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Ο Γίββων κατεγινεν ώ ; έγγ ισ τα  νά ϋ πολογ ίση, 
πόσοι ησαν οί ¿% Γαλλίας λαμβανόμενοι φόροι κατά 
τον ; χρόνους Ιουλιανού τού παραβάτου (α).

Πρός τούτο ώρμήθτ, έ/. τής πληροφορίας τού Εϋ- 
μενίου (β), ό τι ό Μ. Κωνσταντίνος έκ τω ν  32  χ ιλ . 
τελεσμάτων (capitum) άφτ,κεν εις τούς Εόούου; έ- 
π τα κ ιςχ ίλ ια .

Επί τ γ  υποθέσει ότι ή χώρα, ήν κατείχαν οί Ε- 
δούοι, κατά  τούς χρόνους τού Ι’ίββωνος είχε  πλη
θυσμόν 5 0 0 ,0 0 0 , τού τής όλη; Γαλλίας άριθμου-

μένου τότε εις 24  έκατομ.μ.ύρια, ή χω ρατώ ν Ιίδού- 
οιν ήτο τό 4/4-8 τής σημερινής Γαλλίας-

Πολυπλασιάζοντες διά τού 4-8 τάς 32  χ ιλ . τε- 
λεσμάτων τών Ιίδούων εΰρίσκομεν τήν Γαλλίαν ί 
λην τότε άποφέρουσαν 1 ,5 3 6 ,0 0 0  τελεσμάτωυ (1).

Εκ τού Αμμιανού (β) όμως γνωρίζομεν, οτι έπί 
Μ. Κωνσταντίνου τό ποσόν έκαστου 
ήτον 2 5  νομισμάτων, ήτοι δο. 42 5 , 
υπό τού Ιουλιανοΰ εις νομ. 7 , ήτοι εις 
1 !; συνέπειαν τούτων εχομεν ό τι τής όλης 
οί φόροι ήσαν έπ ί Μ. Κωνσταντίνου 6 5 2 ,8 0 0 ,0 0 0  
δραχμών, έπ ί δε ΐουλιανού 4 8 2 ,5 8  4 ,0 0 0 .

Αν λάβωμεν τόν σήμερον τελούμενον έγγειον φό- 
ρον εν Γαλλία (γ ; έκ δρ. 1 8 0 ,7 6 8 ,0 0 0 , εύρίσκο- 
μεν αύτόν όπως έπ ί Ϊουλιανού έμετριάσθη.

Η πληροφορία τού Αμμιανού, προσδιορίζοντας 
τό ποσόν έκαστου τελέσματος (ίορ ιιΐ), γίνετα ι ετι 
πολυτιμότερα, άν ήτο δυνατόν νά όρίσωμεν πο ία . 
ή έκτασις τού ΐούγου (juguιn;.

Πρός τούτο έχόμεν πολλά διδόμενα νά π-.στεύ- 
σωμεν, ότι ήτον αύτό εκείνο, τό όποιον σήμερον έν 
Τουρκία ονομάζεται ζ(νγά ρ ιο )·, καί έκ τής Τουρκο
κρατίας σωζόμενον παρ' ήμ ΐν , ήδη κατέστη ά 
χρηστον.

Εν τοϊς Βασιλικοϊς (ΙΘ'. ιά . 42} εΰρίσκομεν τήν

(*! History 111 ch. IT.
(6) numenii graliir. tetia C. 11

(a) S a v ig n r  Zcitschr. f. g. HIT. VI. o. 390.
(a) Am mianus XVI c. 5.
(γ) Uoek, Adimniilr. fiaanc. a. 131.
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■λατίνι*?,ν λέξιν jngum  μεθερμηνευομένην ζεύγος  
¿ργασ ίας  (α), ό δε Κωνστ. Πορφυρογέννητος μετα
χειρ ίζετα ι αυτό τ 6 όνομα ζβυγά ρ ιο τ  (β),καί επίσης 
ό Κοσμάς 6 Μάγιστρος (γ) μάς διδάσκει, ότι ή  γή 
των αγρών δεν έμερίζετο μόνον κα τά  ποσότητα, 
άλλα καί κατά  βύγκρισιν ποιότητος.

Ταύτα πάντα  τ ά  χαρακτηριστικά συμπίπτουν 
ακριβέστατα προς τό  άλλοτε παρ ήμϊν, καί νύν 
έν Τουρκία, έν χρήσει ζευγάριον, διότι τούτο απο
τελεί τήν έκτασιν τής άροσίμου γής, όσην ζεύγος 
βοών δύναται έν τώ  έτει ν’ άροτριώστι· II πρός τή  
άροσίμω γή  περιλαμβανόμενη μ ή αρόσιμος, όση- 
δήποτε καί άν ήναι, πάντοτε συναπαρτίζει τό ζευ
γάριον, μή συνυπολογιζομένη. τό όποιον έπομένως, 
όταν ή μή αρόσιμος είναι πολλή, τούτέστι δάσος, 
ορεινή έπιφάνεια κα ί γή  τραχεία , δύναται νά π ε- 
ριλάβη μεγΐστην έκτασιν. ό τα ν  όμως ολη ή γή 
του ζευγάρίου είναι αρόσιμος, ώς έν πεδινή χώρα, ή 
εκτασις αύτού είναι μεταξύ 1 0 0  κα ί 2 0 0  στρεμ
μάτων (décares), κατά  τήν ποιότητα τής γής.

Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία, ό τι οί Οθωμανοί 
παρά τών Βυζαντινών έδέχδησαν τήν εις ζευγάριον 
καταμέτρησιν τών κτημάτω ν καί έκ τού περιεκτι
κού τού ι,ευγαρίου (τζίφ ) έσχηματίσθη ή δηλούσα 
τά  κ τήμ ατα  λέςις τζιφ.Ι'ιχ, ήτοι άθροισμα ζευγα- 
ρίων. Ο ,τι λοιπόν οί συγγραφείς άπεσιώπησαν, ου
δέποτε ακριβώς όρίσαντες ποία ή τού ίούγου (ju- 
gum) εκτασις, διετήρησαν έμπρακτον οί Οθωμανοί, 
καί δ ι’ αυτών έπ ί δισχίλια  έτη περίπου έξα- 
κολουθεΐται ό τρόπος ουτος τής καταμετρήσεως 
τής γής.

Μεταχειριζόμενοι ήδη αύτό τό διδόμενου, τό ό
ποιον μεχριτούδε ?,γνοείτο, δυνάμεθα δ ι' άλλης ο
δού νά δοκιμάσωμεν τόν υπολογισμόν περί του 
πιθανού ποσού τών έγγειων φόρων, ιδίως ώς προς 
τήν Γαλλίαν.

11; είναι γνωστόν ή έπιφάνεια τής Γαλλίας συμ- 
ποσούται εις 33  έκατομμύρια hectares, δηλ. 530  
εκατομμύρια στρεμμάτων, έξ αύτών δε φορολο
γούνται ώς παραγωγικά 501 έκατομμύρια στρεμ
μάτων (δ).

Αν λάβωμεν τά 150  στρέμματα ώς μέσον όρον 
τού ζευγαρίου, δυνάμεθα νά ΰπολογίσωμεν τήν φο- 
ρολογουμένην γήν έν Γαλλία, συγκειμένην περίπου 
έκ ζευγαρίων τριών εκατομμυρίων Αλλ’ έν Γαλ
λ ία  σήμερον φορολογείται ού μόνον ή αρόσιμος γή, 
άλλ’ έν γενει πάσα γή  όπωςδήποτε χρήσιμος, ώστε 
πρέπει νά λάβωμεν ώς έγγισ τα  τό  ήμισυ τού πο
σού τούτου, διά νά τά άνάξωμεν εις ζευγάρια, καθ’ά 
μόνη ή εκτασις τής άροσίμου υπολογίζεται, καί 
τοιουτοτρόπως ώς έγγισ τα  ή Γαλλία περιέχει ζευ
γάρια 1 .5 0 0 ,0 0 0 , δηλαδή αύτό έκεΐνο σχεδόν τό
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ia )  L. 45  de c f i c i .  (3 1 ,  3 ) χα;. άλλαηοϋ. 
(β )  Έ »0. τϊ.; ΒχοιΑ. τάξΐω; Β’,  49,
(-|) L euncl. Η 1 6 6 .
( î )  B o c k ,  Adm in. fioou c. c .  5 6 0 ..

ποσόν, τό όποιον κατ’ άλλον υπολογισμόν παρε- 
δέχθημεν (α).

0 1  το.ιοϋτοι·'ιπολογισμο1 ,  κα ί το ι φαινόμ.νοιπροσ- 
εγγίζοντες, πάντοτε είναι αβέβαιοι, δ ιό τι ούτε τόν 
πληθυσμόν τής Γαλλίας έπ ΐ Ρωμαίων γνωρίζομε», 
ούτε τήν έκτασιν τής καλλιέργειας, ο ίτ ε  δυνάμεθα 
νά συγκοίνωμεν τόν τότε έγγειον φόίήν πρός τόν 
σήμερον υπάρχοντα, δστις είναι τό έ /άχισ τον  μ έ 
ρος τών νΰν εισφερόμενων.

Τό «πουδαΐον ζήτημα, ούτινος μάς ενδιαφέρει ή 
γνώσις, διά νά έννοήσωμεν, πώ ς διά  τού φορολο
γικού συστήματος τών Ρωμαίων έπήλθεν ή έρήμω- 
σις τής χώ^ας, δεν λύεται διά  τού όλου ποσού τών 
ετησίων φόρων. Επί τή  υποθέσει, ότι ό έγγειος φό
ρος επί Ρωμαίων κατά  ποσόν δεν ΰπερέβαινε πολύ 
τόν σήμερον τελούμενου έν Γαλλία, ώς αί μνησθεΐ- 
σαι είκασίαι μάς διδάσκουν, καί ό τι αύτό τό  μέ
τρου ώς έγγ ισ τα  ετηρήθη έπ ί Βυζαντινών, av«j/ 
έπαισθητής αύξήαεως, δ ια τί έπήλθον τόσαι ανω
μαλία·. καί δυσχέρειαι έκ τού φορολογικού συστή
ματος, ένώ σήμερον ή Γαλλία υπό τό επικρατούν 
σύστημα αναπτύσσεται άκααζουσα καί είναι μα
κράν τού νά γογγύζη,

Τούτο δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν ίσως παρα- 
βάλλοντες πρός άλληλα τά  δύο συστήματα, καθ 5 
έχομεν ήδη διδόμενα.

Εν Γαλλία διά  νόμου 17 Μαρτίου 4 791 προσ- 
διωρίσθη τό όλον ποσόν τού έγγειου φόρου εις 2 4 0  
έκατομμύρια φράγκων, άλλά βαθμηδόν έμετριάσθη 
μέχρι τού έτους 4 821  (νόμος 31 Ιουλίου), ότε ή- 
λαττώθη εις φρ. 1 5 4 ,6 7 8 ,1 3 0 , έκ δέ τής έπεκ- 
τάσεως τής καλλιέργειας, είτε δ ι’ έκχερσώσεως, 
είτε δ ι’ άπόξηράνσεως έλών, ηύζησε πάλιν τό πο
σόν τού έγγειου φόρου, άνευ προσθήκης τίνος, μέ
χρ ι φρ. 1 6 1 ,4 0 0 ,0 0 0 .

Τό ποσόν τούτο, κ α τ’ έτος ψηφιζόμενον, διανέ
μετα ι συγχρόνως παρά τής νομοθετικής εξουσίας 
κατ’ αναλογίαν εις όλους τους νομούς, έπ ί τή  βά
σει τών χορηγούμενο?/ παρά τής κυβερνήσεως π λ η 
ροφοριών. Πρός τούτο χρησιμεύει τό κτηματολό
γιο'/ (cadastre) κα ί ό ,τι υπάρχει γνωστόν περί τής 
έκτάσεως έκάστου νομού καί τώ ν επιδεκτικών φο
ρολογίας γαιών.

Επί τή  βασει τών αύτών πληροφοριών κατ’ έ
τος προσδιορίζουν, πάλιν τά  νομαρχιακά συμβούλια 
τό εις έκάστην έπαρχίαν τού αύτού νομού έπ ιβάλ- 
λον, άοού προηγουμένως τά  επαρχιακά συμβούλια 
γνωμοδοτήσούν (β).

Τά έπαρχιακά συμβούλια συνέρχονται καί πά
λιν  μετά  τά  νομαρχιακά διά  νά προσδιορίσουν τό 
εις έκαστον ό'ήμον τής αύτής επαρχίας έπιβάλ-
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(α ) Κατά τήν 3ην.οτ!ΐν0ϊ"ο*ν ϊν ίτιι 183 7  κ«?ά « 5  'Ixawp- 
■ ¡i'c it τ-,ϋ iu x o p io v  χ χ ί  τή; fiMf-fltt; οτζτιοτιχτ.ν, τ ι Γ α λ λ ί »  ¡%ι. 

άροσιαον -|Τ,ν 3 5 ,  5 5 3 , 151 hectares, 3τ.Χ. «τρίιχ(ΐχτα J 5 5 , 
5 3 1 ,  5 1 0 , Χ»ί π ρ ί; 150  τό ΐω-(άριον, îsu-fip«* 1 ,7 0 3 ,  3 4 4 .

(6 ) L oi Î S  f lu r . an S. art. 6 ,  1 0 . Lei 10 mai 1S3S a n .  1.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

λον (α). Μετά τήν έπινέμησιν ταύτην γ ίνετα ι ή 
τελευταία πράξις, δ ι’ ής προσδιορίζεται τό παρ’ 
έκάστου άτομικώ ς όφειλόμενον έκ τού εγγείου φό
ρου ύπό τού συμβουλίου τών έπινεμητών (réparti
teurs), συγκειμένου έξ έπ τά  μελών, ήτοι τού δη
μάρχου, τού παρέδρου (ή δύο δημοτικών συμβού
λων έν μ.ικραΐς περιφερείαις,) κα ί πέντε πολιτών 
έκλεγομένων παρά τού έπάρχου (β). Οί έπτά  έπι- 
νεμηταί, άποφασίζοντες κατά  πλειονοψηφίαν,κα
τανέμουν τόν φόρον έπί έκάστου κτήματος αναλό
γιο; τής γνωστής αύτού προσόδου, όπως σημει ού 
τα ι έν τώ  κτηματολογίω  (cadastre), ώ στε περιο
ρίζονται άπλώς εις τήν αριθμητικήν πράξιν ανα
λογισμού τού όλικοϋ έγγειου φόρου τού δήμου πρός 
τήν βεβαιωθεΐσαν έκάστου πρόσοδον. Πρός τούτο γ ί 
νεται διαίρεσις τού έπιβάλλοντος εις τόν δήμον, 
άμα γείνφ γνωστόν, υπό τού αθροίσματος τή ς όλης 
έν τώ  δήμιο προσόδου καί τό  πηλίκον (le centime 
le franc) τούτο χρεωστεϊ έκαστος έπί τής ιδίας 
προσόδου.

Τό κτηματολόγιον είναι τοιουτοτρόπως ό άξων, 
περί 8 / στρέφεται ολη ή εργασία τής ίσομέτρον 
έπινεμήσεως τού έγγειου φόρου.

Μόλις έν έτει 1 8 0 7  (νόμ.ος 4 5 Σεπτεμβρίου) 
έτέθησαν αϊ βάσεις τής συντάξεως κτηματολογίου, 
άπαιτούσης μ.εγίστας έργασίας καταμετρήσεως ό
λων τών κτημάτω ν, τουτέστιν επέκεινα 1 0 0  εκα
τομμυρίων, καταστρώσεως πίνακος έκάστου δήμου 
διαλαμβάνοντος τά  έν αύτώ ιδιόκτητα κτήματα 
καί υπολογισμού τής προσόδου αύτών κατά  δήμους 
καί καθ’ έκαστον. Κατά τό σχέδιον τού Ναπολέον- 
τος έζητειτο τοιαύτη έξίσωσις τού καθ' δλην τήν 
Γαλλίαν έγγειου φόρου, ώστε νά φθάνρ εις τό έ
νατον τού καθαρού εισοδήματος. Αλλά καί ό σκο
πός έτάραξε τούς ίδιοκτήμονας, απειλούμενους νά 
υποχρεωθούν εις ποσοστόν τής άποφερομένης προσ
όδου κατά  υποθετικήν μάλλον έκτίμησιν, καί ή έκ- 
τέλεσις δέν εύωδώθη.

Μετά διαφόρους τροποποιήσεις έν έτει 1851 
(διά νόμου 31 Ιουλίου) έκανονίσθη, ότι τό  κ τη μ α 
τολόγιον άπλώς χρησιμεύει εις άνεύρεσιν τού εις έ
καστον άτομικώς έπιβάλλοντος έν έκάστω ν·μώ.

Μόλις έν έτει 1 8 4 4  έφθασεν εις πέρας ή έργα- 
σία τού κτηματολογίου καθ’ δλην τήν Γαλλίαν διά 
δαπάνης 4 50  έκατομμυρίων φράγκων, έξ ών τά  μέν 
60  κατέβαλεν ή Επικράτεια, τά  δε 9 0  οί νομοί.

ή  έργασία υπήρξε λίαν πολυσύνθετο; καί μ ολα- 
ταύτα μεγάλη όμολογεϊται άτέλεια.

Κατά πρώτον διαγράφονται παρά γεωμέτρου 
τά  όρια τών δήμων συμπράξει κα ί τών δημάρχων 
συνυπογραφόντων τήν έπ ί τούτω έ/.θεσιν. Κατόπιν 
οί γεωμέτραι διαιρούν εις τρίγωνα, ή τμ.ήματα, τόν 
δήμον (triangulation) κα ί έν έκάστω τριγώνω κα
ταμετρούν τήν έκτασιν έκάστου κτήματος (parcelle), 
άκουομένου καί παντός Ιχοντος συμφέρον.

(■) L. Ιο mai, 1 3 3 8 . ar l. 45 .
(6 )  L. 3  frim . an 7. art. 3.

Μετά τ·'.ν καταμέτρησιν γίνετα ι ή έκτίμησις 
(expertise) διά πενταμελούς έπιτροπής έκλεγομένης 
ύπό τού δημοτικού συμβουλίου, εϊς 8 προστίθεται 
ίσος αριθμός τών μάλλον φορολογουμένων, ή δέ 
έπιτροπή κ α τα τά ττε ι εις τάξεις, τό πολύ πέντε, 
κατά  ποιότητα καί χρησιμότητα τά  κ τή μ α τα , καί 
οΰτω προσδιορίζει έπ ί τέλους τήν πρόσοδον, συν- 
τάσσεται δέ έπιμελεία τού έξισωτού (directeur des 
contributions) ονομαστικός πίναξ κατ' άλφάβητον ί 
λών τώ ν κτηματιώ ν. Ολα ταύτα  υποβάλλονται εις 
τήν γνωμοδότησιν τού δημοτικού συμβουλίου, συγ
κειμένου ώς πρά ολίγου εΐρηται, κα ί έπικύρούνται 
όριστικώς ύπό τού νομάρχου έν συμβουλίω, μετά 
τάς γενομένας αντιρρήσεις, άποφασίζοντος.

Καθόσον πάλιν τά  κ τήμ ατα  ύπόκεινται εις παν- 
τοίας μεταβολάς, ε ίτε  ώς πρός τόν κύριον αύτών, 
είτε ώς πρός τήν χρήσιν καί αξίαν, γ ίνετα ι περιο- 
δικώς άναθεώρησις, τώ ν μέν γαιών μετά εί/.οΆ ε- 
τ ίκ ν  τών δέ οικοδομών μετά  δεκαετίαν. Εντού
τοις έπ ιτρ ε-ετα ι περί διορθώσεως αιτησις οσάκις 
έκ.μεταγενεστέρου συμβάντος ούσιωδώς μετεβλήθη 
ή άξία τού κτήματος, καί έπ ί οικοδομών κ α τ ' έτος’

ίίς  βλέπομεν ό φόρος παρακολουθεί τήν πρόσο
δον, καί πρός βεβαίωσιν αύτής γίνετα ι τό κτημα
τολόγιον. Αντί τού αξιώματος τών Ρωμαίων, ότι 
a Τά δημόσια τέλη ούκ είσί κατά  προσώπων άλλά 
κατά πραγμάτω ν (Βασ. Π ΣΤ ', ή, 3) κ έν Γαλλία 
έπικρατεί τό έναντίον, ότι ό καρπούμενος όφείλει 
τόν έγγειον φόρον (α), κα ί διά  τούτο ή έπ ι/ράτεια  
ούτε νόμιμον υποθήκην έχει, ούτε προνόμιον ένεκα 
καθυστερουμένων φΟρων έπ ί τών ακινήτων, άλλ’ έπί 
μόνων τώ ν καρπών, τής συγκομιδής καί τώ ν ένοι- 
κίων περιορίζεται τό προνόμιον (β). ή ς  εΐπον κατά 
τήν συζήτησιν τού περί φορολογίας νόμου" a όσα 
έχομεν κτήματα δέν άνήκουν εις τό δημόσιον, άλ
λα μοϊράν τινα  έκ τής προσόδου αύτών χρεωστού- 
μεν ποός άσγα .Ιή  άπόλαυσιν τής επίλοιπου (γ) >. 
Οί λόγοι ούτοι είναι καθαυτό ή έκ διαμέτρου έναν- 
τ ία  ίδέα τού Γαίου καί τού Αύτ. Λέοντος, ότι" 
Π α ν άχ/νητοΥ ύ^οδηρόσιοΓ.

Κ ατά δεύτερον λόγον παρατηρούμεν, 0Tt έν Γαλ
λ ία  ό έγγειος φόρος λαμβάνεται έκ τού καθαρού 
εισοδήματος τής γής. όσην καί έν  κατέβαλον έπ ι- 
μέλειαν, δέν ήδυνήθησαν βέβαια νά εφαρμόσουν καθ’ 
όλην τήν Γαλλίαν ίσόμετρον ά/αλογίαν. 0 ;  έκ τού
του είναι ομολογούμενον ό τι έν 33  νομοις δ έ γ 
γειος φόρος φθάνει τό  4 / 9 ή τό 4 /1 0  τού καθαρού 
εισοδήματος, ένώ έν άλλοις 32  ή αναλογία πα - 
ραλλάσσει μεταξύ 4 /  ΐ 0 ή 4/4 4, κα ί έν 20  μάλιστα 
δέν υπερβαίνει τό 4 / 44,  τό  4 /1 2 , τό  1 /4 3 , τό 
4/44, τό 4/43 ή καί αύτό τό  4/ΐ 6 . Αιά τής τε- 
λειοποιήσεως τού κτηματολογίου έλπ ίζετα ι εντού
τοις ή έξάλειψις αύτής τής διαφοράς.
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(α )  L a fen ière  H r. piibl. e t adm. « . S 5 . T a U . K i5 .  
Ap. « 0 8 .

( 6 j L . l î .  no» . 1 8 0 8 ,
(γ )  M eilin . B é^ . t. B riril.



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Oí 'Ρωμαίοι ήκολούθησαν άλλην ¿Sáv. Αρχικώς 
κατά  τήν ιδέαν τού Αύγουστου άπέβλεπον εις τάς 
διαφόρους ιδιότητας τών κτημάτω ν, καί προ πάν
των κατά τα  τελευταία δέκα έτη πόση έκτασις 
(ζευγαρίων) έσπείρετο (quod in decem annos pró
ximos satum  erit,quot jugerum sit) (α) κ τλ . Αλλ’έν 
τούτοις ó φόρος δέν. παρηκολούθει το μέγεθος τής 
προσόδου. Λς ειδομεν, ένόμισαν άπλούστερον νά 
λάβουν μ,έτρον έκτάσεως παραλλάσσον κατά  τήν 
πο ιότητα  τής γής, τό ζεύγος (jugum). Αμα έν τού- 
το ις παρέλειψαν τάς περιοδικός άναθεωρήσεις πρός 
βεβαίωσιν, ότιδέν παρήλλαξεν ή μορφή καί ή έκτα- 
σις τού κτήματος, καί κατά  πόσον καλλιεργείται, 
τά  κτηματολόγια άπεμακρύνθησαν τής π ρ α γμ α τι
κής καταστάσεως. καί εις τοιοϋτον βαθμόν δέν είχε 
πλέον σχέσιν ό έγγειος φόρος πρός τήν πρόσοδον, 
ώστε οί πλεΐστοι τών οφειλετών τού έγγειου φόρου 
κατά  τάς αρχαίας σημειώσεις εύρηκαν συμφερωτέ- 
ραν τήν έγκατάλειψιν τώ ν ίδιων κτημάτων, όπερ 
καθιερώθη διά τού συστήματος τής έπιβολής. Διαρ
ρήδην λέγει ό Ιουστινιανός έν Νεαρά 1 6 8 , σ Προσ- 
» τάττομεν κήνσω, ήγουν άπογραφή, χωρία (praedia) 
s φέρεσθαι μόνον, ούμέν οικίας, ή άλλα πράγματα,»

Α ντί νά ένεργήσνι ό νομοθέτης νέας άπογραφάς 
καί αναθεωρήσεις έςασφαλιζούσας τήν έκ πραγμα
τικής προσόδου εϊσπραξιν τού εγγείου φόρου, προ
τ ιμ ά  νά διαιωνίσ-ρ τάς έν τοϊς άρχείοις αύτού πα - 
λαιάς άπογραφάς, διά παντοίων τεχνικών μέσων 
καθιστών τόν έγγειον φόρον .τάγιο>-.' Ως έκ τούτου 
εισάγει τό  σύστημα τώ ν μητροκωμιών, άπονέμει 
προτίμησιν έπ ί χ.1ασματιχώ>· γαιών, τών άποσπω- 
μένων δηλ. τμημάτω ν έκ κτήματος άναγεγραμμέ- 
νου ώςδλου, εις τούς κατόχους τών κλασμάτων τού
τω ν, όμοκήνσους καί όμοδούλους. Τό άποτέλεσμα 
όμως τού σφαλερού τούτου συστήματος είναι, ότι 
αί γα ϊα ι γίνονται ¿ζα .ίιι/φ α τιχα ί,  καί δέν εκλεί
πουν μόνοι ο ίίδ ιοκτήτα ι, άλλάκαί αυτοί οί κάτοικοι.

Í1  ιδιοκτησία τοιουτοτρόπως γίνετα ι όλως εφή
μερος καί τό δημόσιον ταμείον διαθέτει αύτήν κατά 
τό  δοκούν πρός όφελος τώ ν δυνατών καί στρός αρ
παγήν μεταχειριζομένων τήν εξουσίαν. Χκώπτων ό 
ίουλιανός ώς γνώρισμα αγαθού Βασιλέως π λ ά ττε ιλ έ- 
γοντα τόν Ερμή, ό τι είναι κοΛΛα κ ιχτήσθα ι χαΐ 
άνα./ίσχει>· ποΛ.Ιά. Εντεύθεν έννοούμεν, ποια συμ
φέροντα έπάλαιον καί συνωθούντο κατά  τούς αλλε
παλλήλους εκθρονισμούς, κα ί δ ια τ ί οί πλεΐστοι τών 
Αύτοκοατόρων έτελεύτησαν διά  βίαιου θανάτου, όλ*  
ήσαν άβέβκια καί αυτή ή πατροπαράδοτος ιδιοκτη
σία, λόγω καθυστερούντων δημευομένη, καί αύτή 
ή ζωή, λόγω τής υπεροχής τής δεϊνος, ή τής δει
νός φατρίας,, κινδυνεύουσα έν αποτυχία , ώς επίφο
βος εις τήν ύπερισχύσασαν συμμορίαν. Τό μόνον βέ
βαιον καί άμετάτρεπτον, ώς χάρτης άπαράγραπτος 
καί ασφαλώς τηρούμενος έν τοϊς γενικοϊς σεκρέτοις 
καί έν τώ  θολωτώ ώάτω τού μεγάλου Παλατιού, 
ησαν αι άπαξ και πρά αιώνων γενόμεναι τώ ν κ τη -
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(α L. V. de cens 'Be. 15).

μάτων άναγραφαί, μικρόν τ ι  ενίοτε καί κ α τ’ εύνοι
αν έπιδιορθούμεναι, ή  πρός εϊσπραξιν νέου τίνος 
φόρου, τού χαρτιατικοϋ, ή πρός αΰξησιν τού εγγε
γραμμένου, δ ιά  τ ά  ύπέρτιμα καί ύπέρπλεα.

