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ΓΛΛΣΤΠ Ν ΙΙΑΡΛ ΤΟΙΣ ΛΡΧΛΙ01Σ ΕΛΛΙ1ΣΙ (1 ).

 0 0 0 ----

Ούδέν πρεπωδέστερον έν όμοίαις περιστάσεσι καί 
τοίς άκροωμένοις προσφιλέστερου ώ ; ή άνάμνησις τή ; 
αρχαίας τών Ελλήνων σοφίας. Ημείς πρό πάντων 
όφείλ μεν νά άνιχνεύσωμεν ταύτην έν τοίς αρχαίοι; 
συγγράμ.μασι καί καταδείζωμεν τό  μεγαλεϊ ν καί τήν 
λαμπρότητα αύτής, διότι μόνον δ ι’  αύτής δυνάμεθα 
νά άναζωπυρήσωμεν τήν γενέτειραν άρχήν αύτής καί 
ύποθάλψωμεν τό εύγενές αίσθημα τού εθνισμού, τό 
εύγενέστερον τών αισθημάτων, καί διότι ή ανταύγεια 
τού κλέους αύτής έσωσεν ήμάς.

Πολλοί τών πεπαιδευμένων τή ; Ευρώπης έγκύ- 
ψαντες έν ταϊς άρχαίαι; ίστορίαι; καί τα  σωζόμενα 
τών Ελλήνων συγγράμματα άναδιφίσαντες, άνεκά- 
λυψαν πολ.λάς επιστημονικά; παρατηρήσεις καί α 
νακαλύψεις είς ν:ωτέρους άποδιδομένας. 0  ΟιιΙοιίί 
κ«1 διάφοροι άλλοι έν τοις συγγράμμασί κυρίως τών 
Ελλήνων κατέδειξαν πολλά; τοιαύτας, έφ ών έπι-

¡1) Αέγος έχφωντιδίΐί ύπό τοΰ χϊβτ-,γητιΰ 'Α. Πάλλη βνχ- 
ίε/ίίντος τήν πρντπ «ίαν τό λήξκν έτος.

δεικτικώς καυχάται ό νεώτερος πολιτισμός" ό δέ έξ 
Λμβιανών Όιιροίί (<!' Α γπ \χ ί β )  ό ισόβιο; ούτος γραμ- 
μ.ατεύς τής Αύτοκρατορικής Ακαδημίας τής Ιατρ ι
κή; τών Παρισίων, πρό ολίγων ετών πλείστας επι
στημονικά; παρατηρήσεις καί ανακαλύψεις τήν φυ
σιολογίαν καί άνατομ,ίαν άφορώσας έν τοίς συγγράμ.- 
μασι τών Ελλήνων Ιατρών άνεύρισκεν.

Ερχομαι ήδη κάγώ νά καταδείξω διά συντόμων, 
ότι παρατηρήσεις τινές έπί αμφισβητούμενων νοση
μάτων τών ψυχικών δυνάμεων κατά τά  τελευταία 
ταύτα έτη γενόμεναι, δι’ ών διακριβούται ή ΰπαρξις 
καί οιάκρισις αύτών έκ τώ ν ηθικών ανωμαλιών τής 
ψυχής, ήσ>ν καθ’ όλοκληραν γνωστ/ ι παρά τοϊ; αρ
χαίοι; Ελλησιν.

Α ί ποικίλαι άνωμαλίαι καί πολύμορφοι νόσοι τών 
δυνάμεων, αϊτινε; έδρεύουσιν έν τώ  άνθρωπίνω κρα- 
νίω, έν τή ακροπόλει ταύττ, τού ανθρωπίνου σώμα
τος, ώ ; ώνόμαζεν αύτό ό Ο,ϊος Πλάτων διά τού χα- 
ρίεντος εικονικού ΰφους αύτού, υπήρξαν πρό τινων έ · 
τώ ν αντικείμενου έμ.βριθούς μελέτης καί ενδελεχούς 
έρεύνης" ή δέ έρευνα αΰτη δέν πεοιεστράφη μ,όνον 
είς ά μέσα, δ ι’ ών δύναται νά σωΟή ό άνθρωπο; 
έκ τού ναυαγι.υ τής διανοίας, άλλά καί εί; τόν τρό
πον, δι’ ού δύναται νά κανονισθή τό  δίκαιον αύτού 
απέναντι τώ ν λοιπών μελών τής κοινωνίας, καί νά 
όρισθή έν τ ίσ ι περιπτώσεσι δύναται νά έκπληροϊ τό 
καθήκον ό εί; εγκεφαλικά; νευρώσεις περιπεσών, καί 
πότε νά θεωρη.θή ώς άπολέσα; τήν ηθικήν ελευθε
ρίαν, τό  αυτεξούσιον κεί αύτοκυβέρνητον αύτού.
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Καί ei μεν πρόκειται περί συγγενούς άδρχνείας 
των διανοη-ηχών χαί παθητικών δυνάμεων, ή περί 
τ ι ς  παιδιόθεν ά-.αστολής τής άναπτύξεω; αυτών, ή 
περί διαστροφής τής αίσθήσεως, —ερί συγχύσεως χαί 
ασυναρτησίας τώ ν ιδεών καί έν γένβι περί παρακο- 
” ί>·, "ή διάγνωσι; καί έ/.τίμησι; τής ηθικής ελευθε
ρίας του πάσχοντος έστίν όπωτοΰν εϋχολος. Α λλ ’ οί 
ιατροί συν.λεξαν παμπόλλους παρατηρήσεις, έξ ων 
καταφαίνεται, οτι ενίοτε νοσοΰσι χαί διαστρέφονται 
αί παβητικαί δυνάμεις μόνον άνευ τής παρακρούσεως 
τώ ν διανοητιχών" άλλοτε νοσεί ή βούλησις, τό  όρ- 
γανον αύτό τής ήθιχής ελευθερίας· άλλοτε ή παρα 
φροσύνη περιστρέφεται περί £ν αντικείμενο·«. περί μίαν 
μόνην ιδέαν’ χαί άλλοτε, τέλος, ένεκεν νοσήσεω; όρ- 
μεμφυτικής τίνος δυνάμεως ό άνθρωπος φέρεται και 
σύρεται έ ;  εσωτερικής όρμής καί φοράς εις πράξεις 
αθεμίτους καί άνοσιου; χωρίς να δύνηται νά ανα
χαίτιση ¿αυτόν, έν ώ έχει τήν συνείδησιν τού φρι 
κώδους τής πράξεως, καί έννοεΐ τήν τρομερά·« παρά 
τού νόμου έπιβαλλομένην ποινήν. II δέ έπιγνωμ.- 
συνη κατά τάς τελευταίας ταύτας περιπτώσεις κα 
θίσταται λίαν δυσχερής.

Τό δύσκολον τή ; διαγνώσεως καί διακρίσεω: ε”; 
τινας περιστάσεις τών νοσηρών έκ τών έξ έθους μοχ- 
θηριών έδωκεν αφορμήν εις σοφούς νομοδιδασκάλους, 
ού μόνον νά ένδοιάσωσιν είς τήν παραδοχήν αυτών, 
άλλα νά άποχροΰσωσι ταύτας, ώς άπλήν ύπόθ-ισιν 
τήν ατιμωρησίαν ϋποστηρίζουσαν καί τήν κοινω
νίαν τά  μέγιστα ζημιοΰσαν. Αλλ ό περιώνυμος Es
quirol ό τάς πρότερον μελαγχολία; καλούμενα; μο
νομανίας ώνομάσα:, συσσωρεύων παρατηρήσεις έπί 
παρατηρήσεων, άντέκρουσε τάς αντιρρήσεις διατεινό 
μένος άτι υπάρχει μονομανία, καθ’  ήν ό άνθοωπος 
φέρεται Οπό έσωτερικής άκαθέκτου όρμής χωρίς νά 
δυνανται αί διανοητικοί δυνάμεις καί το ι ανόσιο: 
διαμένουσαι νά άναχαιτίσωσι τήν όρμήν ταύτην. 
Ενεκεν νοσηματώδους τοιαύτης καταστάσεω; έγειναν 
ούκ ολίγοι καί αύτόχειρες, καί αύτοθάνατοι, καί λη- 
σταί, καί φονεΐς, καί έμπρησταί, καί κλέπ-αι, καί 
λωποόύται xaí βαλαντιο τόμοι. Hi; δέ τινα περίπτω 
σιν, καθ ήν τινε; έφαντάζονηο έλευθέραν και αδέ
σμευτον τήν ηθικήν ελευθερίαν άπεδείκνυεν ό σοφό; 
ούτος Ιατρός τό  νοστματώδε; του ανθρώπου ! καί 
παρωδών άρχαιοτέραν ρήσιν άνεκοαζε, N iliil a c r i
mine, nulla iicla, a morbo tota. Esquirol Traite 
ment des Maladies mentales. Tom. 2. [>ag. 842

Ó δέ διάσημο; .Marc συνέλεξε πάνυ πολλά πα 
ραδείγματα ιοιούτου είδους μονομανιών, έν ο ;  ~:οσέ- 
θεσεν ο,κ ολίγα έκ τών εν Γερμανία ύπό του Metz 
t;er παρατηρηθέντων. Ó δέ Henke, διάσημο; τής 
Γερμανίας ίατ.οδίκη: καί μνείαν ποιείται έμποηστι-. 
κώ·< μονομανιών εϊ; παιδίσκα; μάλιστα παρατηρηθεί 
σών. Αλλά φειδόμενος τής συμμετρίας τής ομιλίας 
ταύτης παραλείπω τά  καθέκαστα.

II αναλογία τοιούτων νοσημάτων πρό; άλλα τοι- 
ούτου είδους, μόνον επιβλαβή είς το ς άτυχώ; έν 
αύτοίς εμπεσοντας άλλ’ άθώα καί ά ζ μια είς τήν 
κοινωνίαν, συνετέλεσαν ο.κ ολίγον είς τήν παοαδο
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χήν αύτών. Τά  χρονικά τής επιστήμης γέμουσι το·.- 
οότων περιέργων ιστορημάτων. Τοιούτον υπήρξε τό  
νόσημα ανθρώπου τινός έν Α γγλ ·α  πρό τινων ετών, 
όστις έν τή παραδόξω νόσιρ αύτοΰ είχεν άκλ.όνητον 
πεποίθησιν, άσάλευτον τήν ιδέαν, ότι ή κεφαλή του 
έστράφη πρός τά  όπίσω, ώ ττε  κλίνων αύτήν ένόμι- 
ζεν, ότι έβλεπε τήν ράχιν άντί τού στέρνου· καί δή 
άμπεχόμενος τά ίματιον συμφώνως τή άλλοκότω 
ταύτρ ιδέα τής σωματικής του μεταρρυθμίσεως τό «  
γέλωτα  άμα καί τόν οίκτον διήγειρεν. Τπό τοιού- 
του νοσήματος, ώ ; άναφέρει ΙΙρακλείδη; ό ποντικό; 
(παρ Αθηναίοι) διετέθη τά πάλαι ό Αίξωνεύς Θρα- 
σύλαος ό ΙΙυΟοδώρου ο ώ ; πάντα τά  πλοία τά  είς τόν 
Πειραιά καταγόμ.ενα ύπολαμβάνειν έαυτοΰ είναι, ο

Αλλ ένίοτε, καί τοι τής εσφαλμένης ιδέας άφαι- 
ρεθείσης, μένει άνεξήγητό; τ ι ;  ροπή, τήν κρίσιν τού 
ανθρώπου παραλύουσα. Πρός έναργεστέραν άπόδει- 
ξιν τής άληθεία; ταύτης εξάγω  έκ τών ιδιαιτέρων 
μου εφημερίδων τό  έξής. Είδαν ποτε άνθρωπόν τινα, 
όστις είς τήν παρουσίαν μου ήρυθρίασεν" ή δέ αι
δώ ; αυτη άνήγγειλεν ό τι συνρσθάνετο τό  γελοϊον 
τής νόσου, ή-ις τόν έμάστιζεν" ούχ ήττον ό άτυ
χης έκλείσθη έν τώ  θαλάμω αύτοΰ καί δίς άπεπει- 
ράθη νά αύτο/εφισθτ). Προσηνής τούς τρόπους καί 
εύγενής τήν συμπεριφοράν ό άνθρωπος ούτος ούδέν 
παρίστα καταγγέλλον τήν νόσον' ούδέ παραίσθησιν 
ή ψευδαίσθησιν ή τών ιδεών ασυναρτησίαν ήδύνατό 
τις νά άνακαλύψφ. Καί ήθελον άποτύχει είς τήν 
διά . νωσιν άνευ τής ιδίας αύτοΰ έξομολογήσεως. Μία 
μόνη ιδέα τόν έτυράννει, τόν έβασάνιζεν, ή ιδέα, 
ό τι οί άνθρωποι έφριττον είς τή< ασχήμιαν του. Καί 
έννόει μέν, ό τι «οφείλε νά μή περιορίση έαυτόν ένε- 
κεν τού σωματικού του ατυχήματος, άλλ ούχ ήττον 
έδεσμεύετο ύπ’ αύτοΰ. Καί έν τούτοι; ό άνθρωπος ού- 
το ; ήν «όραϊος" δέν έφερε βεβαίως τήν κεφαλήν του 
Αδώνιδος έπί τοΰ σώματος τοΰ ΙΙρακλέους, ούδόλως 
όμως ήν δυσειδή; και ειδεχθής, ώ ; έφαντάζετο, 
αλλά μνλλον έπιπρεπής καί εύσώματος. Κ ατά  τής 
θερσιτικής ταύτης μονομανίας χατέφυγον είς ήθιχά 
τινα μέσα- κχτέδε-.ξχ αύτφ τήν συμμετρίαν τώ ν 
μελών του, απέδειξα τήν εύρυθμίχν τώ ν υπογραμ
μών τοΰ προσώπου" έπείσθη τέλος, άλλά δέν εγεινε 
κύριο; τής πεποιθήσεώς του. Μόλις έξ«ρχετ>, καί έ - 
πέστρεφεν οίκοι δρομαίως, ή κρίσι; τόν παρήτει, ή 
ιδέα εσκίαζε τόν νοΰν, παρέλυε τήν βούλησιν αύτοΰ- 
έλησμόνει ό άτυχή; τήν ηθικήν του ελευθερίαν. Εάν 
ήδη είς τήν ίδέαν ταύτην άντικατασταθή άλλη τις 
φονική ή εμπρηστική, ευκόλως δύναταί τ ι ;  νά έννοή- 
σ·/ι τά ; νοσηρά; φαυλότητας.

Ενίοτε καί έν τή ύγιά αύτή καταστάσε·. λέξις τις,' 
πολλακι; επαναλαμβανόμενη, καταντά εξι; καί δυσ- 
κόλω; δύναταί τις νά. άποτεινάξτ, τόν ζυγόν αυτής, 
¿ίστε άπο σκοποΰ, άνευ λ.όγου επανέρχεται έπί τό  
στόμα καί ό άνθρωπος καθίσταται γελοίος. Οϋτω, 
προΰπαρχούση; μ.άλιστα νευρικής τίνος εύπαθείας, ι
δέα τ ι ;  πολλάκις έπανερχομένη προσηλοΰται, τίροσ- 
περονάται έν τώ  λογισμώ, ώ ; άλλη άκανθα, κατά 

| τό  λέγε.ν τοΰ ΥΐΓθν, άντί αίματος καί φλεγμονή.
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ςυσσωρεύουσα ψυχικόν πνεύμα (fluide nerveux), διε- 
γείρουσα οργασμόν διανοητικόν και συνελκουσα πά
σας τά ; λο-.πάς ιδέας, γίνετα ι κυρία τή ; διανοίας, 
δεσμεύει τήν ηθικήν ελευθερίαν’ ή ιδέα σύρει τόν 
άνθρωπον άκρίτως, άσυνειδήτω;- ή ιδέα μαίνεται 
Πσαύτως ψυχικόν τ ι  πάθος οία ή ζηλοτυπία, ή έρα 
σιχρηματία, ή φιλοδοξία, ή φιλοπρωτία, ή φιλαρ 
χία, καί τά  τοιαϋτα, πάθος τ ι  τοιοΰτον λέγω , έρε 
διζόμενον καί ΰπεκκαιόμε ον δι «θηριοΰται, άφηνιά, 
έπισκοτεϊ τόν νοΰν, έκκρούιι τόν λογισμόν, ώς ελε 
γεν ό περί ψυχικ«ϋν παθών συγγράψα; -τωϊκός Χρύ 
σιππος, δεσπόζει ήδη τής αίσθήσεως,τής κρίσεω, τή : 
βουλήσεως αυτής" ή δέ ψυχή εγείρεται,διορά τήν συνο 
μαρτοΰσαντώ πάθει αμαρτίαν,πειράται νά αναχαίτιση 
αύτήν, άλλ' αδυνατεί' κάθηται μέν έπί τοΰ θρόνου, 
άλλ' άπώλεσεν ήδη τούς οίακας τής κυβερνήσεως, 
διατάσσει μέν, άλλά δέν ϋπακούεται πλέον, βασι 
λεύει άλλά δεν κυβερνά Καί ό ά-θρωπος σύρομε 
νος ύπο τοΰ πάθους περιπίπτει είς τό  αμάρτημα, έ 
πιζήμ'.ο; είς έαυτόν, είς τούς όμ.οίου; του, ε.ς τή/ 
πατρίδα αύτήν γιγνόμενος.

Εν τισ ι περιπτώσεσιν, έν αίς υπάρχει μικτή τις 
κατάστασις λόγου καί παραλογίας, νους καί παρα- 
νοίας, ή διάγνωσις αποβαίνει έτι μάλλον δυσχερής. 
Διά τόν εϊρημένον λόγον ό περιώνυμος Lelut ευρι- 
σκεν έν Γαλλία είκοσι παράνεα; έπί χιλίων κατα
δίκων, καί μόνον ένα έπί χιλίων ελευθέρων ανθρώ
πων. Αλλ’ εάν πρότερον νοσούντέ; τ ι  ες κατεδικά- 
ζοντο ώς κακούργοι, έπήλθε νΰν ή μονομανία, λέγει 
ό Moreau καί άπέσπασεν έκ τών χειρών τοΰ δη 
μίου καί τής ατιμίας άτυχείς τινας ανθρώπους, οί 
τινε; κατά τοσοΰτον ήσαν ένοχοι καθ όσον ένόσουν. ( )

Ó δέ νόμος τή ; φυσικής κληρονομιάς, δι’ ού οί 
φρενοπαθείας καί νευρώσεις έν γένει πάσχοντε; γο 
νείς μεταδίδουσιν είς τά  έγκονα τήν νοσνράν διά- 
θεσιν, ήτις πολλάκις κατά τήν αύτήν εποχήν τής ή- 
λικίας, καθ’ ήν έξερράγη είς τούς γονείς προκαλεί 
καί είς τούς απογόνους τό αυτό νόσημα ή παραπλή 
σιόν τ ι  καί σύμφυλον, ό νόμος, λέγω, ούτος προσέ- 
θηκε νέον μέσον διαγνώσεως. Παρετηρήθη, τ«υόντι, 
ό τ ι αί ψυχικαί νόσοι είσί μάλλον έμφυτοι καί σπα 
νίω; έπήλυδες. Οί δέ Ιατροί δι’ άπογραφικών ερευ
νών, δι’ άριθμ.ολογικών άποδείξεων ϋπεστήριξαν ότι 
αί νόσοι αύται έπί έννέα δέκατα είσί συγγενείς καί 
έπί έν μόνον έπίκτητοι. 0  δέ Moreau έν τώ  πε 
ρυσιν έκ«)οθέ ντι συγγράμματι αύτοΰ περί τή ; νοση
ρά; ψυχολογία; καί τών σχεσεων αυτής πρός τήν 
φιλοσοφίαν τής ιστορίας, δι’ άκαταμαχήτων λόγων 
κατέστησε τά ; επιστημονικά; ταύτας παρατηρήσεις 
ΰπεράνω πάσης άμφισβητήσε««:, κηρύττων συγχρόνως 
ό τι αύται είσίν όλως προϊόντα τή ; νεωτέρας επ ιστή
μης,άγνωστοι ήπαραγνωρ σθεΐσαι παρά τών αρχαίων.

Ούδεμία πλέον μένει αμφιβολία, ότι υπάρχουν 
άνθρωποι, οϊτινε; φέρονται είς πράξεις αθεμίτους καί 
παρανόμου; ένεκεν ψυχικής νόσου χαί περ μή άπο

( ')  Moreau (do Tours) l.a Psvchol.igio Morliide dans scs 
rapporls avec la PLilcsophio de I’ liisloiie, ioiroduclion.

λέσαντες τήν ήθιχήν αύτών ελευθερίαν, ήτις ΰπάρχε·. 
ώ : si μή υπήρχε, μένει γράμμα νεκρόν, ώ ; ά.ίοφαί- 
νεται ό προμνημονευθεί; Moreau H ) ’ άλλοι δέ, οϊ- 
τινε; έξ έθους μόνον καί χαχών έξεων διαπραττου- 
οιν έργα επιζήμια καί αποτρόπαια. Θαυμάσιο·« δέ 
ύπ-μνηυ.α έ ρα.ε πρότινος ó Michea περί τοΰ τρό
που δι οϋ δυνάμεθα νά διαγνώσωμεν καί διακρίνω- 
μεν τά ; νοσηρά; έκ τών έ ξ  έθους μοχθηριών' ή δέ 
διάγνωσι; έστίν ουσιώδης, διότι διά τους μέν άναγ- 
καιοΰσι θεραπευτήρια καί Ιατροί, διά τού; δέ σω 
φρονιστήρια καί σωφρονισταί.

Ερχομαι ήδη δια βραχέων νά αποδείξω, ό τι ταΰ- 
τα  πάντα δέν είναι προϊόντα τής νεωτέρας έπιστή- 
μης, «ο; τινες άποφαίνονται ( 2 1. Ο τι οί Ελληνες άνα- 
πληρωσαντες διά τή : με-αλοφυιας αύτώ « τήν έκ 
τοΰ χρόνου πείραν έγνώριζον ό τι καί αί άρεταί καί 
ακίαι καί εν γένει ό ηθικός χαρακτήρ μεταδίδεται 

έκ τών γονέων είς τά  εκγονα. Ελάμβανον δέ ΰπ 
ö iiv  τόν νόμον τή : φυσικής κληρονομιάς ού μόνον 
είς τήν θεραπευτικήν άλλά καί εις τήν έφαρμογήν 
τ«υν ομικών διατάξεων καί είς τήν σύνταξιν τών 
νομών αύτών. Διέκρινον δέ άριδήλως τάς νοσηράς έκ 
τών ές έθους μ/>χθηριών.

Οί καθ ήμας φυσιολόγοι ΰποστηρίζουσιν ο τι αί 
παντοίαι μ,ορφαί τοΰ ανθρωπίνου ήθικοΰ χαρακτήρος 
παράγονται έκ τή : όργανική; διαπλάσεως καί έκ 
τών γονέων είς τά  έγκονα μετοχεύονται. Ó δέ Κάν
τιο ; έπρέσβευεν, ό τι ό ηθικό; χαρακτήρ τό  γινόμε
νον έστί τών πρώτων τοΰ βίου εντυπώσεων έπί τής 
κράσεως καί τή ; ανατροφής. Ούδείς αμφιβάλλει, 
ότι σύντονοι έπιδράσεις, μάλιστα έπί τής πρώτης έ- 
ποχής τοΰ βίου, έχουσιν επιρροήν έπί τοΰ χαρακτή
ρος τοΰ ανθρώπου, καί ή ανατροφή ιδίως τροπολο
γεί ούκ ολίγον τάς διαφόρου; κλίσεις καί ορέξεις' 
οΰχ ή ττον ή οργανική διάπλασι; ή ύπό τής φύσεως 
ύφανθεϊσα είναι ή ουσιώδη; βάσις, ή πριότη κρηπίς. 
11 αλήθεια αΰτη, ή άκταμαχήτω; ΰποστηριχθείσα 
κατά τά  τελευταία ταΰτα έτη, υπήρξε κοινοτάτη 
παρά τοΐς άρχαίοι; Ιιλλησιν. Οί Ελληνες έθεώρουν 
τά ; άρετάς κα- κακία; πεφυκυία; έν ήμϊν καί έν μέ- 
ρει τροπολογουμένας dià τοΰ έθους, β Ούτ άρα φύ- 
<> σει ούτε παραφύσιν, λέγει ά Αριστοτέλης, έγγί- 
ο νονται αί άρεταί, άλλά πεφύ ασιν ήμϊν, δέςασδαι 
ό αύτά; τελειουμένα: διά τοΰ έθους »  (3 ). Διαποι- 
κίλονται δε αί άρεταί καί κακίαι ένεκεν τής φύσεως 
έκαστου οϊονεί τής όργανική; διαπλάσεως. a Διαφο- 
ι> ράς γε  τινάς έτέρας, «ϋσπ-:ρ χροιάς ιδίας, λέγει ό 
»  Πλούταρχος, αί άρεταί διά τάς φύσεις «αμβάνου- 
»  σιν »  (4 ). Πσαύτως οί Ελληνες έγνώριζον, ώ ; οί 
νεώτεροι (5 ) ότι έκ τής μικτή; καταστάσεω; τών

(I) Moreau οελ. 136.
(2, Moreau pag. 136, 194,811, 813, 249. — 'flí- Βε- 

vue «1rs dcui mondes. Tom. 85 j'· janvier : Ι^βΟ. D-sDí- 
gêueresccnccs de i’ espèce Iiumuino par Alfred: Mnur*. 
p ap . 50 .

(3) ’Ap«n. ΊΙβιχ. Νιχομ. It. 6' Κ. ά.
|4) Πλουτάρχου γυνβιχώϋ ό ρ «β Ι ,  Τ ιμ , 3 ¿χβ. A ti 'i.  β «λ. 100. 

I (3) Moreau, pag. 549.



παθητικών δυνάμεων έ—όγαζον μικτοί ήθικοΐ χαρα
κτήρες έκ τής κράσεω; τή ; αρετής καί κακία; συγ- 
κχτασχηματιζόμενοι.

«  Ο '«  άν γένοιτο χωρίς έσθλ.ά καί κακά.
Λλλ’ έστι τις σύγκρασες β , 

κατά τόν Εϋριπίυ'.ν.
Ο τι δε έπεκράτει ή ιδέα περί τής μετοχετεύσεως 

αύτών έκ των γονέων εις τά  έκγονα, έστω μοι μάρ- 
τυς ό σοφώτατο; αύτό; Ευριπίδη?, λ ίγω ν ' 

α ί> Παί Κρέοντο;, ώ ; αληθές ήν άρα 
Εσθλών άπ’ ανδρών εσθλά γίγ-νεσθαι τέκνα.
Κακών δ’ όμοια τή φύσει τ^  του Πατρός (1 ) 8. 
έγνώριζον δε επίσης, δ τι ή εϊ; τήν μελαγχολίαν 

κ«1 φρενοπάθειαν καί έν γένει εις τάς νευρώσεις δ .ά
θεοι; ικεταδίδεται έκ τών γενητόρων εις τά  έκγονα. 
Οί δέ Ιατροί έθεράπευον τά  τέκνα τώ ν έκ το ιού των 
νοσημάτων πασχόντωη β ού δοκούντα νοσεϊν, άλλ ’ 
έπιτηδείως εχοντα π ός τήν αύτήν νόσον, 8 όπως 
έμποδί-ωσι τήν έκρηξιν ταύτης, διασκεδάσωσι καί 
άποπέμψωσι μεγάλου πάθους μικρόν σπέρμα. «  Με 
λαγχολικών παισί καί έπιληπτικών, λέγει ό πο
λυμαθέστατος Πλούταρχος, γυμνάσια καί δίαιτας 
καί φάρμακα προσάγουσιν ού νοσουσιν, άλλ ένεκα 
τού μ ή νοσήσαι. » 12 )

Υπήρξε δέ και νόμος παρά τισι τών Ελλήνων ά- 
παγορεύων τάς συζεύξεις τώ ν υπό τοιούτων νοσημά
των κατεχομένων ό  Αρίστων Ι,πκρά -τοβαίω ) α
ναφέρει, ό τι α Σπαρτιατών νόμος τά ττε ι ζημία;, τήν 
ϊ  μέν πρώτην άγαμίου, τήν δευτέραν όψιγαμίου,
* τν,ν τρίτν,ν καί μεγίστν,ν κακογαμίου. ο 

Είρήοθω δέ έκ περιουσίας, ότι τό  πάλαι άταράλ-
λακτα ώ : καί καθ ήμ.άς δεν διέφυγε τν,ν Ελληνι
κήν ευφυΐαν ή π>ρατήρησις, οτι αί ήθικαί προσβο· 
λ«1 καί Ολιβεραί εντυπώσεις αί εις τούς γονείς γι- 
γνόμεναι έπν.ρεάζουσι τά μέγιστα τήν ευγονίαν 

«  ιΜν,δ’ άπό δυστνίνοιο τάφου άπονοστήσαντα. 
Σπερμαίνειν γενεν,ν, άλλ’ αθανάτων άπο δαιτός. » 

έλεγεν ό Πσίοδος.
Μεταβαίνω ήδη νά αποδείξω ό τι διέκρινον άρι- 

δήλως τάς εξ έθους μοχθνρίας εκ τώ ν νοσηρών. ό  
Πλάτων έν τώ  δια λόγω τού Τιμαίου σαφώς άποφαί- 
νεται. α Κακός μέν έ/.ών ούδεί," διά δέ πονν,ράν ε- 
ϊ  ξιν τινά τού σώματος, καί άπαίδευτον τροφήν ό 
β κακός γίνεται κακός' παντί δέ ταύτα έχθρά, καί
*  κακόν τ ι  προσγίγνεται. »  Φαίνεται δέ ό τ ι  ή λέξι; 
κακοφυία έσνμαι.ε νοσηράν μοχθν,ρίαν, ώ : έκ των 
έν τή  Πλατωνική συλλογή όρων ¡ί; τόν μαθητήν 
του Πλάτωνος Σπεύσιππον αποδιδομένων δύναταί
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( I ) *0 Morel έν Tip τϊλευταίω αυτού σνγγράυαατι χεουσι 
έχί’.οέντι, λαλών — Ερί τής f .σιχής χληφονομίας χαραχέμχει 
είς '-.ον Datier μντμονεύουτχ χωρίου τινδς Τιμαίου τού Λο- 
xj.O, ούτω; εχαντος- « χα ταύτα μέ» (άρεταί χλΙ χαχίαι 
δηλ.) αίτια έκ τών γενη-όρων χα! στιιχε’ων έχά*(εται μάλλον 
ή ές άμέων ». Morel, Troilé des maladies moniales, Palis 
1359 po". S.

(2j Ιίλουτ. Περ' τω ν  ύχδ του  ίεοϋ ¡δραδέω; τιμωριυμινων. 

τομί 4 σελ. 32, εχδ. Αειψ.

τις νά εϊκάτ/ι' έχει δ ’ ούτως' s κακορυία, κακ ία έν
* φύσει, καί αμαρτία τού κατά φύτιν, νόσο; τυΰ 
8 κατά φύσιν. β

0  δε Αριστοτέλνι; έτι σαφέστερου διακρίνει τάς 
ές έθους μοχθηρίας έκ τών νοσηματωδών. Λαλών 
περί τώ ν Οε,ρΐωδιών αποδίδει ταύτις; εί; τούς βαρ
βάρου;' “  ένια δέ, λέγει, γίνεται καί 'διά νόσου; καί 
πνιρώσεις' 8 (| ) καί παρακατιών' α αί δε διά νό · 
» σου; γ·ίνονταικιί μανίαν έ-ίοις, έόσπερ-ό την μκ1 
»  τέρα καθιερεύσας καί φαγ·ών, καί ό τού συνδούλου
* τό  άπαρ' αί δέ νοσνιματώδεις ?, ές έθους. Κ α ί 
β πάσα ύπερβάλλουσα κακία καί αφροσύνη καί δει- 
8 λία, καί ακολασία, καί χαλεπότης, αί μέν θηριώ- 
8 δεις, « ί  δέ νοστ.υ.ατώδ«ις είσίν. ο Μνείαν δέ ποι
είται δικαστικής άθωώσεως λίαν περιέργου, α Κα- 
8 τηγορούμενός τις ό τι τόν πατέρα αυτού τύπτει, 
β καί γάρ ούτος, έφη, τόν εαυτού, κάκεΐνος τόν ά- 
8 νωθεν' καί τό  παιδίον δείξας, καί ούτος έμέ, έφη, 
s όταν άνήρ γέ-η τα ι' συγγενές γάρ ή ιίν  (2 ). Καί 
8 άποφυγεΐν οή ' έδόκει γάρ τοϊς δικασταίς φυσικήν 
8 είναι τήν αμαρτίαν ο (3 ). «  Καί διάνοιαΐ τινες 
»  καί πάθη, λέγει 6 Μεγαύόνους Αριστοτέλης, ούκ 
8 έφ' ήμίν εΐσίν, -η πράξεις αί κατά τάς τοιαύτας 
8 διανοία; καί λογισμούς, άλλ ώσπερ Φιλόλαος έ- 
s φη είναι τινός λόγους κρείττους ήμών β (4 ). *Εν 
δέ τώ ν πολλών ατυχημάτων έστί και τούτο, ότι ές 
ων ό Φιλόλαος ούτος έγραψε σπουδαίων ζητημάτων 
ούδέν περιϊ,λθεν εί; ημάς.

ΟΙ καθ ήμάς Ιατροί ώθησαν έπί το τούτον τήν έ
ρευναν τών νοσηρών ψυχικών συμπτωμάτων, ώστε 
δυσκόλως δύναταί τις νά έννο/,ση πού λήγει ή υγεία, 
καί πότε άρχεται ή νόσος. Τά μεταξύ τής φυσιολο- 
γ  κής καί παθολογικής καταστάσεως όρια λέγει ό 
Darcmberg είναι δύσκολου νά τεθώσι. Τίς τωόντι ή
θελε φανταοθή, ό τι καί αύτήν τή< ύψηλοτέραν καί 
ίσχυροτε'.αν έκφρασιν τών ψυχικών δυνάμ,εων, τήν 
μεγαλοφυίαν αύτήν, πιότερου ό Dryden καί πέρυσι 
ό Moreau έγκεοαλικήν νόσον, νεύρωσιν ή φρενοπά- 
θειαν ήθελον θεωρήσει ; Ö σοφό: Ιατρός τού Bie6tre 
μεταξύ πολλών άλλων πρός ΰποστήριξιν τής ιδέας 
ταύτης καταχωρίζει έν τώ  μνησθέντι συγγράμματι 
αυτού τάς βιογραφίας τών δαιμονιωτέρων ανθρώπων 
αρχαίων τε  καί νέων, δί’ ών πειράται νά απόδειξη 
ό'τι οί μέν αύτώ · ησαν έκτοποι, ίδιογνώμονες, ή πα
ράφοροι, οί δέ παοάκοποι, ή καί έκφρονες. Δανείζε
τα ι δέ πρό: μείζονα ένίσχυσιν τού λόγου «ύτού έκ 
τού σιτγγράμαατος τού Huarte (5 ) ό ,τ; ό Αριστοτέ
λης λέγει περί τώ ν μεγαλοφυών ανδρών. ό  Αριστο
τέλης τω όντι λαλών περί φρονήσεω; νοό; καί σοφία; 
(6 ) αναφέρει ότι, ο όσοι κατά φιλοσοφίαν ή πολιτι-
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(1) Άριστ. »ΰτ¿0. P. VII. Κ. I.
(2) AÙT'.O. ‘£10. μεγάλων II. Κ. VI.
(3) Εύ ’ΒΟιχ. Εύβημ. H. II. II. VI. xil ΉΟιχ. Μεγ. Β. II 

Κ. VI.
(4) Αύτ. m  F.Ù3. Ρ. II. Κ. VI I.
(3) Moreau αύτοβ. j aΓ 393 433.
(6) Άριβτ. ΙΐροβΧ Τμ. XXX.
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8 κήν ή ποίτ,σιν γεγόνασι περιττοί ά 'δ ιε ;  φαίνονται 
»  μελαχολικοί άντε:. > Μνείαν δέ ποιείται ώς με
λαγχολικών τού τε  Εμπεδοκλέους, Σωκράτου; καί 
Πλάτωνος, ό»ς δέ εκστατικών τού τε  Λίαντος καί 
Εαλλεροφόντου. Αλλ ’ 6 μ.εγαλόνους φιλόσοφο; προσ
θέτει, ό τι «  πολλοί; τών τοιούτων γίνονται νοσή
ματα άπό τοιαύτης κράσεως τ ώ  σώματι. γ ίνα δέ 
έξηγήστι τίνι τρόπω συμ.βαίνουσι καί ψυχικά νοσή 
'ματα αναζητεί τάς άναλογίας εί; τούς παροινούντας, 
έν οίς, λέγει, ό μέν γίνετα ι οργίλο: καί ιταμός, ό 
δέ έλεήμων, φιλάνθρωπος καί άρίδακρυς, ό δέ λ ά 
λος, θαρραλέος καί ρητορικός, καί άλλος μελαγχο 
λικός, εκστατικός καί επιληπτικός, όθεν δήλον γ ί 
νεται ό τι ό Αριστοτέλης δεν εννόησε νά υποστήριξή 
ό τ ι οί περιττοί άνδρες είσί νευροπαθεΐς, άλλα νά έ- 
ξηγήση τίνι τρόπω διά τής διεγέρσεω; καί ΰπερκεν 
τήσεω; τών ψυχικών δυνάμεων ένδεχόμενον νά κα- 
ταντήσωσι τοιοϋτοι, ώ ; συμβαίνει τοϊς μεθύοοσι διά 
τής πυρωτικής ένεργείας τού οίνου έπί τού νευρικού 
συστήματος. Καί έκαστο; εννοεί, ότι όταν διά σφο
δρά; τινο; ένεργείας κάμ,πτωνται αϊ νευρικαί ίνε; 
μάλλον παρ’ ό,τι επιτρέπει ή φύσις αύτών, ένδέχε - 
τα ι νά διαρραγώσιν. Οϋτω: ότέ μ.έν έκ τής μεγάλης 
προσηλώσεως τής προσοχής, τής τάσεως τής σκέ- 
ψεως, ένεκεν τής συνώσεως καί συμπιλήσεως ποικί
λων ιδεών καί παντοίων γνώσεων διαοτρέφοντη καί 
παρακρούονται αί διανοητικαί δα-.άμει;' ( I I  ότέ δέ, 
(όπερ καί συνεχέστερου) ή σφοδ.ά έξαψι; τής φαν
τασίας παρα-ρέπει ή παραλύει τάς λοιπά; τού νοό; 
δυνάμεις. Οθεν ό Αριστοτέλης παρετήρη,σεν ό τι οί 
περί τήν ποίησιν μάλιστα είσιν οί πλείστοι μελαγ- 
χολικοί, άναφέ:ει δέ ότι, β Μαρακός ό Συρακούσιο; 
8 καί άμείνων ήν ποιητής ό τ  έκσταίη 8.

