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1 I IN A S  Κ Α Θ ' Γ Λ Ι ΙΝ .

Λ 1. ι σ τ ο ρ ι κ ά  κ α ι  β ι ο γ ρ α φ ι κ λ .

4Χλωσις τω ν Αθηνών υπό ένετών τό  1687. Φυλλ.
2 6 5 — 268. Σελ. 1, 21, 49, 73. 

ίωάν. Φραγκλϊνος καί άποδημιαι εϊς άρκτικόν πόλον.
265, 266, 273, σ. 7, 36 ,2 0 5 .

Γρηγόρ. Ε , Οίχ. Πατριάρχης. 265 , 2 6 9 ,2 7 0 , 271, 
272, 279, σ. 15, 113, 121, 1 56, 174, 262. 

Ιστορία Γ. Καστριώτου έν παραρτήματι άπο 265 μέ- 
χρι 278 φυλλαδίου.

Αιθιοπικά. 270, 277 , σ 130, 306. 
λΟαν. Χριστόπουλ.ος. 270 , σ. 135.
Αί γυναίκες έν τή  Λύσει. 272, 278, 284, σ. 1 69, 

313, 481.
Βούρινα πηγή έν Κώ. 272, σ. 181.
Ερνέστης Λα σολ. 273, σ. 200.
Περί τω ν Αθήνησι μετοικων. αύτ. 212.
Κιχ. Κωστής. 274 , 275. σ 217, 264.
Πολιορκία Κέρκυρας (έν 1 71 6 ).275.276,σ. 251,270. 
Γαλατικά. 275, 276 , 277 , 279, 280, σ. 263, 

277 , 310, 352, 375.
Ιερόθεος Πατριάρχης Αντ»χείας. 277 , σ. 305.
Η αύτοκτονηθεϊσα Ευδοκία. 278, σ. 328.
Αθαν. Καμπάνης. αύτ. σ. 331.
Βόρειος Αφρική. 279, σ. 344.
Χριστόφορος Σμίδ. 280, σ. 369.
Α/.έξανδρος Ούμβόλδος. αύτ. σ, 392.
Οΐδίπους έπί τού Κιθαιρώνος. 282 , σ. 438.
Ουγος Φοσκολος. αύτ. σ. 440.
Ιστορία Αμερικής, έν παραρτήματι άπό φυλλαδίου 

282  μέχρι 287. Ορα καί φυλλ. 282, σ. 453.
Περί Φραμμασόνων. 283 , σ. 476.
Επιστολή Φετχαλή Σάχ. 284 , σ. 487.
Τερέντιος Μαμιάνης. αύτ. σ. 491.
Περί τής νήσου Καλύμνου. 285, σ. 519.
Βίκτωρ ϊγ ώ .  286, σ. 535.
Περί τής έν Πελοποννήσω Ενετοκρατίας. 287. 288.

σ. 553, 577.
Ιστορία τής Ελλην. έπαναστάσ. υπό Σπ. Τρικούπη.

288 , σ. 591.
. Ελλην. ιστορία!, αύτ. σ. 594.

/

Β'. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Κ Α Ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Περί τής Ελ. ιστορίας Κ . Παπαορηγοπούλου. Φυλλ.
265, 267, 268. Σελ. 17. 52, 91.

Λογική Βεκκίου. 269, σ. 1 1 9.
Νικάνδρου Νουκίου χειρόγραφα. 270, σ. 1 40. 
Προσθήκη στοιχείων εις τό άλφάοητον. αύτ. σ. 1 42. 
Περί μεθόδου. 276. σ. 265.
Γλωσσάριον Κυθήρων. 276,278, 279.280,281, 

282,' 283, 284, 288, σ. 284, 333, 360, 383, 
431, 450, 478, 502, 597. 

Songs of the Greeks, 280, σ. 379. 
Beaux arts et voyages. 280, 281, σ. 379, 420. 
Ποιηταί καί πεζογράφοι. 280. σ. 396.
Περί τού Μορίου Νή. 284, σ. 485.
Memoir on the language o f the Gypsies. 281, 

a. 501.
Περί τοΰ λεκτικού ύφους. 287, σ. 569.

Γ'. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.

Χριστιανική άγιότης. Φυλ. 273. Σελ. 19-3. 
Εγκαίνια Εκκλησίας έν Μάντσεστερ. 279, σ. 358. 
Μεγας Κωνσταντίνος. 280, σ. 393.
Ρωσική Εκκλησία έν Παρισίοις. 382, σ. 4 4 4.

Δ'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Ανέκδοτα νομίσματα. Φυλλάδ. 269. Σελ. 97 
Επιστημ. περιήγησις αύτ. σ. 120.
Οίκόσημον Μυράτ. 270, σ. 131.
Αμερικαν. άρχαιότητες. αύτ. σ. 1 I I .
Αρχαίαι Αθήνα:. 271, σ. 145.
Τριήρης. αύτ. 154.
Οίκόσημ. Κολλάρου καί Ζα/.λόνη. 272, σ. 192. 
Αρχαιολογικά Αανΐας. 273, σ. 212.
Λωρεά βασιλίσσης. 274, σ. 235.
Κέντρα καί σταθμά Αιγύπτου. 275, σ. 241. 
Διαθήκη Αύγούστου. 277. σ. 312.
Οί δύο Φαραώ τή ; Εξόδου. 279, σ. 337. 
’Αρχαιολογικά. 280 . 282, σ. 382, 454.
Οίκόσημον Ιίαγκάλου καί Κορονέλλη. 286, σ. 540. 
’Αρχαιολογικά Ι\οπενάγης. αύτ. 552.
Πύργος Ανδρονίκου καί Πνύξ. S8S. σ. 589.



Ε'. ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Σκωληκοτροσια. Φυλλ. 268. 269, 270, 271.. 272.
Σελ. 87, 117, 1 3 2 .1 6 6 , 179.

Μονόκερως. 272, σ. 191.
Βοας. 274, σ. 236.
Βοσκήματα. 278, σ. 332.
Σαλπιγκτής. 280, σ. 383.
Λυρόεις. 283, σ. 499.
Αξιόλογος άνα/.άλυψις. 288, σ. 593.

Σ Τ . ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ .

Ιστορία. Π .ινικοϋ δικαίου. Φυλλάδ 266 , 267 . Σελ.
31, 63.

Περί αυτομάτων. 273, σ. 213.
Τδροκυανικόν οξύ. αύτ. 21 4.
Περί ονίσκου. 274, σ. 233.
Τηλεβόλον ατμοκίνητου. αύτ. σ. 236.
Ιίολεμικό; άεροστάτης. 275, σ. 312.
‘Λρτεσιανον φρέαρ. 279 , σ. 368.
Άκαταπόντιστον πλοΐον. αύτ.
Στρατιωτική σκηνή. 280. σ. 371.
Περί καλοΰ. 282, 283 , 288, σ. 433, 457, 600.

Ζ'. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Κ Α Ι Ι10ΛΙΤΕΙΟΓΡΑΦΙΚ.Α.

Νεκρολογία Ν. Κωστή. Φυλλ. 265. Σ. 16.
Ατμοτ. Σχολεϊον Αιοσσιων. αύτ. 24.
Προσφορά! βιβλίων και χρημάτων, αύτ.
Αωρον Θ. Μανούβου. 266 , σ. 46.
Προσφορά ί\ Πλούφα. αύτ.
ΤΙληΟυσμό; Άρκ. Αμερικής. 267 , σ. 71.
Πληθυσμός Θήρα; 268, σ. 96. 
όρθοδοξος Εκκλησία. 269. σ. I 02.
ΙΙληΟυσμός οικογένειας, αύτ. σ. 1 20.
Πληθυσμός οικουμένης. 27 0, σ. 143.
Προσφορά! Εύμορφοπούλου. 270. 275, σ. 144 ,261 . 
Πληθυσμός Σμύρνης. 270, σ. 1 44.
Πληθυσμός Ενετίας. αύτ.
Εορταί Πανεπιστημίου 271, 278, σ. 1 45, 317. 
Προσφορά Πατριάρχου ίεροσολ. 271, σ. 160.
Ενδυμα κληρικών, 272, σ. 204.
Νεκρολογία Πήληκα. 273 , σ. 215.
Ιπποκράτης (έφημερίς). αύτ.
Παρθεναγωγείου, αύτ 
Επαιδευτήρια- 276, σ- 288.
Πρασφοραί. 278, 282, σ. 330. 436- 
Δημοσ έκπαιδευσις 279 . σ. 368.
Αρσάκειου. 273, 280, 288 . σ. 213, 397, 5α8. 
Σχολεία έν Τουρκία, αύτ.
Γραμματόσημου. 281 , σ. 432. 
ΐπομν. ανέκδοτα. 283 , 284 , ;8 7 . σ. 473 500 

562.
Εγγειος φορολογία. 286. σ. 5 40.
Στατιστική Ελλάδος, αύτ. σ. 344.

II'. ΤΟΠΩΝ Κ Α Ι ΗΘΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Ω.

Γυναίκες εν Κίνα. Φυλλάδ. 266. Σελ. 45. 
ΘησαυροφυλακεΤον .Μαρόκου, αύτ. σ. 5 8.

Οχήματα τουρκικά. 267, σ. 66.
Ιΐώλησις δούλων. 268 , σ. 85.
Μονομαχία διά μαστίγων, αύτ. 86.
Αραβικό; χορός. 270, σ. 129.
Ποινικός κώδηξ Κίνας. 274, 273, σ. 231, £55. 
Σεοβία. 275, σ. 257.
ίαπονία. 276 , 277 , 280, 281, 283 , σ.’ 2 8 Ι ,  298, 

371, 416, 465.
Ηγεμόνες Σιάμης, 276, σ. 282.
Ιάπονες, αύτ. σ. 287.
ΓΙερίπλου; Μακεδονία; καί Ελάσ. Ασίας. 277, 281, 

285, σ. 289, 401, 505.
Επιστολή έκ Μεγάρων, 281, σ. 410.
Περί Κίνα;. 285 , σ. 517.
Οτομάχοι. αύτ. σ. 528.

Θ'. ΠΟΙΙΙΣΙΣ.

Είς Ασώπιον. Φυλλάδ. 266. Σελ. 48.
Αίνιγμα, αύτ.
Περιήγησις. 267, σ. 72.
Ποίησι;. 270, σ. 14 4.
Τή Λργυρώ. 273, σ. 216.
Ασμα μητρός Κασίας. 274, σ. 238.
.Ασμα Καρπάθιας, αύτ. σ. 239.

Λύρα παρηγοριάς. 280, σ. 399.
Τώ  Καβούρ. 281, σ. 432.
Περί Ελλ. ποιήσεως. 282, σ. 453.
Εί; τρία πτηνά. 283, σ. 480.
Ασματα Κάλυμνου. 285, σ. 522.

Υμνος εί; τόν Ελλ. αγώνα. 286, σ. 329.
Ασμα Ρόδου. 288, σ. 599.

1' Δ ΙΗΓΗΜ ΑΤΑ.

Χ ότζα ς Νάσρ-ελ-δίν. Φυλ. 263. Σελ. I 3.
Μάοθα ή αεικίνητος. 263 —  269, σ. 22, 30, 67, 

77, 160.
Κάρολος έν Τοσκανέλλη. 270, σ. 120.
Μέλαν. δακτύλιον. 271, σ. 161.
Καθρέπτη; διαβόλου. 272, 273, σ. 185, 202. 
Ανώνυμο; οικία. 27 5, σ. 224.
Σοροΰ αγωνία. 273, 276, σ. 258, 272.
Κλαρίση. 277, 278, 279, σ. 300, 329, 355. 
Γιάντσος Λϋδούκ. 280, 281 , 282, σ. 388, 420, 

440.
Καρυόφυλλα Ψλανδρίας. 283, σ. 465. 
Εξομολόγησες. 284, σ. 493.
Μαργαρίτα. 283, 280. 287, 288, σ. 52 5, 5 59. 

502, 585.

ΙΑ '. ΒΟΤΑΝΙΚΑ Κ Α Ι ΓΕΩ ΡΓΙΚΑ .

Σάκχαρ σοενδάμνων. Φυλλάδ. 208. Σελ. 90.
Καφές. αυτ.
Ελίχρυσον περιανθές. 270, σ. 118.
Περί τεΐου. 275 , σ. 246.

ΙΒ'. ΑΙΑΦΟΡΑ.

Απρίλιος καί Μάιος. Φυλ. 265 . Σελ. 6.
Λγυρτεία. 260, σ. 46.

¡ατρός. αύτ.
Λλεζιδαιμ.ονον. αύτ.
Χαρτοπαίκται. αύτ. καί 278, σ. -336.
Οξύθυμοι, οϋτ. 47.
Ριχάρδος λεοντόκαρδος, αύτ.
Ετοιμότης πνεύματος, αύτ.
Πά του Πάσχα. 267. σ. 72.
Νεανικός ρεμβασμός. 274, σ. 239.
Μέγας ανατολικός. 277, σ. 303.
Λπάντήσις γενναία. 278 , σ. 335.
Ευφυής τιμωρία, αύτ.
Γενναιοψυχία Μονάρχου, αύτ. σ. 336.
Φιλαλήθεια υπουργού, αύτ.
Βασιλική δικαιοσύνη, αύτ.
Ανέκδοτα* 2S0, σ. 398.
Μακεδονίας καί Ελάσ. λσίας περίπλους. 280, σ. 400. 
Ευφυΐα Σκύλου. 282 , σ. 454.
Περίεργος κερδοσκοπία, αύτ.

Εκτακτον μνημονικόν. αύτ. σ. 453. 
Γενναιοδωρία Ναπολέοντος. αύτ.
Συνωμοσία, αύτ.
Κεφαλική ποινή. αύτ. σ. 456.
Φιλολογικόν τρόπαιου, αύτ.
Περίεργος σύμπτωσις. αύτ.
Εύστοχοι απαντήσεις. 280, 283, σ. -456, 479. 
Περίεργος συνήθεια. 28-3, σ. 479.
Φιλαργυρια. αύτ.
Εύφυής άκαδημαϊκός. αύτ.
Θάνατος Βίγκη. 2S5, σ. 52S.
Οίνος est est. αύτ.
Τηλεβόλα. 286, σ. 552.
Καδμεία νίκη. αύτ.
Ταννχάϋσερ. 288, σ. 576.
Χιών κατά τόν Ισημερινόν. 288 , σ. 598. 
Συντάκται Πανδώρας 288 , σ. 600.

E L Y A S  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Σ .

Λ.

’Αθ/'·ών άλωσις τό  1 687. Φυλλάδ.2 6 5 — 268. Σελ.
, 25 . 49, 73.

■οδημίαι είς αρκτικόν πόλον. 265, 266 , 2 73 , σ. 
7, 36. 205.

ΑίΟιοπικά. 270, 277, σ. 130, 306.
’Αφρική Βόρειος. 279, σ. 3 44.
’Αμερικής ιστορία. 282 , σ. 433. Καί άπό φυλλάδ.

282  μέχρι 2S7.
Αμερικής αρχαιότητες. 270, σ. 14 4.
’Αθήνα· αρχαία·.. 271, σ. 1 43.

Αίγυπτου σταθμά καί μέτρα. 275 , σ. 241. 
Αύγουστου διαθήκη. 277, σ. 3 ! 2.
’Αρχαιολογικά. 280. 282, σ. 382, 45 4.
Αυτόματα. 273 , σ 31 3.
’Λεροστάτη; πολεμικός. 275 , σ. 312.
’ Αμερικής Άρκτώας πληθυσμός. 267 , σ. 71.
’Αρσάκη Παρθεναγωγείου. 280 , 288, σ. 397, 598. 
Άσώπιον (είς). 266, σ. 48.
Αίνιγμα, αύτ.
Άργυρώ (τή ) 273 . σ. 216.
’Αγωνία ΣοφοΟ. 273, 276, σ 238, 272.
Αγιότη ; χριστια ική. 273. σ. 193.
’Απρίλιος καί Μάιος 2G5, σ. 6.
Άγυρτεία. 266 . σ. 46.
Άλεξιδαίμονον. αύτ.
Ανατολικός μέγας. 277, σ. 303.

Άπάντησις γενναία. 278 , σ. 333.
’Ανέκδοτα. 380, σ. 298.
’Απαντήσεις εύστοχοι. 280, 283, σ. 456, 479. 
’Ακαδημαϊκό; εύφυής. 284, σ. 479.
’Ασίας έλάσσονος καί Μα,.εδ. περίπλους. 277 . 2S0, 

281, 285, σ. 289, 400, 401, 505.

Ανδρονίκου πύργος. 288, σ. 589.
Ανακάλυψι; αξιόλογος, αύτ. σ. 593.

Β.

Βούρινα πηγή έν Κώ. Φυλ. 2 7 2 . Σελ.. 181.
Ιίεκκίου λογική. 269, σ. 11 9.
B eau x-arts  ct voyages. 280 , 281. σ. 379. 

•426.
Βασιλίσσης δωρεά. 274, σ. 233 .
Βιβλίων προσφοραί. 265 , σ. 24.
Βόας. 274 , σ. 236.
Βοσκήματα. 278, σ. 332.
Βίγκη θάνατος. 285, σ. 528.
Βίκτωρ ϊγ ώ . 286, σ. 333.

Γ .

Γρηγόριος Ε', πατριάρχης. 2,05. 269 , 270 , 2 7 1.
2 7 2 ,2 7 9 , σ . 1 3 , Ί ΐ 3 ,  121, 1 5 6 ,1 7 4 , 362. 

Γ. Καστριώτου ιστορία, άπό φυλλάδ. 2 65 . μέχρι 
278.
Γυναίκες έν τή  Λύσει. 272, 278, 284 . σ. 169. 

313. 481.
Γαλατικά. 275  — 280, σελ. 263, 277 , 31 0, 352. 

373.
Γυναίκες Κίνας. 2 66 , σ. 45.
Γιάντσος λϋδούκ. 280— 282, σ. 388, 420, 446. 
Γραμματόσημου 281, σ. 432.

Λ.

Δανίας αρχαιολογικά. Φυλλάδ. 273. Σελ. 212. 
Δικαίου ποινικοί) ιστορία. 2 66 , 267 , σ. 31.
Δούλων πώλησις. 268. σ. 83.
Δακτυλίδιον μέλαν. 271 , σ. 161.
Δικαιοσύνη βασιλική. 278, σ. 336.
Διαβόλου καθρέπτν,ς. 272, 273, σ. 185, 202.



Ερνέστος Αασόλ. Φυλλάδ. 275 . Σελ. 200.
Εΰδοκία αύτοκτονηθεϊσα. 278 , σ. 328. 
ί',ξόδου οί δύο Φαραώ. 279, σ. 437.
Εκκλησία ορθόδοξος. 269 , σ. 1 02.
Εύμορφοπούλου (Άρ .) προσφοραί. 270, 2 75 , σ.

144 , 264.
Ενετίας πληθυσμός. 270, σ. 1 44.
Εκπαιδευτή,ρια. 276, σ. 288.
Εκπαίδευσις δημοσία. 279 , σ. 368.
Εξομολόγησες. 284 , σ. 495.
Ελίχρυσον. 270 , σ. 118.
Εκκλησία έν Μαντζεστεο. 279, σ. 358.
Εκκλησία ρωσική Παρισίων. 382, σ. 444.
Ελλάδος στατιστική. 286, σ. 544.
Ενετοκρατία έν Πελοποννήσω. 287,288,5. 553,557.

Ζ.

Ζαλλόνη οίκόσημον. Φυλλάδ. 272. Σελ. 192.

Θ.

βήρας πληθυσμός. Φυλλάδ. 269. Σελ. 1 02.

I.

Ιερόθεος πατριάρχης Αντιοχ. Φυλ. 277. Σε?,. 305. 
ίεροσο?.ύμων Πατριάρχου προσφορά. 2 7 1 , σ. 160. 
Ιπποκράτης (έφημερίς) 273 , σ. 215. 
ίαπονία. 276, 277, 280, 281 , 283, σ. 281, 298, 

371 , 416.
¡άπονες, 276, σ. 287.
Ιατρός. 266, σ. 46.
ϊστορίαι Ελληνικαί. 288 , σ. 594.

Κ

Καστριώτου (Γ.) ιστορία, άπό 265 , μέχρι 278  φυλ- 
?.αδίου, έν παραρτήματι.

Κωστής (Ν.) 2 6 5 ,'2 7 4 , 275, σ. 16, 217 , 264. 
Κέρκυρας πολιορκία (1716). 275, 276, σ. 251, 

270.
Καμπάνης (Αθαν.). 278, σ. 331.
Κάλυμνος (νήσος). 285, σ. 519.
Κυθήρων γλωσσάριον. 276, 278 —  28 4, 288, σ.

2 8 4 ,333 ,360 , 3 8 3 ,4 3 1 ,4 5 0 , 478,502, 597. 
Κολλάρου οίκόσημον, 272, σ. 1 92.
ΚαλοΟ (περί). 282, 283. σ. 288 , 433, 457 , 600. 
Κ ληρικών ένδυμα. 273 , σ. 20 4.
Κίνας ποινικός κώδηζ. 274 , 275, σ. 231 , 255. 
Κίνας (περί). 285 , 287 , σ. 517, 568.
Κασιας ασμα. 274 , σ. 23S.
Καρπαθίας ασμα. αύτ. 239 .
Καβούρ. 281 , σ. 432.
Κα?,ύμνου άσματα. 2S5, σ. 522.
Κάρολος έν Τοσκανέλ?.η. 2 70 , σ. 1 26.
Κλαρίση. 277— 279, σ. 300, 329, 355.
Καφές. 268, σ. 96.
Κερδοσκοπία περίεργος. 282, σ. 454.
Κωνσταντίνο; μέγας. 280 , σ. 393.
Κορονέλλη οίκόσημον. 286, σ. 540.
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Π A N Δ Ω P A.
1 ΑΠ ΡΙΛ ΙΟ Υ, 1861. TO M O S IB  . Φ ΥΑ Α Α Δ ΙΟ Ν  265.

'// ά.ίω σίζ zair ¿IP/¡nor νχύ του ' Ε π τ ιχ ο ο  

σ τρα τοΰ  i r  n e t  1687 ( * ) .

Εν άρχή τού 1684 συνέβη γεγονός τ ι  νέον καί 
'  άπροσδόκητον καί επιτήδειον να κατάπληξη μεν τήν 

πάντοτε άγερωχον μέχρι τής εποχής εκείνης Τουρ
κίαν, να ένθουσιάστι δέ την πρό καιρού τεταπεινωμέ- 
νην Δύσιν. Τότε τωόντι κατά πρώτον ή Ενετία έκή- 
ρυξε πόλεμον κατά τού Σουλτάνου, κατά πρώτον μή 
άνεχομένη μυρίους δσους έξευτελισμούς, ή Ενετία, 
■ητις έξεπροσώπει κα τ’ εκείνο τού χρόνου τήν χρι- 
στιανωσύνην έν τή  Ανατολή, διέλυε τήν ειρήνην και

( ' )  T i  arc cl τής ά λ ώ «ω ς  τβ ν τη ; μ ι τ ί  π λ ιίτττ.ς  ο της ix j i -  

ε - ί ις ,  μάλιοτχ ώς τρ ίς  τό  άο/χ-.ολογιχόν μέρος, ίττορή ίη ιτν  

ΰπό τού Κομητος Δελα6όρ5;υ έν τώ  πιλυτε/ε? αΰτού σύγγραμ

μ ά '.  ττερί τή ς  έν τ η  ιέ , ι τ τ ',  χαί ι ζ ' έχατοντχετηρίόι χχτχ- 

στχ τεω ς τής τω ν  Αθηνών τςόλεως. Έττειβή θέ τό  σύγγραμμα 

τούτο, χαί τοι τώ  18S4 έχίοθέν, χατεττη  βτόίρα όυβαπόχτη- 
στον, χαί εις όλίγους έχ τώ ν  ήμετέρων είναι γνω ττόν, χχλόν 

ένομίβαμεν v i  ίώ τω μ εν 3ιά τής Πανόώρχς ότχ  όιαλαμίχνει 

-£ fl ενός τώ ν  μάλλον αξιομνημόνευτων γεγονότων τής χατά 

τή ν έπ ιαχαιδεχίτην έχατονταετηρίθα !:τοο !ας τον ελληνικού 

έθνους.

τολμηρώς προσεκάλει εις τόν αγώνα τόν κυριάρχην 
τών Οθωμανών. Τίνες ώρά γε  έκτακτοι καί εύνοϊκα’ι 
περιστάσεις παρείχον εις τούς εμπόρους εκείνους, τούς 
συνήθως τοσούτον εύαγώγους, τοσαύτην άςιοττρέττειαν 
άμα καί γενναιότητα ; II ττρό ενός έτους διαπρα- 
χθεϊσα νίκη τού ίωάννου Σοβιέσκη, ή θεΐσα οριστικόν 
τέρμα εις τήν πρός δυσμάς -ρόοδον τής ημισελήνου. 
Τό λαμπρόν τούτο κατόρθωμα, τό μέγκ τούτο γεγο 
νός συνεκίνησε τήν Γερμανίαν, τήν ΙΙολωνίαν καί τάς 
πέριξ χώρας, καί ένεούσησεν εις άπασαν τή ν χρι- 
στιανωσύνην πνεύμα μάχιμον καί πρόθυμον νά επι
χειρήσω τελευταίαν τινά κρίσιμον σταυροφορίαν. Η 
Ευρώπη διετέλει ένΟουσιώσα, ή Ενετία έξήφθη, καί 
ό άκρος άρχιερεύς, οστις ουδέποτε είχεν έγκαταλεί- 
ψει τόν ύπερ τού σταυρού μέγαν αγώνα, ήσθάνθη ότι 
επέστη καιρός σωτηρίας καί προσεφερεν εί; τήν ναυ
τικήν εκείνην πολιτείαν, άμα μέν χρηματικήν συν
δρομήν αξιόλογου, άμα δέ τήν ίσχυράν επικουρίαν 
τού τάγματος τής Μελίτης. Δια της ενεργεί ας τών 
ευνοϊκών τούτων πιριστάσεων καί τώ ν κοινών τού
τω ν  προσπαθειών, συνεκροτήθη νέα ιερά συμμαχία 
μεταξύ 'Ρώμης, Ενετίας, Πολωνίας καί Βιέννης. Τη 
‘25 Απριλίου 168 4, εορτήν τού Αγίου Μάρκου, ένώ 
ό Δόγης ίουστινιάνης ήτον εις τήν καθεδρικήν εκκλη
σίαν μετά τού πρέσβεως τής Αυστρίας Κόμητος 
θούρν, άφίκετο ακόλουθος κομίζων έγγραφα τού παρά 
τώ  αύτοκράτορι πρέσβεως τής Ενετικής πολιτείας 
καί έν ταύτώ  τήν μεταξύ τών τεσσάρων δυνάμεων 
κεκυρωμενην συνθήκην, ό  πόλεμος έκηρύχθη έν τώ
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άμα- άλλ' ό έν Κωνσταντινουπόλει Βάϊλος τής Ενε
τίας, ήτοι πρεσβευτής, Καπέλλος, δεν έσπευσε ν’ ά- 
ναγγείλη εις την Πύλην τήν σπουδαίαν ταύτην καί 
άπροσδόκητον είδησιν- 5 άρά γε ΐνα δώση εις τήν 
πατρίδα αύτού τόν καιρόν νά παρασκευασθή, ή Ϊνα 
παρασκευασθή αύτός ούτος ; άδηλον. Βέβαιον δέ 
είναι δ τι έπρόσμεινε μέχρι της 4 5 Ιουλίου, καί μό
λις άναγγείλας τό  γεγονός εις τόν καϊμακάμην, έ · 
ξύρισε ττ,ν κεφαλήν καί τόν πώγωνα, καί μεταμφιε
σμένος ώς ναύτης έφυγεν έπί πλοιαρίου εις Χίον- 
τούτο δέ ούχί έ ζ  ανανδρίας, άλλα διότι ώ ; έκ τάς 
συνήθειας ήν είχεν ή Πύλα τού νά φυλακίζτ, εις τους 
Επτά Πύργους, επί τή  έλαχίσττ, προφάσει, τούς πρέ
σβεις τών χριστιανών, εύλογώτατον ήτο νά άπεκδέ- 
χητα ι πολύ δεινότερα ό πρέοβυς ό τολμήσας νά δια- 
βιβάσγ, δήλωσιν τοσοϋτον άσυνήθη, οϊα ή τού πο
λέμου κήρυξις- καί νεωτερισμός άντί νεωτερισμού α
δύνατο νά έπέλθη, 8ν έπεΟύμει νά άποφύγη ό πρέ- 
•βυς. Οί δέ διερμανεϊς αύτού, οί αδελφοί Ταρσίαι, 
έφυλακίσθησαν έν τώ  άμα.

Η Ενετική πολιτεία διωργάνωσεν έν τούτοις τόν 
επιθετικόν αύτάς στρατόν- παράδοξος δέ ήτον αεί
ποτε ό στρατός ούτος- δ ιότι έν αΰτώ έλαλεΐτο ή 

Σου ν,δικά, ά Γερμανικά, ά Γαλλικά γλώσσα, άκιστα 
δέ όλων ή ιταλικά,. Ιεπειδή οι πόλεμοι ούτοι έ- 
θεωρούντο ώ ; ιεροί καθό γινόμενοι κατά τών Τούρ
κων, αί χριστιανικαί κυβερνήσεις έπέτρεπον τά,ν έν 
ταΐς χώραις αύτών στρατολογίαν, καί πανταχόθεν 
οϋτω συνέρρεον έθελονταί. ϊδίως δέ έν έ τε ι 4 684 
προσά,λθον έκ Σουηδίας καί έκ της βορείου Γερμα
νίας άνδρες πλειότεροι ά άπά τάς Ιταλίας, τά ; Ε- 
λουατίας, καί τάς Γαλλίας άνωμένων όμού.

I I  Ενετία, κακώς ποιούσα, έΟεώρει συμφέροντα 
τόν τοιούτον στρατιωτικόν οργανισμόν, καί άπέφευγε 
τάν ιδρυσιν στρατού τακτικού καί διαρκούς, δστις 
ίσχύσας έν τή αλλοδαπά, έΟεωρεΐτο ώ ; δυνάμενος, 
μετά τάν εις τ ά  ίδια έπάνοδον, ν άποβή έπικίνδυνος 
εις τάν πολιτείαν. όΟεν αϋτη έν καιρό» ειρήνη; πε- 
ριωρίζετο εις τό  νά συντηρά τάγματά  τινα, τά  ό 
ποια στρατολογούμενα εις τάς πόλεις τ ι ς  Λομβαρ
δίας, έκαλούντο ΟβΓηίδοε, άλλά δέν έχρησίμευον 
είμά εις τό  νά παραλλάττωσιν έν τή πόλει κατά τάς 
άμέρας τών μεγάλων παρατάξεων- έάν δέ κα τ’ έ · 
ξαίρεσιν, εις έποχάς μεγάλων συμφορών, έξεπε'μποντο 
κατά τών έςω πολεμίων, τ ά  τάγ·ματα ταύτα ύπή 
κουον μέν, άλλ άπεστερν.μένα παντός αρειμάνιο» 
πνεύματος, ώ ; έπί τό  πλεΐστον άπετύγχανον. Αύτοί 
οί Ενετοί εύπατρίδαι είχον έγκαταλείψει τόν κατά 
ξηράν στρατόν, ούχί φοβούμενοι τόν κίνδυνον, άλλ ’ 
άτ,διάζοντες τάν ισότητα τών προβιβασμών καί τάς 
έξεις τάς στρατιωτικά,; οίκειότητος. Πάντες δέ α- 
φωσιούντο εις τό ναυτικόν, οπού δλοι οί βαθμοί ά- 
ποκλειστικώς εις αύτούς άνά,κον, καί όπου αί έκτε 
θηλυμέναι αύτών εξεις ευρισκον παραμυθίαν τινά έν 
πλοίοις τά  όποια -7,σαν καλώ; καταρτισμένα, είχον 
πολλά; άνέσεις καί παρεϊχον τό  πλεονέκτημα «ρχη- 
γίας σχεδόν άνεξαρτάτου.