Τόσον άπείχον τής άληθοΰς καταστάσεως τών 
πραγμάτω ν αύταί α ί άπογραφαϊ, ώστε σπανίως είσ- 
εφέρετο εις τό ταμείον τό έν αύταί λ . δηλούμενον 
ποσόν. ό τα ν  όμως ήρχετο έπ ί τού θρόνου Αύτο- 
κοάτωρ ή τραχύς, ή δαπανηρός, ή φιλοχρήματος, 
ή εις πολλούς χρεωστών αμοιβήν διά τήν άνύψωσίν 
του, έθραυε τούς υπηκόους διά τής μέχρις όβολού 
εισπράξεως (α), καί τοσοϋτον άπεθησαύοιζε χρυσόν, 
ώστε έν τοϊς ταμείοις δέν ύπήρχε τόπος πρός φύ- 
λαξιν. Αλλ’ ό διάδοχος αύτού, ή άλλος τολμηρό- 
τερος άρπαξ τού θρόνου καθίστανε τήν  περί τούτου 
μ.έριμναν περιττήν, καί τήν καταστροφήν τών έξαν- 
τληθέντων φορολογουμένων έπηκολούθει κατά πό- 
δας ή παντελής έξάντλησις τού ταμείου, αυτόχρημα 
πίθου τώ ν Δαναΐδων.

Τοιούτον άνεπτύχθη τό άρπακτικόν πνεύμα, ώστε 
ό Βασίλειος Μακεδών οϋδένα πλέον έκ τώ ν Αρχόν
των εμπιστεύεται πρός άναθεώρησιν τώ ν κακώς κει
μένων άπογραφών" καί έπειδή ό ίδιος δέν δύναται 
νά έξέλθτ, πρός τοιούτον έργον, προτιμά νά έγκα- 
ταλείψν) πάσαν άναθεώρησιν. Αυτός ό αύτοκράτωρ 
βασιλίύσας μόνος μ ετά  τόν φόνον τού Μ ιχαήλ καί 
άναγκάσας εις άνάδοσιν τού ήμίσεως τούς άνευ α ι
τίας λαβόντας έκ τού δημοσίου ταμείου, άνέσωσε 
3 0 0  κεντηνάρια χρυσού (β), ήτοιώ ς έγγισ τα  38  έ- 
κατομμ . δραχμών.

Ως τρ ίτη  καί σπουδαιότατη παρατήρησις δέν δύ- 
ναται νά μάς διαφύγγ, ότι κατά  'Ρωμαίους καί Βυ
ζαντινούς όλοι οί φόροι έπεσωρεύθησαν έπ ί τής γής. 
Υπήρχε μέν κ α τ ' άρχάς τό  κεφαλικόν τέλος τών 
άκτημόνων, άλλ’ ώς ειδομεν, μ ετ ' όλίγον έπαυσεν 
έν ταϊς πόλεσιν, έν δέ τοϊς άγροϊς έσημειώθη έπ ί 
τής μερίδος τών κτημάτω ν καί ώς έκ τούτου οί 
γεωργοί έγιναν έναπόγραφοι καί δουλοπάροικοι. 
Εκτοτε καί οί πολιτικο ί κα ί οί στρατιωτικοί φό
ροι έπεβάρυνον όλοι τήν γήν, οί δέ έμμεσοι ήσαν 
ελάχιστοι, μόλις μνημονευόμενοι. Μάλιστα οί Ε
νετοί καί Γενουήνσιοι κατέλαβον όλον τό  έμπόριον 
τών λιμένων, καί δ ιά  πολλών συνθηκών άπέκτησαν 
σχεδόν ατέλειαν (γ), χάριν δέ αυτής συνέπραξαν μέ
χρ ι τέλους κα τά  τών Μωαμεθανών προμαχόμενοι

(α ) X w e i i t o u  χρον. β. * ΐ ϊ .  Τ'ο χ ώ ν α  «ττώιχλώ» χα ί τ» 
τάλαντο» ττολυΒλαοιάζω», ίστι ί ί  ϊ  ιχ α ’ι s i  χιτώνων ιτροοαπ*'.- 
τ ύ .  xa» το ψνχάρων a v t i  α β λλ ίχ ι; άνβχρ·αψ«τ8* ι  βιαίως i-f- 

xtïtsm;.
( 6 )  7.a»a¡>i; Β’ σ. 187-
(• j)  Ό ί χ  Ζ χ / _ χ  f i n i  H i* ? 5 v  Συλλ . Γ .  Ϊ 7 -  Α’ 5 1 ,  75 - i » ;  

T it " lo 'jâ ï io ;  λα λώ ν m f i  χρ τ ,ιιά τω ν  i  B i v i a j x ï v  i »  iT  o u î  ί 
λ η ς ,  ΊΓίριηγηΓΓ.« το ύ  ι 8 - «·ώ νος, í i v  «Τνχι άςιοΒ '-στος, ΐ τ ι ή  x a » - 
r,jj.içx·· i i  Β υζα ντίι· « îo u f a ï i ;  «/. το ύ  iu irop ïov  x a i  το» λ '- ιικ ο ς  

ητον SO χ ιλ .  »ouie|iXTav, ί.το ι irsp ísav  3 0  0 χ -  ν ρ α χ ρ ώ ν , x a t  
αν a ^ a ip í e a u r v ,  λ ι -Jli ¿ c t s í Í Í u ív o ;  ó Γ ιο ο ω ν , t í ;  vcX’jn / .x -  

O i'ç ίο ρ τ α β ίχ ο χ  τού t.yirsoov ijusoleyíov. O p a  T a f e l T e s -  

s i b n .  o. SOS-
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Απεναντίας έν Γαλλία τό  έλάχιστον μέρος τού 
εισφερόμενου είναι ό έγγειος φόρος. Είδομεν ότι 
ηδη ό έγγειος φόρος συμποσούται ε ις  4 61 έκατομ. 
ορ ., δ ιά  δέ τώ ν ποοσθέτων ποσοστών (centimes ad- 
ditonnels), φθάνει εις 271 ’ άλλά δέν είναι 6 μόνίς 
κ ς Λ τ ι  υπάρχει καί ό τών θυρών καί θυρίδων έκ 
φρ. 2 6  έκατομμ. καί σύν τώ  προσθέτιυ ποσοστώ έκ 
ορ. 40 έκατομμ. Αλλος άμεσος φόρος είναι 6 προ
σωπικός έπ ί τού εισοδήματος έκ ορ. 3 6  έκατομμ , 
καί σύν τώ  προσθέτω έκ φρ. 6 6  κα ί ό τώ ν επ ιτη 
δευμάτων έκ φρ. 43 έκατομμ. ώς έγγ ισ τα  ή 59 
σύν τώ  προσθέτω. Καί αύτό τά τέλος έπ ί τής μ.ε- 
ταοιβάσεως πάσης κυοιότητος ακινήτου καί κινητής 
(enrcgistremeut) 4ν προσθέσωμεν έκ φρ. 24 0 έκα
τομ μ . ώς έγγ ισ τα , πάλιν τό όλον ποσόν τώ ν αμέ
σων φόρων δέν υπερβαίνει άνευ μέν τού προσθέτου 
ποσοστού τά  476  έκατομμ. σύν αύτώ δέ τ ά  6 4 6 , 
έξ ών επέκεινα τού ήμίσεως μόνον έπίκειτα ι έπί 
τών ακινήτων, όμού δέ τό όλον αποτελεί ώς έγ γ ι
στα τό 1  /3  τών κατ’ έτος εισφερόμενων, κατά 
πλεϊστον ές έμμεσων φόρων (α).

Δέν είναι μόνον άδικον, μ.όνη ή γεωργική τάξις 
νά φέρνι όλον τό  βάρος τής δημοσίας δαπάνης, άλ
λ  είναι όλως αδύνατον νά πορισθή τ ις  έκ τής γής 
τοσούτον χρήμα, ό  φόρος μέλλει τότε νά ύπεοτερή- 
σγ τήν αξίαν τού κτήματος έπισωρευόμενος διά 
καθυστερήσεως, καί ό γεωργός εκπ ίπτει τής ιδιο
κτησίας ύποδουλούμενος.

Η ιδιοκτησία τής γής εις ούδενός χείρα έμπε- 
δούται, άλλά γ ίνετα ι μεταβατική  διά  τή ς  επιδιώ 
ξεως τώ ν καθυστερούντων, διδομένη εις τόν έκ τού 
δημοσίου ταμείου τρεφόμενου καί άρπάζοντα τά  
μέσα πρός άπόκτησιν αύτής, μεχοισού άλλος ευτυ
χέστερος νά διαδεχθή τόν άρπαγα. Αυτούς τούς 
παρερχομένους κυρίους δουλεύει 6 γεωργός, έν άκρα 
ένδεια καί γυμνότητι, άνευ οιαςδήποτε άπολαύ- 
σεως καί άνευ έλπίδος φαιδρότερου μέλλοντος άκα- 
ταπαύστω ς εργαζόμενος. Αλλά τότε δέν πρέπει ν’ 
άπορνϊ ό ιστορικός, ούδαμοϋ άπαντών έν τ ^  κοινω
νία, μεταξύ δουλευόντων καί άρπαζόντων, γενναϊον 
αίσθημα καί φρόνημα δυνάμενον ν’ άποσείσ/ι τόν 
κοινόν μαρασμόν πρός αποτροπήν τών έπικειμένων 
κινδύνων- έκ τής πρός τ ά  πρόσω όρμής έπιχειρημ.α- 
τικωτέρου γείτονος. Εν τώ  νοσούντι σώματι νοσεί 
κα ί ή ψυχή.

Γενικώτερον κρίνοντες δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι 
όλα τ ά  άσιατικά κράτη κατατρύχονται υπό τού 
δεσποτισμού καί οϋδεμίαν άλλην έχουν άνάπτυξιν, 
πλήν πρόσκαιρων καταχτήσεων κατά τά  πολεμικώ- 
τερον πνεύμα μεγαληποβόλου δυνάστου, Ναβουχο- 
δονόσορος, Κύρου, Λ τίλα, Γεγκισχάνου, ή Ταμερλά- 
νου, διότι μόνους πολιτεύονται εγγείους φόρους, καί 
μόνον μέσον πλούτου γινώσκουν τήν αρπαγήν, ώσ
τ ε  οϋδεμία υπάρχει τής ιδιοκτησίας άσφάλεια, καί 
ό μυθώδεις άποκτών θησαυρούς έν μ ιά  ροπή έπανέρ-

(«) Aaixóávajin τά iceei ix  το3 τοΰ 1 8 5 7 ,
xx8' ί» τ> D,cv τών ioi'iav cuv/xsrre ¿x ®?. 1710 Β.ατο|χα.

χετα ι εις τήν βακτηρίαν τού επαίτου. Τό άπο
τέλεσμα τοιαύτη; ματαιότητος τώ ν ανθρωπίνων 
πραγμάτω ν είναι ή άποχαύνωσις, τήν οποίαν ή 
ποιητική φαντασία παοηγορεϊ δ ι’ άλληγοοικών 
μύθων, ύπό τό ποικίλου αύτών νέφος καλύπτουσα 
τά άδηλον τού πεπρωμένου. 0  έν άκαρεί εις μηδέν 
μετατοεπόμενος άσιατικός όγκος παραλύει όλην τήν 
ανθρώπινον ενεργητικότητα, άναπτυσσομένην προσ- 
καίρως μέν, όπου διά  τής φοράς τώ ν πραγμάτω ν 
καθίσταται βεβαιότερα ή κοινωνική ΰπαρξις, μο- 
νίμως δέ, όπου διά  τής θεσμοθεσίας παγιούται.

Οϋδεμία, νομίζω, υπάρχει άπαισιωτέρα είκών τού 
παρά Βυζαντινοϊς άσυστόλως έπικρατήσαντο; άρπα- 
κτικού πνεύματος, όσον ή τής τελευτής τού Αλε
ξίου Κομνηνού. Μετά 37 ετών μάλλον πράον βασι
λείαν, άφού (ψ ά ί,α ιςHJaiç διένειμεν εις τούς συγγε
νείς καί θεράποντας τά  δημόσια χρή μ α τα , όσα διά 
πάσης έπινοίας άοήρπασεν άπό τώ ν υπηκόων, ού- 
δείς εύρέθη ό θάψων αύτόν βασιλικώς, ούδέ ό υιός 
αύτού καί διάδοχος τής βασιλείας Ιωάννης (α). 
Λμ’ ήλέηται καί τέθνηκεν/ή χάρις. Τοιαύτη ή κοι
νωνία, έν γ  πάν πνεύμα δικαιοσύνης έξέλιπεν.

Ισως ή ατελής αυτη μελέτη σψτελέσει πρός άπό- 
δειξιν τώ ν ολέθριων αποτελεσμάτων τού παοά Βυ- 
ζαντινοϊς φορολογικού συστήματος, καί ότε μάλι
στα καταγινόμεθα εις άναμόρφωσιν τού κ α τ’ άλ
λους λόγους έπιβλαβώς διέποντος ήμάς, πρέπον 
είναι νά γνωρίζωμεν, πόσον φθοροποιά καί λαο- 
φθόρα είναι τά  τρία  ταύτα  άξιώματα, ότι τ ά  δη
μόσια τέλη δέν είναι κατά  προσώπων άλλά κατά 
πραγμάτω ν, ότι άδιαφόρως ώς πρός τήν πρόσοδον 
έπίκεινται πάγια , κα ί τέλος ότι τό  πλεϊστον μέ
ρος αύτών έκ τής γής ληπτέον. Γπό τήν παμβό- 
ρον ατμόσφαιραν τοιούτων αξιωμάτων είναι αδύνα
τον νά ϋπάρξν) ιδιοκτησία, άνευ αύτής δέ ούδέ ή 
έλευθερία ύφίσταται.

Ως εϊπεν ό M orréaxioç, ή γή  δέν άποφέρει καρ
πόν άναλόγως τής ιδίας αύτής γονιμότητος, άλλ’ 
άναλόγως τής ελευθερίας τώ ν κατόχων, καί έκ τού
του πειθόμεθα, ότι έκεϊ θάλλει ή γεωργία καί δι 
αύτής άκμάζει τό έθνος, όπου έμπράκτως βεβαιοϋ- 
τ α ι ό παρά τού Ί’ώ ζ  δοθείς όρισμός τής έλευθεοίας 
συνισταμ.ένης ε ί; τήν ασφαλή καί άπρόσβλητον ιε
ρότητα τής ιδιοκτησίας, l t  consiste in the safe and 
sacred possession of a man’s proprety.

Απεναντίας παρά Ρωμαίοις καί Βυζαντινοϊς εί-ν 
δομ.εν άλληλ.οδιαδόχως τόν καταθλιπτικόν τροχός 
τών υπέρογκων φόρων συντρίβοντα πρώτους τούς 
μικρούς γεωπόνους, μεταβαλλομένους είς δούλους 
τής γής καί έναπογράφους τών μεγαλοκτημόνων, 
κατόπιν πάλιν τούτους ύποχωροϋντας είς τήν βα- 
ρεϊαν πίεσιν κα ί έγκαταλιμπάνοντας διά  τής ίπ ι -  
Co.lijr είς τούς όμοκήνσους καί τούς συνδημότας 
τ ά  υπέρ τήν πρόσοδον αύτών τελοϋντα κτήματα. 
Πρός αποφυγήν τής απανταχού άναφαινομένης έρη- 
μώσεως μικρόν τ ι  συντελούν αϊ ¡ιητροχωμίαι διά

( * )  Z e . a o i t  n  t i l t · . .



τής άπχγορεύσεως κτήσεως έν αύταΐς τω ν δυνατών, 
καί δ ιά  τής προτιμήσεως, μή δυνχμένης νά θέλξ* 
τούς άνχδεχομένους συνάμα  κ α ί τδ  υπέρμετρο·/ ά
χθος τώ ν φόρων.

Α λλ' 7) μή χρ ίσ ις  τής προτιμήσεως καθιστά 
τά ς πλείστας γχ ία ς  έξ τλ ε ιμ μ α τ ικ ά ς  κα ί α ί διηνε- 
κώς καί ασφαλώς σωζόμ,εναι κα ι τηρούμεναι άνα- 
γραφαί τής γής, αύτό τδ  καθ' έκαστη·/ κολοβούμε- 
νον άκρόστιχον, πρδς ούδέν χρησιμεύουν διά  τήν 
έλλειψιν άναθεωρήσεως, ώστε έλάχιστον μέρος τών 
δηλουμένων ποσών εισέρχεται εις τδ  ταμεΐον.

Πρδς άναπλήρωσιν του υπερβολικόν ελλείμματος 
εφευρίσκεται τότε τδ  ά λ λ η λ έ γ γ υ ο ν ,  συνάμα  κατα- 
τρίβον πάντας τοϋςνύπολειπομένους γεωκτήμανας, 
κα ί ώ ; έκ τούτου μή δυνάμενον έπ ί μακρδν νά 
διατηρηθή.

έ π ί  πάσι τούτοις καί τδ  νόμισμα παραφθείρεται 
καί ή αρπαγή δεσπόζει, κα ί οϋδείς είναι βέβαιος 
περί τώ ν ίδιων, ύπδ τών νόμων αΰτών λαφνραγω- 
γούαενος, κα ί αυτήν τήν πατρικήν στέγτ,ν καταλιμ- 
πάνων, εις τήν  όποιαν έξωθεν εισβάλλουν οί βάρ
βαροι.

Εις τδν έκτιμώ ντα τά  ολέθρια αποτελέσματα 
τοιούτων διαλυ τικων στοιχείων δεν είναι άνεςήγη- 
τος ή θλιβερά καί πλήρης στεναγμών ιστορία ά- 
κρατήτως προΐούσης παρακμής καί πτώσεως, χρη- 
σιμεύουσα ώς διδακτικόν μάΟ/ιμα πρδς ενίσχυσιν 
άρχών ουδέποτε ατιμω ρητί παραγνωριζομένων.

Ι δ θ  Π Α Ν I

Ο β Ω Ν Ε Ι Ο Ν  ί ϊ Α Ν Ε ί Ι Ι Σ Τ Ι Ι Μ Ι Ο Ν .

Τ ψ  20  ΛΙαίον < 859 , ημέραν επ έτε ιο ν  τή ς  εις  
τόλ· θρόνον άναβάσεω ς-τον Μ εγα λα ο τά το »  βα σ ι-  
λέω ς χα ι  τής χαΟιδ ρύσεως το? ψερωνύμου αντω  
Π ανεπ ιστημ ίου , ύ ταχτικός καθηγητές τής  ίατρο- 
δ ικασ ΐιχή ς χα ϊ τοξικολογία ς Κ . Α λ έξ ιο ς  Π ά λλη ς , 
λαβώ ν εντο λήν  παρά  τής λέχαδι/μα ϊχής Σ υ γ χ λ ή -  
τον α π ή γγ ε ιλ ε  τό ν  παρατιθέμενον λό γο ν ,  8ν μ ε τά  
προσοχής ήχουσε διά  τη ν  σπουδαιότατα αυτού τό 
ί χ  χληριχώ ν, π ο λλώ ν εκ τώ ν έ ν  τ ί λ ε ι  χαϊ ά λλω ν  
ξένω ν χα ι ημεδαπώ ν συγκείμενον άχροατήριον. 
ά η μ ο σ ιινο μ ιν  δ ί  χα ι ήμ είς  τούτον έχ ο ν τες  τή ν  π ε
ποίθηση- 6 η  μ α τα  τής αύτής προθυμίας βέλονσιν 
έπεξέλθει αυτόν χαϊ οί ά να γνώ στα ι τής  Πανδώρας.

Εικοστόν δεύτερον ήδη έτος τής του Πανεπιστη
μίου ίδρύσεως εορτήν άγοντες, δ ι’ επιστημονικού 
λόγου, ώς εί; ίερδν Μουσών αρμόζει, ίεροπρεπώς 
πανηγυρίζομεν. Αντήχησεν ή φωνή έκ τώ ν μεγάρων 
τούτων εύγλώττων καθηγητών, οίτινες έκ τών δια
φόρων επιστημών τήν υλην του λόγου άρυόμενοι, 
περιφανώς τήν ημέραν ταύτην έλάμπρυνον· Ιναί οί 
μεν τών λοιπών Σχολών καθηγηταί ώς έκ τής φύ-

σεως τών διδασκομένων επιστημών ύλην εύπρόσι- 
τον καί τοΐς άκροωμένοις εύάρεστον έπιτυγχάνου- 
σιν- οί δε τή ; Ιατρικής Σχολής εις νόσους κ α ί θε
ραπείας έν γένει καί παραπλησίας μελετάς ασχο
λούμενοι, υλην στρυφνήν, άτερπή καί τοΐς άκροω- 
μένοις δυσέοικτον ώς έπ ί τδ  πολύ ανευρ ίσ κουν. 
Αλλ’ ή Ιατρική, λέγει ό Πλούταρχο^, τδ  γλαφυρόν 
καί περ ιττόν  καί έπιτερπές ούδεμιάς ενδεέστερο» 
έχει. Πασαι τ/ρόντι α ί περί συντηρήσεως τής υγείας 
ημών καί ευεξίας πραγματεΐα ι, καί πασαι α ί περί 
τώ ν σωματικών, διανοητικών τ ε  καί ηθικών χαρα
κτήρων τού ανθρώπου διδασκαλίαι έπ ί τών Ανατο
μών κ α ίτή ς Φυσιολογίας κυρίως στηριζόμεναι, έν τή  
Ιατρική περιλαμβάνονται. Αλλά καί ή μελέτη τών 
περικυκλούντων τδν άνθρωπον στοιχείων, έχόντων 
μεγίστην επιρροήν, οό μόνον έπ ί τού βίου καί τής 
συντηρήσεως αύ-οΰ, άλλά καί έπ ί τών χαρακτήρων 
αύτού σωματικών τε  καί ψυχικών, περισπούδαστος 
ασχολία τώ ν Ιατρών έκ τώ ν αρχαιότατω ν χρόνων 
έθεωρήθη. όθεν περί τού κλίματος τής Ελλάδος, 
κα ί τώ ν βιωτικών περιστάσεων τού Ελληνικού 
έθνους, καί έν γένει περί τής Ελληνικής φυλής τδν 
λόγον ποιούμενος, νομίζω, δ τ ι ούδαμώς εξέρχομαι 
άπο τού κύκλου τής Ιατρικής.

Θαυμάζουσιν οί δ ιά  τής μιμήσεως τού Ελληνικού 
πολιτισμού εις τδν  πολιτισμόν προαχθέντες λαοί 
τής Ευρώπης τήν  εόφυΐαν τών αρχαίων Ελλήνων" 
καί άποδίδουσι τήν  έπί τδ  τελειότερον άνάπτυξιν 
τών φυσικών καί ήθικών χαρακτήρων τού Ελληνι
κού φύλου εις τήν επιρροήν κυρίως τού κλίματος, 
καί έν μέρει τώ ν βιωτικών περιστάσεων. Αλλ’ ή 
ΰποδούλωσις τού έθνους ύ·;ό βαρβάρους μάλιστα 
λαούς, καί ή έκ ταύτης έπελθοϋσα αμάθεια έμπό- 

'δισεν ή μάλλον άνέστειλε τήν διαδήλωσιν τώ ν η
θικών προτερημάτων αύτού έπ ί πολύ.ούς αίρνας" 
εις τρόπον ώστε τινές έφαντάσδησαν ότι ή Ε'λλη- 
νική φυλή όλως έςέλιπε καί άπδ προσώπου τής 
γής ήφανίσθη. Ανερευνώντες δέ ένόμισαν ότι εύρον 
έν τή  ιστορία διδόμενα τήν ιδέαν των ταύτην ύπο- 
στηρίζοντα. Αλλά πρδ ολίγων έτών άπδ τού βή
ματος τούτου ό τής Ιστορίας Καθηγητής τού ήμε- 
τέρου Πανεπιστημίου τά  επ ιχειρήματα α ίτώ ν άνε- 
σκεύασε, κα ί όλως ανυπόστατα καί σαθρά απέδει
ξε·/. Είσί δέ τινες, οϊτινες καί το ι μή παραδεχόμε
νοι ό τι ή φυλή όλως έξέλιπε, φαντάζονται ότι 
έπαθεν αύτη ουσιώδεις μεταβολάς" όθεν έκφ-.λισθέ·/- 
τας ύπολαμβάνουσι καί άποκαλοϋσιχ ήμάς" άποδί
δουσι δέ τήν ύποτεθειμένην ταύτην έκφύλισιν εί; 
τήν μεταβολήν καί άλλοίωσιν, εις ήν πιριήλθον ού 
μόνον α ί βιω τικαί περιστάσεις ήμ.ών, άλλά καί τδ  
κλίμα αύτδ τή ς Ελλάδος. Εκλεχθείς κάγώ ύπδ 
τής συγκλήτου ϊνα λαλήσω κατά  τήν ήμέραν ταύτην, 
ένόμισα άρμόζον ένιόπιον τής έντιμου ταύτης όμη- 
γύρεως, κα ί απέναντι τού έθνους ολοκλήρου, τά  ε
π ιχειρήματα  τώ ν ουτω διασυρόντων τό έθνος ήμών 
νά άνασκευάσω, καί τήν γνησιότητα τού καθ’ ήμάς 
έλληνισμοΰ υποστηρίξω-

Ιίάν τ ις  διελογίζετο όποια ή ϋγείίνή κατάστα-
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σις τής Ελλάδος κα τά  τδν άγώνα καί τινα  έτη 
μετά  τήν έλευσιν τού βασιλέως ήμών, ήθελε φαν- 
τασθή τωόντι ό τι τδ  κλίμα τής Ελλάδος όλως μ.ε- 
τεβλήθη" οί δε κάτοικοι αύτής ώχροί καί ύπερπα- 
χέες, οιοι οί υπό τού ίπποκράτους περιγραφόμενοι 
περί τ ά  ελη. τού Φάσιδος οίκούντες, κατήντησαν 
ώς εκείνοι χαύνοι τδ  σώμα καί νωθροί τδν  νούν. 
Καί μεγίστην αληθώς έντύπωσιν ιξένησεν έν 
Εύροιπη ή Ιατρική Ιστορία τού έν Π ελοπόν νήσω 
Γαλλικού στρατού υπό τού άρχιιατρού Rous συγ- 
γραφείσα. Αί δε έν αύτή περιγοαφόμεναι επιδημία·, 
τώ ν συνεχών καί διαλειπόντων πυρετών καί άλλων 
τινων νοσημάτων εςηκολούθησαν ένσκήπτουσαι επ ί
σης σφοδραί καί τινα έτη μετά τήν άποκατάστα- 
σιν τώ ν πραγμάτω ν. Αλλ’ ή κατά  τήν εποχήν ε
κείνην νοσώδης κατάστασις τής Ελλάδος ούδαμώς 
Οελει φανή παράδοξος, -όταν ένθυμηθώμεν ότι οί 
γεωργοί άγωνιζάμενοι τόν υπέρ ανεξαρτησίας ίερδν 
αγώνα, έγκατέλιπον άγεωργήτους τάς γαίας αύτών' 
αύτα ι δέ κατακλυσθεϊσαι εις έλη μετεβληθησαν καί 
εστία·, μ ιασμάτων κατέστησαν. Αλλά μ.ετά τήν 
έλευσιν τού Βασιλέως ήμών τής γεωργίας προαχθει- 
σης, καί πολλών περί ΰγειάνσεως τής χώρας προσ
παθειών καταβληθεισών, ή ϋγείίνή κατάστασις £- 
βελτιώθη καί δσημέραι βελτιούται. Καί πέπεισμαι, 
ό τι έκ τώ ν συναδέλφων οί πρδ πολλών έτών με- 
τερχόμενοι έν Ελλάδι τήν τέχνην θαυμάζουσι μετ ' 
έμού τδ  έξαίρετον τού .κλίματος τού Ελληνικού, ά- 
ναλογιζομενοι μάλιστα, ότι νοσήματα τινα  όλεθρον 
μέγαν προςενοϋντα έν τή  λοιπή Ευρώπη, οΐα ή ύ- 
μενογόνος κυνάγχη, ή διφθερϊτις κα ί τα  παραπλή
σια, πολλά σπανίως παρ’ ήμϊν παρατηρούνται" οί 
δέ έςανθηματικοί πυρετοί κινδυνωδέστατοι αλλα
χού ενταύθα εϊσίν ήπιώ τατοι. Καί ώς έκ τής π ε ί
ρας είκοσι έπτά  έτών ήδη δύναμαι νά κρίνω, εύία- 
το ι ωσαύτως είσί καί οί τυφώδεις πυρετοί καί έν 
γένει πά ντα  τά  όςέα νοσήματα" αί δέ καλούμενα·, 
καχεςία ι είσίν ασύγκριτοι τώ  λόγω μετοιώτεραι 
καί σπανιώτερα» έν τή  π α τρ ίδ ι ήμών.