II ϋψηλοτερ* έκδήλωσ ς τής ψυχή; δεν γενν ϊτα ι 
έξ άπλής διεγέρσεω; τών -.ευρικών δυνά .εων τού 
εγκεφάλου, ούτε κάν καθ’ όλοκληρίαν έκ τού μείζο 
νο: όγκου αύτού, άλ.λ’ έκ τής εύρυθμοτέρα: καί τ ε 
λειότερα; οργανικής δ.απλάοεως, ώ ; ύπεστήριξαν καί

( 1 )  "Οτ»ν X 1 T Í  τ4 ί ν ε » : ώ ;  Ιτος ή  E u p t œ  Λ ssin" 
τό; ίσυτολά; τού Οίμβυλοου ττρ4; τόν φίλον αύτοϋ l'arjiiia- 
frn ton Ε se, οί ά.Ορωττοι έμειναν έχΟαμδοι άναγινώ χοντες 
εν ταΐ; έχιστολ.α ; βχώματα άφ-ή, άνοίχει» τώ μιγαλόνω άν- 
διί, ίχτοπία; ίέ χα! ôp'oû λογισμού τταρεχτροχάς μάλλ.ν ά- 
ναγγέλοντα. 01 χη'όμενοι τή; δοξης τού άνδ δς έχειοάβηταν 
νά διχαιιλ γτ,σωβι t í ;  ετπστολα; ταύτα; ε'ποντε; ότι εγι-,φη- 
CX-I 'να μή ϊδ.νβι ·*·. i  τδ φώ;· Ιγράφησαν έ> στι'μαΤ; άχλή; 
βιλιχή δια/ σεω; μαχρδν ραοχάνου δφβαλμού. Άλλ* α! ίπ  
στολαΐ εγράφησαν ίχό τ  ύ μεγάλου ά δρό;, χαΐ ή ?ιχαιολό- 
-,τ,σι; αϋτη φαίνεται άνί ,/·.ρος. "Οταν δε τ ι ;  άναγνώοη τδν 
Κ ό σ μ ο ν  έννοί; οτι ¡vexev συνώσεω; χαί συμχιλήσεω; το- 
«ούτων ίδιών χαΐ γ,ώοεων, χα! τοι μή συμίαινούση ψυ/.χή; 
διασ ρ-φή; χα! χαοαχρούσεωι, χ,λαρούται ενίοτε τό έλαττ,ριον 
τών ψ·-/ιχών δυνάμεων, διαστέλλεται, ώ; ε χεΤν, ή μεγαλο- 
φυίαώσ ε νά έχχέσρ ε.'ς τ'.ν άγοραίαν χα! /υδαί ν διά νοιαν 
τών κολλών. Καί ούδόλω; χαράδοξον v i Ιδωμεν εν δεύτερα 
έχδεσιι τή Κ ο σ ε ρ α < ψ υ / ο λ ο γ ί α ,  κατ*τα7σί;Λενον 
μεταζυ των χαραχαιόντων δαιμόνιων άνίρ >τ! τδν μεγαλο- 
φ-ή συγ-;·ραφέα τών Έ ί χ ό ν ω ν  τ ή ΐ ρ ύ ε ι  ω ς

απέδειξαν οί νεώτεροι φυσιολόγοι, ¿λησμόνησαν δ ’ 
ούτοι ό τι ό Γαληνό; τούτ’ αύτό υποστηρίζω·/ ελενε 
πρό; τόν Ερασίστρατον, «  άμεινον δ ’ ήν άρα τή  τής 
8 ούσία; ευκρασία τού νοούντο; σώματος ό,τι πότ’
» άν ή τούτο τήν σύνεσιν έτεσθαι νομίζειν, ού τή  
8 ποικιλία τής συνθέσεως ο'-δέ γάρ τώ  πλήθει τυύ 
8 πνεύματος τού ψυχικού χρήναι δοκεί μοι μάλλον 
8 περ, ή τή  ποιότητι τήν ακρίβειαν τής νοήσεω; ά- 
8 ναφέρειν. β Καθώ; δέ ό άνθρωπο; πολλάκις φέρει 
έκ γενετής τά μυώδες σύστημα καλώ; διαπεπλα- 
σμ.ένον, ώστε διά τη ; σωμασκία; γ ίγνετα ι ακολού
θως ρωμαλέος καί αθλητής, οϋτω, ό τελ  ιότερον φέ- 
ρων τά νευρικόν σύστημα διά τή ; νευρασκίας, ώς εί- 
πεϊν, τής άσκήσεω; δηλαδή τού νοάς καθίστασαι με
γαλοφυή; καί δαιμόνιος. Αληθώς έν σπανίαις τισ ί 
περιπτώσεσι (καί παραδείγματα τινα προσάγει ό 
Mureiiu: νοσερά διέγερσι; ή αδράνεια τού έγκεφά- 
'<ου έξακοντιζει στιγμιαία; ευφυΐας μαρμαρυγάς, α λ 
λά δέν έπεται έκ τούτου, ό’τ ι  ή μεγαλοφυΐα είναι 
νοσερά; άπεργασίας αποτέλεσμα. Δέν είναι αϋτη α 
καριαίοι σπινθήρος απαύγασμα, καί τής έξάψεω; τής 
φαντασίας μονοφυές αποκύημα, άλλ’ ένδελεχοΰς καί 
διηνεκούς εργασίας τού νοό; Οεσπέσιον προϊόν, ¿ρω 
τηθείς ό Μέγας ΙΝ'εύτων πώς άνεκάλυψε τήν γενικήν 
βαρύτητα, άεί έπ αύτή συλλογιζόμενος, άπήν—ησεν. 
a Ο Ζεύςις, αΐτιωμένων τινών αύτόν ό τι βραδέως 
s ζωγραφεϊ, ομολογώ, έφη, έπί πολ'/ ψ χρόνω γρά- 
8 φειν, καί γάρ εί; πολύν. β Π δέ διαφορά τής με- 
γαλοφυΐας απορρέει, ούχί άναμφιβόλως έκ τής νοση
ρά; καταστάσεως, άλλά έκ τή ; έτεροιότητο; τή ; ορ
γανική; διαπλάσεως, δι’ ή; καθίσταται έκαστο; δε
κτικός ή άδεκτος εί; είδό; τ ι  ευφυΐα;' εί; τρόπον 
ιϋστε ό μέν γεννάται ίνα γίνη, μεγαλοφυή; πολιτι
κός, ή στρατηγ ός, ή ίατρός, άλλ ’ ούχί συγχρόνως 
καί μεγαλοφυή; ποιητή:, ή ζωγράφο:. Ο μέν διά τής 
εύρυχώρου διανοία; αύτού αντιλαμβάνεται έν άκα- 
ρεί τώ ν αντικειμένων, κατέχει έν τή  κραταιδ του 
μν/μρ πάσας τά ; αντιλήψεις, έκτυποι ταύτα; ό>; 
δι' έκμαγείου έν τή  φαντασία, διασκοπεϊ τα ; κοσ- 
νότητχς καί διαφοράς, τά ; σχέσεις καί άναλογίας, 
τά ; ομοιότητας καί άνομοιότητας, έςάγει συμπερά
σματα, άναβαί ει εις τά  καθόλου, ύψούται εις τάς 
θεωρίας, θ:ωρί>ς, αϊτινες είσίν αί κρηπίδες τών επι
στημών, καί ά: ό όχλος, οί άμα'ΐεΐ; καί σκαιοί τών 
άνθριόπων διαφαυλίζουσι καί καταγ-ελώσιν. Ó δέ διά 
τής όξυνοία; αυτού ανακαλύπτει καί τούς μικρότε
ρου; χαρακτήρα; τών αντικειμένων, άνιχνεύει καί 
τά ; λεπσοτέρας ίδ ότητας αύτών, τάς παραδίδει εϊ; 
τήν φαντασ αν" αδτη δέ διασκευάζει, πολυτρόπω; 
μεταπλάττ-ι αϋτάς, δίδει νέαν ζωήν, άπεργαζομ.ένη, 
ώ ; Ο.εγον οί αρχαίοι, τήν μ.έν ποίησιν, φθεγγομένην 
ζωγραφιάν, τν.ν δέ ζωγραφίαν, σιγώσαν ποίησιν. 
ι\αί τ£; αμφιβάλλει περί τής μεγαλοφυΐα; τού Ομή
ρου; τίς αμφισβητεί τό  δαιμόνιου τού μεγάλου Α 
λεξάνδρου ; αλλ ’ οϋτε ό Μέγα; Αλέξανδρος ήθελε 
γράψει τήν ίλιάδα, οϋτ’  ό όμηρος ήθελε κερδήσει 
τήν έν Λ ρβήλοις μάχην' ό Ομηρος έγνώριζε τήν α 
λήθειαν ταύτην εϊπών,
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η*Αλλω μίν γάρ έίωχε ίείς ιεολεμήΤ* έ?γα.
"Λλλω 4' 4ρχή* ύν, έτέρω χΐίιριν χαΐ «οι4ήν.
"Λλλφ 4' ίν στήίϊίϊ! τίβ.ι νό'.ν (ύ.ύαοα Ζεύς
Έσβλόν.

Καί ταϋτα ρ,έν άρκοΰσιν 8~ως χαταδειχθή δ τι οί 
Ελληνες πρό; το ί; άλλοι; δέν υστέρησαν μή :ε επί 
τω ν έπ εσχάτων ήμερων γενοαενων παρατηρήσεων 
εις τά  νοσήμ.ατα των ψυχικών δυνάμεων. Ουδεί; άρ- 
νείτα·., ό ι τά  καθ’  άμα; πεπολιτισμένα έθνη παλλ 
έπενόησαν, π/ι.λά έφεδρον καί ούκ ολίγα; άνακαλύ · 
ψεις κατώρθωσαν, άλλ’ υύδόλω; θαυμάζομεν άναλο- 
γιζομ^νοι, δτι τοοον το; χρ -νο; άπειρον ύλην ον ε· 
σώρευσε καί ά.θονον τροφήν τώ  νώ προσ,φεριν' έ 
Ον/, δε πολυάνθρωπα, £ κράτο. έ αστόν συνιστώντα 
καί έν μκά πρώτε.ο ίση, ώ ; έπί τό  πολύ τα ; δυνά
μει; αύτών συγκεντρόύντ», διά ο υρίων μέσων τδν 
ζήλον ύποθάλπουσι, καί τήν εύφ /¿αν συνδαυλ ζουσιν' 
έν ω  ή των Ελλή ων σοφία ύπήρξεν ακραιφνούς και 
αγνής μεγάλοφυΐα; του έθνους απόρροια' ( I )  δσον δε 
προάγονται εί; τόν π .λ  τισμόν τά  έθνη, τοσούτον 
μάλλον έκπλήπττονται εί; τό μεγαλείου καί δψνς 
αϋτή;, καίτοι τώ ,  πλείστων Συγγραμμάτων άπολε- 
βΟεντων καί τών καλλιτεχνημάτων άφανισθεντων' 
οϋδέ έπαυσαν, ουδέ παύσ,υσι θαυμάζοντε., αυτήν' ε- 
νεσαρκώθη αύτη εί; τόν ρούν τώ ν αίώ.ων, κάθ/,ται 
έπι τών πτερύγων τής αίωνιοτ/,το;. Ευγνωμονώ ονν 
το ί; εκλέξασί με καθ/γ/,ταί;, δτι προσ/.νεγκον τήν 
συγκυρίαν ταύτ/ιν, ώ στε κάγώ δ ελάχιστο; τών κα 
θηγητών τού πονεπιστ/μ ου νά προσθέσω μικρόν τι 
άνθ ίδιον εί; τόν στέφανον τής Ελλ/νικ/,; μεγαλο- 
φυίας, 8ν εξακολουθούσε νά πλέκωσιν οί αίώνε;, ευ
γνωμονώ, λέγω, διά τόν λόγ·ον τούτον, δ ιότι δέν 
μέ τε'ρπει ή Πρυτανεία τού πα επιστ/,μ ου, άλλά 
μοί μέλει, άλλά μέ τέρπει ή εί; τήν σοφίαν πρυτα 
νεία τών Ελλήνων.

ΑΧ ΑΛΕΚ ΤΑ  Τ Ι\Α
ΠΕΡΙ ΤΗ 2 ΕΠ ΛΡΧΙΛΧ ΦίΛΙΠΠΟΥΟΟΛΕΩΧ.

(Τέλος, "los βυλλάβ. 239.)

 000--

1 ν . Π α ιγ ν ίδ ια  τώ ν  παίοων.

Η 4οιψάάα, ή αλλαχού άμάάα καλούμενη' παί
ζε τα ι κατά τόν αύτόν τρόπον.

(1) Tijv àXrOsixv Toâti)* ;<.s:x;v noXXvv èxçpi;e: Oxofistriu; 
4 Kenao, svp Y?i?» 4- èvra'6x |uxpiv srspucsic-qv cipxoôtrjv 
rpè5 èviff/oeiv tûv 5vo> t'fiyUwav. Ce qu’ il importe, Xéysi, 
<!■ maintenir e’ est I* L.d.'pendance du dérêloppnmemt de 
I' esprit hoUèiuqae. la, C r i·«  ne doit rien qu’ aux dieux, à 
ses mers, s son ciel, et * su montagnes. Lès traies origines 
de V esprit humain sont lv ; tous les nobles Je l ’ iiitcllige- 
co j  retrouvant la pairie do leurs pères. (Stades d' liis- 
lairc religieuse p. <0. I. Edil.)

H Σφ α ίρα  (τό  Τόπι), ή τ ι; παίζεται κατά πολ- 
λού; καί διαφόρου; τρόπον;' ά. άφού σγ/.ματίσωσιν 
οϊ παίδε; 3— 4 ζεόγ/ι, καί ρίψωσι τόν J a p rb r  διά 
νά ιδωσι τίνες θέλουσι παίξει πρώτοι, Οέτου ι μ ι
κρά·; πλάκα, καί οί πρώτοι παίζοντε; ρίπτουσιν εκ 
τού μέρου; τή ;  π/ακο; τήν σφαίραν γρό; τού; κάτω 
ίσταμένου;, εκείνοι δε ρίπτουσιν αυτήν σκοπέ .οντε; 
να κτυπή-ιωσι τήν πλάκα, καί ούτω; εφεξής'—  
ρίπτουσι τήν σφαίραν εί; τοίχον τινα, καί Ί αμβά- 
νονσιν αυτήν, ρ,ετρούντε; τά ; βολά;' άφού δέ ό εί; 
'ΐα ν ρ ι· 'τ ι (1 ι, παίζει ό δεύτερο; καί καθεξής' δστι; 
όέ μετρήση έω; τά  δέκα l/tivec τόν άμέσω; έπόμε- 
νόν του ενα σαμάρι. Παίζεται δέ τό  είδος τούτο 
συνήΟω; υ.ετα'ν δ·νο, ένώ δέ ό πρώτο; παίζει, ό Ε
τερο; εξακολουθεί λέγων ο μούχα σταφίδα ο'— γ ’. 
λαμβάνει τ ι ;  τήν σφαίραν καί ρίπτει αύτήν εί; τά  
άνω μέχρι τινό; υψου;, οί δέ λοιποί συικπαίκται, 
ο ίτινι; ίστανται περί αύτόν, άμέσω; τρέχουσι ν’ ά- 
πομακρυνΟώσιν έω ; ού εκείνο; λάβνι τήν σφαίραν, 
έπειτα ρίπτει αύτήν, σκοπεύων νά κτυπήστ, τινά, τόν 
οποίον έπειτα άναβαίνει, καί έν ω  οί λοιποί συα- 
παϊκται ϊστανται περί αύτόν, ούτο; κτυπά τήν σφαί
ραν δυνατά κατά γή;' κ>ί εάν μέν άναπ/,δώσαν συλ- 
λαβ/, άλλο;, ούτο; άναβαίνει τόν πριν άναβάτ/,ν, 
καί ούτω; εξακολουθεί' είδέ μή, τό τε  ό κόπτων 
λαυ,βάνει αυτή., καί ένώ οί άλλοι φεύγουσι, τήν 
ρίπτει, οντινα δέ κτυττήσ/,, τόν καββαλικεύει καί 
ούτω καθεξής.

Το 4 p 6 a n ’)Ttxor, ή χ.Ιαρτάχ'· λεγόμενον, παί- 
γνιον πολεμικόν, καθώς τό έν ’Αθήναις άμηάριαα.

Ο Λ αμμυι έτσας. Ε ι; καμμύων τούς όφθαλμούς, 
μενει εί; τ ι  μέρος, οί δέ λοιποί κρύπτονται εί; διάφο
ρα άλλα' άφού δέ κρυφθώσιν δλ ι, εί; αύτών μέ ήλ- 
λοιωμένην φωνήν κράζει ο κούκοι;»' τό τε  ό καμμύων 
αρχίζει ν άναζ/,τή τού; κεκρυμμένου;, άφού δέ εύρ/ι 
τινα, όεν δύναται νά τόν συλλάβ/ι εί; τό  όίΟΓί.,δ/,λ. 
εί; τό  αύτό μιρος, δπου εύρέθη, άλλά πρέπει νά τώ  
παραχωρήσ/) i 'ra  άμάζι τύποι-, διά νά δυν/,θή, εάν 
κατορθώσφ, νά φύγγ καί νά Ιλθ/, άθικτο; εί; τό μέ
ρος, όπου ό καμμύων έφύλαττε, καί νά πτύσ/, έκεϊ' 
καί έάν μέν κατορθώσει τούτο, καλώ;, εάν δέ συλ- 
λ/,φθή ή άπλώ; έγγιχθή ύτά τού φυλάττοντο; πριν 
η φθασ/, εί; τό  μ.έρο; εκείνο, καμμδνει αύτό;. —  II 
δέ αλλαχού ζυφι.ϊομνία καλείται παρ’ ήμίν μ π ίΐ, ' 
δ ιότι ταύτην τήν συλλαβήν λέγοντε; πειράζουσι 
τόν δ_δ εμένον τού ; οφθαλμού;.

Τό Ta iJ ijx i. Διά μακροτέρα; ράβδου ρίπτουσιν οί 
τού ένό; μέρου; εί; τού; άντικρύ ίσταμένου; άλλην 
βραχυτεραν, (ή τι; ίδ ίω ; τσι./ϊ/χι καλείται), έχουσαν 
εί; τα  δύο άκρα αντιθέτου; τομά;, ώστε κτυπ-.υ- 
με,νι, ένώ κείται κατά γή;, νά ύψούται πρό; τά 
ανω , καί έπειτα θέτει τήν μακροτέραν ράβδον έγ- 
καρσίω;" εκείνοι δέ ρίπτουσι τά τζι-Ιί/χι, διά νά 
κτυπήσωσι τήν ράβδον. Εν περιπτώσει άποτυχια;, ό 
παίζων ρίπτει κάτω  τό  τσιλ/,κι καί διά τή ; άλλη; 
ράβδου τύπτει αύτό εί; τό  ετερον τώ ν άκρων, καί

(1) "0}Χ ι4 Λιξλί/ιον.
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άκολούθω; έκσφενδονιζων αύτό μακράν δ ι' άλλου έ- 
πιτ/,δείου κτυπήματος, μετρεϊ διά τή ; μακροτέρα; 
ράβδου τό απόστημα άπό τού μέρου; οθεν έρρίφθη 
μέχρι τού μέρου; ένθα έφθασε κ τλ. Μετρών δέ λέ 
γει α χαμνή, καλή, » xa .h )f έννοών τήν ίδικήν του 
¡¡ep l . r  (μέοο;) τή ; ράβδου (τήν όποιαν προσδ.ώ- 
ρ'.'ε , χ α μ ιή ι· δέ τήν τών άλλων. "Αν, έ.ώ  μέτρα- 
τα ι τό διάστημα, έγγίσγ ή χα.έ// άκρα τή ; ράβδου 
πό μέρος δπου εφθασε τά τσι-Ιί/χι, αρχίζει πάλιν τό 
πνιγνίδιον κατά τόν αύτόν τρόπον' είίεμή, τό τε  οί 
κάτωθεν έρχονται εί; τήν Οέσιν τών πρώτων, καί ές 
ακολουθούσι τό αύτό.

Τά fii- io rd p ia , παίγνιον τών κορασίων κυρίως, τά 
όποία λαμβάνουσι πέντε λιθάρια μικρά, καί ρίπτοντα 
αύτά πρό; τά  άνω 'έν πρό; εν κατά πρώτον, ακο
λούθως λαμβάνουσιν αύτά δλα όμού πάλιν εί; τά ; 
χείρά; των. Μετά τούτο, έν ώ  ρίπτουσιν εν πρό; τα 
άνω, έω ; ού καταβή αύτό, πρέπει £ν άλλο έκ τών 
κάτω  κειμένων νά διαβιβάσωσι διά μέσου τή ; άψί- 
δο; τή ; σχηματιζομένη; διά τού άνιίχειρο; καί τού 
λιμανού τής αριστερά; χειρό;, καί πάλιν νά προφθά- 
σωσι νά πιάσωσι τό  άλλο λιθάριον, δπερ έρριψαν 
πρό; τά  άνω, κ τλ. ( Α-άλογον μέ τά  Π ειτυΟ οΜ ί).

Παιζουσι καί τό έξής παιγνίδιον, τό  όποιον όνο- 
μάζουσι ατό πωλεί; τά πουλάκι σου». Αρκετά παιδία 
άμφοτερων τών γ·ενών σχημ.ατίζουσι κύκλον, ίστά- 
μενα όρθια, έκαστον δέ τούτων έχει έμπροσθεν του 
άλλο παιδίον καθήμενον, συνήθως μικρότερου' τούτο 
όνομάζουσι πον./άχι'  6 πρώτο; λοιπόν απευθυνόμε
νο; πρό; τόν απέναντι ίστάμενον λέγει πωΛεϊς το  
πον./άχι σου ; Εκείνο; δέ αποκρίνεται α τό  πω./ώ καί 
Γ άμομάζω καί t c i r a  d ir  τό  J i/ω, »  κ »ί συγχρό
νως ό αγοραστής άφίνων τό  πουλάκι του τρέχει νά 
λάβη τό πουλάκι τού έτέρου' άλλά καί ούτο; τρέχει 
νά λάβρ το  πουλάκι τού πρώτου' δστι; λοιπόν πρω 
τοφΟάσ/ι νικα,ό δέ ίιπολειφΟεί; δέν παίζει' καί ουτω; 
έπειτα ποιούσι δύο άλλα απέναντι ζεύγη,καί καθεξής.

Εν δέ τα ϊ; συναναστροφαΐ; πρό; τοί; άλλο·.;, ά τι· 
νά είσι συνηθέστερα, παίζεται καί τό  έξή;' κάθην 
τα ι πέριξ τραπέζη; άναμίξ γυναΐκε; καί άνδρε;, καί 
άφού πληρώσωσι καλώ; αλεύρου έν χανχ'ι το  / καφφέ, 
τό άναποδογ-υρίζουσιν έπί τινο; παρούίδο;, καί αί 
ρουσι τό  καυκίον, ώστε σχηματίζεται κώνο; άυβλύ; 
άλεύρο-ι, εί; τήν κορυφήν τού όποιου Οέτουσι δακτύ
λιο ιον όρθόν. Μετά τούτο αρχίζει έ ια σ το ; διά μ.α- 
χαιριδίου κατά σειράν νά κόπτη μικρόν μ.έρο; έκ τού 
άλευρίνου κώνου άπό τό έμπροσθεν του μέρος, ώστε 
ό κώνο; μεταβάλλεται εις πολυγώνιον πρίσμα, πάν
το τε  λεπτυνόμενον' εί; οντινα λοιπόν κόπτοντα ή 
θελε πέσει τό  δακτυλ.διαν, ού ο; ύποχρε-.ύται ν ί  
τό  εύρη, κρυπτόμε-ον ύ-.ό τό  άλευρον, άναζητών 
αύτό διά τή ; ρινό;, έν<Τ» οί λοιποί καγχάζουσι διά 
τό  γελοίον τή ; εργασία;' άλλοίμονον δέ έάν ά ού
τω ; εργαζόμενο; γ-ελάση' διότι όλο; θέλει άλευ- 
ρωθή, I ιού καί μία τουλάχιστον περίστασι;, καθ ήν 
μακαρίζεται ό έχων μακράν καί όξείαν τήν ρίνα.

Υπαρχε έν χρήσει καί πλήθος άλλων παιγ.ιδίων 
κατά τό  μάλλον καί ή ττον περιέργων.

Δ '. "Α σ μ α τα

όταν έν καθαρά μεσημβρία ά ήλιο; κρυφθή όπι
σθεν νέφους, οϊ παίδε; ά ίουσι τό  έξή;'

ε ' ΙΙ./ιο μ  παράή.ίιυ μ  

Ι'ρνσύ  μου  χα.Ι,Ιηχάρι,

/δ j-a .lt τά  μαΐιρά  σου 

xni βά./ε τά χ ρ υ σ ά  σου.

Ό π .Ια  ( I ) ζονρχύπ./α

'σ τη ν  π ίσσα  χο././ημ/να, 

καί μεϊ<: τά  γριστια ι-όπ./α  

στον  η./to)· πυρωμένα. »

Οταν δέ εί; τό λαμπρόν τή ; σελήνης φώ; παίζω-ί 
σι τά  πα.δία εί; τά ; οικία; τω ν  ή εί; τ ά ;  οδούς, 
άπευθύνουσι πρό; α .τήν τήν έξή; ώραίαν ώδήν.

ε Φ ιγ ) αράχι μου ./αμπρί), 

φ έγγε μ ε  ι·ά περπατώ  

ι ά πηγα ίνω  'σ τό  Σ  γο./ειύ, 

νά μαθαίνω γράμματα, 

γράμματα  σχοντάμματα, ( i j  

του  θεοί· τά  βάμματα. »

Οσάκις δέ τήν άνοιξιν ή τό θέρο; βρέχει, άδουσιν 
ούτως.

β Β ρ ίΐ,ε , β ρο γ ίτσ α , 

νά γένουν τά  σταγ./ΰτσια, 

νά τρω ν  τά  πα ιά ίτσ ιχ  

με τά  χα./αθίτσια. »

Αλλοτε πάλιν ρίπτοντε; οϊ παίδε; ή αί νεάνιδ:; 
εί; τόν άε'ρα μήλον ή ρόϊδον, καί πάλιν λαμβάνον
τε ; αύτά άίουσιν"

«  Α ν έ β α  μ  ή. to 

χατέ/ία μύ ΐοο , 

νά σε 'ρω τήσω  

πόσα jp o v ia  

βά Γήσω. ο

Καί άκολούθω; ρίπτοντε; καί λαμ.βάνοντες αύτό, με- 
τρούσιν εν, δύο, καί καθεξής μ ετ’ ήχου τινό;.

Εκτός δέ άλλων ασμάτων, έξ ών πολλά ήδη νεώ- 
τερα, έχουσι παλαιά τινα ώραία, τά  όποια δυστυχώ; 
ό σήμερα·, έκλείπουσι, παραμελο ύμενα, καθώ; ή ακό

λουθο; στροφή'

a "¿ ’ra  χιιρόφα.Ι.Ιο βαστώ  

βο./ιονμαι νά τό  βάψω, 

άν τό  π ιτύ γ ω  σ τ ) ν  βαφή, 

πο././αΐς χαράιαΐη βά χάψω. »

(I ) "Οχλιχ «ΐνιι ή χϊτάλτ,ξι; « όπουλι » ήτις τί9:τχι si; 
ι πολι.ά ¿ν:μ»τα οΐον. Ελληνόπουλα, ρρχγγόπουλά, χ τ. λ.
1 (2) Ίσως οτου5ά5\ιχ·:χ.
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’πύ  πού y à xaTcßairp ; 

άπό γη .là  κ ρημ ν ίζε τα ι, 

χ  ai π  ¿lyre ι  έδώ χά ιω , 

π ο τ ίζε ι  χαί όροσί.ζει.

’  ίΐιιορψ η χύρη χαί ζα ιθ ή  

στέκετα ι μαραμένη.

Μ η .Ιιά  γ ια τ ί  ’cat papapéy 

γ ια τ ί  'σα ι π ιχρα ρέ ι η ; 

η ρ ή  τά  ρή .Ια  a i βαρούν ; 

ή ρ ή  νερό δεν εγης ;

Μ ηδε τά  p ïj.ia  ρ è βαρούν 

ρηόέ repo p i  .Ιε ίπ ε ι 

T (i  χ.Ιωναράχια  « ’  äpnh.av  
r à  ρ ή  ρ έ  ζεχωρήσουν, 

χαί τώ ρα  "που ζ ( )  ώ ρησατ, 

πάρε ζερ  ρ ίζω σε  ρ ε . χ .τ.Λ .α

Ε .  Αινίγματα καί Δεκηδα ιμ ονία ι.

α'. ΐϊχουσι και αινίγματα τινα ίδ  ια, ών τά  κυ- 
ριώτερα τά  έξης’

« Έ χ ω  era  χ ά τι χά τι

μέσα  εις το σεντουχάχι"

o u r  τό  χάσ ’ αύτύ τό  χ ά τ ι,

τ ί  τό  Οέ.Ιω τό  σεντουχάχι ;  —  ( Ψ υχή).

Σ χ ί ζ ω  ρ ί ζ ω  τό  βουνό, 

βρίσκω  νύρη χαί γαμβρό 

πενθερά καί πενθερό. — f Καρύδι/.

Χ ι.Ιιύ δ εμ ο  

χ ι.Ιιόχορπ ο  

χ ί. Ι ια  rà  πής

δεr  θά τό  βρής (Α ίχ τυ ο ν ) ·

Κ  Λειδόνω ρανταΛ όνω ,

το ν  χ . ί ίρ τη  βρίσκω ρ έσ α  ( “H.hoçJ.

Σ έρ ν ω  ράμμα , Ράζ ή πόΜ ς, 

χα ί βογκάει τό  Σ α .ίον ίχ ι. / 'Ρ υύά τη ).

Σ τ ό  Cocrô γεννήθηκα, 

εκεί χαί πε.Ιεχήθηκα, 

χαί τώ ρα πού χα τήντησα  ; 

πρω τόγερος τής χώρας. ( Σ ή μ α ι τρον) .

Μ ία  ρ ά ν δ ρα χ ίΛ ια  πρόβατα χ ω ρ ε ΐ  

άρνιοΰ ποδάρι d i r  χω ρεΐ. (Μ υ ρρη χν ιά ).

Καί άλλα πολλά το.αύτ». 

β ·  κ “ ί Δεισιδαιμονίαι ούχ όλίγαι έπικρχτοδσιν. 

Οταν ή όρνιθα λαλήσ r, ώ ; αλέκτωρ μηνύεται θά
νατο; έν τΐί οικία έκείνρ.

Οταν εί; τήν σ τ*  ην καθήσ r, καρακά'α (ή ά λ 
λως καλοίακούδα ·, έλευσις φίλου μηνύεται.

Οταν καθήση γλαυξ, κακός οιωνός.
Οταν οΐ ποντικοί οικία; άφχ.ίζωσι τά  ενδύματα, 

σημείον ό τι έν τή οικία έκείννι ύπάρχτι κακό; rt; 
άνθρωπος. »

Οταν λούεται ή γαλή, προμν,νύει βροχήν.
Ω; αλιτήρια πνεύματα π ισ τ ύονται εν μ ίν τοί; 

υδασιν α ί δ'ρύρίαις, έν δε τ-?, ξηρά ή ν αρο< τ ι  i'd  
καί ύ χαρχάντζα .ίος.

I T .  Λεξιλογίου.

Έ ν τρ  έφημερίδι τώ ν ΦαΙομαθών έδημοσίευσα 
άλλοτε ( 18 Îi7 άριθ. 236 καί 237 ) λέξειςτινάς της 
ιδιαιτέρα; μ.ου πατρίδο; Στενημάχου' όθεν παρα- 
πέμπων εκεί σημβιώ άλλα;, τά ; όποιας έ/.τοτε ου\- 
έλεξα, παραλείπων δέ τάς καί παρ' άλλοι; κοινάς, 
καταχωρίζω μόνον τά ;  ιδιαιτέρας.

’Α δρός = -  άδρός.
Ά π . Ιό ν ω . —  Φρ. άπλωεε κΐ' αύτός τό  ποδάρι 

του" λέγεται σ/.ωπτικώς, όταν τ ις  έπεμβαίνρ εις ύ— 
πόθεσιν αναξίου;. Έ π ί τν,ς αύ-.ή; σχεδόν σημασίας 
μεταχειρίζονται καί τήν φράσιν a δέν αξίζει καί φ εγ
γρίζει. »

Α ρρατί.1α\—  έπιρρν,μτ.=£ρρ' εις κόρακας!
Λ .Ι.Ιο ιά  και τ ρ ις  ά.ί.Ιοιά  /=άλλοίμονον.
Α 'γ ω η υ ΰ ρ α ι= ·βιάζομαι, έπείγομαι.
Α π α . (ά ρ η = π αλάμη. Φρ. «  Δέν σέ γράφω στήν 

άπα/,άμη μου »  =  δέν σέ ψηφώ.
y Α .ίΛ ος. Τό οϋδέτερ. άλλο εί; τήν φράσιν «α .Ι .Ιο  

τ ίπ ο τε  »  σημαίνει τό  έξ άπαντος, πώς ούχί; τό  δέ 
ατΖ/κ ά.έ./σ λαμβάνεται έπιρριςμ. =  τν,ν άλλοι; =  
μάττ,ν' οίο·/, ρ ίπ τω  σ τή ν  ά./.ίη =  έπί μ.αταίω.

Α .ΙΛ ο τισνός . : -  Τού άλλου, τού παλαιού καιρού.
ΑΛράχι-ω . =  Ούδ. έξαρΟρούμαι μέρος τ ι  τού 

σώματός μου, καί άδραγμα =  έξάρθρωσις.

Α.πειχάζω  = Έ ν ν ο ώ . καταλαμβάνω, συμπεραίνιο.
A.l./rwr χαί όώθι. =  ( ’Αλλού είναι καί έδώΟι) 

=  τγ δ ε  κάκεΐσε.

Αγγε.ίοχρυνω . =  περί τού τά  λοίσθια πνέοντος 
λέγετα ι. άγγε.Ιοχροόσθηχε.

A ρράγιστος. =  ’Ακλόνητος' καί έπί ουσ. καί 
ηθικης σημασίας.

Ά ρ μ ό ζω ρ ο ν .  =  Ο ζωμό; τη ; άρριάς.
Α ρ γ ιά ι ι .  —  ’οξύγαλαν «ναμεμιγμένον ϋδατι.

