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(Τέλβί. Ίδ* ουλλάδ. 298.)

Α ρ ισ το τέλ η ς  όμιλεΐ περί παρομοιώσεω; (Ρητορ. 
Γ'. 9, 9 ), εάν δμοια τά  έσχατα έχη έκατερον το 
κώλον, π.χ.

ίΐήθηοαν αύτ^ν παιδιον τετοκέναι, 
άλλ’ αύτού αίτιον γεγονέναι.
Έ ν τςλείσται; δέ φροντίσι 
και έν έλαχίαταις έλπίαι.
Τί άν έ'παβεί δεινήν, 
εί ανδρ’ εΤδε; άργόν ;

Α ναμμένης  τούτο αναφέρει τήςπαρομοιώσεως τό 

παράδειγμα (Ρητορική ποό; Αλέξανδρον κεφ . κή. ). 
Πλήθη μέν ένδεδι; 
δυνάμει δέ έντελδις.

Τ ίμ ω νος  τού Φλιασίου άποσπασμάτια (έκδοσ. 
Μουλλαχίοι/ fragmenta philos, gr.).

49. Ό ττ ι  θεού; κατέγραψ’ ούτ’ είδέναι, ούτε δ ύ -
ν α σ θ α ι ,

οπποΤοί τινέ; είσι και οϊτινε;, άθρήσασθα ι. 

Α πολλώ νιου  τού Ροδίου Αργοναυτικών"
β > 202. Σύν δέ Παλαιμόνιο; Λέρνου παί; Όλενίοιο,

Λέρνου έπΐκλησιν, γενεήν γε μέν Ήφαίατοιο
• 517. rR  Οέμι; έατί, τέως έπίτε γλώσαηαι χέοντο

χίθομέναις, ύπνου δέ διά κνέοας έμνώοντο.
¡3'. 216. . . .  Φοίβου τ ’  άμψι, και αύτοΐς εινεκεν "II ρ η ;

λίασομαι, οΤς περίαλλα θεδιν μέμβλεσΟε
κ. ι ό ν τ  ε ς,

χραίσμετέ μοι, ρύαααΟε δυαάμμορον άνέρα
λ ύ μ η ς ,

μηδέ μ’ άκηδείηαιν άτορμηΟήτε λ ! π ό ν τ  ε ; 
ν ', 39. "Ερκεα δ’ είσελΟούααι ύπ’ αίθούαη θαλάμοιο

έ’σταν, ‘ίν’  έντύνεοκε θεά λέχο; Ήοαίστοιυ. 
£'. 308. κόλπον έ'αω πόντοιο 

πανέσχατον Ίονίοιο.
» 351. δή ρά μιν όςεΐαι

κραδίην έλελιςαν άνίαι.

• 486. Φύλα πελειάων, ήέ μέγα πδω λέοντες
άγρότεροι κλονέουσιν έν: αταθμοΐσι θορόντες. 

■ 516. Ο! 6’ αρ’ επ’ ΊλλυρικοΤο
μελαμβαθέο; ποταμοΐο.

Ζηνόβιόν  επιτομή έκ τώ ν Ταέραίου καί Λιδύαου 
παροιμιών συντεΟεΐσα κατά  στοιχεΐον. (Εκδοσι; 
Λ εου τσχ ίου  κα ί Σ χνεϊόεβ ιν ίου ' C orpus p aro e- 
n iio g rap h o ru m  g racco ru m ).

α', 74. “Αλλα μέν Λεύκων λέγει,

άλλα δέ Αεύκωνο; όνο; φέρε:, 

ε', 19. Μέτρψ ύδωρ πίνοντες,
άμετρι δε μ2ζαν έδοντες. 

r\  50. Ύίσπερ Χαλκιδική 
τέτοκεν ήμΐν ή γυνή.
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Παροιμία·. δημώδεις εκ τή ; Α ιογενιανον  συναγω

γής. (Εκδοσις τώ ν αυτών)-

45. Χύτραν ποικίλλεις, 
ώόν τίλλεις.

49. Έ κ  τού γάρ έσορίν 
γίνετ’  άνΟρώποι; έράν.

ι ’, 31, "Ιππο; με φέρει, 
βασιλεύ; μέ τρέφει.

• 78. Κακά μέν βρίπες, 
κακά 8’ Τπες.

f ’> 62. Μικρόν κακόν, 
μεγ’ άγαΟόν.

