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Ή  χστωτέρω  περιγρχφή σκεσπάσβη χατ’  έ-ίμβνον ήμών 
παράχλησιν έξ  ¿-.εκδότου συγγράμματος τοΰ  Κχβηγητοΰ του 

Πσνεζιστημίου Κ. Κ. φρεαρίτου, έκιγρσφομένου «  Περίχλους 

Μαχεδονίας χχ! έλάασονος Ά σ ίσ ς  μετά τώ ν τσύ τφ  χρσςχειμένων 
μεγχλονήσων, έπ ! τοΰ ’ Ελληνικού χολεμιχοΰ Αρόμωχος 6 Λου- 

δοβίχος εν ί τ ε ι  1846. »  Τ6 σύγγραμμα τοΰτο περιέχει πολλά  

άξια Χ»1 περ-.εργείας χα! λόγου, ί ΐ ίω ;  δ ί κολλάς ίστοριχάς 
χαΐ όρχαιολογιχάς έρεύνας. Εύχόμεβχ δέ νά εύρεΟή τις  φιλό- 
μουσος δμογενής,μή άγαπών μόνην τήν διά παρασήμων αμοιβήν, 
οπως άναλάβη τή ν ϊχδοσιν αϋτοΰ. ΣΠΜ. ΠΑΝΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’, 

υίέ τρ ε ις  χ ερσόνη σο ι τής Χ α .Ιχ ιύ ιχής  

Π α.Ι.Ιψ -η , Σ ιβ ω ν ία , Λκτ!\.

— οοο—

Αυγού«-ου 7 -10 . Άναχώρησις έχ Θεσσαλονίκης.—  Περίπλους 

Παλλήνης.-Κατσστροφό τής χερσονήσου τό  1821 ύπό τω ν  Τονο- 
χων νέος αυτής συνοικισμός.- ’Αρχαιότητες έν ’ Λθύτιρ. — Προσόρ- 

μ ισις εις Παλλήνην πλοίου τουρκικού κλήρους στρατιω τών.- θέ 

σις τή ;  αρχαίας πόλεως θρόμβου.- Τορώνη έν Ειθωνία.-Τριχυμ'α
• ξωβεν τοΰ ακρωτηρίου ή Αέρ^ις.- ”Οψις τοΰ "Αβωνος. — Γτασ ι- 

χράτους πρότασις. —  'Ύψος τοΰ ορούς. —  Περιγραφή τής φύ-

σεως τοΰ αγίου Ορους “ Αριξις εις τά μοναατήριον τή ς  ί ίμ ω -
νος Πέτρας. —  Ισ τορ ία  αύτοΰ. —  ’Ανέκδοτον Κοΰρτζωνος χα'. 

άφαίρεσις χειρογράφων. —  Τίνες έν γένει αί βιδλιοθήχαι τοΰ 

"Αβω. —  Ίστοριχά μνημεία τ .ΰ  οριυς χαΐ σιτουίαιότης αυτών.

—  Ίστοριχά μνημεϊα σωζόμενα έν τψ  μοναστηρίω τή ς  Είμωνσς 

Πέτρας. — Έπίσχεψ ις τοΰ μοναστηριού τοΰ Γρηγ ρίου χα! ίστο
ριχά έν αύτώ μνημεΤα. —  Μοναστήριον Διονυσίου. —  Χρυοό- 

β-.υλλον αϋτοχράτορος ’ Αλεξίου τοΰ Κομνηνσΰ χτίτορος αϋτ-.ϋ.

—  ο ! μοναχοί τοΰ μοναστηριού —  Ό  μοναχικός βίος ούχ αν-

τίχειται τή φύσει. — Κρίσις Φαλμεράΰερ κερί των μοναχών τ οΰ 
αγίου ορούς. — Τρεις βαθμοί τ.ΰ μοναστικού βίου, μοναχοί, 
κελλειώται χα! όσχηταί. — "Εργα χα! σχέσις αϊτών πσός 
άλλήλους, κτλ. κτλ.

—οο J—

11 Ar, τό  πλοίον ήμών πρ ό μια; καί έπέκεινα ώρα; 
έκπλεΰσαν τοΰ λιμένος, παρε’πλει πλησίστιον τά ; κα
λά; καί πολυανθρούπου; ποτέ, ν&ν δ ’ έρημου; καί πεν- 
θήρει; άκτά ; τή ; Παλλήνη;. Ποΰ νυν αί έπί των Μη
δικών όκτώ πόλεις τή ; μικρά; χερσονήσου ταύτης ; 
Ποΰ έ τι ανωτέρω αί τριάκοντα δυο έλεύθεραι πόλεις 
τής Χαλκιδική;; Τά πάντα τοΰ βαρβαρου ή χειρ 
κατηρήμωσε καί ήφάνισε, μόνην δέ τήν κυανήν η
μών θάλασσαν καί τόν αϊθριον ουρανόν άφήκεν άνύβρι- 
στα  καί ανεπηρέαστα! 11 καλλίστη αιίτη Παλλήνη, 
τής Χαλκιδικής ή δυτικωτάτη χερσόνησος, ή τούς άρ· 
χαιοτάτου; χρόνους καλούμενη Φλέγρα (α), ήν παρα- 
πλέομεν έρημον,περιείχε ποτέ κύκλω παραθαλασσίου; 
τά ; έξή; ανθηρά; καί ακμαία; πόλεις" ά) τήν Ποτί- 
δαιαν, τήν μετά ταΰτα κληθεΐσαν Ιίασσάνδρειαν, ές 
ή; καί πάσα ή χερσόνησο; έκλήθη κατόπιν Κασσάν
δρα" β ') τήν Σάνην" γ ’ ) κατωτέρω τήν Με’νδην όπι
σθεν τοΰ Ποσιδίου ακρωτηρίου, S μέχρι τοΰ νΰν κα
λείται Ποσίδι (β)" δ ) τήν Σκιώνην" ε) τήν Θράμ- 
βον όπισθεν τοΰ τελευταίου τή ; χερσονήσου ακρω
τηρίου τοΰ Καναστραίου" ς·’ ) έντό ; τοΰ Τορωναίου 
κόλπου, τά ; Αΐγάς" ζ ' )  τήν Λεάπολιν" καί ή! τήν

(σ ) Αυχόσο. στίχ . H 0 4 . Στράβ. 330.

( ί )  Α ίίιος 4Α χιφ. 129. θσυχ.δ. 4, 129.
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Αφυτιν ( « ) .  Εκ τών όκτώ τούτων πόλεων ούδεμία 
σήμερον σώ ζετα ι!

Τήν 8 Αύγουστου, [λίαν περίπου ώραν μετά τήν 
ανατολήν τού ήλίου, εϊσεπλεύσαμεν εις τόν Τορωναίου 
κόλπον (κόλπον τής Κασσάνδρα;), καί ήγκυροβολή- 
σαμεν όπισθεν τού Καναστραιου ακρωτηρίου (Παλλι- 
ούρι τανύν), απέναντι άσημου τινό; κώμη; τ·?,; Καψο
χώρας. Εγώ δέ μ ετ ολίγον έπιβάς τη ; άκατου, με'τέ- 
βην εί; τήν πρωτεύουσαν τής Κασσάνδρα; ΑΟυτον.' 
Αλλά καί αυτη κατ’ ούδέν διαφέρει τή ; Καψοχώρα;' 
πανταχού έρήμωσις καί δουλεία! Πλήν καί το ι ή χερ
σόνησος τή ; Κασσάνδρας,ώ; χώρα τήν σήμερον έρημος 
σχεδόν, ούδέν παρέχει άξιον λόγου έν γένει, δι' ήμά; 
όμως είναι καί ούτο; τόπο; ιερό;' καΟο’τ ι  καί ενταύθα 
ποταμηδόν έχύθη των μαρτύρων τή ; ελευθερία; τό α ί
μα. Η Κασσάνδρα έχει κεκτημένα ήδη δικαιώματα 
έπί τή ; ευγνωμοσύνη; τή ; πατρίδο;, ϋψώσασα τό 
1 8 2 1  τήν σημαίαν τή ; ελευθερία;, ή; τήν τιμήν γεν- 
ναίω ; ήμύνατο μέχρι τελευταία; ρανίδα; τού αίμα
τος. Εννεακόσιει μαχηταί, συναθροισθέντες έκ πάση; 
ΓΙαλλήνης εις τόν ισθμόν, τόν χωοίζοντα τήν χερσό
νησον άπό τής λοιπή; Χαλκιδικής, καί κόψαντες 
αΰτόν διά πολυχειρία;, ώχυρώθησαν έν τή  θέσει όπου 
έκειτο ποτέ ή αρχαία Ποτίδαια (β). Ενταύθα ώ ; ά- 
ληθεϊς Μακεδόνες έδέχθησαν τόν Αβούλ Αβούτ ΙΙασάν 
έπιπεσόντα κατ’ αύτών μετά ό/.τώ χιλιάδων Τούρκων. 
Φοβερά ύπήρξεν ή προςβολή, λαμπρά δε καί γενναία 
ή άμυνα. Οί Τούρκοι, καί το ι τοσούτον ανώτεροι, καί 
τόν αριθμόν καί τήν παρασκευήν τού πολέμου, ήθε- 
λον επί τέλους ώναγκασθή νά φύγωσιν εντεύθεν κατη- 
σχυμμένοι, άν βαθεϊά τ ι ;  καί ζοφερά νύξ δέν έπήρ- 
χ ετο  αύτοί; βοηθός. Ó Αβούλ Αβούτ δηλονότι ίδών, 
ό τι διά τή ; δυνάμεω; καί τή ; βία; ούδέν ενταύθα 
περαίνει, καιρβφυλακτήσα; νύκτα τινά σκοτεινήν, ές 
ένό; μέν πρσσέοαλεν αίφνης έμπροσθεν τού ; Κασσαν- 
δρεϊ;, έξ άλλου δέ περαιτέρω διά πολυχειρία; χερ- 
σώσα; τήν διώρυγα, διέβη εί; τήν χερσόνησον καί όπι
σθεν έπέπεσε κατ αύτών, μηδεμίαν έχόντων ιδέαν. Τε- 
θέντε; δέ ουτω μεταξύ δύο πυρών καί προσβαλλόμενοι 
πανταχόθεν, άπαντε; σχεδόν έπεσαν έντίμω; έπί τού 
σημείου εί; 8 έτάχθησαν, καταλιπόντε; ήμϊν άΐδιον 
τή ; άθανάτου δόξη; αύτών τό μνημόσυνον. Λ ί έπελ- 
θούσαι λεηλασίαι καί δηώσει; τής χώρας, καί ή κ τη 
νώδη; κατάθλιψις τών έναπολειφθέντων ώ ; έπιτοπλεΐ- 
στον γυναικών, γερόντων καί παίδων, ήρήμωσαν τόν 
επίγειον τούτον παράδεισον, καταστάντα έπί δύο ό- 
λ,όκληρα έτη ή φοιλεά τών ληστών καί τώ ν πειρατών 
ή κατάδυσι;. Βαθμηδόν δέ καί κατ' ολίγον τή ; πα- 
τρίδος ή μ.αγνητική δύναμι; έσυρε·/ αύθι; εί; τόν 
τόπον τά  λείψανα τών χιλίων ονομάτων, ήτοι οίκο · 
γενειών, αΐ ωκουν πρό τη ; έπαναστάσεω; έν τή  χερ- 
σονήσω, καί τριακόσιαι οίκογένειαι είσί διεσπαοαέναι 
νύν έφ απασαν τήν Κασσάνδραν, εί; ένδεκα μικρά 
συνωκισμέναι χωρία, οίον Παλλιούρι, Καψοχώραν, ά·

(α ) Ί Ιρ β Ιο τ . 7 , 123. *0 S tρχ£ν>ν σελ. 330 avxipgpet μόνον 
r h e ip x í  T i l  σαον5 «ιοτίρ «ς  Ά φ υ τ ιν , Με'νίην, Σχιώνην, Σάνην.

( ί )  Πινάχα τανΰν, χαΐ Π όρτ» τής Κ α*»άνίρ «ς .

ί Ω Ρ λ.

γίαν Παρασκευήν, Τσαπράνια, Πολύχρονου, Παζαράκια; 
Κάλατοα, Φούρκαν, Βάλτον, Αθυτον, Πόρται;. Εκ 
τών ένδεκα τούτων χωρίων, ή αρχαία θέσι; τών δύο 
τελευταίων είναι αναμφισβήτητος, καθότι αί μέν 
Πόρται, τά  προπύλαια ούτως εΐπεϊν τή ; Παλλήνης, 
κείνται έπί τού αύτού σημείου όπου ή αρχαία Ποτί- 
δαια, ή μετά ταύτα Κασσάνδρες τό  δέ όνομα Αθυτο, 
σαφέστατα μαρτυρεί τήν άρχαίαν Αουτίν, έπί τή ; 
αύτή; κειμένην θέσεω;, όπου καί τό σημερινόν υπάρ
χει χωρίον, όπερ θεωρείται καί ώ ; ή πρωτεύουσα 
τής Κασσάνδρας. Τά δε σωζόμενα έτι ένταύθα ικανά 
λείψανα τή ; αρχαία; τέχνης, βεβαιούσιν άναντιρρή- 
τω ;  τήν ταυ τότη τα  τή ; Αθύτου μετά τής αρχαία; 
Αφύτιο;.

Πλησίον τής Αθύτου ταύτης υπάρχει όπή τις έν 
τή  γή φεοουσα εις τά  ένδον' μήπως τάχα  ένταύθα 
υπήρχε τό  περίφημου τών Αφυταίων μαντείον τού 
Αιό; Αμμωνος, 8; καί τώ  Λυσάνδρω, οτε έπολιόρκει 
τή··> Αφυτιν, νύκτωρ επιφανείς, προηγόρευσεν ο ώ ; 
άμεινον έκείνω τε  έσοιτο καί τ-ή Λακεδαίμανι, πολε'- 
μ.ου πρό; Λφυταίους παυσαμένοις (α ). ο Μεταξύ δέ 
τώ ν έρειπίων τού άγιου Δημητρίου σώζεται καί τ ι; 
άρχαία έπιγραφή δυσανάγνωστο;, έπί τινο; λίθου 
όγκωδεστάτου. Ετερό; τ ι ;  μ ετ’ έμέ τά  με'οη ταύτα 
έπισκεπτόμενο;, καί εχωνπλειότερον διαθέσιμον χρό
νον, μή λησμονήσφ νά έξετάση ταύτην τήν επιγρα
φήν, ή τι; ώ ; μοί έβεοαίουν ϋπήρχεν ολω ; διόλου ά 
γνωστο; έν τώ  με'σω τού σωρού εκείνου τών λίθων. 
Ó ήλιο; ήδη έκλινε πρό; τήν δύσιν αύτού, καί τό 
πλοίου ημών έκειτο μακράν εί; τήν Καψοχώραν, 
άλλ ’ άνεμο; βορρά; άρκετά σφοδρό; έντό; μιας καί 
ήμισείας ώρα; έφερε τήν άκατον ημών έν καιρώ εί; 
τόν λιμένα τή ; Καψοχώρα;, όπου άπό προιία; ό δρό- 
μων ώρμίζετο. Καί ένταύθχ δέ εί; τά έρημον σχε
δόν τούτο με'ρο; ή παρουσία τού πλοίου ήμών συνε· 
τέλεσεν εί; τήν σωτηρίαν τών δυστυχών χωρικών τή ; 
Καψοχώρα;.

Τήν 9 Αύγουστου λίαν πρωί έξήλθον εί; τήν ξη - 
ράν έω ; έννενήκοντα ναύται, ίνα πλύνωσι τά  ενδύ
ματα αύτών εϊ; τινα παραρρέοντα διαυγέστατου ρύα· 
κα. Τήν νύκτα δέ ώρμίσθη όπισθεν τού όρου;, όπερ 
προέχον εί; τήν θάλασσαν άποτελεί τόν όρμον τή ; 
Καψοχώρα;, πλοίόν τ ι  τουρκικόν ερχόμενον έκ Θεσ
σαλονίκης, πλήρες στρατιωτών, οΰ; μετέφερεν εί; 
Ασίαν. Οί Τούρκοι μ.ή γινώσκοντε; ό τι όπισθεν τού 

| όρου; υπάρχει ό Δρόμων ήμών, έςήλθον τού πλοίου 
αύτών, καί ώπλισμένοι καί άλαλάζοντες κατέβαινον 

1 έν θριάμβω τό  όρο;, ίνα έπιπέσωσι κατά τώ ν χωρι
κών καί διαρπάσωσι φιλικώ; τό  χωρίον. Α λλ ’ άμα 

I πλησιάσαντε; είςτόν ρύακα, ού αί οχθαι έκαλύπτοντο 
j  ύπό δένδρων, είδον πλήθος άνδρών εύρωπαίων, φύ
λακα;, άξιωματικούς, λέμβου; πολεμικά;, καί περαι
τέρω αύτόν τόν Δρόμωνα, 8; μόνο; ων έντό ; λιμενί
σκου περιωρισμένου έφαίνετο κολοσσιαίο;, άπό θηρίων

(α) *0?« Πχυααν. £:6λ. 3. χιγ. 1S. §  2. «  . .  . ΆουτχΤοι 
Ιέ τιμώαιν "Αμμων* ούίέν ήσσον, ή ο! 'Αμμώνιβι Αι6!ων. ο 

I Πρόλ. χ · !  ΙΙλ ο ν τ . ΑυσχνΙρ- J0.
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εύίύς έγένοντο ήμερα πρόβατα, καί μετά πολλή; 
ευταξία; καί κοσμιότητος έζήτουν ύπό τώ ν χωρικών 
ό,τι ήθελον, καταβάλλΟντε; τήν'αξίαν του. Τοσούτον 
δ’ οί χωρικοί καί μάλιστα αί γυναίκες ένεθαρρύνθη- 
σαν, ώστε μόλις ένέδιδον έπί τέλου; καί έπί χρήμασι 
νά δώσωσι τά  αναγκαία. Ε ί; ημάς δέ εύγνωμονούντε; 
διά τήν ανέλπιστου ταύτην σύμπτωσιν, ή τ ι; άπήλλα- 
ξεν αυτούς μυρίων κακώσεων, ών πείραν καί άλλοτε 
έλαβον έν παρομοία τινί περιπτώσει, προσερχόμενοι 
άνδρες τε  καί γυναίκες μετ’  άπειρου αγάπη; προσεφε- 
ρον διάφορα λιτά δώρα, ό μέν σταφυλάς, ή δέ σύκα, ή 
δέ ώά, καί άλλη άλλα, λαμβάνουσαι καί αύται παρ’ 
ήμών ευχαρίστως μικρά' τινα  ά λλ *  άντίδωρα, πρό; 

ίνδειξιν τή ; αμοιβαίας αγάπης.
Καταβαίνων δέ παρά τό  ρυάκιον άπό τού χωρίου 

εί; τόν αίγιαλόν, προσέκοψα παρά τά ;  όχθα; αύτού 
εϊ; τ ι  τεμάχιον αρχαίου μαρμάρου ένεπιγράφου, φέ- 
ροντο: δύο μόνα στοιχεία, 01’ . Τό μάρμαρον τούτο 
βεβαίως ήν τεμάχιον άρχαία; έπιγραφή;. Εί μή δέ 
ήν πολύ τολμ.ηρόν, ήθελον έκφέρει τήν γνώμην, ότι 
ϊσω; ένταύθα έκειτο ή άφανισθείσα όλω; άρχαία πό
λις θράμβο;, ήτις, ώ ;  έκ τού Λυκόφρονο; καί Σ τε 
φάνου τού Βυζαντίου σαφώς έξάγεται, έκειτο όπισθεν 
τού Καναστραιου άκρωτηρίου (α).

Περί Μεσημβρίαν έναντίου πνέοντο; τού ανέ
μου κατελίπομεν τήν ηρωικήν άλλ’ άτυχή Κασσάν
δραν, θέντε; τήν πρώραν ήμών πρός τόν Αθω. Απέ
ναντι τή ; Καψοχώρας, έπί τής προσεχούς χερσο
νήσου Σιθωνία;, ύπάρχουσι τ ά  έρείπια τής αρ
χαίας Τορώνη;, ής ό λιμήν κωφός καλούμενος τοσούτον 
ήν ασφαλής, ακύμαντος καί αθόρυβος, ώ στε παρέσχεν 
αφορμήν καί εις τήν άρχαίαν παροιμίαν ο Κωφότερο; 
τού Τορωναίου λιμ,ένο; (β ).»  Τά όρη τής ΣιΟωνίας, 
τή ; μέση; ταύτης χερσονήσου τή ; Χαλκιδικής, κε- 
καλυμμένα ύπό νεφών σχεδόν μέχρι θαλάσσης, ού- 
δέν αγαθόν προεμήνυον κατά τά ; παρατηρήσεις τών 
γεραιτέρων' άλλ’ εις τήν ίσχύν πεποιθότε; τού πλοίου 
καί τήν ναυτικήν έμπειρίαν τού πλοιάρχου ήμών, 
λοξοδρομούντε; έξήλθομεν περί δύσιν ήλιου έκ τού 
Τορωναίου κόλπου, έν γνώσει καθ’ ήμών προκαλέ- 
σαντε; τά  στοιχεία, ά άπό ώρας εϊ; ώραν έπί μάλ
λον έξηγριούντο. Μέχρι δεκάτης ό άιεμ,ος ήν μέν 
σφοδρός καί έναντίος, άλλ’ ό ουρανό; ήν αίθριος καί 
έφωτίζετο ύπό τή ; σελήνης. Περί τήν ένδεκάτην 
όμως, ότε αιματηρός όπισθεν τώ ν όρέων έδυσεν 6 
γλυκύτατος ουτος τού ναύτου παρήγορος, αίφνης ό 
ουρανό; έσκοτίσθη κατακαλυφθείς ύπό νεφών μελαν- 
τά τω ν , καί λαίλαψ δεινή έξερράγη καταντικρύ τού 
ακρωτηρίου τής Σιθωνία; ή Δέρρι; (γ ).  ό  συριγμό; 
τώ ν σχοινιών, καί ό κρότος τώ ν Οπό τού άνεμου έν 
τή  συστολή αύτών δερομένων ιστίων ήν τοσούτος, 
ώστε καί τά  βροντοφωνότερα προστάγματα ήν άδύ-

(α ) Σ τ έ ο τν  Βυζ. έν λέξει. λυχόψρ. α~Λγ. 1 1 0 4 .

(β ) "Οοα Ζηνοβ. αχροιμ. έλ λ . έχατ. 4 , σβλ. 68.
(γ ) Ή  Χ€ρ»όνησος Σιβωνία τανΰν χαλίΤται Α έ γ χ ο ς ,  έ’νίχα 

τ ·5  Ιαβώόους αύτή;. Έ χ  τώ ν  άχρωτηρίων |· αυτής τ έ  μέν ττρΑς 
Δυ«μ4< ή Δ έ^ ις , ϋπέ τώ ν  ναυτιχών γινώαχεται σήμιρον νχ4 
τ ·  ίν ο μ » Τράζανι χαΐ Δρέπανο, τ ί  ίέ πρός Ά να τα λ ίς  νπό τ ·  
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νατον ν’ άκουσθώσι. Τό βαθύτατον σκότος διέκοπτον 
άπό κχιρού εί; καιρόν λαμ.πρόταται πλήν συνάμα καί 
φρικωδέσταται άστραπαί καί βρονταί, κατερχόμεναι 
άπό τού Αθω. II αιφνίδια λάμψι; αύτών μεταβάλ- 
λουσα έν ροπή οφθαλμού τόν μ.έλανα ορίζοντα εί; 
λαμπροτάτην ημέραν, καθίστη μετά ταύτα τό  σκό
τος ε τ ι  βαθύτερον καί φρικωδέστερον. Τό δέ πλοϊον 
άνευ ιστίων ξυλάρμενο·/ ποντοπορούν, ύπό μόνη; δέ 
τή ; βία; τώ ν ανέμων ώθούμενον, διέτρεχεν εί; μίαν 
ώραν δέκα μιλίων διάστημα, άφίνον όπισθεν αύτού 
<!>; φωτεινόν κομήτην τήν διασχιζομένην θάλασσαν. 
Τρεί; όλοκλήρου; ώρας διήρκεσεν ή τρομερά αϋτη 
λαίλαψ, ήτις ώ ; αίφνης ήγέρθη, ούτως άμέσω; καί 
κατέπαυσεν' ή δέ λαμπρά καί ανέφελος καί άκύμαν- 
το ; τή ; 10 Λύγούστου πρω'ια, εύρεν ήμας παρά 
τούς πρόποδας τού “Ά θω  ακινήτου; σχεδόν ΐσταμ,έ- 
νους. Σπανίω; δύναταί τ ι ;  νά ίδν) θέαμα τούτου 
μεγαλοπρεπέστερου καί λαμπρότερου. 0  ’’Α θω ; ο όρο; 
μαστοειδές, όξύτατον, υψηλότατου, ού οί τήν κορυ
φήν οϊκούντε; όρώσι τόν ήλιον άνατέλλοντα πρό 
τριών ώρών τής έν τή  παραλία ανατολή;,» ϊστκ το  
ουρανομήκη; ένώπιον ήμών, ρίπτων έφ ήμας τήν ψυ- 
χροτάτην σκιάν του, καί το ι πολύ άπ αύτού έτι 
άπείχομεν. Τέλος δέ καί δ ι’ ημάς άνετειλεν ό πρό 
πολλού διά τούς λοιπούς άνατείλα; ήλιο;, άπό τή ; 
κορυφή; τού όρους προβάς, καί τού; τρομερού; τού 
Αθωνο; βράγου; περιχρυσώσα;, ού; μόνοι οι έπ ’ αύ
τώ ν οϊκούντε; ατρόμητοι άσκηταί δύνανται νά θεών- 
τα ι άφόβω;. Αν ποτε ό μέγας ήμών έκείνο; Α λ έ 
ξανδρο; ένέδιδεν εις τήν πρότασιν τού Αρχιτέκτονας 
Στασικράτους, ινα μεταβάλη, τόν Αθω εί; ανδριάν
τα  αύτού, ό Ά θ ω ;  σήμερον τριπλής σπουδαία; πε- 
ριεργεία; ήθελε·/ εισθαι μοναδικόν αντικείμενου. Οί 
μέν ορθόδοξοι χριστιανοί ήθελον προσέρχεσθαι εί; τά 
όρος, ώ ; τούτο συμβαίνει καί σ/μερον, ϊνα έν τώ  
μεσω τή ;  υψηλή; ταύ τη ; καί μελαγχολική; φύσεω; 
/.ατρεύωσι τόν θεόν κοθαρώτερον καί άνιότερον, οί 
δ ’ Ελληνες ϊνα προσκυνώσι τήν γιγαντιαίαν εικόνα τού 
μεγάλου αύτών Πανελληνίου βασιλέω; καί στρατηγού, 
8; κατέβαλε τήν όφρύν τή ; Ασίας, περιαγαγών δέ παν
ταχού δαφνοστεφείς τά ; ελληνικά; φάλαγγα;, ύψω- 
σεν εϊ; τόν κολοφώνα τή ; στρατιωτική; αύτού δό- 
ξης τό  Πανελλήνιον όνομα, πάντε; δέ τέλο ; οί πεπο- 
λιτισμένοι λαοί ήθελον θαυμάζει ένταύθα τό  μεγαλουρ
γόν καί μεγάλε πήβολον τ-?,; ελληνικής τέχνης, τοιού- 
τον φυσικόν κολοσσόν ΰποβαλούση; εϊςτού; κανόνα; καί 
τά  μέτρα αύτή;. Ó μέγα; ούτο; άρχιτέκτων μεμφό- 
μενο; πάσα; τά ; εικόνα; τού ’Αλεξάνδρου, τά ς τε  γρα
φομένα; καί γλυφομένα; καί πλαττομένας, ώ ; έργα 
ανάξια τού ηθικού τούτου κολοσσού, άναοάς πρό; 
’Αλέξανδρον εις τήν άνω Ασίαν, α Εγώ, είπε·/, εί; 
άφθαρτον, ώ βασιλεύ, καί ζώσαν ύλην καί ρ ίζ«ς εχου- 
σαν άιδίου;, καί βάρο; ακίνητον καί ασάλευτου, έ- 
^•νωκά σου τήν όμοιότητα καθέσθαι τού σώματος' ό 
γάρ ©ράκιος Αθω;, ή μέγιστος αύτού καί περιφ«νε- 
σ τα το ; έξανέστηκεν, έχων έαυτώ σύμμετρα πλάτη 
καί όψιν, καί μέλη, καί άρθρα, καί διαστήματα μοο- 
φοειδή, δύναται κατεργασθείς καί σχηματισθείς, εί-



κιύν Αλεξάνδρου καλείσθαι καί είναι, ταίς μέν βάσε- 
σιν άπτομένου τ?,; θαλάσσης, τών δέ χειρών τή  μέν 
έναγκχλιζομένου καί φέροντο; πόλιν ένοικουμένην 
μυρίανδρον, τή  δέ δεξιά ποταμόν άένναον έκ φιά
λης σπεύδοντο; ε ί; τήν θάλασσαν έκχεόμενον » .  ”Ω 
τής μεγαλουργού συλλήψεως τή ; φαντασίας, ήν ό 
’Αλέξανδρος έπήνεσε μέν, άγασθείς τό φρόνημα καί 
τό  θάρσο; τού τεχνίτου, παρήτησε δε δυστυχώς 
Οεωρήσας αϋτήν έκ μ,ονομ.ερείας ώ ; ΰβριν κατά τής [ 
φύσεως! α Εα μένειν, είπε, τόν Αθω κατά χώραν, 
αρκεί γάρ ένό; βασίλέω; ένυβρίταντος είναι μνημείον' 
έμέ δέ ό Καύκασο; δείξει, καί τά  ΐϊμωδά, καί ό 
Τάναϊς, καί τό Κάσπιον πέλαγος, αϋται τών έμών 
έργων εικόνες» (α).

