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Εν μ-έτ».> των πολυπληθών ζητημάτων όσα περι
λαμβάνει ή επιστήμη si- b  εκ πολλού ήδη αφιέρωσα
π ά σ α ς τ ά ;  άσθενεϊς μου δ υ ν ά μ ε ις , εν υ π ά ρ χ ε ι πρός Ó

ά ;  δ ή  κ α ί έ ς  ιδ ία ς  φύσεω; υ π ά γ ε τ α ι, ά λ λ ά  κ α ί π α 

σών έν γ έν ει τ ω ν  επ ισ τ η μ ώ ν , πρός α ς , δ ιά  τ ε  τήν 

ε κ τ α σ ιν  α υτού κ α ί τ ά ς  π ο ικ ίλ α ; τ ο ύ  α ντικ ειμ ένο υ αυ

τ ο ύ  έφ α ρ μ ογά ς, ά να ντιρ ρ ή τω ς σ χ ε τ ίζ ε τ α ι.'  Ε ίν α ι  5 ε  

τ ο ύ τ ο  τ ό  π ερ ί μ εθόδου, ίδ ιο ν  μ έν κυρίω ς τ ή ;  φ ιλοσο

φ ία ς , έαν ε ί ;  τ α ύ τ η ν  ά νή κ η  ή  ά να κ ά λ υ ψ ις τ ω ν  μ υ 

σ τη ρ ιω δ ώ ν νόμω ν τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ικ ή ς ένεργείας ε ίτ ε  

κ α τ ά  τ ή ν  ζ ή τ η σ ιν  τ ο ύ  άληθούς κ α ί τ ή ν  δ η μ ιο υ ρ γία ν  

τ ο ύ  κ α λ ο ύ , ε ίτ ε  κ α τ ά  τ ή ν  π ρ ά ξ ιν  τ ο ύ  αγαθ ού, κοινόν 

5 ε  ο ύ χ  ττττον κ α ί ε ί ;  π ά ν τ α ; το ύς κ λ ά δ ο υ ; τ ο ύ  ε π ι

σ τ η τ ο ύ , εάν π ά σ α  ε π ισ τ ή μ η  φ αίνεται ιδ ια ιτ έ ρ α ς  /  ρ ή - 

,ο υ σ α  μ εθ όδου κ α ί ϊν α  προσδιορίσν] ά κ ριβώ ς τό ίδ ιο ν  

α ντ ικ είμ ενο υ , κ α ί ΐν α  προβή ασφ αλώ ς ε ί ;  τή ν  επ ί

μάλλον καί μάλλον πλήρη καί σαν? αυτού κατανόη- 
σιν. Τόσω δε σπουδαιότερα πρός πάντα επιστήμονα 
παρίσταται ή μελέτη τών περί μεθόδου ζητημάτων, 
οσω ή πληθύ; καί ή ποικιλία τών απανταχού κατα
δεικνυόμενων. παραγνελλομένων καί έφαρμ.οζομένων 
μεθόδων είναι τοσκύτη, ώστε ήθελε τ ι ;  είπεϊ ότ ι, έν 
ώ μ.ία καί μόνη όμολογειται ή πρό; τό άγαθόν φε- 
ρουσα οδό;, πολλαί καί διάφοροι καί πρό; άλλήλα; 
έναντίαι είναι αί αγουσαι πρό; τό αληθές" καί ένεκα 
τούτου άναπόφευκτον καί άναγκαίαν ίσως ήθελεν εκ- 
λάοει τήν αναρχίαν τών πνευμάτων, καί δ ιά  παντός 
διεσχισμ.ένην τήν ενότητα εκείνην, ή τ ι; ούχ ήττον 
είναι προφανής καί άνώτατος νόμο; τ ή ; διανοία; καί 
τή ; φύσε ο»;. Κ α ί τω όντι, έάν μ.όνον απαρίθμηση τ ις  
τά διάφορα ονόματα δ ι’  ών συνήθως αί έπιστημονι- 
καί μέθοδοι διακρίνονται άλλήλων καί χαρακτηρί
ζονται, ήθελεν αμφιβάλει έάν τ ι ;  γενικό; οργανισμό; 
τής επιστήμης θέλει είσθαι ποτέ δυνατό;, καί έάν 
αίίτη, έστω καί κατά τήν τελευταίαν καί άνωτάτην 
σύνθεσιν αύτής, θελει ποτέ άντιστοιχήσει πρό; τήν 
μεγάλην ενότητα τού κόσμου καί τή ; άρχή; αυτού. 
Μέθοδο; συνθετική, αναλυτική, επαγωγική, έζαγω - 
γ ική , συλλογιστική, πειραματική, λογική, ψυχολο
γική, όντολογική, γεωμετρική ή μαθηματική, διαλε
κτική, πλείονε; σχεδόν αί μέθοδοι ή αύταί αί δυνά
μ ε ι; τού πνεύματος καί τά αντικείμενα αύτών. Ιίάν 
δε, ϊνα προσανατολισθή έν μέσω τοιαύτης συγχύσεως, 
προσδράμη εις τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας, θέλει 

f ίδεϊ ότι άλλην μ.ετεχειρίσθη μέθοδον ό Σωκράτη;,
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άλλην ό Πλάτων, άλλην 6 Αριστοτέλης, καί άλλην 
οί Αλεξανδρινοί' καί πάλιν άλλην οί Σχολαστικοί 
κατά τόν μεσαιώνα, άλλην ό Βάκων, άλλην ό Καρ
τίσιο ;, καί άλλην έκαστη σχεδόν τώ ν ποικίλων σχο
λών, εις α; άπό τώ ν δύο ρεγάλων εκείνων ανακαινι
στών καί ¡κεχρί τώ ν καθ’ ήμάς χρόνων διεμελίσθη ή 
νέα φιλοσοφία. Εάν, τελευταϊον, άποταθή πρό; τού; 
ολίγους τού; έκ προθέσεως περί μεθόδου πραγρατευ- 
Οίντας, ετι μάλλον θέλει άπολέσει την έλπιζα νά 
φθίση είς τινα ικανοποιητικήν λύσιν τοΰ προκειρένου 
ζητήματος, δ ιότι έκαστος παραγγέλλει τήν ύπ' αύ- 
τοΰ νομιζομένην καταλληλοτέραν, καί εις ταύτην 
προσπαθεί νά άναγάγγ, πάσας τάς άλλας. Ά ρ α  πάσα 
ρελέτη καί πάσα πρό; έπίλυσιν τοΰ ζητήματος τού
του απόπειρα, έστω  καί ύπό τοΰ έν Υρ.ϊν ελάχιστου 
τολρωρένη, δεν θέλει φανή ίσιο; περιττή ' καί διά 
τοΰτο ένόρισα, ό τι ήδυνάρην νά έπικαλεσθώ τήν 
προσοχήν τής σοφή; ταύτης δμηγύ. εως, ούχί βεβαίως 
ϊνα ύποβάλω εις αύτήν πλήρη καί δριστικήν λύσιν 
τοΰ δεινοτάτου καί κυριωτάτου τούτου προβλήρατος, 
άλλ ’ ϊνα θέσω τουλάχιστον αύτό όρθιος καί έλλόγως, 
έπ ’ έλπίδι ότι, έάν καλώς τεθνι, είναι, κατά τήν γαλ
λικήν παροιρίαν, καί έξ ήρισείας λελυρένον.

/α.

‘Αλλά ρέλλοντε; νά πραγρατευθώρεν περί ρεθό— 
δου, ποίαν ημείς θέλορεν ακολουθήσει ρέθοδον καί 
πορείαν;

Εάν πάσα γνώσι; είναι άναμφιβόλω; σχέσις με- 
ταξύ γινώσκοντος καί γινωσκορένου, ή ύποκειρένου 
καί άντικειρένου, δύο φαίνονται ούσαι αί οδοί δ ι' ών 
δυνάρεθα νά φθάσωρεν εις τήν λύσιν τοΰ ήρετέρου 
ζητήρατος, ή ρέν όλως ύποκειρενική, διά τής άνα- 
λύσεως, τούτέστι, τής γινωσκούσης διανοίας, τών δια
φόρων αυτής δυνάρεων, τών πρός άλλήλας σχέσεων, 
τής ένεργείας καί τών νόρων αυτών, ή δέ όλω; άντι- 
κειρ.ενική, διά τής άναλύσεω; τώ ν διαφόρων έπιστη- 
ρών, τοΰ τρόπου καθ' 8ν προβαίνουσιν εί; τήν μόρ- 
οωσιν τώ ν ιδίων θεωριών, καί διά τή ; έκδηλώσεω; 
τώ ν ράλλον ή ή ττον ευτυχών άποτελεσράτων όσα 
έκ τών ερευνών έκάστης προεκυψαν. Είτε διά τή ; 
πρώτης είτε διά τής δευτέρας ίσως δυνηθή τ ι ;  νά ά- 

. νακαλύψη έάν αία ρ.όνη ύπάρχη, έπιστηρονική μέθο- 
δο; νόριρο; καί ασφαλής καί εί; πάσας τάς έπιστή- 
ρας κοινή, καί ποία τις ή ρέθοδο; αϋτη, ή έάν πλεί- 
ονες, καί πόσαι καί ποίαι, έάν μεταξύ τούτων ύπάρχη 
κοινόν τ ι ,  καί δύνανται ή ρ.ή νά άναχθώσιν εί; ρ.ίαν 
καί ρόνην. Ά λ λ ' όπως διέλθωρ.εν τήν πρώτην, απαι
τε ίτα ι πλήρης ψυχολογική πραγρατεία, πάσα, τού- 
τέστιν, ή έπιστήρη ή; αντικείμενο·/ είναι αϋτή ή 
περί ης ό λόγος άνάλυσις, ούδέ δύναται τοΰτο νά 
περιλάβ-ρ ή παροΰσα διατριβή, έν ώ  ή δεύτερα παρί- 
σ τα τα ι όρ.αλωτέρα καί έπιτορωτέρα πρός πάντα μή 
κρύητον όλοι; επιστημονικών μελετών, καί τά  έξα- 
γόρενα εί; α δύναται νά ρά ; φέρη θέλορεν ίσως δυ
νηθή νά εταληθεύσωρεν καί έπιβεβαιώσωρεν έν τέλει 
διά τής ψυχολογική; άναλύσεω;. Εύαρεστήθητε λοι
πόν νά συρπαρακολουθήσητε κατά τήν ταχίστην

ταύτην έκδρορ,ήν διά πασών τών έπιστηρονικών χω
ρών, ούχί επί σκοπώ νά εΐσδύσωμε.ν εις τά  ενδότατα 
αύτών καί ν ’ άνακαλύψωρεν ρέρη άγνωστα πρός τού; 
έρευνήσαντας αύτάς πρό ήρών, δ ιότι τό τε  άλλον 
έπρεπε νά έχητε οδηγόν, άλλ ' ϊνα άπλώ; παρατη-

5ήσωρεν πώς διαπορεύονται όσοι άνακαλύπτουσιν ή 
ϊαφωτίζουσι τάς έν αύταΐς άναφαινορ.ένας νέας αλή

θειας, καί πώς τά ; ήδη άνακαλυφθείσας έπιβεβαιοΰ- 
σιν, έκτείνουσι καί άποδεικνύουσι.

Καί έάν δέν άπαρεσκν] Ύρϊν, άς άρχίσωρεν άπό 
τώ ν έπιστηρών ων αί άλήθειαι είναι άδιαφιλονείκη- 
το ι, καί τό  άντικειρενον σαφώς καί ακριβώς ώρι- 
σμένον, καί ή μέθοδο; αναντίρρητος καί αλάνθαστος, 
καί τ ά  εξαγόμενα πάντοτε ευτυχή, καί αναρίθμητοι 
καί γονιμώταται αί έφαρρογαί. Πάντα δέ τά  πλεο
νεκτήματα ταΰτα  ρόνη έχει ή μαθηματική έπιστή- 
ρη, καί οφείλει αύτά εις τ ε  τό  καθαρόν καί άπλοΰν 
τοΰ αντικειμένου αύτής, καί τό βέβαιον καί ασφαλές 
τής μεθόδου. Καί τό  ρ.έν άντικειρενον είναι τό  πο- 
σόν είτε συνεχές είτε διακεκριμένον, ή δέ ρ.έθοδος, 
ή συλλ,ογιστική ή έξαγωγική ή άποδεικτική, ώ ; τινες 
όνοράζουσιν αύτήν. νΛρα δύο στοιχεία συναποτε- 
λοΰσι τό  όλον τής έπιστήρ/ς ταύτ/ις, τήν υλην, εί 
δυνατόν είπείν, καί τό  είδος αύτής, ή έννοια τοΰ 
ποσού καί ό συλλογισμός. Καί τήν ρέν έννοιαν έχο- 
ρεν η δι’  άφαιρέσεως, ως τινε; νορίζουσιν, ή καθα- 
ράν έν ήμϊν, έκ τώ ν προτέρων, αμιγή παντός ύλικοΰ 
στοιχείου, ώ ; έτεροι δοξάζουσι, καί διά τοΰτο άπλήν 
καί αναλλοίωτου, καί έςερχομένην έκ τών στοιχείων 
τή ; έν ήμϊν πρώτης καί καθολικής καί άναγκαίας 
καί ύπό τοΰ λόγου άποκαλυπτορένη; έννοιας τοΰ όν- 
τος, δηλαδή, τήν ρέν τοΰ συνεχούς ποσού, έκ τοΰ 
στοιχείου τοΰ τόπου ίδανικώ; περκ>ριζομένου διά 
παντοίων γραμμών καί έπιφανειών καί σχημ,άτων' 
τήν δέ τοΰ διακεκριμένου, έκ τοΰ στοιχείου τή ; ύπο- 
στάσεως, προφανή καί άδιαίρετον έχούση; ενότητα, 
ήτις είναι ή άρχή τών παντοίων μονάδων καί αριθ
μών καί τών απείρων αύτών συνδυασμών. Τόν δέ 
συλλογισμόν πόθεν έχομεν; έκ τή ; άρχή; τή ; ταύ- 
τό τη το ; καί έκ τή ; σχετική; περιεκτικότητα; τώ ν 
γενικών καί ειδικών εννοιών. ’Επειδή δέ ή άρχή τής 
ταύτότητος είναι προφανώς άρχή τοΰ λόγου, επεται 
ότι πάσα ή μαθηματική μ.έθοδο; ανάγεται έπί τέλους 
εί; τήν έφαρμ.ογήν λογικής τίνος άρχής εις τινα ; έν
νοιας, αΐτινες είναι ή λογικαί καί αύται καί έκ τών 
προτέρων ή έξ άφαιρέσεως. Καί έν ρέν τή  έννοια τοΰ 
ποσού έχομεν τήν υλην, διά δέ τής λογικής διατυ- 
πώσεω; έχομεν τήν μορφήν ή Το είδος πάσης μα- 
θημ.ατικής θεωρίας. ’Εάν δέ ή έννοια αυτή ήναι, ώ; 
καί ημείς πιστεύομε·/, έννοια τοΰ λόγου, επεται ότι 
ή ρ.αθηρατική μέθοδος ούδεν έτερον είναι είρ.ή ή εί; 
τινα : λογικά; έννοιας εφαρμογή λογικής τίνος άρχής. 
'θ  λόγος τό τε  παρέχει καί τήν υλην καί τό  είόος, 
καί τό τε  εννοοΰρεν σαφώς δ ια τί ή μαθημ.ατική έχει 
τ ά  εξαίσια καί μοναδικά πλεονεκτήματα περί ών 
έλέγομεν πρό μικρού, καί διατί εγείρεται έν μέσω 
τής χώρας τοΰ επιστητού, ήν πανταχόθεν διατρέχει 
τό  πολύστροφον καί ούδέποτε κοπάζον πνεύμα τή ;
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άμφιβολίας καί τοΰ σκεπτισμόΰ, ώ ; άκρόπολις αδιά
σειστο; καί άπόρθητυς, αιώνιον καί άναλλ.οίωτον 
έχουσα τό  κύρος καί τήν δύναμιν, καθό στηριζομένη 
έπί τή ; λογικής άλ.ηθείας.

Α λλ ’ ή μέθοδος αϋτη αρμόζει αρα καί εις πάσα; 
τά ; άλλας έπιστήμα; ·, υπάρχει έν πάσαν; ή αυτή 
ύλη καί τό  αύτό είδος-, αληθεύει άρα τά τοΰ Ούολ- 
φίου Scientia cst habitus asserta demonstandi, ή 
έκαστη τών άλλων έχει ιδίαν ϋλην καί ίδιον είδος, 
τούτέστι, διάφορα αντικείμενα καί διαφόρου; με 
θόδους;

β\

Κ ατά  τήν τάξιν τής βεβαιότητος, ήν όφείλομεν 
νά*τηρή,σωμεν έ·/ταΰθα, εις τάς μαθηματικά; έπον- 
τα ι αί φυσικαί λεγόμεναι έπιστήμαι. Κ α ί άντικεί- 
ρ,ενον μέν τούτων είναι ή έςωτερική φύσις, ό υλικός 
ούτος κόσμος, όστις κεΐται ενώπιον ημών ώ ; διηνε
κές αίνιγμα, νέας πάντοτε προκαλοΰν προσπάθειας 
πρός έξήγησιν αυτού' δργανον δέ αύτών είναι ή 
εξωτερική παρατήρησις, καί μέθοδος, ή διά τής άφαι- 
ρέσεω; καί γενικεύσεως επαγωγή. Ά λ λ ’ ή επαγωγή 
πού στηρίζεται, πώς γίνεται, τίν ι τρύπιο νομιμοποιεϊ- 
ται καί εμποιεί έν ήρ.ίν τήν πίστιν πρός τήν γενι
κότητα καί σταθερότητα τώ ν νόμ.ων τής φύσεως; 
Ή  επαγωγή στηρίζεται, ώς άλλοτε άπεδείξαμεν, 
εί; τήν έννοιαν τής τάξεως, τήν έκ τριών αρχών 
συνισταμένην, καί άποκαλύπτουσαν εις ήμάς τόν 
κόσμον ώ ; άναγκαϊον συνδυασμόν αιτίων, μέσων καί 
τελών. Καί επειδή αί άρχαί αύται είναι απόλυτοι 
καί άναγκαϊαι, καθολικόν έχουσαι κύρος καί άδιά- 
σειστον βεβαιότητα, δέν αληθεύει, κατά τήν ασθενή 
ήμών γνώμην, ή εις τόν επαγωγικόν συλλογισμόν 
συνήθως άποδιδομένη ατέλεια. Ναι μέν προβαίνομεν 
έν τή επαγωγή «.τό  τώ>· χαθ' ί'χαστοχ έ.τι τά  χαθύ· 
.iov κατά τινα  πορείαν τοΰ πνεύματος φαινομένην 
άντίστροφον πρός τήν έν τώ  έξαγωγικώ καί απο
δεικτικοί συλλογισμ.ώ, έν ω  έκ τώ ν καθόλου, ήτοι 
γενικών έννοιών καί αρχών, έξάγομεν μερικά; συνέ
πειας' άλλά καί κατά τήν πρόβασιν ταύτην τό  ση
μείο ν άφ’ οΰ δρμώμεθα είναι έννοια ού μόνον γενική 
άλλά καθολική καί άπόλυτος καί άναγκαία, ήν πα- 
ραδε-χόμεθα ώς παραδεχόμεθα τήν άρχήν τή ; ταυ- 
τότητος, βάσιν παντός συλλογισμού, έν μέσω τή ; 
έννοιας ταύτης ούσαν καί άχώριστον έν τώ  λόγω 
έτερων δύο άρχών έξ ίσου βεβαίων, δυνάμει τών 
οποίων, καθώς πιστεύομεν ότι Sv καί τά αύτό δέν 
δύναται ταύτοχρόνως νά ύπάρχη καί νά μή ύπάρχη, 
ώς διδάσκει ή άρχή τής ταύτότητος, πιστεύομε·/ επί
σης ό τι πάν τό  άρχόμενον τής ύπάρξεως έχει αίτιον 
έξ ού λαμβάνει τό είναι, καί τέλος, πρός Ó ύπάρ·/ει, 
ώς διδάσκουσιν αί έτεραι δύο άρχαί, ή τής α ίτιότη- 
το ; άφ’ ένός καί ή τής τελεότητος άφ’ έτέρου. 
Ά ρ α  ή βάσις τής επαγωγής, τής πίστεως εις τούς 
δ ι’ αύτής άνακαλυπτομένους νόμους, καί ή πηγή αύ
τής τής ιδέας τοΰ νόμου, είναι ή συνένωσις τώ ν τριών 
λογικών άρχών, ή έννοια τής τάξεως ήν παρέχει ό 
λόγος καί πραγματοποιεί ό κόσμος, έν ω άποκαλ.ύ-
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πτομεν και επαληθεύομεν αύτήν. Ά ρ α  6 επαγωγι
κός συλλογισμός έχει τό  αύτό κύρος καί τήν αύτήν 
βεβαιότητα άτινα καί ό αποδεικτικός. Καί τωόντι, 
τίς αμφιβάλλει περί τών νόμων τής φύσεως, άφ' ού 
άνακαλυφθώσι διά νομίμου επαγωγής, καί ιδίως 
άφ· ού έπαληθευθώσι διά τής πείρας·, καί ποία ήθε- 
λεν είσθαι ή κατάστασι; τοΰ ανθρώπου κατά τά ; 
παντοίας επιστημονικά;, τεχνολογικά; καί βιομηχα
νικά; αύτοΰ επιχειρήσεις, κατά τούς περί τοΰ μέλ
λοντος υπολογισμούς αύτοΰ, έάν δέν είχε περί τώ ν 
νόυ.ων τής φύσεως τήν αύτήν βεβαιότητα ήν έχει 
περί τών μαθηματικών άληθειών ; καί δ ιατί ό λόγος, 
όςτις διά τώ ν άρχών αύτοΰ χορηγεί εις τά ; φυσικά; 
ούχ ή ττον ή τά ; μαθηματικά; έπιστήμα: τήν πρό; 
μόρφωσιν τών θεωριών αύτών κατάλληλον μέθοδον, 
ήθελεν έχει άσθενέστερον κΰρ-,ς καί ή ττον ίσχυράν 
βεβαιότητα κατά τάς πρώτα; ή κατά τά ; δεύτερα;; 
Πάσα έννοια ή άρχή τοΰ λόγου μίαν καί τήν αύτήν 
έχει βεβαιότητα. Ούδείς τώ ν φιλοσόφων, ούδ αύτο; 
ό σκεπτικώτερος, άποβάλλει τήν άρχήν τής ταύτό
τητος, καί τινε; μάλιστα εί; ταύτην άνά-,ουσι καί 
τάς έτέρας δύο, άς ήμεϊς θεωρούμε·/ διακεκριμένα;, 
καί τοι άναποσπάστους άλλήλων. "Ιίδυνάμεθα, εάν 
τά  όρια τοΰ παρόντος υπομνήματος τό  έπέτρεπον, 
νά άπεδείξωμεν ό τι ή ύποτιθεμένη αϋτη ατέλεια 
τοΰ επαγωγικού συλλογισμού προήλθε·/ έξ ής είχε·/ 
ατελούς έννοιας τής επαγωγής αύτός ό πρώτος καί 
μ.όνο; καί αθάνατος τοΰ συλλογισμού νομ.οθέτης, ό 
μέγιστος Σταγειρίτης. Κ α ί τήν ατέλειαν τή ; έννοιας 
ταύτης ήδυνάμεθα νά άποδώσωμεν εις τήν παρ’ αύτώ 
άποκλειστικήν πίστιν πρός μόνην τήν άρχήν τή ; 
ταύτότητος. Ά λ λ ά  περί τούτων άλλοτε καί αλλαχού. 
Έάν λοιπόν ή εις άμφότερα τά  μέχρι τοΰδε έξετα- 
σθέντα τμήματα τώ ν ανθρωπίνων μαθήσεων ενεργού
σα μέθοδος ήναι τής αύτής φύσεως, ήναι τούτέστι·/ 
έφαρμογή λογικών τινων άοχών, κατά τ ί  διαφέρου- 
σι τά  δύο τμήματα τα ΰ τα ; διατί, ώ ; βεβαιότε
ρα·. τώ ν φυσικών εκλαμβάνονται αί μαθηματικαί 
θεωρία·., διατί αί μαθηματικαί άρχαί ούδέποτε έφαρ- 
μόζονται έπ ’ άκριβέ; έν τώ  πεδίω τή ; φύσεως;

Εύκολος ή άπάντησις, καί πρός Υμ άς περιττή. 
Τά αντικείμενο·/ τών φυσικών επιστημών είναι ή υλη 
καί ούχί ή καθαρά νόησις, ό κόσμο; καί τά  έν αύτώ 
φαινόμενα καί ούχί ό λόγος καί αί εν αύτώ ειλικρινείς 
έννοιαι, τό ποσόν οίον υπάρχει, ούχί οίον συλλαμ- 
βάνεται ύπό τοΰ λόγου, τό  ποιόν πεπερασμένο·/, σχε
τικόν, ενδεχόμενον, καί ούχί άπειρον, απόλυτον, 
άναγκαϊον. Ά ρ α  αί καθολικοί καί άναγκαίαι άρχαί 
τοΰ λόγου εφαρμοζόμενοι εις τήν ένδεχομένην ΰπαρ- 
ξιν τοΰ κόσμου καί ούχί εις τάς καθαρά; έννοια; 
τοΰ λόγου, μεταλαμβάνουσιν έξ ανάγκη; τοΰ ενδε
χομένου τούτου, καί διά τοΰτο δέν άποκαλ.ύπτου- 
σιν εις ήμάς τούς νόμους τής φύσεως ώ ; καθο
λικούς καί αναγκαίους, άλλά μόνον Ας γενικούς καί 
σταθερούς' ούχ ήττον όμως περί τής γενικότητας 
καί σταθερότητος ταύτης, τήν αύτήν έχομεν βε
βαιότητα ήν καί περί τής μαθηματικής άληθείας' 
καί έάν άφαιρεθή άπό τοΰ κόσμου τό  ένδεχόμενον τής
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ύπάρξεώ; του, ταυτίζονται οί νόμοι αυτού με τού; ό’ντο;, ήν πνεύμα καλούμε·/, αυτό τό  στοιχειό·; ό τ 2*ι 
μαθηματικού; νόμου;, με τά ; ααθηματικά; άρχά;, νοεί καί βούλεται καί ενεργεί, αττερ. καί το·. π ε τε - 
ή παραγωγή τών όντων με τήν διά τού συλλογισμού ρασμένον, συλλαμβάνει τό άπειρον, αναγνωρίζει τήν 
έ;αγω/ήν τών εννοιών, καί ή διαλεκτική τή ; φύσεω; έκ τού απείρου καταγωγήν αύτού, καί τά άπειρον 
ούδέν ετερον γίνεται είμή αύτή ή εν τή  διανοία δια- έπιποθεί, καί πρό; τό  άπειρον τείνει διά τού .οό;. 
λεκτική τού λόγου. ’.Αλλά τά ;  πχνθεϊστικά; τ α ύ - j διά τή ; καρδία;, διά τώ ν  έργων. 'Ο ηθικό; κοσμο; 
τα ; δοξασία; δλαι; δυνάμετιν αποβάλλομε·/ καί έφίστχτα·. τού υλικού ό>; ιδανικόν ■ πάση; άληθεία; 
άποκρούομεν. 'Λ ;  έκδηλώσωμεν έν τοσοότω ότι. I καί καλλονή; καί άγκθότητο;, δπερ συλλαμβάνει 
έί.ν ή έν το ΐ; μαθηματικοί; μέθοδο; ήναι τή ; αύτή; | άναποφεύκτω; τό  πνεύμα, άγαπά καί λατρεύει ή 
λογική; φύσεω; τή ; εν το ΐ; φυσικοί;, έάν έν καί τό  καρδία, διώκει άκαταπαύστω;, καί διά μορίων άγώ - 
αύτό ήναι τό είδο; τών δύο μεγάλων τούτων πλα- . νων προσπαθεί να πραγμα τοποιήστι ή έν τώ  κόσμω 
σμ.άτων τού ανθρωπίνου πνεύμχτο;, διαφέρει έν έκα- τούτω  ενέργεια τού ανθρώπου διά τή ; έπιστήμ.ης, 
τέρω ή ύλη, καθ’ όσον τού μέν πρώτου ύλη είναι κα- ( διά τή ; καλλιτεχνίας διά τή ; ηθικότητα;, καί πρό 
θχραί τινε; έννοια·., ά ; παρέχει 6 λόγος" τού δέ δευ- ρ ά ν τω ν  διά τή ; θρησκεία;. Εις τήν θεωρίαν τού 
τεοου, τά  φαινόμενα τού κόσμου, άτινα παρατηρού- αληθούς, τού καλού, τού αγαθού, καί αύτή; τή ; ύκο- 
μεν, άφαιρούμεν, γενικεύομεν, ύτοβάλλομεν εί; τήν στάσεω; καί πηγή; αύτών, δ έστιν, αύτού τού θεού, 
λογικήν έννοιαν τή ; τά ξεω :, καί έξ ώ/ έπαγόμεθα, * εις τούτο ανάγονται πάσαι αί ήθικαί λεγόμ.εναι μα- 
διά τίνος λογικής εργασίας, εις τήν άνακάλυψιν τών ( θήσει;. Κ α ί εί τούτο ήναι ούσιωδώς τό  αντικείμενου 
φυσικών νόμων. "Ώστε, έάν ή μαθηματική μέθοδος αύτών, φανερόν, ότι τό  αντικείμενο·/ τούτο πρέπει 
είναι εφαρμογή τού λόγου έπί τινων λογικών εννοιών, j v i  ζητησωμεν έντός ημών καί ούχί εκτός, έν τώ  
ή φυσική είναι έφαρμ.ογή τού λόγου εί; τά ; εξωτερικά; άνθρώπω κυρίω; καί ούχί έν τώ  κόσμ.ω, έν τώ  
παρατηρήσει;. I πνεύματι καί ούχί έν τή  φύσει, διότι τού θείου