Β ο ιρ .Ιίό α . =  Πλεξούδα.
Β ον.ί ή.= γνώμη, άπόφασις. «  Κακήν βουλήν £- 

βαλεν »  εκαμε κακήν άπόφασιν.
Β ακχιονρα ι. =έκβακχεύομαι.

Β άχ.Ιον  = τ ό  δι ού τύπτουσι ΐό  τύμπανού.
Β ώ χα  =  δυσωδία, κακή άποφορά.
Β ο υ ρβ υυ ρύ ζω =  οϋδτ. βορβορύζω.

Βρυιίβα ' ιός έπίρρ. έπιτάσεως =  πλήθος άπειρον, 
ιό; α ’στόν ποταμόν ψάρια βρυάβα ο =  ό ποταυ.ός 
βρύει ιχθύων.

Τ’ερρος. =  Έρημος, με τό δίγαμμα.

Γα ι οχει.ίιά ζω . Εις μεταφ. σημασίαν, 
ρούμαι, άγανακτώ.

Γηρονμουύα (ή). Βώλας, βώλος χιόματος.
Γχουσγα.Ιιά . Πόκο; νήματος ή μετάςης.
Γοργότω . Άροτριώ, άρόω.
ΓυαΛοπάγη , ά'ταν πέοη, όλίγη βροχή, καί ή έπι- 

φάνεια παγώσ-ρ ώστε γίνεται υελος.
Γ Μ γ ω ρ α. Φρ. ο γλίγωρα θά τό  κάμω »  (λέγε

τα ι έν ήθει) ούδαμώς.
Γρηά. Γραία, α Αύτά ‘ναι γρηίς μαντεύματα 

καί γέρου παραμύθια »  πράγματα άπίθανα.
Γκρηρή.ία  ! Επίρρ. Τ ώ  άρρατίλ.α κρημνίσου.
Γά.1α. φρ. ο Ιχει άπό πουλί γάλα » ,  έπί άφθο- 

νίας καί ποικιλίας πραγμάτων.

ΓΛωσσιάζω . Αι άκρας τ-ής γλούσσης γεύομαι 
τίνος.

Γ.Ιώσοα  (Νεολ.γ.) ώνόμασαν έν Στενημάχω τά ; 
σιδηράς γραφίδας, τά ; πέννας.

Α ια χ ο η α  xa.li}. Παρμ.
Α όΜ ος. Δείλαιος' καί συν/,θως συνθέτω;’  Jo- 

Λ ΐογ ια τρός  καί γιατρός d i. l lος.

A iXaßia , ή μασιά, ή πυράγρα.

Α οντά γρα  (ή ). Οί τραπεζίτα ι όδόντες (όδόντος-

αγρ*)·
Αύο. «  Στά δυό είμαι, s Έν δοιρ δέ σαωσέμεν 

ή άπολέσθαι ( Ί λ .  1 . 230 ).
Έ.πίΧυγος. Έ ν χρήσει εις ταύτην πήν φράσιν- 

«  νά σ είπή τάπίλογου ! »  έπί κατάρας, ισοδύναμος 
τ γ  φρ. a νά μή φανρς νά μήν άκουσθγς » .

“Εργατα. (τά ). Κρυψίνοια, ύπουλότης. β Αύτό; 
ό άνθρωπος είναι όλο Ιογατα ο είναι πονηρός, 
κρυψίνους, έκ σκοπού τινο; λέγει καί πράττει τά  
πάντα.

Έ χ ω .  Λαμβάνεται καί έπί της σημασίας τού υ
περέχω, κρατώ, είμαι πρώτος’ (κυρίως έπί παιδιά;, 
οίον, α εγώ  σ’  εχω »  ·—  έγώ πρωτεύω εις τό  παι- 
γ'ν ίδιον).

Έ ν .  Μόριον, τό  όποιον μεταχειρίζονται όταν θέ- 
λωσι νά προσκαλέσωσί τινα , τού όποιου μάλιστα ά- 
γνοούσι τό  όνομα, καθώς άλλαχού τό  χα.Ιε (μήπως 
είναι ή κλητική τού έύς ;).

Ζά πα ρος  (καί ρήμα ζαπαρίζω). Ζέστη άνυπόφο- 
fo?, βράαις (ζά  —  πυρός ·,)

Ζά τρα . Λέγουσιν εις τ ά  νήπια, όταν κάμνουσί τ ι  
άστεΐον καί ευφυές’ a ζάτρα νά τώ  ελθγ s !

Ζ'ούύια  (τά ). Ζώδια, κυρίως λέγετα ι έπί μι
κρών εντόμων, ζωύφια.

Ζ ιά ρ α  (ή ). 'Η  ΰποκαίουσα τέφρα, άνθρακιά, σω
ρό; μικρών κυρίως ανθράκων.

Ζ ω ΰ ίρ ι (τό ). Λέγεται έπί άσθενού; ανθρώπου καί 
μάλιστα παιδίου.

Ζοΰδα  (ή ), ά ώμον, καί β' ζωδίμι.
"ΙΙ.ίια ζζα ς . Αένδρον άνθηφόρον, άλλως λήλιακος.
θύρωμα  ’ (προφρ. θέρωιαα) καί ξεθύρωμα κλεί- 

σιμον τού βουτσιού.

θρύμμα  (ή ) μόνον εί; τήν όνομαστ. εύχρηστου 
μικρόν τ ι  πράγμα * μιά θρύμμα παιδί » .  'θ -

μοίω; λέγουσι a μιά σταλιά »  έπί της αυτής ση
μασίας. Κ α ί θρύμμα (τό ) *  τό  εκαμε θρύμματα β 
τό κατεσύντριψεν.

’/σχιάζοραι. ά Σκιάζομαι, εύρισκΟμαι υπό σκιάν, 
β' μακρόθεν άντιλαμβάνομαι τ-ήν σκιάν τινός πρά
γματος, καί γ ' έντρέπομαι, φοβούμαι, διστάζω.

Ίό ρ ύ ν ω . Φρ. α δέν ίδρόνει τ ’  αύτί του ϊ  αδια
φορεί, δέν τώ  μέλει.

Κ αρχάντζα .Ιος. Αλιτήριος δαίμων, άρπυια.
Κουρά  (ή ). II πέτσα τού ψωμιού’  β ' ό ξηρός 

φλοιός τώ ν δένδρων.
Καταθεό  (έπίρρ.) Κάτωθι, παρακάτω.
Κ α τσ ιπ οΰ ιά  (ή), άναποδιά, καταδρομή τύχης.
Κατα/ΐο.ίάόα (ή ). Καταβολάς (λέξ. γεωργική).
Κ αρα ιός  (ό). Μεγάλη εργασία, είδικώς ή τελευ

ταία ηλικία τώ ν μεταξοσκωλήκων, καί ρ. χαμα- 
τ ίζω .

Κ α τά  (πρόθσ.). Μεταχειρίζονται τ-ήν πρόθεσιν αυ
τήν έπιτακτικώς έν συντάξει, ώς παρ’ Όμήρω’  κατά 
πίονα μηρία εκηα ( ’ίλ. α. 40 )’  otov a κατά τόν 
επαίνεσες »  μοί τόν έπήνεσας πολύ.

Α α ί. (σύνδ.) φρ. a είναι όλος καί χαρά. ®
Κ ο ν τά ρ ι, (τ ό )  ξύλον μακρόν καί λεπτόν κοντός.
Κρούγα  (ή ) ή έπί τής άνω έπιφανείας τού βου

τσιού όπή, δι’  ή; γεμίζεται. (Κρουνός), καί μεταφρ. 
έγινε κρούνα έμέθυσε.

Κοψ οζώης  (ό ) έπί κατάρας’ ώ ; καί Κοψόχρονος.
Κ αταδ ίκη ' έπιρρηματικώς, πλήθος πολύ, άμέ- 

τρητον. «Έ ΐτο ν  εις τήν πανήγυριν άνθρωποι καί κα

ταδίκη » .
Κ α ν ίού ρα ι' μελ-ετώ, σκοπεύω’ β'. απειλώ, ζη

τώ  έκδίκησιν.
Κ ουτα α Λ 'ά ' ό έν Ιίπείρω Κ Λ ήτσος  (κλεί&υ).
Κ .Ι ίπ α  (ή ). Ηύλον δενόμεον εις τούς πόδας τών 

βοών διά νά μή μακρύνωνται έκ τής άγέλης.
Καράβι, ά πλοίον, β' μικρός μετακομιστός λη

νό; (τουρκιστί σιαραπανας).
Κ αταρρόσης. ‘Όργανόν τ ι  τώ ν χαλκέων καί σι

δηρουργών, δι’ ού σβένουσι τό  πύρ, ή ραντίζουσιν 
ύδωρ εις τό  πεπυρακτωμένον χάλκωμα ή σίδηρον.

Κ ίσ α . Καιρό; βροχερός, συννεφώδης.
Λ ίπ ο ς .  Λίπος.
Α α .Ιώ . ά. Ομιλώ, φλυαρώ’ β'. παίζω όργανόν 

τ ι ,  (όθεν λαλητάδες οϊ μουσικοί)’  γ '. έλαύνι» ζώόν 
τ ι ’  δ ', φωνώ. a λάλησαν τ '  άρνίθια β.

Α α χ α ν ιά ζω . Πνευστιώ.

Α ια γα ρ ιά . Όργαν. γεωργικ. λίσγος.

Λαιψος. 'θ  λαιμός, κυρ. αύχήν.

Α ιρ α τ ίδ ι , τό  κέντρον τής μελίσσης. Μεταφρ. λό
γος πειρακτικός, κερτομία.

Λαγούγυρος  (ό ). Είδος ζώου, ίσους άσπάλας.

ΑουΛούδι. ΑουΛυΰδι τής ¿ντροπής' είδος φυ
τού, ποιούντο; πλατύ, λεπτόφυλλον καί λευκόν άνθος’ 
περί ού λέγουσιν, ότι άλλοτε είχεν έν τω  μέσω καί 
μέλαν στίγμα ’ άλλ ό τι εξελιπεν έκλειπουσης καί 

τής ¿ντροπής.

Α α γ ό η .  ' ΐ ΐ  λαγών.
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Λαμπ/δα  (ή). Τό σίδηρον τής μαχαίρας.
Α ουρδότω . =  Α π ατώ  τινα, λέγω  ψεύδη-
Α ογιονμα ι. =  Λογίζομαι, είμαι έναρίθμιος.
Μ αρδοχΛιονμάι. = =  ’Ασπαίρω, κυλίομαι εις ά- 

καθαρσίας.

Μ ουχώ . =  ά. Ευνουχίζω, β '. αποτυγχάνω.
Μ α ρχά τι. —  Πυτία, καί ρήμα ραρχα τια ζω  —  

πυτιάζω.

Μ ό ρ ια . =  Εφιάλτης.
Μ οίρα . —  ά. Μοίρα «  μαύρη μοϊρά σου β κτλ. 

β' τεμάχιον κρέατος.
Μ υριύγθηνογ. =  Πολύ εϋθη,νόν.
Μ ύ τα ις  (α ί), τά  εις τά  άκρα τω ν  χειριδών του 

χιτώνος καί περί τόν τράχηλον καί τό στήθος προσ
τιθέμενα κεντητά κοσμήματα, παρυφή.

Μ ετα χύ ζι, λές. γεωργικ. Μετακέντημα, μεταφύ- 
τευμα εις τά  άαύτευτα μέρη τής αμπέλου.

Λ ’άριόα  (τά ). =  ’Εργαλεία τεχνίτου (έναρα ;)
Λ '«;', έπίρρ. έπιτάοεως" α νάϊ καλά β —  κάλλι- 

σ τα  (ν α ι ; )

Ξεψζω . Ούδ. λέγεται έ—ί ενδύματος, ό'ταν άρχί- 
ζωσιν αί άκραι νά φθείρωνται καί νά βγα ίχο ΐΎ  αί 
χ.Ιωσζα ί" β ' παρεκτρέπομαι, διαφθείρομαι.

Ξερραχόνω. ’Επιφέρω τιν ί πλη,γάς, καί μέσον 
ζερραχόκομαι καί όνομ. ζερράχωμα.

— αδειάζω . =  ά. Εκκενώνω ολίγον κατ’ ολίγον" 
β' εύκαιρώ, λαμβάνο) άνεσιν.,

Ξ ζρχά κ ω . =  Λαμβάνω άνεσιν μετά πολύν κό
πον, ■/) πλήξίν τ ι  να.

Ξ ορχ ιονμ α ι. =  ’Εξορχοΰμαι, έκβακχεύομαι.
 ̂ Ζεθερμ ίζω . =  Πλύνω άγγείόν τ ι  διά θερμού ϋ- 

δατος.

Ό ψ ρ υ δ α .=  Αλαζονεία, όφρύ;, α έπήρε οφρυδαε, 
ηρε τέ,ν όφρύν.

Ό ρ τά γο ιχ το ζ . =  Ό λω ς ανοικτός, έκ του λατιν. 
ΟΓίιιε καί ανοικτός, ώ ; τό  λεπτίλεπτον κτλ.

Ο .Ιώ γ  (γεν. πλ. τού όλος). Ααμβάνεται έπ ιτα τι- 
κώς" οίον, α όλων τρανός »  τρανότατος.

Ο.Ιύρθος. =  Ορθός, όρθιος όλωςδιόλου.
Π αζήχια , μέρος του έργαλειοΰ, όπου πατούσιν αί 

ύφαίνουσαι καί κινούσι τ ά  μ η ζά ρ π α ,
Π ιισ τα .Ιια  (τά ). Είδος υποδήματος.
Π Ιό χ α ρ ο , τό  κοΐλον τ?,ς παλάμης.

Π αταριά  (ή )= όάπ ισμ α  (μπάτσος), ίσως πενταριά, 
ότι τοίς πέντε δάκτυλοι; ραπίζομεν.

ΠαρασΤψι =  έκτρωμα.

 ̂ Π.Ιαζσχότω. —  πλατύνω τ ,  διά τής χειρός, τ, 
άλλου τινός εργαλείου.

Π ιχα χω .ή  =  σανίς, έχουσα κοιλότητας, έφ’ ί,ς 
κομίζουσι τους άρτους εις τόν κλίβανον.

Π αρα.Ιέχαζος  =  αλλόκοτος, παρη,μελημένος.

Π αζα γόνω . =  έξαφνίζω τινά, φοβίζω. ’

Π α ρα χεττώ  λεξ. γεωργικ. καί πα ρα χ ίν τι.
Παραξύχω. —  κυρ. ύξύνω τά  άμβλ.υνθέντα ερ

γαλεία.

Π έζομα ι —  έπαίρομαι* εις τ ί  μοι πέτεσαι ·, α =  
εις τ ί  έπαίρεσαι ;
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JIepif.iiyo-τερ ιά  =  μικρόν σπήλαιον, όπου δύνα- 
τα ί τις νά καταφύφη, έν καιρω βροχής.

Π ρέγγ .ία . "Οργανον θηρευτικόν.
Π α Υ ζέχω  =  προσμένω.
Πι6ά.1./ω. =  επιβάλλω, a επάνω εις εκείνον «tí-  

βαλε καί αύτός β = έπ ή λ θ ε , έπαρουή}άσθη, ή ήρχί
σε νά όμιλ-ρ.

Π ροχεϊμ ι. Τό φθινόπωρου.
'Ραγ ίζω , ούδ. =  ρήγνυμαι, β'. μετφ. β δέν ρα

γίζει ή καρδιά του α =u  αδιαφορεί, δθεν άρράγιστος 
=  άκαμπτος- καί ρα γίζομα ι =  σαλεύω α δέν 
ραγίζεται άπά τό  βάρος β =  δέν σαλεύει, δέν μετα
τοπ ίζετα ι.

Σ ψ ο ο ίζ ω .  ούδ. =  στεγνώνω, α σφούνισαν αί λά- 
σπαις ο =  έτραβίχθησαν, έςτ,ράΟησαν.

Σχα ,Η ζω . καί σχα ρ .ίίζω  —  σκάπτω, κυρ. μέ 
τούς όνυχας v¡ μέ τό  ρύ-^χος.

Σ τρ έ χ α  (ή ) =  ύδρορρόα.
Σχ έ .ίό α  (ή ) ή σκελίς του σκορόδου, του καρύου, 

καί άλλων.
Σ τρ ο ν γ γ .Ι ίζω . —  περιστρέφω τ ι  βιαίως, στρε

βλώνω, στραγγα./ύω.
Σ χ α ρ δ ίΜ α  ( τ ά )  δύο κερατοειδή σίδερα εις τά 

όπισθεν του σαγμαρίου.
Σ ε ίζ α  (ή ) τό  λεπτόν κόσκινου (σείω).
Σ χ ιά σ ζρ ο . Παν β ,τι σκιάζει, ,προξενή φόβον, κυ

ρίως τό  είς τ ά ;  αμπέλους τιθέμενου ανθρώπινον ίν
δαλμα, διά νά φεύγωσι τά  πτηνά, φόβητρου.

Σωμόι; (ό ) =  τελείωσις.
Σχονδρά. ’Επί κατάρας «  σκούδρα νά σ’ έλθγ.
Σβύσμα, ( τ ό )  Ουτω προσαγορεύουσι τά  νήπια, ό

ταν κάμνωσιν αστεϊσμούς τινας.
Σ ε ί ( γ ) ι σ ι por. (τ ό )  Παν ó,τ ι  προξενεί θόρυβον, καί 

χαϊδευτικώς λέγουσι τά  νή,π α, όταν άτακτώσιν.
Σχρονμα  έπίρρημτκ. ο έγεινε σκροδμα α =  έγι

νε κομμάτια.
Σ χ α ζζ ι. Ι ίζρ α  (ή ) σπανθήρ.
Σ ζερ γ ια χ δ ς  τό  αραιόν κόσκινου.
Σζα ./αχίδα  (ή ) δυστυχία, αμηχανία", απορία, καί 

ρ. στα ./αχίζομα ι, εύρίσκομαι είς στέρ-ςσιν, -η εϋρί- 
σκομαι είς αγωνίαν, άγανακτώ.

Στρυυμάπύ. Κυρ. έμπή,γω, χώνω, καί μέσ. 
στρηυμόκομαι χώνομαι, εισχωρώ.

Σ η χ ο .τ ιά ίω , καταπαύω τήν πρώτην όρμτ,ν τής 
πείνης, r, διορθώνω τ>,ν κακοστομαχιάν.

Σ τ  ¿roe ( τ ό )  =  στενοχώρια.
Σ τύβ ω  =  ένεργτ,τικ. καί ούδ.^β έστυψεν 6 ποτά-, 

μός β =  έσταμάττ,σε, δέν ρέει, καί α έστυ'έκιν τόν 
ποταμόν »  =  τόν έφραξαν.

Σ τρονμπ ά δα . (ή ) φθορά είς τ/,ν κόψιν της μ *χα ί- 
ρα; (στρόμβος).

Σ τιγ γ ό Υ ω  ένερ. φέρω τινά  είς τά  στενά, τόν πο
λιορκώ, έπομ. αναγκάζω.

Σονρμαζαρζά  (ή ), ό ,τι σύρεται" a μιά σουρματα- 
ριά άχυρο ο =  ένα; σωρό; άχύρου. Σημαίνει δέ κυρίως 
την εκτασιν τού σωρού.

Σουρμιά . Τό σύρσιμον καί ό ήχο; αύτοϋ a άκοδς 
ττ,ν σουρμιά καί ρωτάς διά τό  φίδι ·, β παρμ. ¿πί

η α ν  ί

καταφανεστάτων πραγμάτων, κυρ. επί κακού κιν

δύνου. '
Γ σ ιγγώ . Κ τυπώ τ ι  δ ι’ άλλου πράγματος όξέως, 

καθώς π. χ. όταν οίπαϊδες κτυπώσι τά  κόκκινα αύ- 
γά, τούτο λέγετα ι ζα ίγγημα.

Τ υ ρ γ ιά  (ή ) τρυγία, τρύξ.
Τροπό)·ω . προσαρμόζω, καθώς οί ράπται τά  τμή

ματα τού ενδύματος.
, Τ σ ιγ ο ϋ ή , όπή, δ ι’ ·?,ς έξερχόμενον μεθ’ όρμής 
τό  υδωο τού μύλου, κινεί τόν τροχόν αύτού. (Σίφων).

TaapCoú.ha, άρβυλίδες. βουλγρ. Τσαρούχι/’ 
τουρκβ. Τσαρονχ.

Τ α  ¿·ί?ά. = αύριον (αύριον πρωί-) - έν ήθει σΥ,μαί- 
νει τό  ονδεχοτε (παραβλ. γΜ γ ω ρ α )’ (καί μοί φαί
νεται, τοιαύτην τινά  έν ήθει σημασίαν πρέπει νά έχ/η 
τά παρά Αυκούργω κατά Λεωκρά-.ους §. 48. β ταχύ 
γε  αν υπέρ της άλλοτρίας κίνδυνόν τινα  ϋπομείνειε«- 
Ταχεία (= γ λ ίγ ω ρ α , Ó έστι πράγμα άπίστευτον 
= ουδέποτε) ήθελε ΰπομείνει κ τλ π .— Παράβλ. αύ- 
τόθ. §, 17 .» ”11 που ταχέως άν ή,νέσχετο κλπ.)

T á rz a ro r  (τ ό )  έπί ¿ξηραμένου πράγματος a Τό 
κρέας έγεινε τάντανον είς τόν άέρα β =  έςηράνθη 

πολύ.
Τ η .Ια .Ιω — διαλαλώ (τηλε-λαλώ  ·, έάν μή παρά 

τού τουρκ. τηλάλης.)
'2 '.·τε/ι//«_{·ώ=προσπαθώ ύπέρ τίνος.
Φ αγχριζω , διά μικράς όπης ή χαράδρας βλέπω, 

καί ούδ. λέγομεν α ν ιο  ζο  άγγεΐοΥ  ιρα γχρ ίζε ι' καί 
φρ. «  δέν άείζει καί φαγκρίζει β δέν α ξίζει καί θέ- 
λει νά φαίνηται ίίτι είναί τι.

Φ.Ιοΰδα. (ή ) ό φλοιός (κυρ. ό χλωρό;) των δέν
δρων, έπειτα καί έπί άλλων.

διασχίσματα δαδός vj σανίδο; ή ξύλου, ή 
υφάσματος (πτερόν).

Φζορώ. βαστώ διαρκώς, a Αύτά  τά  υποδή
ματα δέν μέ φτάρνισαν β δεν μ. έβάστα ξαν (έφθά- 
ρν,σαν ταχέως), (άφθορέω;)

Χ ορχ ιοϋμ α ι —  όρχούμαι.
Χ αροκοπώ , είρωνικώς ξυλοκοπώ.
Χ α ρ ιί  σο ι 1 ώ ; έπιφιόνημα.
Χ αρασμάδα, χαράδρα.
Χ ο χ .Ι ίδ ις  (α ί) είδος άνθους.

Ψη.Ιοι άρια , μικρά λιθάρια διά παιδιάν, (τά  πεν- 
τώβολα).

.. (Π ερόκ  ) .  Ούτως όνομ.άζουσιν οί χωρικοί μας τό 
καρφί. (Περόνη).

Ζ '.  Έ π ιγρ α φ α ί.

Τό σπουδαιότερου ίσως πάντιυν, όσα δύναταί τι? 
νά ¿ρευνή,σ·ρ έν τ?, ελληνική ταύτη έπαρχ_ία (καθώς 
καί έν πάση άλλη, χώρα ελληνική,), είναι αί ί.α ιγρα - 
γα ί καί τά  σωζόμενα έρείπια. Ά λ λ ά  δυστυχώς τούτο 
είναι τό  ήκιστα έξετασθέν καί σπουδασθέν,άτε άπαι- 
τούν καί χρόνον πολύν καί γνώσεις είδικάς, καί έ
ξοδα πρό πάντων ούχί μικρά. ’Αναντιρρήτως δέ έξ 
επιστημονικών ερευνών καί άνασκαφών προσδοκών-

ί Ω Ρ  Α . 4 7 5

τα ι σημανηκαί άνακαλύ·1εις καί ως πρό; την άρ- 
χαιοτάτη,ν ¡αέν ιστορίαν μέλλουσαι νά έπιχύσωσι φώς 
καί μάλιστα τής μακεδονικής έποχής, ιδίως δέ έν- 
διαφέρουσαι τέ,ν ρωμαϊκήν καί βυζαντινήν έποχή,ν, 
καθώς έκ πολλών έξάγεται- δ ιότι άλη,θώ; ή ήτταν 
απατών τών ελληνικών χωρών έπιστημονικώς καί 
σπουδαίω; έρευνηθείσα είναι ή Θράκη- Πλεισταχοϋ 
τώ ν πρός βορράν καί άνατολάς υπωρειών τή ; Ροδό
πη,; σώζονται, καί τρδε κακείσε τυχαίως μάλλον 
ανακαλύπτονται, διάφορα έρείπια κτιρίων καί λεί
ψανα της αρχαίας τέχνη;· Έ ν Φιλιππουπόλει μόλις 
άνασκάπτουσι τήν γ·?,ν είς ένά; ποδός βάθος, καί α
νακαλύπτονται λίθοι τετράγωνοι, τμήματα κιόνων, 
έπιγραφαί, θεμέλια παμπάλαια, κ.λ.π. Πρό; άνατο
λάς της Φιλιππουπόλεως έως 4 0 λεπτά  μακράν, ι
κανή έκτασις γή; καλύπτεται ύπό εύμεγέθων μ.αρμά- 
ρων, φύρδην μ.ίγδη,ν κειμένων, τά  όποια δεικνύουσιν, 
ότι έκεί που υπήρχε κολοσσιαίόν τ ι  οικοδόμημα· Είς 
τά  πέριξ τού Παζαρτζηκίου πρό τινων έτών άνακα- 
λύπτονται άδιακόπω; έπιγραφαί, αγάλματα, ανάγλυ
φα, καί τελευταΐον άνεκαλύφθησαν θεμέλια άξια πά- 
σης περιεργείας. Πρό τινων έτών διασχισθέντος τ ι -  
νός γηλόφου (4 )  εϋρέθη πανοπλία ολόκληρος. Επί
σης νομίσματα άπειρα εύρίσκονται, ών " τά  συνη,θέ- 
στερα είναι τή,ς Φιλιππουπόλεως,τών ’Αβδήρων, τώ ν 
Θασίων, τού ’Αλεξάνδρου, ρωμαϊκά διαφόρων αύτο- 
κρατόρων, καί βυζαντινά, σπανιώτεοα δέ τώ ν ’Α 
θηνών, καί άλλων πολιτειών τής Ελλάδος. Κ α ί τίς 
οϊδε πόσοι θησαυροί τοιούτοι πολύτιμοι ύπάρχουσι 

κεκρυμμένοι !
Επισυνάπτω δέ ενταύθα όλίγα; έπιγραφάς, έξ 

ών τινας αύτός άνέγνων καί αντέγραψα, άλλα; δέ 
φιλόμουσοι καί ζηλωταί τώ ν καλών μοί έδωκαν. Πολ- 
λα ί τούτων είναι άτελέστατα ι, άλλ  οί περί τά  
τοιαύτα δόκιμοι δύνανται καί έξ αύτών νά έςαγά- 
γωσι συμπεράσματα ώφέλι;αα. Α ί πλεΐσται δέ τού
τω ν είσί κατακεχωρισμέναι έν τή  ίσ τορ ιυγεω γρα - 
rjuxij περιγραφή  τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως τού 
Κ . Γ. Τσουκαλά (4 854. έν Βιέννγ), τά ς οποίας έ- 
κείθεν αντιγράφω μέ μικράς είς τινας αύτών διορ
θώσεις ώ ; πρός τήν άνάγνωσιν. ( 2 )

ΠεεΙ τώ ν τοιούτων παραπέμπω είς τ>,ν είρημένη,ν 
συγγραφήν.

Έ π ί τού πρό; άνατολάς τού Στενή,μάχου βράχου 
(Χ Υ )  υπάρχει παρεκκλήσιον άρχαίον τή,ς Αγίας Πα
ρασκευής κατερειπωμένον, (ό’περ πρό ενός έτους άνε- 
καινίσθη") έντός τούτου εύρίσκεται λίθος τετράγωνος, 
έφ' ού άναγινώσκονται ταύτα, πάνυ διεφθαρμένα.

(1 ) Είς τά  πέριξ τή ;  Φ ιλιππουπέλεω ; *β Ι Π ιζαρτζηχίου xa ! 

χ»0 · ολην τί,ν  ueSiíSa ττ,ν ιιτ τ ϊξύ  τώ ν  8ύο τούτων πόλεων ύ- 

π ίρχουτιν άποιροι τοιούτοι γήλοφοι, τώ ν  όποιων ή  ίίπαρξι; ί ίν  

ΙξηγοΤται εύχόλω;· διότι οϋττ ώς αύτοφυοί; όύνβντβι άναντιρΡή" 

τ ω ;  v i  θεωρτ.Οώβι, xa! e iv  ύποτιθώβι τεχνη το ί, μενει ανεξήγη

το ; ή αιτία.

(2) Δ ίν  χατεχωρία?ηααν ενταύθα Six τήν ελλειώ ιν απα- 

ραλλάχτω ν βτοιχείων. —·  **·
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. . ΕΝΟΙΚΟΥΝ ΤΩΝ BPOY0NIOC CATOKOT ΒΡΥ-
Ζ Ο Ϊ MOV

KATPAAEOrC  BEI6 TOC ΟΤΠΠΟΤ π ε ρ ι γ ε ν ο μ ε -
ΝΩΝ.

Προ; άνατολάς τής Φιλιππουπόλεως έκτος τής πό- 
λεως, ένθα ϋπάρχουσι διεσπαρμ,ένοι πάμπολλοι αρ
χαίοι λίθοι, ερείπια οικοδομής τίνος μεγάλης, έπί 
πλακός τίνος μαρμάρινης έχούσης πλάτος 0,43 επί 
•1,50 άναγινώσκονται τ ά  εξής.

1 .

E M B H C O  k a Q W p h n  π Ο λ λ Ο Ρ

W m O O n i p e i m a i C  k e i n

Πλησίον δέ που τού Χάσκιογι εϋρέθη ή εξής έπι- 
γραφή.

3.

ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΟΛΕ 
ΣΗΜΑ ΣΛΒΕΙΝΙΙΣ 
Α ΙΜ ΙΛ ΙΑΝ Ο Ϊ ΤΕ 
ΑΝΔΡΟΣ ΚΥΛΑ  
ΛΙΜΟΥ Κ Α Ι Π ΙΝΥ 
ΤΗΣ ΑΛΟΧΟΥ.

Εν Φιλιππουπόλει εύρέθησαν καί αί εξής δύο έ- 
πιγραφαί.

4.

ΓΛΜΕΥΟΝΤΟΣ ΛΥΚΟ Υ 0 Η Ν ΙΟ Υ ..............
Τούτην δέ μοι έδειξεν ό Κ . Π. 'Ραζέλος.

5.

ΑΓΟΡ...................
ΧΙ1Λ...................
ΣΑΝΤΑΚ .............
ΛΡΧΗ Ν Α  * Γ . . .
k p i t W C k a  .  .  .

Ι1ΛΑΜ Ι...............
Α ΙΙΙΤΟ Π ............
ΑΝΤΙΤ  I . . . .

Τά; δ'έπομένας έστειλε μοι £κ Παζαρτζηκίου ό 
Κ . Κ . Σαϊτίδης ρ.ετά μικρών σημειώσεων. Δύο ώ- 
εας μακραν τής ειρημένης πόλεως ϋπάρχουσι δύοχωρί 
όια Π α γ χ ι. ΐ ίη το α  καί Β ατηχοίψ ι, έν οίς κατά και
ρούς εύρίσκονται πολλά νομίσμ.ατα, μακεδονικά ραλί
στα, αγάλματα jia l έπιγραφαί. Κ α τά  τόν παρελθόντα 
όέ 'Ιανουάριον εύρέθησαν καί δ -io ευμεγέθη άρίστης 
τέχνης αγάλακτα καί άλλοι ’ λίθοι' άλλά τά  πολύ
τιμα ταυτα λείψανα τής αρχαιότατος, άν καί ό 
χρόνος έφεισατο, μετεβλήθησαν εις θρύμματα καί κό- 
νιν ύ-ό  -ής μανίας τω ν βουλγαριστών' του Παζαρ- 
τζτ,κίου !  ̂ μόλις όζ διεσώθη ρικρά τ ι ;  μαρμαρίνη 
πλάξ, έφ' ·ής υπάρχου« τάδε'

6.

A ^ P O f l $  ί Ί Ν Ά φ ί Ί Κ .  .Δ ΙΟ Μ . . Α ρ ^ Τ .

A / j A k .  ·

Αυτόθι εϋρέθη καί βάθρον, έχον εί; τήν άνω επι
φάνειαν όπήν, καί έπί τής άλλης τήν έπιγραυφήν 
ταύτην"

7.

ΛΑΩΕΙΓΕΙΤ . . . ΚΑΕΑΝΔ.............
ΔΙΟΝΥ^Ω Δ ^ μ Α γ .  . . ΙΡΟΝ . ο Π Α Ρ φ ^ Ν .  .1

"
.  .  .  .  φ τ ξ . . . Λ Λ * η . . .  $ τ ^ φ .  . .

’Επί αναγλύφου δέ παριστώντο; τόν Δία καί τήν 
Ήραν, άνωθι ρ.έν είσι ταυτα '

8.
ΚΥΡΙΩ  ΔΙΙ ΚΑ Ι ΙΙΡΛ

ΰπό δέ τούς πόδας'

ΒΕΙΘΥΣΑΥΑΟΥ ZENEOC Κ . . . AKETIIC a C ΝΑ  
ΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΩΡΙΑ. . . ΙΣΑΔΑΛΛΣΕΥΧΗΝ.
’Εν δέ τώ  πρός νότον τού Στενηράχου βυζαντινά» 

φρουρίιρ, έν ω υπάρχει καί ναός, εύρέθη πλάξ, έφ’ 
ή; ΰπήρχον τάδε ' (βέβηλοι χεϊρες συνέτριψαν τήν 
πλάκα).

9.

ΕΚΤΙ1ΘΗ ΠΑΡΑ ΓΡΠΓΟΡΙΟΥ Α ΔΟΥΚΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥ ΙΝΔΙ 
ΚΤΙΟΝΟΣ * S4>q<{ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΒΛΣΙΔΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΑΑΕ 
ΞΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ.

Τοσαύτα, φίλτατε, έπί του παρόντος άνάλεκτα 
περί τής Ελληνικής ταότης έπαρχίας, ρικρά μέν καί 
όλίγιστα ώς πρός τό  πλήθος καί τήν σηραντικότητα 
τω ν  τοιούτων, ικανά δ ' ίσως, ώς άρχαί καί δοκίμια, 
όπως άλλοις παράσχω « τό  ένδόσιμον τής έρεύνης 
καί ιστορικής καί φιλολογικής έξετάσεως.

Καταπαύων δ  ενταύθα τόν λόγον, δεν δύναμαι 
καί πάλιν νά ρή αποτείνω φυσικωτάτην τινα καί 
άπλουστάτην έριότςσιν πρός τούς σογους, τούς θε- 
λήσαντας έπ εσχάτων των ήρερών νά μάς διδάξω- 
σιν, ό τ ι ή Φιλιππούπολις δέν είναι χώρα 'Ελληνική, 
άλλά βουλγαροσλαβική, καί ό τ ι πρέπει νά παύση 
τού νά όνομάζητοι ρέ τό  όνομα τούτο, ν’ άκούη δζ 
τού λοιπού τό ρέ πολλούς ρόχθους καί απείρους 
κεφαλαλγίας άνακαλυφθέν (ώ  τής κολομβείου άνα- 
καλύψεως ! ! ! )  όνορα Π.Ιώφδη- ! Πού καί πώς 
άνεκάλυψαν, ό τι ή χώρα αύτο είναι βουλγαρική, σλα
βική καί οϋχί 'Ελληνική ·, καί διά τίνος ρικροσκο- 
πίου εύρον ότι έν τώ  α ΐρατι τω ν  κατοίκων κινούν
τα ι σφαιρίδια βουλγαρικού αϊρ.ατος ; Α ί έπιγραφαί 
τώ ν διαφόρων εποχών ραρ τυρού« 'τό ν  τόπον σλαβι
κόν ·,. . .  τ ά  έθιρα είναι έθιρα τώ ν υιών τού Βόλ
γα ; τά  παιγνίδια είναι σλαβικής καί βουλγαρικής 
καταγωγής ·, . . . τά  ρικρά άσράτια, ρέ τά  όποια 
αί ρητέρες νανουρίζουσι τά  τέκνα τω ν είναι βουλ
γαρικά ; . . . αί λέξεις είναι τής γλώσσης τού Κρού- 
ρου καί τού Σίσραν ; . . . —  Α λλ ’ έάσωρεν τούς 
εύαρίθρους τούτους νεωτεριστάς, ότι έλλεβοριώ«. 
Χαϊρε !

