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περί τί)ς Ε λ λ η ν ικ έ ς  παιδείας καί γλω σσης.

(Ιυ ν ίχ ι ια ) .

Η φυσική δμως τοϋ ανθρώπου κλίσις είς τήν μεταβολήν μ ή τ’ έ ν -  
τρέπεται μήτε δυσω πεΐται τοιχϋτα  εμφράγματα. Κ ατ’ άρχάς, έν ό -  
σω ετ ι είναι ολίγοι τόν αριθμόν οί παραβαίνοντες τους κανόνας, αί 
παραβάσεις ονομάζονται άπό τους όπαόοϋς καί φύλακας της ορθής 
Γραμματικής, Νεωτερισμοί, ή Σολοικισμοί. Καθ’ ό'σβν δμως π ο λ λ α π λ α -  
σιάζονται οί παραβάται, συμβαίνει τό  εναντίον, έάν τό  έθνος σώζν) 
έτ ι μέρος τής αρχαίας του δόζνκ, γ) καί τήν αϋςήσΥ,, ήγουν γίνονται 
ουτοι νομοθέται τής γλώσσ/,ς· καί τω ν οπαδών τής παλαιάς Γραμ
ματικής, τώ ν όποίων άναλόγως ό αριθμός έλαττοϋται, αί χρήσεις ο 
νομάζονται κα τ άρχάς με συστολήν, Αρχαϊσμοί, έπειτα  τολμτ,ρότε- 
ρον, Σολοικοφάνειαι, καί τέλος καθαρά, Σολοικισμοί. Τούτο, άν και 
παραδοζοφανές, είναι δμως όμοιότατον μ ’ δ ,τι συμβαίνει είς τήν π ο 
λιτικήν κατάστασιν τώ ν ανθρώπων. Παράνομος ονομάζεται δς·ις π α 
ραβαίνει τούς καθεστηκοτας νόμους τής πολιτείας· ά λλ’ δταν ή π ο 
λιτεία  άλλάξτ)» καί μ ετα βή , φέρ’ είπεϊν, άπό Δημοκρατίαν είς ’Α ρι
στοκρατίαν, ή καί άπό ταύτην είς Μοναρχίαν, τό τε  ό παράνομος καί 
i  εννομος τής προλαβούσης πολιτείας παύουβι νά ηναι τοιοϋτοι, Ιάν



δ πρώτος φυλάττ·/), καί ό δεύτερος παραβαίν/ι τούς νόμους της πα - 

ρού9ης.
Συμπεραίνεται άπό τά  προειρημένα, οτι κατά διαφόρους περιόδους, 

ί| έποχάς χρόνου, τό αύτό έθνος έχει διάφορον Γραμματικήν, ήγουν 
διάφορον τρόπον τοϋ λαλεϊν καί γράφειν τήν γλώσσάν του. ’Ακολου
θεί καί συνεχίζεται ή τοιαύτη μεταβολή , εως ού νά βαρβαρωΟη π α ν-  
τά π α σι τό έθνος· καί τό τε  ή γλώσσά του γίνεται τόσον αλλόκοτος 
καί παρηλλαγμε'νη, τόσον έναντία είς τους κανόνας της παλαιάς Γραμ
ματικής, μέ τόσας ανωμαλίας άσχημ ισμένη, ώστε μήτε τήν παλαιάν 
είναι πλέον δυνατόν νά άναλάβ·/!, διότι έμακρύνθη πολύ άπ  αύτην, 
μ ή τε νεαν άλλην νά κάμν), διά τοϋτο , οτι η δέν έμειναν όλότελα  
πεπαιδευμ ένοι άνδρες είς τό  γένος, ?ι κατά πολλά όλιγωτεροι τόν  
αριθμόν παρά νά κατασταδώσι νομοδέται νέας γλώσσης.

Οί πολλά  ολίγοι πεπαιδευμ ένοι ούτοι δεν έλαβον τήν τύχην νά 
λε'γωνται τοιοϋτοι, πλήν διότι καταγίνονται είς τήν μαδησιν τής αρ
χα ίας γλώσσης καί Γραμματικής, καί κερδαίνουν άπό τήν άνάγνωσιν 
τώ ν παλαιών λογιώ ν άνδρών τοΰ έθνους καί φρόνησιν περισσοτέραν, 
καί παρά τούς άλλους ήδη χρηστότερα. Διά νά μανθάνωσιν αύτοί, καί 
νά μαδητεύωσιν άλλους τήν προγονικήν γλώσσαν, ειχον χρείαν άπό  
συλλογήν τώ ν κανόνων τής γλώσσης. Αν δέν έσωζετο τοιαυτη συλ
λογή άπό άρχαιοτέρους άλλους, έπρεπε νά τήν κάμωσιν αυτοί· και 
έντεΰδεν έγεννήθησαν αί διάφοροι Γραμματικαί.

Νά τό  έκφω νήσω ; ή με’λλω  νά δυσαρεστήσω είς π ο λ λ ο ύ ς; Αλλα  
πώ ς είναι δυνατόν νά εύαρεστήσω έγώ  είς τήν συνείδησίν μου, έάν 
σιωπήσω ό ,τ ι γνω ρίζω  ώφέλιμον είς τήν άναγέννησιν τοϋ έθνους μ ο υ ; 
(5λαι αί Γραμματικαί αδται, καί περισσότερον ό'σαι έσυντάχδησαν μ ι 
κρόν πρό τής άλώσεως καί μ ετά  τήν «λωσιν τής Κ ωνσταντινουπό
λεως, καί δέν έπαυσαν μέχρι τοϋ νϋν νά συντάττω νται, έχουσι κατά  
τό  μάλλον καί ήττον τρία σφάλματα, ικανά ν’ άπομακρύνωσι τούς 
νέους άπό τήν Ελληνικήν πα ιδεία ν, κάμνουσαι την μαδησιν αυτής 
άσυγκρίτως δυσκολωτέραν άφ’ ο ,τ ι είναι τή  άληδεί*. Κ αι μην άπο- 
ρήσ(ΐ τ ις , πώ ς άνδρωποι πεπαιδευμένοι, ήγουν το ύγιεστερον μέρος 
τοϋ έδνους, Ισύνταζαν Γραμματικάς ανεπιτήδειας νά δώσωσι παιδείαν 
είς άλλους; Οταν ή νόσος κατέχω τήν κρδσιν τοϋ σώματος, τό τε  
καί τό ύγιές μέλος μ ετέχει όπω ςδήποτε τής κοινής άσδενείας, καί 
δέν λ έγετ α ι υγιές, εί μή σχετικώ ς πρός τά  σαπημένα παντάπασι  
μέλη. ύ  λόγιος τοϋ βαρβαρωδέντος έδνους δέν ομοιάζει τόν λόγιον 
τοϋ σοφοϋ έδνους. Τοΰτον δύνασαι νά παραβάλεις μέ λαμπρόν φανόν 
περικυκλωμένον πανταχόδεν άπο μικρά άλλά φώτα αναρίθμητα· ε 

κείνον, μέ λυχνάριον ασθενές, πιεζόμενον ολόγυρα άπό πυκνοτάτην  
ομίχλην.

Σφάλμα πρώ τον, κοινόν είς δλας τά ς Γραμματικάς είναι, νά γρά- 
φωνται έλλη νισ τί οί κανόνες τής γλώσσης. Εάν καί καθ’ έαυτήν ή 
άνάγνωσις τής Γραμματικής ηναι αηδής, πόσον φυσικά δέλει τήν κρί
νει άηδεστέραν ό ταλαίπωρος μαθητής, ό'ταν τήν άναγίνώσκη είς γλώ σ 
σαν, τήν όποιαν δέν καταλαμβάνει, καί τό  χειρότερον, ό'ταν αναγ
κάζεται καί νά τήν έκστηδίζη; Αν εύρίσκεται ίσως κάνεις άπό μας, 
όστις έλησμόνησεν ό'σας δυσκολίας, όσας άηδίας, κάμμίαν φοράν καί 
δσας μαστιγώ σεις (επειδή τής άμαθίας είναι καί τοϋτο, νά σκεπάζ·/) 
τήν αδυναμίαν της μέ τών τυράννων τήν βίαν) έδοκίμασεν είς τήν νε
ότητά του, διά τής Γραμματικής τήν μάθησιν, άς παρατηρήσει τόν 
τρόπον, διά τοΰ όποιου τά  σοφά τής Ευρώπης έθνη μανδάνουσι καί 
παραδιδουσιν άλλοι άλλων τήν γλώσσαν, ύ  Γάλλος μανβάνει τοΰ 
Α γγλου τήν γλώσσαν είς Α γγλικήν Γραμματικήν, γραμμένην Γ αλλι
στί· καί ούτος πάλιν τοΰ Γάλλου είς Γαλλικήν, γραμμένην Αγγλις·ί· 
Μήν άμφιβάλλω μεν ό'τι καί οί Ρωμαίοι είς Γραμματικήν Λ ατινιστί 
γραμμένην έδιδάσκοντο τώ ν Ελλήνων τήν γλώσσαν (1 ) .