Απείχομεν έτι τού Αθω 20 περίπου θαλάσσια μί· 
λια, καί τό  όρο; έφαίνετο πλ.ησιέστατον καί ύπερά- 
νω ήμών αίωρούμενον. Τό ύψος αύτού άπό τή ; επι
φάνεια; τής θαλάσσης, έξ ή; αναδύει άμέσω; όρθιον 
είναι 0400 πόδες' ή δέ σκιά αύτού περί τάς θερι
νά; τροπάς, κατά τάς.παρατηρήσει; τών αρχαίων 
καί τ ά ;  καταμετρήσει; τώ ν  νεωτέρων, π ίπ τει έπί 
τή ; αγοράς τή ; πόλεω; Μυρίνη; τής νήσου Λήμ.νου (β).
0  άνεμο; έπνεεν ούριος μέν πλήν ολίγος, καί μόλις 
τό  πλοίον κατά τρία ή τέσσαοα μ ίλ ι*  τήν ώραν 
¿πλησίαζε τήν χερσόνησον. Τά παράλια μοναστή 
ρια, οτε μετά τήν ανατολήν τού ήλίου άνεπετάσαμεν 
τήν σημαίαν, καί προσηγγίσαμ.εν εϊς τό ορο; μέχρι 
θέας αύτής, διά γενική; κωδονοκρουσία; ¿χαιρέτησαν 
τήν έμφάνισιν ήιεών. ϊνα δε μή βραδύνρ έπί πολύ 
ή εί; τό  όρο; άπόβασις, τού άνεμου όλονέν καταπαύ- 
οντος, έμβά; εις τόν κέλητα μόνος άπέβην εί; τήν 
ξηράν, μετά μιάς καί ήμισείας ώρας ανένδοτον κωπη
λασίαν, τοσοϋτον ήμεθα έ τι μακράν, ενώ πάντε; 
ένομίζομεν έκ τού πλοίου, ό τι μόλις απείχομεν δέκα 
λεπ τά  άπό τού αίγιαλού. Τά σημεΐον εϊς ο άπέβη- 
μεν ήν τό νεώριο ν τού μοναστηριού τής Σίμιονο; πέ 
τρας, λ άνωθεν ήμών ήωρείτο ώκοδομημενον έπί 
βράχου καθέτου, ύψηλοτάτου, καί προέχοντο; εϊς τήν 
θάλασσαν έν είδε·, μικρού τίνος Αθωνος. Ηδη λοι
πόν εύρισκόμην έντάς τού επιγείου τούτου παρα
δείσου, 3; ήν πρό χρόνων τή ; ζω ή ; μου 6 πόθο;' 
ήδη ίστάμην εντός τού φυσικού καί γιγαντιαίου 
ναού τής ανατολικής εκκλησίας, έπί τού κεντρικού 
σημείου τής ελληνική; ορθοδοξίας, ή τις έπί τής 
ύπερτάτη; ταύτης προαιω-ίου σκοπιάς τού έλ- 
ληνικού όρίζοντο; έγκαθιδρυθεϊσα άδιασείστως, προ
βάλλεται καί προαπαντά άτρομήτως τά  άπ’ αιώνων 
έπ  αύτή; κατακυλισθέντα μανιώδη κύματα κτηνώ- 
δου ς καταδιώξεως καί μίσους λυσσώδους. II άπό τού 
αίγιαλού άνοδο; εί; τό  μοναστήριον, φέρει δι’ όδού 
άνάντους μέν πλήν δμαλής καί τεχνικωτάτης, έργον 
πόνου καί ίδρώτο; τώ ν μοναχών. II φύσις τού όρους 
μεγαλοπρεπής καί πλουσία κοσμεί καθ’ άπαν τό  διά
στημα τούτο τήν όδόν εκατέρωθεν, διά παντοίων 
δένδρων καί θάμνων' φυτά δέ ευωδέστατα, άναρ-
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ριχώμενα εις τούς βράχου; καί εις τά  δένδρα, έξ ών 
αύθις άπό τώ ν  κορυφών καταπίπτοντα πλήρη άν- 
θέων ποικιλοχρόων αίωρούνται εί; τόν άέρα, πλη- 
ρούσι πανταχού ευωδίας τήν ατμόσφαιραν. Ενταύθα 
αληθώς πληρέστατα κατανοεί τις καί αισθάνεται 
Νίκηφόρον τόν Γρηγοράν τήν φύσιν,τού όρους ώ; έξής 
περιγράφοντα.

® Τά τε  γάρ άλλα τό  όρος δ Αθω; θαυμάζεσθαι 
άξιον είναι δοκεϊμοι, ό τ ι τ ε  πρός άέρα κέκραται 
πάνυ τοι εϋφυώς, καί ότι πολλή τινι καί παντοδαπή 
τή  χλόη κοσμείται, καί σφόδοα φ ιλοτιμώ; είπεϊν έκ 
τού ράστου τώ ν έντυγχανόντων τήν αϊσθησιν δε- 
ξιούται, καί πολλήν εύθύς προβάλλεται τήν τής τέρ* 
ψεω; ηδονήν' καί ρεϊ πανταχόθεν ώς περ έκ θησαυ
ρών, τό  τε  ευπνουν τής όδμή; καί τό τού άνθους 
εύχρουν, καί καθαραϊ; τό  πλεϊστον όμιλεϊ ταϊς ήλίου 
άκτΐσΓ δέν δρεσί τε  πολυειδέσι κομά, καί άλση καί 
λειμώνας ποικίλους έργα χειρών άνθρωπίνων πλουτεί, 
καί γένει παντοίων ορνίθων περιηχείται, καί σμήνη 
μελιττών έκεί περιτρέχει τά  άνθη, καί ήρέμα τόν 
άέρα περιβομβεϊ' καί τέρψεώ; τ ι ;  πέπλος εντεύθεν 
ύφαίνεται ξένος έκεί συμμιγής, ούκ ήρος ώρα μόντ), 
άλλ έν άπαντι καιρώ καί χρόνω, όμοζυγούντος άεί 
τού τών τεσσάρων όυρών κύκλου, πρός όμοίαν τήν 
χάριν καί ηδονήν τώ ν άνθρωπίνων αισθητηρίων' και 
μ.άλ'.σθ , ό τ ’ έκ μέσου τού άλσους καί τώ ν  φυτών εκεί
νων όρθριο; ή τή ; άηδόνος ήχήσασα μουσική, συνά- 
δει τοΐς έκεί μονάζουσιν είπεϊν καί συνυμνεϊ τόν 
Κύριον' έχει γάρ κάκείνη καί κιθάραν έπί στήθους 
ένθεόν τινα, καί ψαλτήριον έμφυτον, καί μουσικήν 
εναρμόνιον, έ ξ  αυτοσχεδίου περισαλπίζουσαν τούς 
ακούοντας πάνυ τοι έμμελ.ώ;' καί άμα πηγαί; αυτο
φυών ϋδάτων ό χώρο: άρδεταί τ ε  καί περιαντλείται 
πολλαίς. ‘ Ρύακε; άποβλύζοντες άλλοθεν άλλοι μυρίων 
γίνονται παίδε; πηγών, καί άλλήλοι; ήρέμα καί 
λ.άθρα, κλέπτοντες ώς περ· τόν δρόμον, κοινούνται 
τό ρεύμα, οίον επίτηδες καί αϋτοί σιωπώντε,-, καί 
τινο; παιδείας αισθανόμενοι; ομοίως αντιποιούμενοι, 
καί διδόντες εξουσίαν μακράν το ϊ; έκεί μονασταϊς 
άθόρυβον βίον άνύοντας, τά  πτερά τής εύχής ήσυχη 
πρό; θεόν άνκτ.έμπειν.»  (α).

Ην ήδη ένδεκάτη περίπου ή ώρα καί ό καύσων έν 
τή  πληρέστατη εκείνη γαλήνη καί νηνεμία, όλονέν 
καθίστατο σφοδρότερος καί έπαισθητότερος, ότε τ έ 
λος σχεδόν περί μεσημβρίαν άπηυδ/,μένος είσήλθον 
εις τά  δροσερά καί μακρά προπύλαια τού μοναστη
ριού. 0  ηγούμενο; ίδών με άπό^τού ύψους τού φρου
ρίου αύτού άναβαίνοντα μετά πόνου, μέ ΰπεδέχθη 
φιλοφρονέστατα εϊς τήν πύλην τού μοναστηριού. 11ο- 
λιός καί έρυθρόμηλος γέρων, ήν συνάμα καί ό έρα- 
σμιώτατος τών ανθρώπων ό ήγούμενο; οϋτος έβδο- 
μήκοντα μοναχών. Κ α τά  τάς ασκητικά: διατάξεις 
τού μεγάλου Βασιλείου, ό εισερχόμενος εϊς τό  μονα
στήριον οφείλει πρό παντός άλλου νά λατρεύση τόν 
Θεόν έν τή  εκκλησία' όθεν τά  πρώτον ήμών έργον ήν

ι Ω Ρ  Α .
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ή εί; τόν ναόν εϊσοδος, καί ή έν αύτώ τού θείου 
προσκύνησις. Τούτο δέ άπαρεγκλίτω; τηρείται παν- 
ταχού είς τό  όρος.

Μετά τήν προκαταρκτικήν δέ ταύτην ευσεβή πρά- 
ξιν, έπεται ή ύποδοχή εις τόν ξενώνα τού μοναστηριού, 
ότε έν τώ  μέσω τώ ν είθισμ,ένων φιλοφρονήσεων γί- 
γνονται αί ερωτήσεις περί τού ονόματος, τή ; πατρί- 
δος, τού επαγγέλματος, καί τού σκοπού τή ; έλεύσεως.

Μ ετ’ ού πολύ έστρώθη ή τράπεζα, έφ ής παρετέ- 
Οησαν νηστήσιμα -πλήν ήδύτατα βρώματα, καί άρτος 
νωπό; μέλας μέν άλλά νοστιμώτατος. ϊσω ; δέ έκ 
τών κυριωτάτων τή ; τραπέζη; ημών εδεσμάτων ήν 
καί ή πείνα, ήτις είχεν ήδη καταντήσει σπουδαιοτάτη.

Λ  εϊδησις, ό τι ή λθέτι; ξένο; έξ Αθηνών, διαδοθείσα 
έν άκαρεί εϊς τό μοναστήριον, συνεκάλεσε πάντα; σχε
δόν τούς άλλως τε  άδιαφόρου; μοναχούς έξωθεν τού 
ξενώνος, προθυμουμένους ϊνα ΐόωσι τό περίεργον τού
το θέαμα' καθότι πάντες ϊσως τού Ά θ ω  οί μ,οναχοί 
γινώσκουσι τούς Γάλλους, τούς Αγγλους, τούς Ρώσ- 
σους, τούς Γερμανούς καί αύτού; τού; αντίποδας, 
μόνον δέ Ελλήνων λογίων ούδεμίαν έχουσι γνώσιν' 
τοσούτον αί επισκέψεις ήμών εί; τά  μέρη ταύτα είσί 
συχναί καί συνήθεις! 0  τρόπο; τών ανθρώπων τούτων 
έμαρτύρει άληθή ένθουσιασμ,όν καί ειλικρινή αγάπην, 
ήν έπάσχισα μέν βεβαίως παντοιοτρόπως διά λόγων 
νά δικαιώσω, άλλ' ή ανθρώπινη φύσις έπί τέλους ζη 
τ ε ί  καί πράγματα, & δυστυχώς ουδέποτε τοϊς άνθρώ- 
ποις τούτοι; παρέσχ ομεν. Καί ταύτα μέν περί τούτου 
έν γένει άπαξ διά παντός. Τού μοναστηριού πρώ
το ; κτίτωρ ύπήρξεν ό άγιο; Σίμων, πολύν χρόνον ά- 
σκητεύσας έν τώ  όρεΓ εϊτα δέ έτελείωσεν αύτό Ιω 
άννη; ό Οΰγκλης ήγεμών τή ; Σερβίας, 8ς ενταύθα 
διήνυσε καί τόν βίον αύτού γενόμενος μοναχός. Τού 
κοινοβίου τούτου, έν ώ  πανταχού καταφαίνεται ή κα- 
θαριότης, ή τάξις καί ή φιλεργία, άξιοθαύματον είναι 
τό  ύδραγωγείον, έργον τέχνης καί μεγάλη; δαπάνης, 
δ ι’ ού έκ τού απέναντι όρους εισέρχεται είς τό μο
ναστήριον άφθονον ύδωρ. Η εκκλησία αύτού καλή καί 
λαμπρά ώ ; πάσαι έν γένει αί έκκλησίαι τού ορούς, 
τιμά τα ι έν όνόματι τής τού Χριστού γεννήσεως' ύπε- 
ράνω δέ τού μοναστηριού σώζεται έ τ ι καί τό  ‘κελ- 
λείον έν ώ  ήσκήτευε κατ’ άρχάς δ κτίσας μετά ταύτα 
τό  μοναστήριον άγιος Σίμων. II μικρά τού μοναστη
ριού βιβλιοθήκη έμπεριέχει μόνον θεολογικά καί λει
τουργικά συγγράμματα έντυπα, χειρόγραφον δέ ούδέν.

Α λλ  ότε ό Α γγλο ; Ροβέρτο; Κούρτζων έπεσκέφθη 
τό  όρο; κατά τό έτος 1834, εύρεν έν τή  βιβλιοθήκη 
ταύτη υπάρχοντα έτι έκατόν πεντήκοντα χειρόγραφα, 
έξ ών τά  πεντήκοντα ήσαν γεγραμμένα έπί χάρτου 
περγαμηνού. Εκ τούτων δε έλαβε μεθ' έαυτού δύο τά 
σπουδαιότερα' ά) τόν β ίο ν  χαΐ έργα. του άγιον Ί ω ·  
άχνου ΚΑΙμακος ηγουμένου του δρους Σ ιν ά ,  χειρό
γραφον έκ τού ένδεκάτου αίώνος εί; τέταρτον, β ') τάς 
Π ρά γα ς τώ ν  Α .-τνστό.Ιων χαϊ τά ς  ί.π ο το .Ιά ς , λαμ
πρόν τόμον εί; φύλλον. 0  αϋτός δέ περιηγητής διη
γείτα ι προσέτι μ ετ’άφελείας,δτι ειχεν ήδη συμφωνήσει 
νά λάβ·/ι καί τρίτον χειρόγραφον, κάλλιστόν τινα τόμον 
είς τέταρτον τών τεσσάρων Ευαγγελίων, περιέχοντα

έν άρχή έκάστου Εύαγγελίου, τήν είκόνατού εύαγγε - 
λιστού' άλλ’ ένώ ήτοιμάζετο νά πληρώση, μοναχό ς 
τ ις  άνοιξα; τόν τόμον, άπήντησε κατά τύχην εϊς τό 
τέλος αύτού, φρικτήν τινα άράν κατ εκείνου, δστις 
ποτέ έτόλμα νά πωλήσνι ή δώσνι τό  χειρόγρα
φον τούτο. Τούτο δέ τοσούτον έτάραξε τούς μονα
χούς, ώστε ή περί αύτού συμφωνία εύθύς διελύθη. 
Εϊθ άρα ύπήρχεν άρχήθεν τοιαύτη σωτήριος άρά ώς 
πάντα τά  έν τώ  δρει χειρόγραφα ! Αλλά πού νύν τό 
τήν άράν έμπεριέχον χειρόγραφον τής Σίμωνο; πέ
τρα; Ηφανίσθη καί τούτο μετά τώ ν άλλων άκατα- 
ράτων έν τή  άληθεϊ κατάρα τής άμαθείας ! Α ί β ι· 
βλιοθήκαι τού όρου; έν γένει, καί περ νύν είς ιδ ια ί
τερα δωμάτια φυλασσόμεναι είσίν, έκτό; δύο ή τριών 
εξαιρέσεων, έν πλήρει ακοσμία καί αταξία.άνευ κατα
λόγων καί κατατάξεως. Δέν δύναται δέ τις νά πιστεύση 
καί εί; τάς εξωτερικά; τών τόμων έπιγραφάς, δταν τοι- 
αύται ύπάρχωσι' καθότι πολλά όμ.ού συγγράμματα, καί 
τούτο λέγω έξ ιδία; πείρας, ύπάρχουσι συνερραμμένα 
εί; ένα τόμον, φέροντα μίαν καί μόνην επιγραφήν τού 
κυρίου, ή κάλλιον ογκωδέστερου συγγράμματος, όθεν 
ϊνα^τις βέβαιος περί τού έμπεριεχομένου έκάστου τό- 
μου,όφείλει ϊνα διέλθ/ι αύτόν μετά προσοχής άπ’ αρχής 
μέχρι τέλους. Τούτο δέ δύνανται καί όφείλουσιν ϊνα 
πράξωσιν δσοι ή μεταβαίνουσιν οϊκοθεν, ή έπί τούτω  
πέμπονται εί; τόν Αθω, ϊνα έν ήσυχία άναδιφήσωσι 
τά  γηραιά ταύτα  τού Αθω κειμήλια. Εν γένει όμως 
δύναται τις τούτο τουλάχιστον μετά θετικότητο; 
έκ προοιμίων νά εϊπνι, ό τι μεγάλαι ελπίδες περί άνα- 
καλύψεω; άπολωλότων αρχαίων χειρογράφων παντά- 
πασι δέν ύπάρχουσι (α), καί ο τι καί αύτού τού Σ τρά
βωνος τδ περίφημον χ ειρόγραφον τό  έν τή  βιβλίο- 
θήκνι τού Βατοπεδίου σωζόμενον, ό τινες υπέθεσαν 
πλήρες, λήγει καί τούτο έν τ ώ  έβδόμω βιβλίω ώ ; τά  
συνήθη' α Κινέας δ ’ ε τ ι μυθωδέστερον . . . . »  Πάσα 
άρα μέ/.λουσα τυχόν Σιμωνίδειο; άγυρτεία, δέον ϊνα 
καταδικασθή έκ προοιμίων ώς απάτη καί δόλ.ος. 
Αλλ' αί βιβλιοθήκαι τού Λθωνοςάλλον τινα  περιέχουσςν 
άληθή κεκρυμμένον θησαυρόν, τά  ιστορικά μνημεία τού 
όρους, ο!ον τά  χρυσόβουλλα τών αύτοκρατόρων, τά  
σιγίλλια, άργυρόβουλλα, καί πιττάκια τώ ν Πατριαρ
χιών, τά  διάφορα αύτοκρατορικά τυπικά, τά  δικαστι
κά ύπομνήματα, τά ; διαθήκας, τά  πρακτικά, τάς 
δωρεάς, τά  παραδοτήρια έγγραφα, τά ; διαπράσεις, 
τά  άφιερωτήρια, τά ; άνταλλαγάς, τά  δικαιωτήρια 
γράμματα, τά  βασιλικά προστάγματα, καί τ ’ άλ
λα ' διάφορα μεταγενέστερα έγγραφα, περιέχοντα 
τούς τίτλου ; τών μοναστηρίων, έ ζ ών προκύς
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(α ) "Ορα ~«ρ'· τώ ν  βιβλιοθηκών τοϋ ¿ρους xal ι '  τ ις  έλχ !ς  

άνϊχαλόψεως ίν  τα ϋ τ«ις  ύκάρχει απολωλότος τίνος αρχαίου 
συγγράμματος, τάς ίριύνας του καβηγητοϋ τή ς  Καντο ίριγίας 

Καρλύλου χαί τοΰ Κ. Ουντ, ας έξίό-.το ό R . Wnljwile ίν  τή 
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ψει ή μέλλουσα ιστορία τοϋ ορούς, δλως άγνωστο; 
μέχρι τοϋδε. Παραδόξω; πω; oi Βυζαντινοί συγ
γραφείς περί τών ελάχιστων ήμϊν πολλάκι; διεξοδι
κό»; καί μέχρι κόρου λαλοϋντες, διατηροϋσι περί του 
σπουδαιοτάτου ΛΟωνο; άνεξήγητον καί δλως αδι
καιολόγητον σιωπήν. Ου μόνον δε, ώς είρηται, ή ισ το 
ρία του δρους, ήν ημείς έν σκιαγραφία κατωτέρω έ- 
πεχειρήσαμεν, θέλει προκόψει εντεύθεν, άλλα καί 
πλεϊστα σκοτεινά καί άγνωστα τ ι ς  μεσαιωνικά,; ελ
ληνική; ιστορία; συμβάντα θέλουσι προέλΟει εί; 
φως, διότι τά  Ιστορικά ταϋτα τοϋ Αθω μνημεία 
πραγματεύονται έν παρόδω περί πάντων σχεδόν τών 
αντικειμένων, περί νομοθεσίας, ιστορία;, γεωγραφίας, 
επιδρομών πολεμίων, αναστατώσεων πόλεων, πολι
ορκιών τών βαρβάρων καί άλλων πλείστων γεγονό
τω ν , ών ούδεμίαν σχεδόν εχομεν σήμερον ιδέαν.

Τά ιστορικά δέ ταϋτα μνημεία τοϋ ο.ου; άρχόμενα 
πρώτον άπό τοϋ έννάτου αίώνο; έξακολουΟοϋσι κατά 
σειράν μέχρι τών ημερών ημών, μίαν μόνον πάσχον 
τα  διακοπήν άπό τοϋ έτους I 192— 1239, δτε οί 
Λατίνοι κατέσχον τό  Βυζάντιον καί τάς λοιπά; έν 
Εύρώ-ϊΐ τής αυτοκρατορίας πόλεις. Μέχρι τοϋ 1845 
τά  ιστορικά ταϋτα τοϋ Αθω μνημεία ησαν διόλου ά 
γνωστα ' πρώτον δέ δ αρχιμανδρίτης Πορφύριο; Ού- 
σπένσκιϊ, πολύν έν τώ  δρει διάτρίψα; χρόνον ¿δημο
σίευσε ρωσσιστί κατάλογον τών μνημείων τούτων έν 
Πετρουπόλει, θν 6 πεπαιδευμένο; Αρχιμανδρίτης 
Λβραάμοβικ έτι μάλλον ύστερον συνεπλήρωσε (α). 
Εκ τούτων δέ νϋν κυρίως, προστιθέντες καί ήμεί; 
μικρά ά ττα  διαφυγόντα την προσοχήν τών μνησΟέν- 
τω ν άνδρών, δημοσιεύομεν χάριν τών λογίων ομο
γενών τά  ιστορικά μνημεία τοϋ ορούς, ίνα ή γνώσις 
αύτών χρησιμεύσρ ώ ; βάσι; τή ; μελλούση; ιστορία; 
τοϋ ΑΟωνος.

Τοιαΰτα δέ έν τή  μικρά βιβλιοθήκη, τή ; Σίμωνο; 
Πέτρα; εϋρηνται μόνα τά  έξη;, κατά χρονολογικήν 
τασσόμενα τάςιν'

ά ) Χρυσόβουλλον τοϋ δεσπότου Γεωργίου δι’ ού 
αύτό; τε  καί ή σύζυγο; αύτοϋ Ειρήνη δωροϋνται τώ  
μοναστηρίω 20 λίτρα; αργυρίου' σλαβιστί' έν έτει 
1 430. (6939  ) 1 I Σεπτεμβρίου.

β ) Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου ίερεμίου περί τη ; 
μεταβάσεω; τώ ν μοναχών τοϋ μοναστηριού τούτου, 
μετά τήν πυρπο'λησιν αύτοϋ, εί; τήν μονήν τοϋ Ξενο- 
φώντος, έτει 1 581 (7089 .) Μαιω. ίνδικτ. 9.

γ ' )  Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου ίερεμίου έπικυ- 
ροϋντο; τά  δρια, κελλία καί μετόχια τοϋ μοναστη
ριού μετά τήν άποτέφρωσι ν αύτοϋ, έτει 1 382 (8089 .) 
Μαίω. ΐνδ. 9. (τεμάχ.).

δ ') Σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου ίερεμίου, περί τών 
ύπό τή ; γυναικό; Καπλία; κληροδοτηθέντων τή  μονή 
κτημάτων έν το ί; χωρίοι; Σφουρτζέστι, Δραγομερέ- 
σ τί, κλπ. κεκυρωμένον διά χρυσοβούλλων τών ήγε- 
μόνων τή ; Βλαχίας, Πέτρου, Αλεξάνδρου καί Μιχαήλ' 
ού ή άρχή' a Πολλοί πάλαι των ευσεβών ο κλ· έτει 
1390. (7 0 9 8 ) Μαρτίφ.

(β) Ό  μέν Ονσπένσχίί έξέϊοτο τάςίρεύνας αύτον έν ετει 1843, 
έν ΠετρουκΛει, 4 δέ Άβραάμοί« έν ετει 184« έν Βελιγράδι·?.

i )  Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου ίερεμίου, παραχω- 
ροϋν τώ  τή μονή άνήκοντι μετοχιω τοϋ άγιου Ν ι
κολάου έν Βλαχία σταυροπηγιακά δίκαια' ού ή αρ
χή ' a Ε τει τοίνυν τή ; ήμών μετριότητος» κλ. ετει 
1591. (7 I 00 ) 5 Οκτωβρίου.

Τ  ) Xρυσοβουλλον Μιχαήλ Βοεβόδου Ούγγροβλα- 
χίας, παραχωρούν τή  μονή διάφορα κτήματα, έτει 
1 3 9 9 .(7 1 0 7 ) 28 Αύγούστου. δοθέν έν Βουκουρε- 
στίω. βλαχιστί.

ζ ' )  Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου περί συν
δρομών, έπί άνεγέρσει τοϋ ύπό τής πυρκαϊά;'κατα- 
στραφεντο; μοναστηριού, έτει 162 2. (7 13 0).

ή) Σιγίλλιον τοϋ αύτοϋ πατριάρχου, έν' ω  έμπε- 
ριέχεται ή ελληνική μετάφρασι; τοϋ χρυσοβούλλου 
τοϋ δεσπότου ϊωάννου Οϋγλη άνακαινιστοϋ τοϋ μο
ναστηριού, ού ή άρχή' «  Αξιόν μέν έστί καί έπαινε- 
τόν »  κλ. έτει 1 623. (7131 ).

0 ) Εγγραφον τοϋ πατριάρχου Παϊσίου έκδοθέν έν 
Κοσσόβιρ, σλαβιστί. 1633. Μαρτίω.

ί) Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου περί τού εν 
Λη,μνι·» κειμένου μετοχιού Τρίγι, άνήκοντος τή μονή 
ταύτη,. έτει 1797. Δεκεμβρίω. ίνδικτ. ά.

ιά) Σ.γίλλιον τοϋ αύτοϋ πατριάρχου περί τοϋ αύ
τοϋ αντικειμένου, έτει 1798. ίανουαρίω. ίνδικτ. ά.

ιβ') Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Καλλινίκου, όρί- 
ζοντος, δτι τό  μοναστήριον τή ; Σίμωνο; Πέτρας, οφεί
λει εί.αι κοινοβιακόν. ού ή άρχή' a Ζήλω τώ  πρός 
τά  θεία σκηνώματα »  κλ. έτει 1801. Δεκεμβρίω. 
ίνδικτ. έ.

Από τή ; Σίμωνο; Πέτρα; άρχεται ή τώ ν μονά- 
στηρίων τοϋ δρου; τακτική κατά σειράν περιήγησίς 
μου. Ó σεβάσμιο; γέρων μετά πολ.λά; έγκαρδίου; 
εύχάς μέ άπέστειλε συνοδευόμενον ύπό δύο μοναχών 
εί; τό  πλησιέστατον πρός μεσηβρίαν κείμενον μονα
στήριον τοϋ Γρηγορίου. Καθ’ οδόν δέο ί αγαθοί ούτοι 
γέροντες μοναχοί μοί διηγούντο, μετά πίστεως έμ- 
π-.εούση; πίστιν, μετ άλλων πολλών, καί τήν διά νυ- 
κτό; Οαυμασίαν κατάβασιν τοϋ άστέρο; έπί τή ; κο
ρυφή; τή ; πέτρας, δπου νϋν ή μονή. Τοιαύτας δ ’εύσε- 
βεί; παραδόσεις εί; έκαστον μοναστήριον σωζομένας, 
ασμένως καί άδιαφόρω; διηγούνται οί μοναχοί το ί; 
προσκυνηταίς, πρός ένίσχυσιν τοϋ θρησκευτικού αισθή
ματος. Αλλ έπί τή ; μελαγχολικής ταύτης καί παν- 
τέρπνου φύσεως, ή τ ι; πανταχοϋ παρέχει εί; τά ; α ι
σθήσεις συγκερασμένον τό  ήδϋ καί τό  ίιψηλόν, ο’ίκο- 
θεν ή ψυχή άνεπαισθήτω; ΰψοϋται εί; τόν δημιουρ- 
γόν, πληρουμένη θρησκευτικού ανεκλάλητου αισθήμα
τος. Περί τήν 4 περίπου, διά μέσου τερπνότατων 
κοιλάδων όδοιποροϋντες, έφθάσαμεν εί; τό  παράλιον 
μοναστήριον τοϋ Γρηγορίου, ού πρώτο; κτίτωρ ύπήρ- 
ξεν 5 άγιο; Γρηγόριος ό νέος, ανακαινιστή; δέ αύτοϋ 
ήγεμών τ ι ;  Αλέξανδρο; τή ; Αακία;. Τό μοναστήριον 
τούτο είν έκ τών ελάχιστων τοϋ δρους. Ó Κούρ- 
τ ζω ν  έν τή  γενική αύτοϋ επιδρομή κατά τών βι
βλιοθηκών τοϋ Αθω, άντί χειρογράφων εύρεν ενταύθα . 
μόνον άριστα καί γλυκύτατα σύκα. Ούχ ήττον δμω; 
καί έν αύτώ ϋπάοχουσιν ιστορικά τινα μνημεία τοϋ
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δεκάτου έκτου, δεκάτου εβδόμου καί δεκάτου 
ογδόου αϊώνος.

