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Πραγματευόμενο; ττερί μέτρων καί σταθμών τή ; 
αρχαία; Αίγυπτου, επιθυμώ νά εκθέσω τό αποτέλε
σμα τή ; ατομική; μου μελέτη; έπϊ τού αρχαιολογι
κού τούτου αντικειμένου, χωρί; νά κάμω χρήσιν των 
αρχών και ιδεών άλλ.ων έπϊ όμοιου θέματο; ένδιατρι- 
ψαντων πολυπληθών αρχαίων καί νεωτε'ρων συγγρα
φέων. Κπίτηδε; δέν ήθέλησα νά λάβω γνώσιν αυτών, 
ίνα έλθω εί; πορίσματα θετικά δι ιδιαιτέρων μου 
ερευνών, άνευ προκαταλή,ψεω:, άρυόμενο; κατ’ εύ- 
Οειαν ες αυτών τώ ν μέχρι τούδε σωζομένων αιγυ
πτιακών πνιγών, μνημείων, επιγραφών καί παπύρων, 
διά παραβολή; ενίοτε μετά τού ακριβού; οδηγού τη ; 
αιγυπτιακή; αρχαιότητα;, τη ; ίερα; τών Εβραίων γρα
φή;, εν τε  τώ  άρχετύπω καί έν τή  ελληνική μ ετα 
φράσει τών έβδομη,κοντά, ό'πω; δήλον γένηται επί 
τελου;, κατα ποσον αί ίστορικαί τών προγόνων μα; 
παραδόσε·.;, καί κατα πόσον τώ ν νεωτέρων σοφών 
μετρολό-,ων οί θεωρητικοί υπολογισμοί προ;ήγγισαν 
τή  αλήθεια, ή^δύνανται έξ αύτών νά δικαιωθώσι τών 
πραγμάτων, ίίσ τε  μόνον περί εκείνων τώ ν μέτρων 
και σταθμών ποιούμαι λόγον άτινα μέχρι τούδε έ· 
γένοντο γνωστά διά τών επιγραφών καί παπύρων, 
ούχί δέ καί εκείνων άτινα ίσω ; άναφέοονται παοά 
το ϊ; συγγραφεύσι.

Μονά; μέτρου έκτάσεω; φαίνεται παρ’ Αιγύπτιοι; 
ό ΠΙ1ΧΥΣ (μάχι ίερογλυφ.). Πήχει; αιγυπτιακοί διε- 
σώθησαν πλείστοι, καί καθ’ ημέραν ανακαλύπτονται 
έν το ί; έρειπίοι; τώ ν αρχαίων τή ; Αίγύπτου πόλεων, 
σώοι, ακέραιοι καί αυθεντικοί, έξ έλέφαντο;, ξύλου 
καί άλλων υλών, έ τ ι δέ καί έν λίθοι; έγκεχαραγμέ- 
νοι, μετά τώ ν υποδιαιρέσεων- έν το ϊ; μουσείο·.; 'Γαυ- 
ρίνου, Παρισίων, Βερολίνου, έν πλείσται; άλλαι; ι 
δ ιω τικοί; τή ; αιγυπτιακή; άρχαιότητο; συλλογαϊ;, 
διαφυλάττονται τοιούτοι πήχει;, έκτο; δέ τούτων 
διασώζεται πρό; σύγκρισιν καί παραβολήν καί τό 
έν πέτρα έγκεχαραγμένον ΊΝ'ειλομέτριον έν Ελεφάν
τινη, φέρον μέτρα πήχεω; μετά υποδιαιρέσεων. Εκ 
τή ; καταμετρήσει·); αύτών εξάγεται, ότι ό βασ/.Ιι- 
χ ί ;  λεγόμενο; .τύ.Ι'ΐ'ί (σούτεν μάχι ίερογλυφ.) είχεν 
έκτασιν 525 ώ ; έγγιστα  γαλλικών χιλιοστομέτρων, 
καί διηρεϊτο εί; επτά χ α . Ια ισ τ Ι ΐΓ .  (έρτω ίερογλυφ.)
7 5 περίπου γαλλικών χιλιοστομέτρων, έκάστη τώ ν 
οποίων ϋποδιηρεΐτο εί; τέσσαρα; όακτύΛοιχ ' όθεν 
ό βασιλικό; λεγόμενο; πήχυ; εφερεν 28 αιγυπτια
κού; δακτύλου;. Αλλαι υποδιαιρέσει; άπαντώνται 
έπϊ τώ ν πήχεων σεσημείωμέναι, ή σπιθαμή/, τό άπό 
τού άκρου άντίχειρο; μέχρι τού άκρου μικρού δακτύ
λου τή ; έκτεταμένη; παλάμη; διάστημά, περιέχον 
! 3 αιγυπτιακού; δακτύλου;’  ή /ιιχρά  ο.τιΰ.Ί/η), τύ 
άπό τού άκρου άντίχειρο; μέχρι τού άκρου εκ τετα 
μένου λιχανού διάστημα, περιέχον 4 I αιγυπτια
κού; δακτύλου;- ή ά ιχάς  ήτοι διπλή παλαιστή, ίση
8 αιγυπτιακοί; δάκτυλοι;- τό  όρθύδωρο>·, ήτοι γρίν-
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θο; μέ τόν άντίχειρα δρθιόν, ίσον 6 αιγυπτιακοί; 
δάκτυλοι;' ή χ ε ιρ ,  ίση 5 αιγυπτιακοί; δάκτυ
λοι;, καί έκτός τη ; αα .Ια ιστής  περί ή ; άνεφέρα- 
μεν άνωτέρω, ίση; 4 αιγυπτιακοί; δακτύλοι;, Ετι 
ό χόνδυΛος ίσο; 2 δακτύλοι;. Επειτα υπήρχε καί 
μικρομετρική διαίρεσι; έκαστου δακτύλου εϊ; ήμί- 
σεα, τρ ίτα , τέταρτα , πέμπτα καί λοιπά μέχρι; ενός 
δέκατου έκτου τού δακτύλου, καί πολλοί πήχει; φέ· 
ρουσιν έγκεχαραγμένα καί αϋτά τά  καθ’ έκαστα 
κλασματικά μέρη, διά τω ν  όποιων ήδύνατό τ ι ;  νά 
μετρη έκτασιν έλαχίστην μέχρι καί 1/16 τού α ι
γυπτιακού δακτύλου.

Λ λλ ’ έκτό; τού βασιλικού πήχεω; υπήρχε καί ό 
μ ιχρύς  λεγόμενο; πήχυς, ίσο; το ί; 0/7 τού βασι
λικού, δ ;τ ι; φέρων μόνα; 0 παλαιστά; αντί τών έ- 
π τά , καί έπομένω; 24 μόνον δακτύλου; αιγυπτια
κού;, είχεν έκτασιν 450 περίπου γαλλικών χιλιο
στομέτρων' ούτό; έστιν ό ύπό τού Ηροδότου άναφε- 
ρύμενο; ε'ία.τά.έίστος πήχυς. Επί τού βασιλικού 
πήχεω; σημειούται ενίοτε κατά τό  τέλο ; τή ; έκτη; 
παλαιστή; ή λέξι; . ιή ] · ιχ  μικρός (μάχι κούϊ ίερογλ.), 
έν ω  έπί τή ; έβδομη; παλαιστή; επιγράφεται πήχνς  
βασιλικό; (σούτεν μάχι ίερογλ. ).Σημειώσεως άξιον,δτι 
τό  αύτό συνέβαινε καί παρ Εβραίοι;, παρά το ΐ; ο
ποίοι; έκτό; τού κοινού πήχεω; τώ ν Εξ παλαιστών ΰ · 
πήρχε καί έτερο;, πήχ-νζ ,τήχεω ς  καί .τα./αισιής, ήτοι 
έπτά παλαιστών (πρβλ. Ιεζεκιήλ μγ'. 1 3 .)' γνωστόν 
δέ δτι οί Εβραίοι έξ Αίγυπτου έδέχθησαν τά  μέτρα 
αύτών καί σταθμά μετά τήν έκεϊθεν έξοδον αύτών.

ί ϊ  ι ια χ ι  σε εμ -α μ -σ χ ια ϊ,  μ ά χ ι μ α α β  εμ πε<ρ· 
ονω σχ ι, χ ιο μ εν τ ω μ α χ ι εμ τε γ -χ η ,  ήτοι- α έχων 
πήχει; 60 κατά τό  μήκο; αύτού, πήχει; 30 κατά 
τό  πλ.άτο; αύτού, 3 έχων πήχει; κατά μέτωπον 
(Νεκυόβιβλο; Γ ' με'ρο;).

Ετερον με’ τρον, μάλλον τεκτονικόν, ήτο ή άχαινα, 
τή ; όποία; τό δνομα έν αίγυπτία φωνή ΧΕΒΕΝ ση
μαίνει έβενον, καί γράφεται διά τού αύτού ώ ; καί ή 
λέξι; έβενο; ιερογλυφικού στοιχείου, έν ω  παρ’ Ε
βραίοι; ώνομάζετο Κάνε, μεταγλωττιζόμενου παρά 
τώ ν Ο' χά.Ιαμος. "Ητο δέ ή ά’καινα ίση έξ πήχεσι 
βασιλικοί; τώ ν έπτά παλαιστών ώ ; καί παρά το ί; 
Εβραίοι;, α Κάλαμ,ο; τό μέτρον πηχών έξ, έν πήχει 
καί παλαιστή »  (Ιεζεκιήλ, μ'. 5 ), ήτοι πήχυ; τών 
έ ξ  παλαιστών καί πλέον μια; παλαιστή;.— Οϋτω; 
άναφέρεται' ενσα  χ ε ΰ ε ν ο ν χ ιο μ ε ν τ -ε ν χ ιε  εμ α ε γ -  
χ ιη ,  ήτοι σ περίπου άκαιναι 300 τό μήκο;' »  καί 
περαιτέρω ερε τω ον .ταη ενσα χεΰενον σ ν α ν -ε ν  
χ ιε  αν σε εμ α ε φ χ ιη ,  εμ -μ α χ ι σνΛ ν -εν -χ ιε  αν 
χ μ ε  εμ ττεφ -ονω σχ ι' ή το ι' έστι δε ό λόφο; ούτο; 
περίπου άκαιναι 260 τό  μήκο; αύτού, πήχεων 240 
τό  πλάτο; αύτού (Νεκυόβιβλο; Β'. 126).

Ετερον με'τρον, γαιωδαιτικόν, ύπήρχεν ή ΑΡΟΥ
Ρ Α  (Ατουρ ίερογλυφ.), ίση εκατόν πήχεσιν αιγυπτια
κοί; κατά μήκο; καί πλάτο;, καλύπτουσα έδαφο;
10,000 πήχεων αιγυπτιακών τετραγωνικών. Μέτρον 
οδοιπορικόν ήτο ό ΣΧΟΙ!*ΟΣ (Αρ Ιερογλ.) διάφορο; 
κατά  διαφόρου; έποχά; καί διαφόρου; τή ; άνω καί 
κάτω Αίγύπτου νομαρχία;. Επί Ηροδότου ό σχοίνο;

ήτο ίσο; 60 έλληνικοΐ; σταδίοι;, έν ώ  ό Στράβων α 
ναφέρει, δ τι έπί τώ ν χρόνων του έλογίζοντο 40 στά
δια έλληνικά ε ϊ; τόν αιγυπτιακόν σχοίνον, ένιαχού 
δέ καί περισσότερα κατά διαφόρου; έπαρχία;' κατά 
τόν Αρτεμίδωρον μάλιστα, ό σχ οίνο; έν τή  κάτω  
Α ίγύπτω ήν ίσο; 30 σταδίοι;, μεταξύ δέ Μέμ- 
φεω; καί Οηβαΐδο; ίσο; 120, έντευθεν δέ μέχρι Συή- 
νη; έλογίζετο ίσο; 60 σταδίοι;. Επί τώ ν  ρωμαίων 
αύτοκρατόρων διελάμβανεν ό αιγυπτιακό; σχοΐνο; 
ές ρωμαϊκά μίλια ή το ι  48 έλληνικά στάδια, ώ ; 
γίνεται δήλον έξ επιγραφή; τινο; έπί τή ; νήσου Φι
λών, δπου παρίστανται οί βασιλεϊ; Πτολεμαίο; Φι- 
λομήτωρ, Πτολεμαίο; Ευεργέτη; ó Β- καί ό αύτοκρά- 
τωρ Τιβέριο; δωρούμενο; Παιδί τή  έν Φίλαι; τήν έ- 
παρχίαν πάσαν τήν λεγομένην Λω δεχάσχοινον ' ή 
έπιγραφή αναφέρει δ τι ό Τιβέριο; a δωρεϊται τή μη-
»  τρί αύτού [ϊσ ιδ ι τή έν Φ ίλ α ι ; ]  χώραν έκτά-
»  σεω; δώδεκα Αρ πρό; δυσμά; καί δώδεκα Αρ 
»  πρό; άνατολά;, τό  δλον 24 Αρ έκτασιν άπά τή ; 
»  χώρα; Ταχομψώ μέχρι τή ; πόλεω; Συήνη;.»  Α λλ ’ 
αύτή ή άπό Συήνη; μέχρι Ταχομψού; έπαρχία ώνο
μάζετο έπί Μακεδόνων καί Ρωμαίων διά τήν έκτα- 
σιν αύτή; Λωδεχάσχαινος , κατά δέ τήν άνω έπι- 
γραφήν άπό τήςχώρα ; Ταχομψού; μέχρι Συήνη; πρό; 
άνατολά; τού ποταμού καί πρό; δυσμά; έμετρούντο 
σχοίνοι ήτοι Αρ δώδεκα. Κ α τά  τό οδοιπορικόν τού 
Λντωνίνου ή άπό Συήνη; έ'κτασι; μέχρι τή ; έπί τού 
Νείλου άντικρϋ τή ; Ταχομψού; κειμένη; Ί  ελκίδο;, έ- 
μέτρα μίλια ρωμαϊκά 72, δΟεν ό σχοίνο ι; δεν ητο 
παρά τό  όωδέκατον τού 72, ήτοι έξ ρωμαϊκά μί
λια ή 48 στάδια έλληνικά. II έπιγραφή μά; διδά
σκει, δτι ό σχοίνο; εκαλείτο εί; αίγυπτίαν γλώσσαν 
Αρ' ή λέξι; παρηκολουθεϊτο παρά σημείου φέροντο; 
πόδα; βαίνοντα;, καί δηλούντο; δ τι τό  μέτρον ήν ο
δοιπορικόν. Τό Αρ οί μέχρι τούδε Αιγυπτιολόγοι 
μετεγλώττισαν έσφαλμένω; διά τήν ομοιότητά τώ ν 
δύω πρώτων γραμμάτων άρουραν' άλλ ’ ή άρουρα 
ώνομάζετο Ά τ ο ν ρ , καί ή λέξι; ήκολουθεϊτο παρά 
σημείου έμφαίνοντο; άγρόν καί υδωρ, καί σημαίνον- 
τ ο ;  δ τ ι τό  μέτρον ήτο γαιωδαιτικόν πρό; καταμέ- 
τρησιν άγρών ύδρευομένων. Επί τάφου τινό; έν τή  
χώρα Ελ-Κάβ ύπάρχει έπιγραφή στατιστική κωμο- 
πόλεω; τινό; μεταξύ άλλων λέγουσα' 'Ρ έ χ ι - ιο υ  
μ ερ -το υ  άτουρου χ ιουωζ ε ν χ ιω ,  ήτοι' α ή καταμέ- 
τρησι; τή ; κώμη; άρουραι 20 ,000. »  Οϋτω καί ή 
έν τή  Νεκυοβίβλω (κεφ. 110) περικοπή Κεφά- 
λαιον περί τής [λίμνης] Χ έτ. «Χ ίλ ια ι άρουραι (άτουρ) 
τά πλάτο; αύτή;, ακαταμέτρητου τό  μήκο; αύτή;· 
καί οϋκ είσίν ίχΟεί; έν αύτή ούδέ τροφή έν αύτή, ού- 
δέ έρπετόν έν αύτή. »

Πόδε;, πλέθρα καί στάδια, δέν άναφέρονται εί; 
τά ; έπιγραφά; ούδέ εί; τού ; παπύρου;' καί όμω; οί 
έλληνε; συγγραφείς ποιούνται χρήσιν αύτών όμίλοΰν- 
τες περί Αίγύπτου, ϊσω ; ϊνα γένωνται καταληπτοί 
το ί; όμογενέσιν.

Εκ τώ ν  αιγυπτιακών σταθμίων σώ ζετα ι έ τ ι  £ν, 
τό  παρά τού Champollion-Figeac άναφερόμενον, έκ 
λίθου βασάλτου πρασίνου κυβικού, ζυγίζον άκριβώ;
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62 1/2 γαλλικά γράμματα, ήτοι 1,000 κόκκους 
τού νύν έν Ελλάδι έπικρατούντο; φαρμακευτικού με
τρικού συστήματος' ό λίθος ούτο; φέρει έπιγεγραμ- 
μένον τόν αριθμόν 11 Τ ι ι πέντε μετά μικρού κύκλου 
άνωθεν σημαίνοντος τό  σταθμίον, δθεν παριστά τό 
πενταπλούν αρχική; τινο; μονάδο; ζυγιζούση; 12 
1/2 γράμματα γαλλικά, ήτοι 200 κόκκου; τή ; έλ· 
ληνική; φαρμακοποιίας. Τό δνομα τή ; μονάδο; αύ
τή ; μά; είναι άγνωστον έκ τών αιγυπτιακών πηγών, 
καί δμως δέν μένει αμφιβολία, δ τι ή περι η ; ό λό
γο ; μονά; ήτο ό ΣΙΚΛΟΣ.

Οί Αιγύπτιοι μή Ιχοντε; νόμισμα, έποιούντο χρή
σιν έν τα ϊ; δοσοληψίαι; αύτών καί τα ί; λοιπαί; έμ · 
πορικαϊ; συναλλαγαί; τεμαχίων αργύρου καί χρυσού 
εν σχήματι δακτυλίων ή τροχίσκων ώρισμένου τινο; 
βάρου; καί γνωστή; διαμέτρου, οΐτινες παρ Ελλη- 
σιν ώνομάζοντο γθοϊδεc χρυσίου ή αργυρίου' αΐ φθοϊ- 
δες αύταί Εφερον τά  ονόματα τώ ν κατά τό  βάρος 
άντιστοιχούντων σταθμίων, ώστε νομίσματα καί 
σταθμία ήσαν όμώνυμα. Εκ τή ; μωσαϊκή; πεντάτευ
χου γνωρίζομεν δμω; δ τι έν Α ίγύπτω  πρό τή ; έξό- 
δου τώ ν ’ Ισραηλιτών καί μ ετ ' αύτήν έγίνετο χρήσι; 
σταθμού καί νομίσματος τού σ ίχ .Ιον , ήτοι α ιγυπτια
κού διδράχμου, τή ; δραχμής, οδση; ήμίσεο; τού 
σίκλου, καί τού τα .Ιάνζον, ζυγίζοντο ; 3,000 σ ί
κλους. Τό μετρικόν τούτο σύστημα παρεδεχθησαν 
καί οί Εβραίοι μετά τήν εξοδον αύτών, έτροποποίη- 
σαν δέ μετέπειτα άνεπαισθήτω; κατά διαφόρους τή ; 
ιστορία; τω ν έποχά;' άλλά κατά τήν έπί τών Μακ- 
καβαίων άναγέννησιν τού πολιτεύματος τών Ισραη
λ ιτώ ν καί τήν άποκατάστασιν τών μωσαϊκών θε
σμών, Συμεών ό Μακκαβαϊο; καί οί μετ αύτόν έκο
ψαν έκ νέου εθνικόν άργυρούν νόμισμα έπί τή  βάσει 
τού αρχαίου μωσαϊκού καί οϋτω; είπεϊν αιγυπτιακού 
μετρικού συστήματος, μέ τήν έπιγραφήν σΙχ.Ιος Ί σ -  
ραή.Ι. Τοιούτοι σίκλοι σώζονται μέχρι σήμερον έν 
τ ώ  νομισματοφυλακίω τή ; αύτοκρατορική; έν Παρι- 
σίοι; βιβλιοθήκης καί ζυγίζουσιν έπακριβώ; 13,834 
μέχρι 1 4,540 χιλιοστόγραμμα γαλλικά, ήτοι 225 
μέχρι 237 κόκκου; τής έλληνική; φαρμακοποιίας. 
Εκ τούτου φαίνεται δτι καί τό περί ου ό λόγο; ά- 
νωτέρω αιγυπτιακόν σταθμίον, ζυγίζον πεντάκι; 
12,500 χιλιοστόγραμμα γαλλικά, εϊνε τό πεντα- 
πλοϋν μονάδο; ολίγον τ ι  έλαφροτέρα; τού έβραϊκού 
σίκλου, αύτή δέ ή μονά; κατά μεγίστην πιθανότητα 
εινε ό αιγυπτιακό; σίκλο; ήτοι τό αιγυπτιακόν δ ί
δραχμου' έκ τούτου έπεται περαιτέρω, δ τι ή α ι
γυπτιακή δραχμή αναλογούσα μέ τό βεκάχ, τήν 
μωσαϊκήν δραχμήν, ήτο τό  ήμισυ τού σίκλου, ήτοι 
6,250 χιλιοστόγραμμα γαλλικά, ήτοι 100 κόκκου; 
τή ; έλληνική; φαρμακοποιίας. Ο τι δέ ό σίκλο; ήτο 
τό  αιγυπτιακόν δίδραχμου εξάγεται καί έκ τή ; μω- 
σαϊκή; βίβλου τή ; Εξόδου (κεφ. κά. 32),0πουοίέντώ 
έβραϊκώ άρχεπύπω ε τριάκοντα σίκλοι αργυρίου ο με
ταφράζονται παρά τών έν 'Αλεξανδρεία έβδομήκον- 
τα  μεταφραστών «  αργυρίου τριάκοντα δίδραχμα».

Η δραχμή ώνομάζετο Κ ΙΤ Ι έν αίγυπτία φωνή, 
καί εσημειούτο διά τού σημείου -f- ώ ; φαίνεται έν

έπιγραφαϊ; καί έν χειρογράφοι;’ διηρεϊτο δέ, <ϋ; ε ξ 
άγεται έκ τών ιερατικών παπύρων, εί; τέταρτα , ά- 
τινα έσ-ημειούντο δε’ ιδιαιτέρων χαρακτήρων, ή τοι 
• 1/4, Ζ 2/4 ήτοι 1/2 δραχμή, Ζ 3/4 τή ; δραχ- 
μή;’  οϋτω παραδείγματος χάριν άναφέρεται εις πά
πυρον τού μουσείου τού Ταυρίνου πεοιέχοντα λογι
στικού; έλέγχου; +  1Ζ ■+- Ζ  ζ  //- ήτοι δραχμή 
1 1/2, δραχμή; 3/4, τό  δλον 2 1/4. επειτα + ·  Ζ 
-+-//· / ξ = +  llUZ r. τοι δραχμή; 3/4, δραχ-
μαί 2 1/4, δραχμή 1 2/4, ίσα δραχμαϊ; 4 2/4.

Εϊ; δημοτικούς παπύρους ό'μω; υπάρχει έκτό; τή ; 
εί; τέταρτα  διαιρέσεω; καί ή εί; τρ ίτα , έκτα καί δ ω 
δέκατα μέ διαφόρου; χαρακτήρας, π. χ. α κ.ιτι 
298 ΐ/3, σβοκ κ ιτι 241 5/6, σηπι κιτι 56 ΐ/2 ' 
ήτοι δραχμαί 298 I/3 μεϊον δραχμά; 241 ΰ/6, 
υπόλοιπον δραχμαί 56 1/2' (λογιστικό; πάπυρος 
τή ; συλλογή; Πασσαλάκουα, μουσεϊον Βερολίνου’ ά- 
ριθμ. 1562. στήλη β-. γραμμή 8.) —  a κιτι 350 
1/3 αυ 1/2. »  ή το ι  δραχμαί 350 5/12. (αύτόθι 

γραμμή 21.).
Τό τάλαντον, Κ ΙΓΧ ΙΩ Ρ  έν αίγυπτία φωνή, καί 

έβραϊστί Κ ίγ χ α ρ ε ς , έδέχετο 3,000 σίκλου; ήτοι
6 ,000 δραχμά;, δθεν έζύγιζε 37 ΐ/2 χιλιόγραμ
μα, ήτοι περίπου 106 λίτρα; τή ; έλληνική; φαρμα
κοποιίας, ίσα μέ 29 ΐ/3 όκάδας τουρκικά; έκ τών 
κοινώ; παρ’ ήμίν έν χρήσει.

Εκτό; τών σταθμών τούτων υπήρχε καί άλλο 
σταθμίον τού οποίου έγίνετο ή μεγαλειτέρα καί κοι- 
νοτέρα εϊ; τά ; αγορά; καί πωλήσει; χρήσι; διά τε  
ρευστά;, ύγρά; καί ξηρά; ουσίας, καί αύτό ήτο ή 
ΜΝΑ, οϋτω καλουμένη έν αύτή τή  αίγυπτία φωνή, 
βθεν μετεδόθη Επειτα καί εί; τήν Ελλάδα. 11 λέξι; 
μνΰ. σημαίνουσα μέτρον χωρητικότητο; ήκολουθεϊτο 
πάντοτε παρά σημείου έμφαίνοντο; άγγεϊον, σημαί
νουσα δέ μέτρον βάρου; ήκολουθεϊτο παρά σημείου 
έμφαίνοντο; κύβον ήτοι σταθμίον' τοιουτοτρόπως 
ή μ  να άπετέλει τήν μετάβασιν άπό τών σταθμ,ίων 
εί; τά  μέτρα τή ; χωρητικότητο;, χρησιμεύουσα ύπ’, 
άμφοτέρα; τά ; ιδ ιότη τα ; διά τήν καταμέτρησιν καί 
στάθμισιν πασών τώ ν ούσιών' οϋτω π. χ. σοννάτερ  
μνα  924 ήτοι a θυμιάματος μναϊ 924 » (Επιγρα
φή Τωθμώσιο; τού I”  εί; Καρνάκ)' ap.t μ να  σαου 
a οίνου μναϊ δύω »  (κατάλ.ογ-ο; προςφορών έν τώ  
έπί τινο; ναού έν Θήβαι; έγκεχαραγμένω έορτολο- 
γ (ω )' χαν-εβ ιω  μνα  470, μέλιτο; μναϊ 470 ;£ν 
έπιγραφή Τωθμώσιο; τού Γ  έν Λο.βρω τών ΓΙαρί- 
σίων)' ap.t μ να  6 428, οίνου μναϊ 649.8 (Επιγρα
φή στατιστική τού Καρνάκ, νύν έν τώ  αύτοκρατο- 
ρικώ μουσείω τών ΙΙαρισίων)' σοννάτερ μ να  828 
a θυμιάματος μναϊ 828 »  (έν τή αύτή Επιγραφή)', 
όμοίω; ΐ.κρτ μ νΛ  2 ,000 , a πίσση; μναϊ 2 ,000. »  
Εκ τών παραδειγμάτων τούτων συνάγεται Ετι, δτι 
έν ω  ύπήρχε σταθμό; μεγαλείτερο; τή ; μνάς, τό  τ ά 
λαντον έν τούτοι; καί εί; τά ; μεγαλειτέρα; ποσό
τη τα ; βάρου; έγίνετο πάντοτε χρήσι; τή ; μνάς, καί 
μόνον έπί χρυσού καί αργύρου έγίνετο ύπολεγισμό; 
κατά σίκλου; καί τάλαντα.

II  M vû  ήτο τό έκατονταπλάσιον τή ; δραχμή; καί



πεντηκονταπλάσιον τού -τύλου, επομένως τό έξηκο - 
στον τού ταλάντου, καθ' δ-τον δυνάμεθα νά είκάσω- 
μεν έξ αναλογία; πρός τά  ελληνικά μέτρα, καί τά 
εβραϊκά, άτινα παρήχθησαν έκ των αιγυπτιακών. 
Εν Ελλάδι, ώ ; γνωστόν, ή μνά άπετέλει 100 άραγ
μά; ήτοι 50 δίδραχμα, καί 60 μναϊ άπετέλουν τό 
τάλαντον, ένώ παρ’ Εβραίοι; εχομεν την μαρτυρίαν 
πή; ιερά; αυτών Γραφή; (Βασιλ. γ '. ί. 17, καί Παραλ. 
Β'. θ'. 16.) δ τι τρεις μναϊ χρυσού ήσαν ϊσαι 300 
χρυσαΐ; δραχμαΐς, καί πρό πάντων τον προφήτην 
’Ιεζεκιήλ (με. 12) λέγοντα «καί πεντήκοντα σίκλοι 
ή μνά εσται ΰμϊν.ε Γνωρίζοντες λοιπόν έκ των άνω
θεν τό  βάρος τού σίκλου, δντο; ίσου μέ 1 2 I ]2 γράμ
ματα γαλλικά, ήτοι 200 κόκκου; τού έλληνικού φαρ
μακευτικού μετρικού συστήματος, δυνάμεθα νά ύπο- 
λογίσωμεν δτι ή μνά εζύγιζεν άκριβώ; 625 γράμ
ματα γαλλικά, ήτοι 10,000 κόκκους ( ΐ  λίτραν, 
δ ούγκίας, 6 δραχμά; καί 2 γράμματα) τής έλλη- 
νικής φαρμακοποιίας, καί 197 δράχμια τουρκικά 
•ήτοι ολίγου δεϊν ήμίσειαν όκάν τουρκικήν.