Ο δέ κατά ξηράν στρατός συνεκροτεϊτο, ώς προ-

I είρτ.ται, άπό άλλοδαπών έθελοντών. Τό σύστημκ 
I τούτο, τό όποιον δέν ητο παντάπασι παράδοξον κατά 
! τόν μέσον αιώνα, καθ’ ήν έποχάν ό στρατιωτικός 
( οργανισμό; όλων τών έπικρατειών έπί τά ; έπισφα- 
λού; ταύτης βάσεως έστηρίζετο, ό δέ μαχητάς έπω- 
λεϊτο ψυχή τε  καί σώματι ούδεμίαν έχοιν ύπόληψιν 
καί ούδένα ενθουσιασμόν πρό; τόν άγώνα 8ν ύπε- 
δύετο, άπέβη βραδύτερον τεκμηριον άδυναμίας, καί 
άφορμά ταπεινώσεως άπέναντι τώ ν  τακτικών στρα
τών, οΰς ένέπνεε τό  τάς φιλοπατρίας πνεύμα- άλλ 
ώς πρός τούς Τούρκους, έν έτει 4 684, τ ό  σύστημα 
έκεΐνο δέν είχεν εϊσέτι τοσαύτα ατοπήματα- ώστε 
ή Ενετική πολιτεία μετεχειρίσθη αύτό καί ήδη ώ ; 
άλλοτε. 0  στρατός όμως αύτης δέν ηθελεν είναι ά
ξιος τού ονόματος τούτου, έάν δέν συνεκροτεϊτο εί- 
μά άπό τών έπί τά ; λδριατικάς παραλίας στρατο- 
λογουμε'νων ΟεροΙοΙΙί, άλλως τε  άνδρών άγαθών πρό; 
καταπολέμησιν τού Τούρκου 8ν έμίσουν, έ τ ι δέ άπό 
τώ ν έν Τοσκάνη καί εν Λομβαρδία γενομένων στρα
τολογιών καί άπό τάς τού Πάπα σύνδρομά; καί τών 
μεμονωμένων έθελοντών, οΐτινες πανταχόθεν συνέρ
ρεον εις την Ενετίαν. ό ,τ ι  κυρίως κατε'στν,σεν ϊσχυ- 
ράν τά,ν στρατιάν ταύτην, ήτον ά, ευκολία μεθ η; ή 
πολιτεία εύρεν έν τά βορείω Εύρώπιι όλόκληρα συν
τάγματα , έχοντα άξιωματικοϋς διακεκριμένους καί 
στρατηγού; όνομαστούς, δι’ ών άπηρτίσθη ταχέως 
καί εϋχερώς στρατός όμογενά,ς, έν ώ  έπεκράτει ηδη 
τό  στρατιωτικόν πνεύμα καί ά, ένότης έκείνη τά ; έ- 
νεργείας, δ ι’  ών άσφαλίζεται μάλιστα ή έπιτυχία 
τώ ν στρατιωτικών κινημάτων- άν καί άφ’ έτέρου δέν 
άξιώ νά παραστήσω τά  τάγματα ταύτα τά ; άρκτου 
ώ ; τύπον τινά καί υπογραμμόν, ουδέ τούς άνδρα; 
έκείνους, τούς άρειμανίου; καί ρωμαλέου; τάν οψιν, 
ώς μαχητάς άμωμητου;" διότι πολλά έπαθον έν Ελ- 
λάδι άπό τε  τά ; έλλείψεω; της πειθαρχίας καί άπό 
τώ ν άσθενειών, ό δέ Μοροζίνης, δστις πολλάκις πα- 
ραπονεϊται δ τι ύπέρ άξίαν πληρόνει τά ; υπηρεσία; 
αύτών καί άκαταπαύστως έχει νά παλαίγ, κατά της 
παρακοά; των, κατηγορεί ρητώς αυτού; καί δ τι έ
τρεψαν τά  νώτα εις τούς πολεμίους έν τή  περί Πά
τρας μάχ/;.

Τάν στρατολογίαν διηυκόλυναν κατά τά,ν έποχάν 
ταύτην οϊ τε  χρηματικοί πόροι οδς ά ένετικά φιλο
πατρία έν αφθονία πολλά, συνάθροισε, καί ή διάθεσι; 
τών πνευμάτων έν Εϋρώπ'ρ, καί ή γενικά τών πρα
γμάτων κατάστασις. Δέν θέλω ομιλήσει περί τώ ν 
κατ’ ιδίαν έθελοντών, οδς εύροχ, έν ’Ιταλία είτε με
τα ξύ  άνθρώπων έχόντων λόγον νά φεύγωσι τά ;  πα
τρίδας αύτών, είτε μεταξύ ξένων στρατιωτών άπο- 
λυθέντων τά ;  υπηρεσία;- έν παρόδω δέ μνημονεύω 
καί τώ ν ύπό τη ; Γαλλίας, της Ελουητία; καί τάς 
Ολλανδία; δοθέντων άποσπασμάτων, άνδρών άγα
θών βεβαίως έάν διά κοινού τίνος συνεδέοντο δεσμού* 
άλλά θέλω έπιστήσει έπί μικρόν την προσοχήν είς 
τά,ν βόρειον Ευρώπην, όπου συνέβαινε τούτο τό  πα
ράδοξον, δ τι ή Ενετικά πολιτεία, πολιτεία άβασί- 
λευτο; άμα καί καθολική, εύρε τού; άρίστους τώ ν 
στρατιωτών αύτάς, στρατιώτας μοναρχικού; άμα καί

ίτεροδόξους, δηλαδή διαμαρτυρομένους. Τωόντι ό 
τριακονταετής πόλεμο; είχε καταλείπει έν Γερμανία 
ίξεις στρατιωτικά;, αίτινε; δυσκόλω; συνεβιβάζοντο 
πρός τάν διά τά ; ειρήνης έπελθούσαν τάξιν καί πρός 
τήν έσχάτην πενίαν, ήτις έπεκράτησεν είς τού; άγρού; 
μετά τούς μακρούς καί φοβερούς έκείνους άγώνα;. 
Πρό; τούτοι; πολλοί ηγεμονίσκοι εύρέθησαν έχοντε; 
έτοιμα στρατεύματα, τά  όποια δέν άνταπεκρίνοντο 
ήδη ούτε πρό; τάς χρείας αύτών οϋτε πρό; τού; 
πόρους, όθεν ή  κατά τού Τούρκου στρατολογία, ή 
έπιτραπείσα ύπό τού αύτοκράτορο; ύπέρ τής ιερά; 
συμμαχίας, έμελλε νά έπιτύχη αυτόθι τοσούτω μάλ
λον, δσω είς φυλάς μαχίμου; καί αποτάκτους, οϋτω; 
είπεϊν, γενομένα;, προσεφέρετο τό  δέλεαρ μεγάλου 
μέν μισθού, μεγάλης δέ λείας, έ τ ι δέ καί ά τιμά 
ν’ άγωνισθώσιν ύπέρ τού Χριστού, ώ ; άλλοτε ποτε 
οί σταυροφόροι" ούδέ πρό; άτομα μεμονωμένα έγί- 
νετο αύτόθι ά συνθηκολόγησις, άλλά πρό; ηγεμόνας 
περί τάς παραχωρήσεως μέρους τού στρατού αύτών, 
συνταγμάτων προαπηρτισμένων καί περιλαμβανόν 
τω ν τούς κυριωτάτους τών άξιωματικών. Τοιουτο
τρόπως οί Δούκες τού Βι·ιιη5ΆΊΓΐί-\νο1Γοη1ηιΙΙο1, τάς 
Βυρτεμβέργης, τού Σάξ-Μάϊνιγγεν. ό Πρίγκηψ τού 
Εσε-Δαρμστάτ, ό τοπάρχης τού Εσε Κάσελ, ό Εκ- 
λέκτωρ τάς Σαξωνίας, ό Μαρκίων τού Βάλδεκ πα- 
ρεχώρησαν, δι’ άλλεπαλήλων συνθηκών καί έπί τη 
πληρωμή 200 φράγκων δι’ έκαστον στρατιώτην, 
στρατιωτικά; μοίρας κατά τό μάλλον καί η ττον με
γάλα;, καθόσον είχον καί αύτοί κατά τό  μάλλον καί 
ή ττον χρείαν χρημάτων, κατά τό  μάλλον καί άττον 
χρείαν τώ ν στρατών αύτών, ένεκα δέ τού τελευταίου 
τούτου λόγου τό  Βρανδεβούργον καί ή Βαυαρία δέν 
έλαβον μέρος είς τόν προκείμενον άγώνα.

Α ί θητεϊαι έγίνοντο έπί τή  βάσει στρατιωτικού 
κώδηχος έπιτηδείου πρό; τούτο, καί όρων τιιώ ν, 
οίτινες δέν διέφερον είμή, ώ ; έπί παντός έμπορεύ- 
ματος, κατά  τήν τιμήν- ώρίζετο δηλαδή ή διάρκεια 
τά ; θητείας, ό δέ πρός τήν πολιτείαν δρκο; δεν έ- 
δ ίδετο είμή δι’ ώρισμένον καιρόν- άνεφέρετο ό σκο
πός καί τό  πεδίον τού πολέμου, δπερ ένταύθα ήν 
ό Τούρκος καί ή Ελλάς- έκανονίζετο ή κατά μάνα 
καταβολή τού μισθού, τών τροφίμων καί πόλεμε- 
φοδίων- ώρίζοντο τά  κατά τάς παραχειμασίας, καί 
τελευταΐον έξησφαλίζετο ή έλευθέρα άσκησις τής 
Λουθηρανικά; θρησκεία; καί ή τηρησις τών στρατιω
τικών κανονισμών τών έν ένεργεία εϊ; Γερμανίαν. 
Οταν τό  στρατολογηθέν σώμα ήτον έτοιμον πρός ο 
δοιπορίαν, έγίνετο γενική αύτού έπιθεώρησις, ό δ’ 
έπιτετραμμένο; τήν στρατολογίαν έδιδεν άπόδειξ ν 
τής παραλαβή; τού άριθμοΰ τών καταταχθέντων 
άνδρών, καί κατεδείκνυεν αύτοϊς τού; σταθμού; τούς 
συμφωνηθέντας μετά τού αύτοκράτορο; διά την διά- 
βασιν τών εί; τήν ύπηρεσίαν τη ; πολιτεία; στρατό- 
λογηθέντων άνδρών. Φθάσαντε; είς Ενετίαν οί έθε
λονταί έπεθεωοοϋντο καί πάλιν καί έλάμβανον οί 
μέν άπλοι στρατιώται 8ν καί ημισυ δουκάτον, οί δέ 
αξιωματικοί χρυσά; άλύσεις διαφόρου βάρους κατά 
τούς διαφόρουν βαθμού;- ή άλυσις τών συνταγμα-
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ταρχών λ. χ . ά ξιζε 70 δουκάτα, ή τώ ν λοχαγών 
30 , ή τώ ν λοιπών άξιωματικών 2 4 - άπό τών «λύ 
σεων ήν άνηρτημε'νον σάμα, φέρον τήν εικόνα τού 
Λέοντο; τού Αγίου Μάρκου καί τ ά  ονόματα τού Λό
γου καί τώ ν μελών τού συμβουλίου.

Εκαστον σώμ.α είχε τόν ίδιον όμογενη αύτού αρ
χηγόν- άλλά καί γενικό; έπρεπε νά ύπάρχη ήγεμών 
πραγματικός καί υπεύθυνος, περιβεβλημένος έξουσίαν 
άπεριόριστον έπί τώ ν δυνάμεων τής τ ε  ξηρά; καί τη ; 
θαλάσσης. Η έπιτυχία της έπιχειρήσεω; έξηρτάτο 
άπό τού προχειρισθησομένου εις τό  άξίωμα τούτο 
άνδρός, 8ν δμω; ή κοινή γνοίμη είχε προϋποδείξει- 
ή δέ σύγκλητος, καλώς ποιούσα, άδιστάκτως έκύ- 
ροισε τήν άρίστην έκείνην έκλογήν. Φραγκίσκος ό Μο
ροζίνης ήν τό τε  έν ηλικία εξήκοντα καί έξ ένιαυτών, 
καί είχε διανύσει τήν νεότητα, μάλλον δέ τόν βίον δλον 
έν τοις πλοίοις καί έν τοϊς στρατοπέδοι;- έλκων τό 
γένος άφ ένό; τώ ν κυριωτέρων τής Ενετίας οίκων, 
πλούσιος καί παρά πάντων τιμώμενος, είχεν άποφύ- 
γει τά ; δηλητηρίου; προσβολά; τής πολυτελείας, δ ι’ 
ήν ή Ενετία ήν τό τε  τό  κατ’  έξοχήν ένηβητήριον τάς 
Ευρώπης. Περιώνυμο; δ ’ έν γένει ών έπί τή ανδρεία, 
τή τόλμη καί τή  καρτερία αύτού,πολυθρύλλητος μ ά 
λιστα κατέστη διά τήν ύπέρ τά ; Κανδίας άμυναν, 
οί δέ κατάλογοι τώ ν υπηρεσιών του άπετέλουν μίαν 
τών ένδοξοτέρων σελίδων τάς στρατιωτ.κάς ιστορία; 
τά ; πατρίδο; αύτού- ώστε ήν ό άνάρ άληθή; στρα
τιώ της καί ήγεμών λαμπρό; καί πολύκροτος έπί τι£; 
κατορθώμασι. Καί είχε μέν αδικήσει αύτόν ή πόλις 
έπανελθόντα άπό τού ένδοξου, άν καί άτυχούς, ύπέρ 
της Κανδίας άγώνο;- άλλ’ ά άδικία αϋτη δέν κα τέ
βαλε τήν φιλοπατρίαν αύτού. 0  Μοροζίνης έξεδική- 
θη όπως προσήκει εί; πολίτην μέγαν, άφοσιούμενος 
ψυχή τε  καί σώματι είς τήν ύπηρεσίαν τά ; πατρί
δο; του. Καί οί Ενετοί ένόησαν τήν ευγένειαν τη ; 
τοιαύτη; έκδικήσεω;, ή δέ τών πολλών άντίδρασι; 
άπέβη τοσούτω μάλλον ζωηρά, δσω κατενόει τό  κα

ί  θά,κον αύτά; τού ν’ άποζημιώσ/, τόν στρατηγόν διά 
τήν προσγενομένην αΰτώ θλίψιν. Τοιουτοτρόπω; προ- 
εχειρίσθη ό Φραγκίσκο; Μοροζίνης ήγεμών τάς έπι
χειρήσεω; ταύτης, άναλαβών αϋτοδικοίω; οϋτω; εί- 
πείν τήν δλην άρχήν, καί μόνος αύτό; παρασκεύα

σα; τό τάς έκστρατεία; σχέδιον.
Δέν προτίθεμαι νά ιστορήσω τόν Πελοποννησια- 

κόν τούτον πόλεμον, ούδέ νά παρακολουθήσω κατά 
πόδα; τά  ραγδαία κατορθώματα τού Μοροζίνη, τά  
προκαλέσαντα τήν φρίκην τών Οθωμανών, τήν απο
ρίαν τού Χριστιανικού κόσμου, καί τόν ένθουσια- 
σμόν τής Ενετικά; πολιτείας. Ούτε τήν ιστορίαν τής 
Ενετίας, οδτε τήν ιστορίαν τού Οθωμανικού κράτους 
γράφω" όθεν περιορίζου.αι νά είπω δτι, έπειδή έκα
στη τών συμμάχων δυνάμεων έπεφυλάξατο έαυτά 
όσα κατ’ ιδίαν ήθελε κατακτήσει, οί Ενετοί έπέ- 
στησαν κυρίως την προσοχήν αύτών είς τήν Πελο
πόννησον, ής πάλαι -ποτέ διατελέσαντε; κύριοι, δεν 
επαυον έπιθυμούντε; τήν άνάκτησιν. Καί έπεμψαν 
μέν μοίραν τού στρατού αύτών έπί Δαλματίαν ύπό 
Μοσενίγον καί Βαλιέρον, άλλά τό  κράτιστον τά ; δυ-
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νάμεω; έξαπέστειλαν εις Πελοπόννησον, ύπό ηγε
μόνα τόν Μοροζίνην, ένώ ό Μολΐνο; περιέπλεεν εί; 
τό  αρχιπέλαγος συνεχών τον Οθωμανικόν στόλον, 
καί διακωλύων τήν ενωσιν αύτού μετά του στόλου 
τω ν Βαρβαρικών επικρατειών, τή ; Αίγυπτου καί τή ; 
Συρίας.

Í1 εκστρατεία τού 1 685 ήρχισε κατά μήνα Ιού
νιον διά στρατού 8,200 άνδρών, καί έπήγαγε τήν 
άλωσιν τής Κορών/;;, μετά πολιορκίαν δυσχερή τεσ 
σαράκοντα καί έπ τά  ήμερων, τήν άλωσιν τής Καλα
μάτας, μετά συμπλοκήν εύτυχή, καί έν γένει τήν 
κατάκτησιν τών οχυρών θέσεων αϊτινε; έφερον εί; 
τά  ενδότερα τή ; Πελοπόννησου, καί προεκάλουν 
τούς Μανιάτα; εί; έπανάστασιν. Τά λαμπρά ταύτα 
κατορθώματα ώφείλοντο εις τήν όςύτητα τών απο
φάσεων καί εϊ; τήν περί τήν έκτέλεσιν τόλμην τού 
αρχιστρατήγου, καί το ι έκ πρώτη; αφετηρία; άπαν 
τήσαντος έν τώ  στρατιό αυτού τήν χειριστήν τών 
δυσκολιών, ή τι; έστίν ή διχόνοια καί ή αντιζηλία 
τώ ν στρατ/ιγών. Η Ενετία είχε προσλάβει εϊ; τήν 
υπηρεσίαν τη ;, δύο στρατηγούς όπωσούν όνομαστού;, 
τούτων ό μέν κόμη; Σαιντ-Πώλ εϊχεν ήδη διακριθή 
ύπό τήν σημαίαν τού άγιου Μάρκου, ΰπέρ τής Καν· 
δίας αμυνόμενο;, δ δε Ιππότης Δεγενφέλδ, σ τρα τη 
γό ; Γερμανός, ήν επίσης άνήρ καλός κάγαθό;, άλλ’ 
άμφότεροι άφι/όμενοι εις τήν Ελλάδα, ήξίουν ν' άνα- 
λάβωσι τ-ήν δλην τού κατά ξηράν στρατού ηγεμονίαν, 
ουδέτερο; δέ εϊ; τόν έτερον έπείθετο νά ύπακούση.
Ó Μοροζίνη; ένόμισε πρέπον νά προτίμηση; τόν κό- 
μητα Σαιντ-Πώλ ένεκα τής ηλικία; αύτού καί τών 
προηγουμένων υπηρεσιών, ώστε ό Αεγενφέλδ άπεσύρ- 
θη· άλλά μετά τήν άλωσιν τή ; Κορώνη;, έπειδή ό 
ήγεμών τού στρατού άπέβαλε πάσαν επ' αύτού επιρ
ροήν, καθό μή επαρκών εί; τάς παρούσα; χρεία;, ό 
αρχιστράτηγο; προέτρεψεν αύτόν νά ύποχωρήση, καί 
διώρισεν άντ αύτού τόν Δεγενφέλδ' ό δέ περιέπεσεν 
εύθύ; εξαρχής εϊ; αμάρτημα μέγα. Ó σκοπό; ήτο 
νά παρασύρωσιν εί; τόν άγώνα τού; Μανίάτας, έπί 
τγ, προφάσει ό τ ι προέκειτο περί τής Ελληνικής ανε
ξαρτησία;. Ινα δέ έπιτύχη τούτο, έδει νά κυριευ- 
θώσι τά  όχυρώμ.ατα άπό τών όποιων οί Τούρκοι κα- 
τεπίεζον αύτού,-. Ó Μοροζίνη; μελετήσας καλώ; τόν 
τόπον, άπεβιβασε τά  στρατεύματα ού μακράν τή; 
Καλαμάτα; καί διέταξε νά βαδίσωσιν έπί τήν πόλιν 
ταύτην. Ó Δεγενφέλδ επιφέρει πολλά; ενστάσεις κατά 
τού επιχειρήματος τούτου, καί υπακούει μέν, έπι- 
μείναντος τού Μοροζίνη, άλλ' άμα άπαντήσας κώλυ
μά τ ι  έπί τής οδού αύτού, προσκαλχί τού; αξίωμα 
τικού; του. συζητεΐ μετ’ αύτών τό  σχέδιον τού ο
ποίου επετράπη τήν έκτέλεσιν, καί ήτοιμάζετο νά 
διατάξη τήν ύποχώρησιν, ότε ό πρίγκηψ Μαξιμιλια 
νό;, ών τών άλλων αξιωματικών τολμηρότερος, άπε · 
ποιήθη νά ύπογράψη τήν διαμαρτύρησιν, ήν είχε 
συντάξει ό Δεγενφέλδ κατά τών διαταγών τού αρ
χιστρατήγου. Ο νέο; εκείνο; στρατιωτικό;, συνειδώ; 
τό  καθήκον αυτού καλλίτερον τού αρχηγού του, ά· 
πεφήνατο ό τι ή  πειθαρχία άπήτει νά έκτελεσθώσιν 
ai διαταγαί ανευ συζητήσεων. Τότε τό έκατάλαβε

τελευταϊον καί ό Δεγενφέλδ καί διέταξε σπουδαίώί 
την έπίθεσιν, ή ; τό  άποτέλεσμα"έδικαίωσε πληρέ
στατα  τήν συνετήν τού Μοροζίνη πρόνοιαν' διότι ό 
στρατό; νικήσα; εύκολον νίκην, έγένετο κύριο; τή ; 
Καλαμάτα;.

Αλλ’ ήδη έπελθόντο; τού Οκτωβρίου καί προελ- 
θούση; τή ; ώρας τού έτους, ή όλη στρατιά παρεχεί- 
μασεν έν Ζακύνθω, ό δέ Μοροζίνη;, πριν επιχείρηση 
νέαν εκστρατείαν, έζήτησε παρά της συγκλήτου επι
κουρία:, καί ποό πάντων στρατηγόν επιτήδειον νά 
κατανοή, τά  τής πειθαρχία; καθήκοντα, νά ύποβάλ- 
λη εις αυτήν τού; άξιωματικού; του, καί αύτός πρώ
το ; νά δίδη τό  τή ; πειθαρχίας παράδειγμα, ό  Μο
ροζίνη;, δέν άπέβλεπε νά άρχη αύτός τού στρατού, 
άλλ έθεώρει απαραίτητον την μεταξύ αύτού καί 
τού στρατηγού ομοφροσύνην, έ'τι δέ τήν μεταξύ τού 
στρατηγού καί τών αξιωματικών αύτού όμόνοιαν. 
II σύγκλητος κατενόησε τήν ανάγκην ταύτην, καί 
ηύστόχησε περί τήν θεραπείαν αύτής, προχείρισα - 
μένη ηγεμόνα τού όλου κατά ξηράν στρατού τόν 
Σουηδόν αντιστράτηγον κόμητα όθωνα Γουλιέλμον 
Κένιςμαρκ, τρίτον υιόν τού έν τώ  τριακονταετεϊ πο
λεμώ περιωνύμου στρατάρχου κόμητο; Κένιξμαρκ.

0  αντιστράτηγος είχε μέν κληρονομήσει πά 
τριον μέγα στρατιωτικόν όνομα, άλλά καί αύτό; 
ούτο; είχε διαπρέψει έν τώ  Ούγγαρικώ κατά τώ ν 
Τούρκων πολέμω. Επανελθών δέ εϊ; τά  ίδια, έζή- 
τε ι αφορμήν νά Οεραπεύση τού; άρειμανίους πόθους 
τής σπάθης του, ότε ή τή ; Ενετίας σύγκλητο;, μα- 
θούσα τήν αργίαν του, προέτεινεν αύτώ τήν ηγε
μονίαν άπαντο; τού κατά ξηράν στρατού, καί αύτού 
τού επιχωρίου Ενετικού μετά πάσης πληρεξούσιό - 
τη το ;, περιοριζομένης μόνον ύπό τώ ν άπαραιτήτων 
τή ; ιεραρχία; συνθηκών. Προσέφερε δέ αύτό) μισθόν 
ετήσιον δέκα οκτώ χιλιάδων φλωρίων καί παντός 
είδους ευκολίας, πρό; το ΐ; άλλοις δέ καί τό νά πα
ραλαβή μεθ’ εαυτού τ-ήν τε  σύζυγον καί τήν κυρίαν 
τή ; τ  μης, καί τά ; θαλαμηπόλου;, καί πολλήν άλ
λην ακολουθίαν. 0  Κένιξμαρκ άπεδέχθη τάς προτά
σεις, ούχί τόσον διά τά  λαμπρά ταύτα ωφελήματα, 
όσον διότι μέγα στάδιον δόξη; καί φήμη; Ευρωπαϊ
κή; διηνοίγετο εί; τήν στρατιωτικήν αύτού ανδρείαν 
καί άρετήν. οθεν έπεβιβάσθη εί; Ενετίαν τή  1 3 Α 
πριλίου 1686 μετά τού νέου πρίγκηπο; τού Βρύν- 
σβικ, Μαξιμιλιανού Γουλιέλμου, καί τών Γερμανι
κών επικουριών, έπί εννέα πλοίων άτινκ άπεβίβασαν 
αύτού; άπαντα; τή  3 Μαίου εί; Ανίαν Μαύραν. Ο 
δέ στρατό;, μαθών τόν διορισμόν τούτον, τήν επά
νοδον τού αγαπητού αύτώ νέου πρίγκηπο; καί τήν 
άφιξιν άποχρώση; επικουρία;, ύπερεχάρη καί διά 
τώ ν ενθουσιωδών αύτού άνευφημιών προανήγγειλεν 
οϋτω; είπείν τήν μέλλουσαν επιτυχίαν.

Ο Κένιξμαρκ, άμα άναλαβών τήν αρχήν, έπεχεί- 
ρησεν, ωφελούμενο; άπό τήν ευκαιρίαν ήν είχε, δ ιότι 
καί άλλα; περιέμενεν επικουρίας, νά διοργάνωσή καί 
νά έξασκήσν) τόν πολύφυλον τούτον συρφετόν καί 
διά τού παραδείγματος αύτού καί τώ ν  συμβουλών 
νά έμποιήση, εί; τά  διάφορα ταύτα έθνη τό  πνεύμα
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δι' ού συνέχονται καί ένισχύονται οί στρατοί. Τή 
δέ 2 3 Μαίου, έπειδή είχον φθάσει ήδη καί οί Ι
ταλοί σύμμαχοι, ό στρατό: συγκείμενο; έκ 10,800 
άνδρών, έξέπλευσε μετά τού στόλου, καί έπροοιμιά 
σατο διά τή ; πολιορκίας τού Ναυαρίνου, μετά τήν 
άλωσιν τού οποίου τάχ ισ τα  έγένετο κύριο; καί τή ; 
Μεθώνης καί τής Ναυπλίας, καταλαβών οϋτω τά  
τρία κυριώτερα φρούρια, τάς τρεις κυριωτέρας πόλει; 
τή ; Πελοποννήσου, μετά τρεΐ; μάχας καθ’ α ; ένί- 
κησε τά  Οθωμανικά στρατεύματα. Η στρατιωτική 
εμπειρία τού Μοροζίνη, ή περί τάς άποφάσεις τόλμη 
αύτού καί ή περί τήν έπιτέλεσιν τώ ν αποφάσεων τού 
τω ν ακατάσχετος άνδρεία τού Κένιξμαρκ, ε τ ι δέ ή 
άξία τών γενναίων Γερμανικών καί Μελιτηνών τα γ 
μάτων συνετέλεσαν βεβαίως πολύ εϊ; την άδιάκο- 
πον ταύτην σειράν τώ ν κατά ξηράν καί θάλασσαν 
νικών, καί εί; τήν κατάληψιν τοσούτων πόλεων καί 
χωρών' άλλ’ όταν ένθυμώμεθα τούς γιγαντιαίου; ά 
γώ να ; οΰ; ή χριστιανωσύνη διεξήγαγε κατά τώ ν α 
πίστων, όμολογητέον ό τι δέν εύρίσκομεν πλέον αύ
τού; εκείνου; τούς Τούρκους ενταύθα, τοσούτον εύκό· 
λω ; παραδίδοντα; πόλει; άπορθήτου; καί τρέποντας 
τά  νώτα εις μάχα; έκ παρατάξεως, καθ’ ά ; οί Χρι
στιανοί δέν άπέβαλλον είμή 25 άνδρας, όπως συνέ
βη εϊ; τήν έν Ναυαρίνω μάχην. Τοιαϋται έπιτυχίαι 
άφ' ένό;, τοιαύται αϊσχραί ή ττα ι άφ’ ετέρου, άπαι- 
τούσιν άλλην έζήγησιν. Κ α ί τωόντι ή Πύλη ήν άλλού 

' σπουδαιότερον άπησχολημένη, καί μή έχουσα έν Ελ- 
λάδι είμή τά  σκύβαλα τού στρατού αύτής, έξέπεμ- 
πε τό  κράτιστον αύτού μέρος είς τήν Ευρώπην, έλ · 
πίζουσα νά καταβάλτι πρώτον τήν Πολωνίαν καί 
τήν Αυστρίαν, έπειτα δ ’ εύχερώ; ν’ απαλλαγή τού 
Πάπα καί τής Ενετίας. Α λλ ’ ήπατήθη περί τού; υ
πολογισμού;' διότι καί τίϋ 1683 έπανειλημμένω; 
ήττήθη έν Ούγγαρία, καί τώ  1684 όμοίω;' τώ  δέ 
16 8 6  άπέβαλε καί αύτό τό  ύφεν, ήτοι τήν Βούδαν, 
προπύργιον τού Ισλαμισμού, τού οποίου ή άλωσι; 
συνεπήγαγε τήν καταστροφήν τών επισημότερων 
φρουρίων τή ; χώρας. Η έλπί; τής οριστικής έξώ- 
σεως τώ ν Μουσουλμάνων άπό τής Ευρώπης άνε- 
ζωπυρήθη εις όλα; τά : καρδίας, τό  δ ’ Οθωμανικόν 
κράτος έκ θεμελίων έσείσθη’ άλλά καί ή Πύλη έξη- 
γέρθη έπίση;, καί μ’ όλα; αύτής τά ;  εσωτερικά; α 
νωμαλίας διετέλεσεν απανταχού υπέρ τής χώρα: 
αύτής άμυνομένη- πάντοτε όμως είχε διη,ρημένα; έξ 
ανάγκης τα ; δυνάμεις, ώστε ό Μοροζίνη; δέν άπήν- 
τησεν είμή άθλια στρατεύματα έπί στόλου ελεεινού.

