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Σ υνέχίΐα  καί τέΛος της 1ΙΡΟ Κ Ι1ΡΎ Ξ Ε Ω Σ.

Φίλοι συμπατριώται καί αδελφοί, δσοι τιμασδϊ με τ4  λαμπρόν
όνομα των Ελλήνων, ό'λους σας παρακαλώ θερμώς, εκείνους μ ά λ ιςα
άπό σάς, ό'σοι δέν ευτυχήσατε άκόμη νά ώφελήσετε τήν κοινήν π α 
τρώ α , νά μ  ενισχύσετε εις τό  μ έγα  τοϋτο βάρος, τό όποιον άνα-
δέχομαι διά τήν τιμήν τής πατρίδος. ΘεΤ,ετε δέ μ* Ινισχύσει, oy i
μ ϊ  χρ'0μ*τ«> τά  όποια δέν ζη τώ  άπό κανένα, ή μ έ εγκώ μια, τά  ό
ποια  νά ζητίί, νά προσμέννι, δέν είναι δίκαιον ό'στις πληρόνει τό
χρέος του, άλλά μ έ τήν προθυμίαν νά ώφεληθήτε άπό τούς κόπους 
μου. ίπλή ρω σαν, δχι σήμερον πρώτην φοράν, οί ΖΩΣΙΜΑΑΑΙ, ώς
γνήσια τέκνα  τής έλλά δ ος, τό πρός τήν Ελλάδα χρέος αΰτών. Δέν 
άμφιβάλλω  ό'τι θέλετε δείξει μέ τήν προθυμίαν νά τήν ώφελνίσετε, 
ότι και σείς υιοί τής Ελλάδος είσδε· τώρα μάλιστα , όταν ή κοινή 
μητηρ ήμών εχν) χρείαν ά π ’ όλων αΰτής τώ ν τέκνων τήν συνδρομήν,
διά νά άναλάβ·/) τήν παλαιάν αΰτής άρετήν καί δόξαν, νά συγκα
τ α ρ ιθ μ ε ί  μέ τά  φωτισμε'να έ'θνη, καί νά άναγ/.άση τους εχθρούς της  
νά ©ωνάξωσι καί μή θέλοντες,

Α λλ όλιλυξατε ifjiivouii'wjiiv τ&ϊς άρχ«ί*ι<Ην A3r'v*i;.



Ακούσατε δέ καί οείς οί νέοι, όσων ή πρόνοια τοϋ ©εοΰ Ιςόλισε  
-70ύς γονεΐς μέ πλούτον, τήν άπό βάθους ψυχής μου φιλικήν ταύ- 
την συμβουλήν. Εν όσω τό γένος ητο βεβαρβαρωμένον, φυσικά άλλη  
υπεροχή δεν είχε τόπον είς αύτό παρά την υπεροχήν τοϋ πλουτου· 
δεν έφαίνεσδε τότε ανώτεροι τών πτω χώ ν, πάρεξ διότι οί π τω χοί  
ησαν γυμνοί, καθώς σεις, άπό παιδείαν. Α λλά σήμερον τό Ελληνικόν 
γένος ήρχισε νά καταλαμβάν·/), ότι όστις εχει οφθαλμούς εινοι ανώ
τερος τοϋ τυφλοΰ, ό πεπαιδευμένος τοϋ άπαιδεύτου, ό χρηςτ°ή6ηί τοϋ 
κακοήδους, εις ολίγα  λόγια , δτι ή άληΟινη υπεροχή είναι μόνη τής 
παιδείας καί τής αρετής ή υπεροχή ό τ α ν , με τήν μεγαλοδωρεάν 
ταύτην τών ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, παιδευθώσιν οί π τω χο ί σας αδελφοί, άλλο  
πλέον μέσον δέν σάς μένει νά έζίσωδήτε με αϋτους (αν δεν ά γα πάτε  
χάλλιον νά μείνετε υποδεέστεροι ά π ’ αυτούς) παρά νά παιδευθήτε, 
καδώς αύτοί. Προσέχετε λοιπον μην, οταν σας φδασ'/) τό γήρας, ά- 
ναγκασδήτε μ έ στεναγμούς άπαρηγορήτβυς νά καταράσδε τήν τύχην, 
δτι δεν σας έκαμε πτω χούς.

’Ακούσατε καί σείς, φ ίλτατοί μου νέοι, δσων τούς γονείς έμ π ό δ ι-  
ζεν  έως τώρα ή πενία  νά σας δώσωσιν Ελληνικήν ανατροφήν. II 
παιδεία  ο χ ι μόνον φ ω τίζει, άλλα και ελευδερονει άπο τ/ΐν πτω χεία ν  
καί τής π τω χεία ς τήν εντροπήν. Τ ι π ο τ  άλλο δεν εξευτελίζει τ ο -  
σον τόν άνδοωπον, τ ί  π ο τ ’ άλλο δεν τόν καταφέρει είς τήν κατάς-α- 
σιν τώ ν άλ»όγων ζώ ω ν, δσον το να μη δυναται νά ζή  με τους ιδρώ
τα ς τοΰ προσώπου του, ά λλά  νά προσμέννι τήν τροφήν άπό τών ό
μοιων του τούς κόπους. Μόνος ό κακά άναδραμμένος καί απαίδευτος 
πένης κινδυνεύει νά καταντήσει είς τοιαύτην ανδραπόδου κατάστασιν· 
δστις έχει παιδείαν δέν φοβείται νά ψωμοζητη'σ*/), μήτ άν πεση είς 
βαρβάρων χέϊρας αιχμάλω τος. Τα σχολεία επολλαπλασιασδησαν και 
πολλαπλΛ σιάζονται καδ ημέραν είς ολην την Ελλαδα. Μια μον/ι προ- 
φασις σας έ'μενεν έτ ι, τών βιβλίων ή έ'λλειψις· ί5ού άπό τού νϋν δε- 
λ ετε  λαμβάνει καί ταϋτα  δωρεά» άπό τήν πατρικήν δια σάς φρον
τ ίδ α  τών ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ. Προσέχετε λοιπόν καί σείς, μή με σ τενα γ
μούς άπαρηγορήτους άναγκασδήτε είς τό γήρας  ̂ νά καταράσδε τήν 
τύχνιν, δτι [as 'ζόΰχ φωτΐ(7{/.οΐ> x-αι παιδείας ρ,εσα δεν σαζ εδω&εν 
όμοϋ καί γνώσιν νά τά μεταχειρισδήτε.

ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

’Ια τρός.

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι  Α Υ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ι

περί τ?;ς Ε λληνικές παιδείας καί γλώσσης.

ίΤρός τούς "ΕΑ.Ιηνας.

 ̂ Σάς έδιδαξεν ίκανώς ή Προκήρυ£ις, δτι οί φ ιλογενέςατοι Ζωσιμά- 
Οαι έπεχειρησαν τήν έκδοσιν τώ ν Ελληνικών ποιητών καί συγγραφέ
ω ν, κοινώς μεν δι ώφέλειαν δλων τής Ελνλάδος τών νέων, έξαιρέτως 
δε τών εις δσους ή τύχη δεν έδωκε ανάλογα μέσα μέ τόν έρωτα  
τής παιδείας, όστις καίει τάς εύγενέϊς αύτών ψυχάς. ’Α φ’ δσα έως 
τώρα ήργοποριζον τής Ελλάδος τήν άναγέννησιν ήτο καί ή έλλειψις 
τώ ν βιολιών· έπειδή έκράτέι τούς σπουδάζοντας τήν ‘Ελληνικήν γλώ σ 
σαν πτω χού ς μαδητάς είς πολλήν τώ ν ‘Ελληνικών βιβλίων άγνοιαν, 
ή τους κατεδικαζε νά δαπανώσι τής μαδήσεως τόν πολύτιμον και
ρόν εις ολίγων τινών αντιγραφήν, τά  όποια έτυπώδ^σαν πολλάκις, 
και είναι κοινοτατα μεταςύ  τών αλλογενών Εύρωπαίων. Τοιουτοτρό- 
ποίς ή όιδασκαλία, γινόμενη άπό διδασκάλους, στερημένους καί α ύ -  
τούς βιολιώ ν, έγινετο μακρά, πολύπονος, ά/ίδής, τοιαύτη, είς βρα
χυλογίαν, ώ στ ητο δαύμα, αν μ ετά  πολλούς χρόνους, καί άπό χ ο -  
ρον μαδητών πολυάριθμον, εκβαινον ολίγοι τινές πλουτισμένοι μ έ μ ε-  
τριαν ειδησιν τής γλοίσσης. Σχολεϊον χωρίς βιβλία είναι τό αύτό καί 
τεχνίτου  έργαστήριον, γυμνόν άπό τά  αναγκαία τής τέχνης εργαλεία.