όρίζουσιν οί Ιατροί, ό τι τό κλίμα  έστί τδ  σύνο
λο·/ ίδιαζουσών φυσικών καί κοσμολογικών περιστά
σεων έν τ ιν ι χώρα, α ϊτινες έπιδρώσιν έπ ί τών ορ
γανικών οντων. Αλλ’ ή άποκατασταθεΐσα ευκρασία 
τού άέρος, λεγουσιν οί μισούντες ήμάς, καί ή βελ- 
τιωθεϊσα ύγειϊνή κατάστασις τής Ελλάδος 0έν συνε- 
πάγουσι τήν ιδέαν, ότι έπανέκυψαν άπασαι α : φυ- 
σικαί περιστάσεις α ί αποτελούσα*, τδ  ίδιογενές τού 
κλίματος ήμών. Οί δασείς καί συνηρεφείς δρυμώ- 
νος τώ ν όρέων, λέγουσι·/, έπενήργουν ού-ιωδώς εις 
τήν θερμοκρασίαν καί ύγρομετρικήν κατάστασιν 
τής χώρας" άλλά τών δασών καταστραφέντων, τά  
όρη έφαλακρώθησαν, καί τδ  γεώδες αύτών διά τής 
ένεογείας τώ ν ϋετών άπεσύρθη" ισχνοί δέ καί κατε- 
σκληκότες οί σκελετοί αύτών κατήντησαν ανεπίδε
κτοι φυτείας. Αλλά εις τήν Ελλάδα ή δενδροφυ
τε ία  σημαντικώς προώδευσε, καί χάριν τώ ν οασο- 
φυλακτικών μέτρων τ ά  δάση ήδη άναγεννώνται. 
Αφ’ έτέρου δεν είναι γνωστόν κατά  πόσον ϋψούτο

ή Φυτεία εις τά  όρη τής Ελλάδος έπ ί τώ ν λαμπρών 
χρόνων τού Ελληνισμού" καί ούτε επιτρέπει ή γεω 
λογική σύστασις τής πατρίδος ήμών νά ύποθέσωΆεν, 
ό τι τδ  πάλαι δέν ήσαν επίσης φαλακραί α ί άκρώ- 
ρειαι αύτών. Π πολλαπλασίασις τώ ν δασών, κα ί έν 
γένει ή δενδροφυτεία αυξάνει τήν υγρασίαν κα ί τδ  
,ψύχος, άλλ’ ένίοτε ή καταστροφή τ δ ν  δασών τα 
πεινοί τήν θερμοκρασίαν, ώς τούτο συνέβη έν Ισ
λανδία. Οθεν ούδεν έχομε·/ διδόμενο·/ νά πιστε·'- 
σωμεν, ότι τδ  πάλαι δ μέσος όρος τής θερμοκρα
σίας έν Ελλάδι δέν ύπήρξεν ό αύτός όστις καί νϋν. 
Οταν ό Θρασύβουλος έπολιρρκεΐτό έν τή  Φυλή έπι
π τε  παμπληθής χιώ ν, λέγει δ Ξενοφών, καί νιφό- 
μενοι οϊ πολιορκηταί έπέστρεφον εις Αθήνας" άλλά 
μήπως άνά παν έτος καί τήν  σήμερον δέν καλύπτε
τ α ι ϋπδ πολλής χιόνος ή αύτή θεσις ; Συνήθως όμως 
τδ  πάλα ι, ώς καί νϋν, ό χε·μών ήν πράος, καί ο
λίγον έβρεχεν έν τή  Α ττική, ώς αναφέρει Λ ίων ό 
Χρυσόστομος έν τώ  λόγω, « Αιογένης ή περί Τυ
ραννίδας έπιγραφομένω. » Τά όρη τής Ελλάδος άπο- 
τελούσι κυρίως τδν ίδιάζοντα χαρακτήρα τού κλί
ματος, καί οΰτε δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν πρδς χά 
ριν τινός, ότι Βριάρεω χεΐρες έεετόπισαν, ή όρεμ- 
πότα ι ποταμοί -Αφάνισαν τινά έξ αύτών* διατέ- 
μνουσί' ταϋτα  καί νϋν ποικιλοτρόπως καί κα τά  δια
φόρους διευθύνσεις τήν Ελληνικήν χώραν, τερπνάς 
κοιλάδας άποτελοϋντα, τάς Ελλη νικάς επαρχίας 
ορίζοντα καί τήν θαυμασίαν ποικιλίαν τής Ελλά
δος άπάσης παράγοντα" α ί δέ χαρίεσσαι αύτών κο- 
ρυφαί εΰπρεπίζουσι κα< διακοσμοϋσι τόν Ελληνικόν 
όοίζοντα.

Ενεκεν τής ορεινής άμα δέ χερόονιζούσης καίκολ- 
πώδους καταστάσεως τής Ελλάδος προκαλοϋνται, 
φυσικώ τώ  λόγω, κατά τάς θερινάς ώρας ρεύματα 
άέρος εναλλάξ κατερχόμενα έκ τών όρέων καί ά- 
νερχόμενα έκ τών αίγιαλών" γεννώνται, δηλαδή οί 
άπόγειοι άνεμο·, κα ί α ί τροπαίαι αυραι" καί οδτως 
εξηγείται τδ  εύμετάβλητον τής θερμοκρασίας καί 
τδ  άνεμώδες τής χώρας. Εν καιρώ δέ χειμώνΟς τδ 
ευμετάβλητο·/ τούτο τής θερμοκρασίας καί τών 
καιρών έμ.φανέστεοον έστίν. ό  νότος συνήθως φέρει 
εύδίαν καί καιρόν γλυκύ·/, ακολούθως ό Καικίας, 
ήτοι ό Ελλησποντίας πα ρ ’ λθηναίοις, σ·/σσωρεύει 
τά  νέφη καί φέρει τδν θετόν" έάν δέ πνεύστι ό Βο- 
ρέας π ίπ τε ι ή χιών καί επέρχεται τό ψύχος.

Εί ί" ο ν.'τι; p s f i iv  προκαλώαιται α ύτίκ ι χ>ιαύν.

έλεγον οί αρχαίοι" κα ί έκ τή ς πνεύσεως άλλη- 
7,οδ·.αδόγμ»ς τώ ν ανέμων τούτων δ χειμώ ν τής Ελ
λάδος άποτελ.είται. Δεσπόζουσι δέ καθ’ δλην τήν 
Ελλάδα οί βόρειοι άνεμοι περιοδικώς εγειρόμενοι, 
γνωστοί τδ  πάλα ι κατά  μέν τδ  έαρ ϋπδ τό όνομα 
δρνιθίαι, κατά  δέ τδ  θέρος Ι τη σ ία ι ' ·π ιριΐστανται 
δέ οί άνεμοι οδτοι πρδς δυσμάς, λέγει ό Αριστοτέ
λης, εις τδν  Λργέστην καί Θρασκίαν, όςτις πνέει 
κα τά  τήν ΙΙπειρον, Θρασκίας, κα ί νϋν ϋπδ τών ε γ 
χωρίων καλούμενος· Οί έτησίαι μεγάλως εύεργετοΰσι 
τήν χώραν, τά  μιάσματα πρδς τήν θάλασσαν άπ°-



διώκοντες' κα ί τοιαύτην ιδέαν περί τ ι ;  ευεργετι
κή; των επιρροής είχον οί αρχαίοι, λέγει Διόδω
ρος ό Σικελιώτης, ώστε τινές ένόμιζον ό τι ένέ- 
σκηψεν ό λοιμός έπ ί τον Πελοποννησιακού πολέ
μου, δ ιότι δέν έπνευσαν κατά  τό  θέρος εκείνο οί 
έτησίαι.

Αλλά τό ευμετάβλητου τών καιρών καί τής θερ
μοκρασίας τό  ευτύχημα τού Ελληνικού κλίματος 
έστίν. Εν τα ϊς χώραις, ένθα ή θερμοκρασία έπί πο- 
λύν χρόνον δεν ύφίσταται έπαισθητάς μεταβολάς 
καί τυρβασιας, οί δέ άνεμοι πνέουσιν ήπίως ή σπα- 
νίως, οι άνθρωποι είσί ράθυμοι, χαύνοι, άνανδροι, 
άμβλύνοες" άπ" εναντίας εις τά  ευμετάβλητα κ λ ί
μ α τα  είσί ζωηροί, εύψυχοι, ανδρείοι, όξύνοες. 
β Εν μέν γάρ τώ  αίεί παραπλησίω αι ραθυμία·, ένει- 
» σιν, λέγει ό Ιπποκράτης, έν δε τώ  μεταβαλλο- 
ι . μένω αί ταλαιπωρία·, τώ  σώματι καί τή  ψυχή. s 
Τήν δέ πμρατήρησιν ταύτην τού πατρό; τής Ια
τρικής έπεβεβαίωσαν οί νεώτεροι.

Οί άνεμοι συνεχώς πνέοντες καθαρίζουσι τήν α τ
μόσφαιραν καί τά  έν τώ  σέέρι ετερογενή σώματα 
διασκεδάζουσι, κα ί ούτως αύςάνουσι τήν  ελαστικό
τη τα  καί διαφάνειαν αύτού" πολλάκις τωόντι το- 
σαύτη είναι ή διαφάνεια τού άερος, ώστε ό Υμητ
τός άφ’ ένός καί ό Κορυδαλός άφ’ ετέρου φαίνον
τ α ι πλησιέστεροι. Καί μή νομίση ό κατά  πρώτον 
πατώ ν τό  έδαφος τή ; Ελλάδος, ό τι έοελτιώθησαν ή 
όρασις κα ί άκοή αύτού, ότι απέκτησε τήν οξυδέρ
κειαν τού Λυγκέω; καί τήν όξυκοίαν τού Μελάμ- 
ποδος" ούδέν τοιούτον συνέβη" ό άήρ μόνον διαοα- 
νέστερος καί έλαστικώτερος έγεινεν. Οί περί τήν 
μετεωρολ.ογίαν ασχολούμενοι έπαρατήοησαν, ότι 
όταν έπ ίκητα·. ύετός, διακρίνεται έκ μέν τού Μομ- 
πελιέρου τό  Δλβιον όρος τών Αλπεων, έκ δέ τής 
Γενούης ή Κύρνος. Αποδίδει δε τήν διαύγειαν ταύ- 
την τής ατμόσφαιρας ό Delisle εις τήν, ενδόμυχον 
διάλυσιν τώ ν ύδατμών έν τώ  άερι μέχρ ι τελείας 
κορέσεως, άπαραλλάκτως ώ ; διαλυόμενων άλάτων 
τινών έν τώ  ΰδατι αύξάνει ή διαύγεια αύτού. Λλλ ή 
διαφάνεια τού άέρο; έν Ελλάδι παρατηρείται επ ί
σης καί μετά  τόν ύετόν καί ανεξαρτήτως αύτού. 
Οθεν ή διαύγεια τή ; ατμόσφαιρα; ήμών είναι ειλι
κρινής, ή διαφάνεια τού άέρο; είναι γνήσια. Εφε- 
ρον ώς παράδειγμα τό  έν τή  Α ττική συμβαινον, άν 
καί πανταχού τής Ελλάδος τούτ αύτό παρατηρεί- 
ται" άλλά τό κλίμα  τής Α ττικής, τά εκχύλισμα, 
ώ ; είπεΐν ,τού  Ελληνικού κλίματος έστίν, ώ ;ο ί κα- 
τοικούντες έν αύτή οί κορυφαίοι τώ ν Ελλήνων κατά 
τήν ευφυΐαν υπήρξαν.

Καταφανής δέ έ τ ι μάλλον γ ίνετα ι ή διαφάνεια 
τού άερος έν Ελλάδι καί μάλιστα έν τή  Α ττική 
έκ τού άφθόνως διαχεομένου φωτός. Ô A m père έν 
τα·.; περί Α ίγυπτου έπιστολαί; αύτού, αναφέρει, 
ό τι μόνον εί; τ ά ;  Α ιγύπτια ; Θήβας καί τήν Σμύρ
νην τής Ιωνίας ό ηλιο; έπ ιπέμπει τοσούτον φώς 
όσον ενταύθα. Ού μόνον δέ τό  φώ; άφθόνως δια- 
χέετα ι παρ’ ήμίν, άλλά καί ό ηλεκτρισμός συνεχώς 
διαθέει τήν ατμόσφαιραν" βρονταί δ έκ α ί άστραπαί,
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καί έν καιρώ χειμώ νο; άναγγέλλουσιν ότι πλου- 
σίως εκτυλίσσεται ουτος. Εις τρόπον ώστε τό φ ώ ;, 
τά  θερμογόνον, ό ηλεκτρισμό;, ό άήρ, πάντα , ώ ; 
εί.τεϊν, τ ά  στοιχεία  τ ά  συνεργήσαντα μεγάλως εί; 
τήν πλάσιν τών οργανικών οντων, εύρίσκονται εν
ταύθα εις μείζονα κίνησ·,ν, έχουσι πλείονα έντασιν, 
κα ί άφθονωτέραν τήν ζωτικήν δύναρί^ έν τώ  οργα
νισμοί άναπτύσσουσιν.

Αλλ’ έάν τά  στοιχεία  ταύτα  ύφίστανται συνε
χείς τυρβασία; καί μεταβολάς, τό εύμετάβλητον 
τού κλίματος ήμών άποτελούντα, ούδέν όμως άλ
λο μέρος τής γής σχετικώ ; πρό; τήν  έκτασιν αύ
τού, έχει ίσως τοσαύτην παραλίαν όσην ή Ελλάς. 
Οθεν ό μέσος όρο; τ ή ; θερμοκρασία; τού τ ε 'χ ε ιμ ώ 
νο; καί θέρου; ολίγον διαφέρει" μικρόν άπέχουσιν 
άλλήλων ή ίσοχειμέριος και ίσοθέριος γραμμαί, αί 
ύπό τού ενδόξου Ούμβόλδου έπινοηθεΐσαι. Ενίοτε 
κα τά  τ ινα ; χειμώνας ρεύματα ψυχρού άέρος έκ 
τών βορείων μερών, άτινα  ό Λιμός δεν δύναται νά 
αναχαίτιση, φέρουσι ψύχος μή σύνηθε;, ώς συνέβη 
τούτο κατά τ ά  τελευταία  ταύτα  έτη" άλλ ώ ; έπ ί 
τό  πολύ ό χειμώ ν παρ’ ήμίν είναι ήπιος, τό  δέ 
θέρος ούχί πολύ θερμόν. Δυνάμεθα τω όντι νά ψάλ- 
λωμεν μετά  τού Εύριπίδου"

Ο->0 *νϊν ϊ ιπ ίι  γής ίχ β ια ι ιΰ  ουγχίχραμινον
Ίν" Λ - '  *-[»■/ n ip , οΰτι χ ιϊμ α  ου (ΐπ .τ ν ί .

Τά εύμετάβλητον καί ή ποικιλία  τής ατμόσφαι
ρας διεγείρουσι τάς ψ υχικά; δυνάμεις, ώς έρρέθη, 
καί ζωηρότερον τόν άνθρωπον καθίστησιν. Α λλ’ 
ούχ ήττον καί ή τού Ελληνικού εδάφους ποικιλία 
εις τούτο συνεργεί καί συμπράττει. Εν άλλαις χώ - 
pat; έκ τής μονοτονίας εκτεταμένων πεδίων καί 
απέραντων Οινών ή όρασις άπαυδα" ή έπανάληψι; 
τών αυτών αντικειμένων καί τώ ν αύτών εντυπώ
σεων τόν ύπνον προκαλεΐ, καί ή μ.ονοτονία αΰτη 
αγύμναστα τά  αισθητήρια καταλείπουσα, τήν χα - 
λάρωσιν τών νευρικών ίνών προξενεί, καί τά ; άντι- 
λήψει; βραδεία; άπεργάζεται. Αλλά τό  Ελληνικόν 
έδαφος πανταχού ποικιλίαν παριστά" όρη, βουνά, 
λόφοι, κρημνοί, κοιλάδες, φάραγγες, χαράδρα:, 
κόλποι, μυχοί, λιμένες, άκτα ί, τά  πάντα  άεννάω; 
νέας εντυπώσεις εί; τό  κοινόν αισθητήριον διοχε- 
τεύουσι, τά  αισθητήρια έγρηγοράτα διατηρούσι, καί 
τόν νυύν όξύνουσι.

Καί τοιούτον ανέκαθεν ύπήρζε καί τοιούτον υ
πάρχει τό κλίμα  τ ή ; Ελλάδος, όπερ ένήργησε καί 
ενεργεί έπ ί τ ή ; διαπλάσεω; τού οργανισμού καί 
τή ; μορφώσεω; τών φυσικών καί ψυχικών χαρα
κτήρων τών ύπό τήν έπιρρήν αύτού διατελούντων.

Οί διασημότεροι τών φυσιολόγων παραδέχονται 
καί ύποστηρίζουσι τήν ενότητα τού ανθρωπίνου γ έ 
νους" άποδίδουσι δε τάς διαοοοάς τώ ν χαρακτή
ρων τών διαφόρων ουλών εί; τήν έπιρόοήν κυρίως 
τού κλίματος. Καί τοιαύτην τωόντι επιρροήν έχει 
τά κλίμ.α, ώστε οί έκ τής Παλαιστίνης Ιουδαίοι έν 
μ.έν τή  Γερμανία έγειναν λευκοί κα ί τούς λοιπούς χ α 
ρακτήρας τών Γερμανών κεκτηνται, έν δέ τή  Μα- 
λαβάρη κατήντησαν σχεδόν μελάνες, καί κ ατά  τούς
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χαρακτήρας μετά  τών Μαλαίων συγχέονται. Αλλ 
επειδή τό κλίμα  κανονίζει καί δ ιατυποΐ τήν μορ
φήν τού σώματος, πρέπει άναγκαίω; νά παραδεχθώ- 
μεν, ότι ρυθμίζει και τήν τής ψυχής εςιν" τήν α
λήθειαν ταύτην ύπεστήριζεν ό Αριστοτέλης πρώτος 
είπών, ό τι α ή μορφή τού σώμ.ατο; άλλο-.ουμένη συν- 
» άλλοιοΐ κα ί τήν τής ψυχής εξιν. s Μετά δέ τό 
κλασικόν πόνημα τού Cabanis περί τής σχέσεω; 
τού φυσικού πρός τό ηθικόν, κα ί μετά τάς νεωτέ- 
ρας πολλών φυσιολόγων παρατηρήσεις κατέστη τού
το  άναυφισβήτητον. Αλλ οί σοφώτεροι τών Ια 
τρών δοξάζουσιν, ότι ή έπίδρασις τού κλίματος έπί 
τού ανθρώπου δέν είναι όλως αυτοτελής" ό τι ό άν
θρωπο; δυνάμ.ει τής διανοίας αύτού έν καταστάσει 
μάλιστα πολιτισμού αντιδρά έπ ί τώ ν επιρροών 
τών διαφρων κλιμάτω ν, καί ό’ιά τώ ν διαφόρων ε 
φευρέσεων και έπινοιών αύτού καθίστησιν έαυτόν 
άνεπίδραστον. Αλλ όπως καί άν ή , ή διηνεκής καί 
ενδελεχής έπίδρασις τού κλίματος μ.ετά τινα  χρό
νον θριαμβεύει καί τής άντιδράσεως ταύτης" ούχ 
ήττον οτε μέν αίσια·, βιω τικαί περιστάσεις μετρ ι- 
άζουσι τήν τού κλίματος κακήν επιρροήν, ότε δέ 
άθλια·, τού βίου περιπέτεια·, σμν/,ρύνουσι τήν ευερ
γετικήν αύτού ενέργειαν. Αλλ’ όταν τό  τε  κλίμα 
καί α ί βιω τικαί περιστάσεις ώσιν επίσης εύνοϊκαί 
άναντιλέκτω ; τό αποτέλεσμα θαυμάσιον έσεται.

Οί οανταζόμενο: τούς καθ’ ήμδς Ελληνας έκφυ- 
λισθέντας, νομί,ουσιν ό τ ι οί Ελληνες πρό τ ή ; υπο
δουλώσεις αύτών, ζώ ντε; ύπό τήν  ευεργετική* ε 
πιρροήν τών περιστάσεων εκείνων, καί έντό; τού 
εξαιρετικού κλίματος τών Ελληνικών χωρών, Οπέ- 
στησαν τροπολογίας έπ ί τού φυσικού καί ηθικού 
αύτών, ώστε νά πρόκυψη τύπο; φυλής όλως ίδιο- 
γενής, κύριος χαρακτήρ τής όποία; ύπήρξεν ή εξαί
σια .διανοητική άνάπτυξις κα ί εύφυία. Αλλά τών 
βιωτικών περιστάσεων όλως μεταβληθεισών έ π ίτ ο -  
σούτους αιώνας, έ ;  ανάγκης έμελλον νά άλλοιω- 
θώσι καί οί χαρακτήρες. Αλλ’ ήσαν, έρωτώμεν, αί 
άθλιαι περιστάσεις αυται τοιαύτης φύσεως, ώστε 
νά έπηρεάσωσι καί άλλοιώσωσι τού; χαρακτήρας 
τή ; φυλής ; πιστεύομε·/ ότι μεγάλως αύται συνήρ- 
γησαν ε ί; τήν όλιγανθρωπίαν, τήν ταπείνωσιν τού 
φρονήματος τού έθνους, καί τήν όπισθοχώρησιν τή ; 
πα ιδεία ; καί τού πολιτισμού, άλλά δέν ήσαν τοι- 
αύται, ώστε νά μεταβάλωσι καί τούς χαρακτήρας. 
Γ/α κρινωμεν περί τής φύσεως τώ ν βιωτικών πεσι- 
στάσεων τών δυναμένων νά παράξωσι καχεξία ; έν 
τ φ  σώ ματι καί παρακρούσεις έν τή  ψυχή, καί νά 
βλάψωσιν οϋτω τούς χαρακτήρας ουλής τίνός, δέον 
νά άναζητήσωμεν γεγονότα, δ ι’ ών νά άναδράμω- 
μεν εις τ ά ; α ίτιας αύτών, καί οϋτως όρίσωμ.εν τήν 
επιδρασιν τών βιωτικών περιστάσεων έπ ί τής φυλής.

Παραλείποντες όσα έκ τών αρχαίων ίστορουμέ- 
νων δυνάμεθα νά προσάξωμεν, ώφελούμεθα μόνον 
έκ τής ήλικιώτιδος ιστορίας, τόσω μάλλον όσω κα
ταφαίνεται άριδήλως ή ισχύς τής επιστήμης καί ή 
δύναμις τού καθ’ ημάς πολιτισμού.

ένώ  πρό τινο ; -χρόνου, οί έκ τ ή ; δυσανάλογες

τού πληθυσμού πρό; τ ά  μέσα τ ή ; ύπάρξεως τήν π ε 
νίαν έν Ευρώπη φοβούμ.ενοι έπεκρότουν εί; τάς δ ι 
δασκαλίας καί θεωρίας τού διάσημου Οικονομολό
γου M althus, αίφνης παρετηρήθη εν τ ιν ι χώρα, ένθα 
τό  μεγαλεΐον τής επιστήμης κα ί ή εύφυία τώ ν έξο
χω ν έν αύτή άνδρών ανακαλύπτει κα ί α ναχα ιτίζει 
εγκαίρως παν τό έπ ί τής κοινωνίας επικείμενον 
κακόν, παρετηρήθη, λέγω , ό τι ό πληθυσμ.ός έν τή  
χώρα εκείνη ού μόνον έμεινε στάσιμος, άλλά καί 
άλαττώθη" οί γάμοι έγένοντο τω όντι έλάττονες 
άπό έτους ε ί; έτος" ούτως, έπ ί π α ρα δείγμ α τι, οί 
γάμοι τού έτους 1851 κατά  εννέα χιλ ιάδας έκ 
τού προηγουμένου ήλαττώθησαν, κ ατά  έπτά  δέ τά 
επόμενον έτος, καί ούτω καθεξής" ή δέ έλάττωσις 
αύτη είναι μ εγίσ τη  σχετικώς πρό; πληθυσμόν τρ ι
άκοντα πέντε εκατομμυρίων ψυχών. Τό δέ θλιβε- 
ρώτερον ύπήρξεν, ό τι ένώ εί; διάστημα έπτά  ετών, 
δηλαδή άπό τού έτους 4 831 μέχρ ι τού 4 8 3 7  έζη- 
ρέθησαν έκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας ώς ανί
κανοι, νάνοι, δηλαδή, κυφοί, χω λοί κ τλ . 4 6 0 ,0 0 0 , 
ε ί; τά  επόμενα έπ τά  έτη ό αριθμός ούτος ηύξησε 
κατά  3 1 ,0 0 0 . Ε ί;-το ια ύτας λυπηρά; αγγελίας έπί 
στατιστικώ ν διδομένων στηριζομένας, εύλόγως έθο- 
ουβήθησαν καί συνεταραχθησαν οί σεμνυνόυενοι κα ί 
άγαλλόμενοι εί; τήν εύανδρίαν τή ς πατρίύος αυτών" 
οί δέ Ιατροί επιχείρησαν αμέσως τήν έρευναν τώ ν 
α ίτιω ν τοιούτου δυστυχήματος.

Τοιαύτη άτυχώ ; έστίν ή ανθρώπινη φύσι;, ώστε 
ενίοτε α ι λαμπρότερα: διασκοπήσεις τής*διανοίας, 
α ί θαυμασιώτεραι έρευναι τού λογισμού άντί ωφε
λειών, δεινά καί όλεθρον εί; τήν ανθρωπότητα επά- 
γουσιν. Λί Πυρρώνειοι διδασκαλία·, ύπό άλλην μορ
φήν, τ ά  ¿πικούρεια δόγματα  ύπό άλλον τύπον 
παρασύρουσι τόν άνθρωπον, έξ υψηλών καί ιερών 
καθηκόντων έκκρούουσιν αυτόν, πάσαν μέριμναν 
καί πάσαν σκεψιν εί; τό άτομο·/ αύτού συγκεντρού- 
σι, καί τόν άκρατον εγωισμόν ύποθάλπουσιν. Ο άν
θρωπος ούτως έγκαταλείπετα·. εί; την γλυκεία·/ 
μέν, άλλ’ όλεθρίαν άπραγμοσύνην, ή παραδίδετα ι 
εί; τήν ήδυπάθειαν, εις τήν οιληδονίαν, εί; τήν τρυ
φήν. ί ΐ  πρό; τού; όμοιους του άγάπη, ό πρό; τού; 
προγόνου; σεβασμό;, τό  φίλτρο·/ πρό; τού; απο
γόνου;, καί πάν άλλο εύγενές αίσθημα σβεννυτα·., 
καί ό άνθρωπο; ύπό τήν επιρροήν τοιούτων εσφαλ
μένων ιδεών, τοιαύτη; απάνθρωπου φιλοσοφία; 
ήλιθίως ανακράζει" βίο; βραχύς, άλλ’ ευφρόσυνο;. 
Εί; τοιαύτην αποτρόπαιο·/ ρήσιν άνεγείρετο πρό τινων 
έτών ό Ileveillt-Parise, είς τών εύφυεστέροιν Ιατρών 
τή ; Ευρώπης, έν τιν ι τών πολλών άλλά θαυμασίων 
ανεξαιρέτως αύτού συγγραμμάτων, άποδεικνύων, ότι 
ό άπληστος είς τήν άπόλαυσιν τώ » σωματικών η
δονών. ένώ δ ιάγει βίον κτηνώδη, βίον άπράγμονα 
καί άμέλλητον, δέν αποθνήσκει ταχέω ς, άλλά ύπό 
τό  κοάτος χρονιάς καί έπωδύνου νόσου, βραδέως τη- 
κόυ.ενος, βαρεΐαν δίδει δίκην τής φιληδονίας αύτού. 
Εί; δέ τήν καταδίκην ταύτην προστίθεται ώς έπ ί 
τό πολύ καί έτέρα σκληροτέρα ποινή" παρίστανται 
ενώπιον αύτού τέκνα κακόχυμα, κακόσαρκα, άθλια,
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τήν πατρικήν κληρονομιάν αναφανδόν εις τό  πρό- 
σωπον του πατρός έκθέτοντα καί τί,ν αναισθησίαν 
καί αβουλίαν αυτού έλέγχοντα.