II Ενετική σύγκλητος δέν εξήγησε τοιουτοτρόπως 
τά  κατορθώματα αύτής, ύπέλαβεν αύτά ώς γνήσια 
καί δόκιμα, καί ήθέλησε νά απόδειξη εί; τόν στρα
τόν τήν ζωηράν αύτής ευγνωμοσύνην. Οθεν στρατη
γοί, αξιωματικοί καί στρατιώται, άπαντες άντημεί- 
φθησαν, όχι όμως κατά τό  άληθέ; τώ ν υπηρεσιών 
αύτών μέτρον, άλλά κατά ϊδιάζουσαν τινά ιεραρχίαν, 
καί τόν βαθμόν τή ; ύπολήψεως τή ; συγκλήτου πρό; 
ένα έκαστον έξ αύτών. Ε ί; μέν τόν Μοροζίνην ή σύγ
κλητος άπένειμεν έξαιρετικόν αξίωμα, τήν κληρονο
μικήν ίπποτείαν τού αγίου Μάρκου' εΐ; δέ τόν Κέ-
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νιξμαρ, όστις έπώλει τάς υπηρεσίας του, εδωκε χρυ
σήν λεκάνην περιέχουσαν έξ χιλιάδα; φλωρίων. Δ ιότι 
τοιουτοτρόπως ή Ενετική πολιτεία, διέκρινε τούς ί 
διου: αύτής άρχοντας άπό τών ξένων στρατιωτών, 
πολιτευομένη πρός τού; μέν μετά πάσης εύγενει'α; 
καί τιμής, παρέχουσα δέ εί; τού ; άλλου; πολύν χρυ
σόν, άλλά χρυσόν μόνον. Ητον άρά γε  τό τοιούτον 
πρέπον καί ανάλογου πρό; τήν ηθικήν υπεροχήν ήν 
ήοθάνοντο στρατιωτικοί νικηφορήσαντες, διά τού αϊ- 
ματο; αύτών, εις πολλάς φονικά; μάχας, καί παρα- 
σχόντε; είς τήν έμποροπολιτείαν ταύτην χερσόνησον 
όλην, καί σωρού; Τουρκικών σημαιών καί δόξαν ή ; 
ή άοιστοκρατία εκείνη, έν τή  κενοδόξω αύτής χαρά, 
δέν άπέκροπτε παντάπασι τήν άξίαν ; Οχι βεβαίω;' 
άλλά έκ τούτου καί μόνου τού γεγονότος θέλει εν
νοήσει π ϊ ;  τις , ό τ ι πολλή αμοιβαία άςιοπρέπεια καί 
ύπόληψις δέν έπεκράτε; είς τάς σχέσεις ταύτας, ό τ ι  
δειναί έκ τούτου προέκυπτον δυσαρέσκειαι, καί θέλει 
άποτρέψει τού; οφθαλμού; άπό τού εμπορικού τούτου 

εργαστηρίου τή ; Ενετική; δόξη;.
Η εκστρατεία τού 1687 ήρχισε βραδύτατα' διότι 

ή Ενετική κυβέρνησι; συνείθιζε πάντοτε νά χρονο
τριβή καί νά μή πέμπη τά  στρατεύματα τη ; είμή έν 
άρχή τού θέρου;. Κ α ί όμως, αί έπικουρίαι ήσαν απα
ραίτητοι, διο'τι ή Πελοπόννησο; κατέτρωγε τά  Ευ
ρωπαϊκά στρατεύματα. Δέν εννοούμε·/μόνον τά ; σφαί
ρα; καί τά  ξίφη τών Τούρκων, ώ ; έκ τώ ν οποίων 
καθ’ έκάστην έφοδον καί καθ’ έκάστην μάχην, ή- 
λαττούντο τά  τάγματα, άλλά καί τούς πυρετούς καί 
τά ; παντό; εϊδου; επιδημία; δι’ ών έδεκατίζετο ό 
στρατό;. Οί Σάςωνε; ήναγκάσθησαν ν άναχωρήσωσι 
τώ  1687, διότι ό Εκλέκτωρ δέν ήθέλησε νά άνα- 
νεώσν·, τήν περί τή ; παραχωρήσεω; αύτών συνθήκην', 
καί όταν μέν ήλθον ήσαν 3 ,350, ήδη δέ μετά δ ιε 
τίαν περιωρίσθησαν εί; 800 καί μόνου; άνδρας, ών 
ούκ ολίγοι ήσαν απόμαχοι. Τοιούτον τ ί  δέ συνέβαινε 
ε ί; όλα τά  συντάγματα, άτινα κατά μικρόν περιε- 
σ-έλλοντο εϊ; άπλού; λόχους ή καί όλω; έξηφανί-· 
ζοντο, ώστε ή Ενετία ήτο κατ έ το ; ύπόχρεω; ν ά- 
νανεώνη τόν στρατόν αύτής, καί άφειδώ; μέν πρό; 
τούτο έδαπάνα, άλλ’ έβραδυπόρει πάντοτε περί τά ; 

άποστολάς.
Τ ώ  1687 αί έπικουρίαι, στρατολογηθεϊσαι άπό 

τού Ιαρο; καθ’ όλην τήν Γερμανίαν, δέν άπεστάλη- 
σαν, ώ ; προείοηται, έ ; Ενετία; είμή έν άρχή τού 
θέρους, κατά μήνα Ιούνιον μόλις' συγχρό.ω; δέ ή 
σύγκλη-ο; έπέτυχε καί παράτασιν τή ; άδειας τού 
αρχιστρατήγου τών επικουρικών στρατευμάτων κό- 
μητος Κένιξμαρκ. 0  γενναίο; ούτο; στρατιωτικό; 
ήσχολεϊτο δραστηρίω;, καθ όσον έφθανον τά  νέα 
στρατεύμ-ατα, νά ογκρο τή  άπό αύτών τά  συντάγ- 
ματά του, νά διανέμη αύτά εί; λόχου; καί ίλα;, 
καί νά γυμνάζη αύτά εί; ταχείας παρατάς-ιις, εί; 
εύρυθμου; πορεία;, καί εί; παντό: είδους άλλα; α
σκήσεις. όλόκλ/ρο; ό Ιούνιο; καί μέρος τοΰ Ιουλίου 
διήλθον περί τάς παρασκευάς ταύτα ;' ό στρατό; 
τό τε  συνέκειτο έξ 7.000 περίπου άνδρών, καί πε- 

ριεμενοντο έ τ ι οί ΐίσσιοι μισθοφόρο·.. Τελευταϊον τά



G Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

πάντα παρεσκευάσθησαν, καί o í μκχν.ταί άποβιβα- 
σθέντε; περί τ ά ;  Πάτρα; τή  23  Ιουλίου, συνεχρό- 
τησαν μάχην, καί) ήν έκρίθη ή τύχη τω ν περιλι- 
πομ.ένων εί; τήν βόρειόν Πελοπόννησον άχυρών πό
λεων. Ωσεί σειρά πυρίτιδο; άναπτομένη;, ά πανικό; 
φόβο; ό προξινηθεί; άπό τη ; αξιομνημόνευτου ταύ- 
τη ;  νίκη;, διεδόθη καθ' δλην τήν παραλίαν, διέλυσε 
τά  Τουρκικά στρατεύματα, και ήνέωξε τά ; πάλα; 
τω ν  ίσχυροτέρων φρουρίων. Η πόλι; τω ν Αθηνών, 
εί καί πόρρω κειμένη τω ν φοβερών τούτων πληγών, 
συνεχινηθη δμω; καί αύτή, καί οί μέν Τούρκοι πα- 
ρεσκευάζοντο εί; άμυναν, οί δ ’ Ελληνες έπεχείρησαν 
ειρηνικά; πρό; τού; Ε»ετού; συνεννοήσεις. Τά παν 
όμως έξηρτατο άπό τη ; έν τη  άκροπόλει φρουρά;. 
Ταύτη; δε καί αύταί αί προπαρασκευαστικαί έργα- 
σίαι άπέβησαν όλέθριαι πρά; την τέχνην, δ ιότι έπή- 
γαγον την καταστροφήν τοΰ χαριεστάτου ναού τής 
Απτέρου Νίκης, δν οί αρχαίοι ήγειρον έπί υβώμα
τος, κειμένου δεξιά τή ; μεγάλης ανόδου, πρά τών 
προπυλαίων. Οί Τούρκοι είχον μάθει δ τι δλα τά  
φρούρια τή ; Πελοπόννησου είχον προοβληθή υπό τώ ν 
Ενετών διά πυροβολικού φοβερού, όθεν έδει ν άντι- 
ταχθώσιν εί; τά  επιθετικά εκείνα μέσα, μέσα α 
μυντικά ισχυρότερα' έδει νά όχυρωθή ή είσοδο; τή ; 
άκοοπόλεως, 8 έστί ή δυτική αύτή; πλευρά, καί 
επειδή δέν ή το δυνατόν νά ταπεινωθή ό λόφο; τού 
Μουσείου, δστις έπεκράτει αύτή; πρό; τούτο τό 
μέρος, έδει νά ύπερυψωθώσι τά  τείχη, ϊνα στηθή αυ
τόθι νέα κανονοστοιχία ίσχυροτέρα τής κανονοστοι- 
χ ία ; ή τι; προϋπήρχεν ήδη πρά; όπεράσπισιν τών 
προπυλαίων. Ó όγκο; έπί τού οποίου ήν φκοδομη- 
μένο; ό ναό; τής Νίκης έθεωρήθη επιτήδειος πρό; 
τήν ΐδρυσιν τής κανονοστοιχία; ταύτης, καί έπί τού- 
τω  κατεδαφίσθη τό  μνημεΐον, τού όποιου τό  Ολικόν 
έχρησίμευσεν εις κατασκευήν νέων τειχών. Εντεύ
θεν εξηγείται πώς ό μεν Σπόν είδεν έν έτει 1676 
τόν ναόν τούτον ακέραιον, πώς εις τά ; καθ’ ήμά; 
ημέρα; δ ναό; ούτο; καθ’ όλ.οκληρίαν σχεδόν ήνωρ- 
θώθη χωρίς νά παρατηρηθή έπί τώ ν τοίχων αύτού ή 
έπί τώ ν κιόνων ίχνος σφαίρας ή άλλη; σφοδρά; συγ- 
κινήσεως καί πώ; τελευταίον άνευρέθη άθικτος ή 
Οπό τόν ναόν αποθήκη, έν ·ρ λέγεται δ τι έφυλάττε- 
το  ή πυρΐτις τών Τούρκων.

Αλλ ’ επανερχόμενα εις τήν έξιστόρησιν τών πολε
μικών γεγονότων. Η Ενετία ήκουσε μετά πλείστη; 
άγαλλιάσεω; τά ; όντως μυθώδεις κατακτήσεις, S; 
έπήγαγεν ή λαμπρά περί Πάτρα; νίκη. Εν τώ  μέσοι 
δε τώ ν διαδηλώσεων τή ; χαράς της καί τών ευχα
ριστηρίων, τά  όποία άπηύθυνε πρό; τόν Γψιστον, 
δέν έλησμόνησε τού; ήρωα; τού; πλέξαντα; αύτή τόν 
ένδοξον έκεϊνον στέφανον, καί, έπιτηδεία περί τάς 
εύγενεστέρας έπινοία; όσάκι; προέκειτο περί τών με- 
γάλ.ων αύτή; πολιτών, άπεφάσισε ν’ ά-ο.είμνι είς 
τόν Μοροζίνην αμοιβήν τινα έφάμιλλον μέν τώ ν κα
τορθωμάτων αύτού διά τήν αφελή αύτή; απλότητα, 
αξίαν δε τού μεγαλείου τή ; δημοκρατική; Ρώμη;. 
Επί τή ; ναυαρχίδο; αύτού καί έν τώ  μέσω ολοκλή
ρου τού στόλου ό αρχιστράτηγο; άνήγγειλεν εί; τόν

κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν στρατόν, ότι ή 
σύγκλητος διέταξε, πράγμα άνήκουστον έν τή  Ενε- 
τική ιστορία, νά ίδρυθή έν τή  αιθούση, τού μεγάλου 
συμβουλίου ή όρειχάλκινος αύτού προτομή, φέρουσα 
τή ν άκόλουθον επιγραφήν'

Francisco Mauro Geno 
Peloponnesiaco adhuc viventi 
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Τό όνομα τού Απριλίου μηνό; παράγεται, κατά 
τού ; έτυμολόγου;, έκ τού λατινικού aperire ήτοι ά- 
νοίγειν, δ ιότι τό τε  ή γή ανοίγει τού; κόλπους αύτή; 
καί κοσμείται, περιβαλλομένη άνθέων διάδημα. 0  μήν 
δέ ούτο; συμπίπτει πάντοτε τή άρχή, τού έαρο;' οί 
'Ρωμαίοι είχον αύτόν άφιερωμένον τή  Αφροδίτνι, εί- 
κονίζοντε; συμβολικώ; έν είδει άνδρό; όρχουμένου έν 
ήχω οργάνου. 0  Απρίλιο; ήν ό δεύτερο; μήν τού 
έτου; τού Ρωμύλου όπερ ήρχετο κατά Μάρτιον 
καί ήγεν ήμερα; τριάκοντα' έπειτα όμω; έσμίκρυνεν 
αύτόν ό Νουμά; έλαττώσα; κατά μίαν ημέραν' άλλ ’ 
ό Καίσαρ έπανήγαγεν εί; τήν τριακάδα. Αντίστοι
χος μήν τώ ν Ελλήνων ήν, κατά μέν τού; Αθηναίου; 
ό θα ργηά ιώ ν , καθ' 8ν έώρταζον εί; τιμήν τού Απόλ
λωνος καί τή ; Αρτέμιδο; τ ά  θαργήλια, κατά δέ 
τού; Μακεδόνα; ό ¿/αίσιος, κατά τού; Παφίους ό 
Αηρεζαρχιχόι;, καί κατά τούς Βιθυνού; ό Σ ζρ α -  
τήγιος.

ί ΐ  παιδιά εί; ήν έπιδιδόμεθα οί χριστιανοί τήν 
πρώτην Απριλίου αίνίττεται, ώ ; τινε; άξιούσι, τά  
πάθη τού Σωτήρο;, δστι; παρεπέμπετο άπό δικα
στηρίου εί; δικαστήριον Ϊνα όποστή πλείονα; ϋβρει; 
καί έμπαιγμού;.

0  Μάιος, ό μήν τών άνθέων, καθ’ 8ν ή μέν γή 
άποβάλλ.ουσα τήν νάρκην απεκδύεται άμα τού πα
γετώδους μανδύου, ό δέ ήλιο; άναθάλπει διά τών 
άκτίνων του τήν καθαράν καί άνέφελον άτμοσφαΐραν, 
τό  έαρ στολίζει τήν γην διά ποικίλων χρωμάτων, 
καί τά  μύρα τώ ν νεοθαλλών άίθεων άρωμ.ατίζου«ι 
τόν αέρα, καί α ί ώδαί τώ ν  πτηνών πληρούσι την 
κτίσιν ήχων άρμονικωτάτων, ό Μάϊο;, λέγομεν, ό 
προσφιλή; μήν τώ ν ποιητών, ό Μεσσία; τών χειμα- 
ζομένων πτωχών, έρχεται συνεπιφέρων τά ; τέρψεις 
καί τ ά ;  καλλονά; τής φύσεως.

0  μήν ούτο;, ό πάντων κάλλιστο;, πανταχού καί 
πάντοτε όπήρξεν άντικείμενον θρησκευτική; λα 
τρείας. Ολων τών έθνών αί γλώσσαι ύμνησαν καί 
έώρτασαν τήν άφιξίν του ' καί παρ’ ήμϊν έτι άνθη 
θύονται αύτώ τήν πρώτην τών ημερών του.

0  Μάϊο;, λατινιστί Maius, κατέχει τήν τρίτη »

»
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θέσιν τού ετου; τού Ρωμύλου. Κ α ί κατά τινα ; μέν, 
έπειδή ή εποχή αύτη ήτο προσδιωρισμένη εί; τιμήν 
τώ ν γερόντων (majores), εντεύθεν έλαβε τήν έπίκλη- 
σιν, ώ ;  ό επόμενο; αύτώ Ιούνιο;, ό πρό; τιμήν τών 
νέων (in honorem juniorum)' κατ’άλλου; δέ, έκ τή; 
Μαία; μητρό; τού Ερμού, είς ήν έθυον κατά τήν 

εποχήν ταύτην.
Οί άρχαίοι αστρονόμοι έπρέσβευον δ τι τήν εικο

στήν ήμέραν τού Μαίου ό ήλιο; εΐσήρχετο εί; τό 
ζώδιον τώ ν Διοσκούρων, συμπλέγματος έξ όκτια ή 
δέκα αστέρων, συμβόλου τούτου τή ; φιλία; καί ευ
καρπία;. Καί όμως, μ' όλον τόν εύτυχή τούτον οιω
νόν, ό Μάϊο; έθεωρεϊτο ώ ; άποφρά; πρό; τού; τε- 

λούντα; γάμου;.

Ncc tidoae toc lis cadem, ncc îirg in is  ap i» 

témpora; quae nupsli, non dilllurna fa il.

Ifùc quoquc de causà, dite peoverbia laoguut, 

mense malus maio nubere riilgus ail.

(O r id . Fastes.)

c Al παρθένοι καί χήραι â ;  προσέξωσι μή άνά- 
ψωσι κατά τόν μήνα τούτον τά ; δάδα; τού υμε
ναίου, δ ιότι αύται μετατραπήσονται πάραυτα εί; 
επικήδειου; λαμπάδα; » .  Εντεύθεν καί παροιμία'
«  γάροι Μ αίου, γάροι θανατηφόροι » .

11 δεισιδαιμονία αΰτη, ή τι; είχε βάσιν τά ; υπέρ 
τώ ν ψυχών τών τεθνεώτων τελουμένα; τελετά ; 
κατά τήν όγδόην ήμέραν τού Μαΐου, είσεχώρησε καί 
■παρά το ϊ; χριστιανοί;. Ó όοίδιο; είς τά ; Fastes πε
ριγράφει ώ ; έξη; τόν τρόπον καθ’ 8ν έτελούντο' 

σ Τό μεσονύκτιον ό πατήρ έκαστη; οίκογενεία; 
εγειρόμενο; διευθύνετο γυμ.νόπους καί έν σιγή εΐ; 
τινα κρήνην, έλαφρόν μόνον θόρυβον προξενών διά 
τώ ν δακτύλων πρό; διασκέδασιν τώ ν σκιών έκ τή ; 
όδού του. Αφού δέ ένίπτετο τρίς τά ; χεϊρα; έπέ- 
στρεφε ρίπτων άνωθεν τής κεφαλή; κυάμους μέλα- 
να;, ού; έφερεν εί; τό στόμα λέγων' α έξωνούμαι 
έμαυτόν καί τούς έμού; διά τώ ν κυάμων τούτων » .  
Επανελάμβανε δέ εννεάκις ταύτα χωρίς νά στρέψη 
τό  βλέμμ.α όπισθεν αύτού' μία σκιά ήτο προσδιω- 
ρισμένη νά τόν άκολουθή καί νά συναθροίζη τού; 
κυάμου; άφανόίς. Αντλησα; έκ δευτέρου ύδωρ, έ 
κρουε δοχεϊον όρειχάλκινον, δεόμενος τής σκιάς νά 
έςέλθη τή ; οικία; του, καί έπαναλαμβάνων εννεάκις' 
*  έξελθε σκιά πατρώα » '  μετά ταύτα έπέστρεφεν 
εί; τά  ίδια, καί ή τελετή ήτο νομίμω; περαιωμένη».

Αλλά καί τελετα ί όλιγώτερον πένθιμοι έτελούντο 
κατά τόν πολυθέλγητρον τούτον μήνα, καθ’ 8ν ή 
φύσι; σύμπασα φαίνεται έξεγειρομένη ώς άπό μακρού 
καί βαθέω; λήθαργου.

Τήν πρώτην καί τήν δευτέραν ήμέραν τού Μαίου 
έτελούντο αί έορταί τή ; Καλής θεάς καί τή ; Χ λω 
ρίδας. Η πρώτη ήτο θεότη;, ή; τό  όνομα, άγνω
στον είς τού; άνδρα;, εϊ; μόνα; τά ; γυναίκα; είχεν 
άποκαλυφθή. Τινέ; ύπέθετον δτι ήτον ή Κυβέλη 
ή  ή  γή, πηγή δλων τώ ν αγαθών, άλλοι ή Fauna 
καί άλλοι τέλο; ή ΙΙρα. Αλλ όποία καί άν ήτο, ή 
έοοτή τής Καλή; θ ίά ;  έτελεΐτο έν Ρώμτ, τήν πρώ-
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την τού Μαίου, προεξαρχούση; τή ; γυναικό; τού 
μεγάλου ποντήφικος, καί συμμετεχουσών καί τών 
Εστιαδών. Η το δέ άπηγορευμένον ού μόνον εϊ; τούς 
άνδρα; νά παρευρίσκωνται, αλλά καί τ ά  άρρενα ζώ α  
άπεβάλλοντο τή ; οικίας, καί αί εικόνες καί τά  α 
γάλματα τά  παριστώντα άρρενο; φύλου όντα πε- 

ριεκαλύπτοντο.
Τήν δευτέραν έτελεΐτο ή έορτή τή ; Χλωρίδο; ή 

τά  Χλώρια, εϊ; μνήμην τή ; παρά τού Μαίου διαδο
χή; τού Απριλίου, ώ ; ό όβίδιο; εί; τά ; Fastes λέγει.

Η έορτή τώ ν Χλωρίων έτελεΐτο τήν νύκτα μεταξύ 
δάδων, έν τή  όδώ Πατριμανία, ενθα ΰπήρχεν ιπ 
πόδρομο; ικανήν έχων έκτασιν. II ακολασία δέ καί 
ή ασέλγεια έπεκράτουν καθ’ δλην τήν εκτασιν.

Τήν δεκάτην τού Μαίου έιόρταζον τόν εκδικητήν 
Αρην. Τήν δεκάτην πέμπτην αί Εστιάδε; ερριπτον 
εί; τόν Τίβεριν τριάκοντα εϊδωλα γερόντων έκ σχοί- 
νου κατεσκευασμένα, έθιμον χυδαιον, ούτινο; ούδ’ ή 
καταγωγή ούδ' ό συμβολισμός ΰπάρχουσι γνωστά. 
Τήν εικοστήν τετάρτην έτέρα έορτή καλουμένη Regi- 
fugiuin έτελεΐτο πρό; μνήμην τή ; έξώσεως τού Ταρ- 
κυνίου καί τή ;  καταλύσεω; τή ; μοναρχία;.

Οί αρχαίοι παρίστανον τόν Μάϊον Gjtô τό σχήμα 
άνδρό; μεσαία; ηλικία;, περιβεβλημένον χλαμύδα 
εύρεΐαν, στέφανον έξ άνθέων εί; τήν κεφαλήν καί 
τόν ταών τή ; ΐίρα; εϊ; τού; πόδα; φέροντα, δ ι- 
πλούν σύμβολον τής ώρα; τού ένιαυτοΰ, καθ 8ν τό 
παν όργα, τό παν αναθάλλει καί ή καρδία τώ ν παρ
θένων πάλλει ταχύτερου.

Κ ατά  ταύτην σχεδόν τήν έποχήν ΐρχιζεν ό πρώ
το ; τώ ν Εβραίων μήν καλούμενος ¿1616, ήτοι μήν 
τώ ν άνθέων.

Αλλά παρ’ ήμϊν διά τ ί  τό  έτος ν’  άρχηται κατ 
άλλον μήνα ; ώ ; άρχή τού έτους δέν έπρεπεν άρά 
γε  νά προσδιορισθή ή έποχή καθ’ ήν άνανεούνται τά  
κάλλη τής φύσεως, ούχί S i ό θλιβερό; καί παγετώ 
δη; ίαννουάριος, καθ’ 8ν τό  παν ριγά, μή θαλπό- 
μενον υπό τών ευεργετικών τού ήλίου άκτίνων ; Τό 
έαρ, πρεσφυέστατα έπικληθέν ΰπό τών Λατίνων pri- 
mum tempus, δέν έπρεπε νά κατέχη τά ;  πρώτα; 
ημέρα; τού έτους; Καί εϊνε δίκαιον ό Μάϊο;, ό 
προσωποποιών μΟνος καί τά ; καλλονά; τής φύσεω; 
καί τήν δύναμιν καί τήν καλοκάγαθίαν τού δήμιου- 
γού, νά έρχεται πέμπτος, ένώ έπρεπε νά προεξάοχη 
καί βαδίζνι πρώτο; τώ ν ένδεκα αύτού συναδέλφων ;

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Φ Ρ Α Γ Κ Λ ΙΝ Ο Σ .

A i  τε .ϊευ τα ΐα ι αύτοΰ ά.τοάηριαι είς τον  

άρχτιχόν πύ.Ιον.

( Ι ν . έ χ .  “ Ι ο ΐ  ο υ λ λ ά δ .  2 0 1  α \ .  6 0 9 . )

—οοο—

Β.
Τόν Αύγουστον τού 1850 έτου; ένδεκα πλοία 

έξηρεύνων συγχρόνως τά  παράλια τού πορθμού Βαρ-
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ρώ, έπτά μέν παρά τού αγγλικού ναυαρχείου ύπό 
τόν πλοίαρχον Ωστεν σταλεντα, πέντε δέ ύπό τού 
κητοθήρου Πέννυ διευθυνόμενα. Αλλά καί ή γυνή 
του Φραγκλίνου, ήν Λ ρτεμισίαν της ΙΘ' έκατονταε- 
τηρίδος ό υνάμεθα νά όνομάσωμεν διά την άφοσίωσιν 
εί; τον σύζυγον αυτής, έστειλεν ίδια δαπάνη §ν 
πλοΐον, προ; τούτον; δε καί ή Αμερική έ'τερα δύο. 
]'ΐλΟε δε καί αύτός ό ήρως τή ; αρκτική; Οαλασσο- 
πορίας ό γέρων ναύαρχο; Ιω. Ρός. Ποτέ ά'ρα κατά 
τά  προ; τόν πόλον πέλαγη δέν παρευρέΟησαν συγ
χρόνως τοσαϋτα ευρωπαϊκά πλοία, ούτε τοσούτοι έμ
πειροι καί μεγάθυμοι ά'νδρε; συνεμάχησαν υπέρ εύ- 
γενεστέοα; ύποθέσεως. Καί δέν θέλομεν μέν παρα
κολουθήσει έκαστον των πλοίων τούτων κατά τά; 
ιδίας αύτοϋ ερεύνα;, θέλομεν όμως σημειώσει τά κυ- 
ριώτερα αύτών έργα.

Κατ άρχά; περίστασί; τ ι ;  επί τοσοΰτον άνεπτέ- 
ρωσε τά ; ελπίδας, ώστε ένόμισαν πάντε; ότι άνε- 
κάλυψαν τά  ίχνη τού Φραγκλίνου. Επί τή; νήσου 
Βήτσεϋ καί τού; πέριξ αίγιαλούς εύρον τρεί; τάφου; 
καί λείψανα κατασκηνώσεως, άποδεικνύοντα ότι ε
κείνοι ού; έζήτουν διεχείμασαν εκεί ότε τό πρώτον 
ήλθον εί; τά ; αρκτικά; χώρα;* άλλ’ ούδέν σημεΐον ή 
ήμερολόγιον εϋρέθη άναγγέλλον τήν μ,έλλουσαν αύ
τών διεύθυνσιν. Πρός ποιον άρα μέρος έπλευσαν ό 
Τρόμος καί τό  νΕρεΒος ;

Οί δύο πλοίαρχοι Ωστεν καί Πέννυ άπεφάσισαν 
τότε νά στείλωσι τό προσεχές έαρ εί; διάφορα μέρη 
αποσπάσματα πρός άνίχνευσιν. Καί εν μέν έπεχεί- 
ρησε νά έπισκεφθή τά παράλια τή; Μελβίλλης, έτε
ρον δέ τόν πορθμόν Ούέλλιγκτων. Üv δέ τό σχέ- 
διον τούτο σύμφωνον ττρο; τά ; δοθείσα; τώ  Φραγ- 
κλίνω όδηγίας, καθ’ ά; έμελλε νά διαβή τόν πορθμόν 
Ίίαρρώ, νά φθάση μέχρι Βάγκης προ; δυσμά;, έκεί- 
θεν δέ νά οτραφή πρό; μεσημβρίαν, διά τη ; δυτική; 
παραλία; τού Ούέλλιγκτων, πρό; τήν Αμερικανικήν 
ήπειρον, καί νά διευθυνθή πρός τόν Βεχρίνειον πορ
θμόν. Εάν δέ διά τού; παγετού; δέν κατωρθούτο ή 
έκτέλεσι; τού άξιολόγου τούτου προγράμματος, ήτοι 
τή; λύσεω; τού τέως άνεξηγήτου προβλήματος, πα· 
ρηγγέλλετο νά εξερεύνηση τά στενόν Ούέλλιγκτων,καί 
νά τραπή πρό; άρκτον. Αλλ’ ένεκα τής διπλάσιάς 
ταύτης εντολή; τού Φραγκλίνου, οί άναζητούντε; αυ
τόν ήπόρουν πού νά διευθυνθώσι.

Τήν 1 4 Απριλίου 1851, ήτοι τήν προτεραίαν τή; 
άναχωρήσεω; τών άποσπασμάτων, τά  πληρώματα 
συνήλθον εν συμποσίω, καί τήν επιούσαν, μετά κοι
νήν προσευχήν καθ’ ήν έπεκαλέσθησαν τήν έξ ύψους 
βοήθειαν, β τά  έλκυθρα άνεχώρησαν διασχίζοντα 
τήν πεπηγυίαν επιφάνειαν τή; αβύσσου- τοσούτο; 
δέ ήν τών άποσπασμάτων ό ενθουσιασμός καί το- 
σούτον τό θάρρος, ώστε ποτέ επιχείρημα εχον δυ
σκολίας καί άνεκδιηγήτου; ταλαιπωρία; καί στερή
σει; όποια; τό προκείμενον, δέν έτυχε τοιαύτης προ
θυμία; (1).

Καί τά  μέν αποσπάσματα συνέκειντο έξ άνδρών 
—„ _

(1) "Ορα έχίεαιν τού πλοιάρχου «βατεν πρό; ιό Χβυαρχείον.

έξακοσίων, δεκατέσσαρα δέ έλκυθρα συρόμενα ύπ3 
γροενλανδικών κυνών (1 ), εφεοον τρόφά; ημερών τεσ
σαράκοντα.

Ενίοτε, ούριου πνέοντος ανέμου, καί ομαλού όν- 
το; τού πάγου, άνεπεταννύοντο ίστία υπέρ τά  έλ
κυθρα, καί ώς άστραπαί έτρεχον τά,χερσαία εκείνα 
σκάφη φε'ροντα πρός τήν πρύμ.ναν τήν σημαίαν καί 
τό σύμβολον τού αποσπάσματος.

Τό απόσπασμα τό διοικούμενον ύπό τού πλοιάρ
χου Ομμάνευ άνεκάλυψε νέαν γην, τήν μετά ταύτα 
όνομασθεϊσαν Γψ · τοΰ πρίγχηπος Γά.Ι.ίι/ς.

0  δέ υποπλοίαρχος Μάκ Κλίντων προέβη καί 
πορρωτε'ρω- ό νέο; ούτο; ναυτικά; όστι; μετά τινα 
έτη έμελλε νά σχίσ-ρ τόν πέπλον τόν καλ.ύψαντα 
τοσούτον χρόνον τήν τύχην τού Φραγκλίνου καί τών 
περί αύτόν, έφάνη έκτοτε πιστό; εί; τό εύγενες αυ
τού σύμβολον- Π ίστις  χαί θάρρος. —  Καρτερία 
¡•¿Xfi τέ.Ιους. ΓΙροήλασε δέ έπί τού πάγου καί πέ
ραν τή; δυτική; παραλία; τή ; νήσου Μελβίλλης, 
υπερβά; και τού έδουάρδου Πάρου (1819— 1820) 
τήν άξιομνημόνευτον έκδρομήν. 0 Κ. Πάρρυ είχε 
παραστήσει τήν νήσον ταύτην ώς γήν προνομιούχο·/ 
μεταξύ τών έρημων εκείνων θαλασσών" τήν αλήθειαν 
δέ ταύτην έπεκύρωσε καί ό Μάκ Κλίντων, ποικίλα 
ζώα καί φυτά άπαντήσα; έκεί. Ετι άπό τού μηνός 
Μαΐου είδε χλόην κατακαλύπτουοαν τά ; κοιλάδα; 
καί τούς λόφου;, καί τάρανδοι, λαγωοί, άλώπεκες, 
άγριαι νήσσαι, πέρδικες, σκολόπακες, χαραδρυοί, καί 
βόε; έπλανώντο πανταχόσε. Παρετηρήθη δέ καί ζωο· 
λογικόν φαινόμενον περιεργότατον. Εκ τών ζώων, ά- 
τινα ποτέ δέν είχον ίδεί άνθρωπον, τά  μέν σαρκο
βόρα, οίον άρκτοι, λύκοι καί λοιπά έφευγον άμαβλέ- 
ποντα τού; ναύτας, τά δέ χορτοβόρα, ώ ; ά τάρανδο;, 
ό βούς, ό λαγοιό; έ'μενον καί ότε έπλησίαζον αύτά 
οί ξένοι καί ούδένα έδείκνυον φόβον, ώς έπί τών 
μακαρίων ημερών τή ; ΐίδέμ, όπου καί άνθρωποι καί 
ζώα συνεβίουν έν ειρήνη, καί άδελφότητι ύπό τόν 
οφθαλμόν τού κοινού αύτών πλάστου. Αλλά φεύ! ώ; 
καί κατά τήν λοιπήν γήν ούτω καί κατά τήν νήσον 
ταύτην ό άνθρωπο; πρώτο; έτάραςε τήν εύτυχή 
τών οντων συμβίωσιν καί ήρξατο χειρών άδικων. 0 
Μάκ Κλίντων καί οί περί αύτόν έβαψαν τό έδαφος 
τή; νήσου διά τοΰ αίματος τών εύπιστων αύτή; κα
τοίκων, οΐτινες είχον ζήσει έω; τό τε ήσυχοι καί 
άγνωστοι, c Τοιαύτην δέ εϊχομεν αφθονίαν, λέγει 
ά Μάκ Κλίντων, ώστε τήν αύτήν ημέραν προεγεύ- 
θημεν καί πέμμικαν, (2) καί-πέρδικας, καί κρέας 
άρκτου ήλειμμένον μετά στέατο; χοίρου καί σο
κολάταν. »

Αλλά μή σπεύσωμεν νά πιστεύσωμεν ότι τά πάν-

(1 ) ’ Επειδή οί Έσκιμώοι δέν κατώρθωααν νά εξημερύσωσι 

ταράνδους χαί βόας, μεταχειρίζονται άντ’ αυτών χΰνας.

