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Περί τά  2 ,300 έτη π. X . ή Α ίγυπτο; διετέλει 
διηθημένη μεταξύ τής ΙΓ  διοσπολίτιδος δυναστείας, 
βχσίλευούσης έν Θήβαις καί τής ΙΑ' ξο ΐτιδο ; δυνα
στείας βασιλευούση; έν Μέμφει, ό'τε οί ϊκσώς (11 β  ̂
81)3311 ίερογλυφ.) ή τοι α βασιλείς ποιμένες »  έκ τής 
πετραίας όρμώμενοι Αραβίας, καί φεύγοντες άπό 
προσώπου τών Ασσυριών, ώρμησαν πρός τήν κάτω 
Αίγυπτον καί είςέβαλον εί; αύτήν, έπί τής βασιλείας 
Αμωντιμαίου, τελευταίου βασιλέως τής ξοΐτιδο; δυ
ναστείας, προεχώρησαν μέχρι; Ηλιουπόλεως καί αυ
τής τής πρωτευούσης Μέμφεως, διελθόντε; πάσαν 
τήν χώραν έν πυρί καί σιδήρω, καί ένθρονίσαντες βα
σιλέα έν Μέμφει έκ τοΰ μέσου αύτών Σάλατιν τινά 
άποκατέστ/,σαν τελ.ικώς έν Αιγύπτιο' μετά καιρόν 
4 Σάλατις έκτισε νέαν πρωτεύουσαν τήν Αυαριν παρά 
τήν θάλασσαν έπί τώ ν ασιατικών μεθορίων.

Οι Ϋκσώ; έβασίλευσαν τή ; κάτω  Αίγυπτου, ώς 
ΙΖ ’ αλλόφυλος δυναστεία, 51 I ολόκληρα έτη άπό 
τώ ν αρχών τοΰ κγ' μέχρι τέλους τού ιή πρό Χριστού 
αίώνος, έν ω  έπί τ ί ς  άνω Αίγυπτου, έν Θήβαις, έ 
βασίλευεν ή ΙΕ διοςπολίτις καί ή ισ τ' θηβαίτις, ε γ 
χώριοι δυναστεϊαι. 0  τελευταίος βασιλεύς τή ; ις-' 
θηβαΐτιδο; δυναστείας Ρασεκήν (Ιία-εΡιμηοη ίερο- 
γλυφ.) έβασίλευεν έπί τής άνω Αίγυπτου, οτεό  τ ε 
λευταίος βαβιλεύς τώ ν Ύκσώς Λποφι; ό Β' ή Λπε-

πίας έβασίλευεν έν Αύάρει, απόλυτος κυριάρχης τής 
κάτω Αίγύπτου, πιστεύων είς ένα μόνον θεόν τόν Σου · 
τ έχ  είς άντίθεσιν τώ ν πολυθεϊστών Αιγυπτίων,ώς ανα
φέρει πάπυρο; ιερατικό; τού εν Λονδίνω βρεταννικού 
μουσείου' α Καί έγένετο ή χώρα Αίγύπτου ύποχεί- 
»  ριος τοΐς άλλοφύλοις, καί ούδείς άνέστη βασιλεύς 
»  έν ταϊς ήμέραι; έκείναις, καί ιδού ό βασιλεύ; Ρα- 
»  σεκήν ήν άπλώ; ήγεμών τής άνω χώρας, έν ώ  οί 
»  αλλόφυλοι έξηπλώθηοαν καί έν αΰτή τή  Ιίλιουπό- 
»  λει, έδρεύοιτο; τού βασιλέως αύτών Λπεπία έν τή 
»  πόλει Αύάρει. II δέ χώρα πάσα ην τούτω  Οπο
ί  τελής καί δουλεύουσα αύτώ έν παντί, καί φέρουσα 
»  αύτώ πάντα τά  γεννήματα τής γής Αίγύπτου. Ο 
»  δέ βασιλεύς Απεπία; έξελέξατο έαυτώ είς θεόν 
»  τόν Σουτέχ, είς κύριον αύτού, καί ούδένα έλά- 
» τρευσε θεόν άλλον τών έν τή χώρα.» - - - (πρβλ. 
Bruqsch. llist. d’ Égyple. I. p. 78.).

Εάν αληθώς ή έξοδο; τών Ισραηλιτών έξ Αίγύ
πτου έλαβε χώραν κατά τό  έτος 1321 π. Χρ, ώς 
θέλει άποδειχθή κατωτέρω, ή δέ κατοίκησις τών 
υιών Ισραήλ έν Αιγύπτιο κατά τήν Πεντάτευχον 
(Εξοδ. ιβ'. 40.) διηρκεσε 430 έτη, τό τε  ή έκεΐ δ ια 
μονή τού ίωσήφ πιθανολογείται νά έλαβε χώραν 
περί τά  μέσα τού ιή π. Χρ αίώνος, ή το ι τά  τ ε 
λευταία έτη τής άλ.λοφύλου τών Γκσώ; δυναστείας 
έπί τής βασιλεία; Απόφιο; τού Β’ ή τοι Λπεπία. ό’ς- 
τις κατά τόν άνω πάπυρον έλάτρευεν ένα καί μόνον 
θεόν ώ ; οί Ίσραηλϊται, είς τόν όποιον πάσα ή χώρα 
ήτο υποτελής καί δουλεύουσα έν παντί, φέρουσα
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αύτώ πάντα τά  προϊόντα τή ; γης, καί τοΰ δποίου ή 
κυριαρχία έφθανε μέχρι; Ηλιουπόλεως. Ταΰτα συμ- 
φωνούσι πληρέστατα μετά τώ ν έν τή  Πεντατεύχω 
περί τοΰ έπ'ι Ιωσήφ ζώντος Φαραώ άναφερομένων, 
εί; τόν όποιον έόωκεν ό ’ίωσήφ συμβουλήν νά άπο- 
πεμπτώσρ πάντα τά  γεννήματα τή ; γή ; Αίγύπτου 
(Γένεσ. μά. 34.), καί ό όποιος έδω κ ετώ  ίωσήφ γυ
ναίκα τήν θυγατέρα ΙΙετεφοή ίερέως Ηλιουπόλεως 
(μά. 45 .) (*).

0  βασιλεύς τή ; ά'νω Αίγύπτου Ρασεκήν, έδρεύων 
έν τή  πόλει Είλειθυία έτέλει φόρους τώ  άλλοφύλω 
βασιλεϊ τής κάτω  Αίγύπτου ’ λπεπία, άλλ ’ ό διά- 
δοχ ος αύτοΰ Αμωσις, πρώτος βασιλεύς τής ΙΗ ' διος- 
σιολίτιδος δυναστείας (1706— 16$ I π. Χρ.), κίνη
σα; πόλεμον κατά τοΰ βασιλέως τών Ύκσώς Απε
πία, καί έκπολιορκήσας Αυαριν τήν όχυράν αύτοΰ 
έδραν διά ξηράς καί διά θαλάσσης, έδιωξε τούς 
νομάδας μέχρι τής εν Χαναάν κείμενη; πόλεως Σα- 
ρουέν (Sharuchan ίερογλυφ.), καί ούτως εξόντωσε 
διά παντός τήν αλλόφυλον τώ ν Υκσώς δυναστείαν.

Τό Ιστορικόν τής έπαναστάσεως τής Αίγύπτου 
κατά τών Υκσώς διέσωσεν ήμίν εκτός τοΰ Μανέ- 
Οωνος, καί επιγραφή επιτύμβιος στρατηγού τινο; τού 
βασιλέως Αμώσιος, φέροντο; τού βασιλέως τό  ϊδιον 
ονομα, καί λαβόντος μέρος ενεργόν είς τόν ύπέρ πα- 
τρίδος άγώνα.

α |) ό  αρχηγός τού ναυτικού στρατού Αμωσις, 
β υιός Λβούνας τή ; δεδικαιωμένη; - - - - - -  4) - -
»  λέγει' τήν νεότητά μου διήλΟον έν τή  όχυρά πό· 
β λει Είλειθυία, καί ό πατήρ μου ήτο στρατηγός 
a τού βασιλέως ΡασεκήνΟ; τού δεδικαιωμένου' Βα- 
8 βάς 5) υιό; τής Ρουάν ήτο τό  όνομά του. Ιδού 
β εγώ  κατέστην αρχηγός ά ντ ’ αύτού έπί τού πλοίου 
«  Μόσχο; »  έν ήμέραις τού κυρίου τή ; άνω χώρα; 
a καί τή ; κάτω, Ηλιου κυρίου τού ΛεοντοΟύμου, Α- 
»  μώσιο; τού δεδικαιωμένου. 0) Νέος ήμην καί ούκ 
»  έγίνωσκον έμαυτώ γυναίκα, καί έφεραν έ τ ι τόν 
»  χιτώνα τών εφήβων' κτησάμενος δέ οίκον ιδού 
β διετάγην ϊνα έπιβιβασθώ 7) μετά τού στόλου τού 
β βορρά ϊνα λάβω μέρος έν τώ  πολεμώ' ή ύπηρε- 
β σια μου ήν ϊνα επωμαι τώ  κυρίαρχη άναβαίνοντι 
»  τό άρμα. 8 ) Καί έν τώ  πολιορκεϊσθαι τήν Αυαριν 
β έγώ έπαλε'μησα ίστάμενος έμπροσθεν τή ; Αύτού 
β ίεράς Μεγαλειότητος, καί ιδού προςήγον 9) τώ  
β έχθρικώ πλ,οίω Σιάμ-Μέν νέφερ" ή ναυμαχία έγέ- 
β  νετο έπί τών καλούμενων ύδάτών τής Αύάρεως" 
β εκεί άνέδειξα τήν άνδρίαν μου, 1 0) καί άπέκοψα 
β μίαν εχθρικήν χεϊρα. ό  έπαινος τού βασιλέως 
* έγενετο έπ έμέ, καί περιέθηκαν κλοιόν χρυσούν 
β περί τόν τράχηλόν μου έπί άνδρία, καί ιδού έγέ- 
β νετο καί έτέρα ναυμαχία έν τή αυτή θέσει, καί 
β πάλιν άνέδειξα τήν άνδρίαν μου- I I )  ιδού γάρ

β άπεκοψα καί πάλιν μίαν χεϊρα, καί έκ δευτέρου 
8 περιέθηκαν χρυσούν κλοιόν περί τόν τράχηλόν μου. 
β Καί μαχη εγένετο πεζή πρός νότον τού φρουρίου, 
ο 12) καί ιδου συνελαβον αιχμάλωτον άνθρωπον 
β ζώ ν τα ' έπορεύθην δέ πρός τήν θάλασσαν άγων 
β τόν αιχμάλωτον μ ε τ ’ έμού, καί .υφιστάμενο; μά- 
β χην έν τώ  άπέρχεσθαι 1 3 ) άπό το'ύ φρουρίου' τέ - 
8 λος ήγαγον αύτόν έπί τών ύδάτων' ό έπαινος τού 
8 βασιλέως έγένετο έπ’ έμέ, καί ιδού έτιμήθην καί 
»  πάλιν διά χρυσού κλοιού. —  14) Εάλω δέ ή ό- 
n Χυ?α «εόλι; Αυαρις, έγω  δε ήχμαλώτισα άνδρα 
»  ένα καί γυναίκας δύω, όμού τρεις κεφαλάς, οΰς ή 
»  Αύτού ίερά Μεγαλειότης έκυρώσατο έμοί εί; δοί - 
β λους. 15 Επολιορκήσαμεν δέ καί τήν πόλιν Σα· 
β ρουάν, ή-ις έάλω τό  τρίτον έτος τής Αύτού ίεράς 
β Μεγαλειότητος' ιδού ήχμαλώτισα καί έκεϊ δύω 
β γυναίκας καί άπέκοψα μίαν εχθρικήν χεϊρα' ^ 6) έπί 
» τουτω  περιεβλήθη έμοί χρυσούς κλοιό"; έπί άνδρία,
8-καί ό βασιλεύς έκυρώσατο έμοί τού; αιχμαλώτου; 
β εί; δούλους. Η Αύτού ιερά Μεγαλειότης κατέσφα- 
»  ξεν οϋτω ιού ; άσιάτας νομάδας. - - - - -  (πρβλ. 
Brugsch. Ilist. d’Egyptc. I. ρ. 8 0. 8 1 .)

Τό ΰφο; τής επιγραφής καί τά  περιεχόμενα ένθυ- 
μίζουσιν ήμίν τό ϋφος τή ; Πεντατεύχου καί τού 
Ιωσήφ τα ; περιπετείας' καί ό ίωσήφ ήτο νέος (Γένεσ. 
μά. 12) καί ούκ έγίνωσκε γυναίκα (λθ '. (10 ), καί 
ό Φαραώ περιέθηκε κλοιόν χρυσούν περί τόν τράχη
λον αύτού (μά. 42), καί άνεβίβασεν αύτόν έπί τό 
άρμα τό δεύτερον τών αύτού (μά. 43). Ικανή άπό- 
δειςις τής ταυτότητο ; τών εθίμων καί τώ ν καιρών 
άν όχι βέβαια τών προςώπων.

Μετά τήν κατάλυσιν τής άρχής τών 'Υκσώς, καί 
τήν ένωσιν τώ ν δύο στεμμάτων τή ; τε  άνω χώρας 
καί τή ; κάτω ύπό τήν III ' εγχώριον διοςπολίτιδα 
δυναστείαν (1706  — 1464. π. X .), ό ίωσήφ, ό'ςτι; 
νεανία; έτι είχε περιβληθή έπί τού τελευταίου τών ■ 
ϊκσώς βασιλεω; Απεπία, τήν ύπερτάτην μετά τόν 
βασιλέα τού κράτους άρχήν, έξηκολούθει νά κατοι- 
κή έν Α ίγύπτω, αύτό; καί οί αδελφοί αύτού, καί 
“ κτα ή πανοικία τού πατρός αύτού, ζήσαντο; τού 
Ιωσήφ έτη εκατόν δέκα (Γένεσ. ν'. 22 .). « ’Ετελεύ- 
β τησε δε ίωσήφ, καί πάντες οί αδελφοί αύτού καί 
β πάσα ή γενεά εκείνη' οϊ δέ υιοί Ισραήλ ηύξήνθη- 
*  σαν καί έπληθύνθησαν . . . .  καί κχτίσχυον σφό- 
»  όρα' έπλήθυνε δέ ή γή αυτούς. »  (Εξοδ. ά. 6. 7.)

Πκολουθησεν ή ΙΘ θηβχΐτις δυναστεία (1 4 6 4 - 
1288 π. Χρ.), α άνέστη δέ βασιλεύς έτερος έπ' Α ΐ- 
»  γυπτον, ός ούκ ήδει τόν ίωσή-φ β ,  (Εξοδ. ά. 8.),
»  « τής βασιλείας είς άλλον οίκον μετεληλυθυίας» ώ;
»  όρθώς παρατηρεί ό 'ΐώσηπος (Αρχαιολ. II. Θ'. 1.)
8 Ειπε δέ τώ  έθνει αύτού' ίδού τό γένος τών υιών 
8 Ισραήλ μέγα πλήθος, καί ισχύει ύπέρ ημάς' δεύτε
8 ούν κατχσοφισώμεθα αυτούς, μήποτε πληθυνθή,
»  καί ήνίκα άν συμβή ήμίν πόλεμ.ος, προςτεθήσον- 
»  τα ι καί ούτοι πρό; τού ; ύπεναντίους, καί έκπολε- 
8 μήσαντες ή μάς έξελεύσονται έκ τής γή; β (Εξοδ. 

π. ( “ · 1 0.). 0  βασιλεύ; ούτος δέν είνε άλλος εί μή
I. Α. 5. 27. — KosenmallerBibi. Geograph. III. s. 310.χλπ.’ Ραί'·ε'Ι,ϊ'Λ; δ β ' Μεραμούν, ό επικαλούμενος Σεσόω-

( "O n  ή ίυναοτεία  καθ' ην ό Ίω σ ή ο  δΐίτέ/.Ε1. εις Α ίγυπτον 

ή το  ή τω ν  'Γχοως, παο-δέχβηβαν πάντε; αρχαίοι τ ε  xa ! νέοι 
τη ;  ίόραιχή ; Ιρχα .ολογία ; συγγρατεΤς. (πρδλ. Ίώ ο τπ . χ » τά  
•Λπίων 1. l i - 1 6 ,  xa ! 2 6 - 3 1 .  —  Jahn. Bibi. Arcbaeolng.

σις Σέσωστρις ό μέγα; ('Ραμέσσου Μεραμούν Σέσου 
Σεστέσου-ρά ίερογλυφ.), τρίτος βασιλεύ; τής I® ' Οη- 
βαΐτιδος δυναστεία; (1 407— 1341. π. Χρ.).

ΐίτο  νεώτατος τήν ήλικίαν Ραμεσσή; ό Β Σέσω- 
στρις, ό'τε άνέβη τόν θρόνον τών πατέρων του, ώ ; 
άποδεικνύεται έκ τή ; έξηκονταεξαετούς βασιλείας 
του, καί έξ επιγραφής στήλης τινάς εύρεθείσης έν 
Δάκκα τής Νουβίας, φερούσης χρονίαν τά τρίτον έ  

τος τής άναβάσεω; αύτού έπί τού θρόνου 
σης οϋτω. - —  α Πσο παϊ; ακόμη καί έφερες 
β κόμην είς πλεξίδας' ούδέν μνημείον ήγείρετο άνευ 
»  σού, καί ούδέν έξετελεϊτο άνευ τού νεύματός σου'
8 —  - νεανίσκος ήσο δέκα ετών, καί πάσαι αί οί- 
8 κοδομαί διά χειρός σου έδέχοντο τόν θεμέλιον λί 
»  Οον. (πρβλ. Bruqsch Hist. d'Egypte. 1. p. 137.).

Τάςάπαρχάς τής στρατιωτικής αύτοΰ δόξης έδρέ- 
ψατο έν Αιθιοπία, οπού ύπέταξεν έκ νέου τό έπα 
ναστατήσαν άπό τή ; αιγυπτιακής έπικυριαρχία; βα- 
σίλειον τώ ν ΑίΟιόπων, τό δέ πέμπτον έτος τής βα
σιλεία; του έστράφη κατά τών Χ εττα ίων καί τών 
συμμάχων αύτοϊ; λαών τής Χαναναία; χώρας. Τούς 
κατά τών Χ εττα ίων διαρκείς κατά ξηράν καί κατά 
θάλασσαν πολέμους διηγούνται αί έπιγραφαί τού ίβ- 
σαμβούλ καί αί τού Ραμεσσείου έν Θήβαις, κα- 
Oco; καί τό  έν παπύρω σύγχρονον ποίημα τού Π ιν- 
ταούρ, βασιλικού γραμματέως έπί Ραμεσσή τού Β', 
σωζόμενον έν τώ  βροταννικώ μουσείω (πάπυρο; Sal- 
lier, άριθμ. 3.). Αλλ’ έπί τέλους μετά δεκαπενταετή 
πόλεμον έγένετο μεταξύ τών Α ιγυπτίων καί Χ ε τ 
ταίων ειρήνη, καί συνωμολογήθη συνθήκη περί φι
λία ; καί συμμαχίας καί αμοιβαίας έκδόσεως αύτο 
μόλων καί δούλων φυγάδων, έγχαραχθεϊσα είς α ιώ 
νιον μαρτυρίαν επί στήλης τινός τού ναού τού Αμω- 
νος έν Θήβαις, καί έ’χουσα οϋτως' α 1) Εν έτει κά,
»  τή  21 τού μηνό; Τυβί (1387  π. Χ ρ .) τής βασι- 
»  λεία ; 'Ραμεσσή Β' Μεραμούν τού αίωνοβίου - -  - 
β  2 )  Τή, ήμέρα ταύτη, τής Αύτού ίεράς Μεγαλειότη 
»  τος διατριβοόσης έν τή  όχυρά πόλει Ραμεσσή Με- 
»  ραμούν, καί συντελούσης θυσία; Αμωνι ΙΙλίω  ί ! ·  
β ρω φύλακι τής δικαιοσύνης, Τούμ. τώ  ΙΙλιουπόλ,εω; 
a Θεώ προστάτή, - - -  - 3) ήλθεν έκεί βασιλικό; 
β πρεσβευτής - -  - 4 ) 6 μέγας βασιλεύς τώ ν Χ ετ- 
8 ταίων, Χεττασσάρ, προςήχθη τώ  Φαραώ τώ  ζώντι, 
»  τώ  κραταιώ καί δυνατώ, αίτούμενος ειρήνην - - - 
β  1 2 )  - ·  ·  Λυνάμει ειρήνης ασφαλούς καί πιστής 
β συμμαχίας, εστωσαν ό μέγας βασιλεύς τώ ν Χ ετ- 
β ταίων καί τέκνα τών τέκνων αύτού φίλοι καί σύμ- 
»  μαχοι 'Ραμεσσή Β ’ Μεραμούν τού μεγάλου τής 
»  Αίγύπτου βασιλέως καί τών έγγόνων αύτού' καί 
β  κατά τού; όρους τής προκαταρκτικής συνθήκης 
»  - -  -  22 ) * * “  · έπιστραφήτωσαν οί φυγάδες όπί- 
β σω εί; τήν χώραν 'Ραμεσσή Β' Μεραμούν τού με - 
β γάλου τής Αίγύπτου βασιλέως' εί δ έ  προςέλθωσι 
β τώ  μεγάλω βασιλεϊ τών Χ εττα ίω ν, μή έστωσαν 
»  δεκτοί παρά τώ  μεγάλω βασιλεϊ τών Χ εττα ίων, 
β  άλλ’ ό μέγας τώ ν Χ εττα ίω ν  βασιλεύς έπιστρεψά- 
S τω  αυτούς τώ  Φαραώ τώ  μεγάλω, τώ  έκλεκτώ 
*  τού Ηλιου, τώ  μεγάλω βασιλεϊ τής Αίγύπτου' -

-  -  2 3 )  -  -  -  εί δέ έλθωσιν έν τή  χώρα τών Χ ε τ-  
β  ταίων, ϊνα δούλοι γέ/ωνται έκεί άλλοτρίων, μή έ- 
β στωσαν δεκτοί έν τή  Χ εττα ία  χώρα άλλ [έπι- 
» στραφήτωσαν J Ραμεσσή Β- Μεραμούν τώ  μεγάλω 
» βασιλεϊ τ-ή; Αίγυπτου. -  - -  -  (Brugsrh. Geo- 
β gra]diie. ¡ I .  S. 2 9 .  3 0 . ) .  Τά τελευταία τή ; συν- 
β θήκης άρθρα άπέβλεπον βέβαια τού; ίσραηλίτα;, 
β ϊνα μή προςτεθώσι καί ούτοι ποτέ πρό; τού; ύπε- 
β ναντίου; καί έξελθωσιν έκ τή ; γης » '  (Ιίξοδ. ά.

»  9 .  1 0 . ) .

»  Καί έπέστησεν αύτοϊ; ,_ό βασιλεύ;) έπιστάτας 
»  τών έργων, ϊνα κακώσωσιν αύτού; έν το ϊ; εργοις' 
β καί οικοδόμησαν πόλει; οχυρά; τω  Φαραώ τήν τε  
»  ΙΙιθώμ καί Ραμεσσή, - -  -  καί κατεδυνάστευον 
β οί Αιγύπτιοι τού: υιού; Ισραήλ βία καί κατωδύνων 
»  αύτών τήν ζωήν έν το ϊ; έργοι; το ϊ; σκληροί;, τω  
8 πηλώ καί τή  πλινθεία, καί πασι το ϊ; εργοις τοίς 
β έν το ϊ; πεδίοι;, κατά πάντα τά  έργα, ώνκατεδου- 
β  λούντο αυτούς μετά βίας» (Εςοδ. ά. I I 1 3 .  I 4 . ) .

Επί παπύρου τινός ιερατικού ίτής συλλογή; Α 'Λ - 
ναστάση, άριθμ. 3 .  σελ. 3 .) τών χρόνων 'Ραμεσσή 
Β’ τού Σεσώστριο;, μεταξύ άλλων υπάρχει καί ή α
κόλουθο; σημείωσι;' «  ϊνα συ.ντελεσθώσι τά  έργα 
»  δώδεκα έτών ήχθησαν ό λαό; έν τω  πηλώ καί 
»  τή  πλινθεία καί έν το ϊ; εργοις το ϊ; έν τή πόλει 
β Πιθώμ, ϊνα τελέσωσι τήν πλινθείαν -τήν καθήκου- 
»  σαν άνά πάσαν ημέραν άδιακόπως καί άνευ κα- 
»  ταπαύσεω; άπό τή ; πλινθουργία; β - - - ό τ ι  δέ 
ύπό τήν λέξιν λαό; δέν υπονοούνται οί Αιγύπτιοι, 
άλλ’ οί πάροικοι καί δούλοι ίσραηλϊται καί λ.οιποί 
Ασιάτα ’, μαρτυρεί ό Διόδωρος λέγων (I. 36.) ό τι Σε- 
σόωσι; α - - -  πρός τάς εργασίας τώ ν μέν Λ ίγυ- 
»  πτίων ούδένα παρέλναβε, δ ι’  αύτών δέ τώ ν αίχμα- 
β  λώ τω ν άπαντα κατεσκεύασε, δι όπεο έπί πάσι 
»  τοίς ιεροί; έπέγραψεν ώ ; ούδεί; εγχώριος είς αύτά 
β μεμόχθηκε »  (πρβλ. καί ΙΙρόδ. I I .  1 0 8 . ) .

ΙΪ πόλις Πιθώμ (Πα-χτούμ ίερογλυφ.) πρώτην 
φοράν άναφέρεται είς τόν περί ού ό λόγος πάπυρον, 
σημαί'/ουσχ π ό .Ιιν  όχυράν, πολλάκις μάλιστα μέ 
-τόν ρητόν προςδιορισμόν τού 'Ρα/ιευσί} M tp a jtovV  
έστι δέ Πιθώμ ή παρ Προδότω ( I I .  1 3 8 . ) ·  Ιΐατου- 
μον, καί παρά τοίς μεταγενεστέροι; Ελλ.η,σι καλου- 
μένη Η ρ ώ ω ν  πό./ις, καθώς φαίνεται έκ τής παρα
βολή; τής μεταφράσεω; τών Εβδομήκοντα μετά τού 
εβραϊκού αρχετύπου έξ ένό; καί μέ τήν αιγυπτιακήν 
μετάφρασιν έξ ετέρου' δ ιότι ή χώρα Γεσέν τού ε
βραϊκού κειμένου (Γενεσ. μς·'. 2 8 ' )  μεταφράζεται 
παρά τώ ν Εβδομήκοντα αλεξανδρινών ελληνιστών 
«  κα^'rΗ ρώων πύ .Ιιν  έν γ>) Ρ α ρ εσ σ ή ν , έν ώ  ή αι
γυπτιακή εκκλησιαστική μετάφρασις φέρει s ίΐιθ ώ ρ  
έν 'P a p ta x y  » .  Τά ερείπια τής Πιθώμ έπί Ρ ω 
μαίων έοερον τό  ονομα Vicufi Iudaeorum, καί τήν 
σήμερον ονομάζονται άραβιστί Τέλλ ’ ΐαχουδίε ή τοι 
έβραιοχώριον.

Η πόλις 'Ραμεσσή (Ταα Ραμέσσου Μεραμούν, ίε · 
ρατικώ;) έκ τού ίδιου της ονόματος εμφαίνει καί 
τόν κτίστην, έν ώ  έπί τώ ν ερειπίων της, τά  νύν Á- 
βου Κάσσιπ άραβιστί, καί σήμερον ακόμη σώζονται
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ίγγεγλυμμένοι οΐ θυρεοί Ραμεσσή τοΰ Β Μεραμούν ' τό  όποιον * έγράφη έν * τ „  Γ  ^  ί ϊ ( η ί  ■ 
Σεσωστριος μετά των βασιλικών ονομάτων καί τ ί -  .  ραν τού μηνός Παϋνί, τή ; βασιλεία; τοΰ Φαραώ 

Κα.Τα τ0 π ° ^ · α τ0δ β « « * « 0»  γραμματέα,; »  κυρίου τής δικαιοσύνης, υίοΰ τού Ήλίου, 'Ραμεσσή 
«  εν τη  αυλή τοΰ Σεσωστριος, Ιΐενταοϋρ, > Β’ Μεραμούν του αίωνοβίου, > ό βασιλεύς' ΓΡα·

μεσσής ό Β Μεραμούν Σέσωστρις, μετά μεγάλων τινά

τλω ν . Κατι 
χαί ποιητοΰ

Τοιχοί^φΙ* ν«ί,ΧΟυ -ινός έζιταφίοι, .Γς Άβό-ίλτ-Κοϋρ· «
τω ν  θηβων, αχό τώ ν  χρόνων ΤωΟμώσισς του Γ - (1623— 1377 

Χρ.), -χρ '.σ τώ ττ αιχμαλώτους χαί ίούλους έχ Συρίας χαί 
Παλαιστίνης, εργαζομένους έν τ ώ  χηλφ  χα! τη  χλινθεία.

A ' ^ ξ ^ ν ή  Ε5ατ.,ς· ,4  !ε?4ν ίνβος, νυμφαία λ ω τ ίς  α!γυ- 
ΧΤ,* i n c U t w i  e r f τώ ν  ύόάτων χόχλωβεν χαρά τάς ίχβχς, 

τ4  χόρτον a y i,  χαΐ π:ρ1ξ δενβρ-.στοιχίαι νειλωτιχής άχαχίας· 

« ό »  α θ ό λ ω τ ο ι  άντλσΰσιν υ ί-ρ  xal χληροϋσι τά ς  βτάμ,ους

αυτών. —  ΒΒΠΒ. Δούλοι σχαφεΤς χατεργαζεμενοι τόν χηλόν. —  
ΓΓΓ. Σωροί χηλού χατειργασμένου.—  ΔΔ.'Αχθοφόροι μεταφέ- 
Ροντες τό ν  χηλόν.— ΕΕ. Πλινβουργοί.—  ΖΖ. ’Αχθοφόροι μεταχο- 
ιείΓηντεε τάς χλίνβους. —  ΠΠ. Έ χ ισ τά τα ι τώ ν  έργων.

Ό  έχιγραφή άνωθεν αναφέρει. « Α ιχμ άλωτο ι άχβέντες χαρά 

¡ερας Αϋτοΰ Μ εγαλειότητος, ϊ«α  χτίαωαι τό ν  ναόν του 

εαυτού [χατρός] Ά μ ω ν ο ς ,»  ή 5έ χάτωβεν έχιγραφή, ό τ ι « ο! 
αιχμάλωτοι χατεργάζονται χλίνβους ϊνα  χρηαιμεόαωαιν ε ις  
οίχββομήν του νχοΰ [τιφ "Αμωνος] έν θήδα ις ..

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α . 3 4 1

νίκην έπί τώ ν Χ εττα ίων καί τώ ν συμμάχων αύ 
τώ ν τήν έννάττ,ν ημέραν τού ενδεκάτου μτ,νός Επι- 
φί, τοϋ πέμπτου έτους τής βασιλείας του (1403 . 
π. Χρ·), είςήλθε θριαμβεύων περί τά  τέλη του αϋτοΰ 
ίτους εν τή  όμωνύμφ πόλε; ‘Ραμεσσή, όθεν αύτή 
μαίνεται δτι έκτίσθη τά πρώτα έτη τής βασιλείας του.

«  Συνέταξε δέ Φαραώ παντί τώ  λαώ αΰτοϋ, λέ- 
»  γω ν ' παν άρσεν, 8 έάν τεχθή τοϊς Εβιαίοις, εις 
»  τόν ποταμόν ρίψατε καί πάν θήλυ ζωογονείτε 
»  αυτό (Ε;οδ. ά. 22.). Ην δέ τις έκ της’ φυλής
* Λε·.ί, 8ς έλαβε τών θυγατέρων Λευί καί έν γαστρί 
»  έλαβε, καί έτεκεν άρσεν, ίδόντες δέ αύ: ό άστείον, 
»  έσκέπασαν αύτό μήνας τρεις' έπεί δέ ούκ έδύναν- 
ι  το  αυτό έ τ ι κρύπτειν, Ιλαβεν αύτώ ή μήτηρ αύ- 
ι> του θίβιν, καί κατέχρισεν αυτήν άσφαλτοπίσση, 
»  καί ένεβαλε τό  παιδίον εις αύτήν, καί εθηκεν 
2 αυτήν εις τό  ελος παρά τόν ποταμόν, καί κατε- 
2 σκόπευεν ή αδελφή αϋτοΰ μακρόθεν μαθείν, τ ί  τό 
»  άποβν/όμε ον αύτώ ' κατέβη δέ ή θυγάτηρ Φα
ί  ραώ λούσασθαι έπί τόν ποταμόν' καί αί άβραι 
ί  αύτής παρεπορεύοντο παρά τόν ποταμ.όν' καί 
ϊ  ίδοΰσα τήν θίβιν έν τώ  έλει, άποστείλασα τήν 
»  άβραν άνείλατο αύτήν' άνοίξασα δέ όρά παιδίον 
»  κλαίον έν τή  θίβει' καί έφείσατο αύτοΰ ή θυγά- 
»  τηρ Φαραώ, καί £φη' άπό τώ ν παιδιών τών 
2 Εβραίων τοΰτο' καί ειπεν ή αδελφή αύτοΰ τή  θυ- 
2 γ-ατρί Φαραώ' θέλεις καλέσω σοι γυναίκα τροφεύου · 
2 σαν έκ τών Εβραίων, και θηλάσει σοι τό  παιδίον; 
2 ή δέ εϊπεν ή θυγάτηρ Φαραώ' πορεύου' έλθοΰσα 
ί  δέ ή νεάνις έκάλεσε τήν μητέρα τοΰ παιδιού' είπε 
2 δέ πρός αύτήν ή θυγάτηρ Φαραώ, διατήρησόν μοι 
2 τό παιδίον τοΰτο, καί θήλασόν μοι αύτό, εγώ  δέ 
2 δώσω σοι, τόν μισθόν. Ελαβε δέ ή γυνή τό παι- 
2 δίον καί έθήλαζεν αύτό. Ανδρυνθέντος δέ τοΰ παι- 
2 δίου είσήγχγον αύτό πρός τήν θυγατέρα Φχραώ, 
ϊ  καί έγενήθη αύτή εις υιόν' έπωνόμασε δέ τό  όνομα 
ί  αύτοΰ Μωϋσήν, λέγουσα* έκ τοΰ υδατος αύτόν 
2 άνειλόμην (ίόξοδ· β'. 1 — 10.).
Ταΰτα ή Πεντάτευχος περί τής γεννήσεως τοΰ Μωϋ- 
σέως, αί δέ πράξεις τώ ν Αποστόλων (κεφ. ζ '.  1 8- 
23 .) ποιοΰσι μνείαν τοΰ αύτοΰ συμβάντος ώς ακο
λούθως' -  ·  -  β ηΰξησεν ό λαός καί έπληθΰνθη έν 
2 Α ίγύπτω, άχρις ού άνέστη βασιλεύς έτερος, &; ούκ 
»  ήδει τόν Ιωσήφ. Ούτος κατασοφισάμενος τά γέ- 
ί  νος ήμών, έκάκωσε τούς πατέρας ήμών, τοΰ ποιείν 
2 έκθετα τά  βρέφη αυτών, εις τό μή ζωογονεϊσθαι.
* Εν ώ  καιρώ έγεννήθη Μωσής, καί ήν αστείος τώ  
2 Θεώ' ός άνετράφη μήνας τρεις έν τώ  οικω τοΰ 
2 πατρός αύτοΰ' έκτεθέντα δέ αύτόν, άνείλετο αύ· 
»  τόν ή θυγάτηρ Φαραώ, καί άνεθρέψατο αύτόν έαυ- 
2 τή  εις υιόν' καί έπαιδεύθη Μωσής πάσ·ρ σοφία 
Αιγυπτίων.

ύ  ϊώσηπος έξ άλλου μέρους (Αρχαιολ. II. θ'.) 
προςθέτει, οτι ή θυγάτηρ Φαραώ ή άναθρέψασα τόν 
Μωϋσήν ώνομάζετο Θερμοΰθις, καί ό τι ό Μωΰσής 
υιοθετηθείς παρ’ αύτής καί παιδευθεί; έν πάσγ, σο
φία, άμα ήλικιωθείς διωρίοθη στρατηγός τοΰ κατά 
τής έπαναστησάσης Αιθιοπίας σταλέντο; στρατού'

ό τι νικήσας τούς εχθρούς έδίωξεν αυτούς μέχρι τή ; 
πρωτευούσης αύτών Σαβάς, τήν όποιαν καί έπολιόρ- 
κησεν, ότε Θάρβις ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τώ ν Αί- 
θιόπων έρασθεΐσα αύτοΰ παρέδωκεν αύτώ τήν πόλιν' 
ταύτην ούν νυμφευθείς ό Μωΰσής ήγαγεν εις Α ίγυ 
πτον. O ft ό Μωΰσής έκτός τής Μαδιανίτιδος Σεπ- 
φώρας τής θυγατρός τοΰ ίοθόρ (Εξοδ. βλ 21. γ '.
1.) είχε καί Αϊθιοπίδα γυναίκα μαρτυρεί καί ή Πεν
τάτευχο; ( ’Λριθμ. ιβ'. 1.). a Καί έλάλησε Μαριάμ 
ο καί ’ Λαρών κατά Μωΰσή ένεκεν τής γυναικός τή ; 
2 Αίθιοπίσσης ήν ελαβε Μωΰσής. ό τι γυναίκα Αίθιό- 
2 πίσσαν έλαβε. 2 Α λλ ’ εκεί άποσιωπάται ή κατά 
τής Αιθιοπία; χώραν λαβοΰσα τό  πριν εκστρατεία, 
έν ω  είς τάς έπιγραφάς απαντάται τό όνομα τοΰ 
Μωΰσέως μεταξύ τώ ν κατά τής Αιθιοπία; σταλέν- 
των ποτέ στρατηγών.

I I :  γνωστόν οί έξ Αίγυπτου έν Αιθιοπία καθιστά
μενοι στρατιωτικοί διοικηταί ήσαν ήγεμονόπαιδες ή 
έκ βασιλικού αίματος νομάρχαι, φέροντε; τόν τ ί 
τλον Σουτεν-σέν ή το ι βασιλόπαιδε; (princes)" διαρ- 
κούσης δέ έν Α ίγύπτω  τής εξηκονταετούς βασιλεία; 
Ραμεσσή τοΰ Β' Σεσώστριος, πολλαί έκστρατείαι 

Ιλαβον χώραν κατά τώ ν συνεχώς άποστατουσών 
μαύρων τής Νουβίας, Αιθιοπίας καί Ιϊιβύης φυλών, 
καί έν τώ  μεταξύ έπτά διετέλεσαν έν AiOioxiiy άλ- 
ληλοδιαδόχως αντιβασιλείς, αίγόπτιοι κυβερνήται" 
αί ποικίλαι στοαί τοΰ ναού έν ΒεΟ ήλ-Ούάλλι πα- 
ριστώσι τάς μ-άχα; καί τάς εικόνας τών στρατηγών 
καί διοικητών, όσοι έχρνμάτισαν ποτέ αντιβασιλείς 
τής Νουβίας καί Αιθιοπίας έπί 'Ραμεσσή τοΰ Β' 
Σεσώστριος, φέροντε: τίτλ,ον ο νιος τοΰ βασι.ΪΙω ι:'» 
ή το ι πρίγκηψ- μεταξύ αύτών άναφέρεται καί τό 
όνομα τοΰ Μωΰσέως (Μες, Μέσου, ΐερογλυφ.). Είναι 
αληθές ότι Μώου καί Μώ έν αίγυπτία φωνή καί 
έβραϊστί σημαίνει τό  ύδωρ (Μωΰα καί Μά άραβιστί), 
καί ό Εβραίο; τής Εξόδου συγγραφεύς έκ τοΰ έτύμου 
τούτου παράγει τό  όνομα τοΰ έξαγαγόντος τοϋ; 
υιούς Ισραήλ έξ Αίγυπτου' αλλά τοΰ ονόματος ό σχη
ματισμό; έν ταΐς ίερογλυφικαΐς έπιγραφαϊς είναι 
Μές καί Μέσου, καί σημαίνει βρέφος, παιδίον, ή το ι 
τό παιδίον κατ’ εξοχήν, τό  υίοθετηθέν παρά τή ; 
αύλής τοΰ βασιλέως, (Γ enfant trouvé de la cour 
ώ ; ήθελέ τ ι ;  είπεϊ σήμερον.)