Β Λ Α ΣΙΟ Σ Γ .  ΣΚ Ο Ρ Λ Ε Λ Π Ϊ.
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I  Β Λ  Ν,

Ή  ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΛΩΤΟΣ ΡΩΣΟΥ.
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Α '.

'Αγιασμός του Νεύα.

Τήν Ο ’ ίανουαρίου τού 1842 έτους ό καιρός ήτο 
δριμύτατος, καί τό θερρόρετρον είχε καταβή τριά
κοντα καί πέντε βαθρούς ύπό τό  μ,ηδενικόν. Καί 
όρως, ώς πολλάκις συρβαίνει κατά τά  ύπερβόρεια 
κλίρατα έν ώρα ψύχους, ό ουρανός ήτο αίθριιότα- 
τος, καί λαρπρότατο; ό ήλ.ιος' ή δέ χιών άπολι- 
θωθεϊσα ϋπά τού παγετού, συνετρίβετο παταγούσα 
ύπό τά  έλκυθρα, καί ώς ψήγρατα άργύρου έσκορπί- 
ζετο  περί αύτά. Ολόκληρο; ή Πετρούπολις έπανηγΰρι- 
ζεν ' οί κώδωνες τών έκκλησιών έσήμαινον πανηγυρι- 
κώς, ή άκρόπολις έπυρσοκρότει, καί εί; τά ς ρύρας 
καί τάς πλατείας αντηχούν αί σάλπιγγες τής στρα
τιω τική ; ρούσικης.

Γίνεται τάχα  στρατιωτική τις έπιθεώρηβις; καί 
πού τρέχει τό  σπεύδον τούτο πλήθος φέρον παντός 
μεγέθους καί παντός σχήματος αγγεία;

’ΐδού διαβαίνει τήν Σεννάϊαν, καί ρόλις αναχαι
τίζε ι τό  βήμα, αν καί σώζει έτι ή άπέραντος έκείνη 
πλατεία τήν οψιν τών ήρερών τώ ν Χριστουγέν- 
νων. Έλκυθρα έλθόντα καί άπό τά  άπώτερα ρέρη 
τού κράτους κατακλύουσιν αυτήν, καί έργαστήρια πε- 
ρίακτα, όπου εύοίσκονται παντοία έρπορεύρατα, καί 
χοίροι, καί πρόοατα, καί βόες, πεπηγότα ένεκα τού 
ψύχους. ’ Ενταύθα είναι ή άγΟρά τών τροφίμων.

ϊ ό  πλήθος αυξάνεται καί πυκνούται άδιακόπω.ς, 
καί όρμά πρός τό  χειμερινόν παλάτιον, καί ρ ε τ  ο
λίγον συρρέει εις τόν Νεύαν, όπου τό  συγκαλεΐ ή 
εορτή.

Αντικρύ τών άνακτόρων, έπί τού πεπηγότος πο
ταμού, άνυψούται βήρα ύπό μεγαλοπρεπέστατου ου
ρανίσκον, πλήρες εικόνων, χρυσών αγγέλων καί άλ
λων έρβληράτων θρησκευτικών" κάτω  δε αυτών, 
πλησίον τής τελευταίας βαθρίδος. διά μεγάλης ο
πής άνοιχθείση; έπί τού πάγου, φαίνεται καχλάζον 
τό  ύδωρ' καί άνθρωπο; κρατών σιδηράν δοκόν έπα- 
γρυπνεϊ ρή κλεισθή ύπό τού πάγου.

Ί ΐ  ώρα είναι ένδεκάτη, καί τό  πλήθος έστάθη, 
όχι όμως θορυβώδες ώς ότε συνέρρεεν, άλλ ’ ήσυχον 
καί έν κατανύξει' διότι τήν ώραν εκείνην ό αύτο- 
κράτωρ μετά τών περί αυτόν παρίσταται εί; τήν 
λειτουργίαν.

Μετά μίαν δέ ώραν ακούεται κρότο; καννονίων, 
καί μετά πατάγου ανοίγονται αί μεγάλαι πύλαι τού 
παλατιού, δ ι’ ιόν έξέρχεται έν λιτανεία ή συνοδία. 
Καί πρώτος ρέν φαίνεται ίερεύ; κρατών φανόν, μετ' 
αύτόν δέ άλλοι ιερείς φέροντες σημαίας, σταυρούς, 
άγια λ ε ί ψ α ν α  καί εικόνας, καί τρίτον ό αρχιεπίσκο
πο; φορών μίτραν καί λαρπροτάτην στολήν, καί 
σττ,ριζόρενος εις τήν ποιμαντικήν αύτού ράβδον μεθ'

όλου τού κλήρου τής πρωτευούσης. Τούτους παρη- 
κολούθουν οί ψάλται τής αύλής, οί αξιωματικοί της 
φρουράς, καί τό  άλλο υπηρετικόν, καί έπί τέλους 
εΐρχετο ό αϋτοκράτωρ μετά τώ ν μεγάλων δουκών, 
τώ ν υπασπιστών καί τώ ν άνωτέρων αξιωματικών 
τού κράτους. Πάντε; δέ έχουσι -την κεφαλήν γυ
μνήν, καί οερουσι μεγάλην στολήν άνευ μανδύου. 
Σκληοά ή οοκιαασία έν ώρα τοσούτου καί τοιούτου 
ψύχους! άλλά τίς τολμά-νά πράξη άλλως, ένώ καί 
ό αύτοκράτωρ αύτός άντί μηλωτής φέρει μόνον έ- 
πωμίδας ·,

'ΐΐ συνοδία διευθ·ύνεται πρός τό βήρ-α, έκαστος δέ 
ίστα τα ι έκεί κατά τόν βαθμ.όν του, 6 μέν αύτοκρά
τωρ βλέπων πρός τό  πλήθος, ό δέ κλήρος έπί τών 
βαθυ.ίδων καί περί τήν όπήν.

Τό θέαμα ήτο κατανυκτικώτατον" ό λαός, οστι; 
έπευφήμει τόν αύτοκράτορα οπού καί άν άπήντα αύ
τόν, ανέκραζε τό  /.¡'μω ένθουσιών, καί συγχρόνως 
έτυπτε τό  στήθος, καί έσφραγίζετο άδιακόπως διά 
τού σημείου τού σταυρού, καί έβαλλε μετανοίας. 
’Αλλά βαθμηδόν επανέρχεται ησυχία καί άρχεται 
ή τελετή . Ο αρχιεπίσκοπος μέ φωνήν βαρεϊαν καί 
έντονον άναγινώσκει τάς εύχάς, οί ιερείς αποκρίνον
τα ι, καί τών ψαλτών ή μελωδία καταγοητεύει τά ; 
άκοάς τώ ν περιεστώτων. Καί ποία μουσική οργανική 
συγκρίνεται πρός τά  ζώ ντα  εκείνα ό'ργανα τής αύ- 
τοκρατορικής εκκλησίας; Είναι δέ αδύνατον καί 
εις τόν έπιτηδειότερον κάλαμον, νά περιγράψγ τήν 
κατάνυξιν τής καρδίας καί τήν άνύψωσιν τού πνεύ
ματος κατά τήν υπαίθριον εκείνην τελετήν, επάνω 
ποταμού πεπηγότος, καί παρόντος τού αρχηγού έςή- 
•κοντα έκατοίΜΑυοίων! Αιό καί ή συγ-κίνησις πάν
τω ν ήτο μεγίστη' στεναγμοί, ολοφυρμοί ήκούοντο 
πανταχόσε. Πρό πάντουν όμως συνεκίνησε καί αύτόν 
τόν αύτοκράτορα, τόν όποιον εϊδον άνυψώσαντα πολ
λάκις τήν κεφαλήν, καί τήν αϋτοκράτειραν ίσταμέ- 
νην εις τόν εξώστην τού παλατιού μετά τώ ν περί 
αύτήν κυριών, φωνή τις ξένη, έξερχομένη ενίοτε άπό 
τού στόματος νέου παρισταμένου μετά τών πρώτων 
καί εις πάντας αγνώστου. Ή  φωνή αυτή ήτο το - 
σούτον εύηχος άμα δέ καί τοσούτον γλυκεία, ώστε 
καί μή θέλων έμ.αγεύεσο. Νέα τ ις  έκ τών περί τήν 
αϋτοκράτειραν τοσούτω μάλιστα συνεταράχθη ύπ αυ
τής, ώστε ήναγκάσθησαν νά τήν μεταφέρωσιν εις 
τόν κοιτώνά της.

Εν τοσούτω ή τελετή  ή γ γ ζε ν  εις τό  τέλος' ό 
αρχιεπίσκοπος εύλόγει διά τής δεξιάς τόν ποταμόν, 
καί τις τώ ν Ιερέων προσέφερεν αύτώ* σταυρόν άργυ- 
ρούν, τόν όποιον λαβών κατέδυσε τρ ί; si; τά  ϋ- 
δατα.

Πάντε; έπεσαν πρηνείς 'κατά γ·ής, κ α ίό  αύτοκρά
τωρ έκλινε γόνυ' άνέστη δέ μόνον ότε ό αρχιεπί
σκοπος έλθουν πρός αύτόν, προσέφερεν έντίς φιάλης 
χρυσής άπό τού άγιασθέντος ΰδατος. Τότε καί νέοι 
κρότοι πυροβόλων άναγγέλλουσι τό  τέλος τής εορ
τής, καί τήν επάνοδον τής συνοδίας εις τό  παλάτιον.

Λποχωρήσαντος δέ τού αύτοκράτορος, ό λαός μή 
άρκούμενος εις μόνον τό  ράντισμα τό  γενόμενον
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υπό τού αρχιεπισκόπου, και Οέλων νά φέρη και εις 
τήν οικίαν του έκ τού άγιασθέντο; ύδατος, διότι θεω
ρεί αύτό ώς άπταιστον φυλακτήριον κατά πάσης 
νόσου καί παντός άλλου δυστυχήματος, όρμώσι πρός 
τήν όπήν, καί γεμίζουσιν υδρίας, ποτήρια, στάμνους, 
καί είτι άλλο άγγείον έχουσιν άνά χείρας. Ή  συμ
πλοκή καθίσταται τό τε  περιεργοτάτη" τινές μάλιστα 
ευλαβέστεροι τω ν  άλλων, καταποντιζονται εί; τόν 
ποταμόν, καί μητέρες βυθίζουσιν εις αύτόν τά  τ έ 
κνα των. Καί τό  παραδοξότερον, ποτέ «5έν ήκούσθη 
ο τι ένεκα του τοιούτου ζήλου συνέβη τ ι  άπευκταϊον. 
Βέβαιον άρα ο τι ή πίστις σώζει.

Τοιαύτη πανήγυρις δέν ήτο δυνατόν νά τελείω
ση μέ μόνην τΫ,ν θρησκευτικήν τελετήν' διά τούτο 
καθ’  ολην ττ,ν ημέραν καί καθ’ ολην τήν νύκτα με
γάλοι καί μικροί παρεδόθησαν εις τήν τρυφήν. Καί 
θεμιτόν νά ειπωμεν ό τι τό  πρωινόν άγίασαα έλησμο- 
νήθη τήν μεσημβρίαν, ο τι άλλα ποτά διεδέχθησαν 
αύτό, καί ό τι άν τούτο είχε τήν δύναμιν νά συντα- 
ράσσ·ρ τάς καοδίας, έκείνα είχον τήν δύναμιν νά 
συνταράσσωσι τήν κεφαλή/.

Μή φαντασθώμεν δμως οτι καί οΰτω Ιλησμονή- 
θη ή θρησκεία, διότι οί Ρώσοι είναι ευλαβέστατοι. 
Έ ν πρώτοις εις τινα  τώ ν γωνιών τών xcitláx (καπη- 
λείων) δπου έντρυφώσι τά  πλήθη, κρέριαται άγια 
είκών, πρό αύτής έχουσα λυχνίαν καίουσαν' έκαστος 
δέ τώ ν εισερχομένων προσκυνεϊ αύτήν ψιθυρίζων μι- 
κράν τινα  προσευχήν' έπειτα γίνονται συζητήσεις πε
ρί τής τελετής τού άγιασμού, ένώ κενοϋνται αλλη
λοδιαδόχους τά  ποτήρια.

Εις τινα τώ ν  γωνιών ενός τώ ν  xaCax τούτων έ- 
κάθητο μόνος καί σιωπηλός ό άγνωστος νέος, ούτι- 
νος τήν λαμ.πράν φωνήν ήκούσαμεν τήν αύγήν έπί 
τού Νεύα. Κ α ί δέν έπινε μέν βόΰχα  (ρακίον) ώς οί 
άλλοι, είχεν όμως ένώπιόν του ποτήριον χονα,αίου 
(ζύθου όξυνοϋ) τόν οποίον έρρόφει μικρόν κατά μι
κρόν. Καί βεβυθισμένος εις λογισμούς, έφαίνετο αδια
φορών εις τά  περί αύτόν γινόμενα. Τ ί άρα έσυλλο- 
γ ίζετο  ·,

Εσυλλογίζετο τό  χιορίον του από τό  όποιον είχεν 
αναχωρήσει πρό τριών εβδομάδων, έσυλλογίζετο τά  
είκοσι του έτη καί τά άβέβαιον μέλλον του. Ενίοτε 
τά βλέμμα του ήκτινοβόλει, ώςτε ένόμιζες δτι αό
ρατον στόμα έλεγε πρός αύτόν' θάρρος ! Εύρίσκετο 
δμως εις αμηχανίαν έάν έπρεπε νάμείντ,είς τήν αχα
νή εκείνην πόλιν ή νά έπανέλθη πρός τόν κύριόν του.

Ταλαίπωρος ίβάν ! Εϊλως έκ γενετής, ήσθάνθη ε
νωρίς τό  ονειδος τής θέσεώς του, καί ώνειροπόλησεν 
ελευθερίαν καί ανεξαρτησίαν. ΓΙολλάκις, μή έχων 
πλέον εργασίαν εις τήν πατρικήν του καλύβην ή εις 
τούς αγρούς τού κυρίου του, έπλανάτο εις τ ά  δάση, 
καί έκεϊ ένώπιον τού θεού καί τής φύσεως, παραδι- 
δόμενος εις τά  αισθήματα όσα έκόχλαζον εις τήν 
καρδίαν του, ήρώτα έάν ήτο πεπρωμένον νά περάσγ, 
δλην του τήν ζωήν δούλος. Επεδίδετο τό τε  εις ά- 
περάντους συλλογισμούς, ποτέ μέν άπηλπικώς, ποτέ 
δε στέργων τά  παρόντα, καί άλλοτε καπαρωμένος 
όλα τά  όντα. Ιυνέσφιγγε τά  δένδρα, καί συνέτριβε

τάς πέτρας, ώς άν ήθελε νά δοκιμάσ/ι τήν δύναρίν 
του ή νά προκαλέσγ τούς ισχυρούς. -’Αλλά καταβε
βλημένος έπανήρχετο τό  εσπέρας εις τήν πατρικήν 
στέγην, καί μόλις έδείπνει, μόλις άνεπαύετο τήν 
νύκτα.

Καί δμως δεν ήτο κακός ό κύριός του' άπό τούς 
είλωτας του έζήτει δ ,τι έπέτρεπεν όνομα ;' καί οσά
κις αί άπαιτήσεις τού νόμου ήσαν αύστηραί, αύτός 
τάς έμετρίαζε δι’ αύθορμήτου συγκαταβάσεως. ’π«* 
γάπα δέ καί τόν 'ΐβάν ύπέρ πάντας τούς λοιπούς· 
έτίμα τά  προτερήματα του, καί έδιδεν αύτώ μυρέα ς 
αποδείξεις εύνοιας, ίκανάς νά κινήσωσι τήν ζηλοτ·.- 
πίαν τώ ν άλλων. Καί είποτε δέν άνταπέδιδεν ό 
νέος τήν δέουσαν ευγνωμοσύνην, ό κύριός του άπέδιδε 
τούτο εις τήν νεανικήν του απειρίαν, έλπίζων δ τ ι μέ 
τόν καιρόν θά έγίνετο συνετώτερος.

’Επειδή δε έπεθύμει νά γείνη, τούτο τό  τα γύ τε- 
ρον, άπεφάσισε νά άλλάξη τά μετά τού Ίβάν σύ
στημά του. Καί καλέσας αύτόν ήρώτησεν'

—  Είπέ με, ’ ΐβάν, έλευθέρως, στενοχωρείσαι ;

—  Ναι, κ ύριε.

—  Καί διά τ ί  ;

—  Ο θεός τό γινώσκεε.

— · ’Αλλά καί έγώ  δέν τό  αγνοώ' τό  γωρίσν 

δέν iré αρέσει, πρέπει νά ύπάγης εις τήν πόλιν.

—  Εις τήν πόλιν ·,

—  Ναί, εις τήν Πετρούπολη. Είσαι νέος, εύ- 
φυής καί θά έπιτύχης. Θά σέ συστήσω δέ καί εις 
ανθρώπου; οί όποιοι θά σέ συντρέξουν. "Οσον διά 
τό  δόσιμόν σου, δέν θά σέ τά ζητήσω πρό τριών 
χρόνων. Τό διαβατήριόν σου, είν' έτοιμον' αυριον 
τό  πρωί ετοιμάσου ν’ άναχωρήσγς.

Ο Ίβάν άνεχώρησε μήτε χοίρων μήτε λυπούμε- 
νος. Οί λογισμοί του ήσαν συγκεχυμένοι καί δέν 
έδύνατο νά έκτιμήσρ τήν νέαν θέσιν του. Καθ' ό- 
λον τό  ταξείδιον έσκέπτετο έάν τό  νέον του στά- 
διον θά μετέβαλλε καί τήν δουλικήν του κατάστα- 
σιν. Τούτο εσυλλογίζετο καί εις τά καπηλεϊον δπου 
τόν είδαμεν. Καί τή  άληθεία δέν ήτον εύκολος ή 
λύσις τού προβλήματος. Έλθών τήν προτεραίαν εις 
τήν πύλιν, ούτε αύτήν έγνώριζεν, ούτε εκείνους εις 
οθς έσυστήθη. Καί δμως μεταξύ τού σκότους τά ό
ποιον έσκίαζε τόν νούν του, ένίοτε άκτϊνες τινές έλπί- 
δος ήστραπτον, καί ταύτας έξελάμβανεν ώς αισίους 
οιωνούς. Χωρίς λόγον άραγε ή θεία πρόνοια τόν ώ- 
δήγησεν εις Πετρούπολιν τήν ημέραν εκείνην τής πα- 
νηγύρεως ; Χωρίς λόγον εύρέθη θεατής τού λαμπρο- 
τέρου θεάματος τό  όποΐόν ποτε είδε ·, Κ α ί άνεπόλει 
τήν λιτανείαν, τήν μεγαλοπρέπειαν, τήν αυλήν, τόν 
αύτοκράτορα, καί τήν αγγελικήν μελωδίαν' τίς οίδε 
έάν δέν άνεπόλει καί τήν συγκίνησιν ήτις έγένετο 
δτε ήκούσθη ή φωνή του ; Έ π ί τέλους, άγνοών καί 
αύτός τό  διά τ ί, άπέβαλε τούς δισταγμούς καί πα- 
ρεδόθη εις τήν έλπίδα. "Οτε δέ έξήλθε τού καπη- 
λείου είχε τούς όφθαλμούς καθαρούς, καί ελεύθερον 
νεφών τό  μέτωπον.

Β ’.

Ό  μελομανής Βογιάρο;.

Έ ν τοσούτω, ένεκα τώ ν περισπασμών τής ήμ.έ- 
ρας εκείνη; έλησμόνησε νά ζητήση κατάλυμα. Ση- 
μ.ειωτέον άλλως δ τι πλεϊστοι δσοι δμοιοι τού Ίβάν, 
διατρίβοντες έν Πετρουπόλει, δέν φροντίζουσι περί 
καταλύματος, γινώσκοντε; δτι θέλουσι φιλοξενηθή. 
Πλήν τούτου οί είλωτες της Ρωσίας κοιμούνται δπου 
τύ/η, ύπό π  ίλών ας, εις άμφιθά'λαμ.ον, εί; πρόδομον, 
καί εϊ; αυτά; τά ; δημ.οσία; όδού;' σκεπάζονται μέ 
τήν άρνακίδα τω ν, καί χωρίς καν νά ένθυμ.ηθώσι 
τήν σκληρότητα τη ; κλίνης τω ν ρογχάζουσι θαυ- 
μ.ασίω;' ή δέ άστυνομ.ία, άπαντώσα κατά  τού; πε
ριπόλου; τούς μακαρίους τούτους, δέν τούς πειράζει" 
μ.ή δέν είναι ό ουρανός τού θεού σκηνή καλύπτουσα 
πάντας τούς άνθρώπους ;

Λοιπόν καί ό ’ ίβάν ούτε κάν έσκέπτετο πού θά 
περάση τήν νύκτα* τήν προτεραίαν είχε κοιμηθή παρά 
τάς πύλας τής πόλεως εις ερημ.ον καλύβην’ έν ά- 
νάγκγ θά έκοιμάτο καί πάλιν έκεϊ.’Α λλ  ό θεός άλλα 
έκέλευε' δ ιότι ένώ διέβαινε τάς όδούς τά ; οποία; 
πρώτον τό τε  εβλεπεν, άνθρωπόςτις άκολουθήσας αύ
τόν μέ περιέργειαν έξελ,θύντα άπό τό  καπηλεϊον, 
έπλησίασε καί είπε'

—  Πού πηγαίνεις, άδελφέ,εϊς τοιαύτην ώραν τή ; 
νυκτός ;

—  Ό  Θεός τό  ήξεύρει.
—  Λοιπόν είσαι νεόφερτος ·,
■—  Μάλιστα χθές ήλθα.
—  Καί πού κατοικείς ·,
—  Πούποτε.
—  Λέν έχει; ούτε σύντροφον ούτε κανένα νά σέ 

περιμένρ,·,
—  Κανένα ! . . . Είμ.αι όλομόναχος.
—  Έρχεσαι λοιπόν μαζή μου ;
—  Πού ·,

—  Εις τό  ξενοδοχείου τη ; Μόσχας' είμαι ό σ τα  
ρ'άττ (πρωτόγερος) καί θά σ' εύρω μέρος νά κοιμηθής.

Ό  ίβάν έδέχθη τήν πρότασιν τού σταρόστ, καί 
άκολουθήσας αύτόν, ήλθον εις τό  ξενοδοχείου' τό  μι
κρόν δωμάτιο·/ εις τό  όποιον τόν έφερε·/ ήτο μ.έν κα
θαρόν, άλ.λά μετριώτατα εύτρεπισμένον' δ ιότι όλα 
τά  έπιπλα συνέκειντο έκ θρανίου άχυρίνου,έκ τραπέ- 
ζης ξύλινης βασταζούσης δύο ή τρία κατάστιχα, καί 
έκ παλαιού ανακλίντρου χρησιμεύοντας άντί κλίνης. 
Είς ταΰτα  προσθετέου καί τήν πρό; άνατολάς κρε- 
μαμένην εικόνα, καί τήν μεγίστην θερμάστραν ήτις 
ύψούτο μέχρι? οροφής κατέχουσα τό  τρίτον τού 
δωματίου, καί άνεβίβαζε τήν θερμοκρασίαν μέχρι 
δεκαοκτώ ή είκοσι βαθμ.ών. Παμ-πάλαιά τινα ένόύ- 
ματα έκρέμ.αντο άπό μεγάλων ήλων έπί τώ ν τοίχων.

'ΐδού τό  δωμάτιόν μου, είπεν ό σταρόστ' κοι
μήσου έδώ απόψε, έγώ θά πηγαίνω άλλου.

Μείνας μ.όνος ό ίβάν ήναψε τόν λύγνον τής εί- 
κόνος, καί προσηυχήθη. Επειδή δέ ταχέως ένύστα- 
ξεν, έπεσεν είς τό  άνάκλιντρον, καί ήκούοντο ένίοτε
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άσυνάρτητά τινα  λόγια, ήχώ βεβαίως τώ ν εντυπώ
σεων τής ημέρας.

Μετά τινα ωραν θόρυβος γινόμενος εις τό  παρα
κείμενον δωμάτιον τόν έξύπνισε" καί άνασηκωθείς ή- 

κροο.ζε :ο.
β ’Ανόητε! σκύλε! »  τοιαύται καί άλλαι παρο- 

μοιαι ύβρεις άντήχουν, συνοδευύαεναι καί μέ ραπι- 
σμού; καί μέ γρονθοκοπήματα. 'θ  ’ ίβάν ήπόρει, κα
θόσον μάλιστα ένόμιζεν δ τι ή φωνή τού ύβρίζοντος 
δέν ήτο άγνωστος είς αύτόν.

’Εν τούτοι; ανοίγεται ή θύρα τού δωματίου, καί 
εργεται ό σταρόστ, τό  ήθος έχων φαιδρόν, καί πλή
ρες τής πατρική; εκείνης άγαθότητος ήτις αναφαί
νεται είς τό  πρόσωπο·/ τώ ν χωρικών Ρώσων όταν 

φέρωσι καλήν είδησιν.
’—  Καλ’ ήμέρα, αδελφέ! πώς έπέρασε; τήν νύκτα;
—  Σιωπή!
—  Τί τρέχει;
—  Δέν ακούεις;
—  ''Λ 1· διά τούτο μέ λέγεις νά σιωπήσω ;  Πρό 

όκτώ ημερών άφότου ήλθεν ό ιατρός, σ/νειθίσαμεν 
είς αυτά' μαλλόνει τόν υπηρέτην του' ιδού τ ί  

τρέχει.
—  Ποιο; ιατρός;
•—  Ό  ιατρό; αύτό; είναι . . . ε ίνα ι. . . Πύ.ήν I -  

γομεν άλλο τ ι  σπουδαιότερου άπό τόν ιατρόν' τό 
σαραυάρι (αύθέψης) μάς περιμένει κά τω ' ελα νά 
πίωμεν τό  τσά ϊ μας, καί ύστερον βλέπομεν.

—  Ό χ ι ,  όχι, ευθύς.
Ό  Ίβάν έπρύφερε τούτο τοσούτω επιτακτικά»;, 

ώστε ό σταρόστ άνοίξας έν τώ ν κατάστιχων του, 
•καί έξετάσας είπε·/'

—  Είναι ό ιατρό; Μαρτινόφ.
—  ’ Από ποίαν έπαρχίαν ;
—  Ά π ό  τό  Ίαροσλάφ.
Ό  Ίβάν πηδήσας κάτω  τή ; κλίνης ύρμησε πρό; 

τήν Ούραν κράζων'
—  Θέλω νά τόν ίδώ.
—  Καί τόν γνωρίζεις;
•—  .Μάλιστα.
Ό  ιατρός Μαρτινόφ ήτο άπό τήν αύτήν έπαρχίαν 

καί άπό τό  αύτό χωρίου τού Ίβάν. ’Αρχαίος στρα
τιωτικός χειρουργός, ήλθεν είς τά  κτήματα τού πρί-·- 
κήπος Π. . . . όπως μετέ/,Οη τήν ιατρικήν' ήτο όέ 
παράδοξο; άνθρωπος, τραχύς, απότομος, βίαιος, φί- 
‘λερις καί φίλος τού ξυλοκοπήματος, συγχρόνως δέ 
καί εύσπλαγχνος καί ευαίσθητος' μικρά αιτία τόν 
παρώργιζε, καί μικρά α ιτία  τόν καθησύχαζε. Κ ατά  
πάσαν σχεδόν πρωίαν έφιλοδώρει μέ τόν γρόνΟον 
του τούς ύπηρέτας του, καί μετά μικρόν έτεινε πρός 
αύτού; φιλικώ; τήν χεϊρα καί τούς μετεχειρίζετο ώ; 
όμοιους του. Ό θεν ' δγι μόνον δέν τούς έφόβιζεν ή 
θύελλα, ώ ; προμηνύουσα ώραίον καιρόν, άλλά καί τόν 
έλάτρευον ήτο δέ καί οίκειότατος τού πρίγκηπο; 
Π. . . άποστείλαντα αύτόν είς Πετρούπολιν διά ύ- 
πόθεσιν σπουδαιοτάτην. Αύτός γνωρίζων καί έκτι- 
μ.ών τόν Ίβάν, συνεβούλευσε τόν πρίγκηπα νά τόν 
στείλη εί; τήν πόλιν' δ ιότι έννοήσας τά άνήσυχον
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καί υπερήφανο-/ τής ψυχή; του, έπείσθη ό τ ι μένων 
ε ί; τό  χωρίον ήθελε πάθει. Καί μέν, πριν δώσγ, τήν 
γνώμην ταύτην, έφρόντισε διά συμβουλών νά δια- 
σκεδάση, τά  ονειροπολήματα του νέου χωρικού, 
άλλ ’ έπί τέλους ένέδωκεν.

Ιδού  διά τ ί  ό  Ίβάν ήτο ανυπόμονος νά ϊδγ, τόν 
ιατρόν' τήν σύμπτωσιν μάλιστα ταύτην έθεώρησεν 
ώ ; θείαν οικονομίαν.

Εςελθών λοιπόν έκρουσε τήν θύραν τού ιατρού.
—  Τ ί ζώον κτυπά τόσον προ«;
Ά λ λ ά  πριν ή προφθάσγ, νά εξακολούθηση ό ιατρός 

τήν σειράν τώ ν ύβρεων του, ό ίβάν πεσών γονυκλητί 
έφίλει τάς χεΐράς του.

—  Έ ! έ ! ’ ίβάν μου ; πώς έδώ ; έμβήκες εις 
τή ν υπηρεσίαν τού ξενοδοχείου;

Κ α ί ό ’ ίβάν διηγήθη τά  συμβάντα του, καί πώς 
έγνώρισε τόν σταρόστ.

—  “Ήσουν τυχηρός! αξιόλογος άνθρωπος! διοι
κεί καλά, κρατεί καλά τά  κατάστιχά του, καί εί
ναι σπάνιο; οικονόμος. Πλήν είπέ με, Ίβάν, μή
πως ήλθες εις Πετρούπολιν διά νά σέ φιλοξενούν οί 
σ ταρόστ;

Ό  ’ίβάν ένευσε τ-ήν κεφαλήν«.
—  Δέν είδε; άκόμη τόν κόμην ’Αβασέφ; ΛΙέ φαί

νεται Οτι σ’  έσύστησεν εί; αύτόν ό πρίγκηψ.
—  Χθέ; ήτονέορτή καί ελπίζω νάτόνίδώ  σήμερον.
—  Λοιπόν πηγαίνομεν μαζή καί σέ παρρησιάζω' 

θά τόν ίδώ καί εγώ  διά έδικήν μου ύπόθεσιν. Ιΐή - 
γαινε έν τοσούτω νά πίης τσά ϊ μέ τόν Άλέξην ' υ
στέρα έρχεσαι καί μέ βοηθεϊς νάένδυθώ, καί άναχω- 
ρούμεν.

Τ11το  δεκάτη καί πρώτη ώρα όταν ό ιατρό; καί 
ό Ίβάν έφθασαν ε ί; τού κόμητος.

Ό  κόμης έκάθητο εις πλατύ άνάκλιντρον έκ ξύ
λου πολλάς έχοντα; γλυφάς, αψιδωτόν πρό; τά  νώτα, 
καί έπιδεικνύον τά  εμβλήματα τού οικοδεσπότου. 
Π λα τύ τα το ; επενδυτής έκ σαλίου περσικού περιεκά- 
Αυπτεν όλόκλ.ηρον αύτόν, καί μόναι έφαίνοντο τών 
ποδών του αί άκρα·, δεικνύουσαι σανδάλια έκ Ταρ- 
ζόκ, άληθή μωσαϊκά έκ δέρματος, ούτινος τά  πο
λύχρωμα τεμάχια συνηνούντο διά χρυσαργύρων νη
μάτων. ΕΪχε δέ πρό αύτού τετράδιον μουσική;, καί 
έκίνει έλεφαντίνην ράβδον ώ ; οί αρχηγοί τώ ν θεα
τρικών μουσικών. Αλλά καί τού θαλάμου ή δια
σκευή ήτο ανάλογο; πρό; τήν τού κόμητος" υψηλός, 
θολωτός καί πολύηχος, άνευ περιπετασμάτων καί 
ταπήτων, μέ παράθυρα τώ ν  όποιων ό κρύσταλλος 
ήτο παχύ;, είχε τοίχου; λευκού;, καί παριστάνον- 
τχ ς  περί τάς άψίδα; διά γραφών παμμεγίστων μου
σικά όργανα. Έβλεπες δέ καί πλήθος τοιούτων 
διεσκορπισμένα εί; τήν αίθουσαν, οίον βιολία, αυ
λού;, σάλπιγγας, κιθάρας, δύο τεράστειχ κύμβαλα, 
μέγα όργανόν αύτόφωνον καί πρό; τούτοι; βιβλία, 
τετράδια, σεσωρευμένα έν άφθονΐα. Έ νί λόγω τήν 
αίθουσαν αυτήν Οά ένόμιζεν αρχαίο; ποιητής τής 
Ελλάδος ναόν Μουσών, ή τουλάχιστον κατοικίαν τής 
Ευτέρπης.

Είσελθόντε; οί δύο ξένοι έστάθησαν άπένκντι τού
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κόμητος' άλλ ’ ούτος, χωρίς καν νά τού; παρατη- 
ρήση, παρηκολούθει τό ν  ρυθμόν διά τη ; ελεφάντινης 
ράβδου, καί έφαίνετο εκβεβακχευμένο; ύπό τού τε
λευταίου ψιθυρισμού έκπνεούσης μελωδίας.

Τίερίεργος είναι ή σύγκρισι; τώ ν  τριών τούτων αν
θρώπων' ό μέν ιατρό;, υψηλός, πολεμικόν έχων τό 
ήθος, φορών στολήν στρατιωτικήν εί καί πρό πολ- 
λού παργτήθη, τό ν  μύστακα έχουν άνεστραμμε· ον 
καί ύπερχειλή, παρίστανεν άνθρωπον στρατοπέδων.

Ό  δέ ’ ίβάν, ένδεδυμένος ώ ; οί χωρικοί ρώσοι, 
ίμάτιον έκ βελούδου μέ περιτραχήλιου ορθόν, εσταυ
ρωμένο·/ πρό; τό  στήθος καί συνεσφιγμένον περί τήν 
όσφύν διά δερμάτινης ζώνης, πλατύ βρακίον κυα- 
νούν, μακρά καί βαρέα υποδήματα, καί μικρόν πί
λον μέ πτερόν ταώ , είχεν ώραίαν τήν παρρησίαν 
καθόσον μάλιστα ήτο ύψηλός, ζωηρός καί πλήρης 
χάριτος' άλλά καί αυτή του ή μελαγχολία έπηύ- 
ξανε τ-ήν χάριν, διότι ευκόλως ένόει ό βλέπουν αύ
τόν ο τι δέν προήρχετο άπό χυδαίαν αιτίαν.