(2) Ίνδιχόν βρώμα συγκείμενον έχ ξτροΰ βοείου χρέατος χα! 

άλειμμα τ.-ς, οΰτινος γίνετα ι χρήαις χατά μιχράν ποαότητα,οπερ 

δμως είναι θρεπτιχώτατον. Διά τκς δύο ταύτας ίδιόιητας χρη-

I σιμεύειύπέρ παν άλλο  et; τού ; περιερχομένους τάςέρήμουίίχείτ 

να;. Μ ίχόχά πέμμιχαςίσοδυναμεΐπρόςεξ όχάδα; χρίατο; νωπού.
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τα  ήσαν μέλι καί γάλα. έ ξ  εναντία; οί περιηγηταί 
πολλά; ύπέστησαν δοκιμασία;" τό ψϋχο; μάλιστα 
έγίνετο ένίοτε δριμύτατον, τό δέ θερμόμετρον (centi
grade) κατέβη μέχρι τού 56 βαθμού. Ούαί τώ  τα- 
λαιπώρω έκείνω όςτις θέλων νά πίη ήγγιζε τά χείλη 
έπί τού αγγείου, ή μή φορών χειρόκτια έλάμβανεν 
άνά χείρα; τεμάχιον μετάλλου! διότι τό δέρμα τών 
χειλέων ή τών χειρών αύτού έκολλάτο έπί τού αγ
γείου ή έπί τού μετάλλου, ώς εί προσεβάλλετο ύπό 
πιπυρακτωμένου σιδήρου.

Εύρον δέ μετά τριάκοντα καί έν έτη καί τά  έφό- 
δια όσα είχεν άποθέσει έκεί ό Πάράυ καί ώφελήθησαν 
μάλιστα άπ’ αύτών. Χαράξαντες είέ καί έπί τής ό- 
φρύος βράχου υψηλού έπιγραφήν, ύπό τήν άλλην τήν 
χαραχθεΐσαν έπί Πάρρυ, άνεχώρησαν εί; τήν νήσον 
Γρίφφιτ.

Ô άέ πλοίαρχος Πεννυ έςηρεύνα τόν μακρότατον 
πορθμόν Ούίλλ.γκτον" διαβάς αύτόν καί προχωρήσα; 
μέχρι τής 77 « πλάτους, άνεκάλυψεν inlet ή νέον 
πορθμόν άπό δυσμών πρός άνατολάς, καί ώνόμασε 
,-τβρθμόχ τής βασι.Ιίσσης· Αφού δέ διέτρεξεν έτέρας 
λεύγα; ύπέρ τά ; πεντηκοντα έπί τού πάγου, εύρέθη 
παραδόξω; πλησίον άχανού; θαλάσση; άνευ πάγων 
εκτεινόμενη; πρό; άρκτον" άλλα δι’ έλλειψιν καί χρό
νου καί έφοδίων δέν έξηρεύνησε τά  παράλια καί τό 
εσωτερικόν τή ; περιέργου ταύτης θαλάσσης, ό'που 
είδε φώκας καί πτηνά. Τήν θάλασσαν ταύτην άνεγνώ- 
ρισε μετά ταύτα συμπλωτήρ τι; τού Κέν.

Κατά τάς πρώτας ήμέρας τού ’Ιουλίου έπανήλθον 
εις τήν νήσον Γρίφφιθ όλα τά  άποσπάσματα, φέροντα 
άξιολόγου; μέν έπιστημονικά; ειδήσεις, ούδεαίαν 
όμως περί τής μυστηριώδους τύχης τών πληρωμά
των τού Τρόμου καί τού Ερέβους.

Είπομεν ανωτέρω ότι ό ’Ιωάννης ’Ρό; ήλθεν αυτο
προσώπως φέρων τήν συνδρομήν τή; εμπειρία; καί 
τού θάρρους αύτοϋ, ούδ’ έφοβήθη ό ύγδοηκοντούτης 
απόμαχος τών αρκτικών θαλασσών να τρέζη, ώς εί
χεν ύποσχεθή, εί; άναζήτησιν τού Φραγκλίνου, έπί 
μικρού πλοίου εκατόν είκοσι τόννων, καταφρονών τού; 
πολλούς καί δεινού; κινδύνου; ών καί άλλοτε παρ ο
λίγον έγίνετο θύμα κατά τά  πελάγη έκεΐνχ. Επιχεί
ρησα; προηγουμένως δύο αποδημία;, έπλούτισε τήν 
γεωγραφικήν επιστήμην διά πολυαρίθμων ανακαλύ
ψεων" ή δευτέρα μάλιστα (1 829 -1833) έγένετο γνω- 
στοτάτη διά τά ; δραματικά; αυτής περιπετεία;. 0 
Ιάκωβο; 'Ρός, ανεψιό; τού ομωνύμου θαλασσοπόρου, 
οδηγών απόσπασμα, αφού άνεγνώρισε τήν γήν τή; 
Βουθίας, άνεπέτασε πρώτο; τήν 1 ’Ιουνίου 4 S 3 0 
τήν βρετανικήν σημαίαν έπί τού άρκτικοϋ μαγνητι- 
κοϋ πόλου" αποκλεισθεί; δμω; έπί τέσσαρα; χμιμώ - 
να; ύπό τών πάγων, ήναγκάσθη νά έγκαλείψγ τό 
πλοΐον έκεί σχεδόν, όπου καί ό Πάρρυ πρό όκτώ έτών 
κατέλιπε τό ίδιον αύτοϋ. Σωθεί; ώ; έκ θαύματος έκ 
τού αποκλεισμού τούτου, άγνωστου εί; τά  χρονικά 
τή ; αρκτική; θαλασσοπορίας, έπανήλθεν εί; τή,ν Αγ
γλίαν, όπου πρό δύο έτών έθεωρείτο άποθανών" άλλ ή 
μνήμη τών τοιούτων κινδύνων δέν άνεχαίτισε τόν γέ
ροντα ναύαρχον. Τά εύγενή αισθήματα τή; φιλία;
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καί τή; άνθρωπότητο;, ίσω; δέ καί επιθυμία νέας 
δόξης, έζωογόνουν τήν ψυχήν αύτοϋ καί άπέκρουον 
τά πάγη τής πρεσβυτικής ήλικίας" άλλά μάτην άνε· 
ζήτησε τόν Τρόπον καί τό Έρεβος. Οτε δέ έφθα- 
σεν 6 χειμών ό ’Ιωάννη; Ρος, όπως στείλη ειδήσεις 
πρός τού; έν Εύρώπη φίλους αύτοϋ, άφήκε δύο περι
στεράς ά; είχε δώσει αύτώ κυρία τ ι ;  έν Σκωτία" ή 
έτέρα δέ αύτών έπανήλθε τήν 1 3 Οκτωβρίου εί; τόν 
οίκείον περιστερών», διατρέξασα έντό; δέκα ήμερων 
4,500 χιλιόμετρα καί έπέκεινα. Αιεχείμασε δέ ό 
'Ρό; έν τή νήαω Γρίφφιθ μετά τών πλοίων τού Ωστεν.

ίδού πώ; περιγράφει έν τώ  ήμερολογίω αύτοϋ ό 
Κ. όσβόρν, άξιωυ.ατικά;·έκ τών δραστηριωτέρων, τά 
πλοΐον έν ώ διαχείμασε. «  Φαντάσθητε τό έσωτε- 
ρικόν τού πλοίου, ού τίνος όλαι αί όπαί καί αί θύραι 
είσίν έπιμ.ελώ; κεκλεισμέναι όπως μή είσχωρήσνι έξω 
θεν άήρ ή έξατμισθή ή εσω θερμότη; ! Τήν ίίραν τού 
προγεύματος φέρουσι σοκολάταν καπνίζουσαν, ή; ό ά - 
τμός μιγνυόμενος μετά τής άχνης τής έξερχομένης άπό 
τών στομάτων τού πληρώματος, γεμίζει τό πλοΐον 
πυκνοτάτη; όμίχλης. Επί τού καταστρώματος, όπου 
ή θερμοκρασία καταβαίνει πολλάκι; μέχρι 40°, ενώ ή 
τού εσωτερικού διατηρείται πάντοτε ίση πρό; 1 0 
αόρατοι άναψυκτήρε; άνανεοϋσιν άδιακότΐω; τόν έσω- 
τερικόν άέρα. Μετά τό τέλο; τού προγεύματος, γινο
μένου έν φαιδρό—ητι, τό πλήρωμα φέρον θερμότατα 
ένδύματα άναβαίνει εί; τό κατάστρωμα, αδιαφορούν 
διά τήν άμεσον καί ταχεϊαν μεταβολήν τής θερμοκρα
σίας, ένω οί ύπηρέται μένουσι κάτω ΐνα καθαρίσωσι 
τό πλοΐον καί έτοιμάσωσι τά  τού γεύματος. Μετ ό - 
λίγον οι αξιωματικοί έπ-.θεωροϋσι μετ’ αύστηρότη- 
τος τ ό τ ε  πλήρωμα καί τά πλοΐον, ΐνα βεβαιωθώσιν 
έάν καί κατ’άμφότερα διατηρείται ή καθαριότης (1 > 
Είτα έκπληροΐέκαστο; τήν ιδίαν υπηρεσίαν, είτε σα
ρών τό κατάστρωμα, είτε δίδων πρός τόν μάγειρον 
χιόνα όση; έχει ανάγκην πρό; παρασκευήν τών έδεσμά- 
των κτλ. Τινές δέ καί παίζουσιν έπί τού πάγου έάν τό 
ψύχος δέν είναι ύπερβολ-.κόν, ένώ άλλοι καθήμενοι 
όπισθεν τού πλοίου συνδιαλέγονται περί τε τών πα
ρελθόντων καί τών μελλόντων. Τήν μεσημβρίαν δ ί
δονται έν αφθονία ρόφημα, κρέις παστόν καί μάλιστα 
γεώμηλα πρό; τού; έχοντας άνδρικωτάτην τήν όρεξιν 
ναύτας, καί μετ’ αύτό έπιδίδονται εί; γυμνασίας.. . 
Τά δ’ έσπέρα; δε-.πνούσι καί πίνουσι τέϊον. Οσάκις 
δέ είναι ημέρα διδασκαλίας, διδάσκαλοι καί μαθηταί 
ασχολούνται εις άνάγνωσιν, γραφήν καί ιχνογραφίαν. 
Παίζουσι πρό; τούτοι; καί χαρτία καί πεσσούς (ζα- 
τρίκιον), καί συνδιαλέγονται καπνίζοντες, καί όο- 
φούντε; σίκερα μέχ_ρι τή; ώρας τού ύπνου. »

Ú περιγραφή αύτη έξεικονίζει τού; περιηγητά; ώ;

( 1 )  'Π  χοβχ-.ιό-της, ¿ ν ιγ χ α ιο τά τη  τα ν τα / ο ϋ  να ι ττά ντοτε  ε ι ; 

τή ν  υγείαν, χχό'.αταται ε τ ι  μ ϊ λ λ ι ν  άναγχαία πρός τούς εύρι*/.ο- 

μένους χα τά  τ ά ;  πρός -τόν πόλον χώρας" ϊ'-όσ' ή  -Τ'?15·3 κ *-

ά λ λχ ι ε λ λ ι ίψ ε ι ;  γ ε ν ν ΰ ν ι τή ν  νόο-»ν σ τομ α χ ικ ή ν , τρομεράν χαί 

¿vasó ftu xTO v μ ά ο τ ιγ ι  τ ώ ν  τό π ω ν  έκ είνω ν. Π ολλχ  π λ ο ία  εχ 

τ ώ ν  άπερχομέ*ων ε ις τ ό ν  άρχτιχόν π όλον  π ερ ιβάλλοντα ; εαωϋ;/

μ ε τά  ο ελ λο ΰ , όπω ς μ ετρ ιαοδς τ ό  ώ ϋχος χχ ΐ ή  π λέον t s v t o j  

επικίνδυνος ύγρααια.
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άλλου; συβαρίτας. Εάν όμω; ένθυμηθώμεν δτι τό 
πλοϊον έφ’ ού ταύτα γίνονται εύρίσκεται κατά τόν 
πόλον, μεταξύ αχανών ερήμων πάγου, δςτι; πιθα- 
νώτατον νά συντρίψτ, μ ετ' ολίγον αϋτό, δτι ή φοβερά 
αρκτική θερμοκρασία άεεειλεϊ καί τούς ανθρώπου; αυ
τού ; νά μεταβάλ/ι εί; κρύσταλλον, καί δ τι έπί πολ
λούς μήνας δέν διαλύονται τ ά  πυκνότατα σκότη, 
δεν αίσθανόμεθα καί άκοντες θαυμασμόν ύπέρ τών 
άδαμάστων άνδρών, οϊτινε; τοσούτω προθύμω; κατα- 
φρονούσι τοιούτου; κόπου; καί τοσούτου; κινδύνου;;

Τό θέρος τού 4 854 ετου;, τό  πλοϊον τού ’ ΐωάν. 
Ι ’ ός καί τά  τού ίΐστεν καί Πέννυ έπανήλθον εϊ; τήν 
Αγγλίαν, κομίζοντα τήν εϊδησιν δ τ ι μάταιοι υπήρ
ξαν πάντε; αυτών οί αγώνες.

Αλλά καί τών άμερικανών πλοίων οϊ άγώνε; άπέ- 
τυχόν' άποκλεισθέντα έπί δέκα ολοκλήρου; μήνας 
μεταξύ όγκωδεστάτων πάγων έντό; τού πορθμού Ού· 
έλλιγκτον, παρεσύρθησαν δτε ήρχισεν ή διάρρηξις αυ
τών, πρώτον μέν μέχρι τή ; βορειοτέρας άκρα; του πορ
θμού, εϊτα  δέ π :ό ; νότον διά τών στενών διέτρεξαν 
μετά τού πεπτ,γότο; πεδίου ύπέρ τάς τετρακόσια; 
λεύγας, καί μετά πολλούς κινδύνου; ήλθαν τέλος 
πάντων σώα ε ί; τόν όρμον Βαφφΐνον.

Καί δμω; δσον ακατανίκητα έφαίνοντο τά  εμπό
δια, τόσον έπετείνετο ή επιμονή τώ ν  άναζητούντων 
τόν Φοαγκλΐνον' δθεν ένώ τά  πλοία τού ίΐσ τεν καί 
τού Πέννυ ήσαν έ τ ι έντό; τού στενού τού Βαρρώ, άλλο 
πλοϊον άναχωρήσαν έκ τού λιμε’νος λβερδήν ύπό τόν 
πλοίαχον Κέννεδυ, διευθύνθη πρό; τά  άρκτικά πε- 
λάγη. Η Κ. Φραγκλίνου έφοπλίσασα καί δεύτερον 
(1 8 5 1 ) τό αύτό πλοϊον τό  πρό ένό; ετου; σταλεν 
παρ’ αυτή; άλ.λ’ έπανελθόν άπρακτον, έξαπέστειλεν 
εί; τόν πόλον, ¿πειδή δέ οί πάγοι ώθησαν αϋτό πρό; 
τό στενόν Ρπηοο-ΙΙοβεηΙ, ήναγκάσθη νά διαχειμάση 
έντό; τού δρμου Β άττω  κατά τού; αϊγιαλού; τού 
Λ'ό(.θ Σ ύμ ερσετ. 0  δέ πλ.οίαρχο; καί ό νέο; υπο
πλοίαρχο; Βελλώ, Γάλλο; τό  γένος, έπεχείρησαν, με
ταξύ  τής διαρκούς τού πόλου νυκτό;, καί παντοίων 
άλλων ταλαιπωριών καί στερήσεων, καί ψύχους δρι- 
μυτάτου πολλά; έκδρομά;, έξ ών μία διήρκεσε μή
νας τρεις' άλλά καί τούτων οί κόποι έματαιώθησαν' 
ούδέ ϊχνο; εύρον τού Τρόμου καί τού 'Ερέβους. Κα
τά  τινα τώ ν περιηγήσεων τούτων ό Βελλώ άνεκάλυ- 
ψε κατά πρώτον στενόν διαχωρίζον τό  Ν όρθ  Σ ύ - 
μ ιρ σ ι τ  άπά τή ; χερσονήσου Βουθίας, τή ; έξω τά τη ; 
ταύτης άκρα; τη ; αμερικανική; ήπείρου.

Περίεργον νά ίδωμεν πώ; έπιχειρούσι τά ; έπί τών 
πάγων έκδρομά; οί ατρόμητοι τού πόλου έξερευνηταί.

Περί τό  αμαυρόν λυκαυγέ; συνοδία έκ πέντε ή £ξ 
άνδρών άναχωρεϊ. Φοροϋσι δέ ένδυμα μαλλωτόν ή 
καί μηλωτάς, μεγάλα υποδήματα, καί διόπτρα; 
πλατυτάτας, ή άντ’αϋτών προσωπίδα; έξ έλασμάτων 
σιδηρών δπω; προφυλάσσωνται άπό τη ; κινδυνωδε 
στάτης λάμψεω; τής χιόνο; (1 ). Ελκυθρα συρόμενα

(1 ) Ο! Έσχιμώοι φοροϋαι τροσωπίδχ γ  ο !> γ  λ  : χαλουμίνην. 
Εί< τήν έ’νιχα τής λχμώςως τή ;  χιόνο; άποτύφλωσιν ( ι ι ι ο · -  
Μ ίη ά η «»! ϋσοπίπτουβιν ία ο ι άτινίζονβιν ίπ ΐ πολύ χαί 5νίν 
ίιοπτρΰν ή  άλλου χαλϋμματος τή ν χ ιό ν ι.

ύπό κυνών φέρουσι τά  εργαλεία πρό; τούτοι; δέ καί 
τ ά  έφόδια αυτών, οΐον πέμμιχα>·," δίπ-υρον, τέϊον, 
σάκχαρ, άλευρον καί οινόπνευμα. Η συνοδία διατρέ
χει μετά μόχθων έδαφος σαλευόμενον καί τραχύ, 
καί ποτέ μέν άναβαίνει λόφου; υψηλού; καί άποτό- 
μου;, ποτέ δέ βυθίζεται μέχρι γονάτων έντό; λάκ
κων μεστών ίίδατο; πεπηγότο;. Πολλάκι; πλατύ 
ρεύμα ύδατο; φράσσει τήν όδόν, καί τό τε  περώσιν 
αύτό έντό; πλοιαρίου έκ χαουτσονχ. Εν τοσούτω 6 
όξύτατος άνεμο; σχίζει τά  πρόσωπα, ώ ; εί έμαστί- 
ζοντο σφοδρώ; διά λωρών δερμάτινων. Τό ψϋχο; δ
μω; πηγνύει τό  αίμα, καί τό  δέρμα πρώτον μέν 
γίνεται μελανόν, ε ίτα  δέ λ.ευκωπόν* είναι δέ ανάγκη 
νά τριφθή τό πρόσωπον μετά χιόνο; ίνα διευκολυνθή 
ή κυκλοφορία τού αίματος. 11 άχνη τού στόματος 
πηγνύεται άμα έξελθούσα καί μεταβάλλεται εί; χιό- 
να. Τό γένειον προσκολλάται εί; τό  ένδυμα, καί δέν 
άποσπαται είμή κοπτόμενον διά ψαλίδο;. 11 χιών 
σκορπιζομένη ύπό τή ; τρομερά; χιονώδους θυέλλη; 
(snow-drift) μαστίζει τά  πρόσωπα, εισδύει εί; τού; 
ρώθωνα; καί τόν λαιμόν, καί έπικαθημένη εί; τά  
βλέφαρα συγκολλά αύτά καί κλείει τού; οφθαλμού;. 
Επί δέ τής τή ξεω ; τή ; χιόνο;, αί δυσκολίαι καθί
σταντα ι άνυπέρβλητοΓ δ ιότι τό  έδαφος μεταβάλλε
τα ι εί; άπέραντον τέναγος έντό; τού όποιου πίπτου- 
σιν άδιακόπως καί άνθρωποι καί κύνες καί έλκυθρα. 
Εις τά  δεινά ταϋτα προστίθεται μετά μικρόν καί 
άλλο, τό  τή ; άντανακλάσεω; τού καταλεύκου ενδύ
ματος τού έδάφου;, ένεκα τή ; όπ·ία; έπέρχεται ζάλη ' 
ή όψι; διαταράσσεται καί δέν διακρίνει τάς άποστά- 
σει;' ό άήρ φαίνεται δ τ ι πυκνοϋται, τά  αντικείμενα 
λαμβάνουσιν άλλα; άναλογία;, ώ στε ή άλώπηξ πα
ραδείγματος χάριν σοί φαίνεται, καί πλησίον σου οί- 
σα, τερατώδη; άρκτο;, καί τό πλέον άνώμαλον έδα- 
φο; νομίζεις όμαλώτατον, ώστε πολλάκι; άνυψών τόν 
πόδα ίνα άναβτ,; λόφον πίπτεις εϊ; βάθος. Διά ταϋτα 
πάντα ό περιηγητή; άναγκάζεται νά προχωρήσρ δι- 
στάζων καί οΰτω; είπείν ψηλαφών (1).

Μετά δέκα ή δώδεκα ωρών οδοιπορίαν, ή  συνοδία 
άναπαύεται, μακαρίζουσα έαυτήν εί ποτε κατώρθωσε 
νά προχωρήση όκτώ ή δέκα μίλια- Κ ατά  τά ; διακε
καυμένα; έρήμου; τής Αμερική; ό καμηληλάτη; ευρί
σκει τό  έσπέρα; τούλάχιστον τό  φρέαρ τής όάσεω; καί 
καθεύδει ύπό φοίνικα. Αλλά κατά τάς κατεψυγμένα; 
χώρα; τού πόλου ύ περιηγητή; έχει ύπέρ τήν κεφαλήν 
ούρανόν σιδηροϋν, καί ύπό τού; πόδα; γήν πεπηγυϊαν, 
κατατρυχόμ.ενο; ύπό ψύχου; 25 έώ; 40 βαθμών, κα
ταλύει τήν νύκτα έντό; σκηνή; έκ πάγων, καί ίνα 
κατασκευάση αύτήν δπω; καί οϊ Κσκιμώοι, κατατρί- 
βει πολλά; ώρα;. Κ α ί δμω; οί περιηγηται όμιλοϋσι 
μ ετ εύγνωμοσύνη; διά τά ; έλεεινάς ταύτα; καλύβας*

(1 ) Ό  δχνδς τλ ιίαρχος "Εϊναον, βλέιίων φιΰγονααν ά ίιαχό- 

τω ς  τή ν γήν ήν ¿ξ(λάμβαν€ πλησίον χχιμίνην, έ~ονή/.β(ν έν

τρομο; διηγηδοίς ο ι :  βράχοι μαγνήτου χτίμινοι ίντός του ϋ ί ι -  

τος ánirpEliav αύτόν. Ά λ λ ά  χαί τά  τή ς  όχουστιχή; είσΐ τιρ-.- 

εργότχτχ. Οί ήχοι ίπ ΐ τοαοϋτον άχούονται βροντώδεις, ώ ττε  ό· 

χτύπος μιχράς πέτρας ήχ«Τ πολλάχις ώ ;  χρότος χα.νονίου.
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διότι ό πάγο; έμποδίζον φύσει τήν έξάτμησιν τή ; · 
θερμότητο;, ύπέρ πάσαν άλλην ύλην καθιστά τό  πε- 
ριέχον θερμόν. Πανταχοϋ ό δημιουργό; έθετο τήν θε

ραπείαν παρά τήν έλλειψιν.
Αφού δέ φάγωσι μετά σπουδή; λ  ¿ ¡ψ ίχαν  άνα- 

λυομένην ύπό τού φανού δςτι; άνάπτεται δι’ οινοπνεύ
ματος, καί πίωσι τεϊον, έξαπλοϋνται έπί τή ; χιόνο; 
καί κοιμώνται ύπνον βαρύν. θέτουσι δέ πρώτον έπί 
τού στήθους τά  χειρόκτια καί τά ; κάλτα ; αύτών 
ίνα στεγνώσωσι. Τήν έπιοϋσαν όλοι έγείρονται ε
νωρίς ίσω; δέ καί μετά τίνος δυσαρέσκειας άπό τή ; 
πεπηγυία; αύτών κλίνης. Δοθέντος δέ σημείου, τά  
περί τήν καλύβην λευκά λοφίδια συνταράσσονται, 
καί πηδώσιν έκτά; αύτών οί κύνες τώ ν έλκύθρων, 
οϊτινε; έρχονται νά ζητήσωσι τροφήν (1 ). Μετά τό  
λιτόν πρόγευμα οί περιηγηται άναχωρούσι βαρύτερον 
έχοντε; τό  ένδυμα, διότι ή χιών τή ; προτεραία; ά- 
ναλυθεϊσα ύπό τής θερμότητο; τού σώματος μετε- 
βλήθη ύπό τού έξωτερικού άέρο; εις πάγον, καί κα- 
τέστησεν αύτό σκληρόν, βαρύ καί κατάψυχρον.

ΐδού πώ; παρέρχονται μήνε; όλόκληροι.
Καί αξιοθαύμαστος μέν ή άνδρία εκείνων οϊτινε; 

χάριν μόνον τή ; επιστήμη; έκθέτουσιν έαυτούς εϊ; 
τοιούτου; κινδύνους, αξιοθαύμαστο; δέ καί ή πρόνοια 
τού θεού, τού δόντο; δύναμιν εί; τόν άνθρωπον δπως 
άντέχϊ) εί; τοιαύτα; κακουχίας' ούκ ολίγοι δμω; πε- 
ριηγηταί έπανήλθον έκ τώ ν αρκτικών χωρών προσ
βεβλημένοι ύπό δεινών νόσων, καί μάλιστα τή ; στο- 
μ.ακάκης καί τώ ν ρευματισμών. *  Μιάς ήμέρα; καί 
μ ιά; νυκτός διατριβή κατά τόν πόλον, εϊπέ τ ι ;  τών 
όνομαστοτέρων περιηγητών, ταλαιπωρεί καί γηρά- 
σκει τόν άνθρωπον πλέον τής άλλαχού διατριβής 

έφ’ ολόκληρον έτος. υ
Α λλ ’ ή φύσις άμείβουσα καί ούτως είπείν άνακου- 

φίζουσα τάς ταλαιπωρίας ταύτα;, έπιδεικνύει πρό; 
τούς περιηγητά;, ώς πρό; προνομιούχα τινά δντα. τά 
μεγαλοπρεπέστατα τώ ν φαινομένων. 0  ούρανό; μά
λιστα γίνεται θέατρον σκηνών λαμπροτάτων' καί 
νϋν μέν άλως περιστέφει τόν ήλιον καί τήν σελήνην, 
νϋν δέ οί δύο οϋτοι άστέρε;, άντανακλώμενοι έπί 
ένό; ή πολλών νεφών, φαίνονται πολυπλασιαζόμενοι 
καί συνοδού; έχοντε; άλλου; ήλίου; καί άλλα; σελή- 
νας, παρήλιου; λέγω καί άνθηλίου; καί παρασελή- 
να;, καί άλλοτε πολλά τών μετεώρων τούτων λάμ- 
πουσι ταυτοχρόνοις, ώσεί ή φύσις, άγαπώσα τήν πο
λυτέλειαν, περιεβλήθη διά τών ωραιότερων αυτή; 
κοσμημάτων. 0  οφθαλμό; τού θεατού έντουφά τότε 
εν θεάματι άγνώστο» κατά τά  ήμέτερα κλίματα. 
Πολλάκι; ή σελήνη λαμβάνει σχήματα καί παράδοξα 
καί ποικίλα. Τά κατώτερα αύτή; άκρα γίνονται ο
δοντω τά , καί άλλοτε εξακοντίζει πρό; τά  κάτω  μα-

(1) Οί ίαχιμωοι χϋνις χοιμώνται ίν  ύιαίίριρ, ς'αω 3ρΐμύ χα! 

δν ιΐναι τ4 ώΰχος. Ή  34 χιώ ν, τίχ -ουαα τί.ν νύχτα, αχεπάζ ι 

αύτούς ώς ίιά μανούου μαλαχοΰ χαΐ ίερμοΰ, τά γ ο ;  -ολλω ν 

τκ 8 ίν  ίχουσα ίνΙοτΕ, 4ι’  ής ή ίίρμη τή ;  αναπνοή; ανοίγει 
5:ο3ον οπβς άνανιοϋτα; ό  ζβ τ ιχ ίς  άήρ. Κατά τά ;  Σίτλανοίους 

νήαους αί άγίλα ι τΰν προβάτων χο-.μώνται 5ιτω; χαΐ οϊ «ά ι;  
«υ το ί ί ι ' βλου τού χειμωνος.

κρόν καί συμπεπλεγμένον όγκον άκτίνων, δςτι; στη- 
ριζόμενο; έπί τής γής, φαίνεται ώ ; στήλη τ ι ;  κολοσ
σιαία έφ’ ή ; κάθηται ό δίσκο; τής σελήνη; ώ ; λυχνία 

πολύφωτος.
Πολλάκι; κατά τάς μακρά; έκείνα; νύκτα; τ ό  βό

ρειον σέλα; άνάπτει τό  ηλεκτρικόν αύτού πΰρ καί 
φω τίζε ι τό  στερέωμα διά ποικίλων λάμψεων. Ποτέ 
μέν φαίνεται ώ ; περιαυγής τ ις  ταινία περιζωννύουσα 
τόν ούρανόν, καί φθάνουσα μέχρι τού όρίζοντος, ποτε 
δέ ώς μεγάλαι στήλαι πυοός ών τά  μέν βάθρα κεΐν- 
τα ι έπ ίτή ; γής, α ίδέ κοουφαί συγχέονται μετά τών 
νεφελών, ή ώ ; πολυχρώματοι σημαϊαι κυματίζουσαι 
κατά τόν ούρανόν. Αλλοτε πάλιν ό έπουράνιος ούτο; 
Πρωτεύ; πολυπλασιάζων εις τό έπάπειοον χρώματα, 
διατρέχει μετά ταχύτητο; τόν ούρανόν, σβέννυται 
διά μιάς, καί άναφαινόμενο; έπί μικρόν έξεφανίζε- 
τα ι καί πάλιν. Ενίοτε μακραί γραμμαί φωτός, δμοιαι 
πρό; πυροτέχνημα έξακοντιζόμενον πρό; ούρανόν, ά- 
κτινοβολούσιν άπό τού πολου πρό; τά μεσουράνιον, καί 
άναπτυσσόμεναι άνεπαισθήτω; κατά τε  τόν αριθμόν 
καί τήν λάμψιν καταφλέγουσι τό  στερέωμα. 0  ού
ρανό; εκτοξεύει τό τε  σπινθήρα; συρίζοντα; καί κρα

τούντας ώ ; μέγα πυροτέχνημα.
Κ α ί τέρπεται μέν 6 θεατή; καί,θαυμάζει τά  εξαί

σια ταϋτα φαινόμενα, άλλά καί ταράσσεται συγχρό
νως, διότε έμαθεν έκ πείρας δ τι προμηνύουσι θύελλαν.