Αλλά νά γε'ννι δραστήριος ή δεραπεία τής έλλείψεως ταύτης, κατά  
την έπιδυμίαν τών Ζωσιμάτων, νά έξαπλωδ/j καί νά καταςαδή κοι
νή εις δλην τήν Ελλάδα ή αύτή εκείνη σοφία, ήτις συνελιήφδη πρώ
τον είς τά  σπλάγχνα  τής Ε λλάδος, καί τήν οποίαν τά λλα  έδνη δέν 
εντρεπονται να όμολογώσιν ότι έ’λαβον άπό τούς Ελληνας, νά κανουρ- 
γισδή και νά άναζήσ·/) πάλιν τό  ‘Ελληνικόν γένος· είς όλα τα ϋτα  
είναι χρεία πολλώ ν άλλων μέσων, τά  όποια παρά τούς φιλογενεΐς 
διδασκάλους νά μεταχειριαδΐί άλλος δέν δύναται. Ζητώ λοιπόν τήν 
άδειαν, νά σχεδιάσω καί τά κακά τά  γεννώμενα άπό τήν αμέλειαν 
τώ ν μέσων τούτω ν, καί όσα καλά προσμένονται άπό τήν λελογισμέ
νων αύτών μ ετα χείρησυ. Η αυτοσχέδιος έ'κδεσις «ύτη δέν είναι 
συμβουλή’. Π ολλοί άπό τούς διδασκάλους δέν έχουσι χρείαν συμ
βουλής· άλλά πολλοί άπό αύτούς άπαντώσιν όσας δυσκολίας πρέ
π ε ι  νά ποοσμένν) δστις έπιχειρεϊ νά καινοτομήστ) πράγματα καί έδη, 
εις τά  όποια ή παλαίωσις έπροσκόλλησε, τρόπον τινά, σέβας δρη- 
σκευτικόν. Εις τοιαύτην περίστασιν, ό άτιλοϋς κχί «κακός άνθρωπος



πολεμ εΐ τήν καινοτομίαν, δι’ όχι άλλο παρά διά τήν αυτήν έκείνη* 
εξιν, ή όποια τόν κάμνει νά φορίί πά ντοτε τά  αΰτά ενδύματα, νά 
τρώγνι τά  αΰτά βρώ ματα, νά κοιμάται καί νά έξυπνίζετα ι τήν αύτήν 
ώραν τής ήμέρας, άν καί της υγείας του εναντία ήναι ή τοιαύτη έ 
ξ ις , καί νά ύπάγ·/) καδ’ ήξεραν διά τής αυτής όδοϋ εις τους αυτούς 
τόπους, άν καί ήναι άλλη συντομωτέρα όδός, καί τόποι άλλοι πλέον  
επιτήδειοι είς τόν σκοπόν του· τοϋ δε πονηρού καί γόητος αί κραυ- 
γα ί, παρά τήν εξιν ταύτην γεννώ νται καί άπό τόν φόβον, μήπω ς 
ή κίνησις τού πεπαλαιω μένου πράγματος συγκινη'σει καί ταράξει τήν 
τιμ ήν, τήν οποίαν έλάμβανεν άπό τόν άνόητον όχλον δι’ αύτό. ‘ H 
έκδεσις λοιπόν αυτη είναι φωνή συνεπισχύουσα τά ς φωνάς τώ ν φι- 
λογενώ ν διδασκάλων, διά τούς άπλοΰς ανθρώπους, οί όποιοι κατά δυ
στυχίαν έμαδον ό χ ι νά ζυγίσω σιν, άλλά νά μετρώσι τάς φωνάς. Πρός 
δέ τούς δσοι σ τοχάζονται, η υποκρίνονται νά ς·οχάζω νται, τάς το ι-  
αύτας καινότητας ώς καινοτομίας δρησκευτικάς, έάν αληθώς εύρίσκων- 
τα ι καί τινες τοιούτοι, άρκοΰμαι νά εϊπω  τά όλιγα  τα ΰτα  φιλόσοφα 
λόγια  τού ΐσοκράτους· «Τάς επιδόσεις όρώμεν γιγνομένας καί τώ ν τ ε -  
* χνώ ν, καί τών άλλων άπάντω ν, ού διά τούς έμμενοντας τόϊς κα- 
τιθεστώσιν, άλλά διά τους έπανορδοϋντας, καί τολμώ ντας άεί τ ι  κ ι-  
νεΐν τώ ν μή καλώς ίχόντω ν (1 )  ».

Καί πρώτον μέν πρέπει νά λαλησω περί της Γραμματικής, η μ ά λ 
λον είπεΈν, τώ ν άναρίθμων Γραμματικώ ν, αί όποΣαι πολιορκοϋσι τ ά  
Ελληνικά φροντι^ηρια, μ έ τόσην βλάβην τώ ν σπουδαζόντων τήν γλώ σ 
σαν, ώστε (πρά γμ α  παράδοξον, άλλά κατά δυστυχίαν άληδέστατον) 
περισσότερον ηδελ’ ώφελησει τό  γένος σήμερον δστις καίει παρά δς 
στις γράφει Γραμματικάς.

όποιουδη'ποτ’ έδνους της γλώσσης η Γραμματική άλλο δεν εΐ*αι εί 
μή συλλογή τώ ν κανόνων, κατά  τους οποίους γράφει ή λα λ εΐ, εις 
περίοδον χρόνου τινά διωρισμένην, τό πλέον πεπαιδευμενον μέρος 
τοϋ έδνους. ό τ α ν  ή γλώσσα, περί τής οποίας γίνετα ι ή Γ ραμματι
κή, ζ"?ί, οί πεπαιδευμένοι τοϋ έθνους, δεν έχουν σχεδόν ούδεμιαν χρ εί
αν τοιαΰτης συλλογής, επειδή αυτοί ένομοδέτησαν τοβς κανόνας της 
γλώσσης· καί οί απαίδευτοι έχουν πολλά  όλίγην χρείαν, επειδή ά -  
κούουσι καί άναγινώσκουσι τούς ζώ ντας τούτους νομοδετας. Α λλ ό 
ταν έξ άμελείας τών πεπαιδευμένω ν, η καί διά τήν φυσικήν κλισιν 
τοϋ άνδρώπου νά μεταβαίνει άπό τήν τελειότη τα  είς τήν παρακμήν, 
οί κανόνες της γλώσσης άρχίζω σι νά παραβαίνωνται καί νά κατα
φρονώ ντας δταν ή γλώσσα άσδεννί, καί τρεχνι, νά εϊπω  ούτω ς, είς

( 1 )  ίσ οχ ρ ά τ . Ε ΰαγορ. έγχοψ .. Top.. Β . σ ίλ . 2 7 4 ,  Αΰγν;ρου.

τ ·  γήράς της, τό τε  μέρος άπό τά έθνος, προδυμούμενοι νά έμ π ο δ ι-  
σωσι τόν δάνατον της γλώσσ/ις, είς τήν οποίαν έγραψαν οί δοξά -  
σαντες τό έθνος, συλλέγουσιν ά π ’ αύτών τά  συγγράμματα δλας τάς  
χρη'σεις, είς τά ς όποιας εκείνοι ώς έπ ί τό πλεΐστον συμφωνούν, τάς  
άνάγουσιν είς τόσα κεφάλαια, δσα είναι τά  μέρη τοϋ  λόγου, έκδε'- 
τουσι τούς κανόνας της πρός άλληλα τούτω ν ορδής συντάξεως, κ#ί 
κάμνουσιν ουτω τήν λεγομένην Γραμματικήν (1 ) . Ε ίναι λοιπόν ή 
Γραμματική έμφραγμα τρόπον τινά καί γης ανάστημα έναντιον τού  
κατακλυσμού της βαρβαρότητος. (Ακολουθεί.)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΙ ΤΗΣ «ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Κ ΡΙΜ Α ΙΑΣ.»