Ανακεφαλαιοΰντες τά  προεκτεθέντα δυνάμεθα έν 
συνάψει νά πορισθώμεν τάς εξής περί βασιλείας ‘Ρα
μεσσή τοΰ Β' καί τοΰ συγχρόνου τοΰ Μωΰσέως πλη
ροφορίας. 'Ραμεσόής ό Β' Μτραμοϋν Σεσόωσις Σί- 
σωστοις ό μέγκς άνέβη τόν θρόνον τών πατέρων του 
δεκαετής τήν ηλικίαν, καί πάσαι αί δημόσιοι οίκο- 
δομαί καί νέαι πόλεις διά χειρ ός αύτοΰ έδέχοντο 
τόν θεμέλιον λίθον' εις τάς οικοδομά; δεν άφηνε νά 
μοχθή ούδείς τών εγχωρίων, αλλά πάσα; τά ; εργα
σίας διά τών αΐχμ.αλώτων καί δούλων κατεσκεύαζεν" 
αί πόλεις Πιθώμκαί Ραμεσσή ιδίως έκτίσθησαν διά 
χειρών τώ ν έν δουλεία καταδεδικασμένων Ισραηλι
τών, άλλ ’ ή κτίσις αύτών διαρκέσασα δώδεκα έτη 
φαίνεται ότι τρχιτεν άπό τού προκατόχου ακόμη 
Φαραώ Μενεφθά-Σηθώ τοΰ Λ ', καθ’ ό τι ‘ Ραμεσσή?



ô Β' Σε'σωστρι;, τό  πέμπτον ήδη έτος τή ; βασιλείας 
καί έπομένως τό  δεκατον πέμπτον τής ήλικίας του 
είςήλθε Οριαμβεύων έν τή  όμωνύμω οχυρά πόλει Ρα
μεσσή. Επειδή δε ό Μωϋσής έγεννλΘλ τά  πρώτα έττ, 
μετά τήν κτίσιν τ ι ς  πόλεως ταύτης, κατά τήν Πεν
τάτευχον, άρα ή γέν.ησίς του συμπίπτει τώ  εκτω 
έτει τής βασιλείας ή το·. δεκάτω εκτω  έτει τής η
λικία: του Φαραώ Ραμεσσή του Β' Σεσώστριος. 
ϊο ΰ το  θέλει έπιβεβαιωθή καί έκ τώ ν κατωτέρω" __ ό 
Μιοϋσή;, ώς θέλει άποδειχθή διά τή ; Πεντατεύχου, 
έξήγαγε τους υιούς Ισραήλ έξ Αϊγύπτου τό  ογδοη
κοστόν τής ηλικία; του έτος, κατά τό  τελευταΐον 
έτος τΫ,ς βασιλείας έτέρου Φαραώ, του διαδεξαμέ
νου τόν τελευτγ,σαντα έν τώ  μεταξύ Φαραώ τής κα- 
ταδυναστεύσεως καί κακώσεως τού λαού τών Ε
βραίων. Κ ατά  Μα.έθωνα, Ραμεσσή; ό Β’ Σέσωστρις 
έβασίλευσεν CG έ τγ , ό δέ διάδοχος αύτοϋ Μενεφθά; 
ό Λ ' 20 έτη" δθεν τεΟέντος του έκτου έτους τ ι ς  
βασιλείας Ραμεσσή τού Β' Σεσώστριος ώς έτους τής 
γεννήσεω; τού Μωϋσέως, τό  ογδοηκοστόν αυτού έ 
τος συμπίπτει άκρ.βώ; τ ώ  ιίκοστώ καί τελευταίο) 
έτει τού Φαραώ Μενεφθά τού Λ -. É-.αργέστερον δεν 
δύνα-ςαι νά άποδειχθή ή συμφωνία τώ ν αιγυπτιακών 
μνημείων μετά τώ ν αίγυπτίων ιστορικών καί τής 
ίεράς τώ ν Εβραίων Γραφής, καί επομένως ή αλήθεια 
αύτή τών πραγμάτων. Μία καί μόν/, αναφύεται κατά 
τά  φαινόμενα δυςκολία καί άντίφασις εις τ ά  προλε- 
χθέντα" γενντ,θέντος τού Μωύσέω; τό  έκτον έτος τής 
βασιλεία; ‘ Ραμεσσή τού Β’ Σεσώστρ.ος, καί έπομέ- 
νως τό  δέκατον εκτον έτος τής γ,λικίας τού Φαραώ, 
πώς γ,δύνατο τό  παιδίον Μωϋσής νά εύρεθή καί υίο- 
θετηθή παρά τής θυγατρός τού Φαραώ, έν ώ ούτος 
φυσικώς δέν γ,δύνατο νά έχη εϊς τοιαύτγ,ν ήλικίαν 
τοιαύτην θυγατέρα; Είνε άλΥ,θές ό τι ή Λϋτού ιερά 
Μεγαλειότης έν τώ  χρονικώ διαστήματι έξηκονταε 
ξαετούς βασιλείας καί ζωής έβδομήκοντα έξ ετών 
άπέκτησεν έκ τώ ν τριών νομίμων αυτού συζύγων καί 
τώ ν  πολυπληθών αυτού παλλακίδων 1 1 1 υιούς καί 
59 θυγατέρας, έκ τώ ν όποιων 23 υιοί καί 13 θυ
γατέρες έζτ,σαν ϊνα φθάσωσι τήν έφΥ,βον ηλικίαν" 
αλλά κατά τήν εποχήν τής γεννήσεω; τού Μωϋσέως 
δέν ήδύνατο νά έχγ, τέκνα ό Φαραώ, μή ών 6 ίδιος 
ένήλιξ. Ενταύθα δμως δέν πρέπει νά λησμονά,σωμεν, 
• τ ι  ή Πεντάτευχος καί αι πράξεις τών αποστόλων δ· 
μιλοϋσαι περί θυγατρός Φαραώ, δέν όρίζουσιν ακρι
βώς περί αυτής, δ τ ι ήτο ή θυγάτηρ του  βασχ.Ιεύον- 
roc Φαραώ, ή το ι 'Ραμεσσή τού Β' Σεσώστριος, άλλ ’ 
άπλώς δ τι ήτο θυγάτηρ Φαραώ, ή τοι θυγάτηρ βα- 
σιλέως, ήγεμονίς έκ βασιλικού αίματος (Princesse 
royale), ήτις γ,δύνατο νά ήνε αδελφή τού βασιλεύον
τος Φαραώ καί θυγα'τηρ τού προκατόχου. Κ α τά  τό 
τυπικόν τής φαραωνικής αυλής ό τίτλος «υιός ή θυγά- 
τηρ Φαραώ »  άπεδίδετο οΰχί μόνον εϊς τούς πραγ
ματικούς υιούς καί θυγατέρας τού βασιλεύοντος Φα
ραώ, άλλά καί εις τούς λοιπούς έξ αίματος συγγε
νείς, ίσοδυναμών μέ τόν καθ’ ημάς τ ίτλο ν  «  πρίγ- 
κιψ" »  καί αύτός ακόμη 6 Μωϋσής έφερε τόν τίτλον 
α βασιλέω; υιός »  (Sulen-sen Ιερογλυφ.) έν ταΐς
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έπιγραφαΐς, οΰχί μόνον ζώντος 'Ραμεσσή τού Β' Σε- 
σώστριος, άλ.λά καί έπί τού διαδόχου του Μενεφθά 
τοϋ Α ', ώ ; θέλομεν ίδεί κατωτέρω, άποδεικνυομένης 
ούτως έναργώς τής πραγματικής υίοθετήσεως αύτοϋ 
έν τή τό τε  φαραωνική αύλή" ώστε καί αυτή ή κατά 
τά  φαινόμενα άντίφασις, δύναται νά ,χρησιμ.εύση, ώς 
άπόδειξις μάλλ.ον τής άληθείας τών παραδόσεων τής 
Πεντατεύχου.

«Μ ετά  δέ τάς ήμέρας τάς πολλάς έκείνας έτελεύ- 
»  τησεν ό βασιλεύς Αϊγύπτου" καί κατεστέναξαν οί
2 υιοί ’ Ισραήλ άπό τών έργων, καί άνεβόησαν" καί 
»  άνέβη ή βοή αύτών πρός τόν θεόν άπό τών έργων, 
s (ίϊξοδ. β'. 2 3 .) - - -  - Είπε δέ Κύριος πρός Μωϋ- 
»  σήν" ίδών είδον τήν κάκωσιν τού λαού μου τού 
2 έν Α ίγύπτώ, καί τής κραυγής αυτών άκήκοα άπό 
β τών έργοδιωκτών" οίδα γάρ τήν όδύνην αύτών, 
»  καί κατέβην έξελέσθαι αυτούς έκ χειρός τώ ν Α ί- 
2 γυπτίων, καί έξαγαγεϊν αύτούς έκ τής γής έκεί- 
2 νης" - -  —  καί νύν ιδού κραυγή τών υιών Ισραήλ 
β ήκει πρός με, κάγώ έώρακα τόν Ολιμμόν, 8ν οί Αι- 
2 γύπτιοι θλίβουσιν αύτούς" καί νύν δεύρο άπο- 
2 στείλω  σε πρός Φαραώ βασιλέα Αϊγύπτου, καί έ · 
2 ξάξεις τόν λαόν μου τούς υιούς Ισραήλ έκ γής Α ί- 
2 γύπτου β (Εξοδ, γ '. 7 —  10,).

Εκ τούτων σαφώς καταδείκνυται, ό'τι καί κατά 
τάς παραδόσεις τώ ν Εβραίων γίνετα ι διάκρισις με
ταξύ τού Φαραώ έπί τού όποίου έγεννήθη καί έξε- 
παιδεύθη ό Μωϋσής, καί τού Φαραώ έπί τού όποίου 
έγένετο ή έξοδος τών Ισραηλιτών έξ Αϊγύπτου" ό 
πρώτος βασιλεύς τή ; Αίγυπτου α μετά τάς ήμέρας 
τάς πολλάς έκείνας ίχε.Ιεύτησεν  2, έπί τού δευτέ
ρου δέ, τού διαδεξαμένου τόν πρώτον, είπεν ό κύ
ριος πρός Μωϋσήν, a δεύρο άποστείλω σε πρός Φα- 
2 ραώ βασιλέα Αϊγύπτου, καί εξάξεις τόν λαόν μου 
ι! τούς υιούς ’ Ισραήλ έκ γής Αϊγύπτου, β

Καί τω όντι 'Ραμεσσήν τόν Β’ Μεραμούν Σέσω- 
στριν «  μετά τάς ήμέρας τάς πολλάς έκείνας 2 ή τοι 
μετά έξηκονταεξαετή βασιλείαν, διεδέχθη ό υιός αυ
τού Μενεφθάς ό Α ' α (Μερ-έν-Φθά, ΐερογλυφ.) »  
κύριος τώ ν διαδημάτων, έπιφανή; ώς ό Φθά έν μέ
σω μυριάδων καί νέμων τήν δικαιοσύνην έν τε  τή  
άνω χώρα καί τή  κάτω 2 ώ ; άποφαίνονται οί βα
σιλικοί αύτοϋ τίτλο ι, βασιλεύσας τής Αίγυπτου κατά 
Μανέθωνα είκοσιν έτη (1 341 — 1321 π. Χρ·).

Ó Μωϋσής, περί τού όποίου άνεφέραμεν άνωτέρω, 
δ τι έπί τών τελευταίων έτών τή ; βασιλείας Ραμεσ- 
σή τού Β ’ Σεσώστριος διέτριβεν στρατηγός καί 
άντιβασιλεύς έν Αιθιοπία, φαίνεται δτι έξηκολούθει 
νά διακατέχη τήν υψηλήν αύτήν Οέσιν καί έπί τών 
πρώτων έτών τής τού Μενεφθά βασιλείας" έπί τών 
βράχων τής Συήνη; (τά  νύν Ασσουάν) σώζεται μέχρι 
σήμερον έγγεγλυμμένη στήλη, φέρουσα χρονίαν τά  
πρώτα έτη τής βασιλείας Μενεφθά τοΰ Λ ’, ήτις μνη
μονεύει μεταξύ άλλων καί τού βασιλόπαιδος κυβερ
νήτου τής Αιθιοπίας Μωσέως" 2 (Σουτεν-σεν εν Κους 
Μέσου ΐερογλυφ.).

Περί τά τελευταία έτη τής βασιλείας Μενερθά τού 
Α ’ άνεδέχθη ό Μωϋσής ϊνα έξαγάγνι τόν λαόν Ίσρα-
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ήλ έκ γής Αίγυπτου, καί περί τήν έξιστόρησιν τών 
περιπετειών τής άποδημίας περιστρέφεται ολόκληρον 
τό  δεύτερον βιβλίον τής πεντατεύχου, τό  έκ τούτου 
καλούμενου Εξοδος. Τό πραγματικόν τούτο συμβάν 
διαιώνισεν εις τούς μετέπειτα χρόνους ούχί μόνον ή 
τώ ν Εβραίων παράδοσις, άλλά καί αύτή τής Αίγύ- 
πτου ή ιστορία. Μανέθων ό Σεβεννύτης, ιστοριογρά
φο; καί ΐερεύς, πεοιέγραψεν άκριβώς τά  τής εξόδου, 
άν καί υπό τήν αιγυπτιακήν τού πράγματος έποψιν, 
καί ταϋτα διέσωσεν ήμίν έν παρενθέσει ό Ιώσηπος 
(κατά Απίων. I. 26.), δςτις παρέδωκεν ήμίν καί τήν 
έ τ ι Οαυμασιωτέραν καί έπί τό  παραδοξώτερον πε- 
ποικιλμένην περιγραφήν τοΰ αύτού άντικειμένου κατά 
τόν σύγχρονον τού Αίλιου Γάλλου Χαιρέμονα (κατά 
Απίων. I. 32 ·)· Καί Εκαταϊο; ό Αβδηρίτης, σύγ
χρονο; Πτολεμαίου τού Λάγου, περιέγραψεν άκριβώς 
τά  κατά τήν έξοδον τών ’ Ισραηλιτών έν τοίς Α ιγυ
πτιακοί; του (παρά Διοδώρω" παραλειπόμενα" §. 40.). 
άναφέρων ρητώς τόν Μωϋσέα καί τά  έργα αύτοϋ. Τόν 
Εκαταϊον ήκολούθησε καί αύτός ό Διόδωρο; (I. 27. 
55. παραλειπόμ. 34.) καί ά Στράβων (σελ. 760. 
761.)" τό αύτό συμβάν περιέγραψαν καί άλλοι άλ· 
λοιοτρόπως, οίοι Λυσίμαχος (παρά Ιωσηπ. κατά Α 
πίων. I. 3 4) καί Τάκιτος (ΙΙΐβίοΓ. V . 2 — 5.).

Σκοπός τής πραγματείας μου ταύτης δέν είνε ή 
λεπτομερής έκθεσις τώ ν κατά τήν έξοδον συμβεβη- 
κότων, ούδέ ή κριτική έξακρίβωσι; τώ ν καθ’ έκα- 
σ τα  έπί τού αύτοϋ άντικειμένου άναφερομένων ύπό 
τώ ν διαφο'ρων έβραίων, αίγυπτίων, έλλήνων καί ρω
μαίων συγγραφέων, άλλ ό προσδιορισμός τών δύω 
βασιλικών προςώπων, τού πρό τή ; έξόδου βασιλέω;, 
δστι; ο μετά τά ; ήμέρας τάς πολλά; έκείνας ¿ τε
λ εύ τη σε  2 , καί τού Φαραώ έπί τή ; έξόδου, πρός 
τόν όποιον άπέστειλεν ό κύριος τόν Μωϋσήν, α ϊνα 
έξαγάγνι τόν λαόν του έκ γής Αϊγύπτου 2.

11 χρονολογία τών Εβραίων ήρξατο άπό τού πρώ
του μηνός τής έξόδου, δτε άνεχώρησαν άπό τή ; ¿ι 
Λ ίγύπτω  πόλεω; ΓΡαμεσσή" «  άπήραν έκ 'Ραμεσσή 
2 τώ  μ.ηνί τώ  πρώτω, τή  πεντεκαιδεκάτρ ήμέρα 
2 τού μηνός τού πρώτου, τή  έπαύριον τού πάσχα έ- 
β  ξήλθον οί υιοί Ισραήλ έν χειρί υψηλή εναντίον 
β πάντων τώ ν Αίγυπτίων β (Αριθμ. λ γ ' 3 .). Περί 
τό  τέλος τού τεσσαρακοστού έτους μετά τήν έξοδον, 
συνεπλήρωσεν ό Μωϋσής τούς νόμ.ους οϋς διέταξε 
πρός καθίδρυσιν τού πολιτεύματος τών Εβραίων δη- 
μοσιεύσα; τό δευτερονόμιον, καί προανήγγειλε τόν 
έγγίζοντα  θάνατόν του* - - - β Εν τώ  τεσσαρακο- 
β στώ  ετει, έν τώ  ένδεκάτω μ.ηνί, μ ιά  τού μηνός, 
»  έλάλησε Μωϋσής πρό; πάντα; τούς υιού; Ισραήλ" 
2 κατά πάντα δσα ένετείλατο Κύριος αύτιϋ πρό; αύ- 
β τού;" β (Δεύτερον, ά. 3 ) β καί συνετέλεσε Μωϋ- 
β σής λαλών πάντα; τού; λόγους τούτους πρό; πάν
ε τα ; υιού; Ισραήλ, καί είπε πρό; αύτούς" έκατόν 
β καί είκοσιν έτών έγώ είμί σήμερον" ·  —  (Δεύτε- 
β ρον. λά. 1. 2.). Μωϋσής δέ ήν έκατόν καί είκοσιν 
β έτών έν τ ώ  τελευτάν αύτόν. β (Δεύτερον, λ δ ’. 
7 .).—  Κ ατά  ταϋτα, άφ’ ού ό Μωϋσής άπέθανεν 120 
έτών μετά τήν γέννησιν αύτοϋ, καί 40 έτη μετά

τήν έξοδον, ή ηλικία του κατά τόν καιρόν τής έξό
δου ήτο ύγύοήχοντα ¿τώ ν.

Κ ατά  Μανέθωνα πάλιν, βασιλεύσαντος ‘ Ραμεσσή 
τού Β' Μεραμούν 66 έτη, διεδέχθη αύτόν Μενεφθας 
ό Λ ' βασιλεύσας 20 έτη" (Με'νοφις καί Λμένοφις 
κατά τόν Ιώσηπον, Μένοφις, Μένοφτις καί Μένοφρις * 
κατά τούς λοιπούς χρονογράφου;, Μερ εν φθά ίερο- 
γλυφ.). Κ α τά  τήν Πεντάτευχον, έπί τούτου τού 
Φαραώ, τού άμέσω; διαδεξαμένου τόν τελευτήσαντα 
Φαραώ τή ; καταδυναστεύσεως τώ ν  Εβραίων, ‘ Ραμεσ
σήν τόν Β’ Μεραμούν Σέσωστριν, συνέβη ή έξοδος 
τώ ν Ισραηλιτών, καί κοινή υπάρχει γνώμη, δτι ή 
ήμέρα τής έξόδου ήτο καί ήμέρα τής άποβιώσεως 
τοΰ Φαραώ, κατακλυσθέντος ύπό τώ ν ύδάτων" έπί 
τοιαύτν, υποθέσει, τού Μενεφθά βασιλεύσαντος 20 
έτη κατά Μανέθωνα (1341-1321  π. Χρ.), δ θάνα
τό ;  του, καί επομένως ή έξοδος τών Ισραηλιτών 
έλαβον χώραν έν έτει 1321 π. Χρ. άρα ό τότε 
όγύοηχυντοΰτηζ κατά τήν Πεντάτευχον Μωϋσής, 
έγεννήθη τό έκτον έτος τής βασιλείας ‘ Ραμεσή τού 
Β' Μεραμούν Σεσώστριος (1402  π. Χ ρ ·), έν έτος 
μετά τήν θριαμβικήν τού βασιλέω; είσοδον έν τή  
πόλει ‘ Ραμεσσή, καί δύο ή τρία έτη μετά τήν κ τί-  
σιν τή ; πόλεως ταύτης ύπό τώ ν έν δουλεία κατα- 
δυναστευομένων Ισραηλιτών, καθ’ ά έξεθέσαμεν ά
νωτέρω.

"Ó  θάνατος δμω; τού διαδεξαμένου τό ν  Σέσωστριν 
Φαραί) έν τή  έρυθρά θαλάσση έπί τής έξόδου τώ ν 
Ισραηλιτών, δεν άναφέρεται ρητώς έν τή  Πεντατεύχω,' 
άλλ’ άπλώς ή παρ’ αύτοϋ ένεργηθεϊσα καταδίωξις, 
καί ή φθορά τού κατά τώ ν Ισραηλιτών άποσταλέν- 
τος στρατού του. —  ο Κ α ί άνηγγέλη τώ  βασιλεί 
2 τών Αιγυπτίων, δ τι πέφευγεν ό λαός . . . έζευ- 
d ξεν ουν ό Φαραώ τά  ά'ρματα αύτοϋ, καί πάντα 
β τόν λαόν αύτού συνεπήγαγε μεθ’ έαυτού" καί λα- 
β βών έξακόσια ά'ρματα εκλεκτά, καί πάσαν τήν 
β ϊππον τήν Αίγυπτίων, καί τριστάτας έπί πάν- 
β τω ν . . . κατεδίωξεν όπίσω τών υιών Ισραήλ, οί 
β δε υιοί Ισραήλ έξεπορεύοντο έν χειρί ύψηλή" καί 
β κατεδίωξαν οί Αιγύπτιοι όπίσω αύτών, καί ευρο- 
2 σαν αύτούς παρεμβεβληκότας παρά τήν Οάλασ- 
2 σαν" καί πάσα ή ϊππος καί τά  άρματα Φαραώ, 
β καί οί Ιππείς καί ή στρατιά  αύτοϋ απέναντι τής 
β έπαύλεως, έξεναντίας Βεελσεπφών" καί Φαραώ 
β προςήγί . . . (Εξοδ. ιδ '. 5 — 10). Εως έδώ γ ίν ε 
τα ι λόγο; περί τού Φαραώ όδηγοϋντος τού; Α ι
γυπτίους εις καταδίωξιν τώ ν υιών ’ Ισραήλ, άλλ 
άφ’ δτου . . .  * ύπήγαγε Κύριος τήν θάλασσαν έν 
άνέμψ νότω βιαίω δλην τήν νύκτα, καί έποίησε 
τήν θάλασσαν ξηράν καί έσχίσθη τόυδωρ.Β (Εξοδ. 
ιδ '. 2 1), έκτοτε πλέον δέν γίνεται λόγο; περί τού 
Φαραώ προςωπικώς, άλλά μόνον περί τής καταδιω- 
κούσης στρατιάς τών Αίγυπτίων. . . «Κ α ί κατεδίω- 
2 ξαν οί Αιγύπτιοι, καί είςήλθον όπίσω αύτών [τώ ν 
β  υιών Ισραήλ], καί πας ϊππος Φαραώ, καί τά  άρ- 
β ματα καί ο ί άναβάται εις μέσον τής θαλάσσης. 
β Έγενήθη δέ έν τή  φυλακή τή εωθινή, καί έπέβλε- 
2 ψε Κύριος έπί τήν παρεμβολήν τών Αίγυπτίων,
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S έν στύλω πυρός κ α ί νεφέλης, καί συνετάραξε τήν 
β παρεμβολήν των Αιγυπτίων καί συνέδησε τούςάξο- 
ι  να; τών αρμάτων αύτών, καί -/¡γαγεν αυτούς μετά 
»  βίας. Καί είπαν οί Αιγύπτιοι φύγωμ.εν άπό προσώ- 
»  που Ισραήλ, όγάρ Κύριο; πολεμεΐ περί αύτών τού;
»  Αιγυπτίου; (ιδ '. 23 25 . . . Εξέτεινε δέ Μωϋσής
*  τήν χεΐρα επί τήν θάλασσαν, καί άποκατέστη τό
*  ύδωρ πρό; ήμ:ραν επί χώρας’ οί δέ Αιγύπτιος έ- 
»  φυγον ύπό τό  ύδωρ’ καί ¿ξετίναζε Κύριος τού; 
ν Αιγυπτίου; μέσον τής θαλάσσης' καί έπαναστρα- 
»  φίν τό  ύδωρ ¿κάλυψε τά  άρματα καί τού; άνα- 
»  βάτας, καί πάσαν τήν δύναμιν Φαραώ τού; είςπε- 
β πορευμένου; όπίσω αύτών [τώ ν υίών Ισραήλ] εί;
»  τήν θάλασσαν, καί ού κατελείφθη έξ αύτών ούδέ 
»  εις.»  (ιδ '. 27. 28 .).- Ενταύθα περί τά ; δυνάμεω; 
Φαραώ γίνετα ι ό λόγο; καί ούχί περί αϋτοΰ τού βα- 
σιλέω;’  επίσης έν τώ  νικητηρίω άσματι τών Ισραη
λιτών, καί έκεΐ ακόμη γίνεται λόγο; περί τά ; έξο- 
λ.οθρεύ:εω; τού στρατού τώ ν Αιγυπτίων ούχί δέ 
καί αύτού τού Φαραώ ίδια’ σ άρματα Φαραώ, καί 
»  τήν δύναυιν αύτού έρριψεν εί; θάλασσαν, έπιλε- 
»  κτου; άναβάτας τρ ιστά τα ;’  κατεπόθησαν έν έρυ- 
β θρδ θαλάσση· πόντω έκάλυψεν αύτού;’ κατέυ/,σαν 
> εί; βυθόν ώ ;εί λίθο; (Εςοδ. ιέ. 4. 5.) . . . ό τ ι  
»  είςά,λθεν ίππο; Φαραώ σύν άρμασι καί άναβάταις 
»  εί; θάλασσαν, καί έπ·/,γαγεν έπ’ αύτού; Κύριος τό 
Β υδωρ τά ; θαλάσση;» (ιέ. 1 9 .).—  έκ  τούτων γί
νεται δήλον κα τ' εμέ, ό'τι ό Φαραώ Μενεφθά; 6 
Λ ’ ηγαγε μέν τόν στρατόν του κατά τών φευγόντων 
Ισραηλιτών μέχρι τών μεθορίων, απέναντι τά ; έπαυ- 
λεως Πι·άϊρώθ, άναμέσον Μαγδώλου καί άναμέσον 
τη ; θαλάσσης άντικού τά ; Βεελσεπφών, άλλά μετά 
την εΐ;οδον τού λαού τών Εβραίων εί; τάν ξηρανθεΐ- 
σαν κοίττ.ν τά ; άμπωτιζούση; θαλάσσης, διε'ταξε μέν 
τό  ιππικόν καί τά  άρματα νά παρακολουθήσωσι καί 
έκεΐ ακόμη τούς υΙού; ’Ισραήλ, αύτός δε ό ΐδ  ο; 
μετά τού πεζικού του έπέστρεψεν εί; Θήβας, ότι 
Μενεφθά; 6 Α ’ δεν κατεποντίσθη μετά τής καταδιω- 
κούση; τού; ’ ΐσραηλίτας στρατιά; του, άλλ ’ έπέζησε 
τελευτήσα; τό  αύτό μέν έτος άλλ’ ύστερώτερα τ ις  
εξόδου, έπιμαρτυρούσιν οί αϊγύπτιοι καί Ιλληνες 
συγγραφείς, οίτινε; ίστερούσιν αύτόν ζώ ντα  έτι καί 
μετά τήν καταδίωξιν τ ώ ν ’Ισραηλιτών, καί ό μέχρι 
τούδε εί; την κοιλάδα τών Βιβάν-έλ-Μολούκ άντικρύ 
τώ ν  ©ηβών σωζόμενος τάφο; του, ούχί μακράν τού 
τάφου τού πατρός του ‘ Ραμεσσή Β’ Σεσώστριος, καί 
τώ ν τού πάππου του Μενεφθά Σηθώ τού Α ', καί τού 
προπάππου του Ραμεσσή τού Α*.

Κ α τά  συνέπειαν τών ανωτέρω ή έ ςοδος τώ ν ’ Ισ 
ραηλιτών έγένετο μέν κατά τό  τελευταϊον έτος τής 
εικοσαετούς Μενεφθά τού Α ’ βασιλείας, άλλ ή τ ε 
λευτά τού βασιλέως δέν έλαβε χώραν έν καιρώ της 
έξόδου άλλά μικρόν μετά ταύτα έν τοΐς βασιλείοις 
του. Κ α τά  τόν Μανέθωνα μάλιστα, Μενεφθας ό Α ’ 
έπιστρέφων έξ Αιθιοπίας κατέστρεψε μέγα μέρος τών 
ακαθάρτων ποιμένων, ώ ; όνομάζει αύτός τούς Ισ · 
ραηλίτας, άλλά μόλις ό υίό; αύτού Σηθώ; Μενεφθά;

ό Β' συνεπλήρωσε τό έργον τη ; έξόδου τών ’ Ισραη
λιτών, διοίξα; αύτού; μέχρι Συρίας.

Οϋτω; άποδεικνύεται έν πάση περ-.πτώσει, ό'τι 
'Ραμεσσά; ό Β' Μεραμούν Σ.σόωσι;, Σέσωστρι; είνε 
ό Φαραώ της καταδυναστεύσεω; καί κακώσεω; τού 
λαού τώ ν Εβραίων, ό δέ διάδοχο; ςμύτυΰ Μενεφθά; 
ό Α ', ό Φαραώ τη ; καταδιώξεω; αύτών καί έξόδου.

Κ Ε Ρ Ο Γ Τ Σ Ο Σ .

Β Ο Ρ Ε ΙΟ Σ  Α Φ Ρ ΙΚ Η .

— ο ο ο —

Ή  ιστορία είναι τό  μνημεΐον τού παρελθόντος 
καί ό δείκτη; τού μέλλοντος, χρησιμεύουσα πρό; τά  
έθνη πάντοτε ώ ; ό γ'νώμ.ων καί ό κανών όλων τών 
μεγάλων συμβεβηκότων τής ΰπάρξεώς των. ’Αφού 
ή τελευταία επιτυχής έκστρατεία τής Καβυλίας έ
θεσε τέρμα εις ολας τάς βανδαλικά; βιαιοπραγίας, 
έξέλιπε καί ή παραμ-ίκροτέρα βαρβαρική άντίστασις 
έν τά  ’Αφρική, καί ή Άλγ-ερία είρηνεύουσα παρέχει 
μέγα εχέγγυον τη ; ισχύος τού εύρωπαϊκού πολιτι
σμού. Καλόν άρα νά έχωμέν τινα ; ειδήσεις περί τη ; 
ιστορίας τά ; Βορείου ’Αφρικής.

Α '.

Μυθολογική ή Βιβλική περίοδος.

Α ϊ πρώται ειδήσεις τής ’Αφρικανικής ηπείρου, κα
θώς σχεδόν καί δλαι αί τώ ν λοιπών μερών τά ; ύ- 
δρογ'είου σφαίρας, είνε σκοτειναΐ καί αβέβαιοι, μόλις 
άξίζουσαι νά άναφέρωνται δ ι’ άπλης μνήμης καί ώς 
μικροί μύθοι, τώ ν όποιων μόνη άξια είνε ή άρχαιό- 
της, μύθοι μεμιγμένοι μ ετ’ άναποφεύκτου πλάνης 
πολλάκις γελοίας.

Ή  ’Αφρική ύπήρχε πρό πολλών ήμερών, πρό χρό
νων, πρό αιώνων, δτε φαίνονται έν αύτή ώ ; πρώτοι 
της κάτοικοι, αύτόχθονε; η μετανάσται, οί Νασα- 
μώνες, οί Γετούλιοι καί οί Γεραμάντοι, έθνη άγρια, 
νομαδικά, λευκά, μελανά, μεμιγμένα, αμφιβόλου καί 
συγκεχυμένης καταγωγής, καθ' Ηρόδοτον καί Στρά
βωνα, τ^ύς πατέρας τούτους τής ιστορίας καί γεω 

γραφίας.
'ΐΐμέραν τινά  ό 'Ηρακλής, όδηγών ’Ασιατικόν στό

λον, κατεκυρίευσε τό  βόρειον τής ’Αφρικανής ηπεί
ρου. Μετά τούτον, κατά τήν αύτήν εποχήν ή καί 
πολύ μεταγενέστερον, φθάνουβιν οί απόγονοι τού 
Χάμ, δκοχθέντες έκ τής Ίουδαίας ύπό τών Εβραίων.

Πότε, πώς καί διατί δλοι ούτοι οί μετανάσται 
ήλθον νά ταράξωσι τήν άγρίαν ΰπαρξιν τώ ν ’Αφρι
κανών αύτοχθόνων, μόνος ό θεός τό  γνωρίζει. "Οπως 
καί άν ίγ-γ, οί διάφοροι ούτοι τυχοδιώκται κυριεύ- 
ουσι τά ς  μεσογείους οχθας τής Αφρική; άποκρούσαν- 
τες τούς αύτόχθονα; Νασαμ,ώνας, Γετουλίους κτλ. 
καί ζητούσι νά έξασφαλίσωσι τάς κτήσεις των ές 
αεί δ ι ’ άποικιών, απαράλλακτα ώς πράττομεν ημείς 
•όί σύγχρονοι σήμερον’  άφ’ έτέρου οί Νασαμώνες, κλ.

Π  Α Ν  έ

τούτέστιν οί άγριοι ή οί βάρβαροι, ώ ; τούς ώνόυ.α- 
ζον αναμφίβολοι; οί ξένοι κατακτηταί, ή καθ’ ήμά; 
σήμερον οί Βερβεροί, οί Καβύλοι, οί Τουαρούγοι, κλ. 
μέ άλλα; λέξεις, οί νόμιμοι ίδιοκπήται τού τόπου, 
οί αύτόχθονε:, άπεσύρθησαν ■ εις τόν Ά τ λ α ν τα  καί 
εί; τήν έρημον, καί άρχισαν κατά  τώ ν αλληλοδια
δόχων καταχτητών τω ν τήν άνήκουστον εκείνην πά
λην, ήτις διαρκεϊ άπό τεσσαράκοντα ήδη καί επέ
κεινα αιώνων.

Οί ’Ασιανοί (πέρσαι, Μηδοι καί ’Αρμένιοι) προή- 
χθησαν οί μέν έκ τών Νουμηδών οί δέ έκ τώ ν Μαύ
ρο) ν’ οί υιοί τού Χάμ σχηματίζουσι τόν πρώτον πυ
ρήνα τώ ν κατοίκων τώ ν πεδιάδων, καί ώ ; άπόδειξιν 
άναφέρουσι πολλάς φυλάς Άραβο-Καβυλικάς τής σή
μερον, αιτινες διϊσχυρίζονται ο τι είνε οί έξ εύθείας 
γραμμ-ή; καί άνευ διακοπής καί έπιυ.ιξίας απόγονοι 
τώ ν Χαναναίων, ’Αμαληκιτών, κλ.

Ά λ λ ’ οί Νουμηδοί δέν ύπάρχουσι πλέον είμή έν 
τή  Ιστορία, καί οί "Αραβες άναμιχθέντες μετά τών 
Μαύρων, δέν παρέχουσι τά  χαρακτηριστικά τής κα
ταγωγής τω ν ’ άρα γε τά  έγγραφα τή ; γεννήσεώ; των 
άπωλέοθησαν έξαφανισθέντα ύπό τού αιχμαλώτου 
τή ; Όμφάλης, διαρκούσης μιας έξ εκείνων τώ ν έρω- 
τικών παρ’ αύτή ώρών, ή έπεσαν εις τά  κύματα τού 
κατακλυσμού έν ώρα καθ’ ην ό Νώε πιών οίνον σ τα 
φυλή; έμεθύσθη ·,

Ώ ς  πρός τάς πράξεις καί τά  κατορθώματα όλων 
τών γενεαλογιών τούτων άπό τής άφίξεώ; τω ν εις 
Αφρικήν μ.έχρι τής άποβάσεως τώ ν Φοινίκων, τούτε- 
στιν έν διαστήματι χιλιάδων έτών, δέν γνωρίζομεν 
απολύτως τίποτε. Ώ ς αί άλληγορικαί στήλαι τού 
ΙΙρακλέους, αιτινες καθιέρωνον ίσως μάχην τινά τή ; 

Φριεδλάνδης ή τού Ίσλύ τής εποχής έκείνης, πάσα 
περί αύτών εϊδησις άπήλθεν έκεΐ όπου απέρχεται παν 
πράγμα έν τώ  κόσμ,ω τούτω , έρως καί δόξα, ψύλ
λον τού ρόδου καί ψύλλον τής δάφνης— εις τήν λήθην.

Β’.

ΙΙερίοοος Φοινικική.

Τέλος, όκτώ καί ήμισυ αιώνας πρό τού 'Ιησού 
Χριστού, ή Αιδώ, θυγάτηρ τού Βήλου βασιλέως τή ; 
Τύρου καί χήρα τού Συχέως ίερέως τού 'ΙΙρακλέους, 
φθάνει εί; τά ; Αφρικανικά; άκτάς φεύγ-ουσα τόν ά- 
δελ.φόν της Πυγ·μ.αλίωνα, βασιλέα τής Τύρου, δολο
φόνον τού συζύγου της καί σφετεριστήν τών άγ-αθών 
της' ζη τεί δέ δι' έαυτήν καί διά τούς φοίνικας της 
Οέσιν ύπό τόν ήλιον τής ’Αφρικής. Πλήν τήν άρνοϋν- 
τα ι ’  καί επειδή ό μακαρίτη; σύζυγός της ήτο λίαν 
πλούσιος, έκ τών θησαυρών ους ήδυνήθη νά θέρη μεθ' 
έαυτή; κληρονομήσασα όλα τά  πλούτη του, προσ
φέρει πολλά χρήματα εις αντάλλαγμα ένό; μικρο- 
τάτου τεμαχίου γης.

σ Λόσατέ μοι μόνον, λεγει ή δόλιος φοινικίς, τό 
πον οσον καλύπτει ίν έκταθέν δέρμα βοός. »  Γ ι-  
νομένη; τή ; αγοράς τού γηπέδου, ή αδελφή τού 
έρωτευμ.ένου άγ'αλματοποιού, ήξεύρουσα πολύ καλά 
νά ύαλιδίζαι τό  δέρμα, κόπτει αύτό εις τόσον λε-

Ω Ρ Α .  I

πτάς λωρίδας, ώστε περιλαμβάνει εντός αύτών δέν 
ήξεύρω πόσα μέτρα γη;, καί έπί τού γηπέδου τού
του κτίζει τήν Λιβυκήν Καρχηδόνα ( I ).