Αλλοτε πάλιν τό  βόρειον σέλα; ύπερβαίνει τά. 
όρια τού πολικού κύκλου, ή καί βάλλων τά ; ακ τί
νας πέραν τού τροπικού φωτίζει ολόκληρον σχεδόν 
τό  ήμισφαίριον' τό  1859 έτος, τήν νύκτα τή ; 28 
πρό; τή ν 29 Αύγούστου τό  σπάνιον τούτο φαινόμε- 
νον έτερψε τούς κατοίκου; τή ; 'Ρώμης, τών Παρι- 
σίων καί άλλων τινών μερών. Κ α τ’ αξιοσημείωτου 
δέ σύμπτωσιν καί κατά τό  μεσημβρινόν ήμισφαίριον, 
εις Χιλί, έπέλαμψε τήν 1 Σεπτεμβρίου, ό έστι μετά 
τινας ήμέρα;, βόρειον σέλα;' πάντε; ένθυμούμεθα πό
σα; άλλοιώσει; έπαθε τό τε  6 μαγνήτης, δςτι; ώς άλ
λο; παράφρων περιεπλανάτο άλληλοδιαδόχω; άστα 
το ;. Επί πολλά; δέ ήμέρα; ό έπίγειος μαγνητισμό; 
άπολέσα; τήν ίσοσταθμίαν αύτού έφάνη άνατραπεί;, 
καί οί ηλεκτρικοί τηλέγραφοι άμφοτερων τώ ν  ημι
σφαιρίων διαταραχθέντες μετέδιδον άσυναρτήτου; ει
δήσεις. Αί τρικυμίαι αϊτινε; τόν μετά ταϋτα μήνα 
ένέσκηψαν καί κατά τάς ίμετέρα; θαλάσσας καί έπέ- 
φεραν τοσαύτα ναυάγια, δέν ήσαν βεβαίως άσχετοι 
πρό; τήν μεγάλην εκείνην μαγνητικήν καταιγίδα, ή; 
αί περιπέτειαι έξέπληξαν τού; καθ ήμά; σοφού;.

0  κατά τόν πόλον αντικατοπτρισμό; γίνεται μέν 
πολλάκι; παραίτιο; σφαλμάτων, άλλά καί ποικίλων 
■περιεργοτάτων φαινομένων. 0  φλογερό; ήλιος, δια
δεχόμενο; τά  δριμύτατα ψύχη τού διεξοδικού χει- 
μώνος, καί μή δύων έπί πολλούς μήνας, θερμαίνει 
τήν γήν, επομένως δέ καί τά  κατώτερα ατμοσφαιρικά 
στρώματα, άτινα καθιστάμενα οΰτω ελαφρότερα, εύ- 
κολύνουσι τήν εισβολήν τών φωτεινών άκτίνων' άλλ 
δταν αύται, άπαντώσαι τά  άνώτερα στρώματα, εί; ά 
ώ ; ψυχρότερα καί πυκνο'τερα δέν δύνανται νά ε ί· 
σδύσωσι, αντανακλώνται ώ ; έπί κατόπτρου, καί πα-
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βιστάνουσι τά  αντικείμενα ανεστραμμένα, τό τε  ή 
ισορροπία τού άε'ρος είναι άστατο;, καί παρά τό σύ- 
νηθες αί διάφοροι αύτοΰζώναι καθ’ όσονύψοϋνται γ ί 
νονται πυκνότεραι. ’ ΐδού δε τ ί  συμβαίνει" τά  αντι
κείμενα κατοπτριζόμενα κατά τρωτόν, παριστάνον 
τα ι τό δεύτερον έπί ύψηλοτέρου στρώματος άέρος, καί 
αναφαίνονται άναστραμμένα έπί τρίτου. Αί τρεις δε 
κύται σκηνογραφίαι κείμεναι άντιστρόφως ή μία έπί 
τής άλλης, άποτελοϋσι σύμπλεγμα τοσούτω περίερ
γον, ώστε δ θεατά; νομίζει ότι βλέπει άνάπλασμάτι 
ές εκείνων άτινα δημιουργεί ενίοτε ή φαντασία. Οί 
τρεριηγηταί δσοι έγένοντο μάρτυρες τού φαινομένου 
τούτου άξιοΰσιν δτι ή ώραιότης αύτοϋ υπερβαίνει πά
σαν περιγραφήν. Επειδή δέ καί ή έλαχίατη πνοή του 
«έρο; διαταράττει τήν ίσοσταθμίαν τού εναερίου τού
του οικοδομήματος, ευκόλως σβέννυται ώς πομφόλυξ. 
Περιεργότερον δέ πάντων όσα διηγούνται οί περιη- 
γγ,ταί είναι τό του Σκόρεοβυ. Μίαν των ήμερων ό πε- 
ρίφγ.μο; ούτος κητοθήρας στρέψα; τόν οφθαλμόν πρός 
τόν ούρανόν είδεν άπορων πλοϊον ανεστραμμένο-/, όπερ 
όμως δέν έξεικόνιζε τό πλοϊον αύτοϋ. ΪΙοίον άρα ή το 
τό  σκάφος εκείνο όπερ έφαίνετο διαπλέον άνεστραμ- 
μένον τόν αχανή του στερεώματος ωκεανόν, ή σα- 
λευόμενον επ' άγκύρας εντός των νεφελών; Παρατή
ρησα; καλώς διά τηλεσκοπίου έπείσθη ό τι ν,το τό 
του πατρός αύτοϋ, δέκα λεύγας μακράν έκεϊθεν έλλι- 
μενίζον, όπερ ήγνόει ό Σκόρεσβυ.

Ενίοτε, ότε ό ήλιος καταβαίνων πρός τόν ορίζοντα 
φαίνεται ετοιμαζόμενος νά υποχώρηση, ή σελήνη άνυ- 
4οί τόν έπάογυρον αυτής δίσκον ώσεί έρίζουσα πρός 
εκείνον περί τοϋ ουρανίου κράτους' ό ήλιος όμως κα- 
ταβαλών μ.ετ' ολίγον τά  σκότη άναβαίνει πρός τά  ύ
ψη, καί ό άστήρ τής νυκτό; εξαφανίζεται πρό τών 
φωτοβολών αύτοϋ άκτίνων.

Αλλά πόσον πένθιμος ή ώρα καθ’  ήν ό ήλιος άπο- 
χαιρετίζων τήν γην καί ρίπτων πρό; αυτήν τήν τε- 
λευταίαν άκτϊ-α, άμαυράν καί θλίβεράν ώς τό τελευ- 
ταϊον βλέμμα ψυχορραγοϋντος, γίνεται άφαντος καί 
φαίνεται σβεννύμενος διά παντός '. Η γή τό τε  στενάζει 
διά τής πνοής τώ ν άνεμων, καί μένουσα χήρα επί 
πολλούς μήνα; πενθηφορεί, περιβάλλεται σκότη, καί 
Κοιμάται μεταξύ χιόνος. Λ πό τής ώρα; εκείνης πάν
τα  γίνονται έρημα καί σκοτεινά, καί πάντα φαίνον
ται κλαίοντα νεκρόν' οί περιηγηταί διηγούνται ότι καί 
τά  ζώα  αύτά βλέποντα τά  σκότη κατεξουσιάζοντα 
τής γής καί τοϋ ούρανοϋ καταβάλλονται ύπό φόβου, 
καί ό τι οί λύκοι ωρύονται γοερώς. Ó Κέν λε’γει ότι οί 
κϋνές του καταπτοηθέντε; παρεφρόνησαν καιάπέθα- 
νον. Αλλά καί τά  τετράποδα καί τά  πτηνά μετά- 
ναστεύουσι πρό; κλίματα ήμερώτερα, όπου εισδύον- 
τα  εις τήν χιόνα άποναρκούνται. Ο ούρανός, όμοιο; 
πρό; επικράτειαν στερουμένην ήγεμόνος, σπαράσσεται 
ύπό άναρχίας, καί άνεμοι καί καταιγίδες παλαίουσιν 
άκατάσχετοι. Μόλις τό  επωχρον τοϋ πόλου λυκαυ 
γε ; άραιοϊ τόν ζόφον, καί εϊποτε ή σελήνη κατορ
θώσει νά διάσχιση τά  νέφη τή ; χιόνος άτινα άνα- 
σπώσα διασκορπίζει ή θύελλα, τό  φώς αύτής ομοιά
ζε ι τό άμυδρόν εκείνο τό διά μικράς οπής έξακοντι-

ζόμενον εις σκοτεινήν φυλακήν, ό τ ε  κατά πρώτον σ 
άνθρωπος ταφή μεταξύ τού διαρκούς εκείνου ζόφου, 
καί άκων, λέγει ό Κ . Πέρρυ, καταλαμβάνεται ύπό 
τρόμου, καί νομίζει έαυτόν ώ ; καταλιπόντα τόν κό
σμον τών ζώ ντων ' αί ζοφεραί έκεΐναι έρημοι φαίνον
τα ι ώ ;  τό  χάος 8 έθετο ό Μίλτων μεταξύ τοϋ βα
σιλείου τής ζωής καί τοϋ θανάτου (1).

Αλλά καί όποία πανήγυρις έν ούρανώ καί επί γής 
ότε ό ήλιος επανέρχεται μετά μακράν αποδημίαν, 
καί έξακοντίζων τό  πρώτον χρυσούν βέλος προαναγ
γέλλει τήν επάνοδον τής θέρμης καί τοϋ φωτός! II 
γή άνανήφουσα άπό πολυχρονίου ληθάργου σκιρτά, 
καί τά  στέρνα αύτής πάλλουσι. Μικρόν έτι καί δ 
σκληρός καί χιονώδης αύτής πέπλος θέλει διασχι- 
σθή, καί αί κοιλάδες αυτής θέλουσι καλυφθή ύπ’ άν- 
Οέων καί χλόης. Δέν εϊχον δίκαιον οί άρχαίοι Σκαν- 
δεναυοί θεοποιούντες τόν ήλιον ;

Τήν 2 Λύγούστου τοϋ I 8 53 έτους, δ γενναίος γάλ- 
λ.ος αξιωματικός Βελλώ, ύποπλοίαρχος τοϋ Φ οίηχοι:, 
νέος πλήρης θάρρους καί κάτοχος πολλών προτερημά
τω ν , άνεχώρησεν άπό τής νήσου Βήστεϋ. κομίζω·/ έπι- 
στολάς τοϋ ναυαρχείου πρός τόν πλοίαρχον Βέλχερ, 
διαχε μάσαντα πρός άρκτον τού πορθμού Ούέλλιγκτον. 
Μετά παρέλευσιν δέ πολλών ημερών καΟ ας διετρεξε 
πολλούς · κινδύνους, ό πάγος διερράγη διά μιας, καί 
ό νεο; χωρ'.σθεί; άπό δύο τών συντρόφων αύτοϋ, πα- 
ρεσύρθη μετά τώ ν δύο έτέρων εις τό  μέσον τοϋ ποο- 
θμοϋ, έπί πάγου 8ν αμείλικτος ά άνεμος ωθεί πρό; 
τό πέλαγος. « Μ ε  τήν βοήθειαν τοϋ θεού, είπε·/ έν- 
θαρρύνων τούς συνεταίρους αύτοϋ, ούδέθρίξ τής κεφα
λή; ημών δέν θέλει πάθει. »  Α λλ ’ ούτοι ύπήρξαν οί 
τελευταίοι αύτοϋ λόγοι' δ ιότι μετά μικρόν κατεπόθη 
ύπό τώ ν λυσσώντων κυμάτων.

( ’ Ε π ιζ α ι  το  χ ίΛ ος.)

Ο ΧΟΤΖΑΣ Ν Α Σ Ρ - Ε λ - Δ Ι Ν  (2). 1

Έχ Κοίρου 3 Μσοτίου 1661.
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Φ ϋ ι  φ ί.Ιτα τι !

Απορείς βεβαίως διά τόν πλάνητα βίον μου' νυν 
μέν σέ γράφω έξ Αγγλίας, νϋν δέ έκ Κωνσταντινου
πόλεως, άλλοτε έξ Ιταλία; χαί σήμερον έκ τής παρά 
τό Κάϊρον χοι.Ιάΰος τώ χ  Χ α .Ιιγ ΰ ν . όςτις δέν έπε-

(1) Τών κλειστών των χστ* τά; σρχτιχά; έχείνσ; χώρχς 
ζώων, λαγωών, άλωχίχων, χεοάίχων τά χρώμα μεταβάλλεται 
έν ώρα χειμώνος, α! δέ τρίχε; ή τά πτερά γίνονται χατάλευχα. 
Ί !  θεία πρόνοια, ώ; φαίνεται, ή μεριμνώαα χαί χερΙ τών ελά
χιστων δημιουργημάτων αύτής, τ,θέλησε νά περιβάλλη εχαστον 
χειμώνα τά ζώα ταΰτα δι’ ενδύματος θερμοτέρου ενεχα τού χρύ- 
ματο;, ή χα! νά χροφυλάττη άχά τών εχθ ών αϋτών χαδιστώσα 
έμόχρωα χοδ; την γην οχου ζώσιν. Είναι δέαξιον σημείωσε'«; 
δτι ώσάχις αύτά ταύτα τα ζώα Ιχτιθχσσευόμενχ ενδιαιτώντα: 
έντί; οϊχιών, τά χρώμα αύτών μένει άναλλοίωτον.

(2) Νάσρ ερμηνεύεται νίχη, χαί Δίν ίρησχεία.
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σκέδθη τήν θαυμασίαν ταύτην κοιλάδα, άτελώςέγνώ- 
ρ·.σε τήν Ανατολήν. Μεταξύ τών άλλων μνημείων 
όσα ειδον έν αυτή διέκρινα μαυσωλεϊον διά τόν 
διάφορον ρυθμόν' έρωτήσας δέ τόν έξηγητήν μου τ ί 
νος ήτο ό τάφος ούτος, ήκουσα παρ' αύτοϋ τήν εφε

ξής ιστορίαν.
Ββζη ποτέείς τήν πρωτεύουσαν τώ ν Χαλιφών, έπί 

Ομάρ, έπιστήθιός τις τοϋ προφήτου, διότι άλλο; μου
σουλμάνος δέν έλάτρευσεν είλικρινέστερον τόν Αλλάχ. 
Κατέτριβε δέ τόν βίον διδάσκων, προσευχόμενος καί

τή ; έπισκέψεως, άπεφάσισε νά καταστήση άμάλα- 

κτον τήν καρδίαν του.
ϊ ¿ πλησίασε τέλος πάντων ή μεγάλη ημέρα τής α 

ναχωρήσει»;, καί ό Χότζας Νάσρ-Ελ-Δίν προητοιμά- 
ζετο," διπλασιάσας τάς συνήθεις προσευχάς καί άπο- 
λούσεις" τήν δέ προτεραίαν τής αποδημίας, περί τήν 
πρωίαν, έπιθυμών νά ΐδν) μακρόθεν τήν όδόν διά 
τής όποιας εμελλε νά διαβή, άνέβη εις τό  όρος 
Κ άτταν, έδόξασε τόν θεόν ό τι έδωκεν αύτώ δύναμιν 
νά έκπληρώσ·/) τούς πόθου; του, καί ύπεσχέθη νά χο-

Ό  Χ ό τ ζα ς  Ν ά σ ρ -’E . l - J i r  ό ιόάσχωχ.

πράττων έργα άγαθά" διό καί πάντες τόν έσέβοντο 
ιο;  άγιον. Αυτό; ομω; δέν τ,το πάντη ευτυχή;’ διότι 
«φοϋ ήρχισε νά ψελλίζη τό  όνομα τοϋ προφήτου, 
έπεθύμει νά μή άποθάνρ πριν έπισκεφθή τούς ιερούς 
τόπους* άλλά δέν είχε κατορθώσει νά έκπληρώστι 
τήν επιθυμίαν του καί τοι γηράσας. Ναι μέν συνή- 
Οροιζεν έπιμελώς χρήματα διά τά ταξείδιον, παρα
βλέπω·/ τάς άλλα; αύτοϋ άνάγκας, αύτά όμως εφευ- 
γον' δ ιότι μόλις συνεπληροϋτο τό ποσόν, καί έλεών 
τούς πάσ-χοντας άπορου; έδαψίλευε τά  μετά τοσού- 
του κόπου συναχθέντα. Αλλ’ έπί τέλους αισθανθείς 
ότι ώοειλε νά έκπληρώση τό  θρησκευτικόν καθήκον

ρηγή, όταν έπανέλθ-ρ, πρό; τού; πτωχούς, δ ,τι καί 
αν κερδαίνη άφαιρών μόνον τά  απολύτως αναγκαία. 
Καί τ ί  δέν ήθελεν ύποσ-χεθή κατά τήν ώραν εκείνην 
τής χαράς καί τής ευγνωμοσύνης; Ενόμιζεν ήδη έ
αυτόν νεκρόν, καί άπολαύοντα όλων τώ ν αγαθών όσα 
έπαγγέλλεται ή μουσουλμανική θρτ,σκεια πρό; τούς 
1'ατζίύο.ς, οϊον δροσερούς κήπους, γλυκύτατα σ ίρ -  
θί'τια  καί ώραιοτάτα; ούρί. 0  ζέφυρος έκελάρυζε 
τήν ώραν εκείνην μεταξύ τών φοινίκων, καί τούς 
ψιθυρισμούς αύτοϋ έξελάμβανεν ό μακάριος χότζας 
άντί ουρανίου μελωδίας. Η ανατολή έχρυσίζετο άπό 

' τόν ήλιον, ολόκληρο; ή φύσι; έφαίνετο ΰπέρ ποτέ έξ-
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αισία, καί 6 Νάσρ-Ελ-Δίν προσευχηθεί; έκ νέου έπα- 
νήλθεν εί; τά  ίδια. Αλλ' 6 άγγελο; τή ; ευεργεσία;, 
ο;τις είχε γελάσει βκούσας αύτόν ύποσχόμενον δτι 
δέν θέλει πλέον ελεήσει πτωχού;, συνεβάδιζε μ ετ’ 
αύτού.

»Κ αθ ’ όδόν, ένίρ ήσο πλησίον της οικίας του, ό 
Κάσρ-έλ-Αίν άπήντησε γυναίκα κλαίουσαν πικρώ;, 
καί έχουσαν πρό τώ ν ποδών της νεκράν όρνιθα, τήν 
όποιαν έβλεπε μέν μετά πόθου δέν έτόλμα δμω; καί 
νά έγγίσνι.

—  Αιά τ ί  κλαίει;, Κ ίτσα  ; ήρώτησεν εκείνος, καί 
διά τ ί  ατενίζεις τήν δρνιθα ; αγνοείς δ τι ό προφήτη; 
δέν συγχωρεϊ τά  τρώγωμεν θνησιμαία;

»  ή  δέ Κ ίτσα  διπλασιάσασα τά  δάκρυά της, ά- 
πεκρίθη'

—  Εχω, ώς ήξεύρεις, έπ τά  παιδία- δ σύζυγός 
μου άπέθανε πρό πολλοΰ καί μ άφήκε χωρίς λεπτόν. 
0  προφήτης είναι καλός, Νάσρ-Ελ-Δίν, καί ίσως συγ- 
χωρήσνι νά φάγωμεν. Εγώ δέν θά φάγω, πλήν τά  παι- 
δ ίαμ ου ! . . . τά  παιδία μου, Νάσρ-Ελ-Δίν! Από 
χθές είναι νηστικά καί κλαίουν' δέν έχω τί νά τά  δώ
σω ! νομίζεις λοιπόν ό τι ό προφήτης θά εύχαριστηθή 
άν τά  άφήσω ν' άποθάνουν; Λν τό  νομίζης δέν εγ· 
γ ίζω  τήν δρνιθα' προτιμώ νά υπακούσω εις τήν προσ
ταγήν τού Αλλάχ.

»Ε ίπε καί έκάθησεν όδυρομένη, ό δέ Χότζας, οί- 
κτείρων τήν πτωχείαν τή ; γυναικό; καί τιμών τά  
αίσθήματά της, έλησμόνησε τήν σταθεράν του άπό- 
φασιν, τόν ιερόν σκοπόν του καί όλα του τά  όνειρα, 
καί έδωκεν εϊ; τήν γυναίκα δλα δσα είχε συνάξει.

—  ϊδού, Κ ίτσα , είπεν, ό προφήτης σέ ανταμεί
βει. Τρέςε εις τά  παιδία σου' έχεις άρτον διά πολ- 
λάς ήμέρα;. —  Καί ή Κ ίτσα  πεσοΰσα πρό τών πο
δών του Νάσρ-Ελ-Δίν, τού; ήσπάσθη, καί άνεγερθεϊ- 
σα έτρεξεν ώ ; παράφρωυ πρό; τήν καλύβην της.

» I I  ψυχή τού Νάσρ-Ελ-Δίν έπιε τό άγαθόν τούτο 
έ’ργον ώ ; ή ξηρά γή πίνει τόν Μάϊον τήν βροχήν' 
άλλά μετ’ ολίγον ένθυμηθείς δ τι διά τήν πραξιν αυ
τήν δέν ήτο πλέον δυνατόν νά μεταβή εί; τήν Μέκ
καν, μετενόησε, πρώτον τό τε  έπί ζω ή ; του, διότι 
έδρόσισε τά  χείλη τού πτωχού με τό  νέκταρ τή ; 
ελεημοσύνης. Καί έλθών εί; τήν οικίαν του έβυθίσθη 
εί; λογισμούς.

»Τήν επαύριον άπό πρωία; ό Νάσρ-Ελ-Δίν άνέβη 
καί πάλιν εί; Κ ά ττα ν ' καί ίδών τήν συνοδίαν τών 
προσκυνητών προχωρούσαν καί πολυάριθμον έκλαυ- 
σε πικρώ;. Αί φωναί τών άπερχομένων έφθανον εί; 
τά ; άκοά; του ώ ; επιπλήξεις. Εκλαυσε πολύ, καί 
ότε έγεινεν άφαντο; καί ό τελευταίο; προσκυνητή; 
ένόμισεν δτι ή ψυχή του έξελθοϋσα επέταξε πρό; τήν 
ίεράν συνοδίαν. Εμεινε δέ έπί τού όρου; μέχρι τής 
εσπέρα;, τόν οφθαλμόν εχων πρό; τό λαμπρόν σημεϊον 
τό  οποίον δεικνύει 6 άστήρ τού προφήτου.

Εν τοσούτω αί ήμέραι τού χότζα  παρήρχοντο έν 
είρήνϊΐ, ώστε καί αύτό; ήπόρει πώ; ήτο ήσυχο; μετά 
τήν αποτυχίαν τών πόθων του. Τήν νύκτα έβλεπεν 
αίσια όνειρα, καί ενίοτε ένόμιζεν δτι ήκουε φωνήν 
αγγέλου λέγουσαν' «  έλπ ιζε, Νάσρ-Ελ-Δίν, εί; τήν

14

θείαν πρόνοιαν' δ Αλλάχ δέν σ’ έγκατέλιπεν. »  Αλλ* 
επειδή όσάκις ήρχοντο εί; τόν νοϋν του οί μακάριοι 
τόποι τού; όποιου; δέν ευτύχησε νά προσκύνηση, έ- 
θλίβετο καί έπροσπάθει νά τού; λησμονήσνι.

»Μίαν τών ήμερων ήκούσθησαν φωναί άγαλλιάσεω; 
άναγγέλλουσαι τήν έπάνοδον τών χ α τ (. ί ίω > ' όλοι 
έτρεξαν εί; ύπάντησίν των, μόνος δέ ό Νάσρ-Ελ-Δίν 
έκάθητο εί; τήν οικίαν του κλαίων καί προσευχόμε
νος. Αϊφνη; άκούει πολλούς καλούντα; αύτόν καί έξ- 
ελθών βλέπει τού ; σεβασμιωτέρους τών χαζζίόω > - 
πρό τή ; πύλη; του, οϊτινε; άμα ίδόντε; αύτόν έπε
σαν πρό τώ ν ποδών του, καί έφίλουν τά  κράσπεδα 
τών ιματίων του. 0  Νάσρ-Ελ-Δίν ϊστατα ι ώς εμ
βρόντητος.

—  Σείς, λέγει έπί τέλους, αεί; οί ¿ α τ ζ ίό ε ς  πρό 
τών ποδών μου! Πόθεν τό  τόσον σέβας πρό; έμέ τόν 
ανάξιον ; θά δυσαρεστηθή ό προφήτης. Εγώ πρέπει 
νά πέσω ένώπιόν σα; καί ν άσπασθώ τήν κόνιν τών 
Ιερών σανδαλίων σας.

—  Διά τ ί  προσποιείσαι; είπεν ό πρεσβύτερος 
τώ ν χ α τ ζ ίό ω ν ' μήπως δέν ήξεύρωμεν δ τι δ προφή
τη ; σέ προτιμά περισσότερον όλων μα; ; Από ποϊον 
δρόμον έπέστρεψε; ·, ήσο μεταξύ μα; δταν έπηγαί- 
ναμεν, και μδ; ώδήγει; μέ τήν εύλάβειαν καί τάς 
διδασκαλία; σου. Σύ εί; τήν Μινέ έκλεξες τά ; πλέον 
στρογγύλα; πέτρας, καί τάς έρριψε; εί; τήν τρύπαν 
του  Λ ιαβό.ίου  εις τό  δρος Αράφατ. ή  καρτερία 
μέ τήν οποίαν ύπέφερες καθ’ όδάν τού; κόπου;, τάς 
κακουχία; καί τά ; στερήσει;, αί νηστεϊαί σου έκίνουν 
δλων τόν θαυμασμόν, καθώ; καί πρό τού ταξειδίου 
έθαυμάζαμεν τά ; άρετάς, τ-ήν αγαθότητα, τήν εύ- 
σπλαγχνίαν πρό; τούτοι; δέ καί τήν εμπειρίαν σου εί; 
τό νά ίρμηνεύνι; τού; νόμους, καί νά άνακαλύπτη; τά  
μυστήρια τή ; σοφία;. Διηγήσου μα; πώ; έπέστρε
ψε; ; Βέβαια θά σέ μετέφερε, κατά προσταγήν τού 
προφήτου,κανείς τώ ν είςτόν παράδεισον υπηρετών του.

» 0  δέ Νάσρ-Ελ-Δίν, έμβριμησάμενο; τώ  πνεύματι, 
έσιώπα καί δέν έδύνατο ν’άποκριθή' τό τε  μόνον ένόησε 
τήν ειρήνην τήν οποίαν ήσθάνετο ενόσω έλειπεν ή 
συνοδία. Μή έχων δέ δύναμιν νά ύπομείννι τοιαύτην 
ευτυχίαν έλειποθύμησε. Τόν μετέφεραν εί; τήν οι
κίαν του, καί ή γλυκεία φωνή ή όποία πολλάκι; κα
θησύχασε τ-ήν λύπην του, ήκούσθη καί πάλιν εί; τήν 
καρδίαν του, καί είπεν δ τι ό Αλλάχ, άμείβων τήν 
αρετήν τού δούλου του, διέταξε τόν α γ γ ι- lo r  του  
έ.Ιέους νά φορέσν) τό σώμα τού Νάσρ-Ελ-Δίν καί 
νά μεταβή άντ’ αύτοϋ εί; τήν Μέκκαν.

» I I  εΐδησι; αϋτη διεδόθη εϊ; δλον τό  Κάϊρον, καί 
δλοι έφιλοτιμοϋντο νά ΐδωσι τόν Λ7 ίζα> ·, τόν έπι- 
στήθιον τοϋ προφήτου. Τό θαϋμα τοϋτο έπαναλαμ- 
βάνετο κατ’ έτος μέχρι τοϋ θανάτου του' οί χ α - 
τΐ./όες μετέβαινον εί; τήν Μέκκαν έχοντε; σύντροφον 
τόν αγγεΛοΥ του έ.Ιε’ονς.

»Τοσοϋτον δέ υπήρξε τό πρό; αύτόν σέβα;, ώστε 
καί άνηγέρθϊ) αύτώ μνημεϊον μεταξύ τών τάφων τών 
Χαλιφών' ή αρετή τή ; ελεημοσύνη; πρωτεύει πασών 

τών άλλων. »  Δ. Μ.

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο *  Ε’

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Π ΑΊΡ ΙΛΡΧΠ Σ.
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Τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου, τοϋ άπαγχονισθέντο; 
ένεκα τή ; ελληνικής ελευθερίας, ή μνήμη σώζεται καί 
θά σώζεται ενόσω ύπάρχνι ψυχή Ελληνο; έπ ί τή ; 
γής' διότι ού μόνον έπεσεν ώ ; καί πολλοί άλλοι 
μάρτυ; ύπέρ πατριδο;, άλλ’ έκ τοϋ αΐματο; αύτοϋ,

’ϊδού διά τ ί  σύμπα; ό ελληνικό; τύπο; ήγαλλιά- 
σατο δτε  έπ’ εσχάτων άνεκαλύφθη ή είκών τοϋ Πα
τριάρχου Γρηγορίου. Εύρέθη δέ ουτω πω ;' πρό εί- 
κοσιπέντε ή καί επέκεινα έτών, έν Ναυπλίω έ τι ου- 
σης τής κυβερνήσει·);, ό καθηγητή; Κ . Λάνδερερ ή- 
γόρασε διαφόρου; εικόνας, μεθ’ ών καί τήν προκει- 
μένην, άγνοών δμω; δτι παρίστα τόν Πατριάρχην. 
Καθαρίσα; δέ αύτήν διά χημικών τρόπων καί ίδών 
έκ τινο; σημειώσεω; ποίου ήτο, άνήρτησεν εί; τήν 
αίθουσαν αύτοϋ.

Περίεργον δέ είναι δ τι ή ϋπαρξι; τή ; είκόνο; ταύ-
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ώ ; άρχήγοϋ τή ; άνατολική; εκκλησία;, έν ώ  οί φονεί; 
ήλπισαν νά πνίξωσιν ευθύς έξ άρχής τήν ελευθερίαν 
εκείνην, άνέθαλεν αϋτη ζωηρότερα καί άκμαιοτέρα.

Τοιούτου λοιπόν άνδρό; τό  όνομα δέν έχει ανάγ
κην ίνα διέλθη άμάραντον τοϋ; αιώνα; γραφίδο; ή 
σμίλη;' άλλ δμω; άγαπώμεν οί άνθρωποι νά άντι- 
λαμβανώμεθα καί διά τών αισθητών οφθαλμών τών 
χαρακτήρων εκείνων ού; ήγαπήσαμεν ή έθαυμάσαμεν 
ή παρ ών εύτ.ργετήθημεν. ό  πρό; τοϋ; γονείς ήμών 
πόθο; καί ή ευγνωμοσύνη ούτε αύξάνουσιν ούτε κρα- 
ταιοϋνται διά τή ; βοήθεια; τών άπεικο ισμάτων αυ
τώ ν ' άλλά χαίρομεν άπατώντε; οϋτω; είπείν ήμας 
αύτοϋ; δ τ ι συζώμεν μετ'εκείνων καί : ·τρυφώμεν τή 
θε'α αύτών.

τη ; έμεινε μέχρι τή ; σήμερον άγνωστο;' άλλ’ εσχά
τω ς άκούσα; περί αύτή; ό πρό; πατρό; ανεψιό; τοϋ 
αειμνήστου πατριάρχου Γ. Αγγελόπουλος, 'ίλαρχο; 
τοϋ ήαετέρου ίππικοϋ, έπολλαπλασίασε μέν διά τή ; 
φωτογραφία; τό  άσπαστόν ομοίωμα, έφρόντισε δέ 
άξιεπαίνω; καί νά χαλκογραφηθή καί νά πωληθή 
πρό; δφελο; τοϋ ταμείου τών χηρών καί τών ορφα
νών τοϋ στρατοϋ.