Η  Κ ριμαία, διά τε  την κεντρικήν αυτής 5έσιν μεταξύ  Ευρώπης 
καί Ασίας, τό  ύγιεινόν αΰτης κλίμ α , την ευφορίαν της γης καί τούς 
αυτοφυείς λιμένας της, έξ άμνημονεύτων χρόνο>ν διηγειρε τήν πλεο
νεξίαν παντός λαού, σκοπός τοϋ οποίου ήτο γενική κατάκτησις. Εν
ταύθα, οί έπ ιχεφ η μ α τία ι γόνοι της Αρχαίας Ελλάδος έθεμελίωσαν α
ποικίας, αΐτινες έξηκολούθουν νά άκμάζωσιν εις παν δ ,τ ι συντείνει 
πρός τόν έξευγενισμόν και την ευδαιμονίαν τής άνδρωπότητος μέχρι  
τής έλεύσεως τώ ν 'Ρωμαίων. Ο παραταδείς πόλεμ ος, δςτις, τ ό τε ,  
συνέβη μεταξύ  τώ ν νικητών τούτων τοϋ κόσμου καί τοϋ ηρωικού 
αύτών αντιπάλου Μιθριδάτου, τοϋ τελευταίου Ελληνος ηγεμόνος της  
Κ ριμαίας, άναμφιβόλω ς, υπήρξε μ έγα  πρόσκομμα είς τόν πολιτισμόν  
τής χώ ρας. Ομως ή αλλαγή τώ ν διοικητών ώφέλησεν έπί μάλλον  
καί μάλλον τους κατοίκους, διότι, άφ’ δτου μετεβλήδη πάσα  έκ μ έ 
ρους αύτών (τών κατοίκων) άνδίστασις, ή άείποτε έμφρων τώ ν ί*ω- 
μαίω ν π ολίτικη , σκοπόν είχε την άνάμιξιν αύτών μ ετά  τώ ν έδνών 
άτινα  εΐχον καθυποτάξει, καί την πρόοδον τώ ν χω ρώ ν, δσας είχον  
κυριεύσει. Περί τούτου, λίαν έναργώς, πληροφορούμεθα καί σήμερον 
έκ τώ ν έλικοειδών όδών, τώ ν διωρύγων, αΐτινες χρησιμεύουσιν ώς 
ύοχεΐα  τώ ν λιμναζόντω ν ΰδάτων καί λοιμω δώ ν βορβόρων, έκ τοϋ  
υδραγω γείου, καί άλλων δημοσίων πολυτίμω ν έργω ν, τά  όποια ό περιη- 
γη τη ς θεωρεί όμοϋ μέ τά  έρείπεια μεγαλοπρεπώ ν πόλεω ν, δεικνύοντχ  
α π α ντα  ό «  τό  σχέδιον αύτών ήτον ωφέλιμον συνάμα καί άξιόλογον.

(1 ) «Το St όρβον Ιν το 'ς χαρά  το~; ίνδοξοτιροις τΰ ν  λογίων ώ ; «πί τό πολυ 
» > .£ γ ί μ ί ν ο ΐ { ·  ε κ  τούτων ·νάρ χα'ι περί τούτων r, ·νο*ααατιχή βϊωρί* χα'. }»«6οί«ζ». 
Η ί: οώρ. Γαζ, Γρ«ι*ι*ατ!χή Βιολ. Δ'.



Ε π ί τής πτώσεως τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, ή Κριμαία κ κ -  
τεδικάσθη ύπό τής ειμαρμένης είς ,3-λιβεράν ανατροπήν, ές ή; ουδέ
ποτε άνέλαβϊ. Λ ; δλαι αί άλλαι κείμεναι έπί τοϋ Εύξείνου καί έν 
τΐί Μικρά Ασία χώ ραι, ούτως καί αυτή βαθμηδόν, έλεηλατήθη ύπο 
τώ ν θηριωδών εκείνων βαρβάρ&>ν, τών Κ ελτώ ν, Σκύθων, Γότθων καί 
θύννω ν, οΐτινες είς μυριάδας ένεφανίζοντο, πότε μέν έκ τών ά πω - 
τάτω ν έρημων της Αρκτου, πότε δε, έκ τών μακρών πεδιάδω ν της 
Ασίας, καταρρέοντες ώς χείμαρρος έπί τώ ν γαιώ ν τούτων τοϋ πλού
του καί τής όλβιότητος, μην άφίνοντες άλλο δπίσω αύτών κατά τήν 
τρομεράν διάβασίν των ε'.μή μαΰρα ίχνη έρημώσεως καί κατας-ροφής.

Ε υτυχώ ς, είς τήν Κ ριμαίαν, μετά  τήν έλευσιν τώ ν βαρβάρων τού
τω ν είσέβαλεν έπί τέλους Ιν τώ ν τακτικωτέρων στοατιοιτικών τ α γ 
μάτω ν άφ’ δσα μ έχρ ι τοϋδε άπήντησαν μεταξύ τών άγριων τής Α 
σίας. Τοιοϋτον τ ά γ μ #  άπετέλουν οί όπαδοΐ τοΰ μεγάλου Τάταρος 
άρχηγοΰ τοϋ Κ έγκισκάν, έθνους συγκειμένου έκ μ α χίμ ω ν ιππέω ν, οΐ- 
τινες, έφ’ οσον χρόνον διετέλεσαν ηνωμένοι ύπό τάς οδηγίας ενός 
άρχηγοΰ, ησαν αρκούντως Ικανοί νά νικήσωσιν όποιανδήποτε δ ύ ν χ -  
μ ιν , τήν όποιαν τά  έθνη ήθελαν τοϊς άντιτάξει, έπ ’ έλπίδι τοϋ ν’ 
άναχαιτίσοίσι τήν άσκεπτον αύτών πορείαν.

Μ ετά τον θάνατον τοΰ Ταμερλάνου, διαιρέσεις Ιλαβον χώ ραν είς 
τ ά  συμβούλιά τω ν, καί άφοΰ διεχωρίσθησαν είς διάφορα άνεξάρτητα  
κράτη, ισχυρός τις ήγεμώ ν, απόγονος τοΰ Κ έγκισκάν, ονομαζόμενος 
Κ γέραΐ, έλαβε τήν αρχηγίαν τής ίσχυροτέρας φυλής, καί μέ τά  ε 
κατομμύρια τώ ν όπαδώ ν του, διηνεκώς, άποκατέστη έν τί) Κριμαία: 
καί είς τάς εύρείας έκείνας χώ ρας έπί τοϋ βορείου άκρο>τηρίου τής 
Μαύρης θαλάσσης, έξαιρουμένης τής Βασσαραβίας έξ ενός, καί εκτει
νόμενοι μ έχρ ι τοϋ άκρωτηρίου τής Κασπίας έκ τοϋ άλλου. Ενταϋθα  
έξηκολούθησαν νά διαμένο>σιν έπί εκατονταετηρίδας, είς πείσμα  τής 
άεννάου έχθρας τώ ν Χριστιανών αύτών γειτόνω ν, τών Πολλάκων, 
ίώ σσοιν, Ο ΰγγάρων, καί άλλων έθνών τής Ανατολικής Ευρώπης.

AS φιλοπόλεμοι αύται φυλαί— οί Τ άταοοι, μεγάλω ς ήδικήθησαν 
ύπδ τών συγγραφέων τής εποχής μ α ς, δ ιότι, καίτοι μή οντες καθ’ 
ολου εξευγενισμένοι, ήσαν, τουλάχισ τον, λαός φιλάνθρωπος, έάν δυ- 
νάμεθα νά κρίνωμεν έκ τής αξιέπαινου άνεξιθρησκείας $ν έδειξαν πρός 
πάντας τούς διαφέροντας αύτών κατά τδ δ ό γμ α , διότι ή Κ ριμαία, 
διαρκούσης τής διοικήσεώς τω ν, ύπ/,ρξε τό μόνον καταφύγιον τών 
Εβραίων καταδιωκομένων ύπό τώ ν Χρις-ιανών, καί τούτιον άλλήλοις 
διχονοούντων— ότέ ρέν διαμαρτυρούμενοι διαφεύγοντες τούς τρόμους 
τής ίίράς Εξετάσεως, ότέ δέ Ρωμαίος Κ αθολικοί, τήν σπάθην τών