Δεύτερον σφάλμα τώ ν Γραμματικών είναι νά γράφωνται δ ιεζοδ ι-  
κω τατα. II Γραμματική είναι τρόπον τινά τό κλειδίον τής γλώσσης· 
δέν είναι αυτη κυρίως ή διδάσκουσα τήν γλώσσαν, ά λ λ ’ ή είσάγουσ*  
εις τήν άνάγνωσιν τών ποιητών καί συγγραφέων, έκ τώ ν οποίων μάν- 
δανεται ή γλώ σσα. Πρέπει λοιπόν, κατά τό επά γγελμ ά  της, νά η ·  
ναι εισαγωγή συντομω τάτη, περιέχουσα τούς σχηματισμούς τώ ν όκτώ  
μερών τοϋ λόγου, ή καν νά ηναι είς δύο Γραμματικάς διηρημένη, τήν 
μίαν διά τούς άρχαρίους, τήν άλλην, διά τούς όσοι έλαβον καν όλί- 
γην είδησιν τών συνήθως παραδιδομένων συγγραφέων. (5τι έκαμε τα ύ
την τήν παρατήρησιν καί ό Θεόδωρος, φαίνεται άπό τής Γραμματικής 
αύτοϋ τά δύο πρώτα βιβλία, τά  όποια είναι δύο όλόκληραι Γραμ
ματικοί· εκθέτει καί είς τάς δύο τά  όκτώ μέρη τοΰ λόγου, μέ μ ε-  
γαλην συντομίαν είς τήν πρώτην, δεζικώτερον είς τήν δευτέραν. Κ αί 
μ  ολον τοΰτο δυνατόν είναι νά κάμγ ΐ ι ς  έτι συντομωτέραν τήν πρώ
την, μεταθετώ ν έζ αύτής πολλά  είς τήν δευτέραν, ήτις έπρεπε νά 
ηναι πλατυτέρα . Εάν έλεγα  τώρα ποια πρέπει ν’ άφαιρεδώσι, ποϋα 
νά προστεδώσιν, ήθελα πέσει είς άπεραντολογίαν τόσον άηδεστέραν, 
οσον οί διδάσκαλοι (λέγω  τούς φιλοσόφους καί παρατηρητάς διδα
σκάλους), ασχολούμενοι καθ’ /.μέραν είς τήν πραζιν τής παραδόσεως, 
*ής όποιας έγώ δέν έχω  παρά τήν δεωρίαν, είναι άσυγκρίτως ίκα-

(ΙΊ  T V .x jr /i to o to v  r tv i  tTvxc h i r t  Γ ρα β .α α τ :/.ή  του



νώτεροι νά διακρίνωοι τό συμφέρον άπό τό άνωφελές, καί τούτο π ά 
λιν από τό  βλαβερόν, ίάν άπό τήν παιδείαν τών νέων δ ,τ ι δέν ώ- 
φελεΐ, δέν έπρεπε νά έξορίζεται ώς βλάβης πρόξενον,

ϊσω ; όμως δέν ήθελεν εισθαι περ ιττόν  νά φέρω παράδειγμα τοΰ  
λεγομένου ίν  μόνον τούτο . Η πρώτη Γραμματική συντρέχει μ έ τήν  
περίοδον Ικείνην τοΰ χρόνου, είς τήν όποιαν παραδίδονται αί μονό
στιχοι γνώ μαι τοΰ Χρυσολωρα. Είς τήν γνώμην ταύτην,

λ'ΐήρ ί ί  χρτ,ττ’ος χρηστόν m  p u n t  ito t t ,

εύρίσκεται ό νο μ α , Ρήμα, Επίρρημα, καί Σύνδεσμος. Α υτά λοιπόν, περί 
τών οποίων μ έλλει και ό διδάσκαλος νά τόν έρωτήση, συμφέρει είς
τόν μαθητήν νά γνω ρίζη, διά ν’ άποκριθν; δτι τό  Χρηστός κλίνεται
κατά  τό Α όγος, τό  Μισεί κατά τό Π οιεί, κ . τ .  λ .  Α λλά τ ίς  τίνα  
ήρώτησε π ο τέ  είς ταύτην τοΰ χρόνου τήν περίοδον, ποια  φωνήεντα  
τοϋ προειρημένου στίχου είναι μακρά, ποϋα βραχέα, κα'ι ποΤα δίχρο
να ; Αιά τ ί  λοιπόν ή πρώτη Γραμματική περιέχει τήν διαίρεσιν τώ ν  
φωνηέντων είς τα ΰ τα , όπόταν μ ή τ ’ «ύτή τώ ν γραμμάτω ν ή διαίρε- 
σις είς φωνη'εντα καί σύμφωνα δέν ήναι αναγκαία είς τήν προειρη- 
μ ε 'νη ν  περίοδον (1 ) .

Επειδή είς τάς μονοστι'χους ταύτας γνώ μας δέν ευρίσκεται ό δυϊ- 
κός αριθμός, αρά γε δέν ητον ωφέλιμον νά μετατεθώσιν οί δυίκοΐ α
ριθμοί είς τήν δευτέραν Γ ρ α μ μ α τικ ή ν; καί τ ί έβ λα π τε νά δοκιμάσω  
κάν τ ις  τήν τοιαύτην καινοτομίαν, φρικτήν είς τά ς άκοάς τών δσοι
δέν τολμούν νά μετακινη'σωσι τ ί  π οτε καί ά π ’ αύτά τ ά  πλέον αδιά 
φορα π ρά γμ α τα , άλλ* όχι παράδοξον είς εκείνους, δσοι καταγίνονται 
«ίς τήν τελείω σιν τώ ν π ρα γμ ά τω ν; Η παράδοσις τώ ν μαθημάτων ε ί 
ναι καί αυτή ίπ ις^ μ ϊ), καί νά τελιιωθνί δέν είναι δυνατόν παρά μέ  
πολλά  πειράματα, μ έ πολλήν έρευναν τής ανθρώπινης ψυχής. Οσοι 
έκαμαν τήν έρευναν ταύτην, δέν τους λανθάνει δτι ό άνθρωπος φυσι
κά , καί μ ά λΐ"α  είς τήν νεαράν αΰτοΰ ήλικίαν, φεύγει καί μισεί τους 
κόπους, δσων δέν είναι προφανής ή άνάγκη, καί ψηλαφητή, νά ει'πω 
οΰτω ς, ή ώφέλεια. Τους πρώτους όκτώ  ή καί δέκα μήνας τής π α -  
ραδόσεως, δταν έξαιρέσης άπό τά Αρθρα, Ο νόματα, Ρη'ματα, Μ ετο- 
χ ά ς , καί Αντωνυμίας, τόν δ υ ϊκ ό ν  α ρ ιθ μ ό ν ,  θέλεις ελευθερώσει τόν μ α 
θητήν άπό κόπον, δστις δέν φέρει άκόμη ούδεμίαν ωφέλειαν, και 
προξενήσει είς αυτόν, καί περισσότερον καιρόν, καί μεγαλητέραν ευ
κολίαν, νά μάθϊ) τά  άπαραιτήτως αναγκαία. (Ακολουθεί.)

(1) Αφ* ου Γγραψα τ* σχεδίασμα τούτο, μ.’ «τυχε να Τ£ω τήν Γραμματικήν, ιιτιγραφο- 
fte'vyjv Τβρψίθέαν, «ϊς τήν οποίαν παριττάρτισα μ.ε *ύχαρί<ΤΓΥ)«τιν 8τι και £ιαίρ·σ»ς τών γραρ·- 
α ά :* ν  λ%\ *>ι £;aip*<it; τών φ«νιπντ·*ν λ*ίιτου®ι κ α τ ’ άρχ *{·

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ Κ ΡΙΜ ΑΙΑΣ».

(Συνιχ ιια  χαι τ«λος).

Α λλ’ αύδέν, ϊσω ς, έναργέστερα, άποδεικνύει τό άπατηλόν καί πα - 
νοΰργβν τής ρωσσικής διανοίας, παρά, ή Ικανότης τοϋ νά σύρτι με· 
0’ έαυτής τοσούτους τώ ν Ευρωπαίων ήγεμόνω ν, δσοι δύνανται νά τήν 
συνδράμωσιν είς τους σκοπούς της· οϋδέ είναι τό τελευταιον κατόρ
θω μα τής ρωσσικής πολιτικής, τό νά πολεμώ σιν ύπέρ αύτής οΐ κά
τοικοι σχεδόν πάοης χώ ρας. Η δυνάμεθα, ευκόλως, νά φαντασθώμεν  
ο τι αί ήμιβάρβαροι τής ’Ασίας φυλαί ήθελαν ύποκλίνει είς τά  τ ε 
χνουργήμ ατα  αυτής καί τάς ραδιουργίας, αλλά μόλις δύναταί τις νά 
πιστεύσν; δτι Ευρωπαίος τις πολιτικός ήδύνατο νά έςαπατηθή ώστε 
νά χρησιμεύσει δργανόν της. Ε πέτυχεν όμως, κ α ί, μονίμω ς, έγκ αθι- 
δρυθεΐσα ήδη είς τήν Β αλτικήν, τήν Μαύρην θάλασσαν καί τήν Κ α- 
σπίαν, το λ μ ^  νά περιφρονώ τόν κόσμον είς τά  δ π λ α , καί ταϋτα  
πά ντα  έγένοντο έν δ ιαστήμ ατι πεντήκοντα έτών.