Ό  δέ κόμης Άβασέφ είναι πάντη διάφορος καί 
τώ ν δύο' ούτε υψηλός ούτε νέο;' άλλά μικρός 
λευκόθριξ γέρων, ισχνός μέν άλλ’ εύρωστότα- 
τος. Τό πρόσουπόν του είναι φαιδρόν, τό  ήθος άγα- 
θόν καί ευπροσήγορον, άν καί βλέπει τις ό τι τό  έξω- 
τερικόν του είναι αριστοκρατικόν. Ίδ ιο ν  δέ γνουρι- 
ρισμα είχε τήν κατασκευήν τού κρανίου του' διότι 
τό  μέτωπόν του τόσου πολύ έξεϊχεν, ώστε έκάλυ- 
πτεν ώ ; δι’  οστεώδους σκεπή; τό  λεπτόν καί ισχνόν 
πρόσουπόν του. Οί οφθαλμοί ςτου έλαμπαν ώς άστρα- 
παί, δεικνύοντε; οίίτω οτι μεγίστη ήτο ή δραστη- 
ριότης του. Ζήσας βίον άγαμον, έν μόνον πάθος 
είχε, τήν μουσικήν, καί εί; ταύτην κατεδαπάνα τά  
πλουσιοΰτατα είσοδήματά του. Έγνουριζεν όλα τά  
κα τ’ αύτήν, καί έσπούδαζεν επιμελούς όλα τ ά  αρι
στουργήματα' ήσπάζετο δέ ίδίου; παρά τό  έθος τώ ν 
συμπολιτών αύ-ςρύ, τήν γαλλικήν μουσικήν' καί 
πάλιν τώ ν  μεγάλων τούτης μουσικοδιδάσκαλων 
προετίμα, ή τουλάχιστον ίσοτίμει τού; τής Ρω
σίας,άλλά τού; εκκλησιαστικού; μόνον, διότι ύπέρ τών 
άλλων δέν είχε πολλήν ύπόληψιν. Ό θεν έτίμα  ή 
μάλλον έλάτρευε τόν ιερόν μελουδόν Βορτνιάνσκην, 
καί άνύψου εις ουρανού; τόν συγγραφέα τής ηθικής 
τής 'Ρουσίας ’Αλέξιον Λανόφ. Ό  κόμης έξήρχετο 
τής οικίας ΐνα παρασταθή, εις τήν λειτουργίαν τής 
αύτοκρατορικής εκκλησίας ( 1 )  καί εις τό  μελόδρα
μα' έδέχετο δέ παρ’ αύτώ τούς εγκρίτους μουσικούς 
καί τού; σπουδαίου; φιλομούσους τή ; Πετρουπόλεως. 
Εις τήν μεγάλην αύτού αίθουσαν έτελούντο μουσι- 
καί συμφωνίαι ύπέρ τών πτωχών καί κατά τινας 
πανηγυρικά; ημέρας" ώστε δέν είναι άτοπον νά πα-

( I )  Εί« τή ν  έχχληοίαν τού  «ύτοχράτιρος ψβλλο-.βιν ¿χα- 

τ ί ν  ! ίχ χ  μουσιχσί χ .1 t / ο .τ ιν  έξχω ίχν φωνήν. Τούτο μ :- 

μούμ«νοι χαί ο! πλούσιο: ο! χχτοιχούντι« « ί «  τά « «ςο/ά« α ϊ

τώ ν  ϊχουσι -·αοϋ« μ ί  ίγχρίτου ; ψ άλτα «, χατά τή ν  αύτήν μ ίίο -  
ίυ ν. Έ ντο .β 'ν  αρα ίξη γ ί'να ι π ί «  ο τ ι  τύ 1838 ϊτελ ίο ίηααν 

τά  ίγχαίνια τού Ά .  Ίσαάχ, συνίψαλον έν τιρ ναώ -.ούτ·ρ χ ί

λιοι τιτραχόαιοι μουοιχβί.
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ρομοιάσωμεν τήν οικίαν του πρό; άπέραντον καί 

διαρκή ορχήστραν.
Ο τε δέ έπαυσεν ή μελωδία στρέψα; τήν κεφαλήν 

παρετήρησε τόν ιατρόν καί τόν ίβάν.
—  Α , ιατρέ' ήλθες τέλος πάντων' σε περιμένω 

πρό πολλού, διά τ ί  άργισε; ;
—  Δέν ήξεύρετε, έξοχώτατε, ό τι δέν κάμνομεν 

πάντοτε ο,τι θέλομεν. μ ’ εμπόδισαν πολλαί ύποθέ- 
σεις, άσθενείς. . . Καί πλήν τούτου έπεθύμουν νά 
εύρεθώ εις Πετρούπολιν όμού μέ τόν νέον τούτον.

Καί ένευσε πρός τόν ίβάν νά πλησιάσγ. Αύτός 
δέ έχαιρέτισεν έδαφιαίως.

—  Μήν είναι ό νέος τόν όποιον μέ συσταίνω ό 

πρίγκηψ Π. . . ;
—  όλος ολος.
—  Καλώς ήλθες λοιπόν. 0  πρίγκηψ με γράφει 

ό τι έχεις ώραίαν φωνήν. Αληθινά, παλ.ληκάρι μου ;
0  δέ ίβάν άπεκρίθη μετά σεμνότητος, άλλά καί 

μετά τή ; έτοιμότη,το; τήν όποίαν έχουσιν οί ρώσοι 
χωρικοί όμιλούντε; πρό; τούς μή κυρίου; των, ότι 
ήγνόει μέν έάν ή φωνή τήν όποίαν τώ  έδωκεν ό Θεάς 
ήτο ώραιοτάτη, έγίνωσκεν όμως ό τι πρό δύο έτών 
ήτο πρωτοψάλτης τού πρίγκηπος ΓΙ.

—  Λ  ! ά ! ιδού τό  αξιολογώτερον συστατικόν 
σου ! 0  πρίγκηψ Π. γνωρίζει καλά καί έχει φιλοκα
λίαν' καί άν έξακολουθή νά φροντίζη, διά τήν εκκλη
σίαν του οποί; καί τήν τελευταία·/ φοράν ότε τόν έ- 
πεσκέφθην, βεβαίως ό πρωτοψάλτη; του Οά είναι 

έκ τών καλγ,τέρων.
Ενώ δέ ήτοιμάζετο ό ίβάν ν’  άπαντήσγ, εί; τινα; 

άλλα; ερωτήσεις περί τού πρίγκηπος, ύπολαβών ό 

ιατρός είπεν'
—  0  νέο; έχει καί άλλο προτέρημα' έσχημά- 

τισε διά τόν πρίγκηπα μουσικήν έκ κεράτων, όμοια 
τής όποία; δέν εύρίσκεται εί; όλην τήν επικράτειαν. 
Είναι έντελεστάτη. . .

Σημειωτίον ενταύθα ότι ή έκ κεράτων μουσική 
είναι περιεργοτάτη. Φαντάσθητε τεσσαράκοντα ή καί , 
πεντήκ οντα άνθρώπου;, κρατούντα; α νά σωλήνα μάλ
λον ή ή ττον μακρόν, έκαστο; τώ ν όπ,ίων εκπέμπει 
ένα μόνον ήχον, άλλά διαφέροντα άπό τού βαρύτε
ρου μέχρι τού υψηλότερου' τετράδια μουσικής δέν 
βλέπεις, δ ιότι ό αυλητής δέν έχει ανάγκην' ενίοτε 
μάλιστα ούτε εννοεί τόν ήχον τόν όποιον φυσών εκ
πέμπει, άρκεί μόνον νά ήξεύρρ πότε νά φυσήσνι' διά 
τούτο έχει τού; οφθαλμούς προσηλωμένους εις τόν 
διευθυντήν,καταδεικνύοντα τόν ρυθμόν. Ü δύναμιςτής 
μουσικής τούτης είναι άπερίγραπτο;' σαλπίζει καί 
τ ά  δυσκολώτερα έργα, καί μέ τοιαύτην μάλιστα α 
κρίβειαν, ώστε καί ή μάλλον γεγυμνασμένη άκοή 
δέν ευρίσκει τήν έλαχίστην έλλειψιν' άκούων αύτήν 
μακρόθεν δέν υποπτεύεσαι τόν άλλόκοτον τρόπον 
καθ δν είναι συντεθειμένη. Οί 'Ρώσοι συνειθίζουσιν 
αύτήν μεταξύ τ?,ς σιωπής τής νυκτό;' καί δικαίως, 
δ ιότι γοητευτικωτάτη είναι τό τε  ή μελωδία της, 
ούδέ απαντάται αλλαχού δμοιόν τ ι .  Αλλά προσθε- 
τέον καί τούτο, ότι μόνον εις Ρωσίαν είναι δυνατή 
τοιαύτη μουσική' διότι τίς ποτε πλήν εϊλωτος ρώ-

σου, κατατρίβοντος τρία ετ/ι εις μελέτην ένό; καί μό
νου τόνου, θά κατεδίκαζεν εαυτόν εις τό  νά έπανα 
λαμβάνφ τούτον δ’  όλης του τή ; ζω ή ; ;

—  Αρα, άπεκρίθη μετά μικράν σιωπήν ό κόμης, 
ό ίβάν είναι λαμπρό; μουσικός, καί πρέπει νά τόν 

μεταχειρισθώμεν.
—  Δ·.ά τούτο σάς τόν στέλλει ό πρίγκηψ II . . . 

καί διά τούτο έπεθύμουν καί εγώ  νά σάς τόν πα
ρουσιάσω αυτοπροσώπως. Γνωρίζω τόν ’ ίβάν άφοϋ 
έγεννήθη, καί σάς βεβαιώ, έξοχώτατε, ό τι είναι ά 

ξιος τής προστασίας σας.
—  Λοιπόν, θά ίδωμεν.
Καί στραφείς πρός τόν ίβάν'
—  Παλληκάρι μου, είπεν, έχε θάρρος, θα φρον

τίσω  διά σέ . . . Καί επειδή έχω τώρα νά όμιλήσω 
μέ τόν ιατρόν . . . Απόψε είναι Μελόδραμα . . . 
αΰριον, συμφωνία εις τού Β . . καί δοκιμαί έδώ . . . 
Ελα μιθαύριον τό  πρωΐ νά μέ ίδής . . .  Εν τοσούτω 
έάν θΐλν,ς, πήγαινε νά φάγη,ς μέ τού; άνθρώπους μου' 

ή οικία μου σέ είναι άνοικτή.
—  Ε νιό; δύο ώρών, είπε κα τ’ ιδίαν ό ιατρός πρό; 

τόν ίβάν ένώ κύψας άπεχαιρέτα, νά εόρεθ-ρς εις τά 

ξενοδοχείο·/.
Καί ό ίβάν ύπήκουσε.
—  ΓΙώ; σέ φαίνεται, είπε πρό; τόν ίβάν ό ιατρός, 

ό κόμης Αβασέφ ; δέν είναι νόστιμον γερόντιαν ;
—  Μάλιστα' καί νομίζω ό τι θά τόν αγαπήσω.
—  Καί θα κάμη; καλά. 0  αξιόλογο; αύτός κό

μης τρελλαίνεται διά τήν μουσικήν, τάς τέχνα ; καί 
τούς τεχνίτας. Θά σε ώφελήση.

—  Θά μέ ώφελήση ! . .
—  Καί ! διά τ ί  Οχι ;  ·  . .  Κ'ά πάλιν τό  σκεπτι

κόν σου ήθο;' ήξεύρεις, φίλε μου, ό τ ι καταντά; άνυ- 
πόφορος ; Μήπω; νομίζης ότι μέ φαντασία; αποκτά 
ό άνθρωπο; τόν άρτον το υ ; ήθελες νά έλθγ,ς *ϊς 
Ιίετρούπολιν ίδού ήλθε;' τώρα βοήθησε τήν τύχην σου.

—  Συγχωρήσατέ με, ιατρέ, συγχωρήσατέ με' μέ 
κατέβη μία ιδέα άπό εκείνα; α ί όποϊαι σέ έρ
χονται καί χωρίς νά θέλγ;' δέν ήτο τίπ οτε . . έ 
φυγε. Μήν αμφιβάλλετε οτι έχω καί θάρρος καί ελ

πίδα;.
—  Λϋτό θά έλειπε νά μήν έχτ,ς καί θάρρος. 

Στοιχηματίζω  οτι πριν περάστ, ό χρόνο; θά είσαι ό 
αγαπητότερος τού κόμητος Αβασέφ καί ό στολισμό; 

τού θεάτρου του.
—  Καί έχει θέατρον ;
—  Ακούεις; Εννοείται ο τ ι εχει, καί ό τι είναι 

ιδιοκτήτης, διευθυντή;, σκηνογράφο;, καί τ ί  άλλο δέν 
ήξεύρει ν ' αύτός. Καί νά ΐδί,ς τ ι  ύπηρέτα; έχει. Πετά 
τ ά  χρήματα, καί ό επιστάτη; του τόν βοηθεϊ πολλά 
καλά. Μόλις εννοήσει ό τι μεταξύ τών άνθρώπων του 
εύρίσκεται άνδρα; .ή γυναίκα μέ καλήν φωνήν, τον 
αρπάζει καί τό ν  ανατρέφει. Εάν δέ δέν εύρίσκεται 
μεταξύ τώ ν έ δικών του ζη τε ί άλλού' καί εις τά  
ξέ·/α άκόμη. Αέν ήκουσες τήν ιστορίαν τή ; Κ . X . ; 
αύτή είναι Γαλλίς, άπό καλήν οικογένειαν, καί έχε: 
λαμπροτάτην φωνήν. Τήν έφερεν εί; Πετρούπολιν μέ 
μεγάλα; θυσίας, τήν είχεν εις τό  Οέατρόν του, καί
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άφού έχάλασεν ή φωνή ττ.ς τή,ν έπροίκισε καί τήν 
ύπάνδρευσε με άξιόλογον νέον. Μακάριος οποίον 
προστατεύει 6 κόμης Αβασέφ! τό  μέλλον του είναι 
βέβαιον. Παρευοέθην πολλάκις είς τάς θεατρικά; του 
παραστάσεις’ είναι ώραϊαι όπως καί εΐ; τό  Μελό
δραμα. Καί όχι μόνον είς τήν πόλιν, άλλα καί είς 
τή,ν εξοχήν του φέρει τούς μουσικού; του. Καί τό τε  
θαρρεί; ότι βλέπεις τήν εκστρατείαν τού Δαρείου. 
Είκοσι, τριάντα άμαξαι! διότι όλοι, άνδρες, γυναί
κες, όργανα, σκηνογραφήματα τόν ακολουθούν. Σή
μερον είδε; πώς ή τον ήσυχος καί εξαπλωμένος* όταν 
τόν ίδρς εΐ; ημέραν παραστάσεως δέν θά τόν γνω- 
ρίσος- είναι ζωηρός, φαιδρός, ώ ; νέος είκοσι χρό
νων. Οσον όμως ώ ; πρό; τά  υποστατικά του ολίγον 
καταγίνεται ε ί; αύτά- τ ά  έχει παραιτημένα είς ένα 
επιστάτην ό όποιος τά  μεταχειρίζεται όπως θέλει' 
διά τούτο όση αρμονία καί τά ξ ι; επικρατεί ε ί; τό  
θέατρόν του, τόση αταξία βασιλεύει είς τά  υποστα
τικά  του. Ενίοτε οί χωρικοί φωνάζουν κω ί απειλούν- 
τό τε  ό επιστάτης τούς μεταφερει εί; άλλα υποστα
τικά  μακρυνά. Ενθυμείσαι μίαν ημέραν ό τε  άπη,ν- 
τήσαμεν κάτω  εί; τό  χωρίον μας ελεεινήν τινα συνο- 
δίαν- μίαν άμαξαν μεταφερομένην άπό δύο βώδια, 
δύο ανθρώπου; λειποθυμούντας άπό τόν κόπον, καί 
τρείς γυναίκα; μέ γυμνά ποδάρια, τών οποίων ή μ '«  
είχε καί μωρόν εί; τήν ράχιν ; ήτον οικογένεια χ ω 
ρικών άνή,κουσα είς τόν κόμη,τά μας, μεταφερομένη 
εις άλλο μέρος άπό τόν επιστάτην του. Πλή,ν τ ί  
μάς μέλει διά τοιαύτα μικρά πράγματα; Οί ε ίλω 
τες έγειναν διά νά πάσχουν- καί όταν ό κύριό; των 
έχη χρήματα νά κάμνη, όλα; του τάς φαντασίας,αρκεί.

Μόλις έτελείωσεν ό ιατρός καί ίδών τόν ίβάν, πα- 
ρετήφησεν ότι είχε τό  πρόσωπων ζοφερόν, καί δά
κρυ απελπισίας κατέβαινεν εί; τή,ν παρειάν του.

—  Εχει; δίκαιον- τ ί  είπα; άνέκραξεν 6 άγα- 
Οός ιατρός- αλλά τ ί  Οέλ ις, φίλε μου; καί τά  κα
λή,τερα αισθήματα δέν εμποδίζουν άπό τού νά ή ναι 
ό,τι είναι ! Μή, λέγοντε; τά  κακά, ούτε τά  λη,σμονού 
μεν ούτε τά  διορθόνομεν. Συνειθίζω νά λέγω τή,ν 
αλήθειαν είς τού; άρρωστου; μου- ούτε τού; όμιλώ 
διά χειρός καί νεύματος όταν βλέπω ό τι έξεγρά 
φθη,σαν άπό τό β.βλίον τώ ν  ζώ ντω ν. Πλή.ν τού
του, δέν είναι ανωφελές ό,τι είπα. Είναι βέβαιος 
ό τι θά λάβης μεγάλην επιρροήν εί; τό  πνεύμα τού 
κόμητος, δ ιότι ευκόλως ενδίδει εί; όσου; άγαπά- 
τύ τε  φρόντισε νά βοηΟήση,ς εκείνου; όσοι πάσχουν 
ε ίτε  έξ άμελείας ε ίτε έκ σφάλματός του, καί κα- 
τάστη,σε ΰποοεστή,ν τή,ν ζω ί,ν τή,ν όποιαν καί σύ 
θέλεις νά ζήσρ,ς.

—  Ποιος είναι, ήρώτησεν ό ίβάν, ό κύριο; εκείνο; 
μέ μαϋρον φόρεμα καί άσπρον λαιμοδέτην, τόν ό 
ποιον έχαιρέτισες εκτός τού θαλάμου τού κόμητος;

 Είναι ό Νικόλαος Βουσλάγεφ, υιός μεγάλης
καί πλούσια; οικογένειας, ·ό όποιος, αφού άπέθανον 
οί γονείς του, έξ αιτίας τώ ν καταχρήσεων τού επι
στάτου, ¿δυστύχησε τρομερά. Αύτός όμως τόν έλυ- 
πή,θη καί τόν έπήρε γραμματέα του" τή,ν δε κόρην 
του άνατρέφει μέ έξοδά του είς Σμάλταν.
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—  Α  ! ό Κ . Βουσλάγεφ έχει κόρην ;
—  Μήπως τή,ν γνωρίζτ,ς ;

—  ύχι.

—  Τή,ν είδα μίαν στιγμήν σήμερον είς τού κόμη- 
τ ο ; - εί/αι ώραιοτάνη, καί είναι μόλις δεκατεσσά
ρων χρόνων- ονομάζεται Μάσα (Μαρία). Είναι, ώς 
λέγουν, πολλά ευαίσθητος. Σήμερον τόσην έντύπω- 
σιν τήν έκαμεν ή ψαλμωδία τού αγιασμού εις τόν 
Νεύαν, ώ στε έλε-.ποθύμησεν- εϋρίσκετο εί; τόν έ ζω - 
στην, όπου ήτον καί ή αυτοκρατόρισσα, μέ μίαν συγ
γένισσαν της. Μετά ταύτα τή,ν έφεραν εί; τόν πα 
τέρα τη ; δ.ά νά άναπαυθί, ολίγα; ημέρας.

Ταύτα λέγοντας τού ιατρού έπανή,λθον είς τή,ν 
μνήμην τού ίβάν τά  τή ; τελετή ; καί ήρχισε νά όνει- 
ροπολΐΓ ώνειροπόλει όμως άλλα ή τά  συνήθη.

(Έ π ε χ α ι  σ υ νέχε ια .)

Ω Ρ Α ·

Β ! Β Λ !01Ρ ΛΦ ΙΛ .
—000 —

Ttvtxa! i f/ a l  σου έμπορίου, χαί ιστορία αν-.ον r a p i τοΤς 

apyxie-.ς χ ϊ ·  το ϊς Β-ςζαντινοΤς, ϋπό Γ . Ά .  Χ Δ ΪΤ Ο Γ , Τόμο; 2, 
« ν  ’Λ θ τ,νχ ι; 1 3 3 0  — 18G0.

Εκ πρώτης ό ΐεω ; τό προκείμενον σύγγραμμα φαί
νεται ώς τό ήμιτυ μόνον περιλαμβάνον τώ ν όσα ό 
τίτλος αύτού επαγγέλλεται, ήτοι τήν ισ τορ ία ν , ού- 
χ ί δέ καί τάς γενιχ&σ apj-dc τού εμπορίου. Αλλά 
τούτο είναι κα τ’ επιφάνειαν μόνον, καί προε’ρχεται 
έκ τή,ς διαθέσεως τού βιβλίου, δ ιότι ιστορική μέν 
είναι ή βάσις αύτού, άλλ ’ έν τ /j ιστορία παρενείρον- 
τα ι καί αναπτύσσονται αί άρχαί, ε ίτε ά ;  έξ αύτή,ς 
πηγάζουσαι, ή προπαρασκευάζουσαι αύ τίς τή,ν αφή* 
γησιν.

Τοιούτον δ' όυς έχει τά β.βλίον, δυνάμεθα έν πε- 
ποιθή,σει ν  άποφανθώμεν ό τ ι είναι έκ τώ ν  άξ.ολο- 
γωτέρων άφ’ όσα πρό καιρού παρ’ ή,μίν έξεδόθησαν, 
καί τώ ν συστάσεω; άξιωτέρων εί; πάντα Ελληνα ά- 
ναγνώστην.

Τού έμπορίου ίκ ινώ ; ειδήμονες δέν εϊμεθα διά 
νά είπώμεν άν ή έξιστόρησις τών παρά τοϊς Ρ ω 
μαίοι; η, καί παρά τοϊς αρχαίοι; Ελλη,σιν εμπορικών 
θεσμών καί διατάξεων δύναται νά έχτι καί πρακτι
κήν τινα ωφέλειαν τοϊς έμποροι; ήμών. Α λλ  έν ε- 
θνει εξη,υγενισμένω καί τή,ν παιδείαν έπιδιώκοντι, 
οποίον καυχώμεθα ο τι είναι τό ή.μέτερον, έν χώρα 
περιόπτω, ούτως είπείν, καί πα-.ταχόθεν μετά τή ; 
αλλοδαπής κοινωνοόση, πρέπει ό έμπορος, άν Οέλ-ρ 
νά έξασκή, τό έμπόριον ώφελίμως καί άξιοπρεπώς, 
καί ούχί ώ ; βάναυσον χρηματολογίαν, άλλ ώς τέχνην 
εύγενή, καί έαυτώ καί τή, πατρίδι αύτού καί τιμήν 
μετά τού κέρδους περιποιούσαν, νά προικίζτ,ται διά 
γνώσεων ποικίλων, αϊτινες ένώ τά  πρό; τάς επιχει
ρήσει; αύτού χρήσιμα τώ  διδάσκουσι, νά καλλιεργώσι 
συγχρόνως καί νά κοσμώσι τό  πνεϋμά του- μεταξύ 
δ ’ αύτών βεβαίως επίσημον πρέπει νά κατέχη θέσιν 
καί ή, θεωρία τή ; ίδία: αύτού τέχνης, προσέτι δέ καί
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ή μελέτη τώ ν παρ άλλοι; έθνεσι καί έν άλλοι; χρόνοι; 
προόδων αύτή,ς. Νομίζομεν ότι χρησιμώτατον είναι 
είς πάντα έμπορον,όποιος.πρέπει νά είναι ό έμπορος, 
τή,ς άνωτέρας δηλαδή κοινωνίας πεφωτισμένου καί 
έντιμον μεήος, καλλιεργών διά τής ιστορίαςτή,ν διά- 
νοιάν του, νά διδάσκηται συγχρόνως δι’ αύτή,ς ό τι 
εκεί μάλιστα εύωδούτο καί ήνθει τό  έμπόριον, όπου 
έπεκράτει εύθύτης καί ειλικρίνεια είς τ ά  ήθη, ακρί
βεια καί τιμιότης είς τάς συναλλαγάς, εύνομία καί 

ειρήνη είς τή,ν πολιτείαν.
Αλλά δέν είναι διά μόνου; τούς κυρίως εμπόρου; 

ή άνάγνωσις τού παρόντος βιβλίου ωφέλιμο; καί ε
παγωγός. Τά έμπόριον είναι Ιν τών ζωτ/.ωτερων 
στοιχείων τή,ς έλλη-ική; κοινωνίας. 11 γη ήμών, 
πολλά; έχουσα καί τραχείας ράχει; όοέων, δέν πα 
ράγει έπαρκώς τά  πρό; ζωοτροφίαν ούδέ τών ήδη 
σπανίων αύτή,ς κατοίκων. 11 βιομηχανία ήμών, μέρος 
μέν έκ τών περιστάσεων, μέρος ό ’ έξ ακηδίας, έ- 
στίν έτι έν σπαργάνοι:, καί ούδέ τό  πολλοστημό- 
ριον παρέχει τώ ν άπαιτουμε'νων πρός θεραπε.αν τών 
εγχωρίων αναγκών. Συγχρόνως δέ ή θάλασσα, παν- 
ταχόθεν περικλύζουσα τή,ν Ελλάδα, προσάγει αύτ-ρ 
διά μυρίων όδών τά  προϊόντα πάντων τώ ν έθυών 
καί πάντων τώ ν κλιμάτων, ατινα ή παρ’ ήμίν ά- 
ναλισκόμενα, καί άπό τώ ν Ανακτόρων μέχρι τή; 
καλύβης διανεμόμενα, παρέχουσιν ήμίν τοοφή,ν, εν
δύματα, πάσαν χρείαν, πάσαν άνεσιν, πάσαν πολυ
τέλειαν, ή παρ’ ή,μίν ταμιευόμενα, καί διά τώ ν ήμε- 
τέρων πλοίων αλλαχού μετακομιζόμενα, επίσημα κα 
ταλείπουσιν ή,μίν κέρδ η· Καί κατά τούς αρχαίου; χρό
νους αί κοϊλαι τών Αθηναίων νή,ες περιέπλεον τάς άκ- 
τάς τή,ς Ασίας, τής Λιβύας, καί αύτού τού ά ;·ίνθ ) 
Πόντου, τόμέλι τού Τμητού, τόν ελληνικόν άνθοσμίαν 
ή τά  τεχνουργήματα κομίζουσαι τών Ελλήνων, έ- 
παναφέρουσαι δέ σίτον, άργυρον ή, χρυσόν, καί τή,ν 
μεγάλην εκείνην ακμήν ευημερίας καί πλούτου ά- 
περγαζόμεναΐ, είς ήν προέβη,σαν τινές τώ ν ελληνικών 
πόλεων. Καί έπ’ αύτών δε τώ ν ήμερων τή ; αιχμα
λωσία;, οί ύπό τόν πέλεκυν τρέμοντες δούλοι, έρρί- 
πτοντο εί; τ ’ άσθενή σκάφη τω ν , καί έζή,τόυν ζωήν 
καί ελευθερίαν είς τούς κινδύνου; τώ ν θαλασσών- 
κατά τή,ς λύσσης δε τών στοιχείων τή,ν ά.δρείαν 
αυτών άσκούντες, ήν έμελλον έντός ολίγου ν’ άναπτύ- 
ξωσι κατά τής λύσσης τώ ν  τυράννων των, συνεκό- 
μισαν είς τρεις ξηρούς άλλ’ ενδόξου; βράχου; αφθο
νίαν πλούτου, δστι; μ ετ’ ολίγον έχρησίμευσεν ώ ; έ 
φόδιον πρός κατάκτη,σιν τή ; ελευθερίας.

Ούτω τό έμπόριον ήν καί είναι ό ζωοδότης μα
στό ; τής Ελλάδος- καί διά τώ ν χρυσών αύτού δ ε 
σμών περιδέει ήμας πάντα; καί έκαστον, είτε ένερ- 
γητικώ ; είτε παθη,τικώ; είς αύτό ενδιαφερομένους. 
Ούδές άρα τώ ν Ελλήνων δύναται νά τ,ναι πρός αύτό 
αδιάφορος, καί οϋδεί; τώ ν  πεπαιδευμένων, τώ ν  εύχα 
ρίστως τά  κατά τή,ν αρχαιότητα μελετώντων, θέλει 
ίδτ, άνευ περιεργείας σύγγραμμα εμβριθές, τά ; αρ
χαίας αύτού σχέσεις πραγματευόμενον.

Εν τώ  άξιολόγω τούτω συγγράυ.ματι παρέρχονται 
ώ ; εις συνεχή έπιθεώρησιν ή  άρχαία Αίγυπτος, ή σι- ι

τοφόρος καί σιτέμπορος θυγάτηρ τού Νείλου, οί Ινδοί 
καί οί απώτατοι Χήρες, χορηγούντε; πολυτίμους λ ί
θους, καί υφάσματα όλοσηρικά, οί τρυφηλοί Βαβυλώ
νιοι καί Ασσύριοι, οί τή,ν παρακαταθήκην καί διαμε
τακόμισή εχοντε; τού ινδικού έμπορίου, οί Αραβες, 
οί διά τού έμπορίου ζώντες τώ ν παρ αύτοϊς αυτοφυών 
αρωμάτων, οί πολυτελείς καί πλούσιοι Περσομήδαι, ή 
Φοινίκη, δι’ ή,ν ό Ωκεανό; δεν-είχε μυστήριον, μετά 
τής άποίκου α ν τ ί ;  Καρχηδόνος, ή τις έστήριζε τ ά ;  
έμπιρικά; της επιχειρήσει; έπί άμερίστου θαλασ- 
σοκριτία :, οί Ελληνες, ο’ίτινε; διά τού έμπορίου 
καί τών αποικιών τω ν περιέφερον πανταχού τή,ν δά 
δα τού πολιτισμού, οί 'Ρωμαίοι, οΐτινες διά τών 
όπλων έπέβαλλον, άλλά διά τώ ν νόμων έρρύθμιζον 
τό έμπόριον, καί τέλος τό  Βυζάντιον, ό μέγας 
ουτο; καί συνήθως παραγνωρ ζόμενο; κληρονόμος 
πάσης τή,ς άρχαιότητος, όστις επί πάση; τή,ς τό τε  
γνω-τή,ς γή,ς έξέτει-.ε τή,ν επιρροήν του, καί δ ι’ ού 
ό αρχαίος πολιτισμός διωχετεύθη είς τά ; καθ’ ήμδς 
κοινωνίας. Αναπτύσσεται δέ μετά πλείστης ακρί
βειας έκαστου τών εθνών τούτων ού μόνον ή εμ 
πορική δραστηριότης, άλλά καί ό,τι έν τ ώ  χαρα- 
κτήοι, έν ταίς σχέσεσιν, έν τοϊς νόμοι:, έν τν) λοιπή 
ενεργεία του, έδύνατο όπως δή,ποτε νά.έξασκή ε 
πιρροήν τινα έπί τού έμπορίου αύτού- καί πάσαι αύ- 
τα ι αί πληροφορίαι είς έν συνείλεγμέναι, άποτελούσι 
σύνολον γνώσεων περιεργότατόν καί διδακτικώτατον.

I Δέν είναι δ ’ άπο σκοπού νά παρατηρήσωμεν ό τι ό 
συγγραφεύς εί; τήν σύνθεσιν τού βιβλίου τούτου έβά· 
δισεν όδάν εντελώς αντίθετον τή ; πατουμένης ύπό 
πλείστων τώ ν παρ’ ήμίν συγγραφόντων. Δι αυτούς 
συνή,θως ή κυριωτέρα, πολλάκις καί ή μόνη πηγή 
άφ’ ή; άρύονται, είσί τά  συγγράμματα τών νεω τερών 
ιξηγητών καί έρευνητών τών αρχαίων. Τούτους λαμ · 
βά'/ουσιν ¿ας όδηγούς, καί αύτών άντιγράφουσι τή,ν 
πολϋμάθειαν, καί ού σπανίω; καί τά  λάθη. 0  Κ . 
Ναύτη; έκ τού έναντίου παρέλιπε μετά τινο; επιμο
νή,;, χωρούση; ίσω ; μέχρι; έπιτηδεύσεως, τού ; νεω- 
τέρους, άνατρέχων κυρίως εί; μόνα; τάς αρχαίας 
πηγάς, ά ; έκμεταλλεύει επιμελέστατα. Σπεύδομεν 
δέ νά προσθέσωμεν οτι, ώ ; άποδείκνυται διά τινων 
σπανίων άλλ έπ-.τυχεστάτων παραθέσεων έκ νεωτέ- 
ρων συγγραμμάτων, τούτο πράττει ούχί έ ξ  άγνοια;, 
άλλ’ έκ προθέσεω;, προερχομένης έκ τή,ς πεποιθή- 
σεως ό τι περί τώ ν  αρχαίων τά  πάντα ευρίσκει τ ις  
παρά το ί; αρχαίοι; όταν ήξεύρη νά τά  ζητήση, καί 
έκ τή ; επιθυμία; τού νά δώση, είς τό  σύγγραμμά του 
τύπον όσον ένεστιν εθνικώτερον.

Τό δέ κεφάλαιον τών αρετών τού συγγράμματος 
τούτου καθ’ ή,μάς είναι, ότι τοσούτον όν ωφέλιμον 
καί υγιούς ύλη; μεστόν, είναι συγχρόνως τοσούτον 
εύαρέστως γεγραμμένον, εί; γλώσσαν τοσούτον γλα 
φυρήν καί ρέουσαν, ώστε ό άπαξ λαβών αύτό άνά 
χείρας, δέν θέλει νά τό  καταθεσν; πριν φθάσν·, εί; 
τά τέλο; αύτού, ώ ; άν άνεγίνωσκε μυθιστόρημά τι 
έκ τώ ν  τερπνών λεγομένων εκείνων, άλλά μεθ έ- 
κατονταπλασίονος ώφελείας. Δ . P. Ρ.
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π ρδς  τους γο ιτη τα ς  τής νομικής σ χολή ς  τοΰ 

Π ανεπιστημ ίου.

—οοο—

Πλεΐστοι τώ ν φιλομαθών τής ήμετέρας σχολής 
φοιτητών, κατά πρώτον εις τό πανεπιστήμιον προ* 
σερνόμενοι, άποροΰντες έρωτώσι πυλλάκις τούς 
καθηγητάς τής σχολής, τίνα  πρώτον καί τίνα δεύ
τερον όφείλουσι ν ’ άκροασθώσι μαδήματα. Η  α 
πορία αύτη τώ ν  φοιτητών έσ τί λίαν δεδιχαιολογη- 
μένη, πηγάζουσα έκ τής παρ' ήμΐν μέχρι τοΰδε έλ- 
λείψεως παραδόσεως τινδς γενικής καί εισαγωγικής 
εις τήν επιστήμην τώ ν νόμων έν γ ίνει, ήν ο ι Γερ
μανοί άποκαλοΰσιν έγχυχλοπα ιδείαν καί μεθοδο
λο γ ία ν  τής επ ισ τήμ η ;. Τοιαύτη παράδοσις εισαγω
γική διδάσκουσα έκ προοιμίων τόν φοιτητήν, τήν 
φύσιν καί τόν χαρακτήρα τής επιστήμης ήν έξελέ- 
ξα το , καταδεικνύσα τα  μέρη αυτής, καί τήν σχέ- 
σιν αυτών πρό; άλληλα, άναπτύσσουσα περι- 
ληπτικώς καί εύκρινώς τό  άντικείμενον καί τό  
περιεχόμενον έκαστου αυτών, καί είσηγουμένη τοϊς 
φοιτηταΐς τόν τρόπον καί τήν τά ς ιν  καΟ ήν σκο
πίμως δύνανται ν’άκροώνται τώ ν  παραδόσεων, έστίν 
αναγκαιότατη καί εις πάσαν σχολήν αναπόφευκτος. 
Ταύτην τήν έλλειψιν ήθέλησβ τό  Πανεπιστήμιον 
πάνυ σκοπίμως ν’  άναπληρώσφ διά τής συ-.τάξεως 
συντόμων όδηγιών πρός τούς φοιτητάς έκάστης 
σχολής, έπιδιδομένων αύτοΐς άμα τή  έγγραφή αυ
τώ ν  έν τοϊς μητρώοις τοΰ Πανεπιστημίου, ί ΐ  νο
μική σχολή διά τοΰ τό τε  Κοσμήτορος αυτής συνέ
τα ξε  τάς άφορώσας αΰτήν όδηγίας- άλλ ' αΰται, ώς 
καί αί λοιπαί μ ετά  τινω ν προλεγομένων τοΰ τό τε  
Πρυτάνεως, τυπωθεΐσαι είς μυρία άντίτυπα, άπήρε- 
σαν κατόπιν έορτής τώ  Κ . Μανούση- διό καί μέ
χρι τοϋδε οΰδεμία αυτών έγένετο χρήσις.

Γίνες λόγοι ώδησαν αύτόν τό τε  προς τοϋτο διό
λου δέν έξετάζομεν, καθόσον μάλιστα καί 6 άν
θρωπος άποβιώσας ήδη, δεν δύναται κατηγορού
μενος ν’  άπολογηδή. Α λλ ’ α ν τ ί παντός άλλου δη- 
μοσιεύομεν νΰν απλώς τάς ϋφ’ ημών τό τ ε  συνταχ- 
δείσας ταύτας όδηγίας, πρός γνώσιν τώ ν  φιλομαθών 
τής ήμετέοας σχολής φοιτητών.

Πρός τούς φοιτητάς ττ)ς νομικής σχολής.

Οί μέλλοντες περί τήν νομικήν έπιστήμην σ ίτον 
δάσαι όφείλουσι πρό πάντων, καί κλίσιν έμφυτον 
έχοντες πρός αϋτήν, έρευνήσαι μ ε τ ’ έπιστασίας, 
εί έν αύτοΐς ϋπάρχουσι τά  προσόντα, δι’  ων μόνων 
δύνανται έλπίσαι επιτυχή τινα  καί τελεσφόρον τών 
νομικών παραδόσεων φοίτησιν.