Έ ν  τρίτον τμήμα υπολείπεται ανθρωπίνων έπι- τούτου ιδανικού άτελή καί σκιερά καί τή  ύλη ά- 
στομών, ά; ηθικά; ονομάζομε·/, περί ου επικαλούμαι  ̂ναμ.εμιγμένα όμοιώματα καθορώμεν έν τώ  κόσμ.ω, 
ή')η ευνοϊκήν παρ’ 'Τμ,ών προσοχήν. ι καί οΐονεί παχυλά καί άκομψα έκτυπώματα θείου

j τινό; πρωτοτύπου. Ά ρ α  τήν ύλην τώ ν ηθικών έπι- 
τημ.ών μ.όνη δύναται νά χορηγήση ή εσωτερική

γόμεναι εχουσιν άντικείμενον εκείνο τού άνθρώπου τό ! χνία διαφωτίζουσα καί αύτού;'τού; ενδοτάτους μυ· 
σ ,οιχειον 8 πνευματικό / όνομ.άζεται, δπερ είναι ή πη- y ούς τή ; διανοίας. Καί αύτοί οϊ τολμηρότεροι όντο-
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ί'ϊίω ; υπάγονται είς τό κράτος τή ; φιλοσοφίας, έάν ή ! εσωτερικήν παρατ/,ρησιν, οί διϊσχοριζόμενοι δ τι διά 
φιλοσοφία ούδέν έτερον ή/χι είμή αύτή ή  θεωρία τή ; τινο ; διαλεκτική; ίσοδυναμούση; πρός τήν μεγάλη·/ 
νοήσεω; καί τή ; πράξεω;. Τό εύρύτατον τούτο παι- ( διαλεκτικήν τή ; φύσεω;, διά τινο; λογική; έξαγιο-

ρων σ/μφε.ό/ .ων. Οπω; δήποτε διαιρεθώσι καί κα- 1 εσωτερικής παρατηοήσεως, διότι έ ι τή ; συνειδήσεω; 
.α .αχ  ώ , ./ αί ή ικαι ε .ισ.ήμαι, χωρεϊ έν αϋταϊς ή (ή πόθε·/ άλλοθε·/:) λαυ,βάνουσι καί τήν έννοιαν τού
αναΑ’ΐ'Γ'- —ιΤ»·* «_ · . . 1

αντι/.ηφιν καί ποίησιν αύτού διά τού πνεύματος, ή 1 καθ’ οίονδήποτε φιλοσοφικόν σύστημα παρέχει τήν 
θεωρία τή ; ηθικής ενεργείας, τού ηθικού νόμου, έ ; ού ( ύλην ή συνείδησι;, ή πολύτιμο; ¿κείνη δύναμις δι 
ύ πολιτικός καί ό ιστορικός, τού τέστι πάσα άνθρώπι- ή ; ό άνθρωπο; γίνετα ι θεωρό; εαυτού, μάρτυς άξιόπι- 
νο; νόησις, πάσα ηθική ενέργεια καί αϋτό; δ ύψιστο; σ το ; καί άλά/Οαστο; τής ιδία; πνευματική; ενεργείας. 
ορο; πρό; 8·/ τίίνουσιν άκατασχέτω; καί εί; 8ν μόνον ’ Α λλ ’ ή συνείδησι; είναι άχώριστο; τού λόγου. Ά -  
επαναπαύονται πρό; τήν θεία/ αύτών αρχήν έπανερ- μα παρατηρήσωμεν, συλλογιζόμεθα" ό λόγος ώ ; διά 
χόμεναι, καί ή νόησις καί ή πράς·.;. πολλών άλλοτε άπεδείςαμεν, συμπληροϊ τάς έκ τής

Γι κοινόν μεταξύ τών έπιστην.ών τούτων ώ ; πρός κ..— ¿....Λ.'«. *·.Α.»/ίϊ, — —ν' ;γ7ί ’,- ί -  
το  άντικείμενον, τ ί  κοινόν μ.εταςύ αύτών ώ ; πρό; τήν 
μέθοδον; Κοινόν κέντρο·/ καί κοινή εστία έξ η; είτε 
άμεσω; ειτε έμμεσοι; πάσαι έξ ίσου άπορρέουσιν, 
είναι αύτή ή ένδοτάτη ύπόστασι; τού ανθρωπίνου

φαν
επαγωγή; τήν ζήτησιν τή ; άληθεία; έν τώ  κόσμ.ω, 
θέτει τού; νόμον; τού συλλογιζεσθαι καί άποδεικνύε·,·/.
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4ΐίο<τηρίζει καί κανονίζει τήν καλλιτεχνιώ ν δημ.·.- | 
ουργίαν, ό λόγο; επιβάλλει είς τήν έλευθέραν τού αν
θρώπου ενέργειαν ιερόν καί άπαραβίαστον νόμον, ό 
λ όνο; έκ τού ηθικού τούτου νόμου εξάγει τόν πολι
κ ό ν ,  καί τήν πραγματοποίησή αύτού μελετά καί 
επαληθεύει έν τή  ιστορική αναπτύξει τής άνθρωπό—η- 
το;" επέκεινα δέ καί ύπεράνω τού άνθρώπου καί τού 
κόσμου ό λόγο; αναγνωρίζει τόν παντοδύναμον, πάν
σοφον καί πανάγαθο·/ ποιητήν τού κόσμου καί τού 
ανθρώπου" αποδέχεται εύσεβάστω; τήν θείαν άποκά- 
λυψιν, καί τήν αλήθειαν αύτή; προσπαθεί ν' άποδείξτι 
εί; τού; μή είσέτι έλλαμφθέντα; Οπό τών ο/ρανίων 
αύτή; απαυγασμάτων. Ά ρ α  δέν διαφέρουσι κατά 
τούτο αί ήθικαί των φυσικών καί μαθηματικών επι
στημών. .Μέθοδο; αύτών είναι έπίση; ή εφαρμογή τών 
αρχών τού λόγου ούχί πλέον έπί τών εξωτερικών 
άλλ' έπί τών εσωτερικών παρατηρήσεων Ά ρ α  δυνά- 
μεθα, Κύριοι, μετά τινο; τουλάχιστον πιθανότητας, 
νά συμπεράνωμεν ό τι μία είναι ή μέθοδος, ώ ; μ.ία ή 
αλήθεια καί ή νοούσα αυτήν διάνοια. Διαφέρει ή ΰλη 
τώ ν  επιστημών, άλλα δέν διαφέρει τό  είδος, ό λογι
κό; τύπο; καθ' 8ν πάσαι διατυποϋνται, καί τόν τύ
πον τούτον παρέχει ό λόγο; διά τώ ν ιδίων εννοιών 
καί άρχών. Καί κατά μέν τά ; μαθηματικά; έπιστή- 
μας, τάς άρχάς ταύτας εφαρμόζει έπί τώ ν ίδιων εν
νοιών, κατά δέ τά ; φυσικάς, έπί τών εξωτερικών, καί 
κατά τά ; ήθικάς, έπί τών εσωτερικών παρατηρήσεων. 
Έ κ  τούτου δυνατόν νά μορφωθή καί γενικό; πάση; 
επιστημονική; μεθόδου ορισμός, καθ' ον ή μέθοδος 
ήθελεν είσθαι ή εφαρμογή τού λόγου ή έπί τω ν ιδίων 
εννοιών, ή επί τών παρατηρούμενων έντός η εκτός 
•ημών γεγονότων.

.Πολλά; άναπτύξεις απαιτεί ή ένδειξις τών ιδιαιτέ
ρων κανόνων έκαστη; επιστημονικής μεθόδου κατά 
μέρος, οϊτινες έκ τού γενικού τούτου ορισμού πηγά- 
ζουσι, καί έν αϋτώ περιλαμβάνονται, π ίλλάς επίσης 
ό εκ τού ορισμού τούτου προκύπτω·/ συμβιβασμό; τών 
περί μ.εθόδου θεωριών, ας τρείς έκ τώ ν  μεγίστων νόων 
έκληροδότησαν τή  άνθρωπότητι, ό ’ Αριστοτέλης, ό 
δάκων καί ό Καρτέσιο;, καί ούκ όλιγωτέρας τελευ- 
ταίον ή έκδήλωσις τών συνεπειών τής περί μεθόδου 
ταύ τη ; θεωρίας καί τών σχέσεων αυτή; πρός πάσας 
τάς άλλας φιλοσοφικά; διδασκαλίας. Ά λ λ ’ υπέρ τό 
δέον κατεχράσθην .ή; ύμ.ετέρας ανοχή; καί τής ευνοϊ
κή; ΰμών άκροάσεως. Έάν δέ έν τέλει μ.οί έπιτρέ- 
πετο νά έπικαλεσθώ τήν επιεική Υμ ώ ν κρίσΓ/ περί 
τού άσθενού; τούτου υπομνήματος, ήθελον παρακαλέ- 
σ^ 'Γμ α ; νά παρατηρήσητε πώ ; διά τής θεωρίας ταύ- 
της ανακαλύπτεται ή μεγάλη πνευματική ένότης καί 
αρμονία δ ι’ ή: αί έννοιαι τού Θεού, τού άνθρώπου 
καί τού κόσμου συνδέονται πρός άλλήλα; χωρίς νά 
ταυτίζο/νται. Έάν ό κόσμος είναι τό  σύνολο·/ τών πε- 
περασμ.ένων όντων καί τώ ν νόμων αύτών, καί έάν 
μ.όνο; ό λόγος, κατά τή/ ήμετέραν θεωρίαν, ήν πρό 
πολλού ήδη ύπεθέσαμεν ώ ; βάσιν τή ;  όλης ήμών δι
δασκαλίας, αποκαλύπτει ήμΐν πλήρη τήν έννοιαν τού 
όντο; καί τόν νόμον αύτοϋ, ούδέν παράδοξον έάν διά 
τής δυνάμεω; ταύτη; πρό πάντων νοούμε·/ καί έξη-

γοϋμεν τόν κόσμον. Ό  έν τώ  άνθρώπω λόγος άντι- 
στοιχεί πρό; τόν λόγον τού κόσμου, τό  ον άντανα- 
κλάται εί; τό  δν, ή τό  δν έχει έν τώ  άνθρώπω συν- 
είδησιν έαυτού καί γνώσιν τώ ν  άλλων οντων. Ά ν ευ  
συνειδήσεω; καί ελευθερίας έγκείμενος τή  φύσει, ό 
λόγο; τελειότερος καί υψηλότερος, φωτίζει έν τώ  άν
θρώπω τήν συνείδησι·/, καί ιθύνει τήν ελευθερίαν του. 
Αλλά 6 έν τ ώ  άτόμ.ω λόγο; είναι καί έν τή  κοινωνία 

καί έν τή  ιστορία. Καί ό λόγος έν τώ  άνθρώπω, έν 
τώ  κόσμω, έν τή κοινωνία, έν τή ιστορία άναγγέλλει 
καί μ.αρτυρεί τόν Θειον Λόγον, δ ι’ ού ταύτα πάντα 
έγένετο, καί έν ω  ή ξω// καί ή ά.Λ/Λ/α καί ή γ ά ; ic 
καί ή JJtfa. Ό  λόγος άποδεικνύει τόν ΛΟΓΟΝ, παρέ
χει τά πρώτον καί κύριον αυτής προσόν είς τήν αν
θρώπινη·/ ύπόστασιν, ρυθμίζει τόν κόσμον, τόν άν
θρωπον, τήν κοινωνίαν, τήν ιστορίαν,.καί είναι ή ά- 
νωτάτη άψίς τή ; μεγάλης πνευματικής ένότητο; ή τι; 
συνδέει αδελφικώς, £·/ τή  ταύτότητι τής αρχής, τώ·/ 
μ.έσω·/ καί τού προορισμού, πάσαν τήν ανθρωπότητα.

Διά  τούτο, ό διηνεκώς ατενίζω·/ εί; τήν ένότ/.τα 
ταύτην άνυψοϋται έξ ανάγκη; ύπεοά /ω τώ ν διαφόρων 
καί εναντίων, τών συγκρούσεων καί άθλιο πότων τού 
κόσμου τούτου, είς δν ανήκει, έφ 'ού ·ώ ; σημεΐον υ.ό- 
λ ι; διοράται, άλλ ’ ού είναι ύπέρτερος, δ ιότι τόν εν
νοεί καί εξηγεί καί καΟ/ποβάλλει" άνυψοϋται είς τήν 
χώραν τώ ν καθαρών ιδεών, έν ή οΰτε πάθη, οϋτε έ 
ριδες, ουτε φθόνοι, οϋτε μίση, άλλά γαλήνη, καί α
λήθεια καί δόξα, καί τά  δεινά τού βίου καί τά ; κα
κίας τών ανθρώπων βλέπει ¿/; ομίχλην διασκεδαζό- 
μενα καί παρερχόμενα πρό ποδιών αύτοϋ, καί έκεί- 
θεν, έκ τής ά/ωτάτη; πηγής τή ; άνθρωπίνη; σοφία;, 
καί πλησιέστερον ίστάμενο; τή ; ουρανίας τώ ν πάντων 
αρχή;, έναγκαλίζεται τό παν έν τώ  πνεύματι καί τή 
καρδία αύτοϋ μελετά διά τή ; νοήσεω: καί τής αγά
πης τά ; άφάτου; βουλά; τοϋ Ύψίστου, καί γίνεται 
τή ; θείας προνοία; έρμηνεϋ; καί λάτρις καί σύνεργο:. 
Ναι, ΚύριοΓ δυνάμει τή ; πνευματική; ταύτη; ένό
τη το ; άμοιβαίω; έννοούμεθα, διδασκόμεθα, άγαπιύ- 
μεθα, συζώμεν καί συμπροοδεΰομεν" δυνάμει τή ; έ
νότητο; ταύτη; συναισθανόμενα πρό; άλλήλου; τά 
γλυκύτατα αισθήματα τή ; συμπάθειας, τοϋ σεβασμού, 
τή ; άγάπη;, τή ; ευγνωμοσύνη;. Κ α ί δέν αμφιβάλλω 
ό τι γίνομαι κατά τήν στιγμήν ταύτην διερμηνεϋς 
τή ; διανοία; καί τή ; καρδία; πάντων ήμών, έάν έν 
τέλει τοϋ λόγου προσφέρω τήν εκφρασιν τώ ν αισθη
μάτων τούτων πρός τοϋ; δύο κλεινού; καθηγητάς κ) 
οϊτινες έτίμησαν διά τή ;  παρουσία; αύτών την ση
μερινήν ήμών συνεδρίασιν. Εκπροσωπούντε; τά  δ  .ο 
ζωτικώτερα στοιχεία τού Ελληνισμού, τά  γράμ
ματα καί τήν π ίστιν, τόν άρχαΐον θησαυρόν τής προ
γονικής εύκλειας καί τόν ε τ ι πολυτιμότερο·/ τής 
θεοδώρητου και Οεοστηρίκτου 'Ορθοδόξου Εκκλησία;, 
άμ.φότεροι ασχολούμενοι άνενδότω; καί διά σοφών 
παραδόσειον καί δι’  εμβριθών πονημάτων εί: τήν 
παρ’ ήμΐν άναγέννησιν τώ ν  φώτων καί κραταίωσιν 
τή ; πίστεως. εδικαιούντο νά λ.άβωσι παο’ ήμών τήν

{ « )  Ci χχ. Ά ίώ κ ι·- ;  χ « !· Κοντοτόνη;.
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εγκάρδιον υποδοχήν ήν ό τόπο; έφιλοτιμήθη νά τοϊ; 
προσφέρη. Καί μολονότι εϊς έξ αύτών ιδιαίτερα έχει 
δικαιώματα εις τήν άνεξάλειπτον ευγνωμοσύνην τή ; 
Επτάνησου, άς μή διαιρέσωμεν έπί τοϋ παρόντος 
τά  αισθήματα τής καρδίας ημών, ευχόμενοι εις άμφο- 
τέρους μετ αδελφικές αγάπης βίον εύδαίμονα καί 
μακοόν καί αίτιον τέρμα των πολυετών αύτών α 
γώνων.
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ΤΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

f>  έ τ «  17 IG.

(Τέλος. "Ο ρ« Φ υλλά ί. 273.)

—  0 0 0 —

Κν τοσούτψ ήκούοντο έν τώ  Τουρκικώ στρατώ ά 
λαλαγμοί, κραυγαί, ηχοι σαλπίγγων καί τυμπάνων, 
καί συνεχείς εκπυρσοκροτήσεις, αίτινες έδήλουν βε
βαίως οτι έτοιμοι ήταν οί βάρβαροι νά έπιπέσωσι κα 
τά  τ ι ς  πόλεως. Δσθέντο; πρός έφοδον σημείου, oí ¡ 
Οθωμανοί, τό  λυκαυγές τής 19 Αύγουστου É. Ν. ή- 
μέραν άξιομνημόνευτον έν τή  Κερκυραϊκή ιστορία καί 
έν το ί; χρονικοίς των στρατιωτικών κατορθωμάτων, 
ώρμησαν ξιφήρεις κατά τού περιφράγματος τής πό
λεως καί κατά τοϋ προφράγματος τοϋ Νε'ου φρουρί
ου. Αμέσως ΐρχισε ζωηρότατος κανονοβολισμός έφ’ 
όλων τώ ν μερών τής πόλεως. Εκ τώ ν  δυνατών καί 
συνεχών πυροβολισμών έσείετο τι πόλις άπασα, ό δέ 
καπνός τών τηλεβόλων καί βομβορριπτήρων σχήμα- 
τισθείς ώς τ ι  μέλαν νέφος έκάλυπτε τήν πόλιν. Η 
φρουρά τοϋ περιφράγματος καί τοϋ προφράγματος 
γενναίως άντέστη εϊς τήν ορμήν τώ ν  έφορμούντων 
Τούρκων, μάλιστα δέ κατά πρώτον άπέκρουσεν αυ
τούς. ¿φορμησάντων όμως αύτών ισχυρότερων καί 
πατούντων επί τώ ν  π τωμάτων τώ ν συναδέλφων ώς 
άν έπάτουν έπί λίθων, ή φρουρά κατελήφθη ¿πό 
φόβου καί έτράπη είς φυγήν. Εϊσελθόντες οί Τοϋρκοι 
καί κατασφάξαντες τήν φρουράν ώρμησαν κατά τοϋ 
Νέου φρουρίου, φε'ροντε; κλίκακας, σχοινιά καί μηχα- | 
\ά; όπως άνέλθωσιν, άλλ' άπεκρούσθτ,σαν γενναίως.
Εν τή  αιματηρά ταύτη έφοδο» πλείστοι πολϊται διε- 
κρίθησαν έν οίς καί Νικόλαος ό Βούλγαρι; (1 ). Τήν 
άκρατον τώ ν Τούρκων ορμήν δέν άνεχαίτιζον ούτε οί 
μεγάλοι λίθοι, ούτε τό  ζέον έλαιον καί ύδωρ όπερ οί 
πολιορκούμενοι ερριπτον έπ αύτών* έπροχώρουν ούτΟι 
τοσοϋτον ώστε έκυρίευσαν καί τό  τείχος τοϋ αγίου 
Αντωνίου. Ταϋτα βλέπων ό στρατάρχης έδραμεν όπως 
συλλέξη τήν φεύγουσαν φρουράν, καί διά ένθουσια |

i t )  Τ ή  18 r E ζτ ιμ ίρ ίο υ  1716 ζισ τοπ ο ιη τιχ έν  τοϋ  στρατάρ

χου ΣχυΧιμδουργίου, χα ! έ'τιρον ττϊ 15 Λεχ£μ6ρίου 1716 τοϋ 
Γιν.χοϋ Καχιτάνου Ηισάνη, ϊ·. ' ώ ν μαρτυρίΤται ο τι Νιχόλαος 

ό  Βούλγαρι?, ο ϋ ς  τοϋ  Π ρω το ζβ ζά , Sttxp Οη εις τού? ζρ ο μ α χ ί-  

ν α ; τοϋ  Γαρχνύάρη, τώ ν  Τριών Πτ,γα’ ίω ν xa l έν τ ς  ύχύ τ ί  
Νέον γροόριον α ϊματη -β  έ ξό ίγ .

σιακών λόγων ήδυνήθη νά όδηγήση αύτήν είς τό  
πρόφραγμα όπως κυριεύση αύτό δι' οίασδήποτε θυσί
ας. Διεταξεν όμως τον συνταγματάρχην Πάκμορα, 
ον είχε πέμψει προηγουμένως πρός ένίσχυσιν τής 
φρουράς τού Νέου φρουρίου, νά ρίπτη σφαίρας, βομβί- 
δα; καί άλλας κεκαυμένας ΰλας έπί τών εχθρών, 
προσέτι δε διεταξεν £ν σώμα Ελλήνων, τό  όποιον 
έφρούρει τον προμαχώνα Σαρανδάρη καί διά τοϋ 
συνεχούς καί εύστοχου πυροβολισμού του κατώρ- 
θωσε νά έμποδίση τοϋ ; Τούρκους νά κατέλθωσι τοϋ 
προφράγματος, νά τόν συναπαντήση είς τήν τάφρον 
όπως τόν βοηθήση είς τήν προσβολήν. Εμφανισθέντος 
τοϋ στρατάρχου μετά τή ; φρουράς είς τό  πρόφραγμα 
ήρχισαν οί Τούρκοι κατ’ αύτοϋ ζωηρόν πύρ. Πολλά- 
κι; άπεκρούοθη καί πάντοτε ώ ; λέων ώρμα κατά τών 

|έχθρών. Μετά πεισματώδη δε πάλην είσήλθε τέλος 
πάντων ή φρουρά εϊς τό πρόφραγμα, καί άλλου; μέν 
έπλήγωσεν, άλλους έρριψε καταθραύσασα τούς πόδας, 
τάς χείρα; ή τά ; κεφαλάς. ή  ή ττα  αυτή τώ ν Τούρ
κων ένεθάόρυνε μεγάλως τήν φρουράν, ήτις ανέκτησε 
καί τό  τείχος τού άγιου Αντωνίου. Εν τούτο ι; ο ί 
φρουροϋντες τόν προμαχώνα Σαρανδάρη καρτερικώ; 
άπέκρουον τους έφορμώντας. Τρίς έφώρμησαν οί έχ · 
Οροί έπί τοϋ προμαχώνο; τούτου, καί τρίς άπεκρού- 
σθησαν μετά μεγάλης βλάβης. Κ ατά  τήν τελευταίαν 
όμως έφοδον ήδυνήΟησάν τινες τών Γενπζάρων ν’άνέλ- 
θωσι μέχρι τοϋ χείλους τοϋ προμαχώνο;, προσπα- 
θούντες νά έμπήξωσι τάς σημαίας των, άλλ ’ αυ
θωρεί κατεκερματίσθησαν παρά τώ ν ανδρείων φρου
ρών (1 ).  Βλέπων ό στρατάρχη; τήν άκρατον τών 
Τούρκων έπιμονήν είς τό^νά κυριεύσωσι τήν πόλιν δ ι 
οίασδήποτε θυσίας, καί γνωρίζων ότι οί πολιορκού- 
μενοι ειχον άπαυδήσει, πολεμούντε; έπί £ξ ολοκλή
ρου; ώρας, έκρινεν άναγκαϊον νά έξέλθη τής πόλεως 
καί κρύφα νά έπιπέση κατά τώ ν εχθρών. Συλλέξα; 
όκτακοσίου; έκ τών τολμηροτέρων καί εμπειρότερων» 
στρατιωτών έξήλθε τής πύλης Ραϊμόνδη, καί έπέπε- 
σεν αίφν.δίω; κατά τών έχθρών, σίτινε; κατά πρώτου 
άντεστάθησαν, αλλά μετά ταϋτα έτοάπησαν εί; φυ
γήν. Εγκατέλειψαν δέ εϊς τήν έξουσίαν τώ ν πολιορ- 
κουμένων είκοσι σημαίας καί τρισχιλίου; νεκρούς. 11 
έφοδος αδτη τοϋ στρατάρχου Σχυλεμβουογίου έσωσε 
τήν Κέρκυραν.

Εκτός όμως τώ ν παθημάτων τούτων καί ετέρων 
' ά’τινα οί Τούρκοι ϋπέστησαν παρά τής φρουράς, έ- 
πέπρωτο νά ύποστώσιν ετι δεινότερα.

Τήν έπαύριον τής εξόδου καθαρός καί διαυγή; ή- 
τον 6 γλαυκός τής Κερκύρα; ουρανό:, ό δέ ήλιος όςτις 
εϊχεν ήδη άνατείλει διέχεε τά ; χρυσά; αυτού ακ τί
νας, δι’  ών κατεφαίνετο καθαρώτερου ή έρήμωσις καί 
ή καταστροφή τής Κερκύρας. Αίφνης ό καθαρός ού- 
τος ουρανό; ένεφελώθη, καί πέραν τής Στερεά; ήκού- 
οντο υπόκωφοι κρότοι άστραπών καί βροντών προμη·

! 1) "Evexa τή? ίστοριχή? exp:í<ia? iftttoutv v i οηιιιιύσω-
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νυόντων όσον οϋπω μεγάλην καταιγίδα. Καί ρετά 
μικρόν ηνεώχθησαν οί καταρράκται τού ούρανοϋ καί 
ήρχισε νά πίπτη ραγδαιοτάτη βροχή καταπλημμ,υ- 
ρίσασα τά  πάντα, ό δέ άνεμος όστις κατά τήν σ τ ιγ 
μήν εκείνην έφύσησε μόλις σείων τά  φύλλα τών δέν
δρων, μετεβλήθη ώ ; έκ θαύματος εί; τρομεράν λαί
λαπα κατασυντρίψασαν τάς σκηνάς καί τά ; άποθή- 
κας τών έχθρώ·'. Ανατραπε'ντων ουτω τών σκηνών 
τών Τούρκων, εύρέθησαν αίφνης οϋτοι έν τ ώ  ϋπαίθρω 
καί έτρεχον όπως προφυλαχθώσι* καί τινες ένόμισαν 
ό τι ήθελον σωθή έμβαίνοντες εντός τώ ν χανδάκων 
οΰ; εϊ/ον κατασ'.ευάσει πρός ύπεράσπισίν των, άλλά 
έκεϊ έπνίγοντο. Διαλυθέντο; ουτω τού στρατοπέδου 
οί Τούρκοι προσεπάθουν νά σωθώσι διά τής φυγή; 
καί κατηρώντο τήν ώραν καθ' ήν έπάτησαν τό κατη 
ραμένον τής Κερκύρα; έδαφος. Ενόμιζον δ'τι άληΟώ; 
ό βεός κατέτρεχεν αυτούς, ΐϊτ ι μάλλον δέ έπείσθη- 
σαν περί τούτου ore είίον, ώ ; λέγεται, καλόγηρον 
φε'ροντα είς τήν δεξιάν λαμπάδα καί καταδιώκοντα 
αύτούς άπειλητικώς. Ταϋτα βλε'ποντες οϊ Οθωμανοί 
έπορεύοντο πρός τό  μέρος όπου ήτον αγκυροβολημέ
νος ό Τουρκικός στόλο; όπως επιβιβασθώσι καί ά · 
πομακρυνθώσι τού καταδιώκοντος αύτούς καλογήρου. 
Καί ό Τούρκο; αρχιστράτηγος κατελήφθη υπό πανι
κού φόβου, άλλά προσεπάθίΐ ποτέ μέν διά λόγων 
θωπευτικών, ποτέ δέ διά δώρων καί δ ι’ άπειλών 
ν άναχαιτίσ/ι τόν φεύγοντα στρατόν οπω; καί τ ε 
λευταίαν φοράν έπιπέση κατά τής πόλεως. Εφοβεϊτο 
ό τάλα ; νά έμφανισΟή ένώπιον τοϋ Κυρίου του χωρίς 
συνάμα νά κχταίέσ/, εί; τούς πόδας αύτοϋ τά ; κλεϊ; 
τής Κερκύρας.