Αναφέρει ή Ιστορία δμοιον παράδειγμα  έπ ιτυχοϋ; μ εγα λ είο υ ; Καί 
νϋν, ύποθέτοντες οτι ή Ρωσσία ήθελεν εισθαι έχθρό; παντός, σχε
δόν, Ευρωπαϊκού Κ ράτους, τοιοϋτος είναι δ ρού; τω ν π ρ α γμ ά τω ν ,  
ώστε έκείνη ή δύναμις, ήτις τόσον καλώ ; γνω ρίζει «ώ ς νά έχθρεύτι 
τους φίλους, δέν £έλει ζητήσει βοήθειαν έν καιρώ ανάγκης. Κ αί 
βεβαίως, έάν αυτη , διά τά  συμφέροντα της, έπέτυχε νά σύρτ) μ α -  
ζύ  της τήν Αυστρίαν καί Πρωσσίαν διανέμουσα μ ετ αύτών τά  λ ά -  
ψυρα τής Π ολλω νίας, ϋπάρχουσι, τήν σήμερον, πλέϊστοι μονάρχαι, 
οΐτινες δέν ήθελον διστάσει νά λάβω σι μέρος είς τήν διαίρεσιν τής  
Τουρκίας. Μ’ δλα δε τα ϋ τα , κατά  τό παρόν, 5-έλομεν σκεφθή έπ ί 
τής μελλούσης τώ ν έθνών ειμαρμένης, καί διά τοΰ άνά χεΐρας τό -  
ρ.ου, 5-έλομεν ύποδείξει τοΐς άναγνώ σταις ήμώ ν, τίνι τρόπω ή Ρωσ
σία έπέτυχε τήν κατοχήν τής Κριμαίας. Κ αί ένώ προσπαθοϋμεν ν 
άναμίξω μεν τό ήδονικόν μ ετά  τοϋ διδακτικού, έγχαράττοντες τά  
προϊόντα τής φαντασίας μας έπί τώ ν μ εγάλω ν τής Ιστορίας αλη
θειών, ^έλομεν φροντίσει ώστε ούδείς τώ ν ήρώων μας νά ηναι φαν
τασιώ δης, ά λλ’ ά π α ντες, πραγματικοί τοϋ δράματος ύποκριταί, ό
ποιοι έφάνησαν, ώ μίλησαν, καί έξετέλεσαν τό μέρος τιον, καθ’ $ν 
περίοδον πραγματευόμεθα. Τά έν τή ήμετέρα διηγήσει μνημονευό
μενα  γεγονότα  καί αί σκιαγραφούμεναι σκηναί τείνουσι, πρός τού-  
τοις, νά οίκειοποιήσωσι τόν αναγνώστην μ ετά  τώ ν φυσικών ιχνών  
καί τή ; γενικής έπόψεως μιας χώ ρα ς, ή όποια , κατά τά ; ένεστώ - 
σας σ τ ιν ι/ά ; , χαίρει μ εγίστην πολιτικήν σημαντικότητα.



Συγχρόνως δέ, ολαι αί περί τοϋ χαρακτήρος, ιώ ν  ήθών καί ε
θίμων, τώ ν στρατιωτικών αύτών γυμνασμάτω ν καί τ ι ς  τακτικής τω ν 
νύξεις μας 5-ελουσιν έπιβεβαιωθή ώς πισταί τών Τατάρων εικόνες έν 
τη  τυχαίο: ταύτη τής Ιστορίας τω ν περιόδω. Ε γκαταλελειμμένοι ύπό 
τής Τουρκίας, απαντας τούς Χρις-ιανούς έχοντες πολεμίους, καί παν-  
τά π α σ ιν  άγνοοΰντες την πολιτικήν καί ς-ρ«τιωτικήν τέχνην τής Αυ- 
σεως, ί  πάλη τής δυστήνου ταύτης γενεάς κατά τώ ν πειθαρχικών  
τής ίω σ σία ς εχθρών, διά παν ο ,τ ι ό άνθρωπος νομίζει ιερόν— τήν 
έστίαν αύτοϋ, τήν π ατρίδα  του , τήν οΐκογένειάν του καί κα τ’ εξο
χή ν  τήν ίδίαν του εθνικότητα— παριστα σειράν ρομαντικών σκηνών 
άρκούντο>ς αξιοσημείωτων άνευ τώ ν φανταςικώ ν τοϋ συγγραφέως εικόνων.

Καθό περιηγηταί έμάθομεν καί ήμεϊς νά διακρίνωμεν και έ κ τ ι-  
μώ μεν τόν χαρακτήρα τοϋ λαοΰ τούτου, συνδιαλεγόμενοι, ώς έπρ άτ-  
το μ εν , μ ετά  διαφόρων άνδρών, οΐτινες, καίτοι προβεβηκότες τήν η
λικίαν, διεκρίθησαν όμως έπ ί τού πεδίου τής μ ά χης. Διελθόντες ω 
σαύτως ολοκλήρους τάς όποιας περιγράφομεν χώ ρας, έρανίσθημεν τάς 
ίστορικάς παραδόσεις καί ποιητικάς ώδάς. Ούτως οθεν, ό'πως κάλ- 
λιον ήρμοζε, χω ρίς ούδαμώς νά έπέμβω μεν είς τό πνεϋμα τής ι 
στορίας μ α ς, ?ι είς τήν γλώ σσαν τώ ν ύποκριτών μ α ς, ακριβέστατα  
ήκολουθήσαμεν τήν Ταταρικήν φρασεολογίαν. Εάν δέ, ό άναγνώς-ης 
νομίση τοϋτο ΰπέρ πολυ τοπικόν, ας συλλογισθη ότι είναι ή γλ ώ σ 
σα τώ ν Ασιανών. Καί π ά λ ιν , έάν άμφιβάλλη περί τώ ν φιλοσοφικών 
$ θρησκευτικών αύτών φρονημάτω ν, δέν πρέπει νά λησμονήση ότι 
τό  δ ό γμ α  οπερ έπρέσβευον ήτον ό ισλαμ ισμός έκ τοϋ ένός, καί ή 
ορθοδοξία έκ τοϋ άλλου. Επίσης δέ, οφείλει, κατά πάσαν περίπτω - 
σιν, νά 3-αυμάζη τάς άρετάς τοϋ εύσεβοϋς Μ ουσουλμάνου— τήν έ 
κτακτον αύτοϋ ύπομονήν έν καιρώ ταλαιπω ρίας, τήν ώραίαν ά π λ ό -  
τη τα  τών δεήσεων του, τήν αλήθειαν καί σοφίαν τών ρήσεων του, 
τ ά  όποια επωφελώς καί άρμοδίως ήθελεν έκπληοοΐ ό π α ρ α δ ειγ μ α -  
τικώ τερος Χ ριστιανός.

Ανεξαιρέτως, όλοι οί χαρακτήρες, τούς οποίους ένταϋθα είσά γομ εν, 
είναι ίστορικοί, καί άν, είς ίν  η δύο μέρη, άντικατεστήσαμεν π λ α -  
ς χ  ονόματα, έποάξαμεν τοϋτο όπως διας·έλλωνται οί απόγονοί τω ν  
— κύριοι παρ ών έφιλοξενήθημεν κατά τήν έν Κ ριμαία καί άλλαχοϋ  
τής ρωσσικής Αυτοκρατορίας περιήγησίν μας.

Κ αθ όσον άφορά τήν Αύτοκράτειραν τής Ρωσσίας Αικατερίνην Β \ ,  
Ιωσήφ τόν Β \  αύτοκράτορα τής Αυστρίας, τόν Τούρκον Σουλτάνον 

Α βδούλ-Μ εζίτ, τόν Πονιατούσκη, βασιλέα τής Π ολλω νίας, τούς α ν
τιπάλους Κάνς τής Κ ριμαίας, τόν Σ ελίμ-Κ γέραΐ καί Κ ά χιν-γκ έρ α ΐ,

τόν πρίγκηπα Π οτέμκιν, τόν ς·ρατηγόν Σουβουροφ, και άλλους ίω σ *  
σους αξιωματικούς καί Τατάρους αρχηγούς, τώ ν όποιων τα ονόματα  
ό αναγνώστης βλέπει σημειω μένα, όλων τούτω ν οί χαρακτήρες ό -  
λονέν διαγράφονται εις τάς σελίδας τής άειπαθοϋς Ιστορίας· Και αν 
παρες·ήσαμεν αύτούς συνδιαλεγομένους καί έκτελοϋντας τό μέρος των 
έν τώ δράματι τής «Πτώσεως τής Κ ριμαίας», έπειράθημεν νά σκια- 
γραφήσωμεν έκαστου τάς ιδιότητας ών ενεκα ίσοβιως διεκοιθησαν, 
χωρίς ούδαμοϋ νά έξέλθΐιψεν τών ορίων τής μετριοτητος. Πρός δε, 
είμεθα βέβαιοι, οτι ό εντελώς γινώσκων την ρωσσικην ίστοριαν α 
ναγνώ στης, £έλει δικαιώσει τήν ακρίβειαν τώ ν λεπτομερειώ ν μας ώς 
πρός τό δολερόν καί καταχθόνιον σχεδιον οπερ επεννόησεν η α υ τό-  
κράτειρα Α ικατερίνη  μετά  τοϋ ύπασπιστοϋ της Ποτέμκιν ινα έζο λ ο -  
θρεύση τήν Ταταρικήν μονα ρχία ν.