ά.) Βακούφιον περί κτήματός τίνος τοϋ μοναστη
ριού, έκ τή ; τουρκική; εί; τήν έλληνικήν μεθηρμη- 
νευμένον. έτει 1 5 6 8 ,(έγ ίρ . έτ. 976.)

β .) Σιγίλλιον τού πατριάρχου Σωφρονίου περί 
τών όρίων τοϋ μοναστηριού, έτει 1 775. Δεκεμβρίω.

γ λ )  Σιγίλλιον τοϋ μητροπολίτου Οϋγγροβλαχίας, 
περί παραδόσεω; τή ; έν τή δικαιοδοσία αύτοϋ κει- 
μένη; εκκλησία; τοϋ άγίου Σπυρίδωνος μετά τών 
άνηκόντων αύτή άμπελώνων, εί; τό μ,οναστήριον τοϋ 
άγίου Γρηγορίου. έτει 1 776 Μαιω.

δ '.) Ετερον Σιγίλλιον τοϋ πατριάρχου Σωφρονίου 
περί τών ópíojv τοϋ μοναστηριού' έν έτει 1776 ' μηνί 
Οκτωβρίω.

έ.) Χρυσόβουλλον τοϋ Βοεβόδου Μολδαυΐα; Γρη
γορίου Γκίκα, έπικυροϋν τή μονή ταύτη τήν κατο
χήν τοϋ μετοχιού Β υ ζα π ι'ο ν  μετά τώ ν παραρτη
μάτων αύτοϋ' ού ή άρχή. a Δηλοποιοϋμεν διά τοϋ 
παρόντος ήμών» κλ. έν έτει 1777 ϊαννουαρίου 15.

σ τ ’ .) Χρυσόβουλλον τοϋ Βοεβόδου τή ; Ούγγροβλα- 
χίας Α. Υψηλάντη, δωρουμένου τ ώ  μοναστηρίω 500 
γρόσια. έν έτει 1778.

ζ . )  Χρυσόβουλλον τοϋ αύτοϋ, περί τοϋ άνήκοντος 
τή  μονή μετοχιού τοϋ Βυζαντίου, έν έτει 1778. Ια
νουάριου 30.

ή.) Σιγίλλια τοϋ πατριάρχου Γερασίμου περί τών 
όρίων τοϋ μοναστηριού, έν έτει 179 4. μηνί Μαιω. 
καί έτει 1798.

Εν τή  μικρά ταύτη άλλά κομψοτάτη μονή μικρόν 
διατρίψας, μετέβην εύθϋ; εί; τό  έπόμενον μοναστή
ριον τοϋ Διονυσίου, τό  προσφιλέστατον τούτο τοϋ έπί 
μισελληνισμέ διαβοήτου Φαλμερϊ οϊκητήριον. a Upó 
πάντων τών άλλων μοναστηρίων,(λέγει 6 άλλοι; τε  εύ· 
φυής ούτο; ιστορικός, δταν δέν πρόκειται περί Σλαύων 
καί άποσλ.αυώσεως τή ; Ελλάδος' καθότι τό τε  ό άν
θρωπο; ύπό σλαυϊκής μονομανία; οίστρηλατούμενο; 
περιπίπτει παραφρονών εί; παραλογισμοϋ; πάση; πολ- 
λάκις συζητήσεω; αναξίου; (α)1, ό άγιο; Διονύσιος 
είχε τά ; συμπαθεί»; μου, τό έρασμιώτατον τούτο 
κοινόβιον, ·  μεμονωμένος ούτο; κόσμο; παρά τόν 
σμαραγοϋντα Αεροπόταμον, δπου τάξις, καθαριότης, 
επιείκεια καί ένταυτώ αύστηρά πειθαρχία διδά- 
σκουσι τήν λήθην τοϋ κόσμου. Λνεγερθέν διά Κολ- 
χικοϋ χρυσίου ύπό τοϋ μεγάλου Κομνηνοϋ Αλεξίου 
Γ  , καί προικισθέν μετά ετησίων προσόδων έκ τοϋ

(α) Τ4ν χαβ 'ήμώ ν,ώ ς 'Ελλήνω ν, τοϋ ανθρώπου ερεθισμόν, χα! 

τή ν  ¿γω νιώ δη προσπάθειαν πρόϊ άπόδειξιν τ ή ;  προσφιλοϋςαύτώ 

ιδέας, δ τ ι ουδεμία σήμερον pavl; ελλην ιχοϋ  α ίματος υπάρχει 

ίπ !  τή ς  γή ;.εξηγεί έν μέρει χα ΐ δ ικα ιολογεί ψυχολ-.γιχώ; χύτός 

τοϋ ανθρώπου ό χν  ρτκ ιήρ , ο» αυτός ό συγγραρεύς περ! έαυτοϋ 

έζωγράφησε. « 'Ε μ έ ,  λέγει, έρ.Οίζει τό δόσχολον τό μ ετά  πόνου 

¿ποχτώ μενον, τό ν ε α ρ ό ν ,  τό  ά γ ν ω σ τ ο ν -  χα τά  δέ τοϋ 

χόρου χα! τ ή ;  αηδίας τοϋ βίου, φρουρεί μ ε  μόνος 4 πόλεμος 

χατά  τών στο ιχε ίω ν  χ«1 τών άνΟρώπων.·

O r ig in a l F ragm ente ele. iü r  gcsc iiich le  de» Kai(. T rn p e -  

aftnl y o n  D r .  J. pli. Fa lm craye r. Ά χ σ δ η μ .  τοϋ Μονάχ. Τόμ. 

17. 1S43.

αύτοκρατορικοϋ ταμείου, ώ ; τελευταία πράξι; τή ; εύ· 
σεβεία; τώ ν Κομνηνών, καί ώ ; κωδίκελλο; τρόπον 
τινά  τής τελευταίας’ ελληνική; δυναστεία; έν Τρα- 
πεζοϋντι, μελαγχολικήν εγείρει άνάμνησιν εί; τά 
χρονικά τοϋ Βυζαντίου. Τρί; τή ; ήμερα; άντηχοΰσιν 
εί; τού; ουρανού; άπό πέντε αιώνων καί έπέκεινα, 
οί ύμνοι ευσεβών μοναχών, υπέρ τή ; σωτηρία; τοϋ 
εύεργέτου αύτών καί τοϋ βασιλικού αύτοϋ οίκου. 
Αλλά πού σήμερον ή Τραπεζοϋ; εκείνη καί ή λαμ- 
πρότης α υ τή ;; πού τά ύπερήφανον εκείνο άνάκτο- 
ρον τών αύτοκρατόρων, έπί βράχων ύψηλών ιό; 
διά μαγεία; άνεγερθεν έν τώ  μέσω τερπνών κοιλά
δων, δασών καί ρυάκων; Στρέψατε τοϋ; οφθαλμού; 
πρό: τό θλιβερόν εκείνο έρείπιον, πρό; τόν μονήρη 
έκείνον πύργον, ίδ ε τε  πώ ; ή σελήνη σιωπηρά προ
βαίνει διά τώ ν τόξων τών ήρειπωμένων παραθύ
ρων αύτοϋ. ϊδ ε τε  καί μάθετε, όπόσον τοϋ; λαού; ώ- 
φελοϋσι μόνοι εύχαί άνευ πράξεων, έν τώ  κατά τής 
ειμαρμένη; άγώνι (α). »

Τό χρυσόβουλλον τοϋ αύτοιράτορο; Αλεξίου, τοϋ 
κτίτορο; τής μονής, φυλασσόμενον μετά σεβασμού έν 
κιβωτίω ϊδιαιτέρω, είναι αριστούργημα καλλιγραφία; 
βυζαντινής. Πανταχοϋ έν αύτώ στίλβει ό χρυσός καί 
ποικίλα κύκλω ζωηρότατα χρώματα, θαυμασίω; κο- 
σμοϋντα τό περιθιόριον τής μεμβράνης, έχούση; μήκος 
μέν δεκαπέντε πόδας, πλάτος δέ ένα καί ήμισυν. Τό 
μέγιστον δμω; κόσμημα τοϋ χρυσοβούλλου είναι ή έν 
κεφαλίδι αύτοϋ λαμπρά ζωγραφία τοϋ Αλεξίου μετά 
τή ; συζύγου αύτοϋ Θεοδώρας, φερόντων άμφοτέρων 
τήν αύτοκρατορικήν στολήν μετά τών βασιλικών πα
ρασήμων. 0  μέν Αλέξιο; κρατεί έν τή δεξιά χειρί τό 

I σκήπτρον, έν τή  αριστερά δε τό έν άκρον τοϋ χρυσο- 
βούλλου" ή δέ Θεοδώρα έν τή  αριστερά τό  χρυσοϋν 
βασίλειον μήλον, έν δέ τή  δεξιά τό έτερον άκρον τή ; 
αύτοκρατορική; μεμβράνη;" ύπεράνω δέ αύτών παρί- 
στα τα ι s Σωτ/ρ ευλογών άμφοτέρου;' άνωθεν δέ τοϋ 
Χριστού ή συνήθη; επιγραφή' a Εν όνόματι τοϋ Πατρός 
καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ άγίου Π ν»νματο;'» κάτω  δέ ύπό 
τοϋ; έξη; τίτλου ; τοϋ αύτοκράτορο; καί τή ; αύτοκρα- 
τείρα;' * Αλέξιο; έν Χριστώ  τφ  Θεώ πιστό; βασιλεύς 
καί αύτοκράτωρ πάση; Ανατολής, ϊβήρων καί Περα- 
τεία; (β ) ό μέγα; Κομνηνός. Θεοδώρα Χριστού χάριτι 
εύσεβεστάτη Δεσποίνη ή Μεγάλη Κομνηνή, σύζυγος 
δέ τοϋ εύσεβεστάτου βασιλέω; Κϋρ Αλεςίου τοϋ Με
γάλου Κομνηνοϋ'»  καί τό β Πάσιν οί; καί τό παρόν 
ήμών είσεβέ: έπιδείκνυται Σιγίλλιον' »  ύπάρχουσιν 
έπί τοϋ διπλώματος διά χρυσών ήλων προσηλωμένα

(α) "0?Χ Falmcrayer Frngmeote a n s  dem O rien l. Τόμ. 2. 

σελ. S O . '
(6, Τ ό  περίεργον τοϋτο δνομσ Π  ε ρ α  τ  ε ί  β  ώς 5/ομχ γεω - 

γρχφιχόν ένταϋβο μόνον ά π α ν τ ίτβ ι-  σημ»!νε ι δέ περιέργιρ τ-.νΐ 

τρόπω ιδ ίω ς τή ν  Ταυριχήν χερ-όνησον xa! ποσαν τήν πρός Δ. 

χε-.μένην π χ ιβ λ ία / χώραν μ έχρ ι Βοσπόρον. Ό  Φαλμεράϋερ λ έ 

γε ι ό τ ι μ έχρ ι τ ο ί  νϋν ή λεςις έν Τραπεζοϋντι διετήρησε τήν 

σημασ ίαν  τ ο ύ τ η ν  α! γυναίχες λ έγου σ ιν  δ άνόρις μου ε ίνα ι ΙΙε - 

ρατειανός, χα! έννοιϋσ ιν ό τ ι ε ίνα ι έχ  ττ.ς ¿ντ ιπ έραν  οχδης τ ιϋ  

Εύξείνου Πόντον. "Ορα Abhandlungen der bitl. K la u , der 

Bayer. Academ. der 4Vis». Τόμ. 3. Μόναχ. 1845 .
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δύο μετάλλια χρυτχ, έφ’ ών πχρίστκται ή είκών με
τά  τού ονόματος τοϋ Αύτοκράτορος καί τής Αύτο- 
κρατορίσση;- αμέσως δέ άρχεται τό  κείμενον τοϋ 
χρυσοβούλλου-

δ Ó δεχόμενος υμάς εμέ δέχεται καί ό άγαπών 
ύμά; εμέ άγαπά, κ τλ . ο (α).

Τό μοναστήριον λοιπόν τοΰτο τοϋ Διονυσίου ώκο· 
δομή Ον. υπό τοϋ ομωνύμου ¿pr,μίτου, άδελφοϋ όντος 
τον τό τε  μητροπολίτου Τραπεζούντος τό  1375, έν 
όνόματι τοϋ άγίου ίωάννου, δαπάνη τοϋ Αύτοκράτο- 
ρο; τής Τραπεζούντος, είνα, λέγει ό Λύτοκράτωρ, συγ
χωρήσει·); καί άναπαύσεως τύχοιμεν, καί μετά των 
σωζομένων ταχθείημεν καί έν βίβλω ζωής έγγρα- 
φείημεν.» έδαπανήθησαν δέ εις τήν οικοδομήν ταύ- 
την 797,000 δραχμαί (β), ών τό  μέν ήμισυ έμε- 
τρήθη τώ  Διονυσίφ εύθϋς, τό δ’ έτερον ήμισυ έχορηγή- 
0/, εις τρεις δόσεις. Είναι δέ λίαν περίεργος ή περι
γραφή τοϋ ήθους τοϋ Κϋρ Διονυσίου, δ αύτός ό Αύτο- 
κράτωρ διέγραψε, καί δ ι’ ού δ μοναχός έκέρδησε τήν 
ΰπόληψιν καί τήν αγάπην αύτοϋ. «Ελθών γαρήδητοϋ 
άγίου όρους άπάρας . . .  καί τή  βασιλεία μου ίίς οψιν 
παραστάς, ρακένδυτης, ήσυχος, ύπολαλών ώς έθος 
τοίς άναχωρηταίς τήν όφρϋν, όλίγα λαλών, ώς εϊθι- 
σ τα ι το ’.'; έγκλείστοις, αλλά ψυχωφελή καί σωτήρια, 
καί ταϋτα συντετριμμένη καρδία καί πνεύματι τα- 
πεινώσεως, άγγελός μοι πρός Θεοϋ σταλείς έλογίσθη 
σωτήριον εύαγγελιζόμενο; . . . L1 βασιλεία μου γοϋν 
τό  τοϋ άνδρός κατιδοϋσα σεμνόν, τό  χάριεν, τό ά- 
πλοϋν, τό  άπερίεργον, τό  καθόλου καί καθ' υπερβο
λήν ιλαρόν, έδέξατό τε  τοϋτον καί ύπερηγάπησε καί 
ήσπάσατο, καί ιός έκ Θεοϋ πεμφθεντα έδεξιώσατο, 
καί τά  παρ αύτοϋ ρηθέντα, ώς τινα δρόσον ψυχω
φελή εϊσωκίσατο" πόθον γάρ θειον καί έρωτα, καί 
ζήλον θεάρεστου είσήξέ μου τή  ψυχή, καί όλος πρός 
τοϋργον παρακεκίνηκεν.a Π θέσις δέ ήν έν τώ  δρει κα
τέχε ι τό  μοναστήριον ορίζεται ΰπ’ αύτοϋ τούτου τοϋ 
χρυσοβούλλου, «κ ά τω  τοϋ μικρού Αθω, έν τώ  καταρ- 
ρέοντι έκεΐσε Αεροποτάμω, δπου καί βουλευτήρια (γ ) 
πλησίον ό τόπο; ονομάζεται.»

Τής εκκλησίας ό κώδων άναγγείλας τοϋ ήλιου τήν

(α ) Τό ττιρίεργον τοΰ το  /ρυσόβουλλον μεθ’ έτερον τινός το ν  

σντοΰ Αντοκρίτορος όοορίοντος τή ν μονήν τής Σουμελά; έν 

Κ ολχ ίίι, Ιζεδόθη τό  πρώτον έν έτει 1843 ε ί; τ ό ;  ¡ατορικό; 

ί ι * τ ; ;6 ό ;  τ ί ;  άχαδημία; τοΰ Μονάχου. Τ ιμ . S. τμ ή μ * 3 

σελ. 8 7 - 100.
(6) « Κ » τ 4  γοΰν τ ό  ο το ιχ ιο Ιέ ν τα  άνωθεν ουνεφωνήθη, τώ 

τοιουτφ  οΤδεβιμωτάτω γέροντι Κυρ Δ ιοννο ίω , διδόναι τούτφ  ή 

Β ιο ιλ ε ΐ»  μου σ ώ μ ι  α  έ χ α τ ό ν ,  έξ ών χατεδάλετο άρ- 

τ ίω ; έν τ ιΤ ς  χερο’.ν αύτοϋ τά  πεντήχοντα, τ ό  ίέ  λ ο ιπ ό  " ν ' α

ποδώ τοΰτω  έπ ί χρόνοι; τρ ισ ίν.» Έ ν  σώ μιον, ( Ί τ α λ ιτ τ Ι  soma) 

ειχεν  άζίαν έν τίρ έμπορίω τοΰ μεοαιώνο; 1 0 0 ,0 0 0  ασπρ* άργυρό 

ή το ι 3 ,4 0 0  φιορ. 'Ρ ιν .  Τ 4  έχατόν άρα οώ μια  φέρουοιν ίξ ία ν  

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  άσπρων =  3 4 0 0 0 0  ςρ-.ορ. 'Ρ ιν .  =  περίπου 7 9 7 ,0 0 0  

Δραχμών.

(γ) Τ ίνος ενεχεν ό τόπος έχεΤνος άχατο ίχη το ; τότε ώνομά- 

ζετο χατά παράδοσιν βουλευτήριον; Β εδα ίω ; ενταύθα υπήρχε 

τ ι οημεΤον αρχα ία ; πόλεως, ή  άλλου τ ιν : ;  άρχαίου μνημείου, 

«ξ ού i  τόπος ίσ χ ε  τό άνομα τοΰτο. Κ α ί ή  λέξις  Άεροπόταμος, 

λ » I  π ν τη  ιοω ; υ π ιιν ίο ο ε τ τ ι ίοτοριχόν τ ι  τή ν  σήμερον αγν—στον.
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δύσιν, προσεκάλει τού; κοινοβίους μοναχούς εί; τήν 
εσπερινήν τοϋ θείου λατρείαν. ¿Γεί; μετά τόν άλλον 
σιωπηλοί καί κάτω νεύοντε; τήν κεφαλήν, είσήοχοντο 
οί πολίται τοϋ μεγάλου Βασιλείου εί; τόν ναόν, τη - 
ροϋντες τήν Οέσιν, τήν στάσιν, τό  σχήμα, δ ήδη πρό 
χιλίων περίπου έτών διέγραψεν στύ-τοϊς 6 μέγας αύτών 
νομοθετης.

αΔεί τόν μοναχόν πρό πάντων άκτήμονα βίον κε- 
κτήσθαι, σώματος έρημίαν, καί κοσμιότητα σχήμα
τος, φωνήν σύμμετρον, καί λόγον εύτακτον, τροφήν 
καί ποτόν άθόρυβον, καί μετά εύσταδείας έπί πρε
σβυτέρων σιωπάν, έπί σοφωτέρων άκροϊσθαι, πρός 
τούς ίσους αγάπην έχειν, πρός τούς έλάττου; άγα- 
πητικήν συμβουλίαν, άπό των φαύλων καί σαρκικών 
καί φιλοπραγμόνων άναχωρείν, πλείονα νοείν, όλίγα 
φθέγγεσθαι, μή Ορασύνεσθαι λόγω, μηδέ περιττεύειν 
όμιλίαις, μή πρόχειρον γίγνεσθαι περί γέλω τα , αϊ- 
δοί κοσμεϊσθαι, κάτω τό βλέμμα έχειν, άνω δέ τήν 
ψυχήν, μή άντιλέγειν άντιλογίαις, ευπειθή είναι, 
μνημονεύειν τω ν εσχάτων πάντοτε, τή  έλπίδι χαί- 
ρειν, τή  θλίψει ύπομένειν, άδιαλείπτω; προσεύχεσθαι, 
έν παντί εύχαριστεϊν (α). »

Τά των μοναχών τή ; ανατολικής έκκλησίας ώ ; 
γνωστόν ένομοθετήθησαν ύπό τοϋ σοφοϋ εκείνου μ ε
γάλου Βασιλείου τοϋ επισκόπου Καππαδοκίας. Α ί δέ 
διατάξεις αύτοϋ τηρούνται μέχρι τής σήμερον άπα- 
ρέγκλιτοι, στηριζόμεναι έπί άδιασείστων ψυχολογι
κών βάσεων, ό  άνθρωπος, καί το ι βεβαίως δέν έγεν- 
νήθη έν τώ  κόσμω τούτφ  ϊνα ζή  μονήρης όίς περ θη* 
ρίον διά μόνον τόν εαυτόν του, αλλά μέρος αύτοϋ α 
παιτεί' ή πατρίς, μέρος οι συγγενείς καί μέρος οί φ ί
λοι- οφείλει άρα άκολουθών οδηγόν τήν φύσιν νά 
συνειςφέρη υπέρ τοϋ κοινού συμφέροντος, καί νά τηρή 
τόν σύνδεσμον τής πολιτικής κοινωνίας δ ι' αμοιβαίας 
βοήθειας, δόσεως, λήψεως, τέχνης, έργων καί λόγων- 
είναι δμω; πρό; τούτοι; καί τούτο βέβαιον, ό τι 6 
άνθρωπος αισθάνεται πολλάκις έν έαυτώ άκατάσχε- 
τόν τινα ροπήν πρός τήν -ησυχίαν καί άπομόνωσιν" 
ίδιον δέ τής άληθοϋς ελευθερίας έστίν, ϊνα δύνηται νά 
ίκανοποιή τήν ψυχικήν αύτοϋ ταύτην όρμήν άποσυρό- 
μενος τοϋ κόσμου, 8ν δέν δύναται καί νά ώφελήση, 
μένων έν αύτώ ουτω ψυχολογικώ; διακείμενος. Επί 
τής ελευθερίας λοιπόν καί τής ψυχολογίας στηριζόμενο; 
ό έκούσιο; μοναχικός βίος, δέν είναί τ ι  παρά φύσιν, 
άλλά τουναντίον συμπλήρωσις καί ίκανοποίησις τής 
φύσεως, ή τις άρέσκεται πανταχοΰ είς τήν αρμονικήν 
ποικιλίαν, άποστρεφομένη ·ςήν δουλικήν καί βεβια- 
σμένην μονοτονίαν καί ίσοπέδωσιν, εϊς τε  τόν φυσικόν 
καί τόν ηθικόν κόσμον. Αλλ ' ή ανατολική ορθόδοξος 
εκκλησία, ικανοποιούσα τάς απαιτήσεις ταύτα ; τή ; 
ελευθερίας καί τής ψυχική; διαθέσεως, δέν ήθέλησε 
διόλου νά πληρώση τόν κόσμον ανθρώπων αργών, έντρυ- 
φώντων έκ τώ ν ιδρώτων τής εργατικής τή ; κοινω
νίας τάξεως, άλλά στηριζομένη έπί τού άποστολικοϋ 
ρητού, ο άργό; μή έσθιέτω »  έδωκεν εϊς τοϋ; μονα-

(2| Β χ τ ιλ .  Χογ. « ρ !  άτχήα. ΐ 'ώ ;  ί « ϊ  χ ιομ ίϋοθχ ι τόν  μ ο -

νβχόν.
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νοίις αύτής, είς μέν τήν μίαν χείρα τόν σταυρόν, εί; 
δέ τήν άλλην τ ·  άροτρον, τό  δρέπανον, τήν δίκελ 
λαν καί τήν ποιμενικήν ράβδον, έξορίσασα είς τήν 
δύσιν τά  πολυάριθμα τάγματα  τών επαιτών μο
ναχών. Διά τούτο, ό>ς παρατηρεί ορθότατα ό Φαλ- 
μεράϋρ, ένόσω ή ανατολική εκκλησία έχει ελευθέ
ρους γαιοκτήμονας καί χωρικούς θέλει έχει ώσαυτω; 
καί μοναστήρια καί μοναχούς. Πρός τ ί  ϊνα κατα- 
στραφώσιν άνθρωποι, οϊτινες πρό; τή  καθημερινή συ 
νήθει εργασία, έκουσίως είς εαυτούς έπιβάλλουσιν 
έ τ ι στερήσεις καί πόνους, φέρουσιν ώ ; οί λοιποί τά 
δημόσια βάρη, ουδέποτε δέ δι άβρών συμποσίων, 
καί φιλήδονου άφθονίας ύβρίζουσι τά ; άνάγκας τοϋ 
λαού, έρεθιζοντες τήν κοινοκτημονικήν όογήν τώ ν 
άπορων τής κοινωνίας τά ξεων; Είναι δέ περίεργον 
καί άξιοσημείωτον, ο τ ι έν τή  άνατολική έκκλησία, 
άντιθέτως πρός τήν δυτικήν, ούδέποτε πλούτος καί 
ανθηρά οικονομική κατάστασις ήδυνήθησαν νά με- 
ταβάλωσι τόν πενιχρόν βίον, τήν δίαιταν, τό  ένδυ
μα, καί τάς καθημερινά; έξεις τώ ν Ελλήνων μονα
χών. Αναμφιβόλως δέ ή αύστηροτάτη αυτη καί συνε-

γγΐ καλά, νά ένδύηται μαλακά, νά θύη καί είς τάς 
χάριτας, καί νά διατηρή μεθ ολα ταϋτα εϊσέτι τήν 
ουσίαν καί τήν δόξαν τής άγιότητος. Αύτό δέ τό  γ ε 
γονός, ότι ούδείς τών κατοίκων τοϋ άγίου ορούς έτόλ- 
μησεν έπί δεκαπέντε αιώνα; νά προτείνρ τροποποίη- 
σίν τινα τοΰ συστήματος, έπέθηκεν είς τά  έγκαθι
δρύματα αύτοϋ τόν τύπον τής αίωνιότητος, καί τήν 
σφραγίδα τής άκρα; εύγενείας »  (α).