ύπέί πίστεω ; άντιπάλω ν αΰτών Ελλήνω ν,—  έκαστος έν άλλάζ και" 
κατά τήν έ/.βασιν τοϋ πολέμου, ήναγκάζετο νά καταφεύγω παρά τοΐς 
όπαδοίς τοϋ Μωάμεθ. Οτι οί αιρετικοί οϋτοι— ιδίως οί Ελληνες, οί- 
τινες ήσαν οί πολυαριθμότεροι— εύγνωμόνω; άντήμειψαν τήν έ π ιδ α -  
ψιλευθεϊσαν είς αυτούς προστασίαν, τοΰτο μανθάνομεν παρά τοϋ Α ί-  
δεσίμου Κ.ου Τούκ καί Κ.ου Κ άστερα, συγχρόνων συγγραφέω ν, οΐ- 
τινες μ άς πληροφοροϋσιν ότι, κατά τήν διάρκειαν τών μεταξύ Ρ ώ σ- 
σων καί Τατάροιν πολέμω ν, οί Χριστιανοί, μέχρι τέλους, έπ ολεμ η -  
σαν άνδοείως είς τά ; τάξεις τώ ν εύεργετησάντων αύτούς Μ ωαμεθα
νών. Ε κπαλαι, ή Κριμαία έθεωρήθη 6πδ παντός κατακτητικοΰ λαοϋ  
μέχρι τώ ν Γενουβέζων καί τών Ενετών ώς μ ία  τών επισημότερω ν 
5έσεων τοϋ παλαιοΰ κόσμου, ό  μέγιστος ποτα μ ός τής Εύρώπης—  
ό Δούναβις— παρέχει αύτη τά προϊόντα τής Δυτικής και Κεντρικής 
Ευρώπης· ό Εύξεινος χρησιμεύει ώς μέσον συγκοινωνίας αύτής ρ ετ ά  
τώ ν πλουσίιον χωρών τής Κεντρικής Ασίας’ ό Θρακικός Βόσπορος, 
μ ετά  τής Κ ωνσταντινουπόλεως, Ε λλάδος, Ιταλίας, καί τών διαφό
ρων τής Μεσογείου έπικρατειών. H Νήσος τοϋ Ταμάν καί τδ Κού
βαν ένοϋσι αυτήν μετά  τοϋ Καυκάσου, ή δε Αζοφική S-άλασσα μ ε
τά  τής μεγάλης ρωσσικής Αύτοκρατορίας. Τοιουτοτρόπως, ή Κ ριμαία  
εχει διώρυγας καί πόρους δι’ έμπόοιον δπερ ούδέποτε δύναται νά  
χρεωκοπήσ/) καί τό όποιον πρέπει νά έξακολουθή έτι μάλλον έπ ε-
κτεινόμενον καθ’ 8ν χρόνον αί εύλογίαι τής ειρήνης, τής β ιομ η χα 
νίας καί τοϋ πολιτισμού ^έλουσι καί αύθις έπανέλθει είς τάς έπ ί 
πολύν χρόνον παραμεληθείσας χώρας τής Ανατολικής Εύρώπης καί 
Α σίας, ό μ ω ς , ή ώραία αυτή Χερσόνησος, μ ' όλας τάς όποιας χ ο 
ρηγεί ώφελείας, ύπήρξεν άχρι τοϋδε, σχεδόν, άγνω στος είς τά  έ 
θνη τής Δύσεως, τά  όποια ολίγον έφρόντισαν περί αύτής, ώσάν νά
εκειτο είς τά  ένδότερα τής Κίνας. Οϋδέ είσίν δλιγώτερον προσοχής
άξια τά  φυσικά προτερήματα τής Χερσονήσου ταύτης. Εκτος τής 
Σεβαστουπόλεως, ητις, κατά τήν γνώ μην πα ντός εΐδήμονος, είναι, 
ήδη, μία  τών δχυροτέρων ναυτικών πόλεω ν τοϋ κόσμου, ύπάρχουσι 
διάφοροι άλλοι αύτοφυεΐς λιμένες εξίσου καλοί, είτε , χάριν τοϋ εμ 
πορίου, ε ίτε , πρός άμυναν τώ ν ναυτικών δέσεων.

Εάν προσθέσωμεν καί τό πασίδηλον γεγονός δτι οί σφοδροί άνε
μοι καί οί χείμαρροι τής Μαύρης 3-αλάσσης, άπαντες βοηθοϋσι κά
θοδον έκ τής Κ ριμαίας είς τήν Κ ω νσταντινούπολή, πόσον είναι ση
μαντικόν διά τά  έθνη εκείνα τά  όποια ένδιαφέρονται είς τήν έκ -  
βασιν τοΰ παρόντος τυχηροϋ πολέμου, νά προλάβωσιν ήδη, δτ ε -  
χουσι τήν δΰναμιν, τοιοϋτον έπ'.κίνδυνον ενδεχόμενον, γνω ρίζοντα, oTt,



έφ’ 8σβν ή Κ ριμαία κατέχεται ύπο μ εγά λη ; στρατιω τική; καί ναυ
τικ ή ; δυναμεως, όποια ή τ ι ;  Ρο>σσία;, ούδεμία δύναται νά ΰπάρξ-,ρ 
έλ π ί; σωτηρία; τ η ; Τουρκική; Αυτοκρατορία;, ή πα ντό; άλλου π λ η 
σιόχωρου ασθενούς κράτου;.

Α λλ  έπανέλθωμεν είς τήν περί τής Κ ριμαία; ίς-ορικήν ήμών σκια
γραφίαν. Οί Τ άταοοι, ώς οί γείτονες αύτών Τούρκοι, άπεστρέφοντο  
πά σα ν ένασχόλησιν έκτο; εκείνη; τών οπλών έγκαταλείποντες τή ν  
γεω ργίαν καί το έμπόριον εί; τήν φροντίδα τώ ν Χρις-ιανών καί Ε 
βραίων ύπηκόο^ν των.

Ε κτοτε μή ευαρεστούμενοι είς άλλο τ ι έρεθιστικώτερον έν καιρω  
ειρήνης πάρεξ είς τάς ήδονάς τοϋ Χ αρεμιού, καί ύποκύπτοντε; εί; 
τήν οκνηρίαν τόσον ίδιάζουσαν εί; τον Ασιατικόν χαρακτήρα, προ
ϊόντος τοϋ χρόνου, έφάνησαν, κατά τήν ρώμην, πολλώ  κατώ τεροι 
τώ ν μ α χίμ ω ν αύτών προγόνω ν, χω ρίς ν’ άποκτήσω σι, π ρ ά γ μ α , το  
όποιον χρεω στεϊται εις τά  εξαιρετικά έθιμα τώ ν Μ ωαμεθανών, τάς 
γνώ σεις καί τήν οξύνοιαν τώ ν Χριστιανικών εθνών.

Α ναγνω ρίζοντες τόν Σουλτάνον ώς αρχηγόν τής Εκκλησίας τω ν, 
καί οντες, τρόπον τινά , ανεξάρτητοι τή ; Οθωμανική; Π ύλη;, ένεκα 
τή ς γεω γραφικής δέσεως τής χώ ρας των κειμένης έπί τής άκρα; τής 
Τουρκικής Αυτοκρατορίας, συνεχώς ΰπέκειντο είς προσβολάς έκ μ έ 
ρους τώ ν Π ολλάκων, Ο ύγγάρω ν, καί μεταγενεστέοω ς τώ ν 'Ptaaaojv, 
κατά  τήν διάρκειαν τώ ν μακρών πολέμω ν μεταξύ τών διαφόρων τού
τω ν έθνών καί τώ ν Τούρκων, τώ ν αρχαίων αύτών πολεμίω ν. Προ
σ έτι, όμω ς, αν καί ό αριθμός τώ ν Τατάρων είχεν , έπί πολύ , έλα τ-  
τω θή , φθορά, ήτις συνήθης φαίνεται είς π ά ντα  Μωαμεθανικόν λαόν, 
μ  δλον τοϋτο, αύτοί, έπί μακρόν καί άνδρείως έπολεμησαν αμυνό
μενοι τήν πατρίδα  τω ν, καί, έπί τέλους, διετήρησαν τήν έπικρα- 
τήσασαν περί αύτών φήμην, δτι ήσαν οί έπιτηδειότεροι ίππεΐς  τής 
έποχής τω ν. Μ άλιστα, καί καθ’ ήν πεοίπτω σιν όλόκληρος ή δύναμις 
τής Ρωσσικής Αυτοκρατορία; έστράφη κα τ’ αύτών, έάν, Ινεκα τώ ν 
πολιτικώ ν διενέξεων, δέν ήσαν δύο κόμ μ α τα , οί ύπερασπισταί τώ ν  
αντιπάλω ν Κ άν;, διαφιλονεικοϋντες περί τής έξουσίας, χωρίς διόλου 
ν  άποβλεπω σι τά  συμφέροντα τή ; ιδία; τω ν πα τρίδο;— ίσω; ήθελαν 
νικήσει τού; εχθρού; το>ν.

Σ υγγραφεί; τή ; σημερινή; έποχή; έμνημόνευσαν πολλού; ένδιαφέ- 
ροντα; τρόπου; ώς πρό; τόν χαρακτήρα τώ ν Τατάρων τή ; Κ ριμαία;. 
Ούτοι ές-άθησαν οί τολμηρότεροι ίππεΐς καί οί έμπειρότεροι ξιφις-αΐ 
τοϋ  Τουρκικού στρατού, καί πρό; τούτοι; διέπρεψαν διά τάς κοι
νωνικά; αύτών άρετά;, τήν φιλαλήθειαν καί εμπιστοσύνην είς τάς

έργασίας τω ν, ώς καί διά τήν φιλανθρο>πίαν τω ν καί τά μ ετα ξύ  αύ
τών καλοκάγαθα αισθήματα. Καί τήν σήμερον, περιηγούμενος τ ι;  
τήν Κριμαίαν 5 ελει, ασμένως, ί'δει είσέτι ύπάρχοντα; διαφόρους ε 
πιεικείς νόμους συστηθέντας ύπό διαφόρων Κάνς καί ιδιαιτέρων ατόμω ν.