Καί τοιαύτη έστίν ή πρώ τιστη  α ιτ ία  δι ής των 
εκ τοιούτων γονέων γεννωμένων τεχνών α ί σωμα- 
τ ικ α ί κα ί ψυχικαί δυνάμεις εκλύονται καί ή  φυλή 
εκφυλίζεται. Εν ταύτφ δέ περιλαμβάνεται καί θεω
ρείται ώς μ ία  έκ των ούσιωίεστέρων αιτιών τής 
του ανθρώπου έκφυλίσεως καί τώ ν απογόνων αύτοϋ, 
ή μεγίστη  χρήσις τών οινοπνευμάτων- ίΐσαύτως 
πρεσβεύουσιν οί πλεϊστοι τών Ιατρών, οχι ή έπι- 
πόλασις τής χοιραδικής καχεξίας το προϊόν ένγέ- 
νει τής Σιφιλίδος έστίν.

Αλλά καί τήν πολυτέλειαν αυτήν πρόξενον άπαι- 
δίας καί κακοτεχνίας εύλογως θεωρουσιν. Αναφέ- 
ρουσι ο ί  ώς α ιτίαν τής έλαττώσνως τοϋ πληθυσμού, 
καί τής έκφυλίσεως τήν πληθύν τώ ν δημοσίων λει
τουργών στρατιωτικών τε καί πολιτικώ ν, συνήθως 
ενδεών καί απόρων, καί δυσανάλογον ώς έπ ί -ό  
πολύ πρός τόν πληθυσμόν ένεκεν τών πολιτικών 
τυρβασιών. Ευρισκόμενοι ούτοι ε·εκεν τής θεσεοις 
τω ν εις συνάφειαν μετά τών πλουσίων κλάσεων, 
δεν δύνανται νά ζήσωσιν άξιοπρεπώς ένεκεν τής πο
λυτελείας' όθεν ή δέν έρχονται εις γάμ.ον καί έκ 
τούτου ή μνησθεΐσα προφανής έλάττωσις τών γά- 
μων, ή νυμφεύονται, ό'ταν έπιτύχω σι βαθμ.όν ή 
προβιβασμόν τ ινα , υπερήλικες ήδη καί άνίκανοι 
νά γίνωσι τέκνων γενναίων πατέρες. Εκ τών αρ
χαιότατων τω όντι χρόνων ή πείρα άπέδειόεν, ότι 
τά  τέκνα τών προβεβηκότων είσίν άσθενή καί ατε
λή ' α τά  γάρ τών πρεσβυτέρων εκγονα, άτελή γ ί- 
» νεται καί τοϊς σώμασι καί τα ΐς διανοίαις ο , λέ
γε ι ό Αριστοτέλης.

Λίετασώμεν ήδη νά έςετάσωμεν έάν ν,σαν τοι- 
αύται α ΐ περιστάσεις τού έθνους ημών, καί τοιαύ- 
της φύσεως, ώστε νά γεννήσωσι καχεξίας καί άλ- 
λοιώσωσιν οδτω τούς χαρακτήρας αύτού.

Περιέπεσεν αληθώς τό έθνος ήμών είς πολλάς πε
ριπέτειας, καί πολλών βαρβάρων έπιδρομα1. έϊ'/'." 
μίωσαν αύτό, άλλ’ ή θεία πρόνοια τό  ώδήγησεν είς 
ασφαλή λιμένα. Συνεκέντρωσε τό  έθνος πάσας τάς 
όυνάμεις και τήν εύφυΐαν αύτού έν πρώτοις είς τήν 
παγίωσιν καί διάδοσιν τού χριστιανισμού' ή δε 
θρησκεία τού Χριστού Ισωσε τήν έθνότητα τώ ν Ελ
λήνων, ζώντων έπ ί τοσούτους αιώνας ύπό τόν βάρ
βαρον ζυγόν, ΐΐζη μ,έν τό έθνος Οπό τό βάρος τών 
αλλοφύλων, άλλ ϋπό τό  κράτος τή ς θρησκείας αύ
τού όλως άφωσιωμένον καί ύποτασσόμ.ενον αυτή, 
διήγεν ύπό τά ς Εύαγγελικάς διδασκαλίας, τήν ηθι
κήν αύτών περί πολλού ποιούμενον. Αλλ’ ή λιτότης, 
ή σωφροσύνη, ή εγκράτεια καί πάσαι α ί λοιπαί ά- 
ρεταί αί ύπό τής θρησκείας τοϊς π ιστο ΐς έπιβαλλό- 
μεναι, ού μόνον τάς ψυχικάς δυνάμεις άνέπτυσσον, 
άλλά καί τήν τού σώματος ευεξίαν ίταρεσκεύαζο·/. 
Κ αί τ ίς  τών Ιατρών άγνοεί, ό τι ή μέν λιτότης εύ- 
χυμίαν, εύσαρκίαν καί εύεξίαν παράγει, ή δέ λαι
μαργία καί λιχνεία ευπαθή, εύεπηρέαστον καί τοϊς 
νόσοις εϋάλωτον τόν άνθρωπον καθίστησιν ; II δέ

πείρα πολλών αιώνων άπέδειξεν, ό τι ή άδηφαγί* 
καί φιλοψία ΰπουλον πάχος παράγει κα ί τόν νούν 
άμβλύνει.

« Π ιχ ιΓ »  - ¡ ισ τ ίρ  λ ιπ τ^ »  ού τ λ τιι νόο» * 
ελεγον εύφυώς οί πρόγονοι ήμών. Η δέ λιτότης τού 
έθνους ήμών κατήντησε σχεδόν παροιμιώδης. Σ πά
νια τωόντι είσί παρ’ ήμϊν τά  νοσήματα τά  έκ τής 
πολυφαγίας προξενούμενα' ή ποδάγρα είναι νόσος 
σπανία, ένώ άλ.λαχού έπασχολεϊ ούσιωδώς τούς ια
τρούς, δ ιότι καί πολλοί είς άλλας χώρας οί ήδέως 
ζώντες κατά  Επίκουρον.

Τούτ αύτόείρήσθω καί περί σωφροσύνης' καίόστις 
έσπούδασεν άμερολήπτως τά  ήθη τών καθ’ ήμάς Ελ
λήνων θέλει συμφωνήσει πληρέστατα μ ετ εμού.

Δέν πρέπει δέ νά παραλείψωμεν καί άλλην θρη
σκευτικήν διάταξιν ούσιωδεστάτην. Επιστημονικώς 
σήμερον κατέστη βέβαιον, ό τ ια ί  έζ αγχιστείας συ
ζεύξεις τάς καχεξίας πολλαπλασιάζουσι καί τάς 
γενεάς έκφυλίζουσιν. II δέ ήμετέρα θρησκεία προ- 
νοούσα έμπόδισεν έπ ί θρησκευτική ποινή τά  με
ταξύ συγγενών συνοικέσια μέχρις έβδομου βαθμού, 
όπερ τοϊς πάσι γνωστόν. Πέπεισμαι, ό τι ή παρα- 
μέλησις συνηθειών τινών καί εθίμων, οία είσί 
τά  γυμνάσια, α ί ψυχρολ.ουσίαι καί τά τοιαύτα, 
δέν παρήγαγον πλέον τήν αθλητικήν εύρωστίαν, δέν 
έθαυαάσθησαν πλέον παρ’ ήμϊν Μίλωνες Κροτωνιά- 
τα ι, ή Π.αύκοι Καρύστιοι, άλλ’ ή αχρηστία αύτών 
δέν έζημίωσε καί τήν σωματικήν εύεξίαν.

Εκ τούτων άπάντων συνάγεται, οτι α ί βιω τικαί 
περιστάσεις τού έθνους δέν ήσαν τοιαύτης φύσεως 
ώστε νά βλάψωσι τήν έξιν τού σώματος, άλλοιώ- 
σωσι τούς χαρακτήρας καί έκφυλίσωσι τήν ήμετέ- 
ραν φυλήν. Τουναντίον ό Κλλην ζών μάλλον βίον 
θρησκευτικόν καί όλως συνεσταλμένο·/, ένεκεν μά
λιστα τής βαρβάρου δουλειάς, καί διαφυλάξας ά- 
παραβάτως καί άπαρασαλεύτως τάς θρησκευτικά? 
έντολάς, τήν  εϋεξίαν καί τόν τύπον τής φυλής γνή
σιον -καί ακραιφνή διετήρησεν.

Αλλά περί τής γηνισιότητος τού τύπου τών Ελ
ληνικών χαρακτήρων εύρέθησαν καί τινες άμφιβάλ- 
λοντες' στηρίζουσι δέ τήν αμφιβολίαν των ταύτην 
είς τά ς  εικόνας τώ ν αρχαίων αγγείων καί τόν τύ
πον τών άγαλμάτω ν καί αναγλύφων, μή θέλοντες 
νά έννοήσωσιν, ό τι συνήθως αί εικόνες αύται τό  ι
δανικόν κάλλος παρίστανον, καί ού'χί ακριβώς τήν 
φυσικήν μορφήν τών άντικειμένων. Ο κύριος Βευίί·, 
άλλοτε μέλος τής ενταύθα Γαλλικής Σχολής, όςτις 
καί περί τής τών Αθηνών Ακροπόλεως συνέγραψε, 
γράφων περί τώ ν Σινικών καί Ελληνικών αγγείων, 
λέγει, ό τι έάν δέν έγνωρίζομεν τούς Σίνας, μεγάλως 
ήθέλομεν άπατηθή κρίνοντες περί τής μορφής αύ
τών έκ τών έπ ί τώ ν Σινικών αγγείων γελοιογραφη
μ ά τω ν ' όμοίως θέλομεν περιπέσει είς τήν αύτήν 
άπάτην έάν κρίνωμεν περί τής μορφής τών άρχαίων 
Ελλήνων έκ τών έπ ί τών Ελληνικών αγγείων ω 
ραίων γραφών, Οί Σΐναι έκ τού ηθικού των χαρα- 
κτήρος ευφραίνονται είς χό δύσμορφον καί δυσειδές5 

οι δέ Ελληνες έτέρποντο είς τό  εύμορφον καί ευειδές»
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Μέχρι προ ολίγου ήδύναντο τινές νά άμφισβη- : 
τήσωσι τήν καταγωγήν τών νϋν Ελλήνων' άλλ ήδη ■ 
¿ξέρχονται έκ τώ ν άρχαιοτάτων τάφων τά  κρανία 
τών προγόνων ήμών, ϊνα άγορεύσωσιν ύπέο τής γνη- 
σιότητος τώ ν απογόνων αύτών. Τά αρχαία τωόντι 
κρανία έκ τών τάφιον τής Σικυώνος, τής Κορίνθου - 
καί Αθηνών, άπερ ήδονήθημεν έν όλίγοις μέν κατά 
τό  παρόν, άλλ έξ έπιστάσεως νά έςετάσωμεν, έ- 
χουσι τάς αύτάς διαμέτρους άς καί τ ά  τώ ν καθ η
μάς Ελλήνων κρανία, ένίϋ τά  τής Ευρωπαϊκής ου* ■ 
λής είσίν έν γένει μάλλον έπιμήκη. Αλλά δέν είναι 
τού παρόντος νά έκθέσω ενταύθα τ ά  καθέκαστα τής 
Ελληνικής κρανιολογίας, καί έπισυνάψω πρόςπλεί- 
στην αξίαν αύτών, όσα άναφέρουσι περί. τώ ν έν τή 
Μεγάλη Βρεταν/ία άρχαίων κρανίων οί σοφοί Ια
τροί Bernard Davis καί John Thurnain , λ ι \ τίν ι 
τρόπω έκ τών κρανίων διακρίνονται α ί φυλαί τών 
Κ ελτώ ν, τών Ρωμαίων, τών Σαξόνων, τώ ν Αανών, 
τών Κορμανδών, οϊτινες άλληλοδιαδόχως τήν Αγ
γλ ίαν κατέκτησαν καί έν αυτή κατεστάθησαν.

Διαθρυλλείται πρός τούτοις, καί παρά πάντων 
θεωρεί- «·, ή εύθύτης τής ρινός ώς ό Ελληνικώτερος 
τώ ν χαρακτήρων τού προσώπου' άλλά ό Αριστο
τέλης λέγει ρητώς « πάντα τά  πα ιδ ία  σιμά είσιν » 
άπαραλλάκτως ώς είσί κα ί τήν σήμερον* καί δεν 
είναι πιθανόν νά ύποθέεωμεν, ότι ακολούθως προϊ- 
ούσης τής ήλικίας ή ρίς ευθεία είς πάντα  έσχημα- 
τ ίζετο . Αλλά ή εύθύτης καί συμμετρία αυτής έ - ’ 
θεωρείτο ύπό τών άρχαίων ώς τό  κυριώτερον κάλ- 
λ.ος τού προσώπου, καί ούτως είς πάντα  τά  αγάλ
μ α τα  τών θεών εύθεϊαν τήν £ΐνα παρατηρούμεν. ίίς  
δε τό  πάλαι, καί σήμερον πανταχού ένθα Ελληνες 
οϊκούσι, συνεχώς απαντάται ή σύμμετρος Ελληνική 
ρίς, ίση κατερχομένη έκ τού μετώπου άνευ τής ε
λάχιστης εσοχής, λάμπουσ,ι δε οί μέλανες καί υ
γροί οφθαλμοί έν εϊδει αμυγδάλων εκατέρωθεν δια- 
σχιζόμενοι και ύπό πυκνών καί μακρών βλεφαρίδων 
διακοσμούμενοι.

Εκ πολλών έςάγετα ι, ότι κατά  τήν λαμπράν 
εποχήν τού Ελληνικού πολιτισμού οί φυσικοί χ α 
ρακτήρες τών Ελλήνων ήσαν έν γένει σύμμετροι 
καί, ώ ; είπεΐν, έναρμόν.οι. Αλλά γελοϊον, νομίζο
με·/, νά φαντασθή τις , ό'τι ή φύσις τότε ήκολούθη- 
σε /.ατά γράμμα τόν πολυθρύλλητον έν τή  άοχαιό- 
τ η τ ι  κανόνα τού Πολυκλείτου, τηρούσα είς π ά /τα ς  
έν τή  διαπλάτει τού σώματος συμμετρίαν τ ε  καί 
εύρυθμίαν καί τήν λοιπήν εύμέλειαν. Ουδέ υπάρχει 
βεβαίως αμφιβολία, ό τι κα ί τότε μεταξύ πολ.λών 
ύπήρχον φοςοί τήν κεφαλήν, σιμοί ή γρυποί τήν 
ρίνα, καί δυσειδείς, καί· δύσμορφοι, καί Οερσϊται.

Χ ω >,3; Τ2 f v s c ' . i  r s  π α ρ α ο λ ώ π ΐ ς  τ '  ώ φ Ο χ λ μ ύ ,  

ώς ό Ομηρος έλεγεν.
Λλλά πρός βραχυλογίαν συμπληρών όσα ήδη 

έςέ’Ιεσα, προσθέτω ένταϋθα τά  ύπό τού Alfred M au
ry  είρημέν* έν τώ  πέρυσιν ¿κδοθέντι πονήματι ο II 
γή  καί ό άνθρωπος » έπιγραφομένω. Παρά τοϊς 
καθ ήμάς Ελλησι, λέγει ό σοφός ούτος συγγρα- 
φεύς, άπαντά τ ις  άπαραλλάκτως σχεδόν, τό κάλλος

καί τήν ευγένειαν τής μορφής, ήν θαυμάζβμεν εϊς τά  
αρχαία αγάλματα. Μέτωπον ύψηλόν' μέγα  τό με- 
σοφθάλμιον διάστημα, παρουσιάζον μόλις έλαφράν 
εσοχήν είς τήν ρίζαν τής ρινός, ήτις εύθεϊα έστίν ή 
ελαφρώς κυρτούταΓ βραχύ τό άνώτερον χείλος" 
στόμα μικρόν ή μέτοιον, χαριέντως περιγεγραμ- 
μένον' πώγωνα προεξεστηκότα καί περιφερή. Τοιαύ
τη  ή φυσιογνωμία τού τ ε  αρχαίου καί τού καθ ή
μάς Ελληνος. Διανοητικώς δέ καί ηθικώς ό Ελλην 
ολίγον μετεολήθη. Οθεν ανακαλύπτεται παρ’ αύ- 
τώ  ή αύτή ευστροφία τού πνεύματος, ή αύτή ευ
κολία τού άντιλαμβάνεσθαι κα ί μανθά ιειν, άμα δέ 
τό πανούογον καί φιλοτάραχον.

Καί ταύτα  μέν φιλοσοφών καί επιστημονικώς 
τούς χαρακτήρας τών διαφόρων φυλών περιγράφω·/ 
καί διελέγχων ό Alfred M aury περί ήμών άπεφτ,- 
νατο. Αλ/.ά πού, δύναται νά είπη τ ις , ή εύφυία τών 
άρχαίων Ελλήνων έν τοϊς ποιήμασι κ α ί συγγράμ- 
μασιν έμφαινομένη, καί διά  τών διασωθέντων καλ
λιτεχνημάτω ν λαλούσα ; Ν αί' ή εύφυία διαδη- 
λούται διά τής τέχνης καί επιστήμης* άλλά στίφη 
βαρβάρων πανταχόθεν είσβαλόντων έν τή  π α τρ ίδ ι 
ήμών κατέστρεψαν καί τέχνην καί· επιστήμην. £ν 
μόνον μέσον υπήρχε πρός διαδήλωσιν τής εύφυίας 
τού Ιίλληνος, τό έμπόριον, καί δ ι ' αύτού διεδηλώ- 
θη. Αλλά καί τούτου διαστρεφομένου έν τή  π α τρ ίδ ι 
αυτού ύπό τής βαρβάρου καί βαρβάρως διεπούσης 
τήν πολιτείαν ξένης φυλής, ήναγκάζετο . νά ζητή 
είς τήν  αλλοδαπήν στάδιον τής εμπορικής του ε ί-  
φυίας. Διά τής ευφυΐας του ταύτης εύρυχώρως ό 
Ελλην έξέτεινε τό έμπόριόν του μέχρ ι περάτων 
τής οικουμένης. Πρός άπόδειξιν δε τούτου πολλά 
ήδυνάμην νά έξιστορήσω ενταύθα, άλλά ίνα μή ύ- 
περβώ τά  όρια τού λόγου άρκούμαι είς Ιν μόνον. 
Ακούσατε καί θαυμάσετε. Κ ατά τήν παρελθούσαν 
εκατονταετηρίδα Ελλην νεανίας, 6 Μωσπινιώτης. έκ 
τού οίκου τού όποιου άφήρεσαν οί βάρβαροι τό πλεϊ- 
στον μέρος τής άσημάντου περιουσίας, έξ ανάγκης είς 
Ιταλίαν έξ ίωαννϊνων άπεδήμησε χάριν εμπορίας. 
Εν διαστήματι τριών ετών εννόησε τό  πνεύμα τών 
επιχειρήσεων, καί μικράν τινα  περιουσίαν κατώρ- 
θωσεν. Αλλά ή εύφυία αύτού δέν τώ  έπέτρεπε νά 
μείνη έν τώ  στενώ κύκλιο τών έκεϊσε συναλλαγών, 
κα ί πρώτος συνέλαβε τήν ιδέαν νά είσάξγ, τό κο- 
ράλιον έν τα ΐς άπω τάτα ις χ.ώραις τών Σινών. Ούτε 
δέ δ ιπλω ματία , ούτε πυροβόλα συνέδρααον αύτόν 
είς τήν εμπορικήν του ταύτην έπιχείρησιν" μόνη ή 

1 εύφυία αύτού ήνέωξε τάς πυλας τού ουρανίου κρά- 
1 τους, καί οΰτω; ήδυνήθη καί πατρ ίδα  καί συγγε

νείς κα ί φίλους νά εύεργετήστ,.
Εκ τώ ν ειρημένων κατάδηλον γίνετα ι, ότι ή μέν 

θρησκεία έσωσε τήν έθνότητα ήμών, καί όιά τής 
■ι έπιδράσεως αΰτής διετήρήθησαν ο1, τής φυλής χαρα-
- κτήρες' δ ιά  δε τού έμπορίου ή Ελληνική εύφυία 
1 διεδηλώθη, καί διά τής συνδρομής τών εμπόρων, -δυ- 
; ναμένων νά πλουτήσωσι μακράν τών ονύχων τών
- τυράννων, άνέκυψε τό  έθνος έκ τής βαθείας άμα- 
ς θείας, έν ή τό έόριψε πολυχρόνιος δουλεία.

*



* Κ ατά βραχύ τώ ν φυτών ή φύσις αποχωρούσα, 
» έλεγεν ό Αριστοτέλης, έτερον έτέρου ζώον έργά- 
3 ζετα ι τελεώτερον, έως προς τό  πάντων άφίκη- 
» τελεώτατον, δπερ έστίν 6 άνθρωπος β. Αλλά 
και εις τόν άνθρωπον άφικομένη ή φύσις ήκο7.ούθησε 
τήν έπ ί τό τελειώτερον πορείαν αύτής' άπά κτη
νωδών τινών φυλών τής Αυστραλίας καί Αφρικής 
εις τήν λευκήν ήτοι Καυκασίαν καλουμένην φυλήν 
κατήντησεν. Αλλά είς τήν άνωτάτην βαθϋ.ίδα τής 
κλίμακος τού ανθρωπίνου γένους κατέστησε τούς 
Ελληνας, έλεγεν ό αοίδιμος Αθανάσιος Ψαλίδας, 
έμός καί πολλών διδασκάλων τού έθνους διδάσκα
λος- μ ετά  δε τούς Ελληνας, προσέθετε χαριεντιζό
μενος, ήρχοντο οί Αγγελοι.

Ανακαλύπτει τ ις  τωόντι έπ ί τού ανθρωπίνου γ έ 
νους τήν βαθμιαίαν πορείαν τής φύσεως ού μόνον 
είς τό κάλλος καί τήν σωματικήν διάπλασιν, άλλά 
καί είς τήν τώ ν εγκεφαλικών ενεργειών άνάπτυξιν. 
Επί τών αγρίων φυλών δεσπόζουσι κυρίως αί όρ- 
μεμφυτικαί δυνάμεις αί είς τήν συντήρησιν τού α
τόμου καί διατήρησιν τού εϊδους έφορεύουσαΓ δυ- 
νάμεθα δε νά εϊπωμεν, ότι καί α ί είς τον αύτόν σκο
πόν συμπράττουσαι πονηρία καί ύπουλότης έκ τού 
όομεμφύτου άπορρέουσι, δ ιό τι δυνάμεις επίσης εί- 
σίν. αύται καί τώ ν κτηνών, καί διότι είς τούς βλά
κας έντονώτερον έκτυλίσσονται, έν οϊς α ί διανοη- 
τ ικ α ί δ\ινάμεις έμειναν καταβεβλημέναι. Είς τάς ύ- 
περάνω τώ ν αγρίων καί κτηνωδών βαρβάρου; φυ
λάς, έν αίς καί άμυδρόν φώς πολιτισμού διαφαίνε- 
τα ι, έκτυλίσσονται μάλλον αί παθητικαί δυνάμεις, 
αϊτινες όδηγούσι τυφλώς τόν άνθρωπον είς τά ς πρά- 
ςεις αύτού" είς δέ τήν ύψίστην βαθμίδα τής κ λ ίμ α 
κα ς κεΐνται οί έκπολιτισθέντες λαοί, έν οϊς άνεπτύ- 
χθησαν αί διανοητικαί δυνάμεις τοσοϋτον, ώστε αί 
λοιπαί νά ύποτάσσωνται αύταίς. Τοιούτους θεωρεί 
τούς Ελληνας ό Γαληνός διακρίνων άπό τώ ν βαρ
βάρων αυτούς. Παρατηρεί δε ό δαιμόνιος ούτος ια
τρός τής Ελληνικής αρχαιότητας, ότι κα ί ό Ευρι
π ίδης τήν αυτήν διάκρισιν έποιήσατο, αναφέρω·/ 
τήν μεν Μήδειαν ώς βάρβαρον ύποτάσσουσαν τόν 
λογισμόν τώ  δυμώ καί λέγουσαν.'

Και ΐΑανδάνω &Τα δρίν ιχίλλω υ.χαο.
6ί»·χος οι χοιιττων :<0ί ίαών βουλιυι&άτων.

Τόν δέ όδυσσέα τόν θυμόν τώ  λογισμώ έπισχόν- 
τ α - 3 βαρβάρων μεν γάρ καί άπαιδεύτων άνθρώ- 
ί  πων, λέγει, έθετο παράδειγμα τήν Μήδειαν Εύ- 
3  οιπίδης, οίς θυμός, ισχυρότερο; τού λογισμού' 
γ Ελλήνων δε κα ί πεπαιδευμένων, οίον περ ' αϋ 
3 πάλιν ό ποιητής ύπέθετο τόν όδυσσέα, κρείττων 
» ό λογισμός τού θυμού 8 . Αλλά τά  πάλαι τό αν
θρώπινον γένος δι/,ρημένον ήν είς Ελληνα; κα ί βαρ
βάρους' ακολούθως δέ ποικίλαι, κα ί παντοδαπαί 
περιστάσεις συνήργησαν είς τήν έπ ί τά  κρείττω  
κα τά  τό  μάλλον κ?1 ήττον άνάπτυξιν τών έν Ευ
ρώπη, διαφόρων λαών' ή δέ άνάπτυξις αϋτη κατα- 
όείκνυται καί έκ τώ ν έπ ί τό βέύ,τιον σχηματιζομέ- 
νων κρανίων από τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι;
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σήμερον. Είς τρόπον ώστε διά  τής μελέτης κα ί α 
κριβούς έξείάσεο/ς τώ ν ανθρωπίνων κρανίων προσ
τίθεται νέα υλη είς τούς άρχαιο'λογοϋ/τας, καί περί 
τήν ιστορίαν της προόδου τού πολιτισμού ασχο
λούμενους. Τά κρανία, λέγει εϋφυώς ό Εσκιρός, είσί 
τά  μεταλλόσημα τού ανθρωπίνου βίου. Π δέ ώθη- 
σις ήν έδω/.εν ό Ρπ<ΊιαΓ·(1 είς τάς 'κρανιολογικάς 
μελέτα; παρήγαγεν είς τά  τελευταία  τα ϋ τα  έτη 
μέγιστον καρπόν, μάλιστα εν Α γγλία. Αλλά καί 
το ι μή πρεσβεύω·/ τήν τού Γωβινώ θεωρίαν, ότι, 
δηλαδή, ή διασταύρωσις έκ τής επιμιξίας τών φυ
λών έκφυλίζει τό ανθρώπινόν γένος, δεν μοί φαίνε
τα ι. ό τι ή βελτίωσις τής Α γγλικής φυλής κατά  τούς 
φυσικού; καί ψυχικούς χαρακτήρας οφείλεται κυ
ρίως είς τήν διασταύρωσιν τών διαφόρων φυλών, 
αϊτινες αλληλοδιάδοχοι; κατίκτηοαν τήν γην τής 
Αλβιώνος' τόσω μάλλον καθ’ όσον καί Κ ελτικά 
φύλα έν Σκωτία καί Ιρλανδία μονωθέντα καί αΰ- 
δαμώς άναμιχθέ/τα  μετά άλλων έβελτιώθησαν, καί 
οί χαρακτήρες αύτών διά  τής έπιδράσεως τού π ο 
λιτισμού έπ ί τά  κρείττω  έμορφώθησαν. Ποικίλαι 
δέ περιστάσεις, πολλά! έκ τών όποιων δυσκόλως 
ϊσως εξελέγχονται, καί ονχί ευκόλως ανάγονται 
είς ίστοριονομικήν τινα  κατηγορίαν, έκ προσαγω
γής, άλλ’ ενδελεχώς έπί πολύν χρόνον ένεργοϋσαι, 
προήγαγον τόν πολιτισμόν, καί τό ίόιογενές τού 
αγγλικού χαρακτήρος διέπλασαν. Ούδείς βεβαίως 
αμφιβάλλει, ότς τό εμπόριο·/ καί ιδίως ή θαλασσο
πλοΐα πολύ είς τήν  ώθησιν τού πολιτισμού συνετέ- 
7,εσαν' μή λησμονήσωμεν τω όντι, ότι ό Πλάτων 
τήν θάλασσαν πονηροδιδάσκαλον ώνόμαζεν. 1 1  δέ 
έφαρμοσθείσα θρησκεία εϋρυθμοΰσα καί έςομαλύ- 
νουσά τ ά  ήθη, καί τήν είς τούς νόμου; πειθαρχίαν 
παγιοΰσα, επίτρεψε τάς ελευθερίας, αϊτινες έτ ι ¡/.άλ
λον τόν πολιτισμόν προήγαγον' ούτος δέ έπ ί τής 
διαμορφώσει»; τώ ν χαρακτήρων έκ περιαγω γή; έ- 
πενήργησεν' ούχ ήττον δέ καί ή αϋξησις τού πλη 
θυσμού τάς δυνάμεις τού εϋδαίμονος τούτου έθνους 
έπιτεϊνουσα, μεγάλως συνέπρα'εν.