Οϋτως εκφράζεται περί τοϋ Αθω ό άνθρωπο; έκεί- 
νος, δς-τις πανταχοΰ τό  δηλητήριον αύτοϋ κατά τών 
Ελλήνων έξέχυσεν. Αρκεί ίμ ϊν άρα οϋτος ό πανηγυρικός 
τών μοναχών τοϋ άγίου όρου;, ό’στις ούδ’ ύπό Ελλη- 
νος, ούδ ύπό φιλέλληνος, ούδ’ ΰπ’ ορθοδόξου γιγνό- 
μενος, δέν δύναται βεβαίως νά έγείρη τήν έλαχίστην 
υπέρ αύτών μεροληψίας υπόνοιαν. 0  μοναστικός τού 
Αθωνο; βίος -τρεις εμπεριέχει βαθμού; άπομονώσεως 
καί άποχωρήσεω;- ό πρώτος είναι ό μοναστηριακός, ό 
δεύτερο; ό άναχωρητικός, ό τρίτος ό ασκητικός ή φι
λέρημος. Πάντες δ  οϋτοι ένταυτώ συνυπάρχουσιν έν 
τώ  δρει άνευ τινός πρός άλλήλους συγκρούσεω; ή 
ετερογενούς παρεμβάσεως. Οστις δηλονότι βαρυνθείς

πεστάτη τήρησις τής αρχικής άπλότητος τοϋ συστή- τήν τύρβην καί τάς θλίψεις τοϋ κόσμου, αισθάνεται 
ματος, υπήρξε τό  φυλακτήριον τής ύπάρξεώς του. μέν τήν άνάγκην τή ; ησυχίας, διατηρεί δμως είσέτε 
Μόνον δταν εγώ  αύτός στερώμαι καί υποφέρω, δύ· τήν αγάπην τή ; κοινωνίας, εισέρχεται είς τό  μονα- 
ναμαι μ ετ’ αποτελέσματος νά κηρύσσω πρός τόν πει- στήριον, δπου μακράν τοϋ κόσμου, ζή αυθις έν κοι- 
νώντα λαόν τήν υπομονήν καί τήν στέρησιν. ο Μ νωνία ανθρώπων όμοφρόνων καί όμοπαθών, συνδεο- 
άνατολή, λέγει 6 αύτός συγγραφεϋς, έλυσε πρό- μένων πρός άλλήλους διά τοϋ αύτοϋ πνεύματος καί 
βλήμα ενώπιον τοϋ όποιου έναυάγησαν οί Ευρωπαίοι τώ ν αύτών καθηκόντων. Αν δέ καί τό  είδος τούτο τοϋ 
μεθ' δλης αύτών τής σοφίας καί τής τέχνης. Εν τή  κοινωνικού βίου δεν δύναται νά φέρη ή κατάστασις 
Εύρώπή ό χρόνος εν μέρει μέν έθραυσεν, έν μέρει δέ τής βεβαρημένης ψυχή; του, άποσύρεται είς τ ι  με- 
άνεμόρφωσε τό  μοναστικόν σύστημα- έν τή  άνατο- μονωμένον κτήμα τοϋ μοναστηριού, λαμβάνων μεθ' 
λική δμως έκκλησία τά  πράγματα, ώς πρό; τούτο, έαυτοϋ δύο ή τρεις συνεταίρους. 0  τοιούτο; μοναχός 
είς τό  αύτό έ τ ι σημεϊον εύρίσκονται, είς 8 οί πρώ- καλείται κελλειώτης, καί ή σχέσις αύτοϋ πρός τό 
το ι τού συστήματος καθιδρυταί άφήκαν αύτά. Ούδεν μοναστήριον είναι σχέσις μισθωτού- δθεν ϊνα λάβν) 
άλλο δύναταί τις ν’ άπαντήσ/ι έν τή  ιστορία άν- | ό κελλειώτης τό κτήμα, καταβάλλει εϊς τό  μονα- 
θρώπινον δημιούργημα, ού τό  πνεύμα, τήν μορφήν 
καί τήν αρχικήν ενέργειαν δέκα πέντε αιώνες δέν 
ήδυνήθησαν νά κλονίσωσι. Μήπως τάχα  μόνη ή Ανα · 
τολή Ιχή  τό  προνόμιον τοϋ νά παράγη έργα α ιώ 
νια ; . . . . Ε ί; άλλου; άφίνομεν νά ύπολογίσωσι 
όπόσων στερείται κοινωνία τ ι ; ,  εύρισκομένη εκτός

ημα, καταόαλλει είς τό  μονα
στήριον, εί; 8 τούτο άνήκει ώρισμένον χρηματικόν 
ποσόν, έν είδει μισθώματος. Είς έκαστον δέ τοιοϋ- 
τον κτήμα τοΰ κελλειώτου υπάρχει έκκλησία, κή
πος, άμπελών, ελαιοτριβείου καί δένδρα όπωρο- 
φόρα, δσα άρκοϋσι πρός τήν ένασχόλησιν καί συντή- 
ρησιν τοϋ βίου τοϋ άναχωρητοϋ, 8; συμμορφοϋται

τοϋ κύκλου τής προόδου, τής διηνεκούς βελτιώσεω; κατά πάντα, δσα άφορώσι τήν δίαιταν, πρός τους δι-

δνομα εμφαίνει τό  πράγμα.
καί είς τήν τυραννίαν τής άπολαόσεως, καί εϊς τά  Οί άσκηταί, λέγει δ ήδη μνημονευθείς συγγραφεϋς, 
τεχνάσματα τής εξουσίας, καί είς τούς συλλογισμούς είναι οί ήρωε; εκείνοι, ων ή άρετή, ή μελαγχολία καί
Τ Μ ν  /»»’» Α ΐ ν . ί Λ ν  Γ Γ ί ( Π Ι  <Τ·τ/Γ»ν *Γ «ι Α —  - λ  ̂  ι .Λ .1  Γ.—____ *  · Λ.

. -ι τερπνότατων ___ _________ _ _
νη δέν δύνανται ν’ άποκτηθώσιν είμή διά τής θυσίας1 σεων τοϋ αειθαλούς καί λαοίου δρους, πλησίον είς

ό δυνάμενος νά στερήται. Εν τφ  λΟψ  μόνον ούδεμία κεκαλυμμέναι τρώγλαι τών τετελειωμένων τού- 
•ποτέ έγένετο μετά τοϋ κόσμου καί τής πολυτελεία; ' σκητών έν τή  όδώ τής δικαιοσύνης. Οϋτοι ζώ
συνθήκη, ώ ; έν Ευρώπη, δπου τούς παρελθόντα; χρό-1 --------------- ----------- -
ΜΟ'υς τήδ* κακείσε έδόξαζον, ό τι δύναταί τ ι ;  νά τρώ- J («) ir.gn·. am d«m Oiieni. Τόμ. ρ·. σελ. i d  έξ.
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ένδύονται ίκ  μόνης τής έργασίας τώ ν χειρών αύτών 
άνευ καλλιεργησίμου γής, άνευ αμπέλου, άνευ ληνού 
καί ελαιοτριβείου, μόνοι ζώντες ώς οί κύκλωπες τής 
όδυσσείας. Κλήμα άναρριχώμενον εις δένδρου υψη
λόν κορμόν, συκή τις  πεφυτευμένη πλησίον, ολίγα 
τινα άλλα καρποφόρα δένδρα, καί άρτος ξηρός, άρ- 
κοϋσιν εις τόν ασκητήν. Ούτοι δέ τών δένδρων οί καρ
ποί καί αί σταφυλαί τώ ν ολίγων κλημάτων, συλλε- 
γόμεναι έν τη, ώρα αυτών καί ξηραινόμεναι εις τόν 
ήλιον, είναι τό  ήδυσμα τού γεύματος έν χειμώνι τοϋ 
άσκητοϋ, συνισταμένου εις μέλανα άρτον βεβρεγμέ- 
νον, εις ϋδωρ ψυχρόν, κ τλ. κ τλ.

I  A  Π  Ο  Ν  I  Α .

( ’Εκ τής Revue des Deux Mondes.)

(Σ υν ίχ . "Ορα Φ υ λλά ΐ. 27C.)

—ooo—

Η Ναγασάκη είναι πόλις καθαρά, ευρύθμους καί 
πλατείας έχουσα όδούς καί διορόφους οικίας ώς έπί 
τό  πλεΐστον ωραίας, έστεγασμένας διά κεράμων ή 
ξύλων, καί τό  μέν μέσον τώ ν οδών είναι λιθόστρωτου, 
τά  δέ πλάγια έστοωμμένα δι’ άμμου, ρέει δέ καί ύδωρ 
εκατέρωθεν διά δύο μεγάλων ρυάκων. Μεταξύ τών 
ίαπονικών καί τώ ν κινεζικών πόλεων μεγίστη διαφορά 
υπάρχει- δ ιότι εις τάς τής Ίαπονίας ούτε στενωπούς 
οϋτε ακαθαρσίας απαντάς, καί τά  εργαστήρια έχουσι 
τήν δψιν έπαγωγόν. ’Εκεί πωλοΰνται όλα τά  προϊ
όντα τής έγχωρίου βιομηχανίας, σκιαδίσκαι, ριπίδια, 
κάνυστρα, όρειχάλκινα σκεύη, τώ ν οποίων ή έργασία 
καί αί γλυφαί είναι πολύ άνώτεραι τώ ν κινεζικών, 
κοσμήματα καί αθύρματα έξ ύέλου. Καί όμως εις 
τήν ολλανδικήν καί τήν ρωσικήν αγοράν πωλοΰνται 
κομψότατα έπιπλα, σπανιώταται πορσε-Ιάναι, αί 
καλούμεναι ώών κέλυφος, ωραιότατα τηλεσκόπια, μι
κροσκόπια, κρεμαστά ωρολόγια καί μεταξωτά, όλα 
ταΰτα εγχώρια. Α ί οίκίαι περιζωννύονται έν γένει υπό 
εξωστώων, καί κλείονται διά συρτών ξυλίνων παρα
πετασμάτων, περικεκαλυμμένων διά χάρτου κατε- 
σκευασμενου έκ τού δευτέρου φλοιού τής μωρέας- 
πολλάκις τά  παραπετάσματα ταϋτα  κλείονται τήν 
ημέραν, καί τό τε  φαίνεται τό  εσωτερικόν τής οικίας. 
Όπισθεν δέ ένός ή δύο θαλάμων ολίγον ύπέρ τό  έ
δαφος κειμένων, καί έσκεπασμένων διά καθαρωτά- 
τω ν ψιάθων, ύπάοχει αύλή ή κήπος μετά δένδρων 
καί πηγής δροσερού ϋδατος- Ίαπονίς δέ καταγίνεται 
εις τά  τής οικίας ένώ παιδία ολόγυμνα παίζουσι περί 
αυτήν. Καθ όόόν οϋτε άμάξας οϋτε φορτηγά ζώα 
απαντάς- έξ εναντίας οί πεζοί είναι πολυάριθμοι πλήν 
έπί τών θερινών ημερών, καί πάντες έχουσι τό  ήθος 
προσηνές καί εϋθυμον. Ή  πόλις κατοικεϊται ύπό ό- 
γδοήκοντα χιλιάδων κατοίκων, καί διαβρέχεται ύπό 
ποταμού τριάκοντα ή καί τεσσαράκοντα γεφύρας έ- 
χοντος, λίθινους τάς ήμισείας. Εξήκοντα καί δύο 
ναοί. μεγάλοι καί μικροί, είναι αφιερωμένοι εις τήν

λατρείαν τώ ν προπατόρων καί τήν τοδ Βούδδα. Πο
λύς αριθμός οικιών έκ τών καλουμένων τοϋ τε'ίου 
κεΐνται διεσκορπισμέναι κατά τάς πλευράς τών όρέων 
ή καί τάς άκρας βράχων, εις άς φέρουσι πλατεΐαι 
κλίμακες- ή θέα έκεΐθεν είναι θαυμασιωτάτη. Κείν· 
τα ι δέ αί ξύλιναι μέν άλλά κομψόταται αΰταί οίκίαι 
μεταξύ δασυτάτων αλσών καί κήπων κλιμακηδόν 
διεσκευασμένων, καί ποτιζομένων ύπό διαυγεστάτου 
καί άλλομ.ένου ϋδατος. Πολλοί, μάλιστα δέ καί οί- 
κογένειαι, απέρχονται εις τάς φαιδροτάτας ταύτας 
οικίας δπως πίωσι τέίον ή καί γευθώσιν. Ά γ γ λ ο ι 
τινές, παρεκάθησαν εις τράπεζαν περί ής ό Κ. Ό λ ί-  
φαν δίδει περιέργους ειδήσεις- «  Τά τοϋ γεύματος, 
λέγει, έτέθησαν κατά γης, τακτοποιηθέντα ταχέως 
καί έπιτηδείως ύπό παρθένων καθαρώς ένδεδυμένων, 
αίτινες έκάθησαν πέριξ προσκαλέσασαι καί ημάς νά 
παρακαθήσωμεν. 'Ημείς δέ, οιτινες ειχομεν άποβά- 
λει πρό πολλοϋ παρά τήν θύραν τάς έμ-βάδας, διότι 
κατά τήν ίαπονικήν συνήθειαν ούδείς εισέρχεται εις 
θάλαμον φέρων αύτάς, έκαθήσαμεν διασταυρώσαντες 
τούς πόδας, καί παρετηροϋμεν περίεργοι άμα δέ καί 
άναφρίσσοντες τά  τής τραπέζης- εΐδομεν ιχθύς ώμούς 
κεκομμένους εις μικρά στρογγύλα τεμάχια, γιγγέβε- 
ιν ταριχευτήν, καραβίδας, ώά, βδέλλας, αγνώστου 
ώου όπτά κρέατα, καί άπια, καί γεώμηλα καί 

άλλας οπώρας, καί λάχανα παρεσκευασμένα πολλά 
έπιτηδείως ένίοτε, πρός τούτοις δέ καί πη.Ιάφ ιον.* 
Μετά ταΰτα ήλθον καί άλλαι νέαι κιθαρωδούσαι καί 
τυμπανίζουσαι- άλλ', ώς φαίνεται, τάς εύρωπαϊκάς ά- 
κοάς δέν πολυθέλγει τής Ίαπονίας ή μουσική, ήν ό 
Κ . Όλίφαν δέν νομίζει άνωτέραν τής τώ ν Κινέζων. 
Πίνουσι δέ τέϊον, καί άλλο τ ι  ποτόν έξ όρυζίου έζυ- 
μωμένου όνομαζόμενον σακί, ήδύ τήν γεϋσιν καί ό- 
μοιον τό  χρώμα πρός τό  τοϋ οίνου Χερές.

Αημόσιοι λειτουργοί, κανονίζοντες τά  τής πληρω
μής τώ ν πραγμάτων όσα άγοράζουσιν οί ξένοι, δια- 
τρίβουσιν εις τήν ρωσικήν αγοράν, κειμένην έντός τής 
πόλεως, καί περιέχουσαν ποικίλα έμπορεύματα- διότι 
εις τήν Ίαπονίαν δέν πληρόνονται δπως καί παρ’ ή- 
μών τά  άγοραζόμ.ενα- κατ’ έπιταγήν άνωτέραν ήν 
ούδείς ποτε τολμά νά παραβή, ξένα νομίσματα δεν 
είναι δεκτά. Ό τα ν  ό αγοραστής έκλέγη τ ί ,  ό έμ.πο- 
ρος δίδει αύτώ λεπτότατου κάλαμον μετά μελάνης 
καί τεμ.άχιον χάρτου, έφ’ού γράψας εκείνος τήν τιμήν 
καί τό  όνομα αύτοϋ, απαγγέλλει τούτο καί διά στό
ματος πρός τόν Ίάπονα, όστις έπαναλαμβάνει αυτά, 
κατά τό  δυνατόν, ίαπονιστί. Πρός δέ τό εσπέρας συν
έρχονται εις κατάστημα, οπού εύρίσκονται τά  άγο- 
ρασθέντα, έφ’ ών σημειοϋται ή τιμή, ήτις άποτίε- 
τα ι διά ξένων μέν νομ.ισμάτων άλλά κατά τό  βά
ρος αύτών.

Τά ογκωδέστερου νόμισμα τώ ν Ίαπόνων, τό  όβάγκ, 
βαρύ καί πολύτιμον, ώς τό  άρχαϊον τάλαντου τών 
τώ ν 'Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, κατήντησε νά έχη ονο
μαστικήν μόνον ϋπαρξιν. "Εκαστον νόμισμα μήκος 
μέν έξ, πλάτος δέ τριών καί ήμίσεως δακτύλων έχον, 
ίσοδυναμεϊ πρός είκοσι λίρας άγγλικάς ή έξακοσίας 
περίπου δραχμάς. 'Τπάρχουσι δέ καί άλλα μικρότερα
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καί εύχρηστότερα, οίον τό  κοβάγκ, άξίαν έχον 4 4 ' 
δραχμών, τά  χρυσά καί αργυρά ΐτσιβού, ωοειδή καί 
στρογγύλα τό  σχήμα, καί άλλα χάλκινα καί σιδηρά- 
έφ’ όλων δέ τούτων είναι κεχαραγμένα γράμματα 
ίαπονικά καί άνθος. ’Απαγορεύεται δέ καί ή παρα- 
χώρησις εγχωρίων νομισμάτων πρός ξένους. Ό  Κ. 
Όλίφαν, κάκτοι έπισκεφθείς τήν Καγασάκην, τήν Σι- 
μόδαν καί τήν 'ϊέδον, μόλις κατώρθωσε νά άπο- 
κτήσνι έν μόνον ΐτσιβού- ή δέ γαλλική πρεσβεία με- 
τεχειρίσθη μεξικανικά τάλληρα πρός ο φράγκα καί 
35 λεπτά, ίσοδυναμοΰντα πρός τρία ΐτσιβού. Κατά 
τάς συνθήκας, εις τόν εύρωπαϊκόν χρυσόν δίόεται ή 
αύτή άξία τοϋ ίαπονικοϋ, άλλά κατά βάρος- επειδή 
δέ ούτος είναι πολύ καθαρώτερος, οί εϋρωπαίοι έμπο
ροι έκέρδησαν κατά τήν συναλλαγήν πολλά καί αθέ
μιτα κέρδη, διό καί κατηγορήθησαν ούχί αδίκως ύπό 
τώ ν Ίαπόνων ώς δόλιοι. Τά δέ νομίσματα τής Ευ
ρώπης καί τής ’Αμερικής χωνευόμενα ύπό τών Ία 
πόνων μεταβάλλονται εις νόμισμα καλούμενου πσύκ, 
πρός μόνους τούς Ευρωπαίους διδόμενου. Ουτοι όμως 
διαμαρτύρονται λέγοντε; ό τι ή πράξις αϋτη αντιβαί
νει εις τάς συνθήκας- δ ιότι κατ’ αύτάς «Ο ί υπήκοοι 
παντός έθνους καί οί Ίαπονοί μεταχειρίζονται έλευ- 
θέρως καί ξένα καί εγχώρια νομίσματα κατά τάς 
συναλλαγάς.» Έκ τούτου προήλθον εσχάτως αί δια- 
φωνίαι αί διαταράξασαι τάς άμοιβαίας σχέσεις.

Ό  διευθυντής τού όλλανδικοϋ έμπορείου Αόγκερ 
Κούρτιος έλαβε πρό δύο ετών τήν άδειαν νά μεταβή 
διά ξηράς άπό Ναγασάκης εις Γέδον- πολλάς λοιπόν 
ειδήσεις περί τοϋ εσωτερικού τοϋ τόπου καί μάλιστα 
περί τής μεγάλης πόλεως Όσά·/.ας θά μάθωμεν, έάν 
ποτε δημοσιεύση τήν δίμηνον αύτού περιήγησιν. Τοι- 
αύτη τις περιήγησις κατά πρώτον επετράπη εις ξέ
νον- δ ιότι ό θέλων σήμερον ν’ άπέλθη άπό Ναγασά
κης εις τήν πρωτεύουσαν, μεταβαίνει διά θαλάσσης, 
παραλλάσσει τήν μεσημβρινήν άκραν τοϋ Κιουσιού 
καί παραπλέει τήν ακτήν τοϋ Σικόνεφ. Ό λίγισ τα  
πλοία έπεχείρησαν μέχρι τοϋδε τόν περίπλουν αύτόν, 
άλλά καί ταϋτα προσορμίζονται εις δύο λιμένας κει
μένους πλησίον τοϋ σκοπού αύτών, εις τόν Σιμόδαν 
καί Καναγάουαν.

Τήν παραλίαν τής Ν  ίππων, έφ’ ής κεΐνται 6 Σιμό- 
δας καί ή πρωτεύουσα, μηνύει μ-ακρόθεν κατά θά
λασσαν ό Φουζιγιάμας, βράχος ήφαίστειος ϋψος έχων
4,000 μέτρων καί έπέκεινα, ού τίνος ή άεννάως χιο
νοσκεπής κορυφή κρύπτεται μεταξύ νεφών. Οί πε- 
ριηγηταί όσοι εϊδον τόν γίγαντα  τούτον βρέχόμενου 
μέν ύπό τής θαλάσσης, παρατεινόμενον δέ μέχρι τοϋ 
εσωτερικού τής νήσου, άξιοϋσιν ό τι είναι μεγαλοπρε
πέστατος καί θαυμαστός. Περικυκλούται δέ καί ύπό 
χθαμ,αλοτέρων άλλων βράχων έξ ών πολλοί ζέουσι- 
τό  ίαπονικόν αρχιπέλαγος βρύθει ηφαιστείων, και έπί 
μόνης τής νήσου Κιουσιού είναι πέντε άδιακόπως άνα- 
βράζοντα. ‘ Εν έξ αύτών, τό  Βούνσεντεκ, μέγα όρος 
γνωστόν διά τά  θερμά αύτοϋ λουτρά, επέφερε τό  
4 793 έτος καταστροφήν, ής ή μνήμη σώζεται άνεξ- 
άλειπτος- ή κορυφή τού ορούς κατέπεσε καί έξερρά- 
γ η , καί έσφενδονίσθησαν ποταμοί κυλίοντες φλόγα;

καί ϋδωρ ζέον- ή πόλις Σιμαβάρρα κατεποντίσθη, καί 
τριακονταπέντε χιλιάδες ψυχών, ώς λέγεται, άπω- 
λέσθησαν. Πηγαί ϋδατος θερμού καί θειώδους άνα- 
βράζουσι καθ’ ολας σχεδόν τάς επαρχίας, καί άνεςάν- 
τλητον είναι τό  θειον τής Ίαπονίας. Οί ιθαγενείς έ
χουσι μυρίας δεισιδαιμονίας ένεκα τώ ν ηφαιστείων 
τούτων, καί μάλιστα ένεκα τού Φουζιγιάμα. Κ α τά  
τάς πλευράς αύτοϋ κατοικοΰσιν ιερείς έπαίται, καί 
πανταχόθεν συρρέουσιν εις αύτόν χάριν εύλαβείας.

Ό  έν Ίαπονία πρέσβυς τής ’Αγγλίας, 'Ράτερφορδ 
’α λκόκ, άνέβη εις τά ύπερνεφές τούτο όρος τόν Σε
πτέμβριον τοϋ 1860 έτους μετά έπτά  άλλων "Α γ 
γλων. ’ Πσαν δέ μ.ετ’ αύτών καί τινες δημόσιοι λει
τουργοί Ίαπονοί, 6 διερμηνεύς τής πρεσβεία; καί είς 
τώ ν υποδιοικητών τής πρωτευούσης. 'Η μικρά αϋτη συ- 
νοδία άναχωρήσασα άπό Γέδου είσήλθεν είς παραλίαν 
οδόν,πλατείαν καί μεγαλοπρεπή, κέδρους έχουσαν έ- 
κατέρωθεν υψηλούς 4 50 έως 180 πόδας καί γιγαν- 
τείους σταφυλάς. Διατρέξαντες πεντήκοντα περίπου 
μίλια τής όδοϋ ταύτης ήτις φέρει είς Ναγασάκην, έ- 
τράπησαν, είσεχώρησαν είς τό  ενδότερον καί μετά ό- 
κτάωρον άνάβασιν έφθασαν είς τήν κορυφήν τοϋ Ναόν:, 
ήτοι είς σειράν όρέων ύψουμένων μεταξύ θαλάσσης καί 
Φουζιγιάμα. Έκεΐ, είς ϋψος 2 ,000 μέτρων, ύπάρχει 
λίμνη κατοικουμένη ύπό πονηρών δαιμονίων, ώ ; λέ- 
γουσιν οί εγχώριοι, ής τό βάθος ούδείς ποτε έδυνήθη 
νά μετρήση. Καταβάντε; δέ άπό τής κορυφής τοϋ 
Ναόνι, ήλθον είς τό  χωρίον Μουριγιάμα, εκατόν μί
λια  μακράν κείμενον άπό τής Γέδου. ’Επειδή δέ εν
ταύθα τήν κοσμικήν εξουσίαν διαδέχεται ή τώ ν ιε
ρέων, είς ους υπάγεται τό  άγιον όρος, δύο έξ αύτών 
άνέλαβαν νά όδηγήσωσι τούς περιηγητάς, οιτινες 
άνέβησαν πεζοί, μ-όνον ράβδους κρατούντες, τάς 
πλευράς τοϋ όρους Ή  στενωπός είναι απόκρημνος 
καί τραχεία, καί καθ’ έκαστον ήμισυ μίλιον εύ- 
ρίσκονται καλύβαι όπου αναπαύονται οί περιη- 
γητα ’ι καί πίνουσι τέϊον έντός μικκύλων κυπελί- 
δων. Είς τόν έννατον σταθμόν αί δυσκολίαι τής 
άναβάσεοι; διπλασιάζονται, ού μόνον διά τά τραχύ- 
τερον τής όδοϋ, άλλά καί διά τό  πλήθος τώ ν ηφαι
στείων περιττωμάτων. Ά λ λ ά  και ό άήρ άραιούμενο; 
πιέζει τ ά  στήθη- ή χιών στίλβει πολλή καί πυκνή. 
Τήν δευτέραν ήμέραν έφθασαν είς τήν κορυφήν, καί 
τό  ϋδωρ τώ ν περί τόν ναόν λιμνών ήτο όλον πεπη- 
γός- τό  ψϋχος όμως δέν ήτο δριμύ όσον ύπέθετον 
πρότερον, δ ιότι τήν μεσημβρίαν τό  θερμόμετρου 
έδείκνυε 58.

Ό  ναός τοϋ Φουζιγιάμα είναι άπλή καλύβη περιέ- 
χουσα θεούς κατεσκευασμένους έκ λειβάδος (lave), 
κοσμήματα φέροντας έκ μετάλλου στιλπνού. Ό  παρά 
τόν ναόν άποσβεσθείς κρατήρ, έχει περιφέρειαν μέν 
μιας λεύγας, βάθος δέ χιλίων καί όκτακοσίων ποδών. 
ή δέ κορυφή, κατά τόν Κ . 'Ροβινσώνα, έχει ϋψος
14,000 άγγλικών ποδών, ή 4,720 μέτρων.

« Ό  καιρός ήτο εξαίσιος, λέγει ό περιγράφων τήν 
άξιόλογον ταύτην περιήγησιν ( ΐ ) ,  καί διά τήν καθα-

(1 ) Ό  Κ . Foublanque, έκ τω ν  περϊ τόν Ά γ γλ ο ν  πρόξενόν.
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fó -ητα τής ατμόσφαιρας έβλέπομεν άκωλ.ύτως ολό
κληρον τό  μεγαλοπρεπές εκείνο θέαμα, πολυάριθμα 
λέγω , άκρωτήρια προβαίνοντα εις τήν θάλασσαν, ά- 
λύσεις όρέων διασχιζούσας τήν νήσον καθ’  δλην τήν 
εκτασιν, ποταμού; ρέοντας μεταξύ χλοερωτάτων κοι
λάδων . . . .  Βεβαίως τοποθεσίαι ποικιλώτεραι καί 
τερπνότεραι τω ν μεταξύ Γέδου καί Φουζιγιάμα δέν 
ύπάρχουσιν. ’Ενταύθα μέν βλέπεις μεγαλοπρεπή δέν
δρα καί παρ’ αυτά σιτοφόρους αγρούς, έκεί δέ θά
μνους άνθοστεφεϊς καί δάσος σύνδενδρον, καί όδόν 
ίχουσαν ένθεν καί ένθεν στίχους αιγοκλήματος, καί 
πορρωτέρω λευκοτάτους οίκίσκους μεταξύ δένδρων καί 
χλόης. Καλλιεργείται δέ καλώς ή γή, καί παράγει 
σίτον, κέγχρον, βαμβάκιον, καπνόν καί τέίον- παρά
γει δέ καί καρπούς καί λάχανα έν αφθονία, μόνον 
ζώ ω ν έλλειψις σχεδόν παντελής υπάρχει. Ούτε ποί
μνια, ούτε πτηνά, ούτε άγρέμια εϊδομεν, άλλά μόνον 
κύνας, όρνιθας καί άχθοφόρους τινας 'ίππους· έμάθομεν 
όμως ό τι τά  πέραν τού Φουζιγιάμα ορη πλουτοϋσι 
μικρών 'ίππων αγρίων καί έλάφων καί άγριο/ οίρων.» 
,Ή  κυβέρνησις είχε προετοιμάσει σταθμούς, λουτρά, 
οπώρας, ποτά καί τά  τοιαύτα, καί πανταχοϋ ύπε- 
δέχοντο τούς περιηγητάς αί άρχαί καί συνώδευον αύ- 
τούς μέχρι τών όρίων τής ιδίας περιφερείας. Ά λλά  
καί ό λαός ητο προσηνής, περίεργος ούχί ό'μως καί 
οχληρός, πρόθυμος καί σεμνός. Ώ ς  παρετήρησαν δέ 
πάντες οί περιηγηταί εύμένεια καί φαιδρότης έπικρα- 
τούσιν έν γένει εις τάς φυσιογνωμίας τώ ν ’ ίαπόνων.

Α ί εκρήξεις τού Φουζιγιάμα δέν είναι μέν συνεχείς 
άλλά τροαεραί. Κ α τά  τήν συμβάσαν τό  1707 έτος 
αί έκσφενδονισθείσαι ύλαι έφθασαν πολλάς λεύγας μα
κράν’ σωροί βράχων, λειβάδων, καί άμμ.ου κατεπόν- 
τισαν τάς πλευράς τού όρους, καί ή πόλις αυτή τού 
Γέδου κατεκαλύφθη ύπό τέφρας. 'Εκτατέ πολλάκις 
έσείσθησαν αί ύπώρειαι, τό  δέ 1854 κατεστράφη ή 
πόλις Σιμόδα καί συνετρίβη ή ρωσική φρεγάτα Ά ρ -  
τεμ ις . Ό  τρομερός δέ ούτος σεισμός δέν περιωρίσθη 
εις μόνα τά  άνατολικά παράλια της Ν ίππον, άλλ ’ 
έξετάθη καί καθ’ δλην τήν νήσον. Τριάκοντα καί τέσ- 
σαρας όίρας μετά τήν καταστροφήν τής Σιμόδας μέγα 
κύμα δμοιον πρός τά  καταποντίσαντα τήν πόλιν 
ταύτην, έξερράγη λαύρον εις τόν λιμένα καί τά  κα
τώτερα μέρη τής πλούσια; πόλεως Όσάκας’ άλλά καί 
ή Γέδος καί δλαι αί παρά τόν λιμένα πόλεις έβλά- 
φθησαν. Μ ετά τινας εβδομάδας κατεκάη μεθ’ δλων 
τώ ν  ιερών θησαυρών τό  παλάτιον τού ¡ιιχάδου. Τήν 
ώραν εκείνην 'Ρώσοι, Ά γ γ λ ο ι ,  Αμερικανοί, Γάλλοι 
έφάνησαν πρός τε  μεσημβρίαν καί βορραν, άπό Να- 
γασάκης εις Άκιδάδην, οί δέ Ίαπονοί άνεβόων έν
τρομοι δτι θεία δίκη έτιμώρει τήν γήν, ώ ; μ.ολυνθεί- 
σαν ύπό τής εισβολή; τώ ν ξένων.

( Έ π ι τ α ι  σ υ νέχε ια .)