Μετά τήν βιαίαν κατοχήν τής Αιβωνίας καί Κ ουρλανδίας, διότι 
δέν δυνάμεθα νά τήν όνομάσωμεν κατάκτησιν, ό Μ έγα; Π έτρο;, μο- 
νίμ ω ;, έγκαθιδρυθεί; έν τή Β αλτική , έστρεψε τήν προσοχήν του είς 
ά λλα ; 5-αλάσσα; κειμένα; πλησίον τή ; αύτοκρατορία; του , τόν Ε ύ- 
ξεινον καί τήν Κ ασπίαν, οτε, διά τοϋ μεγαλεπηβόλου νοό; του , *- 
σκέφθη δ τι, έάν π οτε ή Ρωσσία έμ ελλε  νά έγερθή έπί τώ ν ερει
πίω ν τή ; Τουρκία; καί Περσία;, πρέπει νά έπιτύχη  τήν κατοχήν τή ;  
Χ εοσώ νο:, καί διά τοιαύτη; άξιοθαυμάστου επιμονή; έπεδίω ξε τόν  
σκοπόν του, ώ στε, διά τή ; συνθήκη; τώ ν 1 7 2 4 ,  είδε τ ά ; ό υ σ σ ι-  
κάς κατακτήσεις, ώ τοϋ θ α ύ μ α το ς! μέχρι τώ ν έκβολών τοϋ ’Αρα
ξα ! έν φ ,  συγχρόνω ς, ή Κ ριμαία καί ό Καύκασος έγειναν τό ι α 
τρόν άδιαλείπτω ν μ α χώ ν, προκαλουμένων παρά τώ ν κατακτητικώ ν  
αύτοϋ στρατώ ν κατά τής ανεξαρτησίας τώ ν ατυχώ ν τούτω ν τόπω ν.

ίσχυρά ούσα έν τη  ένότητι καί έθνικότητι τού λαοϋ της, καί I- 
χουσα  γείτονα ;, άφ’ ένό; μ έν, διαχωρισμένου; ενεκα τώ ν πολιτικώ ν  
διενέξεων, άφ’ ετέρου δέ, κατεσπαραγμένου; υπό τώ ν ΐμφυλίω ν δ ια - 
πληκτισμώ ν καί τών έχθροπαθεκον έναντίω ν σ χισ μ ά τω ν, ό μ ολογη -  
τέον, δτι ή Ρωσσία εύρέθη εί; 3έσιν νά ένισχυθή δπω ; μετατρέψν) 
τ ά ; έριδά; τω ν εί; ϊδιον αύτή; δφελο;, καί τοιουτοτρόπω ; τά κακά  
τα ϋ τα  έπαυξάνουσιν έτι μάλλον κατά  ττ,ν εποχήν μα;.

Φσαύτως, μετά  τ ή ; κρυπτή; έκείνη; περισκέψεω; τοσοϋτον ίδιαζού- 
ση; τη ρωσσική πολιτ ική , αύτή δέν έπεχείρησε νά έπεκτείντι τήν π ε -  
ριφέρειάν τη ; έω; ού έκ τώ ν διχονοιών καί τοϋ έμουλίου πολέμου τώ ν  
έννοουμένων αύτή; θυ μ ά τω ν, εμαθεν δτι αύτοί δέν ήδύναντο πλέον  
νά άνθέξωσι, ένταυτώ, μ ετά  μεγάλης προσοχή ;, άείποτε, ϋπεκφεύ- 
γουσα τόν τρόπον δι’ ού ήδύνατο νά έκτεθή εί; πόλεμον μ ετά  τ ί 
νος τώ ν μ εγάλω ν τής Εύρώπης δυνάμεων. Τά γειτνιάζοντα  αύτήν α
σθενή καί μικρά κράτη ήσαν τό λατομεΐόν της, καί, ΐνα  τά κατα
κτήσω, ύφίστατο, μόνον, ή ανάγκη τοϋ νά ενσπείρη διχόνοιαν μ ε
ταξύ τώ ν κατοίκω ν, άκολούθω;, ύπό τό πρόσχημα  δτι έβοήθει τού; 
συμμάχους τη ς, νά είσέλθη καί λάβη στρατιω τικήν κατοχήν ο>; προ- 
σ τά τ ι; τή; χώ ρα ς, ήτίς, τ ό τ ε , βεβαίω ;, ήθελε συγκαταταχθή μετά  
τώ ν κτήσεων τ η ;. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον, ήθελδν επ ιτύχει τήν κα
τ οχή ν τής Κ ουρλανδίας, Αιβωνίας, Πολλωνίας, Γεω ργίας, Μ ογγρε- 
λ ία ς, ίμμερετίας; καί τώ ν εκτεταμένω ν εκείνων χω ρώ ν, α'ίπνες, μίαν



φορ&ν, έδιδαν εισόδημα εϊ; τόν Κ,άνς τής Κ ριμαία:, έχτος τώ ν τ £ -  
σων ωραίων έπαρχιώ ν τά ; οποίας άφήρπασεν έκ τής άσθενοϋς π α 
λ ά μ ες τής Περσίας και Τουρκίας, και αΐτινες εχουσνν έκτασιν μ ε -  
γκλητέραν εκείνης τήν όποιαν δύνανται νά λάβω σ α  ήνωμέναι ή Γ α λ
λία  καί Μ εγάλη Βρεττανία. (Ακολουθεί.)

 w* —-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

ΑΝΝΗ ΚΟΜ ΝΗΝΗ Η Π Ο Ρ Ψ ΪΡΟ ΓΕ Ν Ν ΙΙΤΟ Σ.

ΙΙλ-Λϊ τό γένος ή γυνή αίίτη, άπό τής Βασιλικής τώ ν Κ ομνηνώ *  
δυναστείας, πρωτότοκος ούσα 3υγάτγ·ρ ’Αλεξίου τοϋ Αύτοκράτορος 
κ»ί Ειρήνης Δούκα. Σύζυγος δε Νικηφόρου Καίσαρος τοϋ Βουεννίου, 
άνδοός συνενοϋντος είς την στρατιω τικήν εμπειρίαν καί παιδείαν οΰ 

σμικράν.
Εγεννήθη ή Αννη έν Βυζαντίιρ κ χτά  τό 1 0 8 3 ,  άπεθανε δ ε  π ερ ί  

τό  11 4 -8 , τό  6 5  έτος τής ηλικίας τη ; άγουσα.
Πολλά παράδοξα διηγούνται περί τής νεανικής ηλικίας τής Β α -  

οιλόπαιδο; ταύτης, τινες μάλιστα  προσθέτουσιν δτι κατά βαρβάρω ν  

συνεκστράτευε τώ πατρί.
Προικισθεΐσα άπό τήν φύσιν με εξοχον καί σπανίαν νοός έτοιμό- 

τνιτα, άνατραφεΐσα β α σιλ ικ ές , καί εΟίΛοιρΥΐ^ασα τ υ χ ο υ σ /ς
έκπαιδεύσεω ;, ταχέως κατέστη περίβλεπτος διά τε τήν μάΟησιν καί 
τήν ευφυΐαν αύτής.

Αλέξιον τόν Κομνηνόν άποθανόντα, διεδέχετο ό υίός αύτοϋ Ιω
άννης. Τ ότε ή ήγεμβνόπαις Αννη, συνομώσασα πρός πολλούς δ υ σ α -  
ρεστημένους αύλικούς, έπεχείρησε τήν έκθρόνισιν αύτοϋ, επί σκοπώ  
νά αναγόρευση Αύτοκράτορα τόν Καίσαρα Βρυέννιον.

’Α λλ’ ή συνωμοσία άπεκαλύφθη, οί δε συνω μοται, στερηθεντε; 
τώ ν ύπαρχόντω ν τω ν, έξορίσθησαν.

Τ ότε ή  εύτυχή; τοϋ Αλεξίου 5 υ γά τη ρ , φεύγουσα τόν κόσμον, οί> 
τίνος ειχεν ήδη άρχίση νά γεύη,ται τάς πικρίας, και γενομένη (λέ- 
γουσι) Μ οναχή, άφιερώθη δλω; είς τήν σπουδήν καί μελέτην, είς αύ- 
τήν καί μόνην εΰρίσκουσα άνακούφισιν καί παρηγοοίαν τών πόνων της.

Περί τήν έποχήν ταύτην συνέγραψε τήν ’Α λεξιάδα, τουτέ-  
®τι τήν περί τώ ν κατορθωμάτων τοϋ πατρός αύτής Αλέξιου δ ε -  
χαπεντάβιβλον Ιστορικήν Π ραγματείαν, άρχίζουσαν άπό τοϋ έτους 
1 0 8 1 ,  ί τ .  τελευτω σαν είς το  ετο; 1 1 1 8 ·  τόν Επιστημονικόν τ ο ϋ -

τον διάγουσα βίον, ή Αννη έτελεύτησεν έ ret τής Βασιλείας τοΰ Ε μ »  
μανουήλ Κομνηνοϋ.

Καί τοιοϋτος μέ» έν βραχεί ό τής Κομνηνής βίος· τις δε ό y a ·  
ρακτήρ τής ίιγεμονίδος τ α ύ τ η ς; τίς ή άξια αύτής ώς Συνγραφέως, 
καί όποιον τό κϋρός της ώς Ιστορικού, ιδού τ ί απολείπεται έν ο -  
λίγοις νά προσθέσωμεν.

