδοσιν τών τε γραμ

ματικών καί φιλοσοφικών καί φυσικομαθηματικών γνώσεων.

Οί δέ τών διδασκάλων ευμαθέστεροι ήσκουν τούς μαΓητάς 

καί περί τήν θεωρίαν των άρχαίων τής Έλληνίδος γλώσσης 

διαλέκτων, καί, καί?’ οσον αί τότε περιστάσεις συνεχώρουν, 

έφιλολόγουν περί τών κατά τόπους τής κα^’ υμάς συνηίτείας 

ονομάτων καί τών τούτων παραφθορών, ώς γίνεται δήλον έξ 

ών συνέταξε Παχώμιος δ Ρουσάνος (βλ. Κ . Οικονόμου περί 

τών θ ',  Έρμηνευτ. Τόμ. Δ', σελ. 798). Έποίουν δέ καί ποιή- 

ματα πλήρη χάριτος 'Ελληνικής. Τις άναγινώσκων τον 

έλεγον Αντωνίου τού Έπάρχου, τούς ’ Ανακρεόντειους ύμνους 

Μαξίμου τού Μαργουνίου, τάς ωδάς ’ Αντωνίου τού Κοραή κτλ. 

ούχ δρά έν αύτοΐς διαλάμπουσαν την τού "Ελληνος λόγου ^

εύφράδειαν καί κομψότητα; Διά δέ τούτων έσπουδαζον οί 

άοίδιμοι έκείνοι διδάσκαλοι ίνα τηρήσωσιν έν μέσω τών τής 

βαρβαρικής τυραννίας κακώσεων τον 'Ελληνισμόν καί κατα- 

δείξωσιν, οτι “  δεκτικώτατοί είσιν οί τοΐς τόποις τούτοις
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ένοικούντες, οταν διδασκάλου τύχωσι, τών μαδημάτων λαμ- 

βάνειν, διά τήν ένοΰσαν, ώς ο'ιμαι, τω Έλληνικώ γε'νει εύγέ-

νειαν, καί τήν κράσιν, καί τήν ττε'σιν τών τόπων αύτών,

α πλεονεκτήματά είσι ΪΓεόϊεν ε’μπεφυκότα καί σχεδόν ανεξά

λειπτα” , ώς έγραφεν ό Ζυγομαλας προς τον φιλέλληνα Κρου- 

σιον (βλ. Turcograec. pag. 94). Ούδ’ ήνείχοντο κατ’ ούδένα 

τρόπον τό χυδαιολογεΐν έν τοΐς έπιστημονικοΐς διδάγμασιν.

"Ο^εν καί ο αοίδιμος Ευγένιος 5 Βούλγαρις, ο έπί παιδεία

παντοδαπή καί λόγων δυνάμει καί κρίσει διαπρέψας έξεσύριξε 

τούς τε άπαιδεύτως φιλοσοφούντας καί τά  χ υ δ α ϊ σ τ ί  φιλο- 

σοφεΐν έ π α γ γ ε λ λ ό μ ε ν α  β ιβλ ιδ άρ ια  (Αογικ. σελ. 50). 

Ε ί δέ τινες τών διάσημων ιερών ποιμένων προς καταρτισμόν 

τού ποιμνίου καί διάσωσιν από τών πλεκτανών τών φρατόρων 

καί τών κακοβούλων μετεχειρίζοντο γλώσσαν πεπατημένην είς 

τάς έκκλησιαστικάς αύτών διδαχάς καί ομιλίας, αύτοί πάλιν 

έν άλλαις περιστάσεσιν έγραφον ελληνιστί καταδεικνύοντες 

τρανώς, οτι ούδόλως έπελάΪΓοντο τής πάλαι του ’ Ελληνισμού 

λαμπρότητος καί τής μελλούσης άναβιώσεως αύτού καί πάλιν 

εύεργετικής έπιδράσεως είς τήν έν τοΐς έγνεσιν έξάπλωσιν καί 

τελείωσιν τού αληθούς πολιτισμού, άλλ’ οίονεί έ'ναυσμα τής 

ύπολανϊανούσης ζωής τού νεκρού δοκούντος έθνους καί σύν

δεσμον άδιαρρήκτως συνέχοντα καί άνυψοΰντα αύτό προς τό 

άρχαΐον μεγαλεΐον τήν ξτείαν τών προγόνων γλώσσαν ηγούμενοι, 

περί παντός έποιοΰντο τήν διατήρησιν όσον ένήν άθικτου τού 

τιμαλφούς κληροδοτήματος. ’Ό^εν καί τούς άκρίτως άσπαζο- 

μένους ό^νείας διδασκαλίας καί προς τήν έκχυδάϊσιν τής 

Νέας Διαθήκης ορμήσαντας χάριν δήϊτεν τών κοινολαϊτών ού 

μόνον ό προμνημονευτείς ’ Ρουσάνος έν τή περί  τ ή ς  τών 

Γραφών ώφελείας ομιλία άπεδοκίμασεν, αλλά’ καί τούς
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δημοσιεύσαντας έκκεχυδαΐσμένα τά ρήματα τής αιωνίου ζωής 

κατεδίκασεν ή ’ Εκκλησία (βλ. Κ. Οίκονόμον ένΪΓα άνωτέρω, 

σελ. 799 καί έν Έπικρίσει σελ. 300). ’ Αείποτε δέ φαίνονται 

άπαρέσκοντα έκείνα τών διδακτικών βιβλίων, όσα τύποις έξε- 

δόΪΓησαν είς ύφος πεπατημένον, οιον Φραγκίσκου τού 2κούφ 

ή ’ Ρητορική τέχνη (δημοσιευξτεΐσα τω 1681 έν Βενετία) καί 

ή Αογική μετά τής ’ Ρητορικής Βικεντίου τού Δαμωδού 

(Ένετίησι, 1759), καί Ίωσήπου τού Μοισιόδακος ή Γεωγρα

φία (έν Βιέννη, 1781), όστις άπετόλμησεν ί'να άντείπη προς 

τον περίφαντον Εύγένιον περί τής έκσυρίξεως τού απλού ύφους 

(σελ. 11). Καί Ψαλίδας ό τών Ίωαννίνων διδάσκαλος μιμη- 

σάμενος τον Μοισιόδακα Ίώσηπον έγραψε περί τούτου κατά 

τού Ευγενίου. ’ Αλλά τον διδάσκαλον τούτον στιβαρα τή πα

λάμη άπεβράπισεν ό πολύς Εύγένιος. ’ Αρχομένης δέ τής 

παρούσης έκατονταετηρίδος ’ Αδαμάντιος ό Κοραής άσπασά- 

μενος τήν είς τήν καθομιλουμένην διάλεκτον σύνταξιν τών 

διδακτικών βιβλίων έγραψε πολλά έν τε τή προς ’Αλέξανδρον 

Βασιλείου έπιστολή καν τοΐς Αύτοσχεδίοις 2τοχασμοΐς κατά 

τε τών έν χρήσει γραμματικών τής ’ Ελληνικής γλώσσης καί 

κατά τής συντάξεως βιβλίων είς τήν άρχαίαν φωνήν καί περί 

τής διορ^ώσεως τής γλώσσης. Οί δέ φυγόπονοι καί ράθυμοι 

οπαδοί αύτού άκρίτως συμφύροντες τάς τε ορίάς καί τάς 

ούχ ούτως άσφαλεΐς νουθετήσεις τού άνδρός βαρείς έπέπεσον 

κατά τού γράφειν ελληνιστί, καί τήν αιτίαν της οικείας 

άπειροκαλίας καί τής εαυτών αμαλίας είς έκεΐνον ϊρασύτερον 

άνέφερον, τον οΰτω καλώς καί χαριέντως άλλα τε πολλά καί 

τάς σοφάς αύτού σημειώσεις ελληνιστί γράψαντα. Διά ταΰτα, 

νομίζω, καί οί διδάσκαλοι άνξτρώπινα παϊόντες έπ’ αύτόν

έξηκόντισαν τά πικρά βέλη τής οικείας λύπης, ήν έλυποΰντο
39
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έπί τή σοβούση ΪΓρασεως άνά την τών λογιών πολιτείαν ήμι- 

μα^ία καί αβελτηρία. ΠροσΪΓείη δ’ αν τις τούτοις καί τινας 

τού Κοραή παράτολμους περί τών παρ’ ήμΐν νενομισμένων 

καί καθεστώτων “ ού κατά κόσμον”  έκσφενδονη^είσας έπιτι- 

μήσεις καί κατακρίσεις, φιλοΰσας έκκαίειν τόν ϊυμόν καί 

έξεγείρειν τό αίσθημα τών τε^ηπότων τά πάτρια καί άμύνειν 

αύτοίς προελομένων. Καί ταύτα μέν έμοιγε δοκεί· εί δ’ άλλοις 

άλλα, “ πλατεία κέλευ^ος”. Έββωσο.

’ ΑΪΓηνησι τή δ'. Μαΐου αωξη.
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2 . Κ. Οικονόμος.

’ Ε πιστολή'.

Ν. Δούκα Ν. Αογάδης χαίρειν έν Κυρίω καί ύγιαίνειν.

Άπαντησας, ώς είκός, έν τώ προλαβόντι σου γράμματι, 

περί ών ήξίους παρ’ ημών, ένεχείρισα τήν έπιστολήν τω Κυρίω 

Ιωάννη Μηναίω, τώ άγαΐτώ άνδρί σώ τε καί έμώ φίλω. 

Είτα δέ λαβών παρά τών υίέων έκείνου καί δεύτερον γράμμα 

σου μετά είκάδα Μαίαν έκδεδομένον, πρός δ νΰν άπαντώ, 

μανθάνω οτι έκείνην τήν έπιστολήν ούπω έκομίσω, καί ΪΓαυ- 

μάξειν μοι έ'πεισιν. Ά λ λ ’ έκείνην μέν ίσως καί είληφας ές 

τόδε- έκ δέ τού παρόντος σου γράμματος διπλήν ήμίν τήν 

γλυκυϊυμίαν έποίησας, τήν μεν τά σά ύγιώς εχοντα φράξων, 

τήν δέ οτι τήν τύπωσιν τών πονημάτων σου κατατείνεις, 

ώστ’ ούκ εις μακράν ές τέλος άπιδεΐν άν ούκ άγενής ημάς 

ύποσαίνει έλπίς· εί δέ προσίτείην οτι καί άνέγνων καί ήγασά- 

μην τά σοφά σου έκείνα έν τή Τετρακτύϊ προλεγόμενα περί 

τής ΪΓείας Έλληνίδος, τρίτη άπό σού ήμίν έ'σται ή ΪΓυμηδία, 

εί μή καί πρώτη καί τελευταία, άτε προς άπαντας διαδιδό

μενη τοίς κλονιζομένοις κάνταύϊα ελληνίζουσι, τού έκ Παρι- 

σίων Τυφώνος τό παν ύποσείσαντος. Τό πάν δ’ ό'μως οταν 

λέγω, τήν πάσαν άστηρικτον νεολαίαν νοώ, τό άταλαίπωρον 

μάλιστα διώκουσαν καί άπονον έν μαϊήμασι · πρός ό ό αίρε- 

σιάρχης καί οί άμφ’ αυτόν εύ μάλ’ άπιδόντες τό κατ’ 

εαυτούς, έκείνα έγραψαν, ά καί έγραψαν ολε̂ Γρα δόγματα

κατασοφιζόμενοι. Ού γάρ δή άλλως άν κατεγοήτευσαν τά
39*



μειράκια, φύσιν ασθενή καί άπαλωτέραν, τά έπιψήχοντα 

ένηδόνως τήν αίσΐησιν μάλιστα φύσει προσιεμένην, ώς δή 

ισασιν άπαντες. Ά λ λ ’ έν μέν τοίς κα Ά  υμάς χώροις ούκ 

έχω είδέναι, ώς δ’ άκοή πυν^άνεσ^αι, πάνυ ευάριθμοι οί τού 

πατρώου άντεχόμενοι άγαμου. ’ Ενταύθα δέ μόνος έγώ, μο- 

νώτατος άπελείφ^Γην, τών πολλών έκείνων προστατών τών μέν 

απολωλότων, τών δ’ άποδράντων, τών δέ τήν φύσει ειμαρμένην 

πορευΐτέντων πορείαν, άγωνιζόμενος καί τούς έμούς άμφιβε- 

βηκώς οση δύναμις. Καί γάρ κάμέ γήράς τε ή'δη κατέλαβε, 

καί έπάδειν καταναγκάζει “ ’Ό  μοι έγώ ήβης καί γήραος 

ούλομένοιο”  κτλ. τούπιγράμματος. Ασμένως δέ σοι καί ό 

ΓΓαναγιώτατος(α) διετέότη πρός τήν άνάγνωσιν, ου προσενήνοχα, 

ώς έκέλευσας, τεύχους της Τετρακτύος.

"Ημελλον μέν ούν τή ύμετέρα γεραρότητι πέμψαι δύο τινα 

έμά πονημάτια, έκδο^έντα τό μέν έν Βυζαντίω, Παράλ ληλ α 

φιλοσοφίας κτλ. το δέ ’ Ενετίησιν Ά λ η ^ ο φ ω ν ή σ ε ι ς  μη-  

τ ρ ι κ α ί  κτλ. Ά λ λ ’ έπειδή κατ’ ’ Ιούλιον καί Αύγουστον τάς 

διατριβάς έν τή Αντιγόνου ποιούμαι, “ νήσω έν άμφιβρύτω” 

πρός ύπάλυξιν τού λοιμού, έκεχειρίαν άγων τών μαδημάτων, 

οί δέ υιοί τού Μηναίου ούκ οίδα εί έ'τι έν Βυζαντίω είσί, 

πέπαυμαι τής προθυμίας τής δε- άλλως τε καί δεινήν τινα 

παρ’ ύμΐν τήν άπαγόρευσιν τών έξ ημών βιβλίων πυνϊτανό- 

μενος είναι (εί μή τι ψεύδος), καί τάπιτίμια πικρά τοίς λαμ- 

βάνουσιν(β)· εί ούν σοι βουλομένω έστί, καί ούδέν ύπεστι δέος,

(α) Κωνστάντιον τον Α'. ύπαινίττεται τόν σοφώτατον, το'τε τόν Οικου
μενικόν 2ρο'νον έπιεικώς κοσμοΰντα.

(β) ΙΙερι της αΰστηρας το'τε τών έκ Κωνσταντινουπο'λεως βιβλίων 
άνακρίσεως και άπαγορευ'σεως τών δοκοΰντων άντιλε'γειν τοίς έν 'Ελλάδι 
καινοτομηίίεϊσιν έκκλησιαστικώς, “ μή τι σκάνδαλον προξενήσωσι”, μαρ-
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δείξεις άνθρωπον πιστόν δι’ ού σοι ταύτα διαπορΪΓμεύσω. 

Περί δέ τής αύτόΐεν τών σών βιβλίων μετάρσεως προγέγραφά 

σοι τά δοκοΰντα, περιμένων καί αύ'ττις τά κελευόμενα. Έβρωσο. 

1834. ’ Ιουλίου 15 έκ της ’Αντιγόνου.

’Ε π ι γ ρ ά μ μ α τ α .

’ Ε κ  τών άνεκδότων έτι Άντιφωτομαχικών.

Άμφιγνοίης άχλύν ολην κατά Φωτός έχευαν,

Φωσίν άπαιδεύτοις φωτομάχοι σελίδες.

Ά λ λ ’ έν φωτί Άεοΐο άχλύν δ’ αύτως άπό ειλον 

’ Οφθαλμών αύτών φωτολόγοι σελίδες.

ÍI φάος ήμερόεν ϊεοτερπές, άείβρυτον, άπλούν, 

Ή μέας ευ διάκου άντίτυπον γ’ ετέρου 

Φωτός δή κείνου, έφ’ ο τ’ έν πόλω είσορόωσαι 

Τέρπονται ίτείως ψυχαί άκηρεσίων. τώ 1833.
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Εις τόν εαυτού οίκον.

Οίκος οδε ξείνοισι μέν άμβατός, ούδέσι δ’ άλλοις· 

Ε ί γούν ξεΐνος έ'οις, τον ποϊτέει Αογάδης, 

Είσιΰι, ϊζευ, άμπαύου τεώ ώς ένί οίκω.

Οΰτι γάρ ήδιον, ώς ξύν γε φίλοισι βίος.

Εις τήν Ζωοδόχον πηγτν.

Αουτήριον πέφυκε ρεΓϊρον δακρύων 

Τών δυσκα^άρτων τού νοός μιασμάτων.

τυρεί και ή ιστορία. Βλ. Κ. Οίκονο'μου Τ ά  σωζο'μενα έκκλησ. συγγροίμ. 

Το'μ. Β'. σελ. 680.



Λυτηριον δε τυγχάνει ΰδωρ τόδε 

ΙΙηγής άθλιων σώματος παθημάτων.

Το μητροτερπές του Θεού λόγου ΰδωρ, 

"Υδωρ το φυσίζωον, ευειδές, ξένον,

Γ Αγνόν, τό πανάκεια παντοίων νόσων,

Ω, ηύδόκησε χρήσϊαι ή Θεητόκος.

Τουτω προσελΐτων νίψαι όψιν καί κάραν, 

Χύλον τό σώμα πίστει άτρεπεστάτη,

Κ αί νη γε όψει σαυτόν εύπετή πάνυ, 

Κούφον τε ό'χλου παντός δυσοίστου πάγους, 

Προς αίνον αγνής μητροπαρθένου κόρης. 

Βυζαντίς, ήγάσ^ην σε τής εύποτμίας,

Ο ταΰτα γράψας Νικόλαος Λογάδης.
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Εις τον ίδιον κήπον.

Κήπον τόνδ’ εύ είσορόων ϊταλεϊτον '̂’ , οτε χειμών 

’ Οκρυόεις, οίμοι, στή έπι, ό'ψει ολον 

Οΰτιν’ έχοντα χάριν φευξούνται οσαι μιν εΐελγον 

Εύ λειμωνιάδες μούσαι έϋπλόκαμοι.

Ούκ ϊον, ού ρόδον έσσεΐται διδυμόχροον ένδον 

Βορρά Θρηϊκίου μαρναμε'νοιο βρόμω.

Δάφναι τοι καί μόρτα, πίτυς τε βλωΓρή ε’σσεΐται 

”Οφρ’ είκών σοι έή άμφοτε'ρων βιότων. τω αωιε'.

Εις την κρήνην τού κατά τόν Κουρουτζεσμεν Πατριαρχείου 

έν τω Βοσπόρω(α), πυρποληϊτε'ντος τώ 1826.

Πίνετε Μώσαι από προχόοι’ αγλαόν τόδε ΰδωρ·

Όρχεϊσϊτ’ ωδε βοές πόρον ίχ^υόεντα παρ’ εΰρουν,

Κύριλλον Πατριαρχέων όχ’ άριστον έχουσαι,

"Ο ς ρ’ ΰμμιν κήπον γλυκόν είν άλί ΪΓηκατο τόνδε- 

Λάτριν δ’ υμμείων Λογάδην δότε ‘Π'άσΪΓαι έκάστω.

Τω αωιε'. Αΰγούστ. κγ'.

Εις τόν κυρ ’Αγάπιον τον διδάσκαλον κείμενον έν Άριτσού(β).

Κάτ^ανες, ’ Αγάπιε, κλέα άνδρών ότειοφορήτων,

Θαύμα μ’ έχει, εί δη σ’ άφ^ιτον ώϊόμην.

Καί γέ ρα ϊεΐος έπλευ άρετάν αθάνατον άέξων 

Εύ δ’ αύ παιδείην, ής βίη ά^ανάτη.

Ούκ άρα μοϊρά σε λυγρή έλεν, χώρον δέ σε βήσεν 

Έ ς  μοικάρων άρετη διογενής ζάΪΓεον.

’Ήτοι μέν σ’ Ά π ίη  κλάει ή γείνατο αία,

Νήπιος αύτάρ έγών τε'ρπομαι έν κραδίη,

Πισσυνός ώς κάμεύ μεμνάση, ώ πάτερ, ος τοι 

Ή ισα τάδ’ οϊζυρός Νικόλεως Αογάδης. 

αωιζ'. Μαίου γ'.

(«) Πατριαρχοίντος Κυρίλλου το ί s', τω 1814 ώρίσϋη ή τη τών 

2ούτσων οίκογενεία άνήκουσα οικία ώς 3ερινόν ένδιαίτημα του κατά 

καιρόν Οικουμενικοί Πατριάρχου (βλ. Βυζαντίου Κωνσταντινούπολ. Χο'μ. 

Β '. σελ. 113). Κ αι τότε ό σοφός και φιλο'καλος έκεΐνος Πατριάρχης 

κατέστησε την τε κρήνην και τόν κήπον, έν3α ή το ί διδασκάλου Μοϋσα 

ήσε τοΰπίγραμμα, ου ο έσχατος στίχος άδιανο'ητος καί έσφαλμένως αντι

γράφεις φαίνεται.
(β) Ε ις ’Αγάπιον τόν εαυτοί διδάσκαλον ευγνωμοσύνης φο'ρον πε-

ποίηκε το'δε, ος ε’κ Πελοπόννησου, ήτοι ί'ξ Ά π ίη ς  κατά τό έπίγραμμα
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Εις ’ Ιωάννην Κατακουζηνόυ κείμενον έν Μεγάλω ’ Ρευματι. 

Ά λ λ ’ εί καί ’ Ιωάννης ίτάνεν, όζος άγαστές 

Των Κατακουζηνών ΛημνόΪΓεν άμφιρυ'της,·

Αλλ’ οίίκεν φαίην ϊανέειν, πνείειν δ’ ε’ν Όλΰμπω 

Αστεροεντι λυγροΰ ασΪΓμαπος αίέν άτερ.

Ειγε πορευσάμενος πλούτον μακάρων ένί χώρω 

Αφ^τιτον ουρανίων ΐτεσπεσίων τ ’ αρετών,

Κάλλιπε και παίδας χίΓονί πουλυβοτήρι ε’όντας 

Μνήματ άΪΓανασίης, ώς νόμος άϊδίου. 

αω·.~’. Ίουλ. ιέ.

Εις τον ήγεμονίδην Ίωάννην Καλλιμάχην Μέγαν 

Διερμηνευτήν («).

Αλλ εί δη γενε'ςτλην είδήσαι Καλλιμαχείην 

Ιμερος αίρει σε, ξεϊνε, άγακλεε'α,

Τάν άρετάν σκοπέειν ΪΤεοτερπε'α· η γάρ οι αίέν 

Ωρ τε άνασσ’ άρχει παμμαδέουσα ολως.

Τοίης δή γενεής Ιωάννης κλυτος είναι 

Εύχεται ηγεμόνος βλαστός άριστοπόνου,

Ερμηνεύς or μέγας, Δαναών κλε'ος, έμπεδον ευχος, 

Μουσάων ϊγ’ Εερύν καρπερόν ε'ρκος άγαν.

Τις τ άρ’ τωδ’ άνδρών οΰ χαιρήσει μέγα ΪΓυμώ,

Και πετρους ορόων τε'ρψεϊ άλλομένους,· 

αωκ'.

¿ρμώμενος έδίδασκεν ¿ν 'Ρυσίω (Άριτσου*) ¿ν τώ κατά τά μέσα ττς 
οκτωκαιόεχατης εκατονταετηρίδας χαϋιδρυίϊέντι Ξχολείω (Βλ. Μ. ί!αρα- 
νικα χεδίασμα κτλ. σ ε λ .  2 1 3 .  Κωνσταντινου'π. 1 8 6 7 ) .

 ̂ (α) Πεποιηται και τό παρόν έπίγραμμα τω 1820 εις τον πολλαΐ: 
«Ρεταις χομώντα Ίωάννην Καλλιμάχην, υιόν Αλεξάνδρου του ήγεμονευ-
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Ε ις"  Μάργαν τινά κειμένην έν τη νήσω του Π ρίγγιπ ος.

ΤΩ Μ άρϊα, Μ άρΐα λίαν αίδοίη τ’ άγαϊή  τε 

Είδος τ ’ ήδέ φυήν, χριστοπόλος τε γΰναι,

"Ητοι μέν σύ μεριμνάων, χαλεπής τε πε'παυσαι 

Τόρβας, γαίη ενί στυγερή ές δέ πόλον 

’Άφτιτον εισανέβας, αδακρυν τ ’ έπίληίΤον άπαντων.

’ Αλλά γε Παγχάρην σον πόσιν ηδέ τέκνα 

Κάλλιπες ωδε, σέ'ΐεν γοόωντας άπεστοι λυγρή’

Αύτάρ τέρπονται έψόμενοι σε πάλιν, 

αωκ’ . Ίουλ. 07.

Εις τον ηγεμόνα ’ Αλέξανδρον Μουρούζηνί«).

Χάρμα άπειρέσιον πάσαν ρ’ έ'σχ’ ' Ελλαδα γαιαν,

2ύν δ’ ’ Αόίηναίη Έρμέου αΰ σοφιης

ο α ν τ ο ς  έ ν  Μ ο λ δ α β ί α  κ α τ ά  τ ο  1 7 9 5 .  Δ ι ω ρ ί σ ά η  δ'ε Δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ς  ό ά ο ί δ ι μ ο ς  

Ι ω ά ν ν η ς  τ ώ  1 8 1 9  κ α τ ά  μ ή ν α  ’ Ι ο ύ ν ι ο ν ,  κ α ί  δ ιέ π ρ ε ψ ε ν  έ ν  τ ο ύ τ ο .  , φ  

ά ξ ι ώ μ α τ ι  μ έ χ ρ ι  τής 2 4  Φ ε β ρ ο υ α ρ .  1 8 2 1 ,  "οτε δ ι α β λ η 2 ε \ ς  ω ς  σ υ ν ε ι δ ω ς  τ α  

π α ρ ά  τ ο ύ  π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ε ί  ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Ύ ψ η λ α ν τ ο υ  π ε ρ ί  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  

π α λ ιγ γ ε ν ε σ ί α ς  δ ια π ρ α τ τ ό μ ε ν α  ά π ε π έ μ ι ρ ϊ η  έ ξ ό ρ ισ τ ο ς  ε ίς  Κ α ι σ α ρ ε ί α ν ,  t o a  

τ η ' 1 5  ’ Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  ά π α γ χ ο ν ι σ ϊ ε ί ς  έ κ α ρ α τ ο μ ή ^ η  μ ο κ ι ς  τ ο  4 4 ^ ε τ ο ,  τ η ν  

η λ ικ ί α ς  ά γ ω ν .  Δ ι έ λ α β ε  δ 'ε ε ϊς  π λ ά τ ο ς  π ε ρ 'ι  τ ή ς  π ε ρ ι δ ο ξ ο υ  τ ω ν  Κ α Λ λ ι -  

μ α χ ω -ν  ο ικ ο γ έ ν ε ι α ς  & π α ρ ’  α ύ τ ή  ά ν α τ ρ α φ ε ίς  χ α \  έ χ π α ι δ ε υ 5 ε \ ς  - χ α ρ λ α τ ο ,  

Δ . Β υ ζ ά ν τ ι ο ς  έν  τ ή  ά ξ ιο λ ό γ ω  α ύ τ ο ΰ  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ή  Γ ο μ .  Β .  σ .Λ .  

1 1 0 — 1 1 2 .  Ά 5 η ν η σ ι ,  1 8 6 2 .

( β )  Έ π ε π ο ί η τ ο  μ έ ν ,  ώ ς  έ ο ι κ ε ,  τ ο  Ή ρ ω ε λ ε γ ε ί ο ν  ε ϊς  τ α  2 τ ο ι Χ ο ΐ α  

’ Α ρ ι θ μ η τ ι κ ή ς  τ ε  κ α ί  Ά λ γ έ β ρ α ς  τ ο ί  Γ ά λ λ ο υ  ά β β α  Δ ε Λ α - Κ α ικ ε ,  

α π ε ρ  έ χ  τ ή ς  λ α τ ι ν ι κ ή ς  μ ε τ α φ ρ ά σ ε ω ς  à  έν  ί α τ ρ ο φ ιλ ο σ ο φ ο ις  Σ π υ ρ ί δ ω ν  

Ά σ ά ν η ς  i Κ ε φ α λ ή ν  ε ίς  τ η ν  χ α 3 ω μ ι λ η μ έ ν η ν  μ ε τ η ν έ γ κ α τ ο ,  κ α .  τ ε λ ε υ τ α ί ο υ  

έ κ  - α ί ί τ τ ς  ε ίς  τ η ν  Έ λ λ η ν ί δ α  μ ε ^ η ρ μ η ν ε υ σ α τ ο  ’ Ι ω ν ά ς  ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς  ο 

Έ π α ρ μ ι ώ τ η ς .  Τ α υ τ α  μ έ ν τ ο ι  έ χ δ ε δ ο μ έ ν α  τ ώ  1 7 9 7  Έ ν ε τ ί η σ ι  φ έ ρ ο υ σ ι  μ ε ν  

μ ε - i  χ ή ν  ε ί ς  τ ό ν  ’  Δ λ έ ξ α ν δ ρ ο ν  Μ ο υ ρ ο ΰ ζ η ν  ά φ ι ε ρ ω τ ι χ ή ν  ά λ λ α  τ ι ν α  * ο γ ο υ  α ξ ι α  

έ π ι γ ρ ά μ μ α τ α  λ ο γ ι ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν ,  ο ύ  μ ή ν  κ α ι  τ ό δ ε .  ' Ε σ φ α λ τ α .  μ έ ν τ ο ι  . ν  

π ο λ λ ο ϊς  κ α ι  σ κ ά ζ ε ι  τ ο  π α ρ ό ν  έ π ί γ ρ α μ μ α ,  ώ ς  έ σ τ ι ν  ε υ ρ ε ίν  τ ω  π ρ ο σ χ ο ν τ ι .



Ηγεμονήος έπιστάντος· τοί γάρ μιν έσωσαν,

"Η δή άγνοίης καρφαλέη πενίη 

Δεινώς τείρετο, ούδ’ άρ’ όλως τάλαιν’ άπέληγε 

Μυρομένη δέ έην λευγαλέην πενίην.

Τω δή χάρις 2πυρίδωνι, ίδ’ Ίωνα οχ’ άρίστοις, 

Οι διά βίβλου τούς δ’ ωδε φε'ρον άόκνως.

— 618 -

Εις τήν Ίερογραφικήν Αρμονίαν (α).

Έβρετε ’ Ησιόδοιο παλαίφατα έργματα, κάλλοι 

’ Ιδμοσύνας ^είης νήϊδες οι πέλετε.

Βαίν’ άπο Καρτεσίσυ αύ παγγενετειρα νόησις,

Ά λλοι τ ’ άλιτροί ψεύδεα βάζεσϊ'’ όσοι.

Ή νί γάρ ώδε άπαν^’ οράω καλά έργα ΪΓεοΐο, 

Φρασδόμεν’ άτρεκέως ίστορίη προφρόνω·

Γαϊαν, άήρα, ύδωρ τε, ολυμπόν τ’ άστερόεντα, 

’Άνδρα δέ ευτυκτον, παντοδαπάς φύσιας.

ΓΙλεΰνά τε άλλα βροτών άγακλειτων π ρήγματα' αττα 

Τερπωλή άγνάς ίστορίης ζαφίλου.

Τεύχος όδ’ ούν παντός φάσιν εύφραδε'ως έπεί ίσχει, 

ΙΙάν άρ’ έχει, ώσεί έν με'ρος είχεν ολον.

(α) Έκδέδοται τοντο έν τή  Ί ε ρ ο γ ρ α φ ικ ή  Α ρ μ ο ν ί α  έκ δ ι α 

φό ρ ων  έ μ μ ε τ ρ ω ν  π ο ι η μ ά τ ω ν  Θε ο δ ώ ρ ο υ  του  Γ ΐ τ ω χ ο π ρ ο δ ρ ό -  

μ ο υ ,  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  του Π ι σ ί δ ο υ  καί  Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  τού Η α ν ϋ ο π ο ύ -  

λου,  ήπερ έξετυπώίϊη έν τώ του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως 

τυπογραφείω έ'τει 1802, συναρμοσϊεισα υπό τού αοιδίμου Κυρίλλου τού 

έξ Άδριανουπόλεως μεγάλου τότε ’Αρχιδιακόνου όντος τής Μ. Εκκλησίας. 

Προσέύηκε δε τοότοις (προεκδεδομενοις τω 1536 έν Βασιλείς) καί ωδήν 

τινα Σέργιου τού Μακραίου (σελ. 115) καί πρός συμπλήρωσιν τών ιστο

ρικών τού Εανίΐοπούλου του'ς τε μ ε τ ’ αυτόν (παρατείναντα το ζην μέχρι

Εις τον μέγαν Διερμηνέα 2ταυράκην Άριστάρχην.

Τον μέγαν έρμηνήα Άριστάρχην άγακλειτόν 

2ταυράκιον μικρή άμφεκάλυψε κόνις,

Έξορον, είν’ Ά σίης Γαλατών πόλεϊ ξενοφόνω 

’ Ε κ Βυζαντιάδος, τήλε πάτρης ζα^έης.

Δτ τότε μέν γε δέμας δολοόφρονες άγριοι άνδρες 

Φεύ, ώμώς κτεΐνον, τον δέ μιν ειλε ϊτεός·

Καπεί ρ’ ούκ ίδίησιν άτασϊαλίης πά^ε, ναι δή 

Τούνεκα ιπτατ’ άνω σταυρόν άειράμενος.

Όστέα δ’ αύ κεΐΐεν γαμετή τε φίλη ίδέ παίδες 

Ε Ωδε παρ’ άκταίην Βοσπορέην κόμισαν 

Αύτάρ οδίτα σύ, εντεύθεν παριών, μικρά ίσχου,

Καί λέγε, Ήράκλεις· ώς μικρά τά χΪΓονίων.

Ή ισε τάδε προφρόνως Νικόλεως Αογάδης 

Τίων τάν τ ’ άρετάν, τω τε φίλα φρονέων.

(Προσθήκη) («).

Ά λ λ ’ όδε κεύ^ει τύμβος Αλέξανδρον τ ’ ίδέ άλλον

Άλκιβιάδην, άμφω υίέας εύφυέας.

Τον μέν νήπιον ήρπαξεν μόρος, όν δέ νεόχνουν

Μείρακα λευγαλέος τε στυγερός τε ελεν

Αί, αί, άναιδής τε· πρόσί?εν μέν γ’ άν'ίεα ώρης

2βέσσεν ό, ούδ’ είτ’ αύ φείσατο, φεύ, σοφίηί.

’ Ω λόγοι, ώ φρένες, ώς φωτός μεγάλου κεν έόντος,

τού 1340) έν Βυζαντίω μοναρχήσαντας, καί αυτούς δή τούς Σουλτάνους, 

καί εις τόν Οικουμενικόν άναβεβηκότας ϋρόνον, έτι δε καί τούς Διερ

μηνείς τών κρατουντών έξ 'Ελλήνων γεγονότας.
(α) Παρά τώ πατρί ταφέντων ύστερον καί τών δύο υίών προσέϊηκεν 

ή πενθούσα τού διδασκάλου Μούσα καί ταύτα τά έλεγεία.
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Κούφως μέν σύ έπτας, άλλά γε αίνά άχη 

Λείπε; ματρί τ ’ άδελφοίς, καί δάκρυα λυγρά,

Τ ο  τε διδάξαντι Νικόλεω Λογάδη. 

αωλβ'. έν μηνί Μάρτιο.

Υ μ έ ν α ιο ς  εις Ά ρ ισ τ ά ρ χ η ν .

Λάφναι, μυρσίναι, καί 'όσα αειθαλή φυτά είστε, 

σύμβολα νίκης τών πάλαι άγωνιστών της Ελλάδος, 

Στέψατε, στέψατε τούτους τούς θαυμαστούς νεονύμφους. 

Μοΰσαι, μελίπνοοι Μοΰσαι καί Άπολλον μουσηγέτα, 

Ψάλατε, ψάλατε άσμα, υμέναιον ευτυχίας·

Τιμάτε τούς έραστάς σας, εις δόξαν τών φιλομούσων.

Ώ  Χάριτες γλυκέραί μου, μέ τάς τερπνάς σας αξίας 

Τον θάλαμον χαριτοΰτε τού σεβαστού ανδρογύνου,

"Οπερ συνήψεν εύκταίως χρυσή καί ϊε ία  φιλότης.

Είτα δέ πάσαι αί Μούσαι, αί Χάριτες καί αί Νύμφαι 

Κροτήσατε την χορείαν, καί ο ’Απόλλον άρχέτο 

Μέ την χρυσήν φόρμιγγά του τα έπινίκια ψάλλον. 

2υμψάλατε δ’ αμα πάσαι, τών νέων τούτων ήρώων 

Τάς νίκας τής σωφροσύνης, ώ λέγουσαι τοίς νυμφίοις, 

'Οποία τοίς άριστεΰσιν είν’ ορισμένα βραβεία! 

’ Επικαλούμαι προ πάντων ίτεον τον άγαϊοδότην,

"Ινα προχέη άφθονους τάς ουρανίους του δρόσους,

Εις πρόοδον εύτυχίας, εις έπακμήν συζυγίας,

Εις εύτεκνίαν, τό τέλος τής ίϊείας ευδαιμονίας.

Έποίησεν ό φιλόφρων Νικόλαος ό Λογάδης.

1833 ’ Ιουλίου 8, έν Νεοχωρίω.
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Ν ικ όλ α ο ς  Λ ο γ ά δ η ς ,  εις τών έπισήμων διδασκάλων τού 

Γένους καί Δικαιοφύλαξ ττς Μεγάλης ’ Εκκλησίας. Έγεν- 

νήΪΓη τώ 1779 έν κόμη τινί τής Βιθυνίας όνομαζομένη Κουρί  

έκ γονέων γεωπόνων. Φιλομαθής δέ ων μετέβη εις 'Ρύσιον, 

κοινώς Άρετζούν, έ'νίτα διήκουσε την 'Ελληνικήν Εγκύκλιον 

παίδευσιν παρά τοίς άειμνήστοις διδασκάλοις Παναγιώτη καί 

Άγαπίω έν τή τότε άκμαζούση σχολή τής κομοπόλεος έκείνης.

’ Εκείϊτεν απελλών εις Χίον συνεπλήρωσε τάς σπουδάς 

αυτού παρά τοίς μακαρίοις διδασκάλοις ’ ΑΪΓανασίω τώ ΙΙαρίω 

καί ’ Ιωάννη τώ Τσελεμπή, εύδοκιμήσας ως εϊ τις καί 

άλλος τών έκείσε τότε μαίςητευσάντων. Έπανελίτών δέ εις 

Κωνσταντινούπολή παρελήφϊη εις τόν ηγεμονικόν οίκον 

Χαντζερή ώς διδάσκαλος τών ήγεμονοπαίδων καί άλλων 

έκ τής υψηλής τάξεως τών εύγενών τού Φαναριού. Μετά 

τινα δέ έτη προσκληθείς εις τήν κατά την Ξηράν Κρήνην 

(Κορού-Τσεσμέ) Μεγάλην τού Γένους Σχολήν, άνέλαβε τήν έν 

αυτή διδασκαλίαν τών Γραμματικών, 'Ρητορικών καί ποιητι

κών μαδημάτων. 'Ότε δέ άπεφασίσίη πανδήμως ή σύνταξις 

τού Μεγάλου 'Ελληνικού Λεξικού, διωρίσίοη καί έ Αογάδης 

μετά τριών άλλων λογίων, τών αοιδίμων Νεοφύτου Βάμβα, 

Διονυσίου Καραπατά καί Κωνσταντίνου Ψωμάκη, εις έκτέ- 

λεσιν τού πελωρίου έκείνου έργου. ’ Αλλά τάχιστα παραιτη- 

^έντων τών άλλων, μόνος άπολειφϊείς άναλαβών έξ αρχής τό 

έργον, καί εργαστείς έπ’ αύτού δΓ ολης οκταετίας, ήγαγεν 

αύτό δι’ άτρύτων πόνων καί μόχθων εις αίσιον πέρας. 

Έξεδό^Γη δέ έ Α'. Τόμος τού Μεγάλου τούτου ’ Εθνικού 

’Έργου έν Κωνσταντινουπόλει έν έτει 1819 υπό ττν έπιγραφήν 

“ Κιβωτός τής 'Ελληνικής Γλώσσης.”  (Βλ. Προλεγόμενα 

Κιβωτού 2ελ. δ'.). Κατά δέ τήν δεινήν έποχήν τού 1821
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έτους διαλυΪΓείσης καί δημευΪΓείσης της Σχολής, ο Αογάδης 

έφησυχάζων έν Μεγάλω Ρεύματι έδίδασκε κατ’ οίκον τούς 

υιούς επισήμων τινών οικογενειών, έπεξεργαζόμενος ένταυτώ 

διάφορα αύτοΰ συγγράμματα. Τω 1830 προσεκλτΐτη εις τήν 

Σχολαρχίαν της έν Φαναρίω Πατριαρχικής Σχολής, ήτις 

έπειχε τότε τον τόπον τής Μεγάλης τού Γένους. Διευ^υνας 

δέ αύτήν άόκνως καί μετά ζήλου έπί 5 έτη, έξεδήμησε πρός 

Κύριον τόν Μάϊον τού 1835 προσβληθείς υπό άποπληξίας.

'Ο  Αογάδης έφημίζετο ώς εις τών άριστων 'Ελληνιστών, 

έφ’ ώ διακρίνονται καί οί πολυπληθείς αύτού μαίσηταί. 

'Η  μέθοδος τής διδασκαλίας αύτού ήν άρχάίκή, τό δέ ή έτος 

αύτού εις άκρον σεμνόν καί σεβάσμιον. Τών συγγραμμάτων 

αύτού έξεδόίτησαν, έκτός τού είρημένου Α\ Τόμου τής 

“ Κιβωτού”  τά εξής:

1 ον· Παράλληλον Φιλοσοφίας καί ’ Αθεΐας, Χριστιανισμού 

καί Δεισιδαιμονίας, έν Κωνσταντινουπόλει 1830.

20ν· Άληέτοφωνήσεις μητρικαί πρός ψευδοφωνήσεις άντι- 

μητρικάς έν Βενετία 1833.

30ν· Τέχνη 'Ρητορική καέί’ Έρμογένην. 'Η  έ'κδοσις αύτη 

έμεινεν άτελής διά τόν έπισυμβάντα θάνατον τού συγγραφέως · 

τώ δέ 1834 έξέδωκεν έν Κωνσταντινουπόλει έπιΐεωρήσας τήν 

υπό Νικοδήμου τού Αθωνίτου ποιηθεί σαν Ακολουθίαν τού 

εν άγίοις πατρός ημών Μάρκου ’Αρχ. ’Εφέσου τού Εύγενικού.

Φέρονται δέ άνέκδοτα:

1°' Τό πλεΐστον μέρος τής 'Ρητορικής.

20ϊ· Λογική, ή λεγομένη ’ Απέριττος, έπιτομή τις ούσα της 

Αογικής Εύγενίου τού Βουλγάρεως.

3ον· Δογματική Θεολογία, συμπλήρωσις τής υπό ’Αθανασίου 

τού Παρίου έκδοςτείσης ’ Επιτομής τών έτείων δογμάτων.
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4"ν· 'Η  ’Αρχαιολογία.

5ον· Πολλαί διατριβαί έτεολογικαί καί φιλολογικαί.

6ον· Συντακτικόν τής 'Ελληνικής γλώσσης, ήτοι 'Ερμηνεία

εις τό Τέταρτον Θεοδώρου τού Γαζή.

70ν· ΓΙληέτύς έπιγραμμάτων ήρωελεγείων καί άλλων ποιή

σεων εις τε τήν άρχαίαν καί τήν καθομιλουμένην διάλεκτον,

καί τινες έπιστολαί.

8ον· Τά άπό τού Έψιλον είκοσι στοιχεία τού Μεγάλου 

Ελληνικού Αεξικοΰ τής Κιβωτού, άποκείμενα έν τώ Σκευοφυ- 

λακείω τού Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως, καί περι- 

μένοντα εύτυχεστέραν έποχήν οπως δημοσιευϊώσι διά τού 

τύπου πρός μεγίστην ωφέλειαν τής σπουδαζούσης Ελληνικής

νεολαίας.
'Η  είκών αύτού έσχεδιάσΐη άπό μνήμης υπό τού μαίϊη- 

τού αύτού Η. Τανταλίδου, μήνάς τινας μετά τήν άποβίωσιν

τού άειμνήστου διδασκάλου.

'Η  όμοιότης πρός τό πρωτότυπον άνεγνωρίσέΤη παρ’ ολων

τών συγγενών καί φίλων αύτοΰ. (“ )

Η. Τ α ν τ α λ ί δ η ς .

(α) Τή» εικόνα ταύτην έλαβον πάρωρα πρός δημοσίευσιν έν τώ παρ- 

όντι τόμω του Έ ί ΐ ν ι κ ο ΰ ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο ν  δημοσιευίήσεται δε τό προ

σεχές έτος. Σ .  Ε .
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Ο Α Λ Ω Ν  12.

Ή  νήσος Κύπρος ήτό ποτε τό έργαστήριον δραμάτων, 

οια γέννα τών άνδρών ή καλλονή καί τών γυναικών ή φιλο

καλία καί τών κορασίων ή ευαισθησία.

Δέν ελειπον έκεί καί σκηναί, άς δημιουργεί τών γυναικών 

ή ώραιότης καί τών άνδρών ή ήλιΧιότης, αλλά, δικαιοσύνης 

χάριν, ρητέον οτι αί τοιαύται σκηναί δέν είχον γηγενείς τάς 

άφορμάς, άλλα ΧύραΧεν, τάς πλείστας δέ έκ Συρίας καί 

Φοινίκης καί τής ιουδαϊκής Παλαιστίνης, ένΧα καί οι περιώ

νυμοι διά τήν άνδρίαν των καί έπίσημοι διά την μωρίαν 

των Φιλισταίοι κατωκουν.

Περί ’ Ιουδαίων ούδείς λόγος.

Πόλεις καί βασίλεια καί παν άνΧρώπινον δημιούργημα 

έρχεται καί παρέρχεται, βιοί καί άποΧνήσκει, ή φύσις μένει 

άναλλοίωτος μόνη, διότι καί μο'νη αύτη είναι άλήΧεια. "ΟΧεν 

καί έν Κύπρω δέν άπαντώμεν σήμερον τάς μεγάλας καί 

κατακο'σμους πόλεις της, δέν εύρίσκομεν τά άνάκτορα τών 

Νικοκλέων καί τών Ευαγορών, ουδέ τά ιερά τής Κύπριδος 

καί τών άλλων Χεών, άλλά καΧορώμεν τήν φύσιν τής νήσου 

άμάραντον, καί τά γεννήματα αυτής φέροντα καί τό κάλλος 

καί την ευαισθησίαν τής Κύπριδος καί τού Άδώνιδος, αν

καί μικρόν παρηλλαγμένα, καΧ’ ό μέρος ή έξ άνΧρώπων 

έπτρεια άνεμίχΧη καί διέΧεσεν. Είναι λοιπόν ή Κύπρος 

κήπος έμψύχων έν γένει χαρίτων, όπως καί τό πάλαι, άλλά 

καί, άγνοεϊται υπό τών πολλών τίνων ένεκα λόγων, είναι συγ

χρόνως καί έγχωρίων τε καί έπηλύδων παροραμάτων παροι

κία, κατά μικράν όμως άναλογίαν, οπως καί πας άλλος 

θερμός τόπος.

Ή  παραμονή εις νεωτερικάς υποδέσεις Ιίναι έπικίνδυνον 

πράγμα εις τους Χηρεύοντας ησυχίαν, "να ήδέως καί άδια- 

ταράκτως έντρυφώσιν εις τά άρχαία άνΧολόγια. "ΟΧεν χαί- 

ρειν έώντες τά νυν, μεταφερόμεΧα εις τήν έποχήν τού Ά δώ - 

νιδος, όστις μόνος άνΧρώπων κατώρΧωσε νά γίνη δύο Χεαι- 

νών έραστης έν γνώσει άλλήλων καί άνευ φαινομένης ζηλο

τυπίας· είναι σπάνιον παράδειγμα δίχα τετμημένης καρδίας 

μιάς, καί εις ένιαίαν εστίαν συγκέντρωσις δύο καρδιών άλλων, 

καί ταύτα εις έλεγχον καί κατάγελων τών οπαδών τής φιλο

σοφίας τών περιπατητικών καί τών δογμάτων τών άκαδη- 

μαϊκών, καί εις τιμήν τών οπαδών τού έκ Γαργητού καΧαυτό

φιλοσόφου ’ Επικούρου.