II πολυανθρωπία τω όντι μεγάλως συνεργεί είς 
τώ ν δυνάμεων καί αύτών επίσης τώ ν διανοητικών 
τήν άνάπτυξιν. Ψυσικώ τώ  λόγω μεταξύ τώ ν πολ
λών εύκολώτερον αναφύονται καί τ ινε; όαιμόνιοι 
άνθρωποι, μεταξύ δέ τών ολίγων σπανιώτερον. Ε- 
νεκεν τής όλιγανθρωπία; πάσα πρόοδος αναχα ιτ ί
ζετα ι, καί πάσα βιομηχανία μαραίνεται' καί οί 
είς τάς επιστήμας καί τά  γράμματα ασχολούμε
νοι δυσκόλως τών συγγραμμάτων αύτών άναγνώ- 
στας εύρίσκουσιν. Ούδείς δύναται, νομίζω, νά δια- 
οωνήσ/ι, ό τι ή όλιγανθρωπία είναι κα τά  τό  παρόν, 
τό μέγιστο·/ α τύχημα  τού έθνους ήμών. Εάν δέ τ ις  
θέληση νά υποστήριξή ότι έ/ί,κεν τής δουλείας, καί 
τής επιρροής τών αλλοφύλων παρετρέψαμεν κατά 
τ ι  ήθη τινα  καί έκ τινων έξεων παρεκκλίναμεν, καί 
κατά  τόν αρχικόν τύπον τών χαρακτήρων μικοάν 
τινα μεταβολήν ύ π ίστη  με·/, ούδαμώς πτοούμεθα. 
Αίσιωτέρων τών πεοιστάσεων επανερχόμενων, ό 
καθαρός τύπος ού μόνον τών σωματ?κών άλλά άναγ-
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κ α ίω ; κα ί τών ψυχικών δυνάμεων επανακάμπτει.
« Ωσπερ έκ βυθού, λέγει ό Πλούταρχος, ό τύπος 
8 τής πρός τό γένος όμοιότητος μετά  τινα χρόνον 
β ανακύπτει. Πολλάκις, λέγει, ήθη καί πάθη ψυ- 
β χής α ί πρώ τα ι κούπτουσι γενέσεις κα ί καταδύου
ν σιν, ύστερον δέ καί δ ι ' έτέρων εξήνθησε καί άπέ- 
8 δωκε τό οικείο·/ είς κακίαν καί αρετήν ή φύσις.8  

Ο δέ Εσκιρός περί τή ; καταγω γής καί τώ ν χαρα
κτήρων τού .Αγγλικού έθνους πραγματευόμενος φη- 
σίν, ό τι ό πολιτισμός ανέπτυξε μέν τό  Κελτικόν 
κρανίον, άλλά δεν μετέβαλε τόν τύπον αύτού, ή 
δ έ  επιμονή αυτη τού αρχικού σχήματος δέν εκ
π λ ή ττε ι, λέγει, τούς φυσιολόγους, οϊτινες γινώσκου- 
σιν ότι α ί ανθρώπινα·, φυλαί, καί μάλιστα αί αρ
χαιότεροι, διατηρούσι πολλά έπιμόνως τούς χαρα
κτήρας αύτών, έως ού μεγάλη καί διηνεκής επ ιμ ι
ξία μετά άλλων ούλων τροπολογήσρ αυτούς.

Αφού διά τών έμπροσθεν είρημένων αρκούντως 
άπεδείξαμεν, ό τι χάριν τού κλίματος ήμών καί 
τών μή επιβλαβών περιστάσεων ό τύπος τής φυ
λής ήμών ούδεμίαν ύπέστη έπαισθητήν μεταβολήν, 
προσθετομεν θαρραλέως ό τι όταν Οελήσωμεν, τούς 
ήμετέρους χαρακτήρας σωματικώς τε  καί ψυχικώς 
δυνάμεθα νά βελτιώσωμεν. Εχομεν πρός τούτο μ έ
γισ τα  πλεονεκτήματα έπ ί τών προγόνων ήμών, τήν 
τ ε  θρησκείαν, τήν ιστορίαν τώ ν προγόνων αύτών, 
πλούτον άκένωτον μεγάλης διδασκαλίας, τάς κατά 
τήν ενεστώταν εκατονταετηρίδα μεγάλως άναπτυ- 
χθείσας Ιατρικά; έπιστήμας, καί τοσαϋτα άλλα, 
άπερ ό χρόνος ίμ ΐν  άοθόνως έπεδαψίλευσε. Καί 
ποία σύγκρισις δύναται νά ύπαρξη μεταξύ τή ς θοη- 
σκείας ήμών καί τής τών αρχαίων ; Εκείνη μή δυ- 
ναμένη νά έχν) ήθικήν τινα ισχύ·/ έπ ί τής καρδίας 
τού ανθρώπου, άφήκε πο7.7.άκις τ ά  πάθη α χ α λ ί
νωτα, ώστε νά διαστρέψωσι καί σκοτίσωσι τόν νοϋν, 
ένώ ή θρησκεία ήμών τήν χριστιανικήν αδελφότητα 
διδάσκουσα, τήν όρμήν τώ ν παθών περιστέλλει, καί 
ουτω τόν νούν εκτυλίσσει. Μ αταίωςό Πύθιος ο προσ- 
* εττα ττεν  Ελλησι πάσ ι, πολέμου καί κακών μεθε- 
» μένους Μούσαις όμιλεϊν, καί διά  λόγων καί μα- 
» θημάτων τά  πάθη καταπραόνοντας άβλαβώς καί 
8 ώφελίμως. συμφερεσθαΓ 8 οί Ελληνες έσφάζοντο 
μεταςύ των. Εκήρυττεν ό Σωκράτης, λέγει ό Ξενο
φών, α οτι πανταχού τής 10,7.άδος εκειτο νόμος 
η του; πολίτας όμνύναι ομονοεί·/ 8 , καί πανταχού 
ώμνυον' άλλά τοιούτος όρκος έπ ί θεών έν τή  σκηνή 
τού θεάτρου συρόμενων ευκόλως παρεβαίνετο. Εδί- 
όασκόν μέν οί φιλόσοφοι τήν  ήθικήν, άλλά τού 
Σωκράτου; ή ηθική ήν ανθρώπινη, ή δε τού Ευαγ
γελίου θεία έστίν. II θρησκεία τών αρχαίων έδιδεν 
ίσως πλείονα τροφήν είς τήν ποίησιν καί τάς ω
ραίας τέχνας, άλλ’ ή ήμετέρα οδηγεί τόν νοϋν εί; 
τήν έρευναν τώ ν έργων τού Δημιουργού. Εκείνη μέν 
ύπεξέκαιε τήν  αισθητικήν, αυτη δε τήν ύ.ογικήν 
όύναμιν διεγείρει.

Εκ τής ιστορίας τώ ν προγόνων ήμών, κα ί τοι 
μοναδικής καί λαμπρότερα; πάσης άλλης, δυνά- 
μεθα ώσαύτο/ς νά εννοήσομε ν τήν υπεροχήν τών

ιδεών τού παρόντος αϊώνος έπ ί τών έπικρατουσών 
κατά  τήν εποχήν εκείνην. Τό επικρατούν άστυκόν 
πνεύμα καί έν γένει ή διαίρεσις τών αρχαίων Ελλή
νων άντί νά διεγείρη τόν ζήλον καί τήν άμιλλαν, 
τά  πάθη ύπεκκαίουσα καί άνακυκώσα, σπαραγμού; 
καί αθλιότητας έπήνεγκεν, ένώ ή ένότης ήμών ύπό 
τήν αυτήν στερεάν άρχήν καί ύπό τόν αύτόν νόμο·/ 
συνδιαπλέκουσα πάσας τάς δυνάμεις τού έθνους φυ
σικά; τ ε  καί ψυχικά; εύφόρως καί έναρμονίω; αυ
τά ;  αναπτύσσει. Ούδείς αγνοεί, ό τι κα ί κ ατά  τήν 
λαμπράν έποχήν τού Ελληνικού πολιτισμού ύπήρ- 
χον είλωτες, θήτες, πενέσται, κλαρώται, ήσαν δη
λαδή Ελληνες ελεύθεροι καί Ελληνες δούλο·.' καί 
τοιαύτη ήν ή έξις έν τή  ιδέα τής ¿/ς ομαλής ταύτης 
καταστάσεως, ώστε ούτε ό Αριστοτέλης αυτός τήν 
ανωμαλίαν εννόησε·/' άλλά τό  δούλιον τούτο ήμαρ 
άφήρει μέγα μέρος αρετής έκ πολλών Ελλήνων.

Χωρίς νά λαλήσω περί τής ευκολίας καί ταχύ- 
τητος τώ ν συγκοινωνιών καί τής διαδόσεως τών ι
δεών καί άλλων τοιούτων πλεονεκτημάτων τής ε
ποχής ήμών, οφείλω νά κάμω μνείαν καί άλλης 
έλλείύεως παρά τοΐς αρχαίο·.;. Τήν σήμερον βρα
βεύονται καί τιμώ ντα ι οί ευφυείς καί σοφοί άνδρες, 
οΐ λαμπρύνοντες τάς κοινωνίας, καί άντιπροσω- 
πεύοντες αύτάς έν τώ  συνεδρίω τής ιστορίας τών 
εθνών' διά δε τού ελατηρίου τούτου πολλαπλασιά- 
ζετα ι ή διανοητική ενέργεια, καί προάγονται αι ε- 
π ιστήμαι, ένώ τό πάλα ι ώς έπ ί τό  πολύ παρημε- 
λοϋντο ούτοι καί περιεφρονοΰντο. Περί πολύ.οϋ ε ί 
χαν καί έτίμων οί Αθηναίοι διά  μ.ηδαμινάς τινας 
αλφίτων χορηγήσεις τόν άλφιτοποιόν Ναυσικύδην, 
κοινόν καί άποχειροβίωτον άνθρωπον, ό δέ Ευριπί
δη ; έν Μακεδονία παρ’ Αρχελάω τώ βασ.7,εί κατε- 
βίωσε, μακράν τής πατρίδος αύτού, ής καί τό κλί
μα έγκωμίασεν' ό Αισχύλος έν Γέλα τής Σικελία; 
έτάφη. Ο Θουκυδίδης περί τήν Σκαπτήν ύλην τής 
Θράκης τήν ιστορίαν συνέγραψε καί έκεΐ έτελεύτη- 
σεν; ό δέ Ξενοφών έν Σκιλλοϋντι τής Ηλείας. 0  ές 
Αλικαρνασσού Ηρόδοτος είς Θούρους μετώκησεν, 
ώστε τινες, καί Ηροδότου Θουρίου τά ς Ιστορίας 
επέγραψαν. Λύω έν τώ  κόσμω μεγαλόνοες ύπήρ- 
ξαν, λέγει ό Οϊφερος, ό μεταφοάσας είς τήν Γα7.- 
λικήν τά  σύγγραμμα τού Ούμβόλδου α Εικόνες τής 
φύσεως 3  έπικαλούμενον, οϊτινες είς τά  μυστήρια 
πάσης επιστήμης είσέδυσαν καί πάν τό ανθρώπινο/ 
επιστητόν έν τώ  νώ αύτών περιέλαβον, ό Αριστο
τέλης καί ό Ούμβόλδος. Θαυμάζεται ή περίνοια τού 
Ούμβόλδου, ή  δέ μνήμη αύτού ή κατέχουσα το
σοϋτον όγκον γνώσεων εκπλήττει. Αλλά τόν Οϋμ- 
βόλδον έτίμ α  καί έγέοαιρεν ού μόνον ή πκτρ ίς αυ
τού Πρωσσία, άλλά καί ή Ευρώπη άπασα' θανόντα 
δέ πρό ενός περίπου μηνάς ή μέν Πρωσσία βασι7.ικώς 
έκήδευσεν, ή δέ Γαλλία άμέσω; ανδριάντα αύτώ 
έθέσπισεν. ό  δέ Αριστοτέλης έπ ί ζωής του περι- 
φρονούμενος καί περιϋβριζόμενο; έν Χ αλκίδι άπεθα- 
νε. Πρέπει νά άποδώσωμεν είς τόν φθόνον τώ ν συμ
πολιτώ ν τήν έκ τής πατρίδος των φυγήν τοιούτων 
μεγάλων άνδρών; ά π α γε ' ό φθόνος ίδιος βαρβάρων
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έστίν, ώς έρρέβη, κα ί ούχί Ελλήνων" άλλ ενίοτε, 
λέγει ό κοσμολόγος Quatrefage περί τώ ν ανθρώπι
νον φυλών πραγματευόμενος, προτερήματα είς υ
περβολήν ωθούμενα είς ελαττώ μ ατα  περιΐστανται 
καί εις κακία; έκτρέπονται. Ουτω νομίζομε·/, καί 
ανεξαρτήτως τής όπωσούν δικαιολογούμενης έξο- 
στρακίσεως τώ ν πολιτικών άνδρών, τά  σφόδρα φ ι
λελεύθερον τώ ν Ελλήνων πάσαν υπεροχήν άποστρε- 
φόμενον, γελοίας καί άφυσίκου ίσότητος ιδέας έ- 
γέννησε, καί μετετράπη είς ό ,τι ό Αριστοφάνης έν 
τα ϊς "  Εκλησιαζούσαις » ιδίως έκωμώδησεν.

Αλλ' αί κηλίδες αύται είς τόν βίον τών προγό
νων ήμών είσίν ώ ; α ί κηλίδες τού ήλιου αί ύπό τού 
άπειρου φωτός αύτοΰ αφανείς γινόμενα·.’ είς τρό
πον ώστε ή μελέτη τής ιστορίας αύτών θέλει μάς 
δ ίδε ι αείποτε δλην διδασκαλία; πρός βελτίωσιν 
ήμών.

Αί δε φυσιολογικά! έπ ιστήμαι ένεκα τής μ ε γ ά 
λης προόδου αύτών δύνανται ούσιωδώς νά μάς συν- 
δράμωσι πρό; βελτίωσιν τών σωματικών καί ψυ
χικών χαρακτήρων. Ο Καρτέσιο; πρό πολλού έν- 
νοήσας τούτο έκήρυττεν, ό τι έκ τής Ιατρικής πρέ
πει νά προσόοκώμεν τήν βελτίωσιν τού άνθρωπίνου 
γένους. Εργον μεν θειον έστίν ή τώ ν ανατομικών 
άτελειών καί ελλείψεων τού οργανισμού ήμών έπα- 
νόρθωσις, ανθρώπινον δε ή πρό; εύεςίαν, εύρωστίαν 
καί εύψυχιαν εύόδωσις. Διά καλώς έννοουμένη; καί 
δεςιώς έφηρμοσμένης δια ίτης, κα ί αγωγής οί άν
θρωπο·. εύμελέστεροι, εύρωστότεροι καί δυσπαθέ- 
στεροι γίνονται. 0  δε περιώνυμος Flourens ύπε- 
στήριζε πρό ολίγων ετών, ό τι οί ά'νθρωποι δύναν- 
τα ι νά γίνωσιν ού μόνον μακρόβιοι, άλλά καί μα
κραίωνες. Διά άσκήσεως καί γυμνάσεως καί εύστό- 
χω ς διευθυνομένης ένεργείας ού μόνον αϊ σω ματι
κά ί, άλλά καί α ί διανοητικά! κα ί ήθικαί δυνάμεις 
αναπτύσσονται καί κρατύνονται, όταν μάλιστα ή 
άναγκαία ίσοσθένεια καί ισορροπία φυλάττηται. Τά 
δέ ουσιωδέστερο·/ πάντων έστίν, ότι οί έ.τί τό βέλ- 
τιον ή χείρον μετα /όμενο ι χαρακτήρες διά  οια; δή
ποτε τεχνητείας, μεταδίδονται έκ τώ ν γονέων είς 
τά  τέκνα. II φυσική κληρονομιά τωόντι δέν δια
φεύγει ούτε τώ ν άπλουστέρων ανθρώπων τήν παρα- 
τήρησιν. 0  δέ Ιπποκράτης φυλών τινων μακροκε
φ άλω ν μ.νείαν ποιούμενος, φησί’ a τήν μέν γάρ άρ- 
»· χήν ό νόμο; α ίτιώ τατος τού μήκεο; τής κεφαλή; 
» νΰν δέ καί ή φύσις ξυμβάλλεται τώ  νόμω' » καί 
a καθώ; γίνονται έν φαλακρών φαλακροί, κα ί έκ 
» γλαυκών γλαυκοί, τ ί  κωλύει καί έκ μ.ακροκεφά- 
» λουμακροκέφαλονγενέσθαι; »Ö δέ Δάκτωρ Λουκάς, 
Ιατρό; πολυΐστωρ καί πολυμνήμων, έν όγκώδει συγ- 
γράμ μ ατι τ ά  περί φυσική; κληρονομ.ίας θαυμασίως 
άνέπτυξεν. Αλλά β ε ία ιω ; θέλω ύπερβή τ ά  όρια 
τοΰ λόγου εάν διά  μακρών ενταύθα διαλάβω τά ς 
παρατηρήσεις καί τά  πειράματα τού K nigth τά  
ύπό τού P richard μνημονευόμενα, δ ι’ ών καταφαίνε
τ α ι  τ ιν ι τρόπιο είς τά  ζώα καί αί επ ίκτητοι έ
ξεις κα ί διαθέσεις έκ τών γονέων εί; τά  τέκνα μ ε
τοχετεύονται’ ώσαύτω; καί τά  έπ ί τών κυνών π ει-
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ράμ.ατα τού Shvam ' περιβόητον έπίσης έστϊ τό 
πείραμα τού D aubantaun, όστις δ ιά  τής ζωοτεχνι— 
κής καλουμένης μεθόδου έκ γενεάς είς γενεάν ενερ
γών μετά  δέκα γενεάς τά  πρόβατα είς μερινούς 
μετέβαλε. Καί έάν αί τώ ν ζώων μεταβολαί πρό; 
τό  συμφέρον ήμών κοτορθούνται, ούδέν κωλύει καί 
τήν  βελτίωσιν τού ανθρώπου νά έπι-ίάχωμεν. Ô άν
θρωπο; κληρονομεί έν γένει έκ τώ ν γονέων αύτού ού 
μόνον το ύ ; φυσικούς, άλλά καί τούς ηθικούς χα ρα 
κτήρας, ού μόνον τήν τού σώματος μορφήν, άλλά 
καί τήν τής ψυχής έξιν. Κληρονομεί ούτως ό άνθρω
πος τ ά ; κλίσεις, τά ς ορέξεις, τά ς  διαθέσεις, τά ς έ
ξεις καί πάντα  τά  ηθικά αισθήματα, είτε  δ ιά  τής 
κακής ανατροφής διαστρεφόμενα καί μαραινόμενα, 
είτε διά  τ ή ; καλής άκμάζοντα κ α ί γενναία· Τό εύ- 
γενέστερον έπίσης τών ηθικών αισθημάτων, ή δικαιο
σύνη αύτή, ότε μέν διά  τή ς α γω γή ; άμαυρούται 
καί συναρπάζεται, ότε δέ επ ιτείνεται κα ί αύξάνει" 
άμαυρούαενοζ δέ ή κρατυνόμενου τό αίσθημα τούτο 
μ εταδίόετα ι κα ί μετοχετεύεται είς τά  έκγΟνα. Εάν 
δέ κρατυνθέν μεταδοθή, 'προκατάρχει τών άλλων 
αισθημάτων καί πάντων τώ ν παθών, καί τόν άνθρω
πον είς τάς δικαιοπραγίας διατίθησιν’ ώστε έκ τής 
φύσεως νά άπορρέη τό  δικαιοπραγεΐν κατορθυύται. 
II ιστορία τόν Αριστείδην, τόν δικαιότερον τώ ν Ελ
λήνων, ύπό τής φύσεω; μάλλον εί; τήν δικαιοσύνην 
διατεθειμένον παρίστησιν. 6  ποιητής Εύπολι; τωόντι 
εισάγει εί; τήν σκηνήν τόν Λριστείδην έρωτώμενον 
ύπό τού Νικία ώ ; έγένου δίκαιο;’ a ή μέν φύσις τό 
9 μέγιστον, άπήνττ.σεν ό Αριστείδης, έπειτα  δέ 
® κάγώ τήν φύσιν προθΰμως συνελάμβανον. » Μα
κάριοι οί λαοί έν οι; τό αίσθημα τούτο διά  καλής 
παιδαγω γίας εκτυλίσσεται, κα ί έντονώτερον εί; τά  
εκγονα μ ετα δ ίδ ετα ι ! δ ιότι

Έν δε δ-.κΐΐιο'τύντ. συλλτ,οδτ,ν ν ίτ '  ά^ΐτ^ 2οτ\ 

ελεγον οί αρχαίοι.
Εν δέ τή  δικαιοσύνη καί άλλο μέγιστον αγαθόν 

τοΰ βίου περιλαμβάνεται’ έν τή  δικαιοσύνη πάσα 
ελευθερία έστίν, έλεγε·/ ό περιώνυμο; οικονομολό
γο ; Michel Chevalier έν τα ϊς περί ελευθερίας τού 
εμπορίου δ ιατρ ιβα ϊ; αύτού’ όσοι δέ λαοί δέν εχαυσι 
ζωηρόν καί άκμαΐον τό τ ή ; δικαιοσύνη; αίσθημα 
όνόματι είσίν ελεύθεροι, άλλ ού πρά γμ α τι.

II δέ φυσική κληρονομιά περιέρχεται είς τά  εκ
γονα πατρόθεν ή μητρόθεν’ ό Γαληνός έ/.ληρονό- 
μει τού πατρός αύτού τό άόργητον καί πράον, ένφ 
ή μήτηρ αύτού όργιλοτάτη ήν, ώστε καί τάς θε- 
ραπαίνα; δάκνειν, λέγει ό ίδιος. 0  δέ 1'έ τ ε ,  ό τής 
Γερμανίας σοφώτατος καί ευφυέστατο; ποιητής, έ- 
κληρονόμει τής μητρός αύτού τήν μεγίστην απά
θειαν, ώς ό βιογράφο; αύτού Blaze διηγείτα ι, ό  
Κόμμοδος δέν «κληρονόμησε τήν αγαθότητα καί 
αρετήν τού Μάρκου Αύοηλίου, άλλά τήν αισχρό
τη τα  τής Φαυστίνης’ ή δέ θηριωδία τής Α γριππί- 
νης ένεσαρκώθη εις τόν Νέρωνα, καί ουτω καθεξής.

Οπως δέ έπιτύχωμεν νά δίατηοήσωμεν καί βελ- 
τιώσωμεν τού; χαρακτήρας τής ουλής ήμών, δέον
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ϊνα έπιστήσωαεν τήν προσοχήν έπί τής ανατροφής 
τώ νπα ίδω ν άρρένων τε καί θηλέων, παραδίδοντες 
αύτούς είς άξιους παιδαγωγούς καί παιδοτρίβας, καί 
φροντίσωμεν ϊνα δώσωμεν αύτοΐς εγκαίρως ευεξίαν 
τού τ ε  σώματος καί τής ψυχής, καί έκκόψωμεν φυό
μενα ήδη κληρονομικά ελαττώ ματα πριν αύξηθέντα 
ανίατα γίνωσιν.

Ωφεληθήτιυ ουν ό πολιτικός έν Ελλάδι έκ τών 
ιατρικών επιστημών, όπως καταστήσή έθιμα παρ 
ήμΐν τ ά  γυμνάσια καί λοιπά Ιατρικά παραγγέλ
μ ατα . δ ι’ ών επ ιτυγχάνονται ή εύτονία τώ ν νεύ
ρων, ή εύθαρσία τών μ.υών, καί πάσα ή τού σθύ
ματος εύεξία’ ώφεληθήτω έκ τών ηθικών καί πο
λιτικών επιστημών, όπως καταστήσ/, έξιν τό πει
θαρχεί·/ τοΐς νόμοις καί τό ύπείκειν τοΐς άρχουσιν, 
έξιν τόν πρός τήν αλήθειαν έρωτα, τήν τε φιλαν
θρωπίαν καί φιλοκαλίαν καί πάσας συλλήβδην τάς 
κοινωνικά; καί ιδ ιω τικά ; άρετάς. Αλλά καί πολι
τικοί κα ί διδάσκαλοι κα ί ιατροί συνεργήσωμεν ά- 
παντες, ϊνα άναβιβάσωμεν πάλιν τό έθνος ήμών είς 
τήν ύψίστην βαθμίδα τής κλίμακος τού άνθρωπίνου 
γένους. Ú τέρψις ήμών φανταζομένων, ό τι α ί έ- 
περχόμεναι γενεαί θέλουν σεμνύνεσθαι είς τήν εύαν- 
δρίαν τής πατρίδος, έστω ήμΐν μεγίστη  χάρις, καί 
ότι θέλουν μακαρίζειν ήμάς συνεργήσαντας είς τού
το , έστω ή γλυκυτέρα αμοιβή. ÜÍ μεγαλόψυχοι άν- 
δρες ο ύτό  έν τώ  βίω τούτφ  περίβλεπτον, άλλά τό 
μ ετά  θάνατον άοίδιμον έπιδιώκουσιν. Αναπέμ.ψω- 
μεν δέ τάς δεήσεις ήμών είς τόν ϋψιστον υπέρ τοΰ 
ίδρυτοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τούτου, τοΰ βασιλέως 
ήμών, τοΰ τιμώ ντο; τήν αρετήν καί παιδείαν, καί 
περί πολλού ποιουμένου τήν επιστήμην, ές ής ρέ- 
ουσιν άγλαά νάματα, άρδεύοντα τήν Ελληνικήν γήν, 
ήτις καί πάλιν βλαστήσει βλαστούς εύθαλεϊς αρχα ί
ας εύφυίας καί αρχαίας δόξης.
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ύπό τών Τούρκων έν έτει 145 3 .

Κατά τάς αρχικά; πηγάς συγγραφεΐσα ύπό 

Α. Δ. ΜΟΡΔΜΛΝΝΟΤ.

(Συνίχ. *13» φ Λ λ ί? . Ϊ 1 9 ,_ Ϊ 2 Ρ , Ϊ Ϊ Ι  χάι % ΙΪ.)