¿γνώριζε τήν θηριωδίαν τώ ν Οθωμανών Αύτοκρα- 
τόρων, οΐτινες έλεγον τοϊς άρχηγοΐς των έκστρατει- 
ών* ι  ή τά ; κλεϊς τής πολιορκηθησομένης πόλεως ή 
τάς κεφαλάς σας » .  Αλλά φανέντο; τοϋ στόλου τής 
Ισπανίας έρχομένου πρός ένίσχυσιν τοϋ Ενετικοϋ, 
ήλλαξεν αμέσως ιδέαν, καί κατεσπευσμένο»; έπεβιβά- 
σθη εί; τά  πλοία, καί άπέπλευσε πρίν ή εϊσπλεύση 
ό Ισπανικός Πνέοντος δέ ούρίου άνεμου έξήλθεν ά- 
κινδύνω; είς τόν κόλπον καί διευθύνθη πρός τόν τή ; 
Κορώνη; τοϋ Μ ,ρέως. Ουτω δέ οί Οθωμανοί μετά τεσ- 
σαρακονταπενθήμερον έν Κερκύρα διαμονήν άνεχώρη- 
σαν, έγκαταλιπόντες εξήκοντα πυροβόλα, ό/.τώ βομ- 
βορριπτήρας, πολυαρίθμου; τοοφά; καί πολεμεφόδια 
καί δεκαέξ χιλιάδα; νεκρών, οίτινες, διεσκορπισμένοι 
ένθεν καί ένθεν, κατεδείκνυον τήν άνδρίαν άμα δέ καί 
τήν σταθερότητα τής φρουράς. II δέ Κέρκυρα διά 
τή ; άντιλήψεως, τού θαυματουργού Προστάτου αύ 
τής ού μόνον έσιόθη, άλλά καί άνεχαίτισε τόν Οθω
μανόν όπως μή προβή καί πέραν τή ; νήσου. Εάν οι 
Οθωμανοί κατελάμβανον τήν Κέρκυραν, τό  προπύρ 
γιον τούτο τής Αύσεως, ήθελον βεβαίως μεταβή μετά 
ταϋτα καί είς Ιταλίαν καί κυριεύσει ίσως πολλά 
μέρη αυτής. Ευγνωμοσύνην λοιπόν οφείλει ή Δύσι; 
πρό; τήν Κέρκυραν άπαλλάξασαν αυτήν τή ; Τουρκι 
κής βαρβαρότητος. Εν τή  Οθωμανική Ιστορία άπαν
τά  τ ι ;  δύο νήσου; κειμένας τή ν μέν εί; τ *  πρόθυοα 
τοϋ Αιγαίου πέλαγους τήν δε εϊ; τό στόμιον τής Α-

δριατικής, αΐ-.ινε; κατεσύντριψαν τήν πολυκεφαλον 
τού Ισλαμισμού άγερωχίαν, τήν ‘ Ρόδον έπί Μωάμεθ 
τοϋ Β' (1 ), καί τήν Κέρκυραν έπί Σολιμάνου καί έπί 
Αχμέτ τοϋ Γ '.

Διαδοθείσης τής είδήσεω; τής κατεσπευσμένη; ά- 
ναχωρήσεως τώ ν Τούρκων, 6 λαό; έπλήσθη άπερι- 
γράπτου χαράς, καί άμέσω; έδραμεν εί; τά ; έκκλη- 
σία; όπως έν ταπεινότητι άποδώση τά ; ευχαριστί
ας αύτοϋ πρός τόν θαυματουργόν άγιον Σπυρίδωνα, 
διά τών ισχυρών μεσιτειών τοϋ οποίου έκίνησε τήν 
θείαν εύσπλαγ/νίαν υπέρ τή ; Κερκύρας. Ó δέ α ντι
πρόσωπο; τή ; Ενετικής Δημοκρατίας Γεν. Καπετά- 
νο; Πισάνης, έξέδοτο τό επόμενον θέσπισμα, δ ι’ ου 
άπεφασίσθη ϊνα τήν 1 1/23 Αύγουστου, καθ' ήν ή 
Κέρκυρα άπηλλάγη τοϋ δεινού κινδύνου, εκτίθεται 
τό  θαυματουργόν λείψανον τοϋ Αγίου καί μετά τήν 
τέλεσιν τής λειτουργίας φέρεται έν λιτανεία κα
τά  τήν πόλιν.

«  Επί τή ; πολιορκία; τοϋ φρουρίου τούτου τώ ν  
Κορυφών όρατή ύπήρξεν ή προστασία τοϋ ένδοξου Α 
γίου Σπυρίδωνος, ίιπό τών ισχυρών μεσιτεύσεων τοϋ 
οποίου κινηθεϊσα ή θεία εύσπλαγχνία ήθέλησε να 
ποιήστ) τόσον λαμπρότερο·» τό  θαύμα, όσον καθ ήν 
ώραν ήτο μάλιστα έπικείμενο; ό κίνδυνος, διά άπροσ- 
δοκήτου εύτυχοϋ; μεταβολής, ήκολούθησεν ή ποθητή 
έλευθέρωσι; τοϋ αύτοϋ φρουρίου, κατεσπευσμένο»; τών 
πολεμίων άράντων τό  στρατόπεδον, καί έγκαταλι- 
πό/των τό  πυροβολικόν, τά  πολεμεφόδια καί τήν α 
ποσκευήν. Πρό; τήν ένάργειαν τοσούτου θαύματος 
πάσα καρδία καί πάσα διάνοια όφείλει νά προσπέση 
προσευχομένη, καί έν ταπεινότητι τά ; ευχαριστία; 
αϋτή; άποδίδουσα, νά κατάδειξη τό μέγεθος άμα 
τής ευεργεσίας καί τοϋ κοινού όφειλήματος. Καί έ- 
πειδή είς ταϋτα πρέπει νά προστεθώσι τά  άποτελέ- 
σματα δημοσία; ευλαβούς ευγνωμοσύνης, κρίνει εύλο
γον ή έξουσία αϋτη νά καθιερώση διηνεκώς έπέτειον 
μνημόσυνον τή ; εύτυχοϋ; εκείνη; ημέρας, καθ ήν εϊ- 
δομεν καταβεβλημένα; τά ; προσπάθειας, έξηυτελι- 
σμένην τήν υπερηφάνειαν καί τοϋ; βαρβάρου; ϋπ’ 
αύτοϋ τού φόβου αύτών τραπέντα; εί; φυγήν ότε μάλ
λον ήλπιζον νά έπιθέσωσι σκληρόν ζυγόν εί; τοϋ; 
λαούς τούτου; καί νά ύπερνικήσωσι φρούριον όπερ ε 
ξασφαλίζει τήν Χριστιανοσύνην κατά τών είσβολώ» 
αύτών. Εί; δόξαν λοιπόν θεού τοϋ Κυρίου, καί εί; 
τιμήν τοϋ Αγίου άντιλήπτορο;, δυνάμει τών παρόν
τω ν καί τή  έξουσία τοϋ ήμετέρου Γενικού Καπιτανά- 
του άποφασίζεται, ϊνα /.ατά πάν έτος, τήν άφιομνημό- 
νευτον ημέραν τή ; 2 2 Αύγουστου έ. ν. δηλαδή I I 
£. π. μέλλει νά έκτίθηται τό  θαυματουργόν λείψανον 
τοϋ αύτοϋ Αγίου, μ.ετά τήν τέλεσιν τής λειτουργίας, 
νά φτρηται έν λιτανεία κατά τήν πόλιν, συνοδευόμε- 
νον ύπό τοϋ κλήρου, τών δημοσίων προστατών, καί 
τώ ν άρχών τής αϋτή; πόλεως, μετά τής μεγίστη; τοϋ 
λαού ακολουθία;, ίνα πάντε; έπικιλώνται διηνεκείς

( I )  "Opa í:a-ip-.6í|-< z ip ’, τω ν  ΐ ζ ζ ο τ ώ ν  τοϋ  άγί υ Ίω άννον τΐ, 
'Γ ιιο-.σ ιλήμ έν τή  νή »ω  'Ρόόω, έν τώ  «ρ . 200 τή? Ila v i ea? 

β ιλ . 122, i z i  τ ιϋ  ϊν γγρ ίΒ Ϊω ?  τ ή ;  ζαροϋϊη? ζοιηΟ ι'ουν.
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τά ; αύτάς ευλογία;, ό'πω; καί κατά τό μέλλον προ- 
στατεύωσι καί ύπερασπίζωσι κατά των επιβουλών 
τών άπιστων τήν πόλιν καί τήν νήσον. Πρό; πλειο 
τέραν δέ λαμπρότατα καί χαρμοσύνην πρέπει κατά 
τήν τελετήν ταύτην τό  άγιον λείψανον νά χαιρετά· 
τα ι παρά τών φρουρίων καί παρά τών τυγχανόντων 
πλοίων διά τώ ν εις τά ; άλλα; λιτανεία; τού αύτοϋ 
Αγίου συνήθων πυροβολισμών, εϊ; αθάνατον μαρτυ 
ρίαν τ?,; ένεκα τοσοϋτον ευτυχούς συμβάντος δημο 
cía; εύγνωμοσύνης.

ο Αφιέρωσεν ή έςοχωτάτη Σύγκλητο; μεγάλην 
λαμπάδα άργυράν, ϊνα ύπάρχη, πάντοτε αναμμένη έ- 
νώπιον τού Αγίου, καί πρό; συντήρησιν θέλει προμη
θεύεται παρά τού Δημοσίου κατ’ έ το ; τό άπαιτούμε- 
νον έλαιον. Πρό; δέ τούτοι; άναγνωρίζοντες καί ήμεί; 
εύλογον τήν έξάσκησιν έργου τινά; έλεημοσύνη; πρό; 
τού; πτωχού;, δπερ εΐναι ή πράξις ή μάλλον εύπρόσ- 
δεκτο ; πρό; τόν Θεάν, θεσπίζομεν νά ληφθώσι κα τ’ 
έτος, έκ τού δημοσίου ταμείου, ρεάλια έκατόν πεν- 
τήκοντα, οίουδήποτε νομ,ίσματο;, ϊνα διανεμηΟώσιν 
εί; τού; πτωχού;, Λατίνου; τε  καί Γραικού;, εί; τού; 
κατά την πόλιν έπαιτοΰντα;, καί εί; τού; μέ. όντας 
εί; τά ; εαυτών κατοικία;' παραδιδομένου τού ήμίσε- 
ω ; τών χρημάτων τούτων εί; τόν περιφανέστατον 
κύριον Αρχιεπίσκοπον, τού δέ έτέρου εί; τόν κύριον 
Πρωτοπαπάν, ϊνα όμέν πρώτο; ποιήση τήν διανομήν 
εί; τού; πτωχού; τών Λατίνων, ό δέ δεύτερο; εί; 
τού; τώ ν Γραικών, την αύτήν ημέραν τη ; λιτανεία;, 
ενώπιον τώ ν  παραστατών, ϊνα έφελκύσωμεν πάντοτε 
μάλλον καί τά ; εύλογία; τού ΐψ ίστου , καί την μ ε
σιτείαν τού θαυματουργού αύτοϋ 'Αγίου, ύπέρ τών 
δημοσίων δπλων, καί υπέρ τη ; διηνεκοϋ; διασώσεω; 
τού φρουρίου τούτου καί τη ; νήσου ύπό τό  κράτο; 
τη ; Γαληνοτάτη; Πολιτεία;. Τών παρόντων δ ια τά τ- 
τομεν την εγγραφήν δπου δει, καί ίδ ίω ; έν τώ  δη
μόσιό» τούτω  Ταμείω διά την διά παντό; έκτέλεσιν 
αύτών. Πρό; πιστοποίησιν τούτων κ.τ.λ.

«  Κερκύρα, τρ  3 0 Μαρτίου 1717 έ. ν. 

α Ανδρέα; Πισάνη;, Γενικό; Καπιτάνο; s.
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¿ ιή γ η σ ις  ΐο τορ ιχ ι¡.

(Τέλος. φυλλάβ. 2 7 3 )

—οοο—

Καθ’ δλον τόν βίον του έμιμεϊτο τήν ούρανίαν πραό 
τη τα  τού Σωτήρο; ημών, τού όποιου τό παράδειγμα 
μιμούμεθα τόσον ολίγον. Προσβληθεί; έμμανώ; καί 
άσέμνω; υπό τινο; τώ ν κυριωτέρων περιοδικών συγ
γραμμάτων ( I ) ,  έλαβε καί άνέγνωσε παρόντο; μου 
τό  φυλλάδιον τό  περιέχον τήν ϋβριν, υβριν προσωπι
κήν, καί ούτε κάν συνωφρυώθη, άλλά μέ εϊπεν'

—  ίδού μάταιαι ύβρεις- τό  πάθο; είναι σφοδρό;

'  1 τ ό  Χ β ν -Λ Ιο ιιΐΙ ιΙν  Μ «5ιι2 Ϊπρ.

άνεμο; σβύνων τή ν  αλήθειαν' πω; οί άνθρωποι αυτοί 
θέλουν νά πιστεύσωμεν τά ; κρίσί'·; των, αφού δέν εί
ναι απαθείς; Καί δμω; δεν είναι δλω; άφυέ; τό άρ- 
θρον' ήπατήθην κατά τ ι .  0  γράψα; άνεκάλυψεν έπι- 
τηδείω ; τό  ασθενές μέρο; τού Οώρακό; μου.

—  Αισθάνομαι, άπεκρίθην, πόσον τοιαύτη αδικία 
είναι οδυνηρά καί πρόξενο; λύπη;' τό  κατ' έμε Οά 
ήσθανόμην πολύ τά ;  τοιαύτα; προσβολά;.

—  Εμέ δμω; δεν μέ ανησυχούν διόλου' πρό πολ· 
λοϋ μένω άναίσθητο; εί; τά ; προσωπικά; υβρει,-.

—  Καί ή κοινή γνώμη ;  . . .

—  Μή συγχέομεν αύτήν, ϋπέλαβεν εκείνο;. Τό 
μέν κοινόν, τό  συλλογιζόμενον καί έξετάζον καί κρί
νον, θά μέ κρίνη δπω; έχω  δικαίωμα νά κριθώ' τό  
δέ τυφλόν καί εύπιστο·» καί μωρόν κοινόν, αξίζει νά 
τό  άπαλλάξωμεν τή ; απάτη; ; ΟχΓ αί γνώμαί το » 
είναι άστατοι, καί άτακτοι αί χρίσει; του' είναι γνώ- 
μαι δικαστηρ ου συγκειμένου άπό βρέφη θηλάζοντα. 
Οθεν ούτε κάν ενθυμούμαι δτι υπάρχουν.

Είχον συνειθίσει νά τόν βλέπω πάντοτε τόν αυτόν, 
πράον, άνδρεϊον, άκακον καί ταπεινόν. Ποτέ τό πρό- 
σωπόν του δέν ήτο τεταραγμένον' ποτέ δέν παρετή- 
ρησα σφοδράν ή άτακτον συγκίνησιν εί; τή ν  καρδίαν 
του. Μίαν δμω; τών ημερών τό μ-έτωπόντου δέν ήτο 
4 ;  συνήθω; ομαλόν, καί τό ήθό; του έφαίνετο ζοφε
ρόν. Παρατηρήσα; δέ τήν απορίαν μου μέ είπε'

—  Κυτάξετε, ιατρέ, τόν σφιγμ,όν μ.ου, καί θά 
ίδήτε δ τι είναι άτακτο; καί συνεχή;, ί] ταραχή αύ· 
τή, συμβαίνουσα εί; άνθρωπον προσπαθοϋντα νά νικ-κ 
τά  πάθη καί άφιερώσαντα μέρο; τή ; ζωή ; του εί; 
τήν σκληράν ταύτην δοκιμασίαν, μέ προξενεί σχε
δόν εντροπήν.

—  Τωόντι, ή κυκλοφορία τού αίμα τό ; σου δέν 
είναι τακτική.

—  Από τινων-ημερών μ έκυρίευσε νευρικό; ερε
θισμό;. Θέλω νά έργασθώ' βιάζω τόν εαυτόν μου, 
άλλ' ό νοϋ; μου μ.’ έπιβουλεύεται.

—  ϊσω ; άπροσδόκητόν τ ι  περιστατικόν . . .
—  Οχι, τίπ οτε νέον, έκτό; μόνον παραδόξου τι- 

νό; άλλοφροσύνη;, πηγήν έχούση; τήν αδυναμίαν τών 
νεύρων μου.

—  Φάντασμα λοιπόν;

—  Σχεδόν. Καθήσατε καί άκούσατέ με, άλλά 
χωρί; νά γελάσετε.

—  Ελπίζω ο τι μέ θεωρείτε ελεύθερον δεισιδαι
μονιών καί ψεύδους. όθεν, καί άν αποδώσετε εί; τήν 
νοσεράν μου κατάστασιν τήν διήγησίν μου, είμαι βέ
βαιο; δτι δέν θ’ αμφιβάλετε περί τή ; άληθεία; τών 
λόγων μου. Εγώ αύτό; σχεδόν πιστεύω ό τι άλλόκο- 
τό ; τ ι ;  άπάτη, προερχομένη άπό τήν αδυναμίαν μου, 
έπροξένησεν αύτό τό  φαινόμενον. Χθέ;, μόλι; έπια 
τεϊον μέ τήν κόρην μου, καί ήσθάνθην τήν άνάγκην 
νά ησυχάσω. Συνειθίζω, κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, 
νά έπισκέπτωμαι τό  χημεΐόν μου, διά νά βεβαιόνωμαι 
δτι δλα είναι έν τά ξει καί δέν έχομεν φόβον κινδύνου. 
Οταν έμβήκα χθέ; κρατών κηρίον, είδα εκστατικό; 
ο τ ι δέν ημην μόνο; εί; τήν μεγάλην εκείνην αίθουσαν. 
Ανθρωπό; τ ι ;  υψηλό; μαύρα φορών, κρατών καί αύτό;
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άμυδρόν φώ;, χωρί; διόλου νά προσέξ-ρ εί; εμέ, έκλειε 
τά  έρμάρια, έτακτοποίει τά  αγγεία, έκαθάριζε τά ; 
φιάλας, έτοποθέτει τά  βιβλία εϊ; τά ; θέσεις τω ν, καί 
μέ άταραξίαν, χωρίς νά προξενήστι τόν έλάχιστον 
θόρυβον, έκαμε τόν γύρον τής αιθούσης. Αίσθημα τρό
μου έγεννήθη εί; την καρδίαν μου, καί δέν έτόλμων νά 
τόν διακόψω. Εφαίνετο δ τι έγνώριζε κάλλιστα τά 
εργαλεία μου δσον καί έγώ . Τόν έβλεπα καθαρά δ 
πω; σά; βλέπω τώρα, καί μέ αγωνίαν παρετήρουν 
δλα του τά  κινήματα, ό τ ε  δέ έμβήκεν εί; τό  μικρόν 
μου δωμάτιον τόν ήκολούθησα έκθαμβο;.

0  μαυρφορεμένο; αύτό; κύριος έξηκολούθησε τήν 
εργασίαν του, έκλεισε τό  τηλεσκόπιον, έσκέπασε τά 
ποτήρια, έβαλεν εί; τήν θήκην του τό  νέον μου χρο- 
νόμετρον, ¿τακτοποίησε·» δλα τά  αστρονομικά εργα
λεία τά  όποια είναι πλησίον τού παραθύρου, καί έλ· 
θών εί; τό  γραφείόν μ,ου έκλείδωσε τά  συρτάρια, 
έρριψε τά  κονδύλια εί; τήν φωτίαν, έχυσε τήν με
λάνην εί; τήν στάκτην, καί έθεσεν επάνω τή ; τοα- 
πέζης τό  κλειδιού. Τότε ήθέλησα νά πλησιάσω, άλλ’ 
αύτό; σταθεί; έστράφη πρό; εμέ, μέ παρετήρησε μέ 
σοβαρότητα, άμα δέ καί μέ ίλαρότητα καί μέ με
λαγχολικόν ήθος, έσεισε τήν κεφαλήν, έπροχώρη- 
σεν ολίγον, έσβυσε τό  φώ; του, καί έγεινεν άφαντο;. 
Τό πρόσωπον τού φαντάσματος μέ ήτον γνοιστόν' ή- 
τον τό  τού περιφήμου Βοόλου (1 ),  δπω; παριστάνε- 
τα ι εί; τό  περί τού ατμοσφαιρικού άέρο; σύγγρα- 
μά του.

—  Περίεργον τω όντι!
—  Καί τόσον μάλλον, δσον αείποτε έτίμησα τόν 

με'γαν αυτόν άνθρωπον' υπόδειγμα τής ζωής μου έχω 
τήν ζωήν αυτού, καί άσπάζομαι τά ; άρχάς του. Δέν 
σά; φαίνεται παράδοξον δ τι ήλθε καί έκλεισε τό χη
μείάν μου, είδοποιήσας με διά τούτου νά φροντίσω 
διά τά ; υποθέσει; μου ; Δέν σας φαίνεται ή παράδο
ξο; αυτη έπίσκεψις ώς είδος επισήμου συμβουλής, 
ύ-ερφυοϋ; νουθεσία;;

—  Πώς! σείς, άνθρωπος φρόνιμο; καί συνετός, 
έταράχθητε άπό τοιοϋτον περιστατικόν;

—  Διόλου' δέν έχω τοιαύτην άδυναμίαν. Σά; βε- 
βαιώ δ τι διόλου δέν μέ τρομάζει ό θάνατο;' ταράτ- 
τε ι δμω; τόν νοϋν μου τό  φιλοσοφικόν ζήτημα, τό 
φαινόμενον τή ; οπτασία; αύτής. Λέν σάς φαίνεται ή 
ταραχή μου φυσική; Λέν νομίζετε δ τι εί; τοιαύτην 
περίστασιν, υπάρχουν πλήθος προβλημάτων, τά  όποια 
θά φε'ρουν αείποτε εί; έκστασιν τόν ανθρώπινον νοΰν; 
Τ ί θά είπώμεν καί οί δύο μα; έάν πραγματοποιηθώ, 
ή προειδοποίησι; τού σοφού Βούλου, έάν τά  έργαλεία 
τά  όποια ¿τακτοποίησε δέν τά  έγγίσω πλέον, καί 
έάν υποχρεωθώ νά χ .ΙιΙσω  τό  ϊρ γα σ τή ρ ιό χ  μ  ον;

όμολογώ δ τι οδυνηρόν αίσθημα έγεννήθη εϊ; τήν 
καρδίαν μου, διότι πολλήν είχον φιλίαν, ή μάλλον 
πολϋν θαυμασμόν πρό; τά ; άρετά; τού άνδρός εκείνου. 
Κλθών δέ εί; τήν οικίαν μου, δέν κατώρθωσα νά 
κοιμηθώ δΓ δλης τή ; νυκτό;. Εσηκώθην δλο; σύννους,

(1) Γνωβτοϋ i-. i l i u u a e ía ;  d v sxaX iA lt it  τ·υ , xa l 8ιά 

t i  π?βτ*ρή[**τχ χα ΐ τή ν  ίξ ιόλτγον  ί ί ιβ τ ιχ ή *  Ιι«γ «*γή ν του.

καί ήπόρουν πώ; άφήκα καί παρήλθεν ή συνήθης ώρα 
τώ ν έπισκέψεών μου, δτε έλθών ό υπηρέτη; μου μ’έ- 
νεχείρισε τήν έπομένην έπιστολήν τού φίλου μου, δς- 
τ ι ;  μ είχε προμηθεύσει τήν γνωριμίαν τού Κ . Ε . . 

α Φ ίλτα τε . . .

» Σπεύσατε νά έλθετε. Σήμερον τό  πρωί περί τήν 
έβδόμην καί ήμίσειαν Ιπαθε παραλυσίαν ό άξιο'λογο; 
φίλο; μα; Ε . . ., καί φοβούμαι μήπως ή προσβολή 
αύτή, ηνωμένη καί μέ τήν χρονικήν νόσον του, κα- 
ταστρέψνι όλοτελώς τό ασθενές σώμα του. Είμαι εί; 
τήν οικίαν του καί σέ περιμένω.

s ί. Δ . ρ

Εντός ολίγου εύρέθην εϊ; Λαμπέθ' καί άμέσω; μέν 
έφρόντισα πώ ; νά βοηθήσω τόν πάσχοντα, μ.ετά ταϋ- 
τα  δέ ήρώτησα έάν νέον τ ι  περιοτατικόν έφερε τήν 
καταστροφήν, άπό τήν οποίαν πιθανώτατον ήτο νά 
μή σωθή. Π κόρη του, κλαίουσα απαρηγόρητα, καί ό 
φίλος μου Λ . . . μέ άπεκρίθησαν δτι άπροσδόκητον 
καί τρομερόν δυστύχημα κατέστρεψε τόν φίλον μας. 
Καί αύτό; ό πάσχων καί ή νεκρά κόρη του έμειναν 
χωρί; άρτον! Τελευταία δοκιμασία, τελευταίο; στέ
φανο; τού μαρτυρίου !

0  φίλο; μας, οϊκτω φερόμενο; πρό; παιδίον π τω 
χόν μέν καί άστεγον, έχον δμω; καί νοϋν καί δρα
στηριότητα, παρέλαβεν αύτό καί ¿δίδαξε τά  πρώτα 
στοιχεία τή ; αριθμητική;, τή ; γεωμετρία; καί τήν 
καταστιχογραφίαν, είτα  έδωκεν αύτόν ώ ; γραφέα εϊ; 
έμπορόν τινα. Τοσούτω δέ καλώ; έφέρθη 6 νέο; αύ
τό ;, καί 6 προστάτη; του τοσοϋτον εύχαριστήθη δτι 
έσωσε τοιοϋτον νέον άπό τήν δυστυχίαν, ώστε παρε- 
χώρησεν αύτώ χρηματικόν τ ι  ποσόν, διά τού όποίου 
ήρχισε νά έμπορεύεται μόνος, τό  δέ έμπόριόν του, 
ένεκα τή ; οικονομία;, τή ; φιλοπονίας καί τή ; έπιμο- 
νή; του εύδοκίμησε. Τότε 6 Ε . .  . έδωκεν αύτώ και 
άλλα χρήματα, χαίρων διά τήν εύτυχίαν τού προ* 
στατευομένουτου. Τό έργαστήριον τού νέου είχε πάν
το τε  εργασίας, καί αύτό; έπλήρωνε τακτικά εϊ; τόν 
κύριόν του τά  χρήματα οσα τώ  είχε δανείσει. Εκ 
τούτου ένθαρρυνθείς δ Ε . . . ένεπιστεύθη εϊ; τόν νέον 
δλην του τήν περιουσίαν, ήτοι 450 περίπου χιλιάδα; 
δραχμών, αΐτινε; ήσαν ή προίξ τή ; θυγατρός του, 
πέντε μόνον το ί; θ/θ λαμβάνων τόκον.

Ο νέο; έπεδόθη εϊ; έπιχειρήσεις τολμηρά;, καί ρε- 
ταβαλών χαρακτήρα, ώ ; συχνά συμβαίνει εί; τού; 
νέου;, παρεδόθη εί; ελαττώματα  δαπανηρά. Ενώ δέ 
δλοι ένόμιζον δ τι αί υποθέσεις του εύδοκίμουν, αύτό; 
έχρεωκόπησε, καί κατέφαγεν όλόκληρον τήν περιου
σίαν τού φίλου μ «;, ίδού πόθεν ή παραλυσία του.

—  Καί δέν έχει. ήρώτησα, τίποτε πλέον ;
—  Ολα, δλα τά  άποτελέσματα τών οικονομιών 

καί τώ ν στερήσεών του, δλα τά  κατέφαγεν ό αγνώ
μων έκεΐνος!

—  Καί δέν άφήκε διόλου λείψανά τινα διά νά 
τά  μοιρασθούν οί δανεισταί;

—  Τό τέρα; αύτό έγραψε σήμερον εί; τόν εύεε- 
γέτην του, ό τι αναγκαζόμενο; νά φύγνι τούς δανει- 
®τά; του, έλυπείτο δ τ ι δέν είχε καιρόν νά τόν έξη-

2 7 3
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γήση διά ζώσης τό  δυστύχημά του, δ τι δμως θά 
λάβη χα.1ό>· ¡ ι ιρ ϋ ιο γ .

—  Τρομερόν! Καί ή Κ. Εμμα δέν έχει συγγενείς;
—  Κανένα, όλη  ή προίκά της έχάθη, καί σήμε

ρον μένει χωρίς λεπτόν. Τ ί τρομερά πληγή διά τόν 
ταλαίπωρον πατέρα!