Κ Λ Α Ρ Ι Σ Ι Ι

[  Ε κ  του Γ α Μ Ιιχοϋ .) » ]
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—  Διά τ ί  6 ωραίος αύτάς νέο; καταδιώκει τό  γε- 
ροντοκόριτσον αΰτό μέ τά  κρεμασμένα μαλλία καί 
τού; σουβλερούς ώμους του ;

—  Αιά τ ί  έπαιζε πρό ολίγου μέ τόν κοιλαράν ε
κείνον Ά γ γ λ ο ν , τού όποιου ό όγκος φαίνεται δτι πε
ριγελά τήν ίσχνότητα τής άδελφή; του Κορνηλίας ;

—  Είδες τήν ώραίαν εκείνην ξανθήν χορεύουσαν 
β ά .Ις ; ή μις "Ολγα Ούϊνθσέϊμ είναι άνεψιά τώ ν δυο 
εκείνων γερομουομούριδων.

Οί λέγοντες ταύτα έστέκοντο πλησίον παραθύρου 
καί έπεθεώρουν τάς χορευούσας. Ό  πρώτος μάλιστα 
όπλίσα; τούς οφθαλμούς μέ κλασικόν ύελον παρετή- 
ρει πρό; τά μέρος τό  όποιον έδειξαν αύτώ.

Ή  μις "Ολγα ήτο τω όντι θαυμαστή· ήτο άλλη 
νύμφη εναέριος* ή ξανθή κόμη της έκάλλυνεν έτι 
μάλλον τά λαμπρόν μέτωπόν της, καί οί γαλανοί της 
οφθαλμοί έξέφραζον θείαν σεμνότητα καί ίλαοότητα- 
καί τό  μέν σώμα ήτο λεπτή, μετρία δέ τό  ανάστη
μα· καί δτε έγύριζε στρόβυλον ένόμιζες δτι δέν έπά- 
τε ι τό  έδαφος.

Ό τ ε  ό μ ετ’ αυτής χορεύων τήν έφερεν εις τήν μα
κράν καί ισχνήν Ά γγλ ίδ α  τήν θείαν της, ή Ό λγα  
έρριψεν εις αυτήν καί εις τόν ώραίον άγνωστον μέ 
τόν όποιον συνωμίλει βλέμμα λαθραΐον καί άπορον, 
καί έπειτα νεύσασα τού; οφθαλμούς ώχρίασε.

—  Θά σκοτωθής μέ τήν μ.ανίαν σου δά τό  βά .ϊς, 
εϊπεν έντόνως ή γραία, ρίψασα εις τούς ώμου; τής 
άνεψιά; τη ; τό  εΰώδε; μανδύλιόν της.

—  Φοβεϊσθε υπέρ τά δέον, κυρία, είπε μειδιών ό 
άγνωστος" τό  βάλς είναι ή ζωή τώ ν νέων.

Είπε καί προσεκάλεσε τήν Ό λγαν .
Πρώτον τό τε  συνωμίλησαν οί δύο νέοι" άλλ ’ έπί 

τρεις ώρας, άπό τής άρχής τού χορού, τά  βλέμματά 
των είπον περισσότερα καί τώ ν περιεχομένων εις 
δέκα τόμους. Ό  έρως έχει γλώσσαν ηλεκτρικήν, ή'τις 
συντέμνει τόν χρόνον ώ ; πάσα άλλη ηλεκτρική 
έφεύρεσις· μόνη διαφορά υπάρχει δ τι εκείνη χρονολο
γείτα ι άπό καταβολής κόσμου.

’ Εν τοσούτω ή Ό λ γ α  έμαθεν δ τι τήν προτεραίαν 
ήλθεν εις Νίκαιαν ό κύριο; εκείνος, καί δτι θ’ άνεχώ- 
ρει έντός ολίγου.

Τήν εϊδησιν τούτην έδωκεν αύτός ό άγνωστος με
τά  τίνος λύπης, ώ ; άν έπίστευεν ο τι δέν ήτο δυνα
τόν νά παρατείν/ι τήν διατριβήν του. Ά λ λ ’ ή δύνα- 
μις της έλξεως είναι νόμος- ό'Οεν άν καί ήγωνίζετο ό 
ξένος νά άποούγη τήν επικίνδυνον γοητείαν μετά τό 
τέλος τού στροβύλου, έπλανάτο πάντοτε περί τήν 
γραίαν Ά γγλ ίδα , ήτις, άσυνείθιστος ούσα εις τοιαύ
τα ;  φιλοφροσύνας, έδιπλασίασε τήν χάριν καί τήν 
ευγένειαν της.

Άναγκαίον νά ε "πω μεν όλίγα τινά  περί τής Ό λ 
γας καί τής οικογένειας της.

Π Α Ν Α

Άπορφανισθεϊσα ένώ ήτο ε τ ι βρέφος, άνετράφη ά
πό τόν θεϊόν της λόρδ Ούϊνθσέϊμ καί τήν θείαν» τη ; 
μις Κορνηλίάν, οϊτινες καί οί δύο έμεινον άγαμοι, 
εκείνος μέν ένεκα πολυσαρκία; καί εύηθείας, αϋτη δέ 
ένεκα ΐδιοτροποιών.

'Η  δέ Ό λγα · ήλικιώθη μεταξύ αυτών ευτυχής μέν, 
άλλ ’ ένοχλουμένη άπό τήν ύπερβολικήν φροντίδα των 
διά τήν ύγείαν της. Καί έπειδή καί ή γραία κόρη καί 
ό γέρων άδελφός πης ήσθάνοντο παρακμάζοντες τήν 
ανάγκην νά βλάστηση εις τά γεγηρακός στέλεχος 
τής προαιώνιου οικογένειας τω ν βλαστός χλοερός, 
έπολλαπλασίαζον μ.έχρι κόρου τάς περιποιήσεις των. 
Διά  τούτο νομίζοντες δτι ή νεφελώδης Α γ γ λ ία  βλά
πτει τήν ύγείαν τής άνεψιάς των, ήλθον εις τά  πέριξ 
τής Νικαίας, εις ώραίαν κοιλάδα, δπου ό Ούϊνθσέϊμ 
ήγόρασεν έξοχήν, εις τήν όποιαν .ή μέν μις Κορνηλία 
έφερεν άπειρα κλωβία μ.έ πτηνά, δέν ήξεύρω πόσα 
σκυλάκια καί άλλα ζώα, ή δέ Ό λ γ α  άνεπτύχθη ώς 
ώραίον άνθος κήπου. ’Ή το  δέ δεκαεπτά ετών δτε 
έχόρευε μέ τόν άγνωστον, δςτι; δέν άπεμακρύνετο 
πλέον άπό τήν μις Κορνηλίάν.

Πρό μιάς ήμέρας ή Ό λ γ α  ήγνόει τό  πάθος ού τ ί 
νος ήσθάνετο σήμ-έρον τά  πρώτα συμπτώματα. Έάν 
τό  βλέμ.μα τού παρατηρητού έδύνατο νά έμβατεύση 
είς τήν καρδίαν τη ;, θά έτρόμαζε βλέπων πάθος τόσω 
σφοδρόν είς σώμα τόσον εύθραστον καί λεπτόν.

Έ ν τοσούτω ή μις Κορνηλία παρατηρήσασα τό  
ώρολόγιόν της, είδεν έντρομος δ τι είχε φθάσει ή τρ ί
τη. Ποτέ ή Ό λ γ α  δέν είχε μείνει τόσον άργά είς 
τόν χορόν" πιθανόν ήτο άρα νά πάθη καταρροήν, βρογ- 
χ ίτην ή τουλάχιστον γρίππην' ή καλή μις Κορνηλία 
μόνον τά  σωματικά πάθη έφοβεϊτο.

Είς μάτην ή "Ολγα έβεβαίωσεν δ τ ι ητο κάλλιστα 
είς τήν ύγείαν της, δτι τήν διεσκέδαζεν ό χορός, δτι 
δέν ήσθάνετο διόλου κόπον. Ό  λόρδ Ούϊνθσέϊμ έλ- 
Οών είπεν είς αύτάς ο τι ή τόση άργοπορία πιθανοιτα- 
τον ήτο νά προσβάλη τήν ύγείαν της. Έ ξ  άνάγκης 
λοιπόν άπεχαιρέτισε καί χορόν καί μουσικήν καί . . . 
τόν ώραίον άγνωστον.

Σημειωτέον δέ δ τι ό τελευταίο; τών άποχαιρετι- 
σμών ύπήοξεν εύγλω ττότατος' διότι ένώ ό μέν λόρδ 
Ούϊνθσέϊμ έσφιγγε τήν δεξιάν τού νέου του συ/.πα
τριώτου, ή δέ μακρά καί ξηρά μις Κορνηλία ενευεν 
έπιχαρίτως τήν κεφαλήν, ή Ό λ γ α  παρέδιδεν αύτώ 
τό  πολυτιμότερον μέρος τής ψυχής της. Ά λ λ ά  καί ό 
νέος έρριψε πρός αύτήν άφάτου λύπης βλέμμα. Εί δέ 
καί εΐχεν ή Ό λ γα  άκαταπαύστως νεύοντας τούς ο
φθαλμούς, άγνοώ πώς είδε τά βλέμμα τούτο.

Β\

Τό έτος εκείνο ό λόρδ Ούϊνθσέϊμ είχε δεχθή είς τήν 
οικίαν του συγγενείς του νεωστί έλθόντας έξ Α μ ε 
ρικής, τόν Κ . καί τήν Κ . Δερβίλ, τώ ν όποιων ή θυ- 
γάτηρ, καθά έξαδέλφη, καί ένεκα συμπάθειας γεννη- 
θείσης άπό τού; άντιθέτους χαρακτήράς τω ν , έγεινε 
είλικρινεστάτη φίλη τής Ό λγας.

Μετά τόν /ορόν ή Ό λ γ α  είχε κοιμηθή πολύ άρ- 
γ·ά- καί ομω; έσηκώθη ενωρίς καί έλθούσα εί; τό  δω-
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μάτιον τής έξάδέλφης της μέ πολλά; προφυλάξεις 
διά νά μ.ή τή έννοήσωσιν οί αύστηρότατοι ιατροί 
της, ό θείο; καί ή θεία της, έκρουσε τήν θύραν.

—  Πώς, τόσον ενωρίς ! . . .  άνέκραξεν ή Άμερι- 
Ζανίς· άν σ’ έβλεπεν ή θεία σου !

—  II θεία μου κοιμάται εύτυχώς, έξαδέλφη μου. 
Μέ φαίνεται δτι ή ύγεία μου είναι σήμερον δέκα φο
ράς καλητέρα.

Επειδή δέ ή ημέρα ήτο καί θερμή καί άνέφελος, 
κατέβησαν είς τόν κήπον όμίλούσαι διά τόν χορόν 
τής προτεραίας. Κατά τό λέγειν τής Όλγας ποτέ 
δέν υπήρξε χορός τόσον ωραίος καί τόσον ζωηρός. Θά 
έβεβαίωνεν άδιστάκτως δτι θεαί διεδέχθησαν τάς γυ
ναίκας, δτι ή μουσική κατέβη άπό τόν ούρανόν, δτι 
αί λυχνίαι έξηκόντιζον φώς μαγικόν, δτι τά  άνθη εί- 
/ον θείας εύωδίας, καί δτι, παρά τό σύνηθες, οί ά'ν- 
δρες δέν έπαιζον άλλ’ ήσαν ευπροσήγοροι.'

—  Διά τ ί, ώραία μου Κλαρίση, δέν ήλ.θες καί σύ 
είς τόν χορόν; ήρώτησε μετά τό τέλος τής περιγρα- 

φής σης.
—  Διότι δέν θέλω, ώς σέ είπα, νά διασκεδάζω 

/ωρίς τόν άρραβωνιστικόν μου.
—  Καί πότε έρχεται ;
—  Τόν περιμένω.
—  Καί τόν άγαπάς ;
—  Δέν σέ τό  είπα μ.υριάκις;
—  Ίσως δέν τό έκαλοκατάλαβα . . . .  Δέγε με 

λοιπόν διά τόν άρραβωνιστικόν σου.
Ή  Κλαρίση ήτένισε τήν έξαδέλφην τη; μειδιώσα, 

καί τήν ήρώτησε'
—  Διά τ ί  έννοεϊς σήμερα καλητερα άπό χθές τά 

ξεμυστηρεύματά μου ; . . . . Διά τ ί  ό χθεβραδυνός 
χορός σ’ έφάνη τόσον λαμπρός ; καί διά τ ί  έξύπνη- 
σες τόσον πρωί ;

’Ενώ δέ ή "Ολγα έπροσπάθει νά κρύψη τήν ταρα
χήν της"

—  Οί γονείς μ.ας, είπεν ή Κλαρίση, έχουν άδικον 
πιστεύοντες δτι αύτοί μόνοι είναι ικανοί νά μάς κρί
νουν- ή μις Κορνηλία θά σέ στείλη, ώς χθές, είς τήν 
διδασκάλ.ισσάν σου, καί μά τήν άλ.ήθειαν έάν έσώ- 
ζετο καμμία σου κούκλα θά σ’ έστελλε καί αύτήν. 
’Εγώ δμω; ή όποία είμαι είκοσι χρόνων ένόησα άπό 
τήν πρώτην σου λέξιν δτι τό χθεσινόν παιδί έγεινε 
νέα κόρη. Τουρα εΐμεθα είς τήν αύτήν σειράν- όμίλού- 
μεν τήν ιδίαν γλώσσαν, καί αίσθανόμεθα τά  αυτά αι
σθήματα- άγαπας, "Ολγα μου !

—  Ποιον, προφήτη μου ;
—  Δέν είμαι προφήτης δσον φαντάζεσαι. Ως καί 

ή μις Κορνηλία είμαι καί έγώ άπλή θνητή. Κατά 
τούτο μόνον διαφέρομεν δτι ή θεία σου έχει πάντοτε 
τόν νούν της είς τάς ώραία; της ελβετικά; άγελάδας, 
είς τήν σχούψιαν της, ή όποία ομοιάζει ιτέαν, καί εί; 
τόν σάκκον τού ταξειδίουτης, ένώ έγώ έχόρευα, όπως 
καί σύ, είς άπαράμίλλον χορόν- ημεθα τότε είς Νεο- 
βόρακον, καί έκεί άπήντησα τόν άρραβωνιστικόν μ.ου, 
τόν σίρ Έδουάρδον Λώβιγκστον.

Ή  Ό λγα  έστέναξε, καί δάκρυ ύγρανε τούς οφθαλ
μού; της.



—  Είσ’ ευτυχής, είπε, Κλαρίση· Οά τόν ίδή; . , . 
Έ γώ  είδα όνειρον . . .

— - Είναι σπουδαΐον ;  "Ελπ ιζε λοιπόν ! καί άν 
πρέπη νά λησμονήσγς . . .

•—  Π οτέ!

Έπρόφερε δέ οίίτω πως τό  .τοεέ τοΰτο, ώστε ή 
Κλαρίση έσιώπησε κα ί άρχισε νά συλλογίζεται. Καί 
αύτή είχεν είπή ποζέ  διά τόν σίρ Έδουάρδον. Θλί- 
ψασα δέ τήν χεΐρα τή ; έξαδέλφης της έψιθύρισεν"

—  "Ελπιζε λοιπόν !

Στηριζόμεναι καί αί δύο είς μάρμαρον άφ’ ού έλειπε 
τό  άγαλμα, παρίστανον εικόνα έπαγοιγόν μέν άλλ ’ 
άνομοίαν.

Παρά τήν μικράν καί ξανθήν καί άγγελικήν "Ολ
γαν έστέκετο μεγάλη καί αγέρωχος ή έρυΟροπάρειος 
καί ροδαρόχειλος ’Αμερικανίς, τήν κόμην εχουσα 
λαμπράν καί τού; οφθαλμούς μέλανας καί άστραπη- 
βόλους. "Εβλεπες ό'τι παρίστανε τήν δύναμιν, τόν 
πλούτον καί τήν ακμήν τοΰ βίου' είς ένα λόγον ήτο 
αύτό τό  κάλλος πράγματι, ενώ τό  τής "Ολγας ήτο 
ιδανικόν.

’Α λλά  καί κατά τό  ηθικόν ήσαν άντίθετοΓ ή μέν 
"Ολγα ήτο σκέψις, ευαισθησία, προσοχή, ή δέ Κλα
ρίση δύναμις, Οέλησις, προσταγή.

Ή  άνομοιότη; αύτή τά ; καθίστα πλέον αξιολά
τρευτους καί πολλοί θά έδίσταζον είς τίνα  τών δύο 
νά δώσωσι τό  μήλον τής έριδος.

Γ '.

Τό έσπέρας δλοι ήσαν άνω κάτω  είς τήν αμερι
κανικήν οικογένειαν' δ ιότι επιστολή τις απήγγειλε 
τήν έλευσιν είς Νίκαιαν τοϋ Έδουάρδου Λώβιγκστον.

Ή  Κλαρίση ιδίως ήτο όλη ανήσυχος, δ ιό τι πρό 
δεκαπέντε μηνών δεν είχεν ϊδεΐ τόν Έδουάρδον, καί 
κατ’ αύτούς τούς δεκαπέντε μήνας ουτε στιγμή παρ
ήλθε χωρίς νά τόν ένθυμηθή.

'Π  δέ "Ολγα έδείκνυε προσπάθειαν πρός όλα ταϋ
τα  ώς άν άπέβλεπον αύτήν’ ήθελε νά διαλυθή τά όνει- 
ρόν της τής προτεραίας, καί άδιάφορον πρός ωφέλειαν 
τίνος" διό άδιακόπως έγίνοντο μεταξύ αύτή; καί τή ; 
έξαδέλφης της ερωτήσεις καί άποκρίσεις. Δέν ήξεύρω 
ποσάκις ή Κλαρίση διηγήθη πώς έγνώρισε τόν Έ 
δουάρδον.

Κ α ί αύτή είς χορόν τόν έγνώρισεν. Ό  Έδουάρδος 
ήτο ανθυποπλοίαρχο; είς πλοίον άγγλικόν παοαπλέον 
είς ’Αμερικήν. ’Επειδή δέ ό'τε έμελλε νά άναχωρήση 
έκ Νεοβοράκου άπεφασίσθη ό γάμο; του μέ τήν Κλαρί - 
«την, ¿συμφώνησαν νά παρευρεθώσιν εϊς Νίκαιαν, δπου 
εσκόπει νά μεταβή ή οικογένεια.

Καί πικρός μέν ύπήρξεν ό χωρισμός" επειδή δμως 
έδόθησαν δοκοί πολλοί, έπί μάρτυρι τ ώ  Θεώ, δτι ή 
αμοιβαία πίστις τω ν θά διήρκει εί; αιώνα τόν άπαν
τα , ή πικρία συνεκεράσθη καί μέ τινα  γλυκύτητα.

Έν τοσούτω έλθοϋσά τις ύπηοέτις παρεκάλεσε τήν 
Κλαρίσην νά μεταβή εις τόν θάλαμον τής μητρός 
της" ένόησε λοιπόν δ τ ι ήλθεν ό μνηστήρ της καί σχε
δόν έλειποθύμησεν" άλλ ’ ή Ό λ γα  μειδιάσασα έσυρεν 
αύτήν καί είπε"

—  Τόσον τρομερά είναι ή εύτυχία ·, "Ελα, ΰπά- 
γωμεν νά ίδωμεν τόν ώραΐον άρραβωνιστικόν σου.

Αδύνατον είναι νά περιγράψωμεν τό  πρώτον βλέμ
μα, τό  όποιον έρριψαν αί δύο έξαδέλφαι καί ό νέο; 
πρός άλλήλους δταν έφάνησαν είς τήν αίθουσαν. *11 
στιγμή εκείνη ήτο στιγμή δράματος. Ό τ ε  είσήλθον 
ή μέν Κλαοίση ήτο ώχρά καί τεταραγμένη, ή δέ 
"Ολγα φαιδρά. ’θ  ανθυποπλοίαρχος έτρεξε νά φιλή- 
ση δεξιάν ποθητήν, καί. παράδοξο; θεατρική άλλοίω- 
σις ! τά  μέν χείλη του ήγγισαν παγωμένα τήν χεΐρα 
ταύτην, ή δέ Ό λ γ α  έγεινε κάτωχρος καί λευκή ώ ; 
μάρμαρον.

Δ ιότι ό Έδουάρδος Λώβιγκστον ήτο ό άγνωστος 
τοϋ  χοροϋ.

Ή  Κλαρίση άνένηψεν έν τοσούτω άπό τήν πρώτην 
συγκίνησιν, άλλ ’ ό Έδουάρδος καί ή Ό λ γ α  ήσαν τε -  
ταραγμένοι" καί δμως έπρεπε νά κρύπτωνται καί ά 
πό τού; άλλους καί άπό τόν ίδιον έαυτόν των. Τί 
δικαίωμα είχον νά έπιποθή ό είς τόν άλλον, καί νά 
άναγνωρισθώσι; Δέν έχωρίσθησαν χΟές ώς ξένοι μή 
μέλλοντες πλέον νά ένταμωθώσιν.

Ά λ λ ’ ή σύμπτωσις δέν είναι πάντοτε ευμενής" ί ν  
καί είχεν είπεϊ .τοεέ ή Ό λ γ α , Οά έλησμόνει μετά 
οκτώ  ημέρας τό ν  Έδουάρδον" καί αύτός δέ, έξανα- 
βλέπων τά  άκαταμάχητα θέλγητρα τής Κλαρίση;, 
ουτε Οά ενθυμείτο τήν στιγμιαίαν συνάντησιν. Ά λ λ .  
εύρέθησαν άπροσδοκήτως καί αίφνης ό εις άπέναντι 
τοϋ άλλου, καί είς ώραν καθ’  ήν Οά έβλεπον ίδίοις 
όφθαλμοΐς τό  ¿ ¡ιπ όδ ιο ΐ. ’ ΐδού λόγος ισχυρότατος νά 
διαιωνισθή τό  άμοιβαΐόν τω ν αίσθημα.

Ά π ό  τής ημέρας εκείνης όλα μετεβλήθησαν είς τήν 
έως τό τε  ειρηνικήν εκείνην οικίαν. Ή  "Ολγα ήτο έως 
τό τε  ή ψυχή τη ; ούτως είπεΐν, σήμερον δέ έγεινε τό  
φάντασμά της. Ή  κυρία λύπη της τή ν κατέτηκεν 
άδιακόπως, ώ ;  δηλητήριον μικρόν κατά  μικρόν διδό- 
μενον καί βραδέως ενεργούν" ούδείς δέ ένόει τήν αι
τίαν. Καί κατ’ άρχάς μέν έκλείετο είς τό  δωμάτιόν 
τη ; μελαγχολική καί προσηύχετο" έπειτα δέ οί ο
φθαλμοί της περιεζώσθησαν άπό κύκλον μαυρωπόν, 
κακόν σημεΐον είς τάς νέας. Τό πρόσωπόν της ήλλοιώ- 
Οη καί έμαράνθησαν τά  άνθηρά χρώματά της. Μετά 
τρεις εβδομάδας δέν έγνωρίζετο πλέον ή εναέριος καί 
άξιολάτρευτος χορεύτρια τοϋ τελευταίου χοροϋ.

’Εάν έλέγομεν ο τι ήλαττώθη καί τό  κάλλος της 
δέν Οά έλέγομεν τήν άλήθειαν. I I  δψις τής πασχού- 
ση; ήρμοζεν είς τό  είδος τοϋ κάλλους της, καί καθίστα 
αύτό άγγελικώτερον.

Ό  λόρδ Ούίνθσέϊμ άρχισε"νά άνησυχή διά τήν α
νεψιάν του" ή δέ μις Κορνηλία κατέκρινε τούς ια
τρού; ώ ; αμαθείς, τόν χορόν ώς Οανατηφόρον, τάς έλ- 
βελτικάς άγελάδα; ώ ; μή προαγούσας πλέον καλόν 
γάλα, τούς πρωινούς περιπάτους ώς βλαβερούς, τήν 
βροχήν, τόν ήλιον, τήν νύκτα, τήν ημέραν, τά  στοι
χεία, τούς ύπηοέτας καί τά  ζώα.

'Οσάκις ή Ό λ γ α  έπεθύμει τήν μοναξίαν, τήν έρ- 
ριπτον μεταξύ γραϊδίων, άπό τάς χεΐρα; τών οποίων 
ήτο δύσκολον νά σωθή" εάν πάλιν, διά νά διασκεδά- 
ση τήν Ολίψιν της, έζήτει νά ύπάγνι εις μέρος φαι

δρόν, τήν έμπόδιζον λέγοντες δ τ ι ό θόρυβος τήν 
βλάπτει. 'Η  μις Κορνηλία μάλιστα κατεβασάνιζε 
τή,ν ταλαίπωρον Ό λγαν" έάν ποτε ή ανεψιά ΰπεψι- 
Ούριζεν ήχόν τινα  άρμόζοντα είς τήν μελαγχολικήν 
κατάστασιν τής ψυχής της, εύθύς ιδού ή θεία τήν 
παρεκίνει νά πεοιποιηΟρ τό  στήθός της, καί άπό τό 
κύμβαλον τήν έφερεν εϊς τήν τράπεζαν, δπου ευρισκε 
τέϊον, ιατρικά εναντίον τοϋ βηχός καί τά  τοιαϋτα.

Ούδ’ ή  Κλαρίση έμάντευσε τήν αιτίαν τή ; ηθι
κής καί φυσικής άλλοιώσεω; τής έξαδέλφης της. Ναι 
μέν τήν ήρώτα ενίοτε περί τώ ν αναμνήσεων της" άλλ 
επειδή ή Ό λ γ α  δυσηρεστεϊτο, έβιάζετο νά σιωπήση. 
Διά νά τήν διασκέδαση έμενε πάντοτε πλησίον της" 
ένεκα τούτου καί αύτός ό Έδουάρδος τήν έβλεπε 
καθημερινώς. 'Η νέα αυτη βάσανο; τήν όποιαν έπρο- 
ξένει έν άγνοια είς έκείνους τούς όποιους ήγάπα, κα
τέστη  άφόρητος.

Ό  μέν Έδουάρδος έγεινεν ώς άλλο αύτόματον" καί 
πό μειδίαμα καί οι λόγοι του έφαίνοντο μηχανικοί" 
ή δέ Κλαρίση δέν έγνώριζε πλέον τόν μνηστήρά της" 
άλλά τοσοϋτον ήγνόει τήν αλήθειαν, ώ στε πολλάκις 
έπέπληξε τήν έξαδέλφην της ό τι άπέφευγε τόν ’Ε

δουάρδον.
Μίαν τών ήμερων καθ’ ήν ή Ό λ γα  έφαίνετο πλέον 

ήσυχος, ό ιατρός διέταξε νά έξέλθτι είς περίπατον. 
■Επειδή δέ ή μις Κλαρίση δέν ήτο δυνατόν νά τήν 
συντροφεύση, παρεκάλεσε τήν Κορνηλίαν καί τόν Έ 
δουάρδον νά τήν άντικαταστ/,σωσιν.

Ή  Κλαρίση, είς τήν αρχήν τοϋ περιπάτου ήσθάν- 
θη επιθυμίαν, ήτις όμως έξέλιπε μετά μικρόν, δ ιότι 
δέν άνταπεκρίθη είς αύτήν ό μνηστήρ της. Καί όμως 
ή συνδιάλεξις έγεινε ζωηρά. Ό  Έδουάρδος, όςτις εί
χε ταξειδεύσει πολύ, διηγείτο τ ί  είδε" καί ένώ έσύγ- 
κρινέ τινας χώρας, ή Κλαρίση είπε περίλυπος"

—  Πόσον ενθυμούμαι τή ν ώραίαν μου Αμερικήν! 
συλλογιζομένη ό τι ό Έδουάρδος τήν ήγάπα έκεΐ.

—  Ή  έντύπωσις τήν όποίαν μάς κάμνουν οί άν
θρωποι καί τ ά  πράγματα συντελεί πρό πάντων είς 
τό  νά μορφώση τήν επιθυμίαν μας, είπεν ό Έδουάρ
δος. Ή  καρδία μου μ’ έσυρε καί μέ κρατεί είς τήν 
Νίκαιαν" αύτή λοιπόν είναι επίγειός μου παράδεισος.

Κ α ί έλεγε τόν αλήθειαν ό ’Εδουάρδος.
—  'I I  Νίκαια, είπεν ή Κλαρίση, είναι ωραία πό

λις" άλλά σεΐ; γνωρίζετε μόνον τό  καλόν της μέρος.
—  Είδα άρκετά τού; κατοίκους της, τήν νομάδα 

αριστοκρατίαν ή οποία συρρέει έδώ άπό όλον τόν 
κόσμον" ό τελευταίος χορός ήτο ώραΐος.

—  Κ α ί είσθε είς τόν τελευταΐον χορόν;

·—  Μάλιστα.

Ά λ λ ά  βλέμμα ταχύ, ικετευτικόν, ακούσιον τής 
Ό λγα ς , βλέμμα νομιμοποιούν οϋτως είπεΐν τήν συνε
νοχήν τω ν , διέκοψε τόν λόγον τοϋ άνθυποπλοιάρχου, 

όςτις είπεν"

—  Τόν έμισοεϊδα.