Χωρίς νά άπαρέση τις  εί; τά ; αρχαίας παραδό
σεις, θέλει όμολογ/,σει ό τι οί Αφρικανοί πωληταί τή ; 
έποχίς εκείνης ησαν εύπιστότεροι καί αύτών τώ ν 
χ ωρικών τώ ν ήμερών μ.ας, καί ό'τι οί πρώτοι Φοίνικες 
τής Καρχηδόνος, μ ’ όλα τά  προτερήματα τή ; βασι- 
λίσσ-ης τω ν, δεν είχον ανάγκην τόση; έκτάσεως διά 
τήν πρώτην άπόβασίν των.

Ώ  Βιργ-ίλιος διηγείται έκτεταμ,ένως πώς έπί τών 
συμβάντων τούτων διήλθεν εντεύθεν ό οχληρός Α ι
νείας φέρων μεθ’ εαυτού τήν βακτηρίαν τού Πριά
μου καί τού; εφεστίους θεούς του, καί πώ; ή Αιδώ 
έρωτεύθη τόν θρηνωδόν Τρωαδίτην’ πώς τέλος ό υιός 
τού Άγχίσου άντέστη εις ολας τά ; γοητείας τη ; 
διά νά τρέξη, κατόπιν άλλης.

Πλήν σήυ.ερον άναντιρρήτω; άπεδείχθη ότι ό έρως 
ουτος είνε απλούς τού ποιητού μύθος, πατριωτική 
τις κομπορρημοσύνη’ δ ιότι ή Διδιο, μακράν πάση; 
ιδέας τού νά γ ιε  ευαίσθητος εις όποιονδήποτε θνη
τόν, πιστή εις τόν Συχέα, έφονεύθη είτε έκάη διά νά 
μ.ή νυμφευθή τόν Ίάρβαν, τύραννόν τινα  Βερβερόν, 
λίαν έρασθέντα αύτης ή τού πλούτου της.

'Οποιοιδήποτε καί άν ώσιν οί έρωτες καί τά  δυσ
τυχήματα τή ; Αιδούς, ή Καρχηδων συστηθεΐσα ύπό 
μεταναστεδσεω; Φοινίκων, έμ.πορεύεται, άκμάζει, τρέ
φει μέ σίτον τούς λαούς τή ; Μεσογείου, αποσοβεί 
τού ; αύτόχθονα; Βερβερούς ένωθέντας κα τ’ αύτή; με
τά  τών Μαύρων καί τών Χουμ.ηδών, αυξάνεται προα- 
γομένη, προσκρούει εί; τήν *Ρώμην κατά τήν γιγαν- 
τιαίαν ταύτην πάλην ήτις διαιρεί έπί μίαν στιγ'- 
μήν τόν γ-νωστόν κόσμον, καί αποθνήσκει μέ πρώτον 
θάνατον τά  149 έτος πρ. Χρ.

Κ α τά  τά ; έκ γενετής βαρβαρικά; συνήθεια; σων 
οί Ρωμ-αίοι έ’κ/υσαν ή κατέστρεψαν τά  χρονικά τής 
Καρχηδόνος, ώστε δέν γνωρίζομεν σχεδόν τίπ οτε περί 
τή ; ’Αφρικανής έκείνης Βενετίας, ή -ι; έν διαστήματι 
έξακοσίων έτών περιέφερε νικηφόρους τάς τριήρεις τ-ης 
εί; τόν εμπορικόν κόσμον καί εις δλην τήν Μεσόγειον’ 
κυριεύσασα δέ τό  βόρειον μέρος τή ; ’Αφρικής, τήν 
Ισπανίαν, τήν Σικελίαν καί μόρο; τή ; 'Ελλάδος, 

παρήγαγε τόν Άμικάρ, τόν ’ Αννίβαν κλ. καί έθεσε 
τήν 'Ρώμην μεταξύ τώ ν δύο τη ; καταστρεπτικών 
παλαμών.

Γ '.

ΓΙερίοοος 'Ρωμαί/.ή.

Πεσούσης τή ; Καρχηδόνος, οί αύτόχθονε; Βερβεροί 
καί μετ’  αύτών οί Νουμηδοί, οί Μαύροι καί δλαι αί 
ύπό τού Καρχηδονικού έξευγενισμοΰ κατατροπωθείσαι 
εθνικότητες, κατέρχονται άπό τών όρέων καί συνα-

(1 )  T o ta v ra  τ ι ν ί  ά ν ιφ ίρ ο ν τ ϊ ΐ  χ ι ι  ύπ4 τή ς  ίπ !  Β υ ζα ντινώ ν  

ο ίχ ο ίομ ή ! τώ ν  έ ν  τ ώ  Β υ ϊχόρω  φρουρίων τ ώ ν  Τ ο ίρ χ ω ν , δ -  

τ :ν α  2 ιιχ ρ ίνο .τα ι, οήμερον ύχό τ χ  ίν ό μ χ τα  Ά ν χ τ ό λ  χ * 1  

’ Ρ ο ύ  μ  Ε λ  ι  X  ι  ο 3 i  ρ.
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σπίζονται εναντίον νέων καταχτητών, των 'Ρωμαίων' 
λείψανα δέ τώ ν άρτίως ήττηθέντων Καρχηδονίων 
εύρίσκονται εί; τά ; φάλαγγας των. Ο Ιουγούρθας, 
ό Άβδελ-Καδέρ ούτο; τώ ν χρόνων εκείνων, [».άγεται 
επί δέκα έτη κατά τόν Νουμηδικόν τρόπον εναντίον 
τώ ν νέων καταχτητών τής πατρίδας του’ άλλ ’ ήτττ,- 
θείς τέλος, φέρεται δέσμιος εις ’ Ιταλίαν άπό τόν 
Μάριον, καί αποθνήσκει της πείντ,ς εις μίαν έκ τών 
ειρκτών της αργυρωνήτου πόλεως. Ή  Ρώμη ύπατική, 
πολεμ.ική καί επιχειρηματική, διώκει τούς Βερβερού; 
μέχρι τών άπω τά των αύτών φαράγγων καί τούς δα
μάζει άλλεπαλλ'ήλως- ό 'Ρωμαϊκός έξευγενισμό; ά- 
ναπτύσσεται μέ τά  όπλα εις τάς χεϊρας- φθάνουσιν αί 
μεταναστευτείς, καί άρχιζουσιν αί άποικίαι.

Αλλά μετά τής κατακτή,σεω; συναπέρχονται καί 
οί ανθύπατοι τής 'Ρώμης. Τότε τή,ν δυστυχή ταύτην 
’Αφρικήν, κύπτουσαν ώς ό Προμηθέας ύπό τόν Ρω 
μαϊκόν γόπα, λαφυραγωγεί ό Κατίλίνας, καθιστά 
αποθήκην σίτου ό Πομπηϊος, καί οίκοδομεΐ έξ αύτης 
δευτέραν σιταποθήκην διά την Ιταλίαν" ό Καί- 
σαρ προλαμβάνει νά προεξαιρέσγ δέκα εκατομμύρια 
σεστερσίων καί ζωοτροφιών δ ιά νά  θρέψη, τόν κόσμον- 
ό Τιβέριος καταπνίγει διά τών βασάνων την από
πειραν έπαναστάσεως ένός Μαύρου, τού Τακφαρίνα, 
ό’ςτις επί κεφαλής τών έπαναστατησάντων αύτοχθό- 
νων απειλεί την τύχην τής 'Ρώμης. Έ π ειτα  ό Κ αλ- 
λιγούλας καί ό Νέρων έπιβάλλουσιν αδιακρίτως φό
ρους χρυσού καί αίματος.

’Α λλ ’ έν τούτοις ή ’ Αφρική είναι πλούσια καί βιώ
σιμος' εναντίον τώ ν φυσικών έξεών της, αίτινες 
άλληλομαχοϋσι διηνεκώς, τών καταστρεπτικών τυ
ράννων της, οΐτινες την λαφυραγωγούσιν ή σφάζουσι 
τά  τέκνα της, αϋτη προάγεται ευδαιμονούσα πάν
τοτε. Καί επειδή άλληλοδιαδόχω; ή μέγας ευήθης 
τ ις  άνήρ ένδύεται τή,ν αύτοκρατορικήν χλαμύ- 
δα, οί 'Ρωμαίοι εΰρίσκουσι καιρόν νά φροντίσωσι 
περί της καρποφόρου κατκκτήσεώς των, καί την 
κατοικίζουσι δ ι' αποικιών μετά φρονήσεως. Ό  διά
δοχος τού Καίσαρος, ό εΐρηνοποιός Αύγουστος, με
ταχειρίζεται τήν ’Αφρικήν ώς μέσον διά νά έξα- 
λείψγ τάς δυστυχίας τών εμφυλίων 'Ρωμαϊκών πο
λέμων. Τρισχίλιαι π τωχα ί οίκογένειαι συλλεγεΐσαι 
παρ’ αύτού καταβαίνουσιν άπό τής Ιταλίας εις τή,ν 
Αφρικήν, καί έκεί εΰρίσκουσι τόν άρτον θν έστερούντο 
επί τού πατρίου έδάφους. Ή  Καρχηδών, έπανακτι- 
σθεΐσα κατά διαταγήν τού αύτοκράτορος, άνασταίνε- 
τα ι καί αυξάνει έπ’ αΰτής τής θέσεως όπου κατόπιν 
έκτίσθη ή Τύνις. Α ί Άφρικαναί έπαρχίαι άποικισθεϊ- 
σαι καί καλλιεργηθεϊσαι Οπό Ευρωπαϊκών βραχιόνων, 
καί γονιμοποιηθείσαι ύπό τώ ν δεσποτών τρέφουσι 
χωρίς νά έξαντλώνται τό  ήμ,ισυ τού Εύρωπαϊκού 
κοσμου.

Δεκαοκτώ καί ήμισυς αιώνες παρήλθον έκτοτε" άλ
λα , δσον μακράν καί άν εϊμεθα τής εποχής εκείνης, 
τό  παρελ.θόν δύναται νά άναγεννη,θνί. Ή  ’Αλγερία 
εΐνε ’Αφρικανή, άλλ ’ άρά γ ε  τό  Άλγέριον δέν δύνα- 
τα ι μίαν ημέραν νά άντικαταστή,ση τή,ν Καρ- 
χη,δόνα ·,
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'Εκατόν έτη μετά Χριστόν, έπί Τίτου καί τών 
διαδόχων του, οί λαοί άναπνέουσιν) ό χριστιανισμός 
ύψούται καταθαμβών τήν ύποτρέμουσαν φλόγα τή,ς 
εθνικής δαδός, φέρων τή,ν εύαγγελικήν ηθικήν του ά
πό τού παλατιού εις τήν καλύβη,ν, καί ταπεινών έξί- 
σου τούς νικήτας ώ ; καί τού; ήττημφνους. Ταυτοχρό- 
νως οί ’ Ιουδαίοι διωχθέντες έκ τής καταστραφείσης 
'Ιερουσαλήμ, φθάνουσιν ενταύθα σωρηδόν μέ τάς βιο
μηχανία; των. Οί πεντηκονταγεννέται, τούτέστιν οί 
αυτόχθονε;, οί Βερβεροί, υποτάσσονται ή μετοικίζουσι 
μακράν τώ ν όρέων αύτών.

Α ί έπιστήμαι, τά  γράμματα, αί τέχναι, ή, γεωρ
γία , τό  εμπόρων άκμάζουσι, καί νομίζει τ ι ;  δτι αί 
Άφρικανικαί έπαρχίαι μετασχηματίζονται εις έθνος" 
τόσην λάμψιν διαχέουσιν έπί τού'Ρωμαϊκού κράτους.

Ά λ λ  ιδού έρχεται ό Μαςιμΐνο; καί ό' σύλλογο; 
τώ ν εφημέριον τυράννων, οϊτινε; τόν διαδέχονται. "Ο
λοι οί προαγόμενοι έκ τύχη; Πραιτωριανοί, σφετερι* 
σταί τή ; αύτοκρατορικής χλαμύδος, ποινήτορες τού 
κράτους, άπληστοι καί σπεύδοντες μάχονται άλ- 
ληλοδιαδόχως έπί τού 'Ρωμ,αϊκοϋ κόσμου καί ρο- 
φούσι τή ; ’Αφρικής τό  αίμα ώ ; έμπουσαι" οί σίτοι 
καί τό  χρυσίον της τρέχουσι διά μέσου μυρίοιν 
πληγών' έμ.φύλιοι Ιριδες, διωγμοί, πόλεμοι με- 
ταξύ  τών χριστιανικών αιρέσεων, καταστροφαί, λεη- 
λασίαι, τίποτε δέν λείπει' παν ό',τι φείδεται μ.ία 
ρ-άστιξ, τούτο καταστρέφει άλλη’ ό Καπελλάνιος 
άντί τού Μαξιμίνου κατασπαράσσει τά  πλ.ευρά 
της, ό Δέκιο; τή,ν καλύπτει άπό πυράς, στίφη 
Φράγκων τή,ν διαρπάζουσιν έν άνέσει έπί δέκα όλα 
έτη ' Μανιχαίοι, Δονατισταί, Σκοτοπϊται, αιρετικοί, 
τήν καταιαατόνουσι μέ τούς θρησκευτικούς πολέ

μους των.

Οί Βερβεροί ρίπτονται μετά ζέσεως εις όλους αύ
τού; τού; αγώνας, εις όλας τά ; αιρέσεις, εις όλα; τά ; 
έπαναστάσεις' πάντοτε, οσάκις αναφαίνεται θρησκευ
τικόν τ ι  ή πολιτικόν ζήτημα, τούς εύρίσκουσιν έκεί 
μεμιγμένους' δσάκις ό ήττηθείς, όποιοςδη,ποτε φι) ά
δοξος, έπανίσταται, οί πρώτοι στρατιώ τα ί του είνε 
Βερβεροί' ή οσάκις ή σπάθη τή ; άνταρσία; λάμπει 
εις τή,ν ’Αφρικήν, οί Καβύλοι έςανίστανται.

Ματην ό Θεοδόσιος σταματά τόν Φίρμαν, τήν ώ 
χραν ταύτην σκιάν τού Ίουγούρθα' ματαίω ; ό Μ ζ- 
σκαζέλιος νικά τόν Γίλδωνα καί άποδίδει εις τόν 
Όνώριον τό  έξ ήμισείας κατασφραφέν ’Αφρικανόν κρά
τος, καί εις τόν 'Ρωμαϊκόν λαόν τόν άρτον όςτι; ά- 
πέβη τόσον σπάνιο;' μάτη,ν ό ιερός Αυγουστίνος, έςο- 
γον ώράϊσμα τού έν Άφρικγ καθολικισμού, διαλάμ
πει καί παρηγορεϊ τό  κατεπτοημένον ποίμνιόν του' 
ό Βερβερά; κατέρχεται άπό τά  όρη του μέ τήν δάδα 
εις χεϊρας' δλοι οί άνυπότακτοι καί ύπό τού 'Ρω 
μαϊκού πολιτισμού άπωσθέντες λαοί, Νουμ.τ,δοί, 
Μαύροι, Καρχηδόνιοι, εύρίσκονται μεμιγμένοι μέ τάς 
Βερβερικάς φυλάς, καί έρχονται εις βοήθειάν των' 
ώ στε ή Καθολική, καί έξευγενισθεϊσα ’Αφρική απο

θνήσκει.
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Βανδαλική περίοδος.

Τότε, πανταχόθεν, άκρίδων δίκτ,ν, συρρέοντα τά  
βαρβαρικά στίφη, καταστρέφουσι τόν ’Ρωμαϊκόν 
κόσμον. —  Οπό τα  ν έκεί πέραν τού ’Ωκεανού, κατά 
τάς διδύμους άκτάς τή,ς Αμερικής, εις τά  βόρεια λ ι
βάδια ή, τάς βορείους πεδιάδας, ό βούβαλος καταβλη
θεί; άπό τό πλήθος τών πληγών του πίπτει, μή δυ- 
νάμενος νά σταματήσν) τό  ρέον αίμ,α του, βλέπει τις 
εις τόν άέρα καί καθ’ όλον τόν όρίζοντα πετώμενα 
σαρκοβόρα πτηνά πρός τό έρμαιον. Πόθεν ταύτα έρ
χονται καί ποιος άπό τόσον μακράν έσή,μανε τό προσ
κλητήριό·) τω ν ; μόλις έν έξ αύτών, τό  πλησιέστερον, 
παρατη,ρήσαν αύτό κατέλθει, καί εύθύ; όλα επέρχον
τα ι όρμητικώς’  καί ένόσω μέν τό  έπιθάνατον ζώον 
κινείται, αύτά περιδινοΰνται στροβιλη,δόν ποιούντα 
κυκλοτερείς ελιγμούς πέριξ τού σιόματό; του ' πλή,ν 
μόλις μετά τελευταΐόν τινα σπασμόν σκληρυνθή, τό 
σώμα τούτο, πριν άκόμη άποτελειώσφ, γαμψώνυξ 
τ ις  γύψ έκ τού ΰψους τού αίθέρος όρμά καθέτως ώς 
έπαναπίπτον βέλος, καί όλοι οί γύπες τόν άκολου- 
θοϋσι, καί καθείς ραμφίζει καί καθείς άνασπα τό 
αιματηρόν τεμάχιόν του.

Ένόσω ό Ρωμαϊκός κόσμος προσεβάλλετο έπί τού 
έδάφους του ύπό τού θανάτου, οί βάρβαροι έπτερύ- 
γ ιζον πέριξ αύτού. Πάραυτα ό Γενσέρικος μέ τό έκ 
βανδαλικών κοράκων νέφος του όρμά έπί τού άγω- 
νιώντος κράτους, κυριεύει τή,ν Καρχηδόνα (4 3 9 ) ειτα 
τή,ν 'Ρώμην, λαφυραγωγεί αύτάς, καί έν διαστήματι 
95 έτών τά  άγρια στίφη του διαρπάζουσιν έπί 
τή,ς Αφρικής τά  λάφυρα τή,ς Ιτα λ ία ς καί τού ΓΡω- 
ρ.αϊκού κόσμου. Ειτα διαμελισθέντα, πλή,ν πάντοτε 
ακόρεστα καί μανιωδώς έκδοτα εις τό  νά διαφιλονει- 
κήσωσι τό  λείψανον τού ’Αφρικανού πτώματος, κα- 
τασπαράσσονται μεταξύ των. "Αμα όέ ώ ; έξαντλή,- 
σωσι τά ; δυνάμεις τω ν ό Βερβερός καταβαίνει άπό 
τά  υψη τώ ν όρέων του μετά τώ ν Μαύρων, Νουμηδών, 
Κκρ/ηδονίων, Ι’ ωμαίων καί όλων τώ ν προ')/,·; μέν 
άνυποτάκτων, ε ιτα  δ ’ ύπό τή,ς βανδαλικής ορδής 
διασκορπισθέντων έθνών, καί απωθεί πρός τή,ν θά
λασσαν τούς έκφύλους απογόνου; τού Γενσερίκου. 
Ή  Αφρική καθαρίζεται, καί ό βανδαλισμός απο
θνήσκει.

Ε\ 

Βυζαντινή περίοδος.

Πάραυτα ή Ελληνική Κωνσταντινούπολή λαμβά
νει ήθος άρειμάνειον. Πρός χαράν τού έξευγενισμένου 
κόσμου ό Βελισσάριος, ή, μ-εγάλη αύτ/ι τού ήρωϊσμού 
καί τής αρετής είκών, ήτις λάμπει ώς φάρος έν μέσω 
τού Γραικό -  ’Ρωμαϊκού κόσμου, αποβαίνει εις τή,ν 
’Αφρικήν (5 3 3 ) καί τή,ν κυριεύει.

Μ ετά τούτον, εις διάστημα πλειότερον ένός αίώ- 
νος, μεταξύ άκαταπαύστων επαναστάσεων αί Βυζαν- 
τινα ί χώραι καταπιέζουσι τή,ν μεσημβρινήν Αφρικήν 
μέχρι καί αύτού τού τελευταίου πυρήνος τν,ς' τό  άρ-

πακτικόν καί καταθλιπτικόν δημόσιον ταμείόν των 
επιβάλλει φόρους μέχρι καί αύτού τού άέροςτόν οποίον 
άναπνέουσιν' αί αδύνατοι έξαρχίαι τήν άφίνουσι νάκα- 
ταστραφή ύπό τών γειτόνων τη ; ή νά επαναστατη,' 
κάμμία μετανάστευσις, κάμμία εργασία, κάμμία πα
τρική, φροντίςδέν χορηγείται ύπό τού Βυζαντινού κρά
τους εί; τήν άνακτη,θεϊσαν αποικίαν. ’Ολίγον κατ’ ο
λίγον ή δυστυχία, τό  κλίμα καί αί άσθένειαι άπο- 
δεκατίζουσι τού; Γραικο-'Ρωμαίους' οί νικη,θέντες 
Βάνδαλοι έθανατώθη,σαν η, έφυγον εις τά  όρη πρός 
τούς Βερβεοούς' αί πεδιάδες μένουσιν έρημοι, εις τάς 
πόλεις χόρτο; κατακαλύπτει τάς άδούς, καί ή αλόη 
αυξάνει έπί τών ερειπίων' ό Βερβερός καταβαίνει άπό 
τόν "Α τλαντα , καί οί Νουμηδοί, Μαύροι, Καρχηδό- 
νιοι, Βάνδαλοι, όλαι τέλος αί ύπό τού Βυζαντινού 
πολιτισμού κατατροπωθείσαι εθνικότητες έργονται 
είς βοήθειαν του ' μόλις δέ εύρίσκουσιν απέναντι τω ν 
μ σθωτούς τινας κακώς όδηγουμ-ένους. Οΰτω λοιπόν 
άποκρυυσθείς ό Γραικο-'Ρωμαϊκός πολιτισμός απο
θνήσκει !

ΣΤ'.

’Αραβική περίοδος.

'θ  Βυζαντινός κόσμος, σεσηπώς ύπό διαφθοράς, 
παρελύετο μόνος του ' κλινήρη; ύπό γεροντικής αδυ
ναμίας, αναπνέει είσέτι πλή,ν δέν ζγ, πλέον. Τότε ό 
"Αραψ Μωάμεθ εγείρεται είς τή,ν Ανατολήν, καί πά
ραυτα συρρέουσι πλήρεις ενθουσιασμού οί πιστοί οπα
δοί του, λαός ολόκληρος, όςτις πρ.ξενεϊ είς τό  μέ
ρος όπερ διέρχεται σκιάν όμοίαν εκείνης η,ν άφίνει ό 
ήλιος τό εσπέρας" διέρχεται λοιπόν ούτο; τό κράτος 
ώ ; χείμαρρος, καταστρέφει έκ δευτέρου τή,ν Καρχη
δόνα καί κυριεύει τή,ν Αίγυπτον, Τρίπολιν, Ταγγέ- 
ριον (C 5 0 )' μόνος ό ’Ατλαντικός 'Ωκεανός τούς σ τα 
ρ ατα, άλλά καί έκεί είς έξ αύτών, ό Οκβάχ, παρορ- 
μών τόν ίππον του πρός τά  κύματα τού ’Ωκεανού 
κράζει'

«  ’Αλλάχ, έάν ή θάλασσα αδτη δέν μ ' έμποδίσφ, 
θέλω φθάσει μέχρι τώ ν πέραν άγνώστων τόπων καί 
έως εις τό  βασίλειον τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, μα- 
χόμενο; ύπέρ πίστεως, καί φονεύων όλους τούς απ ί
στους καί τού ; λατρεύοντας άλλους θεούς παρά Σέ ! ο

’Ολίγον κα τ’ ολίγον ό Μουσουλμανικός χείμαρρος, 
τέως μή κωλυόμενο; ύπ’ ούδενός προχώματος διά 
νά κρατή,σνι τά  ύπερεκχειλίσαντα κύματά του, εκτεί
νεται, πυκνούται καί αποβαίνει άλλος γονιμοποιός 
Νείλος' οί ανυπότακτοι Βερβεροί όπισθοδρομούσι, 
πλή,ν πάντοτε διηθημένοι, πάντοτε νικημένοι, έγκα- 
ταλείπουσιν όλίγον κατ' ολίγον τόν ύπό σχισμάτων 
καταλελωβημένον χριστιανισμόν των διά νά έγκολ- 
πωθώσι τόν Μωαμεθανισμόν, καί άποβαίνουσι τά  κυ- 
ριώτερα υποστηρίγματα τώ ν όπλων τού Ίσλάμ ' έ- 
ξευγενιβμά; τ ις  κλαδευθείς μέ τή,ν κοπίδα τής σπά
θη; ώθεί τούς πάντα; πρός τό Κοράνιον' μοναδι
κή τ ι ;  είς τό  είδός της θρησκεία απορροφά διά τού 
φανατισμού της τούς νικήτας ώς καί τού: νικη,θέντας.

Έ π ί τών Καλιφών, μ.’ όλας τάς άκαταπαύστους
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Υποκινήσει; τιόν Βερβερών, αί έπιστήμαι, τά  γράμ
ματα , αί τέχνχι άνθοϋσιν, ή γεωργία καί τό  έμπό- 
ριον άναγεννώνταΓ τό  Κερουάν, τό  Φέζ εί; Μαρόκον 
άποβαίνουσιν έστίαι τού πολιτισμού, ακτινοβολούντο; 
¿θ' ολοκλήρου τού κόσμου. Οί Ά ρα β ε; σοφοί μετα- 
φράζουσιν όλα τά  περιφημότερα συγγράμματα εθνικά 
ή χριστιανικά, έφευρίσκουσι του; αριθμούς καί τό  δε
καδικόν σύστημα, είσάγουσι τήν Άλγεβραν, άναζωο- 
γονοϋσι τήν ιατρικήν, τήν χημείαν, τήν βοτανικήν,κλ.

Πλήν μετά τού έξευγενισμοϋ είσεχώρησε καί ή π ο
λυτέλεια παρά τοϊς Μουσουλμάνοι;’  κα τ’  άρχά; ή 
Δαμασκός καί ή Βαβυλών, εϊτα τό  Κάϊρον, Φέζ, κλπ. 
άποβαίνουσιν αμίμητα κατά τά ; ανατολικά; καλλο
νής’ δλαι αί μεγαλοπρέπειαι, ό'σα; είνε δυνατόν νά 
φαντασθή τό  ανθρώπινον πνεύμα, πολλαπλασιάζον- 
τα ι εις τά  παλάτια τών ηγεμόνων τώ ν πιστών, ώ; 
πρό αύτών παρά το ϊ; τώ ν Φαραώ, τώ ν Δαρείων ή τών 
'Ρωμαίων Καισάρων’ οί Καλίφαι έν τή  πολυτελέ
στατη  παντοδυναμία των κρατοϋσι μέ άσΟενεστάτην 
χεΐρα τό  σκήπτρον τού Ίσλάμ.' σχίσματα καταστρέ- 
φουσι τήν Μουσουλμανικήν ενότητα, καί οί ορεσίβιοι 
λαοί τής ’Αφρικής, πιστοί εις τάς φυσικά; άνωμ.αλίας 
τω ν, έγκολποϋνται μετά ζέσεως διάφορα έξ αύτών, 
ώστε έν όλιγοχρονί-.ι διαστήματι καταβάλλουσι μέ 
αίμ-α τάς θρησκευτικά; συζητήσεις τω ν, ώς επραττον 
άλλοτε έν καιρώ τού ιερού Αύγουστίνου ύπό τήν 
χριστιανικήν οντε; δεσποτείαν.

’Ολίγον κατ' ολίγον τό  Μωαμεθανόν κράτος δια
σχίζετα ι καί συντρίβεται μεληδόν’ τοιαύτη εινε ή 
τύχη όλων τώ ν ανθρωπίνων οικοδομών, όλων τών 
πολιτισμών’ Μήδοι, Αιγύπτιοι, "Ελληνες, 'Ρωμαίοι, 
Μουσουλμ.άνοι, ώ ; ίσιος ποτέ καί ήμ.είς, καταβαίνου- 
σιν άλληλοδιαδόχω; εις τούς κευθαώνας τού παρελ
θόντος’ οί Βεοβεροί, πάντοτε θορυβοποιοί καί ταρα- 
ζίαι τή ; πολιτικής ώς καί τή ; θρησκείας, ωφελούνται 
άπό τόν πρώτον διαμελισμόν τού Μωαμεδισμοϋ 
καί έπαναστατούσι πανταχόθεν’ ά λλ ’ ή Μουσουλμα
νική δύναμις, καί τοι διρρημένη, δέν συνεπλήρωσεν 
οίσέτι την είμαρμ.ένην πορείαν της, το-ύς νικά, τούς 
απωθεί, θριαμβεύει καί δεσπόζει αύτών’ είτα ολίγον 
κατ ολίγον τελευτά άπορροφηθεϊσα ύπ’ αύτών, καί 
έρμαιον τώ ν άνησύχων έξεών των, κατακερματίζε
τα ι εις αντιζήλους δυνάμεις (1000 ).

Ζ\

Περίοδος Βεοβερική.

Εις έκ τώ ν ήττημένων, ό Βερβερός Γιουσούφ, ό 
Άρούν αλ-'Ρασχίδ τών Μουσουλμάνων τή ; Δύσεως, 
ό Καρολομάγνος, ό λ  απολέω ν τή ; ’ Αφρικής, συνά
γει έπί τινα καιρόν εί; έν όλα; αύτά; τά ; διαιρεθείσα; 
εθνικότητας" έν διαστήματι όγδοήκοντα έτών τάς 
κρατεί ύπό τήν νικηφόρον χεϊρά του, βασιλεύει παν
τοδύναμος έπί της Νοτίου ’Αφρικής καί τή ; 'Ισπα
νίας’ είτα άποθνήσκει, άφίνων μέγα καί περιφανές ό
νομα όπερ αντηχεί είσέτι, ώ στε ακόμη καί μέχρι 
τής σήμερον ό ορεσίβιος Καβυλό; καί ό Άραψ  ψάλ- 
λουσι τά  μυθώδη κατορθώματα του.

’Α λλά  τό έργον τού Βερβεροϋ ημιθέου καταρρέει
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άθρόον μετ’  αύτοϋ’ μόλις δέ αποθνήσκει, καί εύθύς ά- 
ναγεννώνται αί διχόνοιαι, καί αί εθνικότητες συγκρο
τούνται’  είς έκ τών υιών του, έξηντλημένος ύπό τών 
δυστυχιών καί μ.όνου; έχων πιστού; πολυθέλγητρόν 
τινα  Σουλτάναν καί ίππον φέροντα καί αύτόν καί ε
κείνην καταφεύγει εις τού; βράχους,τής Αφρική;’ οί 
έξησθενημένοι νικηταί τώ  διαφιλονεικοϋσι καί τά  
ράκη τού κράτους τού Γιουσούφ.

Ώφεληθέντες άπό τών έρίδων τώ ν ηγεμόνων των 
οί Βερβεροί έπαναστατούσι καί μάχονται παντα- 
χοϋ’ οί χριστιανοί φθάνουσιν, ή έκτη περίοδος τής 
θέρμης τώ ν Σταυροφόρων ώθεϊ τόν "Αγιον Λουδοβί
κον ενώπιον τής Τύνιδος, άλλ’ ούτε ή ελευσι; ούτε 
ό θάνατο; τού ήρωο; τού χριστιανισμού διακόπτου- 
σι τών μαχητών τήν ζέσιν. 'I I  διχόνοια προοδεύει 
αύξάνουσα πάντοτε μεταξύ τώ ν διαφόρων έθνών τή ; 
άρκτώας Αφρικής’ ό διαμελισμός άποκαθίσταται 
κατά φυλάς, είτα μ ε τ ’ ολίγον κα τ’ οικογένειας, αΐ- 
τινες κατασπαράσσονται μεταξύ τω ν καί έξαντλοϋσι 
τάς δυνάμεις τω ν εί; άκαταπαύστους πολέμους, 
πολιτικού; καί ένταυτώ θρησκευτικούς’ ή αδράνεια 
τού διαμαχομένου χριστιανικού μεσαιώνος καταβάλ
λει καί αύτή τόν Μουσουλμανικόν κόσμον, μόνον δέ 
οί Τούρκοι διαχέουσι λάμψιν τινά. 'Τπό τήν κατάκτη- 
σιν Μωάμεθ τού β '. τό  Βυζαντινόν κράτος έκπέμπει 
τήν τελευταίαν χριστιανικήν πνοήν του, άλλ ’ ό δυ
τικό; Μωαμεθισμό; χάνει τήν Ισπανίαν καί Γρε- 
νάδην (1492 ). Άπωθούμ.ενο; δέ ύπό τού νικηφόρου 
χριστιανισμού ό Άραβοβαρβαρικός ’ Ισλαμισμός δια
βαίνει πάλιν τήν θάλασσαν ώς φυγάς, καί αί πλειό- 
τερ·Λΐ τώ ν έξοστρακισθεισών σχεδόν τούτων φυλών 
άποκαθίστανται είς <1>έζ έπί της Αφρικανής όχθης, 
καί έκεϊ, ώθούμεναι ύπό τού καταβληθέντος πλήν 
μένεα πνέοντο; φανατισμ,οϋ τω ν, γεννώσι τήν πειρα
τείαν, είτα  τό  Άλγέριον καί τήν εισβολήν τών 
Τούρκων.

II'.

Περίοδος Τουρκική.

Η 'Ισπανία, Σηβιλλία, Γρενάδη καί Άλχάμβρα 
αποδίδονται εί; τούς απίστου; Χριστιανούς (Γκ ια- 
βούρ), τό  ξίφος τού Κίδου (ΟίιΙ) καταστρέφει τήν 
λόγχην καί τόν άκινάκην τών Άβενσεραγών, καί ό 
νόμος τού Χριστού βασιλεύει είς τό  τζαμίον τού 
’Αλλάχ, τό  δέ Εύαγγέλιον κατατροπώνει τό  Ά λκ ο - 
ράνιον.

Οί Μαύροι έξορισθέντες έπί τών ξηρών καί άνύ- 
δρων εκείνων βράχων, τών απέναντι τού Γιβραλτάρ, 
καί απέναντι σχεδόν τή ; τόσιρ πολυλατρεύτου πατρί- 
δος των, άνακαινίζουσι τά  ήθη των. ’Εντεύθεν κα
θημερινώς περί τήν έμφάνισιν τή ; ήοϋ; [οί έξόριστοι 
άνακαλύπτουσι τάς 'Ισπανικά; άκτάς, καί είς τήν 
λάμψιν τού χρυσίζοντο; ήλίου διακρίνουσι λευκάζον
τας τούς τάφους τώ ν πατέρων των! Ο καπνάς τής γεν- 
νετείρας γής το ϊ; έρχεται όιά μέσου τού στενού, καίάν 
η ναι θέλημα τού ’Αλλάχ εί; όλίγα; ώρας δύναντα;

νά έπανίδωσι τήνΓρενάδην’ αί κλείδες τών έν 'Ισπανία 
οίκων των είναι είσέτι είς τάς ζώνας των, στιλπναί 
ώ ;  άλλοτε. ’Ελπίζουσι πάντοτε . . . .

Έ ν τή  άπεκδοχή καί προσδοκία τής τόσον περι
πόθητου ήμέρας καί ώρα; ταύτης, οί έξόρισ-οι όρ- 
γανίζονται διά νά έπιφέ.ωπ σύγχυσιν είς τού; νικη- 
τηρίου; παιάνα; τώ ν απίστων’ μίαν μόνην έ’χουσιν 
άγρίαν χαράν, πλήν χαράν έξοχον, νά άντικαταστή- 
σωσι τήν ύπερφίαλον κλαγγήν τών εχθρικών όπλων 
διά κραυγών αγωνίας καί θανάτου. ΓΙανταχοϋ τής 
’Αφρικανής όχθης τά ;  σημαία; τών σταυροφόρων άν- 
τικαθιστώσιν έθελ.ονταί καί αύτεπάγγελτοι πειραταί 
Μαυριτανο-Βερβεροί, εϊς τάς εχθρικά; πνοά; τών 
όποιων τριήρεις πλήρεις πειρατών άναχωροϋσιν άκα- 
ταπαύστως διά νά λεηλατήσωσι τάς ’Ανδαλουσιανάς 
άκτάς.

’Ολίγον κα τ’ ολίγον αί φωλεαί αυται τών πει
ρατών διαχέουσι τού; ν.κηφόρου; νεοσσού; τω ν , όλη 
ή βόρειος όχθη τή ; ’Αφρική; μέχρι τής Τύνιδος πε- 
ριζωννύεται ό>; ύπό πολλών μ.ικρών όχυρωμάτων’ 
εί; £ν έξ αύτών γεννάται τό  ύτϊ.άκ τών Γιανιτσά- 
ρων, ε ίίο ; θρησκευτική; καί στρατιωτικής δημ.ο- 
κρατίας, Οεμελιωθείση; διά νά χρησιμεύση είς τόν 
Ισλαμισμόν όπως ή 'Ρόδο; είς τή/ Χριστιανοσύ
νην, φανατική λέγω καί άσπλαγχνος έμ-προσθοφυ- 
λακή διωργανισμ.ένης πειρατείας.

Οί πρώτοι αυτοί θεμελιωταί, Βαβά-’Αρούτζ καί 
Χαϊρ-Έδδίν, Βερβεροί πειραταί, συμμαχοϋσιν άλλη
λοδιαδόχω; καί πραγματεύονται ίσοι πρός ίσου; 
μ.ετά τού Σολιμάνου, κατακτητοϋ τή ; Ουγγαρίας, 
καί Φραγκίσκου Κ', τ<>ϋ ήρωο; τή ; Μαρινιάνης’ έ- 
νώπιοζ τής νικητήριου τύχη; τω ν  αύτός ό Κάρολο; 
Ε’. ό νικητής τής ΙΙαβίας, προσκρούει καί οπισθοχω
ρεί (1 5 4 1 ). Χάρις είς τόν ώ ; έκ τής ήττης ταύτης 
προξενηθέντα τρόμον, ή έπί τρεις αιώνας όπισθεν 
τού απροσίτου φημιζόμενου βράχου της ένεδρεύουσα 
Άλγεριανή αράχνη, εξαπλώνει έφ’ όλης τής Μεσο
γείου τό  τολμηρόν καί προπετές ύφασμά της.

Οί πειραταί ούτοι, ύπερασπιζόμενοι παρά τής 
ύψηλής Πύλης, τής όποία; άνεγνώρισκν τήν κυριαρ 
χία ν, ούτοι οί Γιανίτσαροι καί οί Δέηδες λεηλατοϋ- 
σιν άκαταπαύστω; τά ; 'Ισπανικά; άκτάς, ώ ; καί 
τή ; Σικελίας, ’ Ιταλίας καί αυτής ακόμη τής Γαλ
λίας’ οί Πασσάδε; τω ν τιτλοφορούνται βασιλείς τής 
θαλάσσης, καί αί τριήρεις των έπιψαύουσαι τά  κύμα
τα , ώς τά  σαρκοφάγα όρνεα τάς πεδιάδας, όρμώσι 
πλησίστιαι εναντίον παντός πλοίου φέροντο; Χριστια
νικήν σημαίαν, αύτοί δέ φαίνονται θέλοντε; νάέπεκ- 
τείνωσι τά  δίκτυά τω ν μέχρι τού στενού τή ; Μάγ
χης. ΓΙίν δποιονδήποτε λάφυρον το ϊ; είναι αρεστόν’ 
τό  Άλγέριον πλημμυρεϊ αιχμαλώτων, μεταξύ τών 
όποιων εϋρηνται έξ όλων τών έθνών, "Αγγλοι, 'Ρώσ- 
σοι, Γερμανοί, Γάλλοι, ’Ιταλοί, 'Ισπανοί.