Ενεκα τοΰ θανάτου τοσούτων γενναίων άνδρών, 
40 μέν κατά  τάς ελληνικά; μαρτυρίας, 90  δέ, ώς 
προείρηται, κατά Ν. Βάρβαρον, άνεφύησαν σκάν- 
ύαλα καί έρις έγένετο μεταξύ Ενετών καί Γενουην- 
σίών άποδιδόντων τήν αποτυχίαν είς τήν απειρίαν 
τοΰ Κόκου, δπερ πιστεύει καί ό Ν. Βάρβαρος. 0  
δέ αύτοκράτο/ρ λυπούμενος διά τάς διχονοίας έσπευ-

σε νά καταπαύση ταύτας, λέγων αύτοΐς φ ιλ ική  
τώ  τρόπω’ β Παρακαλώ ϋμάς, αδελφοί, ειρηνεύετε, 
καί άρκεΐ ύμΐν ό έξωθεν πόλεμο;, καί μή αναμε
ταξύ ύμών μάχεσθε διά  τού; οίκτιρμούς τού θεού» (α).

Τήν 29  Απριλίου έξελέχθη άντί τού άποθανόν- 
τος Κόκου, πλοιάρχου τώ νέκ  Τραπεζούντο; πλοίων, 
ό Δολφίν Δολφίν, 8ν φρουρούντα τήν παρά τή  πύλη 
τού Αγίου Ρωμανού άποφραχθεΐσαν πύλην διεδέχθη 
ό Ιωάννης Λορεδάν. Καί ό μέν καννονοβολισμάς έξ- 
ηκολούθει πάντοτε εναντίον τών χερσαίων τε ιχώ ν, 
οί πολιορκούμενοι όμως έπανώρθουνταύτα συνεχώς, 
ώστε οί εχθροί ούδόλως κατώρθωσαν νά ποοβώσιν 
έγγυτέρω (β).

Μέχρι τής 1 Μαιου τά  πράγματα  εύρίσκοντο είς 
τήν αύτήν κατάστασιν. Αλλ" έν τούτοι; έπήλθεν έλ- 
λειψις τών ζωοτροφιών καί πρό πάντων άρτου καί 
οίνου" οί σκοποί ώφελούμενοι άπό τής έκατέρωθεν 
γενομένης ανακωχής έγκατέλιπον κατ ολίγον τάς 
θέσεις αύτών καί άπήλθεν έκαστος είς τά  ίό ια . Οί 
δε Τούρκοι άμαπαρητηρήσαντες τούτο, ¿πλησίασαν 
πρός τάς έρήμους φρουρών θέσεις, καί διά σιδηρών 
άγκιστρων έσυραν κάτω  τάς πλήρεις χώ ματος σπυ- 
ρίδας καί τάς κληματίδας, όπισθεν τών όποιων έμά- 
χοντο οί έν τή  πόλει. Αλλ έτέθησαν αμέσως άλλαι, 
καί άπηγορεύθη αύστηρώς έκάστω ή έκ τ ή ;  οικείας 
θέσεως άπουάκρυνσις. Οί στρατιώ ται καταμηνυθέν- 
τ ε ; παρά τού Ιουστινιανού τώ  αύτοκράτορι καί έπ ι- 
πληττόμενοι παρ’ αύτοΰ, άπεκρίθησαν ότι αύτοί τε 
κα ί οί περί αύτούς στερούμενοι τροφής ήναγκάσθη- 
σχν ν’ άπέλθωσι πρός άναζήτησιν, Οθεν ό αύτο- 
κράτωρ έκέλευσε πάντας τούς ένεκα γήρατος ή άλ
λων αιτιών μή δυναμένους νά φέρωσιν όπλα, όπως 
κομίζωσιν είς τού; έπ ί τών τειχών φρουρού; άρτον 
καί άλλα; ζωοτροφίας’ άλλ’ έπειδή καί χρημάτω ν 
ήν σπάνις προσέταξεν ϊνα λάβωσι τά  χρυσά καί 
αργυρά σκεύη τών εκκλησιών καί κατασκευάσωσιν 
έξ αύτών νομίσμ.ατα, ύποσχεθεις ό τι μετά τήν ελευ- 
θέρωσιν τή ; πόλεω; θέλει άποόώσει τετραπλάσια 
τούτων τα ΐς έκκλησίαις (γ).

Ούδόλως απορίας άξιον είναι έάν τινες έν τή  πό- 
λει κατά  διαφόρους έποχάς έπειρώντο νά διασπεί- 
ρωσιν έριδας μεταξύ τών πολιτώ ν, όπως τούτο α
πανταχού συμβαίνει έν τοιαύταις περιστάσεσι (δ).

Τήν 3 Μαΐου έτέθησαν επ ί τών πρός τόν Κερά- 
τιον κόλπον τειχώ ν δύω τηλεβόλα έστραμμένα ε
ναντίον τών τουρκικών πλοίων. Αϊ έκ τούτων 
προξενηθεΐσαι ζημία·, ήνάγκασαν τούς Τούρκους, έν 
αεργία μ-έχοι τοΰδε διατελοΰντας, ν άρχίσωσι καί
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(α) Φραντϊ. σιλ. Î 5 8 ·  %
(β , Π. Βάρβχρ. σχλ. 33-
(•j) Ό  Κωνσταντίνος Δραγάτζης c h  άνίζτρό'/βτι αύτυχράτοιρ 
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αυτοί τόν κατά  τό ν  παραθαλασσίων τειχώ ν καννο- 
νοβολισμόν, όστις έξ άμ.φοτέρων τών μερών διήρ- 
κεσε πολλάς ήμερα;, άνευ όμως ούδενός απευκταίου 
αποτελέσματος (α).

Περί δε του έξ Ενετίας επικουρικού στόλου τού 
ύπό τόν Ιάκωβον Λοεεδάν οϋδεμίαν εΐχον είδησιν 
μέχρι τής ημέρας εκείνης. Δι’ 8 ό αύτοκράτωρ ά- 
πέστειλεν έν βρίκιον μετά  4 2  άνδρών πρά; άνα- 
ζήτησιν αύτού. Τό πλοϊον τούτο άπέπλευσε τήν 3 
Μαΐου άναπετάσαν τουρκικήν σημαίαν, καί φέοον- 
τος τού πληρώματος τουρκικήν ενδυμασίαν (β).

Τήν 4 Μαΐου έγένετο πιθανώς ή έφοδος τού Ι
ουστινιανού έναντίον τώ ν τουρκικών νηών' περί 
ταύτης ούδέν άναφέρουσιν ό Φραντζής καί ό Βάρ
βαρος’ μόνος ό έν τή  υπηρεσία τών Γενουτνσίων ευ
ρισκόμενος Δούκας δίδει τινάς ειδήσεις. Πρός τόν 
σκοπόν τούτον έφώπλισεν ό Ιουστινιανός εύμέγεθες 
πλοϊον, παραλαβών τούς άνδρειοτέρους τών Ιταλών 
κ α ί παντο ΐζ μηχανικά σκεύη. Οί έν Γαλατά σ /μ - 
πολ ΐτα ι αύτού δέν ήμέλησαν νά άναγγείλωσι ταύ- 
τ α  τώ  Σουλτάνω, καί οί Τούρκοι γρηγοροϋντε; έ- 
ποιήσαντο τάς-αναγκαίας προετοιμασία; ίνα άπο- 
κροΰσωσιν αυτούς. Περί δέ τό μεσονύκτιον ή ναύς ά- 
ρασα τάς άγκυρας έπλησίασε πρός τόν τουρκικόν 
στόλον- άλλ’ έν τώ  άμα βολή τηλεβόλου διετρύπη- 
σεν αυτήν κατά τά  πλά γ ια  καί κατεπόντισε. Μόλις 
κατόρθωσε νά διασωθή ό Ιουστινιανός, έκ δε τού 
πληρώματος έπνίγησαν άνδρες υπέρ τού; 4 50 (γ).

Τήν έπομένην ημέραν (5  Μαΐου) έτέθησαν έπί 
τού λόφου τής Περαίας μεγάλά τηλεβόλα διευθυ- 
νόμενα κατά  τών παρά τή  άλύσει πλοίων. Αί έκ- 
σφενδονιζόμεναι σφαϊραι έζύγιζον 2 0 0  λίτρας. II 
τρ ίτη  άοεθεϊσα σφαίρα κατέπεσεν έπ ί πλοίου 300  
τόνων τών ·έν Γαλατά Γενουηνσίων, έχοντος φορ- 
τίον μετάξης, κηρού καί παντοίων άλλων ειδών, 
άςίας 4 2 ,0 0 0  δουκάτων, καί διαρρνξασα τό σκάφος 
κατεπόντισεν αμέσως αύτό μετά  πλείστων έκ τού 
πληρώματος.

Ο έν Γαλατά Ποόεστας άπ ίστειλε παραχρήμα 
πρεσβεις είς τό στρατόποδον τών Τούρκων έπαι- 
τιώμενος ^ αύτοϊς έπί τ φ  π ρα χίέντι. Οί πρέσβεις 
ουτοι έλεςαν τάδε" σ ΙΙμεϊς φίλοι όντε; καί τ ά  τής 
φιλίας πράττοντες, έσημήναμεν τήν έλευσιν τής 
τριήρεω;· καί γάρ εί ούκ έσθε π α ρ 'ή μ ϊν  ένωτι- 
σθεντες τήν έλευσιν αυτής, εις κενόν άν ησαν οί 
τόσοι κόποι τών διά ξηρά; είσαχθέντων έν τώ  λ ι- 
μένι όγδοήκοντα πλοίω ν '-τέφρα γάρ έμελλον γε- 
γονέναι καί κόνις παρά τών Ρωμαίω ν,, ήμεΐς δε 
τήν αντιμισθίαν πληοώσαντε; έποιήσατε ήμϊν τήν 
τοσαύτην ζημίαν, ο Εκ τών λόγων τούτων οΰς α 
ναφέρει ό Δούκας, t -αίνεται ό τι τό  πλοϊον τούτο 
ε·χε προμηθεύσει τήν πρός ύπερνεώλκϊ,σιν άναγ- 
καίαν ύλην. Οί δέ υπουργοί τού Σουλτάνου άπε- 
κρίθησαν' β Μή γινώσκοντες ύμ,ετέοαν είναι τήν
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ναύν άλλά θαρρούντες τώ ν ύπεναντίιον είναι, τούτο 
καί πεπράχαμεν. Ε χετε ούν θάρρος καί ευχεσθε 
τού λαβεΐν ήμ.άς τήν πόλ·.ν καί γάρ ήδη πάρεστιν 
καί ό καιρός εγγύς εσ τι, καί τότε πάσα ζημία καί 
πάν έτερον τό  όφειλόμενον ήμ.ϊν δοθήσετα·.. » Ε 
πειδή δέ τά  παρά τήν άλυσιν πλοία  έπαθον μεγά 
λα ; ζημίας άπό τώ ν τηλεβόλων εκοίνων, πλειόνωυ 
έκ τού πληρώματος φονευομενων καθ έκάστην βο
λήν, έχαλάσθη ή άλυσις καί έξελθόντα τού λ ιμ έ
νας προσωρμίσθησαν ύπό τά  τε ίχη  τού Γαλατά (α).

Κ ατά τήν 6 Μαΐου ούδεν άξιον λόγου συνέβη.
Τήν δέ 7  περί τήν 4 I ώραν τής νυκτός άπε- 

πειράθησαν 30 0 0 0  Τούρκων κατά ξηράν όπως ε ; 
εφόδου κυριεύσωσι τήν πόλιν, πλήν συναφθείσης 
μάχης ή τ ι; διήρκεσε τρεις περίπου ώρας άπεκρού- 
σθησαν πολλούς άπολέσαντες. Τέλος δ ’ έπυρπόλη- 
σαν οί Τούρκοι τήν πρό τών ανακτόρων κειαένην 
πύλην τήν άγουσαν έκτός τώ ν τε ιχώ ν , άλλ’ οί πο- 
λιορκούμενοι άπεφραξαν αυτήν πάλιν. Εν τώ  μ ε 
ταξύ τούτοι διακόψαντος τού τουρκικού στόλου 
τάς έχθροπρκςίας, τά  πλοία τών χριστιανών προσ- 
ωρμίσθησαν παρά τή  άλύσει ήτις συνεδέθη πάλιν 
ασφαλώς (β).

Τήν 8  Μαΐου άπείάσ ισε τό  συαβούλιον τώ ν δ ώ 
δεκα ϊνα βυθισθώσι τά  έν τώ λιμένι τρ ία  ένετικά 
πλοία , αποβιβαζόμενων προηγουμένως είς τήν ξηράν 
τών έμπορευμάτω:. Πλήν τά  πληρώυ.ατα άντέ- 
στησαν είς τήν  έ/.τέλεσιν τής άποφάσεως, εϊπόντα 
οτι τά  πλοϊα ησαν αί κατοικία! αύτών, κα ί ότι 
έάν οί εχθροί κυριεύσωσι τήν πόλιν καί ύποδουλώ- 
σωσι πάντας, αύτοί θέλουσι μέχρι θανάτου ύπε- 
ρασπισθή τά  πλοία τα ύ τα . Η ενστασις αύτη τών 
γενναίων ναυτών ήνάγκασε τό  συμβούλιο·/ τώ ν δώ 
δεκα ν’ άνακαλέσγ, τήν άπόοασιν (γ).

Τήν 9 Μαΐου τό συμβούλιον τών δώδεκα άπε- 
φάσισεν, άνακαλέσαντες τόν πλοίαρχον Γαβριήλ 
Τρεβιζάν έκ τώ ν δύω αύτού τρίήοεων μετά 400  
άνδρών, νά αναθεσωσιν αύτώ τήν ύπεράοπισ'.ν θε- 
σεώς τίνος κατά  ξηράν. Κ αί ούτω α ί δύο τριήρεις 
άφοπλισθεϊσαι έτέθησαν ύπό τήν έπιτήοησιν τού λ ι
μενάρχου Αλόϋ Διέδου, όνομασθέντος τήν έπιούσαν 
ήγεμόνος όλων τώ ν έν τώ  λιμένι δυνάμεων, καί ά- 
ναλαβόντος τήν  διοίκησιν αύτών (δ).

Τήν 4 I Μαΐου έξηκολούθει ιός συνήθως ό καννο- 
βολισμός" τήν δέ 4 2  περί τό  μεσονύκτιον άπεκρού- 
σθη ή έφοδος 5 0 .0 0 0  Τούρκων έναντίον τώ ν τειχώ ν 
τού Εβδόμου, κ α ί τήν έπομένην κατέλαβεν ό Γαβριήλ 
Τρεβιζάν τήν όρισθεϊσαν Οέσιν, ήτις πιθανώς ήν 
παρά τή  πύλη τού Αγ. Ρωμανού, δ ιότι ενταύθα ε ί
χαν άνακαινισθή μέρη τινα  τώ ν τειχώ ν (ε).

Τήν 4 4 Μαΐου μετεκόμισαν οι Τούρκοι τά  έπ ί 
τού λ.όφου τή ς Περαίας τηλεβόλα τά  έναντίον τών

(« ; Κ. B»fóx¡> οι).. 3 5 , 3C. —  Λ.ύχ. ο ιλ .  277  —  79-
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χριστιανικών πλοίων έστραμμένα, εί; τόν αίγιαλόν 
τού νϋν Χάσκιοϊ, καί διεύθυνον αύτά έναντίον τής 
βορείου άκρα; τής Κωνσταντινουπόλεως, τό  Κυνέ- 
γιο·/. Επειδή όμως δέν ήδύναντο εντεύθεν νά προσ- 
βάλωσι μ ετ’ έπ ιτυχ ία ς τήν πύλην τήν καλουμένην 
νϋν Αϊβάν Σαράγι Καπουσί καί τά  αύτοκρατορικά 
ανάκτορα, μετέοεραν ταύτα  είς τήν καννονοστοιχίαν 
τήν έναντίον τής πύλης τού Αγίου Ρωμανού τεθεΐ- 
σαν πρός ένίσχυσιν αυτής. Οι πολιορκούμενοι τότε 
πρός άμυναν αύτών διόρισαν ένταύθα 3 0 0  έτι στρα- 
τιώ τας Ιταλούς φέροντας έξαίρετα" πυροβόλα (α).

II 4 5 Μαΐου παρήλθεν άνευ σπουδαίου τινός συμ- 
βεβηκότος. Τήν δέ 4 6 περί τήν 5 Μ. Μ. βρίκιά 
τ ινα  έκ τού έν Βεσικτάς προσωρμισμένου τουρκικού 
στόλου έπλησίασαν είς τήν είσοδον τού λιμένος. Οί 
δέ έπί τώ ν παρά τή  άλύσει ευρισκομένων πλοίο/·/ 
νομίσαντες ό τι ήσαν χριστιανικά διαβυγόντα τόν 
τουρκικόν στόλον, έμενον εντελώς ήσυχοι" ά λλ ’ α ί
φνης ήοχισαν έκεϊνα καννονοβολοϋντα. Τότε άντε- 
πυροβόλησαν καί οί χριστιανοί, καί τρέψαντες τά  
εχθρικά κατεδίωξαν μέχρ ι ·ςού Βεσικτάς, μεθ 8 έ- 
πανήλθον είς τάς οικίας'θέσεις (β).

Καί μέχρι μέν τοϋδε ό πόλεμος έγένετο κατά  τε 
ξηράν καί θάλασσαν, άλλ" άφικομένων τώ ν Σερβων 
ύπονομοποιών ήρξατο καί συνεχής ύπό τήν γην 
πόλεμος. Κ ατά τάς ημέρα; ταύτας άνεκαλύφθη ή 
πρώ τη υπόνομος ·?,ν οί Τούρκοι κατεσκεύασαν έναν
τίον τής Καλλιγαρείας πύλης. 1 1  υπόνομος αυτη 
προέβη ή'μισυ σχεδόν μίλιον, καί οί Τούρκοι είχον 
ήδη διατρυπήσει τά  θεμέλια τώ ν τειχώ ν οτε άνε- 
κάλυψαν αύτήν οί πολιορκούμενοι.

0  μεγας Δούξ Λουκάς Κοταράς ειδοποίησε τόν 
αύτοκράτορα, όστις προσέταξεν αμέσως νά κατα - 
σκευάσωσιν άνθυπόνομον. ό  Γερμανός Ιωάννης 1‘ράντ 
άνέλαβε τήν κατασκευήν ταύτης, καί βοηθούμενος 
παρά τών ύπό τού Νοταρά χορηγηθέντων εργατών, 
άνεϋρε τήν ύπόνομον καί ένέπρησε τάς συγκροτού
σα; αύτήν δοκούς, ώστε έκ τώ ν ένταύθα έργαζομέ- 
νων οί μεν κατεχώθησαν ύπό τής καταπεσούσης γης, 

■> οί δέ έφονεύθησαν έκ τού πυρός καί τού καπνού (γ).
Τήν 4 7 Μαΐου ήλθον έκ νέου πέντε τουρκικά 

πλοία έκ Βεσικτάς πρός τήν άλυσιν’ άλλ’ άποκρου- 
σθεντα δι ισχυρού καννονοβολισμού έκ τώ ν χρ ισ τια 
νικών άπήλθον ούδεμιαν βλάβην παθόντα (δ).

Τήν 4 8  Μαΐου, άμα τή  ήμέρα, είδε μετά  θαυ
μασμού ή φρουρά τής Χαρσίας πύλης Ιργον όπερ οί 
Τούρκοι τήν προηγηθεϊσαν νύκτα έν δ ιαστήματι τεσ
σάρων ώρών κατασκεύασαν, άλλά τό ό ποιον πάντες οί 
κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως εργαζόμενο·, ήθε- 
λον μόλις έντάς ένός μηνός άποπερατώσγ. Τό Ιργον 
τούτο, όπερ ύψοϋτο δέκα περίπου βήματα μακράν 
τής τάφρου, ύπό μέν Φραντζή έλέπολις καλούμενον 
ύπό δέ Βαρβάρου προπύργιου (bastion), κατεσκευά- 
σθη έκ ξύλων ογκωδών περικαλυφθέντων διά  δερ-
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μάτω ν καμηλών, βουβάλων καί βοών καί ένεπλ,ή- 
σθη έξ ήμισείας χώ ματος. Πανταχόθεν ύπήρχον ά- 
ναβάθραι καί καταβάθοαι ΐ·/α εισέρχονται κα ί έ'έρ- 
χω νται οί φρουροί. Κατά δέ τό πρός τήν  πόλιν έ- 
στραμμένον μέρος αύτού ύπήρχον τρεϊς Οΰραι. Εν 
αύτώ όυνεκομίσθησαν παντός είδους ό'πλα καί μη- 
χα να ί' δ ιότι οί Τούρκοι έσκόπουν νά προσβάλωσι 
διά τής έλ.επόλεως αύτή; υψηλότερα; καί τών προ- 
τειχ ισμάτω ν, τά  ενδότερα τε ίχ η  καί τούς πύργους, 
κα ί νά πληρώσωσι χώ ματος τά ς  τάφρους. Από της 
έλεπόλεω; μέχρ ι τού στρατοπέδου κατεσκεύασαν 
όδόν πανταχόθεν ώχυρωμένην. Αί ύπ’ άύτής προξε- 
νηθεϊσαι ζημίαι ήσαν ακαταλόγιστο:, δ ιότι οί Τούρ
κοι ού ¡/.όνον ¿κρήμνισαν τά  τε ίχ η  καί έπλήρωσαν 
τάς τάφρους, άλλά καί τόν παρά τή  πύλη πύργον 
κατηδάφισαν. Περί δέ τήν εσπέραν διέκοψαν τάς 
εργασίας αύτών, μελετώντες νά έπαναλάβωσι τ α ύ 
τας τήν έπιούσαν" άλλ ό αύτοκράτωρ καί ό Ιουστι
νιανός ένθαρρύνοντε; τούς στρατιώ τας παρεσκεύασαν 
διαρκούσης τής νυκτός τά  πρός άμυναν έναντίον τής 
έλεπόλεω; αναγκαία, άνορθώσαντες τά  τ ε ίχ η , κενώ- 
σ ιντες τάς τάφρους, άνοικοδομήσαντες διά παντοίων 
μηχανών τόν κρημνισθέντα πύργον (όπως νύν ετι 
υπάρχει) καί τέλος έμπρήσαντες τήν έλέπολιν’ ένί 
λόγω  τά  πά ντα  έπεσκευάσθησαν ώς άν ούδέν είχε 
συμβή. Οτε τήν έπομένην ήμέραν οί Τούρκοι πρό 
τής ανατολής τού ήλιου έπορεύθησαν πρός τήν έλέ- 
πολιν, έθαύμασαν μεγάλω ; ίδόντες τα ύ τα , καί ό 
Σουλτάνος αύτός είπεν ό τι κα ί έάν πάντες οί προ- 
φήται έλεγον ότι οί άπιστοι ήδύναντο νά κατορ- 
θώσωσιν έν διαστήματι μιάς νυκτός τοιούτόν τ ι  δέν 
ήθελε πιστεύσει. ίσως κατά  πρώτον μετά  τό συο.- 
βεβηκός τούτο ηρξατο άπό ημέρας είς ήμέραν νά h·.- 
στάζη έ τ ι πλέον περί τής έπ ιτυχ ία ς τής έρν/ζιρ ·/- 
σεως αύτοϋ.

Παραδόξως πως ό Ενετός Βάρβαρος ούδέν λέγει 
περΓ τής πυρπολήσεως τής έλεπόλεω;, κα ί το : λ ε 
πτομερώς περιγράφει αύτήν" ούδόλως όμως αμφ ι
βάλλομε·/ πε’ρί τής αλήθειας τώ ν ύπό τού Φραντζή 
ιστορούμενων, δ ιότι καί ό Βάρβαρος αύτός ούδεμιαν 
πλέον έν τώ  ήμερολογίω ποιείτα ι μνείαν τής έλε- 
πόλεως, όπερ άναντιρρήτω; ήθελε πράξει άν δέν έ- 
πυρπολεϊτο (α).

Πρός σύμπλήρωσιν τών κατά  τήν έφοδον αναγ
καίων μηχανών κατεσκευάσθη έντός τού ένδον 
λιμένος έργο/ τ ι  όμοιον τή  έλεπόλει. Τήν 4 7 ϊΐα ΐου 
έφθασεν είς πέρας ή κατασκευή τής έπ ί τού Κ ερα
τίου κόλπου γέφυρας. Ταύτην κατεσκεύασαν οι 
Τούρκοι λαβόντες χιλίους ξύλινους πίθους (βαρέλια), 
οΰς πιθανώς δέν μετεκόμισαν έξ Αδριανούπόλεως, 
άλλ’ έπορίσθησαν έκ τού Γαλατά , συνδέσαντες αυ
τούς κατά  μήκος, άνά δύω ζεύγη δ ι’ ισχυρών καλω 
δίων, ώστε ή γέφυρα είχε πλάτος μέν πέντε, μ-ήκος 
δέ πεντακοσίων πηχών ίσον τώ  άριθμώ τών ζευγών 
τών "πίθων. Ε π’ αύτών δέ έτέθησαν δοκοί καί σα
νίδες δυναταί ϊνα ύποβαστάζωσιν έκτός σών εκατέ
ρωθεν βαδιζόντων στρατιωτών καί εν τηλεβόλον.
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Ú γέφυρα αυτή ή τις έφερε προς Κυνέγιον έκειτο 
δπου νυν ή ενδότερα έκ των τριών ενταύθα γεφυ
ρών, ή συνδέουσα τό Χάσκιοϊ α ετά  τού Λϊβάν Σα- 
ράγι Καπουσί, ήτο ι τήν Πύλην τού Παλατιού των 
υψηλών. Ó Βάρβαρος άντιφάσκων πρός τον Χ αλ- 
κοκονδύλην, τόν Δούκαν καί τον Φοαντζήν άξιοι 
ό τι ή γέφυρα αύτη προητοιμάσθη μόνον ϊνα /_ρτ,- 
σιμεύσή κατά  τήν ημέραν τ η ; γενικής εφόδου, έν 
ώ οί Ιστορικοί εκείνοι λέγουσιν ο τι ού μόνον έ- 
τέθη τω όντι, άλλα καί δτι οί πολιορκούμενοι άπε- 
πειράθησαν πλήν μ.αταίως νά καταστρέψωσιν αυ
τήν. Περί τής εποχής τής άποπερατώσεως ταΰτης 
συμφωνούσιν ό Χαλκοκονδύλης καί δ Αούκας μετά 
τού Βαρβάρου" τουναντίον ό Φραντζής λέγει δτι 
κατεσκευάσΟη αμέσως μετά  τήν διαβίβασιντοϋ στό
λου εντός τού ενδοτέρου λιμένος (α).

Τήν 2 0  Μαΐου έγένετο εκατέρωθεν ανακωχή, καί 
οί μέν Τούρκοι έκκννονοβόλουν μόνον τά  χερσαία 
τ ε ίχ η , οί δέ πολιορκούμενοι είργάζοντο μετά σπου
δής εις τήν έπανόρθωσιν των ζημιών. Τήν 2 1 , δύω 
ώρας πρό τής ανατολής τού ήλιου, έξέπλευσεν ό 
στόλος έκ τού Βεσικτάς καί ήλθεν ήχούντων των 
σαλπιγκτών καί τυμπανιστών πρό τής εισόδου τού 
λιμένος. Αλλά καί έν τή  πόλει έσήμηνον αμέσως 
τούς κώδωνας ίνα άναγγείλωσι τήν  επιδρομήν καί 
σπεύστι έκαστος νά καταλάβη τήν οϊκείαν θέσιν" 
άλλ’ είτε δ ιότι ό στόλος έπιδείξεως μόνον χάριν ή 
ποός κατασκόπευσιν ήλθεν, είτε δ ιότι δεν ήσθάνετο 
τάς δυνάμεις αυτού άρκούσας πρός έπίθεσιν, άπήλθε 
πάλιν εις Βεσικτάς ούδέ βολήν άφείς" ώστε περί 
τήν 7 ώραν τής πρωίας έπεκράτει πάλιν γενική 
ησυχία. Περί δέ μεσημβρίαν άνευρόντες οί πο- 
λιορκούμενοι έν τή  Κ αλλιγαρεία νέαν ύπόνομ.ον, 
κατεσκεύασαν άμ,έσως άλλην, κα ί οϋτω άμφότερα τά  
μέρη ¿πολέμησαν ύπό τήν γην μεταχειριζόμενα ε
ναντίον άλλήλων υλας έμπρησίμους. Αλλ’ έπ ί τ έ 
λους άπεκρούσθησαν οί Τούρκοι, οϊτινες χάριν έκδι- 
κήσεως έκρήμνισαν τήν αυτήν ημέραν μέγα μέρος 
τώ ν τειχώ ν καί ενός πύργου, άτινα όμως έπε- 
σκεύασαν αμέσως οί πολιορκούμενοι (β).