Η τυχηρά ζω ή τοϋ Bey Mansour, ένός τώ ν κυριωτέρων υποκει
μένων τοϋ συγγράμματος μ α ς, ήτις οφείλεται είς την μυστικότητα  
μεθ’ ής ή Ρωσσία καλύπτει τάς πράξεις της έν τή  Ανατολή, όλιγον  
εγεινε γνως·ή έν Ευρώπη. Ο μως, έκ τώ ν κατ εκείνον τον πόλεμόν  
ρωσσικών ειδήσεων έν τώ  Καυκάσιρ καί τη Κ ριμταταρία, ώς και έκ  
τώ ν πληροφοριών, $ς έκ τουρκικών ήρύσθημεν σ υγγρα μ μ ά τω ν, π ε ι-  
θόμεθα ότι ούτος ύπήρξεν είς τώ ν επισημότερω ν άνδρών πα ντος α ί-  
ώνος ή τόπου. Πριν ή , αυτός, διά τής μεγαλοφυΐας του ώς π ο λ ε -  
μά ρχος, καί διά τής εύγλω ττίας του ώς ίεροκήρυξ, ύψωθή εις τό  
ά 'ίω μ α  τοϋ άρχειν τάς Καυκασίους φυλάς, ή Ρωσσία μόνη έ μ ά χ ε -  
τ ο , καί τοσοϋτον 5αυμασίω ς επέτυχε νά έγείρη φυλήν κατά φυλής, 
αρχηγόν κατά ά ρχηγοϋ, ώστε πάσα έλπίς περί συνδιαλλαγής μ ε
ταξύ τώ ν άρεινών, ή άποπείρας πρός άνάκτησιν τής άνεξαρτησίας τω ν, 
έφαίνετο άδύνατος καί πρός τόν πλέον εύτολμον. Μ άλιστα, οί κά 
τοικοι τοσοϋτον ήγνόουν τά  π ρα γμ α τικά  τής Ρωσσίας σ χέδ ια , και 
τόσον τυφλώς άφωσιοϋντο ύπερ αύτής, ώ στ έμόχθουν, ίδίαις χ ε ρ -  
σίν, οίκοδομοϋντες τά φρούρια καί κατασκευάζοντες τας όόους δι 
ών ή Ρωσσία έμελλε νά τούς α ίχμαλω τίση . Περικυκλούμενος ύπό φυ
λάρχω ν, τώ ν μισθωτών τής Ρωσσίας, καί καταδιω κόμενος 6π έ χ -  
θρών, οιτινες, διελθόντες τά  δρη, ιχνηλάτησαν τά  δ ιαβήματά  του 
μ ετά  δολοφόνου έπιμονής, ό μεγάθυμος ούτος άνόρ, μεθ ύπερφυσι
κής, σχεδόν, καρτερίας, έπ ί τέλους, έπ έτυ χε , διά τής δεινής εύγλω τ
τίας του, νά σχηματίση ενωσιν μεταξύ  τώ ν δ ιαμαχομένω ν ά ο χη γώ ν  
τοϋ Δ α γκά σταν, έπ ί τής Κ ασπίας θαλάσσης οπου κατ άρχας ά π έ -  
κρουσε τήν δύναμιν τής Ρωσσίας, καταστρέφων τους στρατούς της  
εις πάσαν, σχεδόν, μ ά χη ν. II φήμη του διεδοθη, ηδη , έν άκαοεΐ,



α πα νταχού  τοϋ Καυκάσου, της Κριμαίας, Τουρκίας καί Περσίας, Ιως 
οϋ τό δνομα τοϋ Μανσούρ, κατές-η οίκεΐον μεταξύ  τών χοίρων τοΰ 
λαού τούτου ώς έκεϊνο καθ’ έαυτό τοϋ Προφήτου Μωάμεθ. Πότε μέν 
έδώ , π ό τε  δε έκεϊ, είς τόν Καύκασον καί είς τήν Κ ριμαίαν, είς την  
Τουρκίαν καί εις την Περσίαν ήδύνατό τις νά ’iSr αυτόν, μ ετά  μ ε
γάλης γοητείας, έλκύοντα τούς κατοίκους τούς όποιους παρώτρυνε 
νά ένωθώσι, καί νά τον άκούση κηρύττοντα άνθίς-ασιν κατά τοϋ κοι
νού έχθροΰ απάντω ν. Τοιουτοτρόπω ς, έξομαλύνας την δδόν ήτοίμασεν  
αυτήν διά τό λαμπρόν ς-άδιον τοϋ διαδόχου του Σιαμήλ Βέΐ, δςτις, 
λία ν έπιτηδείω ς, πραγματοποιήσας τά σχέδιά  του πρός άπελευθέρω- 
σιν τώ ν Καυκασίων φυλών έκ τώ ν ονύχων τής Ρωσσίας, έπαξίως 
απέκτησε τούς τίτλους τού μεγάλου αύτοϋ προκατόχου— Σουλτάνος, 
Α ρχιεπίσκοπος, καί Π ολεμικός-Π ροφήτης.

Α ναλόγω ς τώ ν φυσικών αύτοϋ δυνάμεων καί τής διανοητική; του 
άναπτύξεω ς, κατά τήν ευγλω ττία ν του ώς ίεροκήρυξ, ίσως δέ καί 
ώ ς πολεμιστής, οταν ύπομνησθώ μεν τάς όποίας ε ίχε  νά ύπερβάλη  
δυσκολίας, ό Βέΐ Μανσούρ ητο πολύ ανώτερος τοΰ Σιαμήλ— γ ε γ ο 
νός έπιβεβαιούμενον ύπό τ ε  τών ί ’ώσσων καί Τούρκων συγγραφέων. 
H  παρά τοϋ Σιαμήλ γενομένη δημοσίευσις άνεκτικωτέρου μω αμεθα
νικού δόγμ α τος έφ είλετα ι είς τόν πεφω τισμένον νοΰν τοϋ προκατό
χο υ  του, δςτις, διά τοιούτου μέσου, ήδυνήθη νά περις·είλη τάς προ
λήψεις τώ ν Καυκασίων, οΐτινες, ώς έπί τό πλεΐσ τον, είσέτι έναντι- 
οΰνται κατά  τινων τύπω ν καί έθιμοταζιώ ν τής Χρις-ιανικής Εκκλη
σίας, περίπτω σις, ητις, άναμφιβόλω ς, συνέτεινεν εις τήν διαδοχήν τής 
αποστολής του .

0  κόσμος είσέτι αγνοεί τό  πάτριον έδαφος τοϋ Βέΐ Μανσούρ. Οί 
Ρώσσοι λέγουσιν δτι ητο στρατιώ της Πολλωνός καί έλειποτάκτησε. 
Κ αί τοϋτο , έπί τή βάσει δτι ώ μίλει τήν Πολλωνικήν καί Ρωσσικήν 
διάλεκτον μ ε τ ’ αΰτοχθονικής εύροίας, καί πρός τούτοις, διότι έ γ ί-  
νωσκε τά ς  διαφόρους τέχνας καί έπιστήμας τής Ευρώπης— γνώ σεις, 
“ΐά ς όποίας, ένόμιζον, δτι ούδείς Ασιανός ήθελεν αποκτήσει, έάν, έπ ί 
•πολύν χρόνον, δέν είχε διατρίψει μ ετα ξύ  τώ ν δυτικών εθνών.

Η διαβεβαίωσις αυτη δέν συνάδει πρός τάς οποίας παρέχουσι* ή- 
μ ΐν πληροφορίας Τούρκοι Ιστορικοί, παρά τώ ν όποιων μανθάνομεν, 
δτι δ ήρως αύτώ ν ήτον δ άπόγονος τοΰ Μανσούρ, τοϋ μεγάλου π ο 
λεμάρχου  Σουλτάνου, δςτις διώκησέ π οτε τήν Περσίαν, Γεωργίαν, 
Α ρμενίαν, καί τά ς παρακειμένα; χώ ρας. Εστω δπως καί άν ΰ π ο τε-  
©■?,, ήμείς, έν τή  ιστορία μας ταύτ/) ήκολουθήσαμεν τώ ν Ρώβσων τήν  
γνώ μην καθό βασιμω τέραν, καί τοϋτο π ρά ξα ντε;, δέν ά πιμ α κρ ύν-

θτμεν συνήθους παρά τοίς Κοζάκοις π*ρ«δόσεω ;, I t  ι αύτός ί,τον « -  
πόγονος τώ ν Π ιάστων, αρχαίων βασιλέων τής Πολλωνίας. Ο πω ςδή- 
π ο τ ε , ή γνώ μη αυτη είναι ρομαντικωτέρα, καί δ ,τ ι ε'ναι έτι^ πλέον  
σημαντικόν, δεν αναμιγνύεται μετά  τών Ιστορικών λεπτομερειώ ν τής 

πτώ σεως τής Κριμαίας. &· Spencer.
R ic h m o n d , Αύγουστος, 1 8 S 4 .

(Μ ·τ*φ ρ*»ις  **  τον λ γ γ λ ι * · 5  ΰιτ'ο έιτ*| *ιν ·ν?ίν  1 . Α « ί » « ϊ . )

Π Λ Ο Υ Σ  Π Ε Ρ Ι ΤΙ1Ν Α Φ Ρ ΙΚ Η Ν .

(Εκ τού Ρ . D a n ie l l o  B a r t o l i) .