Εν τφ φαρμακευτική τών Αιγυπτίων έγίνετο χρή- 
σις τής μνά ς  γραφομε'νη; έν πλήοει λέξει, τής άραρ- 
//¡/ς σημειουμένης +  καί τινων άλλων σταθμίων 
αγνώστου αξίας, ή τοι τού X ,  κλασματικού μέρους 
τής μνας, καί τού τ  έξ άπαντο; μικροτέρου τής 
'^Ρ^χμής, καθ δσον δύναμαι νά εννοήσω έκ τής συν- 
Οέσεως ιατρικών τινων έν θεραπευτικοί τινι παπύρω 
άναφερομένων συνταγών" συγχρόνως όμως έγίνετο 
χρήσι; καί άλλων σταθμίων, έκφραζομένων δ ι’ αριθ
μητικών σημείων μετά προςθήκης άνωθεν μιας σ τ ιγ 
μής, άναμφιβόλω; κλασματικών αριθμών μονάδο; ά 
γνωστου μικροτέρα; τής μνας καί μεγαλειτε'ρας τής 
δραχμής, ίσως τού X , ώ ; δύναται νά είκάσγ, τ ι ;  έκ 
τής αναλογίας τών συστατικών μερών συνθέτων τ ι-  
νών ιατρικών τού αιγυπτιακού συνταγολογίου" οϋτω 
π. χ. α Λάβε" φοινικιού" οίνου X ,  μέλιτο; X ,  δξους 
τού Χ ά ϊ 34-, άλας βόρειον 6/|0" κλύσμα τό εσπέ
ρας. Ετερον. Λάβε" μέλιτο; ί/8 καί 4-, φοινικιού 
οίνου X , άρίστου δ;ους Τ ι .  Κλύσμα τό έσπέρας, » 
(ιατρικός πάπυρος τή ; συλλογή; Πασσαλάκουα, νύν 
έν Βερολίνο/ άριθμ. 1558. σελ. ις-'. γραμμή 9. 1 0.)

Τά σταθμίον X  υποθέτω δ τι ήτο φαρμακευτική 
ύποδιαίρεσι; τής μνας ήτοι τό  1/16 αυτής, διότι 
κλασματικόν μέρος τή ; μ.νά; δι’  αριθμών γεγραμ.μέ- 
νον δέν υπάρχει μεγαλείτερον τών 15/16. Εν το ι - 
αύτη περιπτώσει τό X  αναλογεί μέ τήν ήμετέραν 
ουγκιάν. Ες άλλου μέρου; τό  -{- φαίνεται δτι ήτο 
τό  τρίτον τής δραχμής, άνάλογον τού ήμετέρου φαρ
μακευτικού γράμματος, καθ’ δσον πλείω τών δύω 
·+- δεν άπαντώνται εις τά ; συνταγάς.

Μέτρα χωρητικότητος άποκλειστικώ; ρευστών ου
σιών άναφέρονται έν τα ϊ; έπιγραφαί; καί τοί; παπύ 
ρ̂ οις τό  ΙΝ  καί ΛΟΚ. Τις ήτο ή σχετική αυτών πρός 
άλληλα και ή άπολυτος αυτών άξια, μα; είνε άδη
λον έκ τών πηγών" άλλά παραβάλλοντες αύτά πρό; 
τά  εβραϊκά χωρητικότητος μέτρα τής μωσαϊκής έ· 
ποχής, εύρίσκομεν δ τι άντιστοιχούσι μέ τό  ΐ ι · καί 
Μ )· ,  περί τών οποίων γνωριζομεν ακριβώς, δ τι τό

μέν ¡V ητο ίσον με δύω χόα; αττικού; (ΐώτηπ. ·4ρ- 
χαιολ. Γ .  ή. 3,) ή τοι 12 ξέστας, -δθεν τό έκτον 
τού μετρητού, τό δέ .Ιόγ , κατά τού; ραββίνους, ήτο 
τό δωδέκατον τού ϊ>- ήτοι ίσον τώ  ξέστη τών Α τ 
τικών. II ταυτότης τώ ν όνομασιών, τό  σύγχρονον 
ούτω; είπεϊν τής χρήσεως τώ ν μέτρων αϋτών έν Α ι
γύπτιο καί Παλαιστίνη, καί ή τών έβράϊ-.ών μέτρων 
άπό τών αιγυπτιακών ίστορικώ; αποδεδειγμένη πα
ραγωγή, μέ δίκαιοί ϊνα δεχθώ καί τήν αύτήν σχε
τικήν καί απόλυτον αξίαν.

Ó ξέστης τού αττικού μετρικού συστήματος ήτο 
άκριβώ; 540 γαλλικά χιλιοστόλιτρα, ήτοι 162 
δράχμια τουρκικά" όθεν έπ’ αυτής τή ; βάσεως δυνά
μεθα νά ΰπολογίσωμεν καί τό  ισότιμον καί ταυτο- 
δύναμον έβραϊκάν Λύγ καί τά Μ χ  τώ ν Αιγυπτίων, 
παραδεχόμενοι διά τούτο 540 χιλιοστόλιτρα γα λ 
λικά ή 1 62 δράχμια τουρκικά" "διά δέ τό ϊν  6,4 80 
χιλιοστόλιτρα, ή 4 όκάδα; καί 344 δράχμια τουρ
κικά, ήτοι παρά μικρόν 5 τουρκικά; όκάδας. Εί; τό 
μουσεϊον τού Λέϋδεν ύπάρχουσι τρεϊ; αίγύπτιοι άμ- 
φορεϊς φέροντε; έπιγραφάς σημαινούσας τήν περιεκτι
κότητα αύτών 25 εν, 12 ϊν, 7 1/4 ίν. Ετερο; άμ.- 
φορεύ; έν τώ  βρετανικώ μουσείω φέρει τήν έπιγρα- 
φήν 8 1/6 ίν. Διά καταμετρήσει·); τή ; χωρητικότη- 
το ; τώ ν αγγείων αύτών εις γαλλικά ή αγγλικά μέ
τρα, ήδύνατο νά χορηγηθή ήμϊν ασφαλέστατη βάσις 
δι υπολογισμόν τή ; άπολύτου άξια; τού αιγυπτια
κού ί';·, καί νά δοθή ή βάσανο; τή ; έμή; ύποθέσεως.

Παραδείγματα διά τά ; όνομ.ασία; τών περί ών ό 
λόγος μέτρων χωρητικότητος άναφέρω τά  επόμενα" 
ÍV εν τε -ερω τε  ήτοι β ϊν γάλακτος" »  ί> εν ·ερω τε  
αν αη.-τ, ήτοι ϊν γάλακτος καί οίνου" (Νεκυόβιβλο; 
Μερ. Β . κεφ. έ. 38 .} Ν α χ ι εν-μα  .lox σναου ήτοι 
«  ελαίου διαυγούς λοκ 2. s .(πάπυρ. γνωστικ. εις 
Λέϋδεν σελ. έ. 3.)

Ε ί; μεταγενεσ τέρου; δημοτικού; παπύρους μνημο
νεύεται καί έτερον έπί ρευστών χωρητικότητος μέ- 
τρον τά ΚΟΝΔΥ, τό καί χονάάριον έτι όνομαζόμε- 
νον παρά τών ’Αλεξανδρινών, καί μεθερμηνεύομε - 
νον χάόος, ίσον μέ 10 κοτύλας α ττικά ; ήτοι 5 
ξέστας, άρα τό πενταπλάσιον τού λόκ, ήτοι 2700 
χιλιοστόλιτρα γαλλικά, ή περίπου 2 τουρκικά; ό
κάδα;. Τούτο τό μ.έτρον φαίνεται δ τι είςήχθη κατά 
τήν περσικήν δυναστείαν, δν κυρίω; μέτρον περσι
κόν" τουλάχιστον εί; έπιγραφάς δέν γίνεται τούτου 
μνεία, είμή εί; παπύρου; δημοτικού; τή ; τελευ
τα ία ; έποχής.

Ετερον μικρότερον χωρητικότητος μέτρον ρευστών 
ουσιών άναφέρεται εις τού; δημοτικού; παπύρου; τά 
Ο ΥΓΑΧ , τό  οποίον δεν είναι άλλο είμή ό παρ Ελ- 
λησι μεθερμηνευόμενο; άρνστΐ/ρ, έκ τού ρήματος 
ουω τχ  και ωΓ}·, άντλεϊν, άρύεσθαι. Τό ο ν τα ρ  φαί
νεται, δ τι ήτο οϊα ή άνάλογος χήμη παρ Ελλησιν, 
ήτοι μικρόν χωρητικότητος μέτρον καί μέρο; τού 
λόκ. Ούτως άναφέρεται Α ρ χ ζ ι μ η τ ον τα ρ  εν-αρ.τ 
ας αν χ έ .Ι ιχ  εν ρες. ή τοι βέπίχεε 10 ουταχ οίνου 
παλαιού καί γλυκέος επ’ αύτήν» (πάπυρ. γνωστ.κ. 
τού Λέϋδεν, σελ. ιβ\ 7. 8 Λ
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Ετερον άγγεΐον διά ρευστά, μάλλον δαχείον παρά 
μέτρεν, ήτο ή ΚΕΛΩ Μ1 ή χε.Ιώ.έιυν (τά  νύν χυύ.Ιε 
άραβιστί) μεθερμηνευόμενον ύδρία,λάγηνος, σταμνίον, 
καί άδηλον οποίας χωρητικότητος" ουτω; άναφέρεται 
σουαΰ εμ ιρτοου χε.Ιω .Ι εν τε ραίου' ή τοι εσπενόων 
τέσσαρα σταμνία ϋδατος.ο (Επιγραφή τού ναού τής 

’Αθώο έν Θήβαις.)

<1:  μέτρον χωρητικότητος διά σιτηρά καί άλλα; 
όμοιας φύσεω; ξηρά; ούσία; απαντάται εί; τάς επι- 
γραφάς καί εις τού; παπύρου; τό  οκχΐ, τό παρ Ελ· 
λησιν οιιρις, οΐ(ρι, ο ί/ ι καί ίγ/υ, καί παρά τοις μετα
γενέστεροι; Αιγύπτιοι; ο/.τί γραφόμενον, (άπό τού 
ρήματος οόώ.τ μετράν) καί μέχρι τή ; σήμερον ύπά 
τήν αραβικήν ονομασίαν οναίηε διατ-ηρούμενον. Ού
τω ς  άναφέρεται σοόω ο ιγ ι σε ο ήτοι «  σίτου οίφί 
60 » .  (Επιγραφή τού βουβαστίτου πυλώνο; τού ναού 
τού Αμωνο; έν θήβαις. Αναγραφή τών δωρημάτων 
τού φαραώ Εεσώγχιο; τού Β .)

Τ ί; ήτο τού οί/ ι ή απόλυτο; χωρητικό της δέν δύ- 
ναται νά ϋπυλογισθή έκ τών μνημείων, άλλ ύποθέτω 
δ τι ήτο αυτή εκείνη τού έβραϊκού, συγχρόνου, ομω
νύμου καί ισοδυνάμου έψά τώ ν μωσαϊκών βιβλίων. 
.Τό εβραϊκόν έγά  ήτο μέτρον χωρητικότητος ξηρών 
ουσιών Γσον τώ  βάθ  τώ  μέτρω τών ρευστών, άφ ού 
άμφότερα ήσαν τό δέκατον μεγαλειτέρου τινο; μέ 
,τρου, τού χομ ερ  (πρβλ. Ιεζεκιήλ μέ 1 I τού εβραϊ
κού αρχετύπου.)" άλ.λά τό  β ίιθ  κατά Ιώσηπον (Αρ- 
χαιολ. Η', β’ . 9.) περιεϊχεν 72 Ξέστας, καθώς ό α τ 
τικός μετρητής, ήτοι 38, 8 42 γαλλικά χιλιοστό- 
λιτρα ήτοι 28 1/8 τουρκικά; όκάδας, τής όκάδο; 
έπί ρευστών λογιζομένης πρό; 1,382 χιλιοστόλιτρα" 
άλλά καί τό υύαί.τε τώ ν  νύν Αιγυπτίων άν καί χω - 
ρεί σήμερον περί τάς 18 1/3 τουρκικά; όκάδας, πρό 
τής έγκαθιδρύσεω; τή ; τουρκαλβανική; τού Μ εχμέτ- 
Αλή δυναστεία; έχώρει σωστά; 28 τουρκικά; όκά- 
δας" δθεν διεφύλαξε τήν άρχαίαν τού έβραϊκού έγά 
καί επομένως τού αιγυπτιακού οί'/ι μετρικήν αξίαν. 
Κ α τά  ταύτα τό ο ι/ ι ήτο "ίσον τώ  άττικώ μ ετρη τή , 
δςτις κατά πάσαν πιθανότητα παρήχθη έκ τού αιγυ
πτιακού τούτου προτύπου, καί τού όποιου τό όνομα 
μ ετρ η τή ς  είνε μετάφρασις τού ο ί/ ι άπό τού ρήμα
τος ονώ.τ τό μετράν.

Αλλά τό  οίφ ί είνε έν ταύτώ  καί σχεδόν ίσον κατά 
τό  βάρος τώ  αίγυπτιακώ ταλάντω  Κ ιχ χ ιώ ρ , περιέ- 
χοντι 3,000 σί/.λων πρός 12 1/2 γράμματα γαλ
λικά ίος.άπέδειξα ανωτέρω, δθεν 37,500 γράμματα 
γαλλικά ήτοι 29 1/3 τουρκικά; όκάδας, τή ; όκά
δο: ώ ; βάρους λογιζομένης ίση; μέ 1,279 γράμμα
τα .- 11 διαφορά μεταξύ τού ο ί/ ι (28 οκάδων) καί 
τού ταλάντου Κ ιγ χ ιώ ρ  (29 1/3 οκάδων), είνε ανε
παίσθητος άν ένθυμηθί, τις δτι χωρητικότη; καί βά
ρος ενός καί τού αϋτού μέτρου ώρισμένη; τινο; ούσία; 
διαφέρει κατά τήν σχετικήν τή ; μετρυυμένη; ή ζυ- 
γιζομένης ούσία; βαρύτητα. Αλλά τό κύριον πόρισμα 
μένει, δτι τό ο ί/ ι ώ ;  μέτρον χωρητικότητος ήτο 
σχεδόν ισοβαρές, Οεωρητικώ; δέ ισοδύναμον τώ  αί- 
γυπτίακώ τα λ ά ν ω , τού όποιου αρχική μονά; ήτο
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ό σίκλος, επομένως οτι ό σίκλο; ήτο ή βάσι; τού 
δλου μετρικού τών Αιγυπτίων συστήματος.

Ετερον μέτρον χωρητικότητος σιτηρών καί πολ
λαπλάσιον τού οίφί ήτο ή ΑΡΓΛΒΙΓ άλλά τό μετρον 
τούτο δέν απαντάται εις έπιγραφάς τών παλαιών 
δυναστειών, άλλ’ εις τοιαύτας αίτινε; χρονολογούν
τα ι μετά τήν περσικήν κυριαρχίαν" έκ τούτου εικά
ζω , δ τι τό  μέτρον ον κυρίως περσικόν, είςήχθη έπί 
τής περσικής δυναστείας. Ε ί; τά ; έπιγραφάς καί τού; 
παπύρου; ονομάζεται άρτώΰ, εί; μεταγενέστερα; έ -  
ποχά; ίρτω/ί καί έρτώ .τ, εξακολουθεί δέ μέχρι τής 
σήμερον νά ήναι έν χρήσει υπό τό δνομα lipdi'rr. Ού
τω ς άναφέρεται έν δημοτικώ τινι παπύρω (ΰπ ά 
ριθμ. ΑΧ  9, έν τώ  αίγυπτιακώ τού Βερολίνου μου- 
σείιρ)" τ ε  χι>· ε> ··π ε ·χο ϊ ε>-αρτωβ μ η τ , τ.το·. ί ο 1. 
γείτονες τού άγρού άρταβών 10 »  δηλαδή τού ε '.τι - 
μωμένου σποράς δέκα άρταβών.

Í1 άρτάΰη ήτο πολλαπλάσιον τού οίφί, άλλ ή 
απόλυτο; καί σχετική αυτής χωρητικότη; μάς είναι 
άγνωστος" άφ’ οΰ δμω; μέχρι πρό τινων ετών τό 
ούαίττε διεφύλαξεν άπαράλλακτον καί άπαραμείωτου 
τό ’ίδιον μέτρον τού αρχαίου ο i/ ι, δέν είναι άτοπον 
νά είκάσωμεν, δ τι καί τό πρό τή ; τουρκαλβανική; 
τού Μεχμέτ- Αλή δυναστείας άρόι'.τ, νά ήτο άπα
ράλλακτον ιός πρό; τήν χωρητικότητα μέ τήν άρ
χαίαν ομώνυμον άρτάΰην. Τό άρδέπ πρό τεσσαρά
κοντα έτών ήτο τό  έςαπλάσιον τού ούαίπε, καί πε- 
ριεϊχεν 168 τουρκικά; όκάδας, έν ώ κατά τό νύν ε 
πικρατούν μετρικόν σύστ/μα περιέχει μόνα; 108 ό
κάδα; σίτου, καί 156 όκάδας όρύζης λευκής τής 
ί’ ακώτιδο; (Ραχιτίου), καί 225 όκάδα; όρύζης ερυ
θρά; τής Ταμιάθιος (Δαμιατίου). Οθεν δυνάμεθα εύ- 
λόγω ; νά ύποθέσωμεν καί τήν χωρητικότητα τής αρ
χαίας άρτάΰης ίσην μέ τό έξαπλάσιον τού οίφί, ή 
το ι ίσην μέ έξ μετρητά; αττικούς, καί 168 τουρ
κικά; όκάδας.

ÍI λέξι; άρτάΰη  κατέστη τοσοϋτον συνήθης κατά 
τούς μετά τά  περσικά χρόνους μέχρι σήμερον, άν καί 
τόρα παρεμορφώθη εις άγάέ.τ, καί ένομίσθη τοσού- 
τον αιγυπτιακή, ώ ;τε  οί ύπολογίζοντες τά  αιγυ
πτιακά μέτρα παλαιοί καί νεώτεροι συγγραφείς, όμι- 
ύ.ούντε; περί τού καθ’ εαυτό αιγυπτιακού αρχαίου 
ο ί/ ι ή πού σημερινού ούαί.-ε, ώνόμασαν αύτο άοτά- 
ΰην μ ιχρά ν  ή καί άπλώς άρτάΰην' εντεύθεν ή σύγ- 
χισις τών δύω τούτων μέτρων, καί εντεύθεν εξη
γείτα ι πώς ό Ψάννιο; ίσολογίζει τήν άρτάβην μέ 
3 1/3 ρωμαϊκούς μοδίους, καί ό Κίρχνερ μέ G0Ü 
λίτρα; (28 1/4 όκάδας), ακόμη δέ καί αυτός ό ή- 
μέτερος Ξκαρλάτο; Βυζάντιο; (Λεξικόν τή ; καθ η 
μάς έλληνικής, έν λέξει β άρδέπι ο) μέ 28 τουρ
κικά; όκάδας" πάντε; είχον πρό οφθαλμών τό οί/. 
ήτοι τό  ούαί.τε, καί όχι τό  άράε.τ ήτοι τήν κυ
ρίως άρτάΰην , ήτις, καθ’ ά έξεθέσαμεν ανωτέρω, ήτο 
καί είνε έξαπλασία του οίφί.

Εν το ί; δημοτικοί; παπ'.ροις τών μεταγενεστέρων 
-χρόνων τής τελευταία; εποχής άναφέρεται καί έτε
ρον μικρότερο·/ σιτηρών μέτρον, τό M EAT, μεθερ
μηνευόμενο ν μ έτρον  καί μόάιος έπί τών μακεόονι-
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κών καί ρωμαϊκών χρόνων, καί τον οποίου ή ονομα
σία σώ ζετα ι ώσαύτω; μέχρι τής σήμερον ύπό τήν 
λέξιν ( ΐ ί τ '  ίσοδυναμεΐ δέ τό μ ί τ  κατά τό  παρόν μέ 
4/8 τού άρδεπίου, έν ώ κατά του; μακεδονικού; 
χρόνου; τό χ/ί'/τ ·η μ ίτρ ο ν  ήτο τό τρίτον του οίφΐ, 
καί επομένως τό  I /18 τή ; άρτάβης, ήτοι κάτι πε
ρισσότερόν του ρωμαϊκού μοδιού. Εικάζω δέ τοϋτο 
από π?,; μεταφράσεω; τής παλαια; διαθήκη; κατά 
τού; έβδομήκοντα, όπου τό  οίψϊ καί ηχά τού έβραϊ- 
κοί αρχετύπου μεθερμηνεύεται «  τρ ία  μ ίτρ α ,  ο Ού 
τω  π. χ. έν τώ  έβραιαώ άρχετύπω υπάρχει’  ο τό 
δέ γομόρ τό  δέκατον ·ήν τού ο/χι/ β (Εξοδο;. ις·'. 
30.). Ι-ν δε τή αλεξανδρινή μεταφράσει τώ ν Ο’ ΰ- 
πάρχει ε τό δέ γομόρ τό  δέκατον Γώ>- 7γ/ώ>· μ « · 
τρω>· ην. »  Επειτα έν τω  έβραϊκω κειμένω όπου ά- 
πειλείται παρά τού προφήτου ίΐσαία σιτοδεία εί; 
τού; Ισραηλίτα; (Πσαΐα; έ. 10.) άναφέρεται ότι 
«ό  σπόρο; ενό; χομέρ θέλει δώσει [εισόδημα ίιρα τ, 
έν ώ ή αλεξανδρινά, μετάφρασι; φέρει α καί ό σπει
ρών άρτάοα; ές, ποιήσει μ ίτρ α  τρ ία  » .

ΝΕΡΟΓΓΞΟΓ.

Γ ίΕ Ρ Ι  Τ Ε ΪΟ Υ .

( 'Ε ν . του  'Ρ ω σ α χ ο ϋ .)

—  0 0 0 -------

Σήμερον προσεκλήθην εί; συναναστροφήν παρά τή 
Κυρία Λήζα, είπεν ή Λίκατερίν/ι, νεανι; σοβαρά, εί; 
τόν άπαντήσαντα αυτήν άδελ.φόν καθ’ ήν στιγμήν 
διήρχετο τά  δωμάτια τή ; οικία; των, διευθυνομένη 
πρό; τόν κοιτώνα τή ; αδελφή; τ/,; 'Ελένης.

II Ελένη καθημένη έπί άπλ.ουστάτου άνακλ.ιντη- 
ρίου κατεγίνετο εί; άνάγνωσιν, κεντούσα συγχρόνω; 
ύφασμά τ ι  πολύτιμον, καί μή παρατηρούσα τά  περί 
αυτήν. ΤαύτΥ,ν είχεν αναθρέψει αυστηρά καί πεπαι
δευμένη προμήτωρ, ή τι; δέν άφινε νά παρέλΟη ουδέ 
στιγμή, χωρί; νά διδάξτ, εί; τήν έγγονήν τη ; ωφέ
λιμόν τι.

Ό τα ν  ή γραία αύτη άπέθανε, καί ή Ελένη ήναγ- 
κάσΟη νά έπιστρέψη, εί; τόν πατρικόν οίκον, έξέπλη- 
ξεν όλου; τού; συγγενείς τη,; διά τής σπανίας έμ- 
πειρία; καί δραστηριότητό; τη;.

Τήν έπωνόμασαν δέ μικράν μέλισσαν. Πρό πάν
τω ν δέ έΟαυμάζετο ύπό τή ; μεγαλητέρα; τη ; αύτα- 
δέλφη; Αικατερίνη;, ή όποια έπροσποιεΐτο ό τι άκα- 
ταπαύστω ; ένησχολείτο, χωρί; νά κάμνη τίποτε. Ί ΐ  
Ε λένη  είχεν ιδιαίτερόν τ ι  προτέρημα τού νά παρατη- 
ρΐ, καί αυτά; τ ά ;  μικρά; οικιακά; υπηρεσία;, εί; τ ί  
έκαστο; έργάζεται, καί περί τίνο; συνδιαλέγεται’  ό
ταν δέ άρχιζε νά έργάζηται, ή αδελφή αύτή; Αικα
τερίνη έπροσποιεΐτο ό τι δέν ειχε καιρόν νά συνερ- 
γασθή μ ετ’ αυτή;.

Ό τ ε  ή Αικατερίνη ηλΟεν εί; τά δωμάτιον τή ; α
δελφή; τη ; Ελένης έπιστόλιον εχουσα άνά χείρα;, 
οϋτω; έπρότεινεν αυτό, ώστε ή Ελένη πρώτον 
παρετήρησεν αύτό, καί μετά ταύτα τήν είσερχομέ- 
νην αδελφήν της, πρό; τήν οποίαν είπε’ —  Πόσον 
έχε·.: χαρίεν τό πρόσωπον! βεβαίω; σέ εδωκαν τήν
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άδειαν νά υπάγ/ι; τό  έσπέρα; εί; συναναστροφήν.1 
—  Μάλιστα, μέ έπροσκάλεσαν εί; τό  τέΐον’ προφή- 
τευσε ποιο;, άπεκρίΟη ή Αικατερίνη.

—  Δέν είναι δύσκολον νά τό  προφητεύσω, βέ
βαιοι; ή φίλη σου Λήζα’ σήμερον είναι πρώτη Μαρ
τίου, ειπεν ή αδελφή τη ; λαβούσα τό.προσκλητήριον.

Ε ί; έσέ όλα είναι γνωστά, καί τά  ενθυμείσαι, 
Ελένη μου, είπεν ή Αικατερίνη’ άλλά άνάγνωσε τό  
προσκλητήριον, καί παρατήρησε πόσον ώραΐα γράφει 
ή φίλη Λήζα.

Κ α ί ή Ελένη άνέγνο>σε τά  έξης’

α ’Αγαπητή μου Αικατερίνη !

ϊ  Βεβαίω; έλησμόνησε; ότι αϋριον εορτάζω τήν 
ημέραν τώ ν γενεθλίων μου, τήν όποιαν πολύ έπι- 
Ουμώ νά συνεορτάσωμεν. Ή  μήτηρ, άν καί είναι κα
κοδιάθετο;, μέ έδωκε τήν άδειαν νά σέ προσκαλέσω 
εί; τό  τέΐον, καΟώ; καί δύο συμμαΟητρία; μου, καί 
τήν ευειδή Θέκλαν. Τά προσκλητήριόν μ.ου θά σέ εγ
χειρίσουν αύριον πολλά προ/ί, διά νά μή νομίσης ότι 
επιθυμώ μόνον νά σέ ίδώ έν καιρώ τού γεύματος δι’  
έν λεπτόν τή ; ώρα;. Σέ παρακαλώ νά ελθη; τό έσπέ
ρα; εί; τά τέίον, άλλά μή νομίση; ότι έχομεν χορόν, 
μουσικήν, ή καί άλλα διασκεδαστικά παιγνίδια’ σέ 
προσκαλώ μόνον ϊνα πίωμεν όμοϋ τό αρωματικόν μα; 
τέίον. Δυστυχώς ή μήτηρ είναι ασθενή;, άλλά θέλω 
προσπαθήσει διά παν τό ; μέσου νά μ.είνη; ευχαριστη
μένη. Ό  Κώνστα; θά μάς κάμη διάφορα παιγνίδια" 
ή δέ Θέκλα θά άπαγγείλη ποιητικού; στίχου; δια
φόρων συγγραφέων. Έάν δέ έλθη τ ι ;  έκ τών έμπεί- 
ρων φίλων μα;, βεβαίω; θά μα; διηγηθή περίεργα 
Ιστορικά συμ.βάντα. Έλθέ μόνον σέ παρακαλ.ώ. Τήν 
αύτα δέλ φην σου έπεθύμουν έπίση; νά προσκαλέσω 
άλλά φοβούμαι μήπω; δέν μείνη ευχαριστημένη.

® Σέ άσπάζομαι καί μένω περιμένουσά σε 

ϊ  ’ ΐ ΐ  φίλη σου 
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—  Έρχομαι καί εγώ είπεν ή 'Ελένη. Ή  μήτηρ 
ευχαριστώ; θά συγκατάνευση.

—  "Ώ πόσον ευτυχή; ! έφώνησεν ή Αικατερίνη, ή 
μήτηρ δέν θά μάς έμπόδίση, νομ.ίζω. Καί σύ, άγα- 
πητή μου, θά μά; διηγηθή; τ ι  περίεργον.

—  Βεβαίως ! έγώ είμαι μεγαλητέρα, καί πρέπει 
νά έκπληρώσω τήν επιθυμίαν τής έορταζούση; φίλη; 
μα;, τήν όποιαν άγαπώ, διότι είναι νέα φρονιμωτάτη.

II μήτηρ ευχαρίστως εδωκε τ τμ  άδειαν καί εί; 
τήν άλλην θυγατέρα τη ;, υπό τήν επιστασίαν τής 
μεγαλητέρα; αδελφής. Διό ένδυθεϊσαι καί αί δύο οσω 
δυνατόν καλήτερα, ήσπάσθησαν τήν χείρα τή ; μη- 
τρός, καί άνεχώρησαν έπί έλκύθρου περί τό  εσπέρας.