Ανατραφεΐσα εντός Αύλής φιλοδόξου καί πολυτελούς, καθεζομένη  
παρά τόν Βυζαντινόν .θρόνον, δεν ήδύνατο ή Αννη ή νά κ α τέχετα ι  
ύπό αισθημάτων καί ιδεών δλως, ούτως είπεΐν, Αριστοκρατικών.

Ο αγέρω χος καί φιλόδοξος αύτής χαρακτήρ, τήν εσυρε τα χέω ς  
μακράν τοϋ κόσμου, εν ώ είς τό έςής ήθελε ζή  μόνη καί έγ κ α τα -  
λελειμμένη , έν ώ κατά παν αύτής βήμα ήθελεν ά πα ντα  τ ι ,  ά π ο -  
σπόν τώ ν όμμάτω ν της δάκρυα πικρά, ό π λ ίσ α σ α  τήν δεξιάν αύτής 
κατά τοϋ άδελφοϋ καί Βασιλέως τ η ;, απειθής ΰπήκοο;, καί σκληοά 
αδελφή, ήσθάνθη, ίσως, άργά, τάς τύψεις τοϋ Συνειδότος.

Δεν ε’ιμεθα δθεν τής γνώ μης τώ ν άποκαλεσάνπων τήν Αννην Η- 
ρω'ί'δα, καί μ άλιστα  Α παοάμιλλον. ν£ ρ γ α  τοιαϋτα δέν συνηγορούσι, 
βεβαίως, ύπέρ τώ ν έπιχειρησάντων αύτά. Οσω καί αν άγαπώ μ εν τήν  
Κ ομνηνήν, δέν δυνάμεθα νά μή καταδιχ,άσωμεν τήν άπάνθρωπον 
πράξιν της.

II Ιστορία δμως τώ ν γρα μ μ ά τω ν έδικαίωσε τήν Βασιλόπαιδα, ό 
δε άπονεμηθείς αύτη τίτλος τής ίοφ ω τά τη ς, είναι βεβαίως άξια α
μοιβή τώ ν πολλώ ν καί ποικίλων σπουδών της.

Καί π ραγμ ατικώ ς, καθ’ ^ν εποχήν ή ’Ανατολή πασα έβυθίζετο  
εις σκότος πυκνόν άμαθείας, κατά τήν παραμονήν αύτήν τών Σταυ
ροφοριών, ό Βυζαντινός κόσμος είδεν έμβρόντητος τήν γυναίκα τα ύ
την βάπτουσαν τόν κάλαμον καί χαράττουσαν μελίρρυτα ’Α ττικά  
ρήματα. II Αλεξιάς έπέζησε τής Αννης οπως διαιώνιση τόν θρίαμ
βον, τόν τελευταΐον ίσως, τής Α ττικής Σοφίας έπί τής Βυζαντινή; 
άγυρτείας !

Καί δέν έθαύμασε μόνη ί) Σοφή Εύρώπη τήν πολυμάθειαν τής  
γυναικός καί τό γλαφυρόν τοϋ υφους της, καί οί σύγχρονοι αύτοί 
τήν έθαύμασαν. Ο Ζωναρας ελεγε περί τής ’Αννης, δτι «καί τήν  
γλ ώ τ τα ν  εΐχεν ακριβώς Αττικίζουσαν καί τόν νοϋν πρός ΰψος θεω 
ρημάτων όςύτατον. Ταϋτα δέ αύτή προσεγένοντο, προσθέτει, φύ- 
σεως όξύτητι καί σπουδή. Προσετετήκει γάρ ταΐς βίβλοι; καί λ ο -  
γίοις άνδοασι, κ«ί ού παρέργως ώμίλει αύτοΐς.»

Τό περίεργον δέ είναι δτι καί αύτή ή Αννη, έν τώ  προλόγω τής 
Α λεξιάδος, μεγαλοφρονοϋσα, πλέκει αύτή εί; εαυτήν μεγαλοπρεπές



έγκώ μιον, δπερ, ώ; πάνυ περίεργον, ενταύθα πα ρα θετομ εν
«Τ αϋτα, λ έγε ι, διεγνωκυία εγώ  Αννη, j -υγάττρ μέν Βασιλέων Α 

λεξίου καί Ειρήνης, πορφύρας τιθύνη μα τε  καί γέννημ α, γ ρ α μ μ ά 
τω ν ούκ άμοιρο:, αλλά και το 'Ελληνίζειν ές άκρον έσπουδακυία, 
και ρητορικής ούκ αμελέτητος έχουσα, καί τάς Αριστοτελικάς τ έ -  
χνα ς ευ άναλεξαμένη, καί τους Πλάτιονος διαλόγους καί τόν νοϋν 
άπό τής Τετρακτύος τώ ν μαθημάτω ν πυκάσασα ,»  κτλ .

Καί τοιαύτη μέν ή Α λεξίας ώς σ ύγγραμμα· ώς Ιστορία δε, καί
τοι πολύτιμος διά τά γεγονότα  άτινα  ιστορεί, καί την π ιστή ν ε ι 
κόνα ^ν παρέχει ήμϊν του τότε Βυζαντινού 3-ρόνου, δέν χρήζει π ά ν 
τ ο τε  τυφλής πρός αύτήν εμπιστοσύνης.

Η ^υγάτηρ, Ιστοριογράφος τώ ν πράξεων τοϋ πατρός της, δέν ή -  
δυνήθη πά ντοτε νά δίατηοήση τήν άναγκαιοϋσαν άμεροληψίαν τής ί -  
βτορικοϋ. Τό δέ ύΐκόν φίλτρον πολλάκις κατέπνιξεν τήν φωνήν τής 
Συνειδήσεως !

Εφοβήθη ή Αννη μήπω ς παροργίσν) τήν μνήμην τοΰ πατρός τη ς , 
ώς έσπάραξε τήν καρδίαν του Αδελφού αύτής.

Ε φοβείτο νέας τοϋ Συνειδότος Τ ύψ εις!
Τά ολίγα  τα ϋτα  γράψαντες περί Αννης, ήθελησαμεν νά ά π ο δ ώ -

οω μεν είς το Πανελλήνιον £ν δνομα ένδοξον μ έν, ούχί δέ τόσον γνω ςό ν .
Είθε καί έπί τώ ν καθ ήμας χρόνων νά γεννηθώσι γυναίκες τ ο ι-  

« ϋ τ α ι ! Είθε ή νέα Ελλάς νά βλαστήστι καί αυτη Κόριννας καί Τ -  
π α τεία ς ! Γένοιτο ! ! !

Αθήναι, τη Ιΐ ιρ Μαρτίου 4 8 6 0 .
’Αριστοτέλης Π. Γκίνη; Λεοκάδιος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΓ Μ ΛΙΣΒΟΜ ΣΓΜΒΑΝΤΟΣ ΙΕΙΣΜΟΓ
ΚΑΤΑ ΤΟ 4755.

(Εκ του G IU SE P P E  B A R E T T I.)

(Συνέχιια  και τέλος).

Α ί έλεειναί πηρώσεις καί οί παράδοξοι θάνατοι οί προξενηθεντες 
ϊκ  τοσούτου δυστυχούς συμβεβηκότος έστάθησαν αναρίθμητοι, καί α 
ναρίθμητοι υπήρξαν οί γονείς, οΐτινες άπώλεσαν άλλοι μέν δλα, ά λ 
λοι δέ μέρος τών εαυτών τέκνων, καί αναρίθμητα τά  τέκνα, άτινα  
άπώ λίσαν τους γονείς, καί όλιγώ ταται αί οίκογένειαι, αί μή στερη- 
θείσχι ή μέν τοϋ πατρός, ή δέ τής μητοός, άλλη μέν ενός, άλλη δέ