Γ0  φΧόνος καί ή κακοβουλία έδημιούργησαν τήν γενεΧλια- 

κήν τού Άδώνιδος ιστορίαν μυσαράν καί άποτρόπαιον· ό χαι

ρέκακος δέ κόσμος ήγάπησε νά πιστεύση ταύτην, διότι ή 

αύΧάδης πονηρία καταπνίγει πολλάκις τήν άλήΧειαν, όταν 

δειλή ή άνεξίκακος δέν άβυσσώνει τούς πολεμίους της. Οΰτω 

έμεινεν έν τή παραδόσει ό ’Άδωνις υιός τής μητρός του 

Μύ^ρας ή Σμύρνας καί εγγονος καί υιός ένταυτώ τού πατρός 

του θείαντος, διότι κατίσχυσε τό ψεύδος καί παρεγράφησαν 

τής άληΧείας αί ένστάσεις καί άςιώσεις ως μή έμπρόΧεσμοι

διά τήν δειλίαν της παραστάσαι. ΝηπιόΧεν δ Άδωνις έφάνη
40
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ότι έμελλε ποτε νά ήναι & ωραιότατος των εφήβων τού και

ρού του, καί τοιούτος τω οντι έ'γεινεν.

Δέν περιγράφομεν τά κάλλη του, τούς χαρακτήράς του, 

διότι πολλοί νομιζόμενοι νέοι Άδώνιδες ί ά  άπολέσωσι διά 

μιας την έρωτικήν ΰπαρξίν των, καί πολλαί κυρίαι ί ά  δικαιο- 

λογήσωσι την αστάθειάν των καί ί α  γίνωσι έράστριαι φαντα

σιωδών χαρίτων. Εί'μεία εύ'σπλαγχνοι καί φιλάνθρωποι, καί 

διά τούτο δέν έάιίυμοΰμεν νά φέρωμεν βάσανα είς τάς νύν 

νεαράς καί τάς ολίγον πρώην νεαράς καρδίας, καί άνατροπήν 

είς τά ερωτικά καίεστώτα τού κ α ί ’ ημάς κόσμου.

Ίδούσά που ή ’ Αφροδίτη νήπιον τον Άδωνιν κατενόησεν 

ότι ωραιότατος άνδρών απάντων έμελλε να γείνη· όίεν λα- 

βούσα αύτόν τον παρέδωκεν είς την Περσεφόνην νά τόν 

άναίρέψη μέχρι τής εφηβικής του ήλικίας καί τότε νά τόν 

παραδώση είς αυτήν.

Η ’Αφροδίτη, ώς έκ τού συνόλου βίου αυτής εξάγεται, 

δέν ήτο όπως ώραιοτάτη ουτω καί περίφημος διά την ευφυΐαν 

της · ή έλλειψις αΰτη είναι κατά κοινόν σχεδόν κανόνα παρα

κολούθημα των έξοχων ώραιοτητων- καί ίσως τούτο συμ

βαίνει κατά φιλάνίρωπον οικονομίαν, έπειδή αν κατά τόν 

έρωτικώτατον Άνακρέοντα “ νικά καί σίδηρον καί πύρ καλή 

τις ούσα” , αν ήναι καί ευφυής ένταυτω, ί ά  νικά ού μόνον 

καί σίδηρον καί πύρ, άλλά καί αήττητους τινάς, ών ή καρ- 

δία ουδέ καν σαλεύει είς την ίέαν καί Άφροδιτών καί 

Ψυχών καί πάσης καλλονής, άλλά μένει άκίνητος καί μει- 

διώσα έπί τη άναισίησία της.

Ή  Περσεφόνη έ'χουσα παρ’ εαυτη τρόφιμον τόν Άδωνιν 

δέν ήδύνατο νά μή ρίπτη κάπου κάπου είς τά άπαράμιλλα 

νεαρά αύτού κάλλη όσα τη έπερίσσευον βλέμματα άπό τού
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γαληνότατου Πλούτωνος τό σκοτεινόν καί έστιοκορικόν πρό- 

σωπον. Οί οφίαλμοί τής Περσεφόνης αντικατοπτριζόμενοι 

προς τούς τού Άδώνιδος δέν ήδύναντο νά μή μεταδίδωσιν είς 

την καρδίαν καί τής μιας καί τού ά'λλου κάποιον σφαδασμόν 

διάφορον τού τής τροφού προς την οψιν τού τροφίμου· δ 

τοιούτος δέ σφαδασμός καίίστατο όσημέραι τόσον εύελπις 

καί περιζήτητος, ώστε τά προς τόν Πλούτωνα βλέμματα τής 

Περσεφόνης ώλιγόστευον καί τά προς τόν "Αδωνιν ηύξανον. 

Πολλήν δέ άνησυχίαν έ'φερεν είς τήν Περσεφόνην ή ιδέα ότι 

προσήγγιζεν ή'δη δ καιρός, κ α ί ’ όν έ'μελλεν έλίούσα ή 

’ Αφροδίτη νά ζητήση καί λάβη παρ’ αύτής τόν ίησαυρόν, 

όν είχεν άνοήτως διαπιστευίή είς αυτήν. Μόλις δέ κατε- 

πράϋνον τάς προοιμιακάς τής Κυρίας Πλούτωνος άνησυχίας 

καί όδύνας διάφορα σχέδια περί τού πώς νά κρατήση δι’ 

εαυτην ό, τι αύτής δέν ήτο, πώς νά σφετερισίή τήν πολύ

τιμον παρακαταίήκην.

Έ καμνε τόν λογαριασμόν της ή Περσεφόνη άνευ τού 

ξενοδόχου, καί ί ά  τόν μετακάμη.

"Οταν ή ’ Αφροδίτη έννόησεν ότι ήτο ή'δη έφηβος δ νέος 

ό καί νήπιον ών τήν καρδίαν αύτής συγκινήσας, ήλίεν είς 

έπίσκεψιν τής φίλης της Περσεφόνης, καί εύρεν αύτήν κτε- 

νίζουσαν καί κομώσαν καί διά τών απαλών αύτής χειρών 

ολίγον πιεστ ικώτερον τού δέοντος ίωπεύουσαν καί στιλ- 

βόνουσαν ττν μακράν καί πολυίουλον κόμην τού ’ Αδώνιδος, 

καί είς τον χνούν τών έφηβικών αύτού παρειών ώς έκ παρα

δρομής καί οίον κλοπηδόν τά ρόδινα της δάκτυλα έπεκτεί- 

νουσαν. ΓΗ τοιαύτη ίωπεία, αί τοιαΰται έπιψαύσεις, ή ίέσις 

τού ’ Αδώνιδος κτενιζομένου υπό τής Περσεφόνης, δίστομος

μάχαιρα έφάνησαν είς ττν καρδίαν τής ’ Αφροδίτης, ήτις
40*
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κάλλιον παντός πανεπιστήμονος καΧηγητού έγνώριζε καί τας 

αιτίας καί τά άποτελέσματα τών τοιούτων φαινομένων.

Εις την Χέαν της ’ Αφροδίτης, εκεί παραστάσης, ή μέν 

Περσεφόνη ώχρίασε, καί πάντα αυτής τά μελετήματα καί 

τά σχέδια έγένοντο σύγχυσις καί βαβυλωνία, ώς τού νεοσυλ

λέκτου στρατιώτου τά όνειρα, οταν κατά πρώτον εύρεΧή 

άντιμέτωπος τών πολεμίων εις μάχην έκ τού συστάδην. Γ0 

δέ "Αδωνις άτενίσας δυο έρωτικώς αγριωπά βλέμματα προς 

τήν Χεάν της ώραιότητος κατέστησεν αυτήν έπί πολλάς 

στιγμάς άναυδον, καί Χεά αΰτη, Χεόν ένόμισεν οτι βλέπει 

βλέπουσα τον έφηβον Άδωνιν.

Ζηλοτυπία φρικτή έν άκαρεί φυείσα έν τή καρδία της 

έδίδαξεν αυτήν πόσον μεγάλη ήτο ή μωρία της, παραδούσης 

εις τήν φυλακήν τής Περσεφόνης τον καί τού "Ερωτος ώραιό- 

τερον παΐδα. Ή  όψις της μυρίας άλλεπαλλήλως έλαβε 

χροιάς, καί μόλις καί μετά βίας συνελΧοΰσα εις έαυτήν 

είπε διά τών χειλέων της φιλοφρονητικάς λέξεις προς ττν 

Περσεφόνην, εις ας ούδεμίαν μετοχήν είχεν ή υπό άλλοίων 

αίσΧημάτων κατεχομένη καρδία της. "Οτε δέ άπό λόγου 

εις λόγον προέβη εις τήν ουσίαν τής ύποΧέσεως, την άπολα- 

βήν δηλονότι καί άπαγωγήν τής πολυτίμου παρακαταΧήκης 

της, τού τρυφερού Άδώνιδος, ή Περσεφόνη ήσΧάνΧη παρα- 

λύουσαν καί συντριβομένην την καρδίαν της καί είς πλήρη 

άπονάρκωσιν περιπίπτουσαν —  έψέλλισε λέξεις τινάς άνευ 

σημασίας, καί μόλις μετά πολύ συνελΧοΰσα άπήτησε παρά 

τής Αφροδίτης νά μένη παρ’ αυτή άκόμη ο "Αδωνις, ινα 

μη έκτεΧή τόσον νεαρός είς τάς παγίδας τού έπιβούλου 

κόσμου, είς τά βέλη τών πονηρών, είς ά δέν ήΧελεν είναι 

δυνατόν ν’ άνΧέξη ή άβρότης του.
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ΓΗ ’Αφροδίτη δέν ήΧέλησε νά έννοήση τάς φιλοστόργους 

δήΧεν παρατηρήσεις ττς Κυρίας Περσεφόνης, καί τ  Περσε

φόνη δέν έβράδυνε νά έννοήση διά τί δύσληπτοι καί δυσπαρά- 

δεκτοι ήσαν εις τήν Άφροδίτην αί περί προφυλάξεως τού 

Άδώνιδος ειλικρινείς της παρατηρήσεις.

Δύο άνδρες, "να έννοήση ο εις τόν άλλον, χρειάζεται πολ- 

λάκις ε'ν έτος, ουδέποτε δέ όλιγώτερος τών έξ μηνών χρόνος * 

δύο δέ κυρίαι έννοούσιν άλλήλας αμα δύο λέξεις άνταλλάξωσι, 

πολλάκις δέ καί αμα άνταλλάξωσι δύο βλέμματα, έξ έκείνων 

άτινα είναι άδύνατον νά έννοήσωσιν άλλοι παρά τούς διδα- 

χΧέντας τό άλφάβητον υπό διδασκαλισσών καί διδάξαντας τό 

συντακτικόν καί τήν γεωγραφίαν είς προσήβους κόρας.

’ Επειδή τό διτγημα X’ άναγνωσΧή κυρίως υπό Κυριών, 

παραλείπομεν τόν μεταξύ τής Περσεφόνης καί τής ’ Αφροδίτης 

μακρόν διάλογον, παραλείπομεν τήν μετά τούτον συζήτησιν, 

καί τήν έριδα καί λογομαχίαν είς ήν μετά τήν συζήτησιν 

έτράπησαν. Δέν ήΧελεν είναι καί καλόν άλλως νά παρεισ- 

αχΧώσι κωμικά έπεισόδια είς σπουδαίαν διήγησιν. Τό 

πράγμα δέ κατήντησε μέχρι τού Διός, καί άνετέΧη αύτω ή

κρίσις τής ύποΧέσεως.

Μετά τήν άκρόασιν τής κατ’ άντιμωλίαν συζητήσεως καί 

ώριμον σκέψιν άπεφάσισεν ό περινούστατος Ζευς ινα ό καλός 

Άδωνις μένη παρά μέν τή Περσεφόνη τέσσαρας μήνας κατ 

έτος, παρά δέ τή ’Αφροδίτη άλλους τέσσαρας, καί τέσσαρας 

καΧ’ εαυτόν. Ή  άπόφασις αΰτη έμεινεν άνέκκλητος καί 

οριστική, καί ό "Αδωνις έκηρύχΧη ένήλιξ, υπεξούσιος ομως 

έπί οκτώ κατ’ έτος μήνας είς τάς δύο είρημένας καί είς τά 

Χέλγητρά του δεδουλωμένας κυρίας.

ΓΗ ’Αφροδίτη, έπιτηδειοτερα τής Περσεφόνης έν τοίς
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πρός τούς πρωτόπειρους τών κοσμικών πραγμάτων νεανίσκους 

τεχνάσμασι, τόσον κατεγοήτευσε τον νεαρόν Άδωνιν, ώστε 

τόν έ'πεισε ν’ άποφασίση νά διατελή ών παρ’ αύτή έν Κύπρω 

καί τούς τέσσαρας άλλους μήνας, οΰς ή τού Διός άπόφασις 

εότετεν εις τήν έξουσίαν του. Ούτω ή ’ Αφροδίτη είχε τόν 

Άδωνιν οκτώ κατ’ έτος μήνας καί ή Περσεφόνη τέσσαρας. 

“ ’Άδωνιν Αφροδίτη διά κάλλος έτι νήπιον, κρύφα ΪΓεών, εις 

λάρνακα κρύψασα Περσεφόνη παρίστατο · έκείνη δέ ώς έϊεά- 

σατο, ούκ άπεδίδου · κρίσεως δέ έπί Διός γενομένης, εις μοί

ρας διηρε'ΪΓη ό ένιαυτός, καί μίαν μέν παρ’ εαυτω μένειν 

τόν Άδωνιν, μίαν δέ παρά Περσεφόνη προσέταξε, τήν δέ 

έτέραν παρ’ Αφροδίτη’ ό δέ Άδωνις ταύτη προσένειμε καί 

τήν ιδίαν μοίραν” (Άπολλ.).

Οι νέοι κατ’ έκείνους τούς χρόνους καθίσταντο έράσμιοι 

καί περισπούδαστον καί ταϊς ίτεαίς αύταϊς θήραμα, διότι 

δέν διήγον βίον μαλθακόν, δέν έκυλίοντο έν τοίς Σολωνείοις, 

δέν ήλείφοντο μύρα, δέν ένιούλιζον ούδ’ έβοστρύχιζον τήν κόμην 

διά πεπυρακτωμένων σιδήρων, ούδέ διέ^ετον αύτήν, οπως άλλοι 

τινές νύν, ώς φρικιώσαν καί μανιακήν, δέν καϊτείργνυον τάς χεί- 

ρας εις χειρίδας έκ δέρματος μυών καί γαλών πεποιημένας, καί 

τέλος πάντων δέν ύπεκρίνοντο τόν μύωπα, καί δέν έφερον διά 

τούτο οπτήρας ύελίνους ώς θύρωμα οφθαλμών σχεδόν έσβε- 

σμένων, καί δέν ήσαν ώς έκ τής άβρας διαίτης καί τής 

έκλύσεως ωχροί, καί οίον ζώντες καί όδεύοντες νεκροί. Οί 

νέοι τώ καιρώ έκείνω ήσαν εύρωστοι, άνδρικοί, έπέλαμπεν εις 

τό πρόσωπον αύτών άκμάζουσα ή φύσις, οί οφθαλμοί των 

ήσαν οξυδερκείς, γοργοί, ή κόμη των καθαρά καί άμύρωτος, 

καί ήσαν ούτω άνΪΓηροί, διότι έγυμνάζοντο, έϊτήρευον έγνώ- 

ριζον, φιλοσοφικώτερα φρονούντες, πώς ήδύναντο νά ώσιν, ού
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μόνον εις ΪΓνητάς, άλλά καί εις ίΰεάς περιπόθητοι, οπως 

καί τώρα είναι ένίοτε όσοι γνωρίζουσι τήν φιλοσοφίαν τού 

είναί των.
Μία τών έρατεινών άσκήσεων τών πάλαι νέων ήτο καί 

ή ϋτήρα· ό δρόμος, ή προσοχή, ή έπί εύσκοπία χαρά, ό κό

πος περιβάλλουσι τόν θηρευτήν μέ άγνωστα εις τούς έν ταϊς 

πόλεσι φίϊισιώντας θέλγητρα. 'Η  Ήώς ήγάπησε τόν Κέφα- 

λον όίηρεύοντα, καί ή Άργανίίώνη τόν 'Ρήσον, καί ή τών 

κ α ΐ  ημάς χρόνων Σφηττεία κόρη τόν ήλιόκαυστον ποιμε- 

νίσκον τού Γαργητοΰ, καί ή Σουνιάς Άβροκόμη τόν θορύκιον 

μελισσουργόν.
Ό  Ά δω νις, νέος τού καιρού του, νέος τού τότε τρο- 

παιοφόρου συρμού, νέος υπό δύο πρώτης ώραιότητος λεαινών 

άγαπηϊείς, ήγάπα νά Άηρεύη, νά διαφοιτά εις δρυμούς καί 

δάση, εις λόφους καί δειράδας, εις φάραγγας καί νάπας, καί 

έπιστρέφων κεκμηκώς, ήλιόκαυστος, έφιδρωμένος νά καθίστα

ται θήραμα αύτός κάλλιστον δύο έρώτων.

'Η  Αφροδίτη, καί διά τών υλικών καί διά τών πνευμα

τικών οφθαλμών παρακολουθούσα τόν έπέραστον ’Άδωνιν 

έβλεπεν αύτόν όσημέραι τολμηρότερον εαυτού γιγνόμενον καί 

εις τούς πυκνοτάτους τών δρυμώνων είσχωρούντα καί τά 

άλκιμώτατα τών θηρίων κυνηγούντα, οΪΓεν άνησύχει πολύ. 

'Ο  έρως τά πάντα φοβείται, μεταξύ δέ τών πάντων είναι 

καί τώ οντι φοβερά τινα. 'Ό'Τεν ΪΓωπεύουσα τόν ’Άδωνιν 

παρεκάλει αύτόν νά μή έκτ&ηται εις κινδύνους, νά περιο- 

ρίζηται εις ίτήραν ούχί τών άγριων καί άλκίμων θηρίων 

αύτός όμως δέν ήγάπα νά παίζη μέ πέρδικας καί λαγωούς 

καί στρουθιά, ήΐελε δορκάδας καί έλάφους καί κάπρους, 

καί είσεχώρει εύτόλμως εις κλεισώρειας καί δασυτάτας



λόχμας, καί οΐον υπό ειμαρμένης έλαυνόμενος έπεζήτει κιν

δύνους καί έν τω φόνω τών ίηρών άπρονοήτως τον ί'διον 

ίάνατον.

Μια τών ημερών αί κύνες του έξετρύπωσαν έκ τίνος 

λόχμης άγριόχοιρον μέγαν δ Άδωνις ίδών αύτόν τρέχει κατ’ 

αύτού καί άκοντίσας τόν έπλήγωσεν δ κάπρος έμμανής 

γενόμενος έρμα λυσσώδης κατά τού ’ Αδώνιδος καί καταλα- 

βών αύτόν άντισταίέντα τόν δάκνει είς τόν μηρόν —  ή 

δήξις ήτο βαίεία καί ίανατηφόρος —  δ Άδωνις κατέπεσε 

καί έπνεεν ή'δη τά λοίσίια έν μέσω οδυνηρότατων πόνων 

τό τρομερόν δε τούτο γεγονός άνηγγέλίη τη Αφροδίτη 

παραχρήμα υπό τών πτερωτών συνεκδήμων τού ’ Αδώνιδος 

έρώτων.

"Α μ α  μαίοΰσα τό γεγονός ή τάλαινα ’Αφροδίτη ένεκρώίη 

σχεδόν υπό τής λύπης, μόλις δέ συνελίοΰσα έ'δραμεν είς τά 

δάση ν’ άνεύρη τόν "Αδωνιν, έ'δραμε λελυμένας έχουσα τάς 

πλοκαμίδας της, άπλεκτος, άνευ σανδαλίων, τρέχουσαν δέ 

αύτην κατεςέσχιζον αί βάτοι καί οι άλλοι ίάμνοι, τούς 

ωραίους δέ αύτής πόδας γυμνούς έπλήγωνον καί αίμάτωνον 

αΕ πέτραι, έκ τού χεομένου δ’ αίματος τούτου καί τά ρόδα, 

λευκά τέως δ'ντα, τήν ε’ρυίράν των άπέκτησαν βαφήν. Μετα 

πολλούς δέ περίδρομους καί παραδαρμούς άνευρούσα τόν 

Άδωνιν την ύστάτην ήδη πνέοντα πνοήν έκ τού έν τω

μηρώ δήγματος, στυγνήν έχοντα τήν κόμην του, ώχράς τάς

παρειάς, έσβυσμένους τούς οφίαλμούς καί ψυχρά ήδη τά 

άκρα, μέγαν άνέλαβε ίρήνον καί ολοφυρμόν.

Τόν ίρήνον τής ’ Αφροδίτης έπί τη συμφορά της ταύτη

εγραψεν ό Βίων, καί έχει έπί λέξεως ωδε:
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Μεΐνον "Αδωνι, 

δύσποτμε, μεΐνον "Αδωνι, πανύστατον ώς σε κιχείω, 

ώς σεπεριπτύξω, καί χείλεα χείλεσι μίξω. 

έ'γρεο τυτίόν "Αδωνι, τό δ’ αύ πύματόν με φίλασον 

τοσούτόν με φίλασον, οσον ζώει τό φίλαμα, 

άχρις άπό ψυχής ές έμόν στόμα κείς έμόν ήπαρ 

πνεύμα τεόν βεύση, τό δέ σεύ γλυκύ φίλτρον άμέλξω, 

έκ δέ πίω τόν έ'ρωτα· φίλαμα δέ τούτο φυλάξω, 

ως αύτόν τόν "Αδωνιν έπεί σύ με, δύσμορε, φεύγεις, 

φεύγεις μακράν, "Αδωνι, καί έ'ρχεαι είς ’ Αχέροντα 

καί στυγνόν βασιλήα καί άγριον ά δέ τάλαινα 

ζώω καί ίεός έμμί καί ού δύναμαι' σε διώκειν.

Αάμβανε, Περσεφόνα, τόν έμόν πόσιν έσσί γάρ αύτά 

πολλόν έμεύ κρέσσων τό δέ παν καλόν ές σε καταρρεί’ 

είμί δ’ έγώ πανάποτμος, έχω δ’ ακόρεστου άνίην 

καί κλαίω τόν Άδωνιν, ο μοι ίά νε, καί σέ φοβεΰμαι. 

Θνάσκεις, ώ τριπόίατε· πόίος δέ μοι ώς ό'ναρ έ'πτη.

Χήρη δ’ ά Κυίίρεια, κενοί δ’ άνά δώματ’ έ'ρωτες- 

σοί δ’ άμα κεστός ό'λωλε · τί γάρ τολμηρέ κυνάγεις; 

καλός έών τοσούτον έμήναο ίαρσί παλαίειν;

Μετά τούτο δ’ εύίύς ή ’ Αφροδίτη καλέσασα τούς πτε

ρωτούς έρωτας προσέταξε νά προσαγάγωσιν ένώπιόν της τόν 

άγριόχοιρον, τόν διά τού δήγματος αύτού κτείναντα τόν 

Άδωνιν.

Ε ύίύς οί έ'ρωτες δραμόντες ποτανοί  είς τούς δρυμούς 

καί τά δάση άνεύρον τόν ύν, καί συλλαβόντες καί δήσαντες 

αύτόν καί βρόχον ίέντες αύτώ τόν έσυρον αιχμάλωτον είς 

τήν φιλέκδικου ίεάν.
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"Α μα ίδοΰσα τον φονέα τού Άδώνιδος της ή Αφροδίτη, 

πλώρης οργής καί Χυμού, είπεν αύτω-

Πάντων κάκιστε τών Χηρίων· Σύ τον έμόν άνδρα οΰτω 

έπλήγωσας, σύ τόν ε’δάγκασες εις τόν μηρόν;

Τά Χηρία, καί ιδίως οι χοίροι, άγριοί τε καί ήμεροι, 

φαίνεται οτι ώμίλουν τότε, δέν ήσαν ώς τώρα, καί έννόουν 

τών Άφροδιτών τήν γλώσσαν. "ΟΧεν ό φονεύς τού Άδώνιδος 

τρε'μων, περιεσταλμένος, κλίνας τήν σεβασμίαν του κεφαλήν, 

είπεν είς τήν Χ εάν

’ Ομνύω, Αφροδίτη, είς σέ καί τόν άνδρα σου καί είς 

ταΰτά μου τά δεσμά καί τούς περί εμέ έ'ρωτας τούτους, οτι 

εγώ ο ταλαίπωρος δέν ήΧελον νά πληγώσω τόν ώραΐον Ά δ ω  

νιν, διότι ή παρ’ αυτού έπενεχΧεΐσά μοι πληγή άντί νά μοι 

πόνεση, μ’ ευχαρίστησε μάλλον ώς Χώπευμα, διότι τών 

ωραίων αί πληγαί Χωπείαι είναι. Ά λλ ’ ώς τόν είδον ήρά- 

σΧην αυτού, καί ή καρδία μου κατεφλογίσΧη, καί όρμήσας 

έφίλησα αυτόν. "ΟΧεν άντ εμού λάβε καί τιμώρησε τούς 

οδόντας μου τούτους καί έλέησόν με τόν άΧλιον Χύμα τής 

αγάπης μου γ'ενόμενον, καί τόν ώραιότατον τών άνδρών δι 

αύττν Χυσιάσαντα. —  Όλολυγμοί κατέπνιξαν τήν φωνήν τού 

Χηρίου καί ούδέ λέξιν ήδυνήΧη άλλην νά εί'πη, κρουνηδον δέ 

έ'βρεον τά δάκρυά του.

Ό  άληΧώς τεΧλιμμένος ούδε'ποτε οργίζεται- ή λύπη 

καΧιστα αύτόν συμπαΧή, οίκτίρμονα, μαλακύνει την καρ- 

δίαν του. "ΟΧεν ή Αφροδίτη έν τη μεγάλη αυτής Χλίψει 

ήλέησε τό Χηρίον, διέταξε τούς έ'ρωτας νά λύσωσι τά δεσμά 

τού αιχμαλώτου καί νά τόν άφήσωσιν έλεύΧερον. Αυτός δέ 

ούτω λυΧείς δέν έπανήλΧε πλέον είς τούς δρυμούς, άλλ’ έπη- 

κολούΧει τήν Άφροδίτην, καί έ'κτοτε, φαίνεται, τών οπαδών
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αυτής τινες ήλλοιώΧησαν ολίγον, μετασχόντες τής φύσεως 

τού δήξαντος τόν Ά δω νιν Χηρός.

Ό  Ζεύς ήλΧε νά παρηγόρηση τήν νέαν καί ώραίαν 

χήραν τού Άδώνιδος. Τόσον δέ συνεκινήΧη, ωστε συγκα- 

λέσας συμβούλιον τών Χεών προύκάλεσεν άποφασιν ί'να ο 

Άδωνις μένη έξ μήνας είς τόν "Αδην, παρά τή Περσεφόνη 

βεβαίως, καί έξ μίνας άναβιών νά μένη έπί γής μετά 

τής ’ Αφροδίτης.

Δ η μ ήτ ρ ιο ς  Π α ν τ α ζ ή ς .
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Η 25 ΜΑΡΤΙΟΥ.

(Ναπολεόντειος ωδή.)

“ Ε ί ίΰ . 8ίοοοιηβ ίιηιηοΙ)ί1β.ν

'Υπήρξεν. 'Ω ς  άκίνητον,

Στενάξας τελευταΐον,

Άπνουν τό σώμ’ άμνημονεί 

Τ ί πνεύμα κολοσαίον 

Ένέκλειε, τήν εϊδησιν 

Ούτε τρομάζ’ ή γης.

Καί άφωνος τά έσχατα 

Σκε'πτεται τού μοιραίου,

Καί την φρικτήν τήν κο'νιν του 

Τίνος άνδρός γενναίου 

ΙΙούς 5~ά παττσει άπορον 

’ Αντάξιος αυτής.

Τόν "ίδες φαντασία μου 

Σιγώσα έπί θρόνου 

’Ακτίνας έκτοξευοντα 

Οπόταν μετ’ άπονου 

Έργου άφοϋ έξέκλινεν 

Ωρ^ώίόη πάλιν στάς.

'Αγνή έπαίνου δουλικού 

’ Ανάνδρου αδικίας,

ΣυγκινηΪΓείσ’ έγείρεσαι 

'Ω ς  έκ της αιφνίδιας 

Τόσου φωτός έκλείψεως 

Εις θρήνον άρχινας.

Πυραμίδων καί Άλπεων 

Κ αί Μανζανάρ καί 'Ρήνου·

'Ω ς  σκο'τος τά διεσχιζεν 

' Η άστραπή έκείνου,

Τήν Σκύλλαν καί τόν Τάναίν 

"Ακρα τών θαλασσών.

’ Λλη'πτς δόξα; Εϊπετε 

Οί μετά ταύτα. "Ηδη 

Προσπίπτωμεν άπέναντι 

Τού πλάσαντος έν είδει 

Τού δημιουργού του πνεύματος 

Εκείνον τόν θνητόν.

Τήν θυελλώδη καί θερμήν 

Χαράν λαμπρού σχεδίου,

ΠόΪΓον ψυχής άβάστακτον 

Περί τού βασιλείου 

"Ο κτάται καί βραβεϊον του 

Λαμβάν’ οίον ούδείς.

Παν ή'γγισε- τό άωτον 

Τής δόξης, τούς κινδύνους,
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Νίκην καί ύποχώρησιν,

Τον Χρόνον, τάς έδύνας 

Τής εξορίας, δίς έπεσε 

Χαμαί κ ’ υψώΧη δίς.

ΈκλήΧη δέ αντίπαλοι 

Αιώνες δύο στραμμένοι 

ΎποταχΧέντες προς αυτόν 

Αυτών ώς ειμαρμένη·

Καί σιωπών έκάΧησε 

Διαλυτής των μεταξύ.

Κ ’ έχάΧη. Είς έλάχιστον 

’ Ακτήν τάς ώρας κλείων 

Έ ν  τή οκνηρία άπειρον 

ΦΧόνου κ’ οίκτου σημεϊον, 

Μίσους άσβεστου κ’ έρωτος 

’ Αχαλίνωτου. Ώ σεί

Κύμα περί τήν κορυφήν 

"Οταν ναυαγού βαρύνη 

Μέ τεταμένα ομματα 

ΙΙρωτού νά έμβαΧύνη 

Μάτην ο τάλας έπασχεν 

Είς άπωτάτην γήν.

Ού'τε τών άναμνήσεων 

ΠληΧύς τον περιστέφει,

Έ κ  τής χειρός ο κάλαμος 

’Ώ  ποσάκις τω έξέφυ-
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Γεν οταν τήν διήγησιν 

Νά γράψ’ είχε βαλΧήν!

Ποσάκις οταν κλίνωσιν 

Αί άκτΐνες έν τή λήξει 

'Ημέρας άργοΰ, τά στέρνα του 

Φεύ είχε περιπτύξει 

Ή  χειρ καί τόν κατέβαλε 

Τό μέγα παρελΧόν.

’ ΑνελογίσΧη τά λαμπρά 

Στρατόπεδα τό κύμα,

Τών ίππων, καί τήν κίνησιν 

Σκηνών άνά παν βήμα,

Τό κινητόν βασίλειον,

Ταχύν ύποταγμόν.

Καί πνευστών τό πνεύμά του 

Οϊμοι Χά άπελπίσΧη 

Είς τόσην καταφρόνησιν,

ΙΙλήν χειρ τώ έχαρίσΧη 

ΆνωΧεν καί τόν έφερεν 

Είς σφαίρας πλέον τερπνάς.

Τόν ήγαγε δι’ άνΧηρών 

Διόδων τής έλπίδος 

Νά λάβη σ’ τά Ίλύσσια 

Ώ ς  ούδέν άλλου είδος 

Βραβεϊον έπισκιάζον 

Τού κόσμου τάς τιμάς.
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Οι θρίαμβοι συνήθεις σου 

Ώ  πίστις αίωνία,

Πλήν πλε'ον υπερήφανος 

Κορφή ποτε καμμία 

"Οπός αυτή, δέν εκλινεν 

2 ’ τ ’ αχΐτος του Γολγοθά.

2 ύ  μύϊτον κακοΰ δίωξον 

’Από τά κεκμηκότα 

'Οστά του. 'Ο  χειρ’ άβρωγον 

Θεός σ’ τον πεπτωκότα 

Έκτεινων, μ’ αυτόν εδρευσε 

2 ’ τδ άπειρον σιμά.

640 —

Γ. Τ  Β.
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Ο Έ ρ ω ς .

2 ’ ένα ρυάκι σκυθρωπός 

Καί ήσυχος δ πονηρές 

ΈκάΐΓητο δ "Ερως,

Κ ’ εις το κρυστάλλινον νερόν,

Τά πόδια του το νεαρόν 

Παιδάκι του αί^έρος 

Άνεκινοΰσαι σιγανά,

Πλήν κάποτε τρομακτικά

’ Επάνω τά τραβοΰσαι.

— Μή τι καλάμι τρυφερόν,

Ή  χορταράκι χλοερόν

Αυτά τά γαργαλοΰσαι;

— "Οχι, άλλα ς την επαφτν

Του ΰδατος, την απαλήν,

Γ0  τολμηρός ’ φρικία'

Αύτός που χωρίς συστολήν 

Εις των βελών του τήν πληγήν 

Άπαυστως ε’μειδία!

Πελοπίδας .  Δ. Κώππας.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
επί τής κ α ί ’  ημάς ελληνικής γλώσσης.(α)

(Συνεχε ία . )

(Ίδ ό  έίίνικόν ημερολόγιου 1868 σελ. 311.)

12.

Πρέπει, γράφοντες τουλάχιστον άν όχι καί όμιλούντες, νά 

ποιώμεν τήν προσήκουσαν χρήσιν άμφοτέρων τών λέξεων ο τ  ε 

καί ό τ α ν .  Είναι δύσκολον βεβαίως νά ε’πανορ'ίτώσωμεν τό 

έσφαλμένον, αφού συνηϊίσαμεν νά μεταχειριζώμεΐα πάντοτε 

ό τ α ν ,  δοκιμάσωμεν όμως νά διακρίνωμεν αυτά.

(α) Τώ Κ. Μ. Π. Βρετώ'

’ Αξιότιμε Κύριε!

Μετά τήν δημοσίευσιν τον έΐόνικού ημερολογίου 1868, ένδαββυνϋείς 
ύπ’ άνδρών, περί τά γράμματα καταγινομε'νων, καί λαβών χάριτας παρ’ 
άλλων, όμολογησάντων, οτι ώφελήίησαν έκ τών έπί τής καί;’ ήμάς 
έλληνικής γλώσσης παρατηρη'σεών μου, έτόλμησα νά συλλέξω καί οσα άλλα 
περί τού αύτοΰ αντικειμένου ήδυνήϋην είσέτι, άπαρτίζοντα τό παρόν 
συνϊεμάτιον.

Καί τό έργου μου τούτο, ώς τό πρό αυτού, άνατίύημι εις τήν ύμε- 
τέραν κρίσιν, καί προτίθεμαι καί τήν διά τού έύνικού ήμερολογίου δημο- 
σίευσιν αύτού νά ?δω εύχαρίστως, άλλά καί άγογγύστως νά φέρω τήν 
μέλαιναν κατ’ αύτού ψήφον ύμών.

Έντοσου'τω δέςασίε τήν διαβεβαίωσιν τής πρός ύμάς έξαιρέτου μου 
ύπολήψεως.

Έ κ'Ροστοβ ίου , 1868. ’Α λ έξ α νδ ρ ο ς  Κ α τα κ ο υ ζη ν ό ς .

" Ο τ α ν  είναι έν χρήσει κυρίως πρός υποτακτικήν, επομένως 

υποθέτει πράξιν άβέβαιον καί μή ύπάρξασαν ή μή ύπάρχου- 

σαν άλλά δυνατήν νά γείνη · παράγεται δέ έκ τού ο τ  ε ά ν 

καί είναι έν χρήσει καϊτ’ ας πιριστάσεις δυνάμεΪΓα νά Άέσω- 

μεν άν άντί τού ό τ α ν .  Π. χ. επειδή λέγομεν Ά ν  βρέξη 

γίνεται λάσπη · πρέπει νά λέγωμεν· "Οταν βρέξη γίνεται 

λάσπη, καί όχι ο τ  ε. ” Αν έπιΪΓυμήτε δύνασϊε νά μ’ έπι- 

σκεφΐτήτε, καί όχι ο τ  ε.

Εις τάς άλλας περιστάσεις γίνεται χρησις τού ότε,  ση

μαίνοντος πράξιν γενομένην ή γινομένην καί δυναμένου ν άνα- 

πληρωϊτή διά της φράσεως κ α ϊ τ ’ ή ν  έ π ο χ ή ν ,  κα ξ τ ’ ήν 

ώ ρ α ν  π. χ. "Οτε είδον κατά πρώτον τό φώς τού ήλίου, 

καί όχι ό τ α ν ,  διότι φανερόνει πράξιν γενομένην καί δύναται 

ν’ άναπληρωότή διά τού' Καίτ’ ήν ώραν είδον κατά πρώτον 

τό φώς τού ήλίου. "Οτε (κα’ΐί'’ ήν έποχήν) συνήχϊίησαν εις 

Αύλίδα αί νήες τών Αχαιών, καί όχι ό τ α ν .  "Οτε, (καΐτ’ 

ήν ώραν) τά άνϋτη κοσμοΰσι τούς κήπους, καί όχι όταν· 

Μέχρις ού ή ήμέρα άνατείλη, ό τ ε  (καϊτ’ ήν ώραν) οί πα- 

νηγυρίζοντες έπανέρχονται εις τά ίδια.

13.

Περίεργον οτι τινές τών σημερινών λογίων μεταχειρίζονται 

τά έσφαλμένα έ π ί μ ω ν καί ε ύ σ υ ν ε ι δ ό τ ω ς ,  άντί έπίμο- 

νος καί εύσυνειδήτως· καί τό μέν τελευταϊον άπήντησα κατ’ 

άλλας περιστάσεις, τό δέ έ π ί μ ω ν εύρίσκεται δυστυχώς καί 

εις διδακτικά συγγράμματα- εις έν δ’ έξ αύτών έχει ούτως. 

Ό  λαός τής ’ Ιταλίας είναι έπωσούν έ π ί μ ω ν, φιλέκδικος κτλ. 

(Γεωγραφία Κοκκώνη, κατ’ έγκρισιν τού έπί τών εκκλησια

στικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως υπουργείου, πρός χρήσιν
41 *
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των ελληνικών σχολείων. ’Έκδοσις τέταρτη · σελ. 179). Οι 

τοΰτο μεταχειριζόμενοι ΐτεωροΰσιν 'ίσως το έ π ί μ ο  ν κατ’ άνα- 

λογίαν τοΰ πείσμων, νοήμων κτλ., άλλ’ άμαρτάνουσιν ούτως 

έπρεπε νά λέγωσι καί άνυπόμων άντί ανυπόμονος. Τό δέ 

ευσυνείδητος γίνεται εκ τοΰ ευσυνείδητος (επομένως καί 

ασυνείδητος, συνείδησις), καί όχι έκ τοΰ συνειδώς, συνειδότος.

14.

Αί λέξεις τ ό σ α  καί  ά λ λ ο ς  άποτελοΰσι ξενισμόν εις τάς 

ακολούθους καί παραπλήσιας φράσεις.

α'. Αί γενναίαι αΰται προσφοραί καί ή συνήθης του 

φιλοδωρία είναι τ ό σ α  δείγματα της εύγενοΰς του καρδίας. —  

Αί συνδέσεις αΰται είναι τ ό σ α  νοερά αντικείμενα. (Φιλοσοφία 

Βάμβα σελ. 43). Τ α  τ ό σ α  ταΰτα είσί ξενισμοί καί πιριττά, 

καί, άνευ αύτών χωρίς άλλης αλλαγής, τό νόημα έστί πλήρες 

καί ή φράσις ορ^ή.

β', Ο ήρως οΰτος έδείχΐτη ά λ λ ο ς  Λεωνίδας. —  Ά π έ- 

~ανεν ώς ά λ λ ο ς  2ωκράτης. Πρέπει νά λέγωμεν νέος 

Αεωνίδας, ή μιμητής τοΰ Λεωνίδα ή εφάμιλλος. ΆπέΪΓανεν 

ώς 8 Σωκράτης, ή ώς νέος Σωκράτης, ή νά μεταβάλλωμεν 

την φράσιν άλλως πως ωστε ν’ άποφεύγωμεν τό άλλος.

15.

2υγχέουσί τινες τάς λέξεις υ γ ι ή ς  καί  υ γ ι ε ι ν ό ς ·  

ισχυρός καί ο χ υ ρ ό ς ·  ίδοΰ δέ τό έρί?όν.

α'. ’ Υγιής είναι δ έχων ύγίειαν· υγιεινός δ προξένων 

ΰγίειαν επομένως, 8 άνθρωπος, 8 ίππος κτλ. είσίν υγιείς· τό 

κλίμα, ή τροφή', 8 αήρ κτλ. είσίν υγιεινά.

β'. ’ Ισχυρός έστιν δ έχων ίσχύν επομένως 8 άνθρωπός
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έστιν ισχυρός, τό ξύλον, 8 σίδηρος κτλ. · οχυρά δέ ή ΪΓε'σις, ή 

πόλις, τό φρούριον, οπου δύναταί τις ν’ αντίστασή εις τάς 

ε’χΐρικάς προσβολάς.

16.

Άξιοπαρατηρητά είσι τά εις τάς τρεις λέξεις έ ' τος ,  

χ ρ ό ν ο ς  (τό χρονικόν διάστημα) καί κ α ι ρ ό ς συμβάντα. 

Ή  σημασία κ α ί1’ ημάς τ ίς  πρώτης λέξεως μετέβη εις

τήν δευτέραν, ή της δευτέρας εις την τρίτην καί ή μέν

πρώτη έγένετο άχρηστος, ή δέ τρίτη, διατηρήσασα τήν 

έαυτής, έλαβε καί τήν σημασίαν της δευτέρας, ώς παρ 

Τταλοϊς καί Γάλλοις· οΰ'τω λέγομεν καί ημείς ώς εκείνοι· 

“ Σήμερον είναι ώραίος καιρός. Δέν τό έτελείωσα επειδή 

δέν είχα καιρόν. Τώρα δέν είναι καιρός νά σκέπτεσαι

περί τούτου. Ά λ λ ’ εις περιστάσεις τινάς ή πρώτη λέξις διε-

τηρηΤτη, ώς· Ε ις έτη πολλά· εφέτος· σπολλάτη (εις πολλά έτη 

άντί ευχαριστώ) κτλ. καί τήν δευτέραν δέ μεταχειριζόμουνα 

καλώς λέγοντες χ ρ ο ν ι κ ό ν  δ ι ά σ τ η μ α .  Καί ή μέν λέξις 

χρόνος νά μετατραπή εις έτος, (οταν σημαίνη έτος), είναι 

λίαν εΰκολον, άλλά χρειάζονται προσοχήν αί λέξεις χρόνος καί 

καιρός. Χρόνος, ώς προείρηται, φανερόνει τό χρονικόν διά

στημα· Ούτως· ’ Επιλείψει με ο χρόνος (’ Ισοκράτης)· Μόγις 

τε έν πολλώ χρόνω ήσυχάσασα ή Ε λ λ ά ς  άποικίας έπεμψε 

(Θουκυδίδης)· καιρός δ’ έχει δύω σημασίας. Πρώτον φανε- 

ρόνει τήν κατάστασιν της άτμοσφαίρας· π. χ. καιρός καλός, 

βροχερός, νεφελώδης, ο'ίεν καί οί τέσσαρες καιροί τοΰ έτους, 

δεύτερον δέ φανερόνει ευκαιρίαν, εποχήν, (οΪΓεν εγκαίρως, 

παρακαίρως) π. χ. Είναι καιρός (οχι χρόνος) νά τρυγήσω- 

μεν Καιρός έστι τοΰ ποιήσαι.

Οί μή έννοΰντες άκριβώς τήν μεταξύ χρόνου καί καιρού



διαφοράν άφινέτωσαν εις τον κ α ι ρ ό ν  πάσας τάς μέχρι τοΰδε 

γνωστάς αυτού σημασίας, άφαιρούντες απ’ αυτού μόνην την 

σημασίαν του χρονικού διαστήματος, άποκαλοΰντες αυτό 

χ ρ ό ν ο ν .

17.

Δέν πιστεύω, οτι τις των οπωσοΰν λογίων γράψει ποτέ τα 

ε’σφαλμε'να πονοκέφαλος, πονόφΐαλμος, πονόαυτος, πονόλαιμος 

καί τά παρόμοια άντί των ορθότερων άλλα γερμανικών κεφα

λόπονος, οφΐίαλμόπονος, λαιμόπονος. Εις τάς συνθέτους λέξεις 

τό δεύτερον μέρος είναι τό κύριον, ένταΰϊα λοιπόν ή λέξις 

πόνος, ούσα κυρία, πρέπει να έ'χη τά δευτερεϊα. Ούτω καί 

ή λέςις ψαλιδοκέρι δέν είναι καλή, άλλα πρέπει ορέτότερον να 

λέγωμεν κηροψάλιδον, διότι ϊτέλομεν νά φανερώσωμεν τήν 

ψαλίδα του κηρίου, ένω άλλέως, ώς αλειμματοκέρι φανερόνει 

κηρίον έξ άλείμματος, ουτω ψαλιδοκέρι φανερόνει κηρίον έκ 

ψαλίδων κατεσκευασμένον ή τουλάχιστον κηρίον της ψαλίδος. 

Ά λ λ ’ , ώς προεσημειώΪΓη, καί αί λέξεις κεφαλόπονος κτλ. δέν 

είναι έλληνικαί, καί δέν άπαντώνται εις τά συγγράμματα 

των άρχαίων, παρ’ οις ή έκ δύω ουσιαστικών τοιαύτη σύν- 

ΪΓεσις έστί σπανία. Κατά τούς άρχαίους, κεφαλόπονος λέγεται 

κεφαλαλγία, οφϊίαλμόπονος οφθαλμία, αύτόπονος ωταλγία κτλ. 

Οί αρχαίοι έ'λεγον· άλγώ τήν κεφαλήν, τά ώτα, δηλαδή, 

άλγώ κατά την κεφαλήν, κατά τά ώτα, ώς ορθότατα οι 

Χϊοι ακόμη λέγουσι· πονώ τον λαιμόν, πονώ τήν γλώσσαν. 

Γυνή γραύς τους οφθαλμούς άλγοΰσα (Αίσωπος). Τό δέ σύνη- 

ϊες · μου πονεΐ ό λαιμός, ή κοιλία, είναι ξενισμός. ’Αληθές δέ, οτι 

οί άρχαΐοι έ'λεγον · γαστρο'χειρ καί χειρογάστωρ, φιλόμουσος καί 

μουσόφιλος καί άλλα ολίγιστα τοιαύτα, άλλ’ αυτά ούδέν εναντίον 

έπιφέρουσιν εις τήν ορθότητα της παρούσης παρατηρήσεως.
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18.

Καλόν νά γίνηται διάκρισις μεταξύ τού μ ό ν ο ς  καί 

μοναχός ή μονάχος. Μοναχός φανερόνει τον φιλέρημον, τον 

καλόγηρον, τον μονάζοντα, καί έκτος τούτου' είμαι μόνος 

είναι πολύ εύηχότερον του* είμαι μοναχός ή μονάχος· οΰτω 

καί· έ'φαγα μόνον κρέας εύηχότερον τού· έφαγα μοναχόν ή 

μονάχον κρέας. Κατ’ ευτυχίαν ή λέξις αύτη δέν άπαντά- 

ται πλέον εις τά άξια λόγου συγγράμματα, απαντάται ομως 

εις τινα νέωτερα ποιήματα' άλλ’ οί γράφοντες αύτήν ένΪΓυ- 

μη'ΐήτωσαν, οτι δέν ζώμεν πλέον εις τήν έποχήν, καίτ’ ήν 

έγράφ^η ή Πολυξένη, ο που άναγινώσκεται·

Μονάχους μάς παραίτησαν, ώραία Πολυξένη.

19.