—  Αδύνατον νά μήν άποθάννι.
Εμβάντες εις τόν κοιτώνα του άσθενούς εΰρομεν 

τήν θυγατέρα του γονυπετούσαν παρά τήν κλίνην του, 
κλαίουσαν καί κρατούσαν τήν κατάψυχρον χείρα του 
πατρό; της, δςτις προσήλωσε μέν εί; ίμ δς τούς 
οφθαλμούς δέν μάς έβλεπεν δμως. Ολον τό αριστερόν 
μέρος του προσώπου του ήτο παραλυτικόν. Μετά 
πολλούς δέ αγώνας έκίνησε τά  κάτωχρα χείλη του, 
και μόλις ένήρθρωσε τάς λέξεις ταύτας-

—  Βλέπετε . . .  ό Κ . Βόϋλος . . . .  ό Κ.. Βοϋ- 
λος . . . είχε δίκαιον . . . πρέπει νά κλείσω τό  έρ- 
γαστήριόν μου.

Κ ατά  σπανίαν άλλ' εύνοϊκήν σύμπτωσιν τήν προσ
βολήν της παραλυσίας διεδέχθη πυρετός. Κ α τά  δευ- 
τέραν δέ σύμπτωσιν ε τ ι παραδοξοτέραν, τό ραχο- 
κόκκαλον έπαυσε νά πονγ. Ενεκα τούτου ό φίλος μας 
ήρχισε νά τήκεται καί νά σβέννυται βαθμηδόν. Εγώ 
δέ λησμονών τά  άλλα μου καθήκοντα, κατέτριβον 
καθ’ έκάστην πολλάς ώρας πλησίον του, θαυμάζων 
τήν θείαν τω όντι ψυχήν του. Ούτε καν ήγανάκτει 
κατά τού άγνώμονος καί βαρβάρου νέου δςτις τόν είχε 
καταστρέφει' καί τό κατ' έμέ, δέν έδυνάμην νά εν
νοήσω τόν βαθμόν τής εύμενείας, τής εύσεβείας καί 
τής υπομονής του. Εάν οί Διαμαρτυρο'μενοιείχον αγίους, 
βεβαίως θ’ άπή,τουν νά καταταχθή μεταξύ αύτών.

Μίαν τών ημερών έλεγον πρός αύτόν δτι δυνατή 
καί πιθανή ητο ή εντελής θεραπεία του.

—  όχ ι, άπεκρίθη- ό Θεός μ’ έστειλεν εύγενή ά γ 
γελον, τόν όποιον θ’ ακολουθήσω. Μόνον διά τήν 
κόρην μου λυπούμαι, διότι ή άθλία έχασεν ο,τι καί 

* ν ϊΓχε'
—  Τό τέρας! . . . σάς έγραψε, νομίζω, δτι θά 

εχετε μερίδιον.

—  Τίποτε δέν περιμένω άπό άνθρωπον δςτις έλη- 
σμόνησε τάς άρχάς του καί κατεπάτησε τήν ηθικήν- 
τόν συγχωρώ δμως. Αφού έχασε τήν ύπόληψίν του, 
αισθανόμενος καί τήν μαύρην του αχαριστίαν, θά 
βυθισθή μέ απελπισίαν εις έλαττώματα . Τοιούτον 
είναι τουλάχιστον τό  μέλλον τών ελεεινών τούτων 
ανθρώπων. Καί εγώ , εάν ζήσω ένα μήνα ακόμη εις 
τόν κόσμ.ον, δέν θά έχω πώς νά πληρώσω τό  ένοίκιόν 
μου! Πρέπει ν άναχωρήσω άπό αυτήν τήν οικίαν . .  . 
ν’ αλλάξω κατάλυμα . . . καί εις τήν κατάστασιν 
εις τήν όποιαν είναι ή υγεία μου . . . νά πωλήσω 
τήν βιβλιοθήκην . . . τ ά  εργαλεία . . . τούς παλαιό - 
τάτους αυτούς συντρόφους καί φίλους μου !

—  Μήν ένθυμεισθε τά  τοιαύτα. Οί φίλοι σας θά 
προλάβουν αυτά τά  δυστυχήματα- δεν θ ’ άφήσουν 
νά μολυνθή ό οίκός σας.

—  Υποτάσσομαι, φίλε μου, εις τό  θέλημα τού 
Κυρίου- όλίγαι ήμέραι μέ μένουν. Εάν οί φίλοι μου 
μ ένθυμώνται, άς φροντίσουν διά τήν ορφανήν κόρην

μου- τούς τό  παρακαλώ θερμώς. II άθλία ! . . . «ε έ  
μου! . . . θεέ μου ! . . . προστάτευσέ την !

I I  είδησις τού προσεγγίζοντος θανάτου τού σοφού 
Ε . . .  διεδόθη πανταχού, καί άνεζωπύρησε τήν υπέρ 
αύτού ύπόληψίν καί τόν θαυμασμόν, ειλικρινείς μέν 
άλλά σχεδόν άσυντελεΐς. Τότε ήρχησαν νά τόν τ ι-  
μώσιν δτε έμαθον δ τ ι θ ’ άποθάνη. Πολλοί εύγενεΐς, 
καί άνώτεροι δημόσιοι λειτουργοί, καί μέλη τών δύο 
βουλών έπεσκέφθησαν αύτόν. Εν τοσούτω έπρεπε 
νά άλλάξ·ρ κατάλυμ,α- τά  εργαλεία τά  όποια παρε- 
μύθουν τούς πόνους καί έτερπον τόν βίον του, έπω- 
λήθησαν τό εικοστόν τής τιμής των, καί ένοικιάσαν 
τες πλησίον έκεϊ πενιχράν οικίαν τόν μετεφέραμεν 
έπί φορείου. 11 δοκιμασία αυτη ήτο δεινοτάτη εις 
γέροντα ψυ^ορραγούντα, άποχωριζόμενον άπό πραγ
μάτων τά  όποια συνείθισε νά βλέπρ έπί μακρόν χρό
νον. Καί δμως ό Ε . . . ήσθάνθη μέν τήν οδύνην ταύ · 
την, τήν ύπέμεινεν δμως χωρίς νά γογγύσ-ρ.

— Βλέπετε, μέ είπεν, δ τε  τόν εϊδον κατά πρώ
τον εις τήν νέαν του κατοικίαν, δ τι προοιμίασα τήν 
μεγάληνμου μετοικεσίαν δ ι’ άλλης μικροτάτης. ίδού 
έγώ εις τό μεταίχμιον τής μονής εις τήν οποίαν θά 
μεταναστεύσουν δλοι οί θνητοί, καί όπου δέν θ’ αρ
γήσω να μεταβώ διά παντός.

—  Πάσχετε πολύ ;

—  ό χ ι- άναλύομαι βαθμηδόν. Φίλεμου, έπρόσθεσε, 
λαβών τήν δεξ άν μου μέ τήν ψυχράν καί ίιγράν χεϊ- 
ρά του, σάς έ γνώρισα πρό ολίγου, σάς τιμώ δμως καί 
σάς άγαπώ. θά  μέ συγχωρήσετε έάν εις τήν διαθή
κην μ.ου δέν θά άνταμειφθοΰν δεόντως οί κόποι σας, 
δπως έπεθύμουν καί δπως τό  έσυγχώρει ή πρώτη μ.ου 
κατάστασις;

—  Εις τό  δνομα τής τιμής καί τής αγάπης περί 
τών οποίων ώμιλήσατε πρό ολίγου, μήν αναφέρετε 
ποταπά συμφέροντα. Αφετέ με νά σάς άκούω, νά 
σάς όμιλώ, νά ώφελώμαι άπό τήν θείαν σχεδόν σο
φίαν τήν οποίαν ό θεός έκαθάρισε καί έστερέωσε διά 
τόσων παθημάτων. Μήμε στερείτε τήν εύχαρίστη- 
σιν ταύτην μεταχειριζόμενοί με ώς άνθρωπον ζη - 
τούντα μισθόν.

—  ό χ ι! δχ ι! άνεφώνησε, θλίψας άσθενώς τήν 
χείρά μου.

Ούτε πρός χιλιάδας δραχμών δέν 0 άντήλλασ- 
σον τήν συγκίνησιν τήν όποιαν ήσθάνθην δτε έσφιγ- 
ξε τήν δεξιάν μου. Πόσον ή κλίνη εκείνη τού θανά
του, καί τοι πολιορκουμένη άπό τόσας δυστυχίας, 
άπό τόσας θλίψεις, άπό τόσην ένδειαν, καί άπό τοι- 
αύτην αχαριστίαν καί επιβουλής ήτο δμως ιλαρά καί 
γαληνία! Οποία διαφορά μεταξύ τής ειρηνικής εκεί
νης αγωνίας, καί τού τρομερού θανάτου πολλών, οίτι- 
νες έλαμψαν μέν εις τόν κόσμον, έπί τέλους δμως 
έμειναν μέ έλαττώμ,ατα καί ελέγχους συνειδήσεως! 
Αί περί αΐωνιότητος, περί τού προορισμού τού άνθρώ - 
που, περί τής ψυχής, περί τού μέλλοντος σκέψεις τού 
φίλου μου, ησαν σύμφωνοι μέ τήν χριστιανικήν του 
καρδίαν καί υπομονήν. Τόν ήκουα μέ ενθουσιασμόν 
καί μέ ηδονήν- ήσθανόμην τήν μελαγχολικήν καί ά- 
ληθή τέρψιν τήν οποίαν ήσθάνοντο καί οί μαθηταί
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τού Σωκράτονς, δτε ό μέγας ούτος άνήρ μετέδιδεν 
εις αυτούς, πρό τού θανάτου του τούς θησαυρούς της 
προφητικής του σοφίας.

’Ανεπαίσθητος έξασθένησις τών δυνάμ-εών του έφε- 
ρεν εις τόν τάφον τόν θαυμ,αστόν τούτον άνδρα. II 
εσωτερική γαλήνη τής ψυχής του παρέτεινε τήν ύπαρ- 
ξίν του. Άπροσδόκητός τις περίστασις συνταράξασα 
ζωηρώς αύτόν, έπετάχυνε τήν κρίσιν. Αύτός εκείνος ό 
αγνώμων νέος έτόλμησε νά παρουσιασθή εις τόν άπο - 
θνήσκοντα. Τήν ώραν εκείνην εύρισκόμην παρ αύτώ, 
καί δέν θά λησμονήσω τά  διατρέξαντα.

—  Κύριε, είπεν ό οικοδεσπότης πρός τόν άσθενή, 
κύριός τις ζητεί νά σάς όμιλήσνι.

—  Ποιος είναι;
—  Αέν ήξεύρω- τό πρόσωπόν του δέν μέ είναι 

άγνωστον- πρό τίνος καιρού γυρίζει εις τήν γειτο
νίαν μας. Φαίνεται δτι πολύ επιθυμεί νά σάς ίδή 
καί νά σάς όμιλήσνι.

—  Τί είδους άνθρωπος είναι;
—  Είναι μεγάλος καί ωχρός, καί έχει κομβωμέ- 

νον έως εις τόν λαιμόν τό επανωφόρι του.
—  Πήγαινε νά έρωτήσης τό δνομά του.
Ό τ ε  ό ψυχορραγών ήκουσε τό όλέθριον δνομα, 

ώχρίασεν έτι πλέον- ή δψις του έγεινε μελανή- στρα
φεί; δέ καί περιστραφείς εις τήν κλίνην είπεν-

—  Ό  ελεεινός ! τ ί  με θέλει; . . .
Καί άτενίσας με μέ ήρώτησεν-
—  Ήξεύρετε ποιος είναι αύτός ό άνθρωπος;
—  Τό ήξεύρω.
—  "Ας έλθη- δέν θά χάσω τήν γενναιότητά μου.
Καί ήλθεν. Οί πόδες του έκλονούντο, καί τό

βλέμμ.α του ένευε κάτω, πολλήν δέ ώραν έμεινεν εις 
τήν αύτήν θέσιν, ώς αν κατέτηκεν αύτόν ό έλεγχος 
τής συνειδήσεως. Μετά ταύτα πλησιάσας εις τήν κλί 
νην τού άσθενούς καί πεσών γονυκλητί, τάς χείρας 
έχων έπί τών οφθαλμών καί κλαίων, έπρόφερε τάς 
λέξεις ταύτας-

—  ΤΩ Κ. Έ . . .  . Κ. Έ .  . . !
—  Τί επιθυμείτε, ήρώτησεν ό Κ. Έ  . . . μέ 

άσθενή μέν άλλά πραεΐαν φωνήν.
—  Εύεογέτα μου ! . . . προστάτα μου ! .  . . Σάς 

εξύβρισα . . . έφέρθην μέ τρόπον άτοπον . . .
—  Κ. Ή  . . . μ.έ βλάπτετε. Βλέπετε δτι είμαι 

άρρωστος. Παρατηρήσατε εις ποίαν κατάστασιν εύ- 
ρίσκομαι.

—  Ή  ψυχρότης τών λόγων σας μέ παγόνει- έπι- 
πλήξατέ με δσον θέλετε, διότι είμαι άξιος επιπλή
ξεων. Η καρδία μου κατεσπαράττεται δταν ενθυ
μούμαι τό αίσχος καί τήν άτιμίαν τής πρός σάς 
διαγωγής μου . . .

—  Λοιπόν προσπαθήσατε νά διορθωθήτε.
—  Φίλτατε Κ. Έ  . . . εύεργέτα μου, ήμπορείτε 

νά μέ συγχωρήσετε; ήμπορείτε;
Ό  Έ  . . . έσιώπα έγώ δέ έβλεπα δτι έδυσκο- 

λεύετο νά τόν συγχωρήση. Ό  Κ . Ή  . . . έλαβε τήν 
χείρα τού άσθενούς καί κατεφίλει κλαίων αύτήν.

—  Έ στω ! είπεν ό άσθενής μετά πολύν άγώνα . . .  
σάς συγχωρώ . . . Προσπαθήσατε νά άπολαύσετε τήν

συγχώρησιν ix e lrov  . . . ό όποιος μάς κρίνει δλους- 
αύτή θά σάς χρησιμεύση περισσότερον άπό τήν ¿δι
κήν μου. . . τήν οποίαν σάς δίδω . . .  έκ βάθους 

ψυχής.
—  Πόσον είσθε ώχ ρός! πόσον φαίνεσθε πάσχων!

ΤΑ ! Κ . Έ  . . . καί αίτιος όλων αύτών είμαι έγο »! 
Κατηραμένος ! κατηραμένος !

—  Μήν προφέρετε τοιαύτα λόγια εις τόν κοιτώνα 
ψυχορραγούντος. Σηκωθήτε, μετανοήσατε- ή ζωή σας 
ήμπορεϊ νά διαρκέση πολύ . . . σάς λέγω  . . .  δ τι 
σάς . . . συγχωρώ . . . Θ άποθάνω παρακαλών τόν 
Θεόν νά σάς συγχωρήσγ.

■—  θ ’ άποθάνετε! άνέκραξεν ό νέος μέ φωνήν 
βραγχώδη καί άπορον.

—  Ναι, ’ ΐάκωβε. Μήν άποδιδεις τόν θάνατόν μου 
εις τόν έαυτόν σου- μήν άπελπίζεσαι. Πρό πολλ.ού, 
ώς ήξεύρεις, είμ.αι άρρωστος . . . δέν είσαι σύ . . .

■—  "Ω  ! έγώ , έγώ  είμαι ό φονεύς σας! ’Ελεεινός! 
άχάριστος! κατηραμένος!

—  Σιώπα! άπεκρίθη ό Έ  . . . μέ έντονωτέραν 
φωνήν.

Καί πραϋνθείς μ.ετ’  όλ.ίγον-
—  Τά γινόμενα, είπεν, ούκ άπογίνονται. Μήν ά- 

δημονεΐς, δέν έχω δύναμ,ιν διά νά ύποφέρω τοιαύτην 
ταραχήν. Σέ παρακαλώ, λυπήσου με. Έάν άληθώς 
μετανοτ,ς, Ιάκωβέ . . .

■—  Χύνω καί τήν τελευταίαν ρανίδα τού αίματός 
μου διά ν’ άποπλύνω τό  έγκλημά μου. ’Αλλά, τά  
πάντα άνωφελή! Καί έγώ είμ.αι καί δυστυχής καί 

ένοχος.
•—  7Ι!σο λοιπόν δυστυχής ή ένοχος, ήροιτησε μέ 

γαλήνην καί σοβαρότητα ό Κ. Έ  . . . δταν κατησώ- 
τευσες τήν περιουσίαν σου, ή μάλλον τήν έδικήν μου, 
διά τήν διεφθαρμένην έκείνην ή οποία σέ παρέσυρεν 
εις τόν όλεθρόν σου ;

Ό  νέος έγεινε κατακόκκινος καί δέν άπεκρίθη.
—  Σ έσυγχώρησα- τώρα πρέπει νά σέ κάμω έπι- 

πλήξεις τών οποίων έγεινες άξιος, καί παραπολύ- ή 
κακή σου διαγωγή μ ' έδίωξεν άπό τήν οικίαν μου 
εις αύτήν τήν ηλικίαν, άρρωστον, καί μ.’  έρριψεν εις 
αύτήν τήν κλίνην τού θανάτου- αύτή μ.’  έκλεψε καί 
μ’ έγύμνωσεν, αύτή έστέρησε τήν κόρην μου άπό τήν 
προίκά της καί τούς τελευταίους μου στεναγμούς 
άπό παρη- ορίαν καί άνακούφισιν, τάς οικονομίας μ.ου, 
τάς οποίας κατώρθωσα μ.έ τόσους κόπους καί τόσους 
ιδρώτας, τάς έκλεψες. Πώς είχες τοιαύτην καρδίαν; 

Ιάκω β ε ;
Κ α ί έσιώπησεν- ό δέ ένοχος ένευε τούς όφθαλμούς.
—  Δέν εϊμ.αι ώργισμένος έναντίον σου, έπέρασεν 

ή όργή μου- άλλ.ά λυπούμαι, διότι μέ ήπάτησες καί 
κατεχράσθης τήν έμπιστοσύνην μου.

—  ΤΩ κύριε! δέν ήξεύρω τ ί  τρομερά άπάτη μ' 
έπλάνησε, μέ έχασε . . . Μήν έμ,πιστεύεσθε εις άν
θρωπον . .  . ποτέ . . . είπε μέ φρίκην καί άπελπι- 

σί αν.
—  Δέν θά λάβω πλέον καιρόν ώστε νά έμπιστευ- 

θώ εις κανένα, ’ Ιάκωβε' άφίνω τόν κόσμον.
Ουτος δέ τεύς όφθαλμούς έχων προσηλωμένους
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βίς τον άρχαϊον κύριόν του, τά  χείλη ώχρα καί τρέ
χοντα, καί τό  σώμα άναφρίσσον άδιακόπως, έπλη- 
βίασεν ε τ ι μάλλον εις την κλίνην καί ήρώτηοε μέ 
φωνήν μόλις καταληπτήν'

—  Τωόντι μέ συγχωρείτε \
—  Ναι, εάν μέ υπόσχεσαι ό τι θά διορθωθ-ής. Καί 

άν ή μετάνοια σου είναι ειλικρινής, ένθυμοϋ ό τι δεν 
έβλαψες μόνον έμέ' ένθυμοϋ τήν κόρην μου . . .

Κ α ί εκλαυσεν ό γέρων!

—  'ϊγία ινε, είπε πρός τον νέον, πήγαινε' είναι 
πολύ αδύνατον' ή ταραχή μέ βλάπτει.

—  Θά κάμετε καλά, εϊπον εις τόν νέον, ν’ άπο- 
συρθήτε.

Τήν ώραν εκείνην έλθοϋσα ή Έ μμα έκάθησεν' ό δέ 
.Η  . . . έκβαλών άπό τό  θυλάκιόν του χαρτοφυλά- 
κιον κόκκινον, τό έρριψε μετά σπουδής εις του; πόδας 
τής νέας, καί έψιθύρισε ταύτα'

—  'Τγίαινε, κάλλιστε τω ν ανθρώπων' ΰγίαινε 
διά παντός!

Κ α ί έξήλθε ταχέως. Τόν εΐδον δέ άπό τό  παρά- 
βυρον άναχωρούντα μέ βήμα γοργόν. Ό  Κ . Έ  . . . 
έλειποθύμησεν έν τοσούτω ' άφοϋ έβοήθησα αύτάν, ά
νοιξα τό χαρτοφυλάκιον, καί εύρον ογκώδη φάκελλον 
τραπεζογραμματίων, καί τήν επιστολήν ταύτην'

« Σεβαστέ μοι, συ τόν όποιον τόσον ήδίκησα! "Ο
ταν άναγνώσετε τήν παρούσαν, ό γοάψας αυτήν θά 
εϋρίσκεται εις πλοϊον άναχωροΰν εις Αμερικήν. Κ ατε- 
χράσθη, άριστε τω ν ανθρώπων, τήν εμπιστοσύνην σας, 
ελπίζει όμως ό τι ή μετάνοιά του θά έλκύση τήν συμ- 
πάθειάν σας' ή συναπτομένη ένταϋθα ποσότη; είναι 
μικρά, ελπίζει όμως ό τι δέν 0’ άργήση νά ποάξγ τ ι  
γενναιότερον.

* Ί .  Ή .  »

Ή  ποσότης ητο τωόντι ελάχιστη (τρεις χιλιάδες 
λίραι στερλϊναι), εί; άκοον δυσανάλογος πρός τάς δε
καπέντε χιλιάδας λιρών, τώ ν  όποιων ή απώλεια 
κατέφερε τόν Έ  . . . εις τήν πτωχείαν καί τόν τά 
φον. Τήν επιούσαν, ότε μέ ειδεν ό ασθενής, μέ 
εϊπεν ότι συλλογισθείς καλώς νομίζει ότι ό '11 . . . 
δέν είναι ένοχο; άτιμου πράξεω; άλλ' άνοησίας' ότι 
ναι μέν ή ποσότης τών τριών χιλιάδων λιρών θά ήτο 
ωφέλιμος εί; τήν θυγατέρα του, ότι όμως τήν έθεώ- 
ρει ώ ; άνήκουσαν εί; όλους τού; δανειστάς. Λέν άπε- 
κρίθην διόλου εις τήν άπόδειξιν ταύτην τής σπανιω- 
τά τη ;  καί ουρανία; ακεραιότητάς του, δ ιότι ήμην πε
πεισμένος ότι ό εύγενής γέρων ήτο πρόθυμος εις πά
σαν όποιανδήποτε θυσίαν, ό τ ι καί αί ήριοϊκώτεραι 
άρεταί δέν ήσαν ξέναι πρός αυτόν. Ο συμβολαιογρά
φος τόν όποιον έκάλεσεν ϊνα κοινοποιήση αύτώ ό ,τι 
μέ είπεν, άπεκρίθη ότι έπειδή δέν ελαβε τήν ποσό
τη τα  ταύτην εις λογαριασμόν τώ ν όσα ώφείλοντο 
αύτώ, είχε καί νομικώς καί ήθικώς τό  δικαίωμα νά 
τήν κρατήση. α '11 άπόδοσις τών χρημάτων τούτων, 
έπρόσθεσεν ό συμβολαιογράφος, άποδεικνύει άκραν α
κρίβειαν, ούτως είπείν δεισιδαιμονίαν περί τήν έκπλή- 
ρωσιν τού καθήκοντος.»

•—  Έ σ τω ' άλλά καί ενώπιον Θεού καί ενώπιον

I ανθρώπων έπιθυμώ νά φανώ καθαρός παντός δόλου.
—  Καί ή κόρη σας . . .

—  Ή  ταλαίπωρος ! . . . ή φ ιλτάτη  μου Έμμα! 
. . . Καί δ ι’ αυτήν ακόμη δέν θά μακρυνθώ άπό τόν 
δρόμον τόν όποιον ήκολούθησα. Πάρετε τ ά  χρήματα.

—  Δέν θά πάρετε ίσως οϋτε £ν εις τά  έκατόν.
—  Προτιμώ ν ’ άποθάνω μέ συνείδησιν καθαράν.
Ά λ λ ’ οί άλλοι δανεισταί τού 'ΐ ΐ  . . ., πλούσιοι ώ;

έπί τό  πλεΐστον, μαθύντε; τήν Οέσιν καί τήν άνήκου- 
στον τιμ ιότητα  τοϋ ψυχορραγοϋντο; γέροντος, συν- 
εννοηθέντε; ήθέλησαν νά τιμήσωσι τήν Οείαν αύτοϋ 
ακεραιότητα, διά πράξεως ούχ ήττον εύγενοϋς καί 
γενναίας. Άπεκρίθησαν ότι, έπιθεωρηθέντων τών λο 
γαριασμών τοϋ πτωχεύσαντος, οί δανεισταί ελαβον 
άξιόλογον μερίδιον, καί ό τι τό  έπιβάλλον εις τόν Κ. 
Ε . . . ήτο τρεις χιλιάδες καί πεντακόσια·, λίραι, 

τάς όποιας τώ  άπέστειλον. Έπρόσθεσαν δέ ό τι Οεω- 
ροϋντες βεβαίαν τήν πληρωμήν καί όλων όσα είχε 
δανείσει πρός τόν Ή  . . ., ήσαν πρόθυμοι νά πρόκα- 
ταβάλωσιν αύτά έάν τά  έδέχετο. Ά λ λ ’ ό Έ  . . . 
άπέβαλε ταύτην τήν πρότασιν' ή βεβαιότης δε ότι 
δέν θά έγκαταλείψη τήν θυγατέρα του πάντη άπο
ρον, άνεκούφισε τήν τελευταίαν του άγωνίαν.

Μετά δύο ημέρας έμαθε μέ αδιαφορίαν ο τι διω- 
ρίσθη καθηγητής εις έν τώ ν σημαντικωτέρων εκπαι
δευτικών καταστημάτων τής Μ. Βρετανίας, καί ότι 
έκέρδησε διά διαγωνισμού πλούσιον βραβεΐον' ά λλ ’ 
ολίγον έμελεν αύτώ περί τώ ν τιμών τούτων. Κ ατά  
τάς τελευταίας του συνδιαλέξεις κατέκρινεν ό φιλόσο
φος τό  σύστημα, τό  όποιον μεταβάλλει τό  επιστη
μονικόν στάδ·.ον εις στάδιον άθλητοϋ, γεννά μεταξύ 
τών λογίων φθόνον καί μίσος, εισάγει τήν φιλοδοξίαν 
καί τάς παρεκτροπής της, τόν φθόνον καί τήν μανίαν 
του εις τά  γραφεία τώ ν πεπαιδευμένων, καί μ ιγ 'ει 
εις τά  θαυμάσια έργα τοϋ Νεύθωνος, τοϋ Καρτεσίου 
καί τοϋ Έοσχελ αποτρόπαια ελαττώματα , ο Ή  έπι- 

| στήμη, μέ είπε, πρέπει νά έπαρκή αύτή εις έαυτήν.
I Χάριν αύτή; πρέπει νά τήν άγαπώμεν. Τά έρεθι- 
στικά τά  όποια δίδονται εί; αύτήν, άποδεικνύουσι 
πόσον ολίγον τήν τιμώμεν. Εϊδετε ποτέ καλόν ;α ρόν 
νά έρεθίζνί δργανον υγιές·, Ό χ ι .  Οί αληθώς μεγάλοι 
άνδρες άδιαφορούσι διά τάς άγονους ταύτας τιμάς" 
τ ί  μέλει εις αύτοϋς μία ταινία ή έν μετάλλιον ·, Τήν 
αλήθειαν έκζητοϋσι, καί εϊ; αύτήν άνάγουσι τό  π '  . »

Μ ετ’ όλίγας ήμέρας έξέπνενσεν εις τά ; άγκαλας 
μου, χωρίς νά έχη διά τ ί  νά μετανοήτη, καί όλως 
έν ειρήνη, ό θαυμάσιο; έκείνος άνήρ. Ό  θάνατός του 
έπροξένησεν έπί τρεις ήμέρας έντύπωσίν τινα εις τό 
Λονδϊνον- άλλά μετά ταύτα ούδείς ένθυμεϊτο αύ <ν. 
Τό κα τ’ έμέ εύχομαι πρός Θεόν νά ζήσω καί ν’  άπο- 
Οάνω όπως ό μακάριος πατήρ τ//ς Έμμας !