περισσοτέρων τέκνω ν, ή άλλου συγγενούς καί δμαίμονος· καί Ιπ ί τ έ 
λους δλοι, άνευ έξαιρέσεως δλοι έλαβον βλάβην κατά τήν ζωήν, $  
τουλάχιστο» κατά τήν περιουσίαν· επειδή άνημμέναι, ώσπερ ήδη ε ί-  
π ον, δλαι αί φωτίαι, καθότι ήτο καθαυτό ή ώρα, καθ’ ·?ιν έν πάσΥ) 
οικία προητοιμάζοντο τά  γεύματα , καί λάμποντα  έν τάΐς έκκλησί- 
αις αναρίθμητα φώτα χάριν τής έορτασίμου ημέρας, τό κύλισμα ε
κείνων τών τβσούτων φωτιών έπ ί τών άπειρων σανιδωμάτων, καί ή 
πτώ σις τώ ν ιερών κηροπηγίων έπ ί τών θυσιαστηρίων, καί τό άνοιγμα  
τώ ν εστιών καί τών σανιδωμάτων, καί ή άπάντησις τοσούτων τε αν
θράκων καί φλογών μ ετά  τοιούτων καί τοσούτω» καυσίμων υλών, συν- 
έτεινον ώστε ταχέω ς τό καταβιβρώσκον στοιχεΐον νά διαδοθή καί
νά προσκολληθή είς τόσα τής πόλεως μέρη, καί έοοηθήθη τοσοΰτον
ταχέω ς υπό βορείου τινός άκαταπαύστου άνεμου, ένεκα τού δτι δέν 
εύρίσκετο εκεί; τις, ό όποιος νά προστρέξνι είς τό νά σοέσν) τήν πυρ- 
καϊάν, τήν τα χέω ς γενικήν άποκατασταθεΐσαν, καί καταςραφέντα τά  
υδραγωγεία τά  είς τήν Λισβόνην τό ΰδωρ χορηγοΰντα, έντός ολίγων 
ώρών ή είς άκρον αξιοθρήνητος έ»είνη πυρκαϊά, έτελείωσε νά πλη 
ρώ ση έσχατης άνεπανορθώτου δυστυχίας τόν έν αγω νία άπομείναντα  
λαόν, δστις έχπεπληγμε'νος έκ τοσούτων επανειλημμένων δεινών, ά ντί 
νά προσπαθή κατά τινα  τρόπον, παρνίτησεν είς αύτήν πδν τ ι είς έ -  
λευθέραν βοράν, καί έτρεξε κραυγάζων καί κλαίων ώς παράφρων είς 
τούς άγρούς καί είς τούς λειμώ νας, δπου, δστις ήδυνήθη, ε ΐχε  κ α -
ταφύγει, ί'να έκ τής πρώτης βλάβης απαλλαγή ..

Εκεί ή κοινή δυστυχία ειχεν ίσάσει π ά ντα  βαθμόν ατόμω ν, καί 
οι τε κύριοι καί κυρίαι οί τοϋ τόπου άνώτεροι, μηδέ αΰτών τών ή- 
γεμονίδω ν τοΰ βασιλικού αίματος έξαιρουμένων, εύρέθησαν έν τή ί
δια τύχη  μ ετά  τού εΰτελεστέρου όχλου· καί εκεί π ολλοί, οΐτινες 
ενεκα άσθενείας, η ένεκα τής προτεραίας νηστείας εύρέθησαν κατά  
π ο λ λ ά  ήδυνατισμένοι έκ τής πείνης, έλειποθύμησαν έλεεινώς τήν ε
πιούσαν νύκτα , καί ούχί ολίγοι έτελεύτησαν έκ λιμού έμπροσθεν τών 
οφθαλμών τού είς άκρον τεθλιμμένου έαυτών βασιλέως, δστις διαρ- 
κούσης δλης εκείνης τής δυστυχούς ημέρας, ούδέν άλλο ήδυνήθη νά  
προσφέρνι αύτοΐς, η δάκρυα πικρά. Κ αί, ώ! πόσοι εύποροι μεγις-ανεςκαί πό-  
σαι εύγενεΐς οίκοδέσποιναι, πόσαι σεμναί νεάνιδες έβιάσθησαν εκεί νά 
Ιπικαλεσθώσι βοήθειάν τε  καί εύσπλαγχνίαν, $  νά ύποφέρωσι πλησίον 
έαυτών τήν αηδή συντροφιάν τώ ν δυσωδούντων φαυλοβίων, αίσχρών 
γυναικών, καί νά φθονώσιν ενίοτε τεμάχιόν τ ι  άρτου έπαιτηθε'ντος, δ- 
περ έπαίτης τις έξέβαλλεν έκ τοΰ θΛ ακίου, ϊνα φάγγι αύτό. ό λ ο ι  οί 
τοσοΰτον θρυλλούμενοι θησαυροί τής Βρασιλίας η τής Γόης κακώς νί-



^ελον ίσοτιμηδήν τό τε , δεν θέλω είπεΊ: μεδ’ ένός ναυτικού διπύρου (b isco t*  
to ) εΰρωτιώντος, ά λλ ’ ουδέ μετά  τοϋ σεσηπότος φλοιοϋ τοϋ κοινοτέρου 
χ αοποϋ, τοσοϋτον υπερβολική τε καί γενική έντός ολίγων ωρών ά -  
ποκ α τέςη  ό λοιμό;. Είναι τ ι, ώ αδελφοί, κινοϋν είς λύπην άνέκφρα- 
στον τήν ψυχήν, τό νά έπισκεφθί, τις έκείνας τάς καταστροφάς μ ε 
τ ά  τινων, οιτινες υπήρξαν αΰτόπται τοσαύτης δυστυχίας, καί ν’ ά -  
κού·/) αύτοΰς λέγοντας άνά παν βήμα — Εδώ έτελεύτησεν δ έμός π α 
τήρ· εκεί ή μήτηρ μου έτάφη· ένταύθα οικογένεια τις άπωλέσδη ά -  
νευ τοϋ νά δυνηδ?) τις έκ ταύτης νά σωδί,· έκεΐ έστεοήθην τοϋ πλέον 
ακριβούς έμοϋ φίλου, δν τινα έν τώ  κόσμω ειχον ! ίδοΰ τά  λείψανα  
τοϋ παλατίο·) μεγάλου τινός υποκειμένου, φονευθέντος διά μιας μεδ’ 
όλων τών έαυτοϋ συγγενών· καί ίδοΰ τά  ίχνη τοϋ λαμπρού εκείνου 
να»ϋ, έντός τοϋ όποιου πλείονες τώ ν πεντακοσίων Χρις-ιανών κ α τ -  
ετάφησαν έν άκαρεΐ. ‘Εκατόν ίεοεΐς εδώ έτελεύτησαν διά μιας, εν ώ 
έψαλλον τοΰς υμνους τοϋ Κυρίου έν τώ  χορώ· καί τό μοναστήριον 
τοϋτο άπώλεσεν εκατόν πεντήκοντα μοναχάς έν ροπή όφδαλμοϋ ! 
Π ολλοί κατατετρομασμένοι 'ίπποι καί ήμίονοι έκρημνίσδησαν κάτω α π ’ 
εκείνων τών κρημνωδών βράχων, άλλοι μέν μ ετά  τών ιππέω ν ή α 
ναβατών έπί τής ράχεως, άλλοι δέ μ ετά  τώ ν αμαξώ ν, άςτινας έσυ- 
ρον, αίτινες ησαν πλήρεις άνδρώπων, ίδοΰ τά  συντρίμματα τοϋ το ί
χου τοϋ έπ ί τοϋ τής Ισπανία; Πρέσβεως πεσόντος, καί ίδοΰ ό τ ό 
πος, δπου οί φύλακες, οί τόν φυγάδα ήμών Μονάρχην άκολουδοϋντες, 
άφ^ρπάγησαν στιγμιαίω ς παρά τοϋ θανάτου, ΰπό τό βασιλικόν αύτοϋ 
β λ έμ μ α .— 0  περιπλανώμενος ξένος είς τάς άξιοδρηνήτους έκείνας κα- 
ταστροφάς, ακούει νά λέγω νται παρά τών συνοδευόντων αυτόν χ ι 
λιάδες τοιούτων λυπηρών συμβάντων· καί ό είς διακόπτει τόν ά λ 
λον έπ ί σκοπώ τοϋ νά δΐΥίγνιδνί αϋτω άλλο τ ι , τοϋ πρώτου σκληρό- 
τερ ο ν  καί δστις διαβαίνει καί εννοεί τήν τώ ν άλλων περιέργειαν, 
ΐ -α τ α ι  παρευθΰς, καί μ ετά  σχημάτω ν πεφοβισμένων, καί μ ετά  προ
σώπου λελυπημένου, καί μ ετά  λέξεων είσέτι τρεμουσών, εί καί έκ 
τής τρομερας έκιίνης ημέρας π έντε έ'τη παρήλθον, σοί διηγείται την 
Ολιβεράν ίςορίαν τών έαυτοϋ δυς·υχιών, καί οέ πληροφορεί περί τών 
ανεπανόρθωτων δυστυχημάτω ν, άτινα τώ  συνέβησαν, καί άκολούδως 
αναχωρεί στενάζων καί πλήρης μ ελα γχολία ς, καί σέ κάμνουσι μ ε 
τ ά  τα ϋτα  νά φρίξης έκ νέου, όταν σοί ένθυμίζωσι τό ψϋχος, 
τόν άνεμον καί τήν ραγδαίαν βροχήν, ή'τις έπί τινας ημέρας μ ετά  
τόν σεισμόν έκαμε ν’ άποΟάνωσι πλεΐστοι έκ τώ ν σωδέντων έξ ε 
κείνου τοϋ έξολοθρευμοϋ, ώς πολΰ κακώς ένδυμάτων έφωδιασμένοι 
κατά  τήν δυστυχή τής φυγής ώραν· οΰτε είναι νά δαυ^άσνι τις έάν