Ή  Ό λ γ α  είχε καταβιβάσει τού; οφθαλμούς οτε 
ή  Κλαρίση τήν παρετήρησε μέ προσοχήν. Κ α ί ίδοϋσα 
τήν συνήθη αδιαφορίαν της ώς πρός τά  λεγόμενα,

Π Α Ν ι

είπε καθ’ έαυτήν μεμφομένη τήν μωράν ιδέαν της"

•—  Ή  ταλαίπωρος!
Κα ί ώς άν ήθελε νά τιμωρήση έαυτήν ήρώτησε 

τήν έξαδέλφην της"
—  Θέλεις νά σέ κάμω μίαν ανθοδέσμην ·,
—  Α γα π ά τε  τά  άνθη καί αϊ δύο, είπεν ό Έδου- 

άρδος σηκωθείς άπό τό  αγροτικόν θρανίον όπου έκά- 
θητο" συγχωρήσατέ με νά σάς προσφέροι.

Α ί δύο νέαι έσιώπων πρό μικρού* ή δέ Κλαρίση 

ήρώτησε τή,ν έξαδέλφην της"
—  Πώς είσαι ·,
—  Χειρότερα, άπεκρίθη ή "Ολγα, ήτις τωόντι 

είχε γίνει κάτωχρος.
Τρομάξασα ή Κλαρίση έσηκώθη καί ύπεστήρ.ξε 

τήν έξαδέλφην της, άλλ ’ αύτή μόλις έπροχώρησεν ο
λίγον καί έλειποθύμησεν. Έ  Κλαρίση έκάλεσεν έντό- 
νο>ς τόν Έδουάρδον, όςτις ίδών εκείνην λειποθυμοϋ- 
σαν, δέν έπρόφεοε μέν λέξιν, άλλ ’ έγεινε κάτωχρος. 
’Η Κλαρίση τήν άπέθεσεν εϊς τάς άγκάλας του καί 
ετρεξε νά φέρνι νερόν.

Μέ όλην της τήν λειποθυμίαν ή Ό λ γ α  ή,σθάνθη 
τούς παλμούς τής καρδίας τού Έδουάρδου καί έζωο- 
γονήθη. Κ α ί μεγαλήτερα θαύματα κατροθώνει ή κλί- 
σις! Κ α ί ένώ ήτο κάτωχρος ήρυθρίασε, καί οί ώεαϊοί 
της οφθαλμοί άνυψωθέντες ενευσαν πάλιν ύπό αίόοϋς. 
’Εκείνος δέ παρετήρει τήν φυσιογνωμίαν της προδί- 
δουσαν τήν κατάστασιν τής ψυχής της, καί κατεμέ- 
τρει τό  πάθος, τό  όποιον καί αύτή επασχεν. Έλαβε 
τήν χεΐρά της, μετέδωκεν αύτή θερμότητα, άναβά- 
σαν μ-έχρι της καρδίας της καί είπε’

—  Διά τ ί  καταδικαζόμεθα διά παντός; . . .
Ά λ λ ’ αύτή άποσυρθεΐσα άπό τάς άγκάλας του

είπεν"
—  Είμαι καλήτερα.
Έ ν τοσούτω ήρχετο ή Κλαρίση εχουσα τό  μανδύ- 

λιόν της βρεγμένον είς καθαρόν νερόν" καί ίδοϋσα τήν 
έξαδέλφην της όρθίαν έμειδίασεν.

—  Ίδ έ  την, είπε μετά σπουδής ή Ό λ γα  πρός 
τόν Έδουάρδον, ποιος άρχαϊος ή νεώτερος ζωγράφος 
δέν θά έλάμβανε τήν μεγαλοπρεπή καί ώραίαν ταύ
την γυναίκα ώς ούράνιον υπόδειγμα;

Καί έφθασε τρέχουσα ή Κλαρίση κατακοκκίνους 
εχουσα τάς παρειάς, ένώ άπό τούς οφθαλμούς της 
έξήστραπτε πϋρ άδαμάντων. Ό  Έδουάρδος έθαύμασε 
τό  άφατον εκείνο κάλλος, τό  όποιον είχε τήν ιδιό
τη τα  νά ποικίλλεται" άλλά μετ’  ολίγον έπανέφερε τό 
βλέμμα είς τήν ξανθήν Ό λγα ν .

(Ά χ ο . ΐο ν θ ΰ . )
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Τό  κολοσσιαΐον τοΰτο πλοΐον, περί ου έ- 
γράψαμεν πολλάκις δημοσιεύσαντες καί τήν 
εικόνα αύτοΰ, έπαΟεν εσχάτως πάθημα δεινό-



τερον όλων όσα συνέβησαν αύτω από τ^ ς  γεν- 
νήσεώς του, πάθημα πεισαν επί τέλους τούς 
'Α γ γλ ο υ ς  ότι μάταιαι ησαν αί ελπίδες όσας 
εΤχον συλλάβει διά τήν επιτυχίαν του ναυτι- I 
κοΰ τούτου γίγαντος. Επειδή δέ περιεργο'τα- 
τα ι είναι αί λεπτομέρειαι του συμβάντος, πα- 
ραΟέτομεν αύτάς ενταύθα έρανισθέντες έκ των 
αγγλ ικώ ν εφημερίδων. Ό  γράφων ήτο επι
βάτης, καί επομένως αύτόπτης.

β Τήν 18 Σεπτεμβρίου άνεχωρήσαμεν άπό Μέρ- 
σεύ, άνευφημούντων τω ν πολυαρίθμων θεατών, καί 
έφθάσαμεν εί; τήν θάλασσαν τή ; Ιρλανδίας. ’Επειδή 
δε ό ΑΙέγας Μ ι αζο.Ιιχυς είχε μεταβή δίς εί; τήν 
’Αμερικήν άνευ δυστυχήματος, καί τό κοινόν έδειξε 
διά τούτο πλ.ειοτέραν έμπιστοσύνην ε ί; αύτόν, τ ε - ' 
τρακόσιοι ησαν οι έπιβάται. έξ ών πολλ.αί γυναίκες 
καί παιδία' ησαν δέ καί άλλοι τόσοι ναύται.

ιι Τήν Τρίτην καί τήν Τετράδαν έταξειδεύσαμεν 
ευτυχώς, διατρέχοντε; 12 καί 14 μίλ.ια τήν ώραν" 
τ ό  δέ έσπερας τής Τετράδη;, ό'τε δέν έβλέπομεν 
πλέον ξηράν, ό άνεμο; μετεβλήθη άπό νοτειανατολι- 
κού εί; δυτικοβόρειον καί ηΰξησε πολύ.

β Τήν Πέμπτην ή πρωΐα ήτο δροσερά, ό άνεμος 
σφοδρό; καί ή θάλασσα ωραία' μετά δέ μεσημβρίαν 
ό άνεμο; έσφοδρύνθτ, έ τ ι μάλ.λ.ον καί τά  κύματα έξ- ! 
ωγκώθησαν" ό σάλο; πολ.ύς, καί θάλ.ασσα πατεΐ τό  I 
πλ.οϊον. 'Ο πλοίαρχο; φαίνεται άνήσυχος, οί έπιβάται 
όμως έχουσι πολλήν πεποίθτ,σιν εί; τό  «ή να  χΛοϊον. 
Πρώτον ήδη εννοώ τ ί  έσ τι λ.αϊλ.αψ εί; τόν ’Α τλα ν τι
κόν. Ό  σάλο; αυξάνει, καί ή π ίσ τι; τήν όποιαν εί- 
χομεν εί; τήν ευστάθειαν τού πλοίου έξαφανίζεται. 
’Εκ τών δύο δαμάλεων τά ; οποία; εΐχομεν, συντρί
βονται οί πόδε; τής έτέρα;" μετά μικρόν δέ φονεύ
ονται καί α ί δύο.

β Ό  καιρό; δεινοϋται έ τ ι μάλλον, καί ό πλοίαρχο; 
προστά,ει νά πλεύσωμεν πρό; άνεμον' καί περιστρέ
φονται μέν οί τροχοί, άλλ ’ό πάταγος μέγα;. 'θ  άνεμος 
σχίζει £ν ίστίον, καί ό σάλ.ο; υπεραυξάνει. Τό ύψηλό- 
τερον μέρος τού πλοίου καταβαίνει πλ.γ,σιέστατα πρό; 
τήν θάλασσαν, καί μόλι; οί δοκιμώτεροι τώ ν ναυτών I 
κατορθώνουσι νά μείνωσιν έκεϊ. Αί έκτός τού πλοίου | 
δεδεμέναι λέμβοι δέρονται φρικωδώ; άπό τά  κύμα- | 
τα ' τά  ξύλα εί; ά ήτο άνγ,ρτγμένγ] ή μεγαλτ,τέρα 
σειόνται, καί δύο ναύται, άγωνιζόμενοι νά τά  στε- 
ρεώσωσιν, έκσφενδονίζονται εί; τό  κατάστρωμα" κ α ί! 
έν άκαρεΐ ή λέμβο; παρασυρθεϊσα πλέει είκοσι μέτρα 
μακράν ήμών. Ά λ λ ά  καί τέσσαρε; άλλαι λέμβοι έ- 
παθον τά  αύτά. Μετά πολ.λ.ών αγώνων μένει τό  πλ.οϊον 
απέναντι τού άνέμου" όλ.όκληρος δέ στρατό; ναυτών 
διευθύνει τό  πΥ,δάλιον.

β Τήν 5 ώραν 44 λεπτά ή θάλασσα μαίνεται καί 
συντρίβει μέρος τού πτ,δολίου' δέν είμεθα όλω; δ  ιό- 
λ.ου εί; τήν διάκρισιν τώ ν κυμάτων" μένει έτι ό έλιξ 
καί ό δεξιός τροχό;.

β ’Επιθυμών νά ίδω τ ί  γίνεται ΰπδ τό  κατάστρω
μα κατέβτ,ν, καί εις τήν κλίμακα έ τι ών άκούω τρ ιγ-
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μου; τοσούτω δυνατού; ώ στε άντηχούσι καί μεταξύ 
τού τόσου άνέμου καί τή ; τρικυμία;. Τό έστιατώριον 
όμοιάζει πεδίον μάχης" ό’λ.α τά  πινάκια είναι έσκορ- 
π ισμένα  καί συντετριμμένα. Μεταβά; εί; τήν μεγά- 
λ.ην αίθουσαν, είδον Οτι ό'λα τά  λ.αμπρά πράγμ-ατα 
ό'σα έθαύμασεν ή Α γ γ λ ία  δέν'μπήρχον πλέον' τά  
κάτοπτρα έθραύσθτ,σαν, τά  έπιπλα άνετράπησαν, τά  
θρανία κατεσυντρίβησαν, ή θερμ,άστρα, ή τι; έστόλιζε 
τό μέσον τή ; αίθούσΥ,ς, άποσπασθεϊσα  έπεσε κατά με
γίστου κατόπτρου, καί τ ά  χωρίσματα διερράγησαν.

»  Άλλ.ά πού αί γυναίκες καί τά  παιδία; Α ί μέν 
μετέβησαν εί; τούς κοιτώνά; των, αί πλ.εϊσται δέ 
καταφυγοΰσαι εί; τά ; γωνία; τή ; άπεράντου εκείνης 
αίθούστ,;, έκράτουν όλ,ω; έντρομοι τά ;  σαλ.ευομένα; 
πλευρά; τού πλοίου. Ε ί; μάτγ,ν οί ύπΥ,ρέται προσπα- 
θούσι νά τακτοποιήσωσιν όπωσούν τά  διαταραχθέντα. 
’IIθέλησα νά τού; βοηθήσω καί έγώ, άλ.λ’ έξεσφενδο- 
νίσθην πρόςτά συντρίμματα τού μεγάλου κατόπτρου, 
καθ’ ού είχε πέσει ή θερμάστρα, καί έπληγώθην άπό 
τά  κοπτερά ύαλία εί; τήν κεφαλήν καί εί; τήν χεί- 
ρα' συνετρίβτ, δέ καί εί; τών όδόντων μου' άνέβην 
λοιπόν καί πάλιν έ'ρπων εί; τό  κατάστρωμα.

β ’Ενταύθα ή καταστροφή είναι πολ.ύ μεγαλητέρα' 
συντριβέντος τού οίακος, έστρέφετο τό  πηδάλιον ά- 
διακρίτως καί περιπλεχθεν μετά τού έλικο;, παρέ- 
λ.υσεν ολόκληρον τήν κίνησιν αυτού. Τό πλ.οϊον 
έπλαγίασε, καί μέγιστοι καταβάλλονται άγώνε; ό
πως έπανέλθη εί; τήν πρώτην αυτού θέσιν" άλλά τό  
πηδάλιον άφανίζεται. Είναι τό τε  δεκάτη ώρα, καί 
τό  πλοϊον πλανάται ό'λω; διόλ,ου κατά τήν θέλησιν 
τώ ν κυμάτων.

»  Τήν δέ Παρασκευήν ό ωκεανό; λυσσά, καί ό 
άνεμ.ο; διώκει τό  πλ.οϊον. Άπέχομεν τριακόσια μίλια 
τής ξηρά;, άλλ ’ δπω; πνέει ό άνεμο; δέν είναι δυ
νατόν νά φθάσωμεν εί; λιμένα. Οί ναύται ερ
γάζοντα ι εί; τά ; αντλία;, διότι τό  είσρεύσαν ϋδωρ 
είναι πολύ" τό  ήντλησαν δμω;. Ό  πλοίαρχος είναι 
άξιοθαύμαστο;" άν καί τά  πηδάλιον κατέστη άχρη
στον, άφίνει δμω; πάντοτε παρ’ αύτό πολ.λ.ούς ναύ- 
τα ;, δ ιότι προβλέπει τόν τρόμον τόν όποιον θά έπρο- 
ξένει ήείδησι; δ τ ι δέν έχομεν πηδάλιον. Γίνεται πάν 
δ,τι δυνατόν δπω; άλλάξωσι τήν διεύθυνσή τού 
πλοίου, καί μεταχειρισθέντε; ογκώδη δοκόν καί άλλα 
βάρη κατώρθωσαν νά τακτοποιήσωσιν όπωσούν τάς 
κινήσει; τού πλοίου.

β Καταβαίνω υπό τό  κατάστρωμα, καί ευρίσκω 
δλους τού; έπιβάτα;" καθήσαντε; όέ περί τήν τρά
πεζαν ήθελ.ήσαμεν νά γευθώμεν' άλλ.ά πόσον ολίγοι 
οί έχοντε; γενναιότητα! Αίφνης άρχεται καί πάλιν 
σάλ.ο; τρομερό;, · καί έν ριπή οφθαλμού τράπεζαι, πι
νάκια, μαχαίρια, περόνια, δλα πετώσιν εί; τόν άέρα' 
άλλά καί οί ύπηρέται καί οί έστιώμενοι καταπίπτουσι 
μετά τώ ν έπίπλων.

β Εν τοσούτω συγκροτείται συνέλ.ευσι; τώ ν επι
βατών, καί συσκέπτεται περί τώ ν πρακτέων.

β Τό πλοϊον διευθύνεται εί; μέρο; δπου δέν συ- 
χνάζουσι πλ.οία, καί πιθανώτατον νά παρέλθωσι πολ.- 
λαί ώραι πρίν άπαντήσωμεν βοήθειαν. Λιωρίσθησαν δέ

Ω Ρ  Α.

δύο έπιτροπαί, ή μένίνα συνεννοηθή μέ τόν πλοίαρ
χον, ή δέ ίνα φροντίζη περί τώ ν επιβατών. Ώνομά- 
σθην πρόεδρο; τή ; δευτέρας, καί έπισκέπτομ.αι τό 
πλ.οϊον, οποί; ίδω  ποία ή κατάστασίς του. Βλέπω 
τό τε  καταστροφήν τήν όποιαν ήτο άδύνατον νά φαν- 
τασθώ. Α ί φιάλαι, τά  πινάκια, τ ά  εργαλεία παντό; 
είδου; κυλίονται άδιακόπως καί προξενούσιν άνεκ- 
διήγητον πάταγον, τόν όποιον αυξάνει κιβώτιον πε- 
ριέχον πολλών χιλιάδων λιτρών κηρία, καί όγκω- 
δεστάτη  σιδηρά άλυσις. Κατορθώνωμεν καί τακτο- 
ποιούμεν αύτά, καί λαμβάνομεν προφυλάξεις κατά 
τής πυρκαϊά;, ή τ ι; μόνη λείπει ίνα έπιστέψή τήν συμ
φοράν. Έν τοσούτω ήλθεν ή νύ ξ. . .  νύξ άκοίμητο;!

»  Τό Σάββατον περί τήν 5 καί 1/2 φίλο; έλ.Οών 
είδοποίησεν ήμά; δτι τό  υδωρ κατεπόνησε τάς άν- 
τλίας, ό τι έλειψε πάσα σωτηρίας ελπίς, καί ÓTt πρό
κειται περί τή ; καταβιβάσεως τώ ν λ.έμβων εί; τήν 
θάλασσαν. 'Οποία είδησις!

η ’Αναβαίνω μετά σπουδή; εί; τό  κατάστρωμα 
καί υ.ανθάνω δτι ή εΐδησι; δέν ήτο άλ.ηΟή;" ή θά
λασσα δέν κατεπόνησε μέν τάς άντλίας, άλλ ’ επειδή 
αί θυρίδες είναι άνοικταί, τά  κύματα είσβάλλουσιν 
άνηλεώ; καί προξενούσι μέγαν κρότον. Κ α ί ήλαττώθη 
μέν ή τρικυμία, ή λαΐλαψ δμω; εξακολουθεί. Ί ΐ  δ ι- 
εύθυνσις καί τού άνέμου καί τού πλοίου μετεβλήθη' 
χθέ; μέν διευθυνόμεθα πρό; βορράν, σήμερον δέ πρός τό 
δυτικονότειον. Μόνην ελπίδα έχομεν τήν συνάντησιν 
πλοίου, καί δμ.ως άπέχομεν άπό τής συνήθους όδού. 
Ό λο ι στρέφομεν τά  βλέμματα πρός τόν ορίζοντα, 
καιδλοι τρέμοντες παρατηρούμεν τόν άχανή ωκεανόν.

β  ’Αλλά νέον τ ι  συμβάν καλεϊ αλλαχού τήν προ
σοχήν. 'Επειδή ή θάλασσα είσέβαλεν εί; δλους τού; 
κοιτώνα; καί κατέβρεξε τούς έπιβάτας, ήθέλησαν νά 
άλλάξωσιν ένδυμα. Ά λ λ ’ δ τε  ήνοίγη ή άποθήκη τώ ν 
σκευών, άνεξήγητόν Tt παρουσιάσθη εί; τού; οφθαλ
μούς. Τό μέν υδωρ είσβαλόν καί εις αύτήν άφθονον 
συνετάραξε τά  κιβώτια, ό δέ σάλο; συγκρούων σφο- 
δρώς αύτά έπί 24 ώρας έντό; περιοχής 60 ποδών, 
συνέτριψε καί κιβώτια καί σάκκους καί ε ϊτι άλλο, καί 
συνεζύμωσεν αύ-ά ούτως ώ σ τε  καί ό δυνατώτερο; 
ατμοκίνητος μύλος δέν θά τά  έλέαινεν εί; τοιούτον 
βαθμόν. Τρέχω καί έγώ νά ίδώ τ ί  άπέγειναν τά 
σκεύη μου, άλλά πού νά εύοεθώσι·, Τά θεατρικά ίμά- 
τια  γυναικός τινο; είναι περιτυλιγμένα εί; ύποδή- 
ματα άνδρικά' .πού μέν έβλεπες τεμάχια πίλου, πού 
δέ ούράν ενδύματος. Είδον πολλούς άνασκαλεύοντα; 
διά ράβδων τά  ράκη δπω; εύρωσι τά  χρήματά των' 
άλ.λά πώς θά διακρίνη έκαστος τά  ίδια-,

'Η  θάλασσα πραΰνεται ε τ ι μάλλον καί άναγεννά- 
τα ι ή ελπίς. Μηχανικό; τ ις  ’Αμερικανό;, βοηθούμενο; 
καί παρά τώ ν μηχανικών τού  πλοίου, καταγίνεται 
εί; επισκευήν τού πηδαλίου. Έν τοσούτω κατασκο- 
πούμεν τόν όρίζοντα, καί άναπετώμεν σημαία; δει- 
κνυούσας άπορίαν.

β Τήν 9 1/5 ώραν άκούεται φωνή χ Λ ο ΐον ! x . lo ic r !  
όλοι τρέχομεν" τό  εϊδομεν, καί αύτό είδεν ημάς καί 
πλ.ησιάζει. Είναι μικρόν βρίκιον. Μετά τρεϊ; ημέρας 
άναγεννάται ή ελπίς, καί ιδού άσπασμοί καί προσα-
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γορεύσεις. Α ί γυναίκες δακρύουσιν ύπό χαράς,καί άπο- 
συρόμεθα εί; τούς κοιτώνας χαίροντε; δ τι έσώθημεν.

β Τήν δέ Κυριακήν ή θάλασσα γαλήνια όπωσούν, 
καί εύρισκόμεθα εί; τήν ποέπουσαν όδόν. Ε ρω τώ  τόν 
ιατρόν πόσου; έπεσκέφθη, καί μοίάπεκρίθη αΕίκοσιε- 
πτά, τού; βαρύτερον τραυματισθεντας' δ ιότι καίπολ- 
λοί άλλοι έπαθον.Β Ά ρ το ν  δέν έχομεν άπό δύο ημε
ρών, διότι καί ό άρτοποιός έτραυματίσθη δεινώς. Πίθοι 
ξύλινοι περιέχοντε; δίπηρον φέρονται εί; μέρη προσι
τά  δπω; λαμβάνρ έξ αύτών έκαστος. ’Αμερικανός τ ι ;  
ίερεύ; ψάλλει λειτουργίαν.

β Φωνή άγαλλιάσεω; άντηχεϊ. Τό πλ.οϊον προβαί
νει τέλ.ο; πάντων, δ ιότι έπεσκευάσθη τό  πηδάλιον 
καί στρέφεται ό έλ ιξ' άπέχομεν 200 μίλια άπό τού 
άκρωτηρίου Κλάρ. Επανερχόμεθα εί; τήν ’Αγγλίαν, 
ή θάλασσα είναι ώραία, καί λάμπει ή σελήνη. Συν- 
ερχόμεθα εί; τήν πρύμναν εύθυμοι καί φαιδροί.

β Τό πλοϊον έφθασε τήν Τρίτην εί; Βασιλόπολιν 

(ε ί; ’ ΐρλ.ανδίαν).
β Α ί ζημίαι είναι μεγάλαι" καί τό  πηδάλιον καί 

οί τροχοί, καί άλλα μέρη τού πλοίου εί καί σιδηρά 

συνετ^ίβησαν ώ ; άράχναι.
β Αποβάντε; εί; τήν ξηράν οί έπιβάται συνεκρο- 

τησαν συνέλ.ευσιν, κατέκριναν τήν έσωτερ'.κήν δια
σκευήν τού πλοίου, καί άπήτησαν νά έξετασθώσι πα
ρά τή ; άρμοδία; άρχής τά  περί αυτής. Έψήφισαν δέ 
όμοθύμου; ευχαριστία; υπέρ τή ; γενναιότητος, τή ; 
δραστηριότητο; καί τής έμπειρία; τού διευθύνοντος 
τόν Μ έγ α ν  J lva to .h xb r  πλοιάρχου W alker, β 

Κ α τά  τήν γενομένην έκτίμησιν, ινα έπιδιορθωθώσιν 
αί ζημίαι τού Μ εγά.Ιου  M ra roM xov  άπαιτούνται 
έπτακόσιαι χιλιάδες δραχμών.
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Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ

Πατριάρχης ’Αντιόχειας.
—00 3 —

Καί μετά τήν όποδούλωσιν τής Ανατολής, καί 
μετά τήν έκ ταύτη; έπελθούσαν άμάθειαν, ουδέποτε 
έξέλιπον άπό τή ; ορθοδόξου έκκλησία; κληρικοί επι
φανείς έπί τ ε  παιδεία καί εύσεβεία καί φιλ,ογενεία. 
Οί άξιάγαστοι δέ ούτοι άνδρες, οί όντω ; εύεργέται 
τώ ν δούλων χριστιανών, ού μόνον ίεροκηρύττοντε; 
καί γράφοντες συνετέλεσαν εΐπερ τις καί άλλος εις 
ύποστήριξιν τής Ιερά; ήμών θρησκεία; καί τήν ζω -  
πύρησιν τή ; πρός τήν πατρίδα άγάπης, άλλά κ·ί 
σχολεία κατήρτισαν καί έξ ιδίων διετήρησαν, καί 
βιβλία άδροϊς άναλώμασιν έδημοσίευσαν, καί π τω 
χούς μαθητά; έθρεψαν, καί λογίου; συνέίραμον, καί 
ταύτα πάντα μεταξύ κινδύνων καί διωγμών, τούς 
οποίο»; μετά πλείστη; γενναιότητος κατεφρόνησαν 
χάριν τής θρησκείας καί τή ;  πατρίδος. Τό άξιον δέ 
σημειώσεω; είναι δ τι τήν περί ταύτα  σπουδήν 
μετέδιδαν διά τού παραδείγματος καί πρός τούς ά- 
μοιρήσαντας, διά τά ; περιστάσεις, παιδείας κληρι
κούς, οϊτινες καί αύτοί ήμιλλώντο ν’ άναδειχθώσι

8 9 .
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κατά το  αίσθημα καν καί τά  εργα έφάμΛλοι ¿κείνων. 
Διό, έάν έξετάσωμεν τά  πρό τού Ελληνικού άγώνος 
έκδοθέντα συγγράμματα, θέλομεν απορήσει μανθά- 
νοντες ότι πλείστα έξ αύτών έτυπώθησαν τη δαπά- 
ν/ι κληρικών, καί πολλάκις ούχ’ι ίνα πωληθώσιν άλλ ’ 
ίνα διανεμηθώσι δωρεάν. Τό καθ’ τιμάς, έθαυμάσα- 
μεν άείποτε τήν εύγενή ταύτην φιλοτιμίαν, ή; μετ- 
εϊχον και οί τό τε  καλούμενοι άρχοντες καί οί £μπο- 
ροι. όλ ίγ ισ τα  βιβλία έξεδίδοντο ύπό τυπογράφων, καί 
πλήν τούτων όλα τά  λοιττά ¿κοσμούντο διά τού όνό- 
ματο; άρχιερέως, ίερέως, εμπόρου η άρχοντος. Τήν 
ευγένειαν τού σκοπού έξηυγένιζεν ετι μάλλον ή τού 
τρόπου, καί δικαίως παρεδόθησαν εις τάς μεταγενε- 
στέρα; γενεάς τά  επί των κεφαλίδων των βιβλίων 
κεχαραγμένα ονόματα αυτών, ένώ τά  τών δαπανών- 
τω ν αδιακρίτως σή- 
μερον χάριν άπλής α 
μοιβή; τού στηδου; 
θέλουσιν άπολεσθή 
εις αιώνας.

Μεταξύ δε τών πε
παιδευμένων καί φι- 
λογενεστάτων τού
των κληρικών κατα- 
τάσσομεν εν τοϊς 
πρώτοι; καί τόν εϋ- 
κλεώς άναβαίνοντα 
σήμερον τόν ιερόν 
θρόνον τής θεουπό- 
λεω ; Αντιόχειας, τόν 
Μακαριώτατον λέγο- 
μεν Πατριάρχην ΙΕ 
ΡΟΘΕΟΝ, ού τίνος 
παραθέτομεν τό σε
πτόν όμοίωμα. Μό
λις άνηγορεύθη Πα
τριάρχης, πολλά μά
λιστα  παρακληθείς 
εί; τούτο, καί πρώ
τον εργον αυτού ΰ- 
ζύ.λΡι

'Ιερόθεος Π α τρ ιά ρχης Α ν τιό χ ε ια ς .

πήρξεν ή έν Δαμασκώ 
σύστασις Ελληνικών 
καί Αραβικών σχο
λείων- είς τής Ελλη
νικής μάλιστα τήν διάδοσιν τοσαύτην επιμέλειαν 
καί τοσαύτας δαπάνας κατέβαλεν, ώστε ού μό
νον ή θεία ιερουργία τελείτα ι ελληνιστί, άλλά καί 
πλεϊστοι τών ιερέων έδιδάχθησαν τήν γλώσσαν τού 
Χρυσοστόμου, καί καθ’ όδόν συχνάκι; άπαντα ·  Ελ- 
λην περιηγητή; Αραβας έννοοϋντας τήν φωνήν τής 
πατρίδος αύτού. Τοιαύτα πράττων 6 Πατριάρχης ά· 
ναδεικνύεται άξιος διάδοχο; ένδοξων αύτού προκα- 
τοχων, καί ζηλωτής τής πίστεως ήν πρώτον εύηγγε- 
λίσαντο έν Αντιόχεια οί κορυφαίοι τών Αποστόλων.

Κ α τά  τάς τελευταίας έν Συρία σφαγά; ό μακα- ! 
ριώτατος Ιερόθεο; έτυχεν απών είς Κωνσταντινούπο
λ ή  δ ι υποθέσεις τού κοινού. Αλλά σπεύσας μετά τό  , 
Τρομερόν άκουσμα έπανήλθεν ίνα παραμυθήσ>ι τό  π ο ί- !