Κ ατά  τό  ήμερολόγιόν μας έπλησίαζε τό τε  τό  εαρ’ 
άλλ ’έκάστην πρωίαν καί έκαστον έσπέρα; έκαμνε τό 
σον ψύχος, ώστε ήτον άδύνατον νά έξέλθη τ ι ;  ανευ 
μηλωτής. Α ί δύο άδελφαί ήθέλησαν νά υπάγουν διά 
τού ποταμού εί; τό  μέρος όπου έκατοίκει ή φίλη των 
Λήζα. Οί πάγοι ήσαν τόσον δυνατοί, ώστε έπί τού 
ποταμού διέβαινον φορτηγά αμάξια’ διά καί ή Αί-
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κατεείνη έλαβε θάρρος. Ό  δίσκο; τή; σελήνη; έρρι- 
πτεν ακτίνας έπί τού προσώπου τής ώραία; Αικατε
ρίνη;, ενώ έπνεε ψυχρότατο; άνεμος, καί αί δύω ά- 
οελφαί έπροφυλάττοντο άπό τό ψύ/,ο; διά τών θερ
μών αύτών επενδυτών. Ή  'Ελένη είπε πρό; τήν άδελ.- 
φήν τη;’ — 1 ’Απόψε προτίθεμαι νά διηγηθώ εί; τήν 
συναναστροφήν, διήγημα περί τού τεΐου πολύ εύχά- 
ριστον, τό όποιον άνεγίνωσκ* σήμερον, καθ ήν σ τιγ
μήν ήλθες καί μέ έδειξε; τό προσκλητήριόν σου’ σέ 
προλέγω δέ ότι καί άν μέ αναγκάσετε νά διηγηθώ 
τ ι  άλλο, έγώ θά έπιμείνω εί; τήν διήγησίν μου, ώ; 
μέλλουσαν νά γίνγ εί; άρμοδίαν ώραν’ παρακαλώ δέ 
νά ¿πιστήσετε τήν προσοχήν σας, διότι ή ύπόθεσι; 
είναι άρκετά περίεργο;.

Ή  ζωηρά Αικατερίνη έσκέφθη ότι τό διήγημα 
τούτο θέλει άπ’ εναντία; δυσαρεστήσει τήν συνανα
στροφήν ώ ; μή περίεργον, άλλ’ ώς μικροτέρα δέν έ- 
τόλμησε νά κάμτι πρό; τήν αδελφήν της τήν παρα- 
μικράν παρατήρησή, καί άμφότεραι σιωπώσαι έφθα- 
σαν εί; τήν κατοικίαν τή; έορταζούση; φίλη; των.

Οί προσκληθέντε; παρευρίσκοντο όλοι σχεδόν έκεΐ, 
πλήν τώ ν δύο νεανίδων. ’θ  θυρωρό; προανήγγειλε 
τήν έλευσιν καί τούτων, καί ή σκιρτώσα άπό χαράν 
Λήζα έτρεξε πρό; τήν κλίμακα ϊνα ύποδεχθή αύτάς.

Ά λ λ ά  καί οί λοιποί ύπεδέχθησαν μετά μεγάλη; 
χαρά; τά ; δύο άδελφά;. Ή  ασθενή; μήτηρ τή; 
Λήζα; προσεκάλεσε τήν ώραίαν 'Ελένην παρ’ αυτή, 
καί τήν ένηγκαλίσθη καί ήσπάσθη μετά στοργή; 
ώ ; ίδιάν τη; τέκνον, διά τήν πρό; τήν μάθησιν καί 
τήν άνάγνωσιν έπισήμων συγγραφέων κλίσιν της.

Ή  καλώ; άνατεθραμμένη έξ απαλών όνύχων 'Ε
λένη, έμεινεν άρκετά ευχάριστηυ,ένη διά τήν ευμενή 
ταύτην υποδοχήν. Έβεβαίωσε δέ τήν άσθενή ότι μέ 
μεγάλ.ην τη ; προθυμίαν θέλει προσπαθήσει νά ευχα
ρίστηση τήν συναναστροφήν ótá παντός τρόπου.

Οί ύπηρέται έφερον έπί τή; τραπέζη; τά  σκεύη 
τού τείου, ένταυτώ δέ καί διάφορα γλυκύσματα καί 
ευάρεστα φαγ-ητά. Ή  συναναστροφή έπερίμενε μετά 
μεγίστη; άνυπομον-ησίας, άλλ’ ή έπιφορτισθεΐσα τά 
πάντα έμπειρος 'Ελένη έγνώριζε καλώς πώ; νά έπα- 
σχολή τού; προσκληθέντας, καθώς καί τήν νεανικήν 
όρμήν τών διαφόρων παρευρισκομένων καλ.ών παι
διών. Άφού έπιον τό  τέΐον καί άφήρεσαν άπό τής 
τραπέζη; όλα τά  σκεύη, τά  παιδία μετέβησαν εί; 
τόν κοιτώνα τή ; άσθενούσης οίκοδεσποίνη; ϊνα άσπα- 
σθώσι τήν δεξιάν αύτη; (εθιμον ρωσσικόν γινόμενον 
πάντοτε μετά τό  τέλο; τού τεΐου καί γεύματος, ότε 
όλοι έν γένει οί συνεστιάτορες άσπάζονται τήν χείρα 
τή ; οίκοδεσποίνη; μή έξαιρουμένων μηδ’ αύτών τών 
ιδίων τη; τέκνων), καί έπιστρέφοντα έτάραττον τήν 
ησυχίαν τών λοιπών, άν καί έπροσπάθουν νά μή ά- 
νησυχήσωσι τήν άσθενή.

Ή  Αήζα έφρόντιζε παντί σθένει νά ευχαρίστη
ση τούς τιμήσαντα; αυτήν διά τήν έορτήν της, συ- 
νεργύν εχουσα τήν ώραίαν καί εμ.πειρον φίλην τη; 'Ε 
λένην. Ή  αύταδέλφη ταύτη; Αικατερίνη παρεκάλεσεν 
αύτήν ϊνα παίξη έπί τού κλειδοκυμβάλου μερο; τρα- 
γωδία; τίνος ’Ιταλικής, άλλά φοβούμενοι μή διατα-
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ράξωσι τήν ησυχίαν τή ; άσθενούσης, άνέβαλον αύτό» 
καί περιωρίσθησαν μόνον εις τό  νά διηγηθώσι περίερ- 
γά τινα συμβάντα. Τότε άπαντε; ώπέβλεψαν πρό; 
τήν ώραίαν Ελένην, παρακαλούντε; αύτήν ϊνα δτη- 
γηθή 0,τ ι  έπιθύμει.

Ί ΐ  'Ελένη χωρί; νά διστάση έξήλθεν εί; τήν σκη
νήν, άφού προηγουμένως έζήτησε τήν συγκατάθεσιν 
τή ; έορταζούση;, καί είπε’— Γρεί; περίπου ώραι υπο
λείπονται μέχρι τής άναχωρήσεώ; μα;' θά προσπα
θήσω λοιπόν μήτε λεπτόν νά παρέλθη άδίκω;.

Μετά ταύτα άποταθείσα πρό·, τά  περικυκλώσαντα 
αύτήν παιδία ποοσέθηκε’

—  Σείς, κύριοι, άρκετά διεσκεδάσατε πίνοντε; 
τέίον’ τώρα δέ παρακαλώ νά καθήσετε ήσυχοι περί 
τήν τράπεζαν, επειδή θά σάς διηγηθώ κάτι τ ι ’ σά; 
προλέγω δέ ό τι δέν πρόκειται περί μύθων, άλλά 
περί ωφελίμου διηγήματος, καί έπιστήσατε τήν προ
σοχήν σας, ϊνα ακούσετε αύτό.

—  Καί μετά ταύτα τ ί  θά κάμωμεν; ήρώτησαν 
τά  παιδία .

—  Βεβαίως, άπεκρίθη ή 'Ελένη, διάφορα παι
γνίδια καί ύστερον άναχοιρεί καθείς .εί; τά  ίδια.

— * Λοιπόν χωρίς νά χάνωμεν καιρόν ά ; άρχίσω- 
μεν, έπανέλαβον όλοι.

—  Καί τ ί  θά μά; διηγηθήτε. αγαπητή μου 'Ε
λένη ·, ήρώ .ησεν ή Λήζα.

—  Θά τό  άκούσετε, φ ιλτάτη  μου. μ ετ’  ολίγον. 
Ά λλά  θέσατε περί τήν τράπεζαν άρκετά καθίσματα, 
δι’  έυ.έ δέ άνάκλ.ιντρον, έπειδή θά καταλάβω Οέσιν 
προέδρου. Δόσετέ μοι παρακαλώ τό  θερμόν μου χει- 
ρόκτιον (manchón).

Ό λ α  δέ ταύτα έλέγοντο ύπό τή ; 'Ελένη; μέ ά
πειρον σοβαρότητα.

Καί έξαγαγοϋσα άπό τό  θυλάκιόν τη ; μικρόν 
χάρτινον φάκελλον τόν έςετύλισε, καί έθεσε·/ ένώ- 
πιόν τη ; ποικιλόγραμμου; σελίδα; τινάς χάρτου. Τά 
παιδία ήσαν ανυπόμονα, καί πλησιάσαντα όσον ήτον 
δυνατόν τά  καθίσματά τω ν, έπαρατήρουν τήν 'Ε 
λένην ασκαρδαμυκτί.

—  Αύτό ό/οιάζει πλατωνικήν παράδοσιν, είπεν 
ό Κωνστατϊνο; Τραχόβ.

Ή  'Ελένη δέν μετέβαλε ποσώς τό  σοβαρόν ήθος 
της’ θέσασα δέ τό  ώραΐον ινδικόν χειρόμακτρου τ  η: 
έπί τής τραπέζη;, ήρχισεν ώ ; έπετα ι’

—  Σεβαστόν άκροατήριον! Ά μ α  λαβούσα τό 
προσκλητήριον τή ; έορταζούση; φίλ.η; μου, δ ϊ  οΰ 
μ.’  έλεγεν ό τι Οά έχω τήν εύχαρίστησιν νά παρευρεθώ 
μεταξύ σεβαστών κυρίων τ ε  καί κυριών, ένθυμήθην 
ο τι εί; τοιαύτα; περιστάσεις καταλ,ληλότατον είναι 
νά διηγηθώ ώφέλ.ιμόν τ ι  αμα δέ καί ευχάριστο·/.

Τά περί τήν τράπεζαν ευρισκόμενα παιδία άρχι
σαν νά ταράττωσι τήν ησυχίαν, άλλ- αύστηρώ; έπι- 
πληχθένταύπό τή ; 'Ελένης, έπαυσα ν ’ άποταθείσα ()έ 
πρό; τόν Κωνσταντίνον είπε’

—  Δέν άμ-φιβάλλω ό ι τό ποτόν τούτο τό  όποιον 
πίνομεν, γνωρίζεις εί; ποιον μερο; εξάγεται.
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•—  "Ολο1, το  γνωρίζομεν, άπεκρίθη μία έκ των 
νεανίδων.

—  Εϊπέτε λοιπόν τό  μέρος ;

—  Εις τήν Κίναν, άπεκρίθησαν όλα·..

—  Καί εις ποιον άλλο μέρος ; ήρώτηΟεν ή Ελένη, 
καί εί; ποιαν μοίραν τής Κ ίνα; ;

Λί νεάνιδες; ό'λαι έσιώπησαν, καί ή 'Ελένη λα- 
βούσα ήθος έμ,βριθέστερον είπεν"— ’Ακούσατε παρα
καλώ.

—  'Γά δένδρον τού τεΐου βλαστάνει καί εντός γά- 
στρας, διατηρούμενο·/ εις θερμόν μέρος. Εις τό δέν
δρο·/ αύτά γεννάται καί άνθος, άλλά μ-Jj φαντασθήτε 
ό τι μιγνύεται μέ τό  ανθηρόν τέϊον. Μετά ταύτα θέ- 
λω  σας είπεί ποιον ονομάζεται άνθος εις τό  άνθο- 
τέϊον.

Τό δένδρον τούτο κατά τήν βοτανικήν ονομάζε
τα ι thea έκ τού thé, τό  όποιον οί Ευρωπαίοι ονομά
ζουν ζ ζά ϊ ,  μιμούμενοι τούς κατοίκους τής Κίνας 
λέγοντας φου-τζάν.

'Γπό δέ τω ν Κινέζων τό  δένδρον ονομάζεται 
τ ζ ά  καί τά  φύλλα αύτού τ ζά ε . Έ ξ αύτών των 
λέξεων οί Μογγόλοι, τούς οποίους γνωρίζετε ώς πλη- 
σιεστέρους γείτονας των Κινέζων, επί ασαν τήν λέξιν 
t l .à ï .  τν,ν οποίαν μετέδωκαν καί εις ημάς τούς 
'Ρώσσους.

Τό δένδρον τού τεΐου διατηρείται πάντοτε νλοε-
ν Ν, > »1 « , ‘ , . /

ρον. ε/si οε και ονιν ωραιαν και (ΑαγευτικΥ,ν' όαοιά- 
ζει κατά πολλά τήν μύρτον, εχει φύλλα επιμή
κη καί οδοντωτά λήγοντα εις όςύ, καί εις έκαστον 
φύλλον ύπάρχει μικρόν τ ι  εξόγκωμα μή διακρινόμε- 
νον μεν διά γυμνών οφθαλμών, διατ-ςρούν δέ πάν
το τε  εν αύτώ ελαιώδη δρόσον, ά-τις μεταδίδει ευω
δίαν καί γεύσιν εύάρεστον εις τό  τέϊον.

Τό δένδρον τούτο βλαστάνει άπό σπόρον τόν ό
ποιον συνάζουν όταν πίπττ, εξ αύτού κατά τόν ’Ο
κτώβριον. Τό τρίτον ετος αναπτύσσεται εις ύψος 
πλέον τού ενός καί ήμίσεως πήχεως, καί τό τε  εί
ναι τ  καταλληλότερα εποχή πρός συγκομιδήν τού 
τεϊου. ’Εάν τό δένδρον δεν κλαδευθή τό τε , μετά 
δεκα έτη ύΰούται πλέον τών πέντε πήχεων, καί ό 
καρπός αύτού γίνεται άοκετά σκληρός καί τραχύς. 
Λιά τούτο τό  άποκόπτουν ολως διόλου καί νέοι 
κλάδοι άναβλαστάνοντες δίδουν έντάς ολίγου τρυ- 
τε ιώ τα τον  καρπόν, πωλούμενον εις υψηλήν τιμήν, 
ο ί  Κινέζοι κλαδεύουν τά  δένδρα ταύτα, άμα ώς 
αυξήσουν πλέον τού ενός καί ήμίσεως πήχεως.

Τό δένδρον μεγαλώνει ταχέως εις μαύρον μέρος 
γης μεμιγμένης μετά πετρούδους χώματος, τήν 
οποίαν διασκορπίζουν ή μεταφέρουν έκ τών όρέων' 
Ί ίο τ ι ή φυτεία αύτού ευδοκιμεί εις τά  ορεινά μέρη 
π ιο ; τάς μεσημβρινά; πλευρά; αί όποΐαι προσβάλ
λονται άπό τόν ήλιον.

Τό δένδρον τούτο είναι τόσον τρυφερόν και εύαί- 
σθητον, ώστε περί αύτό δέν ύ—οφέρει μ.εγάλην σκιάν 
άλλου όποιουδήποτε δένδρου, άλλά μαραίνεται καί
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εξαφανίζεται Συνήθως βλαστάνει καλώς πλησίον 
μικρά; σκιά; τρυφερά; καί ευώδους φυτείας.

Τό τέϊον εξάγεται καθώς γνωρίζετε έκ τής Κ ί
νας έξ ής μετεφέρθη τό  δένδρον καί εί; Ίαπονίαν, 
ένθα, άν καί προάγεται ολίγον, εξάγεται όμως τό 
καλλίτερον είδος τείου. Εις τήν Μεξικήν όπου ποώτην 
φοράν μετεφέρθη καθϊυς καί εί; άλλα μέρη τής ’Ασίας, 
δέν έπέτυχεν, ώς εις Κίναν.

Εις τήν νήσον Ιάβαν κατά τόν ’ Ινδικόν ωκεανόν 
έφύτευσαν τέϊον, καί κατά τό  183 5 ετος μετέφερον 
διάφορα είδη αύτού εί; τά Άμστελόδαμον. Εί; τό 
Πεκίνον βλαστάνει επίσης, άνκαί συμβαίνει πολλά- 
κι; ψύχος όσον καί εις 'Ρωσσίαν, άλλά δεν αντέχει 
πάντοτε ' καί πλησίον τής Καντών, όπου ό καύ- 
σιον τού ήλίου είναι ανυπόφορος, δέν ευδοκιμεί 
πολύ.

Α ί δέ καλλίτεραι φυτεϊαι γίνονται εί; τό  
εσωτερικόν τής Κίνας, πλησίον τής πόλεω; Ρίαγκίνη; 
υπό 2 3 ° εως 31 ° τό  πλάτος, κατά δέ τό μήκος 
άπό τού ωκεανού περίπου μέχρι τώ ν δυτικών όρέων 
τού Τιβέτα πρός τήν δύσιν.

Καλή; ποιότητας τέϊον εξάγεται καί έκ τής επαρ
χίας Φο'> — τζάν, εύρισκομένης κατά τά βορειοδυτικόν 
τής Καντών, καί μεταφέρεται εις τήν Ευρώπην.

Οί Κινέζοι μεταφέρ.υν εις τήν Τιάκταν, πόλιν 
τής Κίνα; συνορεύουσαν μ.έτήν Σιβηρίαν, τέϊον καλού 
είδους καί τό  ανταλλάσσουν μ.έ ρωσσικάς πραγματείας.

Τώρα δέ θέλω σάς διηγηθεί περί πρωίμου και ό
ψιμου τεΐου. Κ α τά  τό  τέταρτον έτος μετά τήν βλά- 
στησιν τού δένδρου, άρχεται ή συγκομιδή τού καρ
πού, όστις όμως δέν είναι άφθονος. Τά μικρόν τούτο 
ποσόν είναι καλλίστης ποιότητο; καί άρωμ.ατικώτα- 
τον, καί πωλείται εις υψηλήν τιμήν" ή συγκομιδή 
γίνεται κατά τόν Μάρτιον.

Τό είδος τούτου τού τείου μεταφέρεται εις Τιά
κταν καί έκεϊθεν εις 'Ρωσσίαν' δ ι' αύτόν τον λόγον 
εχομεν ενταύθα καλά είδη τέίου τών οποίων στερεί
τα ι ή λοιπή Ευρώπη.

Δευτέρα συγκομιδή γίνεται κατά τόν Μάϊον καί 
Ιούνιον, καί τρ ίτη  κατά τόν Αύγουστον τού αύτού 

έτους, άλλά τής τρίτης ταύτης ό καρπός δέν είναι 
καλής ποιότητο;’  τόν μεταφέρουν δέ κατά τόν Ο
κτώβριον εις τήν Καντών, καί πωλούν εις τούς Α γ 
γλους πολύ εύθυνότερα εκείνου τόν όποιον αγοράζουν 
οί 'Ρώσσοι εις Τιά/.ταν.

Έ κ  τής Καντών μεταφέρεται τό  τέϊον εις τήν ’Α γ 
γλίαν εί; μεγάλα; ποσότητας ύπέρ τά  εκατόν έκα- 
τομμ.ύρια λιτρών, καί έξ αυτής άποστέλλεται καί 
εις τά  λοιπά δυτικά κράτη, Εις δέ τήν ’Ρωσσίαν έ- 
ξοδεύονται ύπέρ τά  δέκα έκατομμύρια λιτρών κα τ’ 
έτος. Συμπεράνετε λοιπόν έκ τούτου πόσον τέϊον βλα- 
στάνει εις τήν Κίναν.

Οί ίδιοι Κινέζοι έξοδεύουν πολύ περισσότερον τού 
έςαγομένου. "Ολοι αύτοί έν γένει πίνουν πολλάκις 
καθ έκάστην, δ ιότι άνευ τούτου τού ποτού ού- 
δείς Κινέζος δύναται νά ζήση. Α ί μεν πλούσια-, οι
κογένεια·. έξοδεύουν αρκετά; λίτρα ; κατά μήνα. αί 
δέ π τωχαί επίσης άλλά κατωτέρα; ποιότητο;.
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Πολύ πιθανόν νά νομίσετε ό τ ι τό  νά σπείρη τις 
καί νά ϊχη μ ετ’  ολίγον δένδρα τεΐου είναι πολύ εύ- 
κολον" άπ’ εναντίας απαιτεί μεγάλους κόπους καί 
έξοδα όχι όλίγα, καθό φυτόν τρυφερώτατον.

Ή  συγκομιδή τού τείου γίνεται μετά μεγίστης 
προσοχής" οί έπιφορτισθέντες τήν ύπηρεσίαν ταύτην 
νίπτουν συχνά τάς χεΐρας διά νά μή προσβάλλωνται 
τά  συναζόμενα φύλλα άπό τόν ιδρώτα, ενεκα τού 
όποιου έλαττούται ή εϋωδία.

Εις τάιν ’ίαπονίαν μάλιστα έν καιρώ συγκομιδής 
φορούν λεπτότατα  χειρόκτια. Εις τούς συνάζοντας 
τά  φύλλα δέν συγχωρεϊται νά τρώγουν σκληράν καί 
όζώδη τροφήν, διά νά μή μεταδίδεται ή όσμή διά 
τής πνοής εις αύτά. Ή δη  δέ θέλω σάς διηγηθή τ ί  
κάμνουν τά  προσβληθέντα έκ τής όσμής φύλλα" πό
σα; φροντίδα; καί ασχολίας καταβάλλουν οί δυστυ
χείς Τάπωνες, μέχρι; ό’του φέρουν τό  τέϊον εις ήν 
κατάστασιν ημείς τό  βλέπομεν!

Τά φύλλα συνάζονται συνήθως πολλά πρωί καί 
πρός τό  εσπέρας, καί ρίπτονται αμέσως εις τό  ϋδωρ 
διά νά μή μαραίνωνται. ’ Εκαστον φύλλον συνάζεται 
ιδιαιτέρως, διό καί απαιτείται επίπονος έργασία. 
Άνθρωποι αρκετά έμ.πειροι μόλις συνάζουν καθ’ έ
κάστην περίπου τώ ν δέκα λιτρών, καί τ ά  φύλλα 
ξηοαινόμενα μένουν ολίγον περισσότερον τού τεταρ
τημόριου" άλλά διά τάς δέκα ταύτα ; λίτρας κατα- 
βάλλον τα ι επίπονοι εργασίας" διέρχονται δέ διά 
πολλών χειρών, μέχρι; ού προετοιμασθούν δι’έξαγω- 
γήν εις Ευρώπην. Οί Κινέζοι θεωρούσι τήν 23 Μαρ
τίου, ήμ.έραν εύδαίμονα δ ι’ εναρξιν συγκομιδή; τών 
φύλλων. Έ άν δέ ό καρπός κατ’ αϋτήν τήν ημέραν 
δέν είναι ώριμος, συνάζουν μόνον όλίγον ποσόν καί 
περιμένουν.

Τά συναχθέντα φύλλα διασκορπίζονται έπί λε- 
πτοτάτου υφάσματος καί ξηραίνονται εις μέρη κε- 
καλυμμένα, έντός τώ ν όποιων μόλις νά είσέρχωνται 
α ί ήλιακαί ακτίνες. Μετά ταύτα  αναλαμβάνουν άλλοι 
τήν τελευταίαν άποξήρανσιν, ή’τις γίνεται οΰτω πω;"

’Εντός καμίνου όμοιαζούση; κατά πολλά τούς οι
κιακούς ήμών κλιβάνους θέτουν σιδηρούν όμαλώτα- 
τον λέβητα, εις τόν όποιον ρίπτουν φύλλα όχι πλέον 
τής μιάς λίτρα;" ή θερμότης τής καμίνου πρέπει νά 
ήναι μ.ετρία, τά  δέ φύλλα άδιακόπως άνακατόνονται 
διά ξυλίνου κοχλιαρίου καί εϊ δυνατόν διά τής χει- 
ρός" όταν δέ εξαλειφθή ή υγρασία καί θερμανθούν όσον 
απαιτείται, τό τε  τά  θέτουν επί τραπέζης καί θερμά 
όντα τά  σκεπάζουν μέ φορμ.ίδας" μετά ταύτα τά  
καταψύγουν  ̂δ ι ’ ριπιδίου καί τά  ανακατώνουν διά 
γυμνή; παλάμης, πάντοτε εις ίν  καί τό  αύτό μέρος, 
καί ούτως όλίγον κατ’ όλίγον συστρεφόμενα άπο- 
βάλλουσι τήν τελευταίαν ύγρασίαν.

Τό έτοιμασθέν σχεδόν τέϊον τό  εκθέτουν εις τόν 
ήλιον, άλλ ’ ενίοτε καί έκ δευτέρου τό  θερμαίνουν 
εντός τού κλιβάνου καί τό  ξηραίνουν μετά ταύτα  εις 
καθαρόν άέρα.

Πρό πολλού είμεθα άπατημένοι ό τι τό  πράσινον 
τέϊον τό όποιον βεβαίως σάς είναι γνωστόν γίνεται 
πράσινον διά τήν έξης αιτίαν" ότι θερμαινόμενο·/ εις
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χαλκίνους λέβητας λαμ-βάνει άλλο χρώμα μεταδιδό- 
μενον εις αύτό έκ τού χαλκού. Ά λ λ ’ οί έμπειροι ά- 
πέδειξαν ό τι τό  πράσινον καί μαύρον τέϊον είναι μί
γμα διαφόρων ειδών τεΐου, καί ο τι εις τινας επαρ
χίας βλαστάνει μόνον πράσινον, εις άλλα; δέ μό
νον μαύρον. Τό δέ κίτρινον βλαστάνει έξ αύτή; τής 
ιδίας φυτείας έκ τής όποιας καί τό  πράσινον- άλλά 
καθ ήν εποχήν προετοιμάζουν ταύ τα  οί Κινέζοι καί 
τ ά  διαιρούν εις διάφορα είδη, επειδή γνωρίζουν διά
φορα μυστικά, δίδουν εις τό  τέϊον όποιονδήποτε 
χρώμα επιθυμούν. Οί "Αγγλοι πολύ αγαπούν τά ά- 
νοικτοπράσινον τέϊον, καί διά τούτο οί Κινέζοι ενίοτε 
τά  βάφουν μέ ινδικήν βαφήν.

Εις τήν Κίναν ήτο γνωστότατον τό  τέϊον έξ ά- 
μνημονεύτων χρόνων" τό  αγαπούν δέ οί Κινέζοι ύπέρ 
πάν άλλο ποτόν. Πρό; δμνον καί δόξαν αύτού έγρα
ψαν ολόκληρα βιβλία εις τό  πεζόν καί εις στίχους. 
Εις τών Αύτοκρατόρων τής Κίνας διάσημος ποιητής, 
δ Τζάν-Λούν, έγραψεν ολόκληρα ποιητικά συγγράμ
ματα άφορώντα τό  τέϊον ότε άνεχώρει έκ τής Μογ
γολίας. Εις ήμάς δέ έγινε γνωστόν κατά τόν 4 7 αι
ώνα, καί κατά τόν 4 8 καθ’ όλην τήν Ευρώπην. 
Κ α τά  δέ τήν Κινεζικήν χρονολογίαν βλέπομεν ό τι τό  
τέϊον ήτο γνωστόν εις αύτού; κατά τόν όγδοον αιώνα.

Κ ατά  τά ; Κινεζικά; παραδόσεις μανθάνομεν ότι 
τό  τέϊον έβλάστησεν έκ τώ ν βλεφαρίδων ένός διοικη- 
τού τής Κίνας ζώ ντο ; κατά τόν 5 αιώνα.

Οί 'ιάπονες δικαίως ονομάζουν τό τέϊον παγκό
σμιον ποτόν.

Κ α τά  τόν 4 7 αιώνα εις ιατρός γάλλος όνόματι 
Ζόγκ, γνωρίσας τό  ποτόν τούτο καί τήν έξ αύτού 
ώφέλειαν, ώνόμασεν αύτό θειον χόρτον. Τό 590 ό 
ίταλός ’Ιωάννη; Βοτέρος, διηγούμενος εις τό σύγ
γραμμά του περί τών Κινέζων λέγει τά  έξής" ο Έν 
τή  Κίνα βλαστάνει χόρτον τ ι  τό  όποιον πιεζόμενον 
παράγει ώραίον ζωμόν μ,εταχειριζόμενον ύπά τών 
Κινέζων εί; τόπον οίνου. 'θ  ζωμός ούτο; είναι δ ι’ αύ
τού; ύγιής καί τούς προφυλάττει άπό τάς άσθενεία; 
αϊτινες συνήθως ενσκήπτουν εις ήμ.άς, προερχόμενοι 
άπό τήν κατάχρησιν τού οίνου. > Ο Βοτέρος δέν ονο
μάζει τό  χόρτον τούτο τέϊον, άλλ ’ εννοείται ότι όμι- 

λεϊ περί αύτού.
Έ γεινε δέ γνωστόν τό  τέϊον εις 'Ρωσσίαν διά τήν 

έξή; αιτίαν"
Τό 1638 βασιλεύοντος τού Μιχαήλ Θεοδωρίδου, 

έστάλησαν πρέσβεις εί; τήν Κίναν διά διαφόρους ύ- 
ποθέσεις, έπιστρέφοντες δέ έφερον εις τόν αύτοκρά- 
τορα πλούσια δώρα, καί μεταξύ αύτών διακόσια μ.ι- 
κρά κιβώτια τεΐου έκ τής καλλίστης ποιότητο;. 
Κ α τ ’ άρχάς μεν ήγνόουν τήν χρήσιν ¡καί τήν άξίαν 
αύτού, επομένως δέ δοκιμάσαντε; τούτο, ήσθάνθησαν 
τήν ώφέλειάν του, καί Ικ το τε  άρχισε νά εμπορεύεται 
ή 'Ρωσσία μετά τής Κίνας.