ίίσ έτ ι δίδω ντκι είς κλαυθμούς καί είς θρήνους καί ε’ς λυγμούς κ» 1 
«χρ ις όλολυγμώ ν φρικωδών, δταν έν τή έαυτών μνήμη άναπολώσι 
τ ό  βασανιστικόν έκπάγω μα τών μελών τω ν, άναγκασθέντε; νά ο τέ-  
κωσιν έπ ί πολλάς ήμέρας τε καί νύκτας άνευ τής ελάχιστης ποο- 
■φυλάξεως κατά τής έαμανοϋς καί άνυποφοοωτάτης άσυγκρασιας τής 
πεπα γω μ ένη ς τοϋ έτους ώρας· καί είς τοσαύτας ζημίας καί δεινά 
πρόσθες τήν ΰπεοβολικήν Ιλλειψιν παντός τροφίμου, τήν αύτοΰς άναγκάσα- 
σαν νά τρώγωσίν, ούχί μόνον τά ώμά κρέατα τώ ν πετεινώ ν καί τών 
φαγωσίμων τετραπόδω ν, άτινα έπαρουσιάσθησαν πρό αύτών, άλλά πρός 
τούτοις έκεϊνα τών σκύλων, τών αίλούρων καί τών μυών, καί προσ
έ τ ι  τά  χόρτα, καί τάς ρίζας, καί τά  φύλλα, καί τοΰς φλοιούς τών 
δένδρων, ί'να καταπραώνωσι τήν υπερβολικήν πείναν μάλλον, ή ΐνα 
τήν ζωήν παρατείνωσι.

Διάφοροι υπήρξαν αί τότε είς τόν κόσμον διαδυθεΐσαι ταύτης τής 
μεγάλης καταστροφής περιγραφαί, καί οί Πορτογάλλοι, ό'ταν ό κα ι
ρός ήρχισε νά έπιφε'ρν) έπανόρθωσίν τινα είς τά  πολΰ λυπηρά τε καί 
σφοδρά δεινά αυτών, έσυμπέραναν ό'τι ό έαυτών πληθυσμός ώ λιγό-  
στευσε περισσότερον τών έννενήκοντα χιλιάδω ν έν ταύτνι μόνον τή  
πόλει· ά λ λ ’ εί καί εΐχον μεταχειρισδή τήν υπερβολήν κατά τό  ήμ ι- 
συ, ώσπερ συνειθίζουσιν οί δεινοπαθήσαντες, ή'θελεν είσθαι μ ’ δλον 
τοΰτο π ά ντοτε έλεεινότατον συμβάν κινοϋν ές άείποτε τήν τών άν
δρώπων συμπάδειαν. (Εκ τοϋ ϊταλικοϋ.)

Διονύσιος Π ετριτσόπουΛος.

(Έ κ της εϊς τήν Ε λλάδα ΓΙ'ρίηγησεως τοΰ νέου Άναχάρσιδος
Τ ψ .  Γ ' ,  K sip. Κ ς·').

Π ερί Ανατροφής τώ ν Α θηναίω ν.

§ ά. Οί Μιτυληνάίοι, ΰποτάξαντες τινας τώ ν ίδιων συμμάχων ά -  
ποστατήσαντας, τοΰς άπηγόρευσαν, άπό τοϋ νά δίδωσιν είς τά  π α ι-  
δία τω ν τήν έλαχιστην διλασκαλίαν. Λεν ηύραν μέσον καλλίτερον, 
νά τοΰς έχωσιν είς τήν δουλείαν πάντοτε, είμή μόνον, νά τοΰς κρα- 
τώ σιν εί; αμάθειαν, ό  σκοπός τής ανατροφής άφορα, νά προξενή, είς 
μέν τό σώμα, τήν άπαιτουμένην είς αύτό δύναμιν, είς δέν τήν ψυ
χή ν, τήν τελειότη τα , δσης είναι δεκτική'. Η ανατροφή, παρά μεν  
τοίς Αθηναίοι;, ά οχίζει άπό τοϋ παιδός τήν γέννησιν, καί τελειώ νει



t i i  τό είκοςόν ε~ος τής ηλικίας του. ό  χρόνος αυτής της πράξεως, 
διά νά μορφώσ^ πολίτας, δέν είναι τόσον διεξοδικός, ά λλ  είναι πολλά  
έλλειπή ς, διά τώ ν συγγενών τήν αμέλειαν, οΐτινες παραιτοΰσι την 
έλπ ίδα  της πολιτεία ς, καί της γενεάς τω ν, κα τ άρχάς μέν εις δού
λους, είτα  δε είς μισθωτούς παιδαγω γούς. Οί νομοθεται, περί τ α ύ 
τη ς  τής δλης, δέν ώμίλησαν ιδιαιτέρως, άλλά γενικώ ς. Οι φιλό
σοφοι είσήλθον είς μεγαλητέρας λεπ τολογία ς, άνήγαγον έτι τάς 6ε- 
ωοίας τω ν καί έως είς έκείνας τάς φροντίδας, τάς οποίας α πα ιτεί  
ή παιδική ηλικία , καί εως είς τάς αΰστηράς ενίοτε προσοχάς τώ ν, 
δσοι δ ι’ αντήν φροντίζουσιν. Είς αυτήν τήν ουσιώδη ΰλην καταγινό- 
μενος, θέλω δείξει τάς σχέσεις ΙΟίμων τινών μ έ τήν θρησκείαν, ή 
τήν διοίκησιν, καί ώς πρός τάς καταχρήσεις, θέλω επιτά ξει τάς συμ- 
βουλάς τώ ν πεπαιδευμένω ν άνδρών.

§ β \  Ε πίχαρις, σύζυγος τοϋ Απολλοδώρου, δπου είχον τό κ α τα -  
λυ μ ά  μου, έ’μελλεν εντός ολίγου νά γέννησή. Κ ατά τάς τεσσαρακον- 
τ α  πρώτας ήμε'ρας τής έγγαστοίας της, δέν είναι συγχωρημενον εις 
αύτήν νά έξέρχηται άπό τήν οικίαν. Π ολλάκις μ ετά  ταϋτα  την 
ένθυ«.ίζουσιν, δτι ή διαγω γή, καί υγεία της, συμβάλλουσι τά  μ έ γ ι
στα  είς τοϋ παιδός της τήν σύς·ασιν, καί χρεωστέΐ νά μ ετα χειρ ίζη -  
τ α ι  καλήν τροφήν, καί νά περικρατή τάς δυνάμεις της μέ π ερ ίπ α 
τους ελαφρούς. 'Ανάμεσα είς π ο λλά  άπό έκεϊνα τά  έθνη, τ ά  4 -  
ποΐα  οί Ελληνες όνομάζουσι βάρβαρα, ή ήμερα τής γεννη'σεως π α ι-  
$ός τίνος ήτον ήμερα πένθους διά τήν γενεάν του· συναθροιζόμε
νοι περί αύτό, οί συγγενείς, τό θρηνοϋσιν, δτι Ιδέχθη τ ά  ολέθρια 
δώρα τής ζω ής. Οί φρικώδεις ούτοι θρήνοι είναι μέ τάς γνώ μας τώ ν 
σοφών τής Ελλάδος πολλά  σύμφωνοι. Οταν συλλογισθή κάνεις, έλε
γαν, τήν άναμένουσαν τόν άνθρωπον Ιπ ί τής γης ειμαρμένην, πρεπει  
νά καταβρέχω τό λεΐκνόν του μέ τά  δάκρυα. Μέ δλον τοΰτο , είς 
τήν γέννησιν τοϋ υίοϋ τοΰ Απολλοδώρου, είδον τήν συμπάθειαν, και 
τήν χαράν, δτι έλαμ πεν είς τά  δμματα δλων τών συγγενώ ν. Ειύον 
δ τι έκρέμασαν είς τήν θύραν τής οικίας ς:εφανον ελαίας, τής γεω ρ
γίας σύμβολον, είς τήν όποιαν είναι διωρισμένος ό άνθρωπος. Ειόον 
έ τ ι , δ τ ι, δταν έγεννάτο θυγάτηρ, δέσμη τις άπό έριον, τεθειμενη είς 
τό ν  τόπον τοΰ στεφάνου, έχαρακτήριζε τό είδος τώ ν εργασιών, είς 
τά ς  όποιας έχει χρέος νά καταγίνηται τό γυναικέΐον φύλον. Αύτη ή 
συνήθεια, ιχνογραφούσα τά παλαιά  ήθη, α ναγγέλλει είς τήν δημοκρα
τίαν, έ'τι άπέκτησεν ενα πολίτην. Α λλοτε άνήγγελε τά  καθήκοντα τοΰ  
πατρός, καί τής μητρός τή{ γενεάς. (Ακολουθεί.)