α'. "Ηκουσα λογίους λέγοντας· 'Γούτο δέν έξήρτηται άπό 

έμέ. Έξήρτηται είναι παρακείμενος τού ρήματος έξαρτώμαι, 

καί ίσοδυναμεϊ πρός τό· είναι έξηρτημένον υποθέτω, οτι 

ήϊελον νά είπωσιν έ ξ α ρ τ ά τ α ν ,  ώς λέγουσι κρέματαν, 

άλλά τό έξέφραζον κατά τήν εαυτών γνώμην έλληνικώτερον.

β'. ’Άλλοι γράφουσι καί λέγουσιν έστέ βέβαιοι, άντί έ'στε· 

ή προστακτική τού υπαρκτικού είμί κλίνεται ώς ακολούθως. 

Έ σο καί ί'σΐτι, έ'στω καί ή'τω, 

έ'στον, έ'στον,

’Έστε (’όχι έστέ) έστωσαν καί έστων.

20.
α'. Ά ν τί μ ε τ α ξ ύ  λέγουσι τινες ά ν α μ ε τ α ξ ύ ,  (ώς 

λέγουσιν άλλοι τ ο λ ο ι π ό ν άντί λοιπόν)· ή ά ν ά είναι περιττή, 

ή καλή καί άρχαία λέξις είναι μεταξύ. Εις τήν λέξιν άνά-



μέσα ή πρόξτεσις άνά είναι άναγκαία. Εις τήν αγίαν γρα

φήν άπαντώμεν ά ν  ά μ ε σ ο ν  άλλ’ ή λέξις μεταξύ είναι 

τών άλλων προκριτωτε'ρα.

β'. Λέγουσί τινες κ α τ ε κ λ ί ν ΐ τ η ,  έ ξ ε τ ά ν ’ϋ'η,  χρει

άζεται δέ κατεκλιΓη, έξετάΪΓη, δηλαδή άνευ ν  ούτως έ'πρεπε 

νά λε'γωμεν καί έ κ ρ ί ν η, ενώ ορϊώς λε'γομεν έκρβη. 

'Υπάρχουσι βεβαίως άλλα ρήματα φυλάττοντα το ν εις τον 

αόριστον διά τούτο χρεία προσοχής.

21-

ΙΙερί δέ τής λέξεως κ ρ υ ο λ ο γ ώ  τί εϊπωμεν,· Μωρολογώ 

σημαίνει λέγω μωρά, πολυλογώ ομιλώ πολύ, μοιρολογώ λέγω 

τήν μοίραν, επομένως κρυολογώ έπρεπε νά σημαίνη λέγω περί 

κρύους. Οί σημερινοί "Ελληνες λέγουσιν ότι κρυόνουσιν όταν 

αίσΐάνωνται το κρύος χωρίς έκ τούτου νά πάίύωσι συνάγχην 

ή άλλο κακόν, καί ότι έκρυολόγησαν, όταν ώς έκ τού κρύους 

άβρωστήσωσιν άλλ’ ή λέξις δέν είναι έπιτυχής. Οί παλαιοί 

το σημερινόν κ ρ υ ο λ ο γ ώ  έλεγον περιψύχομαι καί το κρυο

λόγημα περίψυξιν. («)

22.
Εις πολλά συγγράμματα άπαντάται τό ρήμα υ σ τ ε ρ ώ  

άντί τού στερώ. 'Υστερώ (παραγόμενον έκ τού ύστερος, 

ύστερον) σημαίνει έρχομαι ύστερον, μένω ¿πίσω, δέν έρχομαι

(α) Ά ν  εις τήν νέαν ταύτην λε'ξιν πρέπη νά δώσωμεν παραγωγήν 
περίεργον ίσως ή καί άστείαν, άλλ’ ίσως καί την προσήκουσαν, άρα 
δόν δυνάμείια νά ύποϋέσωμεν τα έξης; Το ρήμα λε'γω, ώς γνωστο'ν, 
έκτος τών άλλων, σημαίνει καί συναθροίζω, ο'3εν στρατολογώ, φορολογώ, 
ανθολογώ- κατ’ αναλογίαν αύτών καί τό κρυολογώ έπρεπε κατά τήν ύπο- 
ίΟεσιν νά σημαίνη συναθροίζω, δηλαδή λαμβάνω κρύος, ώς λέγουσιν οί’Ιταλοί· 
prendere un raffreddore, καί οί Γάλλοι attraper un refroidissement.
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έν καιρώ, καί έν ένί λόγω φανερόνει παν τό ύ σ τ ε ρ ο ν  γενό- 

μενον π. χ. υστέρησε τής μάχης πέντε ήμέρας· δηλαδή, ήλ^ε 

πέντε ήμέρας ύστερον τής μάχης ή μετά τήν μάχην. Άφαιρώ 

δέ τι άπό τίνος λέγεται σ τ ε ρ ώ 1 π. χ. Έστέρησαν (ό'χι 

υστέρησαν) αύτόν τής πατρίδος1 Τροφής έστερημένος (ό'χι 

υστερημένος).

23.

Μεταχειριζόμε^α κοινώς τό ρήμα βαστώ άντί τού κρατώ1 

ιδού δέ ή κα^·’ ήμάς μεταξύ κρατώ καί βαστάζω διαφορά. 

Παρά τοίς άρχαίοις είχε τό κ ρ α τ ώ  καί άλλας σημασίας, 

παρ’ ήμίν δέ είναι έν χρήσει όταν ίτέλωμεν νά φανερώσωμεν, 

ότι λαμβάνομέν τι μ.έ τάς χεΐρας1 επομένως καλώς λε'γομεν 

Κρατώ τήν ράβδον, τήν γραφίδα· Κρατώ τό παιδίον έκ τής 

χειρός ή κρατώ τήν χεϊρα τού παιδίου (ό'χι βαστώ). Βαστάζω δέ 

σημαίνει · άναδέχομαι, φορτόνομαι, σηκόνω, φέρω έπί τών ώμων. 

Είχε βεβαίως παρά τοίς άρχαίοις, κυρίως παρά τοίς ποιηταίς, 

τό ρήμα βαστάζω (έξ ού μεταγενεστέρως έγένετο τό β α σ τ ώ )  

καί τήν σημασίαν τού κρατώ, άλλά τήν σήμερον oí καλώς 

όμιλούντες καί γράφοντες δέν λέγουσί' Βαστώ ή βαστάζω τό 

παιδίον έκ τής χειρός, λέγουσιν όμως· 'Η  μττηρ βαστάζει τό 

τέκνον. Ούτω καλώς έχουσι τά· 'Ο  έν άγκάλαις τού δικαίου 

Συμεών βασταχτείς· Άλλήλων τά βάρη βαστάζετε.

Οί ξένας γλώσσας γινώσκοντες δύνανται εύκόλως νά βοη'βη- 

ότώσι ’ τό κρατώ άντιστοιχεί πρός τά halten, tenir, tenere- τό 

βαστάζω πρός τά tragen, porter, portare.

24.

’ Ονομάζουσί τινες τιμητικώς τήν άνύπανδρον γυναίκα 

δ ε σ π ο σ ύ ν η ν - άλλοι όνομάζουσιν αύτήν δ ε σ π ο ι ν ί δ α .
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το δεύτερον είναι καταλληλότερον ή μόνον κατάλληλον, αντι

στοιχούν προς τούτοις προς τό γερμανικόν Fräulein, τό γαλ

λικόν demoiselle ή mademoiselle, τό ιταλικόν damigella |ή 

signorina, πάντα υποκοριστικά ώς καί τό δεσποινίς έκ τοΰ 

δε'σποινα. Ά λ λ ’ άφού πάντας τούς άνδρας, εγγάμους ή αγά

μους, όνομάζομεν κ υ ρ ί ο υ ς ,  διά τί καί πάσας τάς γυναίκας 

νά μη όνομάζωμεν ανεξαιρέτως κ υ ρ ί α ς ;

25.

Οί σημερινοί 'Έλληνες δέν ποιοΰσι διάκρισιν μεταξύ των 

δύω ρημάτων μ ε τ ρ ώ  καί  ά ρ ι ^ μ ώ ,  λέγοντες πάντοτε 

μετρώ.

α'. Μετρώ (misurare, mesurer, messen) σημαίνει, κρατώ 

μέτρον εις χεϊρας καί εξετάζω ποσάκις τό άντικείμενον περι- 

έχεται εις τό μέτρον- επομένως μετροΰμεν τό ύφασμα, την 

γην, την ταινίαν, τό έλαιον, τον σίτον κτλ.

β'. "Οταν ϊέλωμεν νά μάϊωμεν πόσοι άνθρωποι είναι, 

πόσα μήλα, οίκίαι, δραχμαί, τότε ά ρ ι ί ^ μ ο ύ μ ε ν  αύτά. 

(contare, compter, zählen).

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Κα τακ ουζηνός .

fiöO —

Π ε ρ ί  τ ή ς  ε’ ν ε σ τ ώ σ η ς  κ α τ α σ τ α σ ε ω ς  τ η ς  

' Ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς  κ α ί  τ ω ν  ε ι ς  τ α υ  τ η ν  

γ ι ν ο μ έ ν ω ν  μ ε τ α β ρ υ ^ μ ί σ ε ο ι ν .

Λο'γος άναγνωσ3ε\ς υπό Ε. Έγγε'ρου έν τω έν Παρισίοις γλωσσολογικφ 
συλλέγω και μεταφραστείς υπό Α .  Ήλιάδου.

ΓΗ μεγάθυμος προκήρυξις τοΰ φιλέλληνος Κ ου Γ. δ’ 

ΕΐχΆάλ καί τοΰ σοφού Αθηναίου Κ°° Γ Ρενιέρη παρεκάλει 

άρτι τούς ελληνιστάς καί τούς πολιτικούς της Δύσεως άνδρας, 

ινα μεταχειρισ^ώσιν ώς οργανον πολιτισμού διά πάντας τούς 

την μεσόγειον παροικοΰντας λαούς την ελληνικήν γλώσσαν, 

οιαν λαλεϊ καί γράφει αυτήν ή κομψή κοινωνία τής άναγεννη- 

ϊείσης Ελλάδος. Προς έπίσπευσιν τοΰ τής Δύσεως καί 

Ανατολής συνδέσμου άμφότεροι οί συγγραφείς έζήτουν τήν 

άνευ αναβολής εισαγωγήν έν ταΐς ήμετέραις σχολαΐς τής 

ανατολικής προφοράς τής 'Ελληνικής γλώσσης άντί τής από 

τριών ήδη εκατονταετηρίδων μόνης έν χρήσει. ' Ο υπουργός τής 

δημοσίας έκπαιδεύσεως εις ό’ν άνέφερον τό σπουδαίου τούτο 

ζήτημα ύπέβαλεν αυτό εις τήν σύσκεψιν άρμοδίου άκαδημίας 

ήτις, καίτοι μή άγνοοΰσα τάς έν τή εφαρμογή δυσκολίας 

τής τοιαύτης μεταρρυΐςμίσεως, ούδέν ήττον συνωμολόγησεν 

αύτής τό εύλογον.



‘Έ ν  των επιχειρημάτων δι’ ών οΕ "Ελληνες ύποστηρίζουσι 

τάς αιτήσεις, άσπερ επί τοΰ παρόντος έπαναλαμβάνουσιν 

είναι οτι ή Ελληνική είναι ούχί νεκρά γλώσσα καί οτι ή 

ρωμαϊκή (ή χυδαία) συνδέεται άπ’ ευθείας μετά τής κλασσι

κής άρχαιότητος, τουλάχιστον μετ’ εκείνης τής άρχαιο'τητος 

καΐτ’ ήν έγράφετο κατά πάσαν την Ε λλά δα  ή υπό των 

γραμματικών καλούμενη κοινή διάλεκτος, Άξιοΰσι δέ ότι, 

εάν ή βαρβαρότης παρεμόρφωσε το καλόν ιδίωμα τής άρχαιό

τητος, τοΰτο μόνον άπό τής εισβολής τών Τούρκων έγένετο · 

οίτεν αι κλασσικαί παραδόσεις τεσσάρων μόνων ή πε'ντε αιώ

νων ύπε'στησαν διακοπήν, ευκολον δέ είναι σήμερον να συνδέ- 

σωμεν αΰΪΊς τήν άλυσιν, κα^ώς μετά μακράν ύπνον ταραχ- 

ΐτέντα υπό δυσαρε'στων ενυπνίων, ο νους άναλαμβάνει τήν 

διακοπεϊσαν σειράν τών ήμετερων ιδεών. Ταότην τήν δόξαν 

εύρίσκομεν έν τή προσφάτω προκηρύξει τών Κ. Κ. δ’ Έ ϊχ^άλ 

καί 'Ρενιε'ρη, έπανευρίσκομεν δ’ αύτήν έν τινι πρό τινων 

μηνών δημοσιευίείση πραγματεία περί τής ελληνικής προφο

ράς υπό του έκ Κέρκυρας νε'ου "Ελληνος Κ ου ’ Αναστασίου 

Αούνζη. Είναι δέ αΰτη ή δόξα άρχαιοτάτη καί ϊσως εν 

μέρει άποδοτέα εις τήν συγκίνησιν ήν διεδωκαν έν τή Λύσει 

οι έξ ’ Ανατολής προσφυγόντες "Ελληνες, μετά τήν άλωσιν τής 

αυτών μητροπόλεως. Διότι άπό τοΰ ΙΕ ' αίώνος ή'δη βλέπω 

τον Ronsard διακηρύττοντα οτι “ ο Τούρκος κτησάμενος τήν 

'Ελλάδα άπώλεσε τέλεον αυτής τήν γλώσσαν.”  Πράγματι 

δέ είχεν άπολεσίτή πρό πολλοΰ, έάν πρέπη να όνομάσωμεν 

άπώλειαν τής γλώσσης τήν υπό τής μεταβολής τών πραγμά

των άναγκαίαν καταστάσαν μεταμόρφωσιν. ’ Αλλά τό κακόν 

διαλαΐτόν έπί πολΰ τήν Ευρώπην άπεκαλύφότη υπό τής 

καταστροφής τών 1453 μετά πατάγου, όστις κατέστησεν
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αύτό τοσούτω μάλλον λυπηρόν καθόσον ή κίνησις τής ’Ανα

γεννήσεως (Renaissance) διηΰΪΓυνε πάντας τούς φιλοπόνους 

νόας περί την μίμησιν τών πρωτοτύπων τής κλασσικής 

τέχνης.

Όπωςδήποτε, υπό τοιαύτην έ'ποψιν δόξα τοσοΰτον δια

δεδομένη καί κοινή άξία είναι βεβαίως έξετάσεως. Δύναται 

δέ σήμερον νά έξετασίτή μετά πλείονος ή άλλοτε άκριβείας, 

καθότι ή ιστορία καί ή θεωρία τών γλωσσών προσεκτήσαντο 

κατά τον ήμέτερον αιώνα όργανα, ών ή άκρίβεια έπιτρέπει 

ίνα έπιλύωμεν σαφώς προβλήματα τινα περί τα όποια 

ταλαντεύεται ή πλανάται ή έπιστήμη τών πρό ημών 

διδασκάλων.

Άναμνήσωμεν δέ πρώτον περί τούτου, ώς θεμελιώδη καί 

εδραίως υπό τής νεωτέρας κριτικής κα^Ίερω^εϊσαν αρχήν, 

ότι πρέπει έπιμελώς νά διακρίνωμεν τό λεξικόν ή ένοματο- 

λόγιον άπό τής γραμματικής οιασδήποτε γλώσσης. Ή  άρχαία 

γλωσσολογία (linguistique) περί ούδέν άλλο διέτριβεν τ  περί 

τό όνοματολόγιον καί τάς ρίζας, ένώ ή νυν γλωσσολογία 

συγκρίνουσα δύω γλώσσας άποδίδει ττν αυτήν εί μτ μείζονα 

σπουδαιότητα εις τους γραμματικούς τύπους ή εις τά 

λεξικά αυτών. Τούτου τε^έντος φερ’ ίδωμεν τί έννοοΰσιν 

οι έλέγχοντες τήν νυν 'Ελληνικήν έπί βαρβαρότητι καί τί τό 

ύπ’ αυτών προσδοκώμενον άποτέλεσμα έπανερχομένης αυτής 

εις τούς τύπους τοΰ άρχαίου ιδιώματος.

Ώ ς  πρός τό λεξικόν ουδόλως υπάρχει άμφίβολον οτι τά 

ρωμαϊκά (ή χυδαία έλλ. γλώσσα) κοινήν τινα έ'χουσι βάσιν 

μετά τής αρχαίας ελληνικής καί ουδόλως διαφέρει πρός 

τοΰτο έάν παρεδέξαντο ή ύπε'στησαν τήν εισαγωγήν πολυα

ρίθμων ξένων λέξεων. ΑΕ τοιαΰται παρεισδύσεις πρέπει έπί
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πολύ νά πολλαπλασιασΐτώσιν, "να άμαυρώσωσι το προτότυχον 

γλώσσης. fH ήμετέρα γαλλική γλώσσα ανέχεται αύτάς κ α ϊ ’ 

έκάστην, έξ αύτής τής ανάγκης τών πραγμάτων, ουδόλως 

όμως άποβάλλουσα διά τοΰτο τον εθνικόν αυτής χαρακτήρα. 

’ Οσάκις βιομηχανική τις ή ε’πιστημονική άνακάλυψις μετα

φέρει παρ’ ήμΐν ε’κ τής αλλοδαπής νέον προϊόν ή νέαν μέθο

δον, χορηγεί ήμΐν αυτά υπό τό όνομα, οπερ οί ε’φευρέται 

αύτοϊς έ'δωκαν. Ή  άμοιβαιότης ανήκει ήμΐν δικαιώματι 

καί ούδέν υπάρχει άτοπον εις τήν έλευϊτέραν ταύτην ανταλ

λαγήν τών λέξεων καί τών ιδεών. ’ Επομένως μικρόν ενδια

φέρει ε’άν οί "Ελληνες κατορ^ώσωσι σήμερον νά έκδιώξωσι 

κατά τό μάλλον ή ήττον εντελώς πάσας τάς παρεισφρησάσας 

λέξεις, ών ή έν τή γλώσση αυτών παρουσία άναμιμνήσκει τήν 

άρχαίαν δούλωσιν τής ’ Ελλάδος υπό τών ’ Ρωμαίων πρώτον 

έπειτα υπό τών 2λαύων τών Βουλγάρων τών ’ Ιταλών καί 

Γάλλων καί τελευταίου υπό τών Τούρκων. "Ο, τι διαφέρει 

ήμΐν νά γνωρίσωμεν είναι, έάν αί διαιρέσεις, αί άρχαί, οί 

τόποι τής γραμματικής αύτών διακρίνουσι σαφώς τό παρόν 

ιδίωμα άπό τής άρχαίας γλώσσης. Ώ ς  πρός τούτο δέ ούδέν 

αληθέστερου κατ’ έμέ, τής γνώμης, ήν προ 150 έτών άπε- 

φήνατο ό φιλόλογος J. M. Lang, ό έξ ’ Αλτόρφης («), οτι 

δηλαδή τά ’ Ρωμαϊκά ήττον διάφορα όντα έν τισιν είναι 

πρός τήν άρχαίαν ’ Ελληνικήν, οτι ή ιταλικά γλώσσα πρός 

τήν λατινικήν. ’ Εν άλλαις λέξεσι τά ρωμαϊκά είναι γλώσσα 

νεο-ελληνική, δι’ 'ον λόγον καί ή ιταλική είναι γλώσσα νεολα- 

τινική. Αί άποδείξεις τής γνώμης ταύτης ταχέως συγκεφα- 

λαιούνται έν τοίς άκολούΐτοις. Καΐτάπερ αί άλλαι νεολατι-

(α) Propius linguain barbaram vulgarem hodiernorum Graecorum 
a veteri puro sermone abesse quam italicam a latina ”
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νικαί γλώσσαι καί κατά τι ολιγώτερου αύτών, ή ρωμαϊκή 

ήπλοποίησε τήν κλίσιν καί τήν συζυγίαν: έκ τών πέντε άρ- 

χαίων πτώσεων διετήρησε μόνον τέσσαρας ύστερήσασα κατά 

τοΰτο τής γαλλικής, ήτις περαιτέρω προβάσα άφοΰ τό πρώτον 

τάς έξ τής λατινικής πτώσεις ήλάττωσε μέχρι δύο, τελευ

ταίου παντάπασι κατήργησιν αύτάς. Τών πέντε έγκλίσεων 

τής συζυγίας ή ρωμαϊκή [ή κοινή ελληνική] παρέλιπε τήν 

εύκτικήν καί τήν άπαρέμφατον άντί πολλών χρόνων καί πολ

λών έγκλίσεων μονολεκτικών έν χρήσει έν τη κλασσική 

γλώσση άντικαξτίστησι τά πολλά περιφράσεις. Άλλα δια- 

φόρως ή παρά ταΐς νεολατινικαΐς γλώσσαις διετήρησεν έν τή 

παθητική φωνή τύπους έν γένει μονολεκτικούς. 2υνεπεία 

τών μεταβολών τούτων ή σύνταξις κατέστη πολλω άπλου- 

στέρα, όλιγώτερα έχουσα μέσα τοΰ μεταποιεΐν τάς στροφας 

καί ποικιλίας τής έκφράσεως.

Εις την ρωμαϊκήν καΐΐώς καί έν ταΐς νεολατινικαΐς 

γλώσσαις αί καταλήξεις τών λέξεων άποκόπτονται ή άλ- 

λοιούνται άτονοι ούσαι. Έ ν  μέν τή λατινική τό πι, έν δέ 

τή ελληνική τό ν  έξαλείφεται ούτως, ότέ μέν μόνον, ότέ δέ 

μετά τοΰ προηγουμένου φωνήεντος. Έ ν  τή ρωμαϊκή καϊτά- 

περ έν ταΐς νεολατινικαΐς γλώσσαις τά υποκοριστικά έπέχουσι 

την ‘ϋτέσιν καί τήν σημασίαν τών ονομάτων άφ ών παρά- 

γονται, ή αισϊησις τής ποσότητος τών συλλαβών έξησίόένησε, 

ή δέ τοΰ τόνου είναι έπικρατεστέρα, καί συνεχεία τής 

γραμματικής ταύτης μεταπολιτεύσεως, τό σύστημα τής 

στιχουργίας μετεμορφώϊη ούσιωδώς.

Αί ομοιότητες αύται αί μεταξύ τής νέας ’ Ελληνικάς καί 

τών ρωμανικών διαλέκτων (νεολατινικών) τοσούτω είσί κατα- 

πληκτικαί, ώστε λόγιος Γάλλος έ Βοηβπιχ ένόμισεν αύςτά
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προελδούσας εξ αυτής τής έν τή ’ Ανατολή καί ιδίως έν τω 

δουκάτω τών ’ Αθηνών έπικρατησεως τών Γάλλων· δόξαν σχών 

ήμαρτημένην μέν βεβαίως καδότι αί ύπό τού Bonamy ούτως 

έξηγούμεναι μεταβολαί είσι τά πολλά προγενέστερα  ̂ τού 

1204, άλλ’ άποδεικνύουσαν τουλάχιστον, δπόσον ή ρωμαϊκή 

συγκαταλέγεται εις τό γενικόν σχέδιον καί ούτως είπεΐν εις 

τον τύπον τών νεολατινικών γλωσσών.

’Όντως δ’ έγκειται αυτόθι φαινόμενον, ούτινος λανδά- 

νουσι μέν ήμάς τά αίτια, άλλ’ ούτινος άδύνατον ν’ άρνηδώ- 

μεν τήν γενικότητα έν μέσω τού έλληνολατινικοΰ μεσαιώνος. 

Αί τροποποιήσεις αί'τινες έκ μέν τής λατινικής παρήγαγον 

τάς νεολατινικάς την δ’ ελληνικήν μετέβαλον εις ρωμαϊκήν, 

είσί πάσαι σχεδόν προγενέστεραι καί άλλότριαι τών έξωτερι- 

κών έπενεργειών. ’ Εάν τά λίαν συνδετικά γερμανικά καί 

σλαβικά ιδιώματα έπενήργουν άπ’ ευθείας έπί τής μεταμορ- 

φώσεως τής ελληνικής καί λατινικής, ό άριδμός τών συνδε

τικών αύτών σχημάτων ήδελε μάλλον αύξηδή ή έλαττωδή, 

άλλ’ αί τροποποιήσεις, περί ών ό λόγος, έξήρτηνται έκ τής 

οργανικής άναπτύξεως γλώσσης, άφειμένης εις τήν δύναμιν 

τής έδνικής ροπής, εις αιώνας καδ’ οϋς έξασδενεί μέν ή 

φιλολογική παράδοσις χαλαρούται δέ ή γραμματική πειδαρ- 

χία, άποβάλλουσι δέ παν κύρος οί τής ορδής καί εύρύδμου 

γλώσσης διδάσκαλοι. Ούτω μόνον τροποποιείται κατά βάδος 

ή γραμματική γλώσσης. Ή  άταξία κοινωνίας άμοιρούσης 

τακτικών σχολείων είναι ή παράγουσα μεταβολάς, οϊα λόγου 

χάριν τό παρενείρειν νέα βοηδητικά έν τή συζυγία ώς βλέ- 

πομεν τούτο έν τή ρωμαϊκή, έχούση δύω βοηδητικά πλείονα 

ττς άρχαίας ελληνικής τό δ έλ ω  καί έχω. "Ας φαντασδώ- 

μεν τώ οντι καδ’ ον χρόνον ό ’ Φενελών συνεβούλευεν ήμίν
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νά πλουτισδώμεν έρανιζόμενοι έκ τών γερμανικών γλωσσών, 

ας φαντασδώμεν Γάλλον τινά πειρώμενον νά είσαγάγη έν τή 

ήμετέρα γλώσση βοηδητικόν ρήμα λαμβανόμενον έκ τής 

άγγλικής ή τής γερμανικής καί δέλομεν πάραυτα έννοήσει 

όπόση ή άπόστασις μεταξύ τού δανείζεσδαι είκοσι λέξεις 

χρησίμους τή έπιστήμη ή τή βιομηχανία καί τής έλαχίστης 

μεταβολής, ή'τις δύναται ν’ άλλοιώση τήν οργανικήν σύστασιν 

τής γαλλικής φράσεως, οΐαν διέταξεν αύτήν άπό τού μεσαιώ- 

νος ή έδνική τάσις, ή μόνη ικανή νά παράγη καί άναπλάττη 

κατά βάδος οίονδη'ποτε ιδίωμα.

Διά δή ταύτα ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ούδέν 

άλλο υπήρξε ή τ  ένδοξοτάτη καταστροφή ιστορίας καδ’ ην 

ή ελληνική γλώσσα διήλδε διά πολλών άλλων άλλοιώσεων 

έν μέσω τών περιπετειών καί τών συμφορών τής ελλη

νικής πατρίδος. Ούτε ένεκα τών ’ Αράβων, ούτε ένεκα 

τών Γάλλων, ούτε ένεκα τών Τούρκων άπώλεσε τήν χρήσιν 

τής άπαρεμφάτου- αιώνες άμαδείας καί άμελείας άπη- 

τούντο "να έκπέσωσιν έκ τής χρήσεως τά χαρακτηριστικά 

γράμματα τού σχηματισμού τούτου, τού τοσοΰτον ούσιώδους 

έν τή άρχαία συζυγία · μάλιστα δ’ ή έλλειψις άπαρεμφάτου 

τοσούτον παράδοξος έφάνη τισί τών σοφών, οιον τώ συγχρόνω 

ήμίν Κ. ΙΆυι-ίοΙ, ώστε είδον έν αύτή ούχί πρόσφατον παρα- 

φδοράν, άλλ’ άρχέγονον μάλλον καί πατροπαράδοτον ένδειαν, 

συνδυάζοντες ούτω τήν νέαν ελληνικήν, ώς έποίει ό αοίδιμος 

ΕΓέΓβη μετά τού τραχέος ιδιώματος τών Πελασγών. "Οπως 

ποτ’ άν ή περί τού ειδικού τούτου ζητήματος, δυνάμεδα ν’ 

άποδείξωμεν τήν ύπαρξιν δημώδους γλώσσης κατωτέρας καί 

παραλλήλου τώ γραμματικέ) ίδιώματι, ού μόνον κατά τούς 

προ τού 1204 αίώνος, άλλ’ άνατρέχοντες βαδμηδόν μέχρι τών
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αιώνων της κλασσικής άρχαιότητος. Τοΰτο δέ σαφώς εξά

γεται έκ τών ερευνών πολλών νεωτέρων λογίων ιδίως δέ τών 

Κ ων Beulé, Mullach καί Ζαμπελίου. ’ Ενθυμούμαι προσέτι 

πόσας αποδείξεις τούτου έ'φερεν c Κ°ς Hase διδάσκων τήν 

νεοελληνικήν, καί έκ τών σημειώσεων άσπερ συνέλεξα έν ταΐς 

παραδόσεσιν αύτοΰ δανείζομαι τάς έπομένας μαρτυρίας.

Ό  ιστορικός Κεδρηνος διηγείται οτι κατά τόν Θ' 

αιώνα Δένδερις δ νάννος τών άνακτόρων είσπηδήσας κατά 

τής Αύγούστης Θεοδώρας (γυναικός τοΰ εικονοκλάστου Θεο

φίλου), ΪΓείας κατέλαβεν αυτήν περιπτυσσομένην είκο'νας 

καί πλησιέστερον έλ^ών κατεμάν^ανεν· “ ή δέ Βασιλίς, τά  

κ α λ ά  μου, έ'φησεν άγροικικώς, νιννία κα ί  άγαπώ τ α ΰ τ α  

πολλά.” («) Άγροικικώς λέγει δ βυζαντινός ιστορικός, καί 

τώ όντι ή Θεοδώρα άπεκρίνετο εις χυδαϊκήν καί χωρικήν 

γλώσσαν ήτοι εις ρωμαϊκήν.

Ο αυτός συγγραφεύς έν σελ. 518 Α. αναφέρει πολύτιμα 

σκεύη, άπερ ή κοινολεξ ία  καλεϊ χερνιβόξεστα. Τρεις αιώνας 

πρό τούτου έπιστολή τοΰ Αύτοκράτορος 'Ηρακλείου έγγεγραμ- 

μένη έν τώ Άλεξανδρινώ χρονικώ παρέχει ήμίν πολλά παρα

δείγματα τής λέξεως ά'λογον άντί τοΰ ίππος. Τό αυτό δέ 

κείμενον περιέχει πολλάκις τόν σύνδεσμον "να χρησιμεύον- 

τα οπως καί τανΰν έν τή ρωμαϊκή. Ή  τοιαύτη χρήσις 

άλλως τε ανατρέχει τουλάχιστον μέχρι τοΰ ΰφους τοΰ Ευαγ

γελίου.

Τό νεροφόρος καί νεροχύτης άπαντώμενα άπ’ αύτοΰ τοΰ 

Δ' αίώνος περιέχουσι την ρίζαν νερ, οίτεν ή νεωτέρα λέξις 

νερό- καί είναι εΰκολον νά γνωρίσωμεν τήν ρίζαν ταύτην έν
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(α) ΚεδρηΆς σελ. 516.

τοϊς άρχαίοις ονόμασι Νηρεύς, Νηρεΐδες, σημαίνοντα θα

λασσίους θεότητας.

Ούτω δέ καί τό βουνός, έν χρήσει ήδη παρά τώ 

κωμικώ Φιλήμονι, άλλα μη έπιδοκιμασϊέν υπό τών άττι- 

κιζόντων, άναφαίνεται έν τή νέα ελληνική μετά τών παρα- 

γώγων βουνάριον,  βουνάρι.  ’ Εγώ νομίζω τό βουνός 

ταύτόν τώ γουνός,  οπερ έν τή αύτή έννοια απαντάται παρ’ 

Όμήρω.

Τά λεξικά καί οι σχολιασταί, ιδίως δέ δ σχολιαστής 

τοΰ ’ Αριστοφάνους, πλήρεις είσί τών δημοτικών τούτων λέξεων, 

άναφερομένων ώς συνωνύμων άλλων έν χρήσει παρά τοίς 

κλασσικοϊς.

Τ ά  παραδείγματα ταΰτα, απερ δυνάμεότα νά πολλαπλα- 

σιάσωμεν, άγουσιν ημάς εις τόν αιώνα τοΰ ’ Αλεξάνδρου. Ά π ό 

τών χρόνων δέ τούτων αί έπιγραφαί, αίτινες διέσωσαν τοσαύ- 

τας σελίδας δημοτικών καί τοπικών διαλέκτων τής αρχαίας 

Ελλάδος, δεικνύουσι μερικότητάς τινας, αίτινες τελευταίον 

εκταΡΓείσαι κατέστησαν αυτοί οι κανόνες τής χυδαίας γλώσ

σης παρά τοϊς συγχρόνοις ήμίν "Ελλησιν. Έκπληκτικώτατον 

παράδειγμα τούτου είναι ή εις αις αιολικά αιτιατική τής α' 

κλίσεως οΐον τ έ χ ν α ι ς ,  εύχρηστος καί έν Λέσβω κατα τόν 

χρόνον τής 2απφοΰς καί έν τώ νΰν ίδιώματι. Ή  νεοελληνική 

έκλαμβάνει πολλάκις ώς βραχύ τό τελικόν η τών θηλυκών 

ουσιαστικών ή έπώέτων ελεύθερη άντί έλευϊτέρη. Ά λλά  καί 

ή βοιωτική διάλεκτος διά τοΰ η γράφει τάς πληϊΤυντικάς 

ονομαστικάς τής ά κλίσεως καί τήν αύτήν ποσότητα (τής 

βραχύτητος) δίδει εις τήν κατάληξιν. Ή  νεοελληνική πολλά 

ονόματα τής τρίτης κλίσεως μεταφέρει εις τήν πρώτην ή

τήν δευτέραν · άλλά τοΰτο είναι ιδιωτισμός άπαντώμενος
¿2*
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συνεχώς έπί των έν Δελφοΐς έπιγραφών, ως παρετήρησε τούτο 

ο K oî Ross. Ά λλα  καί τούτου πλέον ύπάρχουσιν έν τή νεω- 

τέρα κλίσει σχηματισμοί, άπαντώμενοι παρά τοΐς Έβδομή- 

κοντα καί έν ταΐς Έπιγραφαίς, θεωρούμενοι δέ ως γενόμενοι 

έκ νεωτέρας παραφθοράς καί οΐτινες ι’σως ούδέν άλλο είσί 

πράγματι ή δ άρχαιότατος τόπος, δ άληΐτώς πλήρης καί 

οργανικός. Λόγου χάριν τα φλόγαν αλυσ ίδ αν  αντί φλόγα 

αλυσίδα ού μόνον είσίν όμοια τοϊς μητέ ραν,  θυγατ έρα ν,  

απερ άπαντώνται έν ταΐς έπιγραφαίς, τω παρά τοΐς Ο' 

άπαντωμένω αίγαν, άλλα φαίνεται ότι κατ’ αύτάς τάς άρχάς 

του Fr. Βορρ ταύτά είσιν αι άληΪΓεΐς αίτιατικαί της γ' 

κλίσεως μετά του καταληκτικού ν καί τού « ώς συνδετικού 

μεταξύ τού δέματος καί τής καταλήξεως.

Ά λλα  τό έτι σπουδαιότερον καί μη'πω είσέτι παρατηρητών 

είνε ότι ή γραμματική φορά ή πλουτίσασα την κλασσικήν 

ελληνικήν διά τού άρθρου είνε κατά πάντα δμοία έκείνη 

ήτις μετεμόρφωσε τάς λατινικάς αντωνυμίας i 11 e i l la  i l lud 

έν ταΐς νεολατινικαΐς γλώσσαις. Το τοιούτον άναφαινόμενον 

ή'δη παρ’ Όμήρω σαφέστερον καταδείκνυται παρ’ Ήροδότω 

καί έν τοΐς ΓΙπποκρατικοΐς συγγράμμασι. ’ Επί Θουκυδίδου 

ή μετα^ρόΪΓμισις γέγονεν ήδη καί ή γραμματική γλώσσα 

κέκτηται έκτος της αντωνυμίας καί έτέραν λέξιν ήτις, έάν 

μή έξ αύτής πηγάζει, παρίστησιν όμως συνεχώς την αυτήν 

μορφήν, άλλ’ άσϊενή τινα της αύτής έννοιας έκφράζει ποι

κιλίαν καί λίαν διάφορός έστιν έν τή χρήσει. Αυτό δέ 

τούτο έμελλε νά συμβή μετά παρέλευσιν δυοκαίδεκα αιώνων 

παρά τοΐς έ'ΪΓνεσι τής λατινικής Ευρώπης. Ούδέν έτερον 

παράδειγμα δεικνύει άκριβέστερον την ταυτότητα τών φυσι

κών μεθόδων, άς παρεδέξαντο τά τε ελληνικά έ'^νη καί
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τά εϊτε το γένος είτε τήν άνατροφήν λατινικά- εκατέρωθεν 

καί έν άποστάσει τοσούτων αιώνων παραγαγόντα τά αύτά 

άποτελέσματα.

Αδίκως λοιπόν οί "Ελληνες άπω^οΰσι τήν άφομοίωσιν 

τής κοινής αύτών γλώσσης προς τάς νεολατινικάς, καθότι 

τούτο είνε το χαρακτηριστικόν δι’ ού προσεγγίζουσι τή 

μεγάλη εύρωπαϊκή οίκογενεία, καί δι οπερ ούδόλως πρέπει 

νά αίσχύνωνται. Οί πρόσφατοι μετασχηματισμοί τής ρωμαϊ

κής ούδέν άλλο είσίν ή ή έσχάτη φάσις προαιώνιου έργασίας, 

ής αί προγενέστεραι φάσεις ποικίλως παρίστανται υπό άπει

ρων γνησίων μνημείων, άπό τών εις δημώδη διάλεκτον έπι- 

γραφών μέχρι τών συγγραμμάτων τών μάλλον τιμώντων τον 

Ελληνισμόν συγγραφέων. Ή  δέ παρείσφρησις ξενικών λέξεων 

έν τή ελληνική γλώσση (παραλειπομένων τών άπό τών σημι

τικών γλωσσών κατ’ άρχαιοτέραν έποχήν ληφΪΓεισών) άνα- 

τρέχει τουλάχιστον μέχρι τών χρόνων τής ύπό τών ’ Ρω

μαίων κατακτήσεως τής ’ Ελλάδος, καί άπο τών πρώτων 

αιώνων τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας τό έπιγραφικόν ’ύφος, 

όπερ είνε συνάμα τό τών δημοσίων καί ιδιωτικών πραγμάτων, 

μαρτυρεί τήν εισαγωγήν ταύτην διά πλείστων όσων παρα

δειγμάτων, ών ένια παρατ&ημι:

’ Ε ν τοΐς ά κ τ ο ι ς  Corpus inscr. gr. Ά ρ. 2927.

Ά κ τ ο υ ά ρ ι ο ς  Ά ρ . 4004.

Τ ί τ λ ο ς  Ά ρ . 3998.

Φί σκο ς  ’ Αρ. 1933.

Χ α ρ τ ά ρ ι ς  άντί χαρτάριος Αρ. 3310.

Β ήλ ο ν  (velum) Ά ρ . 2748.

Κουράτωρ Αρ. 3577, όπερ μάλιστα παρήγαγεν μετ’ ού 

πολύ τό Κουρατορεύω άρ. 2930, 5884.
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’Ενίοτε δέ φυσική τις άναλογία έβοήϊει τοϊς έρανίσμασι 

τούτοις* ούτως άπό τής βασιλείας τοΰ Αύγουστου ή τών 

Αατίνων λέξις ραίΓοηυε είσάγεται έν τή ελληνική χρήσει 

ύπό τό σχήμα τοΰ Πάτρων, πάτρωνος. ’ Αρ. 1878, 2215, 

3609, 3622 κλπ.

Τελευταίου δέ καί αυτή ή λατινική σύνταξις έξήσκησευ 

έπιβροήν έπί τής ελληνικής. ’ Εν ταΐς τών υπάτων χρο- 

νολογίαις μεταφρασΐτείσαις ελληνιστί δι’ άπολύτου γενικής 

μετεφράσ^η τό πρώτον ή απόλυτος αφαιρετική τών λατίνων, 

άλλα ταύτην κατόπιν άντικατέστησεν ή ελληνική δοτική 

μάλλον ούσα αύτή έμφερής. Οΰτω δέ οί λατινισμοί είσε- 

δύοντο έν τή γλώσση τοΰ ΔημοσΤτένους καϊτάπερ οί Έ λλη- 

νισμοί έν τή τοΰ Κικέρωνος. Πλήν οτι ή Ε λλά ς άν^ίστατο 

εις τήν άναπόφευκτον ταύτην ένέργειαν τής λατινικής, ένω 

τουναντίον ή ’ Ρώμη άσμένως παρεδέχετο αύτήν ώς μέσον 

πλουτισμού.

Τή βοηϊεία τών παραθέσεων τούτων έξηγοΰμεν πώς 

ύπήρχον ανέκαθεν έν Έ λλάδι έ'ν ή πλείονα ιδιώματα δημώδη 

ότέ μέν λανΐτάνοντα ενεκα τής λάμψεως τής φιλολογικής 

γλώσσης, ότέ δέ άνατέλλοντα ούτως είπειν εις τον ουρανόν 

καί εις τήν δημοσιότητα κατά τους τόπους ή τούς αμοι- 

ροΰντας γραμμάτων αιώνας.

2υνελόντι δ’ είπειν ή νεοελληνική, έγγυτάτη ούσα τ ϊς  

άρχαίας, είνε ομως γόνος άπ’ αύτής διακεκριμένος. ’ Αδύνατον 

ν’ άρνηΐτώμεν τήν γραμματικήν αύτής πρωτοτυπίαν · άληϊτώς 

δέ ούδείς μέν άρνεΐται αύτήν, άλλά σήμερον υπέρ ποτε άλλοτε 

αύτη ύπεροράται. Προ τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος καί 

τοΰ θριάμβου τής ελληνικής έϊνικότητος ή νέα ελληνική 

μόλις έγνωρίσ'Γη έν τή πεζή γλώσση διά τινων παχυλών
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συγγραφών, μόλις συνετάχ 7?η ή γραμματική αύτής· καί πρώτον 

τοιοΰτον δοκίμιον είναι τό τοΰ Χίμωνος Πόρτου σύγγραμμα, 

άφιερω^έν έν έ'τει 1639 τω καρδιναλίω Richelieu, οπερ ό du 

Cange μετετύπωσεν έν άρχή τοΰ Αεξικοΰ αύτοΰ.

ΓΗ έπανάστασις τοΰ 1821 έ'δωκε βεβαίως έν τή ’ Ανα

τολή ώΐησίν τινα εις τήν γραμματικήν χρήσιν τής νεοελλη

νικής καί διήγειρε τήν περιέργειαν τής Εύρώπης εις τό 

συλλέξαι καί τά έλάχιστα κλάσματα τής δημώδους ποιήσεως 

τών χωρικών ' Ελλήνων καί τών ΙΙαληκαρίων, άλλ’ ούδέν άχρις 

ώρας παρήγαγεν άντάξιον τής δικαίας φιλοτιμίας τής άνα- 

γεννηίϊείσης Ελλάδος. Αύτη τά μέγιστα αίσχύνεται έπί 

γλώσση φερούση τοσαΰτα στίγματα δουλείας, ήτις εις τοσοΰ- 

τον λυπηράν πενίαν κατέστη έπί πολλούς αιώνας, καί^ώς καί 

αύττ ή διάνοια τοΰ ελληνικού λαοΰ, ήτις κυμαίνεται καί 

μεταβάλλεται άπό έτους εις έτος καί άπό χώρας εις χώραν, 

μήπω δυνηϊείσης έτι τής χειρός μεγαλοφυούς τίνος άνδρός 

νά σημάνη αύτήν διά διαρκοΰς τύπου. ’Εκ τούτων δέ πάν- 

τες συμπεραίνουσιν, οτι προτιμότερου είναι νά έγκαταλειφϊή 

ή δημώδης ελληνική, ή δέ χρήσις τής άρχαίας νά έπανέλϊη 

βαθμηδόν.

Πρός τοΰτο δέ όμοξτύμως σχεδόν τείνουσι οί έν τή ’ Ανα

τολή "Ελληνες γραμματικοί καί φιλόλογοι, καθότι έν ταΐς 

σχολαΐς τών ’ Αθηνών διδάσκεται μόνον ή άρχαία γλώσσα, 

ο τε .πεζός καί έμμετρος λόγος· τον πεζόν δέ μάλιστα 

σπουδάζουσιν εις τό ν’ άνακτήσωνται άλληλοδιαδόχως πάν

τας αύτοΰ τους τύπους. Φαίνεται δέ οτι ούδεμίαν άλλην 

μέριμναν έχουσιν οί νΰν "Ελληνες ή τό νά προσμετρήσωσιν 

ηρέμα καί κατά μικρόν πρός τήν δύναμιν τοΰ άτυχούς λαοΰ 

τάς καινοτομίας, εις άς ϊέλουσι νά έϊίσωσιν αύτόν.
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Πλήν άλλ’ όμως όσον μεγαλεπήβολος καί αν ή ο σκοπός 

δ τάς μεταρρυθμίσεις ταύτας ύπαγορεύων καί έμψυχων, αμ

φιβάλλω έάν οι "Ελληνες, οΰτω πράττοντες, την άρίστην 

ποιούνται χρήσιν της Εκανότητος αυτών. Θαυμάζω την εύχέ- 

ρειάν τινων ές αυτών περί το λαλειν καί γράφειν γλώσ

σαν παραπλήσιον της τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 

ή καί τοΰ Πλουτάρχου. Μετά σφοδράς συμπαξτείας άνα- 

γινώσκω έν τοϊς πρακτικοϊς φιλολογικοΰ τίνος έν Κωνσταντι- 

νουπόλει συλλόγου ύπομνη'ματα, άπερ δ ’ Αριστοτέλης ευκόλως 

ή'Αελεν έννοήσει. θέλγομαι δε υπό τινας έπόψεις βλέπων λό- 

γιον Έλληνα τον Κ ον Βαλέτταν χρώμενον γλώσση άρχαιοτάτη 

άμα καί σαφεστάτη, ότέ μέν πρός σχολίασιν τοΰ Φωτίου, 

δτέ δέ "να έξηγήση τοϊς έαυτοΰ όμογενέσι τό παρ’ ήμίν κα

λούμενου 'Ομηρικόν ζήτημα. ’Αλλά καί ούτως έχόντων τών 

πραγμάτων φοβοΰμαι μή ή ελληνική φιλοπατρία πλάνη ¿η 

^έλουσα ν’ άναπλεύση τόν ροΰν τών αιώνων καί έκτελέση 

ένώπιον ημών δ, τι ή τοΰ ΙΑ' αίώνος Γαλλία ή^ελεν έκτε- 

λέσει καί έςτυσίαζεν υπέρ της έκκλησιαστικής λατινικής γλώσ

σης την άναγεννωμένην γαλλικήν τών ραψωδών (trouvères)· 

ό, τι ή ’ Ιταλία τοΰ ΙΔ' αίώνος ήΪΓελε πράςει άποίταρρύνουσα 

τόν Δάντην καί Πετράρχην τοΰ έςευγενίσαι τήν ιταλικήν 

δι’ άριστουργημάτων, καί έάν πάντα τον έαυττς θαυμασμόν 

άπέδιδεν μόνον εις τούς πεζούς ή έμμετρους αύτών λατινικούς 

λόγους («). Μή άπατώμεϊα τώ όντι, έάν οί λόγιοι "Ελληνες

(α) ‘ Ο Κύριος Αιττρέ φαίνεται έγγύς τοΰ ύποστηρίξαι τήν γνώμην 
ταΰτην έν τη σοφή διατριβή ήν έδημοσίενσε (Journal des Débats du 
13. mai 1865) περί τής προφοράς καί τής χρήσεως τής 'Ελλη
νικής γλώσσης, συνεπεία τής προκηρΰξεως τών Κ. Κ. ΈΐχΡάλ καί 
Ρενιέρη.
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εύδοκιμήσωσί ποτε έν τή έπιχειρήσει αύτών, ϊέλομεν ίδεί τήν 

κατάργησιν γλώσσης νέας καί μεταγενεστέρας, σφαγιαζόμενης 

ύπ’ αύτών έκείνων οΐτινες νηπιόθεν έλάλησαν αύτην, καί 

τήν άνίδρυσιν ιδιώματος άπ’ αιώνων ήδη τελευτήσαντος. 