ΚΑΤΛΩΝΟΜΑΝΤ1Σ ή ΔΙΟΜΗΛΕΙΑ (Albatros).
— οοο—

Τό άρπακτικόν τούτο τής νοτείου θαλάσση; π τ η -  

νόν καλείται συνήθως ύπό τών γάλλων ναυτών άγιός

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

¿/χρατηρ/ου (mouton de Cap) ένεκα τοϋ μεγέ
θους αύτοϋ. Αλλά καί το ι μεγαλόσωμον καί βαρύ, 
ύψιπετεϊ όμως μετά μεγίστης εύκολίας, καί διά τών 
παλαμοειδών αύτοϋ ποδών πλέει εύκόλως, καί περι- 
πατεϊ έπί τώ ν κυμάτων τής θαλάσση; μέ τήν αύτήν 
ευκολίαν, ώσανεί έπεριπάτει έπί τής άμμου τής πα
ραλίας. Τό πτηνόν τούτο απαντάται συνήθως περί 
τούς μεσημβρινούς τροπικούς καί ιδίως πρός μεσημ
βρίαν τής Αφρική:, όπου πρό πάντων εύρίσκεται τό 
είδος τό  έπικληθέν παρά τοϋ σοφού Αιναίου dcoin]· 
(h ca ô./ο.Ιύζονσα, Dioniedea Exulan, ϋπαινιτ- 
τομένου τοϋ Αιναίου τήν εις πτηνά κατά τήν 
μυθολογίαν μεταμόρφωσιν τοϋ Διομήδους καί τών 
αύτοϋ συντρόφων, καθότι πολλάκι; τά  πτηνά ταύτα 
κεκοπιακότα, έπακουμβοϋσι « α ί  άναπαύονται έπί 
τώ ν  ιστίων τώ ν κατά τάς θαλάσσας έκείνας πλεόν
τω ν πλοίων. Οί κατά τό  Εόελπι ακρωτήριου κλυ- 
δωνομάντεις είσί μεγαλόσωμοι, έχουσι ράμφος λίαν 
σκληρόν καί δυνατόν, τήν ράχιν κεκαλυμμένην ύπό 
πτερών υπερύθρων (roussàtres), τό  δέ κάτω  αύτών 
μέρος ύπό λευκοτάτων. Αί δέ πτέρυγες αύτών έχουσι 
τεσσάρων ποδών έκτασιν άπό άκρα; εις άκραν. Τρέ
φονται, ώ ; τά  λοιπά θαλάσσια πτηνά ύπό ιχθύων 
οϋς άγρεύουσιν, ού μόνον βυθίζοντες τήν κεφαλήν 
έν τώ  ϋδατι, άλλά πολλάκι; καί έκτός τοϋ υδατος, 
ό :ε  δηλονότι οί ίχθεϊς καταδιωκόμενοι ύπό άλλο>ν 
ίσχυροτέρων άναπ-ηδώσιν ίνα διαφύγωσιν αύτούς. 
Τά πτηνά ταϋτα έμφωλεύουσιν εις τάς ερήμους παρα
λίας όπου σχηματίζουσι φωλεάς έξ αργίλου λ·'αν 
ύψηλάς. Έκτός τοϋ άναφερομένου είδους ύπάρχουσι 
καί δύο έτερα είδη κλυδωνομαντών έξ ών τό  έν κα- 
το·.·/εί εις τάς τής Κίνας θαλάσσας. Ό λω ν  όμως 
τώ ν  ειδών τού ων τό  κρέας είναι σκΛ-ηρόν καί ούχί 
εϋχυ .ον, καί όμως πολλάκις έχρησίμευσεν εις τρο 
φήν τώ ν στερούμενων άλλων κρεάτων θαλασσοπόρων.

I. λ ε -Κ ΙΓ Λ α λ α ς .

Γ Α Λ Α Τ Ι Κ Ω Ν  4 .
(ϊυ ν έχ . " l íe  φ υλλά « 273.)

—οοο--

Έ κ  τής κατ’ αύτών νίκης ταύτη ; ο! Ρωμαίοι άρ
χισαν νά έγκαρδιώνται όπωσοϋν' διότι, λέγετα ι, ότι 
τοσοϋτον έφοβούντο τούς βαρβάρους τούτους, ώστε 
εθεντο νόμον, δι ου οί ιερείς άπηλλάττοντο τής στρα- 
τείας, έκτός μόνον άν ύπήρχε κατά Γαλατών πό
λεμος.

Μετά δέ ταϋτα, ύπατευόντων Λικινίου Στόλ.ω- 
νο; καί Γ . Σουλπικίου Παιτίκου (361 π. X .) (1 ), 
οί Γαλάται συμμχχήσχντες μετά τώ ν Τιβουρτίνων 
έφθασαν πλησίον τής 'Ρώμης πέραν τού Ανίωνος 
ποταμού, τρία μίλια άπέχγοντες αύτή;. Οί ’Ρωμαίοι

(1 )Χ ρ «νο λ . Graccororoana, pro IivpolbM ibai D i» » .  Baü- 

aaruuti. O.iouia» I7ú4.

έμφοβοι γενόμενοι τώ  άκούσματι, έκλέγουσι Δ ικ τά 
τορα τόν Τίτον Κουίντιον Πέννον, καί τόν Σερουΐλ.ον 
Κορνήλιον ί ππαρχον. Ουτοι άντεπεξελθόντε; μετά 
δυνάμεως, έστρατοπέδευσαν εϊ; τήν άντιπέραν Γα - 
λάτα ι; όχθην τοϋ ποταμού, έφ’ ού ήν γέφυρα μεταξύ 
τών δύο στρατών. Τότε Γαλάτη ; τις, δψει επίσημος, 
προύκάλει ένα τών Ρωμαίων εις μονομαχίαν. Οί 
Ρωμαίοι τό τε  έδειλίασαν, ούδείς δέ έτόλμα νά άντα- 
γωνισθή πρό; αύτόν. Τότε εγείρεται ό Μάλλιο; νέος 
Ιτι,οίονεΙ αίσχυνόμενο; έπί τή  δειλία τώ ν Ρωμαίων, 
υιό; τοϋ Μαλλιού τοϋ κρημνίσαντος τούς Γαλάτα ; 
άπό τοϋ Καπιτωλίου, ότε είλον τήν πόλιν' λαβών 
δέ τήν άδειαν παρά τοϋ Δικτάτορος ώρμησε κ α τ ’ 
αύτοϋ καί τόν έφόνευσε' γύμνωσα; δέ αύτόν τοϋ π ε 
ριδέραιου (torques}, 8 έφόρει, καί λαβών αύτό έπω- 
νομάσθη Τορκουάτος 13G0 π. X . 3 9 ί .  Κ. P.). 01 
Γαλάται νομίσαντες τούτο κακόν οιωνόν, νυκτό; 
έγκατέλιπον τό  στρατό.τεδον καί διεσκεδάσθησαν 
εί; Καμπανίαν πρός νότον τοϋ Λατίου ( I ) .

Τώ  δέ έφ’ έξη; έτει πολέμου όντο; πρό; Τιβουρ- 
τίνου; καί Έρνίκους, έστράτευσαν οϊ ύπατοι κατ' αύ 
τών. Μόλις δέ έξήλθον οί ύπατοι τή ; πόλεως, καί 
οί Γαλάται πλησίον τώ ν πυλών αύΐή; έφάνησαν, κ 
οίον δή άνέθορον. Τότε εκλέγεται Δικτάτωρ ό Σερουι- 
λιο; Αχάλα; καί ό Τίτος Κουίντιο; ίππαρχος. Γε- 
νομένης δέ μάχης ύπ' αύτά τά  τείχη τής πόλει· , 
ή ττώ ντα ι οί Γαλάται καί τρέπονται τήν πρό; Τι* 
βούριον. 0  Πετέλιος ήθέλησε νά έμποδίσ/i τό  κα τα - 
φύγιον τούτο, άλλ’ έπελθόντε; οί Τιβουρτΐνοι τόν 
έμ.τόδισαν, καί ουτω οί έπιζήσαντες Γαλάτα ι πρό; 
αύτοϋς καταφυγόντες έσώθησαν (2).

Δύο δ ' έτη μετά ταύτα (π. X. 358, Κ . Ρ. 396) 
οϊ Βόϊοι, Γαλατικόν έθνος, έκ βορρά λάβροι έπιπε- 
σόντες, είσέβαλον πρώτον μέν εις Πραίνεστον ύστε
ρον δέ εις Τιβούριον καί Τοσόκουλον, καί μεταξύ αύ
τών έστρατοπέδευσαν. Εκλέγετα ι τό τε  Δικτάτωρ ό 
Γάϊος Σουλπίκιος καί ά Μάρκο; Ούχλέριος ίππαρχο:, 
οίσινε; άντεπεξελθόντε; ένίκκσαν αύτούς λαμπρότε- 
ρον, ώ στε μόλις εις τά  όρη καί τά  δάση κατέφυγον.

'Οψιαίτερον δέ (317 π. X. 405 Κ. Ρ .) ύπα- 
τεύοντο; Ποπιλίου Λαίνου, έπανέλαβον τάς έπιδρ.· 
μάς τω ν οί Γαλάται, καί μέχρι ‘ Ρώμης προήλθον. 
Ηττήθησαν όμως ύπό τού Δικτάτορας, όστις είσήλ- 
θεν εις τήν πόλιν έν θριάμβω (3).

Τό έπόμενον έτος οί περισωθέντε; Γαλάτα ι λ  η · 
στρικώτερον ένεμοντο τήν πρό; δύσιν παραλίαν τοϋ 
Λατίου. Έν τώ  αύτώ καί πειραταί τινε; Ελληνες 
προσπλέοντες έκειρον τήν χώραν, οί δέ Γαλάτα ι άπό 
τών έκβολών τοϋ Τιβέρεω; μέχρι τοϋ Αντίου, έδήουν 
αύτήν. Τότε έκλέγεται ύπατος ό Κάμιλλος υιό; >1·. 
Καμίλλου τοϋ πάνυ, καί έκστρατεύει κατ αύτών 
μεθ ικανού στρατεύματος. Εν δέ τώστρα τοπέδω  Γ α 
λάτη; τις, σώματι καί τή  τών όπλων σκευή έπίση-
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μο;, προεξαναστά;, προκχλεϊ τινα τών ‘ Ρωμαίων 
εις μονομαχίαν. Πάντων δέ εμφόβων γενομένων, Μ. 
Ούαλέριο;, Κόρβο; τούπίκλην (1 ), δεξάμενο; τήν 
πρόκλησιν, άντεπεξήλθεν' άνδρείω; Si μαχόμενο; 
ένίκησε τόν Γαλάτην, καί καταβαλών αυτόν έσκύλευ 
σεν. Οΐ Γαλάται τό τε  έπιπεσόντε; κατά τώ ν ‘ Ρω 
μαίων καί ήττηθέντε;, έτράπησαν εί; παντελή φυ
γήν, καί άλλοι μέν εί; τού; Ούόλσκου;, άλλοι Si εις 
το ν ; Φαλερίου; καί εί; ’Απουλίαν τήν παρά τόν 
’Λδρίαν κατέρυγον (2 ). Μ ετ’ ολίγον έστράτευσαν 
πρό; δίωξιν καί τώ ν πειρατών Ελλήνων, του; οποίου; 
έδιωξαν τή ; Ιταλία ;.

Υπατευόντων Si Φουλβίου Ποιτίνου καί Μαλλίου 
Τορκουάτου (299 π. X .), οί 'Ετροϋοκοι ειχον ανακω
χήν πρό; τού; ‘Ρωμαίου;. Παρασπονδήσαντε; όμω; 
ήτοιμάζοντο νά έκστρατεύσωσι κατ’ αύτών. Αίφνης 
δέ οί Γαλάτα ι είσβάλλουσιπρό; τήν πόλιν. Οί ΐίτρού- 
σκοι τό τε  πείθουσιν αύτού; εί; συμμαχίαν S ιά χρη 
μάτων, καί ούτω συμμίξαντε; κινούνται κατά τής 
πόλεω;. Ιίττήθησαν δμω; υπό τού Μ. Ούαλερίου 
Κόρβου τό έκτον ήδη ύπατεύοντο; και εί; τήν οί- 
κείαν χώραν έγκλείονται.

Διαρκούντο; Si τού -αμνιτικοϋ πολέμου οί ή ττη - 
Οέντε; -αμνΐται καί εί; Ετρουρίαν καταφυγόντες 
έπεισαν Sιά χρημάτων Γαλάτα ; τινα ; πρό; βοήθειαν' 
άλλ’ ήττήθησαν ύπό τώ ν ηνωμένων στρατευμάτων 
τού στρατηγού Αππίου καί Ούολουμνίου (296  π. X .). 
Υστερον Si μετ’ ού πολύ συμμαχήσαντε; μετά τών 
Σαμνιτών καί Ετρούσκων οί Γαλάτα ι έκίνησαν μετά 
μεγάλη; δυνάμεω;. Καί πρώτον μέν κατε'κοψαν 
καθ’ όδόν μίαν λεγεώνα ‘ Ρωμαϊκών στρατευμάτων, 
άλλά καί τοι άνδρείω; μαχόμενοι, ήττήθησαν ό'μω; 
περιφανώ; ύπό Φαλίου καί Δεκίου τώ ν στρατηγών 
παρά Σέντινον, καί εί; φυγήν έτράπησαν πλείστου; 
τώ ν οικείων άπολέσαντε;. (2 9 5  π. X .)

Μετά δέ ταύτα οί Γαλάτα ι Σένωνε; έ ζ ’ Ετρουρία; 
όρμώμενοι έπέδραμον τό  Αρρήτιον καί έπολιόρκουν 
αϋτό. Οί Αρρητίνοι, έν δεινοί; ευρισκόμενοι, αίτούσι 
βοήθειαν παρά Ρωμαίων. Σ τέλλετα ι λοιπόν ό Αεύκιο; 
Καικίλιο; Υπατο;, ό'στι; άντιπαρετάχθη κατ’ αυτών, 
μ ε τ ’ άποτυχούσαν απόπειραν ειρήνη;, άλλ έφονεύθη 
εί; τήν μάχην μετά πλείστων άλλων. Εύθέω; Si έ 
πορεΰθη έκεϊσε Κ ούριο; Δεντα'το; μετά δυνάμεω; εί; 
αύτήν τώ ν Σενόνων τήν χώραν, άφήσα; αύτού; εί; 
Ετρουρίαν, ήρπαξε τήν χώραν καί τού; κατοίκου; ά- 
πέκτεινε, τά ; δέ γυναίκα; καί παϊδα; έξηνδραποδί- 
σατο εκδικούμενο; ούτω τήν σφαγήν τώ ν πρέ
σβεων (3 ).

Τώ  δέ έφ’ έξη; έτει (283 π. X .) ύπατευόντων Π. 
Κορνηλίου Δολαβέλλα καί Γ. Δομιτίου Καλβίνου, οί

(1 )  Κ όρ ίο ς  ίπ ω νο μ ά ο ίη  i  ¡I. Ο ΰχλίρ ιος ί ι ό τ ι ,  ώ ς λ « γ ι τ « ι ,  

é » y  1|ΐάχ«το μ ιτΑ  τού Γ α λά του , ή λ ί ι  χέρας τ ις ,  χαΐ χαβήαας 

έπ ί τ ή ς  πβριχιιρ χλα '.α ; αΰτοϋ, ή ν ό χ λ ίΐ  ί ι ά  τω ν  π τ ς ρ ίγ ι ιν  τ ί ν  
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(2 ) Τ ί τ .  Αιβ. V I I ,  55. Au l. G ell. IX ,  11. Ζ«*ν»ρ. V I I I ,  IX .
( ί )  Πολβ. I I ,  I » .

Βόϊοι, σύν αϋτοί; δέ ’ Ετροΰσκοι καί -αμνίται, συμ- 
μαχήσαντε; μετά τώ ν Ταραντίνων έκινήθησαν κατά 
τή ;  πόλεω;, συγχρόνω; δέ καί οί Σένωνε;. Κατεβλή- 
θησαν δμω; όλοσχερώ; οί μέν Σένωνε; ύπό τού Δο
μιτίου, έξελαθέντε; δέ κατέφυγον εί; τού; όμογενεί; 
αύτών Βοίου;. Τού; δέ Βοίου; άπαντήσα; ό Κορνή- 
λιο; περί τήν Βαδιμόνιον λίμνην έν Ετρουρία ένίκησε, 
σύν αύτοί; δέ καί τού ; Τρούσκου; καί πολλού; αύ
τώ ν άπέσφαξε. Τό έπόμενον έτο ; ούτοι έπραξαν α 
δυνάτου; τινά; έπιδρομά;, ήττηθε'ντε; δμω; έζή τη - 
σαν τήν ειρήνην παρά τών Ρωμαίων. Οί Σένωνε; ο- 
μω ; τέλεον ήττηθέντε; έξωλοθρεύθησαν.

Υπατευόντων δέ Γ. ΙΟ.αυδίου Κήνθου καί Μ. Σεμ.- 
προνίου Τουδιτανού (210  π. X .) οί ’Ρωμαίοι θέλον- 
τ ε ;  νά άπαλλαγώσι τώ ν τρομερών επιδρομών τών 
νωλεμέω; έπεισκομαζόντων βαρβάρων, έκτισαν αποι
κία; εί; αύτών αύτά; τά ; χώρα; οίον έπιτειχίσμα- 
τα. Τοιαύτην έκτισαν τήν πόλιν Σέναν (Sinigaglia) 
έν τή  χώρα τώ ν Σενόνων (1).

Οί δέ Βόϊοι εί καί ήττήθησαν πρότερον ύπό τών 
"Ρωμαίων, δέν άπέβαλον δμω; τό  θάρρος των, άλλ ’ 
ήγέρθησαν πάλιν πρό; άνάκτησιν τή ; έλευθερία; των, 
συμμαχήσαντε; μετά τών Φαλίσκων άλλων έν Ετρου
ρία λαών, ύπατευόντων έν "Ρώμη, Γ. Μαμιλίου "Γου- 
ρίνου καί Κοίντου Ούαλερίου Φάλτωνο; (239  π. X .). 
Τή; περιστάσεω; ταύτη; έδράξαντο συγχρόνω; καί 
οί Λίγυε;. Εστάλη λοιπόν κατά τών Βοΐων Γαλατών 
ό Ούαλέριο; Φάλτων Υπατο:, δσ τι; τό μέν πρώτον ήτ- 
τήθη καί πολλού; τώ ν  οικείων άπώλεσεν' ύστερον 
δέ παρατολμήσα; έπ:ρχεται κατά τών έχθρών καί 
ένίκησε περιφανώ;, πολλού; μέν άποκτείνα;, πολλού; 
δέ ζωγρήσα;.

Ούδέν ήττον δμω; ό κατ’ αύτών πόλεμο; έξηκο- 
λούθει, καί οί νέοι Υπατοι Λ . Κορνήλιο; Λέντουλο; 
καίΚόϊντο; Φλούβιο; Φλάκκο; (237 π .Χ .) έστράτευ- 
σαν ούτο; μέν κατά τώ ν Γαλατών, έκεϊνο; δέ κατά 
τών Λιγνών, ού; καί ένίκησε καί τού θριάμβου ή- 
ξιώθη. Εί; δέ τον πρό; τού; Γαλάτα ; πόλεμον έπε- 
στάλησαν οί νέοι, Υπατοι I. Κορνήλιο; Λέντουλο; 
καί Γ . Λικίνιο; Βάρο; (236 π. X .).  Οί έντεύθεν τών 
Αλπεων Γαλάται μαθόντε; δτι έρχονται πρό; έπι- 
κουρίαν αύτών έκ τή ; πέραν τώ ν Αλπεων Γαλατία;, 
προύτεινον ειρήνην το ϊ; 'Ρωμαίοι; έπί τή  άποδόσει τού 
Αριμίνου. Επειδή δέ οί ύπατοι, μή έχοντε; πληρε
ξουσιότητα έπί τοιούτων έλεγον δ τι θέλουσιν αναφέ
ρει τό πράγμα εί; τόν Βουλήν, έποιήσαντο εκεχειρίαν 
πρό; τό  παρόν. Ενώ δέ έπήρχοντο οί έξ Αλπεων Γα· 
λάται ύπ Ατυϊ καί Ι'αλατίω  ήγε^όσιν, οί εντεύθεν 
τών Αλπεων Βόϊοι διηπίστουν αύτοί; δτι δήθεν £- 
μέλλον νά ύποτάξωσιν αύτού;, καί δη έστρεψαν κατ’ 
αύτών τά  δπλα καί φονεύσαντε; τού; βασιλεϊ; αύτών 
κατέκοψαν άλλήλου; συμβαλλόντε; έπί παρατάξεω;. 
Ó Λέντουλο; τό τε  μετά τών 'Ρωμαϊκών στρατών 
ώρμησε καί εύκόλω; κατέβαλεν αύτού; μέρο; τ ί  —ή; 
γή; άφαιρέσα; (2 ). Κυριεύταντε; οί ‘Ρωμαίοι, ώ ; t i 

l l  Πολβ. Β. 19.
(2 ) Πολβ. Β'. 21.
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ρηται, τήν χώραν τών Σενόνων έξεμίσθουν αύτήν 
το ί; προσοικούσι Γαλάται;, οίτινε; δυσαρεστούμενοι 
έπί τούτω  ήτοιμάσθησζν έπί εξ έτη εί; πόλεμον. Οί 
Ρωμαίοι τό τε  διέσπειραν έν το ϊ; διαφόροι; λαοί; τών 
Γαλατών διχονσία;, ίνα έχοντε; ύπέρ έαυτών τού; 
μέν, πολεμώσι μετ’ αύτών τού; δέ, δπερ καί έγένε- 
το. Οί Βόϊοι καί ϊνσουβροι συμφρονήσαντε; [οί δέ 
Κενομάνοι καί Ούένετοι συνεμάχουν μετά τών ‘ Ρ ω 
μαίων] εύθέω; μετεκαλέταντο τού; κατά τόν Ρο
δανόν πέραν τώ ν Αλπεων Γεισάτα;, ή μισθοφόρου; 
Γαλάτα ;, ϋπέσχοντο δέ πολλά εί; τού; βασιλεϊ; αύ
τών Κογκολίτανον καί Ανήρβεστον, άναμιμνήσκοντε; 
μάλιστα, δ τι οί πατερε; αύτών ποτέ είλον τήν 'Ρ ώ 
μην, καί έπτά μήνα; ειχον αύτήν ύπό τήν έξουσίαν 

τω ν ( I ).
Ϋπεράραντε; λοιπόν τά ; Αλπει; (225  π. Χ . )ώ ·  

δευον εί; τήν Ετρουρίαν έγκαταλείποντε; ολίγου; 
τινά ; μόνον οπισθε/ φυλακή; χάριν τή ; χώρα;, ένεκα 
τών Ούενέτων καί Κενομάνων, οϊτινε; ειχον κήρυχθή 
τών Ρωμ.αίων σύμμαχοι. Οί Ρωμαίοι άκούσαντε;, 
δ τι τρομερό; εχθρό; κατ’ αύτών έρχεται, εύθέω; ά- 
ποστέλλουσιν εί; Αρίμεινον Λεύκων Αιμίλιον Υπατον 
φυλάξοντα τήν αύτόθεν διάβασιν τ ώ ν  έχθρών. Οί 
λοιποί λαοί τή ; Ιταλία ; διενοούντο πώ; νά σωθώσιν 
ώ ; έκαστοι.

Οί 'Ρωμαίοι δμω; ούδόλω; άπέβαλον τό  θάρρος, 
άλλά φοβεράν κατ’ αύτών δύναμιν άπέστειλαν, τή ; 
οποία; μέρο; μέν άπέστειλαν ε ί; Αρίμινον, μέρο; δέ 
εί; Ετρουρίαν. Οί Γαλάται τό τε  άκωλυτί έλθόντε; 
εί; Ετρουρίαν ώδευον τήν έπί 'Ρώμην μηδ ένό; άν- 
θισταμένου. 0  δέ έν Ετρουρία ύπατο; τών Ρω 
μαίων μαθών δ τί οί εχθροί ειχον προβή μέχρι 
Κλουσίου, ύπέστρεψε μετά τού στρατεύματο;, ίνα 
συνάψνι μάχην' ή; γενομένη; ύπερείχον οί Γαλά- 
τα ι καί πολλού; τω ν Ρωμαίων άπέκτειναν, τού; 
δέ άλλου; εί; έρυμνόν τινα  τόπον έπολιόρκουν. 
Ταύτα μαθών ό παρά τόν Αρίμινον στρατηγό; Α ι
μίλιο; έδραμε πάσνι σπουδή πρό; βοήθειαν τών 
πολιορκουμένων. ίδόντε; τούτου; έλθόντα; οί μέν 
Ρωμαίοι άνεθάρσησαν, οί δέ Γαλάται διελογίξοντο 
νυκτό; έν συνεδρίω άπελθείν εί; τήν οίκείαν, άφού 
τοσαύτην λείαν έκυρίευσαν. Ανέξευξαν λοιπόν καί 
διά τή ; Ετρουρία; άπεχώρουν. Οί 'Ρωμαίοι ούδό 
λω ; προσέβαλλον αύτού;, άλλ’ είποντο αύτοί; φεύ- 
γουσι, καταλληλότερου καιρόν καί τόπον περιμένον 
τε ;. Κ α τ ευτυχίαν τών Ρωμαίων κατέπλευσε τότε 
ε ί; Πίσαν έκ Σαρδανία;, ό Γάϊο; Ατήλιο; Υπατο;. 
Ε ί; Ρώμην δέ πορευόμενο; συνέμιξε καθ’ οδόν το ϊ; 
Γαλάται; φεύγουσιν, αύτό; μέν έμπροσθεν, όπισθεν δέ 
ό Αιμίλιο;. Συνέβη μάχη κρατερά εί; ήν οί Γαλάται 
έμάχοντο έρρωμένω; λίαν καί κατά κόσμον, καί τοι 
έκατέρωθεν περικεκλεισμένοι, άλλ έπί τέλου; δέν ή- 
δυνήθησαν νά άντιστώσιν έπί πλέον, κατεκόπησαν 
καί εί; φυγήν πανδημεί έτράπησαν (2 ). 0  τώ ν 'Ρ ω 
μαίων στρατηγό; τό τε  είσήλθεν εί; τήν πόλιν έν

(1) Πολ6. Β'. 23.
(2) Πολβ. ¡1. 28-31. Λ·.ο3. Χικίλ. ΚΕ. Ζωνχρ. ίνβχ i /ωτ.

θριάμβω, είσοαλών ε ί; τήν χώραν τών Βοΐων καί τήν 
Λιγυστικήν καί έπιτρε'ψα; το ί; στρατιώ τα ι; ίνα λεη- 
λατήσωσιν αύτήν. Αλλ’ δμω; ή δύναμι; αύτών δεν 
διεφθάρη' διό οί Ρωμαίοι διενοούτο δπω; τέλεον έκ- 
βάλωσιν αύτού; έκ τών περί Πάδον χωρών. Απέστει- 
λαν λοιπόν υπάτου; Κόϊντον Φούλβιον Φλάκκον καί 
Τίτον Μάλλιον Τουρκοάτον (224 , π. X .), οϊτινε; δμω; 
ούδέν άξιον λόγου έπραξαν κωλυθέντε; έκ τών έξα ι- 
σίων όμβρων καί τή ; ένσκηψάση; λοιμώδου; νόσου.