Ή δ η  δέ, κύριοι, περαίνουσα τά διήγημά μου θά 
σάς αναφέρω καί όποια καλής ποιότητο; είδη τεΐου 
εξάγει ή Κίνα. ά .) Μαύρον τό όποιον τιμάτα ι έν 
τή  Κίνα πρός 20— 30 αργυρά ρούβλια τήν λίτραν, 
έξοδευόμενον πρό πάντων καθ’ όλην τήν Ρωσσίαν.
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ξ ' . )  Άναικτοπράσινον, συνήθως διά μεταποιούμενου 
χρώματα;. 0 Í Γάλλοι τ ’  ονομάζουν poudre a canon.

Αύτό είναι τό άκριβώτερον καί νοστιμότερου τέϊον 
τό  όποιον μεταχειρίζονται πρό πάντων εις τήν ’Α 
μερικήν καί ’Αγγλίαν, όλιγώτερον δέ εις τήν 'Ρωσ- 
cíxv, εις ήν ό άπλοϋς λαός τό  μεταχειρίζεται ώ ; ια
τρικόν. γ '. )  Κίτρινου τέϊον τό  όποιον τώρα έν 'Ρωσ- 
σία είναι εις χρήσιυ πρό πάντων εις τάς πλούσιας οι
κογένειας. S '.) Κεράμειον τέϊον· συνίσταται S i «πό 
τά  κατωτε'ρας ποιότητος είδη, (συναζόμενον κα τ’Αύ- 
γουστον, ενίοτε δέ καί αργότερα.) Τά φύλλα έξ ού 
συνίσταται τό  ρηθέν τέϊον άφίνονται επί τώυ δέν
δρων προς στολισμών είτε ποός φύλαξιυ αύτών έκ 
του ψύχονς εί'τε έξ άλλ·/ις ατμοσφαιρικής προσβολής' 
πίπτουν Sé μόνα κατά γης κατά ’Οκτώβριον, καί 
πωλοϋνται έν Κίνα πρός 2 5 περίπου λεπτά τήν λ ί- 
τραν. Τό τέϊον τοΰτο πίνουν οί έν τή  ’Ασία Μογγό- 
λοι καί οί Κ ιργίζο! οί έν τή  Κίνα, καί τό έν Σιβηρία 
έλαφρόν ιππικόν τών Κοζάκων, έ .) Τό πέμπτον τοΰτο 
είδος, άγνωστον εις τήν 'Ρωσσίαν καί λοιπήν Ευρώπην, 
είναι έν χρήσει μ.όνον εις τήν Κίναν καί Σιβηρίαν. Τά 
τέϊον τοΰτο έχει επίσης, καθώς καί τό  τέταρτον είδος, 
σχέδιον πλίνθου έπιμήκους καί παράγεται άπό φύλλα 
διαφόρων δένδρων, τώ ν οποίων τό  δψος υπερβαίνει 
του; δέκα πήχεις, τό  δέ πάχος μόλις εϊς άνθρωπος 
δύναται νά τό  έναγκαλισθή. Τό δένδρον βλαστάνει 
μόνον εις μ.ίκν επαρχίαν τής Κίνας υπό τήν εξουσίαν 
τοΰ Πουεριάφου, έξ ού έλαβε καί τήν ονομασίαν, καί 
τό  όποιον παρασκευάζουν τοιουτοτρόπως' τό  βράζουν 
εντός λέβητο; μετά γάλακτος, βουτύρου, άλατος καί 
αλεύρου' έκφερόμενον δέ δέν είναι πλέον τέϊον άλλα 
ζωμό; χυλώδης, πολύ υγιεινός καί ωφέλιμο; εις τού; 
υποκειμένους εις στηθικούς πόνους.

—  Πόσον νομίζετε ό'τι έπλήρωσεν ή μήτηρ σας 
τήν λίτραν τοΰ τείου τό όποιον πρό ολίγου έπίομεν; 
-ηρώτησεν ή Ελένη φυλλολογοΰσα τό  φυλλάδιον, τό 
όποιον παρετηρει δτε διηγείτο.

—  ’Αγνοώ, είπεν ή Λήζα, δέν μ.έ τό  είπεν.
—  ’Εγώ δύναμ,αι νά σάς είπώ, έπανέλαβεν ή Ε 

λένη, ποιας άξία; είναι' αν δέν άπατώμαι, όχι πε
ρισσότερον τώ ν τριών αργυρών ρουβλίων έχει ή λί
τρα. Έν τούτοι; δέν θά ήτον ευκαταφρόνηταν νά γνω- 
ρίζνΐ τις τάς τιμ.άς τώ ν πραγμάτων, όσων έχει α
νάγκην μία οικογένεια. ’Λλλά περί τούτου συνομι- 
λοΰμεν ιδίως ό'ταν οέ ίδώ μόνην.

Θά σάς είπώ πρό; τούτοι; πόσον εύθηνά πωλείται 
εις τήν Κίναν τό  τέϊον τό  όποιον ήμεϊς άγοράζομ.εν 
έδώ τρία άργυρά νομίσματα τήν λίτραν' βεβαίως όχι 
περισσότερον τώ ν δέκα ή είκοσι καπικίων' διότι τό 
άκριβώτερον άνθοτέϊον εις τήν Κίναν πωλείται πρός £ν 
άργυροΰν ρούβλιον. Ά λ λ ’ ή μεγάλη άπόστασις καί 
τ ά  υπέρογκα πρό; μεταφοράν έξοδα υψώνουν τήν τ ι 
μήν αύτοΰ.

’Εκτός τούτου οί έμποροι τή ; 'Ρωσσίας, άνταλ- 
λάττουν με τούς Κινέζου; πραγματείας βαμβακερά; 
καί μαλλίνα; εί; έκπεσμένας τιμ.άς, ώ στε εις τά Πε
κίνου αί ρωσσικαί πραγματεΐαι πωλοϋνται εις τήν 
αυτήν τιμήν εί; ήν έν Μόσχα καί έν Πετρουπόλει.
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Εις δέ τήν λοιπήν Ευρώπην μεταφέρεται έκ τής 
Καντών διά θαλάσσης, καί τά έξοδα άσυγκρίτως 
είναι πολύ όλιγώτερα.

ΐδού λοιπόν τ ί  έδυνήθην νά σάς πληροφορήσω 
ωφέλιμον καί περίεργον δ  Γ ύμάς, είπεν ή Ελένη θέ- 
σασα τήν χεΐρά τη ; έπί τής τραπέζης. Δέν αμφι
βάλλω ό τι έμείνατε ευχαριστημένοι άπό τοΰτό μου 
τό διήγηυ.α.

Χειροκοοτησει; πανταχόθεν καί εύφημίαι ήκού- 
σθησαν, ιδίως δέ τά  παιδία ήσπάζοντο έναλλάξ τήν 
χεϊρα τής Ελένης.

—  "Ω φιλτάτη μου Ελένη ! είπεν ή Λήζα, ποτέ 
δέν έπέρασα τόσον εύχάριστον εσπέραν, τήν όποιαν 
δέν θά λησμονήσω ποτέ- άνευ σοΰ ή συναναστροφή μας 
θά ήτο νεκρά' όλοι μέ μεγάλην περιέργειαν ήκουαν 
τήν διήγησίν σου, καί έθαύμαζαν τό καλόν υφος, τό  
όποιον λαμβάνεις διηγουμένη.

—  Σάς ευχαριστώ, φιλτάτη μου, άπεκρίθη ή 
'Ελένη διά τήν καλωσύνην σας' όμως έπεθύμουν ν ’ 
ακούσω άπό τούς ίδιους άκροατάς μου οποίαν έντύ - 
πωσιν τούς έπροξένηοε τό διήγημά μου.

—  Σάς εκφράζω έξ ονόματος όλων τήν μεγάλην 
των εύχαρίστησιν, είπεν ή Λήζα. Καί συνοδεύσασα 
τήν φίλην της μέχρι τής έξόδου, ήσπάσθη αύτήν ά- 
ναχωροΰσαν.

Α . -Μ. ΦΙΛ1ΠΠΑΙ0Σ ( ι ) .

Π Ο Λ Ι Ο Ρ Κ Ι Α  Τ Π Σ  Κ Ε Ρ Κ Γ Ρ Λ Σ

ΪΠ Ο  ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

ίλ  ΐ τ ε ι  1716.

—  0 0 0 -------

Μαθοΰσα ή £νετία ότι δ Σουλτάνος Αχμέτ δ Γ '.  
προετίθετο νά έπιπεσρ καί κατά τής Κερκύρας, έ · 
πεμψεν εις τήν νήσον ταύτην τρισχιλίου; στρατιώ ·· 
τα ς πρό; ένίσχυσιν τή ; φρουράς, πρός τούτοι; δέ καί 
τόν Ίωάννην Μχταθίχν Κόμη τα  Σχυλεμβουργίου, δια - 
κριθέντα μεγάλως εί; τάς έν Γερμανία μάχας, μέ τόν 
βαθμόν στρατάρχου (2 ). έλθών S i ούτος εί; Κέρκυραν

(1) Σ Ι]Μ . ΠΑΝΛ. Ή  επ ιστολή εί? ήν συνήπτετο τ ί  ανω

τέρω διήγημα δέν έφερε, χ ιτά  παραδρομήν, ούτε χρονολογίαν, 

οϋτε τό  u-έρος όπου διατρίβει ό μεταφραστής. Φ αίνετα ι όμως 

ό'τι χατοιχε: εις 'Ρωσίαν όπου, ώς λέγει, φοίτα εις θεολογιχήν 

άκαδημίαν.

(2 ) Ό  'Ιω άννη ; Ματαθίας Κόμη; Σχυλεμβουργίου έγεννήθη 

έν Γέδη τοΰ Μαγδεβούργου τή  8 Αϋγούστου 1601. Έ χρημά- 
τισε δε εις τώ ν  άνδρειοτέρων xa ! άξιωτέρων στρατηγών τής 

έποχή; έχείνης, άπέχτησε τοΰ ; στρατιωτικούς αύτοΰ βαθμούς 

διά τής ίχανότητός του  χαΐ τή ς  τιμ ής ής άπήλαυσεν. Νεώτα- 

τος έ : ι ,  χατετάχθη ώς άπλοϋς έθ ϊλ ιντή ς εις τό ν  Πολωνιχόν 

στρατόν, συνεστρκτευσε πολλάχις μ ετά  τοΰ Σοδιέσχη χαΐ διεχρίβη 

ιδίως εϊς τόν χατά τ ϊ ς  Μολδαυίας πόλεμον. "Ο τε δέ Κάρολο; 

ό IB’ είσήλασεν εις Λιδονίαν, ό Σχυλεμβούργιος ήτο ύπό τήν 

αρχηγίαν τοΰ Klemmilg, χαΐ τήν 19 Ιουλίου  διέσωσε τά  λ ε ί

ψανα τοΰ Πολων'.χοΰ στρατοΰ, χκταατριφέντος έν τή  μάχη 

τοΰ ‘ Ρίγα. Λ ιά τή ν όντως στρατιιντιχήν ταύτην π ιαξιν άπενε-
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έπεσκεφθη αμέσως τα  φρούρια καί τά  προτειχίσματα, 
τά  όποια εύρεν έν άθλία καταστάσει. Κ α τά  τήν έπί 
Σολιμάνου πολιορκίαν τής Κερκύρας είχεν οϊκοδομη- 
θή τό  παλαιόν φρούριον, διαρκοΰντος δέ τοΰ κατά 
τής Κρήτης πολέμου ώκοδομήθη καί τόνέον. Εκτοτε 
μικροΰ λόγου οχυρώσει; έγιιον έν αύτή παρά τών 
Ενετών, ώς εί εϊχον τήν βεβαιότητα ότι ποΰς βαρ
βάρου δέν ήθελε πλέον πατήσει τό ελληνικόν τοΰτο 

έδαφος.
ίδώ ν ό Σχυλεμβούργιος τήν έλλειψιν τώ ν πρό; ύ- 

περάσπισιν τή ; νήσου μέσων, έπρότεινε τώ  τό τε  Γ ε 
ν ικώ Προβλεπτή Ιωάννη Δελφίνω τήν κατασκευήν 
έργων άναγκαιοτάτων. Ηρξατο λοιπόν τήν όχύρωσιν 
τώ ν δύο λόφων Λβραμίου καί Παντοκράτορος, κει
μένων παραλλήλως πρός τήν πόλιν, καί τήν επι
σκευήν πάντων τών προτειχισμάτων, καί ϊναέμπο- 
δισθώσιν οί Τοΰρκοι νά πλησιάσωσι τήν ακτήν, έβύ- 
θισεν εις τόν λιμένα πλοιάρια καί πασσάλους. Πρός

μήθη αύτφ  ό βαθμός τοΰ υποστρατήγου έν ήλιχία όχτώ  χα! 

τριάκοντα έτών. Έπέμφθη δέ μ ετά  μιχρόν ύπό Φριδερίχου τοΰ 

Αύγουστου, βασιλέω ; τή ς  Πολωνίας, εις βοήθειαν τοΰ Λύτοχρά- 

τορος τή ;  Αυστρίας, πολιορχουμένευ ύπό τώ ν  Γάλλω ν, χαΐ 

έπολέμήσεν άνδρείως έν τή  αξιομνημόνευτοι τής Πασσαδίας 

μάχη, καθ’  ήν ο! Γάλλοι, ήγουμένου τοΰ  αρχιστρατήγου 
Υ ίΙΙαιε Ινίκησαν νίκην λαμπράν. "Εχων δέ άχράδαντον πίστιν 

εις τόν ψριδερΐχον τόν Αύγουστον, δ» είχε κηρύξει έκπτωτον 

τοΰ θρόνου τή ς  Πολωνίας Κάρολος ό 1Β', έπανήλθεν εις Πολω

νίαν νιχήσας χατά χράτος τόν Σουηδόν στρατηγόν Μαϊφόλδ. 

Έπιπεσόντος δέ αίφνιδάως χατ’ αύτοΰ τοΰ Καρόλου μετά  δεχα- 

χ ισχ ιλ 'ω ν ιππέων, ήδυνήθη, ωφεληθείς μεγάλως άπό τή ς  όχυ- 

ρα; θέιεώς του, νά άποχρούση ήρωϊχώς πέντε συνεχείς εφό

δους, κα ί νά ϋποχωρήση όπισθεν τοΰ "Οδερ. *11 έπ ιτ^χής αΰτη 

ύποχώρησις χατέπληξε τόν Κάρολον, όστις έφώνησε- .Σήμερον 

ό Σχυ/εμδούργιος μ ϊς  ένίχησεν.»  'Π  ί τ τ α  ήν ύπέστη μετά 

ταΰτα πλησίον τοΰ Φραουστάδ δέν ήλά ττω σε πεσώς τήν στρα

τιω τικήν αυτοΰ άξίαν* διότι έκ τώ ν  εξηγήσεων ας εδωχεν άπε- 

ίείχθη ό τι ή καταστροφή τοΰ Πολωνιχοΰ στρατοΰ προήλθεν εκ 
τ ή ;  οίήσεως τώ ν  Πολωνών στρατηγών, άποπιιηθέντων νά ίχτε- 

λέσωσ: τάς διαταγάς του. Άποχατασταθέντος έπί τοΰ θ,.όνου 

τής Πολωνίας Φριδερίχου τοΰ Αύγουστου, έπέμφθη μέ έπτα- 

χισχιλίους στρατιώτας ιίς τή ν 'Ολλανδίαν, καί έχυρίε.σε μετά 

μιχρόν τή ν πόλιν Τουρνάϊ. Μετά ταΰτα δέ συνηνώθη μετά τοΰ 
ήγεμόνος Ευγενίου χαΐ τοΰ στρατηγοΰ ΛΙοΙΙιοΓυυ^ό, χ.α! χατά 

τή ν  περ! ΜεΙρΙεηιιεί μάχην διεχρίθη μεγάλως- όχτοτε ό ήγεμών 

Ευγένιος ήγάπησεν αϋτόν ί : ι  μάλλον. "Ο τε δέ ή Έ νετία  έζή - 

τ ε ι  ά ξιο ι στρατηγόν όπως τψ  άναθέση τή ν ύπεράσπισιν τής 

Κερκύρας άπειλουμένης ύπό τώ ν  'Αγαρηνών, 6 ήγεμών Ευγέ

νιος έσύστησε τόν  Σχυλεμδούργιον. Έλθών εις τήν νήσον ταύ- 

τη ν ήρίατο αμέσως τή ν έπισχευήν χαΐ όχύρωσιν τώ ν  όχυρωμά- 

τω ν  καί τώ ν  φρουρίων, θέλομεν δέ ίδή έν τοΤς εμπροοθεν 
όποιαν άνδρίαν χα! στρατιωτικήν άξίαν άνίδειξε χατά τή ν  πο- 

λι:ρχ!αν. Άναχω ρησάντων τώ ν  ’ Οθωμανών, μετέδη εις τήν 

“ Ηπειρον, χα! έ κυρίευσε Ϊ Γ  έφόδου τή ν Πρέβεζαν. Τό δ ' έπιόν 

ετος συνενωθείς μ ετά  τοΰ Μ οτζενίγου, άρχηγοΰ τής Έ νετιχή ; 
ναυτική; δυνάμεως, έπέπεσέ χατά τή ς  'Αλβανίας, χα! χατε- 

τρόπωσε δεχαχισχιλίους 'Οθωμανούς, άγωνιζομένους νά έμποδί- 

σωσι τή ν άπόβασίν του. Μ ιθών όμως μετά  ταΰτα τή ν έν Πα- 

σάροδιτζ ειρήνην, αμέσως έχοινοποίησεν αύτήν τώ  Τοϋρχιρ άρ- 

χ ισ τρα τήγω , όστις ούχ ή ττον έξηχολούθει τάς έχβροπραξίας. 

Έ ν τούτοι; έπήλθε σφοδρός άνεμος, όστις έρ^ιψεν ε ί; τήν 

άχτήν τά  Έ νετιχά  πλοία τά  διασυλάττοντα τά  παράλια τή ς  |

ένίβχυσιν δε απάντων τών έργων τούτων ώχύρωτε 
τό  πρός άρκτον τή ; πόλεως κείμενον νηοίδιον Βίδου 
?,Πτοχίας παρά τοϊς αρχαίοι; ( ΐ ) .

Ενώ δέ ώχύρονε τήν Κέρκυραν καθ' ό’οον καί τά  
μέοα καί ό χρόνο; τό  έπέτρεπον, είοέπλευσεν εί; τόν 
κόλπον αύτής δ Τουρκικός στόλος, συγκείμενος έκ 
£ύο καί εξήκοντα πλοίων, ναυαρχοΰντος τοΰ Κόγια. 
Προσωρμίσθη δέ απέναντι τοΰ Βουθρωτοΰ ινκ παρα- 
λάβϊ) τόν έν τνί άντικρύ Στερεά περιμένοντα στρατόν.

Η θέα τοΰ Τουρκικοΰ στόλου κατέπληξε δικαίως 
τούς Κερκυραίους, γνωρίζοντας τήν αδυναμίαν τής Ε- 
νετικής φρουράς, μή δυναμένης ν’ άντιταχθή εϊς τήν 
πολυάριθμον τής Τουρκίας δύναμιν, καί έναύλους ετι 
έχοντας εις τάς άκοάς τω ν τούς οΐμωγάς καί τούς 
κλαυθμούς τών δυστυχών τοΰ Ναυπλίου κατοίκων,1 
σφαγέντων ύπό τώ ν Αγαρηνών' δέν άπεδειλίασαν 
όμως. Προσέδραμον πάντες οί δυνάμενοι νά όπλοφο-' 
ρώσιν δ'πω; ύπερασπισθώσι βήμα πρό; βήμα τήν γήν 
τή ; γεννήσεως, τά  τέκνα, τούς γονείς, καί αυ
τούς τούς τάφους τών προπατόρων των. Οί κάτοικοι 
τώ ν προαστείων καί τών πλησιεστέρωυ κωμών μετέ-

?ερον εί; τήν πόλιν τά ; οικογένειας .των, αυτοί δε έ- 
ραμον δπου ή πάτριος σάλπιγξ τού; προσεκάλει.

Τή συνδρομή τοΰ στόλου ό όθωμανικός στρατός, 
υπερβαίνω·/ τάς πέντε καί τριάκοντα χιλιάδας, άπε- 
βιβάσθη εί; τόν Υψον τήν 8 ’ Ιουλίου. Τοΰτο μαθών 
ό Σχυλεμβούργιο; παρά τινων χωρικών, άπέστειλε 
σώμα ενόπλων πολιτών όπως έμποδίση, εί δυνατόν, 
τήν πρόοδον τοΰ έχθροΰ. Οί ένοπλοι ούτοι πολίται, 
οδηγούμενοι ύπό τοΰ γενναίου Νικολάου τοΰ Βουλγά- 
ρεως, φθάσαντες εί; Γουβίον, ήδυνήθησαν άν δχι νά 

1 έμποδίσωσι τήν άπόβασίν, τουλάχιστον νά παρενο- 
: χλώσι τούς Τούρκους. Ούτοι δέ άπό τής 9 έως τής 

\ 8 Ιουλίου περιωρίσθησαν εις τήν άπόβασίν τοΰ 
στρατοΰ, τοΰ πυροβολικοΰ καί τώ ν ζωοτροφιών. .Ε
νεκα δέ τής βραδύτητος ταύτη; ήδυνήθη ό στρατάρ
χης νά ΰχυρώσή έτι μάλλον τήν πόλιν. Εθεσε παν-

Ηπείρου. Τό συμβάν τοΰτο μεγάλως χστετάρ ϊξε τόν Σχνλεμ- 

βούργιον, διότι επαθε μεγάλην ελλειψ ιν πολεμεφοϊίων κα! 

ζωοτρ-.φιών, ώς έπιβιβάσχς σύτά τήν προτεραίαν εις τά  πλοία.

’Αλλά δέν άπεδειλ.ίασε' συνχθροίσας τόν στρατόν χα! συγ

κρότησα; τετράγωνον, άπέχρουσεν άνδρείως τάς επιθέσεις 

τώ ν  Τούρκων, χαΐ χατώρθωσε νά έπιβιβασθή εις τά  Ένετιχά 

πλοΤα άνευ έπαισθητής βλάβης.
Ή  Έ νετία  άχούσασα μετά πλείστης άγαλλιάσεως τή ν ευτυ

χή  λύσιν τής πολιορκίας τή ;  Κερκύρας, διέταξε τόν Σχυλεμ- 
βούργιον νά μεταβή έχε: όπως άπονείμη αύτώ τάς όφειλομέ- 

νας τιμάς. Έ λθών δέ παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Λόγου, όστις 

προσέφερεν αύτώ πολύτιμον σπάθην. Μετά ταΰτα μετέβη εϊς 
'Ρώμην, όπου χα! ό Πάπας έδέχθη αύτόν εύμενώς, χα! έχε'θεν 

ε ί; ’Α γγλίαν όπως έπισχεφθή τήν αδελφήν αύτοΰ Κόμησαν 

,Γι ΟηιΙιιΙε. Μαθών Γεώργιος 4 Α' ττ,ν εϊς Λονδίνον αφιξιν 

τοΰ Σχυλεμβουργίου, ϊπεμψεν αμέσως αξιωματικόν τή ς  φρου

ράς όπως μεταφέρη αύτόν πρός τόν ήγεμένα, όστις έναντίον 

τής έθιμοταςίας τόν προσεχάλεοε νά συγγευθώσι. Λαβών οΰτω 

τρανά δείγματα σεβασμοΰ παρ’ όλων σχεδόν τώ ν  ηγεμόνων, 

άπεβίωσεν ε!ς Περόνην τή ν 14 ’ Απριλίου 174 ", 76  έτώ ν η λ ι

κίαν 5γων.
(1 )  βουκυδίδ. τόμ. 3. §  46.
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τοϋ πυροβόλα, βομβορριπτήια; καί σφαίρα;, καί 
προσδιώρισεν έκάστω στρατιώτν) τήν θέσιν ήν ώφειλε 
νά ύπερασπισθή. Év τοσούτω είσέπλευσεν εις τον λ ι 
μένα τη ; Κέρκυρας ό Ενετ.κό; στόλο; ναυαρχούμενο; 
υπό λνδρέου τού Κορνάρου. Μετά τοϋ στόλου τού
του συνηνώθησαν πολλαί τριήρεις Κερκυραίων ευπα
τριδών, οΐτινες έξ ιδίων τά ; είχον οπλίσει ποός ύ 
περάσπισιν τής κινδυνευούσης πατρίδος. Πρό τινο; 
χρόνου διεσώζετο έ τ ι ή τριήρης τής οικογένεια; Θεο· 
τόκη, σήμερον δέ υπάρχει έν τή  είσόδω τή ; οικία; 
τού Κομ. Νικολάου Θεοτόκη όάγιο; Σπυρίδων έκ μαρ
μάρου έν αρχιερατική στολή, ό'στι; ύπήρχεν επί τής 
πρύμνης τή ; τριήρεω; εκείνης.

Είσπλεύσα; ό ¿"νετικός στόλο; εί; τόν λιμένα, 
διευθύνθη πρό; τόν Τψον, δπου ήτον προσωρμισμένο; 
δ Τουρκικό;, ό'στι; κατεθορυβήθη άμα τή  εμφανίσει 
εκείνου. Ηθελ.εν ό'μω; έ τ ι μάλλον καταΟορυβηθή, εάν 
ό ίίνετός ναύαρχο; δεν έπυροβόλει προηγουμένως. Ει
δοποιηθείς ό Καπετάν-πασϊς έκ τών άσκόπων τού 
τω ν  πυροβολισμών, συνέλεξεν άμέσω; τά  πληρώ
ματα, τά  όποια κατεγίνοντο εί; την άπόβασιν του 
στρατού, καί λίαν κατεσπευσμένα»; έπεβιβάσθη οπω; 
δεχθή τήν προσβολήν. Εάν άλλο; ήτο ό Ενετό; ναύαρ
χος, ήθελε βεβαίως καταποντισθή έκεϊ ό Τουρκικό; 
στόλος, ώ ; πρό ένό; καί ήμίσεω; αίώνος είχε κατα- 
στραφή έν τώ  κόλπω τή ; Ναύπακτού έτερος Τουρ
κικό; στόλος υπό τοϋ Ενετικού, ναυαρχουμένου ύπό 
τοϋ άξίου καί ανδρείου Don Juan. Πλησιάσα; ό Ενε- 
τικός στόλος, ήρξατο σφοδρόν πΰρ κατά τοϋ Τουρκι
κού, δέν ήδυνήθη ό'μω; νά έπιφέρ-ρ αϋτώ μεγάλην 
βλάβην, διότι ειχευ ήδη κοπάσει ά ούριος άνεμος. 
Επομένως ήναγκάσθη ν’ άναχωρήσνι, καί ήγκυροβό- 
λησεν ύπό τό Παλαιόν φρούριον.

Λποβιβασθείς τήν 8 Ιουλίου ό Τουρκικό; στρατό; 
εις τόν Τψον, ύπερβαίνων, ώ ; προείρηται, τ ά ;  πέντε 
καί τριάκοντα χιλιάδα;, διηυθύνθη πρό; τήν πόλιν, 
καί κατέστρεφε τά  πάντα διά πυρό; καί σιδήρου. É- 
σκήνωσε πρώτον εις τά  έλη τοϋ Ποταμού, έπειτα 
δέ έπί τώ ν υψωμάτων τοϋ Μανδουκίου. Αικέσω; έ- 
πέμφθησαν παρά τοϋ Ενετού ναυάρχου πολλαί τριή- 
ρεις καί τό πλοΐον τή ; Διόδου, ί'να παρενοχλώσι τόν 
Τουρκικόν στρατόν. Τήν έπαύριον ό'έ άνεφάνη ό μι
κρό; τή ; Μελίτη; στολίσκος, έρχόμενο; εις ένίσχυσιν 
τοϋ Ενετικοΰ. Οϊ γενναίοι τή ; νήσου έκείνης ίππό- 
τα ι προθύμω; προσέφερον τόν βραχίονα αυτών εί; 
βοήθειαν τής κινδυνευούση; Κερκύρα;. Συνενωθεί; 
μετά τού Ενετικού στόλου, έμεινε δυστυχώ; άπρα
κτος, διότι ό Ενετός ναύαρχο;, αγνοείται δια τίνα 
αιτίαν, άπέφευγε πάντοτε τήν μάχην. 'Αλλά καί ό 
Τουρκικός στόλο; δέν έπέπεσε κατά τοϋ Ενετικού, 
άμφότεροι δέ οι έχθρικοί στόλοι 'ίσταντο διαρκούση; 
τή ; πολιορκία; ό εί; άπέναντι τοϋ άλλου, άλλ’ ουδέ
τερο; αύτών άπεφάσιζε τήν προσβολήν. Ó Τούρκο; 
ναύαρχο; έφοβεϊτο νά ναυμαχήση πρό; τόν Ενετικόν 
στόλον ίσχυρότερον όντα, καί δέν ήθελε νά έκθέσγ 
τό ν  εί; τήν ζηράν άποβιβασθέντα στρατόν. Αλλά 
διατί ό Ενετό; ναύαρχο; δέν έπετέθη κατά τοϋ Τουρ
κικού, τόν όποιον, ήγκυροβελημένον παρά τώ  νεωρίω

τοϋ Γουβίου, ήθελε καταστρέφει, τή  συνδρομή μάλι
στα  τών ανδρείων τή ; Μελίτη; ιπποτών ; 0  Δάριο; 
άναφέρων ταϋτα λέγει, α ή αιτία δι’ ήν οί στόλοι 
άπέφυγον τήν μάχην ήτο καί θέλει εισθαι μυστήριον 
άνεζήγητον ο (1).