Πράγμα ξένον καί άλλόκοτον, οΕ "Ελληνες, οι έλέγχοντες 

ημάς οτι ίνα προφέρωμεν τήν ελληνικήν, έπλάσαμεν προφοράν 

ολως σχολαστικήν, αύτοί γίνονται ριψάσπιδες ένώπιον γλώσ

σης δημώδους τρεπόμενοι πρός τήν χρήσιν τής μόνον έν ταΐς 

σχολαϊς καί έν ταϊς βίβλοις ύπαρχούσης.

’Άλλως τε τήν τοιαύτην τής αρχαίας γλώσσης άνακαί- 

νισιν φαινομένην μάλλον νομίζω ή έργω ύπάρχουσαν· τέρπει δέ 

τούς "Ελληνας διά τι εύτράπελον καί χαρίεν. Πόσον ηδύνεται 

ο "Ελλην δυνάμενος λέγειν άντί τής τραχείας λέξεως budget 

προϋπολογισμός, καί άντί τοΰ salle d’asile νηπιαγωγεϊον ! 

’ Αλλά πράγματι ή μίμησις αΰτη τής άρχαίας φράσεως 

μεταφερομένη παρ’ ήμιν πρός έ'κφρασιν ιδεών παντη νεων, 

παράγει πολλάκις παρεννοήσεις καί οχληράς κακοφωνίας. 

Δέν άρκεϊ μόνον τό λαμβάνειν λέξιν έκ τών τοΰ Πολυβίου καί 

τοΰ Πλουτάρχου, άλλ’ άπαιτεΐται προσέτι τό τηρείν τήν έννοιαν, 

ήν παρά τοΰς συγγραφεΰσι τούτοις ειχε, φόβω μή ταράττηται 

τό πνεΰμα ημών υπό μεταλλαγών τάς οποίας ούδέν προμη- 

νύει αύτώ καί αίτινες κ α ϊ ’ έκαστον βήμα έκπλήττουσιν

ήμάς.

Παρά Γάλλοις, Ίταλοΐς, Ίσπανοϊς αΕ λατινικαί λέξεις 

άναγεννώμεναι υπό νέαν έννοιαν, φαίνονται όμως καί 

υπό νέαν μορφτν. Τοΰτο δέ έστίν δ διττός τύπος, ον

ένεκόλαψαν ταϊς γλώσσαις δ χρόνος καί αί μεταβολαί,

δς ύπέστη τό ανθρώπινον πνεΰμα. Τοΰτ αύτό συμβαίνει 

καί έπί τών νέων ελληνικών λέξεων έν τοϊς εύαρίϊμοις
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συγγράμμασιν, ένΐτα οί γράφοντες σέβονται τήν εθνικήν παρά- 

δοσιν. Έ ν  αύτοϊς ή γλώσσα φαίνεται σύμφωνος πρός τάς 

ιδέας. Ά λλ ’ ή μετρία αύτη τής ρωμαϊκής χρήσις καθίσταται 

επί μάλλον καί μάλλον σπανία. Οί δημοσιογράφοι οί έφη- 

μεριδογράφοι, οί ιστορικοί καί οί ποιηταί αυτοί ρέπουσιν 

όσημέραι εις το άναλαβειν εντελώς άπδ τής αρχαίας τους 

γραμματικούς αυτής τύπους καί τδ λεξικόν, πλουτιζόμενον 

κατά τάς άνάγκας τών νεωτε'ρων ιδεών. 'Ο  αρχαϊσμός ούτος 

τής γλώσσης, ον εθίζει, ώς ¿βεβαίωσην, ο λαός, παρακολου- 

ΪΓών τούς λογίους, παράγει παράδοξον όντως ε’ντυ'πωσιν έν τοΐς 

ώσίν Έλληνιστού τής'Εσπερίας Ευρώπης.

Άνοίγων εφημερίδα, έπώεώρησιν, φιλολογικόν ήμερολόγιον, 

κα^’ εκάστην σελίδα απαντώ περιόδους καί φράσεις ούδέν 

άλλο άρχαΐον ελληνικόν έχούσας, ή τήν υλικήν μορφήν, έργω 

δέ πάντη γαλλικάς ούσας. Τούϊτ’ οπερ πληρε'στατα δικαιο

λογεί τό ευφυές αξίωμα ενός τών νεωτε'ρων κριτικών σ ή 

μερον γαλλιστί γράφουσιν έν πάσαις ταΐς ευ’ρωπαϊκαϊς γλώσ- 

σαις. 'Υπό τάς έλληνικάς λέξεις πανταχού ανευρίσκω την 

γαλλικήν, πολλάκις δε τό ά^λιέστατον γαλλικόν ύφος του 

περιοδικού τύπου. Συμβαίνει δ’ ούτω τι ομοιον τω γινομένω 

καί?’ ούς αιώνας ή ’ Εκκλησία, τά βασιλικά γραφεία τ  η 

βουλή έπέμενον συντάσσουσαι εις τήν λατινικήν ιδέας προ 

πολλού εύρούσας τήν καθημερινήν καί δημώδη αυτών έ'κφρασιν 

έν τοΐς ίδιώμασι τοϊς άπ’ έκείνης τής γλώσσης προελΐτούσι. 

Μάτην όμως έπόνουν καΐΰότι ή νεολατινική φρασεολογία έπέ- 

βαλεν έαυτήν έν τοΐς έγγράφοις. Άρχαϊαι λέξεις έλάμβανον 

όλως νέαν έννοιαν λέξεις παραγόμεναι έκ τής λατινικής καί 

καότιερωμέναι υπό τής χρήσεως, έλάμβανον υπό τον κάλαμον 

τών γραφέων κατάληξιν ρωμαϊκήν λέξεις νέας παραγωγής
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appellum, menagium, prisio κλπ. έλάμβανον τούς τύπους τής 

αρχαίας κλίσεως. Οί άπλούστεροι καί γενικώτεροι κανόνες 

τής άρχαίας συντάξεως έτηρούντο παρ’ αύτοΐς είσέτι. ’Ε κ  

πάντων δε προέκυπτε γλώσσα νόϊος καί αλλόκοτος, ήν ούδείς 

τού Θεοδωρίχου ή τού Κλωβίς γραμματεύς ή̂ Τελε δεχϊή ώς 

ιδίαν, γλώσσα ούδέν έτερον τής λατινικής φέρουσα ή τό όνομα. 

Κατ’ έξαίρεσιν, ένίοτε, άκριβολόγος τις (puriste) οιοι ο Egin

hard ή 2άξων ό Γραμματικός άνεύρισκον καί έπιμόχΐτως 

έχρώντο τή κλασσική λατινική καϊτάπερ τινές τών λογιών 

Ελλήνων 6 Βησσαρίων ή Γεμιστός ο ΠλήΪΓων, έπανέφερον έν 

πλήρει ΙΕ ' αίώνι τον μόλις άλλοιωϊέντα ελληνισμόν τών 

πρώτων αιώνων τής αυτοκρατορίας. Ά λ λ ’ αί τεχνηταί αύται 

έπιστροφαί πρός τύπους διά παντός καταργηϊτέντας έν τή 

κοινή χρήσει τής γλώσσης, έτι σαφέστερον καταδεικνύουσι τ’ 

άνεπανόρ^ωτα τού χρόνου αποτελέσματα. ' Οϊϊεν έκεΐνοι βέλ- 

τιον έφρόνουν οσοι, κα^ώς οί παρ’ ήμΐν ραψωδοί (trouveres) 

παυόμενοι τού λαλεΐν λατινιστί, έτελειοποίουν διά τής καλλβ 

εργείας ιδίωμα νέον, τραχύ μέν έτι καί άγενές αλλ εις το- 

σοΰτον μεγαλοπρεπή άνάπτυξιν προωρισμένον. Μικρός ήν 

όμως δυστυχώς ο άριϊτμος τών λογίων Ελλήνων οιτινες έπι 

τού μεσαιώνος ήξίωσαν προσοχής τήν κοινήν αυτών γλώσσαν. 

Κατέλιπον αυτήν άμορφον μέχρι τού χρόνου, κ α ϊ ’ όν απτ'ν- 

τησεν έν ταις νεολατινικαΐς γλώσσαις καί φιλολογίαις συνα

γωνισμόν, οστις σήμερον άποϊαβρύνων έμβάλλει αύτήν, άδίκως 

κα'ΐ’ ήμετέραν γνώμην, εις τον έπίμοχΐον τού αρχαίζειν 

άγώνα έν ώ σπαίρει ήδη άπό πεντηκονταετίας.

Έ κ  τών έπικρίσεων τούτων, ύν ή παρρησία συνδυάζεται 

μετά σφοδράς συμπάθειας υπέρ τής άναγεννωμένης Ελλάδος, 

συμπεραίνω, άραγε δέον ινα οί νέοι Έλληνες παύσωνται
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μεταρρυθμίζοντας ττν κοινήν γλώσσαν των γενεών, αΐτινες 

προηγήσαντο αυτών επί τής σκηνής του κόσμου; "Απαγε 

τής τοιαύτης αύστηρότητος! ΓΗ έν αρχή του ΙΘ' αίώνος 

κατάστασις τής ρωμαϊκής (χυδ. ελληνικής) έκάλει καί ¿δι

καιολογεί πλείστας οσας μερικάς διορθώσεις. Δυνατή δέ 

υπήρχε καί ετι υπάρχει ή διόρΐτωσις αυτής διά χειρδς συνε

τής καί ευσταθούς («) · ενί λόγω δυνατή υπάρχει ή μεταρ- 

ρύϊμισις, άλλα προς ϊεοΰ μη αΰτη καταντά εις μεταμόρ- 

φωσιν. Έ ν  γένει οι ευφυείς οΰτοι τής άρχαίας Ελλάδος 

κληρονόμοι φαίνονται μοι μάλλον άγωνιζόμενοι προς άνεύ- 

ρεσιν του εξωτερικού κάλλους τής γλώσσης. ’ Εγώ δέ προς 

συμφέρον καί προς τιμήν αύτών εύχομαι "να μάλλον προσ- 

έχωσιν εις τάς ιδέας ή εις τάς λέξεις, εις τά πράγματα ή 

εις τάς μορφάς· έν τή όσημέραι δέ πληΪΓυνομε'νη ταύτη 

σχολή καί άνανεούση έν Έλλάδι την λατρείαν τών έπιστημών 

καί τών γραμμάτων, μάλλον σέλω ^αρ’ρυνει τούς όρμώντας 

έπί τήν μόρφωσιν άνδρών. Έξέστω μοι δέ "να καί αύϊις 

ε’ίπω έν πληρεστάτη πεποιΐτήσει: ΓΟπόταν ή Ε λλά ς έγγυ- 

μνασίτή εις την τακτικήν χρήσιν τών φιλελευθέρων δεσμών, 

όπόταν καταρτίση τάς έαυτής σχολάς έπί βάσεων παι

δείας στερεάς καί αύστηράς, ένί λόγω όπόταν κτήσηται 

πολίτας, σοφούς, καί νόας έξοχους, πάραυτα έξει συγ

γραφείς.

(«) ΤαΟτα γράφων αναπολώ τάς υπό τον Κ.™ Φιλίππου Ίωάννου 
προταίίείσας συνετάς μεταρρυθμίσεις έν αξιολογώ διατριβή δημοσιευ- 
τείσγ) τώ έ'τει 1863 έν τώ Έ ϊν. Ήμερολογίω.
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ΠΟΙΚΙΛΑ
2υνερανισΪΓεντα υπό Λ. ’ Ηλιάδου.

Πε ρί  ωρολογίων. ΟΕ Κινέζοι, οιτινες προ πάντων τών 

ά'λλων έσνών ήσχολή^ησαν περί τάς έπιστημας καί διε- 

τηρησαν πάσας αύτών τάς ανακαλύψεις, πρώτοι κατεμέτρη- 

σαν τον χρόνον. Κατά τά κινεζικά βιβλία 2952 έ'τη προ τής 

κοινής χρονολογίας ήκμασεν ό αύτοκράτωρ Φωχί ασχοληθείς 

περί την άστρονομίαν καί γνωρίσας τά ουράνια σώματα.

Έλάλησαν δέ τινες καί περί παρατηρτσεων έπί τής μεσημ

βρινής σκιάς, γενομένων υπό τού κινέζου Τσέν-Κόγγ ένδεκα 

αιώνας Π. X. άλλ’ ούδεμία τού τοιούτου υπάρχει άπόδειξις. 

"Αλλως τε τά έπιχειρήματα τού διάσημου άστρονόμου Delambre 

διαμφισβητούσι τάς εις τήν άποτάτην έκείνην έποχήν γενο- 

μένας παρατηρήσεις. ΓΗ ιδέα τού διαιρείν τήν ημέραν εις 

ισα μέρη, τού ρυΪΓμίζειν τά μέρη ταΰτα καί μετρείν αύτά 

πρός τήν φαινομένην πορείαν τού ήλίου υπάρχει άναμφιβόλως 

άρχαιοτάτη. Ή  πρώτη δέ ιδέα τού μετρήσαι τον χρόνον 

βεβαίως ¿πραγματοποίηση διά τού ηλιακού ωρολογίου. "Εν 

δόρυ έκτείνον τήν σκιάν αυτού έπί έπιφανείας ύπήρξεν ίσως 

ό πρώτος τύπος τού γνώμονος.  Οι αρχαιολόγοι δέ μάλιστα 

φρονούσιν ότι οι έν τή ’ Ανατολή οβελίσκοι ούδέν άλλο ήσαν 

ή πελώριοι γνώμονες.



Κατά τον Πλίνιον (Φυς. Ίστορ. Βιβλ. λη'. 8) δ πρώτος 

άναστήσας οβελίσκους εκαλείτο Με'στρες ή Μίτρες, βασι

λεύ σας εις τήν πόλιν τοΰ ήλίου ή Παλμύραν (τανΰν Βαλβε'κ), 

ένΪΓα έλατρεύετο δ Μίχας ή "Ηλιος. Διογένης δ Ααε'ρτιος έν 

τή περί φιλοσόφων βίβλω αποδίδει την εΰρεσιν τοΰ ήλιακοΰ 

ωρολογίου εις τον φιλόσοφον Αναξίμανδρον, γεννηΐτέντα έν 

Μιλήτω έν έτει 610 Π. X. μαξτητήν δέ καί διάδοχον γενό- 

μενον τοΰ Θαλοΰ καί [δρΰσαντα τήν’ Ιωνικήν σχολήν. Πλεΐσται 

οσαι ανακαλύψεις γεωγραφικαί τε καί άστρονομικαί οφείλον

ται τώ Άναξιμάνδρω, άλλά δυνάμεϊα νά άμφιβάλλωμεν περί 

τών ΰπδ τοΰ Διογένους λεγομένων, καθότι γνωστόν υπάρχει 

οτι δ γνώμων έγνωρίζετο προ τής έποχής ταύτης καί ίσως 

ορ^ότερον είνε νά εϊπωμεν οτι πρώτος δ ’Αναξίμανδρος είσή- 

γαγεν έν Έλλάδι την τοΰ γνώμονος χρήσιν. Τό έν Αακεδαί- 

μονι ύπάρχον τότε ηλιακόν ωρολόγιον συνίστατο έκ λόγχης 

καθέτου, ήτις διά τοΰ ά'κρου τής αυτής σκιάς έδείκνυεν 

έπί δριζοντείου έπιφανείας τάς ώρας τής ημέρας. Τό κινήσαν 

τήν έκπληξιν τών Λακεδαιμονίων δργανον τοΰτο έχρησίμευσεν 

εις τόν ρηΐέντα φιλόσοφον πρός παρατήρησιν τών ήλιοστασίων. 

Ό  Πλίνιος ήπατήϊη βεβαίως έκ τής δμοιότητος τών ονομά

των ειπων δ'τι δ Άναξιμένης (βιβλ. Β' 67) διάδοχος τοΰ 

Άναξιμάνδρου έφεΰρε τό ηλιακόν ωρολόγιον. "Οπως δήποτε 

ομως ή δόξα τής έφευρέσεως ή κάλλιον είπεΐν τής διαδόσεως, 

τοΰ έργαλείου τούτου ανήκει εις τους φιλοσόφους τής ’ Ιωνικής 

σχολής.

Άφοΰ απαξ άνεγνωρίσΪΓη τό χρήσιμον τοΰ ήλιακοΰ ωρο

λογίου (καίτοι δ έπικουρικός Διογένης δι’ ούδέν άλλο έ'κρινεν 

αυτό χρήσιμον ή διότι άνεμίμνησκε τήν ώραν τοΰ γεύματος), 

τ  γνωμονική έπιστήμη έτελειοποιεΐτο δσημέραι. Ό  χαλδαϊος
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αστρονόμος Βήρωσος ή μάλλον Βερχούσσας, σύγχρονος σχεδόν 

τοΰ Ηροδότου, κατεσκεύασεν ωρολόγιον όπερ έκάλεσεν ή μ ι -  

κύκλιον.

201 έτη Π. X. δ Χάμιος άστρολόγος ’ Αρίσταρχος έφεΰρεν 

ωρολόγιον ήμισφαιρικόν φέρον δίσκον. Έ π ειτα  δέ τό ώρο- 

λόγιον τοΰτο τροποποιηϊίέν ώνομάσόΓη σκάπη.  Τό άκρον τοΰ 

γνώμονος έτ&ετο έπί τοΰ κέντρου σφαιρικοΰ τμήματος· έ'ν 

τόξον δέ κύκλου, διερχόμενον υπό τόν γνώμονα, διηρεϊτο εις 

μέρη, ώστε τό έργαλεΐον έδείκνυεν ούτω τήν γωνίαν τής 

ήλιακής άκτϊνος μετά τής καθέτου. 212 έτη Π. X. δ ’ Ερα

τοσθένης δ πρώτος 'πολογίσας την διάμετρον τής γής διά 

τής μετρήσεως μιάς μοίρας τοΰ μεσημβρινού, μετεχειρίσότη 

τό αυτό έργαλεΐον.

Έ ν τή ’ Ανθολογία σώζεται έπίγραμμα ήλιακοΰ ωρολογίου. 

“Ε ξ  ωραι μόχϊτο ις  ίκ α ν ώ τ α τ α ι  αι  δέ μ ε τ ’ α ύ τ ά ς ,  

Γ ρ ά μ μ α σ ι  δε ικ νύμ εν αι  Ζ ή ϊ ι  λ έ γο υ σ ι  βροτοΐς. 

Κατά τόν πρώτον λιβυ$1ν πόλεμον δ Μάρκος Ούαλέριος 

Μεσσάλας ευρών έν Κατάνη γνώμονα μετήνεγκεν αυτόν εις 

'Ρώμην, ένότα έτοποίτετήίτη πρό τοΰ έν Φόρω βήματος. Ά λ λ ’ 

επειδή δέν ήτο κατεσκευασμένος κατά τόν μεσημβρινόν τής 

'Ρώμης έσημείωνεν έσφαλμένως τάς ώρας, διό άντ’ αύτοΰ 

κατεσκευάσΙΓη άλλος τελειότερος έπί τοΰ τιμητοΰ Κ. Μ. 

Φιλίππου.

"Ετεροι συγγραφείς βεβαιοΰσιν, οτι τό πρώτον έν 'Ρώμη 

ηλιακόν ωρολόγιον κατεσκευάσίϊη 370 έτη Π. X. κατ’ έντολήν 

τοΰ Αουκίου Παπιρίου Κούρσωρος στήσαντος αύτό δπισΪΓεν 

τοΰ ναοΰ τοΰ Κιρίνου.

Δώδεκα έτη πρό τής Χριστοΰ γεννήσεως Μάρκος Μανίλιος 

δ Άντιοχεύς άσχοληϊείς περί τήν γνωμονικήν έν 'Ρώμη έστη-
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σεν έπί τής κορυφής τού έν τώ πεδίω τού "Αρεως οβελίσκου 

μεγάλην χρυσήν σφαίραν διά τής σκιάς αυτής δεικνύουσαν 

τήν ώραν τοΐς Έωμαίοις.

Έ κτος δέ τών ηλιακών ωρολογίων καί τών δι’ άμμου οι 

αρχαίοι έποιούντο χρήσιν τής Κ λε ψύ δρ α ς .  ΓΗ απλή κλεψύ

δρα συνέκειτο ές ενός άγγείου διαφανούς έχοντος κάτωθεν 

οπήν καί πλήρους ΰδατος. Το υγρόν δέ έκρέον έδείκνυε τον 

χρο'νον έπί κλίμακος κεχαραγμένης εις τάς πλευράς αυτού. 

"Υστερον άντί τής κλίμακος κατεσκευάσϊη ώρονόμος κυκλο

τερής· (cadran) τό δέ ύδωρ καταβαΐνον συμπαρέφερε πλωτήρα 

ξύλινον περί τέν άξονα τής βελόνης τού ωρολογίου.

Εις τάς συνθέτους κλεψύδρας, τάς μεταγενεστέρας έφευ- 

ρέσεως, το ύδωρ έσταζεν άπέ ύψηλοτέρου δοχείου έπί πτε- 

ρυγωτού τροχού κινούντος άλλους τροχούς συγ'κοινωνούντας 

μετά βελονών. Α ι κλεψύδραι λέγονται έφευρε^εΐσαι έν 

Αίγύπτω, τω 250 Π. X. ο Κτησίβιος δέ κατεσκεύασε 

τάς διά τροχών κλεψύδρας. Ήσάν δ’ έν τή άρχή ττς 

κασ’ ημάς χρονολογίας διεσπαρμέναι πάνταχοΰ τής Εύρώ- 

πης, όπου είσέδυσεν ο τής Ελλάδος καί τής ΓΡώμης πο

λιτισμός· δ Καϊσαρ εύρε τοιαύτας παρά τοΐς Γαλάταις καί 

έν αυτή τή Μεγάλη Βρετανία. Πολυτελεστάτην κλεψύ

δραν έδωρήσατο Καρόλω τώ Μεγάλω 6 καλίφης Άρούν-αλ- 

Πασίτ.

Παρημελή^ησαν δέ καί σχεδόν κατηργήίησαν αι Κλεψύ- 

δραι καί τά ήλιακά ωρολόγια άπό τής έφευρέσεως τών 

μη χ α ν ι κ ώ ν  ωρολογίων,  ών τά πρώτα φαίνονται κατα- 

οκευασσέντα έν τή ’ Ανατολή. Έ ν  δέ τή Δύσει οί Ιταλοί 

καί οί Γερμανοί πρώτοι έπέδωκαν έν τή ύρολογοποίία. 

’ Ιωάννης δ Δόνδης κατεσκεύασε κατά τόν ΙΔ' αιώνα εν διά
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τήν εαυτού πατρίδα Πάδουαν. Το πρώτον υπό βάρους κινού- 

μ,ενον ώρολόγιον έν Γαλλία είναι τέ τού πύργου τού Δικα

στηρίου κατασκεύασαν ύπο τού γερμανοΰ Ερρίκου Βίκ, όν 

Κάρολος δ Ε ' έκάλεσεν εις την εαυτού αυλήν. Περί τα τέλη 

τού ΙΕ ' αίώνος ή έφαρμογή τής ώρολογοποίίας εις τούς αστρο

νομικούς υπολογισμούς συνέτεινεν εις τήν πρόοδον τής τέχνης 

ταύτης. Έ ν  έ'τει 1560 ό Τυχο-Βραχής είχεν ή'δη ωρολόγια 

τοσοΰτον δεξιώς είργασμένα, ώστε έδείκνυον τά λεπτά καί τά 

δευτερόλεπτα. Τό θαυμαστόν ώρολόγιον τού Άργ'εντοράτου 

(Στρασβούργου) έποιήΟη έν έτει 1573. Κατά τήν έποχήν δέ 

ταύτην έφάνησαν τά έγκόλπια ωρολόγια, ών πολλά ύπήρχον 

εις τήν αύλήν βασιλευόντων τού Θ' Καρόλου καί τού Γ ' Ε ρ 

ρίκου. f 0  περιώνυμος Huygens μεγάλως άνέπτυξε τήν ώρολο- 

γοποιΐαν έφαρμόσας αύτή τέ έκκρεμές, ούτινος τάς ιδιότητας 

άρτίως είχεν ανακαλύψει δ Γαλιλαίος, καί έφευρών τό σπει- 

ροειδές έλατήριον. Τό σήμαντρον τών ώρολογίων (répétition) 

εφευρέτη περί τά τέλη τού ΙΕ' αίώνος υπό "Αγγλου ώρολογο- 

ποιού έν Λονδίνω.

Τ α  μικρά ή έγκόλπια ώρολόγια κατεσκευάσσησαν τέ 

πρώτον κατά τέν ΙΕ' αιώνα έν Νουρεμβέργη υπό τού Πέτρου 

Χέλε, διό καί έκλήΪΓησαν Ώ ά  τ ή ς  Ν ο υ ρ εμ β έ ργ η ς ,  ένεκα 

τού ωοειδούς αύτών σχήματος- έτελειοποιηΓησαν δέ βαθμηδόν 

διά τής έφευρέσεως τής α τ ρ ά κ τ ο υ ,  τής χαλύβδινης άλύσεως, 

τού σπειροειδοΰς έλατηρίου κλπ. Έ π ί πολύν χρόνον τα ώρο

λόγια ταύτα ήσαν δύσχρηστα, ένεκα τού όγκου αύτών άλλ’ 

δ ώρολογοποιός Lepine κατώρ^ωσε να κατασκευάση λεπτά 

ώρολόγια άφαιρέσας μίαν τών δύω πλακών μεταξύ τών όποιων 

περιείχοντο τά τεμάχια τού μηχανισμού, καί άντικαταστή- 

σας γεφύρας πρός υποδοχήν τών άξόνων. Τά χρονόμ ετρ α



δέ ή ν α υ τ ι κά  ωρολόγια κατασκευάζονται σήμερον μετά 

τοσαύτης τελειότητος, ωστε είνε δυνατόν να ύπολογίσωμεν καί 

έ'ν δέκατον τού δευτερολέπτου. Ταύτα εις μέν τό πέλαγος τα 

μάλιστα χρησιμεύουσι πρός εύρεσιν τού γεωγραφικού μήκους, 

εις δέ τάς φυσικάς έρευνας πρός άκριβή υπολογισμόν τού 

χρόνου. Έ ν  ’ Αγγλία μέν ο Χαρισσών, ο Κενδάλ καί ό Γρα- 

χάμ, έν Γαλλία δέ ό Βερ^ούδ καί ο Βρεγοοέ έτελειοποίησαν 

τα χρονόμετρα. Οί ΙΤαρίσιοι, ή Γενεύη καί τό Λονδΐνον είσί 

τανύν αί διασημότεραι διά την ώρολογοποιΐαν πόλεις. Έ κ  

Γαλλίας έξάγονται καϊτ’ έκαστον έτος 10 εκατομμυρίων 

φράγκων αξίας ωρολόγια. Έ ν  τω βασιλείω της Βυρτεμβέργης 

καί έν τή Ε λβετία  κατασκευάζονται τα ξύλινα ωρολόγια 

Κ ού κοι ,  Εγερτήρια κλπ. —  Παρ’ ήμΐν πολλοί ύπάρχουσι 

δυστυχώς λιμοκτονούντες ιατροί καί νομικοί, ούδένα ομως 

έχομεν έπιτήδειον "Ελληνα ώρολογοποιόν ■ εύχής έργον ήϊελεν 

είναι, έάν ή Κυβέρνησις έστελλεν υποτρόφους εις Γενεύην καί 

Παρισίους πρός έκμάΪΓησιν τής τέχνης ταύτης, έξ ής οί φιλό

πονοι Ελβετοί πορίζονται τόν εαυτών πλούτον.

Κ α τ α ν ά λ ω σ ι ς  τ α μ β ά κ ο υ  έν Γ α λ λ ί^ .  ’ Ιδού περίεργος 

στατιστική τής έν Γαλλία χρτσεως τού Ταμβάκου δημοσιευ- 

‘νεΐσα υπό τού Μηνύτορος.  Κ α Ά  έκαστον έτος τό γαλλι

κόν έΪΓνος ροφεΐ 7,700,000 χιλιόγραμμα («) ταμβάκου, ίσοδυνα- 

μούντα πρός μεταστύλιον 30 κιόνων, έκάστου ίσου πρός τήν 

έν Παρισίοις στήλην Vendôme. Καπνίζει 18,441,000 Χιλιό

γραμμα καπνού, ποσότητα ικανήν ωστε να κατασκευαστή δι’ 

αυτής ή έν Παρισίοις Θριαμβευτική ' Αψίς μετά τών θεμελίων 

αυτής. Καπνίζει προσέτι σιγάρα τών 20 λεπτών έχοντα βάρος

074

(a) Τό χιλιογραμμον ίσοδυναμεΓ πρός 312 δράμμ1*.

28,000 χιλιογράμμων καί μήκος 638 χιλιομέτρων, ήτοι δση 

άπόστασις υπάρχει μεταξύ Παρισίων καί Βαϊώννης. Έ τ ι  

καπνίζει σιγάρα τών 15 λεπτών βάρους 63,000 χιλιογράμμων 

καί μήκους 1600 χιλιομέτρων, σχεδόν οση άπόστασις υπάρχει 

μεταξύ Παρισίων καί Πετρουπόλεως. 2ιγάρα τών 10 λεπτών, 

βάρους 178,000 χιλιογράμμων, μήκους 3,770 Χιλιομέτρων, 

σχεδόν οση ή άπόστασις άπό Παρισίων μεχρί Τεχεράνης. 

Τελευταΐον δέ σιγάρα τών 5 λεπτών βάρους 2,734,600 γράμ- 

μων, καί μήκους 68,360, δπερ είναι σχεδόν διπλάσιον τού 

μήκους τής περιφερείας τής γής. —  Τό μονοπώλιον τού ταμ

βάκου φέρει εις τήν γαλλικήν κυβέρνησιν έτησίαν πρόσοδον 

ύπερβαίνουσαν τά 150 εκατομμ. φράγκων.

—  ' Η λ ικ ί α  τών ζώων. 'Η  άρκτος σπανίως ζή υπέρ τά 

20 έτη· ό κύων, ο λύκος έπίσης 20’ ή άλώπηξ 10 μέχρι 14. 

Οί λέοντες είνε μακρόβιοι' εις τών λεόντων τού ζωολογικού 

κήπου έν Αονδίνω ύπερέβη τά 70 έτη. Οί σκίουροι καί οί 

λαγωοί ζώσιν 8 έτη, οί λαγιδεΐς 7 έτη. Είναι άποδεδειγμένον 

'¿τι έλέφαντες έζησαν υπέρ τά 400 έτη. "Οτε ο ’Αλέξανδρος 

ένίκησε τόν Πόρον καΓΊερωσεν εις τόν ήλιον έλέφαντα γεν

ναίος πολεμήσαντα υπέρ τού βασιλέως τούτου- έκάλεσεν αυτόν 

Αϊαντα καί τόν απέλυσε προσαρτήσας έπιγραφήν εις τόν 

λαιμόν αυτού. Τό ζώον τούτο ευρέΐτη μετά 350 έτη.

Οί χοίροι φ^άνουσι μέχρι τού 20 έτους- ό ρινόκερως ζή 

μόνον 25 έτη. Ε ις ίππος έζησεν 62 έτη- άλλ’ ή μέση ηλικία 

τού ίππου είνε 25 — 30 έτών. Οί βόες ζώσιν 25 έτη.

'Ο  Κουβιέρος υποθέτει οτι αί φάλαιναι ζώσι 1000 έτη. 

Οί δελφΐνες καί οί ξιφίαι φ'ΐάνουσι μέχρι 30 έτών. Εις 

άετός άπέ^ανεν έν Βιέννη ύπερεκατοντούτης. Κύριός τις

43*
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κέκτηται τόν σκελετόν άετοΰ ζήσαντος 307 ετη. Οι πελικάνες 

ζώσι μέχρις 100 ετών.

—  Νοη μοσ ύνη  τ ή ς  γα λή ς .  Ή  Κυρία Λίλλα Πιχαρδ 

έπέδωκε τή εν Παρισίοις ' Ε τ α ι ρ ε ί α  πρός προστασίαν  

τών ζώων την έπομένην σημείωσιν, ής τό άξιόπιστον διά πολ

λών εγγράφων άπέδειξεν.

Ή  Κυρία Φροίλιχερ έκέκτητο δύο γαλάς μητε'ρα καί κόρην. 

Καίτοι όμως αύξηϊεϊσα καί γηράσασα μάλιστα ή κόρη 

ούδέν ήττον έτύγχανε τών μητρικών φροντίδων καί περι

θάλψεων.

Ή  νεωτέρα γαλή έτεκε, καί ώς συνήθως συμβαίνει εις την 

δυστυχή ταύτην φυλήν, κατέστρεψαν πάντα αύτής τόν γόνον. 

Ά λλά  συνεπεία τούτου ύπέφερε σφοδρούς πόνους προελΐτόντας 

ε’κ τής αφθονίας τοΰ γάλακτός της. Ή  μήτηρ παρετήρησε 

τοΰτο φαίνεται, διότι μετ’ ολίγον είδον αυτήν άναβαίνουσαν 

ένα τοίχον καί κρατοΰσαν νεογνόν γαλιδέα εις τό στόμα. 

Τούτον έφερεν εις τήν θυγατέρα της, ή'τις άμέσως τώ προσέ- 

φερε τούς μαστούς- άφού δέ καλώς έχορτάσί^η, έπανέφερεν 

αυτόν ο̂ Γεν τόν έλαβε. Τρίς κ α ί ’ εκάστην έπανελάμβανε τό 

μέσον τούτο, μέχρις ού ή ίυγάτηρ αύτής εντελώς έΪΓερα- 

πεύϊτη.

’ Εν τώ γεγονότι τούτω υπάρχει οίκτος, σκέψις, φαντασία, 

διαλογισμός, νοημοσύνη, έγκαρτέρησις. Τ ί άρά γε πλέον τού

του ήίτελε πράςει το λογικόν ζώον δ άνθρωπος;

—  2 ύ γ κ ρ ισ ις  Λονδίνου κ α ί  Παρισίων.  ’ Επί τής ε’ξ 

7 εκατομμυρίων γαλλικών στρεμμάτων («) έπιφανείας αύτών οι 

Παρίσιοι περιέχουσι 2 εκατομμύρια κατοίκων καί 50,000 οικιών.

(α) "Εν γαλλικόν στρέμμα ισοδύναμε! πρός 10 χιλιάδας τετραγωνικά 
μέτρα.
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Τό Λονδίνον, έ'χον επιφάνειαν 31 εκατομμυρίων στρεμμά

των, άριΪΓμεϊ 3 εκατομμύρια κατοίκων καί 360,000 οικιών. 

Αί οίκίαι κατά μέσον δ'ρον είσίν έν Παρισίοις τετραόροφοι, ένω 

αί τοΰ Λονδίνου σχεδόν πάσαί είσι διόροφοι. Ό  μέσος 'όρος 

τού άριϊμοΰ τών κατοίκων κ α ί ’ εκάστην οικίαν έν Παρισίοις 

είνε 40 άτομα ’ ένω δ τοΰ Λονδίνου είνε δκτώ μόνον. "Οίεν 

δ πληθυσμός τών Παρισίων είνε τετράκις πυκνότερος τοΰ έν 

Λονδίνω, λαμβανομένων όμως ύπ’ οψιν καί τών μέσων έκτά- 

σεων, ας έκαστος οίκος κατέχει έν Παρισίοις.

’ Ε κ τών προηγουμένων έξάγεται δ'τι ή πελώριος υπεροχή 

τής έπιφανείας τοΰ Λονδίνου έπί τής τών Παρισίων, έξηγείται 

έκ τής έκτάσεως, ήν έξ ανάγκης κατέχουσιν αί έν Λονδίνω 

οίκίαι διόροφοι μόνον ούσαι. Έ άν αι οίκίαι αύται ήσαν 

τετραόροφοι, όπως αι έν Παρισίοις, τό ήμισυ μόνον τής έκτά

σεως άπητείτο διά τόν αύτόν άριίμον τών κατοίκων.

Αί προσφάτως άνοιχίείσαι μεγάλαι έν Παρισίοις λεωφόροι 

έχουσιν έν γένει πλάτος 25 μέτρων, αί δέ οίκίαι, σχεδόν πά- 

σαι, έχουσιν άνώτατον ΰψος 20 μέτρων, πέντε δροφάς καί 

έκτον άνώτατον δώμα, οπερ τά πολλά κατοικεΐται.

Ή  κ α τ ά  θ ά λ α σ σ α ν  δ ύ ναμ ις  τ ή ς  Μ ε γ ά λ η ς  Βρ ετ-  

τανί ας .  Έ κ ϊε σ ις  δημοσιευίείσα κατά τόν Απρίλιον τοΰ 

1868 άγγέλλει ότι δ άριίμός τών απανταχού τής οικου

μένης σταϊμευόντων πολεμικών πλοίων τής Αγγλίας τήν 

31 Μαρτίου 1868 ήτο 266 πλοία. Τό όλον δέ τών έν αύτοίς 

πληρωμάτων 44,285 άνδρες. (Εωθινός κήρυξ.)

Π ερ ιο δικ ός  τ ύ π ο ς  έν Γ α λ λ ί α .  Τήν 1 1’ν Ίανουαρίου 

1868 δ άρώμός τών πολιτικών έφημερίδων ήτο 336, ών 64 

έκδιδόμεναι έν Παρισίοις καί 272 έν ταίς έπαρχίαις.
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Την 31 ’ Οκτωβρίου 1867 αί πολιτ(.καί εφημερίδες συνε- 

ποσούντο εις 384 ών 74 δημοσιευόμεναι έν Παρισίοις καί 

310 έν ταΐς έπαρχίαις.

Τήν 1 Ίανουαρίου 1867 δ αριθμός των μή πολιτικών 

εφημερίδων ήτο 1453 ή'τοι 710 έν Παρισίοις καί 725 έν ταΐς 

έπαρχίαις.

Τήν 31 ’ Οκτωβρίου 1867 ο άριΐτμδς των αυτών εφημερί

δων ηύξή5·η εις 886 έν Παρισίοις, καί 806 έν ταΐς έπαρχίαις. 

Κατά τδ 1867 ή Κυβέρνησις έπέτρεψε την σύστασιν 67 νέων 

εφημερίδων πολιτικών · 29 έν Παρισίοις καί 38 έν ταΐς έπαρ

χίαις. Ά πδ της 1 Ίανουαρίου 1867 ούδεμία έπιτίμησις 

έδό^Ο], ούδέν φύλλον διεκόπη ή έπαυλη οΰτε έν Παρισίοις 

οίίτε έν ταΐς έπαρχίαις. ΓΗ διοίκησις επομένη εις τάς άρχάς 

τάς καΪΓίερωΪΓείσας ύπδ τής αύτοκρατορικής έπιστολής τής 

19 Ίανουαρίου έπαυσατο έφαρμόζουσα τα καβ'εκτικά μέτρα 

τά ύπο του ψηφίσματος τής 17 Φεβρουάριου 1852 έπιτρε- 

πόμενα.

Κατά τδ αύτδ χρονικόν διάστημα αί ύπο τής Κυβερνήσεως 

δομείσαι Κοινοποιήσεις (communiqués) συμποσοΰνται εις 213 

έν Παρισίοις καί 201 έν ταΐς έπαρχίαις, έν συνόλω 427.

Ά πδ τής I 7)« Ίανουαρίου μέχρι τέλους’ Οκτωβρίου 1867 

έςεδό~ησαν 28 καταδικαστικαί άποφάσεις κατ’ έφημερίδων, 

ών 12 έν Παρισίοις καί 16 έν ταΐς έπαρχίαις.

Κατά τούς δέκα πρώτους μήνας του 1867 παρουσιάσξίη- 

σαν εις τήν έξέτασιν τής εξελεγκτικής επιτροπής 1868 συγ

γράμματα, διαιρούμενα ούτω- 1 1 1 1  συγγράμματα καί φυλ

λάδια διάφορα, 348 ημερολόγια, 149 συλλογαί ασμάτων.

1513 άδειαι έχορηγήΐτησαν καί 95 ούχί.

Περί  πένθους.  Το επόμενον περί πένθους άρϊρον τρο-
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ποποιούντες έν τισιν έρανιζόμεϊτα έκ τής . Συ ν τα γμ ατ ικ ής .  

Τελευτήσαντος τού τής Βαυαρίας βασιλέως Λουδοβίκου, ή 

αυλή του Κεραμεικοΰ πενθηφορεί έπί τρεις εβδομάδάς.

Τώ 1868 έ'τει τό γαλλικδν έΊνος τδ ουδόλως ούτε διά 

τάς ίδιωτικάς αυτού άνάγκας φιλοτιμούμενον νά μά~η 

ακριβώς καί νά τηρή άπαρεγκλίτως τάς αύστηράς έ'ξεις τών 

εαυτού προγόνων, κατέστη έτι μάλλον άλλότριον πρδς τά έν 

τοΐς άνακτόροις νενομισμένα καί ούδεμίαν πλέον έχει ιδέαν 

τών μοναρχικών έ^ίμων. ’ Υποπτεύει λόγου χάριν τί έννοούσιν 

ή τί ένόουν άλλοτε οι μεγιστάνες διά τού μεγάλου πένθους 

καί τών υποκοριστικών αύτοΰ. Κλίνω νά πιστεύσω τδ έναν- 

τίον καί ωφελούμενος τής προφάσεως ταύτης άναμιμνήσκω 

τινά ένταύΪΓα περί τού προκειμένου.

Καί πρώτον μέν σημειωτέον, οτι έάν έν τοΐς κα3~’ ημάς 

χρόνοις τδ πενξτηφορείν είναι φράσις σαφεστάτη, σημαίνουσα 

προδήλως ιδιαίτερον τρόπον τού ένδύεσ^αι, καί χρώμα, καλώς 

ώρισμένον καί κοινδν εις πάσας τάς περιστάσεις καί είς πάντα 

τά πρόσωπα τδ μ έ λ α ν  δεν είχεν δ'μως, πολλού γε καί δει, 

πάντοτε καί πανταχοΰ τήν αύτήν άκριβή καί σαφή έννοιαν.

Οι ’ Ισραηλΐται κατά τδν θάνατον τών συγγενών καί φίλων 

διερρήγνυον τά εαυτών ίμάτια, έπετ&εντο σποδόν έπί τήν κε

φαλήν, έβάδιζον άνυπόδητοι καί φορούντες κιλίκιον, έκοι- 

μώντο κατά γής, έτύπτοντο τδ στήθος, καί έ'τιλλον τδν πώ- 

γωνα καί τήν κόμην· τδ δέ πένθος διήρκει επτά μέχρι δέκα 

ίμερών. Τ ά  αύτά δ’ έ'πραττον καί οί Αιγύπτιοι ξυριζόμενοι 

προσέτι καί τάς έφρΰς.

—  Παρά τοΐς "Ελλησι οι μέν άνδρες ετρεφον τάς τρίχας 

αί δε γυναίκες έ'κειρον αύτάς καί άπεΐχον τών θυσιών καί 

εορτών. Διό καί δ Αισχίνης πικρώς κατακρίνει τδν Δημοσθένη
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ότι “ Πυϊόμενος τήν Φιλίππου τελευτήν.. .  . έβδόμην ημέραν 

τής ϊυγατρός αύτώ τετελευτηκυίας, πριν πενΐτήσαι καί τά 

νομιζόμενα ποιήσαι, στεφανωσάμενος καί λευκήν έσϊήτα λα

βών, έβουξίύτει καί παρηνόμει, τήν μόνην ό δείλαιος καί 

πρώτην αύτόν πατέρα προσειποΰσαν άπολέσας.”  Έφόρουν 

δέ οί μέν άνδρες φαιά ενδύματα, αί δέ γυναίκες μέλανα. 

Ά λλά  μετά τήν 'Ρωμαϊκήν κατάκτησιν αί γυναίκες ¿λευχει

μονούν εις σημείον πένθους.

Έ ν  'Ρώ μη αί γυναίκες επί μέν τής δημοκρατίας ¿πενθη

φορούν μέλανα, επί δέ τής Αυτοκρατορίας λευκά, πολλαί δέ 

γυναίκες κατά τον θάνατον τών εαυτών υιών έφάνησαν φοροΰ- 

σαι εοϊήτα κυαντν (coerulea vestís).

Οί Γαλάται δέν ¿πενθηφορούν μέν άλλ’ έκείροντο πέριξ 

τήν κεφαλήν.

Παρά τοΐς νυν Εύρωπαϊκοΐς είνεσι ούδέν υπάρχει δετικόν 

περί τών ¿ν χρήσει χρωμάτων προ του ΙΓ ' αίώνος το μόνον 

ε’κ τών αρχαίων συγγραμμάτων εξαγόμενον είναι ότι προ τού 

μεσαιώνος το με'λαν δέν ήτον έν χρήσει. Περίεργον χωρίον 

τών ¿πιστολών Πέτρου του Αίδεσίμου Εερέως τού Κλουνή τελευ- 

τήσαντος έν έτει 1165 δεικνύει ότι παράδοξος ¿θεωρείτο τότε 

ή παρά τοΐς 'Ισπανοίς έξις τού μελανοφορείν.

Κατά τον ΙΔ' αιώνα βασιλεύοντος Καρόλου τού 2 Τ ' οι 

μεγιστάνες έφόρουν μέλανα- άλλά μόνοι οί μεγιστάνες, οί δέ 

λοιποί ήρκούντο φέροντες φαιά · οί δέ βασιλείς έ'φερον τό 

ίάνϊτινον χρώμα· καί τό έρυ^ρόν δέ ήτο σύμβολον τής 

ϊλίψεως αύτών. 'Ο  Λουδοβίκος ΙΑ' λόγου χάριν έφόρει έρυ- 

ΐτρά κατά τήν κηδείαν τού εαυτού πατρός.

'Η  λευκή στολή ήτον ή πένθιμος τών βασιλισσών, έξ ού 

καίτό λ ε υ κ α ί  άνασσα·,.  Πρώτον κατά τόν θάνατον Καρόλου
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τού ΙΕ ' πρώτου αύτής άνδρός ή Βρεταννή Ά ννα  έμελανο- 

φόρησεν από κορυφής μέχρι ποδών, καί τόν νεωτερισμόν τού

τον πολλαί μετ’ αύτήν έμιμήξΓησαν. Ά λ λ ’ ό άρχαΐος κανών 

¿τηρείτο εισέτι, καί Ελισάβετ ή χήρα Καρόλου τού Θ' έπεκύρω- 

σεν ώς αί προ αύτής ττν κοινήν έπωνυμίαν λευκή άνασσα.

Ά λ λ  ούχί αί χήραι τών βασιλέων μόναι ¿λευχειμονούν 

άποχωρούσαι έπί τεσσαράκοντα ημέρας εις σκοτεινόν δώμα 

μετά τόν θάνατον τών εαυτών άνδρών, άλλά πάσαι αί Γαλλίδες 

έμειναν έπί πολύ πισταί εις ταύτην τήν παράδοσιν ήτις, άπο- 

λεσΪΓείσα έπί τινα χρόνον, έπανελτ'φξΓη βραδύτερον γενικώς.

'Η  χήρα διετήρει τότε έφ’ όρου ζωής λευκήν ταινίαν, ής 

τό άκρον προέβαινε μέχρι μέσου τού μετώπου. Μεταξύ άλλων 

ή έξ Αύστρίας Ά ννα  σύζυγος Λουδοβίκου τού ΙΓ ' παρίσταται 

εις πολλάς εικόνας τοιούτον φορούσα κεκρύφαλον, όν εισέτι 

φορούσι αί χήραι άγγλίδες καί ή βασίλισσα Βικτωρία πεν

θούσα τόν πρίγκηπα Αλβέρτον. Εις τρεις διαιρέσεις υπά

γεται παρά τοΐς Εύρωπαίοις τό πένθος. Τό μέγα, τό μικρόν, 

καί τό σύνηϊες.

'Ο  ίδιάζων χαρακτήρ τού μεγάλου πένθους, όπερ έφέρετο 

διά μόνον έγγυτάτους συγγενείς άνιοντας, ή διά. συζύγους, 

άδελφόν ή άδελφήν, είνε ότι διαιρούμενον εις τρεις περιόδους, 

τήν τών μάλλινων ένδυμάτων, τών μεταξωτών, ή τού μικρού 

πένθους, άπήτει πρώτον μέν ένδυμασίαν καί στολήν τών 

υπηρετών, έμπέτασμα τών δωμάτων καί έπίπλων, άμάξας 

πάντα μέλανα έπί έξ μήνας. Το δέ σύνηϊες πένθος καί έτι 

μάλλον τό μικρόν πένθος συνεχώρει εις μέν τάς κυρίας να 

φέρωσι τούς εαυτών άδάμαντας εις δέ τούς άνδρας τό ξίφος 

καί τάς άργυράς πόρπας.