Ταΰτα δέ έν μέρει μέν άφορώσι τήν φύσιν αΰτήν, 
έν μέρει δε τάς ποοκαταρκτικάς τοΰ μέλλοντος τής 
νομικής σχολής φοιτητοΰ γνώσεις.

Δύο δέ τινα ουσιώδη στοιχεία συγκροτοΰσι τήν

έπιστήμην τώ ν νόμων- πρώτον όρδή κατανόησις καί 
κρίσις τοΰ δεδομένου, δεύτερον απόλυτος θεωρία 
καί φιλοσοφική κατάληψις.τοΰ δικαίου.Εντεύθεν δ 
επετα ι ό τ ι ό νομομαθής οφείλει ού μόνον γινώοκειν 
τους θετικόΰς καί δεδομένους κανόνας, τούς πρός 
στάθμισιν κύκλου τινός κοινωνικών σχέσεων έπι- 
τηδείους όπως άποφασίξη κατ αυτούς τάς άτομι- 
κάς τοΰ βίου περιπτώσεις- άλλ οφείλει πρός τού- 
τοις καταστήσαι εαυτόν ικανόν πρός τήν κατανάη- 
σιν τής αληθούς τώ ν  βιωτικών σχέσεων σημασίας, 
τοΰ συνδέσμου καί τής αξίας τώ ν έξωτερικών τώ ν 
ανθρώπων σχέσεων, ώς όντων λογικών έν τή  πολι
τεία συμβιούντων, καί τώ ν εντεύθεν γεννηθέντων 
διαφόρων κανόνων, όπως έν περιπτώσει περιπλοκής 
καί συγκρούσεως αύτών, διακρίννι έν γνώσει τό  
αληθές άπό τοΰ ψευδούς,τό ωφέλιμον άπό τοΰ βλα
βερού. Εξ ενός μέν άρα καθήκον αύτοΰ έστι, τό  δύ- 
νασθαι π ιστώς καί ζωηρώς έχειν ενώπιον αύτοΰ τόν 
σύνδεσμον καί τήν συνάφειαν παντός ό ,τι έγένετο 
ήδη, τό παρελθόν, όπως κατά τήν έν αύτω ύπάρ- 
χουσαν άρχήν ικανός ·ρ κρίνειν τά παρόν, ώς τούτο 
παρίστατα ι έν έκάστν) ατομική περιπτώσει- έξ 
άλλου δέ εργον αύτοΰ σπουδχιότατόν έστι μορφώ- 
σαι έν έαυτώ ιδέαν καθαοάν καί έναργή περί τής 
σημασίας τού έπαγγέλματος αύτοΰ πρός τόν ανθρώ
πινον βίον, καί περί τοΰ συνδέσμου τού δικαίου μεθ’ 
εαυτού καί μ ετά  τής επιστήμης έν γένει.

Πρός ταΰτα δέ απαιτούνται απολύτως παρά τοΰ 
νομικού άνδρός, έ ξ  ενός μέν μνήμη πιστή καί δ ιά 
νοια όξεϊα, έ ξ  άλλου δέ πνεύμα θεωρητικόν καί φι
λοσοφικόν.

Εκτός δέ τούτων τώ ν προεισαγωγικών ούτως 
είπείν αναγκαίων όρων, ο ί φοιτηταί τής νομικής 
επιστήμης όφείλουσι προσέτι αείποτε έν νώ έχειν, 
ό τι ή έπιστημονικώ; έπιτυχής καί τελεσφόρος τών 
διαφόρων νομικών παραδόσεων άκρόασις, έξήρτηται 
ούσιωδώς καί έκ τού ποιου καί ποσού τώ ν αναγ
καίων προκαταρκτικών γνώσεων, άς μεθ εαυτών 
είς τό  Πανεπιστήμιον φέραυσι.

Τούτων δέ τήν πρώτην τά ξιν  έπέχει ή εμβριθή; 
γνώσις τώ ν γλωσσών τώ ν  δύο κλασικών τής αρ
χαιότατος έθνών, ή βάσις πάσης ελευθερίου καί σπου
δαία; επιστημονικής έκπαιδεύσεως. II γλώσσα έν 
γένει έ σ τ ί τό  οργανον τής διανοίας- ούδείς διανοεί
τα ι άνευ αύτής- ή έκμάθησις άρα έκ θεμελίων του- 
τ έ ς Ί  γοαμματικώς γλώσσης τινός, έστιν έκμάθησις 
τοΰ σ/.έπτεσθαι αύτοΰ καί τοΰ διανοεΐσθαι- όσφ δέ 
νΰν ή γλώσσα αύτη λεπτοτέρα έστί, τοσούτω καί ή 
κρίσις μορφοΰται λογικώτερον καί φιλοσοφικώτε- 
ρον, καί ή διάνοια μάλλον λεπτύνετα ι καίόξΰνεται. 
όμολογουμένως δέ τοιαύτη ή φύσι; τώ ν αθανάτων 
γλωσσών τών δύο μεγάλων τής άοχαιότητος έθνών, 
έν αίς ύπάρχουσιν έκπεφρασμέναι αί ύψισται ιδέα·, 
αί τήν διάνοιαν άνυψούσαι, καί τά  μέγιστα καί 
άνδριχώτατα ηθικά αξιώματα, τ ά  τήν καρδίαν με- 
γαλύνοντα καί τόν χαρακτήρα τοΰ άνδρός καί τοΰ 
πολίτου διαπλάσσοντα. ένεκα δέ ταύτης ιδίως τής 
ίδιότητος αύτών, απαραίτητοι καθίστανται κα τ'
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εξοχήν είς τόν νομικόν καί πολιτικόν άνδρα, δστις 
προωρισμένο; ών είς τό  διέπειν τά ; τ ίχ α ς  τής κοι 
νωνίας, πρό παντός άλλου ανάγκην έχει τοΰ χ α ρ α - 
κτήρος, ήτοι τής σπουδαίας καί γενναίας μορφώ- 
σεως τής καρδίας. Εκτός δέ τούτων τώ ν καθ’ έαυ- 
τούς ίσχυροτάτων γενικών λόγων, υπάρχει καί έ
τερος είδικώτερος λόγος, καθιστάς αύτώ απαραίτη
τον τήν έντελή γνώσιν τώ ν αρχαίων γλωσσών. II 
νομική επιστήμη δηλονότι επειδή μετά τοΰ παρελ
θόντος, του τέστι τώ ν ιστορικών γεγονότων, μεγί- 
στην συνάφειαν έχει, προϋποτίθησιν άναγκαίω; τών 
γλωσσών εκείνων τήν γνώσιν, έν αίς εισίν έναποτε- 
ταμιευμένα τά  γεγονότα ταΰτα , όντα τής γνώσεως 
τοΰ δικαίου αϊ πηγαί.

Διά τόν αύτόν δέ λόγον επίσης, γνώσις τής κα
θόλου Ιστορία; έν γένει, κα; ιδίως της πατρίου καί 
τήν ρωμαϊκής, έστι σπουδή τώ  νομομαθεϊ αναγ
καιότατη- συτος οφείλει, οπω; δύν/,ται κατανοείν 
καί κρίνειν τούς νόμους, πάντα γινώσκειν τόν χρό
νον έν ώ  συνετάχθησαν καί έξ ού προήχθησαν- κα
θότι οί νόμοι, όντες τό  άμεσον εξαγόμενον τού βίου 
καί τού πολιτισμού τών έθνών, κατανοοΰνται ακρι
βώς μόνον διά τής γνώσεως αύτοΰ τοΰ βίου καί τοΰ 
πολιτισμού τώ ν έθνών, του τέστι διά τή ; ιστορίας. 
Κατά  τούτο δέ καί αύτή ή νομοθεσία έστί μέγα 
τ ι  μόνον μέρος τή ; ιστορίας τή ; άνθρωπότητος. 
Προσέτι δέ εν τή  ιστορία, ιός έν κατόπτριο καί έν 
παραδείγμασιν, εύχερές έκάστω έστίν ϊδείν τά  έργα 
τώ ν μεγίστων άνδρών πάντων τών αιώνων, άρύσα- 
σθαι δ ’ εντεύθεν σωτήρια μαθήματα έαυτώ τε  καί 
τή  πατρίδι- όθεν καί ό Λίβιος έν προοιμίφ τή ; ι 
στορίας αύτοΰ λέγει- « IIoc illud est piaecipue in 
cognitione rcruni salubre et frugifernm, ornais te 
exempli documenta, in illustri posita monumento 
intucri: inde tibi tuaeque reipublirae, quod imite- 
re, capias: inde, foedum inceptu, foedum exitu, quod 
vites. »

Ουσιώδης δέ πρό; τούτοι; καί έξίσου αναγκαία, 
έσ τίν  ή φιλοσοφική μόρφωσις τοΰ νομικού άνδρός- 
καθότι μόνη ή θεωρητική τοΰ δικαίου έποψις απο
καλύπτει τήν άληθή σημασίαν ολοκλήρου τού δι· 
κανικού καί πολιτικού βίου- αδτη μόνη καταδεί- 
κνυσιν είς τό  πνεύμα τόν τλ ευ τα ΐο ν  καί ΰπέρτατον 
πρακτικόν τή ; διανοίας προορισμόν. Ούδεμία δ ’ επι
στήμη ήκιστα δέ πασών ή φιλοσοφία μετ επιτυχίας 
τμτ.ματικώ; έκμανθάνεται\καθότι, ώς αύτός 6 Πλά
των παρά Κικέρωνι λέγει, omnem doctrinam hanim 
ingemiarum et luimanarum arlium, uno quodam so- 
cietatis vinculo contincri- όθεν ή σπουδή τή ; φιλοσο
φίας τού δικαίου, δ 'ή ; 6 τού δικαίου φοιτητής είσά- 
γ ε τα ι είς τά  μυστήρια ούτως είπείν καί τόν τελευ- 
ταίον σκοπόν πάσης νομοθεσίας, δέον ϊνα στηρίζηται 
έτΑ προγουμένης ήδη γνώσεως τώ ν λοιπών τής φι
λοσοφίας μερών.

Πάσαι δ’ * ί  μνημονευΟεΐσαι αδται προκαταρ- 
κτικα ί άναγκαϊαι γνώσεις, φιλοσοφικαί, ίστορικαί 
καί γραμματ.καί, προϋποτίθενται πάντους ώς κε- 
κτημέναι ήδη εν τοϊς Γυμνασίοις. Ιίν δέ τώ  πα-

νεπιστημίω άρχεται δ φοιτητής νέου τινός πνευ
ματικού βίου. Τό έτος τής άπό τοΰ γυμνασίου είς 
τά  πανεπιστήμιον μεταβάσεως, έστιν Ιτο ς  σπου- 
δαιότατον καί έμβριθέστατον- annus absolutorius 
totius fere vitae nodus.

Εν τώ  πανεπιστημίου ό φοιτητής ού διδάσκε
τα ι άπλώ:, άλ.λ' έγείρεται κυρίως εν αύτώ ό αλη
θής επιστημονικός βίος, καί ή καθολική τής δ ιά 
νοιας καί παντός τοΰ είναι αύτοΰ ή άνάπτυξις. Εν 
τώ  πανεπιστημίου κυρίως μανθάνει ό εισερχόμενος 
τήν τέχνην τής έπιστημονικής χρήσεως τής διανοίας. 
έντεύθεν δέ γεννάται έξ ενός μεν ή απόλυτος α
νάγκη τής ελευθερίας τής διδασκαλίας, πεοιορι- 
ζομένης μόνον ύπό τής πεφωτισμένης συνειδήσεω; 
καί τής έπιστημονικής τιμής, έξ άλλου δέ ή ανά
γκη τής τών φοιτητών πρακτικής καί έπιοτημο- 
νικής ελευθερίας, δ ι’ ής αναπτύσσεται ή άτομικό- 
της έκάστου, προάγεται ή αληθής έπί τής ίδιας εκ
λογής στηριζομένη ήθικότης, καί σχηματίζετα ι 
ό αυτοτελής καί ανεξάρτητος χαρακτήρ τοΰ ελευ
θέρου άνδρός καί πολίτου. Οθεν καί αί όδηγίαι αυ- 
τα ι πρό; τούς φοιτητάς τής ήμετέρας σχολής, φέ- 
ρουσι μάλλον χαρακτήρα λόγων παραινετικών, 
προΐον τής πείρας καί τής μελετης σοφών καί πο- 
λιών άνδρών.

Καλώ; άρα οΐ φοιτηταί τής νομικής επιστήμη; 
πράττουσιν άρχόμενοι τής τώ ν  νόμων σπουδής 
άπό τής εγκυκλοπαίδειας καί μεθοδολογίας αύ
τής. Μ παράδοσις αύτη άντικείμενον έχουσα τήν 
έννοιαν αύτήν τής επιστήμης, καί τήν Ιστορι
κήν καί συστηματικήν άνάπτυξιν τώ ν ειδικών τοΰ 
δικαίου επιστημών, π αρισ τάσ ι δέ τό  δίκαιον ώς 
τ ι  ενδόμυχον καί άναγκαϊον, καί καθαρίζουσα αύ* 
τό  άπό τής προλήψεως τοΰ τυχαίου, άναδείκνυσιν 
αϋτό άληθή έπιστήμην, καί εγείρει άμα τόν ένθου- 
σ-.ασμόν τοΰ φοιτητοΰ ύπέρ τής επιστήμης ί.ν εξε- 

λ.έξατο.
Μετά τής σπουδής δέ τή ; εγκυκλοπαίδειας, συν

δέεται καταλλήλως ή σπουδή τής ρωμαϊκής νομο
θεσίας άρχομένη άπό τής παοαδόσεω; ή τών ει
σηγήσεων ή τής ιστορίας τοΰ ρωμαϊκού δικαίου. H 
άκρόασις άμφοτέρων τούτων τών παραδόσεων, t ι
σάγουσα τόν φοιτητήν είς τό  σύστημα τής καθα
ρά; ρωμαϊκή; νομοθεσίας, καί άποκαλύπτουοα αύ
τώ  τήν βαθμιαίαν έν τώ  διαστήματι τώ ν αιώνων 
άνάπτυξιν πασών τώ ν τοΰ δικαίου μερικών διδα
σκάλων,καθίσταται ή βάσις πάσης περαιτέρω σπου
δής τοΰ δικαίου, καί τής αμέσως επομένης άνα- 
π τύξεω ; τή ; ρωμαϊκής νομοθεσίας, ώς έτροποποιή- 
θη αύτη ύπό τώ ν μεταγενεστέρων νόμων τής ή- 
μετερας πολιτείας. Τής παραδόσεως δέ ταύτης ά - 
κροώνται οί φοιτηταί αείποτε μ ε τ ’ ώφελείας είτε 
κατά τήν έ.αρξιν ε ίτε  περί τά  μέσα, ε ϊιε  περί 
τό  τέλος κατά πρώτον είς ταύτην προσέλθωσιν, ώς 
γνωστού ήδη οντος αύτοΐς τοΰ όλου συστήματος 
τή ς καθαρά; ρωμαϊκής νομοθεσίας, ή  έκ τώ ν  ειση
γήσεων ή έκ τής ιστορίας τοΰ ρωμαϊκού δικαίου.

Μετά τής άκροάσεως δέ τούτων συνδέεται κα ·
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ταλλήλω ; καί ή παράδοσις τής φιλοσοφία; τού δ ι
καίου, '/¡τι; άποδεικνύσα διά του καθαρού λόγου τό 
άναγκαϊον, καί τό  κατά φύσιν τού οικοδομήματος 
τού δικαίου, εμποιεί εις τον φοιτητήν ζωηρότερα·/ 
τή ν συναίσθησιν τής αναγκαιότατο; καί της ωφε
λιμότατος δικαίου τινός θετικού, μονίμου μέν καί 
σταθερού κατ ουσίαν, μεταβαλλομένου δέ κατά τά 
μέρα αύτού, άναλάγως τω ν απαιτήσεων τώ ν έν 
τ ώ  χρόνω άναγκαίως μεταβαλλομένων κοινωνικών 
σχέσεων.

Μετά τής παραδόσεως δέ ταύτης ώφελίμως ένού- 
τα ι καί ή σπουδή τα ; πολίτικης οικονομίας, διδα- 
σκούσης πώς πρώτον διά τών φυσικών έν γενει δυνά- 
μ.εων παράγεται ό κοινωνικός πλούτος, τά  νεύρα 
πάσης πολιτικής ύπάρςεως, καί δεύτερον πώς δια
νέμεται καί καθίσταται συντελεστικός εις τήν ευ
δαιμονίαν τών έν τή  πολιτεία βιούντων, σύμφωνα 
πρός τόν προορισμόν πάσας τώ ν άνθρώπων πολιτι
κής συμβιώσεως.

II  δέ σπουδή τού δημοσίου δικαίου, ή περιλαμ- 
βάνουσα δύο διαφόρους παραδόσεις, την τε  τού συν
ταγματικού δ.καίου καί τήν τού διοικητικού,καί δι
δάσκουσα τά ; σχέσεις τώ ν έν τή  πολιτεία βιούντων 
πρό; τε  εαυτούς ώς μέλη τής πολιτικής κοινωνίας, 
καί πρός τά ; διαφόρους τής πολιτείας άρχάς μετά 
τώ ν αμοιβαίων δικαιωμάτων καί καθηκόντων αυ
τώ ν, τα ΐς ανωτέρω άμέσως έπεται έπισιήυαις.

Συγχρόνως δέ καί ή μελέτη τού γαλλικού πολι
τικού κώδικας, έν ώ  μετά σπουδής έναποταμιεύθη- 
σαν πάσαι αΐ νεώτεραι περί δικαίου ίδέαι τού πο
λιτισμού τής έσπερίας Ευρώπης, καί έξ οΰ ή ήμε- 
τέρα νομοθεσία τής πολιτικής δικονομίας πλεϊστα 
παρέλαβεν, έθεωρήθη αναγκαία καί λυσιτελής πρός 
κατάρτισιν τού νομομαθούς άνδρός.

Ó δέ έμποοικός νόμος μέρος ούσιωδέστατον τού 
ιδιωτικού δικαίου, διδάσκων καί άναπτύσσων τάς 
έκ τής εμπορίας καί θαλασσοπλοΐας γεννωμένας 
διαφόρους καί ποικίλας ένδικους σχέσεις, σπουδαιό- 
τα τόν  έστι μέρος τής έπιστήμ.ης τού δικαίου, καί 
αναγκαιότατου δι’  ήμάς, ών κατά μέγιστον μέρος 
ή Ολική εύόαιμονία συνδέεται μετά τού εμπορίου 
καί τής θαύασσοπλοίας.

Ταΐς δε ανώτερο» σπουδαϊς άμέσως κατά φυσι
κόν λόγον έπεται ή τής πολιτικής δικονομίας, δ ι’ 
ής πρώτον διδάσκεται τ ις  τόν τρότον τής εφαρμο
γής πασών τώ ν  ειδικών τού δικαίου διδασκαλιών 
έν δεδομέναις τ ισ ί περι—τώσεσι.

Τά δέ ποινικόν δίκαιον, ούπερ αντικείμενου τά 
άύικήμ,ατα έν γένει είσί καί αί νόμιμοι τούτων συ
νέπειαν αί ποιναί, συνδεόμενο·/ μετά τής ποινικής 
δικονομίας, ής ή σχεσις πρός τούτο, έστίν οΓα ή 
τής πολιτικής δικονομίας πρός τό  πολιιικόν δ ί
καιον, θεωρείται δικαίως ώς κλάδος τής επιστήμης 
τώ ν νόμων καί ουσιωδέστατος καί λίαν ενδιαφέρων, 
καθόσον έξ ενός μεν τά  πολυτιμότατα άγαθά, ή ε
λευθερία, ή τιμή, καί ή ασφάλεια τού πολίτου, κα
νονίζονται ̂  καί προστατεύονται υπό τού δικαίου 
τούτου, έξ άλλου δέ ή διδασκαλία αύτού παρέχει

αφορμήν πρός άνάπτυξιν τώ ν σπουδαιότατων ψυ
χολογικών καί κοινωνικών θεωριών.Πρός έντελεστε- 
ραν δέ κατάληψιν τής ποινικής νομοθεσίας παραινού- 
μεν τούς άκροατάς αυτής, ϊν άκροώνται συγχρόνως 
καί τής παραδόσεως τής δικαστικής ιατρικής, ήτις 
όμως προϋποτίθησιν άναγκαίως, τουλάχιστον ά>- 
Ορωπολογικάς ήδη κεκτημένας γνώσεις.

Γνωστού δέ ουτω γινομένου παντός τού έσωτε- 
ρικού τής πολιτικής κοινωνίας ένδικου βίου, δόνα-· 
τα ι ό ακροατής μετά θάρρους χωρήσαι καί έ,τί τήν 
σπουδήν ετέρων δύο ουσιωδών μαθημάτων, τού δ ιε
θνούς δηλονότι καί τού εκκλησιαστικού ή καί κανο
νικού καλούμενου δίκαιο··’  ών τό  μέν διδάσκει τάς 
σχέσεις τώ ν διαφόρων έθνών πρός άλληλα, καί τας 
έκ τών σχέσεων τούτων παρεπομένας ποικίλας συνέ
πειας, τό  δέ αναπτύσσει τήν φύσιν, τόν προορισμόν, 
τά  δικαιώματα καί τά καθήκοντα τής εκκλησίας, 
απέναντι τής πολιτικής κοινωνίας έν γ  υπάρχει.

Αύτα ί είσιν αί ουσιώδεις καί απαραίτητοι σπου- 
δαί τού φοιτητού τής νομικής επιστήμης. Εκτός 
όμως τούτων οφείλει ό σπουδαστής τώ ν  νόμων καί 
άλλων τινών άκροάσθαι συγχρόνως παραδόσεων, γ ε 
νικών καί βοηθητικών επιστημών, συντελεστικών 
εις τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος, καί εις τόν πλου
τισμόν τών γνώσεων αύτού, δι’ άλλων τινών γενι- 
κωτέρων ιδεών.

Τοιαύται δε θεωρούνται αί ιδίως φιλολογικαί, 
αί ίστορικαί, αί φιλοσοφικά!, καί αί περί φυσικής 
ιστορίας, φυσικής, καί χημείας παραδόσεις.

II δέ περίοδος παντός τού κύκλου τώυ ρηθεισών 
επιστημών τώ ν τε  ουσιωδών καί καθαρώς νομικών, 
ο»ς καί τώ ν λοιπών γενικών καί βοηθητικών, προσ
διορίζεται εις τετραετίαν, έν ώς έξής εύμεθόδως 
αυται κατατασσόμεναι διανέμονται.

Π ρ ώ το ν  ε το ς .

1.) ΝομικαΙ έπιστήμαι.

ά.) Εγκυκλοπαίδεια καί μεθοδολογία τώ ν νομι
κών επιστημών.

β .) Εισηγήσεις τού ρωμαϊκού δικαίου, 
γ  .) Φιλοσοφία τού δικαίου, 
δ .) Πολιτική οικονομία (Περί παραγωγής τού 

πλούτου.)

2 .) Βοϊθητικαί έπιστήμαι. 

ά.) Ερμηνεία 'Ρωμαίου τινός συγγραφέως καί 
μάλιστα νομικού- οίον τού Γαΐοική τού Ούλπιανού. 

β ’ . )  Ιστορία, 
γ ’ .) Φιλοσοφία.

Δεύτερον ε το ς .

\ ■) ΝομικαΙ έπιστήμαι. 

ά.) Ιστορία τού ρωμαϊκού δικαίου, 
β".) Ρωμαϊκόν δίκαιον καθόσον ισχύει έν Ελλάδι. 
γ .) Πολιτική οικονομία (περί διανομής τού 

πλούτου.)
δ . )  Διοικητικόν δίκαιον.
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ε '.) Γαλλικός πολιτικός κώδιξ.

2) Βοηθητικαί έπιστήμαι. 

ά.) Φυσική Ιστορία.
β '.) Φιλοσοφική τις ή φιλολογική παράδοσις" π.χ. 

ιστορία τής ελληνικής καί ρωμαϊκής φιλολογίας, 
γ '. )  Πολιτειογραφία.

Τρίτον ετος.

1.) ΝομικαΙ έπιστήμαι. 

ά.) 'Ρο»μ. δίκ. καθόσον ισχύει έν ΕΓ,λάδι. 
β '.) Συνταγματικόν δίκαιον, 
γ '. )  Πολιτική δικονομία, 
δ '.) Ποινικός νόμος, 
ε '.) Διοικητικόν δίκαιον.

2 .) Βοηθητικαί έπιστήμαι.

ά.) 'Ρητορική.
β '-)  Ιατρική δικαστική.
γ '. )  Φυσική.

Τέταρτον έτος.

1.) ΝομικαΙ έπιστήμαι. 

ά .) Ποινική δικονομία, 
β '.) Εμπορικόν δίκαιον, 
γ '. )  Εκκλησιαστικόν δίκαιον, 

δ .) Διεθνέ; δίκαιον.

2 .) Βοηθητικαί έπιστήμαι.

ά.) Φιλολογική τ ις  άκρόασις ώς π. χ. ερμηνεία 
λόγων τινών τού Κικέρωνος. 

β '.) Κριτική καί ερμηνευτική, 
γ '. )  Χημεία.
Ταύτα ή νομική σχολή τοϊς έαυτής φοιτηταΐς 

προτρεπτικώς παραγγέλλουσα, οφείλει έπί τέλους 
άναμνήσαι αύτοϊς, ό τ ι εις ούδέν ή άνάπτυξις τής 
διανοίας συντείνει, άν μή συγχρόνως μορφώσωσιν 
άνθρωπίνως καί τήν καρδίαν αύτών, καθυποτάσ- 
σοντες τά  αισθήματα καί τά  πάθη αυτών εις τόν 
λόγον, άναπτύσσοντες τόν χαρακτήρα καί τό  ήθος 
αυτών σύμφωνα πρό; τόν προορισμόν τού ανθρώπου 
καί τού πολίτου, καί δεσμεύοντες εαυτούς κα τ ε
ξοχήν εις τό καθήκον, ούπερ ή τήοησις πάσαν ά- 
ποτελεϊ τού βίου τήν τιμήν, ή ολιγωρία δέ πάσαν 
τήν ατιμίαν. Πρός τούτοις, δέ όπως γενναίους καί 
άφθονους δρέψωνται έκ τής έπιστήμης καρπούς, 
όφείλουσιν άσπάζεσθαι ταύτην δ ι’ έαυτήν καί ώς 
τοιαύτην, ούχί δέ θεωρεΐν έκ προοιμίων ώς άπλούν 
μέσον πορισμοϋ τών επιτηδείων, ποοσερχόμενοι 
πρός αυτήν άνευ έρωτος, άνευ ενθουσιασμού, και 
καταμετρούντες τά  πάντα διά τού πήχεώς τής α
μέσου εφαρμογής καί τής πρακτικής δήθεν ώφε- 
λείας. Τοιούτοι τής έμ.βριθοϋς παιδείας διαφθορείς 
καί κατά τού; αρχαίους χρόνους υπάρχοντες, έστι- 
γματίοθησαν ήδη ϋπό τού Κικέρωνος ώς genus 
hominuin indoctum et agreste, quod anteferat sem

per utilitaiem honestatL
Ανευ τών ιδιοτήτων τούτων ό φοιτητής τής νο-

I μικής σχολής έξερχόμενος τού Πανεπιστημίου, δύ- 
ναται μέν είναι ώς ό αύτός Κικέρων λέγει, Legn- 
leius quidam cautus et acutus, praeco actionum, 
cantor formularura, auceps syllabarum, (Cicer. de 
Orat. 1, 5 6 )' ουδέποτε ό'μως ό νομομαθής δν κυ
ρίως σκοπεύει μορφώσαι καί άναδεϊξαι ή νομική 
σχολή έπ’ άγαθώ τής πατρίδος, καί 6 άνήρ, 8ν 
περιγράφει ό Ούλπιανός, Justiae saccrdos, veraui 
philosophiam non simulatam affectans.

Κ. ΨΡΕΛΡΙΤΗ2.
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Εύγνωμόνως άνέγνων τήν έν τώ  ΰπ άριθ. 230 
φυλλαδίω τής Π αιόώ ρας  έπί τού άρτι δημοσιευθέν- 
τος πονήματος μου επιεική καί φιλόφρονα κρίσιν- έ- 
πόυ.ενος ό'μως τή  έν τώ  προλόγω τού βιβλίου μου κη
ρύξει ό τι πρό; σπουδαίου επικριτήν θέλω υπερασπίσει 
τά  κατ’ αύτάν τρωτά  τής συγγραφής u.oy μέρη, επι
λαμβάνομαι έν όλίγοις τού έργου.

Τπερκαθαρεϋον ονομάζει τό  ύφος τής συγγραφής" 
άλλ ’ αύτός ό επικριτής κατά τό αύτό ύφος γράφει. 
Τό δή|λεγόμενον μαχαρονιχύν  καί εγώ  μισώ καί ά- 
ποστρέφομαι, άσπάζομ,αι ό'μως τό είδος ό'περ ένσυν- 
τάξει απλή, οϊαν φιλεϊ ή νεωτέρα γλώσσα ημών, ταΐς 
έλληνικαΐς χρήται λέξεσιν, άτε διά τού μέσου τού
του βαθμηδόν πλουτιζομένης τής νέας ημών γλώσ- 
σης- άλλά καί πώς άλλως ήθελε μοί γενή δυνατόν 
νέαν επιστήμην νά έκΟέσω ; Ομολογώ όμως ό τι τό 
ύφος τού λόγου μου έστί συνεπτυγμένου, δ ιότι τό  ύπέρ 
τό  δέον άναλύειν τήν ιδέαν καί αηδή τώ  μελετώντι 
γίνεται καί κόρον έμποιεϊ, πρός δέ καί άσάφειαν τ ί-  
κτ-ει. ό  διάσημος Pascal γράψας ποτέ μακράν επιστο
λήν πρός τινα τών φίλων αύτού έν τελεί αύτή; την 
παο’ εκείνου ή,τει συγγνώμην διά τό  μάκρος προφασι- 
ζόμενος ότι, επείγοντος τού χρόνου, ουδόλως εύκαιρε·, 
όπως συντόμως γράψη. Τό σοφόν τής γνώμης τού άν
δρός άείποτ’ ύπ’ όψιν έχω·/, έχων δέ καί τόν και
ρόν προσβοηθούντα πρός τό  είναι με σύντομον, δ ιότι 
έπί είκοσι·/ έτη έφιλοπόνουν τό εργον, τήν συντομίαν 
διά τήν σαφήνειαν όν παντί έθήρευσα. Προστίθημι δε, 
ότι συγγραφή τοιαύτη ούτε έν τοϊς κοιτωνισκοις τών 
γυναικών είσελθείν προώρισται, ούτε ϋπό Οη υδριών 
μελετάσθαι προσδοκά, άλλά χρήζει άνδρών τήν τε  
φύσιν καί τό φρόνημα, πρός δέ καί κατηρτισμένων 
έν πάσνι Ελληνική προπαιδεία.

Κ άγώ  τή λέξει όιεθνές δίκαιον καθ’ άπασαν σχε
δόν τήν συγγραφήν έχρησάμην, άλλ έδωκα αύτή 
τίτλον τά  τώ ν  εθνών νόμιμα  ού μόνον αρχαϊσμού 
χάριν, άλλά καί δ ιότι έν αύτή τή  λεξει άκριοώς ή 
ιδέα υπάρχει- καί αύτός ό σπουδαίος επικριτής μου 
εί καί όρθώς λέγει ό τι νόμιμα, ε ίσ ι χυρίως ούΰέν 
έτερον i) αύτοι οί νόμοι, η ιού .ΐά χ ιο τον  τα  νόμου 
Ι ' , χ ί ν  ίχ ο ν τα  ίθ ιμ α , παρέδραμεν όμως τόν τής
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συγγραφή; μου $ 5 έν ω  έκτιθείς έγώ  τάς πηγάς άφ’ 
ών έπήγασαν τά  κοινά τοϊς νυν γριστιανοϊ; λαοίς νό
μιμα ταυ τα, καταριθμώ αύτάς έν τρισί κατηγορίχις' 
ήτοι α'. τά ς συνθήκας- β '. τό  εθος* καί γ '. το  α ιώ 
νιον δίκαιον. Λρα συμφωνουμεν ό τ  έπικριτής κνί έ 
γώ , εκείνο; μεν είπών δ τι νόμιμα είσίν αυτοί οί νό 
μοι ( = α ί  συνθήκαι τω ν εθνών πρό; αλληλχ) ή του
λάχιστον τά  νόμου ίσχύν έχοντα έθιμα, έγώ δέ τού
το ι;, ταϊς συνΰήχαις δηλονότι καί τώ  ¿θει, προσθεί; 
τό  αιώνιον δίκαιον, πρός 8 ίο; πρός στάθμην δει τά ; 
τ ε  συνθήκας φέρειν καί τό έθο; κανονίζειν.

Καταγινώσκει μου ά·τίφασιν εις ό'σα περί του ά- 
ναπαλλοτριώτου τής χώρα; είπον’ καί -όμως εί; τόν 
νοΰν τού λόγου μου οϋδεμία εϋρίσκεται άντίφασι;, 
διότι έγώ  ά ναπά .Ι.Ιοτρ ια τον  πάσαν έΑΑηνιχήν χώ 
ραν, τουτέστιν ύπό Έ .έ .Ιή ι ω ν  οικουμένην ανέγρα
ψα, άλλ αυτήν  καί μόνην, ούχί δέ καί πάσαν ά λ 
λην χώραν αλλόφυλον δυναμέννιν περ’ελθεϊν υπό τό 
κράτος τή ; Ελληνικής κυριαρχίας. Οότω; έν παρα- 
δείγματι ύποτεθείσΟω οτι ή Ελλά; προσκτάταε τήν 
τ ε  Αίγυπτον καί τήν Κύπρον, ή μέν Κύπρος, ώ ; Ελ
ληνική ούσα χώρα, Ιστα ι καί αναπαλλοτρίωτος, διό 
τ ι  τό μέλος πρό; τό  συμφυέ; καί ομόφυλον αύτώ 
προσηρτήθη σώμα, ή δ ’ Αίγυπτος, ώ ; αλλόφυλο; καί 
μήπω Ελληνική χώρα, καί ν’ άνταλλαχΟγ πρό; άλ
λην Ελληνικήν, οίον τήν Ιωνίαν, συγχωρείται, καί νά 
•παραχωρηθγ άλλη κυριαρχία έπί όροι; έπωφελέσι 
τή  Ελλάδι δύναται. Τέλος S i ή αύτνι αλλόφυλος Αϊ 
γυπτος, ή βία Ελληνική κατακττ,θεϊσα, έγει απα
ράγραπτου τό  δικαίωμα ν’ άποστατήσγ τού Ελλη- 
ν»κοΰ κράτους καί τήν ιδίαν εαυτός ν’ άνακτήστ,ται 
εθνότητα. Τής ιδέας ταύτν.ς, -ιή; τοσούτον άσπαστή; 
μοι, ούδεμίαν άλ.λν,ν μάλλον καθ’ άπασαν τήν συγ
γραφήν μου διεπλάτυνα. Α ί εθνότητες, δι’ εμέ, Ιερά 
τινά  είσι διοπετή γνωρίσματα, ώ- ούδεμ.ία επίγειος 
δύναμις κρατήσαι δύναται ννμίμως καί διαπαντός.

Αιστάζει πρό; τούτοι; ό επικριτής ώ ; πρό; τήν 
διαφοράν ήν ποιούμαι μεταξύ '  Εθνους καί Λαού καί 
Κ ρά τους, καί ίσως είχέ τ ι  περί τούτο άσαφέ; ή πε
ρί τών διεθνών νομίμων πραγματεία μου, εί μή συν· 
επλν,ρούτο αϋτη διά τής πρό δεκαετία; δεδημοσιευ- 
μ.έν/,ς έτέρας μου πραγματεία; τού συνταγματικού 
δικαίου' άλλ ώς έν τώ  προλόγω μου λέγω , αί δύο 
αύται συγγραφαί μου ένός καί τού αύτού όλου είσί 
μέρη, δθεν καί άνταναπληρούνται καί ή μία πρό; τήν 
έτέραν διηνεκώ; παραπέμπει, ώ ; καί έπί τού προκει- 
μένου υπάρχει έν σημειώσει παραπομπή εί; σελ. 46 
— 47 τής περί τού συνταγματικού δικαίου πραγμα
τείας μου, πρός τ,ν άνατρέχοντε; εϋρίσκομεν ο τι έν 
άληθεϊ σπαραγμώ καρδία; τό έξή; τίθν,μι ερώτημα.