Οί δέ μ ετ αύτού; Υπατοι Γ. Φλαμίνιο; Νέππο; 
καί Π. Φούριο; Φίλων είσέβαλον εί; τήν χώραν τών 
Γαλατών. Επειδή δέ οί ϊνσουβροι προσέβαλον αύ
τού; κατά τήν διάβασιν, διευθύνθησαν πρό; τού; 
Κενομάνου; συμμάχου; ό'ντα; ( I ) .  Ετέστρεψαν δέ 
πάλιν άντελπίσαντε; εί; τήν χώραν τών ίνσούβρων 
καί έπόρθουν αύτήν. Βλέποντε; οί Γαλάτα ι τήν έπι- 
μονήν τών ‘ Ρωμαίων καί τήν έπιβολήν, άπεφάσισαν 
νά διακινδυνεύσωσι πρό; αύτού;' ώσαύτω; καί οί 
‘ Ρωμαίοι καί περ έλάσσου; δντε; τόν άριθμόν, (ήσαν 
δέ αύτών σύμμαχοι καί Κενομάνοι' άλλ’ οι ‘Ρωμαίοι 
είδότε; τήν άθεσίχν τώ ν Γαλατών διηπίστουν αύ- 
το ΐ;) τού; Κενομάνου; πέραν τού ποταμού 'Αδδούα 
καταλιπόντε;. Ενίκησαν, τό τε  περεφανώ; καί λεία; 
έμφορηθέντε; εί; τά  τών ίνσούβρων πεδία έπανήλθον 

εί; ‘ Ρώμην (2).
Τώ δ ’ έφ’ έξή; έτει οί ϊνσουβροι έξήτησαν τήν ε ι 

ρήνην παρά τών ‘ Ρωμαίων. Επειδή δμω; ό Υπατο; 
Μ. Κλχύδιο; Μίρκελλο; πχρώξυνε κατ’ αύτών τόν 
δήμ.ον, ή ειρήνη δέν συνωμολογήθη, οί δέ πρέσβει; 
έπανήλθον άπρακτοι. Οί δέ ϊνσουβροι τό τε  άπεπει- 
ράθησαν τελευταίου ίνα διά μισθού πείσωσι τού; 
Γαισάτα;. Οί Γαισχται ύπό τόν Βιριδόμαρον ήλθον 
βοηθήσοντε;. Οί ‘ Ρωμαίοι πρώτον μέν ώδευσαν πρό; 
τήν πόλιν Ακέρρα;, ολίγον άπέχουσαν τού ποταμού, 
καί έπολιόρκησαν αύτήν, οί δέ Γαλάτα ι ές έναντίου 
έπολιόρκουν τό  Κλαστίδιον. Ταύτα άκούσα; ό Μάρ- 
κελλο; σπεύδει εί; βοήθειαν τών πολιορκούμε'·, ων. 
Οί Γαλάτα ι μαθόντε; τούτο λύουσι τήν πολιορκίαν 
κχί έφορμώσι κατ’ αύτών. ό  Βιριδόμαρο; άρχηγό; 
αύτών προκαλεί εί; μονομαχίαν τόν άρχηγόν τών 
‘ Ρωμαίων Μάρκελλον. Ταύτη; δέ γενομένη;, φονεύει 
τόν Βιριδόμαρον ό Μάρκελλο;. Τούτο δέ ίδόντε; οί 
Γαλάται καί άποθαρρυνθέντε; έτράπησαν εί; φυγήν. 
Εύθύ; δέ μετά ταύτα ό Μάρκελλο; υποστρέφει εί; 
Ακέρρα; πρό; τόν συνάρχοντα, μ.εθ ού συνάμφω αίρού- 
σιν αύτά;, έ τ ι δέ καί Μεδιόλανον, Μητρόπολιν τών 
τήδε, καί ούτω πανδημεί εί Γαλάται άπεχοίρησαν έ- 
πιτρέψαντε; τά  πάντα εί; τού; ‘ Ρωμαίου; (3 ). 0 · 
θεν ύπερβάλλουσι πάλιν τά ; Αλπει;, καί έπανήλθον 
εί; τήν έαυτών καταλιπόντε; καί Μεδιόλανον καί Κ ώ · 
μον καί τάλλα  πάντα, ΐοιούτον τέλο ; έλαβεν ό πρό; 
Γαλάτα ; πόλεμο; τώ ν 'Ρωμαίων, δι’ ού άπασα ή Ι
ταλία άπό Αλπεων μέχρι; Αδρίου ύπό ‘ Ρωμαίοι; έ- 
γένετο. ίνσουβρία δέ καί Λιγυστική έγένοντο έπί τη;

(1) Πολβ. Β. ?2.
(2 ) Πλουτ Μ ΐρχελ. Ζων. ?νθϊ ίν ω τ .

(3̂  Πλουτ. Μβρχιλ. = 6 , 7. Πολβ. Β. 31—35.
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‘ Ρωμαϊκαί έπαρχίαι, κληθεϊσαι ώς πάσαι, Γα .Ια ζία  
¿rzcvOe* τώ>· “Λ .Ιχειλυ  (Gallia Cisalpina). Εκτισαν 
δέ κ αί πόλεις ενταύθα oí ιΡωμ.αϊοι οίονεί έπιτειχί- 
σματα αύτοϊς, είποτε έξαναστήναι διενοοϋντο, Κρε- 
μ.όναν καί Πλακεντίαν, χωρία έρυμνά και εις εισ
βολήν επιτήδεια (222  π. X .).

Οί Γαλάται μολονότι ΰπετάγησαν εις του; ‘ Ρω 
μαίους, έκαραδόκουν δρω; πάντοτε καιρόν πρό; ά 
νάκτησιν τής ελευθερία; των. Οταν τοίνυν ό άτρόμη- 
το ; των Καρχηδονίων στρατηγό; Αννίβα;, άσπονδον 
όμόσα; μίσος κατά τών ‘Ρωμαίων, άπεφάσισε νά με
ταφέρω τδν πόλερον εί; τήν Ιταλίαν, έν Ισπανία έτι 
ών, διά κατασκόπων άπεπειράθη του φρον/ίρατο; 
τών Γαλατών, άν δήλα δ ή ε χωσιν έφεσιν άρα καί 
άπόφασιν 'ίν άποτεινάξωσι τόν ‘ Ρωραϊκόν ζυγόν. Οί 
Γαλάται τούτο άκούσαντε; έδέχθησαν άσρενοι τήν 
πρότασιν, ά γγ .ίλαντε; αύτώ δτι ρ ετά  μεγίστης εύ- 
χαριστήσεω; καί προθυρία; την ελευσιν αυτού περιέ- 
ρενον.

Ó Αννίβας λοιπόν έκίνησεν έκ τής Ισπανία; (219 
π. X . )  καί υπερέβαλε τά ; Αλπεις. Οί Γαλάται ρα- 
θόντε; τήν έλευσίν του ήγέρθησαν πρίν ή ελθρ. Οί 
Βόϊοι λοιπόν ρετά  τών ίνσούβρων έπαναστάντε; προσ
έβαλαν τήν Πλακεντίαν Κρερόναν κατεχορένα; ύπό 
τών ‘Ρωραίων, οΰ; έδιωξαν ρέχοι Μουτίνης (M o 
dena), έτέρα; αποικίας τών ‘Ρωραίων, ήν έπολιδρ- 
κουν ( ΐ ) .  Αιά προδοσία; κατέλαβαν καί τρεϊ; έκ τών 
προκρίτων τη ; πόλεω; ταυτής, έλπίζοντες δτι οί 
‘ Ρωρ.αϊοι άντ αυτών Οέλουσιν αποδώσει τού; κρατου- 
ρένου; όμήρους των. Ταύτα άκούσαντε; οί ‘Ρωραΐοι 
άπέστειλαν τόν Μάλλιον έξαπέλεκυν δντα (Πραίτορα) 
πρό; βοήθειαν τών Μουτιναίων" αλλά τό στράτευρα 
τούτο έν μέσω δασών καταλ.ηφθέν, κατεκόπη ύπό 
τών Γαλατών, ό δε στρατηγό; ρόλις διεσώθη. Ιϊπελ· 
θόντο; τό τε  τού Πραίτορο; Λ. Ατιλλίου έλύθη ή πο
λιορκία τής Μουτίνης κάί Τάνητος. Οί δέ Βόϊοι καί 
ίνσουβροι άπεδιώχθησαν.

Οτε δέ ό Αννίβας ύπερέβαλλ.ε τάς Αλπεις (218  
π. X .) οί Γαλάται έβοήθησαν αύτόν ρεγάλω;, τινέ; 
δέ καί τά επιτήδεια τώ  έχορήγησαν (2 ). Οτε δέ έ- 
πάτησεν εί; τήν Ιταλίαν οί ίνσουβροι προθόρως τόν 
έδέχθησαν, εξαιρούμενων τών Ταυριναίων, ών ή πό
λις (Τουρΐνον) έάλω ρετά  τριήμερον πολιορκίαν. 
Μετά δέ τήν παρά τόν Τίκινον ποταρόν νίκην τού 
Αννίβα πλείστα τών Γαλατικών εθνών διά πρεσβει
ών προσετέθησαν αύτώ, καί πλεϊστα πολερεφόδια 
τώ  έχορήγησαν ΐίκ τούτων καλάς ελπίδας έχων 
ό Αννίβα; ετράπη τήν πρό; Πλακεντίαν, κατά τού 
έκεϊ στρατόπεδεύοντο; Π. Κορνηλίου Σκιπίωνος, δς- 
τ ι ;  έν ασφαλεία λογιζόρενος έξεπλάγη ίδών τόν 
εχθρόν έρπροσθεν αϋτού. Τούτο ίδόντες 2 ,000 πε
ζοί καί 200 ίππεϊ; Γαλάται έν τώ  ‘ Ρωμαϊκώ 
σρατώ τεταγρένοι, άπεσκίρτησαν καί προσετέθησαν 
έκοντεί τώ  Αννίβα. Ούτος ΰπεδέχθη αύτούς οιλο- 
φρόνως, έλπίζων δ τι Οέλουσιν ουτω προσέλθει καί

( I ) .  Π ολί. Γ , 40. Τ ίτ. Α ίί. X X I, 23

(1 ) Τίτ-. Α ίί. X X I., 31
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τα λοιπά Γαλατικά έθνη (1 ). Επίσης προσήλθον καί 
πρέσβεις τών Ιϊο'ίων φεροντες τούς τρεϊ; έπιτρόπους 
τής ‘ Ρωμαϊκής αποικίας (Μουτίνης).

Ο Σκιπίων τό τε  ρή άρφιβάλλων δ τι καί οί λοι
ποί Γαλάται Οέλουσι προσέλθει εί; τόν έ/θρόν, φεύ
γει προτροπάδην πρό; τόν ποταρόν Τρεβίαν. Εί; 
τήν αυτόθι γενορένην ράχην ρόνοι οί Κενομάνοι Γα- 
λάται έρειναν πιστοί εί; τού; ‘ Ρωραίους, οί δέ λοι
ποί πάντε; έκηρύχθησαν ύπέρ τού Αννίβα, ού τό  ιπ
πικόν εί; τήν ράχην ταύτην, εί; ήν ένίκησε περι- 
φανώ; ό Αννίβα;, συνέκειτο τό  πλεϊστον έκ Γαλα 
τών (1 ). Μετά ταύτα γενορένη; τής παρά τ?, λίμνη 
Τρασ ρένη ράχης οί Γαλάται έπολέρησαν άνδρείως 
ύπό τόν Αννίβαν νικήσαντες καί αύτοϋ τούς ‘ Ρ ω 
ραίους. Ινσουβρό; τις ράλιστα, Δουκάρο; δνορα, ί- 
όών τόν Υπατον Φλαμίνιον καί γνού; αύτόν" «  ίδού 
ό Υπατος άνέκραξεν,δστις τοσαύτα έπραξεν εί; ύ ρ ά ;»  
Είτα όρμά κατ’ αύτοϋ, καί τόν διαπερά διά τή ; λόγ- 
χη;' οί λοιποί δέ Γαλάται έσκύλευσαν αύτόν. (217 
π .Χ . )

Εί; δέ τήν έν Κάνναις ράχην εί; ήν ένίκησεν ό Αν
νίβας πάλιν (216  π. X .) οί Γαλάται ίππεϊ; ρ ετά  
τών Ισπανών έστεψαν τούς "Ρωραίους εί; φυγήν καί 
πολλούς αύτών άπέσφαξαν (2 ).

Οτε δέ ό Αννίβα; προελθών ήδη νικηφόρος διε’τρι- 
βεν έν Καπόνι, οί ‘ Ρωραΐοι έστειλαν στρατεύρατα 
εις τήν εντεύθεν τώ ν Αλπεων Γαλατίαν, πρό; άντί- 
δρασιν τών έχθρών τή  πόλει ήδη Γαλατών. Διώκει 
τό στράτευρα τούτο τών Υπάτων ό έτερος ΓΙοστού- 
ριο; Αλβινος, (2 1 5  π .Χ .), ό'στι; δάσος τ ι  είσερχόρε- 
νο; παρά Γαλάτα ι; Α ιτά ν η  καλούρενον, κατεκπόη 
όπ αύτών. Ο Υπατο; Σεμπρόνιο; τό τε  συνεβούλευσεν, 
ϊνα άναβάλωσιν εί; άλλου; άρροδιωτέρους καιρούς 
τόν κατά τών έχθρών τούτων πόλερον, καί στρα- 
φώσι κατά τού Αννίβα ιδίως. «  Εάν έκδιώξωρεν, έ 
λεγε, τόν Αννίβαν άπαξ έκ τής Ιταλίας, ευκόλως 
όλου; τού ; έπαναστάντας λαού; ΰποτάσσωρεν έπειτα. 
Είσηκούσθη ή συρβουλή του, καί αί 'Ρωραϊκαί δυ- 
νάρει; έστράφησαν κυρίως πρό; νότον, ένθα ήν 6 Αν
νίβας, τώ ν έχθρών ό ρέγιστος.

Μετά τινα δέ χρόνον έστάλη κατά τώ ν Γαλατών 
ό Σερπρόνιο; Τουδιτανός (2 0 4  π. X .) ρ ετά  στρατού, 
καί έκπολιορκήσα; τήν πόλιν τών Μαρουκίνων [Α τ ι« -  
νον, ρεγάλην λείαν έλαβε. Καθόλου δέ διαρκούση; 
τής έν Ιταλία  διαρονή; τού Αννίβα, οί Γαλάται 
βοηθήσαντε; τόν αδελφόν αύτού Μάγωνα έν Αιγυστι- 
κή, έπολερούντο δρω; συνεχώς ύπό τών ‘Ρωραίων, 
οϊτινε; έκτοτε ύπερίσχυσαν καί ""περιώρισαν τήν αύ- 
θάδειαν αύτών. (3 ). Οτε δέ ό Αννίβας έν Βρεττίω 
ών, ήττήθη ύπό τών ‘Ρωραίων ό έν τή  Κισαλπίνη 
Γαλατία τόν ‘ Ρωραϊκόν στρατόν διοικών Υπατο; 
Κέθηγος, κωλύων τού Μάγωνο; τήν πρό; νότον διά - 
βασιν, ίσχυε ρεγάλω ; έν Ετρουρία τε  καί Γαλατία.

Ω Γ  Α.

(1 ) Πολ. Γ . 67.

( I )  Πολ6. Γ". 63.

(3; Τίτ. XXI, 48, 49. Πολί, 118, 11«.

Π À Ν A Ω Ρ Α .

(1 ) Διοικούντος δέ ρ,ετά τούτον τού ί'πάτου Σερουϊ- 
λίου Γερίνου, (203 π. X .) ό Μάγων ήδυνήθη νά δ ι· 
έλθη τόν Πάδον εί; ίνσουβρίαν, δπου ράχην συνάψας 
ρετά τώ ν ‘ ΐ’ ωρ.αίων καί ήττηθεί; άπεσύρθη εί; Λι- 
γυστικήν, άνακαλούρενο; δέ εί; Καρχηδόνα καθ’ ό- 
όόν έτελεύτησεν.

( Έ τ τ ε τ α ι  σ ι ' η χ ε ί α . )

I  Α  Π  Ο Ν  I  Α .

( ’Εκ τής Revue des Deux Mondes.)

 0 0 0  —

Ό  ρελετών τά  κατά τήν Ίαπονίαν καί τήν Σινι
κήν απορεί διά τήν περί τά ; εξεις καί τάς τάσεις ρε- 
γίστην διαφοράν τώ ν δύο τούτων γειτόνων χωρών. 
Εις ρέν τήν ρίαν επικρατεί νούς πενιχρός καί πρόσ
γειος, άπολυπράγρων, καταφρόνησής παντό; ρή κε- 
κυρωρένου ύπό ρακράς παραδόσεως, παιδαριώδη; ' 
καί έλεεινός καί κατ’ αύτά τά  άξιολογώτατα έργα ! 
τής φιλ.ολ.ογίας αύτού, άδαής τής πορείας καί τών 
προόδων τού κόσρου, ρερονωρ.ένος, φροντίζων ρόνον 
περί τών μικρών αύτού συμφερόντων, νούς όμοιος 
πάντοτε πρό; εαυτόν, δςτις δρω; θά έξηλείφετο συν
τριβόμενος μεταξύ τής συγκρούσεω; τώ ν συγχρόνων 
κοινωνιών, έάν έστερεΐτο δύο οπλών ύποσχομένων 
αύτώ ρέλλουσάν τινα ιστορικήν αξίαν, άδάρ.αστον 
λε'γορεν υπομονήν καί ρέγαν άριθμ.όν κατοίκων. Εί; 
δέ τήν άλλην, διαχωριζορένην άπό τής πρώτη; 
ύπό μικρού πορθρ.ού καί κατά πολλά όμοιάζου- 
σαν εκείνη, ζή  έθνος ύπέρφρον, δραστήριον καί 
νοήρον. Ναι ρέν ή φήμη τής ύπάρξεως τού έ
θνους τούτου ββέννυται εις αύτά αύτού τά  πα
ράλια, ναι ρέν έπιμόνως αποφεύγει πάσαν εξωτερικήν 
σχεσιν, άλλ ’ ούχί έκ καταφρονήσεως τών ξένων, ούτε 
αδυναμίας τού νά ύψιοθή μέχρι; αύτών. Ό τ ε  τό  πρώ
τον έπεσκέφθησαν τόν λαόν τούτον οί Ευρωπαίοι, τούς 
όποιους έμελλε ν’ άποκρούσγι ρετά  ταύτα, έθαύρασε 
τήν υπεροχήν τών δπλ.ων, τώ ν πλοίων καί τώ ν ορ
γάνων τής βιομηχανίας αύτών, ΰπεδέχθη αύτούς ευ- 
μενώςκαί μ ετ’  ήπιότητος, καί ήκροάσθητών διδασκα
λιών αύτών. Μετ’ όλ.ίγον ράλιστα  έδωκεν άπόδειξιν 
σχεδόν μοναδικήν εις τήν ιστορίαν, έναγκαλισθείς 
νέον θρήσκευμα άνευ βίας, άνευ πάλης, άνευ κατα- 
κτήσεως, άλλά διά μόνης τής άνεξιθρησκείας, τής 
πεποιθήσεως καί τής εύκολου καί καταπληκτικής 
τω όντι κατανοήσεως άνωτέρας ηθικής καί άνωτέρου 
νόμο». Δυστυχώς όμως, ρετά τού; αποστόλους τής 
ειρήνης καί τής αγάπης, ήλθον φιλοκερδείς καί τα - 
ραξίαι έπίσκοποι, «ταλέντες έκ 'Ρώμης, οϊτινες ήγω- 
νίσθησαν νά περιπλέξωσι τήν Ιαπονικήν κοινωνίαν εις 
τά  δεσρά τού Αογιόλα. Δέν είναι άρα άπορον έάν 
εξιρράγη μεγίστη άντίδρασις εί; τήν χώραν έκείνην.

(1 ) Τ ίτ . A i«. X X IX , 2 7 - 3 6 .  Ά τ ι * .  ·|6ηρ. *«1 Καρχ. (Pu

n ic » '.

'θ  λαός ειδε ραταιωθείσα; καί τάς ελπίδας καί τήν 
πίσιιν αύτού, τήν δέ αγάπην, καί εύσέβειαν, καί αρε
τήν έθεώρησε, καί ούχί άδίκως, ώς όργανα δολιότητο; 
καί επιβουλής, τά  όποια ρετεχειρίζοντο κατ’ αύτού 
οί άρπαγε; καί ξένοι. Ά ν τέσ τη  λοιπόν, καί κατά τήν 
πάλην ταύτην άπωλέσθη ολόκληρον έκατομμύριον αν
θρώπων. Τό όρος Πάπερ.περγ, δθεν κατεκρηρνίσθησαν 
ούκ όλίγα θύματα, ανακαλεί τήν μνήμην τής τρομε
ρά; ταύτης "ιστορίας.

Έ κ το τε  ή Ίαπονία περιώρισεν έαυτήν εντός φραγ
ών, μ.ηδέν παρ’ άλλων λαμβάνουσα καί μηδέν δί- 
ουσα πρός άλλους" άλλ ’ ούτε ή δραστηριότης ούσε 

ή ευδαιμονία τών κατοίκων αϋτής έπαθον έκ τής ά- 
πορονώσεω; ταύτης. Έάν σήμερον φαίνεται πατούσα 
νέαν οδόν, δέν άπέβαλε τήν προαιωνίαν αϋτής δυσπι
στίαν, άλλ ’ ενδίδει εις τήν πίεσιν τών αμερικανικών, 
αγγλικών, ρωσικών καί γαλλικών δυνάμεων" ούτε εί
ναι βέβαιον έτι καί νυν ό'τι ή μεγίστη κίνησις ή συν- 
ενοϋσα καί προσεγγίζουσα σήμερον τάς φυλάς καί τά  
άλλότρια ήθη, θά συμπαρασύρη καί τήν ρικράν έκεί
νην γωνίαν τού Ειρηνικού ήτις επιμένει νά ζή μόνη. 
Καί δυ.ως άφ’ ής τά  ευρωπαϊκά πλοία έκένωσαν τά  
πυροβόλα αύτών έντός αύτοϋ τού λιρένος τής ίαπο- 
νικής πρωτευούσης, καί έμποροι καί επιστήμονες συν- 
εκιπηθησαν, έλπίζοντες οί ρέν νά έπιδοθώσιν εις νέα 
επιχειρήματα, οί δέ νά ποριαθώσι νέας επιστημονικά; 
ειδήσεις. Περιγραφαί περιηγήσεων έδηροσιεύθησαν εις 
δλας σχεδόν τάς γλώσσα; τής Εύοώπης ύπό αξιω
ματικών, οϊτινες συνομολογοϋσι τήν άπαραμείωτον 

 ̂ ευγένειαν τώ ν Ίαπόνων, τήν αξιοπρέπειαν, τήν 
οξύτητα τού πνεύματος, τήν εύπείθειαν πρό; τούς 

j αρχηγούς, καί τό  άναλλοίωτον σέβας πρός τούς νόμους 
αύτών. Καί δέν άναδεικνύουσι ρέν ταύτα  δ τι ή ’ ΐα- 
πονία είναι χώρα εις άκρον πολιτισμού περιελ,Οοϋσα" 
έξ εναντίας Οά ίδωμεν παραδόξους αντιθέσεις περί τε  
τά  τής πολιτείας καί τών ηθών" άλλ ’ ή εϋρεσις έθνους, 
πέραν τώ ν άπεκτηνωμένων εθνών τη ; άκρας ’ .Ασίας, 
συγκειμένου έξ ανθρώπων, παραμυθεΐ βεβαίως τόν 
παρατηρητήν.

Α '.
Οί λιμένες τής Ίαπονίας εις τούς οποίους, κατά 

τάς τελευταίας συνθήκα , επιτρέπεται νά πλ.ησιάζω- 
σιν οί Ευρωπαίοι καί οι ’Αμερικανοί καί νά συγκοι- 
νωνώσι ρετά  τών Ίαπόνων, εύρίσκονται έπί τινων νή
σων. Ό  τής Ναγασάκη ς, κείμενος εις τήν δυτικήν άκραν 
τής ρ.εσηρβρινοτέρας ν ήσου Εκουσίου, ό τής Καναγάβας, 
πρός τά  βάθος τού Γέδο , πλησίον τής πρωτευούσής, 
έπί τής μεγάλης νήσου Νίππον ήτοι ή.Ιίου ά > α τι.ί- 
.lorzoc, τήν όποιαν παραρορφώσαντες κατά τήν συνή
θειαν αύτών οί Εύρωπαϊο ι ώνόμασαν 'ίαπονίαν. "II νή
σος αυτο έχει μήκος ρέν 300, πλάτος δέ G0-80 λευ
γών. Ό  τής Άκοδάδας έπί τής μεσημβρινής παραλία; 
τή ; νήσου Γέσο, ό τή ς  Ν εε-ε-γάτα ; πρός δυσράς τής 
Νίππον, καί ό τής Ίόγου. λιρήν εις άκρον σημαντικός, 
πλησίον τής μεγάλης πόλεω; Οσάκας, πρός τήν ρ.εσηρ- 
βρινήν άκραν τής Νίππον, είκοσι λεύγας μακράν τής 
Μιάκο ή Κεότο, καθέδρας τού πνευματικού άγερόνο;. 
Ή  θερμοκρασία ττ,ς Ίαπονίας είναι δριρεϊα ρέν τόν

SO.
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χειμώνα διά τά  πολλά όρη, θερμή δέ τό  έαρ, άλλ ’ 
εύκρατος διά τούς δροσερούς τής θαλάσση; άνεμους. 
Α ί νήσοι εί; ά ; επετράπη νά έμπορεύωνται οί Ευ
ρωπαίοι καί ’Αμερικανοί, είναι μέν αί άξιολογώτα- 
τα ι τού Ίαπονικού άρχιπελάγου;, ΰπάρχουσιν ό’μω; 
καί άλλαι ούχ ήττον άξιόλογοι, ή Σικόκφ, παραδείγ
ματος χάριν, πρό; άνατολά; τ-ής Κίππον καί τή ; Κ ι- 
ουσιού, μήκος πεντήκοντα καί πλάτο; εϊκοσιπέντε 
λευγών έχουσα, μηδέποτε ύπό Ευρωπαίου πατηθεϊσα. 
Μεταξύ τώ ν τριών τούτων νήσων εκτείνεται ή τρι- 
κυμιώδης θάλασσα Συουονάδα, πλήρης σκοπέλων καί 
νησιδίων άγνωστων εϊ; τού; ποιήσαντας τού; χάρτα; 
ημών. 'I I  Όσάκα κεϊται έπί τή ; θαλάσση; ταύτη ;, 
καί οί κάτοικοι αυτή; ήθέλησαν νά κατασκευάσωσι 
προκυμαίαν ίνα καταστήσωσιν ασφαλή τόν λιμένα αυ
τή ;. ’Α λλά  τά  κύματα άνέτρεπον λυσσώντα τά  έρ
γα ’ ό'θεν ¿νόησαν ό'τι τό  τρομερόν δαιμόνιου τή ; Συ
ουονάδα; άπήτει θύμα, καί δ τι δέν θά έξιλεοΰτο εάν 
δέν έτοιχίζετό τ ις  ζώ ν έν τή  προκυμαία. Ή  παρά- 
δοσι; βέβαιοί δτι ταχέως εύρέθη καί Ίαπονό; Κούρ- 
τιο ; ( ΐ ) .  Από τώ ν τελευταίων συμβεβηκότων πολλαί 
μικραί καταπιέσεις γινόμεναι πρδ; τού ; ξένου; δτε 
είσήρχοντο εί; Ναγασάκην κατηργήθησαν. ’  Αλλοτε, 
παραδείγματος χάριν, όσάκι; ξένον πλοίον προσωρ- 
μ ίζετο έκεϊ, αί εγχώριοι άρχαί παραλαμβάνουσαι τά ; 
ιερά; βίβλου; καί τά  λοιπά εκκλησιαστικά βιβλία 
ένέκλειον αύτά εντός κιβωτίων, ά τινα άπέδιδον δτε 
άνεχώρει τό  πλοίον. Κατήργησαν δέ καί τόν φραγμόν 
τόν έμποδίζοντα τά ; έπιτοπίου; λέμβου; νά πλησιά- 
ζωσιν εί; τό  μέρος οπού ένελιμένιζον τά  ξένα πλοία. 
Σήμερον οί ’ ΐάπονε; υπάλληλοι όμιλοΰντε; κάλλιστα 
τήν ολλανδικήν ενίοτε δέ καί τήν αγγλικήν, έρχονται 
ει; τό  νεωστί έλθόν πλοίον έπί ϊόγκα;" φοροΰσι δέ 
λεπτότατον έπενδύτην, πλατεία; άναξυρίδας, περι
κνημίδα; καί δύο ξίφη ώ ; πάντε; οί δημόσιοι 
λειτουργοί. Εί; τού; λιμένα; καί τά ; ίόγκα; ό 
λαό; φορεί περί τήν όσφύν στενόν τεμάχιον πα
νιού, ενίοτε δέ καί περί τήν ρίνα. Κ α τά  τήν με
σημβρινήν Ίαπονίαν οί τώ ν κατωτάτων τάξεων ζώ - 
σι δλω; γυμνοί' τό  δέ αίσθημα τή ; αίδού; είναι 
πάντη άγνωστον ε ί; αύτού;. Οί ξένοι άπορούσι βλέ- 
ποντε; εί; τά  δημόσια λουτρά λουομένου; άναμίξ άν- 
δρα;, γυναίκας, παιδία καί γέροντας.

Οί έπισκεπτόμενοι τά  ξένα πλοία υπάλληλοι έρω- 
τώ σ ι πρώτον διά τ ί  ήλθον, άλλά δέν έμποδίζουσι 
τού; έπιβάτα; νά άποβώσιν εί; τήν ξηράν καί νά πε- 
ριφερθώσιν άκωλύτως. Λέγεται δ τι ή κυβέρνησι; σκο
πεύει νά φανή μάλλον άνεκτική εί; τόν λιαένα Να- 
γασάκη; Οπως έλκύση έκεϊ κατά προτίμησιν τού; ξ έ 
νου;. Τό νησϊδιον δπου διέτριψαν τοσοΰτον χρόνον οί 
'Ολλανδοί, παρά τά ; πύλα; τή ; Ιαπονία;, τέμνεται

(1( Νέο; 'Ρω μα ίος  OjeiaeitU 3ftO it. X.) ydocv ττ,ς itatpl- 
ϊ ο ι  ί ί ς  τους καταχθονίου; 9ιοϋς. Βαθό ?άοοθρον eTyiv ά νο ιγ ί 

t v  μέοω τοΰ  Φόρου- έχειόή  ?έ  4 -/ρττ- 4 ; έχτ,ρ.ξεν ο τ ι 54 χ λ ι: -  

βδή μόνον όταν οί 'Ρ ω μ α ίο ι ¡Ιίψωαι. ίν  αύτψ  τό πολυτ μότϊρον 

τών όσα e -. χ  ·  ν, 4 Κ-.ύρτιος, ¿ν ιμ α αο οτα το ; διό τά  χατορθώ- 

μ α τα  αύτού, έχρημνίαβη χά νοχλ ο ; «!; τό  βαραβοον, τό  ό χ ο ϊ·ν  
ίχλ ε ίσ βη  άμίσως. 2 .