Επειδή δέ δέν σημειοΰται έπί τή ; είκόνο; χρονο
λογία, άγνοοϋμεν πότε έζωγραφήθη' βέβαιον δμω; 
είναι δτι έζωγραφήθη νέου ε τ ι ό/τως τοϋ εϊκονιζομέ- 
νου, έπί τή ; πρώτη; ϊσω ; ή τή ; δεύτερα; αύτοϋ πα
τριαρχεία;. Καί διά μέν τή ; δεξιά ; δακτυλοδεικτεί 

| τούς ουρανούς, πρό; ού; άνατείνει καί τοϋ; όφθαλ-



μου;, διά δέ της αριστερά; κρατεί πτυχίον έν ώ  ΰ- 
πάρχουσι κεχαραγμένα ταύτα '

ΤΡΙΑΑΜΠΗ ΘΕΟΝ ΣΕΒΟΥ 

ΑΙΩΝΟΣ ΚΡΕΟΝΤ’ ΑΠΑΤΣΤΟΓ.

Π ΑΤΡΙΔΑ ΤΙΜΑ.

Κ ά τω  S í τη ; είκόνο; τά  έξης*

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΣι

θαυμάσωμεν τόν άνδρα δ ;τι; παρήγγελλε νά Tt· 
μώμεν την πατρίδα καί δτε ήμεΟα άπάτριδε;.
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Κατεχόμενοι ύπό άμυΟήτου λύπης οτι ά- 
πωλέσαμεν φίλου μεΟ’ ού συνέδεον ήμας είκο
σι καί επτά ολοκλήρων ετών σχέσεις, φίλον 
αγαθόν, επιστήμονα, φιλάνθρωπον, γινώσκον- 
τα  προ πάντων καί έκπληρουντα τά  έαυτοΰ 
καθήκοντα πρός τε  τήν οικογένειαν, τήν κοι
νωνίαν καί τήν πατρίδα, αίσΟανόμεΟα παρα- 
λυομένην τήν δεξιάν, καί διά τοΰτο δημοσι
εύομε'; άπλώς τόν έπικήδειον δ ; απήγγειλε·; 
ό ήμέτερος κύριος A . Ρ . Ραγκαβής. Έν 
αύτω  παριστάνονται ά λλω ς μετά συντομίας 
μέν άλλά μετά πολλής άληΟείας καί εύφρα- 
οείας αί άρεταί του άειμνήστου Νικολάου Κω- 
στή, ού τοσούτω προώρως εστερήΟη ή πατρίς.

a Α φ ού  ή θρησχεία συνώδευσε τό ν  π ρ ό  ήμών 
κείμενον νεχρόν διά  τώ ν  άγιω ν ευχώ ν της, άφοΰ 
τ ό  Πανεπιστι'/μιον, ου αυτός i r  ήν τώ ν  έγχαυχη- 
μ ά τω ν , τό ν  προέπεμψ ε διά περιπαθών Λόγων, ιϊς 
ζπ ιτρ α π ή  τ ις  φωνήν συγγενούς δ ιαχοπτομένην ύ
π ό  συγχινήσεως νά  π ρ ισφ έρη  επ ίση ς  α ντώ  δ ιά  
δύω Λέζεων έσχα τον  xa l πένθιμου αγάπης γάρον.

»  Κ αθ έχάστην ο άμεΙΛ ιχτος φοροΛύγος δεχα- 
τ ί ζ ε ι  τή ν  ñ a p a r  ήμών χοινωνίαν, δ ,τ ι έζα ίρεζον  
¿ r  α ν τί] χαϊ δ ,τ ι έζοχον  σταχυο.Ιογών. K a i v i r  
μ ε ν  άναρπάζει zbr πρόμαχον τή ς  έΛενθερίας δά- 
^νας αψ ατηράς ¿στεμμένου, νυν δέ zbr i r  ßov- 
Λαίς βαθύν, η τό ν  έμπειρον I r  άρχα ϊς, χαΐ ¿ .L io - 
τ ε  τό ν  ενγΛ ω ττον  ρήτορα , τό ν  σοφόν θεσμοθέτην, 
ή τής επ ιστήμης τόν  πο.Ινμαθή μ ύστην . Π ρό πάν
τω ν  επ/πεσε τό  δρέπανου αυτού βαρύ ε π ί ιό  Π α
νεπ ισ τήμ ιου , έζερημούν τόν  ναόν τω ν  Μ ουσών, 
xai τους ϊχανωτέρους αυτών Λειτουργούς άναρ- 
π ά ζο ν ' π ε ι  τε χ α ίδ  :χα  τάφοι ήντώχθησαν π ίρ ι ζ  η
μώ ν άφ δτυυ υπάρχει τύ  μ ό .Ιις  πρό ιίχ οσ ιτεα σά - 
ρω ν  ετών ίδρυθέν άνώ τατον πα ιύευτήριυν, χαι εις 
α ϊτο ύ ς  προηγήθησαν ήμών φίΛοι σ υ ι άδε.ίφοι έν 
μ έσω  τώ ν  ένδεΛεχών αύτών αγώνων υπέρ τής τού 
έθνους προαγωγής, i r  τή  ακμή τή ς  τή ν  Έ ΛΛάδα  
τιμώσψ, επ ιστημονικής α ιτώ ; δραατηριότψ ος.

»  Έ χ ά σ το ν  τώ ν  διάσημων τούτω ν άνδρών ό 
θάνατος ήν χηρε ία  επχισθητή εις τήν ε τ ι  Λείψ αν
ό ρούσαν πα τρ ίδα  ήμών, χαϊ ούχ ή ττο ν  ό τού π ρ ο - 
χειμένου νεχρού. 8ν θρηνούσι μ εν  φίΛοι χαϊ συγ
γενείς, ποθεί δε ή επ ιστήμη, χαϊ εύΛογεΐ ή χοινω - 
ν ία  έν ή έζη , χαι ή τις  ήγάπα χαι έζετ/μα τά ς ά- 
ρετάς του.

»  Έ ζ  εύπορων χαι εν έμπόροις τιμω μένω ν γο
νέων γενόμει ος, δεχαπενταετής ήν ό Ν ιχόΛ . Κ ω -  
στής, ό ταν έζερράγη ή τ;3>· Έ .ΙΛ ήνω ν  ένδοζος έ - 
πανάστααις. Τ ό τε  πας Έ Λ Λ η ν , πας μ  ή άνάζιος 
τού ονόματος Έ Λ Λ ηνος, ήσθάνθη διαψΛεγομένην 
ύπό πα τρ ιω τικού  ενθουσιασμού τή ν  χαρδίαν του. 
Ε υ τυ χε ίς  δσοι ε ις  τώ ν  δπ.Ιων τό  εύγενές σ τάόιον  
ήσχημένοι, η χαν ί ν  ήΛιχία δντες νά όπΛ ίσωσιν  
έστω  χαι αγύμναστου τό ν  βραχίονα  τω ν, έρρίφθη- 
σαν εις τόν  μέγα ν άγώυα, δ ιά  τού α ίματός τω ν  
έζαγοράζοντες τής πατρίδος τω ν  τή ν  ίΛευθερίαν !  
Ε ις  αυτούς πας στέφανος χαι πάσα άμοιδή, εις 
αυτούς άείδιος τού  έθνους ευγνωμοσύνη !  Α Λ Λ ' 
ή ίΛευθερία δεν ήρχει νά ψυτευθή εν  άγώ σι, χαϊ 
νά ποτισθή διά τού α ίματος τώ ν πρωταθΛητών. 
Έ π ρ ε π ε ν  ί τ ι  χαι νά στερεωθή χαΛΛιεργουμένη. 
Ά ν  τώ ν  άρχαιοπέρων τ ό  επίφθονον διχαίωμα ΰ · 
πήρζε νά ϊδρύσωσι τού  έθνους τή ν  ποΛ ιτιχήν  ν - 
πα ρξιν , αθάνατον όνομα ά ν τ ϊ τώ ν  θυσιών τω ν  ά- 
ράμενοι, εις τούς νεωτέρους έΛαχε τό  χαθήχον νά 
διατηρι)σωσιν αύτήν χαι νά τή ν  ά να π τύζω σ ι, χαϊ 
νά άναΰειχθώσιν ά ζιο ι έ.Ιευθέρας ποΛ ιτείας ποΛ ΐ- 
τα ι. Λ ιά  τού το  στίφη δ.Ια νέων ΕΛΛήνων, άπο- 
Λέμων ε τ ι  τήν  ή.Ιικίαν, χαϊ ε ίτ ε  έν τή  άΛΛοδαπή 
εϋρεθέντα, ε ίτε  ί χ  τής άγω νιζομένης προε.Ιθύντα  
Έ Λ Λ άδος, ώρμησαν πρός τά ς πηγάς τώ ν  φώτων  
χαθ έιπασαν τή ν  Ε υρώπην, χαϊ διψ α.ίέως έ ζ  αυ
τής ήρύσαννο γνώ σεις μ ε τά  διακαούς ζήΛου, ο- 
σ τ ις  άπεδείχνυε συναίσθησιν καθήκοντος ιερού, 
διότι έν τα ΐς  χονίστρα ις έχείνα ις τής πα ιδείας ή- 
Λείφοντο δπως χρησ ιμ εύσω σ ί π ο τε  τή  π α τρ ίδ ι, ό 
πω ς Λαμπρύνωσι τή ν  αυτονομίαν της, ήν /.ανεκτή- 
σατο αυτή τώ ν  άρχα ιο τέρω ν  ύ ήροιίσμάς. Ο ύτω  
διεμορφώθησαν ο ί Λογάδες έχείνοι έν π α ν τ ϊ χΛ ιί- 
δω τής επ ισ τήμ η ς , ο ϊτ ιν ε ς  έζηχοΛούθησαν τόν  ε ι
ρηνικόν ά γώ ια  τής προόδου χαϊ τού  ποΛ ιτισμυϊ·, 
οί τής θ έμ ιδος  ύπηρέτα ι, ο ί υίο'ι τού  Ά σχΛ ηπ ιού , 

ο ί  τή ν  δάδα τής παιδείας δ ιά  τής διδασκα.Ιίας α 
πό γενεάς εις γενεάν μ εταδ ιδά ζυντες. Μ ε τα ζύ  δέ 
τούτω ν ούδεις προθυμώτερος, ούδείς χρησ ιμ ώ τερος  
άνεδείχθη τού Ν ιχοΛάου Κ ω στή , δςτις , μ ό .Ιις  σ υ - 
στά ντος  τού Π ανεπ ιστημ ίου , εις τώ ν  π ρω τίσ τω ν  
χα τιτά χθη  εις τώ ν  δ ιδασχύντων τήν  φάΛαγγχ. 
Έ κ το τε  ήρζα το  τής σειράς τώ ν  άζιοΛόγων χαϊ σ · -  
φών αύτού παραδόσεων, ά ; εναύΛως ΐχ ο υ σ ιν  ε τ ι ,  
χαϊ άφ ών μ εγ ίο τη ν  ήρύααντο τή ν  ώφέ.ίειαν τβ - 
σανται εύγνωμόνων φ οιτητών γενεαί.

»  Ό , τ ι  δ ' άνεδείχνυε τό ν  μαχάριον νεκρόν ίχ  
τώ υ  ποΛ υτιμ οτά τω νμ εΛ ώ ν ιού  άνωτάτου τής Έ Λ 
Λάδος σπουδαστηρίου, ί ν  ώ δνσαναπΛήρωτον χα - 
ταΛείπει κενόν, είναι ο τι πρός τή  θεωρητική π α ι-
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δ ε ι*  /)>· έχέχτητο, χαϊ ής χαϊ τό  σύγγραμμά του 
διαμένει έσαεϊ έζα ίρετυν μνημόσυνου χαϊ έπ ίδει- 
ζ ις , ε ίχ ε  προσέτι θησαυρόν μαχράς πείρας, δν μ ό 
νος ό χρόνος ταμιεύει, χαϊ οατις γον ιμοπο ιεί μ ό 
νος τή ν  θεωρίαν. Α ιό τ ι ούτε ή χούφη χαϊ ανερμά
τ ισ το ς  θεωρία καθ' ¿αυτήν, ούτε ή χ α μ α ί(ά τ ις  χαϊ 
νπύ θεωρητικών γνώσεω ι ρή στερεουμένη βάναυ
σος πείρα , δύναται μόνη νά όρθοπΛοήση χαϊ νά 
φέρη εις τέρμα σπουδαίου, ά.ΙΛ ό άμφυτέρων έ
ν αρμό νιος συνδυασμός, ή γνώ σ ις  μ ε τά  τής έζεως, 
τό  χαΛον σπέρμα εις άχμήν ώριμάνσεως, παράγει 
τ ό  έντεΛές χα ϊ τ ό  άρτιον. I ia l  πανταχοΰ  μ εν , ά  ί -  
Λά πρό πάντω ν παρ'ήμ ίν το ίς  χθες χαϊ πρώην μό- 
Λις άναθιώσααιν, άνυπο.Ιόγιστος είνα ι ζημ ία  ή 
άπώΛεια άνδρός πεπαιδευμένου ένταυτώ  χαϊ έμ 
πειρου, έκ τώ ν  ενσυνειδήτων μ ά .ίισ τα  έχείνων άν- 
δρών ο ϊτιν ες  τή ν  έμθρ ίϊε ια ν  ί ν  τώ  βάθει έ π ιίη -  
τ ο ύ ι τ ις  θνσιάζουσι τή ν  έπ ίδ ε ιζ ιν  τής επιφάνειας, 
χα ϊ μ ε τά  ζήΛου έπ ιδ ίδοντα ι εις τή ν  αύτυίς μ εν  ά- 
γνώμονα, εις τή ν  προαγωγήν όμως τώ ν  ανθρωπί
νων γνώσεων ώφεΛιμωτάτην χαΛΛιέργειαν τώ ν  
είδιχυτήτων. Ώ ς  τυιούτος δ ό προχείαζνος ήμών 
συνάδε.ίφος δυσχύΛως ΟέΛει ενρει τόν  άντιχα - 
ζά σ τη ν  ιυυ. ·

»  'Α Λ Λ  ού μόνον ώς πεπαιδευμένου καθηγη
τήν , ώς σπάνιον τής μαιευτικής χ ε ίρονργ ία ς  έμ - 
π ε ιρο τέχνην  χΛαίουσι τόν  Ν .  Κ ω σζήν  ο ί όμάτε
χ ν ο ι,  οί συνάδεΛφοι χαϊ οί μαθητα'ι αύτού, ά.ί.ίά 
χαϊ ώς φιΛάνθρωπον ια τρόν  χαϊ ώς άνδρα χ ρ η 
σ τόν , φιΛόφρονα, μ ε ιΛ ίχ ιον  τούς τρόπους, ώς μ ε ι- 
Λ ίχ ιο ς  ήν τήν  ¡ιορφήν, πρόθυμον τή ν  δ ιίθ εσ ιν , 
σπουδαίου τή ν  χ ρ ίσ ιν , χαϊ ϋπό π .Ι ι ίσ τω ν  χοσμού- 
μενον  α ρετώ ν ' τό ν  θρηνεί έ ν  γ έ ν ε ι ή  χοινω νία  χαϊ 
ώς Έ Λ Λ ηνα , ύπο π α τρ ιω τιχω τά τω ν  διαχαιύμενον 
αισθημάτων, τό ν  θρηνεί παν τό Έ .ΙΛ η η χ ύ ν . Τ ις  
ήμών δεν γ ν ω ρ ίζε ι τ ι  ήν τό  διακαές μέΛημα, τό 
φωτεινόν ΰνειρον πάσης του τής ζωής, τό  παρα- 
γαγύυ αύτον μ έχ ρ ι π ρ ά ζιω ν  νεά ζον ιος  ένθουσια 
σμού, ό ταν ή.Ιθ^ν χαιροϊ οΰς έζε τίμ ησεν  ώς και
ρούς π ρ ά ζ ιω ν  μά ,ί.Ιον  ή σ τοχασμώ ν ;

* Έ π ϊ  τής ζωής του ϋπό τής κοινής αγάπης 
χαϊ νπο.Ιήψιως περ ισ το ιχ ισθε ίς , τή ς εύνοιας τού 
ήγεμόνυς άποΛαμθάνων, χαϊ τή ν  τιμ ή ν  Λαχών Οέ- 
σεως ιδ ια ιτέρου παρά τώ ' Α ν α χ τι ιατρού, έν συ- 
ναιυθήαει βιώσας ο τ ι δ ι έχπ.ίηρώσεως παντός 
χαθήχοι τος διήνυσε β ίου  ώφέ.Ιιμον, τά  χατά τόν  
οίκόν τυυ χαΛώς διαθεϊς, χαϊ υιούς ίχθρέψας χ ρ η 
στούς χατ εικόνα του, δικαίως έδύνατο νά χΛηθή 
μακάριος, χαϊ τό  τέΛος αύτού έχάστω ήμών νά φα
ν  ή ζηΛωτόν, αν πρός τή ν  πΛήρη ευδαιμονίαν τ< υ 
εν μόνον  δεν ίΛ ε ιπ ε  χατά τήν  ¿αχάτην σ τιγ μ ή ν  
του , δτε π ρ ϊν  ή χΛεισθώσιν οί όφθα./μοί του εις τό  
σκύτος τού  τάφου, δεν είδον άνατεί./ασαν τήν  αύ- 
έή ν  ήν ή καρδΐα του περιέμενε, καί π [  αγματο- 
ποιηθεϊσαν τήν  έΛπέδα πάσης τον  τής ζωής- Λύτη, 
είμ ι βέβαιος γνω ρ ίζω ν  τά  αισθήματα ά ίτρ ιφ εν , 
αίίτη ήν ή τε.ίεντα ία  ιδέα χαϊ ΘΛίψις του, ή έμ- 
π.Ιεχομένη εις τό ν  αποχα ιρετισμόν i r  νοερώς ά- '

πηύθι νε το ίς  οίχείοις τον , ό ταν έν μέσω  άνθυύσιβ 
υγείας ένσχήψας χεραννοβύ.Ιος ό θάνατον τόν  ¿ σ τέ 
ρησε Λογισμού χαι αίσθήσεως. Ά Λ Λ ά  δεν π ρ έπ ε ι 
τού το  έν τώ  τεΛευταίω  ήσνχαοτηριω  νά τα ρά ττη  
τή ν  ηρεμίαν του. Ε ίεπΛ ήρω σε παν τό  έφ ία υ τω . 
Μ ετά  τώ ν  άΛΛων έσπ ειρεν  εύγενές σπέρμα  π α ι
δείας ε ις  τύ  γόνιμου έδαφος τής Έ ΛΛηνιχής νεο- 
Λαίας, χαϊ συνετέΛεσεν ε ις  προπαρααχιυήν τού 
μέΛΛοντος i  έπόθει. *Α ς  άναπανηται i r  πεποιθή- 
σει ο τ ι τό  σπέρμα θε’Λει φυή, ο τ ι ή έθνιχή δόζα  
έστα ι μ έ χ ρ ι  τέ.Ιους ύ ωραίος αύτής καρπός, χαϊ 
ό τι βέβαιον παρασχευάζουσι τής πατρίδος τύ  μ ε -  
γαΛείον οί εργαζόμενοι εις τό  νά χα τα στήσω σ ιν  
αύτήν μεγαΛείου άζιαν.

»  Α π ό  τοιυύτυυ άνδρός χω ρ ιζύμ ενο ι σήμερον, 
ό σ τις  μ έ χ ρ ι χθες χαϊ πρώην ήν χα ρά  τώ ν  πΛει
σ τώ ν  έ ζ  ήμών, χαϊ τής κοινωνίας ήμών άγΛάίσμα, 
άς σπείσω μεν  τεΛευτα ίαν έπ ϊ τού τάφου του δα
κρύων σπονδήν ο ί συγγενείς, ο ί φ ί.Ιο ι,ο ί άγαπώ ν- 
τε ς  αύτον συνάδεΛφοι, ο ί ιύ γνω μ ονού π ες  όμιΛη- 
τα ί,  ο ί συνδημότα ι, ών έπ ϊ τοσαύτα έ τη  π α τρ ιω - 
τιχώ ς χαϊ έμφρόνως έπ ροστά τενσε τά  συμφέροντα 
ώ ν μ  ¿Λος χαι πρόεδρος τού  δημοτικού σ ιμ ό ο ν .Ιί- 
ου, τό  έθνος ό.ίον, δ ώφέΛει ένταυτώ  χαϊ έτίμα , 
χα ϊ έγχάρδιι,ν  χαϊ έσχα τον  δ ιδ όν ζις  αύτώ  ά σπα - 
σμύν, άνευζώμεθα ύμοθυμαδύν" “  Α ίω ν ία  σου 4 
μνήμη, άνερ χρηστέ χαϊ ενάρετε !  Γ α ία ν  έχο ις  
έ.Ιαφράν !  »
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Ί α - ·? . τ  -¡οο Έλλην.χοΰ ίβ·/ονς άκ4 τω ν  ορηβιοτάτων χρόνων 

μέχρ: τώ ν  νιω τιρω ν, χάριν τώ ν  πολλών έζεργοαβεΤοοϋπό Κ. 

ΠαπιρΡηγοιιοιϊλου. Τόμος πρώτος. Βιδ/.ίον πρώτον. Χρόνο; 

μνβ·.χοί. Έ ν  Ά8ήνΐ'.ς, ίχ  τή ς  τνπογρ. £ . Παυλίδου, 1600.

Εν τώ  τρ ίτω  καί τετάρτω  τε ΐχ ε ι τοϋ ϋπό τον 
κυρίου Κουμανονδη, Μαυροφρύδη και ΞανΟοποΰλου πρό 
τινων μηνών έκδιδομένου φιλολογικού καί πα ιδαγω
γικού περιοδικού συγγράμματο; 5 Φ ιΛίστορος »  έ- 
δημοσιεύΟη βιβλιογραφία έπικριτικί, τού πρώτου τεύ- 
χου; τή ; ΰπό τού Κ . Π αππα ρ ρ ηγοποόλου έςεργα- 
σΟείση; ιστορία; τού έλληνικού εθνου;. Πρίν ή άνα- 
γνώσωμεν τήν βιβλιογραφίαν ταύτην, ένεβλέψαμεν έκ 
περιεργεία; εί; τόν πίνακα τών περιεχομένων, καί 
ίδόντ:; συγγραφέα τή ; διατριβή; τόν Κ . Μαυρο- 
φρΰδην, ήλπίσαμεν δ τι έμέλλομεν νά ίδωμεν όρθά; 
τινα ; καί ΰγιεΐ; περί τή ; ιστορία; κρίσεις, διότι τόν 
μεν άνθρωπον έγνωρίζομεν επί πολλά ήδη ·ετη  
έπιμελώ; καί άνενδότω; σπουδάξο.τα περί τήν 
έλληνικήν οιλολογίαν, έλληνικής δέ ιστορία; τ ί ;  

I άλλο; άρμοδιώτερο; κριτή; παρά φιλόλογον, μό- 
1 λ·.; προχθές έκλιπόντα τά  βάθρα τών γερμανικών

3
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πανεπιστημίων; Καί όμω; μετά τήν άνάγνωσιν τής 
διατριβής εκείνης εύρέθημεν έψευσμένοι τής έλπίδος. 
Αντί τών ορθών καί σπουδαίων κρίσεων, τάς οποίας 
προσεδοκώμεν, ένεπέσομεν είς άκοσμόν τινα  καί ά- 
μουσον όχλον παρατηρήσεων, άλλοτρίων— διά νά μή 
είπωμεν σκληρότερόν τ ι  όνομα— πάντη πρός τήν επι
στήμην τή ; ιστορίας" είς τάς όποιας άν έλάβομεν τόν 
κόπον νά κάμωμεν όλίγας τινάς αύτοσχεδίους άντι- 
παρατηρήσεις, παρακαλοΰμεν τόν αναγνώστην νά μή 
μάς κατακρίνγι ώ ; σχολαστικούς. Τό αυτοσχέδιον 
τούτο άρθρον έγράψαμεν έξ ούδενός άλλ’ ή έκ τού αι
σθήματος τής δικαιοσύνης καί τής πρός τήν αλήθειαν 
αγάπης όρμώμενοι, καί έκ τής ειλικρινούς επιθυμίας, 
νά συντελε'σωμεν τό  έν ' ήμϊν, εί δυνατόν, άρνητικώς 
τουλάχιστον είς τήν καί έν Ελλάδι τε'λος πάντων 
διάπλασιν κριτικής σπουδαίας καί φιλοδίκαιου.

Εν σελ. 3 τής ιστορίας του λέγει ό Κ . Παππαρ- 
ρηγόπουλο; τά  έξής. a Κ α τά  τόν Ησίοδον, ένα τών 
άρχαιοτέρων ποιητών, οί θεοί έποίησαν πρώτον τό 
λεγόμενον χρυσούν γένος τώ ν τελείων καί ευτυχών 
ανθρώπων" έπειτα τό  άργυρούν γένος, τό όποιον ήτο 
πολύ υποδεέστερον τοΰ πρώτου, άλλα μετείχε μέ
χρι τίνος τής μακαριότητας αύτοϋ" τρίτον δέ τά τραχύ 
καί άγριον χαλκόϋν γένος, μετά τούτο τό γένος τών 
ηρώων ή ήμιθέων, τό  όποιον ήτο πολύ δικαιότερον 
καί άγαθώτερον τού προηγουμένου" καί έπί τέλους 
πέμπτον, τό  σιδηροϋν γένος, ήτοι τούς παρόντα; αν
θρώπους. Αλλά καί αύτη ή δοξασία φαίνεται μάλ
λον προσωπική τού Ησιόδου γνώμη, διότι δέν συν
δέεται μετά τών γενεαλογιών,αΐτινε; άποτελοΰσι τήν 
βάσιν τή ; αρχαία; ελληνική; ιστορίας, »  Η περικοπή 
αύτη άπήρεσεν εί; τόν Κ . Μαυροφρύδην, διότι νομί
ζε ι ό τι a ή περί τών γενών τούτων κατ’ αυξουσαν 
τή ; αξίας εκπτωσιν άλληλα διαδεχομένων, δόξα δέν 
ήδύνατο μόνον προσω πιχη  τού Ησιόδου γνώμη νά 
ήναι, αλλά κοινή πάσι το ΐ: Ελλησιν" ή τούλάχιστον 
τα ΐ; πλείσταις φυλαί; τα ΐ; σκεπτικωτέραις καί συν- 
νουστέραις, ώ ; προελθοϋσα παρά πάσι σχεδόν τοΓ; 
λαοί; έν γένει μέν έκ τού πολλάκι; έλλόγου θαυ 
μασμοϋ πρό; τό παρελθόν κρείττον πάντοτε τού πα
ρόντος νομιζόμενον καί πολλάκι; όν, (όθεν καί κοι
νότατη παροιμία κάθε πέρυσι καί καλλίτερου), ιδίως 
δ ’ έκ τής συγκρίσεω; τής μεταβατικής έκείνη; πε
ριόδου τού τώ ν έθνών βίου, καθ ήν νέαι ήθικαί άρ- 
χαί άναφυεϊσαι, διαταράσσουσι τήν καθεστώσαν τά- 
ξιν τών πραγμάτων, έως ού άποτελεσθή ή νέα ζύ · 
μωσις καί ίδρυθή ή καινή τάξις πρό; τήν μυθευομέ- 
νην καί ύμνουμένην αρετήν καί εύκοσμίαν τώ ν πα- 
ρελθουσών γενεών. »  Λέν θέλομεν καθόλου νά βασα- 
νίσωμεν τήν παρατήρησιν τού Κ. >1. ότι παρά πάσι 
σχεδόν τοΐς λαοί; έν γένει συμβαίνει τούτο, διότι 
θά μάς άπομακρύνφ πολύ τού προκειμένου ό λόγος. 
Είς ούτως ώρισμένον καί μερικόν ζήτημα τά ; ί>· γ έ ·  
νει παρατηρήσει; καί θεωρία; ήκιστα άποδεχόμεθα, 
διότι άνήκουσιν εί; τήν φιλοσοφίαν τή ; ιστορίας,ό'που 
ή φαντασία,ήμών μάλιστα τώ ν άνερματίστων μέ θε
τικά; γνώσεις Ελλήνων, εύρύ καί έλεύθερον στάδιον 
εύρίσκουσα όύναται νά τρέχγ

ωμοις άίβτονται- ό ΐ ·  άγλχίηφι τιεποιβώς,

¿ίμοα έ γούνα φέρει μ ετά  τ ’  ήβεα xal νόμον 'ίππων. *

Καί τοιοϋτο; ίππο; είναι ή πρώτη παρατήρησι;Τ 
8ν δέν θέλομεν νά σταματήσωμεν κροαίνοντα,διά νά 
μή τόν στερήσωμεν τήν έκ τή ; άγΛαίας του ήδονήν. 
Η δέ δευτέρα παρατήρησι; ανήκει είς τήν ελληνικήν 
γραμματολογίαν τού Κυρίου Βερνάρδυο; (Τόμ. Α . §. 
56, 2. Πρβλ. Βόδε Τόμ. Α ’. σελ. 4 38.) ήν πα- 
ρανοήσας εκθέτει έν τή  έπικρίσει του ό Κ . Μ. νομί- 
ζω ν αύτήν σύμμαχον, έν ώ  είναι έχθρά καί πολέ
μιος. Διά νά κατατοπίσωμεν (orienter) τόν αναγνώ
στην είς τό  ζήτημα, ας μάς ουγχωρηθή νά είπωμέν 
τινα περί τού πράγματος τούτου. Περί Ησιόδου καί 
τή ; ποιήσεώ; του λαλών ό Κ . Βερνάρδυ; αναφέρει 
νέα; ήθικάς καί θρησκευτικά; άρχάς, άναφυείσα; παρά 
τισι Δωριεϋσιν έκ τής συνεπιμιξία; αύτών πρός τούς 
ίωνα;" άλλά μόνον καί μόνον διά νά έξηγήσφ τήν 
πρό; τήν δημώδη θρησκευτικήν καί ηθικήν συνείδη- 
σιν άντίφασιν τού χαρακτήρος τής Ησιοδείου ποιή- 
σεως. Τούτο μάλιστα έχει σκοπόν όλόκληρος ήμνη- 
μονευθείσα αύτη περί Ησιόδου παράγραφος καί ή έν 
τόμ. Β. Μερ. Α ’. § 96" νά δείξη τό  δλω; προσω π ί- 
χάν καί άτομιχόν  καί ταύτης τής περί έκπτώσεως 
τώ ν γενών γνώμη; τού Ησιόδου, καί έν γένει άπά· 
ση; αύτοϋ τή ; ποιήσεως, ήν θεωρεί ρητά iç ώ ; άντίθε- 
τον μέν πρό; τήν έπικήν ποίησιν,ήτι; βάσιν εχει τού ; 
κοινού; καί δημώδεις μύθους, ώ ; απόρροιαν δέ όχι 
τή ; κοινής καί δημώδους θρησκευτικής καί ηθικής συν- 
ειδήσεω; τού έθνους, άλλ’ώ ; πρό; μέν τήν θρησκείαν 
προσπαθούσαν νά συνάψφ τεχ ν ιχ ώ ς  εί; έν άντιμα- 
χόμενα καί έτερογενή στοιχεία, ώ ; πρό; δέ τήν ήθι- 
κήν άπόρροιαν τή ; άτομιχής σχέψεως τού ποιητοϋ. 
0λον τό περιεχόμενον τών περί ών ό λόγο; κεφαλαίων 
τή ; γραμματολογίας τού Βερνάρδυο; νά μεταφέρω- 
μεν ένταϋθα είναι δύσκολου διά τήν ελλειψιν τόπου. 
Περιοριζόμεθα διά τούτο μόνον είς τήν αντιγραφήν 
τών έξής χωρίων, β Τοιαύτη ποίησι; δέν έχρησίμευ- 
σεν είμή ώ ; σημείου μόνον τής ήθική; μετατροπής 
τή ; έλληνική; άναπτύξεως, ούδ’ έσχε διάρκειαν τινα 
μόνιμον, ποάν J" ό .Ιιγώ τερον  έπενέργειάν τινα. ε ίς  
τύ  έθνος. Η ποίησι; αύτη, έργον σκέψεως, έλκει τήν 
καταγωγήν έκ τών λογίων τού έθνους, όχι έκ τού 
έθνους αύτού, πρό; 8 δέν ήτο προσιτή, ώ ; μή σαφή 
τινα καί εύληπτου έχουσα τήν φράσιν, άλλ άναπο- 
σπάστω; προσδεδεμένη εί; τό  γράμμα (θρησκευ
τικών καί ηθικών δοζασμάτων) άνήκεν εί; περιωρι- 
σμένην τινα  τάξιν λογίων όμοφρόνων, είς ού; καί μό
νου; ήτο καταληπτή. »  (Bernhardy, geschichte der 
griech. Litteratur Τόμ. Ι,σελ. 288.) ο Καί αύτή δ ή 
σοβαρότης καί τραχύτη; τή ; λέξεω; ήτο έμπόδιον 
εί; τό  νά έξαπλωθή ή ποίησι; αύτη είς τό  έθνος,» διά 
τούτο καί ονομάζει τήν ποίησιν ταύτην gelesenes 
Buch, τουτέστι βιβλίου άναγνωστόν, όπερ περί αρ
χαίου ελληνικού βιβλίου λεγόμενον σημαίνει, ό τι δέν
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ήτο δημοτικόν, εθνικόν, δ ιότι τά  δημοφιλή ποιήματα 

ήσαν κυρίως άπαγγελτά καί ακουστά, όχι άνα- 
γνωστά. Εν δέ τή  2 σημ. τής 96 §, (σελ. 290) λέ
γει ρητώς ό τι τά  μέν άλλα τά  κατά τόν Ησίοδον 
(άν ό ποιητής υπήρξε πρό τού Ομήρου ή μετ αύτον 
χ τλ .) δυνατόν νά γίνωσιν άμφισβητήσιμα, βεβαίως 
όμως καί ασφαλώς (sicher) ή έπί άποάοιάνία ευδαι
μονία  ΘΜψις, ή τών παραπτωμάτων έξάγνισις χά- 
ριν άποκαταστάσεως τής πρό; τόν θεόν κοινωνίας, ή 
ταλαίπωρος δεισιδαιμονία, καί ή μακρά σειρά ιδεών 
είς όποίας μόνον ό συντετριμμένην έχων τήν καρδίαν 
δύναται νά καταντήση, ταύτα πάντα δέν είναι καρ
πός τής άμεσότητος (Unmittelbarkeit) τού βίου καί 
τής φαιδρά; έκείνη; περί τών θείων καί ανθρωπί
νων πραγμάτων θεωρίας, ή τι; άποτελεί τό  κυριώ- 
τατον γνώριστα τού έλληνικοϋ χαρακτήρος καί τή ; 
ιωνική; (τή ; καθ’ αύτό έλληνική; καί δημοτική;) 
ποιήσεως μέχρι τώ ν χρόνων τή ; μελαγχολική; έλε- 
γείας. »  Πολλαχού δέ τού συγγράμματος του 6 Κ. 
Βερνάρδυ; επαναλαμβάνει ό τι τό  κυριώτατον τούτο 
γνώρισμα τού έλληνικοϋ χαρακτήρος είναι άμα καί 
κυριώτατον γνώρισμα τού χαρακτήρος τής έλληνική; 
φιλολογίας.