Έ ά ν μή άπατώμεϊα λοιπόν έπί ένδεκα ήμέρας εις μνήμην
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τοΰ μακαρίτου βασιλέως τής Βαυαρίας οι μεν άνδρες πενίη- 

φοροΰσιν εν το  Κεραμεικώ, οπως εν ταϊς οίκογενείαις πεν- 

ίοΰνται οί ίεϊοι ή ίε ΐα ι έξάδελφοι ή έξάδελφαι* αΕ δέ 

γυναίκες φορούσα', μέλανα σηρικά δέν ί ’ άναγκασίώσι να 

κλείσωσιν έν ταϊς ίή κα ις αύτών τά πολύτιμα κοσμήματα. 

Κατά τάς δέκα τελευταίας ημέρας ή μέν στολή τών άνδρών 

μένει άπαράλλακτος, ή δέ τών γυναικών έπιδέχεται τά ολό

λευκα ή λευκομέλανα υφάσματα, απερ ούδόλως άπαρέσκουσι 

ταϊς φιλαρέσκοις.

—  Χ ει μ ώ ν ε ς  έν Παρισίο ις .  ΟΕ ψυχρότατοι τών έν 

Παρισίοις χειμώνων άπό ενός αίώνος καί έπέκεινα ήσαν οι 

εξής. Τώ 1774 20 βαθμοί υπό τό μηδενικόν. 18 βαίμοί 

καί ήμισυς τώ 1781 καί 1785. 18 βαθμοί τώ 1840 κατά

τήν άφιξιν τών λειψάνων τοΰ Α  Ναπολέοντος. 16 βαίμοι 

τώ 1798 καί 1830. 14 βαθμοί καί ήμισυς τώ 1829 καί 1859. 

13 βαίμοί τώ 1820 καί 1795. 12 βαθμοί τώ 1747 καί 1771.

Ή  πρώτη παρά τοϊς Εστορικοΐς άπαντωμένη μνεία περί 

πήξεως τοΰ ποταμού Χηκοάνα άνέρχεται μέχρι τοΰ 821 έτους 

Μ. X. οπότε έμεινε πεπηγμένος έπί ένα μήνα, οπως καί 

κατά τούς χειμώνας τών 1044, 1067, 1124,  1125,  1205, 

1216,  1325. Έ ν  έτει 1407 τοσοΰτον δριμύ έγένετο ψύχος 

ώστε αΕ πλεϊσται τών άμπέλων καί τά πλεϊστα τών όπωροφόρων 

δένδρων κατεστράφησαν. Έ ν έτει 1420 ένεκα τοΰ βαρυ- 

τάτου χειμώνος ένέσκηψε λοιμος ύφ’ ου τα δυο τρίτα τών 

κατοίκων άπώλοντο. ΟΕ λύκοι εισερχόμενοι μέχρι πού κέντρου 

τήςπόλεως κατεβίβρωσκον τά πολυάριθμα πτώματα. Τώ 1414 

ό παγετός διήρκεσεν έπί τρεις ολοκλήρους μήνας, αρξάμενος 

άπό τής 31 Δεκεμβρίου, ·ί δέ χιών κατέπιπτε διηνεκώς έπί 

τεσσαράκοντα ημέρας.
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Τοσοΰτον δριμύς ύπήρξεν ό χειμών κατα τό έτος 1608, 

ώστε άπό τής 31 Δεκεμβρίου αι καύσιμοι ΰλαι κατέστησαν 

σπανιώταται, καί μικρόν δέμα ξυλαρίων έπωλεϊτο άντί 35 

σολδίων, τιμή υπέρογκος κατ’ έκείνην τήν έποχτν. Πολυά

ριθμα ποίμνια κατεστράφησαν έν τοϊς σταύλοις, έπίσης δέ 

καί πάντα τά θηρεύσιμα ζώα έν τοϊς άγροΐς καί τοϊς 

δάσεσι. ’ Ο 2ηκοάνας δέ εις τοσοΰτον βάίος έπάγη ώστε 

βαρύταται άμαξαι διήρχοντο έπ’ αύτοΰ.

Τώ 1683 πλεϊστοι άνθρωποι άπέίανον υπό τοΰ δριμυ- 

τάτου ψύχους, δ δέ παγετός διήρκεσε τρεις εβδομάδας. Τώ 

1709 τό ύπερβάλλον ψύχος έπέφερε λιμόν ύφ’ ού πολλοί άπώ

λοντο. Τοιαύτη δέ ήν ή σπάνις τοΰ σίτου ώστε έν Παρισίοις 

καί έν Βερσαλλίαις κατεσκευάζετο άρτος έκ βρώμης, όν πολ

λοί ηγεμόνες καί πλούσιοι έτρωγον. Τώ 1740 τό ψύχος έπέ

φερε καί πάλιν λιμόν, δι’ όν κατά διαταγήν τής 2υγκλήτου 

έγένοντο δημόσιαι δεήσεις καί λιτανεΐαι, κ α ί ’ ας περιέφερον 

έν τή πόλει τά λείψανα τής Ά γ . Γενοβέφης καί τοΰ Ά γ . 

Μαρκέλλου. Τώ 1768 οι κώδωνες τών έκκλησιών διερράγησαν 

υπό τοΰ ψύχους. Ό  κατά τό 1784 έτος γενόμενος χειμών 

ήλλαξε τήν οψιν τών Παρισίων. Ή  συσσώρευσις τών χιόνων 

καί παγετών άπετέλει άνυπέρβλητα έμπόδια έν ταϊς δδοϊς. 

Έ ν τή γωνία τής δδοΰ Οογ-8;ιίιύ-Ηοιιοι·ό ή'γειραν πυραμίδα 

εκ χιόνος εις τιμήν τοΰ 2 Τ ' Λουδοβίκου. Τήν 30 Δεκεμβρίου 

1788 τό ίερμόμετρον κατέβη μέχρι 17 βαίμών καί Χ/4 υπό 

τό μηδενικόν, ό δέ καλύπτο>ν τόν 2ηκοάναν παγετός είχε 

πάχος 12 δακτύλων. Τέλος οΕ χειμώνες τών 1790, 1810, 

1811, 1812, 1814, 1820 καί 1848 υπήρξαν δριμύτατοι, δ 

δέ 2ηκοάνας έπάγη, οπως καί κατά τό παρόν έτος 1868.
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’ Α ν α κ ά λ υ ψ ι ς  γ ρ α φ ι κ ή ς  μ η χ α ν ή ς .  ΙΙολλάκις λυπούν

τα ι τινες διά τά μονότονον τής παρά πάσιν ήδη τοΐς Εύρω- 

παϊκοίς έϊνεσιν είσαχ^είσης άγγλικής γραφής. ’ Αλλά τδ 

κακόν γενήσεται έτι δεινότερον τού λοιπού, μάλιστα διά τούς 

τερπομε'νους εις τδ συλλέγειν αύτόγραφα. Πρόσφατος έφεύρε- 

σις γενομένη ύπο τού ές ’ Αλαβάμης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 

K'JJ Pratt δ?ά μεταμορφώσει ολοσχερώς τδ άρχαΐον σύστημα τής 

γραφής. Προμηϊευόμενος μικράν μηχανήν, ήτις καί έν τή  άρχή 

τής έφευρέσεως ΐίά  τιμά ται ούχί άνωτέρω τών 50 φράγκων, καί 

μανϊάνων τά ς κινήσεις είδους τινάς κλειδοκυμβάλου, ές ού ή 

μηχανή αύτη σύγκειται, δ τυχών ϊτά γράφη τοσούτον ταχέως 

οσον οι στενογράφοι, καί μάλιστα γραφήν εύανάγνωστον. Α ί 

άγγλικαί έφημερίδες, έξ ών άρυόμεϊα τήν εΐδησιν ταύτην, 

βεβαιούσιν οτι τδ πείραμα τής μηχανής έπέτυχε πληρέστατα 

ενώπιον τής έν Αονδίνω Ε τα ιρ εία ς τών Τεχνών.

Π ρ ο σ ο χ ή  ε ι ς  τ ά ς  ο ί ν ο ί τ ή κ α ς !  Ά ρ τίω ς ή Χημεία άνε- 

κάλυψεν αιτίαν βλάβης τών έν φιάλαις οίνων, άγνωστον μέν 

μείνασαν μέχρι τούδε, αλλά τήν οποίαν ευκόλως τού λοιπού 

δύναταί τις ν’ άποφύγη. ΓΗ  βλάβη αύτη προήρχετο έκ τής 

κακής ποιότητος τής ύέλου τινών φιαλών.

Πάντες γνωρίζουσιν οτι ή ύελος κατασκευάζεται έκ τής 

σιλικίας τής περιεχομένης έν τή λευκή άμμω καί άλκάλεων, 

δηλαδή τής σόδας ή ποτάσσης. ΓΗ συγχώνευσις τών υλών 

τούτων γίνεται έντδς κλιβάνων ίτερμαινομένων εις ύψηλοτάτην 

θερμοκρασίαν οϊεν ή δαπάνη τής καυσίμου ύλης άποτελεΐ 

τδ πλεΐον μέρος τής τιμής (τού κύστους) τής ύέλου. ’ Εάν 

ομως ή ποσότης τών άλκάλεων αύξησή, ή χώνευσις απαιτεί 

έλιγωτέρους μέν άνθρακας καί επομένως καθίσταται οίκονομι- 

κωτέρα, αλλά τότε ή ύελος άλλοιούται καί καθίσταται κατά
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τδ μάλλον ή ήττον εύδιάλυτος έν τώ ύδατι, μάλιστα δέ οταν 

έπί πολύν χρόνον έ'λξτη εις έπαφήν μετά οξέων καί ιδίως τού 

τρυγικοΰ οξέος (acide tartrique) τού έν τώ οΐνω κυρίως 

έμπεριεχομένου.

Έ μπορός τις τών Βουρδιγάλων (Bordeaux) παρετήρησεν 

έσχάτως οτι ή ύελος πολλών έκ τών φιαλών αύτού κατέστη 

άμαυρά. Αι φιάλαι περιεΐχον οίνον μεγάλης άξίας γενόμενον 

άχρηστον προς έκποίησιν. Εμπειρογνώμονες δέ χημικοί έγνώ- 

ρισαν οτι ή άλλοίωσις προήρχετο έκ τών φιαλών, έξουδε- 

τερωϊέντος τού οίνου ύπδ τών άλκάλεων τής ύέλου. —  Ττν 

τοιαύτην βλάβην ευκόλως δύναταί τις νά προλάβη, άρκεΐ πρδς 

τούτο ν’ άναλύση διά τίνος αρμοδίου χημικού έν δείγμα τών 

φιαλών εις ας ξτά ϊτέση τόν οίνον.

Σ υ γ κ ό λ λ η σ ι ς  τ ο ύ  λ ι Ά ο υ  κ α ί  τ ή ς  π ο ρ σ ε λ ά ν η ς .  

Η έ φ η μ ε ρ ί ς  τ ή ς  ’ Ι α τ ρ ι κ ή ς  δίδει τήν εξής μέθοδον πρδς 

συγκόλλησιν τής πορσελάνης καί τού λ ίϊου, χρήσιμον βεβαίως 

εις πολλάς περιστάσεις ένεκα τής άπλότητος καί ευκολίας 

περί τήν εφαρμογήν αύτής.

Λαμβάνομεν ίχΪΓυοκόλλας πυκνήν διάλυσιν έντδς ύδατος, 

εις ήν προσϊτέτομεν ολίγον οινόπνευμα καί κόμμι άμμονιακόν, 

ούτως ώστε το σύνολον ν’ άποτελέση ζύμην πολύ ρευστήν.

Προς χρήσιν άλείφομεν αυτήν διά ξύλινης λαβής έπί τών 

μερών ατινα ϊέλομεν νά συγκολλήσωμεν, ΐλίβομεν τδ έν έπί 

τού άλλου καί άφίνομεν αυτά πρδς ξήρανσιν. Δ υνάμεϊα δέ 

ν’ άντικαταστήσωμεν τδ άμμονιακδν κόμμι διά ρητίνης 

διαλελυμένης έντος τού οινοπνεύματος.

Γ ι γ α ν τ ι α ΐ ο ν  δένδρον.  Έ ν  τή έπαρχία Βικτωρία τής 

Αυστραλίας άνεκαλύφΪΓη δένδρον έ'χον ύψος 392 ποδών («) 

(α) 'Ο ’ Αγγλικός ποΰ; ΐσοδνναμεΓ προς 30%  εκατοστ'μέτρα.
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ή 420 συμπεριλαμβανομένης καί τής κορυφής αυτού τ τ ις  

έίτραύσξτη υπό τών άνεμων. Τό δένδρον τούτο καλείται υπό 

τών βοτανικών ε υ κ ά λ υ π τ ο ς  ά μ υ γ δ α λ ί ν η .  ' Η  γ ι γ α ν τ ί α  

Ού ε λ λ ι γ κ τ ω ν ί α  τή ς Καλιφορνίας έ'χουσα ύψος 450 ποδών 

είναι τό μόνον γνωστόν δένδρον τό ύπερέχον τό άνωτέρω κατά 

τό μέγεθος.

Ε υ φ ο ρ ί α  κ α τ ά  τ ό  έ τ ο ς  1 8 6 8 .  Ευάρεστοι πανταχόΪΓεν 

άφικνούνται ειδήσεις περί τής συγκομιδής τού παρόντος έτους. 

Τόν εξής δέ περίεργον υπολογισμόν έποίησεν εις τών πέριξ 

τών ’ Αθηνών οίκούντων χωρικών. Άνακαλυ'ψας έν τώ άγρώ 

αυτού στάχυν έχοντα 30 κλώνας, ών έκαστος έφερε κατά 

μέσον ορον 43 κόκκους σίτου, ύπελόγισεν οτι άντί ενός κόκκου 

σπαρέντος έμελλε να ξΤερίση 1290. ’ Ε άν δέ τούς αυτούς 

κόκκους έξακολουίή να σπείρη καί κατά τά τρία επόμενα 

έτη ττέλει συγκομίσει 2,769,228,810,000 κόκκους ίσοδυνα- 

μ.ούντας πρός 7,912,082 Κοίλα (λογιζομένου έκάστου Κοιλού 

πρός 350,000 κόκκων), ποσότητα ικανήν ίνα διαότρέψη έπί 

9 μήνας ολόκληρον τόν πληθυσμόν τής ’ Ελλάδος. 'Ο  υπο

λογισμός ούτος τού Έ λληνος χωρικού είνε μαϊηματικώ τατος, 

άλλ’ ας μή προπαρασκευάση σιταποϊήκας, μή αίφνης ψευσ^ή 

τής έλπίδος.

Ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ά  κ α τ α σ τ ή μ α τ α  έν Π α ρ ι σ ί ο ι ς .  Ό  αριθ

μός συμπάντων τών έν Γαλλία ευεργετικών καταστημάτων 

(Bureaux de bienfaisance) ή γραφείων πρός διανομήν συνδρο

μών εις τούς πένητας ήτο κατά τό έτος 1833 —  6,275· τώ 

1844 ήύξήξϊησαν εις 7,680 καί τώ 1861 εις 11,578  ήτοι 

3.898 πλείονα ή κατά τό 1844, όρξτότερον ομως 3,549 καθότι 

αί προσαρτη^είσαι έπαρχίαι 2αβο'ίας καί Ν ίκαιας έκέ- 

κτηντο 349.
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Οί πόροι τών καταστημάτων τούτων ήσαν τώ μέν 1844 

13 */2 εκατομμύρια φράγκων, τώ δέ 1861, 3 3 %  εκατομμύρια 

ήτοι πλέον τού διπλάσιου. ’ Ενώ δέ ¿σχημάτισαν κατα τώ 1861 

άποΐτ εματικόνκεφάλαιον7 εκατομμυρίων, συνέδραμον 1,159,540 

άτομα άναλογούντα πρός τά  3 1 %  ε’π'- τού πληθυσμού τής 

Γαλλία ς καί εις 14 φράγκα καί 17 εκατοστά κ α ϊ ’ έκαστον 

άτομον λαβόν συνδρομήν. Τό σύνολον τών προσόδων απάντων 

τών φιλανθρωπικών καταστημάτων ήτοι νοσοκομείων, άσύλων, 

ορφανοτροφείων καί ευεργετικών γραφείων συνεποσούτο κατά 

τό αύτό έτος εις 150,500,000 φράγκων.

Κ α τά  το' έτος 1867 αί πρόσοδοι τών έν Παρισίοις φιλαν

θρωπικών καταστημάτων συνεποσούντο εις 26,000,000 φράγ

κων ένώ τώ 1866 εις μόνον 20 εκατ. ωστε αί υπέρ τών 

πτωχών συνδρομαί ηύξήξτησαν εις 6,000,000 φράγκων.

Αί υπό πλουσίων ιδιωτών γενναΐαι υπέρ τών πενήτων 

συνεισφοραί είσιν άγνωστοι έν Γ α λλία , ένώ έν ’ Αγγλία, έν 

Ελλάδι καί άλλαις χώραις μεγάλα καταβάλλουσιν οί πλούσιοι 

ποσά πρός περ&αλψιν τών ένδεών καί πασχόντων.

Π ώ ς ό ά ν θ ρ ω π ο ς  έ ρ γ ά ζ ε τ α ι  υπό τ ό  ύδωρ.  Μεταξύ 

τών μέσων άπερ ή τού οίκοδομεΐν τέχνη προσεκτήσατο από 

εικοσαετίας, ούδεμία ίσως είν άνωτέρα τής χρήσεως τού 

πεπιεσμένου άέρος. Δι αυτού καθίστανται δυναταί αί έν τώ 

βυ̂ Γω τών κυμάτων καί αύτών τών ταχυβρόων ποταμών οίκοδομαί.

Τό σύστημα τής διά πεπιεσμένου άέρος οικοδομής έχει 

ωδέ πως. Είσάγεται υπό τό ύδωρ μεγάλη σιδηρά κιβωτός 

συγκοινωνούσα μετά τού έξω άέρος δι’ ενός ή πολλών πλα

τέων σωλήνων έν είδει καπνοδοχών, οί άνθρωποι εισέρχονται 

έν τή κιβωτώ ταύτη άναπνέοντες διά τού υπό πνευστικής 

μηχανής στελλομένου άέρος, οστις άπωξτεί συγχρόνως καί τά
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εν τη  κιβωτω είσρέοντα ΰδατα, ανταλλασσόμενος κατά παν 

τετράωρον διάστημα, καϊαίρουσι την κοίτην του ποταμοί κα'- 

παρασκευάζουσιν οΰτω το στερεόν έδαφος έφ’ ου μέλλει να 

“ "εμελιωςτή το οικοδόμημα. ΓΗ κιβωτός κρατείται υπό τό 

ΰδωρ έκ του βάρους των υλών, αΐτινες επ’ αυτής έπικάΐΓηνται 

βαθμηδόν καταβυ^Γίζόμεναι, ενώ συγχρόνως διά τών σωλήνων 

αναβιβάζονται αί από της καϊάρσεως περιτταί ΰλαι. ΓΗ  εσωτε

ρική υπηρεσία ένεργεΐται διά στερεών ικριωμάτων ή διά πλοίων.

—  Έ ν  τη  πόλει Arles τής Γαλλίας κατεσκευάσΪΓη γέφυρα 

διά του άνωτε'ρω συστήματος. Έ κα σ τη  τών καταβυΪΊσΪΓεισών 

κιβωτών είχε βάρος 65— 100 χιλιογράμμων, εκάστη δε στήλη 

τής γέφυρας εμβαδόν 1200 ή 1300 κυβικών μέτρων.

—  Μέ σον τ ου  π ρ ο φ υ λ ά τ τ ε ι ν  τό κ ρ έ α ς .  — Ύποδει- 

κνόουσιν ήμΐν, λέγει ο Ε σ π ε ρ ι ν ό ς  Μ η ν ύ τ ω ρ  τών Παρισίων, 

μέσον τι προς διατήρησιν του έκ τοΰ μακελειού ε’ςερχομένου 

κρέατος, καί δημοσιεύομεν τό μέσον τοΰτο χάριν τών ανα

γνωστών ημών, ιδίως κατά την παρούσαν εποχήν τοΰ καύ- 

σωνος. “ Κόπτουσι τό κρέας εις τεμάχια ζυγίζοντα 1 ή 2 

χιλιόγραμμα τό πολύ· ΪΓετουσι τά  τεμάχια ταΰτα εις πήλινα 

ή ξύλινα άγγεϊα, κουκίζουσιν έπ’ αυτών αλας καί τά  κα- 

λύπτουσι διά λεπτής κόνεως ανθράκων. Διά τοΰ μέσου τού

του δύναταί τις να διατηρήση πρόσφατον κρέας υπέρ τάς 

δεκαπέντε ημέρας, όσος δήποτε καί άν ή ό καύσων. Μετά 

δύο εβδομάδας τό κρέας είναι τοσοΰτον τρυφερόν, όσον καί 

οταν έλήφξτη έκ τοΰ μακελειού. Δεν πρέπει δέ τις να φοβηϊή, 

έάν ΐέ λ η  να έπιτύχη, ρίπτων κόνιν άν^Γράκων πάχους δύω ή 

τριών εκατοστομέτρων. ΈνταΰΪΓα πρόκειται πρό πάντων περί 

τής ένεργείας τής διανομής τοΰ άέρος, καί έφ’ όσον ή στοί

βας είναι πυκνοτέρα, τοσούτω χρησιμεύει καί έπί μάλλον.”

A Ν  A Τ Ο A Η.
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ΤΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ

Του Λαυρίου ’Όρους.

Το Λαύρων ορος κεΐται έν τη ’ Α ττική προς βοβράν τοΰ 

2ουνίου. Γ Υπήρχον εν αύτώ έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις μεταλλεία 

αργύρου, ων αί σκωρία', έπί τοσοΰτον χρόνον μείνασαι πλούτος 

άγνωστος, άνακαμινεύονται σήμερον παρ’ εταιρίας γνωστής 

υπό την εμπορικήν επωνυμίαν ΓΡοΰ καί 2 “ . ’ Ιδού τ ί γράφει 

περί αυτής ό Κ . Μανσόλας έν ταϊς π ο λ ι τ ε ι ο γ ρ α φ ι κ α ΐ ς  

πληροφορίαις περί ’ Ελλάδος.

Ή  Ε τ α ιρ ία  αΰτη άναλαβοΰσα την έπιχείρησιν ταύτην 

προ τριών περίπου έτών καί άρχίσασα τάς έργασίας τής 

άνακαμινεύσεως των 2κωριών προ δύο μόλις έτών διά κατα

βολής άδρών χρηματικών κεφαλαίων, ού μόνον έσύστησεν έν 

τώ χωρίω ’ Εργαστήρια τής Ααυριωτικής διάφορα έργοστάσια 

άνακαμινεύσεων, ας ένεργεΐ διά 12 έντεχνος κατασκευασϊει- 

σών καμίνων κινούμενων διά τριών ατμομηχανών, ών ή μέν 

μία έχει δύναμιν ίππων 22, αι δ’ έτεραι δύο άνά 30 ίππων 

έκαστη, αλλά καί διαφόρους άλλας άνήγειρεν οικοδομάς διά 

κατάστημα διευ^ύνσεως, διά κατοικίαν τών υπαλλήλων αυ

τ ί  ς καί τών έργατών, δι’ ιπποστάσια καί δι’ άποίτήκας,
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¿σύστησε σιδηρουργεία, ξυλουργεία, χημεία κλπ. κατεσκεΰασε 

προκυμαίας, άμαξητάς οδούς καί λιθόκτιστους γέφυρας, δεξα- 

μενάς ΰδατος, υδραγωγεία, άνε'σκαψε φρέατα, καί άπεξήρανε 

έ'λη, καί άνήγειρεν οικίας καί εις διαφόρους αλλας σκωρι- 

ουχους δέσεις.

Προς έξόρυξιν σκωριών, καθαρισμόν, μεταφοράν καί χώ- 

νευσιν αύτών εργάζονται καϊτεκάστην περί τούς 1200 έργάτας 

επί ήμερομισίτίω 2 1/2 —  4 δραχμών, καί απασχολούνται διά 

την μεταφοράν τών σκωριών άπο τού τόπου της έξορύξεως 

μέχρι τών καταστημάτων τής άνακαμινευσεως καί ά'λλας 

εργασίας περί τάς 400 φορτηγούς δίτροχους άμάξας επί

ήμερομισ'ςίω 6 δραχμών.

Κ α τά  τάς έκ τών βιβλίων της εταιρίας εξαχ^είσας 

σημειώσεις τά  μέχρι τούδε καταβλη^Γεντα παρ’ αύτής κεφά

λαια άνε'ρχονται εις δραχ. 3,414,053,50. Τ ο  δέ ολικόν πο- 

σον τής ένεργηίτείσης μέχρι τούδε άνακαμινευσεως τών σκω

ριών υπολογίζεται εις τόνους 80,408,200 εξ ών ε’ξήχ'ίη  

καθαρός μόλυβδος τόνων 5,298,148 εκτιμωμενου εκάστου

τόνου προς δραχμάς 455.

Διά την ¿ργασίαν ταύτην τής άνακαμινεύσεως είσάγονται 

κατ’ έτος περί τούς 15,000 τόνους Κ οκ τού Νιουκάστελ καί 

περί τους 5,000 τόνους λιθανθράκων τού αύτοΰ τόπου.

Α [  Ααυριωτικαί 2κω ρίαι άπαντώνται συσσωρευμεναι εις 

διαφόρους ϊεσ εις καί υπολογίζονται είς· βάρος 1,474,699,641, 

δύνανται δε απασαι ν’ άνακαμινευϊώσιν εις χρονικόν διά

στημα δε'κα ετών περίπου, υποτιθεμένων εις διηνεκή ενέρ

γειαν 15  καμίνων, δ δέ έξ αύτών έξαχΪΓησόμενος καθαρός 

μόλυβδος υπολογίζεται εις 120,000 περίπου τόνους.

Ά λλ’ ή έν τή Λαυριωτική χώρα εγκαταστα^είσα αύτη
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βιομηχανία δέν έφερε μόνον ως άποτέλεσμα την άναγνώρισιν 

ούτως είπείν, τού προ αιώνων έκθετου αυτού πλούτου, εκ 

τών λειψάνων τών αρχαίων μεταλλείων τού άργύρου, τού 

οποίου την αξίαν οΰδείς έπεχείρησε πρότερον νά εξερεύνηση 

καί εκτίμηση, άλλά καί υπό καξταρώς κοινωνικήν έ'ποψιν 

εξεταζόμενη, επέφερεν ως άποτέλεσμα νά μεταβάλη ολόκλη

ρον την πρότερον έρημον εκείνην χώραν, την άπο τών χρόνων 

τής δόξης τών Αθηναίω ν ξηράν καί άγονον διατελούσαν, εις 

έστίαν βιομηχανικής ένεργείας καί δραστηριότητος, διασχιζο- 

μένην άπο άμαξητάς οδούς, καί άποστέλλουσαν έκ τών έρη

μων άλλοτε άκτών της σπουδαίον πλούτον εμπορίου · καί ή τις, 

προϊόντος τού χρόνου, δύναται νά κατασταίϊή κέντρον σημαν

τικού εμπορίου καί ν’ άποτελε'ση μίαν τών άνΪΓηροτέρων ελλη

νικών πόλεων, άς υπόσχεται ν’ άνεγείρη καί παρ’ ήμϊν δ 

νεώτερος πολιτισμός.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
(Κατάστασις τής συγχρόνου ημών φιλολογίας.)

Έ ν  πρώτοις εύχομαι σοι κατά τό ε ιω ίό ς, φίλε άνα- 

γνώστα του παρόντος ημερολογίου, ευτυχές καί αίσιον το 

σωτήριον έτος 18 6 9 ' εάν τυγχάνης ών υπόδουλος, εύχομαι 

σοι ελευθερίαν καί ανεξαρτησίαν εάν άπολαύης τών αγαθών 

της ανεξαρτησίας, είΪΓε έ'χοις καί την άναγκαίαν φρόνησιν, 

όπως ποιής κατάλληλον χρήσιν αυτώ ν εάν άγαμος έ'τι δια- 

μενης, δωη σοι Κύριος γυναίκα ε’νάρετον καί πραεΐαν εάν 

δέ έγγαμος, ό θεός εϊη μετά σου, βοηθός καί άντιλήπτωρ!

Μετά τά ς δικαίας ταύτας εύχάς προς πάντας τούς άνα- 

γνώστας, καί (κατ’ έξαίρεσιν εύλογον) π ρ 'ς πάντας τούς άγορα- 

στάς τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  ’ Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ,  ευχαριστώ άπο καρδίας 

τούς συνδραμόντας καί συντρέχοντας εις έκδοσιν αυτού· καί 

Ιδίως τ ' ς  εΰγενείς Κυρίας, Μαρίαν Ζυγομαλά, Αικατερίνην 

Κ αρατξά, Λώραν Δ ’ Ίσ τρία ς, καί τούς άξιοτίμους Κυρίους 

Γρηγόριον Ύψηλάντην, Γρηγόριον Μαρασλή, Ίωάννην Βουτζη- 

νάν, Λεωνίδαν Κω στή, Νικόλαον ’ Αϊβαξίδην, Νικόλαον Βρό- 

σκην, Νικόλαον Παπαδάτην, Ίεροκλήν Βασιάδην, Στέφανον 

Σκουλούδην, Α . Βαρβε'ρην, Νικόλαον Μ. Φορτούναν, Νικόλαον

Βαλλιε'ρην, Σωτη'ριον Μεταξάν, Ν. Ματαράγκαν, Ε . Πετρο- 

κόκινον, Λογοθέτην, Α . Σιδερίδην, Άλε'ξανδρον Κατακουζη- 

νόν, Αάμπρον Παππά Γεωργίου, Β . Γ .  Παπαζόγλουν, μή 

άποκαμόντας νά μοί παρεχουσι την εαυτών άμεσον ή έμ

μεσον συνδρομήν προς ύποστηριξιν τού έργου τούτου, τού 

τοσούτον εύμενώς κρώέντος καί έν^αβρυνϊέντος παρά τε της 

’ Ελληνικής καί τής ξε'νης δημοσιογραφίας. Κ α ί έγω αυτός 

άλλοτε, καί πολλοί προ εμού καί μετ’ εμέ κατε'δειξαν το 

ακανθώδες καί τό άχαρι τού έργου τού παρ’ ήμΐν εκδότου 

βιβλίων. “ Ό  εκδότης τού ’ Ε θ ν ι κ ο ύ  ’ Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  δεινο- 

λογεΐται, έγραφεν ό λόγιος εκδότης τής Π α ν δ ώ ρ α ς ( α ) ,  ότι 

μέ όλας τάς εκτάκτους συνδρομάς τών πατρώνων τούτου (β) 

έζημιώϊτη το 1866 υπέρ τάς πέντε χιλιάδας φράγκων, καί 

διά τούτο φαίνεται φοβούμενος μή δ άνά χεϊρας τόμος είναι 

ο τελευταίος. Ούδέν τδ παράδοξον. ’ Ενόσω δέν τιμη^ώσι 

τά βιβλία, όπως καί προ τού 1821 έτους, ήτοι ενόσω οι 

εύποροι τών ήμετε'ρων δέν άποφασίσωσι νά συντρέχωσιν εις 

έκδοσιν αύτών έκ τών ψιχίων, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, τής 

τραπέζης αύτών, τδ κυριώτατον όργανον τού εκπολιτισμού 

τής πατρίδος, ό έστι τά  συγγράμματα, ϊε'λει καταστραφή. 

Είδομεν άνωτε'ρω, ότι καί δ τής άρχαιολογικτς εταιρίας 

πρόεδρος ήρμήνευσε τά  αυτά παράπονα. "Α ς ε’λπίσωμεν 

πλείονα συναίσΪΓησιν τού ωφελίμου παρά τών έχόντων, καί 

άς εύχη'Γώμεν καρτερίαν πρδς τούς διά συγγραφής έκδιώκον-

(α) ”Ιδε Φυλλάδιον Α' Νοεμβρίου 1866.

(β) Έ κ  τών πατρώνων τούτων (οί'μοι!) δύω μόνοι διέμειναν πιστοί 
φίλοι του ¿ Ε ν ικ ο ύ  'Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ,  οι δε λοιποί άπεσΰρϊϊησαν προ- 
φασιζόμενοι, οτι τό έργον τοΰτο ώς απανταχού ζητοΰμενον οΰκ έχει 
ανάγκην τής εαυτών προστασίας.
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τας το κοινόν καλόν. 2υμβουλεύοντες ομως καρτερίαν ένϊυ- 

μ ούμ εϊα  ο,τι ελεγεν ήμίν πάλαι επίσημός τις Γ α λλίς· “ le 

conseil est bon, mais a qui peut attendre.”

Πόσης ομως καρτερίας, επιμονής καί υπομονής δείται ο 

παρ’ ήμίν έκδοτης βιβλίων δέν δύνασαι, φίλτατε άναγνώστα, 

νά ύπολογίσης! Δέν ε ίμ ε ϊα  φιλαναγνώσται · άγοράξομεν μόνα 

τα  σχολαστικά βιβλία, καί ταΰτα έξ άνάγκης· έάν δέ ποτε 

πλήν τούτων έπώυμήσωμεν καί άλλα, ό οβολός ημών δαπα- 

νάται εις αγοράν μεταφράσεων άθλιων ώς έπί τό πλεϊστον μυ

θιστορημάτων. Ή  γενεά τών Ζωσιμάδων, τών Καπλανών καί 

άλλων γενναίων προστατών τών ελληνικών γραμμάτων, άτινα 

έκείνοι δικαίως ένόμιζον τά  μόνα συντελεστικά όργανα τής 

ηβικής άναπλάστεως τού έϊτνους, έξέλιπεν έξέλιπεν ή γενεά 

τών εύγενών έκείνων φιλοπατρίδων τών καταδικασάντων εαυ

τούς εις άγαμίαν, όπως κληροδοτήσωσι τη  Έ λλά δ ι απασαν 

την εαυτών περιουσίαν, έν στερήσεσι παντοίαις καί έν πόνοις 

καί μόχϊτοις άπαρτισϊτείσαν, τών ουδέποτε ζητησάντων άλλην 

άνταμοιβήν r  την προερχομένην έκ τής συναισΪΓησεως τού 

έκπληρωΐέντος καθήκοντος καί έν γένει τών γενναίων καί 

μεγάλων πράξεων τήν γενεάν έκείνην διεδέχϊη άλλη, άρχήν 

έχουσα τό κ ά λ λ ι ο  π έ ν τ ε  κ α ί  ’ στο χ έ ρι ,  π α ρ ά  δ έ κ α  κ α ί  

καρτέρειί«).

2ήμερον οι έκδόται r Ελληνικών βιβλίων ούκ έ'χουσιν άλ

λους προστάτας ή εαυτούς, εύμοιρούσι δέ άντιπάλων γενναίων

(α) Ε ίς έκ τών γενναίων τούτων έκφαυλισϋέντων τε'κνων της Ε λ λ ά 
δος έλεγε προς τον Κ. Λεονάρδον, πρώην γραμματέα του έν Μασσαλία 
Προξενείου, προτείναντα αύτώ ν’ άγοράση το ’Ε θ ν ικ ό ν  ή μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν  
“ με δεκαπέντε φράγκα, καϋμένε μου Δεονάρδε, ώ ν ο ύ μ α ι  κ α λ λ ιπ ά -  
ρ ε ιο ν  μ ε τ α μ έ λ ε ι α ν  τής C annebiere” με3’ ής 5ά συνέτρωγε βεβαίως 
τήν B o u i l l a b a i s s e .
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καί ούτοί είσι, πρώτιστα μεν ή άνωτέρω καταδειχίτεΐσα άπο- 

στροφή τών ώφελίμων αναγνώσεων, έ'πειτα δέ τό ευάριθμον 

τού ελληνικού πληθυσμού, ή κακώς διωργανωμένη παρ’ ήμΐν 

βιβλιεμπόρια, ί  παντελής σχεδόν έλλειψις συγκοινωνίας έν 

τώ έσωτερικώ τής ’ Ανατολής, ή έν πολλοΐς έπικρατούσα 

κακή εμπορικά πίστις, ή κακοή^εια άνταποκριτών τινων, 

άναιδώς καί ληστρικώς σφετεριζομένων τά  είς αυτούς έμπι- 

στευότέντα βιβλία, καίτοι κατέχουσι πολλάκις κοινωνικήν ςτέ- 

σιν, παρέχουσαν παν εχέγγυον τ^ ικ τς  καί χρηματικής ασφα

λείας, τό σχετικώς δύσωνον τών ελληνικών βιβλίων, άλλα 

μάλιστα πάντων καί έπί πάσιν ή τακτικής βιβλιεμπορίας 

έλλειψις, ής ένεκα δι’ ιδιωτών, διά δημοτικών διδασκάλων, καί 

διά μεταπρατών, τά  ελληνικά βιβλία είσχωρούσιν είς τά 

μεσόγεια τής ’ Ελλάδος καί τής ’ Ανατολής έν γένει.(«).

’ Εάν έγνώριζες, φίλτατε άναγνώστα, πόσον επίμοχθον, άηδές 

καί άκερδές έστι τό έπάγγελμα τού παρ’ ήμίν έκδοτου βιβλίων, 

έφημερίδος, ή έποιουδήποτε νεοελληνικού έντυπου (β) ήθελες

(οί) “ Προς διάδοσιν τών Μ υ ρ ίω ν  ο σ ω ν  (γράφει έν τώ Α' φυλ- 
λαδίω του άξιολόγου τούτου περιοδικού ό έκδοτης αυτού) ο /ι  μόνον είς 
τάς εύπορωτέρας αλλά καί είς τάς άπορους τών καϋ’ η μ ά ς οικογενειών 
έπεϊυμούμεν ?να καταστήσωμεν αύτο εύωνότερον · άλλ’ αδύνατον · όμο- 
λογούμεν οτι τά αυτά, γαλλιστί, αγγλιστί ή  γερμανιστί έκδιδο'μενα, -ά  
έτιμώντο αντί τού ήμίσεος τής τιμής ή'ν ώ ρίσαμεν διότι, ώς και άλλοτε 
αλλαχού είπομεν, ο άριϊμός τών λαλούντων τάς γλώσσας ταύτας είναι 
πολλαπλάσιος τού τών λαλούντων τήν 'Ελληνικήν, ανάλογος δέ του
λάχιστον καί ό τών άναγινωσκόντων ■ ώστε μάλλον συμφέρουσι παρ’ 
έκείνοες ολίγα έκ πλείστων, ή  πολλά έξ όλιγίστων· παρ’ ήμίν ομως, 
εύαρίΐϊμοις ούσιν, ή αρχή αυτη έφαρμοζομένη πάντως ί}’ άπέβαινεν 
άτελεσφόρητος ■ εύχώμεϋα οπως τάχιστα τό ελληνικόν έ^νος άκμάση, 
ώς άλλοτε ποτε, κατά πληθυσμόν και σοφίαν, ένισχυόμενον όσημέραι 
καί παιδευόμενον.”

(β) Έ κ το ς τού τών σχολαστικών, ήτοι διδακτικών, τών έπιβαλλο- 
με'νων παρά τής Κυβερνη'σεως, έξ ών πολλοί έπλουτίσ^ησαν.



ελεεινολογήσει τον άναλαμβάνοντα τοιοΰτον εργον! Ά λ λ α  

διατί, ερώτησης ίσως, τοσαΰτα δεινολογούμενοι υμείς οί συγ- 

γράφοντες, ούκ εγκαταλείπετε τδ τοσοΰτον επίμοχθον, άκερ- 

δε'ς, άχαρι, καί αηδές επάγγελμα, άλλ’ επιμένετε εις αύτό, 

καί τινες μάλιστα κομπάζετε δι’ αύτό; "Αλλος μέν ίσως 

άποκριϊη'σεται οτι θυσιάζεται χάριν του εθνικού συμφέρον

τος («)· εγώ δε αποκρίνομαι είλικρινέστερον, λέγων, οτι κάγώ 

νομίζω οτι έκπληρώ καθήκον πατριωτικόν, υπηρετών τδ  

έπ ’ έ μ ο ί ,  τδ ήμέτερον έ'ΪΓνος, καί οτι ή συναίσϊησις 

της υπηρεσίας ταύτης, ήτις ηθικώ ς τουλάχιστον άντημείφϊτη 

παρά της πατρίδος μου καί παρά της είλικρινεστάτης 

φίλης αύτης Γ α λλία ς, ανακουφίζει μ ε , οταν καταβάλλωμαι 

μέχρις άπελπισίας ύπδ των πολλών αηδιών του επαγγέλ

ματος τούτου«?)· προς τούτοις ή ένζτά^ρυνσις φίλων καί 

σπουδαίων άνδρών ού μικρόν εμβάλλει ϊά^ρος καί παρα

μυθίαν· άλλα τδ πάντων πλησιέστατον έμοί καί δραστη- 

ριώτατον ελατήριου, ή έξις τού παιδιό^εν διαχειρ ίζεσα ι

(α) Ή  “ ύπέρ του Ι&νους ίόυσία” φρα'σις, ήν καταχρηστικώς καί 
κατά κόρον μεταχειρίζονται τινες, υπενθυμίζει μοι μεγαλο'σχημον έςω- 
τερικόν υπάλληλον, του’πίκλην ο ρ ν ε ο ν , γηράσαντα, άνικανότητος ενεκεν, 
εις δευτερεύουσαν ίόέσιν, καί αείποτε οντα υφιστάμενον των έαυτοΰ 
υφισταμένων, και λέγοντα προς τούς άποροΰντας διά τήν άφιλοτιμίαν 
τού άνδρο'ς, εύπορου όντος έκ προικώας δωρεάς “ Θυσιάζομαι χάριν τοΰ 

& νους! ”

(β) Τό δίπλωμα τού παρασήμου τοΰ Εωτήρος, άπονεμηϋέντος μοι 
τήν Α' Ίανουαρίου 1866 , αιτιολογεί τήν απονομήν ταύτην ώς έξης· 
“ καϋισταμένω χρησίμω είς τά Ε λληνικά συμφέροντα διάτω ν διαφόρων 
αύτοΰ πονημάτων καί φιλολογικών έργων.” Ό  δέ 'Υπουργός των έξω- 
τερικών της Γαλλίας, οστις τή αιτήσει τοΰ 'Υπουργού τής δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως, έπί τή βάσει επισήμου έκ-έσεως, προύκάλεσε παρά τοΰ 
Αύτοκράτορος Ααπολέοντος τήν πρός έμέ απονομήν τοΰ παρασήμου τής 
Λεγεώνος, άνήγγειλέ μοι τήν απονομήν ταύτην διά τοΰ έξης έγγράφου.
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έντυπα, τυπογραφικά δοκίμια, καί τοΰ ένδιαιτάσίαι είς 

τυπογραφεία έγένετό μοι δευτέρα φύσις· καί άφ ένδς κατα-

M i n i s t è r e  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s .

P a r i s  le  26 Janvier 1867.

Monsieur, j ’ai l ’honneur de vous faire connaître que l ’Empe
reur, mon auguste souverain, voulant vous donner un témoignage 
particulier de sa bienveillance et de l ’intérêt que sa Majesté porte 
à  vos nombreuses et u tiles publications grecques, vient sur ma 
proposition de vous conférer la  C roix de Chevalier de son Ordre 
Im périal de la légion d’honneur. I l m ’a été bien agréable de 
faire valoir auprès de Sa Majesté les titres que vous vous êtes 
acquis à cette marque de distinction et je  m’empresse de vous 
transmettre les insignes qui vous sont destinés.

R ecevez, M onsieur, les assurances de ma considération  
distinguée.

M o u s t i e r .

M onsieur Marino Papadopoulo Vréto, publiciste grec.

(Μετάφρασις.)

'Υ π ο υ ρ γ ε ίο ν  τω ν έ ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν  υ π ο θ έ σ ε ω ν .

Έ ν  Π α ρ ισ ίο ις ,  τή  26 Ίανουαρίου 1867.

Κύριε,

Ε χω  τήν τιμήν ν ’ αναγγείλω πρός υμάς, οτι ό Αύτοκράτωρ, ό 
σεβαστός Κύριός μου, προτιϊέμενος νά παράσχη ύμίν ιδιαίτερον 
δείγμα τής Αύτοΰ εύνοιας, καί τής έκτιμήσεως, ή'ν ή Α. Μ. απο
δίδει τοίς πολλοίς κα\ ώφελίμοις φιλοπονήμασιν, οσα ελληνιστί δη
μοσιεύετε, άπένειμεν ύμίν έπΐ τή έμή προτάσει τόν Έταυρόν των 
ιπποτών τοΰ Αύτοκρατορικοΰ τάγματος τής λεγεώνος τής τιμής. 
Τό κατ’ έμ έ , εύχαρίστως παρέστησα τή Α. Μ. όσα έκτήσασΰε 
δικαιώματα είς τήν άπόλαυσιν τής διακριτικής ταύτης τιμής· καί 
ήδη σπεύδω ν’ άποστείλω ύμίν τό άπονεμηϊέν ύμίν παράσημον.

Δέξασ2ε, Κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής πρός ύμάς έξαιρέτου 
ύπολήψεώς μου.

Μ ο υ σ τ ιέ .

Τω Κυρίω Μαρίνω Παπαδοπούλα) Βρετώ,
"Ελληνι δημοσιογράφω.