Τήν 2 2  Μαΐου οί έν τή  πόλει άνευρόντες δύω 
υπονόμους κατέστρεψαν αϋτάς" καί έν μέν τή  
πρώ τη έκάησαν ολίγοι μόνον Τούρκοι, μή δυνηθέν- 
τες  νά φύγω σι ν έγκαίρως, έν τή  δεύτερα δμως έφο- 
νεύθησαν άπαντες οί έργάται. Οί ύπονομοποιοί έξε- 
λέξαντο τό  μέρος τούτο κατά  προτίμησιν πρός κα- 
κασκευήν υπονόμων" διότι ενταύθα ούτε περίβολος 
ούτε πρατείχισμα υπάρχει πρό τώ ν τε ιχώ ν , καί 
λόφος τ ις  ύψούμενος έγγύς αύτών άπέκρυπτε τούς 
έργάτας τών ΰπονόμ,ων (γ).

Καί ήσαν μέν πά ντα  έτοιμα πρός γενικήν έφοδον, 
ά λλ’ οί πολιορκούμενοι εΐ καί τ ά  τε ίχη  κατά  μέρος 
έκρημνίσθησαν, κα ί τέσσαρες πύργοι κατηδαφίσθη-

(α ) Μ. Βάρβχρ. « λ .  4 S .— Δούκ.-οιλ. 2 7 9 - —  Χαλκ'.χ'.νί.· σ ιλ .
* δ θ . —  Φραντζ. C1X .S52.

( 6 ) Ν . Βάρβχρ. c r t . 4 4 , 41- 
(γ )  Μ. Βάρδβρ. « λ .  4 S , 46-

σαν, ουδόλως ήσαν διατεθειμένοι νά παραδώσωσι 
τήν πόλιν. 0  δέ Σουλτάνος ίνα πληροφορηθή α
κριβώς περί τής καταστάσεω; τής πόλεως έπεμψε 
τόν γαμ-βρόν αυτού Σουλτάνον Ισμαήλ Χαμζάν (α), 
υιόν τού Ισφενδιάρ Χάν, φεροντα πρός τόν αύτοκρά- 
τορα προτάσεις περί υποταγής. Περί τού σκοπού 
τών άξιομνήμονεύτων τούτων διαπραγματεύσεων, 
είναι εντελώς αδύνατον νά είκάσωμ.έν τ·. μετά  βεβαιό- 
τητος, δ ιότι 6 μέν Χαλκοκονδύλης καί Αούκας άντι- 
φάσκουσι πρός άλλήλους, ό δέ Βάρβαρος, παρών τότε 
έν τή  πόλει καί ό Φραντζής οικείος ών τού αύτο- 
κράτορος ούδέν άναφέρουσιν. Επειδή ό Ισμαήλ Χ αμ- 
ζάς ήγεμών ών τ ή ; Σινώπης καί τ ή ; Κασταμπόλης 
συμφέρον ειχεν  δπως μή αύξήσωσιν ϋπερβαλλόντω; 
α ί δυνάμει; τού Σουλτάνου, κα ί τούτου ενεκεν ίσως έν 
κρύπτω ήν υπέρ τού Κωνσταντίνου, νομίζομεν ότι 
μ.ετ αύτών συνετάφη καί παν ό',τι έν άπορρήτω ώ- 
μίλησαν’ ό δέ Αούκας αναφέρει μόνον επίσημους τινας 
μεταξύ αύτών λόγους, οϊτινες διεθρυλλήθησαν ώς 
δήθεν λεχθέντες,ϊνα εξαπατήσωσι τό  κοινόν, ό  δέ 
άλλως τ ε  σοφός καί έμβριθής Χαϊρουλλάχ, ¿στις ά- 
ναντιρρήτως ήδύνατο νά βοηθήση ήμάς πρός δ ιά - 
λυσιν τών ύπαρχουσών αμφιβολιών, περιωρίσθη 
μ,όνον εις τό  νά διαστρέψγ, τά  παρά τού Δούκα 
εξιστορούμενα λέγων δτι ό αύτοκράτωρ έδωκεν 
άπόκρισιν εντελώς άναξίαν αυτού. Ο Ισμαήλ Χ αμ- 
ζάς κατέδειζε τώ  αύτοκράτορι ό τι πάσα άντίστα- 
σις εναντίον τών κραταιών τού Σουλτάνου δυνά
μεων ήν ματα ία , γενομ.ένη μόνον άφορμή ανω
φελούς αιματοχυσίας" όθεν έάν ήθελε νά οώση τήν 
πόλιν από τής αιματοχυσίας ταύτης έπρεπε νά έκ- 
κενώοη αύτήν μ.ετά τών αρχόντων, κα ί ότι καλόν 
ήτο νά έκλέξΐ) κατ αρέσκειαν άλλον τινά  τόπον 
διαμονής, άφού μάλιστα  ό Σουλτάνος σεβόμενος αυ
τόν ασμένως ήθελεν έγκαταλείψει τήν Πελοπόννησον 
άποζημιών άλλω τιν ι τρόπω  τούς αδελφούς αύτού. 
II  άπόκρισις τού αύτοκράτορος, ώ ; εΰκολον ήτο 
νά είκάσφ τ ις  ήν ή έξής" α Κι βούλει καθώ; καί οί 
πατέρες σου έζησαν, είρηνικώς σύν ήμίν συζήσαι καί 
σύ, τώ  θεώ χάρις" εκείνοι γάρ τούς έμούς γονείς ώς 
πατέρας έλόγιζον καί οϋτω; έτίμω ν, τήν δέ πόλιν 
ταύτην ώς πατρίδα . Καί γάρ έν καιρώ περιστάσεως 
άπαντες έντός ταύτης είσιόντες έσώθησαν, καίούδείς 
ό άντισταίνων εμακροβίω. έ χ ε  δέ καί τα  παρ’ ήμϊν 
άρπαχθέντα αδίκως κάστρα καί γην ώς δίκαια καί 
άπόκοψον καί τούς φόρους τοσους ο'σους κατά  τήν 
ήμετέραν δύναμιν κ α τ ’ έτος τού δούναι' σοι, καί ά- 
πελθε έν ειρήνη. Τί γάρ οϊδας, εί θαρρών κερδάνάι, 
εύρεθείς κερδανθείς; τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι οϋτ 
έμόν έστιν οϋτ’ άλλου τώ ν κατοικούντων έν ταύτη"

(α ) Ού5»\ς ίκ  τών ¡-ανατολής ή ίκ δύοιως ίατοριογρκφω* ά>*- 
ei’fst ολόκληρον το ív o u x  τοϋ άνδρό; τούτ·,« ίατις <η«ήίω;ίχκ- 
λιϊτο Ίσφινδιάρ Ό γλοό ή Ι σ μ α ή λ  Βίτ,ς. Τοϋτο ιΰρον ολόκλη
ρον ίν τινι ίχνγρχφή iy '  Ινός Ί μ χρ ίτ  (ήτοι μαγίιριίου τώ» 
χτω χώ ν) tv ΒαοΓΧαχόλι;, im p  ίκτισιν οίτο; tv fr t i  'E-¡tip*í
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κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως άποθα- 
νούμεν καί ού φεισόμεθα τής ζωής ήμών (α).

0  Βάρβαρος δ ιη γείτα ι δ τ ι έκλειψις σελήνης συμ- 
βάσα τήν έσπέραν τής 22  Μαΐου ένέπλησε πάν- 
τας φόβου, δ ιό τ ι ύπήρχ_εν αρχαία προφητεία ό τι ή 
πόλις θέλει άπολεσθή δταν δηλωθή τούτο διά  τής 
πανσελήνου. Η  σελήνη, κατά  τήν διήγησιν αύτού, 
άνέτειλε περί τήν 1 ώραν κατά τά ένετικόν ώρο- 
λόγιον, ήτοι περ ί τήν 8 · ή επιφάνεια αύτή,ς καί το ι 
πανσελήνου ήν κακά τό μέγιστον μέρος σκοτεινή, 
ώστε ώμοίαζε τήν νέαν σελήνην κα τά  τήν τρίτην 
ημέραν μετά  τήν έμφάνισιν αυτής" ό δέ ούρανάς ήν 
καθαρός καί ανέφελος. II έκλειψις αϋτη διήρκεσε 
τέσσαρας περίπου ώρας μέχρ ι 6 , ήτοι \  Μ. Μ· Ε 
πειδή  δμως ούδείς έκ τών συγχρόνων (Φραντζή, 
Λεονάρδου) αναφέρει τ ι  περί έκλείψεως, καί έπειδή 
ή πανσέληνος δέν ανατέλλει περί τήν 8  Μ. SI, κατά 
δέ τούς υπολογισμούς μου ήν τήν  24  ΛΙαίου, καί 
επειδή ούδεμία έκλειψις σελήνης έγένετο τωόντι 
κα τά  τήν εποχήν εκείνην, νομίζομεν δ τ ι τ ά  περί 
αύτής λεχθεντα είσίν άναπλάσματα φαντασίας (β). 
Τήν 23  Μαΐου άνεκαλύφθη έν τή  Καλλιγαρεία νέα 
υπόνομος, ήτις καί έπυρπολήθη" δύο δέ έκ τών έν αυ
τή  εργατών έςήχθησαν ζώντες ύπό τών πολιορκου- 
μένων, οϋςτινας άφού ήρώτησαν περί τώ ν λοι
πών υπονόμων, έσφαζαν καί τάς κεφαλάς αύτών 
έρόιψαν έκτος τών τειχώ ν (γ).

Τήν πρωίαν τής αύτής ημέρας επανήλθε τό κατά 
τήν  3 Μαΐου έκπλεύσαν βρίκιον. Τό πλήρωμα αύ
τού ήν καί ήδη τουρκιστί ένδεδυμένον. Αφ’ ούποοέβη 
τό πλοΐον μέχρ ι τών περάτων τού αρχιπελάγους, 
μηδέν ίχνος εύρόν τού περιμενομ-ένου πρός επικου
ρίαν στόλου έςΕ νετίας, τό πλήρωμα ουνεσκέφθη άν 
έπρεπε νά έπανελθωσιν είς.Κωνσταντινούπολιν. Είς 
δέ έκ τών επιβατώ ν άπεφάνθη δτι ήν δλως ανωφε
λές, δ ιότι κατά  τόν άπόπλουν αύτών έπαπειλείτο 
άπό ήμέρας εις ημέραν ή πτώσις τής πόλεως" οί 
λοιποί δμως αίδούμενοι ήρνήθησαν ν άκολουθήσωσι 
τοιαύτην συμβουλήν, καί οϋτω επανήλθαν εις τήν πό
λιν. Μικρόν πρό τού ϊν τ ώ  λιμένι είσπλού άνεγνωρί- 
σθη τό  βρίκιον ύπό τού έν Βεσικτάς στόλου, κα ίκα -

0

(χ )  Δούκα; σιλ 2 7 9 , 280 - —  Χαλκοκινί. οιλ. 4 5 1 , 4 5 2  —  

A iovafo. Χίο; —  Χαϊρουλλάχ. οίλ. 7 1 , 72·
(ΰ) Πρός άοτρον.α'.κάς οταρατηρτ,οιι; ού μονον άχαιτ;Γται ί;υ - 

ΐέρκ ι.α , αλλά καί ψυχική -[αλτ,ντι. Ό  ίνετό; ιστοριογράφος το. 
σοϋτον χ·ι τιταραγμίυος ίκ  τ ις  χιτα στά οίω ; τών χραγμάτων 
κατά ττ,ν ίχοχί,ν ίκιίνην, ωστι ιύκόλως βίλιι τις συγχω ιταιι αύ- 
τώ <άν i0MXtv iv τώ ούρανώ ο ,τι ί ι ν  tEXtxcv καί οί ά λλοι. Tt- 
τοακο'σια trr, μ ιτ ά  ταϋτα άχαντώ μιν τό αύτό συμ0 !0 τ.κός ϊν ρ .  
μοίαις χιριστάσισιν. “Αγγλος τις αξιωματικός ϊν τώ τουρκικώ 
στρατοχίίω  ιγραιρι την 4 Νοιμβρίου 1 8 5 3 , κατά τήν τ-μίρα’1 

ττ.ς χ ιρ ί Όλτινιτσαν μάχης, χρος τον συντάκτην του M orning 
Chronicle ταϋτα' ·  Σήμιρον τήν χρωίαν άν/τιιλΓ* ή ν;α σιλτ,νη μ ι'  
τά τού ϊωσφς'ρο». Έ ά ν ήμην ίϋ σ ιϊχ ιμ ω ν ί8ί7.ον ίκλάβιι τοϋτο « ς  
καλόν οιωνοΥ Παριστά τχ  τουρκικά χρώ ματα, ίρυΟράν ΐχ ιφ ά -  
ve χν, καί ΐ χ ’ αύτής την ημισίληνον καί τόν άστίρα. » Και ομι*4 

~χ.ί  4 Νοιμβρίου 1S53 άνίτ:ιλίν ή  σιλτ,νη χ ιο ί τήν μισημβρϊανι 
καί ό ίωσαορος (το’τ ι Γσχιρος) χ ιο ί τήν 1 1  καί 1 / J  χρό μ ισ η μ- 
βρίας. (γ ) Ν. Βάρβαο. σιλ. 46 .
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τεδιώχθη παρά τινων πλοίων εναντίον αύτού πευ.- 
φθέντων' πλήν άφικόμενον έγκαίρως είσήλθεν ένδο
θεν τής άλύσεως (α).

Περί δέ τήν μεσημβρίαν τής 2 4  Μαΐου άνεκαλύ
φθη νέα υπόνομος έν τή  Καλλιγαρεία, ήτις έξετείνετο 
ύπό εώργον τινα καί δέκα περίπου βήματα ύποκά- 
τωθεν τών τε ιχώ ν, ώστε ήδύνατο ν’ άποβή λίαν 
έπικίνδυνος. Ó καννονοβολισμός ήν σφοδρός κατά  
τήν ημέραν εκείνην. Κ ατά δέ τά  παραθαλάσσια ού
δέν άςιον λόγου συνέβη.

Ó δέ Σουλτάνος, μ ετά  τήν αποτυχίαν τής πρεσ
βείας τού Ισμαήλ Χ αμζά , πεισθείς οτι ή πόλις δέν 
θέλει παραδοθή έκουσίως αύτώ, ανήγγειλε καθ’ δ- 
λον τό στρατόπεδον δ τ ι τήν 29  Μαΐου θέλει έπ ι- 
χειρήση τήν γενικήν έφοδον, ϊνα  δέ παρορμήση έτι 
μάλλον τούς στρατιώτας ύπεσχέθη αϋτοίς τρ ιήμε
ρον λεηλασίαν τής πόλεως, κα ί πάντα  τά  λάφυρα, 
αιχμαλώτους τε  καί χρήματα , αΰτός φυλάσσων εις 
εαυτόν μόνα τά  τε ίχη  καί τ ά ;  δημοσίας οικοδο
μάς. Τήν εϊδησιν ταύτην άπεδέχθησαν οί στρατιώ- 
τα ι μ ετ’ άγαλλιάσεως, καί τά εσπέρας τής ήμέρας 
εκείνης έγένετο γενική φωταψία έν τ ε  τώ  στρατο- 
πέδω  καί τώ  στόλω. Τά άπειρα φώτα τ ά  περικυ- 
κλούντα τήν πόλιν έφώτιζον ού μόνον α;ύτήν, άλλά 
καί τόν Γαλατάν, τόν λιμένα καί αύτό τό  Σκου
τάρι. Οι Ελληνες νομίσαντες κατ άρχάς δτι έξερ- 
ράγη πυρκαϊά έν τώ  στρατοπέδω, έδραμον πάντες 
έπ ί τών επάλξεων ίνα βεβαιωθώσι περί τούτου" ί- 
δόντες όμως έπειτα  τού; Τούρκους χορεύοντας καί 
εύθυμούντας ένόησαν τό  αίτιον τής τόση; άγαλλιάσεως.
II εϊδησις αϋτη ένέπλησε πάντας τούς έν τή  πόλει φό
βου" ούχ ήττον δμως δ Ιουστινιανός δραστηριώτερος 
γενόμενος τούς μέν πολιορκουμένους παρώτρυνε νά 
έμφράξωσι τάς χαράδρας καί άνακαινίσωσι τά κ α τα - 
πεσόντα μέρη τών τειχώ ν, παρά δέ τού Λουκά Νο- 
ταρά έζτ,τήσατο τηλεβόλα τινά  ίνα μεταχειρισθή ταύ- 
τα  πρός ύπεράσπισιν τ ή ; Οέσεως ήν ένεπιστεύθησαν 
αύτώ. Ó Νοταρας δμως ήρνήθη τήν έκπληρωσιν τή ς , 
αίτήσεως λέγων οτι ε ίχε χρείαν αύτών' έπειδή δμ ως 
ό Ιουστινιανός έττέμενεν άξιώ νότι τά  τηλεβόλα ταύ- 
τα  δεν ήσαν τοσού .ον αναγκαία διά  τά  παραθαλάσ
σια τε ίχ η , άνεφύη έρις μεταξύ τών δύο καί έξυβρί- 
σθησαν άμοιβαίως, ore ό αύτοκράτωρ παρεμβάς εί
πε ταύτα" a Αδελφοί, ούκ έστι καιρός άναμέσον ήμών 
τοιούτως ποιεΐν καί λέγειν καί μάχεσθαι, άλλά καί 
τοϊς μισούσιν ήμάς συγχωρήσωμεν καί τώ  θεώ δεη- 
θώμεν, ϊνα λυτρωθώμεν έκ τού προφανούς στόμα
τος τού αισθητού τούτου δράκοντος. » Διά τών π α 
ραινέσεων τούτων συνδιαλλάξας αυτούς άπέστειλεν 
έκαστον εις τήν οϊκείαν θέσιν. Λς άξιέπαινον παρά
δειγμα  τής δραστηριότητος, τής γενναιότητος, καί 
τού άδωοοδοκήτου τού Ιουστινιανού, αναφέρει Λεο
νάρδος ό Χίος δ τ ι ό Σουλτάνος αΰτός έξέφρασε τόν 
θαυμασμόν του μή κατορθώσας μ ετ έπανηλειμμέ- 
νας απόπειρας νά έξαγοράστ] αύτόν (β).

« )  Ν. Bápóxf. β ιλ . 3 5 , 4 7 .
α) Δοΰκχ; σιλ. 281 - —  Χ χλκςχονί. βι>·. 4 3 2 — Φ ρχντν οιλ. 
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Κ ατά  τά ς  έπομένας ημέρας, ή το ιτή ν  2 5 ,  2 0  καί 

27  Μαΐου έξηκολούθει ώς συνήθως ό καννονοβολι- 
σμός, τήν X' εσπέραν τής 2  ο Μαΐου άνεϋρον οί πολι- 
ορκούμενοι έν τή  Καλλιγαρείχ νέαν υπόνομον, ήτις 
•ην ή τελευταία , Αιότ·. οί Τούρκα έ/.τοτε έπείσθη- 
σαν ττερί τού αδυνάτου τή ς επ ιτυ χ ία ; τω ν υπονό
μων. Τήν αυτήν έσπέραν έγενετο γενική φωταψία 
έν τώ  στρατοπέδω, καί αναρίθμητοι Δερβίσαι περιερ- 
χόμενο·. έν αύτώ προελέγον εις τους πιστού; τάς 
ήδονάς του παραδείσου, κα ί ύπέσχοντο αύτοΐς ώς 
αντιμισθίαν τούς πλουσίους θησαυρούς τήςπόλεως(α).

Καί δμω; οί Τούρκοι δεν επίστευον είσέτι άδι- 
στάκτως ότι ή  νίκη έσεται ϋπερ αυτών- διό πα- 
ρελθοόσης της πρώτης παραφοράς, ήρχισαν πάλιν·/' 

άμφιβάλλωσίν α ίδ έ  άμφιβολίαι ποοέβησανκαί μέχρι 
δειλίας. Εν τώ  στρατοπέδω διεθρυλλείτο ή προσε
χής άφιξις στόλου εξ Ενετίας καί ή εισβολή ούγ- 
νρικοΰ στρατού. 0  Χ αλίλ  Πασάς ωφελούμενος άπό 
τής φήμης ταύτης έπροσπάθησεν όλαις δυνάμεσι νά 
κκτορθώση, τήν διάλυσιν τής πολιορκίας. Αλλά καί 
ό Σουλτάνος αυτός, δστις μ έχρ ι τή ς εποχής εκείνης 
ίσχυρογνωαδνως έπε'μενεν εις τήν άλωσιν τής πό- 
λεως, ήρξατο ν ' αμφιταλαντεύεται.

Τήν 27  Μαΐου συνεκάλεσε συμβούλιου τώ ν στρα
τηγών αυτού, κατά  τό όποιον ό Χ αλίλ Πασάς μετά 
μεγίστης ευγλω ττίας περιγραφών τούς επ ικειμέ
νους κινδύνους έκ τής άφίξεως τού ένετικού στόλου 
καί τού ουγγρικού στρατού, έπροσπάθησε νά έπιτύ- 
χη  χάριν τών Ελλήνων τήν αναβολήν τής έφόδου. 
Πλήν ό αντίπαλος αυτού Ζαγανός Πασάς άνέτρεψε 
τά  επιχειρήματα ταύτα , καταδείξας τά ς  ΰπαρχού- 
σ:·ς διχονοίας παρά τοΐς Ιταλοΐς κα ί παρά τοΐς ή- 
γεμόσι .τών χριστιανικών λαών, κ α ί επ ί τέλους ά- 
ποφανθείς δ τ ι ήθελεν εΐσθαι συμ.φέρον εάν ό Σουλ
τάνος κυριεύσή τήν πόλιν πριν ή άφιχθή ό στόλος.
Ο Σουλτάνος καί τά  μέλη τού συμβουλίου Κουραχάν 
καί λοιποί, ένθαρρυνθέντες άπό τώ ν λόγων τούτων 

.  θεμελιουμένων ε π ί τή ς αληθούς τώ ν πραγμάτω ν 
καταστάσεως, απεδέχθησαν τήν γνώμην τού Ζαγα
νός. ύ  δέ Χ α λ ίλ  Πασάς δυσαρεστηθείς εις άκρον 
έμήνυσεν αμέσως τήν αύτήν έσπεοαν τώ  αύτοκρά- 
τορι τήν άπόφασιν τού συμ.βουλίου, κα ί ένεθάρρυ- 
νεν αύτόν πρός άμυναν λέγων δ τ ι  έν το ΐς πολέμοι; 
άδηλος ή τύχη  (β).

Τά προτειχίσμακα τής πόλεως ειχον ήδη τοσού- 
τον φθαρή ώστε οί πολιορκούμενοι, μή  δυνάμενοι 
πλέον νά μ ά χο ντα ι όπισθεν αύτών, ήναγκάσθησαν 
ν άποσυρθώσιν έντός τώ ν ενδοτέρων τε ιχώ ν, ούδέ 
ήδύναντο πλέον νά ποιώσιν εξόδους. Τότε άνε- 
μνήσθησάν τινες τώ ν γερόντων δ τ ι υπήρχε πύλη τ ις  
πρός τό κάτω  μέρος τών ανακτόρων τού Εβδόμου 
ασφαλώς πεφραγμένη. Π πύύη αύτη εκαλείτο Ζυ- 
λόκεοκος (Κερκόπορτα), κεΐτα ι δε επ ί τής έξωτερι- 
κής πλευράς τών τειχώ ν όπισθεν τού νεκροταφείου 
τών χριστιανών, πρός αριστερά·/ τώ ν ερειπίων τώ ν

ανακτόρων. Π ροστάγματι δ έ  τού αύτοκράτορος ή - 
νεώχθη αύτη, κα ί οί πολιορκούμενοι έποίησαν έξο- 
δον εναντίον τών Τούρκων (α).

Η  2 8  Μαΐου παρήλθε προετοιμαζόμενων άμφο- 
τέρων τών μ,ερών διά  τήν γενικήν έφοδον. 0  Σουλ
τάνος έκύρηξε δ ιά  σαλπιγκτώ ν καθ δλον τό  στρα
τόπεδο·/ δτι έκαστος έπρεπε νά κα-ίαλάβη, τήν οί- 
κείαν θέσιν κα ί νά έτοιμασθή διά  τήν επαύριον. Π α- 
ρεσκευάσθησαν δέ καί δύω χιλ ιάδες κλιμάκων μετά  
τών αναγκαίων επικαλυμμάτων πρός άνάβασιν έπί 
τών τε ιχ ώ ν ' ωσαύτως δ έ  προσετάχθη καί ό έν Βεσι - 
κτάς στόλος νά καταλάβη τήν μίαν πλευράν τού λ ι- 
μένος πρός τήν Προποντίδα άπό τής άλύσεω; έν 
τή  γωνία τών ανακτόρων μέχρ ι τού κήπου τής 
Βλάγκας, ό δέ έν τώ  ένδοτέοω λιμένι τά  μέρη τά  
μεταξύ τής βορείου άκοας τή ς  πόλεως παρά τ ή  Ξύ
λινη πύλη μέχρι τής άλύσεως εκτεινόμενα κατά  
μήκος τού Κερατίου κόλπου. Τά πλοία  πά ντα  έφω- 
διάσθησαν διά  κλιμάκων καί τηλεβόλων.' 0  καν- 
νονοβολισμός διήρκεσε τήν ήμέραν εκείνην μέχρ ι 
τής 4 Μ. Μ. Ο αύτοκράτωρ, 6 Ιουστινιανός καί ό 
Ιερώνυμος Μηνώτος διέτρεχαν καθ’ δλην τήν πόλιν, 
δ ια τά ττοντες τ ά  πρός άμυναν. 0  Μηνώτος παεε- 
σκεύασε σπαλίωνας (gabion) καί άπεστειλεν αΰτούε 
εις τούς έπ ί τών επάλξεων φρουρούς. 6  Βάρβαρος δ ι
καίως μέμφεται τούς Ελληνας κατά  τήν περίστασιν 
ταύτην, δ ιότι προσταχθέντες νά μετακομίσωσι τούς 
σπαλίωνας, έζήτησαν τήν  προκαταβολήν τού μ ι
σθώματος αύτών. Επίσης καί Λεονάοδος ό Χίος 
ψέγων λέγει δτι ένεκα τού εθνικού ή θρησκευτικού 
μίσους πρός τό·/ Ιουστινιανόν οϋδεμίαν παρέσχον 
αύτώ βοήθειαν, θύστε μόνος μετά τώ ν συμπατριω
τώ ν αυτού ήναγκάσθη ν ' άναλάβη τή ν  άνόοθωσ·.·/ 
τών τειχώ ν. Λλλ αί κατηγορίαι αύται είσίν άναμφι- 
βόλω; ύπεοβολικαί,' διότι αύτός ό Βάρβαρος δ ιη γεί
τα ι παρακατιών δ τ ι μετά  τήν κωδωνοκρουσίαν τήν 
άναγγέλλουσαν τήν έφοδον, α ί γυναίκες κα ί τά  
παιδία  αύτά έκόμιζο·/ λίθους μέχρ ι τώ ν επάλξεων, 
ΐνα έκσφενδονισθώσιν έκεΐθεν εναντίον τώ ν Τούρκων. 
Αναλογιζόμενοι δέ δ τ ι  ό Βάρβαρος σχεδόν ουδόλως 
μνείαν ποιείται τών αξιέπαινων πράξεων τού Ιου
στινιανού καί έπ ί τέλους μάλιστα παριστά αύτόν 
ώς προδότην, είκάζομεν ό τι υπήρχε πάντοτε εθνική
  .· 'Λ *»· —- - * —
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τ ις  αντιπάθεια μεταξύ Ελλήνων, Γενουηνσίων καί 
Ενετών, δ τ ι όμως αυτή καί το ι ενίοτε πρόξενο; 
ολιγωρίας περί τήν άμυναν, ουδέποτε όμως ποοέβη 
μέχρι αμοιβαίας προδοσίας- Περί τήν μεσημβρίαν 
προσετάχθη έκαστος νά καταλάβη τήν οικεία·/ θ ί-  
σιν, κα ί πάντες, καί το ι είδότες ότι ό άγών ην 
περί τώ ν όλων, εσπευσαν δπου τό καθήκον, ή τ ιμ ή  
κ α ί ή  π ατρ ίς έκάλουν αυτούς. Κ αί βεβαία μεν ήν 
ή ή ττα , 6 άγών δμως ην άγών δόξης. 0  αύτοκρά
τωρ άφού ώμίλησε πρός τόν σύλλογον τώ ν αρχη
γώ ν τώ ν διαφόρων φυλακών, έπορεύθη μ ε τά  τών 
πλείστων έκ τών αΰλικών αύτού εις τήν Αγίαν Σο
φίαν καί έκοινώνησε τών άχράντων μυστηρίων. Ε-

(α) Α^ώι. οι),. *82..