Διά νά έχωσι τήν ησυχίαν τω ν  καί νά μή λαφυ- 
ραγωγώνται μέχρι κάί αύτών τώ ν προσοχθίων δια
μονών τω ν οί Χριστιανοί, πληρώνουσι φόρους εί; τούς 
πειρατάς τούτου; Δεήδας, καί αύτή ή Γαλλία καί ή 
’Αγγλία, ώ ; πάσα άλλη δύναμις, ύφ' ένα ή ύπό
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άλλον όρον πάντοτε. Μάτην Πέτρος ό έ/. Ναβάρρας 
εί; Βύγιον (151 0), ’ Ιωάννης Δελαβαλέτ είς Μάλταν 
(1 5 6 5 ) καί Δόν Ζουάν ό Αυστριακό; είς Ναύπακτον 
(1 5 7 1 ) Οριαμβεύουσιν ύπέρ τής Χριστιανοσύνη;’ μά
την οι 'Ισπανοί, φανατικοί ύπό θρησκευτικού μίσους, 
κυριεύουσι τό  Όράν καί διατηρούνται έκεϊ είς διά
στημα χρόνου τίνος, μέ τήν ίπποτικήν πατροπαρά- 
δοτον γενναιότητά τω ν ’ μάτην ή Γαλλία άλλοτε 
μάχεται καί άλλοτε συμμαχεί μέ τούς πειρατάς 
τούτους' τώ  1634 άριθμοϋνται είς ’Αλγερίαν τρισχί- 
λιοιΓάλλοι αιχμάλωτοι, καί ύπολογίζεται ό τι άπ ’ 
άρχής τής συστάσεώ; τω ν οί πειραταί ούτοι συνέλα- 
βον μόνον άπό τήν Γαλλίαν όγδοήκοντα πλοία καί 
πλειότερα τών 20 ,000 ,000  φράγκων!

Εν καιρώ τής άνηκούστου τύχης τή ; πολυαρίθμου 
ταύτης ληστρικής συμμαχίας, έριδες καί άκατάπαυ- 
στοι ύποκινήσεις βάπτουσι μ.έ αίμα τά έδαφος τή ; 
βορείου ’Αφρική;’  οί Βερβεροί άποθνήσκουσι, καί ή 
Τουρκία βασιλεύει ήδη μέ απόλυτον δεσποτισμόν 
έπί τού Άλγερίου’ αυτή αποστέλλει έκεϊ σώματα 
άτακτων στρατιωτών καί τυράννου; τής εκλογή; της, 
λαμβάνει τό  χρυσίον, τούς ανθρώπους καί τά  
πλοίά της, καί τήν διοργανίζει ώ ; κατακτηθεϊσαν 
επαρχίαν. Έμψυχωθέν ύπό τών κάτακτήσεων τούτων, 
έκτραφέν ύπό τώ ν γεωργικών λαών οιτινες τά περι- 
κυκλοϋσι, γαλβανισθέν ύπό τού πολεμικού φανατι- 
σμ.οϋ του τό  ύτζά χ  ευδαιμονεί, καί δ ι’ αύτοϋ μόνου 
ύποστηρίζεται τό  Τουρκικόν κράτος.

Ά λ λ ' ολίγον κα τ’ ολίγον ή Κωνσταντινούπολή 
διαφθαρεϊσα ούδέν άλλο γνωρίζει είμή νά δολοφονή 
τού; Πασσάδας οΰς αποστέλλει' ή ολέθρια αγχόνη 
άποδεκατίζει τούς έφημέρους τούτους ανθυπάτους, ή 
μετριωτέρα τιμωρία τούς έμβάλλει είς ισόβιον έξαν- 
δραποδισμόν. Οί Πραιτωριανοί Γιανίτσαροι θυσιάζουσι 
τούς Δέηδάς τω ν καθώς τού; έκλέγουσι. Διατελοϋντες 
είς άκατάπαυστον πάλην μ.ετά τώ ν Μαυριτανών, δέν 
κάμνουσιν άνακωχήν είς τάς αιματηρά; ανταρσία; των 
είμή διά νά λαφυραγωγώσιν έννόμως ύπό τήν σκιάν 
τού ήγεμόνο; τή , εκλογή; των. Οί "Αραβες μόλις 
έκβιαζόμενοι πληρώνουσι τούς φόρου; τω ν καί αί 
Καβυλικαί φυλαί, αϊτινες ανεξάρτητοι εί; τά  ορη 
τω ν λυμ,αίνονται ή λαφυραγωγοϋσι τήν πεδιάδα, 
λαμβάνο σι μέρος εί; όλα; αύτάς τάς διαμάχας, είς 
δλας τάς επαναστάσεις, τώ ν όποιων αΰταί άποτε- 
λοϋσι τόν πυρήνα.

Ή  Ευρώπη άπ’ ένα.τίας, έξερχομένη άπό τά ; ά
γονου; έριδα; τού μεσαιώνος, ένουναμούται καθημε
ρινώς’  φρίττει δέ βλέπουσα τά  τέκνα της πίπτοντα 
άπαύστω; ύπό τόν σιδηρού·/ βραχίονα άγριων τινών 
πειρατών’ φιλάνθρωποι ιερείς απέρχονται εϊς Άλγέριον 
διά νά έξαγοράσωσιν αιχμαλώτους, ή χριστιανωσύνη 
συνταράσσεται άκούουσα τά ; βασάνου; άς ύποφέ- 
ρΟυσιν οί έξαγοραζόμενοι. Πιστή είς τήν αποστολήν 
τη ; ώ ; έμπροσθοφυλακή τού άνακαινιζομένου πολι
τισμού καί ώ ; φιλελεύθερό; τ ι ;  πρόδρομος, ή Γαλλία 
πρώτη αγανακτεί. Ό  δούξ Δέ Βωφόρτ κυριεύει τά 
Ζιζελύ (1 6 6 4 ), καί τρις ό Δουκέσνιος καί ό Δεστραί 
βομβαρ δίζουσι τά Άλγέριον (1 6 8 2 — 83 -  88). Ό
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Βοναπάρτης, πρώτο; Ύπατο?, βιάζει αύτό εί; ίκανο- 
ποίησιν καί έπανόρθωσιν των ζημιών, ό "Αγγλος Έ ξ- 
μούθ τό καίει' τά  άσματα τού θανάτου τής Έλλ.ά- 
δος, έκποιητισθέντα Οπό του Βύρωνος, σύρουσι τόν 
δυτικόν πολιτισμόν εις γενναίαν καί φιλανθρωποτά- 
την σταυροφορίαν, καί ή Τουρκία καταβάλλεται εις 
Ναβαρίνον.

Έν τούτοι? εις τήν ’Αλγερίαν οί Τούρκοι, έπί μάλ
λον άδυνατοϋντες, μόλις καί μετά βίας άντιπαλαίουσι 
κατά τω ν εσωτερικών εχθρών των. Κάθε στιγμήν ό 
Βερβερός καταβαίνει άπό τά  όρη του μέ τήν δάδα 
εις χεϊρας, καί έρχεται νά λαφυραγωγήσω μέχρι τής 
πύλης τώ ν φρουρίων καί πύργων. Οί "Αραβες τ ώ  τε ί- 
νουσι χεϊρα βοήθειας έκ διαλειμμάτων. Ή  Τουρκική 
τυραννία άποκρουσθείσα πρός τήν θάλασσαν αποθνή
σκει, ό Βερβερός καί ό Άραψ  θριαμβεύουσιν.

Περίοδος Γαλλική.

II πειρατεία είνε ή όλεθρία ζωή τού ’Αλγεριού. 
Μ’ όλους τούς εμφυλίους σπαραγμούς των, μ’ όλην 
τήν παρουσίαν τής Ευρώπης, τής όποιας οί στόλοι 
διασχίζουσι τήν Μεσόγειον, μ' ολον τό  παράδειγμα 
τού Ναβαρίνου, οί Τουρκο-Άλγερινοί πειραταί έπισί- 
δο νται πάντοτε εις λαφυραγωγίας' οί γείτονές των 
Καβυλοί τούς μιμούνται. Καθήμενοι ούτοι ώς προσ
εκτικοί γύπες έπί τών αφιλοξενών αυτών καιάπορρώ- 
γων άκτών, μετά τό  τέλος έκάστης τρικυμίας κατα- 
βαίνουσιν είς τήν θάλασσαν καί ρίπτονται έν αταξία 
καί άλαλαγμώ έπί τώ ν προστυχόντων πλοίων. Είτε 
έκ τής ιδέας τού συνήθους φόβου, είτε έξ άποστροφής 
προς τούς νεοσσούς τούτους τώ ν έν άποκρήμνοις άσύ- 
λοις διαιτωμένων πειρατών, ό χριστιανικός λέων άφί- 
νει τούς γύπας τούτους νά τόν ραμφίζιοσιν άκόμη.

Ά λ λ ’ έρχεται τό  πλήρωμα τού χρόνου' αί εθνι
κότητες, οί λαοί, αί δυναστεΐαι έχουσι τήν γέννη- 
σιν, τήν ζωήν, τόν θάνατόν τω ν ώς 6 άνθρωπος καί 
τά  ζώα, ώς πάν έν τώ  κόσμω τούτω . "Οταν κατά 
τήν ύπό τής θείας Προνοίας σημειωθεϊσαν ώραν τά 
δένδρα γηράσωσιν ή οί καρποί ώριμάσωσιν, ό παραμι- 
κρότερος άνεμος τά  καταβάλλει, καί πλησίον αύτών 
ολος έτοιμος θεριστής τις σπεύδει πρός τήν συγκο
μιδήν.

Ί ΐ  Γαλλία καιρίως πληγωθεΐσα τώ  1812, φρίτ- 
τουσα ένεκα έθνικών ταπεινώσεων, διπλώς απασχο
λούμενη ύπό αύτοκρατορικών άναμνήσεων καί άνα- 
γεννωμένης ελευθερίας, ταράττετα ι καί συνομνύει. 
'Ο Βουρβωνικός θρόνος εχει ανάγκην δόξης διά νά 
έξαναχρυσώση τήν μαγικήν αύλ,αίαν της. Τήν στιγμήν 
καθ’ ήν ό Αέης τού ’Αλγεριού κτυπά κατά πρόσωπον 
διά τού ριπιδίου όπερ κρατεί Γάλλ.ον τινά πρόξενον, 
άναπτεται τό  πύρ είς τήν τελευταίαν υπόνομον. Ό  Λέης 
προσπαθεί νά άποτρέψη τήν έκρηξιν. Η ’Αγγλία , 
προβλεπτική καί ζηλότυπος, άνθίσταται, ραδιουργεί, 
διαμ-αρτύρεται. Πλήν ποϊος τήν ακούει -, ή κοινή γνώ 
μη βομβεί μετά πατάγου. Ή  Γαλλία λοιπόν έχαυ- 
νώθη τοσούτον ώστε είς αρχηγός πειρατών νά τήν 
ΰβρίζη; ή πρωτότοκος θυγάτηρ τής εκκλησίας νά έξ-
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ευτελίζεται ύφ’ ένός άπιστου! Ό  γέρων βασιλεύς Κ ά 
ρολος είνε χριστιανός καί Γάλλος. Ί ΐ  ώρα έσήμανε' 
τό  πολεμικόν Άλγέριον, ώς αύτό έαυτό καλεί, υπο
κύπτει εις τόν στρατάρχην Δέ Βουρμών, άποστα- 
λέντα παρά τής Γαλλίας τη  -5 ’Ιουλίου 1830 καί 
τούτο είνε τό  τελευταίον πτερύγωμα, τό  κύκνειον 
άσμα τού βουρβωνικού οίκου i

Ώ ς  ή Συγκλητική 'Ρώμη ούτω καί ή Γαλλία διώ
κει τάς κατακτήσεις της' όλεθρίως παρασυρθείσα είς 
τήν πάλην, προκαλουμένη ύπό τώ ν γειτόνων φυλών, 
εύρίσκει άντιπαραταττομένας καθ' αύτής ταύτοχρό- 
νώς δύο διαφόρους έθνικότητας, τούς Άραβας καί 
τούς Καβύλους, ο'ίτινες τήν καταπολεμοΰσιν άκατα- 
παύστως. Προχωρεί κατ’ άοχάς βήμα πρός βήμ.α, ά- 
κουσίως καί ώς φοβουμένη τρόπον τινά ' ώστε κυ
ριεύει άλληλοδιαδόχως τήν Βόνην, τό  ’Οράν (18  3 1), 
τό  Άρζεβον, τήν Μοσταγανέμ, τήν Βυγίαν ( ΐ  833 ), 
κ τ  λ.

Εν τούτοις νέος τις  Ίουγούρθας έγείρεται κατά 
τής Γαλλίας' επίσης μαχητής ώς ό Νουμηδός πάπ- 
ποςτου, πλήν ρωμαλεότερος, μεγαλοπρεπέστερος καί 
μάλλον άφωσιωμένο; είς τό  έθνος δπερ μέλλει νά 
άνοικοδομήση. Ό  πλήρης ζήλου πατριωτισμός του 
τόν κάμνει νά πολεμώ άνευ διακοπής καί ό'λαις δυ- 
νάμεσι' ματαίως υποκύπτει άκαταπαύστως ύπό τήν 
στρατηγηματικήν πειθαρχίαν έθνους ύπερτερούντος 
τό  ίδικόν του. Ώ ς  ό ’Ανταίος, δστις άμα έγγίζων 
τήν γήν, τήν αρχικήν του μητέρα, έλάμβανε νέας 
δυνάμεις, ούτω καί ό Ά βδέλ  Καδέρ, τό  τέκνον τής 
ερήμου, μεθ’έκάστην αποτυχίαν ρίπτεται είς τήν Σα
χάραν, καί εκεί άποκτα νέας δυνάμεις πρός νέαν πά
λην. Ήμ,έραν τινά  θριαμβεύει είς Μάκταν, μ ’ολας 
τάς έξοχους προσπάθειας τού εύγενούς καί δυστυχούς 
στρατηγού Τρέζελ ζ  1835 ). Ί ί  συνθήκη τής Τάφνας 
παραχωρεί εις τόν λαόν του μέρος τ ι  τής άντιβασι- 
λείας τού ’Αλγεριού. "Ιίθελεν είπεΐ τις τό τε  ό'τι ό 
Εμ-ίρης "Αραψ καί τό  έθνος του έμελλον νά έπανα- 
κτήσωσι τήν πατρίδα τω ν διά τής γενναιοψυχίας τού 
πατριωτισμού καί τώ ν άπαύστιος άνανεουμένων προσ
παθειών των.

Ί Ι  Γαλλία, βαρυνθεϊσα άπό μάχας, άπαυδήσασα 
άπό τό  χυθέν αίμα καί τά  δαπανώμενα χρήματα, 
άνυπομονεί καί αποθαρρύνεται άπό έτους είς έτος’ 
χορηγεί είς τούς στρατηγούς της βοήθειας πάσης φύ- 
σεως καί διακυμαίνεται άμφίρροπος μεταξύ τής φυ
σικής άναπτύξεω; τώ ν κατατακτήσεών της καί τής 
άκανθώδους διατηρήσει·)? τού Αλγεριού καί άπάσης 
τής ’Αφρικανικής άκτής. Ά λ λ ’ ό Ααμρεμών καί & 
Βαλέτιο; κυριεύουσι τήν Κωνσταντίαν (1 8 3 7 ), ό δούξ 
τής Αύρηλίας ελευθερώνει τάς Σιδηράς πύλας (1 8 3 9 ), 
ό ’Εμίρης νικάται είς Ταγουίνην ύπό τού Δουκός Δω - 
μάλ (1 8 4 3 ), καί ή τύχη του, ώς καί ή τού Α 
φρικανικού Ισλαμισμού, διαμελισθεϊσαι είς Ταγγέ- 
ρον καί είς Μογαδόο ύπό τού Πρίγκηπο? Δέ Ζουαμ- 
βίλ. ύποκύπτουσιν εις Ίσλύ είς τόν στρατάρχην Βυ- 
γώδον (184 4).

Ή  Γαλλία, περιβληθεΐσα νέαν δόξαν καί υποκι
νούμενη ύπ’ αύτής, άναλαμβάνει θάρρος. Ο νικητής
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τού Ίσ λύ  τήν ασφαλίζει είς τό  μέλλον έπιβεβαιών 
αύτήν καί παρέχων ώς εχέγγυον τήν πολιτικήν αγω
γήν καί τάς αλλεπαλλήλους νίκας του. Διοικη
τής ταύτοχρόνως ειρηνικός καί πολεμικός, κυρίως θε
μελιωτής τής Γαλλικής δυνάμεως είς ’Αλγερίαν, έξ- 
ακολουθεΐ τήν κατάκτησιν καθ’ όλας τάς επόψεις. Ό  
’Εμίρης ακολουθούμενος παρά πόδας, έγκαταλελειμ- 
μένος σχεδόν παρά πάντων, έξωρισμένος ύπ αύτών 
τώ ν συμμάχων του, παραδίδεται είς τόν στρατηγόν 
Δέ Λαμορισιέρον (Δεκέμβριος τού 1817). Μετ’ αυτού 
παύει ή Αραβική άντίστασις, εκτός μεμονωμένων τ ι -  
νών ύποκινήσεων, ώς τής Ζαάτκας (1 8 4 9 ) καί τής 
Έ λ - ’Αγκουάτ (18  32). Ο Ά β δ έλ  Καδέρ είνε τρόπον 
τινά  ή τελευταία έκφρασι; τής Άραβο-Άλγερικής 
έθνικότητος, Τοιαύτη δέ είνε ή γοητεία ήν διατηρεί 
είσέτι καί μ ετ’ αύτήν τήν ή ττά ν του, ώστε μ.’ όλας 
τάς ενόρκους υποχρεώσεις του ή Γαλλική κυβέρνησις 
έκρινε·/ εύλογον νά φυλάττη αιχμάλωτον άπό έπτά 
ήδη έτών, καί μόλις ή φιλάνθρωπος καί γενναία δια
γωγή του είς τάς τελευταίας έπισυμβάσας σφαγάς 
τής Συρί*ς, (ό'που έλαβε άδειαν νά διατριβή, μετά 
τήν καταστροφήν τής Προύσσας ύπό σεισμού) ήδυνήθη 
νά εξάλειψή έν μέρει τάς ύπονοίας της.

Καθ’ άπασαν τήν δεκαεπταετή ταύτην περίοδον 
αί Βερβερικαί φυλαί ήνωμέναι μετά τώ ν Άραβων ή 
μαχόμεναι μεμονωμέναι, είνε όρθαί ενώπιον τώ ν Γαλ
λικών στρατευμάτων, πάντοτε είς τά  όπλα ευρι
σκομένων. Αύται ένισχύουσιν άδιαλείπτως τούς 
εχθρούς τής Γαλλίας, λαφυραγωγούσι καί κ.αίουσι 
τά ς  υποτελείς αύτή φυλάς, καί μυρία άλλα δια- 
πράττουσιν' άλλά διτ,ρημέναι, άνευ ένώσεως, ά
νευ αρχηγού, ύποκύπτουσιν είς όλας τάς ρ.ετά 
τώ ν Γάλλων συμπλοκάς. Ο Ά βδέλ  Καδέρ πει- 
ράται νά τάς ένώση πάλιν καί νά τάς σύρω όπι- 
σθέν του, δυνάμει τής κοινή; φήμη; ή ; απολαύει ώ ; 
ευσεβής καί ύπέρμαχος τής Αφρικανική; ένότητος' 
άλλ ’ ή δημοκρατική υπερηφάνεια τών άτιθασσεύτων 
τούτων φυλών απωθεί πάσαν τοιαύτην υπηρεσίαν, καί 
άκόμη περί αύτού τού συμφέροντος τής πατρίδος 
προκειμένου.

’Ενόσω ό 'Εμίρης είχεν άρκετάς δυνάμει; ώστε νά 
άντιπαλαίη κατά τώ ν Γαλλικών στρατευμάτων και 
νά άπασχολή αύτά διά σπουδαίων άντιπερισπασμ,ών, 
οί Βερβεροί μόλις κατεδιώκοντο τήδε κακείσε διά 
μερικών εκστρατειών καί άνευ όριστικών αποτελε
σμάτων. Ά λ λ ά  καθόσον αδυνατών ό Ά β δέλ  Καδέρ 
έφαίνετο ό τι έπί τέλους έμελλε νά ύποκύψη είς τήν 
διώκουσαν αύτόν Δύναμιν, αί φυλαί αύται εύρον και
ρόν νά καταθρασυνθώσιν. Ά λ λ ’ ή Γαλλία ένόνει επί 
τέλους τάς δυνάμεις τη ; κατά τώ ν Καβύλων, πολ.λα- 
πλασιάζει τάς κατ’ αύτών προσβολάς της, τούς δ ιώ 
κει μέχρι τώ ν μόλις πλησιαζομένων όρέων τω ν, και' 
φυλήν πρός φυλήν, ράκος πρός ράκος καταστρέφει ο
λίγον κα τ’ ολίγον τάς βδελυράς έριδάς των. Ά π ό  τού 
1844 μέχρι τού 1855, είς δεκατέσσαρα; άλληλο
διαδόχως εκστρατείας, οί στρατηγοί Βυγώ, Βεδώ, 
Σαιντ-Άρνώ , Βλαγκίνης, Ίίρβιλιών, Κανροβέρ, Βαρ- 
ράλ, Δελουρμέλ, Πελισσιέ, Βοσκέ καί 'Ρανδών, κατα-

στρέφουσι τάς Βερβερικάς γαίας διά πυρός καί σιδή
ρου, λεηλατούσι τά ; χώρας των, καί διώκουσιν ώ- 
Οούντε; είς τά  όπίσω ή ύποτάσσουσι τού; κατοίκους 
των. Ώ σ τ ε  δεν μένει πλέον άνέπαφος είμή ή μεγάλη 
Καβυλία, ή κυριωτέρα έστία τής άντιστάσεώς των.

Τέλος τό  1857, ό στρατάρχης 'Ρανδών οδη
γών 35,000 άνδρας, εισδύει είς τήν καρδίαν τής 
μεγάλη; Καβυλίας καί τήν ύποτάσσει έξ ολοκλήρου, 
μέχρι καί αύτών τώ ν ορεινών φυλών τώ ν έν το ϊ; 
βράχοι; καί ταΐς όπαίςτή; γής διαιτωμένων, αΐτινες 
έκαυχώντο ότι δέν άνεγνώρισάν ποτε κανένα έκ τών 
αλληλοδιάδοχο.ν δεσποτών τής πεδιάδο; καί τών 
χθαμαλών όρέων, καί ό'τι έζησαν ελεύθεροι άπ’ άρχής 
τής γεν.ήσεως τού ήλιου' καί αύτη ήν ή τελευταία 
κατάκτησις.

Σήμερον κατά τήν στιγμήν ταύτην, ολόκληρο; ή 
’Αλγερία άφ’ ένός ήδη ετου; ήσυχάζει' άπ Ανατο
λών μέχρι δυσμών, άπ’ άρκτου εως νότου, άπό Τύ- 
νιδος μέχρι Μαρόκου, άπό τής μεσογείου μέχρι τώ ν 
ενδοτέρων έρήμων, διακόσια; λεύγας μακράν τού ’Α λ 
γεριού, ολόκληρο; ό τόπ  ς αναγνωρίζει τήν κυριαρ
χίαν τής Γαλλίας. Διά τής ενόπλου ή ειρηνική; κα
τοχής τής Έ λ -Ά γ νά τ , τού Τογκιόρτ καί τής Ούάο- 
λης, καθώς καί διά τής καθυποτάξεως τής Κ α - 
υλίας, ό τελευταίο; διοικητής τής Αλγερίας ό στρα

τάρχη; 'Ρανδών, συνεπλήρωσε τό  έργον τώ ν κατα- 
κτήσεων' αί ταύτοχρόνως πολίτικα·, καί πολεμικά! 
προσπάθειαί του, άπετελείωσαν έπαςίως τό  ύπό τού 
στρατάρχου Βουρμόντου Οεμελιωθέν οίκοδόμημ.α, τό  
παγιωθέν ύπό τού στρατάρχου Βυγώδου. "Οταν ό 
χρόνος, ό αμερόληπτος ούτο; διευκρινητής τών άν- 
θρωπίνων πράξεων, κάμω νά σιγήσωσι τά  πάθη εί; 
τούς τρείς, πρό πάντων τούτους άνδρας μεταςύ ό
λων ή Γαλλία θέλει αποδώσει τήν τιμήν τώ ν Α 
φρικανών κτήσεών της.

Ή  άποίκησις άχρι; ώρας διακοπείσα ή εκκρεμή; 
μείνασα έιεκα τών μεγάλων πολεμικών προαπασχο- 
λήσεων,δύναται νά άρχήση έλευθέοως'τό έδαφος πο- 
τισθέν άπό είκοσιοκτώ ήδη έτών δ ι’ αίματος καί ά- 
ροτριωθέν διά προσπαθειών καί χρημάτων, είνε ήδη 
έτοιμον είς σποράν. Τό μέλλον τής Γαλλικής Α 
φρικής ούδαμού άλλοθεν έξαρτάται τού λοιπού είμή 
άπό τής μητροπόλεως καί τώ ν  αποικιακών συ
στημάτων, άτινα αύτή θέλει εκλέξει. Διά νά σπείρω 
καλώ; καί νά έτοιμάση πλούσιον θέρος, διά νά οικο
δομήσω μέλλον σταθερόν καί ένδοξον, έχει τό παρά
δειγμα τών προκατόχων τη ; έπί τού ’Αφρικανού ε
δάφους' εί; τάς μεγάλα; ταύτας φάσεις ώ ; καί είς 
τά ; έλαχίστα; λεπτομέρειας, ή ιστορία τώ ν προηγη- 
θέντων τής Γαλλίας λαών εί; Αλγερίαν δύναται νά 
χρησιμεύσω αύτώ ώ ; σωτήριον μάθημα καί δείγμα' 
οί Φοίνικες, ή 'Ρώμη, τό  Βυζάντιον, οί Άραβες, οί 
Τούρκοι κατέκτησαν άλληλοδιαδόχως τήν βόρειον 
’Αφρικήν μέ τά  όπλα εί; χ.είρας' δ ι’ ισχυρών άποι- 
κισμών, διά τακτικής κατοχής καί έξευγενιστικών 
προσπαθειών άναλόγως τής εποχής τω ν οί Καρχηδό- 
νιοι, οί 'Ρωμαίοι καί οί Άραβες μετέβαλον τήν ’Α 
φρικανικήν άκτήν διά τώ ν αλλεπαλλήλων αποικιών
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τω ν  εις αποθήκην σίτου διά τού; λαού; των, ε '; 
αλουσιάν επιβοήθειαν των μητροπόλεων καί εις δό
ξαν των εθνικοτήτων τω ν, ενώ τό  Βυζάντιον καί ή 
Τουρκία διά τών άσυνέτων καί άρπακτικών σφετερι- 
σμών τω ν δεν έκαμαν άλλο τ ι  ενταύθα είυ,ή ερείπια.

Κι; τά,ν Γαλλίαν ήδη μένει τό  πεδίον εύρύ καί ε
λεύθερον διά νά άναστήσνι τά  ερείπια άτινα άοήκεν 
αυτόθι ό δεσποτισμ.ό; καί ή άτακτος κυβέρνησι;, καί 
νά μετασχημχτίσ·/] τήν Αλγερίαν εις μεταγενεστέραν 
Καρχτ,δόνα, συγκροτούσα έπί τώ ν παραλίων αύτή; 
αποικίαν έφάμ.ιλλον τη ; τώ ν Ρωμαίων. 'II ησυχία, 
ή δόξα, τ ά  πλού-η τή ; Γαλλίας εϊνε συνδεδεμένα μέ 
τά,ν άνάπτυξιν τ ι ς  ’Αλγερίας, διότι αί άποικίαι εϊνε 
ή ίίπαρξι; καί τό  μέλλον τών εθνών, ώς τά  τέκνα 
εϊνε τό μέλλον τώ ν οικογενειών. Α ί νέαι καί γόνιμοι 
γαίαι της ’Αλγερίας καί αί άποικίαι έπί τά ; Γαλλι
κά; ’Αφρικής ώς καί αί ύπερωκεάνε οι αύτάς κτήσεις 
εϊνε ά ειρηνικά] ελπίς, τό  κανονικόν καί μεγαλόπρε
πε; μέλλον τη ; μεταγενεστέρα; Γαλλίας.

( ’Ε χ  ζοΰ Γα .Ι.Ιι ΐο ΰ .)

ΙΩ Α Κ Ν ΙΙΣ  Κ. ΡΛΠΤΑΓΧΠΣ.

Γ Α Λ Λ Τ I Κ fí \  Λ .
(Συνίχ. ”ιδϊ συλλά3. 273 καί 276.)

 0 0 0 -----

Β ’ . Επιόρο/ια ι t u r  ΓαΛατ& ν ι ίς  ri/r 

Μ α χιόο ι ta r, Θράχηχ, 'ΕΛ .Ιάΰα  χαΐ 

Μ ιχρά κ  ¿ iαίαν.

Εκθεμενοι ήδη τά ; εϊ; ’Ιταλίαν έπιδρομά; τών 
Γαλατών, μεταβαίνονεν εί; τά,ν έκθεσιν τών πρό; ά 
ναίολά; αύτών τούτων, ούχ ήτταν τών πρώτων κα
ταστρεπτικών καί έπιφόβων.

Είρηται έν αρχή, ό τι έπί Ταρκυνίου Πρεοβυτέρου 
ήρχισαν αί εί; τά,ν άνω Ιταλίαν έπιδρομαί τώ ν Γα
λατών. Δμβίγατος, ώ ; λέγετα ι τών βασιλέων τι;, 
τώ ν Γαλατών, άπέστειλε πολλούς τώ ν υπηκόων αυ
τού ύπό ηγεμόνα; Σεγάβησον καί Βελόβησον, εις εύ 
τυχε-ϊτεραν χωρών κτησιν. Τούτον δ μέν Βελλόβησο; 
έτράπετο τά,ν πρό; Ιταλίαν, ό δε Σεγόβησο; την 
πρό; Ανατολάς. Οί άμφί ταύτην διευθύνθησαν πρό; 
τό  έρκύνιον, καί χώραν κατέλαβον ήν ώνόμασαν αφ’ 
εαυτών (Bojebemum), διωχθέντες δε ύπό τών Μαρ 
κομάνων έπέστρεψαν. εί; την επίσης ύπ’ αύτών κλη- 
Οεϊσαν Βοϊαρίαν, ή Βαναρίαν ( ΐ ) .

Κατά δε έποχά; άγνωστου; άμϊν πολλά άλλα 
φύλα Κελτών, δΓ α ιτία ; επίσης άκριβώ; άδιορίστου;, 
μετν,ναστευον. Τοιούτόν τ ι  βλέπομεν τούς Γερμανούς 
ποιούντας έν τώ  μεσαίωνΓ όμοιον ίσως έγένετο εί; 
τά,ν ά,ρωϊκην εποχήν, τώ ν εθνών απάντων εποχήν (2 ).

( l l  Scb losser’s W o llg e ich ich lc  2  Hand Se l 3 1 7 - .
(2 ) θουχυδ. Ξ νγ . A ., . —

i  Ω Ρ A .

Οπωσδήποτε οί Γαλάται ή Κελτοί πρό; άνατολά; 
διευθυνόμενει, προήλθον μέχρι ΓΓαννονία; (Ούγγα- 
ρία;) καί έν αυτά, έγκατέστησαν. Προσεπελασαν δέ 
καί τώ  ποταμώ Λουνάβει έκεϊ παραρρέοντι ( I ). 'Γού
τω ν γίνεται μνεία κατά πρώτον εί; τούς χρόνου; Α 
λεξάνδρου τού Μεγάλου. Οτε ό ήρω; ούιος προύχώ- 
ρησε πρό; βορράν εις υποταγήν τώ ν Τριβαλλών πλη
σίον τού Δουνάβεω;, μετά τό ύποτάξαι αύτού;, ήλ· 
θον πρέσβεις καί έξ άλλων εθ ών, καί δή καί έκ τ ί 
νος τ έω ; αγνώστου το ϊ; Ελλησ.ν έθνους. Τό έ
θνος τούτο ήτο Γαλατικόν, περί τόν ποταμό/ έν 
Πα,νο.ία καί το ϊ; έκεϊ κατοικούν, έκ τής πρός Ανα
τολάς μεταναστάσεως. Εκαλούντο δε τά  ενταύθα 
Γαλα τ κά φύλα Βόϊοι καί Σκορδίσκοι (έκ τού όρου; 
Σκόρδου), οί έπισημότεροι τουλάχιστον. ΜαΟίντες 
ό τι ό έκεϊ που πλησίον βασιλεύ; ήλθε νικητής, έ 
στειλαν πρό; αυτόν πρέσοε-ς ζητούντα; ειρήνην, ήν 
έλαβον, καί φίλοι τού Αλέξανδρου έγέ-οντο (2).

Βαθμηδόν φαίνετα-, ότι έξηκολούθησαν τά ; επι- 
δρομάς καί μεταναστάσεις, κατέσχον τή ν περί τόν 
Δούναβιν χώραν, ακολούθως έξετέθησαν καί κατέλα
βον τά  πεδία τής Θράκης. Ενταύθα γενόμενοι δεν 
έτόλμησαν νά προχωρήσωσι περαιτέρω, ισω; διότι 
ήσαν ή ττου ; καί ή ττον αξιόμαχοι τών Ελλήνων, καθ’ 
ών έσκόπουν νά έπέλθωσιν (3 ).

Ολίγον δέ μετά τήν τελευτήν τού Λυσιμάχου, 
χειμάρρου δίκην οί Γαλάται έπελθόντε; άπό βορρά 
κατέκλυσαν τήν Θράκην καί .Μακεδονίαν (280 π. X .) 
Τά πλήθη ταύτα  ήσαν δι/,ρημένα εί; μοίρα; τρεις, 
<·>ν ηγούντο τρεις ηγεμόνες επίσης, KepiOptoc, ΰ ρ i r 
ret: καί Β ίΛ γ ιο ς  (Β ύ .Ιγ ιο ς ). Τούτων ό μέν Κε- 
ρέθριο; έμελλε νά είσβάλρ εί; τήν Θράκην καί τού; 
Τριβαλλού;, ό οέ Βρέννο; καί Ακιχώριος συνάρχω·/ 
αύτού, εί; Παννονίαν, ό δέ Βέλγιο; εις Μακεδονίαν 
καί Ιλλυρίαν.

Ο τε δέ ό Βέλγιο; έστράτευσε κατά τής Μακε
δονίας, εβασίλευεν έν αυτή Πτολεμαίο; ό Κεραυνός, 
οστι; εύτόλμω; λίαν άπεφάσισε νά άντιπαραταρ θρ 
κατά τών έπερχομένων εθ ών' ήττήθη όμω; καί 
άπέθανεν. II δέ κεφαλή αύτού περιεφέρετο εί; τό 
στράτευμα πρός έπίδειξιν (4 ). 0  δέ μ ετ’αύτού στρα-

(1 ) Spruner's A l l «  anliquus No X V II.

(2) 'A fftx v . Ά ναβ . Ά λ ε ξ .  A, 2, 3, 14. —  AlysTxt ο τ ι  οταν 

6 'Αλέξανδρος ήρώτησε τούς πρΐοβεις τώ ν  Κ ελτών, »  τ ΐ  i tp o -  

Γού,το περισσότερον; »  ούτοί απεχρίΟησαν «  μόνον τή ν π τω σ ιν  

τ-,ύ ουρανού χαΐ τώ ν  αστέρων. »  ‘ Ο ’Λ λ ε ξ  έπχινέσσς αυτούς 
χα τ ' άξιαν παρεόέχθη εις τή ν  συμμαχιαν του  ύπειπών μόνον, 

ότι ο αλαζόνες είσ ίν ο! Κελτοί. »  "Opa Ίσ το ρ . Ά λ ε ξ .  ,Μεγ. 

χατ4 Δρόύζεν ύπό Κ. Φρεαρίτου. Σ ελ  126.

(3 ) Παυσ. Φ ωχ. Γ . 19 20. Ά τ τ .  Α '. 3 , ο , αύτό&ι 8.— Πο- 

λυ6. Α, 6 Sd.loss.it’  s W eltpen l. Λέγει τί,ν  επιδρομήν ταύτην 

γινομέ-.ην έπ! Λυσιμάχου. Τόμ. Β' σ ελ . 317. Γ ',  20.

(4 ) Παυσ. ένθα άνωτ. Just, X X IV , 3 , - 8 .  Μέμν. τ .  Φ ω τ. 

Κ. θ '.  Λέγεται δ τι ό Πτολεμαίος απέβαλε τή ν περί είρή.τ,ς 

πρότασιν τών Γαλατώ ν, ε τ : δέ ο τι δεν έδεχΟη ίχανήν έπιχου- 

ρίαν τού  ^ασιλέως τώ ν  Δαρδαν'ων, έρειδόμενος εις τούς υιούς 

τώ ν  μετά τού  Άλεςάνδριυ νιχητάντων τούς β ρΕάρους Μα- 

χεδόνων.
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τη γό ; έτράπη εις άτακτο·/ φ,γήν. Οί Γαλάτα ι τό τε  
νικηταί άναδειχθέντε; κατέλαβον τά  πεδία τή ; Μα
κεδονίας, έλεηλάτουν, έκαιον καί άπέ/.τεινον τούς 
κατοίκου;' τρόυ,ο; έπεκράτει πανταχοΰ. Οί δέ Μα- 
κεδό··ες, έν περιστάσεσι καί καιροί; δεινοί; περιπε- 
σόντε;, άνήγορευσαν βασιλέα μετά Πτολεμαίον τόν 
Κεραυνόν Μελέαγρον τόν αδελφόν αύτ-.ύ' άποβλη- 
θέντος δέ τούτου μετά δύο μή'-α;, Αντίπατρον τόν 
Ψ.λίππου πρειβ .τάτου υιού τού Κασσάνδρου. Κα- 
θαιρεθέντο; δέ καί αύτού μετά πε'ντε καί τεσσαρα
κονθήμερον βασιλείαν, Σωσθ.νης, Μακεδών άνήρ εύ- 
Υενής, μή λαβυ/ν όμω; τό βασιλικόν όνομα, αναλαμ
βάνει τήν άρχά.ν, ή . έπί δύο έτη διετήρησεν. Ού· 
το ;  όρμήσα; κατ’ αύτών μετά λογάδων Μακεδό- 
νων, οΰς έξελεξατο καί έξήσκησεν, κατεπολέμησε 
τού; ί ’αλάτα; έω; ου τέλυς ένίκησεν αύτού;.

Ολίγον όμως διήρκετεν ή χαρά τών Μακεδόνων 
έπί τά, νίκη. Διότι συήνη Γαλαταιν πολυπληθέστερα 
ύπό τόν Βρέννο·/ καί Ακιχώριον, άκούσα-τα τή . εύ 
τυχίαν τών πρό αύτών, είσήλασαν εί; Μακεδονίαν, 
έτι δε ΐνα έ/.δικ/,Οώ-ι τήν ή τταν τώ ν ομογενών αύ
τών. όρμώμενοι λοιπόν έκ Παννο ίας μετά 1 50,000 
πεζών καί 20,000 ίπ τέω -, διευθύνθησαν πρό; τήν 
Μακεδονίαν καί Ελλάδα. Εν τούτω  στάσεως γε-.ο- 
μένη; έν αύτοΐ; κατά τήν πορείαν, άπεσπάσθησαν 
περί τά ; 20,000 άνδρών, ο'ίτινε; οδηγούμενοι ύπό 
τού Λεονορίου καί Α.ταιρίου ώδευσαν πρό; θ .ά  
κην, όπου ήνώθησαν μετά τών περί Κερέθριον, π ιό 
τερο·/ ήδη έν τά, χώρα ταύτη εϊσβαλόντοιν καί ταύ 
την κυριευσάντων. Περί αυτού γενήσεται λόγο; 
έν το ί; έφ’ έξης, ήδη δέ καί τοι άποσπασθέντων 
τού Λεονορίου καί Αιταιρίου, ό Βρε'ννος μετά τού 
Ακιχωρίου ήκολούθησαν ούδέν ή ττον τήν πρός Μα
κεδονίαν πορείαν των. 6  ΣωσΟένης κυβερνώ, έ - ι συν 
ήγαγε τού; αξιομάχου; Μακεδόνας, άντεπεξάλθεν, 
άλλ ’ ήττήθη καί άπέθανε μετά τού στρατεύματος 
(278 π. X .) (1 ). Οί νικηται ήρήμωσαν τό τε  τήν χ ώ 
ραν άπασα , άνασιάτου; πο.ήκαντε; τού; κατοίκους, 
έπεινα δε είσε'βαύ.ον εις τή . Θεσσαλίαν ένθα ταύτά
έπ α ν έλ α β ο ν .