ρώμενος την δυσμενή τύχην, την καταδικάσασάν με εις τό 
ακερδές τούτο έ'ργον, άφ’ ετέρου μετά πόϊου καί ζήλου 
ένασχολούμαι εις τούτο. Καί μά την αλήθειαν, εΐ ποτε έγενό- 
μην έκ θαύματος πλούσιος, ώς ό ζάπλουτος γενόμενος έκεΐ- 
νος μάγειρος, όστις, οσάκις ή κνίσσα μαγειρείου τινός έκνη̂ Γε 

την ό'σφρησιν αύτού, άνεστέναζεν άναμιμνησκόμενος τον κ α 
λόν καιρόν,  οΰτω ϋ-’ άνεστέναζον καγώ, οσάκις ή οσμή τού 
νωπού έντύπου χάρτου, έξερχομένου έκ πιεστηρίου τινός, ή'^ελε 
περιχυτά πέριξ έμού! "Εκαστος έχει φυσικτν τινα κλίσιν καί 
συμπάθειαν πρός τινα τέχνην! "Εχω καγώ, ώς φαίνεται, τό 
βάσανον της συμπα^είας ταύτης · καί βεβαίως ούχί μόνος έγώ, 
άλλα καί οσοι άλλοι βασανίζονται ώς έγώ, τά αύτά ύποφέ- 
ροντες βάσανα, αλλά καί άδιαλείπτως συγγράφοντες, καί ομοια 
πάσχοντες πρός τήν περί τό φως ίπταμένην ά^ώαν χρυ- 
σαλίδα ήτις καί καιομένη εξακολουθεί περιϊπταμένη εις 
τό φως τού λύχνου. Ούτως αγαπητόν πάντοτε τό φως! 
ΙΙροσεπάίησα νά διανύσω ολην την σειράν τών πανε
πιστημιακών σπουδών καί μετά πολυχρονίους κόπους λαβών 
δίπλωμα διδάκτορος τής νομικής νά κατασταΐτώ έμπορος, τό 
μόνον παρ’ ήμΐν προσοδοφόρον έπάγγελμα. — Δυστυχώς άπέ- 
τυχον αί προσπάίειαί μου καί έμεινα απλούς δημοσιογράφος 
καί έκδοτης βιβλίων, βλέπων μακρόΰεν καί μετά τίνος 
δικαίου θαυμασμού τούς συμμα^Γητάς μου, ών οί μέν έγένοντο 
βαθύπλουτοι έμποροι, οί δέ υπουργοί, κ. τ. λ. Έ κ  μέν τών 
πρώτων ένα καί μόνον εύρον ύποσχεϊτέντα μοι νά προκατα- 
βάλλη κατ’ έτος ¡τήν δεκαπεντάδραχμον συνδρομήν εις τό 
-Ενικόν ήμερολόγ ιον  έκ δέ τών δευτε'ρων τις καταδείξας 
κουφόνοιαν καί ανικανότητα μεγίστην, περιπλέξας καί το 
Κρητικόν ζήτημα, προύϊετο νά μέ διορίση υποπρόξενον εις

τά ενδότερα τήν Τουρκίας, έν ώ διώριζε πρός βλάβην τής 
πατρίδος οικείους καί φίλους, τούς πλείστους άνευ τών άπαι- 

τουμενων προσόντων, εις δέσεις, εις ας ώφειλε νά διορίση 
άν^ρώπους δεδοκιμασμε'νους («). Έμακρηγόρησα περί έμού 
όμιλών, οπως, ab unum omnia discendi, καταδείξω τήν κατά- 

στασιν τής συγχρόνου ήμίν φιλολογίας, ούχί βεβαίως ινα άπο- 
τρέψω καί άλλους νά άποδυυώσιν εις τον άγώνα, άλλ’ ινα 
υποδείξω αύτοΐς τά πολλά αύτού προσκόμματα καί προ πάν
των ινα έξηγήσω, διά τί καί πάλιν ΐτά ζητήσω τήν χρηματι
κήν συνδρομήν τού μέν καί τού δέ, διά τί υά φορτόνωμαι  
τον Πέτρον καί τον Παύλον, τον μέν διά νά αναδεχτή τήν 
έπιστασίαν τής πωλήσεως τού Έ ϊ τν ικ ο ύ  ’Ημερολογίου,  
τον δέ ίνα πειΪΓαναγκάση τούς δυστροπούντας νά πληρώσωσι 
τό έφειλόμενον ήμΐν, άποφεύγων νά μεταχειριστώ τό μέσον 

έκείνο, ο τοσούτον έπιτυχώς μεταχειρίζεται ο εύφυής φίλος 
μου καί συμμαθητής Καρύδης, τό μέσον, λέγω, τού σατυ- 
ρίζειν αύτούς, ή κάλλιον είπεΐν τού κατοπτρίζειν αυτούς- 
διά τ ί ίίτά άναγκοίζωμαι νά θωπεύω ανθρώπους καταδειχ^η- 
σομένους έκ τών υστέρων αναξίους πάσης περιποιήσεως καί 
τιμής. ’Οφείλω χάριτας πολλάς καί πρός πολλούς άγνώστους 
φίλους τού ’Εθνικού ’Ημερολογίου,  ών τά ονόματα άγνοώ, 
άλλ’ ών αί φιλοπάτριδες ένέργειαι υπέρ τού ΈΪΓνικοΰ ’Η μ ε 
ρολογίου μοί είναι γνωσταί. Ευγνωμονώ καί πρός τούς 
φιλότιμους καί άφιλοκερδεΐς συνεργάτας μου, τούς Κ. Κ. 
Ίωάννην Παπαδάκην, Ζώτον, Σοφοκλήν Οίκονόμον, Ίωάννην

(α) Είρήσϋω ένταΰοα έν παρόδω οτι έν Έ λλάδι ή υπαλληλία έν γένει 
είναι έρμαιον τών προσωπικών συμφερόντων καί της έξοικονομήσεως της 
βουλευτικής πλειοψηφίας. Ή  νέα δυναστεία έςαλείψει άρά γε τήν πλη
γήν ταΰτην;



Ν. Λεβαδέα, Ίωάννην Ν . Βαλέτταν, Δ. Βικέλαν, ’ Αλέξανδρον 

Κατακουζηνόν, ’ Ανδρόνικον Δημητρακόπουλον, Δημήτριον Παν- 

ταζή, Ε. Δ . ’ Ροΐδην, Τανταλίδην,’ Ραπτάρχην, καί Βαφειάδην, 

καί προς απαντας τούς δημοσιογράφους άλλοδαπούς τε καί ημε

δαπούς, τους προστατεύσαντας τό ’ Ε θ ν ι κ ό ν  Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ,  

καί πρό πάντων προς τον ακραιφνή φιλέλληνα τον διασημό- 

τατον Νε'στορα τής ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας, Saint Marc 

Girardin, τον όίκρον φιλε'λληνα καί πρώτιστον τών συγχρόνων 

ελληνιστών E gg er, τούς συντάκτας τής Κ λ ε ι ο ύ ς ,  τής 

Ή μ έ  ρ α ς ,  τής Π α ν δ ώ ρ α ς ,  τής ’ Α λ η τ ε ί α ς ,  τής Ν ε'ας 

Γ ε ν ε ά ς ,  τού Με' λλοντος,  τής ’ Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς  τών Φ ι λ ο  

μαντών,  τής Π α λ ι γ γ ε ν ν ε σ ί α ς ,  τού Ν ε ο λ ό γ ο υ ,  άρτισυ- 

στάτου καί άξιολόγου εφημερίδος Κωνσταντινουπόλεως, τού 

Έ ϊ ν ο φ ύ λ α κ ο ς ,  τ ο ύ Α ί ώ ν ο ς ,  τ ή ς ’ Ε λ π ί δ ο ς ,  τού Φ ω τ ό ς ,  

καί πολλών έτι άλλων, ών ζητώ την συγγνώμην, εί μη κατο

νομάζω αυ’τούς.

’ Επικαλούμαι την επιείκειαν τών ειδημόνων διά τάς ατελείας 

καί τού παρόντος τόμου. Αί δυσχέρειαί είσι μέγισται περι ττν 

εκλογήν καί διαβρύ^μισιν τής ύλης· οίεν μακαρίζω έμαυτον 

οσάκις επιτυγχάνω, όσον ένεστι, τόν κύριον σκοπον τού Ε θ ν ι 

κ ο ύ  Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ,  δηλονότι την παρ’ άπασι τοϊς "Ελλησιν 

άναζωπύρησιν τού εθνικού φρονήματος.

"Ενεκα τής πλησμονής τής ύλης καί ιδίως ένεκα τών 

δυσκολιών τής τυπογραφικής ε’κτελε'σεως, ήναγκάσεην νά μή 

δημοσιεύσω έν τώ παρόντι τόμω άξιόλογον δευτέραν διατριβήν 

περί τών έν ’ Ιταλία ελληνικών άποικιών τής μεγατίμου Δώρα 

δ’ Ίστριάδος, άνέκδοτα ελληνικά ποιημάτια τού Μεσαιώνος 

άνακαλυφ^έντα παρά τού σοφού Κυρίου Gidel, την λογοδοσίαν 

τού Κ . Patin προς την έν Παρισίοις εταιρείαν προς έν^άρ-
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βυνσιν τών έν Γαλλία  σπουδών τών ελληνικών γραμμάτων («), 

τήν συνέχειαν τών Ά ν α μ ν ή σ ε ώ ν  μ ο υ,  τάς βιογραφίας τών 

κ α τ’ αύτάς τεϊνεώτων, τόν πολιτικόν βίον τής ’ Ελλάδος, καί 

άλλα πολλά δημοσιευϊησόμενα τό προσεχές έτος.

Περί τών έν τώ παρόντι τόμω δημοσιευομένων οΰδέν λέγω- 

κριυήτωσαν κατά τήν εαυτών άξίαν.

Καταπάυων τόν λόγον οφείλω νά παρατηρήσω πρός όσους 

τυχόν με κατακρίνωσίν, ώς γράψαντα μετά δριμύτητος περί 

τής παρ’ ήμίν τύχης τών συγγραφέων καί έκδοτών, ότι 

προυΐέμην νά έξιστορήσω ούχί τά  έμά μόνα παθήματα, άλλ’ 

άπάντων τών συναδέλφων μου, καί ότι ένταΰΐτα γράφω ώς 

έκδοτης περιοδικού, ού είμί ο έλάχιστος καί ταπεινότατος 

συνεργάτης, καί επομένως ούδείς δύναται, νομίζω, νά μέ 

κατηγορήση εύλόγως έπί έγωίσμώ. Ε ’ά'ε καί ή τύχη ημών 

τών συγγραφόντων καί ε’κδιδόντων βελτίωσή έν τώ μέλλοντι (β).

’ Εν Λειψία, ’ Ιούλιον, 1868.

Μ α ρ ί ν ο ς  Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Β ρ ε τ ό ς .

(α) Ή  Εταιρεία αυτή, ής ή έπιτυχία έ'σται βέβαια, έξέδωκε κατ’ 
αΰτάς τά Π ρ α κ τ ικ ά  τ η ς  ύιτό τήν εξής έπιγραφην' Annuaire de 
l ’A ssociation  pour l ’encouragement des études grecques en France. 
A nnée 1868. Έ ν  τώ περι ού ο λόγος τεύχει ό χειρογραφοφύλαξ τής 
Παρισιανής Αύτοκρατορικής Βιβλιοθήκης Κ. W escher, άλλοτε με'λος τής 
έν ’ Ατήναις Γαλλικής Σ χολής, έξέδωκε τά παρ’ αυτού άνακαλυφΟε'ντα 
τεμάχια τού άγνωστου Ιστορικού Άριστοδη'μου. Μετά βαρείας λύπης 
ομως παρατηρώ, οτι ή έντιμος αύτη τών Ελληνιστών καί εύγενών φίλων 
τών Ελληνικών γραμμάτων Εταιρεία παραγκωνίζει τήν καθ’ ημάς γλώσσαν.

(β) Ώ ς  έπίμετρον τών οσα έγραψα περί τής άδιαφορίας καί τής 
άκηδείας περί έκδόσεως Ελληνικών βιβλίων τών ήμετέρων βαθύπλουτων, 
καί ιδίως τών έν Δονδίνω, έν Πετρουπόλει, έν Βιέννη, καί έν ’Αλεξάνδρειά, 
αναφέρω και τήν αποτυχίαν μου είς τάς πολυειδεϊς απόπειρας μου, όπως 
λάβω τήν αύτών συνδρομήν πρός έκδοσιν τού συγγράμματος, ού έκ-
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δίδω έκ δευτέρου ώδε τήν προδημοσιευϊεΐσαν αγγελίαν κατά φεβρουά- 
ριον του 1868. Μόνοι οί φιλότιμοι καί αξιότιμοι ομογενείς Κ. Κ . Γεώρ
γιος Μαυροκορδάτος, υ ιό ς ’Αλεξάνδρου τοΰ Μαυροκορδάτου, καί Ξενοφών 
'Ρώτας κατεγράφησαν συνδρομηταί είς την προκη'ρυξίν μου, ό μέν διά 
πεντακόσια φράγκα, 5 δέ διά εκατόν τρίτος, ό φιλέλλην Βρουνέτιος 
Brunet de Presle κατεγράφη αΰτοπροαιρέτως δ ι’ εκατόν. ’Ιδού ή περί 
ής ό λόγος ’γγελία.

Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι Κατάλογος των άπό πτώσεως τής 
βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι έγκα3ιδρύσεως τής έν 'Ελλάδι βασι
λείας τυπωίεέντων βιβλίων παρ’ Ε λλήνω ν είς τήν νεωτέραν ή είς τήν 
άρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν, μετά βιβλιογραφικών καί κριτικών σημειώ
σεων περί των άξίων λόγου συγγραμμάτων καί συντόμων βιογραφιών 
τών συγγραφέων καί έκδοτών αυτών. 'Υπό ’Ανδρέου Παπαδοπουλου 
Βρετοΰ. "Εκδοσις δευτέρα έπιδιορϋωίέεΐσα έν πολλοΐς καί έπαυξη3εϊσα 
κατά τό εν τρίτον.

’ Αναλαμβάνων τήν δευτέραν έκδοσιν τού προ πολλού έκλιπόντος τού- 
του συγγράμματος τοΰ πατρός μου, κάλλιστα έννοώ, οτι ούδαμώς ανήκει 
είς έμέ νά καταδείξω τάς έξ αύτοΰ ώφελείας, καί νά παραστήσω τήν 
ανάγκην τής δευτέρας αύτοΰ έκδόσεως. Ά λ λ ’ ομως άκατακρίτως δύνα
μαι νά προβάλω ύπέρ άμφοτέρων τήν περί τοΰ συγγράμματος τούτου 
κρίσιν τών τε ήμεδαπών καί τών αλλοδαπών λογιών, παρ’ ών καί έν 
ίδίαις έπικρίσεσιν έπηνέϋη καί έν συγγράμμασιν έμνημονεύ^η, έπειτα 
δέ καί τήν συνεχώς γινομένην ζήτησιν αύτοΰ.

’Επειδή δ’ε το έ'ργον τοΰτο προώρισται ούχί είς χρήσιν τών πολλών, 
μόνην δυναμένην άποζημιώσαι τόν άναλαμβάνοντα τήν έν τή 'Εσπερία  
Ευρώπη πολυδάπανου έκδοσιν 'Ελληνικών βιβλίων, άλλ’ είς χρήσιν μόνον 
τών λογίων, έπικαλοΰμαι τήν είς έκδοσιν αύτοΰ χρηματικήν συνδρομήν 
τών φιλογενών καί φιλομούσων, καί ίδίως τών αείποτε παρασχόντων έμοί 
προστασίαν πραγματικήν καί φιλίαν πολύτιμον.

Παρακαλώ δε τούς προαιρουμένους νά συνδράμωσιν είς έκδοσιν τοΰ 
συγγράμματος νά πέμψωσι κατ’ εύϋεΐαν πρός έμέ ο, τι έκαστος προαι
ρείται- τών δέ τοιούτων συνδρομητών τά ονόματα δημοσιευ^ήσονται έν 
τέλει τοΰ βιβλίου μετά τοΰ ποσοΰ τής συνδρομής αυτών.

’Εν Παρισίοις τή 1/13 Φεβρουάριου 1868.

Μ α ρ ίν ο ς  Π . Β ρ ε τ ό ς  
’Εκδότης τοΰ Ε θνικού 'Ημερολογίου 

(Paris, 8, rue Miroménil).

Βιογραφικαί Σημειώσεις

περί

τ ω ν  π ρ ο σ ω π  ο γ ρ α φ η ^ έ ν τ ω ν

έν τώ παρόντι Ή μερολογίω.

Α.

Ά ϊ β α ξ ί δ η ς  (Νικόλαος). Έ γεννή^η έν Κωνσταντινουπόλει 

έν έτει 1814·  κατήλΪΓε δέ είς την Ε λ λ ά δ α  τώ έτει 1827 πρός 

τούς έκεΐ συγγενείς του · συνειργάσ^η έπί δεκαπενταετίαν είς 

την Ά φ η ν α ν ,  άρχαιοτάτην άΐτηναϊκήν έφημερίδα. Κ α τά  

τήν διακοπήν τών σχέσεων μεταξύ Ε λλά δ ο ς καί Τουρκίας, 

τώ έτει 1855, έστάλη είς Κωνσταντινούπολή παρά τοΰ 

προεδρεύοντος τότε τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου ’ Αλεξάν

δρου Μαυροκορδάτου έπιφορτισμένος έμπιστευτικήν υπηρε

σίαν, ή'ν έξεπλήρωσε λίαν έπιτυχώς. Μετά ταΰτα διωρίσϊη 

προξενικός υπάλληλος καί νΰν διατελεϊ διευθυντής τοΰ 

’Εμπορικού Γραφείου τής έν Κωνσταντινουπόλει Ε λληνικής 

Πρεσβείας μέ τόν έπί τιμή βαθμόν Γ  ενικού Προξένου. Κ ατά 

τό πολυετές στάδιόν του ό Νικόλαος ’ Αϊβαζίδης διεκρβη έπί 

ίκανότητι, άκρα εύ^ύτητι καί ένίΰέρμω πατριωτισμώ.
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Β.

Β ρ ό σ κ η ς  (Χριστόδουλος). Έ γεννήδη έκ γονέων Ή πει- 

ρωτών τω έ'τει 1826 έν Καλάρα (Κάλιαρι) τής νήσου β ά ρ 

δους, οπου δ πατήρ αΰτοΰ, τίμιος καί δραστήριος έμπο

ρος, κατέφυγε μετά τήν έπανάστασιν τοΐ5 18 2 1. Κ α τά  το 

1837 μετέβη εις ’ Αθήνας οπου διδαχδείς τα  εγκύκλια μα

δήμα τα  καί τήν ’ Ιατρικήν διωρίσδη στρατιωτικός Ιατρός. 

Άποδημήσας δέ εις Παρισίους έτελειοποίησε τήν επιστήμην 

του τρία έτη εκεί διατρίψας- έπιστρέψας ύστερον εις 

τήν Ε λ λ ά δ α  εύδοκίμησεν ως ιατρός παρά πάντων τιμώ 

μενος καί άγαπώμενος. ’ Απέδανεν έν Ά δ ή ν α ις  τω έτει 

1867.

Κ .

Κ ο ν τ ο υ ρ ι ώ τ η ς  (’ Ανδρέας). Υ ι ό ς  Γεωργίου Κοντουριώ- 

του, του γενναίως δυσιάσαντος υπέρ του ίεροΰ άγώνος άπασαν 

τήν έκ πολλών εκατομμυρίων δραχμών συνισταμένην εαυτοΰ 

περιουσίαν, έγεννήδη έν’Ύδρα τω έτει 1821. ’ Εκπαιδευτείς έν 

Παρισίοις έςελέχδη βουλευτής “ Υδρας κατά πρώτον τω έτει 

1847 καί διετέλεσε τοιοΰτος εις πολλάς περιόδους. Έ ν  έτει 

δέ 1854 έστάλη Πρεσβευτής εις Κωνσταντινούπολιν, οδεν 

άνακληδείς τω έτει 1859 εις ’ Αδήνας διωρίσδη υπουργός 

τών έξωτερικών. Νυν δέ διατελεΐ πρεσβευτής τής Ε λλά δ ο ς 

έν Φλωρεντία.

Μ.

Μ α ρ α σ λ ή ς  (Γρηγόριος). Έ γεννήδη έν Όδησσώ τώ έτει 

1830 έκ γονέων ’ Ελλήνων. Ά νέκα δεν άνεδείχδη πρόδυμος 

εις πάσας υπέρ τών Ελληνικώ ν συμφερόντων γενομένας

χρηματικάς συνεισφοράς. Κ α ί αυτός μέν ούδέποτ έζήτησεν 

έκ τής Ε λλά δ ο ς ούδεμίαν αμοιβήν ή δέ ελληνική κυβέρνησις 

ουδέ αυτό τό παράσημον του 2ωτήρος τω άπένειμε. Ζητοΰμεν 

αύτώ συγγνώμην έάν παρά τήν εαυτοΰ δέλησιν δημοσιεύωμεν 

τήν εικόνα του.

Μ α ζ ο ΰ ρ η ν  (Μητροφάνης). Ε ις  τών βαδυπλοΰτων βιομη- 

χάνων τής Μόσχας έν ή  έγεννήδη έν έτει 18 34 · είναι έπί- 

τροπος τ τ ς  έν Παρισίοις Έ λληνο -Έ ωσσικής έκκλησίας, υπέρ 

ής δαπανά κ α τ’ έτος μεγάλα κρηματικά ποσά, καί γενναίος 

δωρητής τών φιλανδρωπικών καταστημάτων τών ’ Αδηνών.
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Θ Σ α ΐν  Μάρκ Γιραρδΐνος υπέρ Ελλάδος.

Έ κ  τών πολλών βιβλιοκρισιών καί τών πολιτικών άρθρων 

ών τό Έ $ ν ι κ ό ν ΓΗ μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν τ ο ΰ  έτους 1868 ύπήρξεν άφορ- 

μή μεταφέρομεν μόνον τό άρΪΓρον τοΰ διάσημου δημοσιογρά

φου, άκρου φιλέλληνος Σαίυ Μάρκ Γιραρδίνου, δημοσιευϊέν 

έν τή  έφημερίδι τών συζητήσεων (journal des débats) τών 

8/20 φεβρουαρίου 1868 καί τήν βιβλιοκρισίαν τής άςιολόγου 

έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  φ ι λ ο μ α θ ώ ν  της 8 Μαρτίου 1868, έρμη- 

νεύουσαν καλώς τήν φόσιν τοΰ έ ^ ν ι κ ο ΰ  ‘Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ .

Ίδοΰ έν πρώτοις ή  τοΰ μεγατίμου Saint-Marc Girardin:

L ’Almanach grec continue a être un des plus curieux ré

pertoires de l ’Orient. L e  volume de 1868 est publié depuis 

plus de trois mois. L a  politique ne tient qu’une très-petite 

place dans cet ouvrage. Cette infériorité, imposée judicieuse

ment à la politique par l’auteur, M. Marino V réto, est tout 

à fait de mise dans Y Almanach de la Grèce.

On s’expose à mal juger la Grèce, quand on la juge sur 

sa conduite politique. Il ne faut pas regarder ce que font en 

Grèce les ministres et les hommes d’É tat; il faut regarder 

ce que fait le peuple et la  société, ce que font les agricul

teurs, les vignerons, les marins, les commerçans, les profes

seurs, les maîtres d’école. On se dispute au Parlement

et dans les ministères, mais on agit, on travaille, on produit 

dans les campagnes, dans les ports, dans les comptoirs. 

Grâce à leur activité individuelle, partout adaptée aux besoins 

et aux mœurs des pays, les Grecs sont partout répandus ; ils 

ont partout dans le monde des colonies florissantes; ils sont 

à la fois très-cosmopolites et très-patriotes; ils ont à la fois 

l’ubiquité et la  nationalité. C ’est une grande force.

Habitués en Europe à nos sociétés centralisées et grande

ment administrées, nous ne concevons pas bien que la vie 

vienne de la circonférence au centre, au lieu d’aller du centre 

à  la circonférence. Telle est pourtant la vitalité grecque, et 

les effets en sont curieux à examiner. Les Grecs défont de 

temps en temps leurs gouvernemens et leurs ministères: en 

quoi ils ont grand tort; mais ils font et bâtissent des villes, 

ils fabriquent et équipent des vaisseaux. Vingt-trois villes 

avaient été détruites pendant la guerre contre les Turcs; elles 

sont aujourd’hui rebâties, et même elles sont alignées pour 

mieux plaire sans doute aux Européens. D ix villes nouvelles 

ont été bâties sur l’emplacement de villes antiques; la Grèce 

a une marine marchande de 5,000 navires. Quand j ’ai vu 

Athènes en 1839, il y  avait à peine, disait-on, 10 à 12,000 

habitans. 11 y  en a 45,000 aujourd’hui (1). Ajoutez à cela 

une Université qui sert de phare civilisateur à tout l ’Orient ; 

partout des établissements d’instruction publique, partout des 

écoles. J ’ai eu des momens de tristesse sur la  Grèce à cause 

de ses révolutions et de ses agitations politiques ; j ’ai toujours 

repris courage et espoir en voyant ses villes plus peuplées

(1) V oir Y Annuaire encyclopédique de 1866 et 1867, — article sur 
la  Grèce, par M. Marino V réto, p. 863.
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chaque année, ses plantations plus nombreuses, son commerce 

plus étendu, ses colonies plus florissantes.

Grand partisan comme il sied à un Français, des créa

tions faites par l ’E tat, je  me suis pourtant peu à peu fami

liarisé avec l’idée de créations plus simples et moins grandio

ses, de productions plus individuelles et plus spontanées. Je 

me suis dit que la civilisation avait peut-être plusieurs formes 

différentes, au-dessous de la forme supérieure de l’État, et que 

pour les nations nouvelles ou renaissantes, l’important était 

de créer et de produire, quelle qu’en fût la façon. Ce qui 

a achevé de me guérir sur ce point de mes préjugés, c’est 

que j ’ai vu que les Grecs aimaient leur patrie autant que 

nous aimons la nôtre, quoiqu’ils ne la confondent pas avec 

l’État autant que nous le faisons.

Le mérite de l’Almanach hellénique est de présenter le 

tableau de cette féconde activité.

S a i n t - M a r c  G i r a r d in .

“ Tô “ ’ Εδνικόν ’ Ημερολόγιου” είναι μία τών περιεργοτέρων 

συλλογών τής ’ Ανατολής. Ή  πολιτική κατέχει τήν έλαχίστην 

έν αύτώ δέσιν. Ή  άφάνεια αυτη, ήν έρδώς ποιών έπέβαλεν 

εις τήν πολιτικήν ό Κ . Μαρίνος Βρετός, άρμόζει κα δ ’ ολο

κληρίαν εις ελληνικόν ’ Ημερολόγιου. Κακώς δ α  έξετίμα τήν 

Ε λ λ ά δ α  6 κρίνων αυτήν έκ τής πολιτικής αυτής διαγωγής. 

Δέν πρέπει να παρατηρή τις τ ί πράττουσιν έν ’ Ελλάδι οί 

υπουργοί καί οί πολιτικοί άνδρες ' πρέπει νά παρατηρή τί 

πράττει ο λαός καί ή  κοινωνία, τ ί πράττουσιν οί γεωργοί, οί
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άμπελουργοί, οί ναΰται, οί έμποροι, οί καδηγηταί, οί διδά

σκαλοι. Οί "Ελληνες έρίζουσι μέν προς άλλήλους έν ταΐς 

Βουλαίς, έν τοΐς ύπουργείοις, άλλ’ ένεργοΰσιν, έργάζονται καί 

ωφελούνται έκ τών άργών, έκ τών λιμένων, έκ τών έμπορικών 

τραπεζών. Χάρις εις τήν άτομικήν αύτών ενέργειαν συμβιβα

ζόμενη·.» προς τάς άνάγκας καί τα ήδη παντός τόπου, οι 

"Ελληνες εύρίσκονται διεσπαρμένοι πανταχοΰ· έχουσιν άνδηράς 

αποικίας κ α δ ’ απασαν τήν ύφήλιον· είναι ταυτοχρόνως λίαν 

κοσμοπολϊται καί λίαν πατριώται. Τοΰτο δ ’ είναι μεγάλη 

δύναμις.

“ ’ Ημείς οί Ευρωπαίοι συνειδίσαντες εις τό σύστημα τής 

συγκεντρώσεως καί εις τά ς ευρύτατα διοικουμένας ήμετέρας 

κοινωνίας δέν δυνάμεδα υά έννοήσωαεν καλώς πώς ή ζωή 

έρχεται έκ τής περιφερείας εις τό κέντρου αντί νά ΰπάγη έκ 

τού κέντρου εις τήν περιφέρειαν. Οί "Ελληνες άνατρέπουσιν 

άπό καιρού εις καιρόν τά ς κυβερνήσεις καί τά  υπουργεία 

αύτών, καί κατά τοΰτο έχουσι μέγα άδικον' άλλ’ άνιδρύουσι 

καί άνοικοδομοΰσι πόλεις, ναυπηγοΰσι καί ε’φοδιάζουσι πλοία. 

"Ο τε κατά τό 1839 έπεσκέφδην τάς ’ Α δήνα ς, ο πληδυσμός 

αύτών άνέβαινεν, έλεγον, μόλις εις 12,000. 2ήμηρον έχει 

πληδυσμόν 45,000 κατοίκων. Προσδέσατε εις ταΰτα πάντα 

έν πανεπιστήμιου, όπερ κατέστη ο φάρος τοΰ πολιτισμού έν 

’ Ανατολή· πανταχοΰ δημόσια έκπαιδευτικά καταστήματα, 

πανταχοΰ σχολεία. Έ σ χο ν πολλάκις στιγμάς λύπης διά τήν 

’ Ελλάδα ένεκα τών έπαναστάσεων καί τών πολιτικών αύτής 

ταραχών · άνέλαβον ομως πάντοτε δάβρος καί έλπίδα βλέπων 

ότι ό πληδυσμός τών πόλεων αύτής ηυξανε κ α τ’ έτος, ότι 

αί δενδροφυτεϊα αύτής έπολλαπλασιάζοντο, ότι το έμπόριόν 

της έπεκτείνετο, αί άποικίαι της καδίσταντο άνδηρότεραι.
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“ Θερμός θιασώτης, ώς αρμόζει είς Γάλλον, τής έν παντί 

έκδηλουμένης ένεργείας τού κράτους συνωκειώίϊην οΰχ ήττον 

ολίγον κατ’ ολίγον μετά τής ιδέας των ιδιωτικών ένεργειών, 

αιτινες είσίν άπλούστεραι κα ί ήττον γιγαντιαίαι, άλλ’ άφ’ 

ετέρου μάλλον άτομικαί καί μάλλον αυθόρμητοι. Είπον κατ’ 

έμαυτόν οτι δ πολιτισμός έχει πιθανώς πολλάς καί ποικίλας 

μορφάς, άνεξαρτήτως τής άνωτέρας του κράτους μορφής, καί 

οτι διά τά  νέα ή άναγεννώμενα έϋτνη τό σπουδαιότερον είναι 

νά προοδεύωσιν, άδιάφορον τ ό ' πώς. "Ο ,τ ι συνετέλεσε νά μέ 

^εραπεύση έκ τών προλήψεων μου τούτων είναι ή ιδέα οτι 

οι "Ελληνες, κα^’ α είδον, άγαπώσι τήν εαυτών πατρίδα ώς 

ημείς, καίτοι δέν συγχέουσιν αύτήν, ώς ημείς, μετά τού 

κράτους.

“ Τό “ ’ Ε ν ικ ό ν  Ήμερολόγιον” τούτο έχει τό καλόν, ότι 

παριστά τήν εικόνα τής γονίμου ταύτης ένεργείας.”

Πάν ό, τι ύφ’  Ε λλήνω ν γίνεται έν τώ πέραν τής ’ Ε λλά 

δος κόσμω ένδεικτικόν τής ζωηρότητος καί τής καλής ποιό- 

τητος τού έίνικού ημών βίου ούσιωδώς συντελεί καί είς τήν 

σπουδαιότητα τού ελληνικού ονόματος καί είς τήν έξάλειψιν 

έπιπολαζουσών έτι ένιαχού μεμψίμοιρων περί ημών ιδεών. 

"Οταν έθνους τινός δ άκμήν βίος φέρει στοιχεία τή ς ιστορίας 

του, καί δέν φαίνεται αυτό έκφυλισϊέν τής άρχαίας του 

εύγενείας, αν είχε τοιαύτην, είναι ώς υίός νεαρός, ούτινος ή 

τελείωσις έν ταϊς πατρικαίς άρεταίς είναι χρόνου μόνον ζή 

τημα. Χρόνου μόνον ζήτημα είναι ή τού προορισμού τού 

έθνους ημών τελείωσις, οταν έκαστος τών δυναμένων ’ Ε λλή 

νων καί έντός καί έκτος τής ’ Ελλάδος, οπου γής καί αν ή,
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έν τοίς έργοις αύτού έχη προ οφθαλμών πρός τό ίδιον καί 

τό έίτνικόν έτι συμφέρον. Τούτο ποιεί φιλογενώς τό έπ’ αύτω 

έν Παρισίοις παρθικών δ Κ . Μαρίνος Π. Βρετός, έκδίδων 

τακτικώς πρός τά τέλη έκάστου έτους Ήμερολόγιον τού 

έπιόντος. Τό έργον αυτού τούτο φέρει τό όνομα Ήμερολόγιον, 

διότι αί πρώται δέκα αύτού σελίδες έκ τών 400 καί έπέ- 

κεινα, έξ ών συνίσταται τό βιβλίον, περιέχουσι τούς μήνας 

μετά σημειώσεων τίνος ή τίνων τής ορθοδόξου έκκλησίας 

αγίων ή μνήμη έπιτελείται καί?’ έκάστην τών ημερών, τά ς 

φάσεις τής 2ελήνης, τό μέγεθος τών ημερών καί τών 

νυκτών καί εΐ τ ι άλλο κατά τήν συνήθειαν καί τόν τύπον 

τών λοιπών ήμερολογίων. Α ί υπόλοιποι δε σελίδες δέν είναι 

ήμερολόγιον, άλλά κυρίως είπείν άνίΰολόγιον διατριβών ποικί

λων, περιέργων, ψυχαγωγικών καί διδακτικών, καλώς δυνα

μένων νά εικονίζωσιν έν μικρώ την κατάστασιν τής συγχρόνου 

ελληνικής γραμματολογίας. "Οπως δέ έν τή  φυσική άν'ίο- 

δέσμη παρεντίθενται καί φυλλάρια άοσμα χάριν ποικιλίας 

μόνον τού ολου καί έπιδείξεως λαμπροτέρας τών σύν αύτοίς 

συνειρμολογημένων άνϊέων, ούτω καί έν τώ Βρετείω τούτω 

άν^Γολογίω μεταξύ τών είτε διά τήν καλλιτεχνίαν των, είτε 

διά τήν κατ’ ουσίαν άξιολογότητά των σπουδαίων διατριβών, 

παρενείρονται καί Κόρεσοι καί Καλλιβρόαι τής ημών γραφί- 

δος καί λυπράς φαντασίας, ύπηρετούσης ττν έκ προκατα- 

λήψεως άξίωσιν τού έκδοτου Κ . Βρετοΰ, καί άλλα ίσως 

τοιαύτα πομφολυγώδη κατασκευάσματα. Φαίνεται δ’ έκ 

τούτου οτι τελειοποιείται δ τού Αίσωπου μύ^ος, διότι ού 

μόνον, κατ’ εκείνον, είς τάς έριδας τών μηλεών καί τών 

ροιών παρεμβαίνουσιν αί βάτοι, άλλά καί είς τούς χορούς καί 

τάς άντιχορίας αύτών.
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Τ ά  ολίγα ταΰτα έίίτεωρήσαμεν καλόν να δημοσιεΰσωμεν 

υπέρ του Έΐτνικοΰ 'Ημερολογίου του Κ . Βρετοΰ. Τ ά  κα1̂ ’ 

έκαστα των περιεχομένων του βιβλίου, τον κατάλογον των 

προσωπογραφιών καί σκηνογραφιών δι’ ών κοσμείται αυτό 

καί πάσαν άλλην περί τε της ουσίας καί του τύπου καί του 

σχη'ματος αύτοΰ λεπτομέρειαν δημοσιεύουσι συχνά πολλαί τών 

παρ’ ήμΐν εφημερίδων, έξ ών γνωρίζει ήδη ταΰτα ό αναγνώ

στης. Κ α ί ξέναι δέ σπουδαία εφημερίδες άσμένως εΰλογή- 

σασαι το προκείμενον 'Ημερολόγιου, απέδειξαν οτι δέν ΪΓεω- 

ρουσιν ανάξιον προσοχής το έ'ργον αύτο του Κ . Βρετοΰ, καί?1 

οσον μάλιστα αί εφημερίδες έκείναι δέν έ'χουσι την αλλαχού 

επικρατούσαν ευκολίαν νά καταχωρίζωσιν εις τάς στήλας 

των ο, τ ι χρησιμεύει μόνον νά πληροί αύτάς "να μη διανέ- 

μ ηται άγραφος χάρτης.

Κ α τά  ταΰτα πας ύποστηρίζων οπως δήποτε τον Κ . Βρε- 

τον εις το έ'ργον του ^α^ρούντως δύναται νά πιστεύη οτι 

υπηρετεί έϊΛίικόν συμφέρον, συντελεί εις το νά φαινόμενα 

καί οΰτω τοϊς πάσιν οτι έχομεν πνοήν ζωής.
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Έ χ  του τυπογραφείου του Ρ . Α . Brockhaus έν Λειψία.

2 Ε ΙΡ Α  Π Λ Η Ρ Η Σ  ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

(έτη  1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1 8 6 7 , 

1 8 6 8 , κα ί 1 8 6 9 ) χ ρ υ σ ο δ ε δ ε μ έ ν η  προς φ ράγκα  150 .

Ά πέμ εινα ν  όλίγιστα α ντίτυ π α  τη ς  πλήρους σειράς του 

έ ^ ν ι κ ο ΰ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ - οί βουλόμενοι να προμηί5ευ- 

θώσι τα ΰ τα  άπευ~υν~ήτ«σαν προς τον έν Λειψία τυπο

γράφον Κ . Βι·οο1ί1ιαιΐ8.

’Εξαιρούμενων τών τόμων Α' κ α ί Β ' οί λοιποί τόμοι 

του έ ί ν ι κ ο ΰ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  πωλοΰνται παρά  τω έν 

’Α ^ήναις φωτογράφω , Κ. Δημητρίω  Κωνσταντίνο), προς 

φ ράγκα  δεκαπε'ντε έκαστον χρυσοδεδεμένον εί μη'· οί τό 

μοι γ ' κ α ί δ ' ούκ εύρίσκονται παρ αύτο) χρυσοδεδεμένοι.

Π αρά τω αύτω φωτογράφω Κ. Δημητρίω Κωνσταν

τίνο), έν Ά 'τή ν α ις , υπάρχει του τρίτου (1 8 6 3 )  κ α ί τοΰ 

πέμπτου (1 8 6 5 )  τόμου έκδοσις άδετος μή περιέχουσα 

ολας τά ς εικόνας προς έξ φράγκα τον τόμον.
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Το ε ^ ν ικ 'ο ν  ή μ . ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  του έτους 1 8 6 8  περ

ιέχει. εκ δευτέρου τά ς  των Ε λ λ ή ν ω ν  εικόνας τά ς  δ η -  

μοσιευθείσας εις τούς ε 'ξαντληϊέντας τόμ,ους κα ί το εν 

αύτοΐς κρώέν άξιον άνατυπωσεως κείμενον.

Το ε θ ν ι κ ό ν  ' Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  του 1 8 6 9  πω λείται 

παρά  τω Κ . ΒΐΌοΜ ιαιΐδ εν Λ ειψ ία προς φ ράγκα δε

καπέντε· προς την αυτήν τιμήν πωλοϋνται παρ’ αύτω  

κ α ί οί τόμοι Δ' ( 1 8 6 4 ) ,  Ε '  ( 1 8 6 5 ) ,  ?'  ( 1 8 6 6 ) ,  

Ζ'  ( 1 8 6 7 ) ,  κα ί  Η'  ( 1 8 6 8 )  χρυσοδεδεμένοι.

Οί βουλόμενοι να γράψωσι προς τον εκδότην του 

έ ί ν ι κ ο ΰ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  άπευδυνθήτωσαν προς αύτον 

δ ιά  του ε’ν Λ ειψία τυπογράφου Κ . Β ΐΌοΙνΙιαι^.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΔΙΑ ΤΟ Ε Τ Ο Σ  1861
ΜΕΤΑ Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΩ Ν

Κ Α Ι

λεπτομερούς σημειώσεως των άστρονομικών φαινομένων 
συνταχθείσης υπό Παπαδάκη, καθηγητού της αστρονομίας 

ές τω Όθωνείω πανεπιστημίω.
Προσετέθη είς τό τέλος διατριβή άνέκδοτος Φιλίππου Ίωάννου περί της 

νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης.
Τ ΙΜ Α ΤΑ Ι Φ ΡΑ ΓΚ Ω Ν  Δ ΕΚ Α Π ΕΝ Τ Ε .

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ: ’Όθων. —  Κιρκάσσιοι στρατιώται. — Τερευς Άβυσση- 
νός. — *Η Βενετία. —  *Η Βερόνα. — Οί καπνοδοχοκαθαρισταί. — Γέφυρα 
του ’Ώστερλιτζ έν Παρισίοις. —  Μέγαρον τής Βιομηχανίας έν Παρισίοις. —  
’Ελέφαντες του Ινδικού στρατού τής Αγγλίας.—  ’Αγελάδες. — *Η ’Οδησσός. 

—  Φίλιππος Ίωάννου. —  Γάμος Ελληνικός.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
T O T  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 2 .

( ΕΤΟΣ Β'.)

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ Λ Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Μηνολόγιον. —  Πασχάλιον του έτους 1862. — Σημείωσις των διαφόρων φά

σεων τής σελήνης. — ’Ανατολή καί δύσις του ήλίου. — Μέγεθος τών ήμερων έν 
Άθήναις. — Αί ώραι του έτους. — Αί εκλείψεις του 1862. — Οί μήνες του ’Οθω
μανικού έτους Ή  διαφορά του άνατολικοΰ καί δυτικού ήμερολογίου. — Αί έπο-
χαί. — Αί βασιλικαί, πολιτικαί καί θρησκευτικοί έορταί. — Πίναξ τών κυριοιτέρων 
επικρατειών καί έπισημοτέρων μοναρχών τής Ευρώπης. — Στατιστική τής Ελλά
δος. — Μέτρα καί σταθμά έν Έλλάδι. — Μέτρα καί σταθμά Ευρωπαϊκά μεταφερ
μένα εις τήν Τουρκικήν όκάν καί εις τον πήχυν. — ’Αναλογία τών Ελληνικών πρός τά 
Γαλ)ικά νομίσματα. ’Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων πρός τήν δραχμήν. — Πίναξ 
προχείρου πολλαπλασιασμού. — νΑσματα δημοτικά ανέκδοτα, κ. τ. λ. — Ποιήματα 
Κουμανούδη καί ‘Ρίζου Νερουλού. — Κατάστασις τού γυμνασίου τής Χίου κατά τό 
1821, παρά Νεοφύτου Βάμ,βα, κ. τ. λ.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ.
Αίδέσιμος Ιωσήφ Βασιλείου. — Παπαδάκη:----ΌΟων. — ’Αμαλία. — Νικόλαο?

Ααϊχτεμβέργ. — Μιλόσχ.— Αλέξανδρος Κούζας. — Ό  Βέης τής Τύνιδος. — Δα ν ι ή λ  
Μαυροβουνίου Νικόλαος Μαυροβουνίου. — Καποδίστριας. — Αλέξανδρος Ύψη
λάντης. — Δημήτριος Ύψηλάντης. — Γρηγόριος Ύψηλάντης. — Νικόλαος Μαυρο- 
κορδάτος. — ’Αλέξανδρος Μαυροκοροάτος.— Κωλέττης. — Μεταξάς.— Κανάρης. — 
Γκίλφορδ. — Μουστοξύδης. — Φαρμακίδης. — 'Ρϊζος Νερουλός. — Άργυρόπουλος.
— Δαμιανός. — Άσώπιος. — Μάρκελλος. — Σΐνας. — Μάρκος Γιραρδΐνος.— Βούλ- 
γαρης. — *Ρίζος ’Ραγκαβής. — Δωραδίστρια. — Βουλγαρική Οικογένεια. — 
Σιαμήλ. — Φυσιογνωμίαι άνατολικαί. — Βηρυτία γυνή. — Μαγδαληνή μετανοούσα.
— ΈπαΤτις Ίταλίς. — Γάμος. — Τριήρης. — Σφίγξ.

α*



Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 0 3 .

(Ε Τ Ο Σ  Γ .)

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Φ Ρ Α Γ Κ Ω Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Προγνωστικόν του έτους 1863. —  Προς τον αναγνώστην. — Έ ποχαί. — 

Ηασχάλιον. —  Εκλείψεις. — Αναλογία τών Ελληνικών προς τά ξένα νομί
σματα. — Περί του ‘Ρωμαϊκού ήμερολογίου. — Δεισιδαιμονιών άντίδοτον. —  
Περί τής εκκλησιαστικής μουσικής. —  Στατιστική τής Ελλάδος. —  ‘Η νήσος 
Κρήτη. — Πολιτικός βίος του βασιλείου τής ‘Ελλάδος κατά τό 1861 καί 1862.
— Περί τής νεωτέρας ‘Ελληνικής γλώσσης.— Αλέξανδρος καί Δημήτριος Ύψη- 
λάνται. — ‘Ο αντιναύαρχος ‘Ρώσσος ‘Ρίκορδ υποψήφιος κυβερνήτης τής Ελλά
δος. — Γνώμαι περί γυναικών. — Ίωσεφίνα, ιστορία τών παλαιών υποδημάτων 
(έκ του Γαλλικού). —  ΙΙερί τών βραβευόμενων ποιημάτων. — ‘Ο Ουμβόλδος 
καί τό Βερολϊνον. —  01 Γότθοι καί οί Ουνοι. — Ναπολέων ό Α ' καί ή Ειρήνη. 
— Ποίημα είς Λεύκωμα.— Δημοτικά άσματα. —  ‘Ο Βλαχόπουλο;.— ΙΙερί καλ
λονής τών νεανίδων. — Τερπνόν μέρος τών φυσικομαθηματικών επιστημών.— 
Εκδρομή εις Πόρον. — Οί Παλμοί τής καρδίας, ποιημάτιον. — Ό  Πύργος τής 
Ζωής. — Αί έν Ευρώπη ορθόδοξοι Έλληνικαί έκκλησίαι. —  Ό  φιλέλλην 
Αβούτ. —  Περί τής προσκυνήσεως τών εικόνων. —  ’Ολίγα περί λουτρών. — 

Αί νέαι Αθήναι. — Επίλογος.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΨΙΑΙ.

Αβούτ. — Αλφεράκης. —  Βαρόαλάχος. — Βερναρδάκης. ■— Βρουνέτιος. — 
Γεννάδιος. — Δούκας. —  Έ ϋνάρδος.— Ζαιμης ( Ανδρέας). — Ζαμπακός. — 
Θεοτόκης. — Καλλέργης. — Κανάρης. — Καρατζάς. —  Κλεόβουλος. —  Κον- 
τουριώτης. —  Κοραής. — Κούμας. —  Κωστής. —  Μανούσης. — Μαυροκορ- 
δάτος. —  Μιααύλης. —  Μιλόσχ. — Μπαλάνος. —  Ξένος. — 'Ρήγας (ό Φε- 
ραϊος). —  ‘Ρώμας. — Σούτσος. — Τρικούπης. —  Τζόκανος. —  ‘Τψηλάνται 
(Κωνσταντίνος, Δημήτριος, Αλέξανδρος). —  Φιλήμων. — Φίλιππος. — Φω- 
τιάοης. — Χαβιαράς. — Χάριτοφ. —  *Η Έλληνοβλάχα. — ‘Η Πεντέλη. —  Τό 
Σούνιον.—  ‘Ελληνική εκκλησία έν Μαγκεστρία (εξωτερικόν καί έσωτερικόν).
—  Έπανάστασις Ναυπλίου.

(Τό ‘Ημερολόγιον τούτο περιέχει 1,000,000 στοιχεία, δέκα οκτώ τυπογραφικά 
φύλλα, 288 σελίδας καί τεσσαράκοντα τέσσαρας εικονογραφίας.)

Τού ‘Η μ ε ρ ο λ ο γ ίο υ  τ ο ύ τ ο υ  ύ π ά ρ χ ο υ σ ι  δύω  έ κ δ ό σ ε ις ’ ή μ έ ν ,  πο- 
πολυτελώς δεδεμένη, εμπεριέχει άπάσας τάς ανωτέρω άναφερομένας εικόνας, καί 
τιμάτα: φ ρ ά γ κ ω ν  δ ε κ α π έ ν τ ε  κ α ί ή μ ίσ ε ο ς ·  ή δε δεύτερα εκδοσις, απλώς 
δεδεμένη, τιμάται φ ρ ά γ κ ω ν  εξ, καί εμπεριέχει τάς εξής μόνον εικόνας · 1. Κων
σταντίνος Ύψηλάντης *—  2. Αλέξανδρος καί Δημήτριος Τψηλάνται · —  3. *Η 
έν Ναυπλίω έπανάστασις· — 4. *Η Έλληνοβλάχα· — ·5. ‘Η Πεντέλη· — 
6. Τό Σούνιον.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΣΕΚΤΟΝ ΕΤΟΣ 1864.

(ΕΤΟΣ Δ '.)