Α ι εί; Μανδουκιον πεμφθείσαι τριήρεις ΐνα παρενο- 
χλώσι τούς Οθωμανού; φθάσασαι ήρχισαν άμ-έσω; νά 
πυροβολώσιν. ί'ί; έκ τούτου ύπεχρεώθησαν οί Τούρ
κοι νά έγείρωσι κ.ανονοστοιχίας δι’ ών έκανονοβο- 
λοϋντο όχι μόνον αί τριήρεις καί ό στόλο;, άναγκα- 
σθεί; νά προσορμισθή όπισθεν τοϋ Παλαιού φρουρίου, 
άλλά καί ό απέναντι λόφο; τοϋ ’ Λβραμίου. ίπεοα- 
σπιζόμενον έκ τώ ν κανονοστοιχιών τούτων, σώαα 
Οθωμανών άπεπειράθη νά κυριεύσ/ι τό προάστειον 
Μανδουκίου. Ούδέν κατώρθωσεν όμως, διότι οί άν- 
δρεϊοι αύτοϋ κάτοικοι γενναίο»; άπέκρουσαν αύτό. 
0  δέ στρατάρχη; ήναγκάσθη νά μεταβή εί; Μανδού- 
κιον παρακολουθούμενο; ύπό τοϋ στρατηγού Σάλα, 
μεθ' ενός σώματος ένοπλων καί μετά τετρακοσίων 
Σκλαβούνων. Οί εχθροί έδέχθησαν τήν εμπροσθοφυ
λακήν άλαλάζοντες, άλλ’ αύξηθέντο; τοϋ άριθμοϋ 
αύτών,διέταξεν ά Σχυλεμβούργιο; νά προχωρήση άπαν 
τά σώμα, καί οϋτω μετά πεισματώδη πάλην έτρά- 
πησαν οί Τούρκοι εί; φυγήν, έγκαταλιπόντε; πολ
λούς φονευμένου;.

Λυσσών ό Τούρκο; αρχιστράτηγος διά τήν ή τταν 
ταύτην, διέταξεν άμέσω; δωδεκακισχιλίους έκ τών 
τολμηροτέρων στρατιωτών του νά έπιτεθώσι κατά 
τοϋ λόφου τοϋ λβραμίου καί τοϋ ετέρου τοϋ Παν· 
τοκράτορο;. 0  λόφος τοϋ λβραμίου όλίγα βήματα 
άπέχων τοϋ Μανδουκίου, κεϊται ό»; προπύργιου απέ
ναντι τοϋ νέου φρουρίου" ό δέ τοϋ Παντοκοάτορος, 
παρά τοϋ; πρόποδας τοϋ όποιου ύπάρχει τό  προά- 
στειον Γαρίτζη ;, κεϊται άπέναντι τοϋ προμαχώνος 
Ραϊμόνδη. Οί δωδεκακισχίλιοι οϋτοι στρατιώτα ι κα- 
ταλαβόντε; πρώτον τό έγκαταλειφθέν Μανδούκιον, 
ώρμησαν ξιφήρεις καί κατά τώ ν δύο συγχρόνως λό 
φων, καί κατά τοϋ μεταξύ τούτων κειμ.ένου μικρού 
ποοαστείου τοϋ Αγίου 'Ρόκου. ίΐ φρουρά τοϋ ’Αβρα- 
μίου ήρωϊκώ; άντέστη κατά τών Γενιτζάρων, ο ϊτι- 
νε; μόνοι ώρμησαν έπί τοϋ λόφου τούτου" ήθελε δέ 
αποκρούσει αύτοϋ;, έάν οί τόν λόφον τοϋ Παντοκρά- 
τορο; φρουροϋντες Γερμανοί δέν έγκατέλειπον αϋτόν 
άνάνδρω;. Βλέποντε; οί έπί τοϋ ’ Λβραμίου τήν προ
δοτικήν τώ ν Γερμανών διαγωγήν, καί μ.ή δυνάμενοι 
ν’ άνθέξωσιν έπί πλέον εί; τήν άκρατον τώ ν Γενι
τσάρων δύναμιν, οΐτινες έφώρμησαν ισχυρότεροι, άπε- 
φάσισαν νά ύποχωρήσωσιν, άλλά προηγουμένως νά 
καταφέρωσι θανατηφόρον πληγήν εί; τόν εχθρόν. 
Ενώ λοιπόν οί Γενιτζάροι έφώρμων κατά τοϋ λόφου, 
οί ολίγοι άπομείναντε; έκ τών ένοπλων καί τών 
Σκλαβούνων ήναψαν τά ; ύπονόμου;, καί οϋτω έςε- 
τινάχθησαν εί; τόν άέρα άπαντες οί έχθροί. Λκού- 
σα; ό Τούρκο; άρχιστράτηγο; τήν κυρίευσιν τών δύο 
λόφων, όλω; περιχαρής κατήρχετο ΐνα καταλάβη 
αυτού;" άλλ’ ότε είδεν ενθεν μέν τά  έρείπια τού λό-

(11 Sloria dotumealala di Venezia di Romanini, Τόα. B’i 
ι ιλ  5!.
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φου λβραμίου, έκείθεν δέ κεφαλάς, καί χεϊρα; κα· 
τασυντετριμμένα:, καί περαιτέρω τά  π τώματα τών 
στρατιωτών του, κατήφεια μεγίστη κατέλαβεν αύτόν 
καί άνέκραξεν" αΐίάν ή φρουρά τή ; Κερκύρα; οϋτω; 
υπερασπίζεται τά ; θέσεις τη ;, δέν έξαρκεΐ άπασα 
ή δύναμι; τής Τουρκία; πρό; κυρίευσιν αύτής.Β

Καταλαβόντες οί Τούρκοι τού; δύο λόφου; τοϋ 
’Λβραμίου καί τοϋ Παντοκράτορας, κατεσκεύασαν 
άμέσω; παράλληλον γραμμ,ήν. Προσέτι δέ μετέφε- 
ρον διά βοών πλεΐστα τηλεβόλα καί βομβορριπτή 
ρα; πρό; μ,είζονα όχύρωτιν τών δύο λόφων. Βλέπων 
ό στρατάρχη; τά ; έργασία; ταύτα ; τώ ν Τούρκων, 
έκδηλούσας τόν σκοπόν αύτών νά έπιτεθώσι κατά 
τή ; πόλεως, διέταξε νά έπισκευασθή τό τη ; πόλεω; 
περίφραγμα ( I ). Αιένειμε τήν πολιτοφυλακήν εί; τά ; 
διαφόρου; θέσει;, ώχύρωσεν όσον ήδύνατο τούς προ
μαχώνα;, έθεσεν εί; έκαστον μέοο; όπλα έπικουρικά, 
πυρίτιδα, σφαίρα; καί παν τό άναγκαϊον πρός άμυ
ναν ή πρός έπίθεσιν, ήσφάλισε τήν πύλην Ραϊμόν- 
δην καί ένίτχυσε-'Την φυλακήν τή ; Βασιλική; πύλης, 
ΐνα ούδεί; τώ ν πολιτών έξέρχηται ή είσίρχηται άνευ 
ρητή; τοϋ στρατάρχου διαταγής. Νυχθημερόν ό λαό; 
είργάζετο πρός μετακόμισιν τού πρό; άμυναν ύλικοϋ. 
Καί πυροβόλα, καί βομβορριπτήρε;, καί σφαΐραι, 
καί λίθοι καί πάν τό άναγκαϊον ε ίτε  εΐλκετο, είτε 
μετεκομίζετο έπί τώ ν ώμων. Οί δέ έγκριτοι τών 
πολιτών ήγοϋντο ή εϊποντο εί; τά ; έργασία; ταύτας, 
ενθαρρύνοντες τόν λαόν. Πριν όμω; ό Τούρκο; άρχι- 
στράτηγο; άρχίση τήν κατά τής πόλεω; προσβολήν, 
εί καί ζωηρώ; έκανονοβολείτο ύπό τών πολιορκου- 
μένων, ϋψωσε λευκήν σημαίαν, καί επεμψε κήρυκα 
μέ τήν έπομένην αύτόγραφον έπιστολήν (2 ) πρός 
τόν στρατάρχην, μεταφρασθεΐσαν παρά τοϋ διερμη- 
νέω; τοϋ Γενικού Προβλεπτοΰ τώ ν νήσων.
- α Εγώ ό έκλεχθείς ύπό τοϋ πρώτου τώ ν Αύτο- 
κρατόρων καί ίσχυροτάτου βασιλέως τών Οθωμανών 
Σουλτάνου Λχμέτ ΐνα κυριεύσω, θεία αρωγή, τήν 
νήσον Κέρκυραν, γνωστοποιώ πρός ύμά;, άρχιστρά- 
τη γε, καί πρό; τού; λοιπούς στρατηγούς ότι έπε'μ- 
φθην ύπό τοϋ Κυρίου μου νά καταλάβω καί έλευθε- 
ρώσω αύτήν άπό τών χειρών υμών, νά κατεδαφίσω 
τά ; έκκλησία; καί τούς ναού;, προωρισμένου; εί; τήν 
λατρείαν τών ειδώλων, καί νά έγείρω άντ’ αύτών 
ναούς τή ; άληθοϋ; πίστεως. ϊ'πακούων λοιπόν εί; τά 
δόγματα τής άγιω τάτη ; θρησκεία;, εί; τούς νόμου; 
τοϋ ήμετέρου ενδόξου προφήτου, καί συμφώνω; πρό; 
τά ; διαταγάς τοϋ κυρίου μου, κατήλθον εί; τήν νή
σον τούτην μετά πολυαρίθμου στόλου.

(1 )  'ΕνΟναούμιβα ώς όνιιρον ό τ ι ¿λίγα βήν,χτχ -Εο ιι-ίρω  
τή ς  πόλεως ίσ ώ ζετο  περίφραγμ« έν μ έτω  τοϋ όπ:1ου ύπήοχε 

πύλη. Τό πζιίφρογμα τού το  καί ετερ ι; ό/υρώκις κ α τζδ ϊχ ί-  
ο ίη τκν παρ* τώ ν  ή;χετίρων προστατών λόγψ  ίημοσίου ώ τ ί -  
λιίας.

(2 ) Ή  επ ιστολή σϋτη ύπίρχει έν τή  πρός τόν 'Ενετόν Γε

ρουσιαστήν ΙΙέτρ.ν τόν Καρχάνην Ίτα λ ιχ ή  έχβέσει τής πολιορ

κίας τής Κέρκυρας ύπό Αηιιητρϊου τοϋ Στρατηγού τ ·ϋ  Κερχυ- 

ραίου, ύπχσπιστοϋ χα! γραμαατέως τοϋ Κομ. Σχυλεμβουργίου. 

"Ορχ ΟϊοπιοΙο d¡ Εε^ΐεΙα/ίοηο, Ο ίϋΓΪιρΓυαίηεα, ίοΙΙβΓαΙαΓΟ, 
ϋεωηζε τ ταπ'οιύ di μ.ϊΐί οοττεοίηζο. Αηηο I.

ϊ  Εάν έννοήσετε καλώ; τοϋ; λόγου; μου, θέ'< ετε βε
βαίως πεισθή ότι δέν κατήλθον ενταύθα οπω; ματαίω ; 
χύσω αίμα διά φρούριον άδύνατον, έπομένω; θέλετε μοί 
έγχειρίσει τά ; κλεϊς, καί θέλετε ύποβληθή εί; τήν 
επιείκειαν καί δικαιοσύνην μου. Εάν όμω; περιφρονή- 
σητε τοϋ; λόγους μου, θέλετε μεγάλως μεταμεληθή. 
ίδοϋ εύρίσκομαι ήδη ύπό τά  τείχη ΰμών, καί άπό 
τή ; χθέ; ήρχισα τήν κατά τή ; πόλεω; προσβολήν. 
Θεία άρωγή, ό στόλο; ημών είναι πολυάριθμο; καί 
έφωδιασμένο; μεθ όλων τώ ν αναγκαίων. Εχομεν ισχυ
ρόν πυροβολικόν καί τά  χαρακώματά μας είναι καλώ; 
ώχυρωμένα, ώστε άδύνατον είναι νά ύποχωρήσωμεν, 
έάν πρώτον δέν κυριεύσωμεν τήν πόλιν. Ενθυμήθητε 
τήν Κρήτην.

β 01 όθωμανοί δέν θέτουσι τόν πόδα των έπί τ ί 
νος τόπου χωρίς νά τόν κυριεύσωσιν. Εάν οϋτω; έχη, 
οφείλετε ύμει; νά ύποβληθήτε εί; τό δίκαιον, καί νά 
μή ήσθε ή α ιτία  τή ; θυσία; τοσούτων τοϋ Θεοϋ πλα
σμάτων πρό; διατήρησιν ολίγων οχυρωμάτων.

«  Πέμ,ψατέ μοι τά ; κλεΐ; τή ; πόλεω; ΐνα τά ; εγ
χειρίσω τώ  Κυρίω μου, καί θέλω διαφυλάξει τήν 
περιουσίαν καί τήν ζωήν ύμών. Εάν τώ ν όρων τού
τω ν ούδένα παραδεχθήτε, θέλω άρχίσει τήν προσ
βολήν.

β Ετοιμο; είμαι νά πολεμήσω, καί πρό; τόν σκο
πόν τούτον έπέμφθην ύπό τού σεβαστού κυρίου μου 
μετά πολυαρίθμου στρατοΰ καί ισχυρού πυροβολικού.

»  Παν ό ,τι σά; λέγω  είναι ώφέλιμος προειδοποίη- 
σι; πρό; διάσωσιν τή ; ζω ή ; ύμών. Εάν πιστεύετε εί; 
τό Εύαγγέλιον, καλώ;" έάν όχι, θέλετε μεγάλω; με
ταμεληθή, καί ή μεταμέλεια ούδόλω; θέλει σάς ω 
φελήσει.

β  Αιά τή ; θείας άρωγή; καί διά τών θαυμάτων 
τοϋ ήμετέρου προφήτου θέλομεν καταλάβει τήν πόλιν 
καί διά τών όπλων.

β  Γνωστοποιήσατέ μοι τά ; διαθέσει; σας ΐνα κα
νονίσω τήν πορείαν μου. 

β Εν τούτοι; υγιαίνετε.

β Κερκύρα, τ·ρ 5 Αύγούστου».

Αναγνώσα; ό στρατάρχης τήν έπιστολήν ταύτην, 
έπεμψε τήν έπαύριον πρό; τόν Τούρκον αρχιστράτη
γον τόν διερμηνέα μετά τοϋ ϋπασπιστοϋ του μέ τήν 
έξτ.ς επιστολήν"

α Γνωστοποιοϋμεν πρό; ύμά;, Μουσταφά-Πασά, 
ό τι μόλις μετά τοϋ στόλου ύμών ένεφανίσθητε εί; 
τήν νήσον ταύτην, καί άνεθέσαμεν τά ; ελπίδα; μα; 
εί; τήν θείαν άρωγήν ΐνα θαρραλέα»; άποκρούσωμεν 
τά ; βαρβάρου; ύμών επιθέσει;, έφοδιάσαντε; τήν πό · 
λιν ταύτην παντό; αναγκαίου. Οθεν εΐμεθα όχι μόνον 
ενδιάθετοι, άλλά καί άποφασισμένοι ν’ άποκρούσωμεν 
πάσαν ύμών θηριώδη έφοδον, πεπεισμένοι όντες ό τι 
θέλομεν έξέλθει νικηταί. Α ί υπερήφανοι ύμών άπειλαί 
ούδόλω; έφόβισαν τά ; καρδία; μα;, άλλ' άπεναντία; 
έπηύξησαν τήν τόλμην καί τό  θάρρος ημών οπω; κχ- 
ταψεύσωμεν διά τών έργων τήν αλαζονείαν ύμών. 
Τά πυροβόλα ύμών θέλουσι χρησιμεύσει ώ ; τρόπαια 
νίκηςεί; τόν Γαληνότατον ημών ηγεμόνα, αί δέ πο·
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λεμικαί ΰαών προμ.ήθειαι θέλουσι δοθή ώ ; άμοιβή 
εις τήν ανδρείαν φρουράν, ήτις θέλει καταδείξει άφ’ 
ενός τήν δειλίαν υμών, άφ’ ετέρου δέ τήν ήμετέραν 
γενναιότητα. Α ί εκκλησία·. δέ έκεϊναι τα ; όποια; ΰ 
μείς θέλετε νά βεβηλώσητε διά τή ; λατριία ; τού 
ψευδού; ύμών Προφήτου; θέλουσι συχνάζεσθαι ύφ’ ή 
μών, καί έν αύταί; θέλει δοξολογείται ό Θεό; των 
πολέμων ό τιμωρών του; μοχθηρού; καί ό βραβεύων 
τού; πιοτού; του. Λ ΐ κλεί; τ ά ;  όποια; θέλετε νά 
σά; έγχειρίση ή πόλις αϋτη ϊνα τά ; προσφέρητε εί; 
τόν Κύριον ύμών, θέλουσι σά; έγχειριοθή συντροφευ- 
μέναι με τά ; σφαίρας τω ν ισχυρών τηλεβόλων μα;, 
τά  όποια αντί νά σάς άνοίξωσι τήν πόλιν Οελουσιν α
πεναντίας διαπεράσει τά  στήθη σας. Οί πλεϊστοι 
έ ξ  υμών θέλουσιν αίσχ ώ ; καταπέσει έπί του πεδίου 
τής μάχης, οί δέ ολίγοι έναπομείναντε; θέλουσι τρα- 
πή εί; άτιμον φυγήν, άναφέροντε; εις τόν μονάρχην 
σας τήν άνδρίαν μα;, καί ή μνήμη τής Κέρκυρα;, όί; 
ύφ’ ύμών πολιορκηθείσης, άλλ  ουδέποτε κυριευθεί- 
σης, θέλει χρησιμεύσει εί; τούς απογόνου; σα; ϊνα μή 
τολαήσωσι πλέον νά πλησ.άσωσιν εί; αύτήν. liv το- 
σούτω, έν ώ  εϊμεθα έτοιμοι νά άντικρούσωμεν τά ; 
προσβολά; σας, έτοιμάσθητε νά δοκιμάσητε τήν πλέον 
καρτερικήν άντίστασιν άφ' όσα; ποτέ έδοκιμάσατε. 
Βέβαιοι ήδη δντες περί τής θεία; άντιλήψεω; καί 
Οαόρούντες εί; τήν ίσχυράν προστασίαν του Θαυμα
τουργού Σπυρίδωνο;, έλπίζομεν νά νικήσωμεν νίκην 
ένδοξον πρό; έμπαιγμόν τή ; αύθάδου; τόλμη; σας.

»  Τοιαΰτα είναι τά  αισθήματα του θάρρους μα; 
τών όποιων άπόδειξιν θέλετε λάβει έπειτα καί διά 
τω ν έργων, καί τά  όποια θέλουσι σα; γνωστοποιήσει 
ποίαι είναι αί προθέσεις τών άληθινών καί πιστοτάτων 
υπηκόων Κράτους τοσουτον ενδόξου οίον τό  Ενετικόν.

ι  Δοθέν έν Κερκύρα τή  6 Αύγούστου 4 7 1 6 » (4 ).

Ουδόλως ό Τούρκος άρχιστράτηγο; κατεθορυβήθη 
έκ τής εϋτόλμου ταύτης άπαντήσεω;’ έδειξε δέ μά
λ ιστα  εί; τού; Τούρκου; ασυνήθη ίλαρότητα καί ηρε
μίαν. ΐϊδέχθη τήν πρεσβείαν λίαν προσηνώς, καί έπροσ- 
πάθησε νά καταδείζη αύτή όλα; του τά ; δυνάμεις, 
ϊνα έκφοβίση, εί δυνατόν, τήν πρεσβείαν, καί δ ι' αυ
τή ; τήν φρουράν. Επιστρεψάντων εί; τήν πόλιν τού 
τε  δ·.ερμ.ηνέω; καί τού ύπασπιστού, άρχισε μετά μι
κρόν ή προσβολή έξ άμφοτέρων τών μερών. Εν τή 
αυτή ήμερα οί εχθροί ήγειραν εί; τά  προάστειον τού 
Αγίου Ρόκου βομβοστάσιον, δ ι’ ού ήνοχλείτο μεγά- 
λως ή πόλις, καί μάλιστα βόμβα τις έπεσε παρά τώ  
στρατάρχη, σωθέντι ώς έκ θαύματος, ϊνα δέ μ.αταιώ- 
ση ούτο; τό  ζωηρόν πυρ τώ ν βομβορριπτήρων, έτο- 
ποθέτησε τέσσαρα τηλεβόλα δεξιόθεν τού ήμικυκλο- 
ειδού; τείχους Γριμάνη, καί έτερα δύο άριστερΟθεν 
τού προφράγματό; του. Εθεσε προσέτι εις τόν προ
μαχώνα τού Βαλέριου διακοσίου; ένοπλους, καί τε- 
τρακοσίου; Σκλαβούνου; καί Γερμανού; εί; τόν γενι
κόν χάνδακα ώ ; έφεδρίαν. Εν τούτοι; βροχηδόν έπι- 
πτον α ί σφαϊραι εί; τήν πόλιν, ε ί ;  ήν έφερον μεγά-

ί ' )  Ή :«ρο>όγιον άνίχ ϊοτον xa ! ανώνυμον τιερί τής πολιορκίας.

λην βλάβην, δ ιότι πολλαί έλαιαποθήκαι ήναύαν, και 
εί; αυτού; τούς προμαχώνας. Υπερασπιζόμενοι δέ οί 
Οθωμανοί Οπό τού σφοδρού τούτου πυρός, πολλάκις 
ώρμησαν ϊνα κυριεύσωσι τό περίφραγμά τής πόλεως, 
άλλά πάντοτε άπεκρούσθησαν μετά μεγάλη; ζημίας. 
Επειδή δέ έξηκολούθουν νά προςβάλωσιν έκάστοτε 
όρμητικώτερον τό  περίφραγμα, ό 'δ έ  στρατάρχη; έ- 
γνώριζε τήν αδυναμίαν τή ; φρουράς, εί καί ένισχύθη 
διά τή ; επικουρίας ήν είχε λάβει τήν προτεραίαν, 
άπεφάσισε νά κάμη έξοδον ϊνα καταστρε'ψη, τά  πλη
σίον τού περιφράγματος έγερθέντα Οθωμανικά χαρα- 
κιόματα. όθεν διέταξε διακοσίου; ένοπλους καί τρια- 
κοσίου; Σκλαβούνου; καί Γερμανού; ύπό τήν αρχη
γίαν τώ ν έμπειροτέρων αξιωματικών, νά έτοιμασθώ- 
σιν δπυ>; έξέλθωσι τή ; πόλεω; τό  μεσονύκτιον, καί 
έπιτεθώσι κατά τών έχθρών, προασπιζόμενοι υπό τών 
φρουρίων, τω ν προμαχώνων καί υπό δύο πλ.οίων. 
Παρήγγειλε δέ αύτοϊ; νά έπιτεθώσι κατά τού έχΟρού 
μανιωδώς, νά καταστρέψωσι τά  χαρακώματά του, νά 
νωρίσωσι τ ά ;  διαθέσεις του καί νά ζωγρήσωσιν οίον- 
ήποτε τών έχθρών.

Δοθέντος τού σημείου τής έξόδου, ένθουσιώσα έξ- 
ώρμησεν ή φρουρά έκ τή ; πύλης τού περιφράγματος 
καί έκ τή ; πύλης Ραιμόνδης, καί ώ ; λύκο; ώρυώμενο; 
έπέπεσε ξιφήρη; έπί τών Οθωμανών. Θανατηφόρου 
πληγήν κατέφερε κατά τή ; κεφαλή; αυτών’ άλλου; 
μέν κατέσφαξεν, άλλους δέ έπλήγωσε καί άλλου; 
έζώγρησεν. ΐίθελον δέ έ τ ι μάλλον βλάψει αυτούς έάν 
δέν συνέβαινε λυπηρόν λάθος. Οί Γερμανοί, οϊτινες 
παρηκολούθουν τήν λοιπήν φρουράν, θαμβωθέντε; υπό 
τού σκότους τής νυκτός, καί ύπό μεγάλου νέφους 
καπνού, ένόμισαν δτι οί πρό αύτών ήσαν έχθροί καί 
έπυροβόλησαν κατ’ αύτών. Αλλά φευ! δέν έπεσαν 
έχθροί άλλά συνάδελφοι. Ευρισκόμενοι οί ένοπλ.οι 
καί οί Σκλαβούνοι μ.εταξύ διττού πυρός ήναγκάσθη- 
σαν νά ύποχωρήσωσι, καί έπέστρεψαν εί; τήν πόλιν, 
έγκαταλείψαντες πλείονας τώ ν έκατόν νεκρών.

Διά τής έξόδου ταύτης ό στρατάρχης ήθέλησε νά 
γνωρίση τάς προθέσεις τών έχθρών, καθ’ δσον ούτοι 
άπό τινων ημερών έφερον εί; τά  χαρακώματά των 
κλίμακας, σχοινία κ. τ .  λ. καί ένταυτώ νά κατάδει
ξη εις τόν Τούρκον άρχιστράτηγον δτι ήδύνατο νά 
κάμη θυσίαν τινά  τής φρουράς. Παρενοήθη όμω; ό 
σκοπό; του, δ ιότι ό Τούρκο; άρχιστράτηγο; ύπέθε- 
σεν δ τι ή έξοδος τής φρουράς ήτο βήμα απελπισίας. 
Αλλως τε  βαρυνθείς τά ; αψιμαχίας καί τόν κατά τής 
πόλεω; άτελεσφο'ρητον κανονοβολισμόν, άπεφάσισε 
νά έπιπέση κα τ αυτής μεθ’ δλου τού στρατού του. 
Διέταξε λοιπόν τόν στρατόν νά έτοιμασθή εις γενικήν 
έφοδον. Ενεθύμισεν αύτώ δ τι έν τή  πόλει ύπήοχον 
μεγάλοι θησαυροί χρυσίου, άργύρου καί άλλων πολυ
τίμων πραγμάτων, καί δτι πάντα ταύτα έγκατέλι- 
πεν εί; τήν έςουσίαν του.

II είδησι; τής γενικής έφόδου διεδόθη εύθύ; εις 
άπασαν τήν πόλιν, καί πάντε; οί πολϊται προσέ- 
δραμον δπω; ύπερασπίσωσι γενναίως αύτήν. Οχι 
μόνον οί άνδρες, άλλά καί α ί γυναίκες, καί οί γ έ 
ροντες, καί οί παίδε; άνέβησαν εί; τού; προμα-

£ώνας. Κ α ί αύτοί δέ οί τού ϊψ ίστου ΰπηρέται, 
οί αείποτε δώσαντε; τό  παράδειγμα τού ύπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος ένδοξου μαρτυρίου, πρώτοι έδρα- 
μον δπω; ένθαρρύνωσι του ; πολίτας εί; τήν άμυναν 
ή εί; τήν έπίθεσιν. Λέγεται δ τι ίεριύ; τις, τού ά- 
ποίου δυστυχώ; δέν διεσώθη τό  όνομα, ευρισκόμενο; 
εις τήν Εκκλησίαν καί ίκετεύων γονυπετή; τόν 
Θεόν διά τήν Σωτηρίαν τή ; κινδυνευούση; πατρίδος 
του, άκούσας αϊφνη; τήν εΐδησιν τή ; κατά τή ; πό
λεω ; έφόδου, ήρπασε μεθ’ όρμή; τόν πρό αύτού έ · 
σταυρωμένον ΐησούν καί έξήλθε τή ; Εκκλησία;, διευ- 
Ουνόμενο; δρομαίω; πρό; τού; προμαχώνας καί προσ- 
λαμβάνων όσου; άπήντα καθ’ όδόν. Απαντήσας δέ 
τό ν  στρατάρχ ην δέν είπεν αύτώ ώ ; λίαν έσφαλμένως 
λέγει ό άγαθό; Βόττας «  άφετέ με νά κτυπήσω τ-ήν 
κεφαλήν των διά τού κατηραμένου τούτου Ιησού » ,  
άλλά, ώ ; νομίζομεν, ύπάγω εί; τά  προτειχίσματα, 
όπως διά τού παραδείγματό; μου ένθαρρύνω τού; πο- 
λ ίτα ; εις τήν άμυναν καί ένθυμίσω αύτοϊ; δ τι αύτός 
— δεικνύων μετά σεβασμού τόν ΐησούν— διά τήν σω
τηρίαν καί λύτρωσιν ημών έσταυρώθη παρά άγνώμο- 
νος λαού, καί δτι καί ήμ,εϊ; όφείλομεν δ ι’ αυτόν καί 
έν τή πεοιπτώσει ταύτη ν’ άποθάνωμεν ένδόξως.

ΑΑ. Τ01ΙΠΡ0Ε.
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*Έγ κλήμα λογίζετα ι καί ή αμέλεια περί τ-ήν έπι- 
τήρησιν του φρουρίου καί τώ ν παλατίων. Έάν οί περί 
τόν αϋτοκράτορα μακρυνθώσιν άπό τή ;  θεσεω; αυτών, 
μαστιγούνται διά βαμβού. Ό  πολιτικός ή στρατιω
τικό ; αξιωματικό; ό μακρυνόμενο; άπό τή ; Οέσεως 
αυτού ένώ ό κύριο; αύτού περιηγείται, τιμωρείται διά 
θανάτου.