διά μια; καί μόνης όδού, μακρά; διακόσια μέτρα 
καί καθαρά;, αί δέ οίκίαι έχουσι δύο όροφά; καί πρά
σινα παράθυρα. Τό υπούργημα τώ ν ότουάς ή κα τα 
σκόπων, εντολήν έχόντων νά παρατηρώσι καί τά  ελά
χ ιστα  κινήματα τών έμπορευομένων ξένων, κατηρ- 
γήθη' άλλά τό  εσπέρα; κλείονται καί σήμερον έτι 
αί κιγκλίδε;, καί απαγορεύεται .εί; τ ά ;  γυναίκας, 
πλήν τώ ν εταιρών, τό  νά ύπερβώσιν αύτά;. Τά παιδία 
δσα έγεννώντο παρ αύτών εί; τήν συνοικίαν τώ ν ξέ 
νων έθεωροϋντο ώς άνήκοντα εί; τήν Ιαπονίαν' άλλ ’ ό 
'Ολλανδό; πράκτωρ κατώρθωσε νά στέλλη αύτά εί; 
'Ολλανδίαν ίνα άνατρέφωνται έκεϊ, καί νά θεωρώνται 
ώ ; ξένοι έάν ποτε έπανέλθωσιν. Ε ί; τινα άκραν τή ; 
νήσου υπάρχει εύρυτάτη άγορά πολλά μέν έχουσα 
εμπορεύματα χάριν εξαγωγή;, κατώτερα δμω; τώ ν 
πωλουμένων εί; άλλα μέρη τού αρχιπελάγους. Πρό 
τώ ν τελευταίων συνθηκών οί 'Ολλανδοί έπασχον πολ
λά παρά τών εντοπίων, σήμερον ομω; ζώσι μάλλον 
εν άνέσει, ούχί δμω; καί μόνοι ώ ; πρίν, διότι οί 
’Ρώσσοι κατέστησαν άξιόλογον έμπορεϊον άντικρύ τού 
ολλανδικού, κατά τό  απέναντι μέρο; τού λιμένος.

( ’ Ε . τ ι τα ι  συ νέχε ια .]

Η ΓΕΜ Ο Ν ΕΣ  Σ ΙΑ Μ Π Σ.

— «00--

Περί Σιάμη; ώμιλήσαμεν άλλοτε, καί άνεφέραμεν 
μάλιστα καί τού ήμετέρου συμπατριώτου Κωνσταν
τίνου Γεράκη τό  δνομ.α, δ ;τ ι;  κατά τήν ΙΖ ’ έκα- 
τονταετηρίδα υπήρξε πρώτο; καί παντοδύναμο; 
υπουργό; εί; τό  ’ Ινδικόν εκείνο κράτος. Τού Γ ε 
ράκη τούτου τόν περίεργον βίον θέλομεν έκδώ- 
σει καί διά τή ; Π ανδώρας χάριν τώ ν αναγνω
στών αύτή;, έρανιζόμενοι έκ τού άξιολόγου συγ
γράμματος τού ίερέω; Ανθίμου Μαζαράκη ( ΐ ) .  ’Εν 
τοσούτω δέν είναι ήττον περίεργα καί τά  περί τή ; 
κατά τόν παρελθόντα Μάϊον σταλείση; εί; Παρισιού; 
Σιαμικής πρεσβεία;, περί ή ; διαλαμβάνει ή έκομένη 
επιστολή, γραφεΐσα ολίγα; ημέρα; μετά τήν έκεϊσε 
άφιξιν αύτη;.

«  Φίλε φ ίλτα τε !

* Τό 168 4 ό Τσαου-Ναράγιας, βασιλεύ; τή ; Σιά
μη;, άκούσας τήν φήμην Λοδοβίκον τού ΙΛ', έστειλε 
κατ’ είσήγησιν τού Έ λληνο; υπουργού του Γεράκη 
πρεσβείαν ίνα προσαγορεύσγ πα^’ αύτού τόν ένδοξον 
βασιλέα τή ; Λύσεω;' ή πρεσβεία δέ αυτή συνέκειτο 

| έξ έγκριτοτάτων μανδαρίνων, καί έφερε δώρα πολύ- 
ί τιμά καί αύτόγραφον επιστολήν' δυστυχώ; δμω; καί 
| -δ  πλοίον καί ή επιστολή καί τά  δώρα καί αύτοί οί 
πρεββευταί μανδαρίνοι κατεπόθησαν ύπό τού ωκεανού.

» Ό  Τσαου-Ναράγια; άπορων διά τήν τόσην βρα-

(1 ) «Βιογραφία; τών ένίόςων άνίρών τη ς  νήο.ου Κβφ αλληνίας 

βυγγραϊεΤααι να ό  Άνθιμου Μ αζαράχη  ¡ιρίως χα! ί-.ίααχάΑαα 

τβϋ Φλβγηινιανοΰ ρροντιβτηρίου. ’Ε ν  Β ?ν ιτ ια  «χ τή ς  Ίλ λ . τ - -  

χ ·γ :α ρ . το» Ψ ο ίν ιχο ; 1 8 4 1 .·
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δύτητα τώ ν πρέσβεων, έξαπέστειλεν άλλους, τού; ό
ποιου; σεβασθέντα ευτυχώ; τά  κύματα, άφή- 
καν νά παρουσιασθώσιν εί; τόν βασιλέα τή ; Γαλλία;' 
ιδού δέ πώ; ή '  Ε ρημε ρ ίς  τής ΓαΛΜ ας  (Gazette de 
France) πεοιέγραψε τό τε  τά  περί τούτου'

« . . .  Μ ετά ταύτα  είσήλθεν εϊ; τήν αίθουσαν δ
που έπεσαν πρηνείς πρό τού βασιλέω;' επειδή δέ πε- 
σόντε; δέν έσάλευον διόλου, ό βασιλεύ; ήρώτησεν έάν 
είχον σκοπόν νά μή σηκωθώσι πλέον. ’Α λ λ ’ 6 συνοδεΰων 
αύτού; Κ . Vacher άπεκρίθη δτι ενόσω ό βασιλεύ; μένη 
εί; τήν αίθουσαν, καί οί πρέσβεις θά μένωσιν εί; τήν αύ
τή ν θέσιν. Τότε δ βασιλεύ; ήρώτησεν έάν ειχον νά εί- 
πωσί τ ι  πρό; αυτόν' εί; δέ τών μανδαρίνων άπεκρίθη 
δ τι ή σαν βύγνώμονες διά τήν συμπάθειαν τού βασι- 
λέω ;, καί διότι έπέτρεψεν αύτοί; νά ίδωσι την τρισέ- 
βαστον Μεγαλειότητά του. Καί ό βασιλεύ; είπεν ότι 
έχαιρε βλέπων υπηκόου; ήγεμόνο;, υπέρ ού είχεν αγα
θήν ϋπόληψιν' μετά ταύτα  δέ άπεχώρησε προστάξα; 
τόν Κ . Vacher νά τούς σηκώση. Έ π ειτα  έπεσκέφθη- 

σαν τό  παλάτιον καί τόν κήπον. *
ιι Τό επόμενον έτος ήλθε νέα πρεσβεία, παρουσια- 

σθείσα εί; τήν Α . Μ. ύπό τού Κ . Chaumont, δ ;τι; 
είχε σταλεί ίνα φροντίσνι περί θρησκευτικών συμφε
ρόντων, καί νά καταπείση τόν βασιλέα τή ; Σιάμη; 
νά γείννι καθολικός χριστιανός.

β Ό  Λοδοβίκο; έδέχθη τούςπρέσβει; καθ-ήμενο; εϊ; 
θρόνον άργυρούν καί υψηλόν, έχμον περί αύτόν τού; 
έξ αίματος ηγεμόνα;, κάτω  δέ τώ ν βαθμ-ίδων τού; 
μεγιστάνα; καί υπουργού;, καί πορρωτέρω δλου; τού; 
αύλικούς. Οί χρονογράφοι τή ; έποχής εκείνης βεβαι- 
οΰσιν δ τι ή στολή τήν όποιαν έφόρει δ βασιλεύ; έτι- 
μάτο δεκαπέντε έκατομ.μύρια δραχμών. Οί πρέσβεις 
ήλθον μέχρι τού υποποδίου τού θρόνου έδαφιαίω; 
κλίνοντε; τήν κεφαλήν, καί ό έγκριτότερο; αύτών 
παρουσίασε τήν επιστολήν τού βασιλέω; του έπί τή ; 
άκωκής χρυσού ξίφους, προσαγορεύσα; εύγενώ; τόν 
Λοδοβΐκον, δ ;τ ι; άπήντησεν ούχ ήττον εύγενώς.

»  Ναπολέων δμω; ό Γ ',  δεχθεί; εσχάτως τήν σια- 
μικήν πρεσβείαν, ένόμισεν ώ ; φαίνεται περιττόν νά κα- 
θήση εί; θρόνον άργυρούν καί νά φορέση ένδυμα δε
καπέντε εκατομμύρια τιμώμενα.

»  Έλπ ίζων ό τ ι καί σύ καί οί άναγνώσταί σου θά 
εύχαριστηθήτε έάν μάθετε τά  όνόματα τών ένδοξων 
τούτων πρέσβεων καί τώ ν περί αύτού;, σέ τά  γράφω 
ενταύθα, άφίνων δμω; ε ί; σέ τό  χρεο; τού νά τά  προ- 
φέρη; διά τώ ν χειλέων σου.

»  Ό  πρώτο; πρέσβυ; ονομάζεται Φαγιασιφιπάτ, 
ό δεύτερος Φραμαϊβάϊ καί ό τρ ίτο; Φοξαΐφραναρούγ.

8 Τδού δέ καί τώ ν γραμματέων τά  ονόματα' 
Λουαγγιμμέντρι, Ναϊσαπριξάι, Αουαγγξαψούριν, Κουμ- 
μαχάσιτ, Κουνσύμπατ, Μουνχακφίχετ, Ναΐβατ, Να- 
ϊνσόμπουν, Κομχενχετάλε.

»  Τδού δέ καί τά  τώ ν ακολούθων' Νάϊβουτ, Κου- 
ραξασύμπατ, Μυναραπάκδι, Νάϊγιου, Νάϊνετ, Μέν- 
θανηγκ, Ναιπία, Μυγχινδάρακ, Μυνχανναράγ, Ναϊ- 
θίμ, Λάμιαν, Νάϊδετ, Μιμφακδιπέτρα, Νάϊουν.

»  Ώ ;  δέν άγνοεϊς, ό παρουσιάζων εις τόν αύτο- 
κράτορα τού ; πρέσβεις, οφείλει νά άπαγγέλλη καί έ-
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κάστου τό  όνομα' πώ ; κατωρθώνει τούτο ό βαρών 
Feuillet de Conches; Τό κατ’ έμέ, έάν ήμην εγώ  ά ντ ’. 
αύτού, θά έδιδον βεβαίως τήν παραίτησίν μου.

ο Ό τ ε  οί άνωτέρω όνομασθέντε; πρέσβεις τε  καί 
γραμματείς καί ακόλουθοι άπεβιβάσθησαν εί; Τολώ- 
νην, έπανηγυρίζετο τήν ημέραν εκείνην ή έορτή τή; 
'Α γ ία ; Αωρεά;' ώδήγησαν δέ καί αύτού; εί; Ttva πλα
τείαν, δθεν έμ-ελλε νά διαβή ή λιτανεία, καί τούς 
προσεκάλεσαν νά καθήσωσιν ε ί; θρανία. Αύτοί δέ νο- 
μίσαντε; δ τι όλη εκείνη ή τελετή  έγίνετο χάριν αύ
τών, έδέχ^θησαν τά ;  τιμάς μετά πολλή; αξιοπρέπειας.

β  'Επειδή εί; τήν Σιάμην οί σημαντικώτεροι κά- 
Οηνται πάντοτε εί; τά ; ϋψηλοτέρα; θέσει;, οτε ήλθε 
τό  όχημα τό  μέλλον νά παραλάβγ τόν πρώτον πρέ- 
σβυν, ουτο; έπήδησεν εί; τό  θρανίον τού ηνιόχου’ εί
δαν κ’ έπαθαν δσον νά τόν καταπείσωσιν δ τι εί; τήν 
Γαλλίαν δέν επικρατεί ή αύτή συνήθεια.

»  Ά λ λ ά  καί άλλο περίεργον έθιμον έχουσιν οί 
ΣιάμιοΓ οί καλοί σου πρέσβεις, καί καθ’ όδόν καί εί; 
τήν οικίαν, καί μόνοι, καί παρόντων πολλών, σφίγ- 
γουσι τήν μύτιν των μέ τόν άντίχειρα καί τόν λ ιχα- 
νόν, καί φυσσοκοπούντες έκτοξεύουσι τήν μύξαν μετά 
πατάγου. Μία τώ ν Γαλλικών εφημερίδων έβεβαίωνεν 
έσχάτω ; δτι ή συνήθεια αύτη έχει τό  άριστον απο
τέλεσμα τού ν’  άπομακρύννι τόν περίεργον καί οχλη
ρόν δχλον.

β  Ά λ λ ά  καί πεπαιδευμένοι φαίνονται οί Σιάμιοι 
πρέσβεις, διύτι εί; τό  θέατρον τιν έ ; έξ αύτών κατέ- 
γραφον σημειώσει; εϊ; τά  λευκώματα των, ίσως διά 
νά δημοσιεύσωσι αναμνήσεις μετά τήν επάνοδόν των.

β  Ά λ λ η  τ ι ;  έφημερί; έγραφεν δ τι δ  Λουαγγξα- 
ψούριν καί δ Κομχενχετάλε, καί ό Μιμφακδιπάτρα 
καί ό Κουραξασόμβατ, καί ό Μυνχανναράγ καί οί 
λοιποί, δέν είναι πολλά εύμορφοι, καί δτι δμοιάζου- 
σιν άλλήλου; όπως οϊ πίθηκε; . . . ά λ λ ά τί πρό; τούτο 
άφού τά  όνόματά τω ν είναι τόσον ωραία ;

β Λέγεται δ τι μετ ολίγον θά έπισκεφθή τού; Παρι
σιού; καί ό'υίό; τού βασιλέω; τής Λαομέης, νέος, ώ ; ή- 
κουσα, ωραιότατος, τόν όποιον δμω; δέν μέ φαίνεται 
νά πολυνοστιμευθώσιν αί κομ.ψαί τή ; πόλεω; ημών' 
διότι δλαι γνωρίζουσιν δ τι ό Γαληνότατος καί θεο- 
φρούρητος πατήρ του συνειθίζει νά καρατομή κατ έ
τος έξ ή έπτά χιλιάδα; ανθρώπων, νά τού ; άλατίζη 
καί νά τού; τρώγ-ρ εί; τιμήν τή ; μνήμη; τού έν μα- 
καρία τή  λ·ήξει πατρό; του. Ποια λοιπόν θά θε- 
λήση νά λάβη συνέντευξιν μετά τοιούτου άνθρωπο- 

φάγου ;
γ Σε στέλλω  δύο φωτογραφικά; εικόνα; παριστα- 

νούσα; τόν πρώτον βασιλέα καί τήν βασίλισσαν τή ; 
Σιάμη;. Ό  βασιλεύ; ούτο; ονομάζεται Συμ.δέτχ-Φρά- 
Παραμένδρ-Μαχά-Μογγούτ. Τό ένδυμα αύτού είναι 
εύρωπαϊκώτερον τού όνόματύς του’ φορεί πίλον όμοιον 
τού τώ ν Ά γ γ λ ω ν  απομάχων, .ταντα.έόνιον, γε .Ιέ - 
χον  καί έπενδύτην γαλλικόν, λευκόν λαιμοδέτην συν- 
δεδεμένον δ ι’  άδάμαντος ή σμαράγδου, καί μέ τήν 
δακτυλιδοφορτωμένην δεξιάν του κρατεί ραβδίον καί 
μέγα μανδύλιον, έπέχον ϊσω; τόπον τών μανδυλίων 
τά  όποια δέν έχουσιν, Λ ; είδομεν οί υπήκοοί του.
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Β ασι.Ιεός Σ ιά μ ης.

’Επειδή όμως δέν πρέπει ν’ άποσκορακίζωμεν όλα τά 
πάτρια ό Μεγαλειότατο; Συμδέτ-Φρά-Παραμένδρ- 
Μαχά-Μογγούτ δέν φορει κάλτας, άλλά μόνον πλου- 
σιωτάτας έμβάδας- δθεν τήν μέν κεφαλήν είναι "Α γ
γλος, τήν δέ μέσην Γάλλο; καί τούς πόδας Σιάμιος, 
Κάθηται S i επί θρανίου τό  όποιον άνυψοΰται καί κα- 
ταβιβάζεται Six μηχανής τίνος, χωρίς διόλου νά σα- 
λεύνι 6 Μεγαλειότατο;.

ο ’ II βασίλισσα όμως S it  παρεδέχθη τόν ξένον 
συρμόν- ώς βλέπεις, ούτε κάλτας, ούτε έμβάδας φορεϊ, 
καί τά  στήθη της είναι πολύ ανοικτότερα ή όσον συ- 
νειθίζουσιν αί ήμέτεραι. Α λλ ’ ούτε κοινολίναν μετα
χειρίζεται.

2 Μ ετ’ ολίγον καί άλλα. "Ερρωσο.

*  Δ. Μ. »

ΒασΙΛ ισσα  Σ ιάμης.

TOt ΔΤΕΤΘΪιΝΤΠι ΓΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ.

—  « 0 0 ----

Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύρ ιε !

Φρονών ό τ ι τό  ποΛ ντιμ όζερον  xa l σ εμ νό τιρον  
τώ ν  εκ τώ ν  ήμ ετ¿ p u r προγόνω ν  περ ισωθέντων  
ήμ ιν , ώ<Γ νομίμοις εκείνων χ.Ιηρονόμοις, άγαθών 
t i  ‘ ai ή γΛώ σσα, xa l ο τ ι διά_, το ύ το  ποΛΛήν τή ν  
επ ιμ ιΛ εια ν  xa i σπουδήν π ε ρ ί αυτήν iy d . lo j i t r  rá  
χαταόάΛΛωμεν, π ρο  ετώ ν  ικανών χα τεγ ινόμην, 
i r  Κυβήροις tz t  z!¡ έμή πατρ/δι τά ς  ôtazpiCàç 
ποιούμενος, ε ις  ov.l.ioyi/r Λέξεων xa i φράσεων 
xai πα ρο ιμ ιώ ν , συνειθιξομε'νων εις τά  στόματα  
τοΰ Λαού της νήσου ϊχ ε ίνη ς , xa l ποΛΛήν τι)ν  π ε
ρ ιέργε ια ν  i χουσών ,  ώς μ ι) άπαντω μένω ν εις ά .Ι- 
Λα τής * ΕΛΛάδος μέρη , χαζά γ ε  τη ν  εμήν γ ν ώ 
μ ην , t iμη πασώ ν, ιώ ν  π Λ ε ίσ τω ν  τούΛ ά χ ισ τον . 
Το Λ ιζ ιΛ όγ ιον  τού το , άΛφαόητιχώς σ υ ν τετα γμ έ-

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

νον, άποντέΛ .Ιω  τή  Α ιενθΰνσει τής πόΛΛά τ ι  xai 
αγαθά τώ  Έ Λ Λ ην ιχψ  δωροφορούσης Πανδώρας, 
i r a  δημοσιεύση διά τοΰ  ώφεΛιμωτάτου τούτον συγ 
γράμματος αυτής, αν νομ ϊζη  ό τι δύναται νά γεινη  
ώγέΛ ιμον χατά τ ι  εις τους <ριΛαμαθείς άναγνώ- 
στας xa i εις τή ν  ί.ΙΛηνικήν φιΛοΛογίαν i r  γ ίν ε ι, 
γά ρ ιν  τής όποιας παραχα.Ιώ xa i άΛΛους φ ι.Ιομα· 
θεΐς xa i ιριΛογενείς συμπατρ ιώ τας μου νά ένασχο 
Ληθώσιν έπ ιμεΛ έστερον xal έπ ιτοχεσ τερον  εμού 
ε ις  το ιαύτην συΛΛογήν, διορθονντες xai ε ιτ ι  ήμαρ- 
τημένον ί ν  τώ  ίμ ώ  ΛεξιΛογίω  εΰρηται. 'Κ α ν  χριθή 
Λξιον δημοσιεύσεως, θέΛω εχ ε ι τή ν  εύχά ρ ισ τον  
συναίσθησιν, ό τ ι χατέβαΛυν xa i έγώ, μ ιχρός  τ ις  
<!>ν, μ ιχρόν  τ ιν α  Λίθον εις τό  μ έγα  οικοδόμημα τής 
Έ Λ Λ ηνιχής παΛ ιγγενεσ ϊας, υπέρ τής άνεγέρσεως 
τού όποιου ονδεμία ή μή ύπό χα ρά ς  σχ ιρτώ σα  
Έ Λ Λ ηνιχή  χαρδία.

'Ε ν  Σά μ ω  τή  14 Φιυρουαρίου 1861.

Α .  ΚΑΑΟΓΤΣΗΓ.

Σ Υ Α  Α  Ο Γ Η 

λ έ ξ ε ω ν ,  φράσεων καί παρο ιμ ιώ ν 

ί ν  χρή σε ι παρά τυ ΐς  σημερινούς χα τοίχοις  

τής νήσου Κυθήρωε.

— 000 —

Α.

Α όα Λ Λ ίζω , καί λβαλλιτό. Λέγεται καί ΑρβαΛ- 
Λ ίζω , καί Αρβαλλοι, δταν πολλοί παίδες παίζουν η 
χορεύουν συνάμα μετά πολλοΰ θορύβου. Ισως παρά- 
γ ε τα ι εκ τού άρχ. βαλλίζω (χορεύω), φρ. α Αβαλλί- 
ζουνε ή Αβαλλοκοποΰνε τά παιδία.® «Τ ί  Αβαλλιτό 
‘πού κάνουνε! »

Α ό α ν ίζω  καί άβανία. Λέγετα ι ή συκοφαντία, φρ. 
«Μ έ άβανίζουνε, ή μου βγάνουνε άβανίαις», τουτ. 
μέ διαβάλλουν (έκ του Ιταλικού ΐσω ; ανεπΐε, ΰβρι; 
ζτ,μία) % μοί προσάπτουν κατηγορίας άδικους, ή μέ 
άδικοβγάνουνε (ίδέ άδικοβγάνω).

Α ΰ δ ίξω . Λέγεται μόνον έπί τρίτου πρ. ένεστ. 
«Μ έ άβδίζει, τουτ. μέ εμποδίζει, μέ δυσκολεύει, ώς 
«Μ έ  άβδίζει τό  μά τι μου.» «Μ έ  άβδίζει άπό τή 
δουλίά μου.»

Ά ΰ ο Λ α  καί Ανάβολα (έπιρ.) άντιθ. τού βολικά, 
ή δεξιά, εύκολα. «Μού έρχεται άνάβολα» τουτ. α
δέξια ανεπιτήδεια (ίδέ  αδέξια).

ΑόοΛάδα. Λίθος μεγέθους τινός, έξ ου καί άβά- 
λία, καί άβολάκ’ α καλούνται οί έν το ΐ; παραλίοις 
ευρισκόμενοι στρογγυλοειδεϊ; λιθίσκοι.

Α δύΛ ετο  καί ΒοΛετό, ή Μ π ορετό . «Μήν τό ’γγς 
«β όλετο » τουτ. άδύνατον άπίθανον, «Δέν είναι βο
λετό νά γίντι», τουτ. δέν είναι δυνατόν.

Α δρυνα ιο ι. (πληθ.) είδος χόρτων υπόπικρων, 6- 
μοιοειδΰν μέ τούς άσπάοαγας (σπαράγγια). Παρ’ άλ
λοι; καλούνται άβρουνιαϊς, σβρυνιαϊς καί όβριαΐς.

"Αβυσσος. Λέγεται έπί πληθύος πολλής πραγμά
των ή άλλων πολλών αντικειμένων, ώς, «Τ ί άβυσ
σος πού είναι ! »

'Αγαθός. Ο μαλακός καί άπιο; άνθρωπος (homme 
de bien) «άγαθό κρασί», λέγετα ι ό αδύνατος οίνος.

Α γά Λ ία . (έπιρ.) σιγά, έλαφρά. «ΓΙεριπατεί άγά- 
λ·3α», άντί βραδέως, αΑγάλι’-άγάλ.’ α γίνετα ι ή ά- 
γουρίδα μέλι» (παροιμ.), τουτ. βαθμηδόν καί με τήν 
πρόοδον τού καιρού ώρ μάζει ή άωρος σταφυλή.

Α  γανό. Καλείται τό  αραιόν ύφασμα ή τό  άρύ, 
άντίθ. τού Κ ρουστό  (serri) πυκνό.

Α ]  α στέρα  (ή). Μέτρον εκ πηλίνου ή μετάλλινου 
άγγείου, χωρητικότητος μιας όκάδος ώ ; έγγιστα.

Α  γρικώ. Α ντί τού άκούω άκροώμαι. β’Αγρίκη- 
το ; άνθρωπο;» άντί τού παρήκοος. Εχει καί σημα
σίαν τού χαΛεΐτα ι, ή όνομάζεται, ώς ή φρ. i Πώς 
άγρικάται, ή, πώς άκούει ό δείνα ;

"Α γν α ν ο . Τόάγανον τού στάχυος- (barbe d’épis.)
(1 ) iΑ γ γ ά α τρ ι. (τό ) καί άγγάστρ’ α πληθ. άντί 

τού έγγάστρία. Καλούνται αί ποικίλλαι ορέξεις 
τών εγκύων, άλλ.αχού, αί συλλήψεις, τά  κακοψύχια.

Α γ γ α σ τρ ο .Ιο ] ά τα ι, άντί τού έγγαστρολογάται. 
Λέγεται όταν ή γυνή άρχίζη νά συλλαμ.βάνη.

Α γγεΛ ογορά τα ι (τρ. προσ.) Λέγεται έπί άνθρώ- 
που άγωνιώντο; ή πνέοντο; τά  λοίσθια, καί έπικα- 
λουμένου τόν άγγελον τής ψυχής.

Α γ γ ίδ α  (ή). ’ Εκ τού άρχ. άκίς ιδο;" λέγεται 
καί σχ.Ιήθρα, ή, τό κεντρί, ή κέντρον- (aiquillon.)

Ά γ -j ιναμά  καί άγιναμά. Τό γιναμένο παρ’ άλ
λοι;, τουτ. τό  ώριμον όπωρικόν.

"Α γγονρο . Τό μή ώριμον, ’εξ ού καί άγγουρίδα 
(ή άωρος σταφυλή. ’ΑγγουρόΛαδο (τό  έλαιον τού 
άγγουροκάρπου τών έλαιών-) άγγουροξυπνά  (δ έξυ
πνων άώρως ή παράκαιρα.

Ά γ γ ο υ Λ ίζω ’ (πεποιημένη λέξις). Λέγεται έπί 
βρέφους άρξαμένου ήδη νά προφέρη τό  άγγον, καί 
άλλας άνάρθρους φωνάς. «Τ ό  μωρό άγγουλίζει».

’Α γ ίάθονας' ό παρ’ άλλοις Πάίσονας καί Πόθος 
(ίονθος), βούζουνας.

’ Α  ' χάθανος καί ' Α γχαόανέα  (ή). Παρ άλλοι; 
άγραβανίά. Είδ. φυτού ή θ»μ.νίσκου.

’Αγχάραθοο, κ α ί ’Αγχαραθέα  (ή). Ειδ. φυτ. ά · 
κανθοειδού; (chardon-benit).

’ΑγχαΛέα. έκ  τού άρχ. άγκαλίς-ιδος. Αεμάτι 
γόρτων ή σταχύων. Λέγεται καί 'Α γχαΛ έα  τό  έναγ- 
καλίζεσθαι (Embrasser).

' ΛγχάΛη  (ή), έκ τού άρχ. άγκών- παν τό  σχη· 
ματίζον κόλπον'ή άκρον έξέχον.

Ά γ χ α ν α ρ ίζο μ α ι, ή άγχανάρομαι, καί ά·,·κανά- 
ρισμα. (faire des efforts).

Ά γ χ ιδ ’ά ζω , καί άγκιν’ά ζω  (ίσως έκ τού εγκαι
νιάζω) έπιχειρίζομαι ή κάμνω άρχήν τίνος, α Αγκι- 
δ’ άστηκέτο »  τουτ. τό  ήρ^ισε.