ΤΙ ΜΑΤΑΙ  ΦΡ ΑΓΚΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Έ π ο χ α ί. Έορται θρησχευτιχαί χαθ’ 4; δέν εργάζονται είς τά δημόσια γραφεία.
_  Πασχάλιον τού έτους 1864. — Βχσιλιχαί έορται. — ’Ιανουάριος. Φεβρουάριο^
 Μάοτιος. — ’Απρίλιος. — Μάιος. -  ’Ιούνιος. — ’Ιούλιος. — Αυγουστο
ν επτέμβριος. -  Όχτώβριος. -  Νοέμβριος. -  Δεχεμβριος -  Εχλειψεις ™  Ι«6*; 
-  Οί μίνες τού Όθωμανιχού έτους. — ’Αναλογία τών Ελληνιχων προς τα Γαλλιχα 
νοαίουατα — ’Αναλογία ίένων τινών νομισμάτων προς την οραχμην. — Μέτρα χαι 
Γ Ζ ά _  Πρό'/ειοος πίναξ πολλαπλασιασμού. -  Συγχρισις των μέτρων χαι 
βαθμών διαφόρων έμποριχών πόλεων μέ τά μέτρα χαί σταθμα Κωνσταντίνου™ 
σταθμών οιαφορ ν V Έλλάδι. —  Περιληπτική περιγραφή των
λεως οντα εις νρησιν μέχρι τουο χαι , _  , Νέα1 ·Α0ήναι. _  Κλίμα
Λην/γιων αντ,αειων των ΑοηνωΛ αι ι_ι&ιρ , ν
τών Αθηνών. _  Βίος Αθανασίου Χρηστοπούλου. -  "Απαντα ’Αθανασίου Χρηστο- 
πούλου (Έρωτιχά χαί Βαχχιχά). -  Οί Νεωτεροι Ελληνες (ο Ψ*ο?ο ,'

. ναι Α ίεοεύ-Ι  Τό Τυρόηνιχόν αγγειον. υμμιχτα (Μεγαλοφυ.ι,
^ δ ί α λ έ ς ε ι ) . - θ ε ο τ ι κ ά .  -  Γράμμα πατριαρχ,χόν περί 

όρου προιχοδοσίας είς ’Αθήνα; έχδοθέν ύπό Νεοφύτου του απο Κ χι^ρειας μετα :ε- 
θεν- 0'  -  Προτοοπή εϊ; τού; νέους ενεχα γάμου, χαι χατα του τραχώματος 
Τού άνιωτάτου μητροπολίτου ’Εφέσου Μάρχου τού Ευγενιχου ̂ επιστολή προς τινα 
πο=σβύτερον Γεώργιον τούνομα έν τή Μεθώνη σταλείσα. — Αποδοχή του Ελληνιχου 
στέμαατο' π α ρ ά  Γεωργίου του Α’. -  Χρονολογιχή έχθεσις Έλληνιχων τυπογραφείων 
χαι τών ύ’π ’ αύτών έχδοθέντων ’Ελληνικών βιβλίων άπό τής πτωσεω; της Κωνσταν- 
τινουπόλεως μέχρι τής έν Έλλάδι έγχαθιδρύσεως τής βασι/.ειας χατα το 1832.

Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦ1ΑΙ.

Ό  πατριάρχης Γρηγόριος Ε’. -  Γ εώ ργ.οςΑ ’, βασιλεύς τών Ελλήνων. -  
ΙΙρίγχηψ Χριστιανός, πατήρ τού βασιλέως τ ω ν  Ελλήνων. _
7Λ βασιλεύς τής Δ α ν ία ς -  Κόμης Σ π ό ν ν ε χ - Γ ο ρ ο ω ν — Στρατηγός Κ ε ρ ε ο η ν -
Κάρολο; Λενορμάν. -  Πέτρο; Μαυρομιχαλης. —  Κ α ρ α ισ χ α χ η ,.-  Κ α  ^  
6έλ.λα' —  ’Αντώνιος Κριεζης. — Παπανιχολης. —  Γεώργιο, Σισσινη,. _
I Μ'Χαίτης. -  Κ. Δ. Σχιάας. -  Α. Άρσάχης. -  Ζήσης Σωτήριου -  Αναστά
σιο ' Μανάχης. -  Παντιάς ‘Ράλλης. -  Μ. Φραγχοπουλος. -  Κωνσταντίνο, 
Λεβίδης. -  Δημήτριος Χριστίδης. —  Θρασύβουλος Ζαιμης- -  Νιχολαος Βερ- 
ναρδάχης. -  Μ πετόν . _  Ανδρέας ΠαπαδόπουΧος Β ρ ε τ ό ς -  Αι Νεαι Αθηναι. 
_  Ή  Έλληνιχή άχαδημία. -  Μεταζοχλωστηριον Αθηνών. -  Τελετή τη , 
αποδοχής τού Έλληνιχού στέμματος παρα Γεωργίου του Α . μ Ρ-
χανών'πρέσβεων. -  Τό Μεξιχόν. -  Τελετή της εναρζεως τη , βιομηχαν.χη.



έκθέσεως έν Λονδίνω κατά τό Ι8ΰ2. —  Ή  Νύξ. —  *Η Άκρόπολις. — Ναός 
του ’Ολυμπίου Διός. — Τά Προπύλαια (είσοδος της Άκροπόλεως). — Είσοδος 
Προπυλαίων. —  Τά Προπύλαια. —  Ό  Παρθένων (οπισθόδομος). — Ό  Παρθε- 
νών (πρόναος). —  'Ο Παρθένων (εσωτερικόν). — Τό Έρεχθεΐον. — Αί Καρυά
τιδες. — 'Η  Ποικίλη στοά. — Τό Θησεΐον. — Τό μνημεΐον τού Φιλοπάππου. 
Λυσικράτους χορηγικόν μνημεΐον. — ‘Η Πινακοθήκη. — Τό θέατρον του Βάκ
χου. —  Ναός τού Αιόλου. — Άδριανού Άψίς. —  Αθήνα. — Άγαλμα αρχαϊ
κόν κεχρωματισμένον (Μαραθωνομάχος). — Τετράδραχμον. — Ναός τής άπτέ- 
ρου Νίκης. — Τό Έρεχθεΐον. —  Τείχη τής Άκροπόλεως (Πελασγικά). —  
Τείχη τής άκροπόλεως (έγερθέντα παρά τού Θεμιστοκλέους). —  Πανός άντρον.
—  Θέατρον Ήρώδου τού ’Αττικού. — Ή  πύλη τής Αγοράς. — Ναός τού 
’Ολυμπίου Διός. — Καλλιρρόη. — Στάδιον. —  ‘Ο Άρειος Πάγος. —  ‘Η ΓΙνύξ.

— ‘Ωσαύτως. —  Φυλακή τού Σωκράτους. —  Τάφος Μουσαίου. — Τάφος τού 
Κίμωνος. — Γυμνάσιον τού Πτολεμαίου —  Αλληγορικόν άγαλμα φυλής τίνος 
των Αθηνών.— Υπόγειον των Αγίων ’Αποστόλων. —  Άνάγλυφον. — Ανάγλυ- 
φον. —  Νίκη. —  Κεφαλή Νίκης (σώζεται έν Παρισίοις). — Άνάγλυφον. — 
Νίκη. — Άνάγλυφον τού Παρθενώνας.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 5 .

Τ 1 Μ Δ Τ Α Ι  Φ Ρ Λ Γ Κ Λ Ν  Δ Ε Κ Α Π Ε Ν Τ Ε .

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

Έποχαί. —  ‘Εορταί θρησκευτικά! καθ’ ας δεν εργάζονται εις τά δημόσια 
γραφεία. —  Πασχάλιον τού έτους ,αωξε'. — Έθνικαί έορταί. —  Βασιλικαί έορ- 
ταί. —  Σημείωσις. — ’Ιανουάριος. —  Φεβρουάριος. —  Μάρτιος. — ’Απρίλιος.
— Μάϊος. — ’Ιούνιος. —  ’Ιούλιος. —  Αύγουστος. —  Σεπτέμβριος. —  ’Οκτώ
βριος. —  Νοέμβριος. —  Δεκέμβριος. —  Οί μήνες τού ’Οθωμανικού έτους. — 
’Εκλείψεις τού ’Οθωμανικού έτους.—  ΤΩ ! άν άπέθνησκον... (κατά τό Γερ
μανικόν τού Georg Henvegh). —  ’Απάνθισμα Κρητικών ασμάτων αδομένων 
εις ’Αντικύθηρα. —  ’Ασμα πρώτον · Τό Διαζύγιον. —  Τ̂ σμα δεύτερον * *0 
θάνατος τής Σούσσας. —  ’Ασμα τρίτον · Ή  Στεφανιά. — ’Ασμα τέταρτον.
—  Ά σμα πέμπτον * Αρπαγή νεάνιδος. —  ΤΑσμα έκτον · Ή  Αρετούσα. — 
’Ασμα έβδομον · ‘Ο Δράκων. —  ’Ασμα όγδοον * ‘Ο Ναύτης. — ’Ασμα έννα- 

τον * Ό  Ναύτης ψυχορραγών.—  ’Ασμα δέκατον * Ό  Βοσκός ψυχορραγών. — 
’Ασμα ενδέκατον * ‘Ο Δασκαλογιάννης. — ΟΙ Νεώτεροι ‘Έλληνες (ό άνθρωπος 
τών γραμμάτων, ό πολιτικός, ό ληστής, ό κλέφτης). —  ‘Ο ταλαίπωρος Λουδο
βίκος * ‘Ιστόρημα τού Δανού Blieher. —  Ίωάννου Βηλαρά βίος. —  Ίωάννου 
Βηλαρά μύθοι. — Πρόλογος. —  Μύθος α' · Τζίντζιρας και Μυρμήγκι. —  Μύ
θος β' * Τό Ψάρι καί τά Ψαροπούλα. — Μύθος γ ' * Ή  Κουτζιονούρα Άλου- 
πού. —  Μύθος δ' · Γάτος και Καθρέπτης. — Μύθος ε' * ’Αηδόνι και Γεράκι. — 
Μύθος CJ*' * Φοράδα και Πουλάρι της. —  Μύθος ζ ' * Περιστέρι.— Μύθος η ' · 
Ό  Χωριάτης και τά Παιδιά του. — Μύθος θ' · Τ ιμή, Φωτιά και Νερό. —

— 7 —
Μύθος ι '·  Άλουπού και Τράγος. —  Μύθος ια' * Μπάκακας καί Βόϊδι. — Μύ
θος ιβ' * Οί Λαγοί. —  Μύθος ιγ '* Ό  Γάιδαρος ντυμένος Λιοντορόμαρο. — Μύ
θος ιδ' * Κόρακας καί Άλουπού.— Μύθος ιε' * Αλουπού καί Λιοντάρι.— Μύθος ις '· 
Κριάρι, ’Αρνάδα, Γουρούνι καί Γάιδαρος. —  Μύθος ιζ' * Κικίδι καί Νυκτερίδα.—  
Μύθος ιη' · Αρκούδα καί Λιοντάρι. — Μύθος ιθ' * Γέρος καί Θάνατος. —  Μύ
θος κ' · Λιοντάρι, Λύκος καί Άλουπού. — Μύθος Α ; · Ζίνζιρας καί Μυρμήγκι.
—  Μύθος Β' · Τό Ψάρι μέ τά Ψαροπούλα του. — Ποίημα έπικήδειον εις Ν. 
Βύρωνα, τελευτήσαντα έν Μεσολογγίω έτει ,αωκδ' μηνί Άπριλίω, ποιηθέν υπό 
Φιλίππου Ίωάννου, νύν καθηγητού τού έν Άθήναις Πανεπιστημίου. — Ό  Βεν- 
τλέύος καί ό Κουτόργας. —  Πάτμος καί Κυδωνίαι. —  ‘Ελληνικός αγαθοεργός 
σύλλογος έν Παρισίοις. —  Περί τού τεχνητού φωτός. — Τό πρότυπον ό Σιλ- 
βέστρης. —  *Η ’Ενετίς. Αναμνήσεις τής αυλής τού αύτοκράτορος Φερδινάνδου 
τού β'. — Γνωμικά. — ‘Ο κατά τούς νύν ‘Έλληνας ,έλληνισμός. — Αί άναμνή- 
σεις μου. —  Περί τής πρακτικής χρήσεως τής έλληνικής γλώσσης. —  Περί τού 
προορισμού τού έλληνικού έθνους καί τής έλληνικής γλώσσης. —  Βιογραφικαί 
σημειώσεις περί τών είκονογραφηθέντων προσώπων έν τώ παρόντι ήμερολογίω.
—  ‘Ερμηνεία τών έν τώ παρόντι ήμερολογίω έκδοθεισών εικονογραφιών. — 
Πάτρονες τού ’Εθνικού ‘Ημερολογίου. — Άνταποκριταί τού ’Εθνικού ‘Ημερο
λογίου. —  Κατάλογος τών μέχρι τούδε συντακτών τού Εθνικού ‘Ημερολο
γίου.—Πίναξ καθ’ ύλην τών μέχρι τούδε έκδοθέντων έν τώ Έθνικώ Ήμερολο
γ ίω .—  ’Αλφαβητικός πίναξ τών μέχρι τούδε έκδοθεισών προσωπογραφιών έν 
τώ Έθνικώ ‘Ημερολογίω. —  Αλφαβητικός πίναξ τών μέχρι τούδε έκδοθεισών 
εικονογραφιών έν τώ Έθνικώ ‘Ημερολογίω.— Ελληνική μετάφρασις τεμαχίου 
τού Σακεσπήρου. —  ‘Ελληνική έμμετρος μετάφρασις έτέρου άγγλου ποιητού.—  
’Επίλογος. —  ’Αναφορά του εκδότου τού ’Εθνικού Ημερολογίου πρός τήν έν 
Άθήναις Β' Εθνικήν Συνέλευσιν.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΙΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.

ΕΙΚΟΝ ΟΓΡΛΦΙΛΙ.

Ά γιος Τάφος.—  Άργοστόλιον τής Κεφαλληνίας ( τ ό ) .—  Άκροκόρινθος (ό ) .  
—  Άκρόπολις τών Μυκηνών (ή). —  Άκρόπολις τής Κερκύρας (ή). —  Άλσος 
τών Μουσών (τό).—  Αλφειός ποταμός (ό).—  Δελφοί (οί). — ’Επίδαυρος (ή).—  
’Ερείπια τής Άκροπόλεως τής Χαιρωνείας. —  ’Ερείπια πυραμίδος εις Άργος.—  
’Ερείπια τού θεάτρου τής Σπάρτης. —  ’Ερείπια τού ναού τής Σουνιάδος Αθήνας 
κατά τό 1817 έτος. —  ’Ερείπια τών Θεσπιών καί ό Έλικών. —  ’Ερείπια τής 
Τίρυνθος. —  Κέρκυρα (ή) · Άφιξις τού Ελληνικού στρατού. —  Κεφαλληνία 
(ή). —  Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). — Λέοντες τών Μυκηνών. —  Ναός τού Νε- 
μεαίου Διός.—Ναός τού Πανελληνίου Διός έν Αίγίνη.— Ναύπλιον (τό). —Παρ
νασσός (ό). —  Πεδιάς τών Μεγάρων.-*- Πεδιάς τής Μεσσηνίας. —  Πεδιάς τής 
Σπάρτης, ό Ταΰγετος.—  Πειραιεύς (ό). — Πόρος (ό).— Στάδιον τής Μεσσήνης 
(τό). —  Στρατός τής ’Ιαπωνίας. —  Στύξ (ή). —  Σύρος (ή). — Τάφος τού Άγα- 
μέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον (τό).

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ.

’Αθανάσιος. —  ’Αλβέρτος. —  Αλεξάνδρα. — Άνδρούτζος ( Ό δυσσεύς). — 
Άντωνιάδης ( ’Εμμανουήλ). — Άστηγξ. — Βαλτινός (Γεώργιος). — Βότζαρη; 
(Μάρκος). —  Βότζαρης (Κώστας). — Βότζαρης (Νότης). — Βούλγαρης (Ευγέ
νιος). — Βρετός (Μαρίνος Παπαδόπουλο;). — Βυζάντιος ( ’Αναστάσιος). — Βυ-



ρων. —  Γαζής (Άνθιμος). — Γαλανός (Δημητριός). —  Γεώργιος Α'. —  Γερμα
νός. —  Γλάδστων (Ούΐλλιαμ). —  Γοβοελάς (Δημήτριος). — Γορτζακώφ ( ’Αλέξαν
δρος Μιχάλοβητζ). —  Γρέγωρυ. —  Γρίβας (Θεόδωρος). — Γρίβας (Γαρδικιώ· 
της). —  Γρίβας (Δημήτριος). —  Δάνδολος ( ’Ιωάννης ’Αντώνιος). —  Δελιγιάν- 
νης (Αναγνώστης). — Δελιγιάννης (Πέτρος): —  Δηωβουνιώτης.— Διάκος 
(Α.). —  Διομήδης Κυριάκου. —  Δωραδίστρια. —  Ζαλακώστας (Γεώρ
γιος). —  Κατζόνης (Λάμπρος). —  Κορωναΐος. —  Κολοκοτρώνης (Θεό
δωρος). — Κολοκοτρώνης (Γενναίος). —  Λενορμάν (Φραγκίσκος). —  Λεο- 
πόλδος Α' (Γεώργιος-Χριστιανός-Φριδερϊκος). —  Λεωτζάκος. —  Λομβάρδος.— 
Μάνος (Γεώργιος). —  Μαυρομιχάλης ( ’Αναστάσιος). —  Μελέτιος.—  Μελετό- 
πουλος (Δημήτριος). —  Μηνιάτης (Ή λ ία ς). —  Μωραϊτίνης (Αριστείδης). — 
Μωραϊτίνης (Περικλής). —  Ναπολέων. —  Νικηταράς. —  Νικόδημος (Κωνσταν
τίνος). —  Νικόλαος. —  Νικολόπουλος (Βασίλειος). — Νείλος (αρχιμανδρίτης).
—  Οικονόμος (Κωνσταντίνος). —  Οικονόμος (Στέφανος). —  Ουμβέρτος. —  Πα- 
δοβάς (Στέφανος). ·— Παλαμήδης ( 'Ρ ήγας). — Πάλμερστων ( Ένρΐκος - ’Ιωάν
νης Τέμπλε). — Παπαδιαμαντόπουλος. —  Παπαδόπουλος (Γρηγόριος). — Πα- 
πακώστας (Ζαμάλας). —  Παπαλεξοπούλου (Καλλιόπη). — Παπαφλέσσας (Γ.).
—  Περαιβός. — Πετμεζάς (Βασίλειος). —  Πιεράκος. —  Πλαπουτας (Κολλιό- 
πουλος. —  Πύρλας ( ’Ιωάννης). —  'Ρενιέρης (Μάρκος). —  'Ρούφος (Βενιζέλος).
—  'Ρώσσελ ( ’Ιωάννης). —  Σαχίνης (Γεώργιος). —  Σκαρβέλης. —  Σκυλίτζης 
( ’Ισίδωρος). —  Σούτζος (Π αναγιώ της).—  Σταύρος (Γεώργιος). —  Σωνιέρος 
(Σπυρίδων). —  Τοσσίτζας (Μιχαήλ). —  Τρικούπης (Χαρίλαος). —  Φαβιέρος. — 
Φιλήμων (Τιμολέων). —  Φριδερικος. —  Χάν. —  Χατζηπέτρος ( Ασπροποτα- 
μίτης). —  Χατζηχρήστος. —  Χρυσοβέργης (Γεώργιος).— Ψύλλας (Γεώργιος).

Τού παρόντος τόμου υπάρχει εκδοσις άδετο; πρός εξ φράγκα μετά τών έξής 
εΓκοσι καί επτά είκονογραφιών.

"Αγιος Τάφος (ό). — Άκροκόρινθος (ό). —  Ακρόπολις τών Μυκηνών (ή ).— 
Άλσος τών Μουσών (τό). —  ’Αλφειός ποταμός (ό). —  Δελφοί (οί). —  ’Επίδαυ
ρος (ή). —  ’Ερείπια τής Άκροπόλεως τής Χαιρωνείας. —  ’Ερείπια πυραμίδος 
εις Άργος. —  ’Ερείπια τού θεάτρου τής Σπάρτης. —  ’Ερείπια τού ναού τής 
Σουνιάοος Αθήνας κατά τό 1817 έτος.—  ’Ερείπια τών Θεσπιών καί Έλικών. 
—  ’Ερείπια τής Τίρυνθος. — Κλεψύδρα έν Μεσσήνη (ή). —  Ναός τού Νεμεαίου 
Διός (ό). —  Ναός τού Πανελληνίου Διός έν Αίγίνη (ό). —  Παρνασσός (ό). —  
ΙΙεδιάς τών Μεγάρων. —  Πεδιάς τής Μεσσηνίας. — Πεδιάς τής Σπάρτης, καί 
ό Ταΰγετος. —  Στάδιον τής Μεσσήνης (τό). —  Στρατός τής ’Ιαπωνίας. — Στυξ 
(ή). —  Τάφος τού Άγαμέμνονος (ό). —  Τροφωνίου άντρον.

Ο Ε Λ Λ Η Ν  Π Ο Λ Ε Μ Ι Σ Τ Η Σ .

L E  G R E C  M O D E R N E .
Λαμπρά λιθογραφία κεχρωματισμένη τού περιφήμου ζωγράφου DUPRÉ, 

ύψους μέν 65 έκατοστών, πλάτους δέ 50 έκατοστών.

Πωλείται έν Άθήναις παρά τω φώτογράφω Κ. Κωνσταντίνω, 
όδω Αιόλου, άριθ. 20, παρά τό ξενοδοχεΐον τής ΑΝΑΤΟΛΗΣ, u ö t e l  d O r ie n t . 

Τιμάται φράγκων οκτώ.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1866 («ος ς ) .

Τιιχαται φράγκων δεκαπέντε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Έορτολόγιον μετά σημειώσεως τών φάσεων τής σελήνης, τής ανατολής καί 
δύσεως τού ήλιου, καί τού μεγέθους τών ήμερων. —  Οί μήνες τού ’Οθωμανι
κού έτους.— ’Εκλείψεις τού έτους ι866. —  Γενεαλογικός πίναξ τών έπιση- 
μοτάτων βασιλευούσων οικογενειών. —  Στατιστικαί πληροφορίαι περί τών 
έπισημοτάτων κρατών. — Διοικητική στατιστική τής Ελλάδος. —  ΙΙροσω- 
πικόν τών διαφόρων υπουργείων. —  Δύναμις τού 'Ελληνικού στρατού κατά 
μήνα άπρίλιον ι865. —  'Ιερά σύνοδος τής εκκλησίας τής'Ελλάδος. — Αρχιε
ρείς τού βασιλείου. —  ’Εθνικόν πανεπιστήμιον Αθηνών. (Κατάλογος καθηγη
τών.) — Σημείωσις περί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι κατά τό σχο
λικόν έτος ι 8 6 2 - ι 8 6 3 .  —  Αρχαιολογική έταιρεία. —  Βουλή τών'Ελλήνων. 
(Κατάλογος βουλευτών.) — ’Έκθεσις έπί τού γενικού πίνακος τού έξωτερικοϋ 
έμπορίου τής'Ελλάδος διά τό έτος 1862. — Αναλογία τών 'Ελληνικών πρός 
τά γαλλικά νομίσματα. — Αναλογία ξένων τίνών νομισμάτων πρός τήν δρα
χμήν. —  Πίναξ τού όλικού ποσού τών είς τά ταχυδρομεία τού 'Ελληνικού βα
σιλείου παραδοθέντων γραμμάτων, έφημερίδων, έντυπων, είσπραχθέντων τα
χυδρομικών τελών καί επισήμων έγγράφων καθ’ δλον τό έτος 1 8 6 4 . — Περί 
τού νέου ήμερολογίου'καί τού καταλλήλου ή μή τής παρ’ ήμιν έφαρμογής.— 
Περί μετα^όυθμίσεως τού Γρηγοριανού ήμερολογίου. — Περί τής τού νέου 
έτους εορτής παρά τοϊς διαφόροις λαοΤς. —  Περί 'Ελληνικής γλώσσης [καί 'Ελ
ληνικού έθνους. — Περί τής άρχαίας καί τής νεωτέρας 'Ελληνικής γλώσσης. 
—  Περί τών προηγουμένων πραγματειών τού Κ. Έγγέρου. — Ανέκδοτον 
τεμάχιον μαθήματος τίνος περί Ελληνικής γλώσσης τού Hase. —  Περιγραφή 
τής έν τη έπαρχία Βοιωτίας περιωνύμου μονής τού 'Οσίου Λουκά. —  ’Από
πειρα άναστατώσεως τής Μάνης κατά τόν 1 7 0V αιώνα. — ’Έγγραφον άφο- 
ρών τήν πολιορκίαν τών Χανιών τής Κρήτης. —  Οί Βλάχοι τού Πίνδου καί 
οί ’Αλβανοί. —  ’Επικήδειοι τελεταί παρά τοΐς νεωτέροις "Ελλησιν. — 'Ο  Χ ά
ρος. —  Δεισιδαιμονίαι καί δρκοι. —  Ανέκδοτοι έπιστολαί λογίων καί σοφών 
'Ελλήνων. — Ποικίλα. ( Αποτελέσματα τής νικοτιανής* μέσον] καταστροφής 
τών βλαπτόντων τά δένδρα ζωυφίων* έφεύρεσις τών κωδώνων* ζώα τά όποια 
δεν πρέπει νά καταστρέφωνται* στατιστικαί πληροφορίαι* βασιλικαί έπιχορη- 
γήσεις* τύπος Κωνσταντινουπόλεως * δύω ήθικά διηγημάτια.) — Περί περι
έργων αντιπαθειών. — Περιγραφή Κινεζικού γεύματος.—  Κυνός αξιοσημείω
τος έκδίκησις. —  'Υγιεινή. —  Π ο ιή μ α τ α . Ή  ένωσις τής 'Επτανήσου. 
Δημοτικόν ασμα. — *0 Κυβερνήτης έν Άγκώνι. — Ναί καί δχι. ’Άσματα 
στρατιωτικά. Τό βέβαιον μέλλον μας. — ’Έκθεσις τών έν Έλλάδι συμβάντων 
ά π ό ’Ιουνίου 1862 άχρις ’Ιουνίου ι865. — Τύπος πρωτοτύπου καί λακωνι
κής βιογραφίας. — Περί τής έν ταίς Ίονίοις νήσοις 'Ελληνικής ’Εκκλη
σίας. —  Βιογραφικαί σημειώσεις περί τών προσωπογραφηθέντων έν τω ήμε- 
ρολογίω. — Έξήγησις τών έν τφ  ήμερολογίω είκόνων. —  Σχέσεις τών 
δημωδών παραδόσεων τών νεωτέρων 'Ελλήνων πρός τήν 'Ελληνικήν μυθολο
γίαν, υπό Φραγκίσκου Λενορμάν, κ. τ. λ.



Π ΡΟ ΣΩ Π Ο ΓΡΑΦ ΙΑ !.

Άγγελίδης (Φ ώ τιος). —  ’Αλέξανδρος ό Μ ακεδών. — Α λέξανδρος.'—  Άλ- 
φρέδος. —  Α ναγνω στάκης ( Α νδρέας). —  Άργυρόπουλος ( ’Ιω ά ν ν η ς ) .—  
Α ριστάρχης (Νικόλαος). —  Βεγλερής (Γ ρηγόρ ιος). —  Βιλλεμαίν. —  Βλα- 

δεμάρ. —  Βλάχος (Σταύρος). — Βούδβεργ. —  Βούρος ( ’Ιω άννης). — Βουτ- 
σινάς ( ’Ιωάννης). — Βράϊλας (Πέτρος). —  Βράϊτ ( ’Ιω άννης). —  Βυζάντιος 
(Σκαρλάτος Δ .). —  Γιαννηκώστας. —  Γίβσων (Θωμάς Μίλνερ). —  Γρότε 
(Γεώργιος). —  Γυϊζώτος. — Δ άγμαρ. —  Δεέκ. — Δελιγιάννης (Θεόδωρος).
—  Δελιγιάννης (Κανέλλος). —  Δελιγιάννης ( ’Ιω άννης). —  Δέρβης. —  
Δ ραγούμης (Νικόλαος). — Δρανέτης Μ πέης (Παύλος). —  Δουρούτης (Κων
σταντίνος). —  Δρούην δε Λουής. —  Δυοβουνιώτης (Γεώργιος). —  ’Έ γ γερ .—  
Ε υγενία .— ‘Ηρόδοτος. —  Θιέρς. —  Θουβενέλ. —  Θύρα. — ’Ιάκωβος (Πατ.).
—  Ίόνσω ν. —  ’Ιούλιος Καΐσαρ. — Καλλιγάς (Παύλος). —  Καλλιφρονάς (Δη- 
μήτριος). — Καλογερόπουλος (Σπυρίδων). —  Καραθεοδωρής (Στέφανος). — 
Κ αρλότα .—  Κίσσελεφ. —  Κλοτίλδη. — Κόβδεν. — Κ ωνσταντίνος. —  Κοντο- 
γόνης (Κωνσταντίνος). —  Κουμουνδούρος ( Αλέξανδρος). —  Κ όχραν. —  Κ ύ
ριλλος (Π ατ.). —  Λαμαρτινος. —  Λάμπρος (Παύλος). — Λαμπρύλλος (Κυ
ριάκός). —  Λάνδερερ (Ξαβέριος). —  Λάτρης (Ί κ έ σ ιο ς ) .  —  Λεσσέψ. —  Λη- 
δωρίκης ( ’Αθανάσιος). —  Λιβερόπουλος (Κοσμάς). "Λιντερμάύερ (Α ν τώ 
ν ιος). —  Λίνκολν. —  Λουΐζα. — Μ ακρυγιάννης ( ’Ιω άννης). —  Μ αζαράκης 
(Ά ν θ ιμ ο ς ) .—  Μ αξιμιλιανός.—  Μαρκοράς (Γεώργιος). —  Μ εριμάίος.—  Μο- 
ναρχίδης ( ’Αναγνώστης). —  Μ πουντούρης (Δ ημή-ριας). —  Ναπολέων Γ '.  —  
Ναπολέων. — Νικολαίδης (Βασίλειος).—  Νικόλαος.—  Ν ταγκλής (Ναστούλης).
—  Ό ρφανίδης (Θεόδωρος Γ.). —  Ο ύγκό. —  Παλάσκας (Χρηστός).' —  Π αμ- 
πούκης (Χαράλαμπος). —  Παπαδόπουλος Βρετός ( Α νδρέας). —  Π ασπάτης 
(Λ. Γ.). — Πίκκολος (Ν ικόλαος Σάβας*). —  Ποτλής (Μιχαήλ). — Πραίδης 
(Γεώργιος). — ‘Ράγκος ( ’Ιωάννης). —  ‘Ρ ώ τας (Φ ω κίω ν). —  Σατωβριάνδ. —  
Σκαραμαγκάς ( Α μβρόσιος). — Σκούφος'(Γεώργιος). —  Σπηλιω τάκης (Σπυρί
δων).— Στίρβεης. —  Στρατούλης (Κ ω νσταντίνος).—  Συμβουλίδης (Γεώργιος).
—  Σχινας (Μιχαήλ Γεώργιος). —  Τομπάζης ( ’Ιάκω βος). —  Τ ομπάζης ( ’Ε μ 
μανουήλ).—  Τ ρά ΐμπερ .—  Φ λογαίτης (Νικόλαος).— [Φραντσης ( Α μβρόσιος).
— Φ ρείμαν. —  Χάς. — Χρηστόπουλος ( ’Αθανάσιος). —  Χ ριστόπουλος (Χα
ράλαμπος). —  Χρύσανθος (Ά ρ χ .).

ΤΟ Π ΙΟ Γ ΡΑ Φ ΙΑ Ι. Κ Α Ι ΕΙΚ Ο Ν ΕΣ.

Ακρόπολις Αθηνών έπεσκευασμένη.—  Άπτέρου Ν ίκης (άνάγλυφον).—  Ατρέως 
(θησαυροφυλάκιον έπεσκευασμένον). —  Βαβέλ (ό πύργος τού). — Βαβυλωνίας 
(πεδίας της),—  ’Έ ρω ς καί Α ντέρω ς. —  Θεμιστοκλέους (τάφος). —  θερμο- 
πύλαι (α ί) .—  Ίά σ ω νος (τό σπήλαιον τού).—  ’Ιθάκη.— Κέρκυρα.— Κύθηρα.
—  Κ ω νσταντινούπολή. —  Λαΐλαψ (ή). —  Μ οΐρις (ή). —  ’Ολυμπίου Διός 
(ναός έπεσκευασμένος). —  Πάργα. —  Π άτμος. —  Πεδιάς τού Μαραθώνος.
—  Πεδίον της έν Πλαταιαΐς μάχης. —  Πυραμίδες (αί). —  Σμύρνη. —  Τ α υ
ρ ί; (ή)· —  Τάφος τού Μ υκερίνου. —  ‘Γιασιλί-Κάΐα (τό).

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΓΡΑΦ ΗΣ.

Άσωπίου (Κοινσταντίνου).—  Βάμβα (Νεοφύτου). —  Γειοργίου (Βασιλέως 
τών Ελλήνων). —  Γκίλφορδ. —  Ζαμπελίου (Ίοιάννου). —  Κοραή 
(Άδαμαντίου).—  Κανάρη (Κωνσταντίνου).— Λαμαρτίνου. —  Μαυρο- 
χορδάτου (Αλεξάνδρου). —  Μανούση (θεοδιυρου). —  'Ραγχαβή (Αλε
ξάνδρου ,Ρίζου).—  Σπο'ννεχ.—  Σίνα. —  Τριχουπη (Σπυρίδωνος], —  
Χρησιίδου (Δημητρίου).
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Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
Τ Ο Γ  Ε 'Γ Ο Ϊ Σ  1 8 6 7 .  

(Ε Τ02

(Τιμδται φράγκων δεκαπέντε.)

ΠΙΝΑΞ
Τ Ω Ν  Ε Μ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ε Ν  Τ Ω  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΩ .

Πασχάλιον του έτους ,αωςζ'. —  Έθνικκί εορταί. —  Βασιλιχαί Ιορ- 
ταί. —  Έποχαί. —  Εορταί θρησκευτικαί (καθ’ άς δέν εργάζονται εις τά 
δημόσια γραφεία). —  ’Ιανουάριος. —  Φ εβρουάριος.— Μ ά ρ τιο ς.—  ’Απρίλιος.
— Μάιος.—  ’Ιούνιος.—  ’Ιούλιος. —  Αύγουστος.—  Σεπτέμβριος. —  ’Οκτώ
βριος. —  Νοέμβριος. —  Δεκέμβριος. —  Οί μήνες του ’Οθωμανικού έτους.
—  Εκλείψεις τοΰ έτους ι86γ. —  Γενεαλογικός πίνας τών έπισημοτάτων 
Βασιλευούσων οικογενειών. —  ’Αγγλία. —  'Ανόβερον. —  Αυστρία. —  Βάδη.
— Βαυαρία. —  Βέλγιον. —  Βυρτεμβέργη. —  Γαλλία .—  Δ ανιμαρκία . —  'Ελλάς.
— 'Έσση.—  ‘Ισπανία.—  ’Ιταλία.—  Μεξικόν. —  ‘Ολλανδία.— Παππικάν κρά
τος.—  Πορτογαλλία.—  Πρωσσία.—  'Ρωσσία. — Σαξωνία.— Σουηδία καί Νορ- 
βεγία. — Τουρκία.—  'Γποτελείς ηγεμόνες έν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία (Βλαχία 
καί Μολδαβία, Σερβία καί Μαυροβούνιου). —  Ιωάννου Βηλναρα ποιήματα 
ερωτικά.—  Παρισιναί αναμνήσεις επί της εποχής τοΰ Κριμαϊκού πολέμου 
(φιλέλληνες). —  Ταξείδια. Πόρος. Τροιζήν. Σύρος. Ναύπλιον. "ϊδοα. ΑΙ 
Ίόνιοι Νήσοι. ‘Η Θεσσαλία. Τό Πάσχα είς τά; ίΑθήνας. Τελετή γάμου εις 
τάς Αθήνας. —  Αύω τύποι περιηγητών εν Έ λλάδι. —  Δημοτικά τρα
γούδια καί παραμύθια .—  Ό  ερωτευμένος κλέφτη;.)— 'Ο Θησαυρός.— *Η 
Μαρία κ’ ή 'Ελένη. — Κακή μητέρα, καλός γιός. —  'Η Χάϊδω. —  ‘Η μάννα 
Κώσταινα. —  ‘Η έκδίκησι. —  Ό  καθρέφτης τού Αγίου Γιάννη. —  Τά συμ
φωνητικό μέ τόν διάβολο. —  ‘Η καπετάνισσα. — ; Τό καταραμένο παιδί. —  
Ίταλικαϊ αναμνήσεις. —  Λυρικά ποιημάτια. — Περί του τών αλλοφύ
λων ελληνισμού καί τινων τού Φοασιχλέους αμαρτημάτων. —  Περί τής 
προφοράς καί τής άναπτύςεως τής 'Ελληνικής γλώσσης. —  Ιίερί τής 
πφοφορας τής Ελληνικής γλώσσης.—  'Ο “Ασιος καί οί εν Παρισίοις λο'γιοι 
“Ελληνες επί τού Ναπολέοντος καί τών Βουρβώνων.—  Ελληνικόν εκπαι
δευτήριου εις ’Αθήνας. —  'Ιστορία της νεωτέρας 'Ελληνικής γλώσσης. —  
Εύ/αριστήριον τής έν Ά θή να ις’Αρχαιολογικής'Εταιρίας. —  ’Εκ τού Λ' 
βιβλίου τών Μεταμορφώσεων ’Οβιδίου το περί ερωτος καί θανάτου ΙΙυ- 
ράμου καί Θίσβης, μεταφρασθέν έμμέτρως έκ τού λατινικού εις το αρχαίου 
ελληνικόν ιδίωμα υπό Φ ιλίππου Ίωάννου. —  Ούρανοπορία. —  Ανθη. —  
Είς κλάδου δάφνης.—  Τά ρόδα. —  Είς όοδον. —  Φύλλου ρόδου. —  Στέφανο; 
βόδων. —  ‘Ροδή ή βρυοκάλυξ. —  ’Ανθοδέσμη άνοικτών ρόδων. —  ’Ερυθρόν 
βόδον καί λευκόν ρόδον. —  ‘Ροδή έν μέσω πόα;. — Περί τή; φιλοσοφία; τών 
ρόδων. — Λείριον. —  Μύρτο;. —  Φραγκική δάφνη. — Καρυόφυλλου τών άνθο-



πωλουσών. — *Η συμβολική τών άνθέοιν ήτοι ή διά τών άνθέων συνομιλία.
—  Λ υτογραφ α Κ οσμά Μ παλάνου, Αλεξάνδρου Σ τούρτζα , Κωνσταντίνου 
Ο ικονόμου, Στεφάνου Οικονόμου , καί Καβούρ. —  Ε κ θ εσ ις  ε π ί του γενικού 
π ίν α κ ο ; τού έξω τερικού εμπορίου τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  δ ιά  τό Ιτος ι 8 6 3 .  —  
Κ α τά σ τα σ ις  τώ ν  δημοσίιυν χ ρ εώ ν  τή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  τή ν  3 ι  ’Ο κτω βρ ίου  ι 8 6 5 .
—  Πίνας τώ ν εμπορικών πλοίων τής 'Ελλάδος από 3 ο  τόνων καί επέ
κεινα κατά τήν Α/ Ίανουαρίου ι86β. —  Στατιστικαί πληροφορίαι π ερ ί 
τής νήσου Σάμου. —  Οί σιδηρόδρομοι έν Έλλάδι. —  Βιβλιοκρισίαι π ερ ί 
τού Εθνικού'ΙΙμερολογίου τού έτους ΐ86β. —  ’Αναλογία τώ ν 'Ελληνικών 
πρός τά γαλλικά νομίσματα. —  ’Αναλογία ξένιον τινών νομισμάτων πρός 
τήν δραχμήν. —  Β ιο γρ α φ ία ι. —  Αλέξανδρος Β '. —  Α ριστάρχη: (Νικόλαος), 
Βαλτινός (Γεώ ργιος).—  Β αρβάκης(Ιω άννης Α νδρεάδης).— Βήτ (W itte ,’Ιω άν
νης). — Βοισσονάδ ( ’Ιωάννης Φ ραγκίσκος). — Γκίκας (Γρηγόριος). —  Γκίκας 
(Μιχαήλ). —  Δένμαν (Τ . L . Denman). —  Δουρουή (D uruy, Βίκτωρ). —  Δ ω - 
ραδίστρια. —  Ζυγομαλάς (Άνδρέας). —  Κ ατραμής (Νικόλαος). —  Κλάδος (Πέ
τρος). —  Κλίμακας. —  Κουρκουμέλλης (Δ ημ ήτρ ιος).—  Κραλίδης (Βενέδικτος).
—  Αάύωνς ( Έδμόνδος). —  Λεοντιάς (Σ απφώ ).— Λεοπόλοος Β'. —  Μ αυροκορ- 
οάτος (Αλέξανδρος ό εξ α π ο ρ ρή τω ν).—  Μίλλερ ( ’Ε μ μ α νο υ ή λ ).—  ’Ό λγα . —  
ΓΙελλάτ (Κάρολος Αύγουστος). —  Πιεράκος Μ αυρομιχάλης (Νικόλαος). —  Π ιτ- 
τακός ( Ιω σ ή φ ). —  ‘Ρίζος ό Νερουλός ( ’Ιάκω βος). —  'Ρ ίκορδ (Πέτρος). —  
Σ καραμαγκάς ( Αμβρόσιος). —  Στούρτζας (Μιχαήλ). —  Φαρμακίδης (Θεόκλη
τος). —  Ποικίλα (τέσσαρα τυπογραφικά φύλλα, φύρδην μίγδην περί παν
τός, τερπνά καί διδακτικά). —  Ευχαριστήριον τών κατοικούν τής νήσου Κε
φαλληνίας. —  Ευχαριστήρια καί άλλα έγγραφα άφορώντα τό Εθνικόν 
*Η με ρο λ ό γ  ιο ν. —  Επίλογος. —  Άγγελίαι (έ'πονται έπί τού κιτρίνου 
χάρτου).

Π Ι Ν Α Ξ

Τ Ω Ν  Ε Ν  Τ Ω  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ι Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ 1Ω  Ε Μ ΙΙΕ Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΩ Ν .

’Αλέξανδρος Β'. — νΟλγα.—  Αεοπόλδος Β'. —  Πυροβόλον. —  Στούρ
τζας (Μιχαήλ).—  Γκίκας (Γρηγόριος). —  Γκίκας (Μιχαήλ). —  Αάϋωνς 
(Έδμόνδος). —  Έίκορό (Πέτρος). —  Βαρβάκης (Ιωάννης Ανδρεάδης).
—  Κραλίδης (Βενέδικτος). —  Κατραμής (Νικόλαος).—  Ζυγομαλας (’Αν- 
δρέας). —  Κουρκουμέλλης (Δημήτριος). —  Βοισσονάδ (Ιωάννης). —  
Δουρουή (Βίκτωρ). —  Βήτ (’Ιωάννης). —  Μίλλερ (Εμμανουήλ). —  
Πελλάτ (Κάρολος Αύγουστος). —  Αεοντιάς (Σαπφώ). —  [ίιττακό; (Ιω
σήφ). —  Κλίμακα;. —  Κλάδος (Πέτρος). —  Δενμάν. —  Μητρόπολις 
Αθηνών. —  Πανεπιστήμιου ’Αθηνών. —  Πανεπιστήμιου Πίζης. —  Βαρ- 
βάκειον.—  Στράτα βεάλε, βασιλική δδόςέν Κέρκυρα. —  Αγιος Νικόδη
μος έν’Αθήναις.—  ’Ορφανοτροφείου κορασίων έν Αθηναις. —  ’Οφθαλμία 
τρεϊον Αθηνών. —  Αρσάκειου, εκπαιδευτήριου κορασίων, έν Αθηναις. —  
Αστεροσκοπείου Αθηνών.—  Ανάκτορα Αθηνών. —  Έξοχή τής σελήνης.
—  Ροδον.—  Έξοχή Αθηνών, τό Δαφνί.—  Καρυόφυλλο/ (γαρούφαλλου).
—  Λείριον (λαλές), —  Λίμνη τών Ίωαννίνων. —  ‘Ροδοδάφνη.

_  12 — ΕΘΝΙΚΟΝ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν
Τ Ο Υ  Δ ΙΣ Ε Κ Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1868. 

(Ε Τ Ο Σ  Η .) 

(Τ ιμ α τα ι φράγκου δεκαπέντε.)

Π Ι Ν Α Ξ

ΤΩΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΗΜΕΡ0Λ01ΊΩ.

Πασχάλιον του Δισε'κτου έτους αωξή. —  Έ -υ ικα ί έορταί. — Βασιλικαί 
έορταί. —  Έ ποχαί. —  Έ ορταί ίίρησκευτικαί xaâ’ ας δ'εν έργάζονται 
είς τά δημόσια γραφεία. —  ’Ιανουάριος. —  Φεβρουάριος. —  Μάρτιος. 
—  ’Απρίλιος. —  Μάϊος. —  Ίου'νιος. —  ’Ιούλιος. —  Αύγουστος. —  
Σεπτέμβριος. —  ’Οκτώβριος. —  Νοέμβριος. —  Δεκέμβριος. —  Οί 
μήνες του ’Οθωμανικού έτους. —  Π άσχα κατά χρονολογίαν Ίουλιανήν. 
— ’’Εκλείψεις του έτους 1868. —  Διάβασις του έρμου.—  Γενεαλογικός 
πίναξ τών έπισημοτάτων βασιλευούσων οικογενειών. —  Τ ά Προφητικά 
ημερολόγια τής g' έκατονταετηρίδος. —  Δημοτικά άσματα έκ τών έν 
τω Αίγαίω Πελάγει, συλλεχίέντα καί τό πρώτον δημοσιευο'μενα. —  
Αί έν τή Δύσει Έλληνικαί άποικίαι. ‘Οδοιπορία είς τόν^τάφον του 
Δάντη. —  Π . Ου’ιργιλίου Μάρωνος βουκολικών έκλογών Η ', μετενεχ- 
ίϊείσα’ είς τό Ελληνικόν. —  ’Α ν έ κ δ ο τ ο ι  έ π ισ τ ο λ α ί ( Ε λ λ ή  νω ν  
λ ο γ ίω ν . Έ πιστολαί Α . Κοραή καί Α. Μουστοξυ'δου.^—  ‘Ημερολόγιου 
του Έλληνιστου ‘Ασίου (Hase). —  Κληρονομιά τών ηβικών καί φυσι
κών παίόών. —  ’Α ν έ κ δ ο τ α  ά σ μ α τ α  κ α ί π ο ιή μ α τ α .  —  Θεσσα- 
λικά άσματα. —  ΙΙαναγιωτάκή Μουροΰζη αποχαιρετισμός. —  Ειδυλ
λίου Στατήρα του ίατροΰ. —  Στεφάνου Οικονόμου βιογραςΗκόν σχε- 
δάριον. —  Πλουτάρχειος άνϋολογία. —- Κο'ρεσος καί Καλλιρο'η. —  

Έ ρ ω ς καί Ψ υχή. —  Η έρωμένη του Φίλωνος. —  ΙΙοίηαις I. Ρ . Ν ε
ρουλοί!. —  Κατάλογος στατιστικός τών έφημερίδων καί τών περιοδι
κών συγγραμμάτων οσα κατά τό 1866 έξεδόίόησαν έν Ελλάδι. —  Αί 
αναμνήσεις μου. —  Ίωάννου Βηλαρά ποιήματα σατυρικά. —  Παρα
τηρήσεις έπί τής κα^’ ημάς Ελληνικής γλώσσης. —  ‘Ο έ^νικός ‘Ελ
ληνικό; ύμνος. —  ’ Επιγράμματα. —  Περί τής τών Ίονίων νήσων 
έκκλησιαστικής μουσικής. — ‘Η  πόλις τώ ν’Αθηνών, σατυρικόν ποίημα. 
—  Κατάστασις του Γυμνασίου τής Χίου κατά τό 1821. —  Βιογραφικαί 
σημειώσεις, κατ’ άλφαβητικήν τάςιν, περί τών προσωπογραφηϊέντων έν 
τώ ήμερολογίω του 1868. — ’Ιωάννης Βαρβάκης (βιογραφία). —  Ποι
κίλα. —  Αί έν τώ Έ ϊυικώ  ‘Ημερολογίω εικόνες. —  Παράρτημα. —  
Κατάλογος τών συνεισενεγκόντων είς τήν έκδοσιν του Έ ^ νικ οΰ‘Η με
ρολογίου του έτους 1867. —  Κατάλογος τών συντακτών του Έ ϊ ν ι κ ο υ  
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  τοΰ έτους 1868. —  Ε πίλογος.