0  ήκεανός, δστις εξω τοΰ στενοϋ τού Γιβραλτάρ ά π * ντδ τ* ι και 
προχωοεΐ πρός μεσημβρίαν κατά μήκος τώ ν δυτικών παραλιών τή ;  
Αοοικής, τό πάλαι ένομίσθη α πλευστός- επειδή δστις είχε τολμήσει 
νά έπιχειρισθή τήν διάβασιν, $ κατασυντριφθείς ύπό τώ ν τρικυμιών 
δέν έπες-ρεψε ποτέ πλέον νά φέρη πεοί τούτου πληροφορίας, ή μ ίτά  
μικρόν διάστημα, άναβπρωχθείς ύφ* δρμητικών παλιρροίων, ε-.χεν ά- 
φαιρέσει τήν ελπίδα  έκ τώ ν πλέον εύτολμω ν, καί τήν επιθυμίαν U  
τώ ν πλέον προθύμων τοϋ νά τήν έπιχειρισθώσι.^ Τό πρώ τον ανυπέρ
βλητον άπάντημα είς τήν άτελή καί σχεδόν άπειρον τότε  ναυτικήν 
τέχνη ν ησαν αί ρίζαι τοΰ ορούς Α τλαντος, αιτινες έν τ ο ΐ, παρα α 
λασσίοις όρίοις τού Βασιλείου τοΰ Μαρόκκου, προχωροΰσιν είς τήν  
θάλασσαν μεθ’ ενός περίφημου ακρωτηρίου, κοινώς δνομαζομένου  
«Τ ό άκρωτήριον Ν ό ν » ,— άποτροπχίου ενεκα τοσούτων ναυαγίων συμ· 
βασών έκεϊ ύπό ενδόξων πρω ρατώ ν, ώστε ένομίζετο ήδη Ικβασις « -  
δύνατος νά πλεύση τις έκεϊ πέριξ καί νά μή συντριφθ?, ^ ν ά  μη  
βυθισθή· προ πάντων δέ διέτρεχε μεταξύ τώ ν ναυτών τοιοϋτόν τ ι  
ρητόν* «chi passa il capo Non, o tornera indietro, o non»' & 
τό  άκρωτήριον Νόν διελθών, ή 3έλει έπις-ρέψει, ή ούχί.— Ο ταν έπί 
τέλους 6 ©εός, ό έπί τοσούτους αιώνας κεκλεισμένην κατεχω ν την  
εξοδον πρός έκείνην τήν άγνως-ον θάλασσαν, εύηρεςηθη νά την ά
νοιξη, πρό 2 0 0  σχεδόν έτώ ν, είς τήν γενναίαν καί εύτυχή ευσέβειαν 
τ ο ΰ ’βασιλόπαιοος Δόν ’Λρρίγου, δουκός τού Βίσκου καί^ π εμ π τ ο γ εν -  
νήτου έκ τώ ν όκτώ νομίμω ν υιών τού Δόν ίωάννου τοϋ A βασι- 
λέως τή ; Π ορτογαλλίας, ιππότου ύψηλών καί μεγαλοτόλμω ν αισθη
μ ά τω ν, δσα δύναται νά κατέχη καρδία πρίγκηπος, ού μόνον ένδό- 
ξου ενεκα «ρετής, άλλά καί ίνικα  βασιλικού γ έ ν ο υ ς .— Ουτος «πό  
τή; νεότητο; αύτοϋ «λεγόμ ενο; ύπό γενναίας τινό; έπιθ#μί*;



έκτείνη τό κράτος τοΰ Χριστιανισμού μ έχρ ι τών εσχάτω ν τής γης  
περάτω ν, πρώτος πάντιυν έπεχείρηβε τήν οσω δύσκολον, τοσούτω μ έ
χρ ι τώ ν κκιρών εκείνων κινδυνώδη Λχ’λασαοπορίαν τών Ινδιών.— S a l  
έάν έπί πλείον* τών τεσσαράκοντα έτώ ν, καθ «  ένησχολήθη είς τοι- 
αύτην έπιχείρησιν, δέν ήδυνήθη νά φθάσ7) εως έκεΐ, οπου ό μ έγα ς  
αύτοΰ νοΰς έσ χεδ ία ζε, μ ’ όλον τοΰτο ήδυνήθη να διαρόήξ·») τά  όρια 
τ ά  περιορίζοντα τήν ναυτικήν τέχνην σχεδόν εντός τώ ν στενών τής 
Εύρώπης όρίων* καί διά τούτου νίνοιξε καί εξομάλυνε τήν όδόν είς 
τούς απογόνους βασιλείς τής γενεάς του, και είς τούς τής ιδίας αύ- 
ταδ γεννχιότητος κληρονόμους, πρώ τον μέν είς τάς ανακαλύψεις, μ ε
τ ά  τα ΰτα  δε είς το έμπόριον, ακολούθως είς τήν τής Ασίας κα- 
τάκτησιν. ό θ εν  καί μ ετά  τόν θά να τον, δικαίως αποδίδεται αύτώ  ή 
άξια τώ ν έπιχειρήσεων και ή ώφέλεια τώ ν κερδώ ν, δι’ ών τό Πορ- 
τογαλλικόν έθνος άπό καιρόν είς καιρόν έξηκολούθησεν αείποτε π ε 
ρισσότερον ν’ αύξάνιρ τήν έξουσίαν τοΰ βασιλείου του, καί νά έπ ε -  
κτείνγι τήν τοΰ ονόματος του δόξαν. Οί πρώ τοι σ τοχα σμ οί, οί π α -  
ρακινήσαντες είς τοιαύτην έπιχείρησιν τόν Δόν Αρρίγον ήγέρθησαν είς 
τήν χαρδίαν «ύτοΰ κατά τήν πολιορκίαν τής Κ εύτης, πόλεω ς τώ ν 
Μαύρων άντικρύ τοΰ Γ ιβραλτάρ, κυριευθείσης διά τώ ν δπλω ν ύπό 
τοΰ βασιλέως Αόν ίωχννου πατρός του κατά  τό 4 4 1 5  έτος. Αιότι 
κχί έκεϊνος ποιήσας έκεΐ ώς νέος πολύ ανδρείος δι’ ιδίας αύτοΰ χε ι-  
ρός, ύπό τήν όδηγίαν τοΰ πχτρός του έργα αξιομνημόνευτα έν καιοώ  
πολέμ ου, συνέλαβεν εύγενή επιθυμίαν τοΰ νά ταπεινώ σ/), όσον ήδύ- 
να το , τήν υπερηφάνειαν καί νά κατασυντρίψω τήν ίσχύν τώ ν τοΰ  
Χρις-ιχνισμοΰ έχθρώ ν. Α λλ’ έπειδή ή είς τήν Αφρικήν διάβασις κατά  
τώ ν Σαρακηνών, έν καιρώ πολέμου άπήτει περισσότερον τοΰ ό ,τ ι  
έκεϊνος μόνος δέν ήδύνατο, προσήλωσε τούς στοχασμούς πρός τήν  
5χλα σσοπορία ν, καί έάν ήθελε δυνηθή, πρός τήν άπόκτησιν β α σι
λείου τινός, ή , τούλάχιστ#ν λιμένος έν ταΐς ’ίνδία ις.— Πολλώ  
μ ά λλ ο ν , έπειδή διά τήν έκτέλεσιν τοΰ τοιούτου αύτοΰ σκοποΰ ήδύ
νατο δικαίως νά μετκχειρισθή τούς θησαυρούς τοΰ τά γμ α το ς τώ ν  
Ιπ ποτώ ν τοΰ Χ ριστοΰ, τοΰ βυστηθέντος πρός κατας-ροφήν τώ ν Μαύ
ρων ύπό τοΰ βασιλέως D . D io n ig i  τρίτου αύτοΰ π ά π π ου , ούτινος 
τ ά γ μ α το ς  αύτός ην αρχηγός. Ούτως άποφασίσας καθ έαυτόν, κ α τε-  
γίνετο  έπιμελώ ς είς τήν μ ελέτην τής Γεωγραφίας· μ ήτε ήρχετο είς 
τήν Π ορτογχλλίαν βάρβαρος έκ τής Αφρικής, παρά τοΰ όποιου νά  
μή έλάμ βανε πληροφορίας έπιμελώ ς περί τώ ν παραθαλασσίω ν, ακρω
τηρίω ν, λιμένω ν τώ ν παραλίω ν τόπω ν έκείνων τώ ν β α σιλείω ν καί 
βεβχιοϋντε; αύτόν ά π χξά π χντες  δμοφώνως περί τής μή διχκοπτομένης

σειράς, ·?,ν αποτελεί τό παραθαλάσσιον τής Βαρβαρίας έξω τοΰ ς ι -  
νοΰ εως έκεΐ οπου έκκλίνει πρός τήν Γουινέαν, όπερ όλον έκτείνε- 
τα ι κατά μήκος πρός Μεσημβρίαν" έκεϊνος ίνα  κάλλιον έπιτύχη τής 
έπιχειρήσεως τοιαύτης άξιολόγου ύποθέσεως, έξελέξατο ώς κατοικίαν 
του τόν τόπον τόν καλούμενον Σάγρες, κείμενον έν τώ  τής Α λγάρ- 
βης βασιλείφ , ούχί περισσότερον τεσσάρων μιλίων ά π έχοντα  τοΰ 1ε- 
ροΰ Ακριοτηρίου, ή , ώς μ ετέπ ειτα  έκλήθη, τοΰ Αγίου Βικεντίου, τό
πον καταλληλότατον είς σπουδάς καί είς τήν έκέϊθεν έξαποστολήν  
πλοίω ν πρός τά  έξω τής Αφρικής.