«Α λλά  πατρίς καί έθνο; είσίν άράγε !ν  καί τό αϋ· 
» τ ό  πράγμα ;

»Αυστυχώ;, πολιτικώ; μεν, όχι'
»Α ιότι πατρίς μέν σηιμαίνει λαόν, κοινήν έχοντα 

» τή ν  ιστορίαν, κοινήν τήν γλώσσαν, τήν θρησκείαν, 
»τή ν  καταγωγήν, κτλπ. έθνος δέ σημαίνει άπλώ; 
»ενότητα  πολιτεύματος καί δημοσίων αρχών.

»Λογικώ ; δέ, ναί'

«Δ ιό τ ι αί δύο αύται ενότητες είσί μέρη ένός κοι- 
»νού όλου' όπου ύπάρχουσιν έκεϊ τό  μεγαλεΐον καί 
»ή  δόξα συνακολουθούσιν, όπου δέ είσί κεχωρισμέ- 
»ναι, έκεϊ ζωή ταλαίπωρος, έκεϊ μαρασμός, έκεϊ παλ· 
®μοΙ αγωνία; διαρκούς, έκεϊ κακοδαιμονία δι’ άμφό- 
ιτερα  τά  κλάσματα τού αύτού όλου.·

»0  ,τ ι δέ λέγομεν περί τού χωρισμού τώ ν  δύο τού- 
» τω ν , τό  αύτό λαμβάνει χώραν καί οσάκις πολλοί 
»λαοί, όλω; άλλήλων διάφοροι, υπό τής βίας εί; έν 
»καί τό αύτό συνέχωνται κράτος. Εκεϊ στάσεις, έκεϊ 
»διαιρέσεις, έκεϊ ή κυβϊρνησι; δι’ όλου; μητρυιά πρός 
»ούδένα δ’ αύτών έστι μήτηρ, έκεϊ καχεξία, έκεϊ 
»β ίο; πολιτικός επώδυνος, ώς έκ τής συνεχοϋ; τώ ν 
»αντιθέτων στοιχείων πάλης. 'Γοιούτον ίσως κράτος 
»ο ί αρχαίοι φαντασθέντες έπλασαν τήν χίμαιραν, ή- 
οτις ήν,

»  Π;έα0£ λέων, ο ~ Λ ιν  Si 5ράχων, μέθ3ΐ\ ι έ  χίμΧιρχ..

»['ΐ δ ’ ιστορία επιμαρτυρεί τό  αληθές τών είρη- 
»μένων. Τά Ελληνικόν γένος διη,ρημένον άπομαραίνε- 
» τα ι  καί γλίσχρω; έκαστον τού ένός μόνου όλου μέ· 
»ρος άπνζή, κακώς δέ άφ’ έτέρου, καί πρός άλληλα 
»διαρκώς ή φανερώ; ή κρύβδην διαμαχόμενα γένη 
» τ ό  Αυστριακόν σκήπτρου εί; έν συνέχει.

»Α λλ  έπαναλέγομεν, ό τι δυστυχώ; όφείλομεν νά 
»δώσωμεν έν τώ  παροντι συγγράμματι τόν περί Έ -  
νθνους ορισμόν κατά τούς πολιτικούς όρους, μή 
»δυνάμενοι νά πραγματοποιτ,σιυμεν τά ; εύχάς τής 
»καρδίας ήμών αύτών, καί μ.εθ’ ήμών τάς τώ ν ά- 
» πάντων Ελλήνων, όπως συνάψωμεν εί; εν τάς δύο 
»κεχωρισμένας διά τής βία; ένότητα; καί κάμωμεν 
»ώ σ τε  πολιτικώς, ίστορικώς καί φιλολογικώς έν μό- 
»νον ν’ άποτελέσωμεν Έ θ ν ο ς  οί ελεύθεροι μετά 
»τώ ν  δούλων Ελλήνων. »  κτλπ.

Λρα εί πρός τά  περί Εθνους έν τοϊς Νομ/μοις 
λε/θέντα προστεθώσι τά  περί τού αύτού έν τή  τού 
Συνταγματικού δικαίου πραγματεία μου ρη,θέντα 
πάσα αίρεται άμφιβολογία.

Κ α ί τά  περί τού παρά Ρωμαίοι; juris gentium 
παρερμηνεύθησαν έκληφθέντος μου ώ ; είπόντος ότι 
οΰτω; εκάλουν έκεϊνοι τό  διεθνές δίκαιον* άλλ’ έν 
σημειώσει υπό τήν αύτήν εκείνην σελ. 3, λέγω  παν 
τούναντίον' πρός άπόδειξιν δ ’ αύτάς έκείνας τάς λέ
ξεις φέρω' αΠρό; αποφυγήν όμως πάσν-.ς συγχύσεως 
»παρατηρούμεν, ό τι τό  καθ ήμάς δίκαιον τών Ε- 
» Ονών οί Ρωμαίοι jus feciale εκάλουν, τό δέ κα τ’αύ- 
»τούς jus gentium τών έν Ρώμη αλλοδαπών τά  δί- 
»κ α ιι  έρρύθμιζε μάλλον ή τά ; τής Ρώμης πρό; τά  
»ξένα έθνη σχέσεις, κ τλ .»

Αλλά μυρίας ομολογώ τώ  πολυμαθεί καί σπου
δαίοι επικριτή μου χάριτας, δ ιό τι έπισταμένως άνέ- 
γνω  πολυσέλιδου συγγραφήν" εί δέ τά  όλίγα, πρός ä 
ούδαμώς μοι συνεφώνησεν, άσέδειξα ό τι παρεξηγή
σεις ησαν, έπεται ο τι έν πάσι συμφωνούμεν' τρανω- 
τά τη  δ ’ άπόδειξι; ό τι μ ετ επιστασία; τόν νούν καί 
τόν σκοπόν παντός πράγματος έμελέτησα είσίν όσα 
λέγει περί τής πρό; τήν διακήρυξιν τής Συνόδου τών 
Παρισίων τής 16 Απριλίου 1856 προσθάσίως  τής
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έύώάδος, διότι τού εγγράφου τούτου συγγραφέα 
ύποθέτω αύτόν τόν σεμνόν έπικσιτήν μου, οστις διε· 
τ ίλ ε ι τό τε  Τπύυργός τής Ελλάδος επί τών Ε ξω τε
ρικών αϋτή; Σχέσεων. Λογίζομαι άρα ευτυχής ό τι 
τής επιδοκιμασίας τοιούτου έτυχον άνδρό;, παρ ου

καί πολλά ίσως Οβελόν μάθει καλά, άπερ με ίστορι
κώς διέφυγ·ν, έάν έπεχείρει πλατυτέραν κρίσιν τής 
εισαγωγής τού βιβλίου μου.

Αθήνησι τ γ  4 ίανουαρίου 1861.
« .  I. ΣΛΠΠΟΛΟΣ.

Βρύοríe καί υδρευόμενοι έν Άθήναις.

Ο ΛΙΓΑ TINA

11ΕΡ1 Γ Π Σ  Ν Ε Ω ’Γ Ε Ρ Α Σ  Ε Α Λ Α Δ Ο Σ .

( Έ κ  του Γα .ΐ.έιχοΰ ·)

—  0 0 0  —

Ο τι μεταξύ τών άενάων μεταβολών καί άλλοιω- 
σεων σώζονται τά  ίχνη τώ ν άπαξ ύπαρξάντων, ού- 
δεμία αμφιβολία' αναντίρρητου δέ τούτο ως π:ο; 
τά  ήθη, τά  έθιμα, τάς σχέσεις καί τάς προλήψεις 
τώ ν λαών. 0  χριστιανική, παραδείγματος χάριν, 
ftsnexsía καταλύσαοα τήν Ορ/.σκείαν τής Ελλαόο; 
καί τής 'Ρώμης, παρεδέχθη, εί καί μετά τροποποιή
σεων, πολλά; έξεις έκείνης, οίον τό  ασαα, τά ένόυμα 
των ιερέων, καί άλλας τελετάς. Οσοι δέ ναοί δεν κα- 
τεστράφτ,σαν έγέν»ντο χριστιανικά! έκκλησίαι. Εί? 
τάς αγροτικά; πρό πάντων κοινωνία; τά  άρχαΐα ε- 
φ,μα διέμειναν σταθερώτερα' εί; τό Ροθόμαγον τής

Γαλλία; (Ronen) κατά τήν όγδόην εκατονταετηρίδα 
άπό Χριστού, έθυσίαζον ε τ ι εις τήν Αφροόιτη,ν.^

Ú  νεωτέρα Ελλάς, καί το ι πολλάκις καί ένθέρμω 
συκοφαντηθεϊσα, είναι όμως άςία μελετη; ή <*̂ 0J 
σία καί γλυκεία αυτής γλώσσα, έπί πολυν χρονον 
μολυνθεϊσα δι’ ακαθάρτων μιγμάτων, καθαριςε.αι 
ήαέρα τή ήαέρα καί αναλαμβάνει τήν άρχαιαν απλό- 
TnTaj ότθόττ,τα καί καλλονή,ν. Πρό πάντων ομως 
εί; τά  τής θρτ,σκείας ευρίσκει; άπειρους σχεσεις πρό; 

τόν άργαΐον βίον τών Ελλήνων.
«  Γΐτο ίδιον τού Ελληνικού πολυθεϊσμού, λέγει; 

τ ι ;  τών φιλελλήνων, τό  νά προσωποποιγ_ όλα τα 
φαινόαενα, όλας τάς δυνάμει; τής οικουμένη;, και 
ν' άποδίδη, εις τά  ύύικά αντικείμενα πνεύμα συντ-η· 
ρήσεως καί ποοστασίας ώ ; έν αύτοΐς ύπαρχον. oj 
δ ιατί πάσα δρυς είχε καί άμαδρυάδα, πάς ποτα
μό; θεόν, πάσα πηγή νηρη.ίδα, καί πας τόπος ιόιαν 
τινα θεότητα. Ναί μέν οί νεώτεροι ¿λησμόνησαν τα 
όνόαατα τώ ν θεοτήτων τούτων, άντ αύτών δμω;

62
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κατέστησαν σ το ιχε ιά  ϋπό παντοίαν βψιν, συνήθως 
δέ ύπό σχήμα όφεως καί δράκοντος. ΐήμερον, ώ ; καί 
πάλαι, καί ποταμοί, καί πηγαί, καί όρη, καί βρά
χοι, καί σπήλαια, καί οικίαν έχουσι τά  σεοι- 
χειά  των.

όπως κατ’ ευφημίαν οί αρχαίοι ώνόμαζον Ευμε
νίδας τάς Εριννύας, οΰτω καί σήμερον οί νεώτεροι 
λέγουσι τήν petite -  vérole ευλογίαν καί συγχω- 
ρεμένην,

Λ λλ’ 4 θεός ούτινος τό  όνομα ακούεται συχνότα
τα  εί; τήν Ελλάδα είναι ό Χ ά ρ ω ν ' όπάρχουσι δέ 
καί δύο έμμετροι διηγήσεις’  Ό  Χ ά ρ ω ν  χα ί ή χάρη, 
καί Λ βοσχός χαί ό Χ ά ρω ν , δραματικαί, πιθανκί, 
καί κατανυκτικαί' άναφέρω μόνον τήν πρώτην.

«  ί ϊ ζ η  ποτέ νέα μωρα καί υπερήφανος, έχουσα 
τήν κόμην ξανθήν καί μαύρους τούς οφθαλμού;’  ή 
νέα αύτή κατεφρόνει τον θάνατον διότι εΐχεν έν έα 
αδελφούς, καί μνηστήρα τον Κωνσταντίνον, ιδιο
κτήτην πολλών οικιών καί τεσσάρων παλατίων. 0 
Χάρων μεταμορφωθείς εις μαϋρον πτηνόν, εις χελη- 
δόνα, καί πετάξας ήλθε καί έρριψε τά  βέλη του εις 
τή ν καρδίαν τής νέας. Η μήτηρ κλαίει τήν μόνην 
θυγατέρα της’ τήν αΰτήν ώραν ό Κωνσταντίνος κα- 
ταοαίνει από τό  βουνόν μέ τετρακοσίους ανθρώπους 
καί έξηνκονταδύο όργανα μουσικά. À προσδοκήσω; 
βλέπει σταυρόν εις τήν θύραν τής πενθεράς του' 
προστάζει σιωπήν’ δεν ήξεύρει άν ή πενθερά του ά- 
πέθανεν, ή άν τινα τώ ν  γυναικαδέλφων του έστε- 
ρήθη. Κεντά τόν μ,αύρο« ίππον του πρός τήν εκκλη
σίαν, βλέπει τόν νεκροθάπτην σκάπτοντα λάκκον, 
καί τύν έρωτά’— Διά ποιον ό λάκκος ; —  Διά τήν 
ξανθήν με τά  μαύρα όμμάτια, ή όποια εΐχεν έπτά 
αδελφούς καί άρραβωνιστικόν τόν Κωνσταντίνον, τόν 
ιδιοκτήτην πολλών οικιών καί τεσσάρων παλατίων. 
—  Ù I  σέ παρακαλώ, άπεκρίθη ό Κωνσταντίνος, 
κάμε τόν τάφον ολίγον μεγάλη,τερον, ολίγον π λα 
τυτέραν, διά δύο. — Κ α ί σύρας τή ν χρυσήν μάχαι- 
ράν του σήν έμπήγει εις τήν καρδίαν του. Καί έθα
ψαν τόν νε'ον καί τήν νέαν εις τό  αύτό μνήμα. »

Η άφελ.ής πεποίθησι; τής ξανθής νέα; εις τήν 
νεότητα καί τήν δύναμιν τώ ν αδελφών καί τού μνη- 
στήρός της, οί όποιοι φαίνονται εί; αΰτήν ώ ; προ
πύργια κατά τού θανάτου’ ό Χάρων όστις μεταμορ
φώνεται’ ό θανατο; ό όποιος κρύπτεται διά νά τήν 
κτυπήση’ ή αντίθετος Οεσις τής μητρό; θρηνούσης 
τήν θυγατέρα της, καί τού μνηστήρος ερχομένου νά 
λ.άβη, αυτήν μετά μουσικών οργάνων" τό  φυσικόν 
τωόντι αίσθημα τού Κωνσταντίνου, ύποθέτοντος μέν 
άλλα δυστυχήματα, μή άναπού ού··το; δέ τό  μόνον 
αληθές’ ή συνομιλία με τόν νεκροθάπτην, όλα ταύτα 
είναι φυσικώτατα καί κατανυκτικώτατα.

Ενίοτε εις τάς δημώδεις ταύ τα ; διηγήσεις εύρί- 
σκομιν χαρακτήρας τής Γραφής.

«  Γάν σ’ έρωτ/,σουν, λέγει άποθνήσκων ό Κλέ- 
φτης, δ ι’ έμέ, μήν είπής ό τι έχάθην’ είπε μόνον ότι 
ύπανδρεύθ/.ν εις τά  ξένα, ό τι έκαμα τήν πλάκα πεν- 
θεράν, τήν μαύρην γήν γυναίκα, καί γυναικαδέλφια 
τάς μικράς πέτρας. »

Τά α ... είπε ¡upíitou καί ό ίώβ^
«  Καί είπε πρός τόν τάφον’ σύ εί πατήρ μου Γ ί 

καί πρός τούς σκώληκας’ υμείς έστέ μήτηρ μου καί 
αδελφή μου ! »

11; οί ραψωδοί τώ ν αρχαίων καί τυφλοί ώς ό Ο
μηρος περιέρχονται μουσικοί τινες ’τήν Ελλάδα ά- 
δοντες τραγωδία κ ι ί  διηγήσεις εμμέτρους ώς ή 

άνωτέρα. Οί μέν έπαναλαμβάνουσιν έκ παραδόσεως 
τά  άρχαϊα, οί δέ συνθέτουσι καί νέα’ φαίνεται ότι 
ή φύσις άντί της οψεως έδωκεν αύτοϊς άλλην δύνα- 
μιν, τήν τής ποιήσεω;’ τράγωδούσι δέ συνηχ ούσης 
λύρα; άπαραλλακτου ώ ;  ή  τών αρχαίων. Οϋτω πω; 
μεταβαίνουσιν ε ίτε  μόνοι είτε δύο καί τρεις εις 
τάς πόλεις καί εις τά  χωρία ότε τελούνται πανηγ ύρεις. 
Ολα τά  τραγωδία δεν είναι πένθιμα’ ΰπάρχαυσι καί 
τινα  χαριέστατα’ £ν τούτων έπιγραφόμενον ;) εύγνω - 
¡ιοοννη  τά  όποιον έκδοθήσεται μ ετ’άλλων εντός ολί
γου, διακρίνεται δίά τήν χάρ.ν καί τήν ευθυμίαν. Á- 
νενθυμίζει την άναγνώρισιν τού όδυσσέως καί τής 
Πηνελόπης, όπως περιγράφεται εις τό  ’Γ  τής όδυσ- 
σείας.

Τα δέ πολεμικά άσματα τής Ελλάδος είναι έξε-’ 
γερτικώτατα καί δλως θούρια. Οί ήρωες αυτών 
ζρώ γουσ ι τη ν  πυρ ίτιδα  ώς ά ρτον  χαί τά ς  σφαίρας 
ώ ς κρέας' a i γυναίκες πο.ΙεροΒσι ¡ t i  τη ν  //¿αν 
χ ε ίρ α  χραζοϋσαι πνροΓ,ό.Ιον χα ί ¡ ιέ  ζην ά.Ι.Ιην  
βρέφος, χαί ή άδάιιαστος Φώτω έχ ε ι δ ιά  πασά τό  
σπα θ ί της χ a i δ ιά  βεέ.νρι τό  τονφέχι της.

Τά  άσματα ταύτα ποτέ μέν πένθιμα, ποτέ δε 
φαιδρά, καί άλλοτε πολεμικά ή έρωτικά, είναι άξια 
λόγου, ζωηρότατα καί δραματ-.κά.

Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  Σ Ο Φ Ο Ι* .

 0 0 0  —

Εζη ποτέ εί; τήν Ασίαν σοφός τ ι ;  όθωμανός ο
νομαζόμενο; Βέν Ζαβές, όστις περιηγούμενο; άκα- 
ταπαύστω; από πόλεως εί; πόλιν, έπεσκέπτετο τούς 
λαούς, έμελέτα τά  ήθη, τά  έθιμα καί τού ; νόμους 
τω ν , συνδιελέγετο μέ τού; ιερείς καί τού; σοφούς, 
καί έμάνθανε τάς παραδόσεις καί τήν ιστορίαν τών 
έθνών.

Μίαν τών ημερών έλθύν εί; κωμόπολίν τινα  τής 
Κουρδιστάν/,;, τής όποία; δεν ενθυμούμαι τό όνομα, 
είδεν όλους τού ; κατοίκου; συνηθροισμένους εις τήν 
αγοράν, άνδρας, γυναίκας, γέροντα;, παιδία, πλου
σίου;, πτωχούς, ύπηρέτα;, εί; ένα λόγον μεγάλους 
καί μικρούς, καί συσκεπτομένου; μέ πολλήν σοβα
ρότητα. Οί μέν ώμίλουν, οί δε ήκουον προσεκτικοί 
καί ήτένιζον πρός ύψηλότερόν τ ι  μέρος όπου έκά- 
θηντο τρεις δερβΐσαι, οί δημογέροντες καί δ καδής, 
όλοι άμηχανούντες καί βυθισμένοι εί; λογισμούς.

0  Βέν Ζαβές διααχίσα; τό  πλήθος ήλθε πρός τόν 
καδήν.—  Εις τήν ώραν! άνέκραξεν ούτο; άμα ίδί.ν 
τόν έλθόντα. ίδού ό σοφό; Βέν Ζαβέ;’ ό θεός τόν 
στέλλ.ει διά νά μάς βοηθήση.

Καί όλων τά  βλέμματα ■ έστράφησαν πρός τόν Βέν
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Ζαβέν, όστις χαιρέτισα; πρώτον τήν συνέλευσιν /ρώ
τησε περί τίνος έπρόκειτο καί τ ί  έζήτουν άπό αυ
τόν. Λαβών τό τε  τόν λόγον ύ πρεσβύτερο; τώ ν δερ- 
βισών εϊπεν, ότι πλούσιός τις κάτοικο; τής κωμοπό- 
λεως άποθανών πρό μη-ός άτεκνος, διέθεσεν όλην του 
τήν περιουσίαν υπέρ έκείνου τόν όποιον οί δημογέ
ροντες καί οί δερβΐσαι θά έδείκνυον ώς τόν πλέον 
ένάρετον. Επειδή δ : ή φήμη παρέστησε πολλούς ώς 
έναρέτους, ήπόρουν ποιον νά έκλέξωσι. α -ύ όμως, 
έπρόσθεσεν ό δερβίσης, τού όποιου ή σοφία είναι ά- 
διαφιλ.ονείκητος εις όλην τήν Ασίαν,ήμπορεΐς βεβαίως 
νά μάς είπής, ποιος είναι ό έναρετώτερος τώ ν πα 
ρουσιαζομένων ώ ; τοιούτων. Σέ παρακαλώ λοιπόν 
έν όνο'ματι τών συναδέλφων μ.ου νά άποφασίσης. »

0  Βέν Ζαβές έκάθησε μέ τού; πόδας εσταυρωμέ
νου; καί διέταξε νά έμφανισθώσιν οί διαγωνιζόμενοι.

Κ α ί πρώτον μέν ήλθε πτωχός τις, ό όποιος, ύπη- 
ρετήσας πολλά έτη γεωργόν, είδεν επί τέλους, όταν 
ό κύριός του γηράσας δέν έδύνατο πλέον νά έργασθή, 
όλα τούτου τά  άγαθά καταστραφέντα άπό μεγάλην 
πλημμύραν. Ολοι οι συγγενείς καί γείτονες τόν έ γ · 
κατέλιπον, ε ίτε  δ ιότι δέν εϊχον τού; τρόπους νά 
τό ν  βοηθήσωσιν, ε ίτε διότι ό χαρακτήρ τού γέροντος 
κατήντα ενίοτε ανυπόφορο;’ ό ύπη,ρέτης ό'μως έμει
νε πιστός ε ί; τόν δυστυχή αύτόν γέροντα, καί έργα 
ζόμενο; τόν έτρεφε.

τ ά  ιερά βιβλία τώ ν άργαίων Περσών λέγουν’ t 'E á r  
θέ.Ιης νι'ι γ ίνη ς  άγιος, δ ίδαξε τά  πα ιδ ία ’ δ ιό τ ι 
τά  va là  αύτών έργα ε ίνα ι έργα  έδιχά σου. »

ΜΧΙΙΜΕΙΟΝ 

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  ΑΕΝ Ό ΡΜ ΛΝ .

— 000----

Ί ο  έκ -εντελησίου λίθου μνημείου τό μέλ
λον νά άνεγερθή, ώ ς  είπομεν άλλοτε, εις τ ι 
μήν του Καρόλου Λενορμάν (*), τελειωθέν 
δαπάνη του δήμου Αθηναίων, άξιεπαίνω έπι- 
μελεία του Δημάρχου Κ . Γ . Σκούφου, καί 
κατά τό  παρά του εμπείρου άρχιτέκτονος τής 
πόλεως ’ Αθηνών Κ .ΐίουλανζέ γενόμενον σχε
δίου, ένεκαινίσθη πρό δύο περίπου μηνών επί 
τούΚολιυνού του Οίδίποδος, πλησίον του μνη
μείου τού Όδοφρείδου Μυλλέρου καί παρά τήν 
’Ακαδημίαν τού Πλάτωνος.’Απετέθη δέ έναύτώ 
ή καρδία τού φιλέλληνας, καί άπηγγέλθη υπό 
τού Κ . ’ Α .'Ρ . Ί ’αγκαβή λόγος κατανυκτικώτα-

, τος, δν,αοσιευθείς παρά πολλών εφημερίδων 
ηενος τόν ετρεφε. . , . ή. , ,  ί . , _7 1 ,
Δευτέρα δε ένεφανίσθη νέα κόρη, «τις άπέβαλε ^ Ο α  και έν Γαλλία- επ ιο ε  του μνημείου

αμβρόν πλουσιώτατον διά νά μήν «φήση τή.ν ασθενή ¿χαραχθη  τ ό  παρατιθεμ ενον υπο σ το ιχ .  Α  έπΐ-
ητέρα της, ττ,ν όποιαν δεν ήθελε νά παραλάβτ, αύ- τύμ β ιον , ποιηΟέν όπο το ύ  σ ο φ ω τα το υ  τ ώ ν  παρ

ήμΐν καθηγητών Κ . Φιλίππου Ίωάννου. Ό  
αύτός συνέταξε καί δεύτερον επιτύμβιου, τό

Δέν υπάρχει άλλος ; ήρώτησεν ό Βέν Ζαβές.
—  Υπάρχει καί τέταρτος, άλλά δέν τόν έπα· 

ρουσιάσαμεν, δ ιό τι όλοι μας, πλήν τού καδή, έπρο- 
τιμή σαμεν τούς τρεις άλλους.

—  "Ας έλθη, είπεν ό σοφός’  ό καδής σας είναι 
φρόνιμος άνθρωπος, καί δέν απορρίπτω χωρίς έξέ- 
τασιν τήν γνώμην του.

Εφάνη τό τε  χωρικός τις, γλυκύ καί ειρηνικόν έ- 
χων τό  ήθος, καί συνωδευμένο; άπό πολλά παιδία.

—  Τ ί δικαιώματα παρουσιάζεις διά τήν κληρο
νομιάν ; ήρώτησεν ό Βέν Ζαβές.

—  Εγώ ! άπεκρίθη ό χωρικός, κανέν’ έντρέπομαι 
μάλιστα διότι μ εθεώρησαν ίσον μέ τόν πιστόν τού
τον ϋπνρέτην, ρ.έ τήν νέαν εκείνην κόρην ή όποία έθυ- 
σίασε τήν τύχην της δι’  άγάπην τής μητρός της, καί 
χ . ϊ  τόν άγαθόν γείτονα μου, ό όποιο; άφησε καί έκάη 
ή οικία του διά νά σώση, τόν ξένον του. 0  καδής 
ρ.έ έβαλεν εις αύτήν τήν σειράν, διότι, ώς λέγει, ά- 
νέθρεψα καλά τά  παιδία μου, καί έφρόντισα καί διά 
τήν ανατροφήν άλλων τινων ορφανών, τά  όποια ε- 
γειναν διά τούτο καλοί καί τίμιοι πολΐται, ικανοί 
νά κερδήσωσι τροφήν μέ τούς κόπους των.

—  Εις οέ λοιπόν, εϊπεν ό σοφός, άνήκει ή κλη
‘ · -  - -  - · Ν »

  άς πόσον οι πρό αύτών κατεγ/νοντο
επιμελέστερου εις τήν έκμάθησιν τής πατρίου 
γλώσσης, καί άπεδεικνύοντο εγκρατείς αυ
τής. Καί σημειωτέου ό τι ή ελληνική γλώ σσα , 
δέν έχει ώς καί αί λοιπαί μόνον τό προτέρημα 
τού νά εύκολύνη τήν διατύπωσιν τώ ν ιδεών 
τού γράφοντος ή τού λαλούντος, άλλά καί 
άλλο πολύ άνώτερον καί πολύ ά ξιολογώ τε- 
ρον, τό προτέρημα λέγομεν τού ρυθμίζειν 
τόν νοΰν καί τήν καρδίαν διά τώ ν άπαραμίλ- 
λω ν  άριττουργημάτων όσα έγράφησαν έν 
αύτη. 'Ο  Π λάτων, 6 Ισοκράτης, ό Δημοσθέ
νης, ό Ξενοφών, ό Πλούταρχος, ό ΙΙολύβιος, 
περιέχουσι τοιαύτην διαψίλειαν όρθοτάτοιν 
πολιτικών καί ηθικών παραγγελμάτων, καί 
μετά τοσαύτης μάλιστα ευκρίνειας καί πειθούς 
διατετυπωμενων, ώστε ολόκληροι μεταγενέ- 
στεραι συγγοαφαί δέν ήρκεσαν ενίοτε νά ά- 
ναπληρώσωσι τήν έξ εκείνων ώφέλειαν. Δέν 
άρκεϊ νά έχωμεν άεννάως διά στόματος ότι 
είμεθα παΐοες Ε λλήνων- πρέπει καί νά τιμόυ-

—  ιν.ς ο ε  Α ο ιπ ον, ε ιπ ε ν  u ou yw ,, ι. | --------------------------------------------

.ονομία’ οί δέ άλλοι έρχονται ύστερον άπό σέ’ διότι (·) Ί 8ι φυλλάΐ, 230, βιλ. *73, τή, 13 ον



M n if it io r  Ka.

μεν τήν μνήμην τω ν πατέρων ήμών, μελε- 
τώ ντες  μετ’  επιστασίας αυτούς, καί μιμού
μενοι τά  αγαθά αϋτων παραδείγματα- άλλως 
όμοιάζομεν εκείνον, ον τ'.να ίδών ό Π λάτων 
Ορασυνόμενον προς τόν εαυτού πατέρα, « ού 
παυσει, είπε, τούτου καταορονών, οι’ ον μέγα 
βρονεϊν ά ξιο :; ·, »

Λ .
Γ α . Ια ζ / η  Κ α ρ ό . Ι ο ι ο  χ ίε ν ο ρ μ ά ι - ζ ο υ  ε π ί χ . ί η σ ι τ  

K . l c i r  rj π α ζ ρ ί ς  ί  j-f< σ ώ μ α  x a z a 'f ß i/ i i r o v ,  

Μ ο ι σ ά α ι χ  ό ε ρ ά π ο ζ ζ ο ς  ά ρ ίφ ρ ο ν ο ς ,  ο ύ  χ . Ι ί ο ς  e v p b  

Π ά σ α ν  ä r  Ε ΰ ρ ύ π η τ  e . t . h z '  ¿ π '  ί ό ι ι ο σ ύ ν η ,

'  Λ ζ β Ι ς  (Π  x p a d in r  i r l  χ ό - i - i o i (  έ ν θ ά ύ ι  γ α ΐ α  

K t i ß s i .  z > }r  T ttp  c i)  ί σ  έ γ ΐ - ί η σ ε  π ά τ ρ ι/ .

K a l  σ υ  f ä o c ,  K ä p u ./ t ,  γ ./ υ χ ε ρ ό ν  Μ π ε ς  ψ . Ι ι ο ι ο ,

ΊΓίέ A t r o p j iä r tw  Π κ ρκ Ιω ν  i π ίζ α .

K a l συ ·ράος J l . i r x ' u i  0«  τ ια ΐ  ζώ ουσ ιν  le a t ir  

¿ ¿ .h o i,  evptbic /κί¡ ζάρες ίόμοσννης.

■Ut ι> x lt  rop fiä r.

K a l  e h r  f i i r  y f l t t i iv o t o  χ α Λ ϊμ π Λ ο υ ν  ô é Ç a z o  σ ΰ ι κ ι  

E S a r ó p n ς  Γ α . Ι α τ ι ο ν  γ α ΐ α  μ ε η π τ ο . Ι ε μ ω ν '

' 'H z op  ό '  ά τΟ Ις  ? _ ι ι ι  \ -â ù r  ί ι ά ά ό ε ,  τ ή ν  π ε ρ  i x z i r r ¡ f  

Ό ρ ρ  LtJ .iq  I r  Luo îç , ζ ΐε ς  όμως π α τρ ιό  ι.

Ο Ι  Ι Π D O T A I

TOT Λ Γ ΙΟ Ϊ ΙΩΑΝΝΟΤ Ε?< ΡΟΔΩ {* ).

Περί τ ά ;  αργά; τά,: Ι Γ ’ έκατονταετηρίδος οί ίπ- 
1 πόται του Αγίου Ιωάννου τή ; Ιερουσαλήμ διωγΟίν
τε ; i/, τί,ς Παλαιστίνης μετε’βησαν εί: τήν νήσον 
Ρόδον. Εχέπρωτο νά κατασυντρ-φθν, ύπ ολίγων αν
δρείων Ιπποτών ή άλαζονία του άγερώχου Μωά
μεθ του Β' έν τνι νήσω έκείνγ, τή  άποτελούση μετά

( I )  ’Από τής π τ ώ «ω ς  τής Κωνσταντινουπόλςως μέχρί τή ;  

ύπό Σολιμ ίνου  ίξ<ί>»«<*{ αϋτών ι ίς  τή ν Μ ίλίτην.
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• l i e  Κρήτη; τάς δυο νύμφα; τοϋ αρχιπελάγους. Κ υ 

ρίευσα; ό Μωάμεθ τήν Κωνσταντινούπολή, κ »ί 
μετά ταυτα τήν Ελλάδα άπασαν καί εκθρόνισα; τού; 
βασιλείς Δημήτριον καί Στέφανον Πχλχιολόγον ά 
Δελφούς τού δυστυχεστάτου, πλήν γενναιοτάτου, 
τώ ν αύτοκρατόρων Κωνσταντίνου, προσεκάλεσε 
τού ; Ιππότα; τής 'Ρόδου νά παραδώσωσιν αύτώ τά ; 
κλείδα; τή ; νήσου, ώ ; ποτε ό Ηέρξη; προσικάλεσε 
τού ; Αθηναίου; νά προσφέρωσιν αύτώ γαίαν καί 6- 
■δωρ εις στ,μεϊον υποταγή;. ί ) ;  δέ οί Αθηναίοι άπήν · 
τησαν τώ  Εερίνι α έλθέ καί λάβε αϋτά » ,  οΰτω καί 
■οί ίππόται τή ; Ρόδου διά τού ανδρείου αύτών αρ
χηγού είπον τώ  Μωάμεθ" «  Ημεί; όφείλομεν τήν 
κυριαρχίαν τής ’Ρόδου εί; τόν θεόν, καί όμνύομεν έ 
πί τού ξ  φν,ς μα; νά ήμεθα οϋχί υποτελείς άλλά 
εχθροί τού βασ.λέω; τώ ν Οθωμανών.»

Ú εύτολμο; αϋτη άπάντησις κατετάραςε τόν Μ ω
άμεθ, δστις επεμψεν εί; Ρόδον πολυάριθμον σ τό 
λον, φε'ροντα εκατόν χιλιάδα; στρατού, όπως τι- 
μωρήση τήν Ορατότατα τώ ν ιπποτών τή ; νήσου 
εκείνη; ( I ) .

Ú 'Ρόδο; κείται παρά τήν είσοδον τού Αρχιπελά
γους και γειτονεύει πρό; τήν ώραίαν παραλίαν τή ; 
Ιωνία; καί τά ; πλούσια; χώρα; τής Λυδία; καί τή; 
Κ α ι ία;, άλλοτε όν.μαστά; διά τε  τά ; τέχνα; καί 
τήν έμπορίαν. Διατελ-έσασα καί αύτή έπί πολύν χρό
νον κρκτα.ά ένεκα τή ; βιομηχανίας, τώ ν  ναυτικών 
νόμων καί τή ; γεωργίας, άνβοείχφη εφάμιλλο; τή ; 
Τύρου, τή ; Εφέσου, τή ; Μιλήτου καί τή ; Σάμου. 
I I  δέ πόλι; αύτή; κείται παρά τήν θάλασσαν. ΙΙροα- 
σπιζομε'νη υπό μεγάλων οχυρωμάτων έκλείετο συγ
χρόνως έκ τείχους. Είχε δΑο λιμένα; προφυλαττο- 
μ.ένου; τόν μέν έκ τού πύργου «  Αγίου Ελμου s τόν 
δέ άλλον εί; Óv ϊστατο ό περίφημα; έκ χαλκού κολοσ
σός, 8ν ή ειρον οί Ρόδιοι πρό; τιμήν τού ΙΙλίου, έκ 
δύο οχυρωμάτων.