μνιον αύτού. Αν καί ή μητρόπολις εΐχεν άνασκαφή 
εϊχον δέ διαρπαγή καί τά  ιερά άμφια καί πάσα ή π ε
ριουσία τού Πατριάρχου, ούδέν ή ττον άφιερώθη όλος 
ψυχή τε  καί σώματι είς τήν άνακούφισιν τών οίκτρών 
λειψάνων τ ί ς  θηριώδους σφαγής, καί διά τού παρα
δείγματος καί τής ύπό τήν πατρικήν αύτού προστα
σίαν γενομένης δικαίας διανομής τώ ν βοηθημάτων, 
καί πολλών ξένων τήν φιλάνθρωπον συνδρομήν προε- 
κάλεσε. Πολλοί ενθυμούνται βεβαίως τήν χριστιανι- 
κωτάτην πράξιν Αγγλου κουακέρου, όςτις μεταβάς είς 
τήν οικίαν τού έν Βηρυττώ έμπορευομένου όμογενού; 
Κ . Ν . Τζίφου, άνδρός τιμώντος τό Ελληνικόν όνομα 
κατά τά  μέρη εκείνα, άφήκεν όγδοήκοντα λίρας χά 
ριν διανομής, καί άνεχώρησε αή θελήσας κάν τό όνο
μα αύτού νά καταστήση γνωστόν πρός τούς εύεργι-

τηθε'ντας.
Αλλά καί πρό τής 

άναβάσεως αύτού είς 
τόν θρόνον τής Αντιό
χειας ό Πατριάρχη; 
Ιερόθεο; έδωκε δείγ
ματα τής εύσεβείας 
καί φιλογενείας αύ
τού, άπονεμών ιδίως 
άξιολόγους ύπηρεσίας 
είς τόν θρόνον τών 
Ιεροσολύμων. Μετα- 
βά; έν Ρωσία Ιτυχεν 
εύμενεστάτης ύποδο- 
χής, παρά τώ  αύτο- 
κράτορι μάλιστα Νι- 
κολάω, όςτις καί διά 
παρασήμων έτίμησεν 
αύτόν, τιμήσα; οϋτω 
τήν παιδείαν, τήν εύ- 
σέβειαν καί τόν ζή 
λον αύτού.

Διαμένων σήμερον 
καρτερικώς έν Συρία, 
καί ώς άλλος μάρτυς 
παλαιών άνενδότως 
ύπέρ τώ ν χριστιανών 
κατά τής ένθεομα- 
νίας καί τής θηριω

δίας, καθίσταται άξιος τής ευγνωμοσύνης καί τής α γά 
πης παντός τού χριστιανικού πληρώματος, καί καύχη
μα τής Ελληνικής χώρας ή τι; έγέννησεν αύτόν (* ).

Λ  I  θ  I  Ο  Π  I  Κ  Λ .

Περί τής Αιθιοπίας, άξιολόγου τής Αφρικής με'ρους 
μεθ’ ού ανέκαθεν έχει ό Ελληνισμό; φιλικά; σχέσεις 
δ ιά τής Αλεξανδρείας καί τής Ερυθρά;, ζητούμεν 
από πολλών ήδη έτών πληροφορία; παρά τώ ν έν

( ' )  ·Ε-«ννήβη έν Γανοχώροις, έν
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Μ ά ρτυ ρες  χ ρ ισ τ ια ν ο ί.

Αιγύπτιο Ελλήνων εμπόρων, προτρέποντες αυτούς 
καί εί; έμπορικάς έπιχειρήσεις καί είς αδελφικά; 
πρός τήν χριστιανικήν Αιθιοπίαν σχέσεις. Κ α ί περί 
Αίθιοπικών έ τι πραγμάτων λέγομεν καί γράφομεν 
κατά καιρούς όσα μανθάνομεν, ή θεωρούμεν χρήσιμα 
ποό; γνώσιν τινά τού Πανελληνίου καί μέλλουσαν 
ώφέλειαν τών Αίθιόπων χριστιανών καί τών όμ,ογε- 
νών έμπορων. Διά τόν λόγον τούτον έγράψαμεν καί 
εσχάτως μικράν τινα περί τώ ν Αίθιοπικών διατριβήν, 
καταχωρισθεϊσαν έν τώ  270 φυλλαδίω τής Π ανδώ 
ρας , εχοντες, (ώ ; έλέγαμεν έκεϊ), τάς πληροφορία; 
ταύτας παρά τινων Αίθιόπων, γεννηθέντων καί άνα- 
τραφέντων έν τή  Αιθιοπία, τούς όποίους άπηντήσα- 
μεν κατά  παρίστασιν, έξ ών ό εύφυέστερος εύρίσκε- 
τα ι νύν έν τώ  Βοσπόρω μανθάνων τά  Ελληνικά, διά 
τά  όποϊα καί ήλθεν αύθόρμητος από τής ιδία; αύ
τού πατρίδος, τής Λοντάρης, πρωτευούσης τώ ν  Αίθιό
πων, καί καθέδρα; τού ενδόξου Αύτοκράτορο; θ εο 
δώρου.

(Ό ρ α  σεΛ. 306.^

Ελλην τις έμπορος τής Αίγύπτου αξιότιμος, ό ί. 
Κότσικας, ταξειδεύσας είς τό  παράλιον τής Αιθιο
πίας, καί έκδόσας διά τού Α ίώ νος  τινάς περί αυτής 
πληροφορίας, (τάς όποιας ήμεΐς δεν ετυχε νά ίδωμεν 
άχρι νύν, άλλά θέλομεν έπιμεληθή νά ζητήσωμεν 
καί αύτάς), έγκρίνων, ώς αληθείς τάς περί Αιθιοπίας 
πληροφορίας ήμών, τάς έν τή  ρηθείσνι διατριβή, διορ- 
θόνει μόνον δύο τινά, προσθέτων άλλας περιέργου; 
σημειώσεις, τά ; οποίας έκθέτομεν προθύμως ένταύ- 
θα, έπαινούντες τήν ύπέρ τής Αιθιοπίας φιλόχριστον 
πρόνοιαν καί τήν πρός τόν Αύτοκράτορα Θεόδωρον 
καί τόν άρχιεπίσκοπον Σαλάμην αγάπην καί προς- 
κόλλησιν αύτού, ώς βλέπομεν άσμενοι έν τή  νεωτά - 
ττ, πρός τήν Πανδώραν  έκθέσει αύτού.

Α ί είρημέναι διορθώσεις τού κυρίου Κότσικα έπί 
τή ; ήμετέρας διατριβής είσίν αύται- Ημείς έκ τών 
πληροφοριών τού έν τ ώ  Βοσπόρω φιλελληνος Αίθίο- 
πος έλέγαμεν έκεϊ, ό τι μερίς τ ις  μικρά τώ ν Αίθιό
πων, καί πεο ακολουθούσα τήν εκκλησίαν τών Εύ*
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τυχιανών ή Μονοφυσιτών, διασώζει έθιμά τινα τη ; 
Λατινική; εκκλησία; είσαχθέντα έκ τη ; Πορτογαλ
λική; εποχή;, έν ώ  ή μεγάλη καί έπιπολάζουσα, καί 
επικρατούσα έν τή  πρωτευούσνι Κοντάρτ) μερί; των 
Αίθιόπων, εί; ήν ανήκει καί αύτό; ό Αύτοκράτωρ 
Θεόδωρο;, κλίνει ώ ; έκ τω ν εθίμων καί τή ; ιστορία; 
καί τή ; προαιρέσεω; εί; την 'Ορθόδοξον, τήν Ανα
τολικήν έκκλησίαν, καί το ι ακολουθούσα καί αυτή 
οΰχ ήττον τήν τω ν Εύτυχιανών. Εσημειώσαμεν δέ, 
δ τι οί Γεζουΐτα ι νυν, ϋποστηριζόμενοι έκεΐ έκ τή; 
φίλη; Γαλλία;, έκίνησαν τήν διαίρεσιν, έξ ήςπροήλ- 
θεν έπ’ έσχατων ή καταστροφή τοϋ αντάρτου ήγε- 
μόνο; τή ; Τιγραία;, ήγεμόνο; ΰποτελοΰ; τω  αύτο- 
κράτορι Θεοδώρψ, έπεθυμήσαντο; τόν θρόνον τή ; 
δλη; Αιθιοπία;, πιθανώ; κατ εΐσήγησιν καί ένθάρ- 
ρυνσιν των μ,ισσιοναρίων αύτών διά σκοπόν προσηλυ- 
τικόν. Ουτω; ή φίλη χριστιανική Αιθιοπία ήνώθη 
αυθις έκ νέου ύπό τό  σκήπτρον τοϋ άλκίμου αύτο- 
κράτορο; ©εοδώρου, δπερ χρησιμεύει πρό; τήν ησυ
χίαν καί τήν ασφάλειαν αυτή;. Τοϋτο θέλει βεβαίω; 
πας ό Αίθιοπικό; λαό;, καί ή Γαλλία οφείλει νά σε- 
βασθή τά δίκαια τοϋ λαοϋ τούτου, μή έξαπτομένη 
από τά ;  ψευδολογία; τή ; προπαγάντα;, καί μή βοη
θούσα τού λοιπού έν τή  Αιθιοπία, ώ ; καί έν τή  Ανα
τολή, τά ; σκανδαλώδει; κατά των άλλων εκκλησιών 
ένεργεία; τού Παπικού κλήρου, έπειδή τούτο άρμό- 
ζε ι πραγματικώ; τή  σοφή Γαλλία, καί τούτο θεω
ρείται παρ ήμών, ώ ; φίλων, πολύ συμφερώτερον 
πρό; τήν έθνικήν αύτή; ώ ; πρό; τά  ξένα έθνη πολι
τικήν. Τοιαύτην περίπου έννοιαν καί τοιούτον σκο
πόν, εϊχεν ό περί μισσιοναρίων καί Γαλλία; λόγο; 
τή ; ήμετέρα; διατριβή;, καθ’ όσον ένθυμούμεθα. 
γράφοντε; από μνήμη;.

Πρό; ταϋτα δ κύριο; Κότσικα; άντιβάλλει τά ; 
ακολούθου; πληροφορία; αυτολεξεί" α Εί; τήν Αβυσ- 
β  σινίαν ούδέν έθιμον τή ; Λατινική; έκκλησία; έναπε· 
»  λείφθη από τήν Πορτογαλλικήν εποχήν, άλλ’ οΰτε 
»  ίχνος θρησκευτική; δυτική; λατρεία; εί; ούδέν μέ- 
»  ρο; τή ; Αβυσσινία;, έκτο; τω ν ματαίων έξασκή- 
»  σεων τω ν ιεραποστόλων έπ έσχατων των ήμερων. 
ν Οί πρό τόσων έτών μετά πολλών θυσιών καί έπιμο-
*  νή; άσκοϋντε; μανιωδώ; τόν προσηλυτισμόν Δυτικοί
*  ιεραπόστολοι ούδέν κατώρθωσαν άχρι τοΰδε. Ούτοι 
® όρμητήριον έχουσι τήν παρά τή  Ερυθρά θαλάσσνι πα- 
»  ράλιον πόλιν Μουσάβαν, Αβυσσινικήν μέν, αλλά νυν 
»  Τουρκικήν, έξ ή; ποιούσιν έπιδρομά; εί; Αβυσσινίαν 
»  συνεχώ;, καί εί; ήν καταδιωκόμενοι τρεχουσι καί 
»  κρύπτονται, καιροφυλακτουντε; πολιτικά; ταρα- 
ν χά;, ίνα ποιήσωσι νέα; έπιδρομά;. Κ ατά  τό  <847 
»  κατώρθωσαν ούτοι διά δοίρων καί υποσχέσεων, ΐνα
*  «γοράσωσιν έν ’Αδούα, πρωτευούσνι τού βασιλείου 
»  νή; Τεγρέ, τόν βασιλέα Ούμεία, 5πω; ούτο; δια- 
ν "τάξη τήν έκ τή ; ’Αβυσσινία; αποπομπήν του Κό-
*  πτου Αρχιεπισκόπου, Αμποϋνα Σαλάμη, έπί ποινή 
»  θανάτου, εί μετά τριήμερον φανή έν τή  πρωτευού
*  ση. ύ  άρχιερεϋ; δμω; ούτο; διά τοϋ έξη; έπινοή· 
»  μα-ο; ήνάγκασε τού; ιεραποστόλου;, οπω; κακήν 
»  κακώ; άπελθόντε; έξ ’Αδούη; γυμνοί καί άνυπό-

»  δητοι, καταφύγωσι καί σωθώσιν ένΜουσάβα. Η το 
ο σάββατον, δ τε  ό αρχιεπίσκοπο; έλαβε τήν διατα-
* γήν, καί αύθωρεί κατέφυγεν εί; τήν έκκλησίαν,
»  άσυλον Ιερόν καί άπαραβίαστον τών ήγεμόνων 
»  καί τώ ν πολιτών. Αύτόθι καλέσα; πάντα; τού;
»  ιερείς τή ; πόλεω; πασών τώ ν εκκλησιών, παρέ-
* στησεν αύτοΐ; τήν έν τφ  ναώ φυλάκισιν αύτον,
* είπε τήν διαταγήν τοϋ βασιλέα»;, έξέθεσε τήν δο-
* λιότητα τών Δυτικών Ιεραποστόλων, τήν κατά 
ϊ  τή ; Αβυσσινική; θρησκεία; έπιβουλήν κ τλ , καί 
»  διέταξεν δπω; ούδε:;  ούδεμίαν έκκλησίαν άνοιξη 
»  τήν πρωίαν τή ; Κυριακή;, έρωτώμενοι δέ περί 
»  τοϋ αιτίου παρά τοϋ λαού, άποκριθώσιν, δ τι αί 
β έκκλησίαι είσί κτίρια κοσμούμενα παρά τοΰ νυμ- 
»  φίου, του Ιησού Χριστού, ένθα συνερχόμεθα Ϊνα 
»  προσκυνήσωμεν αύτόν" άλλ’ άφοϋ ό έπί γή; αντί
ο πρόσωπο; τού Νυμφίου τή ; Εκκλησία;, ό άρχιεπί- 
»  σκοπο; ήμών, ϋβρίσθη καί άπειλήθη ύπό τού άρ- 
»  χηγού τών χριστιανών, τού προδόντο; το ϊ; άλλο
ι) θρήσκοι;, ώ ; ό Ιούδα; τόν Χριστόν το ϊ; Εβραίοι;^
»  τήν ήμετέραν θρησκείαν, πάντε; οί πιστοί έγίνα- 
»  μεν βλάσφημοι, προδόται, αντίχριστοι κτλ. 0
* λαό; άκούσα; τό  φρικτόν τούτο άκουσμα παρά
* τώ ν ιερέων καί φρενήρη; σχεδόν γενόμενο;, έν ροπή 
β όφθαλμού τρέχει, όπλίζεται καί ό κακό; βασιλεύ;
8 έκινδύνευεν ίνα σπαραχθή, είμή προφθά; διέτασ- 
ο σε τήν έξοοίαν πάντων τών Δυτικών ιεραποστόλων 
8 έπί τή  ποινή ίνα κοπώσιν οί πόδε; αύτών, άμα 
β φανέντων που τή ; Αδούη; έν ήμισεία ώρα.»

Αλλην διόρθωσιν έπί τή ; ήμετέρα; διατριβή; ποιεί 
δ λέγων τ ’  ανωτέρω ταύτην, δ τι ό Αύτοκράτωρ Θεό
δωρο; κατοικεί έν σκηναΐ; καί ούχί έν το ϊ; παλαιοί; 
άνακτόροι;, άπερ είσί νύν σωρό; έρειπίων.

Καί περί μέν τούτου έχομεν ήμεϊ; τήν άντίρρη- 
οιν ταύτην, δ τι δ φιλέλλην Αίθίοψ παρ’ ού έλάβα- 
μεν διαφόρου; περί Αιθιοπία; πληροφορία; ητο κά
τοικο; τή ; πρωτευούση; Κοντάρη;, συγγενή; ών τινό; 
τών νομαρχών τή ; έπικρατεία;, καί δ τι αύτό; γινώ- 
σκων τά  περί ών ό λόγο; ανάκτορα έξ αύτοψία;, 
περιέγραψεν αύτά λεπτομερώ;. Ούδέ φαίνεται π ι
θανόν δ τι ό τώ ν Αίθιόπων αύτοκράτωρ στερείται 
«λ ω ; ανακτόρων. Ενδεχόμενον δμω; δ τι γενναίο; ών 
καί φιλοπόλεμο; δια ιτατα ι συνήθω; έν σκηναΐ;, δπερ 
ήκούσαμεν καί ήμεϊ; παρά τού είρημένου Αιθίοπο;. 
Περί δέ τών είσαχθέντων άπό τή ; Πορτογαλλική; 
έπο/ή; τινών έθίμων τή ; Λατινική; Εκκλησία; έν 
τή  Τεγραία, καθ' δ ; πληροφορία; έδοσεν ήμϊν ό αύ> 
τό ; Αίθίοψ, δπερ άρνεϊται όλω; ό Ελλην έμπορο;, 
ούδέν άντιλέγομεν, άν μόνον ό Ελλην ύπάρχη οντω; 
είδήμων τώ ν κατά τήν Αιθιοπίαν μάλλον τού φίλου 
Αιθίοπο;, οπερ έπιδέχεται αμφιβολίαν τινά, διότι 
αγνοείται άν ό Ελλην έμπορο; διέτριψε πολϋν χρό
νον έν τή  έπικρατεία τών Αίθιόπων, καί άν έπεσκέφθη 
τήν καθεδραν τού αύτοκράτορο; θεοδώρου.

Εκτιμώντε; τήν αγαθήν προαίρεσιν τού Ελληνο; 
εμπόρου καί προτρέποντε; ού μόνον αύτόν, άλλ* 
καί άλλου; δμογενεί; ήμών εί; τά  Αίθιοπικά ταξεί- 
δια, τώρα μάλιστα, οτε πρόκειται ή διώρυξι; τού
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ίΐρώου.ισθμού, καί εί; πάσαν έτι φιλικήν μετά τών 
Χριστιανών Αίθιόπων σχέσιν άνευ τινό; προσηλυτι- 
κή; διαθέσεω;, καί ζητοϋντε; παρ’ αύτών τελειοτέ- 
ρα; περί Αιθιοπία; πληροφορία; πρό; γνώσιν τού 
έθνους, καί δεχόμενοι εύγνωμόνω; δσα; εύστοχου; 
διορθώσει; καί προτροπά; ποιοϋσιν έπί τών ήμετέρων 
λόγων, προσθετομεν καί ήμεϊ; τά ; ακολούθου; πα 
ρατηρήσει; έπί τώ ν άνωθι σημειώσεων τού κυρίου 
Κότσικα (α).

Η  Τιγραία έπαρχία τή ; Αιθιοπία;, είχε πρότε- 
ρύν χωριστόν ηγεμόνα, υποτελή εί; τόν αύτοκρα- 
τορικάν τού Θεοδώρου θρόνον, καί ούχί ανεξάρτητον 
ό λ « ; ,  δπερ εμφαίνει ή λέξι; βα σ ι.ίεν ζ, τήν οποίαν 
μεταχειρίζεται καί ό Ελλην έμπορο;, ΐσω; καθό δια- 
τρίψα; έν μόννι τή  Μουσάβα πόλει τή ; έπαρχία; ταύ · 
τη;,δπου συχνάζουσιν, ώ ; λέγει, καί οί μισσιονάριοι. 
Τού; μισσιοναρίου; είπον τινές, κακώ; ποιοΰντε;, 
ιεραποστόλου;, δνομα πιθανώ; πλασθέν έλληνιστί 
ύπό τώ ν μισσιοναρίων αύτών πρό; σύστασιν τινά 
έαυτών παρά το ϊ; όρθοδόξοι;, δ ιότι βέβαια τόν ιερόν 
απόστολον πδ ; χριστιανό; σέβεται καί ακούει μετά 
προσοχή;. Αλλ οί μισσιονάριοι οΰτε Ιεροί απόστολοι 
είσίν, ανίερα προσφέροντε; καί άνοσίω; σκανδαλίζον- 
τ ε ;  καί διαιρούντε; καί ταράττοντε; τού ; ύπό τόν 
μωαμεθανικόν ζυγόν πάσχοντα; καί στενάζοντα; χρι
στιανού; αδελφού; αύτών, οΰτε τό  σέβα; καί τήν 
προσοχήν τώ ν Ελλήνων κερδαίνουσι ποτέ. Αεγεσθω- 
σαν προτιμότερον ιησσιονό,ριοι διά του ξενικού όνό- 
ματο;, ξένοι δντε; καί ανίερα πρεσβεύοντε; καί προ
σέτι ξένα ώ;πρός τόν Ελληνικόν χριστιανισμόν ένερ· 
γοϋντε; άθεμίτω;. Τό δέ παλαιόν ονομ* Αιθιοπίαν 
προτιμώμεν ού μόνον ώ ; Ελληνικόν αλλά καί διότι 
αύτό μεταχειρίζονται έν το ϊ; έπισήμοι; έγγραφοι; 
οί Λίθίοπε; αύτοί, καθ' α; έχομεν ήμεϊ; πληροφορία; 
παρά τών Αίθιόπων αύτών.

Χαίρομεν τέλο ; δτι ό Ελλην έμπορο; έχει τόσα 
προτερήματα καί έσχετίσθη τόσον μετά τού καλλτ 
φήμου καί φιλέλληνο; τών Αίθιόπων ήγεμόνο; καί 
τού σεβασμίου αρχιεπισκόπου αύτών, ώ ; φαίνεται 
έκ τώ ν κατωτέρω πρό; αύτόν έπιστολών, τά ; δποία; 
μετά πολλή; βέβαια περιεργεία; άναγνώσουσι δήμο* 
σιευομένα; ενταύθα έλληνιστί πάντε; οί όμογενεΐ;. 

ίδού ή έπιστολή τού αύτοκράτορο;.
(Τύπος Αύτοχρατ. σρραγϊοος.)

ο ΗΜΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΤΓΟΚΡΑΤΩΡ 
ΔΒΥΣΣ1ΝΙΑΣ. κλπ. 

ο Τ ω  ιψ ετερω  . l ia r  άγαπητω  ΚνρΙω  ' Iu á rr r ¡ 
Α ό τζ ιχ α  χ α ίρ ε ιτ -  

β Αναγγέλλομεν ϋμϊν τήν παραλαβήν τώ ν ήμετέ

(α ) Παρί τω ν  έν Α ίγύχτω  ‘ Ελλήνων έμπορων χ » !  λογίων, 
ίίίω ς  2έ παρί τοϋ χυρίου Κ ό το ιχ ι ζητοΰμον οοχς έχουσι 6ετι- 
χ ΐς  χχ! ¿πωσοΰν άχριβε'ς είέήσεις περί τοϋ πλη9υσμοΰ χα! τού 
ταχπχού στρχτού τή ς  Αιθιοπίας χαΐ περ! τώ ν  προϊόντων χαί 
τού έμπορίου αυτής, χα! πόσοι χα! τίνες ο! έν αύτή μέτιιχοι ή 
περε—ΐέημοι "Ελληνες, χα! πόσος περίπου ό αριθμός τώ ν  έν τή  
Αιθιοπία σωζομένων απογόνων τώ ν  παλα ών Έ λλή .ω ν , όσοι 
¿πό τ ή ;  πτολεμαϊχίς έποχής ή τής άραβιχής χαταχτήσεως 
μετηνάστευσαν έξ Αίγυπτου είς τή ν  όρεινήν χα! παμρόρον Α ι
θιοπίαν, χα! συνετέλεσαν οΰχ όλίγον εις τή ν ένίσχυσιν χα! δια- 
•τήρησιν τού φιλιχού τούτου χράτους,

ρων δύο έπιστολών, αΐτινε; ένεχειρίσθησαν τώ  -εβα- 
σμ ιω τά τω  αρχιεπίσκοπο) πατρί ήμών Αμπα Σελάμη, 
δστι; μά; άνέφερε περί τώ ν έμπεριεχομενων αύταΐ;, 
περί ων έχομεν τήν φροντίδα, καί σά; εύ-χαριστοϋμεν 
περί δλων τούτων.

β Μερί τή ; συμβουλή;, τήν όποιαν μ ϊ ;  δίδετε 
διά τή ; πρώτη; έπιστολή; σα;, γνωστοποιοϋμεν ΰμϊν, 
δτι δλα τά  χρονικά τή ; Αυτοκρατορία; διατηρούνται 
παρ ήμϊν, καί έν αύτοΐ; σημειούνται δλαι αί συνθή- 
και, αί άπό τώ ν άπωτάτων χρόνων γενόμεναι, καί 
έν αύταϊ; άναφέρεται πάν πράγμ,α εί; τόν καιρόν του, 
καί θέλομεν κάμει τήν νόμιμον χρήσιν αύτών έν και- 
ρω δέοντι.

β Περί τών παραγγελιών μα;, τάς όποία; έφέ- 
ρατε εξ Αίγυπτου διά λογαριασμόν μα;, άν δύνα- 
σθε έλθετε ε ί; ήμ ϊς μ ετ’ αύτών καί θέλετε μείνει 
καθ’ δλα εύχαριστημένο;" άλλω ; θέλετε τά ; στείλει 
μέ έκτακτον άπεσταλμένον σα; πρό; τόν Διοικητήν 
τού Γκελαμπάτ δστι; θέλει μ.ά; τά  μεταβιβάσει μέ 
τόν έκ μ.έρου; σα; σταλησόμενον, δστι; θέλει μά; 
φέρει καί τήν σημείωσιν έκάστου λογαριασμού 
σα; μεθ’ ήμών, διά νά δώσωμεν τά ; δ ια ταγά ; μα; 
περί τή ; έξοφλήσεω; αύτών, καί περί νέων παραγγε
λιών μα; τώ ν εκκλησιών καί τού στρατού ήμών.

β  Οταν διορίσωμεν Διοικητήν δπω; κυβερνά τού; 
τόπου; δπου εύρίσκεται ό Κασακατούρη;, θέλομεν 
σάς διαβιβάσει τήν τιμήν τώ ν πραγματειών σα;, αί 
όποΐαι ήσαν μετά τού αντιπροσώπου σα; Κυρίου Α- 
βούτ, καί τά ; όποια; ό ρηθεί; Κασακατούρη; είχε 
λάβει παρά τού τελευταίου τούτου Κυρίου Αβούτ, 
δστι; καί μά; είχε παρουσιάσει αναφοράν περί τής 
υποθέσεω; ταύτης. Τό καλητερον δέ δπερ έπιθυμοϋ- 
μεν είναι ν άπονέμηται ή εντελή; καί αύστηροτάτη 
δικαιοσύνη, ή μακροθυμ.ία δέ ήμών μά; υποχρεώνει 
νά περιμείνωμεν τήν αυθόρμητον μεταμέλειαν του 
Κασακατούρη, οτε (τά  όποιον θέλει γείνει τ α 
χέως) θέλομεν στείλει Αιοικητά; έκ μέρους ήμών 
καί θέλετε τύχη πλήοου; δικαιοσύνης.

β  Σά; άνταμείβωμεν δέ διά τή ; παντοτεινής, α 
γάπη; μα;, καί απεριορίστου έμπιστοσύνη; μα;, καί 
θέλετε έξακολουθή νά μά; γράφητε" έκφράζομεν δέ 
τήν μεγάλην επιθυμίαν, ΐνα έπισκεφθήτε ήμάς έν 
Αβυσσι víct.

a Ερρωσθε β . 

ίδού καί ή τού Αρχιεπισκόπου*

(Τύποις Ά οχ ιεπ ιτχοχ . αοοαγϊδος).

«  Τή 5 Αμπέρ (Φεβρ.) 4 856.

8 Τώ  λίαν μοι άγαττητώ υίώ Κυρίω Ιωάννη Κό- 
τσικα 8ν Κύριο; φυλάττοι άπό παντό; κακού, έξολο- 
θρεύσοι τοϋ; εχθρού; αύτού, καί λυτρώσοι αύτόν 
άπό τώ ν πονηρών διά πρεσβειών τώ ν προφητών καί 
τών άγιων, χαίρειν.

β  Εστω σοι γνωστόν δτι έλαβον τά ; δεούσα; έ- 
πιστολά;, ας άνέγνων πρό; τήν Α . Μ. τόν Αύτοκρά- 
τορα, δστι; ύπερεχάρη μαθών τό  περιεχόμενον. 

β  Τά χρονικά εύρίσκονται γεγραμμένα έν τή  ίστο-



ρία τών αύτοκρατόρων, και εν ταϊς έπαρχίαις πολ
λών έκκλησιών καί πάν πράγμα έρχεται εις τόν 
καιρόν του. Σέ ευχαριστώ δέ μεγάλως, υΙέ μου, διά 
τήν ΰπόμνησιν καί τήν συμβουλήν σου, ήτις χρησι
μεύει πρός άνάπτυξιν τής Αβυσσινιακής Αυτοκρα
τορίας.

»  Σέ παρακαλώ νά έξακολουθής πάντοτε τάς 
πρός ίμ.άς νεωτέοα; ειδήσεις σου, καί μάς άναφέρφς 
τάς κατά τάς χώρας ύμών καί δ,τι άλλο μορφω 
τικόν εγκρίνεις.

»  2 εσωκλείω έπιστολήν τής Α. Μ. του Αύτοκρά- 
τορος, καί άν δυνηθής νά έλθτ,ς ενταύθα καί γνω- 
ρισθής προσωπικώς μετά τής Α. Μ. λίαν ωφέλιμον 
έσται τούτο πρός πάντας, δ ιότι έρρίζωσεν έν τή  καρ- 
δ ί*  τής Α. Μ. ή πρός ύμ.άς εύμένειά του, διηγούμε
νος τόν άξιότιμον χαρακτήρα σας, καί λε'γων αύτώ 
ό'τι δύνασαι νά τώ  προμηθεύση,ς παν δ ,τι άναγκαίον 
καί χρήσιμον διά τήν Αυτοκρατορίαν.