Α ί όδοί, αί γέφυραι, καί αί δίοδοι δσαι ώρίσθησαν 
εί; χρήσιν τού αύτοκράτορος, μόνον παρ’ αύτού καί 
παρά τών περί αύτόν πατούνται. Έάν δ έ τις  παραβή 
τήν άπαγόρευσιν τιμ.ωρεϊται αυστηρότατα.

"Ο ςτι; συλληφθή περί τά  ανάκτορα φέρων ίίλας 
υπόπτου;, καταδικάζεται νά καταβροχθίση αυτά;’ 
εάν δέ συλληφθή ένοπλος έν ώρα μή προσηκούση 
καταδικάζεται εις θάνατον.

Τοιούτοι δρακόντειοι νόμοι άποδεικνύουσι τούς φό
βους τώ ν δεσποτικών κυβερνήσεων’  πολλάκις δμω; 
είναι ανίσχυροι. Τό 1803 έτος, παραδείγματος χά - 
ριν, ό αϋτοκράτωρ Κεα-Κ ίγκ παρ’ ολίγον έδολοφο- 
νείτο έντό ; τού παλατιού του.

Επίσημόν τινα  ημέραν εϊσήλθεν εις αυτό άνθρω
πό; τ ι ;  ονομαζόμενος Χ ίν-τα . Ό τ ε  δέ έφάνη ό αϋ
τοκράτωρ, ώρμησε κα τ’ αύτού, καί ένώ ήτοιμάζετο 
νά τόν κτυπ-ηση, συνελήφθη ύπό τώ ν  περί τόν αύτο- 
κράτορα αξιωματικόν. Αικαζομένη; δέ τή ; ΰποθέ- 

κατήγγειλεν ώ ; συνενόχους αύτού τούς ήγεμονι-

κούς γόνου; καί τού; άνωτάτου; τώ ν άξιωματικών. 
Κ α ί άπέκρουσε μεν ό αϋτοκράτωρ τήν καταγγελίαν, 
κατέδειξεν δμω; τήν άξιοσημείωτον περίστασιν δτι 
έκ τώ ν έκατόν άκολούθων του, μόνον £ξ έσπευσαν νά 
συλλάβωσι τόν δολοφόνον, ο Ναι μέν, είπεν, οί πρίγ- 
κηπε; Μίεν-γεν καί Λαβαγκ-το-υρ-τσή καί οί τέσ- 
σαρε; θαλαμηπόλοι άπήλαυσαν έπί πολύν χρόνον τής 
ήαετέρα; εύνοιας’  άλλ.ά μεταξύ τόσων άξιωματικών - 
ίδόντων άπαθώς τού; ήμετέρους κινδύνους, δέν υπήρ
χε καί τ ι ;  άλλο; πρό; 3ν νά έδείχθημεν επίσης ευμε
νείς ; Οϋτω πω ; έπρεπε νά δείξωσι τήν ευγνωμοσύ
νην καί τήν άφοσίωσίν τω ν εί; τόν ηγεμόνα καί τό 
κράτος; ’Εάν εις τοιαύπα; περιστάσεις δίδωσι το ι-  
αύτας άποδείξεις άδιαφορίας, έπεται δ τι κατά τά ; 
συνήθεις ολίγον μεριμνώσι διά τό  καλόν τού τόπου.» 
Ό  δέ ένοχο; κατεδικάσθη εις θάνατον βραδύν καί 
έπώδυνον, άπαγχονισθέντων προσέτι καί τώ ν δύο 
υιών του.

Διά θανάτου τιμωρούνται καί δσοι καταδικασθέν-* 
τ ε ;  ήδη ώ ; έγκληματίαι, λαμβάνουσιν υπηρεσίαν πα
ρά τώ  αϋτοκράτορι, καί αύτός έτι ό αξιωματικός τού 
παλατιού δςτις έν γνώσει ή έν άγνοια παρέλαβεν 
αυτούς.

Ιδού  καί άλλο; περίεργος νόμ.ο;’
«  Ό ς τ ις  έξακοντίσει βέλη ή κενώσει πυροβόλον 

κατά ναού ή παλατιού αύτοκρατορικού, ή έναντίον 
κατοικίας τινός τού αύτοκράτορος, ή καί έναντίον 
καταστήματος δημοσίου, προ σπαθών νά κτυπήση αυ
τά , τιμωρείται δ ι’ αγχόνης’ εί δέ καί έξακοντίσει 
πρός τόν ναόν τών αύτοκρατορικών θυσιών, μαστι- 

ούται δι’  έκατόν πληγών βαμβού καί έξορίζεται 
ιά βίου 3000 . Ι ί μακράν τού τόπου.»

Όδοιπορούντος τού αύτοκράτορος οι στρατκΰτα·. 
καί ό λαό; ϋποχρεούνται ν’  άφίνωσιν έλευθέραν τήν 
δίοδον διά τε  ττ,ν Λ. Μ. καί τ-ήν συνοδίαν αυτής, 
συγκε μένην έκ στρατιω τών καί υπηρετών καί άνω- 
τέρων άξιωματικών. "Οςτι; δε καταπατήσει τήν 
άπηγορευμένην γραμ.μήν, καταδικάζεται εις τόν δ ι’ 
άγχόνη; θάνατον.

Έάν ό αύτοκοάτωρ περιηγούμενος μακράν τής 
πρωτευούση; φθάση άπροσδοκήτω; εϊ; τ ι  μ.έρος, οί 
άπαντώντε; αύτόν, ϊν’  άποφύγωσι τόν θάνατον, πί- 
πτουσι πρηνείς κατά γης, έως ού παρέλθη ή συνο- 
δία. Οΰτω δέ κείμενοι παρουσιάζουσιν άναφοράς οί 
έχοντε; τοιαύτας. Εί δ έ τ ις  παραβή τήν τά ξιν  ταύ- 
την, έάν ή αϊτησίς του είναι ορθή, συγχωρεϊται, έάν 
δέ ου, άπαγχονίζεται.

Ή  διά κλιμάκων άνάβασις εί; φρούριον τιμωρείται 
δ ι’ έκατόν πληγών βαμβού’ δ ι’ όγδοήκοντα δέ τοι- 
ούτοιν τιμωρείται ό κλείυιν τάς πύλα; τής πόλεω; 
πρό τή ; ώρισμένη; «ορας. Ε ί; δέ τό  Πεκϊνον ή ποινή 
είναι αύστηροτέρα’ δθεν οςτι; άνοίξει ή κλείσει τάς 
πύλας τής αύτοκρατορικής πόλεως εις ώραν μή προο- 
ήκουσαν, καταδικάζεται εί; θάνατον.

Ό ςτ ις  άρχηγό; στρατού εκστρατεύσει άνευ προσ
τάγματος αύτοκρατορικού πλήν έν καιρώ άποστασία; 
ή έπαναστάσεως, δτε απαιτείται άμ.εσο; ένέργεια, 
τιμωρείται δ ι’ έκατόν πληγών βαμ-βού, καί δΓ ε;ο-
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ρίας. Α Ι ττερΐ τών στρατιωτικών κινήσεων άναφοραί 
πρέπει νά στέλλωνται άνευ τής έλαχίστη; άναβα),-?,; 
πρός τε  τόν στρατηγόν, τό άνώτατον πολεμικόν συμ
βούλιου καί τόν αύτοκράτορα.

Ά λ λ ά  καί τοι δρακόντειοι οί Κινεζικοί νόμοι, 
άτ.οδεικνύουσιν όμως δ τ ι ό αϋτοκράτωρ μεριμνά περί 
των ύπηκόων του. 'Ο αξιωματικός ό διαρπάζων η φο- 
νεύων, ή τραυμ ατιώ ν τού; έκουσίω; παραδιδομένους 
άποστάτας, ή παροξύνων αύτού; διά συκοφαντιών εις 
τό  νά λειποτακτήσωσιν ή νά δραπετεύσωσι καταδι
κάζεται εις καρατομίαν. Εις την αυτήν ποινήν υπο
βάλλεται καί δςτις παραδίδει αμέσως ή εμμέσως 
εί; τόν εχθρόν τά  περί τώ ν στρατιωτικών κινήσεων 
μυστικά του κράτους, καί αύτοί οί μεταβιβάσαντες 
αύτά. Εξορίζονται δέ διά βίου δσοι προδίδουσι τά  
μυστήρια του κράτους συνομιλοΰντες μετά μελών ξέ
νων πρεσβειών.

Ό  διοικών ή έπιβλέπων λαόν καταδικάζεται εις 
θάνατον, εάν, άντί νά έλκύσγ διά συνετής συγκατα- 
βάσεω; τήν αγάπην τώ ν διοικουμένων, έκυβέρνησε 
παρά τους νόμους καί τά  έθιμα τού κράτους.

Διά  θανάτου τιμωρούνται καί οί παρακούοντες 
τά ς  προσταγάς ύπηρέται, οί επί τώ ν μεταφορών τών 
πολεμ.εφοδίων, πρός τούτοις δέ καί οί στρατιωτικοί 
διοικηταί οί άναβάλλοντες ή αποποιούμενοι τήν έκ- 
πλήρωσιν στρατιωτικών καθηκόντων. Εις τήν αυτήν 
ποινήν υποβάλλεται καί ό στρατιώτης δςτις βραδύνει 
πλέον τώ ν τριών ημερών νά μεταβή εις τήν θέσιν 
του έν καιρώ εκστρατείας. Ό ςτ ις  λάβει δνομα άλλου 
όπως υπηρέτηση ά ντ ’ αύτού, καθώς καί ό δανείσας 
τό  όνομά του, τιμωρούνται διά μαστιγώσει»;- ούτος 
προσέτι κατατάσσεται καί εις τόν στρατόν. Α ί μό- 
ναι συγχωρητέαι άντικαταστάσεις είναι αί τών πα
τέρων, τών θείων, τώ ν άδελφών καί άλλων συγγε
νών διά τών υίών, τώ ν έγγονών, τώ ν ανεψιών κλπ. 
κατοικούντων εις τό  αύτό μέρος όπου καί οί κληθέν- 
τ ε ;  εί; υπηρεσίαν, άρκεϊ μόνον νά γίνεται δωρεάν ή 
άντικατάστασις, καί νά μ  ή άντιβαίντ, εις ταύτην ή 
ηλικία ή ή υγεία τώ ν άντικασταθησομένων. ’Εάν ό 
ιατρός ή ό χειρουργός στρατιωτικού τίνος σώματος 
άναπληρωθή έμμίσθως παρ άλλου εμπειρικού μή έ- 
χοντος δίπλωμα, στερείται τού μισθού αύτού- άμ- 
οότεροι δε μ.αστιγούνται.

Ό  νόμο; τάσσει μεταξύ τών βαρυτέρων εγκλημά
των τά  μεγάλα σφάλματα καί τάς άνάνδρου; πρά
ξεις τών στρατιωτικών αρχηγών, καθώς καί τών 
σκοπών, ένεκα τώ ν όποιων ό στρατός μή ειδοποιη
θεί; εγκαίρως περί τής έλεύσεως τού εχθρού Ιπαθε 
δυστυχήματα.

"Οσοι τώ ν άςιωματικών άγνοούσι τά τηρεΐν τήν πει
θαρχίαν εις τά  σώματα αύτών, ή άμελούσι νά γυμνά- 
ζωσιν αύτά, ή νά τηρώσι τά  όχυρά έν καλή κατα- 
στάσει, πρός τούτοι; δέ καί δσοι παραμελούσι 
τήν αύστηράν έκτέλεσιν τώ ν διαταγών, ή δ ι’ αύτο- 
γνωμόνων πει «ον καί άμηβών παροξύνουσι τούς άλ
λους εί; ταραχά; ή καί λειποταξίας, καταδικάζον
τα ι εις βαμβού.

Ιδού δέ καί ποϊαι ποιναί επιβάλλονται όταν, χα-
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λαρουμένης τής πειθαρχίας, ή άκολασία ή ή έπιβουλή 
είσχωρώσιν εις τό  στρατόπεδον. ’Εάν τό σφάλμα έπράχ- 
θηύπόένό; μόνουστρατιώτου τιμωρείται ό λοχίας, μα- 
στιγούμενο; διά τεσσαράκοντα πληγών βαμβού. ’Εάν 
δέοί ένοχοι είναι πέντε,ή εύθύνη π ίπ τειέπ ΐτόν λο/αγόν 
τόν διοικούντα εκατόν άνδρας" είδέ καί είναι δέκα, 
,έπί τόν συνταγματάρχην τόν διρικούντα χιλίου;- 
είδέ καί είναι πεντήκοντα, ό άρχηγός τού στρατο
πέδου μαστιγούται διά πεντήκοντα πληγών. Ή  αύ- 
στηρότης τής τιμωρίας αυξάνει κατά τόν άριθμόν τών 
στρατιωτών οΐτινες δέν έξεπλήρωσαν τά  ίδια καθή
κοντα. Ό  αξιωματικό; ό προσλαμβάνων εις τήν ιδίαν 
αύτού υπηρεσίαν ένα ή πολλούς στρατιώτας, χωρίς νά 
τούς έξαιρέση τής στρατιωτικής γυμνασ/ας, φιλοδωρεί- 
τα ι δ ι’ άριθμού πληγών ίσου πρός τόν τώ ν στρατιωτών 
τούς οποίους παρέλαβε, καί καταδικάζεται εις πρό
στιμου έπτά δηναρίων δ ι’ έκαστον άνδρα καί δ ιέκ ά - 
στην ημέραν, δ ι’ δσον καιρόν ήσαν είς τήν ύπηρε- 
σίαν του.

Ί ΐ  λειποταξία τιμωρείται τόμέν πρώτον διά βαμ
βού, τό  δε δεύτερον διά θανάτου. Μαστιγούται δέ 
καί ό δεχόμενος εί; τή ν  οικίαν του λειποτάκτην. 
Έάν ό λειποτάκτης έπανέλθη εί; τό  σώμά του εντός 
έκατόν ημερών συγχωρεϊται.

Ιδού αί κυριώτεραι διατάξεις αί άναγόμεναι εί; 
τό  άσυλον τών όρίων.

Ούδείς εξέρχεται τής πύλης πόλεως ή χωρίου άνευ 
διαβατηρίου- άλλά καί αύτός ύποβάλλεται είς έξε- 
τάσει; καί τά  πράγματα αύτού επιθεωρούνται, όπως 
βεβαιωθή τό δημόσιον μήπως έξάγν] έμπορεύματα 
τώ ν όποιων ή εξαγωγή είναι άπηγορευμένη. "Οςτις, 
άνευ εγγράφου άδειας, διαβή τήν γραμμήν τώ ν όρίων 
καί συγκοινωνήσει μέ ξένους λαούς, τιμωρείται 
διά θανάτου. Ό  δημόσιο; λειτουργό; ό χορηγών άνό- 
μω ; διαβατήρια τιμωρείτα ι αύστηρώς. Έάν κατά τά  
παρά τά  όρια φρούρια ή καί τά  τού εσωτερικού τε -  
κταίνωνται συνωμοσίαι σκοπούσαι τήν είς τά  ξένα 
παράδοσιν τώ ν προϊόντων τής χώρας ή τής βιομηχα
νίας, ή τών μυστικών τών τεχνών, όλοι άνεξαιρέτως 
οί ένοχοι καταδικάζονται είς θάνατον. "Οπως μάλι
σ τα  άπέχωσιν όσον ένεστιν οί Κινέζοι άπό πάσης 
συγκοινωνία; μετά τώ ν άλλων εθνών, άπηγορεύθη ή 
κατασκευή παντός είδους οικοδομημάτων έπί τών 
παρά τά  παράλια νήσων- διό καί μετεβλήθησαν είς 
ερήμους. Ά λ λ η  τις διάταξις μαρτυρεί έ τ ι καταφανέ
στερου τήν άντεμπορικήν πολιτικήν τού έθνους τούτου' 
κατ’ αύτήν όςτις μετέρχεται λάθρα ναυτικόν έμπό- 
ριον, ή άφοϋ διέτριψεν είς νήσον άνήκουσαν είς ξένην 
επικράτειαν, έπανέρχεται εί; τό  Ούράνιον κράτος, 
καρατομείται, ώ ; άν είχε συγκοινωνήσει μετά τού 
εχθρού ή μετά τώ ν άποστατών. "Ενοχοι δέ λογίζον
τα ι καί όλοι οί άντιβασιλεΐς, οί διοικηταί καί άλλοι 
άνώτεροι λειτουργοί όσοι δέν έφρόντισαν νά προλά- 
βωσι τό  έγκλημα τούτο.

Τά Δ ' βιβλίον τού στρατιωτικού ποινικού κώδηκο; 
πραγματεύεται περί ϊππων καί φορτηγών ζώων άνη- 
κόντων εί; τό  κράτος, καί ορίζει μ ετ’ αξιοσημείωτου 
ακρίβειας τόν βαθμόν τής ένοχή; τών επιστατών αύ-
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τών. Έάν ΐππος, κτήνος κερασφόρου, κάμηλος, ήμίο- 
νος ή όνο; έκ τών άνηκόντων είς τό  δημόσιον, πλη- 
γωθή ένεκα κακής προσαρμογής τώ ν έφιππείων ή τών 
φαλάρων, ό επιστάτης καταδικάζεται είς μαστίγωσιν 
άνάλογον πρά; τήν βαρύτητα τώ ν πληγών. Έάν τό 
ζώον τήκεται δι' έλλειψιν τροφής άρκετής καί αρμό
διας, ό επιστάτης ό έπιτηρών δέκα έως έκατόν ζώα, 
καταδικάζεται είς βαμβού. Έάν δέ δέκα έπιστάται 
φωραθώσιν ένοχοι, ή ένοχή άναβαίνει μέχρι τού άνω- 
τέρου αύτών. Παρατηρητέον δέ ότι τό κατά τήν επι
βολήν τής ποινής ίεραρχικόν τούτο, ούτως είπείν, 
σύστημα, επικρατεί εί; τόν κινεζικόν κώδηκα.

Ό  φονεύων ή τραυματίζων ζώον άνήκον είς ιδ ιώ 
την, τιμωρείται διά σωματικής ποινής άμέσως καί 
ύποβάλλεται είς πρόστιμον- άλλ ’ ή ποινή διαφέρει 
κατά τό  είδος, τάς περιστάσεις, καί τάς μεταξύ τού 
έγκαλούντος καί τού έγκαλουμένου σχέσεις. Ο κύριος 
ίππου ή καμήλου δέν έχει τήν άδειαν νά φονεύση 
ταύτην ή εκείνον άνευ τής συγκαταθέσεως τής κυβερ- 
νήσεως. Σημειωτέου ένταύθα ό τι οί Κινέζοι έχουσι 
διατάξεις παραπλήσιας πρός τάς ήμετέρας περί τών 
έπικινδύνων ζώων. Ο έχων τοιαύτα αμελών δέ νά τά  
δέσ-ρ ή νά τά  καταδείξη διά σημείου γνωριστικού, ή 
νά φονεύσνι τόν λυσσώντα σκύλόν του, μαστιγούται. 
Έάν δέ τό  ζώον φονεύστ, ή πληγώση τινά, ό κύριος 
αύτού καταδικάζεται εί; πρόστιμου ώς ένοχος ακου
σίου φόνου ή αίκιών.

Ά λ λ ο  βιβλίον τού κώδηκο; όμιλεί περί ταχυδρο
μείων καί επιστολών. Ά ν  καί μόνον διά τήν άντα- 
πόκρισιν τής κυβερνήσει»; συνεστήθησαν τά  ταχυδρο
μεία, ούχ ή ττον όμως έχουσι μεγίστην σημαντικότη- 
τα - μάλιστα έτελειοποιήθησάν δσον είναι αδύνατον νά 
τό  ύποθέση τις έχων ύπ’ δψιν τήν απέραντου έκτασή 
τού κράτους, τήν ανωμαλίαν τού εδάφους, τά  όρη, 
τάς λίμνας, τά  τέλματα , τάς άμμώδει; έρήμου; καί 
τά  μεγάλα δάση. Ά ν  καί τό  μεταξύ Πεκίνου καί Καυ
τώ ν διάστημα είναιέπέκεινα τών 406 λευγών, τ ά  έγ
γραφα όμως τής κυβερνήσει»; φθάνουσιν άπό τής μιας 
είς τήν άλλην πόλιν έντό ; δώδεκα ημερών. Οί στρα- 
τ ιώ τα ι οί στελλόμενοι ώς ταχυδρόμοι πρέπει εντός 
είκοσιτεσσάρων ωρών νά διατρέχωσι 300 λέ, ή 35 
περίπου λεύγας. Τιμωρούνται δέ έάν βραδύνωσι μίαν 
καί ήμίσειαν ώραν τήν ήμέραν.

'θ  μεσολαβών έπιστολήν περιέχουσαν παράπονα 
υπηκόου, είτε πολιτικό; ε ίτε στρατιωτικός είναι, τ ι 
μωρείται διά θανάτου. Ή  αύστηρότης δέ αϋτη σκο
πόν έχει νά έμποδίση πάσαν πράξιν αύθαίρετον κατά 
τώ ν διοικουμένων.

Ό σοι στελλόμενοι είς ύπηρεσίαν βραδύνωσι νά 
έκτελέσωσι τήν παραγγελίαν μαστιγούνται- αποκε
φαλίζονται δέ έάν διά τήν αμέλειαν αύτών άποτύχ-ρ 
στρατιωτικόν έπιχείρημα, άδιάφορον έάν κατά λάθος 
ή άπό σκοπού έφέρθησαν ούτω πως. Έάν ή έπιστολή 
έχη ψευδή έπιγραφήν, ή εύθύνη αποδίδεται είς τόν 
έπιγράψαντα.

Εί; άλλο κεφάλαιον γίνεται λόγο; περί τών δικών 
όσαι καταγινούσκονται είς άξιωματικούς καί άλλου; 
ύποχοεούντας τού; κατοίκου; νά σηκόνωσι τά  φορεϊά

των. Έάν ίδιώται ύποχρεώσωσι γεωργούς ή έργάτας 
εί; τό  νά σηκώσωσι τά  φορεϊά τω ν καί δέν τού; πλη- 
ρώσωσι, καταδικάζονται εί; μαστίγωσιν ώς καί οί 
άξιωματικοί, καί άποζημιούσιν αύτούς. II διάταξις 
αΰτη είναι εύεργετικωτάτη πρός τούς χωρικούς- διότι 
μόνος ό φόβος σωματικής ποινή; είναι ικανός νά προ- 
λάβη κατάχρησιν, τής οποίας καί οϋτω καθίστανται 
ύπεύθυνοι οί ισχυροί.

Ιδού  έν συνόψει τ ά  ουσιωδέστερα τού ποινικού 
κώδηκος τών Κινέζων. Υπάρχει καί άρθρον άπαγο- 
ρεύον πρός τού; εγχωρίου; εμπόρους τό  νά πωλώσί τ ι  
πρός τά  μέλη τών ξένων πρεσβειών ή καί ν’ άγο- 
ράζωσι παρ’ αύτών- άλλά καί ό αριθμό; τώ ν έν τα ί; 
πρεσβεία·.; είναι ώρισμένο;- ή τού Σιάμ μόνον είκο- 
σιέξ ήμπορεϊ νά έχη, α ί τώ ν  Εύρωπαΐκών δυνάμεων, 
πρό τής τελευταίας τουλάχιστον συνθήκης, είκοσιδύο, 
καί αί τώ ν λοιπών εθνών είκοσι.
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..'ίπ'ο τής σνστά σεω ς αυτής ή Π α ν  δ  ώ  ρ  α  ( * )  
εσπευσε νά προσαγορεύση τή ν  Σ ερ β ία ν  ώς ά δελ - 
φήν τής 'Ε λλά δος , αδελφήν ον μόνον ίμόθρησχον  
χαί ομοιοπαθή, ά λλά  χα ΐ όμοιους άγώνας χατα - 
βαλυύσαν ν π ίρ  τής ιδ ίας ελευθερίας. K a l ή 'Ε λ 
λάς, χαΐ ή Σ ερ β ία , πόρους μ εν  ίχου σα ι εν τελείς , 
άγάπην όμως ένθερμον πρός τή ν  π α τρ ίδ α , έπ ί μ  α- 
χρόνχρόνον  πολεμήσασα ι χα τετρόπω σαν ν.αί α ί δύο 
εχθρόν μ ύγα ν  χα ΐ φοβερόν' α ν  δε ή δεύ τερα  δεν  
εντόχησεν ώς χαϊ ή π ρώ τη  νά άναχτήση εν τελή  
τή ν  ανεξαρτησίαν α ίτή ς , ούχ ή ττον  όμως i φ ρόν
τ ισ ε  νά παρασκενασθή χαί νά ρυθμίση ία υ τήν  μ ε τά  
τοσα ίτη ς  φρονήσεως χα ίδεξ ιό τη τος , ώ στε χατά τήν  
έπ ιχειμύνην σν ζή τη σ ιν  τώ ν  χατά τήν  Α ν α το λ ή ν , 
ή φωνή αύτής, ε ί χαί μ ιχρά ς, θέλει βεβαίως άχον-  
σθή χα ϊ ί·πό τώ ν  μ εγά λω ν  χαϊ ισ χυ ρώ ν  μ ε τά  σ ε 
βασμοί·,

Τ ώ ν  πρός τή ν  Σ ερβ ία ν  συμπαθειών τώ ν  'Ε λ 
λήνων ένθερμύτατος αντιπ ρόσω πος υπήρξε χατά 
τά ς άρχάς τής ένεστώσης εκατονταετηρίδας Γ εω ρ- 
γάχης ύ Ο λύμπ ιος, βςτις, ώς γνω στόν , μ ετά  τή ν  
καταστροφήν τώ ν  αρχηγώ ν α ίτο ΰ , τώ ν  περίφημων 
Α α ξέω ν , χα τίφ υγεν  ε ίς  τή ν  Σ ερβ ία ν , χαί ήγω ν ί- 
σθη ήρωϊχώς υπέρ τής ελευθερίας αυτής μ ε τά  του 
ανδρείου Χ α ϊδ ο υ τ  -  ΰε’λχου. Το ια ύ την  δέ άνδρίαν  
χαϊ σϋνεσ ιν  έδείχννε χα τά  τάς μ ά χα ς  ό Ο λ ύ μ 
π ιος , ώ στε έθανμάξετο υπό τώ ν  Σ έρβ ω ν ' χαϊ ΰ τε  
τρα νμ α τισθ ιίς  ύ Β έλχος ήαθάνθη τό ν  θάνατον ε π ι
κείμενον, παρήγ·) ειλε τήν  ιδ ίαν σύζυγον  νά λά βη  
είς άνδρα τόν  συ στρα τιώ την  αύτού, τόν  'Ο λύμπ ιου  
τούτον. Γ νω σ τόν  δε πρός τούζοις ό τ ι ό " Ε λ -  
λη ν  ήρως ¿ξεπλήρωσε τή ν  επιθυμίαν τού άποθα- 
νόντος φ ίλον, χαί ό τ ι μ ε τά  ταύτα  εγένετο  έ χ ο ν

(1) "Opa λ '.  Τ6·α. Π a ν δ, Φ νλλάδ. Κ'» « ι λ .  474.
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Β ε.Ιιγρά δ ιον .

σ ίω ; iv  Β Λ α χ ία  παρανάΛωμα τοΰ πυράς ϊνα  τη~ 
ρήση , ώς ei.πε, τον  υ π έ ρ  π α τ ρ ί δ α ς  ο ρ -  
χ ο  >■ α υ τ ο ύ  ( \ ) .

T ü r  σι·μπαθειών τού τω ν π ισ τό ς  δ ιερμηνείς  υ
π ά ρ χ ε ι xa i σήμερον ό ήμέτερος Κ . Α . Μ ονάχης. 
Π  Upe τω ν  ιδ ια ιτέρω ν  αύτοϋ ίν εργ ε ιώ ν , ιώ ν  ό
πο ιω ν  γενναίος έσετα ι ό καρπός, προσπαθεί xai 
τη ν  ' Ε .Ι.Ιηνιχήν γ.Ιώασαν r à  χα τασζήση χοινοτέ- 
ρα ν  ε ις  τη ν  Σ ερβ ία ν , πεποίθησιν  έχω ν  ο ζ ι ή γνώ · 
σις  αυτής θέ.Ιει επαυξήσει τους δεσμούς ο ϊτινες  
σννδέονοι τα  δυο έθνη. Γ ινώσκομεν δε ϋ τ ι χαζά 
π ρο τροπήν  τοΰ φ ι.Ιογενεστά του  τούτου συμπο.Ιί- 
το υ , ή Ε.Ι.Ιηνιχ'η είνήχθη εις τα  εν Σ ερβ ία  σ χ ο -  
,/εία, xa't ΰ ζ ι προς εύχερεσ ΐέρα ν  έπ ίχευξιν  τοΰ 
σκοπού πο.Ι.Ιά  fit6.Ha εκ τω ν  ενταύθα ϊκδ ιδομ έ· 
νων, ¡ιά .Ιισ τα  ίχ  τώ> έκ .Ιεκτοτέρων, προμηθευθε'ις 
άδ/à δαπάνη εα τει.Ιεν  εις Σ ερβ ία ν .

Εκ τω ν  δύο παρατιθέμενων εικόνων ή μ εν  
π ρώ τη  π α ρ ιο τ ιϊ το  Β ε.Ιιγράδ ιον , ή δε δεύτερα το  
έσωτεριχύν οικίας Σέρβικης.