Οί Ελληνες άκούσα-τες μ ε τ ’  έκπλήξεως τήν έ / ευ- 
σιν αύτων, σ.νηνώθησαν ’¿να τούς άποκρούσωσι. Συν- 
εμάχησαν λοιπόν Α ίτωλοί, Βο.ωτοί, Λοκροί, Ψωκ ΐ;, 
Μεγαρείς, Αθηναίοι, π.οσενεγκόντε; οί πάντε; στρα
τόν έξ έπτά πρό; τα ί; είκοσι χιλιάδων συγκείμενον, 
ού ηγείτο Κάλλιπος Μητροκλέους ό Αθηναίο;. Επί
ση; δέ καί ϋ στόλο; τών Αθηναίων έναυλόχει παρά 
θερμοπυλαις. Καί οί βασ.λεί; αύτοί συνέδοαμον τοϊ; 
Ελλησιν εις τήν δεινήν ταύτην περίστασιν. Π τολε
μαίο; ό Β'. τή ; Αίγύπτου β/σιλεύ; καί Αντίοχο; Α ' 
τή ; Συρίας καί Αντίγονο; ό Γόνατά; τής Μακεδο
νίας ό μετά Σωσθένη ανυψωθείς, έστειλαν ό μέν στό 
λον, ό δέ 500 άνδρα; ύπό τόν Τελέσαρχον, ό δέ 
τρ ίτο ; έπίση; ύπό τόν Μακ-δόνα στρατηγόν Αριστά 
δήμον. Τών δέ συμπά -των ηγούντο διά τήν άρχαίαν

(1 ) Ιπ ε ι X X IV , 3 - 5 .  Διό?. Σ ιχελ. Ά π ο π . X X II.  Στράβ. 

Χρηστ. X II.

δόξαν οί Αθηναίοι’ περιεμινον λοιπόν τού; βαρβά
ρου; έν θερμοπύλαις.

Οί π.ρί Β έν.ον έπανειλημμένω; προσβαλόντε; 
τούς τό στενόν φυλάσσοντας Ελληνες, άπεκρούσθη- 
σαν. Λν.υρόντες δέ τήν ατραπόν δ.ά τών ε γχ ω 
ρίων καταπονούμενων σφό ϊρ α ύπ αύτών, διιβιβασαν 
τά  στρατεύματα, όπόθεν καί ό Ηέρξης ποτέ, εις τά 
νώ τα  τω ν Ελλήνων φονεύσαντε; έπί τό όρο; τόν Τ ε 
λέσαρχον τεταγμένον έκεϊ. ί ϊόντε; οί παραφυλά τ- 
το  τε ; Φωκεί; και οί λοιποί Ελληνες εαυτούς περ ε- 
στο-.χισυένο/; ύπό τών βαρβάρων διελύθησαν καί 
έ-ράπησαν οΐκαδε ( I ) .

Ο Πρε'.νο; όστι; άπέβλεπε εί; τήν άπογύμνωσιν τή ; 
Ελλάδος καί ιδία τών Διλφών, άφεί; κατόπιν τόν 
Ακιχώριον, ό'ιαβάς τό  στενόν έσπευδε πρό; λεηλα
σίαν τού ναού τών Δελφών, εϊ; ύπειασπισιν τού ό 
ποιου έδοαμον οί πλησιόχοιροι λαοί Φωκεί;, Λοκροί 
τι·.ε; καί Α ίτωλοί. Ο τε δέ ό Βρέννο; ήλθε πλησίον 
τών Δελφών, έγένετο αίφνης μένα ψύχο; καί άφήρ- 
πασε πολλούς τών Γαλατών, υϊτινε; ύπό πανικού 
καταληφθέντε; φόβου καί πολλά παθόντε; έτράπη- 
σαν εί; φυγήν, θεομηνίαν δή τινα τούτο ποιούμενοι. 
Προτροπάδην δέ φεύγοντε; έπανίστρεφον πρό; τόν 
Ακιχώριον, όστι; θέλων νά δ ’.αβή τό  στενόν έκω- 
λύθη, υ χ \ μετά ζ/μ ία; ικανά; άπεκρούσθη ύπό τών 
Λίτωλών παρά τα ί; θερμοπύλαις. 0  Βρέννο; κακώ; 
έχων έδιώκετο άνακάμπτων ύπό τώ ν Ελλήνων, 
μέγα μέρο; άπιόλεσε τού στρατού του έκ 40 χιλ. 
συγκειμένου- ήττήθη προσέτι καί έν μικρά τιν ι συμ
πλοκή, ε ιτα  δε άπώλεσε καί αύτήν τήν ιδίαν ζωήν- 
τά  δέ λείψανα τού στρατού άθλίω; διακειμένου,’ 
διαβάντα τά ; θερμοπύλα;, προσεβλήθησαν παρά τόν 
Σπερχειόν ύπό τών Μαλιέων καί θεσσαλών. Οί δέ 
πεοισωθέντες όλίγιστοι ήνώθησαν μετά τού ’ Λκιχω- 
ρίου καί άνε/ώρησαν μ ετ’ αύτού εί; Θεσσαλίαν καί 
Μακεδονίαν, δεινώς προσβαλλόμενοι ύπό τώ ν  κατοί
κων τώ ν χωρών δι’ ών διήρχοντο (2 ).

Εφθασαν δέ ύπό τήν οδηγίαν τού Κομοτορίου 
εί; Θράκην έ.Οα ήνώθησαν μετά τώ ν αντόθι έγκα- 
ταστάντων ύπό τόν Κερέθριον πατριωτών αύτών 
καί τών περί τόν Λεονόριον καί Λουταίριον άποσπα- 
σθέντων, όι; είρητα·, πρό τής εί; Μακεδονίαν εισβο
λή; τών περί Βρέννον καί εί; Θράκην τραπέντων 
καί μετά τών ύπό τόν Κερέθριον ένωθέντων όμ.ο- 
γ ε ν ώ ν .

Ικανοί δέ ενταύθα οντες καί τήν χώραν δ/,ούντε;, 
ύπεδούλωσαν τού; ένοικούντα; θ  άκα; καί ύποτε- 
λεϊ; φόρου έποιήσαντο. ί^σαύτω; δέ καί τό Β .ζάν- 
τιον πολλά έκινδύνευσε, καί φόρον έτισεν αύτοί; 
ικανόν (3 ·.

Συνεστήσαντο δέ καί βασιλειον αυτόθι T r.li/ x α- 
λούμενον κυριεύσαντε; τά  δυτικά παράλια τή; Προ-

(1 ) Παυσ. Φ ωχ. I'. 8 - 3 σντόδι Γ. 3. 3

(2  Παυσ. Φωχ. Γ . 19 — ε3 αύτυθι Ά τ τ .  Α - 4. Jusl, X X IV .

Διο8. ’ As. KB >!έ;κν. A s  3 - .  ί·.5α άνωτ , Τ ίτ  AiC. 
XXXV1IF.

I (3 ) Πολ. Δ’. 46.
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ποντίδος. Πρώτο; βασιλεύ; αύτού έγένετο 6 Κορμον- 
τόριος, όστις διά τών καταχτήσεων ταχέως έξετά- 
θη έφ’ ικανόν- ένεκα όμως τής είσαχθείσης τρυφής 
/Γαί. μαλθακρτητος. έν τοϊς μεγάλοι; τού έθνους, ύπέ 
κυψεν, εις ,τήν.δύναμιν τών .,μετά.-έξήιίΑντα
περίπου έτη άπό τής συστάσεώ; αύτοϋ. Τελευταίος 
βασιλεύς, άναφέρεται ό Καθαρό; τρυφηλό; >ίαν καί 
άπόλεμ.ος. Τότε δέ οί δεδουλωμενοι Θράκες έπανα- 
στάντες κατέστρεψαν τήν δύναμιν.τών κρατουντών 
Γαλατών, ών τά-κράτος, άπέσβη (4 ).

Διαρκούσης έτι τής βασιλείας έν Θρά^η ό Λεονό-· 
ριος καί Λουτα'ριος, τώ ν άλλων κατεχόντων. τήν 
Προποντίδα, ώδίοσαν μετά τών-ύπ αυτούς πρός 
τήν Θρακικήν Χερσόνησον, καί κύριοι αύτής έγίνον- 
το. ’Ενταύθα στασιάσαντες διείλον τάς εαυτών δυ 
νάμ.εις, καί ό μέν Λεονόριο; έπανηλθεν εί; τό  Βυ 
ζάντιον, ό δέ Λουταίριος έμεινεν έν Χερσονήσω 
Μ ετ ού πολύ δέ διηλλάγησαν, ήνωσαν τάς δυνά
μεις, καί προσκαλούμενοι ύπό Νικομήδους Α'. βασι- 
λέως τής Βιθυνίας είς βοήθειαν, πρώτον ήδη μετέ- 
βησαν εϊς τήν Ασίαν.

0  Νικομήδης ηγεμόνευσε τής Βιθυνίας (282 2 ο 0 
π. X .) διαδεξάμενος τόν πατέρα Ζιποίτην άποθα- 
νόντα τώ  282 έκ χαράς έπί τή  νίκη, ήν έλαβε πό
λεμόν πρό; τόν Πάτροκλον τόν στρατηγόν Α ντιό 
χου Σωτήρος άποσταλέντα μετά στρατού κατά τής 
Βιθυνία; (2 ),  δς είσβαλών κατέστρεφε πάντα πυρί 
καί σιδήρψ' ό δε Ζιποίτης άποθανών κατέλιτ.εζ 
υιούς τέσσαρας, ών ό πρεσβύτερος Νικομήδης Δ ’, 
κατέσχε τήν βασιλείαν (3 ). .0 Νικομήδης είς τήν 
μεταξύ Αντιγόνου τού Γόνατά, καί 'Λντιόχου τοϋ 
Σωτήρος περί κατοχής τοϋ θρόνου τή ; Μακεδονία; 
πάλην, συνεμάχησε μετά τού Αντιγο’νου Ô δέ Λν 
τίοχος θεωρών, ό τι δέν συμφέρει αύτώ ΐν’ άφήση 
όπισθεν εχθρόν τόν Νικομήδην, ένώ συγχςόνως πο 
λ:μεϊ προς Αντίγονον, άπεφάσισε νά έπέλθη κατά 
τής Βιθυνίας. Διό έστειλε τόν στρατηγόν Πάτροκλον, 
οστις έδ/,ου τήν χώραν, ώ ; είπόντες έφθημεν. Δ.αλ 
λαγέντος δέ μ ε τ ού πολύ Λντιγό/ου πρό; Αντίοχον 
(4 ), ό Νικομήδης όρών έαυτόν αδύνατον εί; άντίστα- 
σιν κατά τής μελετωμένης κα τ’ αύτοϋ εκστρατείας 
τοϋ Λντιόχου, έκδικουμένου τόν φόνον τοϋ Πατρό-

(1 ) Ό  K a jap;« ούτος ώφέλει πως τούς Βυζάντιον«. "Ose 

Πολ. ’ Λ * ,  èx τοΰ Π'. Β;6λίου.

(2 ) Μίμν. capà Φ ωτ. IB'. 11, 21, Τ ίτ . Λ ίβ . X X X V ÏIT .

( 3 ) ’ A c s .  ΣυρίϊΧ. Mspiv. cp. φ ω τ .  ΙΛ Is, 2 ί ,  Τ ίτ - ΑΪ6. 
X X X V II I .

(4 ) Μετά τή ν 8·.α>.λ*γήν ταύτην τω ν  βχοιλέων ’Αντιγόνου 

xal Ά ντιόχου  έπ ίΐρ ιμ ον τή ν Μαχεδονίαν ο! Γ ο λό το ι, χοί τοΰ 
’Αντιγόνου άντειτεζελθόντος, δ ιή ιτασαν τό  στρατόχεδον, ήΟε- 
λη τχν  δέ νά δ ιαρτάτω οι χα τό  χλοϊχ . Οί ναυτιχο! τοΰ ¡îa»·.- 

/.έως ίδόντες τή ν άταξίαν αύτών έχεχειον λ ν ϊ ϊω ίώ ς ,  τούς xa . 

τεδϊω ξαν χαΐ χχντός ρόδου άπηλλάγτ.ιταν. ’Α λλά  χα! μετά 

τό ΰ τα  δτε ό 'Αντίγονος ίνίχηοε τόν Πύργον ί ν  "Αργεί xa! 

έχανή/.βεν είς Maxeîoviav, βΰδις -.1 Γαλάτα ι εΐσή).βααν είς Μα- 

χεδονίαν, άλλ ' 6 'Αντίγονος έχανειληυμενως ά*έχρουσ«ν αυ

τούς, ώστε τελευταΤον οΰτοι άχοσράξιντες τάς γυναίκας χαί 

τ ά  τέκνα, ε^ιψοχινδύνευσαν τελευταίαν μάχην, έν ή όλοσχίτ 
ρώς ένιχήδησαν. Just. X X V I, 1-2.
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κλου, άμα δέ καί τού αδελφού Ζιποίτου, κατέχον- 
το ; μέρος τής χώρας, προσεκάλεσε τούς Γαλατας. 
0  δέ Ζιποίτης ήν άδελφό; τοϋ Νικομήδους, περί- 
σωθείς έκ τή ; σφαγής, ήν ό Νικομήδης έποιήσατο 
τ.ών δύο- ετέρων αδελφών" καί κύριο; γεχόμενο; τ ·ή; 
παραλ(α;-Βιθυνίας,-άλλως·.Θϋνικής·ή ’ΑρΔοΐκήςηβρά- 
κης καλουμένης, διετήρησεν αύτήν έφ’ ικανόν, κβψ 
πάσας τάς καθ’ εαυτού προσβολάς τοϋ άδελφοΰ Νι- 
κομήδους άντέκρουσεν.
. Ούτως έχόντων τώ ν πραγμάτων, 6 Νικομήδης 
ίίροσεκάλεσε 'τ ο ύ ς  έν Θράκη Γαλάτα ; οΐτινε; ήδη 

πρώτον ύπό Λέονόριον (1 ) καί Λουταίριον έπεραιώ- 
σαντο εϊ: τήν Ασίαν τώ . Νικομήδει έπικουρήσοντες, 
(277  I IX )  έπί το ϊ; έξή; ρροι;' ά,.).. επί τώ  είναι 
ειλικρινή καί βεβαίαν φιλίαν., αύτοϊ; καί Νικομήδει 
καί τοϊς διάδοχοι; αύτού. β .) μή βοηθεϊν αυτού? 
μηδένί άνευ τή ; αύτοϋ συναΐνέσεως' γ '. )  είναι ωσαύ
τω ς συμμάχου; το ϊ; συμμάχοις Νικομήδους, δήλα 
δή, Τιανίοις, Ηρακλεώται;, Χαλκηδονίοις, Χίοις, οί 
έβοήθησαν αύτώ άνδράσι καί άλλη παρασκευή κατά 
Ζιποίτου τού άδελφοϋ (2 ).

Τή βοήθεια αύτών ό Νικομήδης άπέκρουσε τόν 
’Αντίοχον, ¿νίκησε τύν αδελφόν Ζιποίτην, διέλυσε 
τά  στρατεύματα αύτοϋ, καί άνέκτησεν άπάσα; τά ; 
πατρικά; κτήσεις. Περιπλανηθέντε; δέ τήδε κά- 
κείσε έτη περί τά  πέντε καί είκοσι άπάτριδε; καί 
τ ί  κακόν ούχί ποιοϋντες, έλαβον αμοιβής χάριν 
παρά τοϋ Νικομήδους, χώραν έν μικρά Ασία έν τή 
μεγάλη Φρυγία μεταξύ Πόντου, Πλαφαγονία;, Κ απ 
παδοκίας, Λυκαονίας καί Βιθυνία;, ήτις έκλήθη άπ’ 
αύτών Γαλατία καί Γαλλογραικία (3 ).  ’ Εγένοντο 
κύριοι προσέτι τής χώρας, ήν κατεΐχεν, ό Ζιποίτης 
καί διήρπασαν αύτήν, καί τά μέν λάφυρα διετήρη- 
σαν, τήν δέ χώραν διενείμαντο μετά τοϋ Νικομή- 
δους, καί τοι άκοντος, τό  έπιβάλον Γ α λα τία ν  επί
σης άποκαλέσαντες (4 ). Οί δέ έν τή  Θράκη μείναν- 
τε ; Γαλάται μετά τήν κατάλυσιν μάλιστα τοϋ βα
σιλείου, διωχΟέντες ύπό 'Αντιγόνου τού Γόνατά, βα
σίλειο; τής Μακεδονίας μετέβησαν πρός αύτού; ε; 
πλήθος καί συνηνώθησαν μ ετ αύτών.

Γενομένης οϋτω τή ; είς Ασίαν περαιώσεως αύτών, 
έναπολείπεται ήμϊν ήδη ϊνα έκθέσωμεν καί τά  μετ’ 
αύτήν έν Ασία πραχθέντα μέχρι τής ύπό ‘Ρωμαίων 
άλώσεω; αύτών. Ο φιλοπόλεμος ούτο; λαό; έστρά- 
τευεν έπί μισθώ ύφ’ ότωδήποτε βασιλεϊ. 0  Α ντ ί
γονο; πολέμων πρός Πύρρον έν Θεσσαλία είχε Γα- 
λάτας μισθοφόρους (είησαν δ-"άν ούτοι τώ ν μετά 
ταϋτα έπί Αντιγόνου είς Μακεδονίαν είσβαλόντων), 
οΐτ.νε; έλογίζοντο καί ήσαν επίφοβοι λίαν. 0  Πύρ- 
ρος βασιλεύ; τής Ασία; έμισθώσατο πολλάκις αυ
τούς. Τό νικήσαι δέ αύτούς έθεωρεΐτο ένδοξον έργον

( I )  ‘ Ο αύτός xa ! Λιωννώριος xa ! Α ίων. Χρηστ. Στράβ. |Β’. 

έν τέ λ ε ι. (Έ ν  ¡υλλ-,γ. Γεωγρ. Τόμος U'. σελ. Τ30-1 .

12) Παυσ. Φ ωχ. Γ . 13, 2 .—  Μέμνων capá φ ω τ. Κ'.

(3 . Just. 2  X X V , 2.

(4) Τ ίτ . AÍ6. X X X V II I ,  16 Σουίά. Ιν  ΛΓ:ι: Α ογ. Λαερτω; 
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καί μέγιστον ευτύχημα (1 ). Λντίοχος 6 μέγας έλθών 
είς τήν Θρακικήν Χερσόνησον είχεν αύτούς. Είς τήν 
έν Μαγνησία μάχην επίσης (2 ). Φιλέταιρο; ό Θεμε 
λιωτής τοϋ βασιλείου τής Περγάμου ωσαύτως καί 
οί λοιποί αύτή; βασ.λεϊς- ό Ζηιλας, υιό; τοϋ Ζιποί
του, ετεροθαλής άδελφό; τοϋ Νικομήδους, Ευμενής 
ό Α ’. Αντίοχο; ό Ιέραξ κατά Σιλεύκου Καλλινίκου, 
Περσεϋς ό Βασιλεύς τή ; Μακεδονίας.

( Έ χ ι τ α ι  τ ί  τ/ λνς .)

Κ Λ Α Ρ Ι Σ 1 Ι .

(Συνέχεια, xa! τέλος. "loe γυλλά5. 277, 278.)

—οοο—

ΣΤ'.

Τήν επιούσαν ό ΐΐδουάρδο; έπανήλθεν ε ϊ; τήν ο ι
κίαν του εις ώραν ασυνήθη, ϊνα άναγνώση επιστολήν 
έγχειρισθεϊσαν αύτώ ύπό τ ή ; Κλαρίσςς. ίδού δέ τί 
περ είχε-

« Τά καθ’ ημάς, Κ . έδουάρδε, θά μεταβληθώσι 
διά μικρά; τινο; φράσεως, τ ή ; έξης' — Σάς αποδίδω 
τήν έ'. ευθερίαν σας.

» II μικρά αδτη φράσι; έστω ή πρώτη καί ή τε · 
λευταία μεταξύ ύμών καί έμοϋ περί τ ή ; ύποθέσεω; 
ταύτης. Τό κατ’ εμέ, γνωρίζω ότι εισθε εύγενής, καί 
δέν φοβούμαι ερωτήσεις, αϊτινες καί θά έλύπουν καί 
θά Ιρριπτον ε ί; αμηχανίαν ημάς. Τά όνειρα διαδέ 
χονται άλλα όνειρα άλλά δέν όμοιάζουσΓ τό ονει· 
ρόν μου τού Νεοβοράκου μετεβλήθη εϊς Νίκαιαν.

» ΚΛΑΡΙΣΠ . ο

Μόλις έτελείωσε τήν άνάγνωσιν καί είσήλθεν ό 
'Ραοϋλ καί λυπούμενο; καί χαίρων. Ó δέ έδουάρδος 
έδειξεν αύτώ τήν έπιστολήν.

Ταύτην άναγνοϋς ά αξιωματικός, έστριψε τόν μύ- 
στακά του καί είπε-

—  Τό έπερίμενα.
—  Αξιόλογα ! άνεφώνησε προσβληθείς ό Αγγύος. 

Εγώ , ό όποιος είμαι αρκετά οξυδερκής, δέν τό είχα 
εννοήσει.

—  Φίλε μου, συγχώρησέ μας . . .  εί.τεν 6 'Ραοϋλ 
μέ τόσην ά γα ίό τη τα  ώστε έμ,ειδίασεν 6 έδουάρδος, 
ό όποιος καί άπό φιλαυτίαν καί άπό διάκρισιν δέν 
άπε'τεινε καμμίαν έρώτησιν πρός τόν φίλον του- ε ί
πε δέ μόνον.

—  Ελα, Ραοϋλ, δέν χρε άζονται δικαιολογήμα- 
τα . . . πιθανόν νά μέ ωφέλησε; πολύ ε ί; αύτήν τήν 
περίστασιν.

—  É ;
—  II Κλαρίση είναι άναμφιβόλως ή πλε'ον αξιο

λάτρευτος γυναίκα τήν όποιαν έγνώρισα. Τήν ήγά- 
πησα περιπαθώς, καί τό παρελθόν έτος θά σ έκα-

(1 ) ‘ Ο Πύ^ος νιχήσβς τ ι ν  ’ Αντίγονον έθεώρησςν όνίιξον Ép- 

γ · ν  τή ν  χατά τών Γ ϊλ α τώ ν , οΐ üc’  ’ Α ντίγονον ϊσ τρα τεϋ ιντο , 
νίχην- χυρίίϋσχς Ü  τά  οχλα  «ϋ τώ ν, άσιέρωσε τά  χάλλιστα χ«1 

λ «[ΐ-ρ ό τα τα  τή  Άβηνή.
(2 ) ’ A c e . K ty . ΣΤ ', σύ τ. λδ",

μνα νά μετανοήσης διά τόν θρίαμβόν σου' άλλ’ έ- 
πειδή είμαι όλίγον ποιητής, μίαν ημέραν ¿λησμόνησα 
τήν ώραιοτέραν τών γυναικών, διά ν’ αγαπήσω ένα 
ά ,γελον . . .

—  Λφες τάς μεταφοράς' έννοεί; τήν Ολγαν ;
—  όλην δλην.
—  ¿/ε··; δίκαιον' ή αγγελική ¿κείνη νέα μόνον 

ποιητάς είμ.πορεϊ νά έλκύη' εγώ  όμως ό όποιος είμαι 
βέβηλος, φιλόσοφος κακού συστήματος οπαδός, ώς 
λέγεις, είς ένα λόγον άνθρωπο; Ρ ιτιχ ίη ·, εύρίσκω ό τι 
ή Ολγα είναι άθραυστον σκεύος εκλογής, καί δέν 
τολμώ νά τήν έγγίσω.

6  Εδουάρδος παρεκάλεσε τόν έξάδελφόν του νά 
μή είπη εις κανένα τήν διάλυσιν ταύτην, τήν ο 
ποίαν δέν έπεθύμει νά μάθωσιν ακόμη, καί μετά 
ταϋτα συνόιελέχθησαν φ λ  κώτατα.

—  Καθ’ έμπόδιον διά καλόν, είπεν απερχόμενος 
ό Ραούλ. ΐδοϋ ή Κλαρίση. Τήν βλέπω περιδιαβά- 
ζουσαν ύπό τά  μεγάλα δέεδρα τού κήπου' ώραία 
πρόσκλησι; τήν όποιαν διά τήν συγγένειαν μας δέν 
ένόησα έως σήμερον. Υγίαινε' φρονώ ό τι σήμερον μέ 
περιμένει.

—  Δέν θά ¿πίστευα ποτέ, είπε καθ’ έαυτόν ό έ 
δουάρδος προσβληθείς ό τι ή Κλαρίση τόν κατέλιπε 
τοσοϋτον άποτόμως, ό τι θά ήγάπα έ'να τοιοϋτον καυ- 
χησιάρην.

Ζ '.

Από τ>,ν άπόφασιν τή ; Κλαρίσης νά μή φανερώση 
τά παραμικρόν, καί άπό τήν μεγαλορρημοσύνην τοϋ 
'Ραοϋλ, προέκυψαν άπορίαι. II ό λ γα  είχεν άναλάβει 
νά διακοινώσνι τά  διατρέχοντα εί; τούς γονείς τής 
Κλαρίσης* ούτοι δέ καταταραχθέντες ήρώτησαν τήν 
θυγατέρα τω ν, ήτις έπιμένουσα είς τήν άπόφασίν 
της, δέν ήθέλησε νά δώση κϊμμίαν άλλην έξήγησιν. 
II σιωπή καί ή ταραχή της έδικαιολόγουν τάς άξκύ- 
σεις τοϋ 'Ραούλ, όστις ένθαρρυνθείς ύπεβαλε προτά
σεις είς τούς γονεϊ; τής Κλαρίσης· άλλ άντί άπαν- 
τήσεω; όριστική; ήκουσεν επιπλήξεις.

0  δέ έδουάρδος δεικνύων μέν λύπην, άλλά καί 
αύτός φυλάσσων σιωπήν, άνεχώρησε τήν επιούσαν 
άπό Νίκαιαν.

Ολα ταύτα συνέβησαν τόσον φυσικά καί τόσον 
σύντομα, ώ τ τε  κανείς δέν ένόησε τήν αλήθειαν. Διά 
ή συνέντευξις τής Ολγας καί τοϋ Εδουάρδου, ή γε  ■ 
νομένη τήν ημέραν τή ; άναχωρήσεόίς του άπεδόθη
είς σύμπτωσιν.

Αλλ’ ούδέ διά τήν ταχεϊαν θεραπείαν τής Ολγας 
ήπόρησέ τις, ούτε ύπωπτεύθη τήν αιτίαν, ή Κ. Κορ- 
νη,λία τήν άπέδωκε μάλιστα είς τάς φροντίδα; της.

0  δέ ’ Ραοϋλ, όστις παρίτεινε τήν διατριβήν του 
εί; Νίκαιαν, έπεσκέπτετο ενίοτε τήν Κλαρίσην- επει
δή όυως ή παρουσία του τήν έστενοχώρει, παρεκάλεσε 
τούς γονείς της νά περιηγηθώσιν είς τήν Ιταλίαν.

0  Κ . Δερβίλ ένέδωκεν ευχαρίστως εί; τήν αϊτη- 
σιν τής θυγατρός του, καθόσον ύπέθεσεν ό τι ή κόρη 
τοϋ ένόησε τό  απότομον τής άποφάσεοίς της- όνε- 
χώρησαν λοιπόν άπό τήν Νίκαιαν.
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Η'.

Μετά £ξ έβδομ.αδας ήλθεν εις Νίκαιαν ό ¿δουάρ- 
δος Λέβιγκστον.

Ο τε τάν είδεν ή Κ. Κορνηλία, ή όποία άπό τήν 
ημέραν τού χορού ν.αθάνΟ/, πολλά,ν συμπάθειαν προς 
αύτόν, άφήκε φωνήν χαράς- ό δε λόρδ Οΰίνθσεϊμ, 
ό'στις είχεν ανάγκην νά παίξτι ταύλιον, έτεινεν αύτώ 
τάς δύο χεΐρας, καί ή όλγα  ήρυθρίασεν.

II Ολγα, ώς είπομεν, είχεν άναλάβει τήν υγείαν 
■της- 6 ΐίδουάρδος είπε πόσον έχαιρε δ ι’ αύτό, καί 
ή Κ. Κορνηλία άπεκρίΟη ότι ή θεραπεία της οφείλε
τα ι εις τό όνειον γάλα.

ϊποθέτομεν ότι τήν δραστηριότητα ταότην τού 
όν-ίου γάλακτος δεν έπίστευεν ούτε ό Ιίδουάρδος ούτε 
ή όλγα , διότι τό  έσπέρα; τής ημέρας εκείνης ¿φα
νέρωσαν εις τήν άξιοσέβαστον 6είαν τήν ασθένειαν των.

ίΐ  θεία όμως διστάζουσα νά πιστεύσγι τούτο ά 
νέκραςεν"

Π όλγα  είναι παιδί άκόμη ! πώς νά τήν ύ- 
πανδρεύσω ;

Καί επειδή ό Εδουάρδος άπεκρίθη ό τι τό  πράγμα 
δέν ήτο τόσον φοβερόν, ή Κ. Κορνηλία είπε-

—  Δεν βλέπω τίς ή ανάγκη νά ύπανδρευθή" μή
πως ό αδελφός μου καί έγώ ή όποία δέν ϋπανδρεύ- 
Οημεν δέν ειμεθα ευτυχείς ; ΐ ί  θά γείνη ή ταλα ί
πωρος Ό λγα  αναλαμβάνουσα τά  διπλά χρέη σ,ζή  
γου καί μητρό; ; . . . Πλήν τούτου μόνον έγώ ήξεύ- 
ρω νά τήν περιποιηθώ.

Ταύτα άκούτας ό ΐίδουάρδος έφοβήθη* άλλ’ ή ό λ 
γα έναγκαλισΟεϊ-σα καί κατασπαζομένη τήν θείαν 
της, έβιβχίωοε μέ φωνήν χαμηλήν καί τρυφεράν ότι 
δέν τήν ¿θεράπευσε τό  ό ειον γάλα, άλλ’ ή έλπίς 
νά ίδρ τάν έδουάρδον" κ τί ότι άν έφευγε τό ιατρι
κόν της, ούδεν άλλο Οά άπέτρεπε τόν θάνατόν της.

Είναι αδύνατον νά περιγράψω τήν έκπληξιν τής 
μις Κορνηλίας οτε ήκουσε τήν άθώαν ταύτην έξο- 
μολόγησιν, δ ιότι ποτέ δέν είχε φα.ταοθή ό τι μία 
γυνή δύναται νά αισθανθή κλίσιν πρό; άνδρα" όθεν 
ήτένισεν απορούσα τήν ανεψιάν της.

Ο λόρδ ος όμως Ο,ίνθσεϊμ. ένόησεν εϋκολώτερα τό 
πράγμα" συγκατετέθη λοιπόν αλλ’ έπι δυο όρου.' 
πρώτον νά μ ή μακρύνη, άπό πλησίον των ό Ιίδουάρ- 
δος τήν ώραίαν ανεψιάν, καί δ :ύτερον νά ύποχρεωθγ 
νά πκίζτ, πάσαν έσπέραν ταύλιον μέ αύτό'.

Θ'.

Ενώ δέ ή όλγα  άνεγεννίτο ή Κλαρίση περιόρχετο 
τήν Ιταλίαν, όπως δέ τό είχε προείδεν και αύ:ή, ή 
ανδρική φύτις της άντί νά ϋποκύψτ, εις τήν λύπην, 
έγεινεν ισχυρότερα /.αί καρτερικωτερα' ή ώραία φύσις 
τής Ιταλί/ς, τά  αρχαία, αί ζωγραφίαι, ή μουσική, 
τα  παλάτια κατέθελγον τήν καρδίαν καί ετρεφον τόν 
νουν της. ΙΙρέσκετο δέ πρό πάντων εις τά  μοναστή- 
ρια, και προσηύχετο εις αύτά, καί όχι άτόπως' διότι 
ό μοναχικό; βίος έπιχέει γαλήνην εις τ/,ν ψυχήν, 
καί ή ψαλμωδία ανυψοΐ τόν νούν εις τούς ουρανούς. 
Οτε δ : έζήρχετο άπό αύτά, ή δραστηριότης της ή το 
άπερίγράπτος. α \ς ύπάγωμεν. έλεγεν, εις τήν Βε

νετίαν, εις τήν 'Ρώμην, εις τήν Φλωρεντίαν- » ό δέ 
πατήρ της άπεκρίνετο.

—  Καλάν βέβαια εις γέροντα νά σπεύδν, νά βλέπη 
καί νά μανθάνντ άλλα σύ, τόσον νέα, διά τ ί  βιά
ζεσαι ;

Καί όμως της Κλαρίσης ή προθυμία δέν άνεχαι- 
τίζε το .

Κατά  τήν μεταξύ τών δύο έξαδέλφων συμφωνίαν 
ή Κλαρίση περιέγραφε τακτικώς εις τήν Ολγαν τά 
τής περιηγήσεώς της, διό ή αλληλογραφία τω ν ήτο 
αδιάκοπος.

Καί κατ' άρχάς μέν ούδέλέξιν έγραφε περί τώ ν  
παρελθόντων, άλλα τινα τώ ν ήμερων, ή περιηγήτρ-α 
έλαβε τήν επιστολήν ταύτην*

«  Διά τ ί ,  έξαδέλφη μου, τρέχεις άδιακόπως ; 
πρό τριών μηνών ταξειδεύεις άεννάως* φαίνεται ότι 
σ έκυρίευσε πυρετός περιηγήσεων. Δέν μέ φαίνεται 
ότι σέ παρασύρουν εις τοιούτον βαθμόν οί αξιόλο
γοι γονείς σου.

»  Τόσον ευτυχής ήσο έδώ ! Τ ί άβυσσος είναι ή 
καρδία σου ; Κρημνίζεις £ν είδωλ.ον διά νά βάλτ.ς 
άλλο εις τήν θέσιν του, καί κρήμνιζε-ς καί αύτά 
μετά ταύτα. Λυπήσου τόν Κ .Σχστ.ναί. Αιωνίως περί 
σου όμιλεί εις τά  πρός τόν σίρ Κίουάρδον γράμ
ματά του.

ο Θά μ’ ερώτησης ίσως, πού βλέπω τόν σίρ Ε- 
δουάρδον ;

β Κλαρίση μ.ου, ή ώρα ήλθε νά σέ ανοίξω τήν 
καρδίαν μου. Ενθυμείσαι τ ί  σ’ έξεμυστη εύθ/.ν τήν 
επιούσαν τού χορού; ά άγνωστος εκείνος ήτον ό 
σίρ Ιίδουάρδος.

β Σήμερον, ο τε  τόν άπηρνήθης, σέ τό λέγω ' έάν 
τόν έβλεπα άνήκοντα εί; άλλην, έστω  καί εις οέ, 
0 άπέθνησκα.

β Επασχα δεινότατα καθόσον μάλιστα μ'έτυπτεν 
ή συνείδησις ό τι ήσθανόμην αίσθημα άδικούν εε* 
ομολόγησε όμως ό τι μέ πολλήν γενναιότητα κατε- 
δίκασα έμαυτήν εις τό νά πάσχω εν σιωπή.

β Α λ λ  άς λησμονήσωμεν ι ό  παρελθόν. II κλίσις 
σου δεν είχε ρίζας . . .  καί ό Θεός /.θέλησε νά ζήσω. 
Δύ μέν άπέβαλε; αύτόν, αυτός δέ ήλθε πρός έμέ, 
καί μετά δεκαπέντε ημέρας γίνεται σύζυγός μου.

β Ισως δέν θά έτόλμων \ά σ’ ¿ξομολογηθώτόσον 
καθαρά έάν ήγνόουν τήν άνεξαντλητον αγαθότητά 
σου. ίσως μάλιστα μέ εύχαριστήσε ς ό τι συνίτρεξϊ 
εί; τό  νά θεραπεύσω τό  κακόν τό  όποίον έπροξένησεν 
ή άρν/,σίς σου. ,,

β  Νά σέ ομιλήσω τώρα διά τόν Κ . Σαστεναί; 
όχι δέν θ’ αναφέρω τίποτε* θέλω νά σέ άναγκάσω 
νά έλθης νά μάθ/,ς τά  περί αύτού' άρκεϊ νά σέ είπω 
ότι εις σέ έλπίζει, καί από μόνα τά  νεύματά σου 
κρέμαται.

β Επίστρεψε λοιπόν* μ ή  φοβείσαι τόν Εδουάρ- 
δον' ό Σαστεναί θά σέ κάμηνάτόν λησμονήσ/ς, διά 
παντός.

β Αξιόλογος άνθρωπος 4 Κ . Σαστεναί! είναι ώραΐος 
εύθυμος, γενναίος, ομιλητικός, καί μόνον ϊσως έλάτ- 
τωμα έχει, πεποίθησιν υπέρ το  δέον εις εαυτό.* άλλ,ά

μήπως και ό Ιιδουάρδος δέν έχη τό  αντίθετον 
ελάττωμα, μή πιστεύων αρκετά τήν καρδίαν τών 
ά λλω ν;

* II υγεία μου είναι θαυμασία, καί ή θεία μου 
αρχίζει νά πιστεύ/, ότι ίιπάρχουσιν καί άλλ.α ιατρι
κά πλήν τών ¿δικών της.

β  Ο Λ Γ Α .  β

Αν καί άνέμενεν ή Κλαρίση τήν εΐδησιν ταύτην, 
τήν έκεραυνοβόλησεν όμως ή επιστολή.

—  Τ ί σέ γράφει ή Ολγα; ήρώτησεν ή μήτηρ ττς .
Εί: άπάντησιν ή Κλαρίση Ιδωκεν αυτή τήν έπι-

στολήν' ή δέ Κ. Δερβίλ έσκυθρώπασε, καί μετέβη 
πρός τόν σύζυγόν της.

ύ  άνακάλυψις αύτη έξήγει τά  παρελθόντα, καί 
τό τε  πρώτον ήρχισαν νά ύποβλέπωσι τήν αλήθειαν" 
ή Κλαρίση όμως τοσούτον κατέστελλε τά  αισθήματα 
της, ώστε καί πάλιν ήσαν αμφίβολο·.

—  Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είπεν ό πατήρ" 
6 Κ. Σαστεναί είναι πολλά έμπειρο; μαχητής καί 
εμπειρότερος καταχτητής καρδιών . .  .

—  Δέν υπάρχει καμμία πιθανίτης, ΰπέλαβε 
περίλυπος ή μήτηρ άλλά θυσία τής κόρης μου" ή 
Κλαρίση έχει καρδίαν γενναιοτάτην καί άξίαν άπαρ- 
νήσεως έαυτής.

Εν τ ώ  μεταξύ τούτω  ήλθεν ή νε'α" είδέ καί ¿σιώ
πησαν ίδόντες αύτήν, αύτή όμως έμ-άντευσεν άπό 
τό  ήθός των τ ί  είπον.