Ηύδόκησε δέ ό Θεός, ό είς τ ο ΰ τ· παρακινών αύτόν έσωτερικώς, 
νά τ φ  δώση έξ άρχής, έκτός εκείνου, όπερ έζή τει, μεγάλην >ίινά 
ανταμοιβήν τής αξίας τώ ν έπιθυμιών το υ , προσφέρων αύτώ ώς ένέ- 
χυρον τοΰ μέλλοντος, δύω νήσους εως τότε μή ζητηθείσας μ/ιδέ * -  
νακαλυφθείσας. Συνέβη δέ τοΰτο κατά τό (έτος) 4 4 8 0 ,  κατά τό ό -  
ποϊον έξαπέστειλε τόν ’Ιωάννην Γονζάλην Ζάρκον και τόν Τρίστβν 
Βάτς μ ετά  δύω τα χυπλόω ν ίς-ιοφόρων, καλώς έφωδιασμένων διά τήν τώ ν 
πέραν τοΰ Μαρόκκου παραθαλασσίων άνακάλυψιν" καί ουτοι έν ω εμ ιλλον  
νά ς-ραφώσι πρός τόν τόπον τόν καλούμενον Φ έζ, ήγέρθη ορμητική  
τις τρικυμία, ώστε παρ’ ολίγον νά βυθισθώσι" καί μή δντες έν κ α -  
ταστάσει ν’ άντις-αθώσιν, άφέθησαν είς τήν διάκρισιν αύτής προχω -  
ροΰντες αείποτε περισσότερον πρός τό βαθύ π έλ α γο ς, όπου ίι τρι
κυμία καί ό άνεμος τούς έσπρωξαν πρός τινα  νήσον εως τότε  ά 
γνω στον, κειμένην ύπό τόν Μεσημβρινόν τώ ν Καναρίων Νήσων πρός 
τό βορειότερον μέρος, τήν όποιαν ώνόμασαν ουτοι Α γιον λ ιμ ένα , έ -  
πειδή έκεΐ άπέφ υγον τήν ναυαγίαν καί διεσώθησαν έκ τής τρικυ
μ ία ς.— Ακολούθως, γαληνιασάσης τής S-αλάσσης, έφοδιάσαντες έκ 
νέου καί συσκευάσαντες τ ά  π λ ο ία , «πεφάσισαν νά πλεύσωσι πλέον  
ίμ π ρ ό ς , καί ν’ άναγνωρίσωσιν άλλην τινα  μεγαλειτέραν νήσον, ούχί 
πολύ μακράν ούσαν ά π ’ έκεΐ· κα ί, έπειδή ητο κατάφυτος έκ πυκνό
τατω ν δασέω ν, ώνόμασαν αύτήν Μ αδέραν, ήτοι ξύλοχον. Καθ’ ήν 
άνακάλυψιν ό Γονζάλης εύρεθείς τυχαίω ς έμπροσθεν άκρας τινός σκο
πέλου προχωρουντος έκεΐ πρός τήν θά λασσαν, όπου νυν ές-ιν ή Φου- 
νικάλη, έκεΐ δε ϊδών εύρύχωρόν τ ι  σπήλαιον τεθολωμένον έν είδει 
καμάρας, καταφύγιον θαλασσίων λύκω ν, έκεΐ συναθροιζόμενων ίνα
π α ίζω σ ιν, έκ τούτου προσέθηκεν είς τό κύριον οίκογενειχκόν τ ·  έ -
πώ νυμον «Γονζάλης τής Κ αμ ά ρα ς»’ τό  όποιον οί απόγονοι τής γ ε 
νεάς του, κύριοι περιβλέπτου εύγενείας, ώς κληρονομιάν τιμής είσέτι 
διατηροΰσιν. Αμφότεραι δε αυται αί νήσοι προςηρτήθησαν τώ  δ ια -  
δήματι τής Π ορτογαλλίας μ ετ ’ έκείνη; τή{ μεγάλης ώφελείας, fa  ήρ-



χιοεν εύθύ; va δίδη ή Μ αδέρα, κατακαέντο>ν τώ ν καλυπτόντω ν αυ
τήν άνωφελώ; δχσέοιν, καί καλλιεργηθείσης τ ι ;  γής πρός φύτευσιν 
ζαχαροκαλάμω ν. Εμψυχωθείς ό βασιλόπαις διά τοιούτου ένεχύρου τής  
ύπερασπίσεω; τής 5εία; Προνοίας, δέν έπαυσεν έπί πολλά  κατά  συ
νέχειαν ετη τοϋ νά έπασχολή νέα πλοία  πρός ανακάλυψ ή, έωσοΰ κατά  
το 1 4 3 3  προσδιωρίσθη ό E g id io  A n es, ή , ώς οί Π ορτογάλλοι τόν  
καλοϋσι, Gileanes, γεννηθείς έν τώ  τόπω  τώ  καλούμενη «L a g o s » ,  
πλοίαρχος καί ναύκληρος, έμπειρος καί τολμηρός. Καλώς δέ τό ά -  
πέδειξ  αν τά  σ υμ β άντα , έπειδή αύτός διαβάς το τρομερόν λκ ρ ω τή -  
ριον Ν όκ  καί προχώ ρησα; περισσότερον τώ ν 4 8 0  μ ιλίω ν, έφθασεν 
εί; τ ι  άλλο , δπερ καί ώνόμασε κατά την γλώ σσαν του λκρωτήριον  
τοΰ Βοΐαδόρου, ισοδυναμοΰντος τ ώ , στρεφομένιρ, ένεκα τώ ν πολλών  
πεοιελ ιγμ ώ ν, οδς τινας έχει δπου ή άκτή έκκλίνει καί στρέφεται είς 
διαφόρους κόλπους. Εκεί έστάθη έκεΧνος, μ ήτε, δσον καί άν η το εύ
τολμ ος, έτόλμησε νά προχωρήση περισσότερον. Επειδή μή σ υ ν ε τ ι
σμένοι νά προχωρώσιν είς μ εγά λα  πελά γη , μ η δ έ έχοντες τό  ναυ
τικόν άστρολάβιον ίνα  όδηγώ νται διά τοΰ υψους τοΰ Ηλιου καί τών 
Αστέρων, έπροχώρουν πά ντοτε κατά τά ς άκτάς, π λέοντε; άείποτε  
πλησίον τοΰ παραθαλασσίου- και έκεΐ, είς τό λκρω τήριον τοΰ Β οϊα- 
δίρου, δπου άκρα τ ι;  είκοσι μιλιών προχω ρεί είς τήν θάλασσαν, ά -  
πήντησαν τοιοϋτον άναβρασμόν ΰδάτων μ ετά  μ εγάλω ν κυμάτω ν καί 
τ«ταραγμένω ν ώς έν καιρώ τρικυμίας, ώ στε δεν έτόλμησαν νά π ρο-  
χ«^ρήσωσι φόβου ενεκα μή βυθισθώσιν. *Η προήρχετο τοΰτο ενεκα ο 
λ ίγου  βάθους έκε'ι ύπάρχοντΟ ;, η ενεκα συναντήσεω; όρμητικω τάτου τίνος 
ρίύματο; προχωοοΰντος πρός τόν Λ ίβα , (γα ρμ π ^ ν), $ ενεκα της συν- 
^λίψεως τώ ν 3-αλασσών, αίτινες σπρω χνόμεναι συντρίβονται καί ύ -  
ψόνουσι κύματα , ?), ώς άλλος τις γράφει, ένεκα τοΰ Ζερύρου τοΰ έ -  
πικρατοϋντος έκεϊ κατ ϊκτασιν· έπί τέλους ήτο έκεΐ πλημμύρα τ ό 
σον κινδυνώ δης, ώ στε ό Γιλεάνης απ ελπ ισ τείς καί πλήρης τρόμου 
έστράφη, καί έπανήλ^εν εις τήν Π ορτογαλλίαν. Μετά ταϋτα  ή 5 α -  
λασσοπορία έπαυσε διά παρεμβολής έτών τ ι ν ω ν ,  έωσοΰ ό ©εός, (καθότι 
αυτη άπέβαινε πρός έπέκτασιν τής δόξης του), διήγειρε νέας παρορ- 
μήσεις έν τή  τοΰ βασιλόπαιδος καρδία* καί άναφέρουσιν δτι τόν ί -  
λ εγζε  δι’ δράματος, έπειδή τόσον παρημέλει τοΰ έργου έκείνου, καί 
τόν ένεψύχοισε νά λάβη τόλμην καί νά έζακολου^ήση τήν ηό'η δια
κοπεί σαν έπιχείρησιν· δπερ καί έξεπλήρωσεν εύ£υς έξαπος-είλας κατά  
τό  έτος 1 4  4 3  τόν T rislan  N ugnts  έπί τά  ίχνη  τοΰ Γιλεάνου, 
ά λλά  μ ετ  έκβάσεως εύτυχες·έρας, έπειδή καί εκείνος Επλευσε προσ
έτι μετά φρονιμωτέρας προφυλάξεως, πλέω ν όπωσοΰν ένδότερον είς