Τ ό  Β ε.Ιιγράδ ιον  χατέχετα ι σήμερον, ώς γνω -

11 Τ « ·ύ τχ ς  xx l ά λ λ ο ;  λ « ^ τ ο ; ι ; ' - ΐ 'ς  εΐΐήοεις -περί τοΰ ήρωο; 
Γ .  'Ολυμπίου ζ ή τ ε ι  ε ις  τ 4  έ ι · / ί ' ω ς  έ χ ίε β έ ν  έ ν  Π α ρ ιβ ί'.ις  τ .έν τ,μ χ  

τ ε ί  » ιλ ε γ ε ιί» τά το υ  Κ. Τριανττφύλλου Μττάρτ« ύπ4 tr.v ênt- 
γ ρ α φ ή ν  ·Ά ν α μ ν τ , β ε ι «  Ψ ιλ θ 7 τ ίτ ρ ·. ΐο ς .. Περί τ ο υ  π ο ν ή μ α το ς  Τ ού 

τ ο .  Ο ελ ιμ εν  ίμ ιλ ή ο ε ι  π ρ ε ιε χ ώ ς .

σζόν , ί·πό γρονράς ’Οθωμανικής, τή ς όποιας τήν  
άπομάχρυνσινέΐ,ήτησεν εσχά τω ς ή Σέρβ ικη  χυβ ίρ - 
νησις. Κ είμενον μ ε τα ξύ  τοΰ Αουνάΰεως χαΐ τοΰ 
Σάβα , φ ημ ίζε τα ι ώς μ ία  τω ν  ώ ρα ιω τέρω ν θέσεων 
τω ν  μερώ ν εκείνων. 01 άνθρωποι όμως π ρο τιμ ή 
σανε ες νά μεταβά.Ιωσι τά  χά.Ι.Ιη τής φύσεως ι ί ς  ο 
χυρώ ματα  πο.Ιέμου καί α ίματος, άνήγειραν ίκ ε ϊ 
φρούριον τό  όποιον Λέγετα ι δυσχαταμάχητον. Ε π ί 
πο.Ι.Ιάς δέ εκατονταετηρίδας "ΕΛ .Ιηνές τ ε  xai Π ο · 
Λωνοι xa i Τοΰρχοι xai Γερμανοί xa i Ρ ώ σ ο  οι xai 
βάρβαροι συνεπ.Ιάχησαν περ ί αΰτσ.

Ι Ι . Ιή ν  τοΰ  Β ε.Ιιγραδ ίου  ή Σ ερβ ία  έχ ε ι ra í ά .Γ  
■ίας πύ.Ιεις άξιοΛόγονς, τή ν  Ν ίσ σ α ν , τή ν  Ο ύσίξαν, 
τή ν  Ν οΰ ιπ α ζά ρ  xai τήν  Κ ρονσένα τς, δπου σ υ γ 
κροτείτα ι τήν  ώραν τα ντην  έθνιχή συνέ.Ιευαις. Ο  
6.1ος δέ άριθμύς τω ν  κατοίκω ν' αυτής δέν υπερ
βα ίνει τ ίις  8 5 0  -  9 0 0 . 0 0 0  χι.Ιιάδας.

Σ Ο Φ Ο  Y  Α Γ Ω Ν Ι Α .

Α ιήγηβ ις  ίσ τορ ιχή  (* )■
—  0 0 0  —

Επτά ετη παρήλθον μετά τόν θάνατον τοΰ σοφού

(1J Έχ το ν  ’Α γγλιχ ιΰ . “Opa τή ν  έν τ·? φυλλι5. 2 *5  « λ .  

11* τού I.V. τόμ. ύποττ,με·:«.ϊ;ν.
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'Ε σ ω τερ ικ ό ν  ο ίχ ί ις  Σέρβ ικης. (σ ε .Ι . 258.^ 

καί άξιεράστου É . ..  Ó ¡/.εν βίος του, αφιερωθείς δλως e ιτίμητον καί αφελή ηρωισμόν του, ού τίνος τό ά-
*ίς τήν μελέτην, ϋπήρξεν ειρηνικός, γαλήνιος, σιωπη
λός, διά και άφήκεν όλίγας άναμνήσεις’ τό δε όνομά 
του, άναγραφέν, μετά θάνατον, εις τον νεκρολογικόν 
κατάλογον τών εφημερίδων καί των βιογραφιών, δέν 
διεθρυλλήθη ώς πολλών άλλων πολύ κατωτέρων αυ
τού. Τά έργα του ήσαν ταπεινά' δέν έπλησίαζε τούς
μεγιστάνας, ουτ ¿θήρευε τήν εύνοιαν αύτών, ούδέ 1 ταμείψη, δεόντως !

γνωστόν μεγαλεΐον ϋπερέβη κατ’ έμέ τά  όρια τής 
ανθρώπινης άφοσιώσεως. Είθε όσοι μ.έ άναγνώσωσι 
νά συναισΟανθώσι μετ’ έμοϋ τό σέβας τό όποιον μοί 
ένέπνευσεν! είθε νά τιμήσωσιν, ώς έπρεπε νά τιμήσνι 
ό κόσμος όλος, τάς κεκρυμμένας άρετάς, τών όποιων 
τήν άξίαν μόνος ό Θεός δόναται νά γνωρίσφ καί ν άν-

άπό τήν τύχην έζήτει τιμάς καί πλούτ/ι. Οϊ σοφοί, 
μετά τών όποιων είχε δικαίωμα νά ταχθνί, έπεσκία- 
σαν άκόπως έφάμίλλον μισούντα τήν ραδιουργίαν, 
μήποτε έρίζοντα μήτε περί χρυσού στεφάνου, μήτε 
περί δάφνης. Συνετέλεσεν άφανώς εις τήν σύνταξιν 
πολλών καλών περιοδικών συγγραμμάτων, εις ά διε- 
σκοοπίσθησαν καί έτάφησαν αί διατριβαί του' οϋδε- 
μία δέ στήλη επιτύμβιος άναμιμνήσκει τό όνομά 
του. Τόν έγνώρισα κατά τήν ώραν τού θανάτου, ώραν 
τρομεράν καθ’ ήν εκτυλίσσεται ολόκληρος τού ανθρώ
που ό βίος, πΟλλάκις δέ καί παρουσιάζονται τά φαν
τάσματα παρελθόντων ατοπημάτων καί διεγείρουσι 
τήν τύψιν τής συνειδήσεως. Καί έθαύμασα τόν άλη- 
θινόν εκείνον σοφόν, τόν μή έκτιμηθέντα εκείνον μέ· 
γαν άνδρα. Τρομεοαί ταλαιπωρίαι κατέκλυσαν τήν 
ψυχήν του κατά τήν τελευταίαν αύτής πάλην πρός 
τά θνητόν σώμα, ά©’ ου μετ’ ολίγον θά έχωρίζετο. 
Εςεστηκώς δε είδον τήν ουρανίαν υπομονήν, τόν άν·

Τόν είδον κατά πρώτον εις όμήγυριν σοφών, συγ- 
κροτούντων εταιρίαν, τής όποιας ήτο ταπεινόν μεν 
άλλ' ένεργητικώτατον μέλος. Δέν είχον ποτέ ακούσει 
τ ι  περί τού άξιοσεβάστου τούτου άνδρός' ότε δέ είσ- 
ήλθεν εις τήν αίθουσαν έρριψα έπ αύτού βλέμμα, καί 
τοιαότη ήτο ή γλυκύτης, ή γαλήνη, ή ευφυΐα τού 
ήθους του, ώστε ¿πεθύμησα νά τόν γνωρίσω. Εβάδιζε 
πολλά κεκυφώ; καί βραδέως, καί εις τό  ιλαρόν καί 
αφελές πρόσωπόν του έβλεπε; τελείαν έλλειψιν πά- 
σης όποιαςδήποτε άζιώσεως καί εύμένειαν κατανύ· 
γουσάν σε. Οτε έκάθησεν ό πρόεδρος (2 ) ό Ε . . . 
άπεκάλυψε τήν κεφαλήν, ολόκληρον ουσαν φαλακράν' 
όλίγαι μόνον τρίχες λευκωποί περιεζώννυον ώ ; άρ
γυροί κροσσοί τό στιλπνόν κρανίον του- μοί έφάνη 
άλλο; απόστολος. Εφόρει δέ πλατύν καί μακράν ε-

(2  Εις τή ν ’ Α γγλίαν »■ έτα ιρ 'ν . τώ ν  ί ο φών τηροΰα: τά ;

* í t í ; ί ια τ υ π ώ « : ;  τ » ν  πολιτικών α ω μ ίτω ..
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πενδότην. Απέβαλε τά  χειρόκτιά του, ΙΘετο αύτά 
επί τής σφαίρας τής δρύινης ράβδου του, έστήριξε τον 
πώγωνα έπ αύτής, καί οϋτω καθήμενος ηκουε μετά 
προσοχής τους ρήτορας' ζη τών δέ καί αΰτός ενίοτε 
τόν λόγον υπέβαλλε παρατηρήσεις όρΟάς μέν καί σο
φάς πάντοτε, πρωτοτύπους S i και άπηλλαγμένας κε- 
νοσπουδία; καί σοφιστικότν,τος.

— ■ Ποιος είναι, ήρώτησά τινα τών φίλων μου, ό 
γέρων εκείνος ού τίνος τό  ήθος φαίνεται τόσον σεβά
σμιον, σεμνόν καί αφελές ; Κανείς δεν τόν όμιλεϊ. 
Κ α ί ένώ ανησυχία καί ταραχή επικρατούν περί αυ
τόν, αύτός μένει ατάραχος' τόν γνωρίζεις ; είναι 
φίλο; σου ; πώς ονομάζεται;

—- Φίλε μου, άπεκρίθη ό ευφυής άνήρ τόν όποιον 
εΐχον έρωτησει, ή καρδία σου δεν σέ άπάτησε πα- 
ραστήσασα ώς υποκείμενον σεβασμού τόν σοφόν 
εκείνον. Είναι τω όντι αληθινός φιλόσοφος. É  υγεία 
του χειροτερεύει ημέρα ~.τ. ημέρα, καί ή υπέρ αϋτού 
δόξα δέν είναι πολλά γενική. Καί επειδή ούτε επι
θυμίας ούτε φιλοδοξίαν έχει, δεν ευνοείται σχεδόν 
άπό κανένα, καί, ώς όρθώς ¿παρατήρησες, κανείς δέν 
τόν όμιλεί καί κανείς δέν τόν περιποιείται, διότι δέν 
έχουν τ ί  νά ελπίσουν άπό αύτόν.

—  6  χαρακτήρ αύτός, εις τόν αίώνά μας, είναι 
πολλά σπάνιος, καί διά τούτο σέ παρακαλώ νά μέ 
προμηθεύσν,ς τήν γνωριμίαν του.

—  Ευχαρίστως, ó ’Ε . .  . είναι πολλά γλυκύς. 
Εσπούδασε τούς άνθρώπους καί δέν είναι μισάνθρω

πος' τήκεται άεννάως, καί όμως δέν παοαπονείται. 
Οί άντίζηλοί του τόν άφίνουν όπίσω καθ’ έκάστην, 
άλλ αύτός τούς άφίνει νά τρέχουν κατόπιν τής τύ
χης, καί περιορίζεται εις τά  έργα του καί εις τό  νά 
κάμ/, τά καλόν.

—  Ó Φραγκλϊνος καί ό Σωκράτης μόλις όμοιά- 
ζουν τήν θαυμαστήν εικόνα τήν όποιαν ζωγραφίζεις.

—  Ισως' διότι έάν έξετάσωμεν μέ προσοχήν τόν 
βίον καί τά  συγγράμματα τών δύο τούτων μεγάλων 
άνδρών, θ’ άνακαλύψωμεν κοάμά τ ι  φιλοδοξίας, δι- 
δούσης μέν εις τάς άρετάς των περισσοτέραν ενέρ
γειαν καί λάμψιν, τήν όποιαν όμως πρέπει νά έχν] 
ύπ^ οψιν ή μεταγενεστέρα ιστορία όταν εκτιμά τήν 
δόξαν των. Αλλ ό Ε . . ., τού όποιου τό  πλείστον 
μέρος τής ύπάρξεως κατεβασάνισαν τρομερώτατα 
παθήματα φυσικά, είχεν άδιακόπως κατά νούν πώς 
νά ζήσνι ώς σοφός καί νά κρύψνι τάς άρετάς του. Η 
περιουσία του δέν είναι μεγάλη, άρκετή όμως ώστε 
ν άποκτήση, δ ι’ αύτής καί τ ι  πλέον τού άναγκαίου. 
11 θυγάτηρ του βλέπει κατ’ έτος αύξανομένην, χά
ρις εις τήν οικονομίαν τού πατρός της, τήν προϊκά της, 
ητις θά τήν προστατεύση κατά τών τρικυμιών τού 
κόσμου. Ó Ε . . . έχει πρός τοϊς άλλοις τήν ιδέαν 
ό τι ζητών τις νά άναπληρώση διά τής τέχνης τά  
δώρα τής φύσεως, υβρίζει τόν Θεάν όςτις έδωκεν εις 
ήμάς τόσους άλλους τρόπους εύχαριστήσεως. ’Ενόσω 
ήμπορούμεν, μέ είπε πολλάκις, να μεταχειριζώμεθά 
"°ύς πόδαςμας, τ ί  έχομεν άνάγκην άμάξης; ύβρί- 
ζομεν τήν φύσιν. Ασθενείς καί θνητοί όπως εϊμεθα, 
διά τ ί  νά προστρέχωμεν εις τά  επίπλαστα ταντα
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μέσα, τά  όποία καθιστούν μέν, άν θέλετε γλυκυτέ- 
ραν τήν ζωήν, άλλά καί πικρότερον τόν θάνατον;

—  0  φίλος σου σκέπτεται ό'πως καί ό διδάκτωρ 
ϊζόνσον, ό όποιος έλεγεν εις τόν Γαρρίκ’ —  Εχε τόν 
νούν σου ! έχε τόν νούν σου! Στολίζεσαι, μυρίζεσαι, 
αύζάνεις τήν ποσότητα τώ ν άπολαύςεών σου! ή ώρα 
ό’μως τού θανάτου σου θά γίννι διά τούτο τρομε- 
ρωτέρα.

—  Θά ίδής μέ ποίαν αύστηρότητα έπραγματο- 
ποίησεν ό φίλος μου τό  άξίωμα τούτο' τά  έπιπλά 
του όλα είναι άπό ξύλον δρυός' έξώρισεν άπό τήν 
οικίαν του όλα τά  περιττά καί τά  πολυτελή, ένώ 
ημπορεί νά τ ’  άποκτή,σγ, χωρίς κανείς νά τόν κατα
κρίνω, διότι έγήρασε καί πάσχει πολύ.

—  Μήπως μιμούμενος ουτω τόν Διογένην καί τόν 
Ρουσσώ, δέν είναι πάντη ελεύθερος αλαζονείας, ή 
δεισιδαίμονός τίνος διαθέσεως πρός τόν ασκητικόν 
βίον; 'Επειδή τόν γνωρίζεις θά ηξεύρης.

—  Διόλου' ή αρετή τού φίλου μου είναι άπλή καί 
σεμνή. Είναι ευσεβής, καί μόνη ή θρησκεία είναι 
ικανή νά τόν δώσ/, υπομονήν καί δύναμιν ώστε νά 
ύποφέρν) τοιούτους πόνους. Ποτέ δέ δέν ϋπέπεσεν εις 
ύπερβολάς. 0  Διογένης ητον άλαζών έπιδιώκων δό«. 
ξαν διά τού κυνισμού.

—  Α ί σχέσεις λοιπόν μέ τοιούτον άνδρα θά ηναι 
πολυτιμόταται.

—  Μάλιστα, καί καθ' ημέραν τό αισθάνομαι. 6  
Ε . . .  φαίνεται βελτιούμενος μέ τήν ήλικίαν' τό  
γήρας, οί σωματικοί πόνοι, οί οποίοι παροξύνουν συ
νήθως καί διαστρέφουν τόν χαρακτήρα τού άνθρώπου, 
αυξάνουν εξ εναντίας τήν γλυκύτητα τού ήθους τού 
Ε . . . καί προσθέτουν νέον ήρωϊσμόν εις τάς δυνάι 
μεΐ; τής ψυχής του. Πρό πέντε ετών άπέθανεν ή σύ
ζυγός του τήν όποιαν ήγάπα καθ’ υπερβολήν' έκτο- 
τε  δέν αισθάνεται τήν έλαχίστην κλίσιν πρός τήν 
ζωή,ν. Εάν δέ δέν διέκοψε τάς χυμικάς καί φυσικάς 
μελέτας του, τάς εξακολουθεί μάλλον καθ’ έξιν' ή 
υγεία του είναι ελεεινή' θά μάθης τ ί  υποφέρει έάν 
φιλιωθή,ς μέ αύτόν καί τόν έξετάσγ,ς ώ ; ιατρός. Ελα 
νά σέ παρουσιάσω πριν άναχωρήση' καί επειδή είναι 
ψύχρα έμβαίνομεν εις τό  όχημά μου.

Αλλ' ή περιγραφή αυτη ήτις διά τήν εντέλειαν 
τού έξεικονιζομένου έφαίνετο φαντασιώδης, ητο κα- 
τωτέρα τού πράγματος' άφέλεια, χάρις, πνεύμα 
σπουδαίον μέν άλλά ζωηρόν καί επαγωγόν, άνακαλούν 
εις τήν μνήμην τό ειρωνικόν τού Φραγκλίνου, σκέψις 
καί μελαγχολία, εύμένεια άπειρος,"ταύτα πάντα έσα- 
γήνευον τάς καρδίας όλων όσοι έπλησίαζον τόν φι
λόσοφον. Πολύ δέν παρήλθε καί ή άμοιβαία ήμών 
φιλία κατέστη είλικρινεστάτη.

Εϊς τό  Λαμπέθ, εις τά  αρχαία εκείνα προά* 
στεια τώ ν όποιων τό  γήρας έσεβάσθησαν αί έπισκευαί 
καί ή πολυτέλεια τώ ν προτέρων χρόνων, εΰρίσκεται 
οικία κατοικηθείσα ύπό Ερρίκου τού I I . Αί θύραι 
είναι χαμηλαί καί υψηλά τά  παράθυρα, μεγάλαι 
λεύκαι κυματίζονται περί τήν θύραν. ό τα ν  ό ήλιος 
προσβάλλ·/] δύων τούς μικρούς ύαλους, καί άναδεικνύρ
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τό  σκιόφω; όλων τώ ν λεπτών γοτθικών εκείνων 
γλυφών, ή γηραιά οικία μεταβάλλεται εϊς θέαμα 
άξιον καί άρχαιολόγου καί ποιητού. Εις ταύτην κα 
τώκει ό Ε . . . μετά τής θυγατρός του Εμμα; καί 
τού γέροντος ίωσηφ. Ο Ιωσήφ οΰτος ητο τύπος τών 
παλαιών υπηρετών' συνωφρυούτο, ίλαρύνετο, και 
τό  ηγεμονικόν του ηθος έλεγεν ότι αμετακίνητο; ητο 
ή Οέσις του. Εγίνωσ/.ε καλώς τόν μηχανισμόν τών 
εργαλείων, τόν τρόπον τού καθαρίζειν αύτά, τά ; χη
μικά; παρασκευάς, καί έβοήθει τόν κύριόν του, δια- 
βαίνων πρό; τοί; άλλοις έπ-.τηδείως καί μεταξύ εύθραύ 
στων αγγείων. Πάντα ησαν έναρμύνια εις τήν οικίαν 
εκείνην' ή άρχαιότη; τής αρχιτεκτονικής, ή άπλότη; 
τών σκευών, ή γλυκύ της τού οικοδεσπότου, ή με 
γαλοφροσύνη τού γέροντος Ιωσήφ, καί ή άθωύτης 

τής νέας Εμμας.
ίπέρ τήν εστίαν τής αιθούση; έκρέματο ιταλική 

ιίκών παριστάνουσα τήν Σταύρωσή τού Σωτήρος. ό  
ζωγράφο; είχεν εντυπώσει εί; τό μέτωπον καί τήν 
άλλην όψιν τού Χριστού τοιαύτην αγωνίαν, ώστε 
έσπαράσσετο ή καρδία τού προσηλούντος τόν οφθαλ
μόν εί; αύτήν. 0  Χριστός άνύψον πρό; ούρανόν τού; 
καθ/μαγμένους καί ύγρού; οφθαλμούς του, καί έφαί
νετο ζητών ν άρυσθή δύναμιν άπό τού; κόλπου; τού 
πατρός του εναντίον τής ύπερβαλλούση; όδύνης. ίΐ 
Εμμα, πρός τήν όποιαν πολλάκις είχον όμιλήσει περί 
τής είκύνο; αύτής, ήλλαζε πάντοτε τήν ομιλίαν, 
καί έφαίνετο λυπημένη εάν έζήτουν νά έπαναλάβω 

αύτήν-
—  Μήν έρωτας τήν Κ. Εμμαν περί τώ ν οδυ

νηρών αισθημάτων τά  όποία διεγείρει εϊς τήν καρ
διάν της ή είκών αύτή, μέ είπέ ποτε μέ ταπεινήν 
φωνήν παρούσες τής νέας 6 Κ. Δ . . .  6 είσαγαγών 
με εϊς τήν οικίαν είκείνην. ό  φίλος μου ένόμιζεν ότι 
δέν τόν ήκουεν ή Εμμα' άλλ ’ αύτή ήτις είχεν άκού 
σει' —  Αλλοίμονον! είπε, στραφείσα πρός τόν Δ .. . , 
ήξεύρετε ό τι μέ άνενθυμίζει τά  παθήματα τού πα- 
τρό; μου. Τόν είδατε πολλάκις κυλιόμενον εί; τόν 
τάπητα  τούτον, καί άτενίζοντα τήν εικόνα καί έπι 
καλ.ούμενον αύτήν διά νά πραύννι τούς πόνους του, 
ή τούλάχιστον νά τόν ενίσχυση' τόν ηκούσαμεν λέ 
γοντα ' * θεέ μου! Θεέ μου! τά  παθήματα σου 
ύπήρξαν τρομερώτερα! Δύς με δύναμιν! ο

Καί έκλαιεν ή Εμμα.

Επειδή δέ τήν έκάλεσαν διά τινα ύπύθεσιν, ήρώ- 
τησα τόν φίλον μ,ου τ ί  ¿σημαίνον όσα είπε.

•—  Πρό είκοσιπέντε χρόνων, μέ άπεκρίθη, ό τα 
λαίπωρο; Ε . . . πάσχει δεινότατα.

—  Δέν τό έφαντάσθην ποτέ' τά ήθόςτου μέ φαίνε
τα ι ήσυχον καί άτάραχον' πώς λοιπόν νά ύποπτευθώ 
ό τ ι πάσχει τόσον πολύ;

—  θαύμα καί τούτο τής φιλοσοφία; καί μάλιστα 
τής χριστιανικής. Κρίνε άπό δ,τι θά σέ είπώ τ ί  υπο
φέρει ό ταλαίπωρος. Μίαν τώ ν ημερών, πρό εϊκοσι- 
πέντε χρόνων, καταπονηθείς άπό τού; κόπους, ηναγ- 
κάσθη νά ίππευση,. IIτον δέ πλησίον τού Ούέστμινστερ 
ότε τό άλογόν του άνεσηκώθη, καί έκτύπησε μέ σφο- 
δρότητα τήν ράχιν τού αναβάτου εις τήν άκραν ξύλου

χονδρού, τό όποιον έφεοεν άμαξα. Ναι μέν τό  ραχο- 
κόκκαλόν του δέν έσυντρίφθη, άλλ' έπληγώθη δεινώς. 
Κκτοτε περιπατεί, ώς βλέπεις, πολλά σκυμμένο;, καί 
ούτε νά ένδυθή ούτε νά έκδυθή ημπορεί μόνο;. Τήν 
νύκτα όλα τά  άκρα του εύρίσκονται εϊς παραλυσίαν. 
Τρεί; ώραι χρειάζονται διά νά συνέλθη εί; τόν εαυτόν 
του. Δέν ημπορεί νά κοιμηθή είμή εϊς κλίνην επ ίτη
δες κατεσκευασμένην, κειμένην ένκαρσίως καί όχι 
όριζοντείως, ή όποία στρεφομένη ώ ; ημικύκλιον ύπο 
τήν ράχιν του, προσφέρει εί; τού; πόδας του στήριγ- 
μα, καί δέν βιάζει τήν ράχιν νά άνασηκωθνί, διότι 
τό τε  θά ύπέφερε δριμυτάτου; πόνους.

—  Δέν έπροσπάθ ησαν νά τόν θεραπεύσουν;
—  Καί άφηκαν ιατρικόν ; αίματα, καυτήρια, γα λ 

βανισμούς, ηλεκτρισμούς, όλα τά  ¿δοκίμασαν, άλλ 
εις μάτην. Καθ’ ημέραν τόν επισκέπτεται ή περίοδος, 
χωρίς ή ιατρική νά ήμπορή νά τόν βοηθή,ση. Καί τής 
Αγγλίας καί τών άλλων μερών οί ιατροί ώμολόγη- 
σαν ότι δέν έχουν κανένα τρόπον διά νά τόν άνα- 
κουφήσουν.

—  Καί ή περίοδο; είναι τακτική *,
—  Ατακτος. Ενίοτε έρχεται όταν εύρίσκεται εί; 

τήν βυνοδίαν πολλών άνθρώπων.
—  Πόσον θάπάσχη ! Τάρα πλέον δέν άπορώ όιά 

τήν μελανήν όψιν καί τό  σκάψιμόν του.
—  Πιστεύεις λοιπόν ό τι μέ όλου; αύτού; τού; πό

νου; εξακολουθεί τάς επιστημονικά; εργασίας του, 
ο τι επισκέπτεται τούς ασθενεί; καί τούς πτωχούς, 
ό τι άνατρέφει τήν κόρην του, ο τι σηκόνεται τό  κχ- 
λοκαίρι τήν τετάρτην ώραν τής αύγής, καί τον χει
μώνα τήν έκτην, καί ό'τι ευρίσκει τρόπον πώς νά εύ· 
εργετ-ηση άκόμη τήν άνθρωπότητα ; Οποιο; τόν γνω 
ρίζει, τόν σέβεται καί τόν τιμά  όπω; τό  πάλαι έσε- 
βοντο καί έτίμων τούς μάρτυρας. Ποτέ πάλη μ ετά ξι 
ανθρώπου καί όδόνη; δέν υπήρξε τρομερωτέρα' ποτέ 
ψυχή δέν έδειξε διαρκέστερον καί Οαυμ.ασιώτερον η 
ρωισμόν.

Τήν εσπέραν εκείνην κατεδικάσθην νά γείνω αύτό- 
πτης τών πόνων τού Κ . Ε . . . Είχομεν άρχισε*, νά 
πίνωμεν τέϊον, καί ή συνομιλία ήτο ζωηρά. Ελέγομεν 
περί τώ ν σχέσεων τώ ν συγγραφέων πρός τού; μεγι
στάνα;, περί τού κινδύνου καί τή ; δυσαναλογίας τών 
σχέσεων τούτων, περί τής επιρροή; τω ν εί; τά ; δ ια 
νοητικά; εργασία;, αϊ-.ινε; άποκτώσιν ευκόλως επι
πολαιότητα τινα καί ιδιοτέλειαν, όταν οί άσχολούμε- 
νοι εί; αύτά; δίν άνθίστανται εις τήν μαγείαν τών 
μεγάλων συναναστροφών. Ο Ε . . . είχεν έ/.φράσει 
μετά πολλής εύφυιας όρθοτάτας γ.ώμας, ο τε  τόν 
είδον ώχριάσαντα. Απέθετο εί; τήν τράπεζαν μέ χ :ί*  
ρα τρέμουσαν τό  κόπελλόν του, κατέβη ολισθαίνω/ 
άπό τό Ορανίον εί; τό  έδαφος, ί ’ίλιψε μέ τήν άριστε- 
ράν του τό  κατώτερον μέρος τού ραχοκοκκάλου το-/, 
καί άφεί; βαθεϊς στεναγμούς, χωρίς νά προφερνι ούτε 
λέξιν ούτε παράπονο·/, έκυλίσθη κατά γής, ό/; άν ή 
κίνησις αύτη έμετρίαζε τούς πόνου; τον. Θρόμβοι 
ίδρώτο; έπιπτον άπό τό πρόσωπό·/ του' ήμεΐ; δέ έγο- 
νυπετή,σαμεν παρ’ αύτόν, βλέποντε; μόνον άλλά καί 
μή δυνάμενοι νά άνακονφίσωμεν τόν πάσχοντα. Καί
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ή μέν κόρη του τόν ένηγκαλίσθη' ήλθε δέ και ό ίω 
σήφ κρατών ζώνην δερματίνην, την οποίαν έσφιγξε 
περί τόν όσφύν του κυρίου του, καί επειτα εΟετο καί 
τάς δύο χεΐρας εις τό  μέρος του πόνου. Καί ποτέ μέν 
τά  μέλη τού πάσχοντος συνεστέλλοντο, ποτέ δέ ή- 
νοίγοντο. 0  ΙΪ . . . έκραξε τόν τάπητα σπασμωδώς, 
ύψωσε βλέμμα ικετευτικόν πρός την εικόνα του Χρι
στού, έδάκρυσε καί ηνωσε τάς χεΐρας ώ ; άν παρεκά- 
λει τόν Θεόν νά τόν σώση. Μόνον βψιν ανθρώπου έ
βλεπε;' εφαίνετο ό'τι κακοποιός τις δαίμων ερριψε 
κατά τής κεφαλής τού αξιολόγου εκείνου άνδρό; όλα 
τά  βάσανα τήςκολάσεως.