Καί ταύτα μέν ό Βερνάρδυ;. ίδωμεν δέ τ ί  λέγει 
καί ό Γρότης, ό τήν άρίστην περί έλληνική; ιστορία; 
έκδεδωκώ; συγγραφήν, ούτινος ό Κ. Παππαρρη- 
γόπουλος ακολουθεί τά σύστημα καί τά ; άρχάς. 0  
ιστορικό; ούτο; άφ’ ού έκθέτει τήν τώ ν γενών διαί- 
ρεσιν ταύτην τού Ησιόδου έπιλέγει. a Αύτη είναι ή 
σειρά τών διαφόρων γενών, τά  όποια ό Ησίοδος ή 
όςτι; δήποτε είναι ό συγγραφεύς τών a Εργων καί 
Ημερών »  απαριθμεί, όσα είχον ύπάρξγι μέχρι τών 
ήμερων του. Τά εκθέτω δ  ένταύθα όπως έχουσιν έ
κεί, χωρίς νά έχω πολλήν έμπιστοσύνην εί; τά ; έρ- 
μηνείας, όσα; περί τούτων μά; παρέχουσιν οί κριτι
κοί. Κ ατά  πολλούς λόγους διαφωνοϋσι πρό; τόν έν γέ- 
νει τόνον καί τά  αισθήματα τώ ν ί-ΙΛηνιχών  μύθων" 
εκτός δέ τούτου καί πρό; τώ ν γενεών τήν σειράν δέν 
είναι ούτε φυσική ούτε ομογενής ή διαίρεσι; αύτη 
——διότι τό  γένος τώ ν  ήρώων ούτε ονομασίαν τινά 
κατά τά  μέταλλα έχει ούτε νόμιμόν τινα  καί εύλο
γον θέσιν καταλαμβάνει κατόπιν τού χαλκού γένους. 
Πλήν δέ τούτου καί ή περί τών δαιμόνων έννοια ά- 
πάδει καί πρός τόν Ομηρον καί πρό; τήν '  Η σιόόειον  
θεογονϊαν’ »  καί εξηγεί κατωτέρω τό πράγμα. Καί 
ό Γρότης λοιπόν συμφωνεί πληρέστατα πρό; τόν 
Βερνάρδυν.

0  οέ Βόδε (Geshiehte der hellenischen Dicht
kunst. Τόμ. Α '. σελ. 438) όμιλών περί τών έργων 
καί Ημερών τού Ησιόδου a Η φαιδρά, λέγει, περί τών 
θείων καί ανθρωπίνων πραγμάτων θεωρία, ή όποια 
αποτελεί τό  κυριώτατον γνώρισμα τού έλληνικοϋ χα
ρακτήρος, καί παρίσταται θαυμασίως έν το ί; ομηρι
κοί; έπεσιν, έν τώ  'ίΐσιοδείω τούτωμύθω εξαφανίζε
τα ι σχεδόν παντελώς. I I  θλίψις διά άνεπιστρεπεί ά- 
πολεσθεΐσαν ευδαιμονίαν, ήτις παρέχει εί; τήν έκ- 
θεσιν τόσον μέλανα χρώματα, δεικνύει συγχ ρόνως τήν 
πνευματικώ; άσαφή μεταβατικήν περίοδον, καθ’ ήν
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ό άνθρωπο; πολεμεί πρό; εαυτόν, ούδ’ απέκτησε·» έ τ · 
τήν έκ τή ; βαθυτέρας εί; τόν βίον έμβλέψεως ήσυ- 
χίαν τού πνεύματος. Εάν δέ πολλά τινα έν τή  ποιή
σει ταύτη είναι άτοιιιχά, καί αφορμήν "έχουσι τά ; 
προσωπιχάς  τοΰ ποιητοΰ σχέσεις, θά ήτο όμω: αδύ
νατον τό  νά ύποδειχθή έν ποιήματι τοιαύτη έ ζ  ί-.το- 
χειμένου διάθεσι; ποιητοϋ, άν ούτο; έζη κατά τήν 
άκμήν τή ; ομηρική; ποιήσεως, κ τλ. »  Αλλα; μαρτυ
ρία; είναι περιττόν, νομίζοαεν, νά παραθέσωμεν, διότι 
έλπίζομενότι ό άναγνώστη; θά έπείσθη ήδη άδιστά- 
κ τω ; ά) ό τι ή ούτως εύλαβώ; καί πεφυλαγμένω; έκ- 
φρασθεϊσα γνώμη τού Κ. Π. ότι a ή περί τώ ν γενών 
δοξασία φαίνεται μ&.Ι.Ιον προσωπική τού Ησιόδου 
γνώμη »  δέν έπρεπε νά παραξενεύσνι ποσώς τόν Κ. 
Μαυροφρύδην, διότι είπερ τ ι ;  καί άλλη ή Ησιόδειο; 
ποίησι; έ>· γ ένε ι περιέχει προσωπιχάς , άτομιχάς, 
έ ζ  ύποχειμένου  γνώμας, καί αισθήματα, καί β ') 
ό τι τήν περί τής μεταβατική; ήθική; καί θρησκευτι
κής καταστάσεως, είς ήν ώ ; φαίνεται εύρέθη ό ΙΙσίο- 
δος, ιδέαν, μετεχειρίσθησαν ό Βερνάρδυ; καί οί λοι
ποί διά νά έξηγήσωσιν όχι τό  δημώδες καί έθνικόν 
καί πανάρχαιον τή ; Ησιοδείου γνώμης, άλλά τό ό'λως 
έναντίον, τό  έ ; υποκειμένου, άτομικόν καί προσωπι
κόν’ — τούτο δ  εικότως καί εύλόγως, διότι τό  δημώ
δες καί έθνικόν πηγάζει οχι έκ μεταβατικής τούτέ- 
σ τ ι στιγμιαίας σχετικώ; ήθική; καί θρησκευτική; 
μεταβολής, άλλ’ έκ μονίμου μακρά; καί σταθερά; 
ήθική; καί θρησκευτική; συνειδήσεω; καί πεποιθή- 
σεως. Αφίνω τόν άλλον ίστορικώτατον λόγον, 8ν α 
ναφέρει ό Γρότης, 8ν παρατίθησι καί ό Κ . Παππαρ- 
ρηγόπουλος, καί 8ν περιεφρόνησε ό Κ. Μ. έν ώ  είναι 
σπουδαιότατος, ό τι ή ήσιόδειος διαίρεσι; αύτη τών 
γενών a δέν συνδέεται μετά τών γενεαλογιών α ΐτ ι
νε; άποτελοΰσι τήν βάσιν τή ; αρχαίας ελληνικής ισ το 
ρία; » ,  έάν δηλονότι πρέπει νά θεωρήσφ τ ι ;  ώ ; ισ το 
ρίαν τά ; περί τών μυθικών εκείνων προσώπων καί 
πραγμάτων ειδήσεις.

Ο ,τ: δέ κατωτέρω ό Κ. Μ. έπκρέρει ό τι σή περί τού 
χρυσού αίώνο; καί τή ; έν τώ  κήπω τή ; ’Εδέμ εύζωΐα; 
καί μακαριότητο; καί τή ; έξ αύτή; κα τ’ όλίγον έκ- 
πτώσεω ; δόξα δέν ήτο μόνον τώ ν Ισραηλιτών άλλά 
καί άλλων πολλών Ασιανών τε  καί Ευρωπαίων λαών, 
δι’  α; είπομεν α ιτία ; άναφυείσα, »  ούτε άληθέ; εί
ναι ούτε σχέσιν τινά έχει πρό; τό  περί ου ό λό 
γο ; ζήτημα" διότι ούτε κατ όλίγον έγένετο ή έκ 
τής έδεμείου μακαριότητο; έκπτωσι; ούτε a διά τά ; 
αύτά; α ιτία ; άνεφόη, »  δ ιότι ή τοιαύτη δοξασία είναι 
καρπό; καί μονίμου καί γενική; ολοκλήρου έθνους θρη
σκευτική; συνειδήσεω;, παρά πάντων όμολογουμένη, 
καί πρό; ούδέν άντιφάσκουσα" έπειτα έκεί μέν είναι 
άπλή άντίθεσι; τού παρόντος πρό; τά παρελθόν, πα 
ρά δέ τώ  Ήοιόδω υπάρχει βαθμιαία νϋν μέν πρό; τό 
χείρον άπαξ δέ καί πρό; τό  βέλτιον σχετικώ; μετα
βολή, όπερ όλως διάφορον. Διά τού; αύτού; δε λό
γους αποβαίνει ανίσχυραν καί τά έκ τού όμήρου πα
ράδειγμα (ϊλ. Α. 220, καί Ε. 303 .) ούδ έχει τινά 
πρό; τό  προκείμενον σχέσιν.

■ Εν δέ σελ. 104 τού Φ ι.Ιίστορος λέγει ό επικριτή;
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«έν  σελ. 3 8 καί αλλαχού περί τών μύθων των Ελλή- 
ν®ν όντος τού λόγου πυκνή χρτ,σις γίνεται τών όνο 
μάτων <τύμΰο.Ιον, σύμΡο.Ια , Ο ίΙη γ ο ρ Ια ι,  χωρίς 
νά δοθή πουθενά έρμτ,νεία τ ι ;  αύτών. Δ ιατί τόση φει- 
δωλεία λόγου περί πράγματα τόσον σκοτεινά καί δή 
καί άγνωστα παρ’ ήμϊν καί προς αυτούς τούς έν τώ  
πανεπιστημίω φοιτώντας ; Πώς θά εννοήσουν οϊ πολ
λοί, ών χάριν γράφεται ή παρούσα ιστορία, τούς ού
τω ς άνεξηγήτους παρεμβαλλομένους τούτους όρους ; ο 
Πρώτον μέν ό επικριτής λανθάνεται λέγων ότι οί όροι 
ούτοι δέν εξηγούνται έν τή, ιστορία. Αν άνεγίνωσκε με
τά  προσοχής τό  βιβλίον,θά έβλεπεν ό'τι πρό δύο μό
λις σελίδων αί λέξεις αύται έξηγούνται. Ιοού τ£ λέ
γει έν σελ.36 ό Κ.Π. σΔέν έπεχείρησαν όμως νά δια- 
βιβάσωσιν (οί έ ξ  Ασίας καί Αίγυπτου ιερείς) τάς γνώ 
σεις ταύτας δι' άμεσου καί κυριολεκτικής έξηγήσεως, 
ήτις δεν ήθελεν ίσως άποβή καταληπτή ή δέν ήθελε 
προξενήσει έντύπωσιν εις άκροατάς αμαθείς- άλλά με- 
τεχειρίσθησαν προς τούτο σύμβολα καί αλληγορίας, 
δηλαδή εικόνας καί σημεία, έπιτήδεια νά παραστή- 
σωσιν εις τ ά  όμματα καί εις τήν φαντασίαν μάλ
λον ή εις τόν νούν τών άκροωμ-ένων, τά  πράγ 
ματα καί τά  νοήματα όσα προέκειτο νά έξηγηθώ- 
σιν είς αυτούς. Διά τού συμβολικού λοιπόν τούτου 
καί άλληγορικού τρόπου, είσήγαγον οί ιερείς έκείνοι 
είς τήν Ελλάδα τά  δόγματα αύτών περί τής θεότη- 
τος, περί τής φύσεως καί περί τής άνθρωπότητος, καί 
αυτη ύπήρξεν ή πρώτη τών μύθων αφορμή.» Βλέπει 
λοιπόν ό αναγνώστης πόσον καθαρά έξήγησεν ό. Κ.. Π. 
τήν σημασίαν τών περί ών ό λόγος ορών. Αλλά καί άν 
έλειπεν ή έξήγησις αύτη, ητο τούτο σφάλμα τής ίστο 
ρίας; Πάσα συγγραφή, μάλιστα δέ ή  ιστορία, όσον 
δημώδης καί άν είναι,προϋποθέτει άναγκαίως εις τόν 
αναγνώστην εί μή άκριβεστάτην καί εύκρινεστάτην 
γνώσιν,άλλά γούν εΐδησιν όποιανδήποτε έννοιών τινων, 
ώνάνευ τό βιβλίον μένει άκατάληπτον. Αν ό ιστορικός 
πρέπει νά έξηγήση όλους τούς όρους καί τάς λέξεις 
οσας μεταχειρίζεται,τότε άλλοίμονον ! τά  έργον του 
πρέπει νά γίνη (ΙίοΙίοηοαίτο ι]β εοηνβΓεαίϊοη τό τε  δια- 
τ ί  τάχα νά έξηγήσνι μόνον τά ; λέξεις σύμβολον καί 
άλληγορία;Διατ{όχι καί τάς λέξεις μύθος,θρησκεία.φι
λοσοφία, έπιστήμη, γνώσις,δοξασία,δόγμα,κτλ. κ τ λ . ; 
Οσον άναγκαϊαι είναι αί πρώται άλλο τόσον άναγκαϊ 
οι είναι καί αί λοιποί λέξεις. Ας μας συγχωρήση, δέ 
ό έπικριτής νά τώ  παρατηρήσωμεν ό τι αδικεί πολύ | 
τούς φοιτητάς τού πανεπιστημίου, ύποθέτων αυτούς 
μή γινώσκοντας τήν σημασίαν τών λέξεων αλληγο
ρία καί σύμβολον. Ό χ ι  τού πανεπιστημίου οί φοι- 
τηταί,άλλά και του Γυμνασίου,καί τού έλληνικού σχο
λείου καθόλου είπείν οί μαθηταί εύλόγω; πρέπει νά 
ύποθέσνι τις ό τι γινώσκουσι τήν σημασίαν τών περί 
ών 6 λόγος λέξεων,έννοεϊται οί μέν εύκρινέστερον καί 
άκριοέστερον, οί δέ άμυδρότερον καί σκοτεινότερου" 
αλλά τούτο συμβαίνει καί διά πάντα άλλον όρον. Ευ
τυχώς ή σήμερον σπουδάζουσα νεολαία ούτε δύσνους 
είναι ούτε οψιμαθής" γινωσκει άριστα πράγματα, τά 
όποία άλλοι μόλις διά κόπων άτρύτων όψέ τής ηλι
κίας μαθόντες, νομίζουσι διά τούτο καί είς τούς

άλλου; δύσλη πτα καί σκοτεινά καί άγνωστα. Αλλοι 
λόγος, άν εις κατάληψιν τών λέξεωιΓάλληγορία καί 
σύμβολον χρειάζεται ή σανσκριτική γλώσσα. Τότε 
κύπτομεν τήν κεφαλήν.

Εν σελ. 4 40 άναφέρων τάς έν σελ. i  9 — 30, 
32,55 καί 56 περί τών μύθων περικοπας ό Κ .Μ .λέ
γει «όθενδήποτε ήρύσθη τάς άποφάνσεις ταύτας ό Κ. 
Π. ειτε έκ τής περιουσίας τών ιδίων γνώσεων, ε ίτ 
έκ τού Γρότη, δέν δυνάμεθα νά τάς παραδεχθώμεν 
απολύτως.» Περί τού αντικειμένου τούτου εγραψεν 
ικανά καί πέραν τού δέοντος ίσως διεξοδικώς ό Κ. 
Π. καί άπόρούμεν πώς κατώρθωσεν ό Κ . Μ. νά γράψη 
3 περίπου σελίδας λέγων πράγματα, τά  όποία 
ούτε ήονήθη ό Κ . Π., έξ έναντίας δμολογεϊ καί δια- 
τρανοί πολλαχοϋ τού συγγράμματος του, ούτε σπου- 
δαίαν άντί^ρησιν παρέχουσι πρό; τήν περί τών μύ
θων γνώμην του. Οτι οί μύθοι είναι «  τ ά  πρωτό
πλαστα ποιητικά δημιουργήματα τώ ν έθνών παν
τοία;, φυσικά;, ήθικάς, θεολογικάς άληθεία; φέροντα- 
ό τι είνε ή πηγή καί ρίζα τής ποιήσεως καί τής άλ
λη; τέχνης, τί.ς θρησκείας, καί τής έπιστήμη;, ό τι 
είναι ή πρώτη θεολογία καί φιλοσοφία τω ν »  ούτε ό 
Κ. Γρότε ούτε ό Κ . II. άρνειται. Α λλ ’ ό Κ. Μ. λέ
γει ό',τι είπαν πολλοί, ό τι οί μύθοι ούτοι περιέχουσι 
καί ιστορικά; άληθείας. Περί τούτου ό τε  Γρότε καί 
ό Κ . Π. άπαντώσι ρητώ; πρός τού; έρμηνευτάς τών 
μύθων ταύτα" «Δεχόμεθα πρός στιγμήν ότιύπάρχου- 
σιν έν τοίς μύθοις, οχι μόνον πράγματα άξια ν’ άνα- 
γραφώσιν είς τήν ιστορίαν, τούτέστι φυσιολογικαί,φι- 
λοσοφικαί, θρησκευτικαί, ήθικαί κλπ. ειδήσεις, τά ; 
όποιας παραδεχόμεθα καί άναγράφομεν εις τήν ιστο
ρίαν, διότι περί τούτων ούτε ήμεϊ; ούτε σείς έχετε 
τινα αμφιβολίαν, άλλά καί πρόσωπα καί γεγονότα 
ιστορικά. Αλλά πρώτον συμφωνήσατε υμείς πρό; άλ- 
λήλους, φθάσατε είς συμπέρασμα,όπερ νά φανή, αναμ
φίβολον εί; όλου; ύμάς, καί ημείς εϊμεθα πρόθυμοι νά 
τό  παραδεχθώμεν. Αλλ’ όταν όμως δέν υπάρχει ?ν 
χαί [i< iror πρόσωπον ή γεγονός περί του όποιου μη
δαμώς άμφιβάλλοντε; νά συμφωνήτε πρός άλλήλου; 
υμείς, οι γράφοντες μυθολογίας, ιστορίας τής θρη
σκείας, τής φιλοσοφίας, εί όπως άλλως κεν όνομά- 
ζωντα ι τά  συγγράμματα, έν οί; έξεθέσατε τάς γνώ - 
μα; σας ταύτας, πώς θέλετε νά παραδεχθώμεν ώ ; 
αναμφίβολα τά  μυθικά πρόσωπα καί γεγονότα ημείς, 
οί γράφοντες τήν ιστορίαν, «  τήν ασφαλή, τήν βε- 
βαίαν ιστορίαν τής Ελλάδος, όπως σήμερον έννοούσι 
τήν Ιστορικήν έπιστήμην (ϊστορ. τ ι  έλλ. εθν. Α ', ά, 
σελ. 56) ; ο Δέν βλέπομεν πώς είναι δυνατόν νά 
μή συμφωνήσγ, τις πρός τήν ακαταμάχητου λογικήν 
τών λόγων τούτων τού Γρότε καί τού Κ. Π. όστις 
κάλλιστα έπραξεν άκολουθήσας τάς άρχάς καί τό 
σύστημα τού άγγλου ιστορικού. Αφ’ ού δέ ύπάρχουσι, 
καί εύλογώτατα, άμφιβολίαι περί τής ιστορικής ά
ληθεία; τώ ν  προσώπων καί γεγονότων τών όμηρι- 
κών ποιημάτων, ποίαν ιστορικήν άλήθειαν άναμ- 
φισβήτητον έχει τ ι ;  νά περιμέν/ι έκ τών μύθων ; 
Αλλ' »άλλο είναι τό ζήτημα, λέγει έν τέλει ό K .M ., 
άν ή περί τού; μύθους σπουδή καί αί διάφοροι πρό;
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¿ξήγησίν των άπόπειραι πρέπει νά παρηληφθώσιν εις 
τήν ιστορίαν, τήν παντός συμβολικού περικαλύμμα
τος γυμνήν άλήθειαν έρευνώσαν, καθώς σήμερον σ τε 
νώ; περιορίζεται, μάλιστα είς σύνοψιν ιστορικήν χ ά 
ριν τώ ν πολλών γραφομένην. »  σ Αλλο είναι τό  ζή 
τημα ! »  Αλλά τό  άλλο Ισα Ισα ζήτημα τούτο, ά 
ευλογημένε ! έβράχνιασε συζητών καί έκθέτων εί; 
ολοκλήρους σελίδας ό Κ . Π. Λφ’ ού δέ τέλος πάντων 
είδες τό  φώς τό άληθινόν, πρός τ ί  όλος αύτός ό θό

ρυβος τής άντιλογίας ;
’Εν σελ. Η  4 τής ιστορίας λέγει ό Κ. Π. τά  εξής 

α Περί δέ τών καλών τεχνών δέν έχομεν,κατά δυσ
τυχίαν, έξαιρέσει τής ποιήσεως, είμή άσαφεστάτας 
ειδήσεις- άλλά τώ ν τεχνών ή καλλίστη έκείνη 
καί ΰψίστη ήκμασεν έκτοτε θαυμασίως παρά τοίς 
Ελλησι. Τό άρχαιότατον αυτής είδος υπήρξε, καθ’ 
όλας τάς πιθανότητας, τό έπικόν, καί ιδίως τό  ηρωι
κόν έπος, δηλαδή ή διήγησις τώ ν ήρωϊκών κατορθω
μάτων, τής όποίας λαμπρότατα δείγματα περιεσώθη- 
σαν, αί πολλάκις μνημονευθεϊσαι Ίλ ιά ς καί Οδύσσεια, 
διότι όχι μόνον τό  γενεαλογικόν έπος καί ή διδα
κτική τού Ησιόδου ποίησις (έργα καί ήμέραι), άλλά 
καί αύτή ή ιερατική, ή άποδιδομένη είς όρφέα καί 
Μουσαίον, έ τ ι δέ ή ίΐσιοδική Θεογονία, φαίνονται 
μεταγενέστεραι τής ομηρική; ποιήσεως. Τό δ' έπος 
υπήρξε τό άρχαιότατον είδος τής έλληνικής ποιή
σεως, διότι έθεράπευσε τήν πρωτίστην τού ήρωϊκού 
τούτου έθνους ηθικήν καί διανοητικήν χρείαν. Αλλα 
έθνη ύμνησαν πρό πάντων τήν παντοδυναμίαν τού 
θεού- δ ιότι άαα μέν εϊχον ύγιεστέρας περί θεού δο
ξασίας, άμα δέ τοσαύτα έν τώ  κόσμω τούτω  έπαθον 
άπό τής τυραννίας ιδίων ή ξένων δεσποτών, ώστε, 
ταπεινωθέντα καί έξευτελισθέντα καί μηδεμίαν έπί 
γής εύρίσκοντα παραμυθίαν, έστρεφον τάς έλπίδας 
καί εύχά; αύτών πρός τόν ουρανόν. Τινά μάλιστα 
τών έθνών τούτων ούδέ έσχον άλλο είδος ποιήσεως 
είμή τό  ιερατικόν, ώ ; οί Εβραίοι, οϊτινες καί άνε- 
δείχθησαν είς τούτο άμίμητοι. έ ξ  έναντίας οί Ελ
ληνες έπρέσβευσαν όλω; νηπιώδεις περί θεότητος δο
ξασίας, πρός δέ τούτοι; διάγοντες βίον μάχιμον καί 
άνεξάρτητον καί όντως ήρωϊκόν, έπί τοσούτον συνέ- 
λαβον τήν συνείδησιν τής υπεροχής καί άξίας τού άν- 
θρώπου, ώστε καί είς τούς θεούς άπέδωκαν καί τό 
σχήμα, καί τά  πάθη καί τέν βίον αύτών. Φυσικόν 
λοιπόν ητο νά ύμνήσωσι πρό πάντων τάς μεγάλα; 
τής ήρωΐκής αύτών γενεάς πράξεις. Διά δέ τούτο ή 
θρησκευτική ποίησις όχι μόνον ύπήρξε μεταγενεστέρα 
παρ αύτοϊς, άλλά καί πολύ ύποδεεστέρα τής έπικής, 
εί; ήν έκ πρώτης άφετηρίας άπέοησαν απαράμιλλοι. » 
Ας κρ·.νη ό άναγνώστης άν είναι ποτέ δυνατόν νά 
έκτεθώσι πράγματα όρθότερα καί καθαρούτερα ; Καί 
όμως είς τόν Κ . Μ. έφάνησαν α συγκεχυμένα»; λεγά
μενα. »  Διά τ ί ; Δ ιότι α τά  τελευταία ταύτα, λέγει, 
«  διά τούτο δέ ή θρησκευτική ποίησις όχι μόνον ύ· 
πήρςε μεταγενεστέρα κτλ. (ΐδε άνωτέρω τό  χωρίον 
τού το )» «δεικνύουσιν ότι ό συγγραφεύς τήν Οριισχεν· 
τιχήν  ποίησιν θεωρεί ώ ς τ ι είδος τήςκαθόλου ποιήσεως 
καί άντιτάσσει πρό; τήν επικήν ώς έτερον παράλλη-

λον είδος. Αλλά, νομίζω, ούχ’ ούτως έχει. » Καί 
συγκροτείται λοιπόν τετρασέλιδο; (!) περί ποιήσεως 
καί ειδών τής ποιήσεως θόρυβο;! Αλλά πρός Θεού άν- 
τιδιέστειλεν ή άντέταξέ ποσω; ό Κ.Π.πρό; τήν έπικήν 
τήν θρησκευτικήν ποίησιν ώς έτερον παράλληλον εί
δος ; Ούδαμώ;! Η μόνη άντιδιαστολή καί άντίταξι; 
τήν όποίαν κατώρθωσε νά μή έννοήση ό Κ. Μ. είναι 
αύτη καί μόνη, ό τι είς άλλων μέν έθνών (καθώς τό  
έβραϊκόν) τούς παναρχαίους χρόνους άνεπτύχθη ή 
θρησκευτική ή ιερατική ( I )  (ώ ;  έκ τού έπικρατούν- 
τος έν αύταίς στοιχείου, ό χ ι ώς έκ r o í  τεχνιχοΰ  
είόονς, έπικοϋ, λυρικού, δραματικού) ποίησις, είς δέ 
τού; παναρχαίου; χρόνου; τής Ελλάδος παρήχθη ή 
έπική ποίησις, ιδίως τό  ήρωϊκόν έπος. II άντίθεσι; 
λοιπόν άναφέρεται όχι ε ί; τό  γραμματολογικόν εΐΛος 
τώ ν άντιτασσομένων τούτων ποιήσεων, άλλ είς τόν 
έπικρατούντα τής ν.Ιης αύτών χαρακτήρα, έκείνης 
μέν τόν θρησκευτικόν, ταύτης δέ τόν ήρωϊκόν. Ταύτην 
δέ τήν άντίθεσιν έξηγεϊ ό Κ. Π. έκ τής διπλή; ταύ 
της αιτίας, ό τι εκείνα μέν τά  έθνη α άμα μέν είχον 
ύγιεστέρας τών Ελλήνων περί θεού δοξασίας, άμα δέ 
τοσαύτα έν τώ  κόσμω τούτω έπαθον άπό τής τυραν
νίας ιδίων ή ξένων δεσποτών, ώστε ταπεινωθέντα 
καί έξευτελισθέντα καί μηδεμίαν έπί γής εύρίσκοντα 
παραμυθίαν, έστρεφον τάς έλπίδας καί εύχάς αύτών 
πρός τόν ούρανόν' έξ έναντίας δ ’ οί Ελληνες έπρέ
σβευσαν δλως νηπιώδεις περί θεότητος δοξασίας· πρός 
δέ τούτοι; διάγοντες βίον μάχιμον καί άνεξάρτητον 
καί όντως ήρωϊκόν, έπί τοσούτον συνέλαβον τήν συν- 
είδησιν τής ύπεροχή; καί άξίας τού άνθρώπου, ώστε 
καί είς τούς θεούς άπέδωκαν τό  σχήμα καί τά  πάθη 
καί τόν βίον αύτών. Φυσικόν λοιπόν ητο νά ύμνή
σωσι πρό πάντων τάς μεγάλα; τής ήρωΐκής αύ.-ών 
γενεάς πράξεις. Διά δέ τούτο ή θρησκευτική ποίησις 
όχι μόνον ύπήρξε μεταγενεστέρα παρ’ αύτοίς, άλλά 
καί πολύ ύποδεεστέρα τής έπικής, εί; ήν έκ πρώτη; 
άφετηρίας άπέβησαν άπαράμιλλοι.»  ’Ερωτώμεν πάντα 
νοήμονα άναγνώστην. Ταύτα πάντα είναι όρθά, λο
γικά, καθαρά, θεοφάνερα πράγματα ή όχι; Καί όμως 
ταύτα ό Κ. Μ. λέγει «συγκεχυμένα,» καί έκτείνεται 
είς άλλ άντ άλλων περί τής ποιήσεως καί τών ει
δών αύτής διαιρέματα καί ύποδιαιρέματα, ζη τή 
ματα καί παραζητήματα, άσχετα όλω; πρός τό  προ- 
κε;μενον. Τό δέ καί άστεϊον είναι ό τ ι όχι μόνον τά

(α,'Εννοείται οτι τά δύο τούτα επίθετα μεταχειρίζεται ώς συ
νώνυμα 6 Κ. Π. έχ προθέσεως δήλον οτι, έν ψ άχριδώς είπείν 

δι’ αύτών σημαίνινται διάφ ροι χαραχτήρες ποιήοειος. Ά λλά  
τοΰτο γίνεται έξ άνάγχης έν παροδιχή τή ; ποιήσεως ρνεία,όπιίαν 
πο-.είτοι συνήθως ό γράσων τήν ιστορίαν εθνου; τινές, t i  ή 
ακροθιγώς μόνον χαΐ χατά τήν γ  ε ν ·. χ ή ν αύτών μορρή-, 
όχι χαΐ χατά τ ο ύ ς ε ί δ ι χ ο ύ ς  χαραχτήρας χαΐ υποδιαιρέσεις, 
άναψέρονιαι χαί πρέπει ν’ άναιρέρωνται πάντα τά  έξωάεν του 
χαθ" αύτό χόχλον τής ίοτορίας προσλαμ6ανόμεν* πράγματα. 
Καθ' όλιν είπείν, τά  τρία ταντα πράγματα, ποίηοις, ίοτορία 
χα! φιλοτιμία έμειναν χα! θά μενωτι πάντοτε πράγματα ά- 
χατάληττα είς τους σχολαστιχούς χο'ι τού; ανθρώπους των 
τετραδίων. Εύτνχώς δ Κ. Μ. δέν παρετήρτσεν, ως φαίνεται, 

'  τήν αννωννμίαν ταύτην,χαί άπηλλάγημεν οϋτω τεσσάρων του- 
• λάχιστον άχόμη έπιχριτιχών σελίδων.