τήν θάλασσαν ϊξω  τών τοϋ Βοΐαδόρον κινδύνων, έωσοϋ ν άνα/.α- 
λύψη λκρωτήριόν u  νέον, δπερ καί έκάλεσεν έκ τοϋ χρώ ματος, τό  
οποίον μακρό,ίεν έδείκνυεν, λκρωτήριον Λευκόν. Ακολούθως μετά δύω 
έτη ό Dionigi Fernandes διέβη πέραν τοΰ Πρασίνου Ακρωτηρίου 
φ.3·άσας άντικρύ τής τελευταίας τών Γοργάόων νήσων, κειμένων κατά  
τήν δεκάτην τετάρτην μοίραν τοΰ βορείου υψους. Επί τέλους έπρο- 
χώρησε μέχρι τοΰ Ακρωτηρίου della Siera Leona, οπερ ές·ι μ α -  
κρά σειρά ορέων προχωρούντοιν πρός τ / ν  5χλασσαν πλησ'.ον τών ό- 
ρίων τής Γουινέας, έξ μοίρας πλέον έμπρό; τοΰ Πρασίνου ’Ακρω
τηρίου. ’Εκεί δέ έλαβον τέλος αί ανακαλύψεις αί ύπό τοΰ βα σιλό- 
πα;δος διενεργη^εΐσαι έν τώ διαστήματι τεσσαράκοντα έτώ ν, δντινα έ- 
κάλεσεν 6 Θεός κατά τό έτος 4 4 6 0 ,  ίνα  λάβη έν τώ  ούρανώ την  
άίΛοιβήν τών ένδοξων αύτοϋ ^αλασσοποριών. Πρίγκηψ άρετών εξαί
ρετων καί μνήμης αθανάτου, άξιος τοΰ περιφήμου έκείνου ρητού, 
δπερ άπό τής τρυφερωτέρας αύτοϋ ήλικίας άπέκτησεν ώς ίδιον β ύ -  
τοϋ , καί οί τε πλοίαρχοι καί ναύκληροι του συνεί^ιζον νά τό έγ χ α -  
ράττωσιν έπί τε τώ ν λί5ο)ν καί τών φλοιών τώ ν δένδρων, οπου ε -  
φ ^ /νον ν’ άναγνωρίσωσι νέους τόπους- ήτο δέ- «Νοϋς τοϋ ευ πραττειν»  
«TaLnto di ben fare».— Λιεδό^η ς·χ5ερά γνώ μη δτι ώσπερ έγεννή^η  
παρθένο;, τοιοϋτος καί άπέ3ανε, μή 5ελήσας νά γείνη πατήρ κατ’ άλλον  
τινά τρόπον, ?) προσαρτών εύτυχεστέρως τώ Χ ριστώ , έάν ήδύνατο, ή -  
μισυν κόσμον ψυχώ ν, δίδων αύταΧ; τό μέσον, δι ου νά ζήσωσιν ά- 
^χνάτω ς μακάριαι, δπερ καί έστά5η 6 πρώ τιστο; αύτοϋ σκοπός, ε 
νεκα τοΰ ό π ο ίο υ . παρεκινήθη νά τάς άναζητήστρ· (Ακολουθεί.)

■ -  -

IJepi Α νατροφ ής ζώ ν Α θηνα ίω ν.

(ΐι ιν ίχ ιια ).

5 γ". 0  πατήρ έχει δικαίωμα νά χαρίζη τήν ζωήν εί; τά  παιδια  
του, $ νά τα  καταδικάζω είς θάνατον, ό τ α ν  γεννώ νται, τά  έκθετου- 
σιν είς τούς πόδας τοο, άν τά λάβνι είς τάς άγκάλας του, εκφεύγου- 
σι τόν κίνδυνον. Οταν δέν γ,ναι πολλά  πλούσιος, διά νά τά άνατρε-

ή ά π ελπ ίζη τα ι, άπό τοΰ νά δυντ.θή νά διόρθωση είς αΰτά κ ά π -
ποια  έλαττώ μ βτα  τής δυσμορφίας τοϋ σώ ματος, άποστρέφει τοΰ; 
οφθαλμούς, καί τότε  τρέχουσι, νά τά  ρίψωσι μακράν, ίι νά σηκω- 
σωσιν α π ’ αΰτά τήν ζω ήν. Είς τάς Θήβας, οί νόμοι έμποδίζουσεν αυ
τήν τήν βαρβαρότητα. Ιϊίς δλην σχεδόν τήν Ε λλάδα, ή τήν έπ ικ υ -
ροϋσίν, $ τήν άνε'χοντοιι. Τινες φιλόσοφοι τήν έγκρίνουσιν, άλ.λοι δ«,



«ί< τοΰ; όποιους αυστηρότεροι ηθικοί άντιλίγουσιν, έπιφέρουσιν, ότι, 
μήτηρ, περιεστειχισμένη ήδη άπό γενεά ν πολυάριθμον, έχει τήν εξου
σίαν, νά διαφθείρνι τό βρέφος, δπου φέρει είς τήν γαστέρα της. Λιά 
τ ί έβνιη πεφω τισμένα, καί αισθητικά βλάπτουσι τόσον τήν φύσιν; Τού
τ ο  συμβαίνει, δι’ δ ,τ ι παρ’ αύτοΐς ό αριθμός τών πολιτώ ν ών δ ω 
ρισμένος παρά της ίδιας νομοδοτικής διαταγής, δέν εχουσι κάνε'να 
ζήλον, νά αΰξάνωσι τήν πληθύν, κα’ι προσέτι, επειδή παρ’ αΑτοΐς κάδε 
πολίτης είναι στρατιώ της, ή πατρίς δέν λαμβάνει κάμμίαν φροντίδα 
δι άνθρωπον, δςτις είς αύτήν μέν δεν ήθελεν ηναι π οτέ έπωφελής, 
ή δε, είς αυτόν ήθελίν ηναι αναγκαία π ά ντοτε.

5 δ .  Επλυναν τό παιδίον μ έ νερόν χλιαρόν, καθώς συμβουλεύει ό 
Ιπποκράτης. Αν ητον είς τά  ονομαζόμενα παρά τών Ελλήνων βάρ
βαρα εθνη, ήθελον τό βουτά συχνάκις είς κάνε'να παγωμε'νον π ο τα 
μ όν, διά νά προξενή είς τό σώμά του μεγάλην δύναμιν. Μετά ταϋτα  
τό  εβαλον είς £ν άπό έκεΐνα τά  λίκνα , τά  όποΊα μεταχειρίζονται, 
διά νά διακρίνωσι τόν σίτον άπό τά άχυρα. Τοϋτο είναι προμάντευμα  
μεγάλης ευτυχίας, $ πολυαρίθμου όψιγονίας. Α λλοτε ή λαμπροτέρα τ ά -  
ξις δέν έξη'ρει κάμμίαν μητέρα άπό τό  χρε'ος, νά τρέφη τό ϊδιόν της 
παιδίον, έπ ί τοΰ παρόντος επαναπαύεται ά π ’ αύτό τό ιερόν χρέος  
*ίς μίαν δούλην. Με δλον τοϋτο, διά νά διορθώσωσι τήν δυσφημίαν 
τής γεννη'σεώς της, τήν οίκειοϋσι μέ τήν γενεάν τους, καί αί περισ
σότεροι τώ ν τροφών άποβαίνουσι φίλαι, ή επιστήθιοι τώ ν, δσων άνε'- 
θρεψαν, θυγατέρων. Επειδή αί τροφοί τής Λακεδαίμονος είναι είς τήν 
Ε λλάδα  διασημόταται, ό Απολλόδωρος Εστειλε, καί ήγαγε μίαν άπό  
«ϋτά ς, είς τήν οποίαν ένεχείρισε τόν υιόν του. Αύτή δέ, άφ’ ού τόν  
έδεχθη, πολλά έφυλάττετο άπό τοΰ νά τόν σπαργανών/], μήτε νά δε- 
σμεύη τά  μέλη του μέ μηχανάς, τάς όποίας, είς πολλούς τόπους μ ε 
ταχειρίζονται, καί ουσας μέ τήν φύσιν πολλάκις έναντίας. Διά νά συ- 
νιιθίζη  τό  παιδίον είς ψύχραν πρόωρα, ευχαριστείτο νά τό σκεπάζη  
μ έ  έλαφρότατα ένδύματα· πράξις, συστημένη άπό τούς φιλοσόφους,
καί ουσ* είς χοήσιν παρά τοίς Κ ελτοΐς. Τοϋτο είναι έν άπό τά  έ
θνη έτ ι, τά  όποια οί Ελληνες καλοϋσι βάρβαρα. Η π έμ π τ η  ημέρα 
διωρίσθη, νά καθάρωσι τό παιδίον. Τό έπήοε μία γυνή είς τάς άγ-
κάλας της, καί, συνοδευομε'νη μέ δλους τούς οικιακούς, Ετρεχε μέ 
πολλάς έπαναλήψεις περί τήν φωτίαν, ή όποια Ικαιεν έπ ί τοϋ θυ
σιαστηρίου. Επειδή πολλά παιδία  κ α τ’ άρχάς άποθνήσκουσιν άπό σπα
σμούς μ ετά  τήν γέννησίν τω ν, προσμένουσι τήν έβδόμην, καί ενίοτε 
τήν δεκάτην ημέραν, διά νά τ?ο δώσωσιν δνομα· ό Απολλόδωρος,
συγκαλίσας τού; ίδιους, καί τής γυναικός του συγγενείς, καί φίλους,

ε ιπ εν , επ ι παρουσία τω ν, δτι έδιδεν είς τόν υιόν του τό όνομα τού πατρός 
του Λύσιδος· επειδή, κατά τήν συνήθειαν, ό πρωτότοκος μιας γενεάς φέρει 
τά δνομα τοϋ πά ππου του. Η τελετή  αύτή συνωδεύθη μ έ θυσίαν, καί συμ- 
πόσιον. ’Α πό «ύτήν προηγ/ίθη, ημέρας τινάς, ίερωτέρα τις  τελετή , δηλ. ή 
μύησί; τώ ν μυστηρίων τής Ελευσΐνος. Οί Αθηναίοι, πεπληροφορημενοι, 
ό'τι προξενεί μεγάλας ώφελείας μ ετά  θάνατον, σπουδάζουσι νά κα- 
θυποβάλλωσιν είς αύτήν τά παιδία τω ν. Τήν τεσσαρακοστήν, ή Επί- 
χαρις ήγέρθη άπό τά  έπιλόχιά  της. Αύτή έχρημάτισεν ήμέρα έόρτιος 
είς τήν οικίαν τοΰ ’Απολλοδώρου.