—  Λοιπόν, ήρώτησε μειδιώτα, έπιστρέςομεν εις 
τήν Νίκα αν ;

Π μήτηρ τη ; έτει.ε πρός αύτήν τά ; χεΐρας, καί 
είπεν"

—  II καρδία τής μητρό; δέν άπατκται" διά τ ί, 
κόρη μου, δέν μ’ εμπιστεύεσαι πλέον ;

—  Κλαρίση, είπεν ό Κ. Δερβίλ, τ ί  συνέβη ;
—  Τά ήξεύρετε.
—  Υπάρχουν, κόρη μου, αφοσιώσεις, τάς οποίας 

ούτε ό Θεός δέν έκτιμ.α, διότι είναι ανόητοι" ή Ολγα 
ήγάπα τόν Ιίδουάρδον, καί χάριν αύτή; έπροσποιή- 
θης ιδιοτροπίαν τόσω μάλλο·/ άνέλπιστον, καθόσον 
γνωρίζομεν τήν σταθερότητα τού χαρακτήρας σου.

II Κλαρίση άνύψωσεν ήγεμοιι/.ώς τήν κεφαλήν 
καί είπε"

—  Καί άν αύτό; δέν μέ ήγάπα ;
—  Αδύνατον ! άνέκραξεν ή μήτηρ μέ υπερηφά

νειαν όμοίαν πρός τήν τής θυγατρό; της.
Τό μητρικόν τούτο επιφώνημα μετήλλαξε τάς ι 

δέα; τής Κλαρίσης' νά όμολογήση τήν αλήθειαν, θά 
έλύπει τούς συγγενείς τ/,ι, νά τούς ταπεινώνη, θά 
έταπείνωνεν έαυτήν" άλλ’ έπε δή ό πατήρ τη ; έπε- 
μενε νά μάθη τόν λόγον δι' 3ν άπέβαλε τόν Εδουάρ- 
δον, έύαβε καί τώ ν δύο τά ; χεΐρας, καί θωπεύουσα 
αυτούς διά τε λόγου καί βλέμματος είπε"

—  Τ ί με λέγετε περί άφοσιώσεω; ; Δεν είπα ό- 
λην τήν αλήθειαν καί παιακαλώ νά μέ συγχωρήσετε" 
άποβάλλων τόν Ι.δου-ρδον, είχα άλλην έπιθυμίαν α 
κατάσχετο·/, ή όποία όλονέν ριζώνει β.Ούτατα εις 
τήν καρλ'α  · μου" / θυσία μου δέν προήλθε·/ άπό τήν
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όήξιν, άλλ' άπό τήν έ.ωσιν τήν όπο αν είχα κατά 
νούν . . . Ευτυχώ; έγνώριζα τήν άνεξαντλητον συγ- 
κατάβασίν σας, καί σας ¿φανέρωσα κατά τό ήμισυ 
τήν ίδεαν μου . . ή ωρα έφθασε, καί θά σάς φανε
ρώσω αύτήν όλοκλήρω; . . .

I'.

Μόλις ή αύγή ¿λεύκαινε τάν ουρανόν, ή δέ φύσις 
έκο/μάτο άκόμη, καί ή Ολγα ήνοιξε τό  παράθυρό·/ 
της διά νά άναπνεύστ, άέρα καθαρόν καί τά ; εύωδία; 
τής νυκτός.

Εάν τις χωρικός ή ποιητή; έξελάμ,βανε τήν εξο
χήν έκείνην τού Κ. Δερβίλ ώ ; έπαυλιν τ?ς τιμαριωτι
κή; έποχής, Οά έξελάμβανε καί τήν κατάλευκχ έν- 
δεδυμένην νέαν, μεταξύ τών άναΟυμ,ιάσ.ων τής αυ
γής, ώς νυκτερινόν τ ι  φάντασμα" δ ιότι ή όλγα  είχε 
στολισθή διά τόν γάμον της, όςτις έμελλε νά τε- 
λεσθή πρωΐ. Ϋπάρχουσι πολλοί άγαπώντες νά έπι- 
δεικνύωσι τάς οίκογενε ακά; των πανηγύρεις" ϋπάρ- 
χουσιν όμως κχί πολλοί προτιμώντε; τήν ησυχίαν. 
Εκ τούτων ήσαν καί ό ιιδουάρδος καί ή Ολ.γα.

ίΐ τ ε )  ετή έμελλε νά γείντ, εί; παρακειμένην έκ- 
κλησίαν. Τά οχήματα ήσαν έτοιμα καί μόνην τήν 
Ολγαν έτερίμενον.

Τό βλέμμα τής νύμφη; έπλανάτο κατά τήν όδόν" 
ό πούς της έκτύπει τό  έδαφος, καί τά  χείλη της έ- 
πρόφερεν μέ άνυπομονησίαν τό όνομα τής Κλαρίση:.

Αλλ ή θεία της, ανυπόμονος καί αύτή ό τι δέν έ 
βλεπε τήν Ολγαν νά καταβή, ήνοιξε τήν θύραν καί 
είπεν"

—  ίΐ ώρα έπέρασεν, όλγα  μου, πώς δέν κατα- 
βα ίνει;;

II νύμφη κατέβη καί εύρηκεν εί; τήν αύλήν τόν 
θεϊόν τη:, τόν ΐϊδουάρδον καί τόν Ραούλ Σαστεναί.

Ε ώ  δέ ώμίλησε μέ τόν 'Ραούλ διά τήν Κλαρί- 
σην, πλησίασα; ό Ιιδουάρδος ήρώτησε μέ ύφος μ.αρ- 
τυρούν τύψιν συνειδήσεως, έάν θά ήρχετο τήν ημέ
ραν έκείνην.

—  Λναμφιβόλως, άπεκρίθη ό Ραούλ.
—  Θχ έλθη διά δύο λόγους, είπεν ή όλγα  

μ.ειδιάσασα πρώτον, καί προ πάντων, διά σας, Κ. 
Σχστεναί. καί δεύτερον, άν καί ολίγον, δι έμέ.

Επειδή δμω; ή Κλαρίση δέν έφαίνετο, ήναγκάοθη- 
σαν νά άναχωρήσωσιν.

II Εκκλησία ήτο σκοτεινή, καί μόλις έφωτίζετο 
άπό τά : λαμ,πάδχς

II ό λ γα , γονυπετή; καί κατανυγουένη έ τι πλέον 
άπό τ/,ν βαθείαν σιωπήν ήτις δ ιιδέχετο τήν ψαλ
μωδίαν, ϋψωσε τούς οφθαλμούς πρό; τό ιερόν βήμα.

Αλλ ' είδε τάχα  οπτασίαν ή πράγμα ; Εις τινα 
γωνίαν έκ τών σκοτεινότερων, είδε γονυπετή σκιάν 
λευκήν άλλ' ακίνητον ώ ; άν ήτο άγαλμα.

Καθόσον όμως έπροχώρει ή ήμέρα, αί ακτίνες τού 
ήλιου ¿φώτισαν τό  άγαλμα" ήτο γυνή ζώσα, ήτις 
άνεσήκωσε τήν κεφαλήν, καί έδειξε τό  ηγεμονικόν 
μέτωπον τής Κλαρίσης.

Καί αύτή έφόρει έσθ/,τα λευκήν" τό  ένδυμά της, 
εί καί άπλούν καί σεμνότερον, ώμοίαζεν όμως ένδυμα
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νύμφης" ή όλγα  έμειδι'ασε, καί ερριψε λαθραϊον βλέμ
μα συγχαρητικόν εις ιό ν  ώραίον ύπολοχαγόν.

—  Καί α ν τ ί, εΐ—ε /.ατά μόνας, θά γονατίζουν 
ώ ; καί ήμεί;.

Οτε δέ ίτέστρεψαν εις τήν οικίαν αί δύο έξαδέλ- 
φαι περιεπτύχθησαν άλλήλας.

—  Παρεκάλεσες τόν Θεόν υπέρ έμοϋ, εϊπεν ή 
Ολγα, καί σ’ ευχαριστώ, πιστεύω εις μέλ.λουσαν 
ευτυχίαν.

—  Οί δε γονείς σου ; ήρώτησεν ή Κ. Κορνηλία.
—  Εμειναν εϊς Ρϊεά-ολιν.
Καί δείξασα από τό παράθυρου άμαξαν έπρόσθεσε-
—  Μετ ολίγον θά έπιστρεψωνά τούς πάρω.
II  προσθήκη αυνη συνετάραξεν δλους, καί ό'λοι ήρ- 

χ ι:α ν  νά διαμαρτύρωνται νά παραπονώνται καί 
νά έρωτώσιν. 0  δέ Ραούλ πλησιά:ας τήν Κλαρί- 
σην καί λαβών τήν χείοά της ήρώτησεν'

—  ¿προφέρετε λοιπόν τ ί ν  καταδίκην μου ;
Ολοι είχον περιτριγυρίσει την Κλαρίσην.
—  Τέκνον μου, εϊπεν 6 λόρδος Ούίνθσεϊυ, αντι

προσωπεύω τήν ώραν ταύτην δλην σου τί,ν οικογέ
νειαν. Σε δίδω  λοιπόν τί,ν άδειαν ν’ άποκρ-.θρς εις 
τί,ν ερώτησιν του Κ. Σχστεναί.

Ενώ δε ώμίλει ό λόρδος, τό  γλυκύ καί ιλαρόν 
βλέμμα τής Κλαρίσης έπλανάτο άπό της όλγας εις 
τόν Εδουάρδον. Καί ώχρά μεν άλλά γαληνία πρό τής 
ευτυχίας την οποίαν ¿προξένησε Ουσιάσασα τήν ίδι- 
κί.ν της, άπέσυρε τόν μακρόν καί λευκόν πέπλον της, 
καί άποκαλύψασα ράσον καί κομβολόγιον μοναχής 
«πεκρίθη·

—  Υγιαίνετε !

( '  Ε *  τού Γα.ϊ.Ιιχβν·.}

Τ Α  Ε Γ Κ Α Ι Μ Α

τής  ε> Μ ά > ·τσ ισ τ ιρ  τΕ Μ η γ ιχ ή ς  ’Ε χχ.ίησ ίας  

τοΒ Ε ναγγε.Ιισμον.

— οοο—

«Ραιδρά καί ώραία άνέτειλεν ή Κυριακή τής 0 
"Οκτωβρίου (ε. ν.) έν τή  πόλει ταύτη τω ν καπνών 
καί των όμβρων, καί φαιδρώ τ ώ  προσώπω πάντες οί 
παροικοϋντες ενταύθα ομογενείς καί τινες τω ν  έν Α ί- 
βερπουλ έπορεύοντο περί τί,ν 10 π. μ. εις τί,ν τελε
τήν τών εγκαινίων τού νεόδμητου ναού.

'Επειδή ή παλαιά εκκλησία, οίκοδομηθεϊσα πρό 
πολλών ετών ΰπό τής νεοσύστατου 'Ελληνικής κοι- 
νότητο; άπέβη ό’λως ανεπαρκής εις τόν κατά τά  τε 
λευταία ετη αύξηθέντα αριθμόν τώ ν οικογενειών καί 
τώ ν εμπορικών καταστημάτων, κατέστη άναγκαιο- 
τά τη  ή ΐδρυσις νέου ναού εΰρυχωροτέρου, στερεωτέ- 
ρου καί εύπρεπεστέρου, άναλόγου πρός τήν εθνικήν 
αξιοπρέπειαν καί τήν ελληνικήν φιλοκαλίαν. Εις πε-

ρίοπτον λοιπόν καί εΰρύχωρον θέσιν κατεβλήθη τόν 
Μάϊον τού 1800 ό ακρογωνιαίος λίθος τού νέου οι
κοδομήματος, Ινδόν δε τού λίθου τούτου κατετέθη- 
σαν έπί μεμβράνης γεγραμμένα τά  ονόματα τών συν- 
δραμόντων υπέρ τής άνεγέρσεως αυτού’ διότι έν ά- 
ξιομνημονεύτω συνελεύσει τών μελών τής ενταύθα’Ελ
ληνικής ορθοδόξου κοινότητος, γενομένη πρός πορι- 
σμόν τών αναγκαίων κεφαλαίων, έν η έγένετο συζή- 
τησις περί πραγματοποιήσεως δανείου ή εκούσιας 
συνεισφοράς, ύπερίσχυσεν ή τελευταία πρότασις, καΐ 
δοθέντος γενναίου παραδείγματος παρά τώ ν προτει- 
νάντων τήν συνεισφοράν, πάντες σχεδόν όμοθυμαδόν 
έπλήρωσαν τό  κατά δύναμιν τόν κατάλογον δ ι’ εκου
σίων συνεισφορών, καί ούτως έν μια ώρα τό  δωρηθέν 
ποσόν ¿πλησίασε κατά τά  τρία τέταρτα  τήν προϋ- 
πολογισθεΐσαν δαπάνην έκ περίπου έξακισχιλίων λι
ρών ή 110,00 0 δραχμών.

Ιδού πώς άπεπερατώθη αισίως πρό ολίγων ημερών 
ή οικοδομή φιλοτιμώ επιστασία τής τε  έπί τούτω  ό- 
ρισθεέσης επιτροπής καί τώ ν υπό τής κοινότητος έκ- 
λεγομένων ενιαυσίου; επιτρόπων.

'Η  εξωτερική πρόσοψις τού ναού είναι σεμνοπρεπής 
καί κομψή’ ό δε έπί τής κορυφής τού αετώματος, 
βασταζομένου υπό τεσσάρων κιόνων κορινθιακής τά -  
ξεως, σταυρός, δεικνύει άμέσω; εις πάντα ξένον δια
βάτην τήν ιερότητα τού κτιρίου.

Δεν επιχειρώ τί,ν περιγραφήν τής εσωτερικής διαρ- 
ρυθμίσεως, τό  σύνολον τής όποιας, καθαρόν, περιειρ- 
γασμένον, διαπεποικιλμένον καί νεαρόν, έξήλθε χθες 
μόλις άπό τά ; χείρας τού άοχιτέκτονος, καί τέρπει 
τά -  όψεις τώ ν εισερχομένων διά μεγαλοπρεπούς καί υ
ψηλού προστυλίου, καί τού χαμηλού πρυδόμου εις τήν 
πεοίφωτον αίθουσαν τής έκκλησίας, χωριζομένην εις 
τρεις υποστάσεις διά κορινθιακών κιόνων. Τό είκονα- 
στάσιον τού ιερού βήματος φέρει πρός τό  παρόν πέντε 
μόνον εικόνας δωρηθείσας ύπό τινων τώ ν ενταύθα ο
μογενών, εογα δέ τού έν Μονάχω ομογενούς ζωγρά
φου Κ . Βρυζάκη, περιποιούντα αϋτώ τιμήν διά τε  τό  
έπίχαρι τού χρωματισμού, τό  λεπτόν τής γραφίδος, 
τό  ιεροπρεπές τής στάσεως καί τήν έκφρασιν τών 
προσώπων, άναμιμνήσκουσαν τήν 'Ραφαήλειον σχολήν. 
Τά λοιπά εικονοστάσια είσί κενά κατά τό  παρόν.

Καί τό  μέν όλ.ον ώραϊον' άλλ ’ ή άκριβεστέρα πα- 
ρατήρησις καί έξέτασις τής νέας ταύτης ελληνικής 
έκκλησίας λαμβανομένης ύπό την αρχιτεκτονικήν έπο- 
ψιν, ευκόλως, νομίζω, οδηγεί τόν Έλληνα παρατηρη
τήν εϊς τό  συμπέρασμα, ό τι καλλών ίσως -ήθελεν εί- 
σθαι έάν τό  σχέδιον ύπεβάλλετο έξ αρχή; εϊς τήν έξέ- 
τασιν καί Έλληνος άρχιτέκτονος' δ ιότι, όπως έφηομό- 
σθη καί έξετελέσθ-η, φαίνεται σύμφωνον μέν πρός τάς 
ψυχοάς άξιώσεις τού ομιχλώδους βρετανικού κλίμα
τος, καί τάς ιδιορρύθμους διαιρέσεις τής αγγλικής τ ε 
κτονικής, άλλά μεμακρυσμένον τών παραδόσεων τής 
Βυζαντινής τέχνης, ήτις καθιέρωσε παρ’ ήμϊν πρό 
αιώνων τόν τύπον τής οικοδομής τώ ν ναών καί παρή- 
γαγεν, ώς γνωστόν, σεμνότατα έργα τού είδους τού
του. Ή  έκτέλεσις όμως φιλοτεχνημάτων τοιαύτης 
αρχιτεκτονικής, έκφραζούσης καθαρώτερον τήν έλλη-
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«κ ή ν  χριστιανικήν ιδέαν, καί διεγειρούσης εις τήν ψυ
χήν τού "Ε) ληνός ένδοξου; προπατορικά; αναμνήσεις 
είναι έφικτή καί κατορθωτή εί; κοινωνίας πολυμελείς, 
μονίμως έγκαταστημένας εστω  και έν γή αλλοδαπή, 
ευπορούσα;, καί εί δυνατόν μ.ή νοσταλγούσα;. Δ ιότι τ ί  
άλλο μάς,έμπνέει'ή-θέα τού.βρετανικού ουρανού είμή 
νοσταλγίαν, καί τ ί  άλλο οφείλει έκαστος απόδημος 
Έ λλη ν νά όνειροπολ»! καί νά εύχεται έκ καρδίας είμή 
τήν άποκατάστασίν του εις τήν γήν τών πατέρων 
του, εϊς πατρίδα έλευθέραν, εύνομουμένην καί εύδαι- 
μ.ονούσαν ·,

'Οπωσδήποτε οί σήμερον συγκροτούντες τήν έν τή 
πόλει ταύτρ 'Ελληνικήν κοινότητα, θέύ.ουσι καταλείψει 
εις τούς διαδεξομένους αυτούς μνημεΐον εθνικής φιλο
τιμ ία ; καί άφοσιώσεως εις τά  πάτρια.

Μεταξύ τής σιγής τού περιεστώτο; ακροατηρίου, 
ϋπέρ τό ήμισυ τού οποίου συνέκειτο έξ "Α γγλων καί 
’Αγγλίδων, ήρξατο ή ακολουθία τώ ν έγκαινίων, ίε- 
ρουργούντων τού Κ. Ν. Μορφινού, ίερέω; τή : έν Λον- 
δίνω Ελληνική; έκκλησίας, καί τού ήμετέρου ίερέως 
Κ . Β. Μώρου. Γνωστή παρ’ ήμϊν ή τελετή  αυτή, 
δ ι ’ 8 δύναμαι νά σημειώσω μόνον οτι έτελέσθη μετά 
μεγάλης τάξεως, εύπρεπεϊας καί συμφώνως μέ τού; 
ανέκαθεν έκκλησιαστικούς κανονισμούς. Α ί δέ μερι- 
κότητες αυτής, οίον ή έκ τού ιερού έξοδο; τώ ν ιερέων 
έν μέσω λαμπαδηφόρων εϊς τόν τή ; έκκλησίας νάρ
θηκα, ή αυτόθι δέησις, ή είσοδος αυτών καί ή μετά 
ταύτα  λούσι; τη ; ίεράς τραπέζης σμύρνα καί κασία 
καί ίεροΐς μ.ύροις, καί ή δι’  ιερού μύρου σταύρωσις 
τώ  γωνιών τού ναού. αί μερικότητες, λέγω, αύχαι 
πλήρεις μυστηριωδών παραδόσεων καί συμβόλων, ένε- 
ποίησαν βαθείαν έντύπωσιν εις πάν τό  άκροατήριον.

Οΐίτω λοιπόν έγκαινισθείσης τή ; έκκλησίας, έτε 
λεσθη ή Ιερά λειτουργία μετά τήν άποπεράτωσιν τής 
οποία; έξεφωνήθη άπό τού άμβωνος ύπό τού ήμετέ
ρου ίερέω; λόγο; συγκινήσας τό 'Ελληνικόν άκροατή
ριον διά τή ; ένθουσιώδους απαγγελίας τού ίεροκήρυ- 
κος. Καί αληθές μέν ό τι δίκαιος άπενεμήθη παρ’ αύ
τού, κατά τε  τό προοι'μιον καί τόν επίλογον, ό έπαι
νο; πρός τούς ίδρυτάς τή ; νέας ταύτης έκκλησίας, 
άλλά συγχωρηθήτω μοι νά προσθέσω ό τι ήδύνατο 
νά ήναι συμπεπλεγγμένος μέ άνθη ποιήσεως άπλού- 
στερα, μέ γαληνιώσερα ρητορικά σχήματα καί μέ 
ή ττον πυκνόν λίβανον εγκωμίων πρός άνδρας έκ- 
πληρώσαντας ιερόν καθήκον. Προσέτι έάν αντί τού 
έκλεχθέντο; θέματος τού λόγου, τούτέστι περί τής 
δημιουργίας τού ανθρώπου καί τή ; αρμονική; ένώ- 
σεως τής ψυχής μετά τού σώματος, θέμ.ατος όπερ 
έξειργάσθη διά μακρών καί ανέπτυξε μετά ευγλωτ
τίας καί καταλλήλων θεολογικών μαρτυριών καί 
ρήσεων, άλλ ’ ίσως άρμόζοντο; μάλλον εις άλλην πε- 
ρίστασιν ή μ.ετ’  ακολουθίαν τοσούτον έκτεταμένην, 
έάν, λέγω, ό σεβάσμιο; ημών ίερεύ; έλάμβανεν ετερον 
θέμα λόγου προχειρότερον, ώ ; τό περί ιστορική; άφη- 
γήσεως τώ ν έγκαινίων καί τής έξηγήσεως τής μυ- 
στηριώδους ταύτης τελετής, εμελλε, νομίζω, νά πα- 
ράσχη εις τού; ήδη κεκοπιακότας άκροατάς εύάρε-

στον άμα καί ωφέλιμον ψυχαγωγίαν, καί τολμώ 
είπείν, καταλληλοτέραν εί; τοιαύτην εορτήν.

Ά λ λ ’ όπερ τά  μέγιστα συνετέλεσεν εί; τήν έπι- 
κόσμησιν τής διπλής τελετή ; ύπήρξεν ή μουσική, 
άναμέλποντος τού έν τή υπερώα στοά τή ; έκκλησίας 
χορού τούς ύπό τού Κ . I. Χαβιαρά έπίτηδε; διά τά  
εγκαίνια μουσουργηθέντας ψαλμούς, ώς καί τά  λοιπά 
μελωδήμ.ατα τή ; ά/.ολουθίας συντεθειμένα ύπό τού 
αυτού.

’θ  Κ . Χαβιαρά;, γνωστά; πρό πολλών χρόνων 
εί; τό  Ελληνικόν Κοινόν διά τά  φιλολογικά αύτού 
πονήματα, κατέστη γνωστότερος διά τώ ν μουσικών 
αύτού Ιργων, ¿/.δεδομένων πρό δύο περίπου ετών. 
Ό  φιλόκαλος ούτο; καί έργατικό; άνήρ παρατηρήσας 
πρό πολλού χρόνου τήν καταφρόνησιν εις ·?,ν παρά 
τοίς Ευρωπαίοι; ύπέπεσεν ή ήμετέρα έκκλησιαστική 
μουσική ένεκα τών έλαττωμάτων, τά  όποια ¿νόθευ
σαν τήν άρχαίαν αύτής καλλονήν έπί τής μακροχρό
νιον δουλεί*; καί άμαθείας τού ήμετέρου έθνους, 
καί συνειδών ό τι έν ταϊς κατά τήν πεφωτισμένην 
Ευρώπην ελληνικαϊ; έκ/.λησίαις άπέβαινε δυσκολω- 
τά τη  ή τ ε  σπουδή αύτή; καί άπόκτησι; φιλοτέχνων 
ψαλτών, πρό πάντων δέ δλως άχαρις καί γυμνή άρ- 
μ.ονία; ή μονόφωνος μουσουργία, ένόησεν ό τι ή· συγ- 
κρότησις χορού τουλάχιστον τετραφώνου άπέβαινεν 
αναγκαίοτάτη’ έγκύψας δέ μετά συντόνου φιλοπο- 
νίας εις τήν μελέτην τή ; παρ’ ήμϊν, καί έρευνήσας 
τάς Ελληνικά; αύτής πηγάς, βοήθεια καί συνεργα
σία επισήμων μουσικοδιδάσκαλων Γερμανών, άπε- 
δόθηπρό δεκαεπτά έτών εί; αγώνα πολύμοχθον άδιά- 
κοπον, άβράβευτον, άλλά καλά καί ώραία άποτε- 
λέσματα ΰποσχόμενον τή  πατρίδι ημών. Περί τών 
μουσικών έργων τού άξιοτίμου τούτου "Ελληνος α
νάγκη νά γραφή πραγματεία, ύπό χειρός μάλιστα 
είδνμονος. Ά λ λ ' ώ ; έκ τών καλών αποτελεσμάτων 
τώ ν προελθόντων έκ τή ; παραδοχή; αύτών εί; τινας 
τών ήμετέρων έκκλησιών, καί έκ τής ευφροσύνου 
έντυπώσεως ήν παρέχει ό ψάύ.λων ’/.ορός, δύναται νά 
θεωρηθή ό>ς βέβαιον ότι ή τοιαύτη μεταρρύθμιοι; 
τής Ελληνικής έκκλησιαστική; μουσική; απέδειξε 
τρία τινα" πρώτον ό τι δύναται νά τονισθή καθ’ όλους 
τού; ήχους διά τή ; Ευρωπαϊκής σημειογραφίας- δεύ
τερον ότι, διατηρουμ.ένων διά τής γραφής ταύτης 
τού τε  χαρακτήρας καί τώ ν κατά κανόνας μελωδιών 
αύτής, δύναται νά δεχθή τόν στολισμ-όν τής έντε
χνου αρμονίας' καί τρίτον ό τι, διά τής παραδοχή; 
τής αρμονίας, μένει ή 'αύτή, καί ούχί γυμνή, ά λλ ’ 
άξιοπρεπώ; διακεκοσμημένη. Πρός τούτοι; διά τής 
Ευρωπαϊκής σημειογραφίας, ή πρώην παρ’ ολίγων 
μόνον γνωστή κατά τέχνην, έγένετο ήδη, ού μόνον 
εί; πάντα "Ελληνα ή Έλληνίδα, ειδήμονας όπωσούν 
τή ; φωνητική; η οργανική; μουσικής, γνωστή καί 
ευμεταχείριστος, άλλά καί εις αύτού; τού; Εύροι- 
παίους, οΐτινες, μ.ή δυνάμενοι νά λάβωσι γνώσιν 
ταύτης διά τήν ιερογλυφικήν σημ.ε ογραφίαν της, 
διερρήγνυντο λέγοντες τά  μύρια κα τ’ αυτής.

Εύχή; λοιπόν εργον είναι όπως τοσαύται ειλικρι
νείς προσπάθειαι ύπέρ τοσούτου εΰγενούς σκοπού τΰ-
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χωσι? τή ; δεούσης" προσοχή;, καί το  μουσικόν τού
το  σύστημά, καθαρώ; 'Ελληνικόν καί θρησκευτικόν, 
νά γείνη παραδεκτόν έν τα ί; ήμετέραι; άνατολικαΐ; 
έκκλησίάι; έπ’ -άγαθώ τή ; προόδου τώ ν  άναγεννω- 
μένων ώραίων τεχνών έν τή  φίλνι πατρίδι.

Μάντσεστερ, Ι ο  Οκτωβρίου 18GI.

X . Α. Π Α Ρ Μ Ε Ν ΙΔ Η Σ .
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λ έ ξ ε ω ν ,  ο ρ ά σ εω ν  κα: π αρο ιμ ιώ ν

;>  j p ’jcrci παρά ζο ϊς  σηρερ ινο ΐς  χατοίχοις 

τής νήσον Κυθήρων.

{Συνέχ . *|?ε βυλλά?. 270, 277.)

 0 0 0  —

Α νεροραζα ιρα τα . Συνάθροισις παντοίων ειδών 
πραγμα'των, έξ ού καί ή παροιμία' ο ανεμομαζώ
ματα  διαβολοσκορπίσματα » .

Ά ν εζά γ κ .ίη το ς , ά ντί ανεξάντλητος. Αναρίθμη
το ;. «  Εχει βίος άνεξάγκλητοο. Τουτ. είναι ϋπέρ- 
πλουτος.

Α νηρένο » καί άναρένω. Περιμένω τινά  άκαρ- 
τερώ , άπαντέχω.

'  Ανηρπορενω  καί ανήμπορος, 6 ελαφρά άσθε 
νών, ό κακοδιάθετος, α Αϋ-.ός ήτανε ανήμπορος, ή 
άνημπόρεψε β .

Ά ι , α τ α  (τά ). «  Επαθε τά  άνίατα β  τουτ. ύ· 
πέφερε τά  πάνδεινα.

’A rtazopovjia t, αναπολώ τ ι  εις τήν μνήμην μου, 
β Στέκω καί άνιστοροϋμαι » .

'Α ν τά ρ α  (ή ) καί ά ιζα ρ α ή , θόρυβος πολύς καί 
ταραχή. «  Εχουν άντάραις στό σπήτι καί τρεχά
ματα . Β

Ά >  τιγ ία ρ ίδα  (ή\ καί ά ν τή ΐα . Κοινώς ή άντη- 
yix, ή άντχνάκλασις τού ήλιου.

Α ν τ ί  (τό ) καλείται έργαλεϊόν τ ι  υφαντικόν απο
τελούν μέρος τού  άργαστηρίου, ή εργαστηρίου (έρ- 
γαλειός) καί χρησιμεύοιν εις άντίστασιν.

Ά ν τ ιΟ α σ ζώ . Λ εγετα ι βταν άντιβασταζη  τις , ή 
ύποστηρίζη έκάτερον τώ ν έ τ ί  τού σάγματος φορ
τ ίω ν  ζώου τινός, οταν φορτόνηται ή έκφορτόνηται. 
Σημαίνει δέ καί τό  παρεμποδίζω ή σταματώ , ώς, 
ή φρ. β Τήν άντιβάσταξαν τά  καταμήνια » ,  τουτ. 
έγινεν έπίσχεσις τών έμμήνων.

A vz iC c íi, καί άντιβοή, καί άντιβοϊτό, λέγετα ι 
ή άντήχησις κρότου τινός μετά βόμβου.

Α ν ζίγα ρ ο ς . Λέγεται ή εορτή μετά τήν όγδόην 
ημέραν τού γάμου, καθ’ ήν συνεπισκέπτονται οί 
συγγενείς τώ ν νεοσυζευχθέντων, καί συνεορτάζουσιν 
άμοιβαίω;. Αλλαχού λέγετα ι καί άντίχαρα, καί 
έπιστρόφια.

Α ν τ ίδ Ια ,  καί άντιδομάρουλα. Είδος πικρών μα · 
ρουλίων. Ισως έκ τού Ιταλικού indi via.

’ A  ι ζίδ ιχος. Ó ενάντιος, ό εχθρός, ώ ; ό όρκιζό- 
μενο; εί; άγιον λέγει, β Αντίδικο νάχω τή  χ .»?« 
του! β

Α νζιχ ά ρ α ζο . Λ έγετα ι ή ανταπόδοσή μισθού ερ
γασία ; αγροτικής. '

Α νζι.Ια .Ιέα . I I  άντήχησις τών κωδώνων. Λ έγε
τα ι καί A a .U a .

' Α ντί-Ιύησε  ά ντί τού άντελόγησε, του τ. 6λει— 
ψεν από τόν λόγον τον, ή μετέβαλε γνώμην.

’Α ντιρά ρα .Ιο , καί άντιμαμαλιζω . Σημαίνει τό 
άνακινώ σώμά τ ι ,  ή τό  κτυπώ κατά γής. Λέγεται 
καί άσκοχτυπώ.

'  Α ν τ ιρ ύ σ το ρ ο . Είδος μέτρου έκτάσεως ελασσον 
σπιθαμής. Αλλαχού Αγχενύσζορυ.

'Α ν τ ίζη ρ ω ς  (έπίρ.) Μήπως, άραγε. Λέγεται καί 
άπάντιμως, καί Λίήγαρης (Μη γάρ). ίδε καί λέξ. 
άπάντιμως.

' Λ ·  τ ιπ α τε ι. Λ έγετα ι έπί ανθρώπου περιπατούν- 
το ; μέ οΐησιν' σημαίνει δέ καί τό  πατώ  εναλλάξ 
έπί τίνος μαλακού σώματος ώς, « άντιπατεϊ τά  
σταφύλια »  εις τό  λανό (ληνόν) ή εις τό  πα τη 
τήρι.

' Α ,χ ιρ ά ΰ δ ι ( τ ό )  Κ αλείτα ι παν τό  έπ ώμων 
έπί τ ινος ράβδου βασταζόμ.ενον.

Ά ,  τίσηχο  ( τ ό ) ,  έκ τού αρχαίου άντισηκόω καί 
αντισήκωμα. Τό φέρον εις ίσοσταθμίαν ζυγιζόμενον 
βάρος, ή, τό  έξισάζον.

’A vnoxay tC o ) ή άντισκάφτω. Σημ. τό  σκάπτω 
διά δευτέραν φοράν τόν άγρόν, α άντισκάφησε τ '  
άμπέλι καί τό  χωράφι.Β

’Λ ν ζισχόθ ω  Λ άντισκόβγω, καί άντισκόφτω. 
Σνμ. διακόπτω τήν ομιλίαν τινός. «Μ ή τόν άντι- 
σκόβει; β, του τ. μή εμποδίζεις τήν σειράν τή ; ο

μιλίας του.
Α νζισ τή .Ιω ρα ·. Καλείτα ι τό  υποστήριγμα, καί 

ά νη σζη .Ιό τα », p\u-
’ Α ν τίσ π α χ ο  (άντίσφακον) ο Είναι πικρό άντί- 

σπακο Β ,  τουτ. έχει τήν γεύσιν πικράν ώ ; τής σφά
κας, ή ροδοδάφνης.

Ά ιτρ ιε έ υ ρ Χ Ι .  Α ν τ ί τού άνδρίζομαι, ένδυνα- 

μούμαι.
Ά ντρογυναΤ*.α , καί άντρογύνβικο. Η εύρωστος 

γυνή ή όμοιάζουσα τόν ανδρα (Virago). Ά ν ζ ρ ο -  
χό.-ζι.Ιο (τό ), λέγετα ι τό  κοράτιον τό μετά τώ ν νεα
νιών άναμιγνυόμενον καί παιζον.

'Α ν ζονα ίδα . Είδος βοτ. ίατρ. ίσως ή όνονίς 
(ononis harvensis), έξ ού καί^τό παρά τώ ν γυναι- 
καρίων λεγόμενον, ο Λντοναίδα καί λουλάκι, καί 
άλλονένα χορταράκι, νά τά  ξεύραν ή μανάδες δεν 
έχαναν τά  παιδιά τους β .

’Α ννδρΙα ις. Λέγονται αί άνομβρίαι ή λειψυδρί- 
αι. Εφέτος έχομεν άνυδρίαις, ή ά ια θ ροχ ια ις  η ςε- 
ρασίαις. Ιίξ ού καί «  άνυδρος τόπος, τουτ. ξηρός 
(aride), «  Ανυδρο λάδι β, λέγετα ι τό καθαρόν καί 

άδολον έλαιον.
’A r v g a r r o ΰ (ή ) καλείται ή ύφάντρι» ( !a  lis- 

serande.)
"Α ν ω - ίν ω ,  καί εσω. Λέξεις άγοοτικαϊ λεγόμε’

ναι παρά τών χωρικών, όταν ό άροτριών όδηγή 
πρό; τά  άνω ή πρός τά  έσω τούς βόας.

Ά ν ο ιγο χ ό ζω γο , ή άνώη καί χαζώη  (άνώγαιον 
καί κατώγαιον). Λέγετα ι ή διώροφος οικία. Και ή 
παροιμία «  Κάνει άνωγοκάτωγα μέ τόν νού του β 

τουτ. φαντασιοκοπεϊ, ώς τό  παρά το ϊ; Γαλ. «  ba
teaux en Espagne β.

Ανώ'ρυ.Ιο καί κατώφυλίο. Τό άνώφλιον καί κα- 
τώφλιον τής θύρας.

Α ζα ρ ό ν ω  ή ξαμόνω. Σημ. τό  σημαδεύω, σκο
πώ. α’ΐίξάμοσε νά κτυπήσ/.Β

Α ζεθ ρα  (ή) λέγετα ι ή όπή τού περιτοιχίσματος 
τώ ν  αγρών πρό; εκροήν τώ ν βροχίμων ύδάτων.

'υ/ξέα-καί-τιμήτου ! φρ. λεγομένη έπί ανθρώ
που πράξαντος άξιέπαινον εργον' του τ. Εύγε τής 
άξιότητός του !

Ά ζ ί ι α .  Η άξίνη- Η τζάππα, παρ' άλλοι;, καί 
άξινίζω , τουτ. σκάπτω δ ι’ άξίνης. ο Π αξίνη καί τό 
φτίάρι δέν τόν βγάνει,β φρ. λεγομένη όταν δυσκό- 
λως έκβαίντ, τ ις  άπό §ν  μ.έρο;.

'Αθ,ΐύνω. 'Γχυτόσιμον τού αυξάνω, έπί τρ . πρ, 
«ά ξ ’ όνει τό  παιδί β

Ά ξ ΐό ν ι  (τό ) ό άξων. Τό άξϊόνι τού μύλου 
(le pivot).

Ά ζύ π ν η ζο ς .  «  Έκοιμήθη ή έπεσε, τόν άξύ- 
πνητο. β

' Α π α -ίά  ( τ ά )  «Τ ' άπαλά τού μωρού,β τουτ. τό 
απαλόν μέρος τεύ βρέγματος τώ ν νηπίων. Λέγον
τα ι επίσης άπαλά, τού ουρανίσκου τό  απαλόν μέ
ρος. (ίσως έκ τού Ιτα λ . Palato.)

’Α π α Μ ζη ς . Καλείτα ι ό’σ τις ηδη άπάλεσεν, ή ά- 
λεσεν εις τόν μύλον τόν κομισθέντα σϊτόν του.

ΆπαΛηθείας. (έπίρ.) ά ντί τού έπ άληθείας. 
«Ν α ι άπαληθείας,Β μά τήν αλήθειαν.

Ά π ά > ζ ιρ ω ς  (έπ ίρ.) Μήπως, μήγαοις, (ίδε καί 
άντίξημως).

Α π α ν το χ ή , καί άπαντέχω (άπεκδέχομαι) περι- 
ρ νω τ ι, «Λεν εί·/ έλπίδα καί απαντοχή, β

’  Α π α σπ ρνΰ , (έπίρ.) «  Τόν έκαμε άπασπρού, » 
του τ. τόν έξευτέλησε μεθ’ ύβρεων.

’  1πανοβάνω. «Τόν ά π « ν ο β ά ν ε ι ,  ή τόν ά π α ν ό -  

βάλλε,β τ ο υ τ .  έ π έ β α λ ε ν  έριδας ό  εις κ α τ ά  τού ά λ 

λου, ή « τό ν  έ β α λ λ ε  στά  λ ό γ ία ,Β  φρ.
Α πανοδούνει. «  Τού άπανοδούιε·, β ή, α .ού ά· 

πανόδοσεΒ. λεγομένη έπί τινος συναισθανόμενου, 
κατόπιν, προσβολήν τινα.

Α π α νο ζώ . Λ έγετα ι όταν έπιζή τ ις  προσκαίρως, 
«άπανώζησε λίγαις ήμέραις.ο

Α.ζανοθεύς. Καλείται ό προστάτης καί βοηθός 
ό λίαν ισχυρός. Φρ. «αύτός έχει καί άπανοθεό.»

Απανοχάβα.Ι.Ια  (έπίρ.) Σημαίνει έπίθεσιν πραγ
μάτων, τά t i  έπί τού άλλου.