Π Ι Ν Α Ξ

ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡ0ΝΤ1 ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΩ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Αγγελικάρας (Α.). — Άργυρόπουλος (Περικλής). —  Άσώ πιος (Κωνσταν
τίνος). —  Βαλαωρίτης (Σπυοίδων). —  Βαρνάβας (’Ιωάννης). —  Βα- 
σιάδης (' Ηροκλής Κωνσταντίνος). —  Βασιλείου (’Ιωάννης). — Βαφειάδης 
(’Αναστάσιος). —  Βούλγαρη; (Δημήτριος). —  Βυζάντιος (Χρηστός). —  
Γαβριήλ. —  Γενίσαρλης. —  Γκίλφορδ (Φριδερίκος). —- Δαμιανός 
(’Ιωάννης). —  Δημακόπουλος (’Ιωάννης). —  Δρακόπουλος (’Αριστοτέ
λης). —  Δενδρινός (Σπυρίδων). —  ’Ερλάγγερ (Αίμύλιος). —  Έ σσλεν  
(Νικόλαος, Φερδινάνδος). —  Ζάνος (Πέτρος). —  Ζαχαρίας (Μαϊάς).
—  Ίγνάτιεο. —  Καποδίστριας ( ’Ιωάννης). ·— Κιοσσ’ες (Θεόδωρος). —  
Κόρακας (Μιχαήλ). —  Κορομηλάς (Άνδρέας). —  Κοτζιάς (Άνδρέας 
X . Γ .)· —  Κουρεντής (’Αναστάσιος). —  Κωλέττης ( ’Ιωάννης). —  
Λεβαδευ’ς (Ιωάννης Νικολαίδης). —  Λυκούργος (’Αλέξανδρος). —  Μα- 
μούρης ( ’Ιωάννης). —  Μανουσογιανάκκης. —  Μάρκελλος. —  Μαυρο- 
κορδάτος ( ’Αλέξανδρος). —  Μαυροκορδάτος (Νικόλαος). —  Μεταξάς 
(Ά νδρέας). —  Μηνιάτης (Γεώργιος). —  Μηνιάτου (Μαργαρίτα). —  
Μόρρης (Έδουάρδος, Ζώη). —  Μουστοξύδης (Άνδρέας). —  'Ολγα.
—  ’Ολύμπιος (Γεώργιος, Νικο’λαος). —  Ό ρλώφ (Βασίλειος Α .). —  
Π ανάς (Φώτιος). —  Πανταζής (Δημήτριος). —  Παπαβρηγόπουλος 
(’Ιωάννης). —  Παπαβρηγόπουλος (Κωνσταντίνος). —  1 Ιαπαϊανασίου 
(Λεωνίδας). —  Παπαδάκης (’Ιωάννης). —  Πετροπουλάκης (Δημήτριος).
—  Πουζάδ (Μαρία Εύγενείου). —  Πραίδης ( ’Αλέξανδρος). —  'Ραγ- 
καβής (Αλέξανδρος 'Ρίζος). —  'Ράλλης (Γεώονιος Αλεξάνδρου). —■ 
'Ρασπόνης (’Ιωάννης). —  'Ρίζος ό Νερουλός ( ’Ιάκωβος). —  Σαίντ- 
Μάρκ Γιραρδίνος. —  Σακόπουλος (Νικόλαος). —  Σαχτούρης ( Ν .) .—  
Σίνας (Σιμεών). —  Στίλμαν (Γουλιέλμος). —  Στούρτζας (Μιχαήλ).
—  Τσώτσης (Γεώργιος Ν.). —  'Υψηλάντης (Γρηγο’ριος). —  Φαρμα- 
κίδης (θεόκλητος).

—  14 —

ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ·
Αρκαδίου (Μονή τού). —  Άρκάδιον (Τό). —  Γάμος τής Ειρήνης. —  
Γυνή του ιερού άγώνος. -— ’Εϊνοσυνελεύσεως τής Κρήτης (Συνεδρίασις 
τής). —  θάνατος τής Ειρήνης. —  Μυτιλήνη (Η). —  Πανελλήνιον 
(Τό). —  Σούδας ('Ο λιμήν τής). —  Σιρακιά (Τά).

ΒΙΒΛ ΙΑ .

Φ ω τ ί ο υ  ε π ι σ τ ο λ α ί  υπό Ί ω ά ν ν ο υ  Ν. Β α λ ε τ τ α .

Ε ίς τέταρτον μ έγα , σελίδες 58 0 · τιμάται φράγκων 20. Βεβλίον 
πάνυ ώφέλιμον.

Ό μ η ρ ο υ  β ί ο ς  κ α ί  π ο ι ή μ α τ α  υπο ’ ί ω ά ν ν ο υ  
Ν . Β α λ ε 'τ τ α .

Ε ίς ογδοον μ έγ α , τιμάται φράγκων 15. Σύγγραμμα διδακτικόν 
και τερπνόν- τό πληρέϊερον πάντων τών περί 'Ομήρου γραφέντων, έπαι- 
νεϋέν παρά τών σπουδαιοτάτων βιβλιοκριτών τής έυρώπης.

' Ι σ τ ο ρ ί α  τ ο ΰ  σ χ ί σ μ α τ ο ς  τής Λατινικής ’Εκκλησίας άπό τής 
ορθοδόξου 'Ελληνικής,

ύπό Α ν δ ρ ο ν ί κ ο υ  Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ  άρχιμανδρίτου. ’Εξεδό2η έν 
Λειψία τώ 1867 ύπέρ τών προσφύγων Κρητών. Σύγγραμμα περισπού- 
δαστον, άναγκαίον παντί όρϊοδόξω οπως άπαντήση εύχερώς προς τάς 
έρεσχελείας φανατικών τινων ετεροδόξων. Τιμάται φράγκων 3.

Τ ό  Σ ύ μ π α ν

ή τά θαυμάσια τού άστεροέντος ούρανοΰ· Μελέται έπιστημονικαί έν α!ς 
έκτ&ενται ευ’με^όδως αί στοιχειώδεις γνώσεις τής αστρονομίας, φιλο- 
πονηίΐείσαι έπί τη βάσει διαφόρων νεωτέρων ευρωπαϊκών συγγραμμάτων, 
έκδίδοται ύπό Ί ω ά ν ν ο υ  Μ. ' Ρ α π τ ά ρ χ ο υ ,  προς χρήσιν τής νεολαίας 
καί παντός φιλοπεριέργου άναγνώ^ου. Τιμάται φράγκων 30.

Λαμπρότατον πόνημα ύπό πολλάς έπόψεις περιποιήσαν έξαιρετικήν 
τιμήν τώ έκδότη αύτοΰ.

Μ υ ρ ί α  ο σ α :

Τ ά ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ έκδίδονται έν Παρισίοις απαξ τού μηνός είς 
φυλλάδια έκ 32 δίστηλων σελίδων μεγάλου όγδοου μετά εικόνων έν τω 
κειμένω , αίς προστίθεται κατά δύο μήνας μία τών γυναικείων ένδυ- 
μασιών του συρμού, χρωματισμένη" κατά δε τρείς μήνας νεοσύνθετον 
άσμάτιον μετά μουσικών χαρακτήρων.
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(Συνδρομή ε’τησία.

Φραγκα 22
» 24

Έ ν  Γαλλία 
» Έλλάδι 
» Τουρκία ή 
» Αίγύπτω )
» ’Αγγλία,
» Ρωσσία 
» Δακία \
» Σερβία )
» Αυστρία
» παντί άλλω τόπω ,
» προσθήκη τών ταχυδρομικών.

Αί συνδρομαί π ρ ο π λ η ρ ό ν ο ν τ α ι  έ τ ή σ ι α ι  έπί τής έγγαφής έκαστου 
Συνδρομητοΰ. —  Πας δςτις προπληρώση δι’ οκτώ συνδρομητάς δι’ αύτοΰ 
καταγραφέντας, λαμβάνει 'έν άντίτυπον' δωρεάν.
Τιμή ενός μόνου φυλλαδίου, φράγκα 2 ’ διά δέ τούς Συνδρομητάς ανά
λογος προς την τιμήν τών 12 φυλλαδίων· “Ε ξω  τής Γαλλίας. . . . 
φράγκα 2 καί ήμισυ. —  Ή  προσθήκη τών ταχυδρομικών διά τήν Δακίαν 
είναι 1 φλωρίον κατ’έ'τος. Τό ολον μετά τής συνδρομής, φράγκα 30. 
Διά τόν Ευξεινον (Τουρκ.), φρ. 30.

τουρκ. λίρα 1

άγγλ. λίρα 1 
φράγκα 30

φλωρία 2

φράγκα 25 
φράγκα 22

Κατευθυντέον.

Ε ίς Παρισίους μ'εν, —  A  la  Rédaction du R ecueil grec Μ ΥΡΙΑ Ο Σ Α , 
Boulevard M ont-Pam asse, no. 58.

Συ'γγραμμα συνενοΰν τό τερπνόν μετά τοΰ ωφελίμου, καταβάλλον 
πάσαν προσπάθειαν πρός υψωσιν τοΰ έυνικοΰ φρονήματος έν ταις καθ’ 
ημάς οϊκογενείαις, μή δίδον τον Πλάτωνα ώς Πλάτωνα, άλλ’ ώς διή
γημα ή δύ ’ τί δ’ άλλο είναι ό Πλούταρχος ή γλυκύς γέρων τερπνά 
διηγου'μενος; Μή ό'μως εί'πωμεν ευ’θύς έξ άρχής οτι αύτός είναι ό Πλου'- 
ταρχος· θά έπτοοΰμεν· τό λέγομεν είς τό τέλος, καί άς έκπλήξομεν 
άφ’ ού έγινε πλέον ή έντύπωσις. 'Ομοίως καί τά τών έπιστημών πα- 
ρενείρον μεταξύ μύ2 ων άπεκδέχεται πλείονα προσοχήν έκ τών οικο
γενειών.
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Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Λ Υ Ω  ΤΟ Μ Ο Ι Μ Ε Τ Α  Π ΙΝ Α Κ Ω Ν .

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τ Η Σ  ΑΡΧΑΙΑΣ

Υ1ΤΟ

A . Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

Παρά τώ συγγράφει εύρίσκονται
Δρ·

Τά παρόν συ'γγραμμα, 2 Τόμοι μετά π ινάκω ν.........................28
Πλουτάρχου Παραλλήλων μετάφρασις, Το'μοι 10. ’Ε π ί

χάρτου α .  ποιότητος......................................................................... 40
β'............................................................................................... 35

A . R. R angabé, Antiquités helléniques T. 2 .........................50
Μαθηματικά προβλήματα, T . 2   8
Μετρική..................................................................................................... 1
Ελληνικά τοΰ I. 'Ρ  'Ραγκαβή, Τ . 3. ^ ........................................21
'Ο καθ’ "Ομηρον ιδιωτικός βίος, Κλ. 'Ραγκαβή . . . . . .  3

h
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Τ Ο  ΚΑΛΑI Σ Τ Ο Ν  T O N  ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚ Ω Ν .

DICTIONNAIRE
D E  LA

L A N G U E  F R A N Ç A I S E
C O N T E N A N T

1" POUR LA NOM ENCLATURE:
T ous les m ots qui se tro u v en t dans le  D ictionnaire  

de l’A cadém ie française  et tous les term es 
usuels des sc ien ces, des a r ts ,  des m étiers e t de la  vie pratique.

2" POUR L A  GRAM M AIRE:
L a  p rononcia tion  de chaque m ot figurée e t, q u and  il y  a  lieu , 

d iscu tée : l ’exam en des locu tio n s, des id io tism es, des exceptions e t ,  
en  certa in s ca s , de l ’o rto g rap h e  ac tu e lle , avec des rem arques 

critiques su r les difficultés e t les irrég u la rité s  de  la langue;

3" POUR L A  SIGNIFICATION D ES MOTS:
L es défin itions; les d iverses accep tions rangées dans leu r 

o rd re  lo g iq u e , avec de nom breux  exem ples tiré s  des au teurs 
classiques e t a n tre s ; les synonym es principalem ent 

considérés dans leu rs  re la tions avec les défin itions:

4 ” POUR LA P A R T IE  HISTORIQUE:
U ne collection  de  phrases appartenan t aux 

anciens écrivains depuis les p rem iers  tem ps de  la  langue 
française ju sq u ’au seizièm e sièc le , e t d isposées dans l ’o rdre 

ehronologigue à  la  su ite  des m ots auxquels elles se ra p p o rte n t;

5° POUR L'ÉTYMOLOGIE :
L a déterm ination  ou du m oins la  d iscussion  de l ’o rig ine  de  chaque 
m ot établie p ar la  com paraison  des m êm es form es dans le  français, dans 

les pato is e t dans l ’espagno l, l ’ita lien  e t le  provençal ou langue d ’o c ;

P A R  E. LATTRE.
DR L’IXSTITUT (ACADÉMIE DES IXSCRITTIOXS ET BELLES-LETTRES)

Κ αϋ’ήν στιγμήν τυπουται το φυλλον τούτο του η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  
έξεδόθη το 18 τεύχος

M I S  — Ν Ο Ι

L IB R A IR IE  D E  L. H A C H E T T E  E T  Ci0

P A R IS , T ï ,  BOULEVARD SAINT-GERMAIN
L O N D R E S , 1 8 , K IN G  W IL L IA M  S T R E E T , S T R A N D  (W . C.) 

L E IP Z IG , 3 3 , K O E N IG S -S T R A S S E
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18G8.

‘Ο Έ λ λ η ν  π ο λ ε μ ι κ ή ς ,  λαμπρά είκών κεχρω ματισμένη· τ ιμ άτα ι 

φράγκων 5, έν ’Αϋήναις παρά τω φωτογράφω Δημητρίω  Κωνσταντίνο).

Δ ι ά λ ο γ ο ι  τ ε τ ρ ά γ λ ω σ σ ο ι  ( ’Α γγλιστί, Γ αλλιστί, Ί τ α λ ισ τ ί, και 

Ε λλη ν ισ τί): τιμιόνται φρ. 5. έν Λονδίνω παρά τώ  Κ . Β αλέττα ' έν 

Μ αγκεστρία παρά τω  Κ . P a lm er έν Μασσαλία παρά τω  Κ. Cam oiu, 

καί έν Λ ειψ ία παρά τό) Κ. B rockhaus.

ΔΙΑΨΟΓΟΙ Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

Όδοντοιατρος έν Π α ρ ι σ ί ο ι ς .  S.  G o l d e n s t e i u ,  ’Ιατρός τής Σ χ ο 

λής τών Παρισίων. 2 2 , rue  neuve des C a p u c in es , άπα τής δω δέ

κατης ωρας μέχρι τή ς δ1)« Μ. Μ. καί}’ έκά ΐη ν έξαιρουμένης τής 
Κυριακής.

Χ ρ υ σ ο χ ό ο ς  έ ν  Π α ρ ι σ ί ο ι ς .  H eim an n , χρυσοχόος του Βασιλέως 

τών Ε λ λ ή ν ω ν , rue cro ix  neuve des petite  cham ps no. 61.

Φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ς  έν  Π α ρ ι σ ί ο ι ς ,  T ro u ille t, 16, rue  du  B oulevard, 

B atignolles.

Β ι β λ ι ο δ έ τ η ς  έν l l a p i o i o t ç  κ α ι  κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ή ς  ά λ μ π ο υ μ ,  

ό κ ά λ λ ι σ τ ο ς  π ά ν τ ω ν ,  L e n è g r e ,  3 7 , ru e  B onaparte .
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M A N U E L

D’HISTOIRE ANCIENNE DE L’ORIENT

JUSQU’ AUX GUERRES MÉDIQUES

PAU

FRANÇOIS LENORMANT

SOUS - B IB L IO T H É C A IR E  D E  L 'IN S T IT U T .

D E U X  VOLUM ES

1868.

ΑΡΧΑΙΑ I2 T O P IA

T H 2

Α Ν Α Τ Ο Λ Η  2

rno

Φ Ρ Α Γ Ι 2 Κ 0 Υ  ΛΕΝ.ΟΡΜ ΑΝ 

ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ

Έ πι τη βάσει των νεωτε’ρων ¿ρευνών και ανακαλύψεων — σύγγραμμα 
σπουδαιότατο».
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LA QUESTION D’ORIENT

JOURNAL HEPDOM ADAIRE, POLITIQUE & FINANCIER.

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à 

M . A u g u s t e  T h o m a s .

1 2 , rue V ivienne, à Paris.

Bureaux à Bruxelles, 22, rue de l ’Escalier.

Prix d’Abonnement :

B elg iq u e, France et A ngleterre: un an , 30  fr.

—  —  -— six  m ois, 16 »

Puur la Turquie et les autres p a ys, le port en sus, 

Adresser tout ce qui concerne l ’Administration  

à  M. A r m a n d  L a f f o n t .

12, rue V ivienne, à  Paris.

Bureaux à Bruxelles, 22, rue de l’Escalier.



Ν Ε 0 Λ 0 Γ 0 2

Ε Φ Η Μ Ε ΡΙ2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜ ΠΟΡΙΚΗ

Ε Ν  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Α Ε Ι.

Τιμή έτησίας συνδρομής, έν τή πρωτευου'ση, Γρόσια 180.
Τιμή εξαμηνιαίας συνδρομής, Γρόσια 90.
Έ ν τοίς προαστείοις καί τώ έξωτερικώ, τή προσθήκη τών ταχυδρο

μικών τελών. _ Λι
Αί σύνδρομα! προπληρώνονται- αρχονται δέ την πρώτην η τήν 15 

έκαστου μηνός.

ΤΙΜ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Ε Ω Ν .

Διατριβών Γρόσ. 3 ή γραμμή.
Ειδοποιήσεων » 2  »

¿ν τοίς διαφόροις » 5  »
Έ κδίδοται κατά τρίτην, πέμπτην, και σάββατον, μετά μικρών 

φύλλων διά χάς λοιπάς ήμέρας.
Κατευθυντέον,

Έ ν  μίν τή  πρωτευούση, τώ Διευθυντή τής έφημερίδος.
Έ ν  δε τώ έξωτερικώ, τοΐς έπιφορτισθείσι φίλοις.
Έ πιστολαί, ών δεν προκατεβλήθησαν τά ταχυδρομικά τε'λη, δεν είναι 

παραδεκταί.
' Τά πρός δημοσίευσιν στελλόμενα έγγραφα δ’εν έπιστρέφονται.

"Εκαστον φΰλλον τιμάται γροσίου.

ί Σ . Βουτυράς.
I. Α. Βρετός.

Γ . Βαφειάδης.

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

Έ ν  Γαλατά, όδος Άράβογλου, άριθ. 15.

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ  
'Ο έκ τών συντακτών 

Γ . Βαφειάδης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ τ ω ν  ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.

Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΚ Η

ΚΑΙ Ί Ή 2  Δ Η Μ 02ΙΑ 2 Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ .

Ούχ οΐ πολλά, άλλ’ οϊ χρήσιμα άναγινώσκοντε'ς είσι σπουδαίοι.
(Α Ρ ΙΣ Τ ΙΠ Π Ο Σ .)

Έ ά ν  ής φιλομαθής, Ιση καί πολυμαθής. (ΙΣ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ .)

ΤΙΜ Η Ε Τ Η Σ ΙΑ Σ  Σ Υ Ν Δ ΡΟ Μ Η Σ

ΙΙροπληρωτε'α είς ’Αθήνας τώ έκδοτη.
Διά τούς έντος τής Ε λ λ ά δ ο ς  συνδρομητάς δρ. 10. 
Διά τούς έκτος αυτής δρ. 12 .
Έ κδίδοται τρις του μηνός.

Α Ι ΣΥ Ν ΔΡΟ Μ Α Ι Γ ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι

Παρά τοΐς Κ. Κ . Διδασκάλοις και τοίς έπιστάταις τών Ταχυδρο
μείων ¿ν τή ημεδαπή.

Έ ν  δε τή αλλοδαπή παρά τοίς Κ. Κ . ‘Ελληνικοίς Προξένοις καί 
τοίς ίδιαιτε'ροις έπιτρόποις του ’ Εκδότου.



Τ  Y Π 0  Y  T  A 1

ο

Π Α Ρ Ν Α 2 2 0 2 ,

Η

Α Π Α Ν Θ Ι Σ Μ Α

ΤΩ Ν  Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν

Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  
Π Ο ΙΗ Σ Ε Ω Σ .

Ε 2 Τ Α Χ Υ 0 Λ 0 Γ Η Θ Η

ΥΠΟ ’Ρ  * *

Ε Κ Δ Ι Δ 0 Ν Τ 0 2  Κ. Τ Ε Φ Α ΡΙΚ Η . 

(Π ΕΝ ΤΗ Κ Ο Ν ΤΑ  Τ Υ Π Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α  ΦΥΛΛΑ.)

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Α ,

1868.
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B IB L IO T H È Q U E  IN T E R H A T IO N A L E
Collection grand in-18 jèsus à  3 fran cs le volume

Alarcon. —  Le F inale de Norm a. 1 vol.
A lbrespy. —  Influences de la  l i 

berté et des idées religieuses et 
m orales sur les  beaux-arts. . . 1 vol.

A lby. —  L ’O lym pe à P a r is, o u ïe s  
D ieux en habit noir. . . . .  1 vol.

A lto n -S h ée  (d* ). — M émoires du 
vicom te d’A u ln is.................................1 vol.

Auerbach. —  Au village et à  la  
Cour   . 2 vol.

Barbara. —  M adem oiselle de Sainte-
L u ce ...................... ..... ..............................1 vol.

—  U n cas de con science. A n ne  
M arie........................................................ 1 vol.

B erthet. —  La Peine de M ort, ou
la Route du Mal.................................1 vol.

— Le B on  V ieux Tem ps. . . .  1 vol.
Blum. —  Entre B icêtre  et Charen-

to n .............................................................. 1 vol.
B onnam y. —  La Raison du sp iri

tism e ......................................................... 1 vol.
Bonnem ère. — L e Roman de l ’A 

venir..........................................................1 vol.
—  L ou is H ubert......................................1 vol.
B ourguignon. —  M asiutour. . . 1 vol.
Breteh. —  G abrielle. — Les P er

vench es.................................................... 1 vo l.
Breuil. — On m eurt parfois d’a

m our..........................................................1 vol.
Cadol. — Contes gais. —  L es B e lle s  

Im b éciles ................................................ 1 vol.
Caillet. —  M ichelle. . . . . .  1 vol.
Champfleury. — La B e lle  Paule. . 1 vol.
Claude. —  Le Roman de l’Am our. 1 vol.
D a n ie l. —  Confidences d ’une sage

fem m e...................................................... 1 vol.
D audet. —  L es D ouze Danseuses 

du Château de Lam ole. . . .  1 vo l.
—  L a succession Chavanet. . . .  2 vol.
Dérisoud. —  Les Petits Crim es. . 1 vol.
D esbarolles. —  L e Caractère alle

m and .........................................................1 vol.
D eulin. —  Contes d ’un B uveur de 

bière.......................................................... 1 vol. 1
D ollfus. —  M ardoche. — La Re

vanche du H asard. —  La V illa . 1 vol.
D ucondut. — J u v en ilia , V ir ilia ,

p o é s i e s .........................................   . 1 vo l.
Garcin. — L éo n ie , essai d’éduca

tion  par le r o m a n .........................1 vol.
G astineau. —  La D é v o te . . . .  1 vol.
G illes. —  L a N ou velle  Jeanne . . 1 vol.
Goncourt. ( E .  et J .)  — Manette

S a lo m o n ................................................ 2 vol.
— Charles D e m a i l l y ........................ 1 vol.
G onzalès. —  L a F ian cée de la

M e r ...................................................... 1 vo l.
Gouraud — Les D estin ées . . .  1 vol.
G randet. —  Y olande.............................1 vo l.
H a it . — Madame Frainex. . . .  1 vol.
H ix . — Qu’en p en sez-v o u s? . . . 1 vol.

H o u ssa y e . — Le Roman de la
D u ch esse 1 vol.

Jacob de la  C ottière. — Le Che
m in  de la L u n e, s’il  vous p ia it?  1 vol. 

J o lie t. —  L ’E n vers d’une cam 
pagne. I ta lie . 1859  1 vo l.

Jonchère. —  Clovis Bourbon. . . 1 vol. 
K ock (H . de). —  Beau F ilo u ..  . 1 vo l. 
Lam i. — L’E n fer, (la d iv ine com édie)

traduction en vers français. . . 1 vo l. 
L an. —  Les Chemins de fer fran

çais devant leu rs jnges naturels. 1 vol. 
L a sa lle . — D ictionnaire de la Mu

siq ue appliq uée à l ’am our. . . 1 vol.
Leclerq. —  Les P e tits-F ils  de D on

Q uichotte  1 vol.
Le Faure. — L e Socialism e pen

dant la R évolution française. . 1 vol. 
M allefille. — La Confession du

G aucho. Le Champ de Mars. . 1 vol. 
M arancourt. — L es Français à

Rom e 1 vol.
M ontagne, —  Le Manteau d’A r

leq u in  1 vol.
P essard . —  Y o , ou les P rincipes

de 89   1 vol.
Pétrarqu e. — R im es, traduites en 

v e r s , par J. Poulenc. . . ■ . 4 vol. 
P on son  du T errail. — La B oh é

m ienne du grand m onde. . . .  1 vol.
— Le D ram e de P lanche -M ibray. 1 vol.
—  L’H éritage de Corinne. — La

Mule de Satin ..........................  . . 1 vol.
— Le Page F leur-de-M ai. . . .  1 vo l.
—  D iane de L an cy. . . . . .  1 vol. 
Proth. —  Au pays de l ’A s tr é e .. . 1 vo l.  
Rabou. — L’A llée  des V euves. . 1 vol. 
Ram baud. — Voyages de M artin a

la recherche de la  v i e . . . . .  1 vol. 
R ich a rd .—  U n P éch é de v ie ille sse . 1 vol.
—  La G alère conjugale. . . . . 1  vol.
S t. Lanne. — L ’am our artificiel. . 1 vol. 
Sand (M.). —  Le Coq aux Cheveux

d’Or 1 vol.
Saunière. —  L e Roi M isère. . . 1 vol. 
Scholl. —  Nouveaux M ystères de

P aris.........................................................   3 vol.
Sém énow . —  Les M auvais Maris. 1 vol.
—  Une Fem m e du m onde. . . .  1 v o l.  
Serret. — L es H eures perdues.

P o ésie s    · 1 v o l .
Talbot. —  L’Europe aux E urop éens 1 vol. 
U lbach. — La C hauve-Souris. . . 1 vol.
— Les Parents coupables. Mé

m oires d’un L ycéen ............................. 1 vo l.
—  Le Jardin du C hanoine. . . .  1 vol.
—  Le Parrain de Cendrillon. . . 1 vol.
—  La Cocarde blanche........................... 1 vol.
V ars. —  M émoires d'une Institu 

trice ...............................................................1 vol.
Zola. — La Confession de Claude. 1 vol.
— Thérèse Raquin.....................................1 vol.

2345. —  Paris. — Im prim erie L . P oup art-D avyl, rue du B a c , 30.



DE PARIS A CONSTANTINOPLE.
D epuis quelques années, la Compagnie des chemins de fer de 

l'Est a organisé un service a grande vitesse entre P aris, Munich, 
V ien n e, les escales du B as-D an u b e, Odessa et Constantinople.

L e prix des places déjà réduit, a été considérablement abaissé; 
depuis l ’ouverture du chemin de fer de Rutschuck à V arna, ces 
prix sont de 434 fr. 65 c. pour la  l re classe et de 298 fr. 20 c. 
pour la  2me classe, y compris la  nourriture à bord des bateaux à 
vapeur. D e  p lus, il est accordé 30 kilogrammes de bagages gra
tuits de Paris à V ien n e, et 25 kil. de Vienne à destination.

Cet itinéraire offre au voyageur l ’avantage d’une courte traversée 
par m er, soit 15 heures seulement. D e  plus, il  peut visiter Stutt
gart, M unich, Salzbourg, V ien n e, et le  voyage en bateau à vapeur 
de B azias à la mer N oire lu i permet d’admirer la  magnifique et histo
rique vallée que baignent les eaux du Danube.

L e voyageur qui voudra se  rendre directement à Constantinople 
devra partir de Paris à 8 h. 35 m. du so ir , le  samedi ou le  mer- 
dredi, e t, quelques heures après son arrivée à V ienne, il trouvera 
un train qui correspond à Bazias avec les bateaux à vapeur du D a 
nube. D e  cette m anière, le  trajet de Paris à Constantinople se fait 
en moins de Cinq jours.

La Compagnie délivre égalem ent, de Paris à Constantinople, au 
prix de 368 fr. 20 c ., des b illets m ixtes, donnant droit à la  2me 
classe sur tous les parcours de chemins de fer, et à la l re classe 
sur les bateaux à  vapeur.

— 28 —

Ε Κ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  Ε ΙΣ  ΙΙΑ ΡΙΣΙΟ Υ Σ

ΔΙΑ  ΤΟΥ ΔΟ Υ Ν Α ΒΕ Ω Σ.

Α’ 2έσις 434 φράγκα 65 εκατοστά'
Β' 2έαις 298 » 20 »

Ε ις τάς τιμάς ταύτας συμπεριλαμβάνεται καί ή τροφή έπί τών ατ
μόπλοιων.

Το διά· θαλάσσης ταξείδιον είναι μονον δεκαπέντε ωρών.
'Ο  έπώυμών νά ύπάγη κατ’ εύϊειαν έκ ΙΙαρισίων είς^Κωνσταντι

νούπολη» οφείλει ν’ αναχώρηση έκ ΙΙαρισίων Τετάρτην ή’ Σάββατον, 
τήν 8. ώρ. 35 λεπτά, το εσπέρας, και ίέλει φϋάσει έγκαίρως εις την 
Βιέννην ένα πρσφϋάση προς άναχώρησιν του άτμοπλοίου άπδ Μπαζιας 
(Bazias).

'Η  διάρκεια του ταξειδίου από ΙΙαρισίων εις Κωνσταντινου'πολιν 
είναι τεσσάρων ήμερων καί ολίγων ωρών.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

AN.VEP.S

M A U N ··
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L u V « » ^
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LBDWKâSHAï EK

NEUSJAQI

J.A «A0,/ j

5Q ULTZ · .

pRODfi*

P a r i s use STRASaO U BI

KAI
Τ Ω Ν  Ο Χ Θ Ω Ν  ΤΟΥ Ρ Η Ν Ο Υ

Άναχώρησις έκ ΙΙαρισίων κα'ι έπιστροφή εις τήν αυτήν πο'λιν. Το 
εισιτηριον ίσχυ'ει έπί ένα μήνα, καϋ’ ον δύναταί τις νά περιηγητή έν 
άνέσει ολας τάς παρακατών άναφερομένας πόλεις. Τιμή του εισιτηρίου 
φράγκα 113 Α' 2έσις. 01 έπώυμουντες άπευθυνϊήτωσαν Boulevard des 
Ita lien s, 4.

Περίηγησις των οχϊώ ν του 'Ρτνου και τών κυριωτε'ρων 
πόλεων του Βελγίου.

CHEMINS DE FER DE L’EST ET DU NORD

V O Y A G E S  A P R I X  R E D U I T S
P O U R  V I S I T E R

BORDS DU RHIN ET LA BELGIQUE
En partant par le Chemin de fer de l’Est et revenant par 1« Chemin de fer dn Nord 

et réciproquement.
Billets valables pour un mois n n  TV 1 1 Q  r D l N f C  Billets valables pour un mois

EN PREMIÈRE CLASSE l l l l A  ! 1  l ü  l u A N L o .  EN PREMIÈRE CLASSE

AVEC FACU LTÉ DE VISITER TOUTES LES V IL LE S  DU PARCOURS E T  NOTAMMENT

a) - o
eS·00+3 tn

o

câ fi
o p

KEHL

ON DÉLIVRE DES BILLETS:
1° Dans le s  Gares d es C l\en\ins de fer du N ord e t de l ’E st;  

2° B oulevard des Italiens, 4 .



T E P rE 2 T H 2  TOY AOHA.
A U TRICH IEN.
les Ports indiqués ci-dessous. 1869.

pour

Athènes (Pyrée)

pour

Smyrne
pour

['onstantiiiopl.
pour

Beyrouth
pour

Jaffa

U n départ par Semaine 
le Sam edi 2 h . s. 

transbordem ent à  Syra.

Arrivée le Jeu d i m atin .

Un d épart p a r  Semaine 
le Samedi 2 h. s. 

ransbordem ent à  Syra.

A rrivée Jeu d i m atin .

Ju  départ chaque Sem. 
le Samedi 2 h . s.

A rriv ée  Jeu d i soir.

Chaque Samedi alterné 
à  p a r tir  du 16 Mai il 

m in u it, v ia  Alexandrie.

A rrivée après 9 jours.

Chaque Samedi a ltern é  
à p a r tir  du 16 Mai 

à m inuit 
via Alexandrie.

Arrivée après 8 jours.

U ne fois par Semaine 
le M ercredi soir 

transbordem ent d Syra.

Traversée 8 jours.

U ne fois p ar Semaine 
le M ercredi soir.

Traversée 8 jours.

U n d épart par Semaine 
le Mercredi soir 

transbordem ent à  Syra.

Traversée 8 jours.

Chaque M ercredi soir 
via Corfou, e t Alexandrie

Arrivée 12 jours après.

Chaque Mercredi soir 
via Corfou e t Alexandrie .

A rrivée 11 jours après.

Chaque L undi soir 
transbordem ent à Syra .

D urée du  voyage 
3 jours.

Chaque L undi soir 
transbordem ent à Syra.

Durée du voyage 3 jours.

Chaque L undi soir. 

A rrivée 3 jours après.

Chaque M ardi alterné 
à  p a r tir  du  19 Mai 

v ia Alexandrie.

Traversée 6 jours.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 19 Mai 

v ia Alexandrie.

Traversée 5 jours.

Deux départs p . Semaine 
le Mercredi e t  le 
Dim anche soir.

A rrivée le lendemain.

U ne fois par Sem aine 
le Mercredi soir.

A rrivée le lendemain.

U n départ p a r Semaine 
le Mercredi m a tin  
p . bateau  accéléré.

A rrivée Jeu d i soir.

Chaque Mercredi a it. 
tl p a r tir  du  20 Mai 

v ia Sm yrne.

A rrivée dans 8 jours.

Chaque Mercredi ait. 
à  p a r tir  du  20 Mai 

v ia Sm yrne.

A rrivée en  11 jours.

—
Chaque M ardi soir 

via Syra.

A rrivée en  2 jours.

Le M ardi so ir v ia Syra  
par bateau accéléré.

Arrivée Je u d i soir.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 19 Mai 

v ia Syra  e t  Sm yrne.

A rrivée dans 9 jours.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  dxi 19 Mai 
via S y ra , S m y rn e , 

e t  Beyrouth.

A rrivée dans 11 jonrs.

Chaque Samedi soir 
transbordem ent à Syra.

Arrivée le surlen
dem ain.

—
U n départ p a r Semaine 

le L undi so ir.

A rrivée le surlendem ain.

Chaque Dim anche a it. 
à  p a r tir  du 24 Mai 

directem ent.

A rrivée en  4 jours.

Chaque D im anehe a it. 
¡1 p a r tir  du 24 Mai 

directem ent.

A rrivée dans 6 jours.

Chaque Samedi 10 h. 
m atin . 

transbordem ent à  Syra.

A rrivée le su rlen 
dem ain.

U n d épart par Semaine 
le Je u d i soir.

A rrivée le Samedi 
du m atin .

—

Chaque Jeudi çlterué 
¡1 p a r tir  du  21 Mai 
en  ligne de Syrie.

A rrivée en 7 jours.

Chaque Jeudi alterné 
à p a r tir  du 21 Mai 
en ligne de Syrie.

Arrivée eu 9 jours.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 26 Mai 
via Chios e t  Syra .

A rrivée en  6 jours.

Chaque M ardi alterné 
à  p a r tir  du 26 Mai.

A rrivée en 4 jours.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 26 Mai 

en  ligne directe.

A rrivée en 8 jours.

—

Chaque Vendredi a it. 
à p a r tir  du 29 Mai 

via Caifu.

A rrivée le lendem ain.

Chaque D im auche a it. 
â  p a r tir  du  24 Mai 
v ia Chios e t Syru.

A rrivée en  8 jours.

Chaque D im anche ait. 
ù p a r tir  du 24 Mai 

en ligne directe.

A rrivée en  6 jours.

E n ligne directe  chaque 
Dim. ' a lternée à partir 
du 24 Mai. A rrivée en 11 
jours. — Via Alexandrie  
chaque Samedi alterné 

à p a r tir  du 30 Mai. 
Arrivée en 11 jours.

Chaque Dimanche a it. 
à p a r tir  du  24 Mai.

A rrivée le so ir du 
lendemain.

—

Chaque Vendredi ait. 
du 22 Mai 

v ia  Syrie  e t Syru ,

A rrivée 19 jours après.

Chaque 2 Jeu d i du 21 Ma 
en ligne directe. 

A rrivée 3 jours après. 
Chaque 2 Vendredi 

du  22 Mai 
v ia Syrie. 

Traversée 8 jours.

Chaque Jeu d i alterné 
v ia Sm yrne  à  p a r tir  du 

21 Mai.

A rrivée en 6 jours.

Chaque Vendredi a it. 
du  22 Mai v ia Jaffa.

A rrivée en  3 jours.

Chaque Vendredi a it. 
d u  22 Mai 

v ia Port-S<iid.

A rrivée en  2 jours.

Chaque Vendredi 
v ia Constantinople et 

Syra.

Arrivée 10 jours après.

Chaque Vendredi 
v ia Constantinople.

A rrivée 8 jo u rs  après.

Chaque Vendredi à  8 
heures du  m atin .

Arrivée en 3 jours.

Chaque Vendredi a it. 
d u  15 Mai 

via Constant, e t Sm yrne

A rrivée 13 jours après.

Chaque V endredi a it.
du 15 Mai 

v ia Const. e t  Sm yrne.

A rrivée 15 jours après.

Chaque Jeu d i a lte rn é  
du  21 Mai 
v ia Syra.

A rrivée en 4 jours.

Chaque D im anche a it. 
du 17 Mai 

via Constantinople.

Arrivée p u  6 jours.

Chaque D im anche ait. 
du 17 Mai.

Arrivée 3 jo u rs  après.

Chaque D im anche ait. 
dix 17 Mai 

via Constantinople.

Arrivée 11 jours après.

Chaque D im anche a it. 
du 17 Mai 

via Constantinople.

Arrivée en  13 jours.

1869.

AY2TPIAKA ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
LLOYD

Mouvements des Paquebots entre

pour

Trieste
pour

Aneone
pour

Corfon
pour

Syra

de

Trieste
—

U n d épart p a r  Sem aine 
le Mardi 4 h . s.

A rrivée le lendemain 
m atin .

Le Sam edi à  2 h . s. 
p a r le bateau accéléré de 
Jonstantinople, le Samedi 
l  m in u it par le bateau 

direct d'A lexandrie.

Traversée 42 à  44 heur.

U n d épart p ar Semaine 
le Sam edi, 2 h . s.

A rrivée le Mercredi 
m atin .

d’

Aneone

Chaque D im anche 
le soir.

A rrivée le lendemain 
m atin .

—
U ne fois par Semaine 

le Mercredi soir.

A rrivée 3 jours après.

U ne fois p a r Semaine 
le Mercredi soir.

Traversée 6 jou rs.

de

Corfou

Deux départs par 
Semaine le Mardi soir 

e t le Mercredi.

Traversée 42 il 44 
heures.

C haque J e u d i ,  le soir. 

Traversée 2 jours.
—

U ne fois p a r  Semaine 
le L undi soir.

T raversée 2 jours.

de

Syra
Chaque Dimanche 

p a r  bateau accéléré.

A rrivée en  4 jours.

U ne fois p ar Semaine 
le L undi soir.

Arrivée en  5 jours.

Chaque D im anche 
par bateau accéléré.

Traversée 2 jours.
—

d’
Athènes
(P y rée )

Chaque Samedi soir 
via Syra  

p a r  bateau  accéléré.

A rrivée en  5 jours.

Chaque Samedi soir 
transbordem ent à Syra .

A rrivée en  7 jours.

Chaque Samedi soir 
via Syra  

p a r bateau accéléré.

A rrivée en 3 jours.

Deux départs par Se
m aine le Mardi e t le 

Samedi soir.

A rrivée le lendemain.

de

Smyrne

U n départ par Semaine 
le Samedi soir 

transbordement à  Syru. 
s. le bateau accéléré de 
Constantinople en route 

pour Trieste. 
A rrivée en  5 jours.

Chaqxxe Samedi soir. 

A rrivée 7 jours après.

Chaque Samedi soir 
transbordement à  Syra.

A rrivée dans 3 jours.

Chaque Samedi soir. 

Arrivée le lendem ain.

de
Constanti

nople

U n départ p a r Semaine 
en ligne directe accélérée, 

le Sam edi 10 h . m .

Traversée 5 jours.

Le Samedi m atin  
transbordem ent à  Syra.

A rrivée en 7 jours.

Le Sam edi m atin  
p a r bateau accéléré en 

route p o u r Trieste.

Arrivée en 3 jours.

Un départ p a r Semaine 
le Samedi m atin  

ligne accéléré.

A rrivée Dimanche soir.

de

Beyrouth

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 26 Mai 
via Chios e t Syra .

.Arrivée dans 9 jours.

Chaqxxe Mardi a lte rn é  à 
p a r tir  du  26 Mai 

' v ia  Chios e t Syra.

A rrivée dans 11 jours.

Chaque M ardi alterné 
à p a r tir  du 26 Mai 
v ia Chios e t Syra.

A rrivée dans 7 jours.

Chaque Mardi alterné 
à p a r tir  du 26*Mai 

v ia Chios.

A rrivée en  5 joxirs.

de

Jaffa

Chaque Dimanche ait. 
à p a r tir  du 24 Mai 
v ia Chios e t  Syra .

Arrivée en 11 jours.

Chaque D im . alterné 
à  p a r tir  du 24 Mai 
via Chios e t Syra.

.A rrivée en 13 jours.

Chaque D im anche ait. 
¡1 p a r tir  du 24 Mai 
v ia Chios e t Syra.

A rrivée eu  9 jours.

Chaque Dim. alterné à 
p a r tir  du 24 Mai 

v ia Chios.

A rrivée en 7 jours.

d’

Alexandrie

Chaque D im anche après 
l'arrivée de la  Malle 

des Indes.

Traversée 5 jours.

Chaque Dimanche 
via Corfou.

A rrivée en 6 jours.

Chaque Dimanche 
par le bateau en route 

pour Trieste.

Traversée 3 jours.

Chaque Vendredi a i t .  
du  22 Mai 
v ia Syrie.

Arrivée 9 joxirs après.

de

Galatz *)
Chaque Vendredi 

via Constantinople.

Arrivée 13 jou rs  après.

Chaqxxe Vendredi 
v ia Constant, e t  Syra.

A rrivée 15 jours après.

Chaque Vendredi 
via Constantinople.

Arrivée 11 jours après.

Chaqxxe Vendredi 
v ia Constantinople.

Arrivée 9 jo u rs  après.

de

Salonique

Chaqxxe Jeu d i alternée 
du 21 Ma' 
via Syra.

Arrivée en 7 jours.

Chaqxxe Jeu d i alterné 
du 21 Mai 
v ia Syra.

A rrivée en 9 joxxrs.

Chaque Jeudi alterné 
du 21 Mai 
via Syra.

Arrivée en 5 jours.

Chaque Jeudi alterné 
du 21 Mai.

Arrivée en 2 jours.

*) L igne suspendue pendant l’hiver.



pour

Alexandrie
pour

Galatz *)
pour

Salonique Dimanche

de

Trieste

U n d épart p a r  Semaine 
le Samedi il m inuit.

Traversée 5 jours.

Chaque Samedi à 2 h . s. 
via Constantinople.

A rrivée après 9 jours.

Chaque Sam edi alterné 
à  p a r t i r  du 9 Mai 

v ia Syra.

A rrivée après 7 jours.

d ’

Ancone
Chaque Mercredi soir 

v ia Corfou.

A rrivée 9 jours après.

Chaque M ercredi soir 
ia S yra  e t  C onstantin.

A rrivée en  12 jours.

Chaque Mercredi a it. 
A p a r tir  du 20 Mai 

v ia Syra .

A rrivée en  10 jours.

de

Corfou

U n départ p a r Semaine 
en ligne directe 
le  Mardi m atin .

Traversée 3 jours.

Le L undi soir 
via Constantinople.

A rrivée en 7 jours.

Chaque Lundi alterné 
à  p a r tir  du 11 Mai 

v ia  Syra.

A rrivée dans 5 jours.

de

Syra

C haque M ercredi ait. 
ù iw rtir du  27 Mai 

v ia Sm yrne  
en ligne directe.

A rrivée en  8 jours.

C haque Mercredi 
p a r bateau  accéléré 

en rou te  pour Constant.

A rrivée eu 5 jours.

C haque Jeu d i alterné 
à  p a r tir  du 28 Mai.

A rrivée en 2 jours.

d ’
Athènes

(Pyrée)

Chaque Mardi alterné 
à  p a r tir  du  26 Mai 
via S yra  e t  Sm yrne  

en  ligne directe.

A rrivée dans 8 jours.

Chaque M ardi soil· 
v ia S y ra , 

p a r bateau  acc6lere 
jusqu* A Constantinople.

A rriv ie  eu  6 jours.

Chaque Mardi alterné 
à p a r tir  du 26 Mai 

v ia  Syra.

A rrivée en 4 jours.

de

Smyrne

de
Constan
tinople

de
Bey

routh

de

Jaffa
Chaque Samedi a it. 
à  p a r tir  du 30 Mai.

A rriv . le L undi suivant.

d’
Alexan

drie

de

Galatz *)

de
Salo
nique

E n  ligne directe 
chaque D im anche a it. 
à p a r tir  du 31 Mai.

Traversée 3 jours. 
V ia B eyrouth , chaque 
Dim. a it. du 24 Mai. 
A rrivée dans S jours.

Chaque L undi soir 
transbord, à Constant.

A rrivée dans 7 joures.

V ia Syra , chaque Sam. 
a it. à  p a r tir  du 23 Mai. 

A rrivée en 7 jours. 
V ia C onstantinople, 

chaque Lundi alterné 
à  p a r t i r  du 25 Mai. 
A rrivée eu  8 jours.

5 2 7 4 1 6 3 1
12 V) 14 11 s 13 10 8
19 16 21 18 lf» 20 17 15
26 23 2 S 25 22 27 24 22
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Chaque Jeu d i a lte rn é  
à  p a r tir  du 28 Mai 

en  ligne directe 
v ia Sm yrne.

Traversée 6 jours.

U n d ép a rt par Semaine 
le Samedi soir.

A rrivée le L undi s

Chaque Samedi alterné 
à  p a r tir  du  16 Mai.

A rrivée le M ardi soir.

Chaque Vendredi a it. 
A p a r tir  du 29 Mai 

v ia  Jaffa.

A rrivée en 3 jours.

Chaque M ardi alterné 
A p a r t i r  du 26 Mai 

ia  Sm yrne  e t  Constant.

A rrivée dans 13 jours.

Chaque Mardi alterné 
A p a r tir  du 26 Mai 
v ia  Chios e t Syra.

A rrivée en 18 jours.

Chaque D im . a lte rn é  du 
24 Mai en ligne directe. 

Chaque Sam edi a i t .  du 
30 Mai v ia A lexandrie.

A rrivée dans 15 A 16 
jours.

Chaque Samedi altern é  
A p a r tir  du 30 Mai 

v ia  A lexandrie  e t  Const.

A rrivée en  17 jours.

Chaque Jeu d i alterné 
du  21 Mai 

via Sm yrne  e t  Constant.

A rrivée 11 jo u rs  après.

Chaque Jeu d i alterné 
du 21 Mai 

r ia  Sm yrne  e t Constan
tinople.

A rrivée 12 jo u rs  après.

Chaque Vendredi a it.
du 22 Mai 

v ia Const. e t Sm yrne.

A rrivée 12 jours après.

Chaque Vendredi 
du 8 Mai 

via Constantinople.

A rrivée 11 jours après.

14
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41 1 6 3 7 5 2 7
11 8 13 10 14 12 9 14
18 15 20 17 21 19 16 21
25 22 27 2 4 28 26 23 28
— 129 — 31 — — 3 0 —

Mardi

Mercredi

6 3 1 5 2 7 4 2
13 10 8 12 9 14 11 9

2 0 17 15 19 16 21 18 16
27 24 22 2 6  23 28 25 23
— — 29 — 30 — — 30

Jeudi

7 4 2 6 3 1 5
14 11 9 13 10 8 12
21 18 16 20 17 15 19
28 25 23 27 24 22 26
— — 30 — — 29 —

Chaque Jeu d i alterné 
du 21 Mai 

v ia Syra  e t  Sm yrne.

A rrivée 13 jours après.

Chaque D im anche ait. 
d u  17 Mai 

v ia Constantinople.

A rrivée en  8 jours.

Vendredi

1 5 3 7 4 2 6
8 12 10 14 11 9 13

15 19 17 21 18 16 20
22 26 2 4 28 25 23 27

29 — 31 - 30 —

Samedi

6 4 1 5 3 7
13 11 8 12 10 14
20 18 15 19 17 21
27 25 2 2 26 24 2 8

29 31

*) L ign e suspendue pendant l ’hiver.