Δύο λεύγα; πορρωτέρω τή ; χόλεως υπήρχε λό
φο; καλούμενο; ® τού Αγίου Στεφάνου » ,  λόφο; πε
ρίφημο;, δ ιότι επί τών υψωμάτων αύτού έσκήνωσε 
Δημήτριο; ό πολιορκητής. Μ χαρά τώ ν Οθωμανών 
πρώτη έφοδο; έγένετο κατά τού όχυρώματο; α Α 
γίου Νικολάου » ,  κειμένου εί; τήν άκρζν τού χρώ 
του λιμένο;, τού όχοίου ή χρός τήν πόλιν πλευρά 
ΰπέστη μεγίστην ζημίαν έκ τών οθωμανικών τηλε 
βόλων, έκχεόντων χάλαζαν σφαιρών, ίδών ό μεγά 
λο; μάγιστρο; Δοβυσσών τήν ζημίαν τούτην, δ ιέτα
ζε νά κατασκευασθώσιν άμέσω; καννονοστοιχ αι πρό; 
ύχεράσχισιν τού ρήγματος, καί γνωρίζων, ό τι ή σω
τηρία τή ; Ρόδου έζηρτατο έκ τού όχυρώματο; τού

( I )  Τάς -sep ia tttí»« τή ;  έπί Ηωάμ<) π ολιορν ί»; τή ;  'Ρ ό 

δου πολλοί τώ ν  ¡ττοριχών έν έχτάαει ίφηγήβ/,σχν, !5 ίω ; ?έ ά 

Ά 6 £ ϊ  ΒΕρτών. Μεταξύ τώ ν  νυγγρχμμάτων ότχ  βυνείουλΕ-ύί;  

ό Β«ρτών ύπίρ/Et xe l ή  Guill.-lmi Caimriini lUioilioium tier 

n n o - lta 'j,  olisidionif Rliodixc urbis di-scriplio, ήτοι Γονίλ- 

λέλμου τού Καουρσίνου, ύπογρχμμχτ'ως τώ ν  Ιπποτών τή ;  'Ρ ό 

δου, περιγρχβή τής πολιςρχίας τ ή ;  'Ρόδου. Βιβλίον τπανιώ τα - 
τ  ·ν, τοπωβέν πβύτον έν Ουλμη τψ  1*98, έπειτα δέ έν 'Ρ ώ -  
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του, συνεκλείσθη μετά τού πρεσβυτέρου αδελφού 
του Αντωνίου Δοβυσσώνο; ΰποκόμητο; τολ  Μοντεί- 
λου καί μετά τινων άλλων έπιθυμούντων νά συμμε- 
θέζωσι τή ; τύχη; τού αρχηγού των.

Εί καί δυσπρόπτον τό  ρήγμα τού α Αγίου Ν ι
κολάου » ,  ούχ ήτταν όμ.ω; ό αρχηγό; τώ ν Τούρκων, 
ό Β.ζίρη; Μισσάχ διεταζεν εύθύς τήν έφοδον, όθεν 
ανελκύσαντε; οί Οθωμανοί τά  ξίφη άνεΐρπον εί; τά  
ερείπια, τά  όποία άπετέλουν βεβαίως έτερον οχύρω
μα. Ó δέ μεγάλο; μάγισ ρο; Δοβυσσών ένεθάρρυνε 
τού; Ιππότα; καί παρευρίσκετο δπου μεγ-αλήτερο; 
ήτο ό κίνδυνο;. Λίθου δέ άφαιρέσαντο; έκ τή ; κε
φαλή; του τήν περικεφαλαίαν, τόν καθικέτευαν οί 
ίππόται ν άποσυρθή. Αλλ αϋτό; γενναίω; άπήντη- 
σεν" ο ίδού ή διά τόν άρχηγόν σα; προορισθείσα Q¿- 
σ ι; » .  Ενθαρρ .νόμενοι οί ίππόται έκ τή ; γενναία; τού 
αρχηγού τω ν δ.αγωγή; άπέκρουσαν άνδρείω; τήν έ 
φοδον ταύτ/.ν. Βλέπων δέ ματαιουμένου; τού ; σκοτ 
πού; του ό Μισσάχ ένόμισεν, ο τι ήδύνατο ίσω; νά 
καταβάλφ τούς ίππότα; διά τού τρόμου. Οθεν έμ - 
πήξα; έπί τών προπόδων τού όχυρώματο; μεγάλ υ; 
πασσάλους, ώρ-.ίσθη ότι έ τ ’ α -τών ηθελον άπαντε; 
άποθάνει, εάν δεν παρέδιδον τήν νήσον. Συγχρό·.ω; 
δέ ΰπετ/έθη εί; τόν στρατόν του τήν ύαφυρανω - 
γίαν, καί ΐνα έζασθενήση, εί δυνατόν, τά ; δυνάμει; 
τών πολιορκουμένων προσεποιήθη ότι ή έφοδο; ήθε* 
λεν εισθαι γενική καί σύγχρονο;. Τά τύμπανα έ- 
κρούσθησαν" τό  σημεΐον τή ; εφόδου έδόθη* οί δέ 
όθωμα-οί μανιωδώ; έφώρμησαν καθ όλων τών μ ε
ρών τού όχυρώματο; άλαλάζοντε:, Αλάχ ! Αλάχ ! 
Οί ίππόται όμως οϋδόλοις έδε λίασαν. Αίκαννονο- 
στοιχίαι ά τασαι ήρχισαν ά; έσω; νά πυρο.βολώσι 
κατά τώ ν Τούρκων έπιφέρουσαι μεγίστην ζημίαν. 
Ταύτοχρόνω; δέ έφόνευον διά τού ξίφου; ϊ, h i  με
γάλων λίθων τού; διαφεόγοντα; τό ραγδαϊον πύρ 
τών τηλεβόλων, ναι προσπαθούντα; νά ϋπερβώσιν, 
εί δυνατόν, τό  τεί/ο;. Μακράν ίστάμενο; ό Μισσάχ 
καί ό-ών τήν Οραύσιν τού στρατού, ήνα-γκάσθη νά 
ύποχωρήση. Μετά μικρόν δέ άποβιβάσα; αλτόν εί; 
πλοία άνεχώρησε κατεσπενμένω; εί; Κωνσταντινού- 
πολιν, μή δυνηθεί; νά καταθέτη εί; τού; πόδα; τού 
κυρίου του τά ; κλείδα; τή ; 'Ρόδου.

Αποβιώσα; ό Μωάμεθ κατέλιπε δύο υιού;, τόν 
Βαγιαζίτην καί τ  ,ν ίεα ή Ζυζύμην κατά τινα ; συγ- 
γ-ραφεί;" ό Βαγιαζίτη; ώ ; πρωτότοκο; άνηγορεύθη 
Αϋτοκρατωρ έν ήλικία δύο καί τριάκοντα ετών. Κ α 
τά  τήν έποχήν ταύτην ό ΐέμ εύρίσκετο έν Συρίφ έπί 
κεφαλή; πολυαρίθμου στρα ού όπιο; έπισκοπεύν] τά 
διαβήματα τού Σουλτάνου τή ; Συρία; χροτεθεμένου 
νά έπιπέσ-η κατά τή ; όθωμα ική; Αυτοκρατορία;. 
Παρασ ,ρθείς ύπό κενοδοξία; καί ένθουσιασθείς χαρά 
τινων αρχηγών τού στρατού του συνελαβε τήν ίδε'αν 
νά άμφ σβητήσϊ) πρό; τόν αδελφόν τόν θρόνον τή ; 
Κωνσταντινουπόλεως. Ούδεν όμως κατώρθωσε διότι 
ό Βαγιαζ-.τη; πέμψ*; πολυάριθμον στρατιάν, ήν ή- 
γεν ό ανδρείο; Αχμέτ, {κατετρόπωσε κατά κράτος 
τόν στρατό - τού ίέμ μόλι; δυνηθέντος νά σωθή. Κατα- 
διωκόμενο; ¿έ ύπό τού Βαγιαζίτου, καί μή δυνάμε-



νο; νά E'jpr, εί; ούδέν [Λερός ασφάλειαν, μετέβη εις 
Ρόδον, ένθα οί ίππόται έδέχθησαν αύτόν μεθ όλων 

τω ν  αποδιδόμενων το ϊ; βασιλεύσι τιμών.
Μαθών ό Βαγιαζίτη ; ό τ ι ό αδελφό; αύτού εύρε 

καταφύγιου έν 'Ρόδω, καί γινώσκων ό τι ονδέν γ,δυ
νατό νά κατορθούστ, διά τή ; σπάθη;, έπρότεινεν εί; 
τού ; ίππότα; συνθηκολογίαν. Τήν πράτασιν δε τού 
την έδέχθη πρόθυμο; ό αρχηγό: τώ ν  ιπποτών, έπι· 
θυμών νά ώφεληθή άπό τή ; ευκαιρία; ούχί όμω; καί 
νά παραβίαση] τού; νόμ.ου; τι,; φιλοξενία; καί ττ,ς 
τιμή;.

Εστάλη λοιπόν πρεσβεία εί; Κωνσταντινούπολιν 
καί άπεφασίσθη ά. ό ϊέμ νά διαφυλάτττ,ται παρά 
τώ ν ιπποτών' β'. νά μή παραδώσωσιν αύτόν μέχρι; 
ώρισμέιου χρόνου εί; ο.δένα βασιλέα είτε όθωμανόν, 
εϊτε Χο στιανόν" γ .  ό Βαγ'ίαζίτη; ύπεχρεώθη νά 
χορηγή εί; τού; ίππότας κατ’ έτο; πεντε καί τριά
κοντα χιλιάδα; δουκάτων. Παρελθόντος τού πρό; 
ούλαξιν τού ίέμ χρόνου οί ίππόται ττ,; Ί ’όδου παρε- 
δωκαν αύτόν πρό; ττ,ν Α . Αγιότη τα  τόν Πάπαν ίν · 
νοκέντιον, ή τι; περιέμε εν ανυπομονώ; ττ,ν στιφ μήν 
καθ Ϋ,ν οί βασιλείς ττ,; Δύσεω; ήθελον έγερθή τού 
λτ,θάργου καί προσφέρει αύτώ βοήθειαν όπω; έπι- 
τεθ'Λ κατά τού Βαγιαζίτοο. Ουδέν όμω; διέπραξαν 
ούτοι, έδειξαν δέ καί κατά ττ,ν περπτωσιν ταόττ,ν 
τήν συνήθη αύτών άδ-ά-ειαν καί αναλγησίαν. ό  δε 
Ιέμ άπεβίωσεν έν Νεαπόλει όνειροπολών έτι μεγα
λεία καί δόξα;.

Επιθυμών ό Χολιμάν νά πραγματοποιήση, ττ,ν θέ 
λτ,σιν τού πατρό; αύτού Χελιμ, εστράτευσε πρώτον 
κατά  τού Βελιγραδιού έλθών μέχρι τών τειχών ττ,; 
Βιέννη;. Κυριεύσα; δέ ττ,ν Ουγγαρίαν, έστράτευσεν 
έπειτα κατά τή ; Ί ’ όδου, τ,ν δέν ήδυνήΟη νά κατα- 
βάλτ, 6 πορθητή; ττ,; Κωνσταντινουπόλεως, καί ίο  
τι; είχε κατασυντριφθτ, ή  άλαζονίατού Μωάμεθ τέμ - 
ψαντο; κατ αυτής, ώ ; εν άρχτ, είπομεν, 300 πλοία 
καί 100  χιλιάδα; στρατιωτών, ΐ ό  προπύργιον 
τούτο κατά ττ,; Οθωμανικά,; βαρβαρότατο; δέν ήδυ
νήΟη νά ύπερζτ, Μωάμεθ ό Β'. Ιίδυνήθη όμω; νά πα- 
ττ,στ, αύτό διά ττ,; προδοσία; ό διάδοχο; αύτού.

Μαθών ό τό τε  μεγάλο; μάγιστρο; L ’ lsle Adam 
τήν εκστρατείαν τού Χολιμάνου κατά τή ςΊ’ όδου,άπέ- 
στειλε πρέσβεις πρό; ττ,ν Αύ. 'Αγιόττ,τα  τόν Παπαν 
Αδριανόν, πρό; τόν Κάρολον Ε’, καί πρό; τόν Φραγκί
σκον Λ ', ζη τών βοτ,θειαν. Δυστυχώ; όμω; οί βασι 
λεί; ούτοι διέκειντο εί; έριδα; πρό; άλ.λτ,λου;, καί 
ούδεμίαν έδωκαν σύνδρομά,ν. Μόνη ή πχτρίς τού Μί- 
νωος, ά, γενναία Κρήτη, ύποτρεφουσα αίιόνιον μϊσο; 
κατά- τώ ν σφαγέων τώ ν Ορθοδόξων, έκουσίω; προσέ- 
οερε τή  Ρόδω πεντακοσίου; ανδρείου; στρατιώτα;, 
καί τόν άςιον αύττ,ς μηχανικόν Μαρτινέγκον. Ελθών 
ούτο; εί; Ρόδον ¿συμβουλέυσε τόν μάγιστρον L  Is li-  
Aiiain νά έπισκευάση άπαντα τά  οχυρώματα καινά 
οικοδομά,ση νέα αναγκαιότατα πρό; ύπεράσπισιν τη ; 
νήσου. Τό φρούριον a Αγιο; Νικόλαο;» ήσφαλίσθη διά 
βυθίσεω; πλοίων π.ό αύτού. Εκαστος δέ τώ ν ιπ 
ποτών ώρκίσθη έπί τού ξίφου; του νά ύπερασπισθή 
γενναίω; βήμα πρό; βήμα ττ,ν εί; αύτόν άνατεθείσαν
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θέσιν. Ούτω πω; προετοιμασθέντε; οί ίππόται, π ί- 
ριέμενον μέ καρδίαν πάλλουσαν τόν έ/θρόν. 0  Τουρ
κικό; στόλο;, συγκείμενος εκ τετρακοσίων πλοίων, 
ναυαρχούντος τού περίφημου κορσάρου Κουρτόγλου, 
φέρων τεσσαράκοντα καί εκατόν χιλιάδα; στρατιω
τώ ν ύπό ττ,ν αρχηγίαν τού Μουστά zxbax, εύνοου- 
μ.ένου καί γυναικαδέλφου τού Χολιμάνου, δεν ίβρά- 
δονε νά φθάστ, εί; Ρόδον.

Α ί παρά τών Τούρκων έγερθεϊσαι καννονοστοιχίαι 
άμέσω; κατεστράφησαν ύπό τώ ν τηλεβόλων τών ο 
χυρωμάτων, ουδέ ά,δύναντο ν’άτοβιβχσθώσιν οί Οθω
μανοί χωρί; νά καταστραφώσι παρά τών τ/λεβόλων 
τώ ν πολιορκουμένων. βαυμάζοντε; οί Γενίτζαροι 
ττ,ν παραδειγματικήν τών ιπποτών καρτερίαν, ύπερ- 
βαίνουσαν τά ; προσδοκία; τω ν, έψιθύριζον ό τι ήθε- 
λ .ν  Εσω; έπαναλειφθτ, ή πρώτη έπί Μωάμεθ επονεί
διστο; έφοδο;. Ακοόσα; τόν ύπόκωφον τούτον ψιθυ
ρισμόν 6 ΙΙηρΙ πασσζ; καθικετέυσε τον Χουλτάνον νά 
έμφανισθτ, εί; τόν στρατόν. Ελθών δέ πεζο; ό Χουλ- 
τάνο; είπε πρό; τό ν  στρατόν" «  6  βασιλεύς ύμών 
έγκατέλιπεν έπί μικρόν τήν Μτ,τρόπολιν διά νά τ ι-  
μωρά,ση τού ; άπιστου;. »  Μετά τού; λόγου; τούτου; 
τού Χουλτάνου έπανελά,φθη ό αποκλεισμός τή ; Ρό
δου. 0  Μουστά πασσά; έπυροβόλει κατά τού οχυ
ρώματος β τή ; Αγγλίας, »  ό Πηρί πασσά; κατά τού 
«  τή ; Ιτα λ ία ; » ,  ό δέ Α χμ έτ έτοποθετά,θη απέ
ναντι τού οχυρώματος «  τής Ισπανίας.» Οί πολιορ- 
κούμενοι ήρχιζον νά έλλείπωσι πυρίτιδο;, ότε τού 
άξιου Μαρτινέγκου προσβληθέντο; έπί τού δ,ξιού οφ
θαλμού εκ τυχαία; πυρσοκροτά,σεω; πυροβόλου, έ- 
θεωρήθη τό  περιστατικόν τούτο ώ ; ολέθριο; πρόδρο
μος τής πτώσεως τή ; Ρόδου.

Ο Ilv.pt πασσά; άφού πρώτον είδε νά καταστρχ- 
φώσι τριάκοντα υπόνομοι, ά ; εί/ε προετοιμάσει, 
κατηύάφισε τό  οχύρωμα α τήν Αγγλίαν, »  ύπό τά 
έρείτια τού οποίου άπετεφρώθησαν πλιιστοι ίππόται.

Τότε οί Οθωμανοί έφώρμησαν, άλλ άπεκρούσθη- 
σαν μ.ετά μεγάλη; ζημίας. ΙΙθέλησαν τελευταίον νά 
δοκιμάσω-ι τήν τύχην τώ ν όπλων ό Μουσταφά; καί 
ά Αχμέτ, ό τελευταίο; τω ν όποιων έφθασε μέχρι τή ; 
κορυφή; τού οχυρώματος ο τή : Ισπανία; » ένθα καί 
ένεπηξε τήν σημαίαν του. Αλλ" ό μεγάλος μάγι
στρο; I. Isle - Adam, παρακολουθούμε -ο; καί ύπό 
τώ ν εγκρίτων ιπποτών, δρομαίω; μειέβη όπω; άνα- 
κτά,σν, τήν κορυφήν εκείνην. Μετά τοσαύτης δέ ορ
μή; έγινε καί ή προσβολή αΰτη, ώστε καί πάλιν οί 
Γ.ολιορκηταΙ διεσκορπίσθησαν" καί μετά έφοδον διαρ- 
κέσασαν επί εξ ολοκλήρου; ώρας, ό σουλτάνο; διέ
τα ξε τήν ύποχώρησιν έγκαταλιπών είκοσακισχιΐ ίου; 
νεκρ',ύς.

Μετά τήν καταστροφήν τούτην τού ϊουρκ.κού 
στρατού ό Χουλτάνο; ήτοιμάζετο νά έ-ριαταλείψη, 
τήν 'Ροδον. Αλλ’ άκούσα; παρά τού προδότου d’ vV- 
niaval ότι ή 'Ρόδο; έλ είπε ζωοτροφιών καί πολεμεφο- 
δίων, καί ό τι οί άνδρειότεροι τών ιπποτών είχον φο- 
νευθή, κατά τήν τελευταία-, έφοδον, διέταξε νάάνεγεί- 
ρωσι νέας καννονοστοιχίας. καί ό στρατό; νά πλησιά- 
ση, εί; τά  χαρακώματα. Βλέπο,ν ό μεγάλο; μάγιστρο;
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Τ.’ Isle - Adam τά ; νέα; τχύτα ; τού ΧΟυλτά-ου 1 
προετοιμασία;, καί συγκινηθεί; έκ τώ ν δακρύων 
καί παρακλήσεων τού τ ε  κλήρου καί τών πολιτών, 
έδέχθη άκουσίω; τήν περί συνθηχολογία; πρότασιν.

Διά συνθήκη; λοιπόν είσήλθον οι Οθωμανοί εί; 
Ρόδον τήν ημέραν τού Χριστού τού έτου; 1 52 2. 

Χεβόμενο; ό Χολιμάν τούς ίππότα; δι’  ήν έδειξαν 
καρτερίαν ήθέλησε νά προσφέρη αύτοϊ; δείγμα τιμή;, 
απαγόρευσα; ρητώ; εί; τόν στρατόν του τήν λαφυ 
ραγωγίαν, ένώ έν ά λλ ; περιπτώτει, ότε έκυρίευσε 
τήν Ουγγαρίαν, έπί τρεϊ; ολοκλήρους μήνα; έλεη- 
λάτει τόν δύστηνον εκείνον τόπον. Διά τή ; αύτή; 
συνθήκης επετράπη το ϊ; ίππόται; ν’  άναχωρήσο>τι 
μεθ’ όλων τών στρατιωτικών τιμών. Μειέβησαν δέ 
συνϊργεία Κάρολου τού Ιί' εί; Μελίτην. Μετ αύτών 
έγκατέλιπον τήν 'Ρόδον καί πλεϊστοι τώ ν κατοίκων, 
μή άνεχθέντε; νά κύΊωσι τόν τράχηλον εί; τήν δίσ 
τομον τού Αγαρηνού ρομφαίαν.

ΔΗΜΗ ΓΙΜΟΣ ΠΡΟΥΣΠΣ.
—οοο —

Δημήτριο; Νικολάου ΤΙρούσης, τήν πατρίδα Βυ 
ϊζάντιος, όπου καί ¿σπούδασε τήν πάτριον γλώσσαν, 
Ιφθασεν εί; Βενετίαν τό  182 ο έτος, καί ¿τελεύτησε 
τήν 23 Νοεμβρίου (5 Οκτωβρίου) τού 1854 έν άκ 
μαία είσέτι ήλικία έτών περίπου 52. Ελθών δέ εν
ταύθα, εύμενεστάτη; ετυχεν υποδοχή; παρά τού 
τό τε  έν μεγαλεμπόροις εντίμου καί έναρέτου άνδρό; 
’Αλεξίου Νικολαίδου /.αγοραίου, ού τό  λαμπρόν κα
τάστημα καί αί μ.εγάλαι άγαθοεργίαι είχον κα τα 
στήσει παρά το ϊ; ενταύθα όυογενέσι καί αλλαχού 
πασίγνωστον καί προσφιλέστατον τό  όνου.α’ του. ό  
Προύση;, έπιδοθεί; εί; τό  εμπορικόν στάδιον καί δ ι
δαχθεί; τήν διπλογραφίαν παρά τού τό τε  δ'ευθυντού 
τού επισήμου εκείνου οίκου Ιωσήφ Βελούδου, τού 
φιλογενεστάτου καί τή ; εκκλησιαστικής μελωδία; 
εγκρατέστατου καί πανσεβάστου πατρό; μου, δεν 
έγκατέλιπε τά ; Μούσα; καί τήν τή ; Ελληνική; γλώσ 
ση; σπουδήν, ήν καί κατά βάθος έγίνωσκε καί μετά 
πολλή; κομψότατο; έγραφεν" άλλά καί νέου; τινά: 
φίλου; αύτού πολλάκις έβοήθει εί; τήν τώ ν ήμετέ 
ρων αρχαίων συγγραφέων κατάληψιν.

Ετυ/ον δέ τό τε  διατρίβοντε; έν Βενετ'α καί ά λ 
λοι τού Εθνους ήμών λόγιοι, Ανδρέα; Μουστ ,ζύδη;, 
στολισμό; τών Ελληνικών καί Ιταλικών γραμμάτων, 
Χπυρίδων Βλαντής, ό τοσούτον υπέρ τού φωτισμού 
τού Εθνου; μοχθήσχς, καί ό σ-υγχρόνω; σχεδόν τό -ε  
παραδίδων τήν Ελληνικήν γλώσσαν μετά κοιν-ή; καί 
άναμφισβήτου ώφελεέα; είςτήν -ήμετέραν Φλαγγινια- 
νήν Χχολήν,ό σεβάσμιο; καί ενάρετος Βαρθολομαίο; ό 
Κου τλουμουσιανός, έπί έπτά έτη χρηματίσα; διευ 
θυντή; καί καθηγητή; έν τή  εΐρτ,μένη Χχολή, πρω
τοψάλτη; ένταυτώ, καί άξιομίμητον εύσεβεία; καί 
εκκλησιαστική; τά ξεω ; παράδειγμα έν τώ  ήμετέρω 
> «ώ . Μετά τούτων φιλικώ; σχετισθεί; ό Προύση;

πολλάκις συνδιελέγετο, ώ ; μετ’ άνδρών σοφών μέν 
καί έναρέτων, λόγω δέ καί εργφ έπιλαμπρυνάντων 

τό  έθνο;.
Διαιρών δέ 6 Προύτη; τόν βίον του μεταξύ τού 

τ ε  έμπολαίου καί τού λογίου Ιιρμού, άφιέρονε τόν 
περιττεύοντα καιρόν εί; τήν διόρθωσιν τινών παρά 
τού τό τε  άκμάζοντο; 'νύν δέ όλω: έκλείψαντο ς) τυ 
πογραφείου τού αοιδίμου Γλυκύ έκδιδομένων βιβλίων, 
καί τών παρά τού άλλου Τυπογράφου Φραγκίσκου 
τού Α  -δρεώλα, έν οί; μνημονεύομεν τό  Κυριακοδρό- 
μιον Ν. τού Οεοτόκη παρά τού δευτέρου τυπογρα
φείου άνατυπωθέν (1831 ), καί παρά τόν Μιχαήλ II. 
τού Γοβδελά μεταφρασθέν-α Τηλέμαχον, ού καί τό 
λεκτικόν μετεποίησεν έ π ίτό  έλληνικοίτερον (1831 ). 
Καί τοι τό όνομά του δέν φαίνεται εί; τήν προμε
τωπίδα τού βιβλίου τούτ υ, άλλά μόνον τό  τού κυ
ρίου Αντωνίου Λ. Πατεράκη τού Χίου, ή αλήθεια 
ομω; απαιτεί νά ειπωαεν ο τι ή ουσιώδη: μ.εταρρόθ- 
μισι; πόνημα είναι τού Προύση. Τούτο λέγομεν ούχ 
ίνα προσβάλωμεν τόν άνδρα, φίλον χρηματίσαντα 
τού Δημητρίου, άλλ’  ϊνα παρατηρήσ<·;μεν ό τ ι ή φιλία 
ενίοτε εί<αι τοσούτον γενναία, (ό"τε καί τού; ίόίους 
κόπου; χαρίζει, χωρίς καν ν άποδοθή · ενίοτε παρά 
τού φιλοδωρηθέντο; ό τή ; ευγνωμοσύνη; φόρο;.

Κ ατά  δέ τά ; άρχά; τού 18 28  έτους, ό μεγαλο
φυή; τή ; Ελλάδο; Κυβερνήτης Ιωάννη; Καποδίστρια; 
προσεκάλει τόν Μουστοξύδην εί; εϋρεσιν άνδρό; εί- 
δήμονο; τή ; Ελληνική; γλώσσ-/·-;, ώ ; ιδιαιτέρου αύ
τού γραμματέως, καί Ικανού νά διαδεχθή άλλον 
τινά μέλλοντα ν αναχώρηση. Τότε έξελέχθη παρά 
τού Μουστοξύδου ό Προύση;, όστι; μ.εταβάς εκεί, 
μετά ένό; έτους διατριβήν εί; Αΐνιναν καί Ναύπλιο ν, 
ίδών καί τόν αναβρασμόν τώ ν διχονοιών, καί προ- 
βλέτων άλλ.ου; κινδύνου; καί πολιτικά; συμφοράς, 
παρη,τήθη καί έπανήλθεν εί; Βενετίαν. Εμεινε δέ 
παρά τώ  θε ω  αύτού Αλ. Νικολαίδη, μέχρι τού 
183 4 έτους, ότε θανόντο; τούτου ήναγκάσθη νά όο- 
κιμάση, καί πάλιν τήν τύχη·; εί; τήν Ελλάδα, όπου 
καί άπήλθε τό  1835. ΙΙροσφόρων όμως περιστά
σεων άποτυχών εί; Ν'αύπλιον, καί τού ίδιάζοντο; 
βίου τήν γαλήνην εί; άκρον άγαπών, επανήλθε μετ 
ολίγον εί; τήν φίλην αύτώ Βενετίαν, άφ’ ή ; δέν ά- 
πεσπάσθη μέχρι τελευτής αύτού, αφιερωθεί; δύω; 
εί; τήν εμπορίαν. Διετήρησε δέ επίμονον τόν υπέρ 
τής παιδεία; έρωτά του, ού καί αναντίρρητου μαρ
τυρίαν έχομεν τήν εί; τήν ήμετέραν φωνήν καλλιε
πή μετάφρασιν τού .τεγ-ί εώι- χαΡι/κόι τω ν  τώ ι· ά ) ·· 
dj &B- .Ιιηηυ  .τγήη r/o»· Χιλβίου τού Πελλίκου, έκ* 
δοθεϊσαν τό μέν πρώτον παρά Λνδρεώλα τό  1 835, 
δεύτερον δέ παρά τώ  Γλυκύ τό 1 8 49 έτος.

Χχ-λάζων δέ άπό τώ ν εμπορικών αύτού υποθέ
σεων 6 φιλόμουσο; Προύση; έξησκεΐτο πάντοτε περί 
τήν μετάφρασιν καί άλλων έκ τού Γαλλικού συγ· 
γραμμάτων, άτινα όμω; κατέλιπεν άνε/.δοτα, ώ ; 
καί περί τήν διόρθωσιν τώ ν παρά τού Ελληνικού τυ 
πογραφείου τού Φοίνικο; τυπουμένων εκκλησιαστι
κών καί σχολαστικών βιβλίων άπό τού ! 3 ϋ 0 μέχρι 

τού 1854.'
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Ανή,ρ λόγιο,-, εγκρατής ού μόνον τής έλλχνοιής, 
άλλ' £τι καί τής Ιταλικές καί Γαλλική είδήμων, 
έμπειρος περί τά  έκκλγ,σιασ-ηκά, διατρέφων άπαύ- 
στως τήν ψυχήν διά τής λιπαράς άναγνώσεως τών 
θείων Γραφών, σύζυγος άριστος φιλοστοργορτάτσις 
γυναικός, ίκ  φύσεως έχων τό  άφπγτ,τικόν καί τό  ά- 
στείον, διήγβ βίον κατοικίδιον έν τ φ  στενφ κύκλω 
τω ν συγγενών του.

Τοσαύτα καί μόνον γνωρίζομεν περί τού ήμετέρου 
τούτου όμογενοϋς, δστις ήδύνατο νά πλουτίσγ τό 
έθνος διά τινων επωφελών μεταφράσεων, άν έχ τ?,; 
άχροσφαλούς ύγιείας δεν έμποδίζετο, χαί άν πολ 
λάκις οι συνέσει χαί παεδεία κεκοσμν,μένοι δέν ήναγ 
χάζοντο ν' αντίπαλα ίωσι πράς τν,ν δυσμένειαν τ ί,ν  

καιρών χαί τής τύχχς.

¿V Βινετία.

Χ Π ΙΤ ΙΛ ί ίΝ  Β Ε ΑΟ ΓΛ Β Γ.

 Ο Ο Ο -—

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. Ύπάρχουσιν άνθρο,ποι διδοντες 
ένθέρμους χαί συνεχείς υποσχέσεις. Διαιρούνται δέ 
ούτοι εις δύω κατηγορίας' εις τού; θέλοντας έκ 
κακής έξεως νά ΰποκλέπτωσι τή,ν εύνοιαν όλων ό
σους πλτ,σιάζουσιν, επομένως ύποσχόμε’Όΐ τέρατα 
καί σημεία, χωρίς τϊ,ς έλαχίστν,ς προΟέσεως του νά 
έκπληρώσωσι ποτέ τήν ύπόσγεσίν τω ν - χαί εί; τούς 
άλλους, τούς θερμούς τήνκαρδίαν, οϊτινες όταν δα- 
ψιλεύωσιν υποσχέσεις, έχουσι τώ  όντι καί τγ,ν προ- 
αίρεσιν τού νά πράξωσιν δ ,τ ι λέγουσιν. Α λλ ’ όταν 
μετά ταυτα £λθρ τϊ,ς έκτελέσεως ό καιρός,άφ’ ού πα· 
ρέλθρ ή πρώτη όρμή, τό τε  αί Ουσίαι καί αί δυσκο
λίας φαίνονται ύπό νέαν έποψιν' τό τε  6 ύποσγεθείς 
έψυχράνθκ, καί 6 έλπίζων, άπατν,θείς, αισθάνεται 
διπλάσιάν τήν λύπ/,ν του.

ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ. Περίεργοι είναι αί περί διαζυγίων 
ειδήσεις εϊς τή,ν Γαλλίαν, όπως άναγινώσκομεν αυ
τά ; εις επίσημον έγγραφον τής Κυβερντ,σεως- Εν
τός είχοσιν ετών ή αϋξϊ,σις αύτών ύπή,ρξεν αδιάκο
πος' άπό τού 1841 μέχρι τού 1850 παρουσιάσθη- 
σαν εις τά  δικαστήρια 10 0 0  εως Η  00 αιτήσεις 
περί διαζυγίων κατ’ έτος' άπό μέν τού 1851 μέχρι 
τού 1855, 1550 κατά μέσον όρον, τό  δέ 1856, 
4663, τό  1857, 1727, καί τό  1858, 1977.

Εκ τώ ν 1977 τελευταίων τούτων αιτήσεων, αί 
μέν 1777 ύπεβλή,Οησαν ύπό τών γυναικών, αί δέ 
200 ύπό τώ ν άνδρών' αί 1829 αιτίαν είχον βα
ρείας δβρεις, πληγάς καί άλλα τοιαύτα ατοπήματα, 
« ί  124 παρεκτροπάς ττ,ς συζύγου, αί 99 όμοία; 
τοϋ άνδρός, καί 38 καταδίκην ατιμωτικήν τού άν· 
δρό; πρό τού γάμου.

Τά δικαστήρια έδε'/θησαν τάς 1 ί9 3  καί άπέρρί- 
ψαν τάς 212. Α ϊ δέ λοιπαί 272 διεγράφτ,σαν ε ίτε  
διά παρεμπεσόντα θάνατον τού ετέρου τών συζύ
γων, ε ίτε  κατ' αίττ,σιν τού ένάγοντος.

ΔΕΛΔΡΟ.Ν ΚΙίΡΟΦΟΡΟΝ. Μ εταξύ '·τών φυσικών 
προϊόντων τής Κίνας, ύπάρχουσι πολλά, άτινα καί 
το ι μ.ή έχοντα γεωργικήν καί εμπορικήν σημασίαν 
όποιαν τό  τσά ι καί ή, μέταξα, δέν είναι όμως 
άναξια λ.όγου, καί άποδεικνύουσιν ό τι οί Κινέζοι γι- 
νώσκουσι πώς νά μεταχειριζωνται τά  γεννώμενα είς· 
τήν πατρίδα αύτών Καλλιεργούσι παραδείγματος 
χάριν δένδρον προάγον κηρόν λευκόν καί διαφανή, 
δι’ ού κατασκευάζουν κηρία.

Ιεραπόστολός τις γάλλος δοκιμάσας μόνος τάς 
μεθόδους δι'ών κατασκευάζεται ό κηρός ούτ.ς, έξέ- 
Οετο πολλά περί αύτού, τώ ν  οποίων ιδού εν περιλή- 
ύει ή  αυγ/.εφαλαίωσις' τό  κηροφόρον δένδρον, εί καί 
όνομ.άζεται ούτως, δέν προάγει όμως άμέσω; κηρόν, 
ώ ; καί ή μωρέα δέν προάγει με'ταξτν, άλλά διά τ ί 
νος ζωυφίου. Εί; τήν άρχγ,ν τού έτους είιρίσκονται 
έπί τών δένδρων, όσα ¿καρποφόρησαν ήδη,εξογκώσεις 
κεράσου έχουσαι μέγεθος. ΑΙ εξογκώσει; αύται είναι 
φωλεαί, τά ; όποία; άποσπώντες θέτουσιν έπί άχυ
ρου χαί κρεμώσιν εϊς τούς κλάδους τώ ν δένδρων. 
Περί δέ τό  τέλ·.ς Μαίου, 0:αν τό δένδρον άνθϊί, οί 
έν ταϊς φωλεαί; σκώληκες έκκολάπιονται, καί τά  έξ 
αύτών έντομα διασκορπίζονται εις τό  δένδρον.

Μετά ένα περίπου μήνα προσκολλώνταί εις τά  
φύλλα, τά  όποία διπλονόμεν* ύπό τώ ν  εντόμων, 
σχηματίζονται ούτως είπεϊν κατοκίαι. Μετ’ ολίγον 
δλνι χνοώδη,ς γενναται περί αύτά, ήτις αυξάνει καί 
συμπυκνοΰται ούτως ώστε τά  καλύπτει ές όλοκλή* 
ρου" ή δλη αυτή ήν τινα συγκομίζουσι τόν Σεπτέμ
βριον, είναι ό ανωτέρω κηρός, του άποίου ή κά- 
θαρσις γίνεται μετά πολλής ευκολίας.

ΔΙΚΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ. Υπό τίνος δικαστηρίου τής 
Ελβετικής ομοσπονδίας (έν ϋηΙεΓχνβΙιΗε-Βαβ) έ·,ε- 
καλέσθη τις ώς έξυβρίσας τόν πάπαν έν καταστάσει 
μέθης. Κατεδικάσθη δέ εις τάς εξής ποινάς’ εϊς εί
κοσι ραβδισμού;, δεκατεσσάρων ήμερων φυλάκισιν, 
έπτά ήμερων άποχώοη.σιν εϊς τήν μ.ονγ,ν τών καπου- 
κίνων, άπομάκρυνσιν άπό τών ύ.οιπών χριστιανών 
έν τ-ρ έκκλησία έπί δύο έτη, καθημερινήν παράστα- 
σιν είς τήν λειτουργίαν καί τήν κατήχησιν έσπέρας 
καί πρωί έπί δύο επίσης έτη," άφαίρεσιν έπί ώρι- 
σμένον χρόνον τώ ν  πολιτικών αυτού δικαιωμάτων 
καί εϊς τά  έξοδα τής δίκης·