Α πανο.ίαδζα . Καλείτα ι τό επιπλέον έλαιον, ή 
άλλο τ ι  λιπώδες ρευστόν έπί τής έπιφανείας ύγοού 
τινος. Σημαίνει δέ καί τό  άνθος (crim e) ή τό  έ- 
κλεκτό-ερον μέρος τού ύγρού ή ζωμού.

Α π α νω ρερ ίζη ς , καί κατωμερίτης. Ó εις τά  άνω 
ή κάτω μέρη κατοίκων.
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Απανωπρο/χ ι (τό ) Τό έπί τής προικός ύπάνδρου 
γυναικός διδόμενου μέρος (la contradotte. )

Α π α ν ω τά ρ ι (τό ) καί ή άπανωταοέα. Καλείται 
τό  άνω μέρους σκεύους τινός, ή εργαλείου, ώς, e IX 
άπανωταρέα τού χερομύλου, »  τουτ. δ άνω λίθος 
αύτού, καί ή καταρέα, ό κάτωθεν μή κινούμενος. 
Μεταφ. δέ καλείται «καταρέα τού μύλου,» ό αδρα
νής καί οκνηρός άνθρωπος. Καί έπιρρηματικώς, άπα- 
νωτάρι, λέγονται τά  επιτιθέμενα πράγματα τό  £ν 
έπί τού άλλου' ώς ή φρ. «Τ ά  έχει άπανωτάοι.β

Ά .ζ ε ίθ ο , ά ντί τού άπίθανον, αμφίβολον, « π ι 
στευτόν. «Μήν τδχγ,ς άπειθο,Β τουτ. μή. τό Ιχης 
ούσκολον.

Απε/χάΓ.ω, άντί τού ε ι κ ά ζ ω ,  σ υ μ π ε ρ α ίν ω .  «  Τό 
ά π ε ίκ α σ α ο  δηλ. τό  υπέθεσα, ή τό έ κ α τ ά λ α β α .  Λέ
γετα ι κ α ί  « ’ξ α π ε ι κ α σ μ ά τ ο υ Β  (έπ ίρ .)  τουτ. έξ ε ι 

κ α σ ία ς ,  ή ,  κατά σ υμπ ερ α σ μό ν .

Α π έ .Ι.Ια  (ή ) καλείται έκατέρα τώ ν  μερίδων 
τού διχοτομηθεντος διπύρου άρτου όριζοντίως. (ίσως 
έκ τού φελίς φέλλα). Tartine, quignon.
. Α π ή γ α ν ο ς  (ό ), είδος βοτάνου. Τό πήγανον, ή 
ρύτο (Rue).

Α πη .Ιογ ία  (ή), σκεύος ή άλλο rt έργαλ. οικια
κόν (ustensile).

'Α π ή τ ις  (έπίρ.) ά ντί άφ’ δτου, άφοΰ.
1Απ./άδαινα. Πινάκιον, ή πινάκιά δισκοε-.δής 

καί άπλωτή  τσανα'κα.
Α ποβ ροχ ίά ρης  καιρός. Λέγετα ι ό μετά τήν 

βροχήν υγρός καιρός.
A x o jiv o p a r , καί ά π ο γ ίν η κ ε , ά ν τ ί  τού ά π έ γ ε ιν ε ν , 

ά π έ κ α μ ε ν , ά π η ύ δ η σ ε . «Τ Ι  ά π ό γ ε ιν εν  ή ϋπ όθεσ ις.Β  
τ ο υ τ . τ ι  έκ β α σ ιν  έλ α β ε ;.

Α πυδ ία .ίεγουρα  καί άποδίαλεγούρία. Τά μετά 
τήν εκλογήν άφεθέντα άπομεινάρια.

Α ποδοσ ίδ ι καί ποδοσίδι, ή ποδοσίδία. Τά άπο- 
στελλόμενα δώρα.

Α π οδ Ιχορα ι. Σημ. τό  δέχομαι εις άγγείον τό  
έξ  άλλου έκκενωθέν ή προσφερόμενόν μοι υγρόν.

Α ποθερρώ , καί προθερμώ. (Εκ τού άρχ. προ
θερμαίνω.) Λέγετα ι δταν χορηγήται τό  θερμανθέν 
ύδωρ πρός αρτοποιίαν, ή άλλην όμοίαν υπηρεσίαν.

Αποθέτω . Τό παρ'άλλοις καλοθέτω, σημ. τό θ ε τω  
κατά γής, ή έπί τινος Οεσεως ασφαλούς σκεύος τ ί.

Α π ό ϊ  (τό ) ά ντί τού άπόγι. Λέγετα ι ό άπόγειος 
ή άπόγαιος άνεμος, ό π·.έων δροσερό; κατά τήν 
πρωίαν ή τήν εσπέραν.

'Λ ποχα ιρ ίτη ς , καλείται ώ ; έπί τό πολύ ό κρίος 
(κριός) ή χοίρος, ή άλλο οικιακόν ζώον φυλασσόμε- 
νον πρός σφαγήν μέχρι τού έλευσομένου έτους.

Α π ό  χαιροΰ, καί άπό χρόνου. Σημαίνει τό έ- 
λευσόμενον έτος, ή τήν εποχήν.

Αποχα.Ιόθι/c. Σημ. άπό καλήν οικογένειαν, ή ές 
εύγενών.

Αποχαρώνω. Λ ν ιΙ  τού άποναρκόνω. «  Αποκά- 
ρωσε,Β τούτ. τού ηλθε ύπνος, u J1 μυρωδίαις τό » 
άποκάρωσαν.ο δηλ. τί. κατεζάλισαν.

(Α χ ο .1 ονθεΐ.)
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ΓΡΙ1ΓΟΡΙΟΣ Ο Ε'.
("Ορα ψ Μ Μ .  203, £69, 270, 271, χχ! 272.)

—οοο—

•Επειίή μ ε τ ί  τή ν Γχδοσιν τοΰ Ρίου τοΰ αοιδίμου πατριάρ- 

χον Γρηγοριου του Ε', πλεΤστοι τω ν  αναγνωστών τ τ ;;  Π α ν- 

δ ώ ρ α ς έγραψαν άλλοτταλήλως ποδ; ήμας αίτοΰντο; νά  6η- 
μοαιούσωμεν χχ! τ ί ν  έζιχήδοιον έχεινον λόγον τ ί ν  δποίον ά- 

ττήγγειλεν έν Ό 'η β σ φ  ό ττολϋς Κωνσταντίνος ό ε ξ  Οικονόμων, 

ενϊίίομεν ττροθνμως ε!< τή ν α ϊτησιν, κ ι !  πραΟέτομεν αύτδν 
ένταΰδα,

ν 'Ε νγΐνεϊα ύ τοΰέδο ϊά ιθη ,χα ’.ήδόςχ αύτοΰούχ εξαλειαΟήσετατν.
Σοφ. Σειρ. μ5'. 8 .13 .

§. α. Εμελλες άρσ, ΓΙαναγιώτατε Πατριάρχα Γρη- 
γόρ'.ε, άψ' ού μοί εδωκα; πολλά; πολλών λόγων ύπο 
θέσε·.; καί άφορμ,ά;, έμελλες, τέλο:, νά κινήστ,; τ·>,ν 
ασθενή μου γλώσσαν καί εις τόν επιτάφιον λόγον σου. 
Κα ί πρώην μέν, ένδεδυμ.ένος επί τού Πατριαρχικού 
σου θρόνου πάσαν την λαμπρότητα τή ; άξια; σου, 
μέ εγκαρδίονες νά εύαγγελίζωμχι τη ; θεία; δίκαιο 
σύνης τού; λόγου; εί; τήν Μεγάλην σευ Εκκλησίαν- 
άλλά τώρα, ξένο; εί; ξένην γην προκείμενο; νε/.ρός, 
γίνεσαι Σύ αύτό; ύπόθεσι; λυπηρά; άκροάσεω; εί; 
τού ; συνελθόντα;" καί άντί νά έμψυχώσφς, μαραίνει; 
ές εναντία; καί ουγκόπτει; μου τήν φωνήν, ή τι; έ- 
φυλάττετο, καθώς φαίνεται, καί εί; τήν ξενιτείαν 
διωρισμένη διά τό  πολυδάκρυτου τούτο υπούργημα, 
σ Φωχή θρηχονχζος ήχούσθη π ε ρ ί Σ ε ,  χαί ιρωχή 
ύδνχωμέχου άχήργειΛε τδχ  ίκ α ιχ δ χ  σου».

§. β. Αλλά τ ί  λέγω ; πώ;, κυριευμένο; υπό τού 
πάθου;, δεν βλέπω τήν λάμψιν, ή τι; περικυκλόνει 
τόν ένδοξον τούτον νεκρόν ; Οχι, Σεβασμιώτατε Πα 
τριάρχα, δέν άπέβαλε;, άλλ’ έμεγάλυνα;, άλλ ’ έ- 
πλάτυνας, άλλά διαιώνισα; μάλιστα τήν δόξαν σου. 
Λν καί δεν στολίζει; πλέον τόν Θρόνον τόν Οίκουμε 
νικόν, άλλά παρίστασαι μ.ετά παρρησία; εί; τόν Θρό
νον τή ; Μεγαλοσύνη; τού Υψίστου- άν καί δέν άρ
χ ε ι; πνευματικό; εί; τήν Μεγάλην τού Χριστού ’Εκ
κλησίαν, άλλά διαπρέπει; μακκριστικώ; εί; τήν Ού 
ράνιον Εκκλησίαν των Πρωτοτόκων- άν καί δέν σε 
περιστρέφει πλέον ή Α γιω τά τη  σου Σύνοδο;, άλλά 
περιστοιχούσι τό  λείψανου σου, ώ ; στελέχη φοινί
κων, σεβάσμιοι Ποιμένε; καί Ιερείς έκ μερου; τή ; 
Α γ ιω τά τη ; Συνόδου τή ; 'Ρωστική; Εκκλησία;- άν 
καί δέν ενταφιάζεσαι εί; τήν ένδοξον μέν, άλλά σ τε 
νά,ουσαν ήδη γην τή ; Ελλάδος, άλλ ’ ενταφιάζεσαι 
ένδόςως εί; γήν ελευθέραν, καί τιμάσαι λαμπρό; υπό 
τ ε  τό ν  παρόντων δμ,ογενών σου, καί ύπά των γεν
ναίων και θεοσεβών Ι’ώσσων, τών όποιων ή τή ; Πί- 
στεω ; εύσεβεια, συμφωνούσα πρό; τώ ν νικηφόρων αυ
τώ ν οπλών τήν ίσχύν, ήξεύρει νά τιμά καί νάύπε- 
ρασπίζηται δημοσίω; τά  θεία καί άνθρώπινα δ ι
καιώματα.

§. γ '. Πανιερώτατοι τών Αποστόλων διάδοχοι, 
όσοι συνελθόντε; ευλογείτε τόν ίσαπόστολον- έξο- 
χ ω τα τε  Κόμη, όστι;,^ δι Λύτοκρατορική; εϋσεβού; 
έπινεύσεω; παρών μετ' άλλων επισήμων Αξιωματικών 
τή ; Ρωσσία;, τιμά ; καί δ ια τά ττε ι; μεγαλοπρεπώ;
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την κηδείαν τού Μεγάλου τή ; Εκκλησία; Πατρό;’ 
εκλαμπρότατοι Πρίγκηπε; καί ή άλλη σκυθρωπή 
τών Ελλήνων χορεία, όσοι έχομεν καύχημα τή ; εύ· 
γενού; ήμών δυστυχία; νά συνοδεύσωμεν καί νεκρόν 
τόν κοινόν τών Ορθοδόξων Πατέρα εί; τούτο τή ; Εύ- 
σεβεία; τό  άσυλον- χριστιανοί αδελφοί- έλθετε νά 
θεωρήσωμεν διά τού λόγου, πώ; ό Παναγιώτατο; 
Αρχιεπίσκοπο; Κωνσταντινουπόλεω;, Νέα; 'Ρώμη; 
καί Οικουμενικό; Πατριάρχη; 1’ρηγόριο;, έδοξάσθη 
καί εις τήν ζωήν αύτού καί εί; τόν θάνατον, δόξαν 
άνεξάλειπτον. α 'E y  γεχεά ανζοΰ έδοζιίσθι/, χαί 
>) δόζα  αύτοΰ ούχ έζα.Ιεκρθήσεζαι s.

§. δ'. Ό  π χ ώ χ , ποιήσω  abzbx o z i. lo r  i r  zip 
χαώ ζοΰ  Θεοΰ μου , χαί έξω  ού μ ή  έζέ.ίθη tzC  χαί 
επ ιγράψ ω  ί .τ ' αύζώ zb ΰχομα ζοΰ  Θεοΰ μου, χαί 
ζό  ΰχομα τής Πύ.Ιεως τοΰ θεοΰ  μου, τής χαιχής  
Ίερουσα-Ιήμ , ’¡ τ ις  xazaCa/rei έ ζ  Ούρανοΰ ά.-ζύ 
τοΰ Θεοΰ μου, χαί zb οχομά μου ζά  χαιχόχ »  (α). 
ίδού, αγαπητοί, πώς ζωγραφίζει τό  Πνεύμα τό Α 
γιον εί; τό μυστηριώδες βιβλίον τής Αποκαλύψεω; 
ολους τούς νικηφόρου; καί δεδοξασμένου; ΐίρωα; τή ; 
Αρετής. Καθέκαστον αύτών ό Αμνό; τού Θεού τόν 
ονομάζει στύλον υψηλόν, άκλόνητον, σταθερόν εϊ; 
τήν Εκκλησίαν του. Εί; καθέκαστον επιγράφει τρία 
ό όματα, σύντομον καί υψηλήν έπιγραφήν. Α , τό φο
βερόν όνομα τού Θεού, τό όποιον φανερώνει τήν πρό; 
τόν Θεόν εγκάρδιον πίστιν. Β, τό  όνομα τή ; νέα; 
Ιερουσαλήμ, τό  όποιον σημαίνει τήν πρό; τήν Εκκλη
σίαν τών πιστών θερμουργόν αγάπην καί Γ , τό νέον 
Ονομα τού θεανθρώπου Ιησού, τό  όποιον ΰποδηλοϊ 
τήν, ε ίτε  διά θλίψεων, είτε καί δι' αϊματο; ακολου
θίαν εί; τά  ίχνη τού Σωτήρο; μέχρι τέλου; τή ; ζω ή ; 
ήμών. Ταύτα τά  όνοματα χαρακτηρίζουσι τούς καλ
λινίκους άθλητά; τής Αγίας ήμών Εκκλησία;- καί 
ταύτα θεωρήσατε, αδελφοί, νοερώς έπιγεγραμμένα 
εί; τόν αοίδιμον Πατριάρχην Γρηγόριον- τά  δύο πρώ
τα  όνόματα, εϊ; τό  ένδοξον τή ; ζω ή ; αύτού στάδιον, 
τό  δε τρίτον, εί; τόν δ ι' αίώνο; εύκλεέστατον αύ
τού θάνατον, α Ε χ  γεχεά αύζοΰ έδοζάσθη, χαί ή 
δόξα αύζοΰ ούχ έ\α.1εκρθήσεται » .

§. έ. α Έ χ  γεχεά ανζοΰ έδοζάσθη » .  όλη  ή δό
ξα καί ή τιμή τού άνθρώπου θεμελιόνεται κυρίως 
εϊς τήν πρό; Θεόν εγκάρδιον πίστιν. ο Π ασα ή τιμή , 
λέγει ό θείο; Απόστολ.ο; Πέτρος, Πάσα ή τ ιμ ή  το ις  
π ιστεύουσ ι »  (β ). Τούτο τό δώρον τό  ύψηλότατον 
καί θειότατον έμπιστεύει 6 Θεό; εί; άπαντα τής ά 
για; αύτού εκλογή; τά  πολύδοξα σκεύη, καί τούτο 
εξ άρχή; έφάνη καί εϊ; τήν γέννησιν, καί εϊ; τήν ά- 
νατροφήν, καί εί; τήν πρόοδον τού πανευκλεού; Πα- 
τριάρχου. Εκ γονέων γεννηθεί; θεοσεβεστάτων, καί 
βυζάξα; μετά τού μητρώου γάλακτο;, καί τώ ν τή ; 
Ορθοδοξία; δογμάτων τό  νέκταρ, έδειξεν έξ απα
λών ονύχων ολα τά  προτερήματα, όσα χαρακτηρί
ζουσι τόν γενναίου τή ; Π ίστεω ; στρατιώτην, όλο; 
καιόμενο; ύπά τού έρωτο; τής σοφία;, ή τι; είναι κα
λή τή ; άμωμήτου Π ίστεω ; λάτρις καί σύμμαχος,

\ λ )  Ά π νχ . Γ . 12. (6 ) Α . Πέτρ. Β. 7 .
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καί τού λογικού ανθρώπου χειραγωγός πρό: τόν 
θεόν, άνέκραζεν ό αείμνηστος, ώς άλλος Σολομών, 
πρό; τόν f  ψιστον τών φώτων Πατέρα, σ /Ιός μοι 
ζή χ  τώ χ  σώ χ  θρύχωχ π ιίρεδροχ  σοιρ/αχ, χαί μ η  με  
ά.τοδοχιμάσης έχ τταίδωχ σου s (α). Καί άφ ού έ- 
στήοιξεν είσάπαξ τήν έαυτού καρδιαν εί; τήν πέτραν 
τού θείου φόβου, όστις υπάρχει πάσης σοφία; ή θε
μελιώδης άρχή (β), έδραμεν εί; τά  Σχολεία, σπου 
δάζων νά κερδήση τόν θησαυρόν τής γνώσεως τών 
θείων καί ανθρωπίνων πραγμάτων, τώ ν  όποιων έ 
πλάσθη παρά Θεού ό άνθρωπος θεωρός. Μ μεγάλη 
τού νοό; αύτού ευφυΐα, καί όξύτης, καί ή μνήμη, 
καί ή κρίσις ήσαν πολλά μικρά προτερήματα, ώ ; π .ό ; 
τήν σωφροσύνην, καί μετριότητα, καί χρηστότητα, 
διά τών όποιων έγινετο καλόν παιδείας παράδειγμ.α 
καί εί; τούς πεπαιδευμένους καί εί; τούς άπαιδεύ- 
τους. Αληθώς, ή γνώ σ ις  ρυσ ιο ΐ, κατά τόν θειον 
Απόστολον. Εύρίσκονται πολλοί άνθρωποι εί; τόν 
κόσμον, οΐτινε;, όσον κερδαίνονσιν άπό μέρους τή ; 
μαθήσεω; καί τώ ν γνώσεων, άλλο τόσον χάνουσιν 
άπό μέρους τής μετριοφροσύνης. Α λλ ό Γρηγόριο;, 
όσον έπροχώρει εις τήν σοφίαν, τόσον έγνώριί,ε τήν 
ούδαυ.ινότητα τού άνθρώπου, τόσον έταπεινόνετο έμ
προσθεν εις τήν άένναον πηγήν τής Ουρανίου σοφίας, 
τή ; όποιας έφερε τά  κάλλιστα γνωρίσματα, α Η 
άχωθεχ σογ/α, λέγει ό θειος Ιάκωβος, κ ρώ ζοχ  μ έχ  
άγχή έσ ζ ιχ , επ ε ιζα  ζ ίρη η χή , έπ ιειχής, εύαειΟής, 
μ εσ ζή  έ.Ιέους χαί χαρ.ζώχ άγαθώχ, άδιάχριζος χαί 
άτνπ όχρ ιζος  »  (γ).

§. ς·. Τοιούτος ό Γρηγόριος έφάνη πανταχού, όπου 
άν έκαμε τάς σπουδά;- Πελοπόννησος, ή πατρίς αύ 
τού, καί τό  άγιον Ορος καί ή Πάτμος, καί ή Σμύρνη 
έθαύμασαν τά  προτερήματα τής κοσμιωτάτη; αύτού 
νεότητος. Παντού, όπου άν ήσαν δούλοι τού Θεού 
καί τής σοφία; έργάται, έτρεχεν ό Γρηγόριος. Εγί- 
νοντο περί Π ίσ τεω ; καί Αρετή; συνομιλίαι ψυχωφε- 
λ.εϊ; ; έκεϊ 6 Γρηγόριος. Ετύγχανον συναναστροφαί 
πονηραί καί διεφθαρμέναι ; άφαντο; ό Γρηγόριος. 
Ομοιος τώ  άστρω τής αύγής, διέτρεχε τοΰ βίου τού
του τήν πολυπλάνητον νύκτα, παρακολουθών τόν 
Ηλιον τής θεία; σοφίας καί ποοπορευόμ.ενο; έμπρο
σθεν τή ; ημέρας τής Αρετής.

§. ζ .  Αλλά, τέλο ;, ή Πρόνοια τού Υψίστου, τή ; 
όποία; ό δάκτυλο; ό ϊηγεΐ καθέκαστον εί; τόν δρό 
μον τής έαυτού σωτηρίας, ανάγει καί τόν Γρηγόριον 
εϊς τό  έργον, όπου προώρισεν αυτόν, ΐνα δοξασθή 
λαμπρότερου. Ô Γρηγόριο; εις τήν Σμύρνην άγκα- 
λ ίζετα ι τήν ά νω τά τω  φιλοσοφίαν, έκδύεται τό  α γ
γελικόν σχήμα, χειροτονείται διάκονο;, προχείριζε 
τα ι ίερεύ;, καί μ ε τ ’ ολίγον προοιβάζεται εί; τήν Μη- 
τρόπολιν τής Σμύρνης, όπω; ύπηρετήσρ δημοσίως 
8ν έγκαρδίω; ήγάπα Θεόν. Ε ί; ταύτην τής ζωής αύ
τού τήν εποχήν, τό βαθέως έν αύτώ εγγεγραμμένου 
Ονομα τού Ϋψίστου παρευθύ; έξέλαμψε φαεινούς καί 
φλέγοντα; χαρακτήρας, ίΐς άλλο; Σαμουήλ, αφιε
ρωμένος έκ "βρέφους εις τόν θεόν, ένθουσιά καί νά

εύαρεστήσνι τόν Θεόν. Διδάσκει, συμβουλεύει, ελέγ
χει, παρακαλεΐ, γίνεται τό  παν εί; τό λογικόν αύ
τού ποίμνιο·/, όπω; εκπλήρωσή πρεπόντως τού ύψη· 
λοΰ επαγγέλματος τά  καθήκοντα. Οφθαλμέ τή ; Α 
σία;, μεγαλόπολι; Σμύρνη, Σύ κήρυξον τούτου σου 
τού Ποιμένο; τά ; αγαθοεργίας, τά ; όποια; σπεύσων 
ό λόγος δέν μοι συγχωρεΐ κατά μέρο; νά απαριθμή
σω. Κάλλιστοι Ναοί τής καλ,ή; έκείνη; πόλεως, δ ιότι ' 
Σάς μόνον δέν δύναμαι νά παρατρέξω σιωπών- Ναοί 
μεγαλοπρεπείς, τούς όποία; άνήγειρεν έκ βάθρων 6 
Γρηγόριο; μετά πολλών κινδύνων, όσου; ύπέμεινεν 
ύπερ τής Π ίστεω ; ύπό τώ ν άγριων τή ; Π ίστεω ; εχ
θρών" σεΐ; διά τών θείων ασμάτων κηρύξατε παν- 
ταχοΰ τόν ζήλον τής εύσεβείας τού Γρηγορίου. Α γ 
γελοι ουράνιοι οΐτινε; παρεστέκεσθε άοράτως εί; τάς 
αναίμακτους αύτού θυσίας, καί άνεφέρετε εις τόν θρό
νον τού Υψίστου, τό  θυμίαμα τώ ν άγίων αύτού προ · 
σευχών, Σείς, ώ φιλάνθρωπα πνεύματα, παραστή· 
σατε καί εί; τόν ήμέτερον νούν τήν ζέσιν τή ; καρ- 
δ ία; εκείνης, ήτις, τετρωυένη ύπό τού βέλου; τού 
θείου πόθου, άνυψόνετο εί; τήν θεωρίαν τών τή ; π ί- 
στεως μυστηρίων. Σείς, ώ  καθαρώτατοι νόες, έβλέ- 
πετε συχνάκι; προχεόμενα τά  τακερά τών δακρύων 
αύτού ρείθρα, διά τώ ν όποιων έξέπλυνε καθ έκά- 
στην τάς τών άμαρτημάτων κηλΐδας, όσας ή ανθρώ
πινη ασθένεια άφινε κάποτε νά σκιάζωσι τήν άγαθί,ν 
αύτού καρδιάν. Ναι, Χριστιανοί, καί εις αύτάς τάς 
έναρέτους ψυχά; εισχωρεί πολ,λάκις ό λεπ τό ; καί ε 
πίβουλο; τής αμαρτίας κονιορτός, άπό τή ; όποιας 
τού ρύπου ούδείς άνθρωπος καθαρός έστιν εϊς τήν 
γήν, οονδ δ ,χμ ία  ημέρα bjzdpjptf ύ β ίο ς  α ύ ζοΰ » (α), 
καθώς είπε τό  Πνεύμα τό  Αγιον διά τού Ιώβ. Α λλ ’ 
αύτοί ούτοι οί ενάρετοι άνδρε; τόσον σεβασμιώτεροι 
■γίνονται, όσον προθυμότερου σπουδάζουσιν εις τήν 
έρευναν καί διόρθωσιν τώ ν σφαλμάτων αύτών. I I  
περί ταύτα προσεκτική θεωρία καί διάγνωσις, ήτις 
έστί βάσις έν ταϋ τώ  καί φύλαξ τή ; μετριοφροσύνη;, 
δέν του; άφίνει νά άπομακρύνωνται παντάπασιν άπό 
τή ; αρετή;- τοιαύτη τ ι ; ,  αγαπητοί, είναι ή φύσις 
τής άνθρωπίνη; ψυχής- ώς καί αύταί της αί άρρω- 
στίαι τή  βοηθούσιν ΐνα μή άποΟάν/,. ”Ας φρίςωμεν 
οσοι λησμονούντε; έαυτού; καί τόν Θεόν, έξετά ζο- 
μεν καί κρίνομεν ώ ; καί τά  μικρά τών άλλων παρα
πτώματα. Παρατηρούμεν τό μικρόν καί κοϋφον άχυ
ρου, δ,που σκιάζει τά  βλέφαρα τού πλησίον, μή προ- 
σεχοντε; εί; τήν μεγάλην δοκόν, ή τι; επιβαρύνει τήν 
ήμετέραν κεφαλήν, έπαπειλ,ούσα τόν ψυχικόν ήμών 
όλεθρον. Ανθρωπε Χριστιανέ ! «  Τ ί  β.ίε’.τε ις  zb χάρ- 
γος, zb έχ  ζω  ύιρθα.Ιμώ ζοΰ άδε.Ιρυΰ σου, ζή χ  δέ 
έχ  τώ  σώ ύιρθα.Ιμώ δυχοχ ού χαταχοεΐς »  ; (β)

§. η. Αλλ ό ιερός Γρηγόριο;, ένδοξο; διά τά ;  ά- 
ρετάς, έδοξάζετο καί διά τήν τών σφαλμάτων αύτού 
διόοθωσιν. Συμβαίνει ποτέ πολιτική διχόνοια με
ταξύ τών τή ; Σμύρνη; Χριστιανών. Εί; μάτην ό Αρ- 
χιερεύ; ¿σπούδασε νά τού; είρηνεύσνΤ οί άνθρωποι

( » )  Σ ιο . Σολ. β. 4. 6) Πάροι}).. Α. 7. (γ ) Ίάχω6. γ. 17. (α) Ίώ6 I I .  3. (6) Μ χτ1] ζ .  3.
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μανθάνουσι καί συνειθίζουσιν ευκόλως τά  πάντα, 
πλήν τής ήσυχίας καί τής έξ αύτής εύδαιμονίας αυ
τώ ν . Παρεσύρθη λοιπόν ό Γρηγόριο; εις τό  έτερον 
τω ν άντιδιαφερομένων μερών, καί, κατά δυστυχίαν, 
τό άδικώτερυν' άλλ' ευθύς γνωρίζει τό  παράπτω
μα. Οθεν κατ αύτήν αύτού τήν ίεράν Μητρόπολιν, 
ημέραν έορτάσιμον, συνηγμένου πολυαρίθμου λαού, 
πρώτον μέν δημηγορεί περί ειρήνη; καί όμοιοίας, 
καί έπειτα καταβάς άπό τού Θρόνου, φορών τήν αρ
χιερατικήν αυτού στολήν, τό  σχήμα ταπεινό;, τήν 
καρδίαν συντετριμμένο;, πλήρης δακρύων τούς ο 
φθαλμούς, ομολογεί τό  αμάρτημα, καί προσπίπτει, 
καί ζη τε ί παρά πάντων τήν συγχώρησιν. Τούτο τό 
υψηλόν τή ; ταπεινοφροσύνης αύτοΰ κίνημα συνεκλό- 
νισε τάς καρδίχ; τω ν διαφερομένων, καί τάς άνέ- 
λυσεν εις δάκρυα, καί τάς συεχώνευσεν εί; ομόνοιαν 
καί ειρήνην. Τοσαύτη ΰπήρχεν ή ευαισθησία τής συν 
ειδήσεω; αύτοϋ, καί ή γνησία πρός τόν Θεόν καί 
πρό; τόν πλησίον αγάπη. Καί τοιούτος είναι 6 χα- 
ρακτήρ τών άςίων τού Παναγάθου Θεού λειτουργών. 
Τούτων ή άρετή, χωρίς ό'γκου, χωρίς ΰποκρίσεως, 
χωρίς τίνος έπιτηδεύσεως έπεκτεινομένη πρός τά  έμ
προσθεν, έφ όσον αισθάνεται τήν ασθένειαν τής αν
θρώπινης καρδίας, επί τοσούτον γίνεται φιλανθρω- 
ποτέρα- καί ή μεταξύ τής συνειδήσεως καί τής 
προαιρέσεω; αύτών επικρατούσα γλυκερά συμφωνία 
τούς καθιστά, καί εϊ; αύτά τά  παραπτώματά των, 
διδασκάλους τού λαού, τόν όποιον ένεπιστεύθησαν 
παρά Θεού νά κυβερνώσιν, όχι περισσότερον διά τού 
λόγου, παρά διά τών πειστικωτάτων παραδειγμά
τω ν  τής έναρέτου ζωής αύτών. Αλλά φθάνει πλέον, 
ώ  Γρηγόριε, ή κατά μέρος ποιμαντορία σου. Ανάβα 
εις τόν θρόνον τόν Οικουμενικόν, ό'θεν μέλλει νά έκ- 
λάμψ·/ι φαεινώτατον εί; όλου; καί τό Ονομα τής νε'α; 
Ιερουσαλήμ, τό  όποιον έπέγραψεν εις τήν ίεράν σου 
καρδίαν ό Αμνός τού Θεού. α. Κ α ι ί.-χΐ) ράψω  ί . τ ’ 
αύτφ  τό ΰι-ομα τής πό.ίεως τού Θ ιου , τής χαιχής 
Ιερουσα .ίήμ  η.

§. θ. II Αποστολική καί ανατολική Αγία καί Με 
γάλη τού Χριστού Εκκλησία, ή ΛΙήτηρ πασών τών 
Εκκλησιών, καί καθολική Νομοθέτρια τ-ής Ορθοδο
ξίας επιζητεί τής δόξης αυτής άνάλογον Πατριάρχην. 
0  θρόνος τών Γρηγορίων καί Χρυσοστόμων καί Γεν- 
ναδίων άπαιτεί τόν άξιον τούτων διάδοχον" καί ι 
δού φωνή τού Ουρανού καί φωνή τής λγιω τάτης 
Συνόδου προσκαλεί τόν Σμύρνης Γρηγόριον εις τήν 
Πατριαρχικήν έπίσκεψιν τής νέα; Σιών, τής μυστι
κής πόλεως τού Θεού. Ανασαίνει λοιπόν ό Πατριάρ
χης, ώ ; άλλο; Μωϋσής, εις τό όρο; τό  υψηλόν μετά 
δόξης, ώστε νά μεταδιδη, εις τόν λαόν τού Θεού τάς 
θείας διαταγάς. ΐίνδεδυμένος, ώς άλλος Ααρών, τήν 
Πατριαρχικήν αυτού στολήν, καί φορών εϊ; τό στή
θος εγγεγραμμένον τό όνομα τού Θεού, καί τά τής 
αγίας αύτοϋ πόλεως, εισέρχεται εϊ; τά  άδυτα, καί 
εξέρχεται εί; πνευματικήν τών λαών αύτοϋ θερα
πείαν. Εις τούτο τό υψηλόν αύτοϋ λειτούργημα μοί 
φαίνεται παρόμοιος τής μυστικής εκείνης άμάξης, 
τήν όποιαν είδεν έν πνεύμα τ ι  ό Προφήτης ϊε-

ζεκιηλ (α). Πνεύμα πυρώδες καί φωτεινόν έμψύχονεν 
εκείνο τό  πολύτροχον καί πτερωτόν ό/ημα" καί ό 
μέν άήρ έσχ ίζετο  ύπό τά  κουφότατα αύτοϋ ίχνη, οι 
δέ έμψυχοι τροχοί άνέβαινον μετέωροι, καί κατέ- 
βαινον πρόσγειό τεροι άκολουθοϋντες τήν ισχυρήν τού 
πνεύματος,όρμήν. Παρομοίως καί 6 τρισόλβιό; I I * -  
τριάρχης, οδηγούμενος ύπό τού πνεύματος τού Θεού, 
πότε μέν άνέβαινεν εϊ; τήν θεωρίαν τών έπουρανίων 
καί υπερφυών μυστηρίων, πότε δέ πάλιν κατέβαινεν 
εί; τής πρακτικής εύσεβεία; τά ; αγαθοεργίας, ΐίγρύ- 
πνει, έτρεχεν, έπέτα πρός πάσας τών Ορθοδόξων 
λαών τά ; άνάγκας, Εχρε-.άζετο Αρχιερέως τι\ο; έ- 
κλογή ; ό Γρηγόριο; έτοιμος νά κυρώση τόν άξιώτε- 
ρον εις ποιμαντορίαν ψυχών. Εχρειάζετο ναών οικο
δομή, ή άλλου τινο; κοινωφελούς αγαθού σύστασις : 
ό Γρηγόριο; δραστήριο; νά τό κατορθώση. ΐίχρειά- 
ζετο  ύπεράσπισις άδικουμένων ; ό Γρηγόριο; πρόθυ
μος νά θυσιάσ-ρ, άν τύχη, καί τήν ιδίαν εαυτού ζωήν. 
Πεπιστευμένο; τήν μέριμναν πασών τών Εκκλησιών, 
έγίνετο τοίς πάσι τά  πάντ*, Ira  το ίχ  π ά π α ς , ή 
.τά/τως rtra c  σώσιχ  Ποσάκι; ό αοίδιμος κατεπά- 
λαισεν άνδρείως, ή φρονίμως ώκονόμησε προσταγάς 
τυραννικάς, α'ίτινε; άπέβλεπον εί; καταφρόνησιν τής 
Εκκλησίας τού Χριστού. Πόσους ίδρωτας έχυσεν ίνα 
διατηρήσιρ τά  προνόμια τή ; Ορθοδοξίας, διά τών ο 
ποίων καί εις τήν κοσμικήν αύτής δουλείαν περιε- 
χαράκωσεν αυτήν ή πρόνοια τού Τψίστου. Λνήγει- 
ρεν έκ βάθρων τό  Πατριαρχείον κατά τήν ένδεχο- 
μένην λαμπρότητα. Συνέστησεν έν αύτώ τυπογρα- 
φείον πρός εύκολωτέραν τώ ν  τής παιδεία; φώτων 
μετάδοσιν εί; τό  πνευματικόν αύτού ποίμνιον. Ε ;έ- 
δωκε θεσμίσματα καί τόμους συνοδικού; αφορώντας 
εις τού κλήρου τήν κοσμιότητα καί τήν ευζωίαν τών 
Χριστιανών- « ’E y értzo  ώς άστι'/ρ έωθ^ος e r  //έ
σω  νεψέ.ίης, καί ώς " Ι Ι . ί ιο ς  έχ.Ιάμπωγ i r  rato 
Κ υρίου  *.(β ).

§. t. Πολλά καί καλά aal μεγάλα υπήρξαν, α 
γαπητοί, τά  παραδείγματα τή ; άρετή; τού άοιδί- 
μου τούτου Πατρός. Τό τών Ελλήνων Ορθοδόξων 
γένος, τό  σεβάσμιον καί εί; αύτόν α /τού τής δυστυ
χίας τόν ζυγόν, εύρηκε τόν Πατριάρχην Γρηγόριον 
κοινόν Πατέρα καί προστάτην άκάματον εί; τάς 
πολλά; αύτού καί βαρείας άνάγκας. Πόσον άόκνως 
καί μεγαλοπρεπώ; ό αείμνηστο; διέλαμπε μεταξύ 
τή ; λγιω τά της Συνόδου, θεραπεύων τάς ποικίλα; 
τών κατά τόπους Επισκοπών περιστάσεις καί στή
ριξών τούς Ιερούς τή ; Εύσεβεία; καί δικαιοσύνης 
χρησμούς. Μεταξύ τή ; Συνα ¡αυγής τών, ώ ; είπεν ό 
Προφήτης, κατά χάριν Θεών προεξάρχων ό Πατριάρ
χης έφερε τήν εικόνα τή ; Δικαιοσύνης τού Θεού, ός- 
τ ι ;  έφίστατχι άοράτω; εϊ; τούς ιερούς σ.άλιστα 
Συλλόγους, καί κρίνει καί αύτού; τού; σεβασμίους 
Κριτάς. «  Ο  θ εός  ¿στη  ¿ r  συχαγωγή O e á r , i r  
/ιέσω δ ί θεούς ΰ ια χρ ιχε ϊ »  (γ ).  Πόσον δε πάλιν 
ήπίως καί ταπεινώς ήκουε τάς άπλάστους τή ; ειλι
κρίνειας φωνάς" πόσον πράως καί πατρικώ; υπεδέ-
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χετο καί δ ιήλλαττε τούς διαφερομένου;" πόσον ΰ· 
πομονητικώς καί γεννά ω ; υπέφερε τά ; πολλά; τή ; 
άρετή; αύτού δόκιμά;" πόσον τελευταίου προθύμω; 
καί φιλανθρώπως διεσκόρπιζε πανταχού τάς ευεργε
σίας. Λ , καί άν ητο δυνατόν νά άκουσθώσιν ένταύθα 
πασαι τ ώ ; ύπ αύτού ευεργετημένων πτωχών αί φω- 
ναί πρός ευλογίαν τού περικλεούς αύτού ονόματος" 
ώ, πού είσθε χήραι, καί ορφανά, καί παρθένοι τά ; 
όποιας διέσωσε ; Πού εισθε πένητες πάση; τάςεω ; 
καί άγνωστοι καί γνωστοί ; Π τωχοί, άοικοι, πεινών 
τες, άρρωστοι, παραλυτικοί, λελωβημένοι, ελεεινά 
τή ; άνθρωπό τη το ; λείψανα ! Σείς, άν ή;θε παρόντες, 
ί ιά  μόνων τώ ν στεναγμών σάς ήθέλετε πϋέξει λαμ 
πρότατον τού φιλόπτωχου Πατριάρχου έγκώμιον. 
Σείς καί μνημονεύετε καί κηρύττετε καί εϊ; τήν 
γήν καί εί; τούς ουρανούς τά ; αειμνήστους ευεργε
σία; τού ιερού τούτου τών Ορθοδόξων ΓΙατρός. «  Ε  
oxópn ioer, εύωχε το ίς  it in / a ir , ή ύιχαιοσύχι¡ α ύ 
τοΰ μ ίχ ε ι χ ίς  ;ό>" α ίώ ια  του <u'¿>i"oc·8

§. ια. Τοιουτοτονπως, αδελφοί μου, ό κλεινός 
Γρηγόριο; έδοξάσθ/, εις τήν Πατριαρχικήν αύτού ζω  
ήν, δεικνύων εγγεγραμμένον εί; τήν εαυτού καρδίαν 
τό  όνομα τού ®εοϋ, καί τά όνομα τή ; καινή; Ιερού 
σαλήμ. Δ ί; έξεβλήθη τή ; Πατριαρχεία; ό μακάριος, 
ώ ; άλλος Χρυσόστομος, ύπό τή ; εξουσία; τού σκό
τους. Αίς άπήλθεν εί; τό τού λθωνο; όρος, ούχ ΐνα 
ήσυχάστι αργός, άλλ' ΐνα μεταλλάξτ, τού; πολυπό 
νους αγώνας, έκεί έγίνετο τύπος καί υπογραμμό; 
τής μοναδική; πολιτείας. Εκεί συνέγραφε τά  έκδο 
Οέντα και άλλα ανέκδοτα ψυχωφελή συγγράμματα. 
Εκεί όμοιούμενο; πελεκάνι έρημικώ, κατά τόν Προ 
φήτην, έπανήρχετο πάλιν ώ ; αετό; όψηπέτης εις τήν 
Πατριαρχικήν αύτού καθέδραν, επίσης ποθεινός καί 
γλυκύς, καθώς μετά τήν συννεφιάν ό Πλιος. Αλλά 
τελευταίου, έπί τής τρ ίτη ; αύτού Πατριαρχεία; εις 
τήν όποιαν ήλθε, καθώς φαίνεται, μ.όνον καί μόνον 
ΐνα άποθάντι υπέρ Χριστού, έδειξε μάλλον έκπεφα- 
σμένω; καί τό  τρίτον όνομα τό  ύπέρ παν όνομα, τό 
προσκυνητόν καί ύπερύμνητον όνομα τού θεανθρώπου 
Ιησού, τό  όποιον προγραφέν εις τήν αύτού καρδίαν 
διά τών θλίψεων, έμελλεν ίνα λαμπρυνθή καί διά 
τού μαρτυρικού αύτού αίματος, καί κχταστήση τήν 
δόξαν αύτού άνεξάλειπτον. α Ή  ύόζα  αύτοΰ ούχ 
έζα.Ιεί'ρθήσεται » .