§ έ. Η συζυγία αυτη, άφ’ ού έδέχθη άπό τούς φίλους της νέα προ- 
σπαθείας τεκμήρια, κατέβαλλε πάσαν φροντίδα είς τήν άνατροφήν τοΰ 
υίοΰ της. Πρώτην επιμέλειαν έλαβε, νά καταστήση είς αύτόν έξιν 
ίσχυράν, καί νά έκλέξη, άφ’ δλας τάς έν χοήσει πράξεις, τάς άρμο- 
διωτέρας είς τούς σκοπούς τής φύσεως, και εί; τά  φώτα τής φ ιλο
σοφίας. 'Η Δ εϊδάμια, ούτως ώ νομάζετο ή τροφός, ή άνατοοφός, ή - 
κουε τάς συμβουλάς της, καί τάς έτελειοποίει ή ιδία μέ τήν πείράν 
της. Είς τούς πρώτους πέντε χρόνους τή< νηπιότητος, τά βλαστήμα  
τοϋ άνθρωπίνου σώματος αυξάνει τόσον όγλιγωρα, ώ στε, κατα  την 
γνώμην φυσικών τινών, δέν αυξάνει διπλασκυς εις υψος κατα του{ 
ακολούθους είκοσι χρόνους. Τότε έχει άνάγκην άπό πολλήν τροφήν, 
*αί άσκησιν· ή φύσις τά κινεί διά τίνος μυστικής ανησυχίας, καί αί 
τροφοί πολλάκις είναι ήναγκασμέναι νά τό κινώσιν είς τας άγκαλας 
τω ν, καί νά κλονίζω σιν ήσύχως τόν μυελόν του με ευφρόσυνα, και 
μελω δικά ά σματα . Φ αίνεται, δτι μακρά τις  έςις τάς ώδήγησε, νά 
θεωρώσι τήν μουσικήν, καί δρχησιν, ώς πρώ τα στοιχεία  τής άνα* 
τροφής μας. Αύταί αί κινήσεις εύκολύνουσι τήν χώ νευσιν, προμτ,θεύ- 
ουσιν ύπνον ήσυχον, καί ίιασκορπίζουσι τούς αίφνηδίους φόβους, τούς 
όποιους τά  έξωτερικά αισθητά προξενοϋσιν είς τά  άδύνατα όργανα. 
’Α φ’ ού τά βρέφος ί,λθεν εις βαθμόν, νά στε’κηται είς τούς πόδας 
του , ή Δεϊδάμια τά ώδήγει είς περίπατον, έτοιμη πάντοτε νά τώ  
όρεξη χέΐρα βοήθειας. Μετά ταϋτα  τήν ειδον, δτι έβαλεν είς τας 
χείράς του μικρά όργανα, τών όπο.ων ό κρότος έδύνατο νά το κ α -  
θηδύνη, η νά έλκη τήν προσοχήν του. Περίστασις, τήν όποιαν ούδέ 
νά αναφέρω ήθελον, άν τό εύχρηστότερον άπό αύτά τά όργανα δέν 
ητον έφεύρεμα τού διάσημου φιλοσόφου ’Αρχύτου, ό όποιος συνέγραψε 
περί τής φύσεως τοϋ παντός, καί κατεγίνετο εΐ; τήν άνατροφήν τών παίδων.

§ ς ' .  Φροντίδες μ ε τ ’ ολίγον χρειωδέστεραι άπησχόλουν τήν ΔεΓδά- 
μιαν, κ,αί τέλη ιδιαίτερα τήν έμάκρυνον άπό τούς συνειθεστερους κ α 
νόνας. Συνείθιζε τον άναδρεπτόν της νά δεχηται άδι*φόρως τάς προ-



σφερομένας είς αύτόν τροφάς. Ποτέ 51» μ ετεχειρ ίζετο τήν βίαν, διά 
νά έμποδιζγ, τά  δάκου* του· καί τοΰτο τό εκαμνεν, ό χ ι, ότι, κατά  
τό παράδειγμα φιλοσόφων τίνών, τά  έδεώρει, ώς είδος επωφελούς εί; 
τά  παιδ'.α άσκήσεως, ά λλ ’ έφαίνετο είς αύτήν ώφελιμώτερον, νά τά  
έμποδιζω σιν, όταν γνωρίζωσι τήν αιτίαν, καί νά τά  άφίνωσι νά τρέ- 
χω σιν, όταν τήν άγνοώσιν, Ουτω τό παιδίον επαυεν άπό του νά τά  
ίκχε'τι, άφ’ ού μ έ τά  σχη'ματά του έδύνατο νά έκφράζνι τά ς άνάγκας 
του. Προ πάντω ν ή τον προσεκτική είς τάς πρώτας αντιλήψεις, τάς 
όποιας έδέχετο· αντιλήψεις ενίοτε τόσον ίσχυραί, καί ίπ ίμονοι, ω~ι 
μένουσιν έφ’ όρου ζω ής είς τόν χαρακτήρα τά  ίχνη τω ν. T f  άλη- 
6ϊί« , δύσκολον είναι, όταν μία ψυχή, κατά τήν νηπιότητά της, ά -  
διακόπως ταράττηται άπό μάταια  φόβητρα, νά μήν άποβίί ολίγον  
κ α τ’ ολίγον Επιδεκτική τής ανανδρίας, τής όποίας έδέχδη τήν πρω - 
τοπειρίαν. *Η Δεϊδάμια έμάκρυνεν άπό τόν άναθρεπτόν της όλα τά  
α ίτια  τοϋ φόβου, ά ντί νά τά  πολλαπλασιάζω  μ έ  ά πειλά ς, καί κ τ υ 
π ή μ α τα . Μίαν ήμέραν, τήν είδον, πόσον ήγανάκτησε, δι’ ο ,τ ι μήτηρ 
τις ειπεν είς τόν υιόν της, ότι, πρός τιμωρίαν τώ ν ψευσμάτων το υ ,  
« χ *  φλύκταινας είς τό  πρόσωπον. Καί έπειδή τΐι είπον, ότι οί Σκϋ- 
θαι μεταχειρίζονται έπιτηδείω ς τά όπλα  και μ έ τάς δύο χείρας, πα*  
ριτηρησα μ ε τ ’ ολίγον, ότι ό νέος της άναδρεπτός υπηρετείτο άδιαφό- 
ρως καί μ έ τήν μίαν, καί άλλην χείρα. ( ’Ακολουδεί.}

ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ  Κ Α ΤΑ  TO N  IO V A tO N  ΜΗΝΑ.

Είς τους 1 3 2 7  τόν Ιούλιον μήνα .— ό  ’Αρβεργετΐνβς, υιός τοΰ Φραγ
κίσκου Μαμφρέδου, Κύριος τής Φαίντσης, έπαναστάτησε καί άφγ)'ρεσε 
τήν ευγένειαν τής πόλεω ς εκείνης τοΰ πατρός καί τοΰ άδελφοΰ, τους  
έζωστράκισε, καί εγινεν αύτός αρχηγός. ’Α π έδειξε δ» ό τ ι δέν εμ α -  
κρύνετο τοΰ γένους, τοϋ ονόματος καί τής τύχης τοΰ ’Αλβερικοΰ 
Θειου του, όςτις είς §ν συμπόσιόν του έφόνευσε τους συντρόφους του· 
καί ό Φραγκίσκο; Μαμφρέδης, όςτις ητο συμμέτοχος, έλαβεν είς μέρος 
ανταμοιβήν τοϋ  λεχδέντος κακουργήματος άπό τόν υιόν του.

Είς τους 1 7 0 8  τόν Ιούλιον μ ή να .— ό  Πρίγκηψ Ευγένιος τής 2 α -
βογίας, καί ό Δοΰξ τοΰ Μαρλβοοοΰγκ, εφερον τήν μεγαλοτάτην νίκην 
*ίς τούς Γάλλους τοΰ Οϋδεουάρδου, είς τήν Σκάλδαν

Είς τους 1 7 7 1  τόν Ιούλιον μήνα .— Ο Κ απετάν Κ ώ κ, φθάνει είς
τό  ΠορτσμοΙιδ έπ ί τοΰ πλοίου ’ Ε>-ι)6ονργ, Ιπιστρέφων άφοΰ έτελεί
ωσε τήν περιφέρειαν τοΰ κόσμου.