Α γχΛώ . Λέγεται όπεποιημένος ήχος ρευστού τι-

(’ ) Τό ΐιπ λο ϋν  γγ. ή γχ. π30 ή μετά  φωνήεντος, προ», ώς 
τό Ιτα λ ιχά ν  στοιχβΤον g, ώ ; xa l τό μχ. ως τά Ί τ .

b. xal τό vt. "pof. ώ; τό * τ ς ιχ .  à.



νο; εις άγγείον ρή πλήρες' ώς άγκλεί τό μπουκάλι, » 
α το αυγό τό  οΰρίο , »  κτλ.

J/γκομαχώ. Πνευστιώ ένεκα δρόμου, ή άλλου τ ί 
νος έργου μετά σπουδής καί κόπου γινομένου, (ίσως 
παράγ. έκ του άγχω καί τού μάχομαι) ασθμαίνω. 
(Iialleter) καί αγκομαχητό.

J/γχόνω. α Μέ άγκόνει » , λέγετα ι δταν ή γλυκύ 
τη ; φαγητού τίνος είναι ύπερβάλλουσα. Èv Μυκόνιρ 
λέγουν έγχόνω, δταν ϋπερκορεσθή τις φαγών ύπερ- 
μέτρως καί έξογκούται τήν κοιλίαν, παρά τού όγκόω, 
ώ ; καί έν Κωνσταντ. λέγουν Μπουχτίζω.

J/γχ ρ ίζω .  Ερεθίζω (initer) α άγκρίζει τό  βρέ
φος » ,  άντί τού άγριεύει, παροργίζει, λέγετα ι καί έν 
Λμοργώ, a ήγκρισέ μου τδ  παιδί. »

J/γχινάρι. Τδ έκ μετάλλου αγκιστρωτόν άκρον 
τού άδρακτίου, καί ή φρ. Μαζεύει άγκινάρία » ,  ή 
τουρτουρίζει έκ τού ψύχους.

J/γχωνάρι. Καλείται ό πρός οικοδομήν ακρογω
νιαίος λίθος.

Α γ ν ά .  Λέγονται τά  θαλασσινά, ή τά  όστρακο- 
δέρματα.

J/γουστΐά της. ή άγρωστις, παρ’ άλλοι; άγριάδα 
(Gramigna).

Α γ ρ ίμ ι.  Τό άγρέμιον τώ ν αρχαίων (Gibier.) καί 
άγρίμ.ια λέγονται έν γένει τά  άγρια ζώα. Λέγεται 
καί έπί αγροίκου άνθρώπου μεταφορ. Τ ί αγρίμι ειν’ 
αυτός.

J/γχρομάζομαι, καί άφοκράζομαι, σημ. τό  α 
κροάζομαι (προσθ. τού μ.) ή ακούω. Λέγεται καί 
Α ·(ρ ιχ ώ ,  ώς, a άγρικάς τ ί  λένε »  ; άντί ακούεις, 
καί J/γρ ίχητος ό παρήκοος, ή απειθής άνθρωπος.

JJyoj). Εκ τού αρχαίου γοάω γόος, γοή. a φρ. λύσ 
σα καί άγοή νά τόν πίάση » .

J/γωνΙώμαι. Καταβάλλω πάσαν προσπάθειαν νά 
κατορθώσω τ ι.

JJâi.loc.-za (τά ) καί ά.ιοδ έ.ίο ι.ια , τουτ. τά  επί
λοιπα. λ.έγ. καί τά  άπο.Ιειγθέν.

J/δέζΐο . Δύσκολο, a αδέξιο τό  ’χεις » ;  τουτ. τό  
εχε/ς τάχα  δύσκολον ;

J/ύιανώρα, ή άδιαώρα, καί δίς zi/y  (¿par, άντί 
τού καθ έκάστην ώραν, συνεχώς, π ίτα ν  στιγμήν.

Α δ ε ιά ζω  καί έχω άδειαν-άντί τού ευκαιρώ. αΔέν 
αδειάζω τώρα » .  καί φρ. ηύρε τήν άδειάτου, τουτ. 
τήν ευκαιρίαν-, καί αδειά ζω  (verser).

J/διχοβγάνω. σημ. τό  διαβάλλω, a Μέ άδικο- 
βγάνει τουτ. μοί προσάπτει κατηγορία; αδίκους.—  
α Αδικη ώρα νά τόν ευρη »  (κατάρα).

"Α δο-ίος. καθαρός, άμικτος. «  Αδολο κρασί, » 
ό άκρατο; οίνος.

Αδονάχία. καλούνται αί μικραί ράβδοι έν ταϊς 
κυψέλαι; τώ ν μελισσών, έξ ών αύται κρεμούν τό 
κηρόμελον.

Αδού.Ιης. Λέγεται ό ακαμάτη; καί οκνηρός.
Α δ ρά χνω .  Έκ τού δράττω . aTô άδραξε» τουτ. 

τό  ήρπασε, ατό 'βαλε στό χέρι,» α άδραξε τήν πε- 
ρ ίστασι», τουτ. ώφελήθη τής περιστάσεως.

'Α δ ρ ά χ τ ι .  Ù  άτρακτο; τής μαγγάνης (ό ελιξ)* 
καί τό  γυναικεΐον έογαλεΐβν. I
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’Αδρεψ ομοίρι. (Τό ) άντί άδελφομοίρι. Λέγεται ή 
πατρική μερίς τών αδελφών' ' Αδρκρυιζητάς, ό άδελ- 
φοποιητός.

ΑέΛαμος. είδος φυτού Graminie) χρησιμεόων εί; 
βοσκήν άλογων, κτλ.

J/ερίζω , έκθέτω τ ι  εί; τόν αέρα, καί αί φράσεις, 
α Τού πήρε τόν άέρατου, τουτ. έλαβεν υπεροχήν, ή 
θάρρος, α άγέρ, αγέρα, » δηλ. φύγε άπ’ έδώ, ή ά- 
δειασέμου τόν τόπο.

’Αηδονο.Ια .Ιεΐ (έπ ί τρ. πρ.) a αηδονολαλεί τό 
στόμα τη ς », φρ. λέγεται έπί γυναικό; ήδυφώνου καί 
λάλου.

Αθά.Ιη  καί " Αθος (ό ). έκ τού αρχαίου αιθάλη, 
κοινώς ή στάκτη.

Αθέρας. 6 άθήρ λέγετα ι συνήθως τό  κοπτερόν 
μέρος (Tranchant) τών μαχαιρών ή ξυραφιών, κτλ. 
ώς α κόπτει στόν άθέρα » .

Άθηβο.Ιεύω, καί J/θηβο.Ιη. συνομιλώ μ,ετά τίνος. 
Λέγεται καί Κ ου β εν τιά ζω , καί Κ ουβέντα ' παρ’ άλ
λοι; συντυχαίνω.

’Αθήρι. καλείται ό δυνατός καί εκλεκτός οίνος 
(ίσως έκ τού αιθήρ).

Αθόγα.Ιος  (ό). τό  άνθόγαλον (Creme du lait) καϊ
μάκι τουρκ.

Αθότυρος. τό  άνθότυρον. I I  άπεξηραμμένη μυ
ζήθρα.

Ά ϊτ ο ν ύ χ ι .  είδος σταφυλ.ή; μακρουλά; καί γαμψά; 
ώ ; όνυχας άετοϋ έχούσης τάς ράγας (Τουρκιστί παρ- 
μά-οϋζούμ).

α ' Α ϊς .  άντί τού άγιος (κατά συγκοπήν) ώς άί. 
Γεώργης, »  άί. α Βασίλη; » ,  κτλ.

Ά ε ιδ ά ρ ε ι  (έπί τρ. πρ.) a 6  θεός νά σ ’ άειδάρη » ,  
τουτ. νά νά σέ βοηθή ή νά σέ διατηρή. ίσως παράγ. 
Εκ τού άεί καί δαρός ή δηρός; ό διαρκής, έ ξ  ού καί 
δηρόβιος. ό μακρόβιος (ή έκ τού ίτ .  Aitare).

Ά χο ν ιζε 'α . είδος αγρίου φυτού, καί Α χ ο ν ιζ ια ΐς  
(πλ.) λεγ. έν Μυκόνφ.

Ά χ.ονάχι (τό)-εϊδος μικρά; Σαύρας ιοβόλου.
'Ακαμάτης, ό άδούλης καί οκνηρός άνθρωπος' λέ

γετα ι καί
Ά χ α μ ά τρ α  ή άνεργος μέλισσα.
'Α χα ρπ ία . I I  αφορία τού έτους, α Εφέτος έχομε 

άκαρπία » .

’Α κά τεχος, καί άνήξευρος' ό ανίδεος, 6 άπειρος. 
Κάνει τόν ακάτεχο, τουτ. προσποιείται δ τι αγνοεί.

Ακούει (έπ ί τρ . πρ.) ■ a Πώς ακούει αυτό; » ;  
τουτ. πώς ονομάζεται ;

'Αχοΰτραψας. λέγετα ι 6 αύχήν. 0  σβέρκος παρ' 
άλλοι;.

'Α χρά τος . 0  άδολος, ό καθαρό; α άκράτος άσβε
σ τη ; » .  Κρασί άκράτο » .

’Α χρογ ίά Λ ι καί περιγιάλι τό  παραθαλάσσιον.

'Α κρ ιβός  έχει τήν σημασίαν τού φιλάργυρος.

’Αχριβοθώρετος. ό βλεπόμενο; σπανίως. «Εγεινε 
άκριβοθώρετο; »  (άκριβοθεώρητος).

'Α χρ ίδ α . Είδος αργιλώδους γής κυανοχρόου, τ ι -  
θομένης κυρίως έπί τώ ν στεγών (ή δωμάτων) τών
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οικιών, καθό γλοιοιδους καί άδιαπεράστου ύπό τών 

βροχίων ύδάτων. |
*Α./ατερό  (τό ). Αοχείον τού άλατος, ώς Ν α μ α τε

ρό  (δοχεϊον διά τό  νάμα).
’Α .Ιαμ Ιασμένος  καί Λαφιασμένος. ό  πεφοβισμέ- 

νος. ίσως ό δειλιών ώςήέλαφος. «  έλαφ’ άστηκε δταν 

τόν είδε » .
Ά .Ιεχ ά τη  (ή) έκ τού αρχαίου ηλακάτη, a Νέθε νεθε 

ρόκα μου κ α τ έ β α ζ ’ άλεχάτημου »  (παροιμία).
'Α . Ιέ τ ρ ι .  τό άροτρον. έξ ού καί άλετροπόδης, ό 

στρεβλ όπ ους.
'Α .Ιιυ ρογυρ ίζω . περιστρέφω π , φρ. α τ ί  τ  ά- 

λευρογυρίζεις  » ,  τουτ. τ ί  περιστρέφεις τά  λόγίασου;
Ά .Ιενροδόχη  (ή) μέρος τής μηχανής τού άνεμο

μ ύ λ ο υ  άποδεχόμενον τό  άλευρον.
Ά .Ιεχ το ρ ά χ ι (τό ) ' καλείται 6 νεαρός αλέκτωρ, 

κοιν. τό  πετεινόπουλο, ή τό κοτόπουλο.
Α .Ιιά ζω , άντί τού ήλίάζω, τουτ. έκθέτω τ ι  εϊς 

τόν ήλιον διά νά στεγνώση, καί ’ A .llá o tp a , λέγε
τα ι τό  μέρος δθεν εκτίθενται εϊς τόν ήλιον τά  πλυ- 
θέντα φορέματα, κτλ.

Α .Ιυσσίβα . Η λυσσίβη διά τήν πλύσιν, παρ’  άλ
λοι; αλουσιά.

Α.ΙιοχάΛυβο καί ’ Λιοκάλυβο (ήλιοκάλυβο). Λέγε
τα ι όταν θε'τνι τις τήν χείρα έπί τώ ν οφθαλμών βπως 
έμποδίση τάς ήλιακάς ακτίνας, ώ ; ή φρ- α έκαμε λίο- 
κάλυβο έως νά τόν ίδή »  τουτ. ασμένως έπερίμενε 
νά τόν ϊδή.

'Α .Ιογοραβδέα. Λέγεται τό έκσφενδόνισμα ράβδου 
ϊνα προσβάλη τις ζώον φεύγον.

'Α . Ι ίο ρ ίζ ε ι καί ’λίορίζει. Λ έγετα ι δταν μόλις άρ- 
χ ίζη  ν’ άνατέλλη 6 ήλιος- α όσω  λίορίζει »  τουτ, 
δσον προβαίνει ό ήλιος.

'Α .Ι . ίιχ ο ν τ ίζω . Παρεμποδίζω τινά  άπό τό  εργον 
του, ε ίτε  άπό τόν δρόμον του, ώς a τόν άλικόντησ 
άπό τή  δουλίά του » .

’Α .Ι.Ιουχούδία  (τά ) ' λέγονται τά  παρά το ί; ά- 
χθοφόροις βασταζόμενα ξύλα διά νά σηκόνβυν τά 
φορτία, οί μοχλοί.

'Α .Ι.Ιο ιθω ρίζω  καί άλλοίθωρος. Ó πάσχων στραβι- 
σμόν.

J/.Ικράδι  καί αλφάδι (τό ) ' έργαλείον τεκτονικόν 
τριγωνοειδές, έχων τό  σχήμα τού Α  (L e  Niveau).

Αμάδα  (ή) καλείται ό δισκοειδής λίθος πρό; χοή- 
σιν τού παιγνιδιού (Pabet).

J/μά.Ιΐως (έπιρ). Μά τήν αλήθειαν, ίσως παρά- 
γε τα ι εκ τού αρχαίου άμέλει (βεβαίως.) Λέγεται καί 
α ά.τ ά.Ιηθείας » ,  ή έπ’ άληθείας ώ ; αί φρ. a όχι 
άμάλίως » ,  άντί όχι αληθινά. * Πήγαινε άμάλίω; 
καί μήν τόν άκούης, ά ντί πήγαινε μά τήν αλήθειαν.

Α μα .Ια γ ία ις , καί άμαλαγή. Λέγεται ή άνέγγικ- 
το ;  βοσκή άγροϋ τίνος, δπου δέν εΐσήλ.θον νά βοσκη- 
θοϋν τά  ζώα. α Εδεσε τό βασταγό (τόν όνον) εί; 
ταϊς άμαλαγίαις. »

Αμεδά. (έπίφωνον) λεγόμενον δταν άπαντά τις 
εις απορίαν τινά γεγονότος δυσκατορθώτου (ίσως έκ 
άμε-δά, ή άγε δή.)

*Α μ ισθος. ούχί μεστός. Λέγεται έπί γεννημάτων,' 
ή άλλων καρπών άωρων, καί τρυφερών είσέτι.

'Α μ ι Ι έ τ η τ η .  (ή ) καί άρχοντόπουλο καλείται πα
ρά τοίς χωρικοί; ό διαλείπων πυρετός, δστις καί 
α 'Ρ ίγ ο ς  »  καλείται, ώς, α τόν έπ’.ασε ο Ρϊγο- » 
άμε.Ιέτητα  λέγονται επίσης τά  ποντίκ’ α, ή αμορα. 
(ΐδέ άμορα).

Α μ α χενω , καί ά μ ά χ ι (τό ). Λέγεται δταν άπο- 
Οηκεύ/ι τις τό κτήμα του. «  Αμάχεψε τό  πράγμα 
του » ,  ή τό  έβαλε εις άμάχι.

Α μ ή ν τα  (έπιρ.) άντί άμέ-ήντα (προφ. ώ ; ίταλ ι- 
στί Amida) καί άμηνταδά, τουτ. άμέ τί.

'Α μ ιν έα  (ή). Είδος σταφυλής, οί αρχαίοι ώνόμα- 
ζον οϋτω; είδός Tt οίνου.

Ά μ μ ο ύ τσ α ,  καί άμμουδ’ά. Λέγεται 6 αμμώδη; 
τόπος, ή άμ. γή.

Ά μ ο ρ α  (τά ) λέγονται τά  ποντίκια, τά  καί έιρ- 
.-τετά (άντί έρπετά)' ή δέ φράπες, a έγειναν άμορα», 
σημ. έφυγαν διασκορπισθέντα, ή έξηφανίσθησαν.

’Α μπακος  (έκ τού άβαξ ακος). a Κ α τέχε ι τον 
άμπακο » ,  τουτ. είναι πολύξευρος.

(Έ π ε τα , ι  συνέχε ια ).

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ Κ Α Ι IΑΠΟΝΕΣ. Εις τήν ίαπο
νίαν τά  ζώ α , καί πρό πάντων οι κροκόδειλοι γίνον
τα ι ένορκοι, οί δέ ίάπονες σύνεδροι· Τό πράγμα 
δέν πρέπει νά φανή παράδοξον πρός εκείνους οϊτινες 
άναγνόντε; τήν ιστορίαν ενθυμούνται δ τι πάλαι, καί 
μάλιστα κατά τόν μεσαίωνα, τήν αθωότητα ή τήν 
ενοχήν τού κατηγορουμένου άπεδείκνυε τεκμήριόν τ ι  
οΰτως είπεϊν θειον. II έξι; αδτη, έξαλειφθείσα παρ 
ήμΐν, επικρατεί έτι καί νυν εις άλλα μέρη τής οι
κουμένης. Οί ίνδοί, παραδείγματος χάριν, καί σή
μερον έ τ ι ύποβάλλουσι τόν κατηγορούμενον εις δο
κιμασίας, τάς οποίας έάν ύπερνικήστ, κηρύττεται 
αθώος. Πρώτη άπόδειξις είναι ή τή ; στάθμης, δεύ
τερα ή τού πυρός, τρίτη ή τού ϋδατος, τέταρτη  ή 
τού δηλητηρίου, πέμπτη ή τής άπορροφήσεω; τού 
ϋδατος έντό; τού όποιου έπλ,ύθη είδωλον, έκτη ή 
τή ; μασσήσεω; τού όρυζίου, έβδομη ή τού ζέοντος 
έλαίου, όγδόη ή τού πεπυρακτωμένου σιδήρου, καί 
έννάτη ή τού δαρμά μ, καθ' ήν άνασύρεται άπό βα- 
θεΐαν υδρίαν τό  έτερον τών ειδώλων τής Δικαιοσύ
νης ή τής ’Αδικίας, έξ ών τό  μέν πρώτον είναι έξ 
αργύρου τό δέ δεύτερον έκ χώματος.

Εϊς δέ τήν ίαπονίαν, άν καί ό λαό; είναι πλέον 
πεφωτισμένο; ή δσον ϋποθετομεν, αί τοιαϋται απο
δείξεις είναι συχνόταται. Οταν πράττετα ι έγκλημα, 
ό οικογενειάρχη; πορεύεται πρό; τινα μοναχόν άπό · 
γονον τού περιωνύμου Ζέννου  Γιύσα ή ίωάννου 
Ερημίτου, καί διηγείται αύτώ τ !  συνέβη. 6  δέ 
μοναχός, όπως άνακαλύψη τόν ένοχον, επιχειρεί
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τρεις πράξεις, τήν μίαν μετά την άλλην, εν αποτυχία 
τώ ν δύο πρώτων.

Η πρώτη είναι έξορκισμός ούτω πως γινόμενος' 
ό μοναχό; διαγράφει μέ τόν δάκτυλόν του τό  όχη
μα κροκοδείλου ή τίγριος, η άλλου θηρίου' συγχρό
νως δέ προσποιείται οδύνην, καί ψιθυρίζει μυστη
ριώδεις έπωδάς. Εάν ό έκ του έξορκισμοΰ τούτου 
φόβος δέν άρκή νά πείστι τόν ένοχον εις τό  νά όμολο- 

ήσρ τό  έγκλημα, ό απόγονος τού Ζέννου Γιόσα 
οκιμάζει τό  αποτέλεσμα του καθιερωμένου ια τρ ι

κόν, ήτοι χάρτου έφ ού είναι κεχαραγμε'να γράμμα
τα  καί ξένα πτηνά, καί ύπ’ αϋτά ή υπογραφή τού 
αρχηγού τών ερημιτών. Ο ιχάρται ούτοι είςούς απο
δίδεται ή αρετή του άποδιώκειν τά  πονηρά πνεύμα
τα , τίθενται συνήθως όπισθεν τώ ν πυλών τώ ν ο ι
κιών’ τεμάχια δέ έξ αΰτών δίδονται πρός τούς υπό
πτους, τούς οποίους είδοποιούσι περί τών φρικτών 
βασάνων, σωματικών τε  καί ψυχικών, εις όσας ύπό- 
κειται ό εχων αΰτά ένοχος. Υπάρχει δέ καί άλλη 
δοκιμασία πολύ δεινοτέρα, ή του πυρός. Σκάπτεται 
λάκκος αρκετά μακρός, καί άποτίθεται έν αΰτώ τό 
ειδωλον όνομαστού τίνος ερημίτου άποθεωθέντος διά 
τήν άγιότητά του’ μετά ταύτα δέ πληρούται ό λάκ
κο; άνημμένων ανθράκων, καί αναγκάζονται οί ύπο
πτοι νά περάσιυσι τρ ί; μέ πόδας γυμνούς έπ’ αυ
τών. Μετά δέ τήν δοκιμασίαν ό ερημίτης παρα
τηρεί τά  έλκη καί αποφασίζει. Καί έάν μέν είναι 
μικρά, δέν άποδεικνύεται ή ένοχή, έάν δέ βαθέα, 
ή άπόδειξις είναι αναντίρρητος. Τά αύτά γίνονται 
καί εις Σιάμην, όπου τό 1 649 έτος τριακόσιοι άν- 
δρε; καί γυναίκες έδοκιμάσθησαν περάσαντες έπί 
φλέγόμενων ξύλων’ οί ταλαίπωροι ούτοι κατηγο- 
ρούντο ό'τι έφαρμάκισαν τήν θυγατέρα τού βασιλέως. 
Επειδή δέ δέν άνεκαλύφθη ό έγληματίας, όλοι όσοι 
ήσαν ύποπτοι κατεδικάσθησαν εις τήν διά πυρό; δο
κιμασίαν.

Α λλ  ή μάλλον αξιοσημείωτο; όλων τούτων τών 
δοκιμασιών είναι ή τού κροκοδείλου, ήτις ανευρίσκε
τα ι καί εις τού; κατοίκους τής Μαλαβάρας, πιστεύ
οντας άδιστάκτω ; δτι ό κροκόδειλος είναι εκτελεστής 
τής άποφάσεως τού 'ΐ’ αδαμάνθυος καί τής θείας δ ι
καιοσύνης.

ίδού δέ ή δοκιμ,ασία αυτή’ ό'ταν τ ις  ύποπτος με'λ- 
λη νά ύποβληθή εί; αυτήν, δύο βραχμάνες, προτρέ- 
πουσιν αύτόν νά όμολογήση τό έγκλημά του καί περί- 
γράφουσι τό  τρομερόν είδος τού θανάτου. Καί έάν 
δέν τ ’ όμολογήση, τόν φέρουσι τήν επιούσαν εις τήν 
όχθην λίμνης, οπου, έάν έΙακολουΟή άρνούμενος, ρί- 
π τετα ι εις τό  ύδωρ, καί βιάζεται νά περάσγ, νηχό- 
μενο; άντικρύ. Καί έάν φθάσ-ρ σώος χωρίς ούδεί; κρο
κόδειλος νά απαγγείλ-ρ διά τον όδόντων του αιμα
τώ δη  ετυμηγορίαν κατά τού κολυμβητού, τό  πλή
θος υποδέχεται αύτόν μ ετ’ άνευφημιών, καί μεταφέ
ρει έν θριάμβω εί; τό δικαστήριον, οπου οί ίάπονες 
σύνεδροι κηρύττοντες τήν άθωότητά του άπολύουσιν 
αύτόν. Επειδή όμως οί ένορκοι κροκόδειλοι βρίθουοιν 
εί; τά  μέρη εκείνα, σπανίως ή ετυμηγορία είναι ά- 
θωοτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ. Αναφέρομεν χαίροντε; και κα
τά  τό  έτο; τούτο τήν άξιόλογον έπίδοσιν δύο έν τή 
Ερμουπόλει Σύρας εκπαιδευτηρίων, τού Οικοτροφείου, 
λέγομεν, τού καθηγητού Κ . Ν. Πετρή, καί τού Εμ
πορικού Εκπαιδευτηρίου τού καθηγητού Κ. Π. Α ντω - 
νιάδου. Επαινούμεν δέ πρό πάντων τού; διευθύνον- 
τας αύτά, δ ιότι κατώρθωσαν νά άποσκορακίεωσι τήν 
όλεθρίαν διχόνοιαν, ήτις είχε μολύνει πρό τινων έτών 
τά  ιδιωτικά τή ; Ερμουπόλεως μουσοτροφεϊα. Καί μή 
νομίσ-ρ τις ό τι άσκόπω; όνομάζομεν τούτο κατόρ
θωμα’ διότι εις τήν Ελλάδα επικρατεί άπό τινων έ
τώ ν ή έξωλεστάτη, ή έθνωλέτειρα ιδέα ό τι άρ/.εΐ νά 
διδάσκφ τις γράμματα, καί άδιάφορον ποία ή κατά- 
στασις τής ψυχής αϋτού, καί ποίον τό παράδειγμα 
τό όποιον δίδει εις τούς διδασκομένους. Πολλοί δ ιδά
σκαλοι ή έλησμόνησαν ή δέν εμαθον ό τι ό διδάσκων 
πρέπει νά είναι όποιος καί 6 κατά τόν απόστολον 
Παύλον άρχιερεύς, ό τι αί μούσαι είναι πρό πάντων 

αθρ ίπ τε ιρα ι ψυχής, ύ ια το ία ς  ύρθούόχειραι,* 
καί διά τούτο εϊό'ομεν τήν ψυχοφθόρον έριδα, ή μάλ
λον τήν ΰβριν αύτήν βεβηλώσασαν καί τό ΐερώτατον 
τώ ν Ελικωνιάδων θυσιαστήριον.

Τά δύο εκπαιδευτήρια περί ών ό λόγος, καί τοι 
ίδιον οργανισμόν έχοντα, τείνουσιν όμως πρός τόν αύ
τόν σκοπόν’ τού Κ . Αντωνιάδου οί μαθηταί δ ιδά
σκονται όλα τά  μαθήματα έν αύτώ τώ  καταστήματι, 
ένδί οί τού Κ. Πετρή, προπαρασκευάζονται μέν ϋπ αυ
τού τού διευθυντού καί υπό άλλων διδασκάλων εμπεί
ρων έν τώ  Οίκοτροφείιρ, άκροώνται δέ τής σειράς τών 
εγκυκλίων μαθημάτων έν τοϊς δημοσίοις σχολείοις. Αμ· 
φότεροι δέ οί διευθυνταί φροντίζουσιν ίδιως περί τής 
ηθικής άγωγής τών νέων, διό καί είναι άξιοι πολλών 
έπαίνων. Γνωρίζοντες ιδίως τόν Κ. Πετρήν καί τήν 
χρηστότητα τού ήθους αύτού, βεβαιούμεν ότι πολλήν 
καταβάλλει περί τήν αγωγήν ταύτην προσοχήν’ άλλά 
καί τήν τού Κ. Αντωνιάδου μαρτυρούσι σύν ήμϊν 
πολλοί έκ τώ ν εγκριτοτέρων κατοίκων τής Ερμου
πόλεως έν έγγράφω τό όποιον άπεύθυνον αϋτώ τή  
28 Ιουλίου 1861. λδιστάκτως λοιπόν συνιστώμεν 
τά  εκπαιδευτήρια ταύτα καί μάλιστα πρός τούς 
έκτος τής έλευθέρας Ελλάδος ομογενείς. Τά τέκνα 
αύτών εκτρεφόμενα έν Ερμουπόλει, άποφεύγουσι πρό; 
τοϊς άλλοι; καί τόν ηθικόν κίνδυνον εί; δν έμπίπτου- 
σιν ώ ; έπί τό  πολύ οί έν Αθήναις νε'οι, τόν κίνδυνον 
λε'γομεν τή ; πολιτική; πολυπραγμοσύνης, καί τή ; 
ένεκα ταύτης παραμελήσεως τώ ν μαθημάτων αύτών.
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Εις τήν σελ. 280 στήλ. 2 τού παρόντος φυλλα
δίου ΰπάρχουσι κατά λάθος τρεϊς υποσημειώσεις 
άντί τεσσάρων, έκ δέ τώ ν τριών αί πρώται δύο φέ- 
ρουσιν rip. 1. Διορθωτέον λ.οιπόν τήν ύπό δευτέραν, 2, 
τήν 2 , 3 καί τήν 3, 4, τετάρτη δέ ύποσημείωσις 
είναι ή έξής. Τ ίτ. Λίβ. X X V 111. 43, έτι X X IX ,  4 

Πλούτ. εϊς Φάβιον.