§. ιβ. Δεν είναι χρεία νομίζω, αγαπητοί, νά α
ποδείξω εις τά ; χριστιανικά; άκοά; σας, ό τι σύμπα; 
ούτο; ό κόσμος, καί έπί πάσιν ό άνθρωπο; διοικεί- 
τα ι κατά τά ; αιωνίου; βουλάς τής Προνοίας τού 
ΙΙαντεπόπτου θεού. Ó βασιλεύς τών αιώνων έκριζό 
νει και φυτεύει Βασιλείας, ταπεινόνει καί άν.στά 
έθνη, κρατεί τού Πλίου τόν δρόμον, διασχίζει θα 
λάσσας, αφανίζει γαίας, συγκλονεϊ τήν φύσιν όλην 
διά τούς έκλεκτούς αύτού θεράποντα;. Από ταύτης 
τής άνεξερευνήτου τώ ν θείων κριμάτων αβύσσου έ- 
ξερράγη καί ό παρών πολιτικός τή ; Ελλάδος κλονι
σμός έπί τής τρίτης Πατριαρχεία; τού Γρηγορίου. 
Ηχησεν ή τή ; έπαναστάσεω; σάλπιγξ, καί εύθύ; μά
χη, καί τρόμος, καί φρίκη διεσκορπίσθη παντού
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Παντού όπλα, παντού φόνοι, παντού αυώων αίματα 
βάπτουσι καί μεθύουσι τή ; Βατιλευούση; τό  έδαφος. 
Ο γηραιό; Πατριάρχης, όσον ήδύνατο, καί όσον ή·- 
κούετο, έτρεχεν ίνα οίκονομήσρ τάς άνοικονομήτου; 
καί φοβερά; περιστάσεις τού έθνους" καί έν τνό τω  
τόν ήκολούθει κατόπιν, βηματίζουσα βήματα μεγά
λα, ή δόξα τού μαρτυρίου. Πλθεν ή μεγάλη έβδο
μα; καί ό γενναίο; Γρηγόριος, μεταξύ μυρίων βαρβα- 
ρικών οπλών καί κραυγών καί σφαγών, έτέλεσεν εύ- 
λαβώ; τήν ακολουθίαν τώ ν κοσμοσωτηρίων παθών, 
δακρύων συγχρόνως καί τώ ν θλιβομένων ομοφύλων 
τά  πάθη. Εφίσταται δέ τέλο; καί ή ένδοξο; ήμερα 
τής Λναστάσεως, καί συνανατέλλει μ ετ αύτής ό φα- 
εινώ τατο; τή ; δόξης αύτού ήλιος. Εκτελέσα; μ ετ ά 
κρα; γαλήνης τού ; ιερούς τή ; Αναστάσεω; ύμνους, 
¿λειτούργησε τήν έσχάτην έπί γής ιερουργίαν, καί έ- 
φαγεν έπί τής αγίας τραπέζης τό  τελευταϊον Π ά
σχα τό μυστικόν, περί τού οποίου, καβώ; ό Λεσπό- 
τη ; καί Διδάσκαλο; Χριστός, ήδύνατο καί αύτός ό 
μακάριο; νά είπ"/ι πρός τούς συνιερουργοϋντας Αρχιε
ρείς καί Ιερείς" «  'Ε π ιθ υ μ ία  έ.τεθύμηυα τ ο ι τ ο  τύ 
Π άσχα  ψαγεϊυ μ ιβ ' ΰμΰι- ηροτον μ ε  παθεΐ>' ¡> (α).

§. ιγ . Μόλις έξήλθεν άπό τής Εκκλησίας. Α λλώ  
Θεέ Τψιστε ! άνύψωσον ταύτην τήν ώραν καί τόν 
νούν μου καί τήν φωνήν, όπως δυνηθώ νά παραστή
σω πρός τήν σεβαΟμίαν ταύτην όμήγυριν τού Πχ- 
τριάρχου τήν γενναιότητα. Μόλις έςήλθεν άπό τή ; 
Εκκλησίας, καί ιδού τής άσεβεία; οΐ Οπηρεται τόν 
άρπάζουσι βιαίως, έμβάζουσιν εις άχαρι πλοίον, καί 
καταβ.βάζουσιν εί; σκοτεινήν φυλακήν, οπού έκ το- 
σούτων αιώνων ακούονται συχνοί τής βασανιζομένης 
άνθρωπότητος στεναγμοί. Εκεί ευρίσκει ό Πατριάρ
χη; τήν άγίαν αύτού Σύνοδον δεδεμένην εί; άλύσεις 
καί πάσχουσαν καί αύτήν ύπέρ τής τού Χριστού Εκ
κλησίας. Εκεί, έκεί εί; τό σκοτεινότατου χάος άνέ- 
λαμψεν ή μεγαλοπρέπεια τών πολυτίμων λίθων τού 
θυσιαστηρίου, όχι πλέον εις τήν ιερατικήν αύτών 
λαμπρότητα, άλλ’ εις τήν μαρτυρικήν αύτών γ ε ν 
ναιότητα. Εκεί ό Αγγελο; τού Τψίστου, έν ώ  τούς 
Ιεράρχη; ένίσχυεν άοράτω; πρός τά τού μαρτυρίου 
ποτήριον, φαίνεται ό τι έλεγε συγχρόνως πρό; τού; 
άγριου; αύτών βασανιστάς" ο ό  άνδρες αιμάτων" τ ί  
στρεβλόνετε, καί μαστίζετε καί καταξαίνετε τού; 
νέου; Ιερομάρτυρας ; Ποία βάσανο:, ή θάνατος, ή 
ζωή θέλει τού: -χωρίσει άπό τή ; αγάπη; τού Χρι
στού ; Ποιον αγαθόν, ή ποιου κακόν τή ; παρούση; 
ζωής δύναται νά βιάση τούτους νά άλλάξωσι τήν ά· 
μώμητον π ίστιν πρό; τήν ασέβειαν, εις τήν όποιαν 
τολμάτε μιαροί νά τού; προσκαλήτε ; εις μάτην κου
ράζετε καί τάς βλάσφημους γλώσσα; καί τάς αιμο
χαρείς χείράς σας. Οσον πλέον τούς βασανίσητε τόσον 
πλέον θέλετε καταισχυνθή" τόσον πλέον θέλετε λαμ 
πρύνει τήν πορφύραν τής Εκκλησίας, τήν οποίαν έβα
ψαν πρότερον διά τού αίματος τοσούτων Μαρτύρων 
οι ασεβείς πατε'ρε; σας. Α λλ ’ όμως πληρώσατε καί 
σείς τό μέτρον τώ ν προγόνων σας. Τά ποτήριον τή ;
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θεία; οργής γεμίσατε το μέχρι στεφάνης, όπως έπέλθγ, 
κατά των κεφαλών τα ; παν αίμα δίκαιον, έκχυθέν 
από τής άλώσεως, μέχρι τής έλευθερώσεω; τής νέας 
Σιών, τής πόλε ως τού Θεού. ο

§. ιδ. Αλλά τέλος άπέκαμον οί βασανισταί πρίν 
άποκάμν) των βασανιζόμενων Αγίων ή καρτερία. λ -  
φρίζοντες, και λ,υσσώντες, καί βλασφημούντε; οί άνο
μοι σύρουσιν αυτούς εις τόν τόπον τής καταδίκης. 
Πλήθος άμετρον ασεβών συρρέουσι πανταχόθεν, τών 
οποίων αί θηριώδεις κραυγαί άναβαίνουσιν έως είς τόν 
αιθέρα. Αλλ’ οί γενναίοι ιερομάρτυρες άφορώντες είς 
τού ; ουρανούς, καί βλέποντες, ώ ; ό πρωτομάρτυ; Στέ- 
οανος, τήν περιμένουσαν αυτούς δόξαν, προσεύχονται 
πρός τόν Θεόν θπέρ τής Εκκλησίας, διδάσκουσι τούς 
διώκτας, εύλογοϋσι τού; ϋπερασπιστάς αυτής, καί δέ
χονται, τέλος, ευχαρίστως τόν δι’ αγχόνης πολυώ- 
δυνον Θάνατον. Δι’ όλης τής τριημέρου Αναστάσεως 
έκοέαατο έπί ξύλου ό Παναγιώτατος Πατριάρ
χης μετά τώ ν τριών κορυφαίων τής Αγίας Συνό
δου’ καί μετέπειτα παραδίδονται είς τούς Εβραίους 
τά  πολύαΟλα αύτών σώματα έπί σκοπώ νά τά  έμ- 
παίξωσι καί ουτοι, καί νά δείξωσι καί τώρα, ό τι αυ
το ί είναι οί υίοί τώ ν σταυρωσάντων τής δόξης τόν 
Κύριον. Τελευταϊον, τά  σεβάσμια λείψανα, περισυ- 
ρέντα είς τάς όδους, έρρίφθηστν είς την θάλασσαν. 
Καί ό μέν ιερό; Διονύσιος, δ της Εφέσου σεβασμιώτα- 
τος Ποιμενάρχης καί τής Ελλάδος αοίδιμος ευεργέ
της, άνευρεθείς υπό χειρών ευσεβών, έτάφη, καθώς 
λέγουσιν, έξω  που τού Σταυροδρομιού, ΐνα παραμένη 
είς την έαυτοϋ πατρίδα διηνεκής Εφορος, καί διά τών 
πρό; Θεόν αϋτοΰ πρεσβειών συνεργός είς ταχυτέραν 
έλευθέρωσιν τής του Χριστού Εκκλησίας, κατά τής 
όποία; «7 Ίν.Ια ι ίίδου ον χα τιιτχνσουσ ι (α),8 

§. ιε Σέ δέ, Παναγιώτατε Πατριάρχα, δοξασθέντα 
διά τού μαρτυρίου, σε ώδήγησεν έτι πορρωτε'ρω ή 
θεία Πρόνοια, βουλομένη νά έπεκτείνη έπί πλέον την 
άδυτον δόξαν τής Εκκλησίας. Αυτόματος, αγαπητοί, 
μετά τρεις ημέρα; άνέδυ έκ τού βυθού τής θαλάσσης 
ό Πατριάρχης, κράζων καί νεκρός τά  προφητικά έκεΐ- 
να λόγια’ «  ϊίπ έρ ρ ιψ ά ν  με  εις βάθος χαρόίας 6α- 
.Ιάσης, χαί έχ τώ ν  άθϋοσων άνήγαγδζ ¡ η ,  χχ ι ¿ν 
γ;] βοι·.?α σον ώδι'/γησάζ/ιε, χαί /ιετά δοβηο .χροοε- 
ΛάΟον ¡ ιε  (β ). όχούμενος ασφαλώς, ώς ό Πέτρος, είς 
τής θαλάσσης τά  νώτα, καί υπηρετούμενος υπό γα 
λήνιων κυμάτων ά τρισόλβιο; νεκρός άντιπλέει πρό; 
τ ά  ρεύματα, καί καταφεύγει υπό τόν Σταυρόν τής α
νίκητου σημαία; τών Ρώσσων,πλησιάσας, εϊςτό  πλοϊον 
άνδρός δμογενοΰς αγαθού καί θεοφιλούς. 0  ευλαβής 
Σκλάβος, ου τινο; τό όνομα θέλει μνημονεύεσθαι είς 
τήν Ιστορίαν πολύ λαμπρότερον παρά τό  όνομα τής 
φιλάνθρωπου γυναικός εκείνης, ήτις έθαψεν είς τήν 
Μεγαρίδα τά  λείψανα τού έναρέτου Φωκίωνος, ό ευ 
λαβής καραβοκύριο; βλέπει τόν Πατριάρχην, τόν γνω 
ρίζει, τόν αρπάζει, τόν περιστέλλει, τόν μετακομίζει, 
τόν έμπιστεύει είς τούτο τό  άσυλον τής εύσεβείας,
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νεκρόν άφθορον δ ι’ όλου σχεδόν μηνό; διαμείναντα 
καί άκήρατον. Ω βάθος πλούτου τής θεία; Προνοίας 
ανεξερεύνητου. Εδώ, αδελφοί μου, παρατηρήσατε τήυ 
οικονομίαν τής σοφίας τού Θεού. Πολλαί πόλεις καί 
χώραι καί πρώην εύλογήθησαν έκλεχθείσαι Θεόθεν είς 
ξένων άγιων λειψάνων οίκητήρια. λάς Λιπάρας έδιά- 
λεξεν είς πρόσκαιρου κατοικίαν τού ιερού αυτού λε ι
ψάνου ό Απόστολος Βαρνάβας. Είς τήν νήσον τώ ν Κο
ρυφών διεύθυνε τάς τρίβου; αύτοϋ δςά θαλάσση; δ 
Θεοφόρος άγιος Σπυρίδων’ καί δ ιερός Γοηγόριος έξε- 
λέξατο τήν όδησσόν. Αλλά τό  έ τ ι θαυμαστότεοον, ό τι 
τώρα, μετά τοσούτου; αιώνας άνανεόνει πάλιν ό Πα· 
τριάρχης δι’έξωτερικών σημείων τόν μεταξύ τής Γραι· 
κική; καί 'Ρωσσικής Εκκλησίας εσωτερικόν καί αδιά
σπαστου σύνδεσμον. Πρό εννέα περίπου αιώνων ήνωσε 
μετά τής Ορθοδοξίας καί γάμος τάς δύω ταύτας Εκ
κλησίας. Ó φιλόχριστος τώ ν 'Ρώσσων βασιλεύς, ό ά
γιος Βασίλειο; ό Βλαδήμιρο; έλαβε καί τό βάπτισμα 
καί τήν νύμφην αϋτού έκ τής Κωνσταντινουπόλεως, 
καί έκ τής Κωνσταντινουπόλεως ειδεν ή 'Ρωσσία συγ
χρόνως καί τό φώς τής πίστεως καί τήν πρώτην έαυ- 
τή ; ευσεβή Βασίλισσαν, τήν μακαρίαν Ανναν τήν Πορ
φυρογέννητου. Καί τό τε  μέν εύημεροϋσα ή Γραικική 
Εκκλησία παρέδιδε γάμου; καί υμεναίους καί ευσεβή 
βασιλίδα Κωνσταντινουπολΐτιν ιός ενέχυρου τής έαυ- 
τής αγάπης είς τήν εκκλησίαν τήν 'Ρωσσικήν. Αλλά 
τώρα τεθλιμμένη παραδίδει πάλιν είς τούς κόλπους 
αυτής άλλον ανάλογου Θησαυρόν, τόν Πατριάρχην τής 
Κωνσταντινουπόλεως. «  Πρός σέ, μοί φαίνεται, ό τι 
»  λέγει ή σεβασμία αϋτη μήτηρ πρό; τήν άγιωτάτην 
s καί Αποστολικήν αυτής θυγατέρα, πρό; σέ, φ ιλτά- 
s τη  μου άδελφή, αποστέλλω καί τούτον τόν Θησαυ- 
8 ρόν μου. Εις τής ένεστώσης οδύνης μου τάς ήμέρας, 
8 Σϋ είσαι ή παραμυθία μου, ή άνάπαυσις τών κρο- 
s τάφων μου, ή Προστάτρια τών δικαιωμάτων μου. 
8 Ο ιερός ούτος Πατήρ σφαγιχσθείς ύπό τών διωκτών 
s τής Πίστεως σου, προσέρχεται είς τήν σκεπήν σου 
8 νεκρός, πρέσβυς καί ικέτης υπέρ τής εύσεβείας, 
β διωκομένης καί περιϋβριζομένης είς βλον αύτού τό  
8 έθνος, τού όποιου πολλά πολλάκις μέλη πιστώς 
8 σέ υπηρέτησαν. Υπόδεξαι, Αδελφή μου τόν Πατρι- 
8 άρχην μου εύλαβώς, ώς διάδοχον τώ ν πρώτων τής 
8 Ορθοδοξίας Σου διδασκάλων’ χαί /ινιψόνευε τώ ν  
8 δισ/ιών ¡¡ου  (α ), τούς όποιους υπομένω, έως &ν 
8 χ.Ιηρωθώσι χα ιροί εθνών (β).

§. ι<γ. Καί τ ώ  όντι ή άγιω τάτη  Εκκλησία τώ ν 
Ρώσσων ΰπήκουσε τής όδυνομένης Μητρός τάς φω- 

νάς. Ó θεόχριστος τού Αγίου Βλαδημίρου διάδοχος, 
καί ΤΡΙΣΣΕΒΛ ΣΤΟΣ υπερασπιστής τής καθολικής 
τού Χριστού Εκκλησίας, δ Ευσεβέστατο; καί Κρα- 
τα ιότατος Λύτοκράτωρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ, 
έν (·> φυτεύει τά  τρόπαια τώ ν μεγάλων Αυτού αρε
τώ ν καί έξω καί εντός τής άχανεστάτη; Αϋτοΰ Ε
πικράτειας, είς τήν οποίαν πώποτε δέν δύει δ ήλιος, 
έν ταύτώ  άμιλλάται καί πρδ; τούς εύσεί-.στάτους
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Αυτού Προπάτορα; κατά τά  έργα τή ; εύσεβείας. Η 
Βασιλικωτάτη καί μεγαλόδωρο; Αύτού δεξιά αγιά
ζε τα ι καί τώρα διά τών θεοφιλών καί δαψιλεστάτων 
Αύτής ευεργεσιών. Σ τολίζει λαμπρώ; τδν αοίδιμον 
Πατριάρχην πολυτιμότατα άμφια, τιμά τήν Ιεράν 
αύτού κηδείαν διά δαπάνης άφθονωτάτης, αναλαμ
βάνει γενναίω; καί ευεργετεί πατρικώς του; ταλαι- 
πώρους Ελληνας, τού; μετά τού Πατριάρχου κατα- 
φυγόντα; υπό τάς πτέρυγα; τού άηττήτου τής αύ
τού Αυτοκρατορίας αετού. 11 δέ Αγιω τάτη  διοι
κούσα Σύνοδος τής Ρωσσίας υποδέχεται τδν ίερωτα- 
τα τον νεκρόν είς τού; κόλπους τής Εκκλησίας, καί 
διά τώ ν αγίων αυτής λειτουργών στεφανόνει τόν τά 
φον αύτού περιβάλλουσα τά  σεμνά καί όσια τής εύ
σεβείας παράσημα. Οί γενναίοι ‘ Ρώσσοι δεικνύουσιν 
δ'λον τής εύσεβείας τό  σέβας πρό; τόν κοινόν τών 
Ορθοδόξων Πατέρα. 11 όδησσό; πλουτίζετα ·. Ó 
σταυρός θριαμβεύει. Τά όνομα τού Ιησού άναμνεϊται, 
καί δ ι αυτού δοξά ζετα ι καί άποθανών ό άοίδιμο; 
Πατριάρχης, δόξαν άνεξάλειπτον. ι ' Ε ν  γ ινεΛ  αυ
τού έδοζάσθι/ καί ή δόξα αετού ούχ ίζα .Ιει^θή- 
σ ε τα ι  8.

§. ιζ. Δοξάζου λοιπόν, άείμνηστε Γρηγόριε,καί είς 
τήν γήν, καθώς είς τού; Ουρανούς. Λναπαύου τό μεν 
ιερόν σου λείψανον είς τήν όδησσόν, τήν δ ’ αγίαν 
σου ψυχήν είς τήν βασιλείαν τώ ν Ουρανών. ’Εκεί 
μετά τού Πατριάρχου Αβραάμ καί πάντων τών α
γίων Ιεραρχών, εκεί έμπροσθεν είς τόν θρόνον τού 
Αρνίου, ένδεδυμένος τήν λευκήν τής άθωότη-ο; στο
λήν, τήν όποιαν έλεύκανας διά τού αίματος τού Αρ
νίου καί τού αίματος τού μαρτυρίου σου, κράτει τόν 
φοίνικα τή ; νίκης, καί δ-ξολόγει τής δόξη; τόν Κύ
ριον. Καί τό  αυτοσχέδιον τούτο καί πρός τάς πα 
ρούσα; περιστάσεις συστενούμενον καί μικρόν τών 
μεγάλων αρετών σου έγκώμιον εύμενώς αποδεχόμε
νος, έπίβλεψον ιλαρός έπί τούς όμογενείς σου, καί 
έμπνευσον είς τάς καρδίας αύτών τήν πρός άλλήλους 
ομόνοιαν, καί συμπάθειαν καί αγάπην.

§. ιη. Ναί, άδελ.φοί μου, κάτοικοι καί πάροικοι 
τής όδησσού, πρός ύμάς στρέφω τόν λόγον, διότι 
Σείς, φαίνεται, ότι έχετε χρείαν πλέον τών άλλων, 
καί μάλιστα κατά τό παρόν, νά σάς ένθυμίση κανείς 
τά  καθήκοντα σας, όσα ό καιρός συγχωρεί νά άνα - 
φερθώσιν. Αδελφοί αγαπητοί, αγαπάτε άλλήλους. 
Μακράν πλέον άπά τού μέσου σας ό φθόνος, ή μνη· 
σικακία, ή όπερηφανία, ή πλεονεξία, όλα τά  άγρια 
πάθη, όσα διακόπτουσι τή ; πρό; άλλήλους άγάπη; 
τόν σύνδεσμον. Είναι ανομία μεγίστη, καί μάλιστα 
είς τάς πένθιμου; ταύτας ήμέρας τής Εκκλησίας και 
τή ; Ιΐζτρίδος, νά κατατρώγητε άλλήλους, άναισθη- 
τούντε; είς τάς τού γένους κοινά; συμφορά; Ενθυ- 
μήθητε, ό τι ή πικρά διχόνοια κατέστησε πτώματα 
ελεεινά τούς προπάτορας ημών. Στρέψατε τούς οφθαλ
μού; σας τριγύρω σας, καί ϊδετε  τά  θύματα, όσα 
διέφυγον τής παμφάγου ρομφαία; τό  στόμα. Οί ά 
δελφοί σας ουτοι, άοικοι, γυμνοί, τραυματίαι, κεχω 
ρισμένοι άπό τών ιδίων αϋτών τέκνων, διεσπαρμένοι 
άπό τών έσφαγμένων αυτών συγγενών, καταφεύγου-

σιν είς τό  άσυλον τής θεοστηρίκτου πυ/.εω; τκύτης, 
καί ζητούσιν έν ταύσω τήν βοήθειάν σας. Ϋποδέξα- 
σθε τούτους εϊ; τάς άγκάλας σας, παρηγορήσατε τήν 
τεθλιμμένην αύτών ψυχήν, συμμερίσθητε γενναίω; 
τήν μεγάλην συμφοράν αύτών, σεβόμενοι τόν Θεόν 
τής Αγάπης, κα! άκολουθοϋντες τά  ίχνη τώ ν λαμ
πρών τής Αύτοκρατορικής φιλανθρωπία; παραδειγμά
των, όσα λάμπουσι πρό τών όφθαλμών σας Εξο- 
χώ τα τε  Κόμη ! Πόσον καλλύνεις τό  λαμπρόν σου 
αξίωμα, γινόμενο; άξιώτατον όργανον τή ; εύσπήαγ- 
χνίας, τήν όποιας ό Ευλογημένος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έ · 
πιχέει πρός τού; ενταύθα καταφυγόντας δυστυχείς 
Ελληνας, ό  άοκνος ζήλός σου πρός παραμυθίαν αύ
τών είναι £ν τώ ν περί τόν θρόνον τόν αϋτοκρατορικόν 
αξιότιμων σου λειτουργημάτων, τό  όποιον καθιστά 
τό  όνομά σου επίσημον καί μεταξύ τώ ν ευεργετών 
τή ; Ελλάδος. 11 γενναιότης έπί τής καρδίας καί σού 
καί τών άλλων τών κατά σέ φιλάνθρωπων άνδρών, 
αναφαίνεται ώ ; ίρις παρηγορητική μεταξύ τών σκο
τεινών τής δυστυχίας νεφών, τά  όποια συσκιάζουσι 
τά  δεδακρυμένα πρόσωπα τών ξένων Ελλήνων, όσοι 
κατέφυγον έκ τού κατά μέρους κατακλυσμού τή ; 
Πατριδος είς τό υψηλόν όρος τής ’Ρωσσικής προστα
σίας. ’Αδελφοί Ελληνες, ευγνωμονείτε πρός τά ; το ι- 
αύτας άγαθουργίας, τού Υρισσεβάστου ΜΟΝΑΡΧΟΥ, 
ό; τις , ώ ; άλλος ήλιος, σάς ζωογονεί καί σας περι
θάλπει εντός τής Επικράτεια; αυτού’ καί δεύτε συμ- 
φώνως επάρατε τάς ψυχάς σας μετά τή ; ασθενούς 
μου φωνής πρό; τόν Υψιστον ήμών Πατέρα, ΐνα έ- 
πικαλεσθώμεν τήν άπειρον αύτού εύσπλαγχνίαν.

§. ιθ. Π Θεέ τού έλέου;, έπουράνιε τή ; κτίσεως 
Βασιλεύ ! έπίβλεψον έξ ουρανού, καί ίδε τήν κάκω- 
σιν τού λαού σου. Εω; πότε, Κύριε, μέλλει νά έςυ- 
βρίζγ, παναθέσμω; είς τό πανάγιόν Σου Ονομα 6 βάρ - 
βαρο; εχθρός τού Σταυρού ·, Εως πότε θέλει χύνει τό 
άθώον αίμα τή ; εκλεκτής Σου κληρονομιάς ; Κύριε 
τών Δυνάμεων, ίδού βλέπεις τήν μανίαν τώ ν καθ η 
μάς ’Ασσυριών, τήν άγίαν Σιών Σου κατέσκαψαν, 
τούς ιερού; Σου ναού; έβεβήλωσαν, τά ; σάρκα; τών 
οσίων Σου προσέρριψαν εϊ; τά  θηρία τή ; γή ; καί θα
λάσσης. ίδού, Δέσποτα, έσμικρύνθημεν παρά πάντα 
τά έθνη, έγεννήθημεν ό/ειδο; παρά το ΐ; εχθροί; σου, 
έλογίσθημεν ώς πρόβατα σφαγή; (α). Διά τάς αμαρ
τίας ήμών μάς έδειξα; πολλά καί σκληρά, μ.5; έψώ- 
μισας δάκρυα καί πικρίαν, έπότισα; ή μ ϊ; οίνον κα- 
τανύξεω;. ’Α λλ ’ίκανούσθω, Κύριε, ή όργή Σου. Ω Κύ · 
ριε σώσον δή, ώ Κύριε εύόδωσον δή. Μή παραδώγ,ς 
ήμάς εϊ; τέλο;, καί μή άποστήσγ,ς τό  ελεό; σου άφ 
ήμών, διά πάντα; τού; ήγαπημένου; Αγίου; Σου, καί 
διά τού; νέου; Σου Μάρτυρας. Ο Θεός, ό Θεά; τών 
Πατέρων ήμών, ό ποιήσας τά  ένδοξα πάντα, ό κτί- 
ζω ν νέα έκ παλαιών, καί τά πάν έκ τού μηδενός, ό 
δ/,μιουργήσας έκ σκότους τό φώς, καί άνιστών έκ 
τών τάφων τούς νεκρούς είς ελευθερίαν, άστραψαν 
τό κράτος τής παντοδυναμία; Σου. Ράςον τήν ορ
γήν Σου έπί τά  έθνη τά  μή γινώσκοντά Σε. Λπό-

(β ) ψ α λμ . μγ. 23.



e n ιλον τόν Αγγελόν Σου σωτήρα του τεταπεινωμέ- 
νου λαού Σου. Βασιλεύ Αγιε, έπάκουσον τής φωνής 
τή ; δεήσεω; ημών" και τόν χριστόν Σου, τόν πιστόν 
και φιλανθρωπότατον Αύτοκράτορα στερέωσον, δό- 
ξασον, κραταίωσον. ύπάταξον Οπό τούς νικηφόρους 
Λυτού πόδας πάντα εχθρόν καί πολέμιον άπό περά- 
τιον έως περάτων, /ως ου àvravatpeflij ή Σ ι . Ιή -  
•ι η (α ). Τό φιλάδελφον εθνο; τώ ν γενναίων ‘ Ρώσσων 
εύλόγησον, τήν πόλιν ταύτην καί πάσαν πόλιν τών 
π ιστών άβλαβεϊ; διατήρησον, καί πάντα; τούς εύ 
σεβεϊ; λατρευτός τού όνόματός Σου παράλαβε εί; 
τήν βασιλείαν Σου. 'Αμήν.
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ΑΡΤΕΣΙΑΚΟΝ ΦΡΕΑΡ. Ε ί; Πασύ, παρά τούς Πα
ρισιού;, άνεσκάφη φρέαρ άρτεσιανόν ύπό τού Πρώ- 
σου μηχανικού Κ ίνδ, άξιολογώτερον πάντων τών 
μέχρι τούδε γενομένων. Α ί έργασίαι τή ; άνασκαφ/,ς 
διήρ/εσαν έξ έτη καί έννέα ήμερα?, όσον σχεδόν άλ
λο τε  καί αί τού φρέατος τής Γρενέλλης εις τήν πό
λιν τώ ν Παρισίων.

Τό μέν φρέαρ τού Πασύ έχει βάθος 585 μέτρων 
καί 50 έκατομμέτρων, τά δέ τής Γρενέλλης 615 
μέτρων" τό  τής Γρενέλλης έχει 30 έκατομμέτρων 
διάμετρον εις τό  στόμιον, τό  δέ άλλο ενός μέτρου" 
τό  τή ; Γρενέλλης άναβρύει 1800 λίτρα ; ύδατο; άνά 
λεπτόν τής ώρας, τό  δέ τού Πασύ 15,000 μέτρα 
‘κυβικά έντό; 24 ωρών, 130 έ/.ατόλιτρα ή 15 έκα- 
τομυ.ύρια λίτρων" αληθής ποταμός ρέων εις τήν πε
διάδα τού Πασύ" αναπηδά δέ εις ύψος μέγιστον (β ).

Τό ύδωρ τού φρέατος τού Πασύ καπνίζει, είναι 
πρασινωπόν, έχει άμμον καί διαλύει τό  σαπώνιον" 
έχει δέ καί θερμοκρασίαν 28 ή 30 βαθμών. "Οταν 
καθαρισθή ό βυθός καί γίνωσι και άλλα τινα έργα, 
ώς εί; τό  ε ρίαρ τή ; Γρενέλλης, τό  ύδωρ θά γίνη δι
αυγέστατου.

ΛΚΑΤΑΠΟΚΤΙΣΤΟΝ ΠΛΟΪΟΝ. Καί άλλο άζιον 
λόγου έργον έγένετο εσχάτως εις Παρισίους, τό  ό
ποιον, άν εύδοκιμήση εντελώς, θά είναι μέγα εύεργέ- 
τημα πρός τήν ανθρωπότητα" ό Κ . Μοϋ έφεύρε πλοίου 
άκαταπόντιστον. Κ ατά  τό  σύστημά του τό  πλοϊον, 
καί άν άνατραπή, δέν μένει έχον τήν τρόπιδα ΰπέρ 
τήν θάλασσαν, άλλ’ αμέσως επανέρχεται εί; τήν 
πρώτην Οέσιν, άποβάλλον δλον τό  είσρεύσαν ύδωρ.

( a )  Ί 'α Χ μ . οά 7 .

(6j Δ ! γαλλ xal τ τ ε ν .γ ρ « » !  λέγονσιν ό τι τό  2?ωρ τούτο το -  

α ιύττ,ν όρμήο ε/εΐ άναβρΰον, ώ στε άνχβαίνετ ε ίς  «  53 άτμα- 

σ»α ·.ρ»ς. »  Τον λέςιν »  ¿ τμ ο το >Tpx n οI Γάλλοι μεταχειρίζον
τα ι χαΐ ώ ;  μετρον ίονάμεως. Έ ιτε ιίή  Sè τά  ϋψοί τή ;  rspl ή - 

μ ϊ ί  άτμοανα!ρτς λογίζετα ι χατά μέα,ν ό'ρον ε”χοσι λευγών, 

έ τ ε τα ι ,  έάν Sèv αφάλλωμεν, ο τι τό  τού Μ ίτο ς  τ :ύ  Πασύ ¡έν  

είναι ίλ ιγώ τερον τώ ν  1000 λευγών.

Αί δοκιμαί έπανελήφθησαν πολλάκι; καί πάντοτε: 
έπέτυχον. Κ ατά  τήν τελέυταίαν, γενομένην εί; τό ν  
Σηκουάνα», τό  πλοϊον περιεϊχεν όκτώ άνδρα;, κα
λώ ; δεδεμ.ένου; εί; αύΐό" άνατραπέν δέ έβυθίσθη, έ 
δειξε τήν τρόπιδα, καί άνεφάνη μέ τού; δοκιμαστά;, 
περιστραφέν έξ όλοκλήρου περί τόν άξονα αύτού.

Ο τρόπος τή ; κατασκευής είνε είσέτι άγνωστος, 
διότι ό εφευρέτης δέν τόν ¿δημοσίευσε" φαίνεται όμως 
ότι τό  άκαταπόντιστον πλοϊον θά εύεργετήση, ώ ; 
εϊπομ.εν, τήν ανθρωπότητα" διότι εί; "Αβρήν έγέ- 
νοντο πολλαί δοκιμαί αϊτινε; ευχαρίστησαν τού; ει
δήμονας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠ ΑΪΔΕΪΣΙΣ . Δόο εκπαιδευτηρίων, 
τού- μέν τώ ν άρρένων πρό τριών ετών καθιδρυθέντος, 
τού δέ τώ ν κορασίων εσχάτως συστηθέντος, μνημο
νεύομε·/ ενταύθα μετά πολλή; προθυμίας. Τό πρώ
τον είναι τό ύπό τού ήμετέρου προξένου, τού αξιότι
μου Κ . Γκιώνη συντηρούμενου έν Γαλατσίω, περί ου 
πολλάκι; έγραψα/εν εί; την Πανδώραν. Κ α τά  τήν 
ύπ’ οψιν ημών έκθεσιν 1 3 I μαθηταί έδιδάχθησαν 
έντό; τού τελευταίου σχολικού έτους ύπό 1 5 διδα
σκάλων τά  μαθήματα τού αλληλοδιδακτικού, τού 
ελληνικού καί τού γυμνασίου. Έ κ  τούτων δέ 87 
μέν ήσαν Έλληνες, 19 δέ Ρουμάνοι,* 16 Βούλγαροι,
4 Ίσραηλΐται, 4 Γερμανοί καί 1 Ά γγλ ο ς . Έκ τών 
διδασκόντων άναφέρομεν ιδίως τό  όνομ.α τού Γυ
μνασιάρχου καί διευθυντού Κ . Παρρησιάδου, στερε: 
ού καί πέρυσιν έγράψαμεν, τό  τού ύποδιευθυντού 
Κ . Α . Βενιέρη, έλληνος μουσοτραφούς, αρχαίου 
φοιτητοϋ τώ ν ήμετέρων εκπαιδευτηρίων, καί τό  
τού φιλέλληνος Κ. Ερρίκου Ματθαίου, τόν ό
ποιον έγνωρίσαμεν κατά τά  τελευταία έτη καί 
έκ τώ ν συγγραμμάτων καί έκ τώ ν φιλελληνικωτά- 
τω ν αύτού δ τα ριβών. Πόσης ώφελείας καί τιμή; 
πρόξενον είς τό  ελληνικόν έθνος είναι τό  εκπαιδευτή
ριου τούτο, έννοεϊ ευκόλως έκαστος ημών" διό και 
πρέπει νά εύγνωμονώμεν καθό "Ελληνες πρό; τόν ι
δρυτήν πρό πάντων, ώ ; καί πρός τόν δραστηρίως 
συνεργούντα Κ . Κ . Ζαμάνην, καί νά εύχώμεθα όπως 
κατορθώσωσι νά κατανικήσωσιν όλα τά  εμπόδια, καί 
μάλιστα τά  χρηματικά.

Είς τήν έκθεσιν ταύτην άνέγνωμεν καί προσλα
λιάν τού πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου Κ . Ευγενίου 
τού Ξηροποταμινού, πρό μικρού έξάρχου πατριαρ
χικού εί; ’Αλεξάνδρειαν, άνδρό; πεπαιδευμένου καί 
έναρέτου, είς δν άνήκεν ή πατριαρχική εκείνη έδρα.

Τό δε Παρθεναγωγείου συνεστήθη άρτίως είς Κι·»ν- 
σταντινούπολιν ύπό τής Κ . ΆΟηνα; Πάγκαλου, θυ- 
γατρό; τού πολλά μέν ΰπερετήσαντος έπί τού άγώ - 
νος τήν πατρίδα καί δαπανήσαντος ύπέρ αύτής Ίω . 
Παγκάλου, παραγκωνισθέντος δέ μ ετ’ άνηλεούς επι
μονής, καί καταδικασθέντος νά ζητήση, γέρων ήδη, 
άρτον είς τά  ξένα. Ί ΐ  Κ. Αθ. Παγκάλου είναι έκ 
τώ ν πεπαιδευμένων καί σεμ.νσβίων εκείνων παρθένων, 
όσαι τιμώσι τά ; Έλληνίδας. Επειδή δέ καί ζήλον 
άπειρον έχει, δέν άμφιβάλλομεν οτι τό  ύπ’ αύτής 
διενθυνόμενον έκπαιδευτήριον θέλει ακμάσει καί ταρά
ξει καρπούς γλυκείς καί γ·ενν«ίους.

Δ Ω Ρ Α .