ϊ  ¿ζήτησα από τήν Α. Μεγαλειότητα τόν Αύτο- 
κράτορα όδηγίας περί τώ ν εμπορευμάτων, ά έφέρατε 
διά λογαριασμόν του έξ Αϊγύπτου, ή δέ Μεγαλειό- 
της του διέταξε νά σταλθώσιν εις τόν Διοικητήν τού 
Γκελαμπάτ μέ υπάλληλόν τινα έκ μέρους ύμών, πεμ- 
πόντων συγχρόνως πρός τήν Α . Μ. έκαστον λογαρια
σμόν σας μ ετ’ αύτού, ϊνα διατάξ-ρ τήν έξόφλησιν των 
καί νέας παραγγελίας.

τ> Απονέμω σοι τάς πνευματικάς ευλογίας τής Α. 
Μακαριότητος τού πατρός ήμών καί Πατριάρχου 
Κυρίλλου.

»  Τής ύμετέρας έντιμότητος 

ϊ  ό έν Χριστώ  διάπυρος ευχέτης 

»  ΑΜ ΠΑ ΣΕλΑΜΕ.

»  Αρχιεπίσκοπος Ά  βυσσινιάς.»

Ε Ι 'Θ .

Γ Α Λ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Ü.
(Συνέχ. '15ε ρυλλάί. 273 χα! 276.)

—οοο—

Οΰτως εϊχον τά  πράγματα μέχρι τέλους τού δευ
τέρου Αιβυκού πολέμου (2 0 2  π .Χ .), δτε οί Βόϊοι, 
οίον βαρέως φέροντες είσήλασαν εις τάς χώρας τών 
συμμάχων τώ ν ‘Ρωμαίων καί ήρπαζον. Τόν δέ κατ’ 
αύτών σταλέντα στρατηγόν όπιον πανταχόθεν κυ- 
κλώσαντες άπέσφαξαν μετά τού στρατεύματος. Ευ
θέως μετά τό  άκουσμα τούτο ό Υπατος Αΐλιος Ποέ- 
τος έδραμε πρός έκδίκησιν. Οί Γαλάται τό τε  φοοη- 
θέντες άπεσύρθησαν, αυτός δέ έλεηλάτησε τήν χώραν' 
μεταβάς δέ μετέπειτα εις Αιγυστικήν εϊλκυσεν εις 
τήν συμμαχίαν τής πόλεως λαόν τινα αύτής (201 
π .Χ .) (4 ). '

Τώ  δ έπομένω έτει οί Γαλάται διοικούμενοι ΰπό 
τού Αμίλκα, 8ν «ϊχεν αφήσει εις Ιταλίαν Αννών ό

Καρχηδόνιος, έπέδρίμον αίφνης ίάς χώρας τών συμ- 
μάχων τής ‘ Ρώμης, ¿κυρίευσαν τήν Πλακεντίαν, τούς 
δέ κατοικΟύντας άπέκτειναν. Προήλθον έπειτα εις 
Κρεμόναν. 0  Πραίτωρ Φούριος Πουρπουραϊος περί Λ - 
ρίμινον τό τε  μετά τού στρατεύματος ώ,ν, έκίνησε 
κατά τών έχθρών μετά τού ίδιοι* καί τού ΰπό. τήν 
διοίκησιν τού Υπάτου Αύρηλίου (άπόντο; αύτού) 
στρατού. Γενομένης δέ μάχης παρά τή  Κρεμόνα, 
νικώσιν οί 'Ρωμαίοι λαμπρώς. πλήθος δέ πολύ τώ ν 
Γαλατών κατακόπτεται. Ούδέν ή ττον δμως ό κατ’ 
αύτών πόλεμος έξηκολούθει καί τό  έπόμενον έτος, δ  
δέ διοικών τά  έκεϊ στρατεύματα Αΐλιος δεν. κατώρ- 
θωσεν ούδέν λόγου άξίον κατ’ αύτών. Οί δέ έφ" έξης 
έκλεχθέντες ί'πατοι Γ . Κορνήλιος Κέθηγος καί Κ . 
Μινούχιος ‘ Ρούφος (4 97 π. X .) έστράτευσαν καί οί 
σύνδυο κατά τού Αμίλκα, δστις ηγείτο αύτών. Τού
των δέ ό Κέθηγος λαμπράν νίκην έλαβε, καί πλείν 
στους τών Γαλατών άπέκτεινε, πολλούς δέ ήχμαλώ* 
τισεν, έν ο’ ς καί τόν στρατηγόν Αμίλκο ν. ό  δέ ‘Ρού
φος έλεηλάτησε τήν χώραν τών Βοΐων καί Λι- 
γύων (1 ).

Οί δέ έφεξής ύπατοι Λ. Φούριος Πουρπουραϊος καί 
Μ. Κλαύδιος Μάρκελλος άπεστάλησαν εις έξακολούθη- 
σιν τού κατά τώ ν Γαλατών πολέμου, οΐτινε; δέν ε ί- 
χον είσέτι ΰποταχθή όλοσχερώς. Οί ύπατοι διεξή- 
γαγον αύτόν ευτυχώς, κατέστρεψαν δύο στρατούς 
αύτών, καί λεηλατήσαντες τήν χώραν έπανήλθον εις 
τήν πόλιν πλήρεις λαφύρων. Έφεξής έπί τής ύπα- 
τείας Σκιπίωνος τού Αφρικανού καί Τ . Σεμπρονίο·* 
Λόγγου (4 94 π. X . ) ,  ό Σκιπίων ένίκησε νίκην κατά 
τώ ν Γαλατών, καί πολλούς αύτών έφόνευσε. Μ ετ’ 
ολίγον ό ύπατος Μερούλας (4 93 π. X .) προσέβαλε 
τούς ΒοιΟυς, ών Ικανούς άπέσφαξε καί ήχμαλώτισεν, 
έν οίς καί στρατηγούς τρεις, καί σημαίας πολλάς, 
καί άμαξας φορτηγούς. Επίσης κατεβλήθησαν καί οί 
Λίγυες' γενομένων δέ νέων υπάτων Α. Κουϊντίου καί 
Δομιτίου Αϊνοβάρβου κατεβλήθησαν Οπό τού Σκιπίω
νος Κασικά εντελώς οί Βόϊοι. Συγχρόνως καί ό αν
θύπατος ©έρμα; έτελείωσε τόν κατά Λιγύων πόλε
μον εγκρατής τής χώρας γενόμενος. Επί τή  κατά 
τών Βοΐων νίκη είσήλασε θριαμβεύων εις τήν Ρώ-, 
μην Γ. Σ. Νασικας (2 ) (19 4 π. X .).

Οί Ρωμαίοι έξηκολούθουν έν τούτοις τόν πόλεμον 
κατά τώ ν Λιγύων καί τών λοιπών Γαλατών. Οθεν 
άπεστάλησαν κατά μέν τών Λιγύων ό Μ. Ούαλέ- 
ριος Μεσσάλας ύπατος, κατά δέ τώ ν  Γαλατών. Γ . 
Λίβιος Σαλινάτωρ (188 . π. X . )  ύπατοι, οϊτινες ού
δέν άξιον λόγου έπραξαν. Οί δέ μετ’  αυτούς Μ. Α ι
μίλιος Λέπιδος καί Κ . Φλαμϊνος έκστρατεύσαντες 
κατά τών Λιγύων υπέταξαν αυτούς (187 π. X .).  
Ενικήθησαν δμως πάλιν οί Αίγυες ϋπά τώ ν υπάτων 
Κ. Φουλβίου Φλάκκου καί Α. Μαλλίου Ακιδίου Φολ- 
βιανού. Υποταγέντων ούτως άλληλοδιαδόχως τών 
διαφόρων Γαλατικών έθνών, άλλων μέν πρότερον, 
άλλων δέ ύστερον, οί Ρωμαίοι ήσαν ήναγκασμένοι νά

(1 ) Τ ίτ. Α·β. X X X I, 2.
(1) Τ ίτ . A Í6. X X X » ,  1 3 , - 1 9 .  Jm l. X X X . 

(3 ) Tí/. Αίβ. X X X V I, 40.
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διατηρούν πάντοτε στρατόν ετοιμοπόλεμου έν τή 
εντεύθεν τών Ά λπ εω ν ή Κισαλπίνη Γαλατία, πρόςκχ- 
τάπνιξιν, ούτως είπεϊν, τών έπαναστάσεων τώ ν φιλο- 
πολέμων τούτων λαών. Κ α τ έτος δέ οί ύπατοι, καί 
άλλοι διοικηταί τώ ν  στρατών άπεστέλλοντο εις Γ α 
λατίαν, Εκτοτε ίσχυσεν ή τών ‘Ρωμαίων δύναμις 
έπί πλέον τών έθνών τούτων, ώστε τέλος, Κ . όπι 
μίου Νέπωτος καί Λ. Ποστουμίου Αλβίνου ( Ι ο ί  
χ .Χ .) ΰπατευόντων, οί ‘ Ρωμαίοι ισχυροί ήδη σφό- 
δρα έφερον τόν πόλεμον καί πέραν τών Αλπεων εις 
τήν άλλως καλουμένην Τρανσαλπίνην, τ) ύπεράλπειον 
Γαλατίαν (1 ). Μετά δέ τήν καταστροφήν τή ; Καρ- 
χηδόνο; (4 46 π .Χ ) οί ‘ Ρωμαίοι μή έχοντε; πλέον 
εχθρόν άξιόμαχον νά φοβηθώσι, Καρχηδονίων μέν ά 
ννφημένων Αχαιών δέ δεδουλωμένων, έκυριάρχουν 
ούτως είπεϊν καί τής Κισαλπίνης Γαλατίας. Μετά δέ 
έτη τρία ΰπατευόντων Λ. Καικιλίου Μετέλλου, καί 
Αππίου Κλαυδίου Πούλχερ, οί Σαλάσσαι, έθνος Γα
λατικόν πέραν τού Πάδου ύπό τά ; Αλπεις οίκούν, έ 
πολέμησαν κατά τού Α. Κλαυδίου Πούλχερ υπάτου 
καί διοικητοϋ τών έν τή  Κισαλπίνη, Γαλατία στρα
τευμάτων. Οί Σαλάσαι διεφέροντο συνεχώς πρός τούς 
Ινσονβρου; ένεκα τών μορίων τού χρυσού, τών έν τώ  
μεύματι τού έκεϊθεν καταρρέοντο; ποταμού Δουρίου. 
Ο ί ίνσουβροι προήλθον εις τόν Υπατον φέροντες εγ
κλήματα κατά τών Σαλασσών. 0  Υπατος ευθέως 
στρατεύει κατ’ αύτών, άλλ’ ή ττά τα ι. Μετά δέ ταΰ- 
τ α  έπελθών ένίκησε καί ΰπέταξεν αυτούς (2 ) (4 33

(1 )  Τ ίτ . Α16. i v  έικτομή X L V II.

(2 ) Συγχεφαλαιοΰμεν ώ ;  έγγ ισ τα  τάς « !ς  Ι τα λ ία ν  í - i ' f o -  
μάς τω ν  Γαλατών χα! τή ν υποταγήν αύτών οϋτω- Έ ν  τή  ΚΙ- 

σαλπίνη Γαλατία  ωχονν τά κατ' έρχάς Αίγυες καί Ούένετοι, έ 

πειτα είσέ6»λον, -υπέταξαν ή  ωβησαν αυτούς οί ‘ Etpoûsxol 

(Tusci) συστήσαντες πρός Β. καί Α. τού Πάδυυ συμμαχίαν 6ώ- 

ίεκα  πόλεων, ών πρωτεύουσα τ,ν Φελσίνη. Οί Έτροϋσκοι άπό 

τού  GO0 περίπου π.Χ. μέχρι τή ς  εισβολής τώ ν  Σενόνων περί τά 

400 π.Χ, ΰπετάγησαν ή έδιώχδησαν ύπό τώ ν  Γαλατών. Άχο- 

λούβως τψ  3 %  έχυρίεοσαν τή ν ’Ομβριχήν πόλιν Μέλπιν (Μ ι·Ι- 

ραηι), Ιιεειτα ώδευσαν πρός τό  Κλούσιον, έπ ειτα  πρός τή ν ‘ Ρώ 

μην, τή ν όποιαν περί τό  390 χχτέλαβον χαΐ έπυρπόλησαν. 

Jkpl τό  367 ήνθον εις τό  Αάτιον. ΈξηχολούΙησαν έ τ ι τώ  361, 

360 χαί 338 εισερχόμενοι χατά τής πόλεως, έως οΰ τώ  349 

¿δίωξαν αύτούς ó Α. Φ- Κάμιλλος, υίός τού Φ. Καμίλλου. Τώ 

312 οί Σένωνες συνευάχησαν μετά τώ ν  Έτρούσχων, άλλ ’ ένι- 

χήόησαν τώ  293, έντελώς 31 τώ  283. Οί ’ Ρωμαίοι τό τε  έ -  
« τ ι σ σ ν  έχ ει τή ν Σ ίναν ή Σενογαλλίαν. Οί Ιό ϊο ι χα! ο! “ Ινσου- 

Εροι ύπέστησαν τό  αύτό από τού 258-232. Ό  Γαλατιχ-.ς πό

λεμος έζερράγη τώ  223- Οί Βόϊοι χαί 'Ινσουβροι β ιηΟεία τών 

Γ α υ α τώ ν  ένιχήβησαν χαί ύπετάγησαν, οί μέν Βόϊοι τψ  224 

οί ί έ  Ίνσουβροι τώ  222. Οί ‘ Ρωμαίοι τό τε  έχτισαν τή ν  Κρε

μόναν χαί Πλακεντίαν τώ  219. Είσβαλόντος τού ’Αννίβα είς 

τή ν Ιτα λ ία ν , έχηοϋχβησαν ύπέρ αύτοΰ. Νιχηίέντος δέ το ν  ’ Αν

νίβα, έπολεμήβτ,σχν άνενδότως. Τ π ετά γησα ν οί Κενομάνοε τώ  
197, ο! Ίνσουβροι τφ  194, οί Βόϊοι τψ  191, οί Αίγυες (Ίβ η - 

ριχόν έθνος) από τον 189-163, ci Εϋγάνιοι τώ  117, οί Σα- 

λάοσαι τώ  143. ‘ Ο Στράβων έν Γεωγρ. Ε’, 1, λ έγ ε ι ort τά  έ 

χτός το ν  Αάδου χατεΐχον πρότερον Βόϊοι χαί Α ίγνε ; χαί Σέ- 
νω·.ε; και Γαισάται- νστερον δέ πολίμοις σννεχέ-.ι Βόϊοι μέν έ -  

ίηλάβησαν, Γαισάται ί έ  χαί Σένωνες ήιρανίσδησαν, ώστε έμει

ναν τά λιγ-.στιχά ούλα χαί τώ ν  ‘Ρωμαίων αί άποιχίαι.

π.Χ ). Εξηκολούθουν όμως ούποι τά ; ληστρικά; αύτών 
έπιδρομά; μέχρι? Αύγουστου, δτε ούτος τώ  2ο π.Χ . 
έντελώς ΰπέταξεν αύτούς, καί έν τή  χώρα ίδρυσε πό
λιν Αύγούσταν Πρετωρίαν καλουμε'νην.

Εκτοτε φαίνεται δτιήέντεύθεν τών Αλπεων Γαλα
τία  ήν έντελώς ύπό τήν κυριαρχίαν τώ ν ‘ Ρωμαίων. 
Διά τώ ν  έν αύτή ίδρυθεισών πόλεων Βονωνίας, Πάρ· 
μας, Μο/τίνης, έκρατούντο είς ύποταγήν οί άτίθασσβι 
ούτοι λαοί, καί ό ‘ Ρωμαϊσμβ; έπί μάλλον καί μάλ
λον διεδίδετο. Παρέλαβον καί τήν ‘ Ρωμαϊκήν Τή
βεννον δ ι’ δ καί Gallia Togata, ή έντό; τού πάδου 
χώρα πρώτον έπειτα καί ή πέραν αύτού ώνομάσθη. 
όψέ ήδη Λικινίου Κράσσου καί Κ. Μουκίου Σκαιόλα 
ΰπατευόντων, (93 π .Χ .) φαίνεται ή χώρα έντελώς 
ήσυχάζουσα. Οί Υπατοι έπορεύθησαν ό μέν Σκαιόλας 
είς τήν λαχούσαν αύτώ Γαλατίαν Τρανσαλπίναν, ό 
δέ Κράσσος είς τήν Κισαλπίναν. Ενταύθα μόλον δτι 
έζήτησεν εχθρούς, δεν εύρεν είμή λη,στρικήν τινα 
συμμορίαν τήν όποιαν κατέστρεψεν. Εφεξής δέ τής 
ιίυνάμεως τής ‘ Ρώμης έπί μέγα ανξηθείσης, τοσούτων 
δ ’ άλλων χωρών ύποταγεισών, τής Γαλατίας Τραν- 
σαλπίνης, Γερμανίας, Ελουητίας, Βρεττανίας, Ισπανίας, 
Λυσιτανίας, Ελλάδος, Μικρά; Ασίας; Αίγυπτου, έπαυ
σαν βεβαίως καί αί τών εντεύθεν τώ ν Αλπεων Γαλα
τών έπιδρομαί καί επαναστάσεις, ό  Αύγουστος τώ  4 5 
π.Χ. υπέταξε καί τούς είς τάς ύπωρείας τών Αλπεων 
Βορείους Γαλατικούς λαούς. Εγένοντο όλοσχερώς υπή
κοοι τών ‘ Ρωμαίων, οϊτινες άλλοτε τοσούτον αύτούς 
έφοβούντΟ, καί τοσαύτα ύπέστησαν. Τώ  89 έτει έ- 
δόθη τοίς Κίσπαδανοϊς τό δικαίωμα τού ‘ Ρωμαίου 
πολίτου, το ϊ; δέ Τρανσπαδανοίς ή δη τώ  49 διά Ιου
λίου Καίσαρος. Εφεξής ή Κισαλπίνα Γαλατία έγέ* 
νετο έπαρχία ‘ Ρωμαϊκή (Provencia), συμπεριληφθεί- 
σης τής Λιγυστικής καί Ούενετίας, καί έκυβερνάτο 
ύπό άνθυπάτου. ίίσ τε  αϋτη διέμεινε καί έπί τών 
Αύτοκρατόρων.

Ϋπέστη έφεξής μετά τής λοιπής Ιταλίας τάς είσ- 
βολάς τώ ν Γερμανικών καί άλλων βαρβάρων έθνών, 
έως ού άναγορευθέντο; έν Παυία βασιλέω; τής Ι τα 
λίας όδοάκρου τώ  496 μ.Χ. κατελύθη τό Δυτικόν 
ρωμαϊκόν κράτος, τής τε  ‘Ρώμης ύποταγείσης είς αύ
τόν καί τών άλλων τής Ιταλίας πόλεων, καί κατα- 
ληφθεισών τών λοιπών χωρών υπό τών Γερμανών, 
ft; άνδρείους καί άξιομάχους άνδρας τούς Γαλάτα ; 
έλάμβανον αύτούς οί ‘ Ρωμαίοι στρατιώτας είς τούς 
πολέμους, πολλοί δέ στρατηγοί Ρωμαίοι εϊχον τ ά γ 
ματα ολόκληρα έξ αύτών συγκείμενα. Βαθμηδόν St 
καί κατ’ ολίγον έδέχθησαν καί τήν γλώσσαν τών 
κατακτητών ‘ Ρωμαίων, καί τούτο κατά μέγιστον 
μέρος συνέβη καί έν τή  πέραν τών Ά λπ εω ν Γαλατία, 
Ισπανία, Λυσιτανία καί αλλαχού. Υστερον δέ συνε- 
χωνεύθησαν οί μείναντες μετά τών έπελθόντων Γερ
μανικών καί λοιπών βαρβάρων λαών, καί ήδη 7 τα · 
.ΙυΙ δντες καί λεγόμενοι άποτελούσι τό  βόρειον μέ
ρος τής Ιταλίας μετά τώ ν λοιπών Λιγυστικών έθνών 
καί Ούενέτων. ( "Ε π ε τα ι  συνέχε ια .)
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ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. 6  Γάλλο; Κ . Περόό, 
6;χις κατ' έπιταγήν του αύτοκράτορος Καπολέοντος, 
μετέβη πρό τίνος εις τήν Μικράν Ασίαν χάριν επ ι
στημονικών ερευνών, άνεκάλυψεν εις Αγκυραν μέγα 
μέρο; τής Διαθήκης του  Α ύγουστον , τής οποίας μό
νον τό  τέλος η το  γνωστόν, ίδού πώς αναγγέλλει 
τά  περί τ ι ς  σπουδαίας ταόττ,ς άνακαλύψεως πρός τήν 
κυβέρνησίν του, έξ Αγκυρας τήν | 6[28 του παρελ
θόντος Αύγούστου'

« . . .  Αναγγέλλω δέ καί επιγραφής άνακάλυψιν, 
Επισκεπτόμενοι τά  παρακείμενα εις τον ναόν, ευρομεν 
βλον τό  πρώτον μέρο; τής ¿λληνικής μεταφράσεως 
τής Αίΐιθήκης γοΟ Λ ΰγουστου, τής οποίας τό τέλος 
είχεν αντιγράψει ό Αμιλτων. Βεβαιωθέντε; ό τι έσώ- 
ζε το  όπισθεν τοίχου οικίας Τουρκικής, ήγοράσαμεν 
καί έκρημνίσαμεν αύτόν. Εΰρών δέ τήν επιγραφήν 
τήν αντέγραψα έργασθείς ημέρας πέντε από πρωίας 
μέχρι; έσπέρας. Αντέγραψα οκτώ όλοκλήρους στή- 
λας, έ ξ  ών αί μέν πρώται τέσσαρε; εχουσί τινα  χά
σματα, άλλ ’ έκ τώ ν άλλων που καί που έλλείπουσί 
τινε; λέξεις. Δεν φαντάζεσθε πόσα νέα πράγματα 
μ,ανθάνομεν περί του βίου τού Αύγουστου, περί τών 
τιμών ό'σαι άπεδόθησαν αύτιΰ καί τά  τοιαΰτα. όμι- 
λεί περί αυτεξουσίου άρχήι·, περί ισοβίου ύ.τατείας, 
καί περί πολλών άλλων, τά  όποια δέν εύρίσκονται 
εί; τό  λατινικόν κείμενον. Υπάρχει δε καί ή χρονο
λογία  τής διαθήκης.

»  Καταγίνομαι νά αγοράσω καί άλλν,ν παρακειμέ
νων οικίαν εις ήν θά είναι τό  με’σον τής επιγραφής, 
δ ιότι ή οικία τήν όποίαν κατηδάφισεν ό Αμ ιλτων 
περιείχε μόνον τό  τέλος, ο

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΕΡ0ΣΤΑΤΙ1Σ. Τό δεύτερον ετο; 
τής πρώτης Γαλλικής δημοκρατίας μετεχειρίσθησαν 
οϊ γάλλοι στρατιωτικοί τούς άεροστάτας πρός κατα- 
σκόπευσιν τώ ν εχθρικών οχυρωμάτων, καί ιδού πώς. 
Εγκρίσει καί διαταγή τής Κυβερνήσεως κατεσκευά- 
σθη κατάλληλος άεροστάτης, ό'στι; κατά πρώτον ά- 
νυψώθη πρός δοκιμ.ήν εις τά  περίχωρα τών Παρι- 
σίων' καθ’ όσον δέ γνωρίζω, ητο ό μόνος χρησιμεύ- 
σας έως τό τε  πρός πολεμικήν κατασκόπευσή. Κα- 
τασκευασθέν δ ι’ εκλεκτού υφάσματος (ίοΓίοΙβε), εί
χε περίμετρον τριάκοντα γαλλικών μέτρων, καί έ- 
κρατείτο διά δύο μακρών σχοινίων μέχρι 540. μέ
τρων ύψος. ίΐ πρώτη δ ’ αύτού κατασκόπευσι; έγέ- 
νετο κατά τήν πολιορκίαν τού Μαυθοι^θ, διοικου- 
μ-ένου τού αεροστάτου υπό τού αξιωματικού Οοιιίο- 
Ιΐοε' οί δέ Αυστριακοί οί πολιορκούντες τό  φρούριον 
τούτο ΐνα έμποδίσωσι τήν κατασκόπευσιν, μετέφερον 
διά νυκτός μέγα τηλεβόλον εις τινα παραπλήσιον 
τού φρουρίου φάραγγα, άφ’ ή; έπυροβόλουν κατά τού 
αεροστάτου, άλλ αί σφαϊραι αύτών ούδεμ.ίαν έπέφε- 
ρον βλάβην. Μετεχειρίσθησαν δέ μετά ταύτα κατά

τό  αύτό έτος οί Γάλλοι τήν διά τού αεροστάτου κα~ 
τασκόπευσιν εί; τήν πολιορκίαν τού Charleroi, καί 
μ ετ ού πολύ εις τήν περί Fleurs μάχην, ή; διαρ- 
κούσης έστεκεν άνω τού πεδίου μετέωρο; έπί 9 κα
τά  συνέχειαν ώρας, ό'τε ό αξιωματικός Cotelles κα- 
τεσκόπευε πάσας τάς κινήσεις τού έχθροΰ, δστι; εκ
πληττόμενος ί'σως καί ύπά τού θεάματος αύτού, ένι- 
κήθη εύκολώτερον ύπό τών γαλλικών στρατευμά
τω ν. Μετεχειρίσθησαν μετά ταύτα τόν άεροστάτην 
τούτον καί κατά τήν πολιορκίαν τής Μαγενδίας καθ’ 
ήν άνυψωθείς έπί 300 μ,έτρα ό αύτός αξιωματικός 
άνω τού πολιορκουμένου φρουρίου, εξίχνιασε πάντα 
τά  αμυντικά τών εχθρών παρασκευάσματα, καί ού
τως έματαίωσε τούς σκοπούς αύτών. Τόν άεροστά
την τούτον έπί τέλους μετέφεραν καί εις τήν κατά 
τής Αίγυπτου εκστρατείαν, άλλ’ ούδεμία χρήσις έ- 
γένετο αύτού. Κ ατά  δέ τό ετο ; 1812 εις τήν κατά 
τής Μόσχας έκστρατείαν τών Γάλλων, Γερμανός τις 
μηχανικό; είχε κατασκευάσει κατά διαταγήν τού Αϋ- 
τοκράτορο; Αλεξάνδρου άεροστάτην οπως χρησιμεύ- 
σ-ρ πρός κατασκόπευσιν τών κινημάτων τού Ναπο- 
λέοντος- άλλά πριν ή γίνη χρήσις αύτού ή δριμύτης 
τού χειμώνο; κατέστρεψε τά  εχθρικά στρατεύματα. 
Γνωρίζομεν ωσαύτως ότι κατά τήν έν ετει 1830 
έκστρατείαν κατά τής Αλγερίας παρεσκευάσθη πρός 
τοιούτον σκοπόν τοιαύτη τ ις  μηχανή, άλλ’ ούδεμία 
έγένετο καί ταύτης χρήσις, καθώς ούδεμία χρήσις 
τοιούτων άεροστάτων έγένετο καθ’ όσον γνωρίζω καί 
εί; τάς μετά ταύτα μέχρι σήμερον μάχας' διο'τι ή 
χρήσις τής μηχανής συνεπιφέρει μεγαλειτέρας άνα- 
λόγως δυσκολίας τώ ν ωφελειών. Καί τω όντι έν πρώ
το ι; είναι άδύνατον νά μέν·ρ στάσιμο; εις ώρισμένην 
τινα  θέσιν ένεκα τής πνοής τών άνέμων’ δεύτερον 
αί διηνεκείς αύτού δονήσεις παρεμποδίζουσι τούς 
έν αύτώ εις τρόπον τοιούτον, ώστε σπανίω; δύνανται 
νά έξακριβώσωσιν έντελώς τά  κατασκοπευόμενα άν- 
τικείμενα- καί τρίτον ή άνύψωσις καί ή έν τή  άτμο- 
σφαίρα διατήρησις αύτού συνοδεύεται ύπό πολλών 
δυσκολιών. 0  έν τή  πολιορκία τής Μαγενδίας παραδ. 
χάριν άεροστάτης τρις κατεκρημνίσθη, καί μάλιστα τήν 
τελευταίαν φοράν κατεθραύσθη τό ύπ’ αύτόν πλοιά- 
ριον. Πολλάκις οί κρατούντες αυτόν 600 άνδρες μ.ό- 
λις ήδύναντο νά τόν κρα τήσω «, δ ιότι ενίοτε παρέ- 
συρεν αύτούς έπί 1 0 0 καί περίπου μέτρα πέραν τής 
θέσεώς των. Επρότειναν μέν τινες νά δεθώσι τά  
διατηρούντα αυτόν σχοινία έπί στερεών στήλων, άλ
λά τό τε  καθίστατο εύκολος ή^κκοπή τών σχοινίων 
ένεκα τής άντιδράσεω; τώ ν ακινήτων τούτων καί μή 
ελαστικών, ώς αί ανθρώπινοι χείρες, στηριγμάτων.

1. ΑΕ-ΚΙΓΑλ.\42.