λεγόμενοι έν τή περί ής 6 λόγος σελίνι, δέν ένόησεν 
ή τουλάχιστον ττολί» έπιπολαίω; άνε'γνω ό Κ- Μ., 
αλλά καί μαντεύει ό τι ο δ Κύριο; Πα^—αρρτ,γότιου- 
λο; έν τή  προκειμένη, σελίνι ήθελεν ίσως νά εΐτπρ τ ι  
περί τού πρότερον μέν σφοδρώ; άμφισβητουμένου, 
νύν δέ σαφώς λελυμένου ζητήματος, πότερον το έπος 
νΐ τδ  μέλος πρότερον άνεπτύχθη παρά τοϊς ίίλλησι 
καί ν άποφανθή υπέρ τής ύγιεστέρα; γνώμης, ό τι τό 
έντεχνον έπος είναι κ τλ. κτλ. κ τλ  ο όχ ι, Κύριε 
Μαυροφρύδη, δέν ήθελε νά εΐπη τίπ οτε τοιούτον ό 
Κ. Π. όχι δι’ όνομα τού θεού, όχι μά τούς Μαραθώνι 
προκινδυνεύσαντας τών προγόνων, καί τούς έν Πλα- 
ταιαϊς παραταξαμένους, καί τούς 'έν Σχλαμίνι ναυ- 
μαχήσαντας, καί τούς— τού; γνωρίζεις όλου; μέ τδ 
νύ καί μέ τδ  σίγμα. ’ Αλλά σύσαι -ημάς άπδ ανθρώ
που φιλολόγου, Κύριε !

( ΑχοΛουθεϊ.) Β.
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Αίς τού έτους, τόέαρ καί τδ  φΟινόπωρον, ή Κ. Νε- 
λίς, καταλείπουσα καθ’ εξιν μάλλον τούς Παρισίους, 
ίρχετο  είς'Ραμβουλιέ, εις της Κ . ’Ορβινιύ. Καί εύθύ; 
τό τε  άπδ τήν άπέραντον καί ζοφεράν έκείνην οικίαν 
έξωρίζετο ή σιωπά, ώστε άλλο δέν ήκουες παρά ά
σματα, καγχασμούς καί άτελεύττ,τον πολυλογίαν. 
Εις τδ  πρώτον πάτωμα άνηίχει Επωδή, εις τδ  δεύ
τερον στρόβιλος, καί εις τδ  τρίτον δύο ή τρεις νέαι 
καί φιλομειδεϊς κεφαλαί έφαίνοντο εις τά  παράθυρα. 
Πλήθος ωραίων κυναρίων έχόντων τάς τρίχας άτά- 
κτους καί ώρθωμένας ώς άκάνθας έγαύγιζον παρά τάς 
κλίμακας, καί οι πετεινοί τής αυλής, έκστατικοί καί 
χαίροντες, άνεμίγνυον τάς οξείας φωνάς των μέ τήν 
συμφωνίαν έκείνην.

Πόθεν δέ ό τόσος θόρυβος; αίτιος αύτών ήτο ή 
νε ϊν ι; Μάρθα Νελίς, ήτις ήθελε νά άρχεται ό θόρυ
βος τά  χαράγματα καί νά τελειώντ, μετά τά  μεσά- 
νυκτα. Ποτέ δέν έγεννήθη όν φιλοταραχότερον αύτής· 
ή άδελφή τνις Μαρία έλεγεν ό τι μόνον βλέπουσα τήν 
Μάρθαν νά τρέχγι άδιακόπω; ήσθάνετο τούς πόδας 
της κεκμηκότας. Βέβαιον δέ είναι ό τι ενώ τήν έβλε
πες είς τόν κήπον τήν έβλεπες καί εις τόν Εξώστην’ 
ένώ τήν ήκουες παίζουσαν κύμβαλον είς τήν αίθου
σαν, τήν εϋρισκες καί μεταξύ δένδρων κρατούσαν 
βιβλίον’ ή καλή αυτή κόρη έδόξαζεν ό τι ή άεικινησία 
είναι όρος άπαραίτητος τής ευδαιμονίας. Είδέποτε έ- 
μ.ενεν άκίνητος καί σιωπηλή, έμενε διά νά θαυμάση 
τήν σιωπήν καί τήν άκινησίαν τής άδελφής της.—  
Θεέ μου! Ελεγεν ωθούσα τούς ώμους τής Μαρίας, τ ί  
κάμνεις καί δέν κινείσαι ·, "Αν μέ κατεδίκαζαν νά 
σε μιμηθώ θ’ άπέθνησκα. —  ’Αλλά κατά τούτο ή 
Μάρθα ήτο άληθινή κόρη τής μητρό; της. Έλεγον 
άλλοτε διά τήν Κ . Νελίς ό τι ήτο άκατάσχετο;.

Τούτο έλέγετο καί διά τήν Μάρθαν, τήν δποίαν διά 
τό  φιλοτάραχον καί ζωηρόν αύτής έπώνόμασαν ’Αει
κίνητον.

Αδύνατον ήτο νά εύρεθώσι δύο άδελφαί, ώ ; ή 
Μάρθα καί ή  Μαρία, τοσαύτην έχουσαι άνομοιότητα’ 
ή μ.έν Μάρθα δέν ένόει πώς ήμπορεΐ τ ι?  νά ζήση χω
ρίς νά ύπάγτι τρις μέν -τής έβσομάδος είς χορούς, τάς 
δέ λοιπάς ημέρας είς τά  θέατρα, τάς μούσικάς συμ
φωνίας καί τούς περιπάτους’ ήγάπα τήν μου
σικήν, έτρελλ.αίνετο διά τόν χορόν καί ϊππευεν ώς 
άλλη άμαζών. Σκοπόν τής ζωής έθεώρει τάς δια
σκεδάσεις, καί διέβαινε διά τού κόσμου πτερυγί- 
ζουσα ώς πτηνόν κελαδούν ύπό κυανούν ουρανόν’ ή 
Κ . ’Ορβινιύ, ήτις τήν έλάτρευεν, έσφιγγεν ενίοτε τάς 
δύο της χεϊρας διά νά τ-ήν άναγκάση νά μείντ, άκί
νητος.— ’Εάν δέν υπήρξες ποτέ σου σκίουρος, έλεγε 
πρός αύτήν, βεβαίως θά έ'χης αίμ.α χελιδόνος είς τάς 
φλέβας σου.— ’Α λλη  Μάρθα τήν ήσπάζετοκαί άπήρ- 
χετο. Η δέ Μκρία ύπερηγ-άπα έξ έναντι ας τή ν ησυ
χίαν, τήν άνάγνωσιν καί τήν μοναξίαν. Κ α ί συνή
θως μέν ήνοιγε τδ  στόμα διά νά προφέρη μόνα; τάς 
αναγκαίας λέξεις’ έάν όμως, μ'εταξύ ούσα οικείων, 
λόγος έγίνετο περί βιβλίου, περί ιδέας, ή περί αι
σθήματος άνταποκρινομένου είς λογισμούς της, εύθύ; 
έζωογονείτο’ δ λόγος της άνεπτερούτο, καί άπεκα- 
λύπτετο ή άξιόλ.ογος καρδία καί ό νούς τη ;’  είδέ πα- 
οετήρει ότι δέν τ-ήν ήκουαν, ήρυθρία καί έφευγεν. ’Ε
νίοτε έγίνετο όμιλητικωτέρα μετά τής άδελφής της, 
άλλά καί τό τε  έπρεπε νά παρακινηθγ, άπδ έκτακτόν 
τινα  άνάγκην’ ήρκει νά ί'δϊ] τ ις  τά  τετράδια τής μου
σικής έκάστης αύτών διά νά έννοήσ/ι τ-ήν διαφοράν 
τώ ν χαρακτήρων των. Ή  μέν Μάρθα είχε μουσικήν 
ζωηράν καί φαιδράν, ή δέ Μαρία εμβριθή καί βα- 
θείαν, πρός τούτοις δέ καί φωνήν ώραιοτάτην καί 
συμπαθητικήν. Κ α ί μεταξύ μέν άλλων ούσα έτρα- 
γώδει μ.έ συστολ.ήν, ότε όμως ήτο μόνη ένθουσία, 
καί πολλάκις τήν είδαν κλαίουσαν.

Ά λ λ ά  καί τοσαύτην άνομοιότητα κλίσεων έχουσαι 
αί δύο άδελφαί, άντηγαπώντο όμως είς άκρον, συν- 
ενοούντο θαυμασίως, καί ή άπουσία δέν ϊσχυέ ποτε 
νά ίλαττώση  τήν άγάπην των. Ή  Μαρία φεύγουσα 
τόν θόρυβον, διέτριβε παρά τή  θεία καί άναδόχω της 
κυρία ’Ορβινιύ τόσον καιρόν κα τ’ έτος, όσον καί ή 
Μάρθα, ήτις έμενε πάντοτε μετά τής μητρός της, 
διέτρίβεν είς 'Ραμβουλιέ. Χαίρουσαι λοιπόν έβλεπον 
άλλήλας τδ  Εαρ καί τό  φθινόπωρον.

Ίσ ω ς  φανή παράδοξον ό τι ή Κ .-Νελίς έζη μακράν 
τής πρωτοτόκου θυγατρός της’ άλλ ’ έδόξαζεν ότι δέν 
πρέπει νά έναντιόνεταί τις είς τάς Επιθυμίας τών 
άλλων’ τούτο δέ συνέφερεν είς τήν άγαθότητα, ή 
μάλλον τήν απάθειαν της. Ή  Μαρία νεωτέρα έτι ούσα 
εϊπεν ό τι Επιθυμεί νά ζήση είς τήν Εξοχήν καί τήν 
μοναξίαν’ ή δέ μήτηρ της μετά τινας θωπευτικά; 
παρατηρήσεις τήν έφερε μόνη είς ’Ραμβουλιέ. Οί οί- 
κειότεροι φίλοι τής Κ . Νελίς έθεώρησαν τδ  μικρόν 
τούτο ταξείδιον ώς μεγίστην άπόδειξιν στοργής μη
τρικής, δ ιότι έπεχείρησεν αύτδ τήν προτεραίαν λαμ.- 
πράς συναναστροφή; κατά τήν καρδίαν τοΰ χειμώνος.

Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

' f l  Κ . Νελίς εϊχεν ύπανδρευθή δεκαοκταετής έτι 
μέ όνοριαστδν ιατρόν σχεδόν τεσσαρακοντούτη. Μετά 
δώδεκα δέ έτη έφαίνετο ό τι ή ήλικία δέν μετέβαλε 
διόλου ούτε τόν χαρακτήρα ούτε τό  πρόσωπόν της’ 
όποία ήτο παιδίον έτι είς θολώσην, τοιαύτη καί είς 
Παρισίους καί άφού έγεινε μήτηρ. Ό  σύζυγός της τήν 
έλάτρευεν. Αφιερωθείς είς τήν ιατρικήν Επιστήμην έκ 
νεότητάς του,πρώτην καί μόνην γυναίκα ήγάπησε τήν 
σύζυγόν του. Τοιαύτην δέ ίσχύν είχεν αύτη έπ αύτού 
ώστε θά έλεγέ τ ις  ό τι τόν έμάγευσεν. Έζησαν δε 
οϋτω πως δεκαπέντε Ετη, χωρίς ούτε ό πλέον φιλύ
ποπτος όφθαλμός ή τδ  πλέον φιλοκατήγορου στό
μα νά άνακαλύψωσι σκιάν κάν δυσαρέσκειας με
ταξύ αύτών. ’Εκείνος όςτις ήγάπα περισσότερον υπέ
βαλε τάς ορέξεις του είς τάςτού άλλου χωρίς διόλου 
νά παραπονεθή. Ή  παρουσία τής γυναικός έρριπτεν 
ακτίνας φωτός πέριξ τού ιατρού, καί έβλεπεν ώ ; 
άνθηρά Εκείνα τά  όποία ό νούς του έδείκνυε ζοφερώ- 
τα τα . Διά  νά έπαρκέσγ δέ είς τάς δαπάνα; τού πο- 
λυταράχου βίου είς τόν όποιον έσυρεν αύτδν ή Νοεμή 
άμα μετά τόν γάμον, ήναγκάσθη νά διπλασιάσν) τούς 
κόπου; του’ άφιέρου δέ τόν καιρόν του είς δύο, είς 
τήν Επιστήμην καί είς τούς άσθενείς’  ούτοι μάλιστα 
έπεκράτησαν. Καί έπεθύμει μέν άλλον τρόπον ζωής, 
άλλά δέν ήτο αυτός κύριος. Καί διά τήν θυσίαν αύ
τήν ού μόνον δέν άπήτει ευγνωμοσύνην παρά τή ; συ
ζύγου του, άλλά καί τάς παραμικροτέρας Επιθυμίας 
του παρέβλεπε, μόνον καί μόνον διά νά καταστήσ/ι 
αύτήν ευτυχή.

’Εκ τού γάμου τούτου έγεννήθησαν δύο θυγατέ
ρες, ίδούσαι τό  οώ ; δεκαπέντε μήνας ή μία μετά τήν 
άλλην, άλλ ’ ούδεμία άλ.λη μεταβολή έγένετο εις τάς 
έξεις των’ αί θυγατέρες έκοιμώντο είς τήν κοιτίδα, 
ή μήτηρ έσύχναζεν είς τούς χορούς, καί ό πατήρ είρ- 
γά ζετο  συντονώτερον. "Οτε έγεινε πεντήκοντα καί 
πέντε Ετών καταπονηθείς ύπό τής άδιακόπου Εργα
σίας, ήσθάνθη τάς πρώτα; προσβολάς υπερτροφίας 
τής καρδίας’ ένόησε λοιπόν τό  τέλος του. Χωρίς δέ 
νάλησμονήσρ τήν σύζυγον ένθυμ.ήθη τά  τέκνα του. 
Κ α τά  τάς τελευταίας ώρας τού θανάτου πρώτον τό τε  
έλαβε τά θάρρος νά δώση συμ,βουλήν είς τήν Νοεμ.ήν 
ήτις ήσπάζετο αύτόν κλαίουσα,— Δέν ειμεθα, είπεν, 
άρκετά πλούσιοι’ κάμε οικονομίαν.— Κ α ίώ ; νά ¿φο
βείτο μή τ-ήν λυπήση δ ιότι δέν είχε προίκα,— όλί- 
γην οικονομίαν, πολλά όλίγην, έπρόσθεσε φιλήσας 
τάς χεϊράς της. Καί ύπεσχέθη μέν ή Νοεμή, άλλά 
μετά δεκαπέντε ήμέρας άπέδειξεν, ό τι έάν ή καρδία 
της έπεπόθει σφοδρώς τόν σύζυγόν της, τήν ύπόσ/ε- 
σίν της όμως δέν Ενθυμείτο πλέον.

Εϊδομ-εν ό τι δίς τού έτους, τόν Μάϊον καί τόν 
Σεπτέμβριον, ή Κ. Νελίς αέ τήν Μαρίαν μετέβαινεν 
είς 'Ραμβουλιέ, διά νά ΐδη, τ-ήν κόρην τη ; Μάρθαν. 
Ά λ λ ’ όσον ένθέρμως καί άν ήγάπα αύτήν, δέν έδύ- 
νατο ν’  άποφασίση νά ζήση χωρίς θόρυβον καί χωρίς 
κίνησιν, έστω  καί Επί δεκαπέντε ημέρας’ έφερε λοι
πόν πάντοτε αεθ’ έαυτή; καί τρεις ή τέσσαρας φίλα; 
της έκ τών ζωηροτέρων. Ή  άδελφή της, ή Κ. ’όρβι- 
νιύ, γυνή άγαθή καί εύπροσ/ίγορος, είχεν είπεϊ άλλοτε

πρός αύτήν νά θεωρή τήν οικίαν -τη; ώ ;  ιδίαν έαυτής’ 
ή δέ Κ . Νελίς, κατά γράμμα έφαρμόζουσα τήν προσ
φοράν, έπεδίδετο είς πάν είδος εύθυμίας, γεύματα, 
περιπάτους, χορούς, συμφωνίας καί τ ά  τοιαύτα. Δέν 
άπήντα δέ τήν έλαχίστην δυσκολίαν παρά τή ; Κ. 
’Ορβινιύ* δ ιότι ουσα χήρα, ώ ;  χωρισθείσα πολλά νέα 
άπό τόν άνδρα της, είχε τοσούτω ήπιον χαρακτήρα, 
ώστε έφαίνετο ό τι έστερείτο καί όρέξεουν καί γνούμ,ης.
Θά ώμ,οίαζε κάτοπτρον άντανακλών καί φαιδρά καί 
ζοφερά χρώματα, έάν ή καρδία της δέν ήτο άληθής 
έστία  άγάπης καί άφοσιώσεως. "Εζη δέ είς τήν εξοχήν 
πρό δεκαπέντε Ετών, καί ήτο τριακονταπενταετής.

Τήν ώραν έκείνην τού χρόνου ή Κ. ’Ορβινιύ, ήτις 
έθεωρεϊτο, ώ ; καί ήτο, έκ τών πλουσιωτέρων τής 
περιφερείας, κατέβαλλε πάσαν φροντίδα διά νά ευ
χαρίστηση τήν άδελφήν καί τή ν άνεψιάν της Μάρ
θαν. Έπεσκέπτοντο Επί λαμπρών οχημάτων τά  υπο
στατικά της και τού; πέριξ γείτονας. Έμειναν μά
λιστα τεσσαράκοντα καί όκτώ ώρας είς Γριζόλ πλη
σίον τού δάσους τώ ν Ύβελίνων, όπου έχόρευαν καί 
έπήδων. Ά λ λ ά  καί δι’  άλλον λόγον, τόν όποιον ύπε- 
στήριζε σήμερον καί ή Μαρία, ήλθεν ένταύθα ή Μάρ
θα. ΤΗλθε νά άνανεοίσ/ι τήν φιλίαν τήν οποίαν έκ νη- 
πιότητο; είχον καί αί δύο άδελφαί μέ τινά  νέον. "Ο
ταν ήσαν είς Γριζόλ ούτε κεράσια έτρωγαν έάν δέν 
έβλεπαν πρώτον τόν Βαλαντίνον. Ούτο; δέ ήρχετο 
πάντοτε, στρέφων μέν μέ τά  δάκτυλα τόν γ-ύρον τού 
πίλου του καί έρυθριών, άλλά κατευχαριστημένος.

όλόκληρος ημέρα έχρειάζετο διά νά συνέλθγ, είς 
εαυτόν, καί πάλιν Επρεπε νά μείν-ρ μόνος μέ τάς δύο 
άδελφάς. Μόλις έφαίνετο τ ις  ξένο; καί άμέσως άνε- 
χώρει. Βρέφος Ετι ών έπαθε δεινοτάτην οφθαλμίαν, 
ήτις τόν ήνάγκασε νά φέρη Επί τινα χρόνον διόπτρας 
γαλανά;’ δι’ 8 καί έγεινεν άντικείμενον τών άδιακό- 
πων χλευασμών όλων τών μαθητών τοΰ χωρίου. Ε
πειδή δέ καί τοι υψηλόν έχων τό  άνάστημα ή το  όμως 
άδύνατος καί ισχνός, όσάκις δέ άντεστάθη έπείσθη 
ό τι δέν ήτο ό ισχυρότερος, άπεφάσισεν όπλον μόνον 

I ν’  άντιτάσστ, τήν υπομονήν. Μίαν τώ ν ημερών ό προ
στάτης του Παπα· Λουκάς, διδάσκαλος τού δήμου, 
τόν Εστειλε πρό; τήν Κ . Νελίς διά μικράν τινα ύπό- 
θεσιν’ έκτοτε λοιπόν έγνωρίσθη μέ τήν οικογένειαν 
αύτής. Α ί νέαι άδελφαί εδω/.αν αύτώ ζαχαρωτά, όθεν 
ένθαρρυνθείς έπρόσφερε πρό; αύτάς μικρά ξύλινα άλλ’ 
ώραιότατα ειδώλια τά  όποια κατεσκεύαζε μόνος μέ 
τήν μάχαιράν του. Αί δύο άδελφαί έλεούσαι τόν τα - 
λαίπωρον ορφανόν τόν έπροστάτευον, διό τά  παιδία 
τού χωρίου ώνόμασαν είρωνικώς αύτόν κυρίαν Βαλαν- 
τίνην’ βέβαιον δέ είναι ο τι είχεν άγαθότητα γυ·ία·.- 
κός. 0  καιρός δέν ήλλοίωσε ποτέ τήν φιλίαν τής 
Μάρθα; καί τή ; Μαρία; πρός τόν ορφανόν. 6 τε  δέ 
έφθασεν ή ώρα τής στρατολογίας 6 Παππα-Λουκάς, 
φοβούμενος μή πέσρ ό κλήρος είς τόν Βαλαντίνον τόν 
όποιον ήγάπα διά τήν άδυναμίαν καί τήν μόνωσίν 
του, εύρέθη είς μεγίστην αμηχανίαν. ¿1 Μαρία καί ή 
Μάρθα ώμίλησαν περί τούτου τήν μητέρα των, καί 
αύτή χωρίς δισταγμόν καί μέ πολλήν γενναιότητα 
έδωκε τά  χρήματα, τά  όποία έμελλε νά σώσωσι τόν
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Βαλαντίνον. ύ  ευεργεσία αΰτη ηϋξησε μέν τήν εύ- 
γνωμοσύνην τού νέου, άλλά δέν ώλιγόστευσε καί τήν 
συστολήν του.

Φίλος τ ις  τής οικογένειας τής Κ . Νελίς κατοικών 
εις Ραμβουλιέ, όπου κατεστάθη ένεκα τής Κ. όρβινιύ 
υπέρ ής έτρεφεν, εί καί έξηκονταετής, άνωφελή αισθή
ματα, έπέπληττε πολλάκις τήν Κ . Νελίς ώ ; πολυ- 
δάπανον. ό  γέρων ούτος δικηγόρος ήτο καλός λογι
στής, καί 6 πλατωνικός έρως του πρός τήν έτέραν των 
αδελφών, δέν τόν έτύφλωττεν ώστε νά μή βλέπη τήν 
ακαταστασίαν τής άλλης.

—  Ιΐξεύρω, ελεγεν ό δικηγόρος, μέχρι λεπτού τ ί  
έχετε, καί ό τι δέν σας μένουν πολλά.

—  Λέν ήξεύρετε τίποτε, άπεκρίνετο ή χήρα, έχω 
αρκετά.

—  Καί που τά  έχ ε τε ;

—  Εις χεϊρας ανθρώπων οί όποιοι ήξεύρουν πώς 
νά τά  μεταχειρισθούν.

—  Καί τ ί  απολαμβάνετε ;

—  Δέκα καί δεκαπέντε τά  έκατόν. Λαμπρόν ει
σόδημα ! .  . . Εϋχαριστεΐσθε, κύριε ;

—  Διόλου . . . Αύτοί θά σάς δίδουν έως ού νά 
τά  φάγουν ό'λα.

11 δέ Κ . Νελίς ανύψωνε τούς ώμους καί άφινε τόν 
δικηγόρον τερετίζουσα. Ούτος δέ άγανακτών καί ά- 
πελπιζόμενος" ·—  Α ! έλεγε, κτυπών μέ τόν πόδα τά 
έδαφος, έχει αίωνίαν άνοιξιν, πάντοτε άνθη, άλλά 
ποτέ καρπόν! Καί δμως, έάν δέν ήγάπων τήν αδελ
φήν θά έλάτρευα τήν τρελήν αύτήν.

Α λλ ' ό'σα δέν έπρόφθανε νά είπη πρός τήν μητέρα, 
τά  έλεγε πρός τήν κόρην της Μάρθαν. Αΰτη δμως 
μετά τινα συζήτησιν, έφερε τάς χεϊρας καί πρός τά  
δύο μέρη τής έσθήτός της, διέστελλεν ολίγον αύτήν 
καί χαιρετούσα τόν δικηγόρον έδείκνυε τήν ράχιν της.

Μίαν τώ ν ημερών ενώ ό γέρων φίλος έδίδασκε,ζη
τών ν’ άποδείξη δτι έπρεπε νέοι έτι νά συνειθίζω- 
μεν εις δλα καί νά προβλέπωμεν τάς μεγαλητέρας 
δυστυχίας διά νά προετοιμαζώμεθκ ώστε νά τάς ύ- 
πομένωμεν, ή Μάρθα πλησιάσασα αυτόν" —  Ακού
σατε, κύριε, εϊπεν" ύπάρχουν πολλοί σοφοί συγ
γραφείς χονδρών βιβλίων τά  όποια κατά περίστασή 
έφυλλολόγησα" δλη τω ν δέ ή ευγλωττία  συνίσταται 
εις τό  ν’  αποδείξουν δτι ή ζω ή  είναι άλλο ξενοδοχεΐον 
εις τό όποιον καταλύει πρός ώραν ό άνθρωπος, καί 
δ τι πρέπει νά μάθωμεν πώς ν άποθάνωμεν. Αλλ έγώ 
νομίζω δ τι έάν ή ζωή είναι ξενοδοχεΐον, δέν είναι δ
μως καί συνήθεια νά πηγαίνωμεν εις αύτό διά νά 
νηστεύωμεν καί νά άηδιάζωμεν. Οσον δέ διά τόν 
θάνατον, αύτό; δέν έχει ανάγκην, διά νά γείνη γνω 
στός, διδασκαλιών καί ρητορικών λόγων. Πλήθος μω
ρών οί όποιοι δέν έγνώριζαν τίποτε περί αύτού, τόν 
έμαθαν εί; ολίγα λεπτά, καί άπέθαναν δπως καί οί 

•  άλλοι" εύρέθησαν μάλιστα καί κερδεμένοι, διότι δέν 
έ'ώδευσαν τόν καιρόν των εις ματαίας σκέψεις.

—  Καί τό  συμπέρασμά σου ;

— - Τό συμπέρασμά μου, φίλε μου, είναι, μέ δλον 
τό  πρός ύμας σέβας μου, δτι δέν έσπουδάσατε άρκε-

τά  τήν δύναμιν τώ ν τριών τούτων λέξεων" δ,τι «ρέ
πει πρέπει.

0  δέ δικηγόρος δέν άπεκρίθη. Ενόμισεν οτι τήν 
ώραν έκείνην είχεν έμπροσθέν του τόν Κ.Νελίς, νέον 
έτι καί ώραΐον, διότι ή Μάρθα είχε τούς οφθαλμούς, 
τά  κινήματα, τήν θέλησιν καί τήν φωνήν τού πατρός 
της.—  Παράδοξος νέα! είπε μετά τήν άναχώρησίν της" 
ζή  μέ τραγούδια καί μέ ζαχαρωτά" καί δμως δέν 
στερείται νοός. ( Μ κοΛουθΰ.)

—  0 0 0 ----

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Ολίγον μακράν τής 
πόλεω ; τώ ν  Αθηνών πρός τόν Πάρνην κεϊται χα- 
ρίεσσά τ ις  έπαυλις τής βασιλίσσης, καί παρ’ αύτήν 
χωρίον έκ τριάκοντα χωρικών οικογενειών κ α τη 
χούμενον, τό  όποιον καθίσταται όσημέραι τερπνό- 
τερον, χάρις κυρίως εί; τήν σύντονον μέριμναν τής 
σεβαστής αύτού γείτονος. Εις τό  χωρίον τούτο τό  
κοινώς Λ ιό ο σ α  καλούμενον, καί τινες έκ τώ ν Αθη
νών οικοδόμησαν έαρινάς κατοικίας καί ναός εύπρε- 
πής καλεΐ τούς πιστούς εις προσευχήν, καί δημοτι
κόν σχολειον ανηγέρθη πρό μικρού. Τό ήβητήριον 
τούτο άντικρύ τής εκκλησίας κείμενον, εύρύθμως μέν 
ώκοδομημένον, έσωτερικώς δέ άξιολόγως κατηρτι- 
σμένον, φέρει κατά μέτωπον έγκεχαραγμένα ταύτα" 
ι  δημ οτική  σχο.Ιή " »  καί * Λ .  Μα> άχης Ά π ε ιρώ τη ι; 
άνήγειρε. »  Μακάριοι οί πλούσιοι οί δαπανώμενοι 
εις έργα φιλάνθρωπα καί κοινωφελή, δπως ό φιλό
τιμος καί φιλογενής Κ. Μανάκης !

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Κ Α Ι ΒΙΒΛΙΩΝ. Εις 
τήν κατά τάς άρχάς τού έτους τούτου γενομένην 
έκθεσιν τού γραμματέως τής Φιλεκπαιδευτικής Ε
ταιρίας άναγινώσκομεν δ τι ό Μακαριώτατος Πα
τριάρχης Ιεροσολύμων Κ. Κύριλλος, ο όιακρινόμενος 
μεταξύ τού κλήρου τής ανατολικής ορθοδόξου εκ
κλησίας δια τάς άρετάς αύτού καί ιδίως διά τήν 
παιδείαν, πρός διάδοσιν τής όποιας δαπανά πολλά, 
συστήσας καί σχολεία καί τυπογραφεϊον λαμπρόν έν 
ίεροσολύμοις, προσέφερεν εις τήν Φιλ.εκπ. Εταιρίαν 
διάφορα βιβλία θεολογικά έ/.τυπωθέντα έν τώ  τυ
πογραφείου τούτω . Προσέφερε δέ καί ό Κ. Λ. Με- 
λάς είκοσι καί δύο άντίτυπα τού ηθικού συγγράμ
ματος αύτού ό Γ ιροσ ΐά θης ' ό δέ έν ίχσίω αρχιμαν
δρίτης καί έξαρχος τού Αγίου Τάφου Κ. Ανθιμο; 
Καμπάνης, γνωστός έπί τή  φιλογενεία αύτού, ό έν 
Διβόρνω Κ . Ηλ. Πανάς, ό έν Δονδίνιρ Κ. Σ. Ξένος, 
ό έν Σύρω Κ . Παντολέων Μάσκας, ό έν Κερκύρα 
Κ. Κουρκουμέλης, οί έν Χ ίω  άδελφοΙ Κοκχάλη, ή 
Κ . Μαριγώ Κωνσταντουλάκη καί άλλοι, προσέφεραν 
εις τήν αύτήν Εταιρίαν χρηματικά; πσσότητας. Διε- 
κριθησαν δέ πρό πάντων οί ί »  Κερκύρα διά τήν 
πρόθυμον αύτών συνδρομήν, δι 8 καί οφείλεται ίδια 
χάρις πρός τόν δραστήριους ένεργήσαντα έπί τούτου 
Αίδεσιαώτατον Κ. Σπ. Καλογεράν.