κείθεν δέ έπαν4λθώ·/ εις τ ά  ανάκτορα έζήτησε συγ
χώ ρησή παρ ' όλων τών περί αύτόν θρηνούντων καί
όδυρομένων.

[ Έ -Τ ίτ α ι  σ ι ·» ·ί£ ίια .)

Π A Ν Δ

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙ1Ν ΕΝ ΚΟΠΕΝΛΓΠ ΒΑΣ. 

ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΡΧΛΙΟΑΟΙΏΝ 

ΤΗ Σ ΑΡΚΤΟΥ.

/   0 0 0  —

11  ένδοξος αϋττ, εταιρία συνεκρότησε τήν ενιαύ
σιον αυτής συνεδρίασινκατά τήν 1 4 /2 6  Μαΐου 1859  
έν τοΐς άνακτόροις X ριστιανοβούργου, ϋπό τάς όψεις 
τού φιλομούσου τής Δανίας βασιλέω; Φριδερίκου 
Η’, τού καί κλεινού αύτής προέδρου. Αμα κηρυ- 
χθείσης τής έ/άρξεως τής συνεδριάσεως άνέγνω ό ά- 
κάματος αύτής γραμματεύ; Κ. Ράφνος ιτύντομον 
έκθεσιν τών κατά τό λήξαν έτος πράξεων τής έται- 
ρίας καί τής ένεστώσης αύτής καταστάσεως. Εν τή  
εκθέσει ταύτη άνέφερε σύν τοΐς άλλοις δτι έγγίζει 
εις πέρας ή έκδοσις τού ύπό Ιιγιλσώνος συγγραφέν- 
τος ποιητικού λεξικού τής άρκτώας γλώσσης, εις δ 
προστεθήσονται έν παραρτήματι πάσαι αί λέξεις αί 
άπαντώμεναι έν τα ΐς άρχαίαις έπιγραφαΐς τής Σου- 
ηκίας καί τ-ής Δανίας.

Μετά ταύτα ό διδάκτωρ Α. Γεώργιος Λύνδος 
παρουσίασε πόνημά τ ι  περί γραμματικής συντά
ξεως τής αρχαίας δανικής.·?, αρκτικής γλώσσης.

0  δέ έφορος τού Μουσείου τώ ν αρχαιοτήτων τής 
άρκτου Κ. Κ. I. ©όμσενος παρουσίασεν έξηγ/ιμα- 
τικόν τινα κατάλογον τών έν τώ  Μουσείω διατη- 
ρουμένων καί διά πολυτίμων μετάλλων κεκοσμη- 
μένων αντικειμένων. 0  κατάλογος ούτος συνετάχθη 
έπιμελεία τού Κ. Ούϊλέρμου Βούεου, τό δέ δημο- 
σιευθέν ήδη μέρος εμπεριέχει τά  εις τήν είδωλολα- 
τρικήν εποχήν άνήκοντα. 1 'πεβλήθησαν επίσης τή 
σοφή όμηγύρει τά  παρά τού έκ Σκωτίας Κ. ΐωάν- 
νου Φρασέρου πεμφθέντα αντίτυπα διαφόρων αρ
χαιοτήτων άνακαύ.υφθέντων πρό μικρού έν τή  νήσω 
Λέβι.

Υπεβλήθη εΐτα  άντίγραφον αρχαίας τίνος επιγρα
φής, εϋρεθείσης ύπό τού διδάκτοοος Κ. Λ. Κ. Χαμ- 
λίνου εν τή  νήσω Μονεγάνη τ ή  κείμενη παρά τάς 
όχθας τού Μ αίνου, καί έμφαινούση; κατ' αύτόν τήν 
εί; τάς χώρας εκείνα; μετάβασιν τώ·/ αρχαίων 
Λορμαννών. '

0  δέ Μεγαλε.ότατος πρόεδρος εύηρεστήθη νά 
δείςη τή  όμηγύρει άγγεΐον χα /κούν εύρεθέν έν τή 
βοοείω Σελανδία μετά τού χ  αλκού αύτού πώματος, 
ώραίας καί ποικίλης κατασκευής. Ε ΐτα  έδειξε δισέ— 
φορα άλλα άρχαΐα αντικείμενα έκ τών διατηρούμε
νων έν τώ  ϊδιαιτέρω Μουσείω τών ανακτόρων Φρι- 
δερικοβούργου.

0  δέ έκ Γερμανίας διδάκτωρ Κ. Αίσχος, έφορος 
τού έν Μεκλεμβούργω αρχαιολογικού Μουσείου, έ
δειξε μέγα άγγεΐον χαλκούν στηριζόμενον έπ ί τε
θρίππου ·? μάλλον τετράτροχου χαλκού οχήματος, 
άνακαλυφθέντος τό  1 8 4 3  σύν άλλοις άρχαίοις έν 
τοΐς περιχώροις τής κωμοπόλεως Πεκκατέλης. Συγ
χρόνως έξέθεσεν έν συνόψιι διάφορά τινα περί τών 
μετά ταύτα  έν Γερμανία καί αλλαχού άνακαλυ- 
φθέντων χαλκών όχημάτων, άξιών οτι ταύτα έχουσι 
σχέσιν τινά  πρός τούς χαλκούς τής ίεράς βίβλου 
λέβητας, κα ί τόν ύπό τού Ομήρου έν τή  ίλ ιάδ ι ά- 
ναφερόμενον τρίποδα. Αξιοι δέ κα ί τούτο, ό τι ταύτα 
άποδεικνύουσιν δτι ή αυτή πρός τόν έξευγενισμόν 
τάσ ι; υπήρχε·/ εις άπασαν την ύφήλιον πρό χιλίων 
πρό Χριστού έτώ·/. Εληξε δέ ή συνεδρίασις μετά 
τήν παραδοχήν διαφόρων νέων μελών, έξ ών καί 
τού νύν βασιλέω; τής Νεαπόλεως.

Ενταύθα λαμβάνομεν αφορμήν νά σημειώσωμεν 
δτι εις τού; άρτίως έκδοθίντας παρά τής έτμίρίας 
ταύτης τόμους τών χρονικών τής τ ε  αρχαιολογίας 
καί ιστορίας τής άρκτου εμπεριέχονται διάφοροι 
άξιόλογο·. δ ιατριβαί, καί ιδίως ή περί τού κατά τόν 
μεσαιώνα καί τούς νεωτέρονς χρόνους φρουρίου Λ- 
βραχαμτρύπου ιστορική καί αρχαιολογική διατριβή 
τού σοφού καί ακαμάτου ιστοριογράφου καί μυστι
κού άρχειοφύλακο; τού βασιλείου τής Δανίας Κ. 
Γασπάρεως Φ. Ούοεγενέρου, τού καί αντιπροέδρου 
τής εταιρίας. Τό περί ού ό λόγος φρούριο·/ Αβρα- 
χαμτρύπου κεΐται έν τή  βορεία Σελανδία παρά 
τόν μυχόν τού ϊσεφιόρδου, ή  δέ έν αύτώ άνακάλυ- 
ώις κατά  τό 17 44 έτος τού μεγάλου λεγομένου 
προδρόμου τών γιγάντω ν, κατέστησε τό φρούριον 
τούτο έτ ι μάλλον άξιοσημείωτον, μάλιστα άνεγερ- 
θίντος τού άρχαίου Νορβηγικού λίθου τού φέροντοε 
διαφόρους αρχαίας άγγλοσαξωνικάς έπιγραφάς, καί 
άνευρεθέντος έν έτει 1781 έν τώ  τάφω  τώ  σωζο- 
μενω έν θελεμάρκη. Τούτου ένεκα ό π ά π π ο ; τού 
νύν Μεγαλειοτάτου βασιλέως τής Δανίας άνήγειρεν 
έν τώ  άλσει τού φρουρίου τούτου εΐδός τ ι  πανθέου, 
έν ω άνέστησεν ΰ 2  ανδριάντας πρός μνήμην τών 
ενδόξων άνδρών τής Δανίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, 
όλστείνου καί Γερμανίας. Εις τούς άνωτέρου σό

ι μους περ ιέχετα ι πρός τούτοι; κα ί ή τού Κ. Λύγού- 
στουΒ. Μεχνένου διατριβή περί τών περί τήν γεω
γραφίαν γνώσεων τώ ν Ισλαμικών λαών, καί τώ ν παρ 
αύτών έγνωσμένων χωρών κατά  τά  βόρεια καί ανα
τολικά παράλια τού παρ αύτών γνωστού ημισφαιρίου. 
Ιιν τή  διατριβή ταύτη ό Κ. Μέχνενος, στηριζόμενο; 
καί έπ ί τώ ν ερευνών τού Ρεϊναύδου, Μαλτε-Βρύνου 
καί Αελουέλου απαριθμεί μεθ όσης πλείστης ακρί
βειας τούς έςοχωτέρους τώ ν Οθωμανών γεωγράφων 
τούς άκμάσαντας άπό τής Θ’ μέχρι τής 1·^' μ . X. 
έκατονταετηρίδος. Ακολούθως πραγματεύεται διε- 
ξοδικώς έν ίδιαιτέροις κεφαλαίοις περί τών δοξασιών 
τώ ν Αράβων ώς πρός-.ό σύμπαν, τό σχήμα καί τήν 
μαθηματικήν διαίρεσιν τ ή ; γής, τόν ίΐ/.εανόν καί 
τήν διαίρεσιν αύτού. Είναι πρό πάντων αξιοσημεί
ωτος ή έπ ιτυχία  δι’ ής έφαρμόζει εις τάς νύν γνω-
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στάς χώρας καί νήσους τού δυτικού Ωκεανού τάς 
τω ν Αράβων ονομασίας, κα ί τοιαύτνιν εφαρμογήν 
ν.άμνει έπιτυχώ ς εις- διαφόρους πόλεις τής τ ε  Γαλ
λ ία ς , Α γγλίας, Δανίας, Σουτκίας καί Ρωσσίας' μ ά 
λ ισ τα  αναφέρει περικοπήν τινα  περιτ,γήσεως τού 
κατά  τόν !Ιί' αιώνα (1 1 3 2 )  άκμάσαντος Αραβας 
σνγγραφέως Αβού Λ βδαλλάχ Α μίδ τού εκ Γρενά
δας, έν ■/] γ ίνετα ι λόγος περί άλιείας κήτους κατά 
τ ά  παράλια τών Οϋΐσων, οϊτινες κατά  τά ς άξιολό- 
γους έρευνας τού Φράχνου είσίν οί έν τοϊς ρωσσι- 
κοις χρονικοϊς άναφερόμενοι Ούεσοι, ή οί κατοικούν- 
πες λαοί έν τή  Λευκά θαλάσση πρός βορράντού Νεο- 
γορόδου, ήτοι έν τώ  κόλπω τού αρκτικού Ωκεανού.

Εις ποοηγούμενον δέ τινα  τόμον άπαντάται

παρά του εσχάτως άποθανοντος βασιλέως τών 
δυο Σικ ελιών εις την Ελλάδα, τών οποίων 
διάφορα αντίτυπα, ο Τον του Πλάτωνος, άο- 
χαίων τινων αγγείων καί άλλων έδημοσιεύσα- 
μεν τό παρελθόν έτος.

ΛΙΑΣΩΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ.

 000 —

Οί άναγνώσταΊ γιν,ώσκουσιν ότι εις διάσω- 
σιν πραγμάτων ή πλοίων βυθισΡέντων εις τήν

πο&σέτι τό τού πολυτίμου καί εσχάτως παρά 
αυτής εταιρίας έκδοθέντος αρχαιολογικού τής Αρ
κτου Ατλαντος εξηγητικόν κείμενον, συνταχθέν έπι- 
μελεία τού Ν. Χριστιανού 1. 6»αμσένου, εφόρου του 
εν Κοπενάγτ, αρχαιολογικού Μουσείου, κα ί τού α
καμάτου γραμματέως ττ,ς αύττ,ς εταιρίας Κ.. Κα
ρόλου Χριστιανού Ράφνου..

1. ΑΚΚ.1ΓΛΛΑΑΣ,

Σ Φ Ι Γ Ξ .
«
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‘II παρακείμενη είκών είνάι άντίγραφόν 
Σφιγγός έκ τών εκμαγείων τών σταλέντων

θάλασσαν ειχεν εφεύρεΟή κώδων (cloche-à-plon
geur), ¿στις καταβιβαζόμενος εις τόν μυχόν 
τής θαλάσσης, περιείχεν άριθμο'ν τινα εργα
τών, οίτινες είργάζοντο εντός αΰτου έν άνέσει, 
καί ότι είσήγετο άνωθεν διά σωλήνος άήρ, 
¿στις καί τους ανθρώπους έζωογόνει καί τό 
ΰδωρ άπεδίωκεν Γνα μή εισέρχεται εις τόν κώ
δωνα. 'Γοιουτον κώδωνα είδομεν καί οί Έ λ 
ληνες έν ΙΙόρω, άγορασθέντα μέν άδρώς, μή 
χρησιμεύσαντα δέ, άγνοοΰμεν διατί.

Ά λλοι δέ μετά ταϋτα νομίσαντες ανεπαρκή 
τήν μηχανήν έκείνην έφεδρον νέαν, έπιτρέπου- 
σαν εις τόν έργαζόμενον αυτόν νά καταβαίνη 
άνέυ κώδωνος εις τήν θάλασσαν, όπως παρι-

τής
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στα ή παρατιθεμένη είκών. Ό  βυθιζόμενος οο- 
ρεΐ πανοπλίαν, ούτως είπεϊν, δερματίνην, τής 
οποίας ή περικεφαλαία κοινωνει μετά του άέ- 
ρος διά σωλήνων έκ γ  ο υ τ  τ  α π έ ρ κ α ς.

'Οσάκις πρέπει νά άναβιβασθή πλοιον βυ- 
Οισθέν, ό μηχανικός καταβαίνει φέρων αντλίαν 
τοιαύτην εχουσαν.δύναμιν, ώστε εντός λεπτού 
τής ώρας άντλεΤ χιλίους περίπου τονους Οδα- 
τος έκτου έν αϋτώ. Ένεκα δέ τής τόσης τα
χύτατος, τό πλοιον αναβιβάζεται εις τήν έπι- 
οάνειαν πριν ή προφθάση τό ύδωρ νά τό κα
ταπόντιση έκ νέου.

σίους μετά  έννεαμηνον περιοδϊαν εις Ρωσσίαν, ϊιβ-η- 
ρίαν καί Καύκασον διά  τού Εύξείνου Πόντου, ττ.ς 
Κωνσταντινουπό) εω; καί τών Αθηνών, καί έπ ί δε
καπέντε τ,μέρας δι·/,ρχετο τάς οδούς τών Παρισίων 
θέρων ασιατικήν στολήν ιός άλλος Ξιαμήλ. Λέγεται 
δέ ό τι κατά  τήν έννεάμηνον ταύττ,ν περιοδείαν 
συνήδεοισεν ύλτ.ν διά τριάκοντα τόμους μυθιστορη
μάτων, κ τλ . Διτ,γείται δέ κα ί πλήθος ανεκδότων 
εις τούς έπισκεπτομένους αυτόν. Μ εταςύ τώ ν άλ
λων διτ,γείται δύω, τα  όποια ό αναγνώστης είναι 
ελεύθερος νά μή πιστεύστ,. Μίαν τών ήμερων ό λ . 
Λουμάς είσελθών εις τήν έκκλτ,σίαν πρίγκνιπός τίνος 
τής ΑνατΟλνς, είδεν ότι ό πρίγκηψ προσρύχετο δ/«.

Μ  ¡¡rai h του  ύ ια σ ώ ίε ιν  .ζ.Ιο'α.

Τήν μηχανήν ταύτην μετεχειρίσθησαν καί 
οί 'Ρώσσοιίνα σώσωσιτάπ/.οιατά όποια ειχον 
βυθίσει εις τόν λιμένα τής Σεβαστουπόλεως.

ΑΧΕΚ.ΔΟΤΑ. Ö περιώνυμος μυθιστοριογράφος 
Αλέξανδρος Λουμάς έπέστρεψεν έσ /άτω ς εις Παρι-

τι.Ιηροί,ονσίον ά π ι-ρ ο σ ώ .Ίο ν , καί ότι έ ; αριστερών 
τού πρίγκτ,πος ϊστατο εις θαλαμηπόλος, στρόφων ά- 
καταπαύστως είδος κυλίνδρου, ώς τά  -α ρ  ήμΐν έ/ 
χρήσει δ ιά  τό ψήσιμοντού καφέ. Ερωτήσαςδε πρός 
τ ί  έχρτ,σιμευεν ή μηχανή εκείνη, έμαθεν ότι χρησι
μεύει εις τό νά διασκεδάζω τόν πρ ίγκηπαέ/κα ιρώ τής 
λειτουργίας. Διά νά μή άποδοθή δέ αύτώ άμάοτη- 

ά τ ι  ώς έκ τούτου, Ετερος διάκονο; ίστάμενος εκ 
εξιών αύτοϋ παρακαλεί ακαταπαύστως άντί τού 

πρίγκτ,πος, ώστε ούτος άπαλλάττετα ι τού κόπου 
τής προσευχής.

ίδοΰ δέ καί τό δεύτερον ανέκδοτον' Οτε ό Δου- 
μάς ύπήγε ν’ αποχαιρετίσω τόν εύγενή τούτον πρέγ- 
κτ,πα, τώ είπον ό τ ι, κατά  τήν έθιμοταςίαν, ώφειλ
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»νά πρόστριψή τήν  μύτιν του εις τήν τού πρίγκη- 
πος. Ó Λουμάς συγκατένευσε, καί μετά  τήν προσ
τριβήν ήρώτησεν έάν ήδΰνατο νά ποάξτ) τό αϋτό 
καί μ.ετά τή ; ωραίας πριγκηπέσης' άλλά τώ  άπήν- 
τησαν ότι δεν ήτο τοιαύτη συνήθεια είς τήν αυλήν 
εκείνην.

ΠΠΓΛΙ ΧΕΙΛΟΥ. Νέα εκστρατεία άπεφασίσθη 
πρός άνακάλυψιν τώ ν πηγών τού Νείλου. Οί συγ- 
κροτούντες αυτήν θέλουσιν άποπλεύσει έκ Μασσα
λίας, ύπό τήν οδηγίαν τού Κ. Μιάνη, μέλους τής 
Γεωγραφικής Εταιρίας τών Παρισίων. Ó δε αϋτο- 
κράτωρ τών Γάλλων παρεσ /εν εις τόν Κ. Μιάνην 
γενναίαν συνδρομήν, έπιτρεψα; εις τόν υπουργόν 
τώ ν Στρατιωτικών νά παραχωρήστ?κύτώ τά  αναγκαία 
οπλα καί εφόδια. II έταιρία σύγκειται έκ τού π α 
ρισινού ζωγράφου Δυυμα, τού πλοιάρχου Ιίειχόν, 
υύτινο; τό έργον έσεται κυρίως ή ένασχόλησις εις 
αστρονομικά; θεωρίας καί εις προσδιορισμόν τού 
πλάτους καί μήκους, ώς κα ί εις κατασκευήν λέμ
βων πρός διάβασιν τών λιμνών τά ς οποίας ενδέχε
τα ι ν άπαντήσωσι, τού Κ. Πωσίλ, Γραμ.ματέως, 
ενό; ιατρού, ενός φυσιολόγου καί ένός χυμικού. Ó 
μικρός οϋτος στρατός θέλει στήσει τά  κέντρον του 
είς τήν πηγήν Σαρτούμ, τής άνω Λϊγύπου, έν ή 
διαμένουσι δώδεκα Ευρωπαίοι, Γάλλοι καί Ιταλοί. 
Τό υλικόν αυτού είναι σημαντικώτατον, ή δε συνο
δεία πολυάριθμος. Εκτό; τώ ν αναγκαίων διά  τήν 
εκστρατείαν, ό Κ.. Μιάνη; λαμβάνει μεθ εαυτού διά
φορα δώρα διά  τούς ιθαγενείς ηγεμονίσκους, κ * 1  άλ
λα είδη, ά’πως άνταλλάξη ταύτα  δ·.' εντοπίων, προϊ
όντων. Οί οπαδοί του είναι έφωδιασμένοι καί μέ 
τάς γνω στά; καραβίνα; Μννιέ, καί με ξίφη τών 
Ycncennes χρησιμευόντων, ώς γνωστόν, άντί λογ
χών ε ί; τ ά ; καραβίνα;, καθώς καί μέ τον ; αναγ
καίους αλυσιδωτούς θώρακας, πρός προφύλαξίν των 
άπό τά  δείγμα τατώ ν ιοβόλων έρπετών. Τό σχέ
διο·/ τής εκστρατείας είναι νά διέλθωσι διά τής 
Τΐουβίας, Σενάρ καί Αβυσσινίας, νά προχωρήσωσι 
πέραν τού ισημερινού καί νά προσπαθήσιυσι ν ά- 
νακαλύψωσιν έαν άληθώ; ύπάρχτ) αυτόθι ή φυλή 
ή όνομαζομένη Ν ιάμ-Ν ιάμ '. Εάν δέ τΰχωσι προσ
τασίας παρά το ίς ίθαγενέσι σκοπεύουσι νά διέλ
θωσι τήν Αφρικήν καθ’ ό'λον αύτής τό μήκος.

ΠΛΥ0ΥΣΜΟΣ ΝΕΟΕΒΟΡΑΚΟΥ. Αμερικανική τις 
έφημερίς περιέχει τάς έξής περιέργους πληροφορίας 
περί τής καταπληκτικής ταχύτητος μεθ’ ής ηΰξησεν 
ό πληθυσμός τής μεγαλοπόλεως ταύτης άπό τού έ
τους 1 8 0 0 , ώς έξής"

Ετος Πληθυσμός
1 8 0 0  —  6 0 ,4 8 9 .
1 8 1 0  —  9 6 ,3 7 3 .
1 8 2 0  —  1 2 3 ,5 0 6 .
1 S 3 0  —  197,1  12.
1 8 4 0  —  3 1 2 ,7 1 0 .
1 8 5 0  —  5 1 5 ,5 4 7 .
1 8 5 5  —  6 2 9 ,9 0 4 .

<) πληθυσμός κατά τό τρέχον έτος υπολογίζεται 
περί τάς 8 0 0 ,0 0 0  κατοίκων άνευ τών περιχώρων.

Εάν ή αϋςησις εξακολουθήσει κατά  τήν αυτήν ανα 
λογίαν ώς μέχρι τούδε, υπολογίζεται ό τι κατά  τ  ο 
1 9 0 0  έτος θέλει περιέχει 4 ,7  6 6 , 3 6 9  κατοίκους?

Τό Νεοεβόρακον θεωρείται ώς ή έμπορικωτάτη 
πόλις τού κόσμου μ.ετά τό  Λονδίνον. Λ ί ήμερήσιαι 
συναλλαγαί, α ί δ ιά  τώ ν τραπεζών τή ς πόλεως, δεν 
είναι ποτέ όλιγώτεραι τών εκατόν <εί'κοσιν εκατομ
μυρίων δραχμών, ολαι δέ δμού- υπολογίζονται περί 
τ ά  τριακόσια έκατομ. δρ. καθ έκάστην. Αί εισ
πράξεις τού τελ.ωνείου είσί καθ έκάστην 4 2 0  χ ιλ . 
μέχρ ι ένός έκατομ. καί 5 0 0  χ ιλ . δρ. 0  λιμήν του 
δέν περιέχει ποτέ όλιγώτερα τών 6 0 0  πλοίων, έ ; 
ών 70 ' τούλ.άχιστον ατμόπλοια. Από 1 Ιανουάριου 
μέχρι 4 Απριλίου, ήτοι έντός τριών μηνών, είσήλ.θον 
είς τόν λιμένα τού Γίεοεβοράκου πλοία χωρητικότη- 
τος 3 5 0 ,0 0 0  τόνων.

ΚΡΗΝΙΙ ΕΝ ΔίΐΑίΙΝΠ. Ε ί; Δωδώνην, μικρόν χ ω 
ρίο ν, είς τούς πρόποδχς του όρου; Τομάρου, κα τά  
τήν Ηπειρον, γνωστότατον καί άπό τώ ν χρόνων τών 
Πελασγών Ενεκα τού αϋτόσε αρχαιότατου μαντείου, 
εύρίσκεται ή πά λα ι ποτέ διάσημος κρήνη, περί ή; 
αναφέρει ό τ ε  Στράβων καί διάφοροι άλλοι αρχαίοι 
συγγραφείς. 0  ΙΙλίνιος ονομάζει αυτήν ψ νχραι- 
Fons gcliduä. Εχει δε τούτο τό  άξιοσημείωτον 
ό τι περί μέν τήν μεσημβρίαν παύεται άναβλύζουσα, 
περί δέ τήν εσπέραν ρεει άφθονώτερον, καί περί τό 
μεσονύκτιον τοσούτον είναι τό  άναβρύον ΰδωρ ώσσε 
υπερχειλίζει ή δεξαμενή έν ■}, τό ύδωρ τούτο συνά
γετα ι. Τάς τοιαύτας κρήνας ώνόμαζον οί αρχαίοι 
άναπαυομένας.

Λέγεται περί τής έν Αωδώνρ κρήνη; ότι σβεννυν- 
τα ι α ί άνημμέναι λααπάδες εάν τεθώσιν υπέρ αύτήν. 
Οθεν φαίνεται ότι τό ϋδωρ αύτής είναι ιαματική; 
φύσεω;, ώ ; περιεχον ή έκκλύον ανθρακικόν άερα. Τό 
ύδωρ έχει πρός τούτοι; εύάρεστον ύπόξυνον γεύσιν, 
καί Βίομαινόμενον εξάγει πομφόλυγας- οί δε περί 
τήν κρήνην κάτοικοι πίνουσιν αύτό, καί θεωρούσιν 
ωφέλιμον κατά  διαφόρων νοσημάτων. Διό πρέπει νά 
όνομασθή νόωρ iajtxTCJUtr ήάνθρακοκρήνη.

Ξ. ΑΑ.ΝΔΕΡΕΙ'.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΘΛΛΗΤΟΣ.
—οοο—

Έ ρω τηθείς π η τε  όύσχοΛον; τύ  έαντοτ, ltjn¡, 
γνώ υαι. T i  ύε εϋκοΛος; r¿ ά,Ι.Ιω υποτίθεσθαι. T í  
jJÓtpro»·; ιό  ¿ x i z v y i ' á r e i r .  Τ ις  βύόαίμω χ; ύ τύ  
σώμα j i i r  υ γ ιή ς , τή ν  δέ rópj*- εύπορος, τ ή κ  όέ 
ψυχή>· εύπαίόεντος ( ) .

Φί.Ιωυ παρόςτοιυ  xa i d .ró rzu r  ρερνήοθα ι, ίΛ εγε .
Μ ή π .Ιούτει, ΐ .Ι ε γ ε ,  χαχώς, ¡ιηΜ  ϋια6α.1.1έτω 

σε Λόγος προς τοί·ς π ίαζεω ς χεχοιςωχ,¡κότας.

(*) Ό θάλη; ίζητ« παιί«·αν τ)|ί ψνχί;, ίηλχίή τήν τ.ι - 
ieixv ixuVn·* τήν jxiútv raoxittXivoiv ώ; ίιτ: τΐ rsX-j ο! ¿πύ- 
γονιι sOtsv.