I I  κρίσι; διήρκεσε πολύ’ έπί τέλους δέ παρατηρ '· 
σας ό Ιωσήφ ό’τ ι  θ άπεκοιμάτο, τόν έσήκωσε καί τόν 
μετέφερεν εις τήν κλίνην του.

Ο τε τόν είδα τήν επιούσαν’
—  Παρεστάθητε, μέ είπε μειδιάσας πικρώς, εϊς 

τό  καθημερινόν μου βάσανου" λυπούμαι ότι εγεινα « " ·  
τιος νά ταραχθήτε, διότι νομίζω ό τι τά πάθημά μου 
ανησυχεί τού; βλέποντάς με' τόσον πολύ πάσχω ! 
Προετοιμάζομαι εϊς θάνατον' καθαρίζομαι εις χωνευ
τηρίου. Ο Θεός είναι μεγάλος!

—  όταν συγκρίνω τήν γενναιότητά σας μέ τήν 
δυσαρέσκειαν τήν οποίαν αισθάνομαι διά μικράς εναν
τιότητας, έντρέπομαι τόν έαυτόν μου.

—  Οϋτω πως είμεθα καμωμένοι. Εάν είσθε κα
ταδικασμένος εις μεγάλους καί διεξοδικού; πόνους 
θά ευρίσκετε δύναμ'.ν νά τούς υποφέρετε. Ο Θεάς όμως 
νά σάς φυλάξη!

—  Μεταξύ των τοιούτων βασάνων, δέν κατηρά- 
σθητε ποτέ τήν ζωήν, τόν πλάστην, τόν κόσμον καί 
τήν φΰσιν ;

—  Π οτέ ! Εμαθα βαθμ,ηδόν νά υπομένω' κατ’ ι’ ρ- 
χά ; μέν ήμ.ην ανυπόμονος καί σκληροτράχηλος' είδα 
δμως ότι όργιζόμενος κατά τώ ν βασάνων μου τά  έ · 
καμνα δεινότερα. Κ α τά  τούτο σήμερον είμ-αι προω- 
δευμένος.

—  Τά θρησκευτικά σας αισθήματα έξησθένησαν 
αφού έπάθετε τό δυστύχημα τού το ; Δέν κατηράσθητε 
ποτέ, ώς ό ίώβ, τόν Θεόν ό όποιος σπαράττει τάς 
σάρκας καί βασανίζει τά σώμά σας;

—  Ναί μέν ομοιάζω τόν ίώβ, σάς βεβαιώ όμως 
ό τι ποτέ δέν παοεξετράπην ώς αύτός. 0  νούς μου 
είναι φωτισμένος, καί ήξεύρω ό τι ό Θεά; είναι όλος 
άγαθότης' παλαίω πρός τό κακόν τό  όποιον μέ στέλ- 
λει, άλλά δέν τόν καταρώμαι. Π ·τ έ  δέν τό  έκαμα.

—  Π οτέ;

—  Ποτέ. Εάν έφρόνουν ό τι ό άνθρωπος δέν έχει 
νά ζήσ-ρ, άλλην ζωήν πλήν τής παρούσης, πιθανόν 
νά μ. έγκατέλιπεν ή γενναιότης. Αλλά θά ήμην τότε 
ό απεχθέστερος τών θνητών. Τηρώ λοιπόν τήν πίστιν 
μ.ου, στερεόνομαι μάλιστα έτι πλέον εις αυτήν ώς εις 
τό μεγαλήτερον ιατρικόν, τό  άσφαλέστερον στήριγμά 
μου. II αυτοχειρία Οά ήτον τό μόνον μου καταφύγιου 
εάν δέν είχα πίστιν* καμμία ανθρώπινη δύναμις δέν 
θά με άπέτρεπε.

—  Θαυμάσιε άνθρωπε, αληθινέ φιλόσοφε! όποιος

σάς γνωρίσει κινδυνεύει νά γίνρ ειδωλολάτρη; καινά 
σάς προσκυνήση.

—  Αφετε αύτά ' ύπάγωμεν εϊς τό  χημικόν μου 
έργαστήριον τό  όποιον ό Ιωσήφ, ό όποιος είναι πρό 
τριάκοντα χρόνων εις τήν υπηρεσίαν μου, ονομάζει 
πάντοτε βγα γεϊύν  μου. 0  φίλος μου Β . . .  μ’ έστει
λε τεμάχιον πλατίνας' κάμνω λοιπόν νέας τινά ; δό
κιμά;, καί έάν επιτύχουν, ή ωφέλεια τώ ν βιομηχα
νικών καταστημάτων θά είναι σημαντικωτάτη' θά 
κερδίζουν έκατόν εις τά  έκατόν. 0  Ιωσήφ ετοιμάζει 
τό  πείραμα, έλάτε, πηγαίνομεν.

Τό χημικόν έργαστήριον ήτο έπίμηκες, πλήρες βι
βλίων τών όπο'ων, ώ ; έφαίνετο, έγένετο πολλή καί 
συνεχής χρήσις. Τά εργαλεία ήσαν όλα έν τάξει. 6  
Γεμπράνδ θά έζωγράφιζεν ευχαρίστως τό  δωμάτιον 
έκείνο, όπου κρατών φύσωνα ό Ιωσήφ καί γονατισμέ- 
νος προητοίμαζε τό  πείραμα. 0  δέ Ε . . . μέ όλην 
τήν προσβολήν τής προτεραίας, έπεδόθη ήσύχως είς- 
τό  έργοντου, καί μ’ εξήγησε τήν πρόοδον τού πει- 
ράμ.ατος. Λ λλ ό ίωσήφ άνασηκωθεί; όρμητικώ; άνε'- 
τρεψε τό  άγγείον τό  περιέχον τό  άναλελυμένον μέ- 
ταλλον, καί μ ε τ ’ αύτού τάς ελπίδας ημών. Τό κατ' 
εμέ άφήκα φωνήν οργής, τήν οποίαν όμως τό αίσθημα 
τού καθήκοντος έμετρίασεν.

—  Α  ! άνεφώνησα, τ ί  δυστυχία !
—  Τ ί έκαμες, Ιωσήφ; ύπέλαβεν ό Ε . . . δυσηρε- 

στημένος μέν άλλά μέ ΰφος ήπιον. Εχάσαμεν καί 
τόν καιρόν καί τό  πείραμά μας. Αλλά δέν πειράζει, 
άς τό  λησμονήσωμεν.

Κ α ί ενώ ό ίωσήφ έστέκετο κατακόκκινο; καί 
ώργισμένος εναντίον εαυτού, ό κύριό; του ήτο α τά 
ραχος, γαλήνιος καί ώχρό;' ώστε ένόμιζες ό τι ό 
πρώτος ήτοιμ.άζετο νά επίπληξη τόν δεύτερον, καί 
ό τι ούτος, εί καί κύριος τού άλλου, θά έδέχετο ά- 
γογγύστως τάς επιπλήξεις.

—  Διάβολε! άνέκραξεν ό ίωσήφ..
—  Υπομονή, είπεν ό κύριό; του' μ.άζωξέ τα  τώρα.
—  Πώς, διάβολε, έκαμα ; π ώ ς ;
—  Σύ Οά τό ήξεύρης καλήτερά μου. Αλλά ήΕεύ- 

ρεις. ίωσήφ, ό τι εδωκες εις τόν ιατρόν κακήν ιδέαν 
διά τόν έαυτόν σου ; Ποτέ εις τό  διάστημα τριάντα 
χρόνων δέν έφάνης τόσον αδέξιος' συνήθως μάλιστα 
είσαι επιτήδειος' πρέπει νά είπώ τήν αλήθειαν.

ίδού όλη ή έπίπληξις τού κυρίου. Μή με κατηγο- 
ρήση, ό αναγνώστης ό τι αναφέρω τόσω μικρόν περι
στατικό·/, διότι δεικνύει ολόκληρον χαρακτήρα. Φρονώ 
δέ μετά Βάκωνο; ό τι πλειοτέρα δύναμις ψυχής καί 
εξουσία έπί τών παθών ήμ.ών χρειάζεται όπως ύπο- 
μένωμεν μετά γλυκύτητος τάς μικράς εναντιότητας, 
ή όπως άντιτάξωμεν θεατρικόν ηρωισμόν εί; τάς με
γάλα; καί εκτάκτους συμφοράς. Πλήν τούτου ό Ε .. . 
ήτο πάντοτε ό αύτός. Ποτέ δέν παρεσύρετο έκτός τών 
ύρίων τής καρτερίας τά  όποια διέγραφον τόσον άπη- 
νώ; αί καθ/.μεριναί του όδύναι.

("Ε .π ε τα ι τ έ τέ.Ιος. I

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 5C3

Γ Α Λ Α Τ Ι Κ Ο ^  Α .
— 000 —

Περί Γαλατίας ή Γαλλογραικίας προκειμένου, φε'ρ’ 
ολίγ’ ά τ τα  περί αυτής διαλάβωμεν.

Οί Γαλάτα ι ή Γαλλογραικοί, οΰς ιδίως ενταύθα ό 
λόγος αποβλέπει, άπόγονοι ήσαν τώ ν τήν Ευρώπην 
οίκούντων ποτέ Γαλατών ή Κελτών (Galli Cellae, 
Caulois, Celtes Gallien) μεταβάντε; εις τήν Μ. Α 
σίαν κατά τήν τρίτην π. X . εκατονταετηρίδα.

Καθόλου δέ οί Γαλάται ή Κελτοί εισί κλάδο; τής 
μεγάλης Ινδογερμανική; φυλής έξ Ασίας τήν αρχήν 
έχούσης, όπερ, εί καί ίστορικώ; δέν άποδεικνύεται, 
άλλ’ όμως ϊκανώς έδείχθη εκ τών επιμόνων γλωσσι
κών ερευνών τών νεωτέρων σοφών. Οί Κελτοί έξετεί 
νοντό ποτε έπί μέγα τής Ευρώπης μέρος, ιδίως δέ 

τής δυτικής.
Παραλείποντε; τήν ϊσω ; άμφίβολον έγκατάστασιν 

■αυτών έν τή  Β’ Γερμανία, έπί τών Ιστορικών όμως 
χρόνων βλέπομεν αυτούς οίκούντας ιδίως έν  zjj πέ
ρ α ν  rc5v Ά . Ιπ ε ω ν  i) υπερα.Ιπεέω Γα .Ια τία  (Gallia 
Transalpina) καί έν ταϊς Β ρεζα νν ιχα ις  νήσοις. Ού- 
τοι δέ ύποδιτ,ρούντο εϊς πολλούς κλάδους' οίον οί έν 
τή  ύπεραλπείω Γαλατία  είς ίδίως ΓαΑάτας i) Κ ε.Ι- 
zo ic , είς Βέλγας, έ τ ι δέ καί Ακυϊτανούς μετε'πει- 
τ α  ( I ) .  Οί δέ έν ταΐς Βρεταννικαΐ; νήσοις (Britanni 
ή Britonnes) f/c Β έ.Ιγα ς , ενταύθα χρόνω μετανα- 
στεύσαντας, Κα.ίηδονίους καί Ιβερνίους.

Διά τών μεταναστάσεων όμως ιδίως Οπό τώ ν Γ α 
λατών γενομένων τό Κελτικόν φϋλον πολύ έξετάθη. 
Επί Ηροδότου έ τ ι  Κελτοί κατώκουν έν διάφοροι; χώ  
ραις τής Ισπανίας, οϊτινες άναμιχθέντες μετά τών 
αρχαίων αυτόθι κατοίκων ίβήρων άπετέλεσαν τόν 
ισχυρόν Κ ε.ίζ ιΰηρ ιχόν  χ.Ιάδον. Εν τή  βορείω Ιταλία 
έκ τού 600— 400 π. X . άλλεπαλλήλω; Κελτικά 
φύλα είσήλασαν ύπό τόν Βελόβησον καί μονίμω; έν 
αύτή έγκατέστησαν, ήτις άπ’ αύτών έκλήθη ε'ι ζεϋ - 
θεν z& r Ά . Ιπ ε ω ν  Γα.ίαζ/α, ΰποδιαιρουμένη διά τού 
διαρρέοντος Πάδου ποταμού, είς ένθεν χαί πέραν  
ζοΰ Πάδου Γα .Ια ζίαν  ή Κ ισπα δα νην Γα.Ιαζίαν χαί 
Τρανσπαδανην  (Gallia Cisalpina, Gallia CispaJana 
atque Gallia Transpaiiana). Εί; δέ τήν μεταξύ τού 
έν Γερμανία έρκυνίου δάσους (Μέλανος δρυμού) (2 ) 
καί τώ ν Αλπεων χώραν μετηνάστευσαν ύπό τόν Σε- 
γόβησον, αδελφόν τού Βελ σβήσου, Κελ.τικά φύλα οί 
Β όϊο ι, καί έγκατέστησαν έν αυτή, όνομάσαντες τήν 
χώραν Βοεμίαν άφ’ έαυτών (Bujohemum) (3 ). Ούτοι 
διωχθέντες ύστερον υπό τώ ν Μαρκομάνων, Γερμανι
κού φύλου, ωκησαν τήν έξ αύτών αύθις κληθεΐσαν 
B ü ïa p ta r tj Βαυαρίαν. Εξετάθησαν δέ οί Κελτοί

<1} Ju!. Caes. Comm, de Bell. Gal. 1, I .  έ τ ι  Σ τρά ί. Γεωγρ. 

Δ , 1. «Τ φ ε ξή ;  δέ εσ τιν ή Οττίρ τω ν  Ά λ π ε ω ν  Κελτική . . . .

Ο: μέν Si) τριχ-fl όιήτουν, Άχυϊτανούς, χα! Βέλγας χαλούντες 

χαί Κέλτας.»

(2  seh «a i* itH es  oder Dvu'schen M ittelgebirgen.

(3 ) Τ ί τ  Λ ίί. £:6λ. V, 34.

καί πρός νότον τού Λουνάβεω; μέχρι τής Παννονίας 
(Ουγγαρίας) καλούμενοι Β ινδ έΜ χο ι, Ρ α ιζο ί, Λ ω -  
ρ ιχο ι χαί Ταυρίσχοι, οϊτινες έν τα ΐς μετέπειτα είσ- 
βολαϊς τών βαρβάρων Γερμανικών στιφών άπεσβέσθη- 
σαν ή σχεδόν τ ι  έξεγερμανίσθησαν ( I). Ιίδη περί τό 
τέλος τής τετάρτης π. X . έκατονταετηρίδος, Κ ελτι
κά φύλα, ίδίως οί Σκορδίσκοι έν Σερβία, φαίνονται 
έκβαλόντα τού; εκεί οίκούντας Τριβαλλού; Θράκας. 
Εντεύθεν ληστρικαί αύτών συμμορίαι, ώ ;  ή ύπό τών 
Βρέννων εί; Δελφούς τώ  280 π. X . είσήλασαν είς 
Μακεδονίαν, Ελλάδα καί Θράκην. Εν τή  χώρα ταύτ/ι 
συνέστησαν βασιλείου ίδιον Ί'ύ.Ιη  καλούμενον, όπερ 
μετά ταύτα ύπό τών Θρακών κατελύθη. Εκ τών Σκορ- 
δίσκων τούτων, τών άλλως Ιλλυρικών Κελτών, άπηρ- 
τίσθησαν τά  λ/,στρικά στίφη τών Τ ο .Ιισ τυ δογ ίω ν , 
Τ ρόχρω ν  χαί Τ εχζοσά γω ν , ά τινα περί τό  180 π. 
X . μετέβησαν είς τήν μικράν Ασίαν καί έγκατέστη
σαν έν τή  χώρα τή  ύπ’ αύτών κληθείσνι Γ α .Ια τία  >) 
Γα.ΙΑογραιχία  (2).

Τοιούτοι καθόλου οί Κελτικοί ούτοι λαοί καί τοι- 
αύται αί μεταναστάσει; αύτών είς διαφόρου; χώρας.1 
Ησαν δέ σφόδοα φιλοπόλεμοι, δέν ήρκούντο είς ήν 
κατώκουν χώραν, άλλά Οελγόμενύ έκ καλλιτέρων 
άλλων, ίσως κέρδους τού σφετέρου ένεκα οί παο’ αύ- 
τοΐς δυνατώτατοι καί τοίς άσθενέσι τροφής, ηγούντο 
περιτρέχοντες πολλά; χώρας, λεηλατούντο; καί τού; 
εγχωρίους άναστάτους ποιούντες (3 ). Θέλομεν λοιπόν 
εκθέσει έν τοΐς εφεξής τάς Γαλατικά; έπιδρομάς είς 
τ ε  τήν Ιταλίαν καί πρό; άνατολάς, τελευταΐον δέ τά 
κατά τήν έγκατάστασιν αύτών έν τή  κατά τήν Μ. 
Ασίαν ΰπ’ αύτών κληθείσγ χώρα Γα.Ιατία .

Α ’. Γ α .ία ΐίχα ί επ ιδρορα ι ε ίς  ' Ιτα .Ιία ν .

Αί εϊς Ιταλίαν Γαλατικαί έπιδρομαΐ ηρξαντο κατά 
τήν παράδοσιν βασιλεύοντος έν Ρώμ-ij Ταρκυϊνίου ΙΙρε- 
σβυτέρου (περί τό  G00 π. X .) (4 )  έξηκολούθησαν 
έφ’ έξη; έγκαταστάντες μονίμως είς τό  βόρειον αύτής 
μ,έρος, οριζόμενοι πρός δυσμάς μέν άπά τών Κ οττικών 
καί Γραικών Αλπεων, πρός άνατολάς δέ άπό τού Α - 
Οήσιο; ποταμού, όστις διήρει αύτούς τώ ν πρός άνα
τολάς Ούενέτων, πρός βορράν άπό τών Πεννίνων καί

(1) Περί τω ν  Ο.χων τούτων χαΐ τω ν  χωρών, έν αΐς χατώκη- 

ο ιν ,  ïpa3Sprunei’ s A llas antiques Λ ο 0, 7, S, I I — Goilin 

IS56 , ε ΐ ί ôv γίνονται Snaeai al ένταΰβχ ζαραπομπαΙ.

(2 ) Τοϋ οΰτωβΐ ίςιτιλωθέντος Κελτικού φύλου σώζοντα ι σήμε

ρον ίμιγεΤς ώς τό  όυνατύν Κελτοί έν τή  μ-.xpî Βρεταννία (K lr i i- 

lirelagne) τής Γαλλίας, έν Σχω τία , Ούάλ-fl, Ίρ ία ν ίία , έν τή  

νήσω Μονααία (Man) χειμίνΐ(| έν τή  Ίρλανό χή θαλάσση, (z tç ! 

τών άξιων - ο λ λ ή ;  Ζεριεργείας χατοίχων τής νήσου τούτης ζ -  

ζ ι ί ι  τό  δρδρον M a n  έχ Allgem eine Deulselie Real Enrvcln- 

padie oder Conrersalions -  Le\icon Zelin ier Band, « λ  112 
Leip zig  1853) έν μέρει τ ιν ι τώ ν  «Αλπεων οί είς τάς χοιλάόας 
τώ ν  Graubünder (έν Έ λύ ετία ' οίχουντε; Ί ’ ονμόνοι ή ΑαόΤνοι 
χαί ει τιυ ε ; άλλοι Ραίμ ηίόν έχφυλιζόμενοι.

(3 ) Στράβ. Λ ’. 4. «Τό  Si σίμ ταυ  φύλον, Ε νΰν Γαλλικόν τε  

χα! Γαλατικόν χαλούσιν, άρειμάνιόν τε χαί ί.μ ιχό - έσ τι χαί 
ταχύ  τρός μάχην.ο

(4) Τ ίτ  Aie. ν ,  34.
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Φαιτικών Αλπεων, και πρός νότον πέραν τον Πάδου 
μέχρι; Ετρουρίας καί τοΰ ποταμού Αίπιος, παρά τώ  
Αγκώνι κατ’ άρχάς, όψιαίτερον δέ μέχρι τον Ρουβί 
κώνος ποταμού, ρέοντο; μεταξύ Αγκώνο; και Αριμί- 
νου παρά τήν λδριατικήν θάλασσαν εις τήν όμβρικήν. 
ΕςαιρουμένΟυ τού πρός δυσμάς πε'ραν τού Τρεβίον πο 
ταμού, δπου έξετείνετο ή Α ιγ υ ρ Ια  ?ί Α ιγ ν σ τ ιχ η ,  
οικουμένη Οπό λαού μ ή Γαλατική; καταγωγής, 'Πκουν 
δε πέραν μέν τον Πάδου έν τή  Τρανσπαδανή Γ α λα 
τ ία  ΒΔ. οί Σά./ασοι, πόλιν έχοντες πρωτεύουσαν τήν 
Εποριδίαν, άνατολικώτερον παρά τόν Σεσίτην μέχρι 
τής Βρεξίας πόλεως οί "Ι> ϋον6ροι, πρωτεύουσαν έχον
τες τό  Μεδιόλανον, πρός νότον δέ τής λίμνης Βενά· 
κου (Ι.3 «]3  Βειιβοι^) οϊ Κενομάνοι, ένθα ήσαν καί αΐ 
άρχαϊαι πόλεις Βερώνη καί Μάντονα. Εκτός τούτων 
ώκουν άνω τού Πάδου καί Λιγυστικαί τινες φυλαί 
ιδίως οί Ταυρίνοι (έν τή, χώρα τού νύν Τουρίνου). Εις 
δε τήν βόρειον σειράν τών Αλπεων ώκουν οί Α επύ>" 
τ ιο ι  ΛΑ. τής λίμνης Βερβάνον (Ι*(:ιΐ5  Υβ^αηϋ ί), 
οί Κ α α ύΰ ιο ι ΒΑ. τής λίμνης Λαρίον (ίαουβ Ι-αιάμε), 
περί δε τήν λίμνην Σεβινον οί Εύγάνιοι καί Ορόβιοι. 
Εντεύθεν δε τού Πάδου έν τή  Κισπαδαννι Γαλατία 
ώκουν οί Β όϊο ι εις ούς ανήκε καί μέρος τ ι  πέραν τον 
ΙΙάδαυ Οπό τόν Λδούαν ποταμόν έν τή  νύν Πάρμα, 
Μοδένη καί Βονωνία. ΒΑ. δε αύτών έξετείνοντο οί 
Α ίγ γ (Ύ ΐς  πρός τάς έκβολάς τού Πάδον, ΜΑ. δέ οί 
Σένωνες.

Ηρχισαν δέ τάς έπιδρομάς ταύτας οί ϊνσουβροι 
βασιλεύοντος έν Ρώμη, ώ ; είρηται, Ταρκυϊνίον κατά 
τό  600 π. X . Εςηκολούθησαν δέ μεταναστεύοντα 
καί άλλα Γαλατικά φύλα μά/_ρε τού 100 περίπου, δτε 
τελευταΐον οί Σενωνε; είσήλασαν πολύ περισσότερον 
πρός νότον έκδιώκοντες τούς πρώτους κατοίκους Λί- 
γ·υας, Ετρούσκους, καί Ομβρους.

Λέγετα ι δέ, δ τι Αμβίγαθος ό βασιλεύς τών Βιτοι» 
ρίγων Κ ελτών, βλέπων αύξοντα τόν πληθυσμόν τής 
χώρας αυτού, άπέστειλε πολλούς τώ ν υπηκόων εις 
κρείττονος χώραν ζήτησιν ( ΐ ) .  Αρχηγοί τώ ν μετα- 
ναστατών τούτων ήσαν Σεγόβησος καί Βελλόβησος, 
άδελφιδοΐ τού Αμβιγάθου' ών ό μέν Σεγόβησος μετά 
τώ ν  ΙΙοΐων έτοάπετο τήν πρός Ερκύνιον δάσος εις Γερ
μανίαν, οϊ δέ περί Βελόβησον ϋπερβάντες τάς Αλπεις 
κατέλαβον μέρος τής βορείου Ιταλίας. Χρόνω δέ ύστε
ρον οί Κενομ.άνοι, έφ’ έξής δέ οί Λέβιοι καί Ανανες" 
τέταρτον δέ οί Βόϊοι καί Λίγγονες οί πάντες Γαλάται 
ϋπερβάντες τάς Πεννίνας Αλπεις καί τόν Πάδον, έγ- 
κατέστησαν πρός νότον αύτού μεταξύ Βονωνίας καί 
Ραβέννης.

Περίπου δέ ετη διακόσια μετά τήν μετανάστασιν 
τού Βελοβήσου οί Σένωνες Γαλάται, Παρισίοις συνε
χείς καί τοίς περί Μεύσην, πέμπτον ήδη Βρένου ή- 
γΌυμ.ένου, είσήλασαν εί; Ιταλίαν, κυριεύσαντες δε τήν 
πρός βορράν καί διώξαντες τούς Τυρρηνούς πρός δύ- 
σιν, έπολιόρκουν δέ τήν πόλιν αύτών Κλούσιον, πόλιν

( I )  Τ ίτ . Α ίο. ί^ ί »  άνωτ. Πολ. Β'., 17. Δ ιό ί. Σ ιχ ιλ . ΙΑ. 113 
ετι ¡3ι6λ. Ε, 21. Πλουτ. Καμ-Λ. ΐκ '.

Σονίί. έν Αέξιι. Σ τρ »6  Δ ',  1, Γ ϊλ λ ί* .

όχυράν καί ευανδρον, δτε οί 'Ρωμαίοι προσείχον εις 
τόν κατά τών Ούηΐων πόλεμον (391 π. X .).  Οί Κ,λου· 
σϊνοι πολιορκούμενοι έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τών 
Ρωμαίων, οΐτινες έστειλαν επί τούτω  πρέσβεις πρός 
τούς Γαλάτας, τούς τρεις Φαβίους. Αποτυχούσης δέ 
τής πρεσβείας, οί Φαβιοι εισέρχονται εις τό  Κρούσιον 
καί αντιτάσσονται κατ’ αύτών, *μ ί τινα τώ ν Γαλα- 
τών στρατηγών αναιρεί τις τών Φαβίων. όργισθείς 
δέ ό Βρέννος στρατεύει κατ’ αύτής τής 'Ρώμης δρο- 
μαίως, παρά δέ τόν Αλλίαν ποταμόν φθάς καί ευρών 
τού; Ρωμαίους σκοποΰντας νά άντιταχθώσι, συγκρο
τ ε ί  μάχην καί νικητής εξέρχεται. Είσελαύνει έπειτα 
εις τήν 'Ρώμην καί μή ευρών άλλους είμή τώ ν Πατρι
κίων τινάς, δ ιότι οί έπιζήσαντες μ.ετά τήν μάχην 
τού Αλλίου έφύλαττον τό Καπιτώλιον, παρέδωκε τά  
πάντα τώ  πυρί καί σιδήρω (1 ). Κατέσχον ήδη τήν 
Ρώμην πλέον τώ ν £ξ μηνών, Ι’ως οϋ άναδειχθέντος 
Δικτάτορας τού Φουρίου Καμίλλου, μετ’ ού πολύ κατ- 
εδιώχθησαν καί τέλ.ος ήβηδόν ύπό τώ ν ’Ρωμαίων 
κατεκόπησαν.

Πετά ταύτα ήγέρθησαν μεταξύ αύτών εμφύλιοι 
πόλεμοι, Οφ ών κατεσπαράττοντο. Μ ετ’ ού πολύ δέ 
αίφνης είσβάλλουσι πρός έκδίκησιν τών σφαγέντων 
ομογενών αύτών μετά πολλών μυριάδων, στρατοπε- 
δεύσαντες πλησίον τού Ανίωνος ποταμού. Οί ’Ρω 
μαίοι τό τε  φόβω καταληφθέντες έκλέγουσι Δ ικ τά το
ρα τό  πεμπτον ήδη τόν Φ. Κάμιλλον, δστις έξελθών 
κατ αύτών ένίκησε, καί εις φυγήν έτρεψεν (2 ). Εκτοτε 
λέγετα ι δ τι Γαλατικά φύλα ληστείας ένεκα ετράπη- 
σαν εις Παννονίαν, Ιλλυρίαν, Θράκην, Μακεδονίαν, 
Ελλάδα καί έφ’ έξής εις τήν Μικράν Ασίαν.

Μ Α Τ Θ Α ΙΟ Σ  Κ .  Π Α Ρ Α Ν ΙΚ Α Σ .

( “Εχιται σνηχΐΐα .)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α .
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Ó Κ . Αριστείδης Γ . Εύμορφόπουλος, ου τινο; τά ς  
προσφοράς εις τό  Λμαλίειον και Αρσάκειον καί τό  
όρφανοτροφεΐον τού X . Κ ώ στα  άνηγγείλαμεν άλλοτε, 
καί ή σύζυγος αύτού Κ . Μαρία ένεγράφησαν, έ.-.εϊ- 
νος μέν μέλος αύτή δέ εύεργέτις τής Φιλεκπ. Ε τα ι
ρίας, προσενεγκόντες δραχμάς επτακόσιας. Πρός τού
το ι; ό Κ. Α. Εύμορφόπουλος, προσε’φερεν εί; τήν βι
βλιοθήκην του Παρθεναγωγείου καί εϊκοσιν αντίτυπα 
τού γνωστού οδοιπορικού τού Chateaubriand.

-  -  e  .

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

— 000—

Εί; τήν έν τό» προηγούμενο» φυλλαδίω καταχωρι- 
σθεϊσαν βιογραφίαν τού Κ . Ν. Κωστή, έλησμονήθη 

ή υπογραφή Α. θ .
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