Γ, 34. "0 ; αύτόν ούκ έχει, 
Σάμον θέλει.

ή, 43 Τό έν τή καρδία τού νήφόντος, 
έπί τής γλώσσης τού μεθύοντος.

Β 50. Τάλλα φιλώμεΟα, 
τάλλα μέν άγαπώμεθα.

ΙΙαροιμίαι συλλεγεΐσαι παρά του άγιωτάτου Πα- 

τριάρχου κυρού Γρηγορίου του Κυπρίου κατά άλφά- 

βητον. (Εκοοσι; τω ν  αυτών), 

ά. 85. Έ ν  μέν τφ  φάει σκοτεινό;, 
έν δέ τφ  σκότει φωτεινό;.

Βαβρίου μυθίαμβοι Αίσώπειοι κατά  στοιχείο·/ 

ς·'. Ά .ΙιΓ υς  χα ί ίχθύδιον.

'Αλιεύς θαλάσση; πάσαν ήόνα ξύων, 
λεπτφ τε  καλάμψ τόν γλυκόν βίον ζψων, 
μικρόν ποτ’  ίχΟύν όρμιή; άφ’ ίππείης 
ήγρευσεν έκ τδιν εΐ; τάγηνον ώραίων. 
ό ό’ αύτόν ίκέτευεν άσπαίρων

ιη'. Β οριάς χα ί ή.Ιιος.

Ό  8’  ού μεθήκε μάλλον, άλλά ριγώσα; 
και πάντα κύκλψ χερσί κράσπεδα σφίγξα: 
καβήστο, πέτρης ν&τον έςοχή κλίνας· 
ό δ’ ήλιος τά πρώτον, ήδύς έκκύψας.

κγ\ Βοη.Ιάτης ταύρον άπο.Ιέσας. 

’ Εντεύθεν ήμάς τοΰτ’  εοικε γινώσκειν- 
άοουλον εύχήν τοΤς βεοΤσι μή πεμπειν.

λά. Γα.1αΐ χα ί μύες.

"Ο τι στρατηγούς οϋκ εχοιεν έκδήλους, 
άεί δ’ άτάκτω; ύπομένουσι κινδύνους.

λ γ '. Γεω ργός χαί ι¡τάρες.

Γέρανοι συνήντων και τό συμβάν ήρώτων. 
καί τις κολοιων εΐπε- ·φεύγετ’  ανθρώπων 
γένος πονηρόν, άλλα μέν προ; άλλήλου; 
λαλεΤν μαΟόντων, άλλα δ’  έργα ποιούντων ». 
δεινόν τό φύλον τω ν δόλψ τ ι  πραττόντων.

μγ'. *Ε.Ιαφος χα ί χυνηγέται.

01 γάρ πόδες μ’ Ισωζον, οΤ; έπηδούμην 
τά  κέρατα δε προίδωκεν, οΤ; έγαυροϋμην.

ζά . Κ υνηγός χαί άΛιεύς.

'Η ει κυνηγό; έξ ορου; κυνηγήσας- 
ήει δέ γριπεύ;, κόρτον Ιχθύων πλήσας

πβ'. Α ίω ν  καί ά.1ώπηζ.

Κοιμωμένου λέοντο; άγριη; χ α ί τ η ;  j
διέδραμεν μδς· ό δέ λέων έθυμώθη.
Ψρίξας δέ χαίτην εκθορε φωλάδο; κ ο ίτη ;.
Κερδώ δ’ έπιχλεύαζεν, ώ ; έκινήΟη.

π θ'. Α ύ χ ο ς  χαί άp rio r.

Σύ μ’, οΰτι πέρυσι, μικρό; ών, έβλασφήμε 
έγώ οϋ περυσινό;, δ; γ ’  επ’ έτος έ γ ε ν ν ή θ η ν. 
ούκούν σύ τήν άρουραν, τ,ν έχω, κ ε ίρε ις , 
οϋπω τι χλωρόν έφαγον, ούδ’ έβοσκήβην.

ρκ'. Β άτραχος ιατρός.

Ια τρό; εΤναι φαρμάκων έπιστήμων, 
ο‘ίων τάχ’ οΰδείς οΐδεν, ούδ’ ό παιήων.

ρκβ\ *Ο νοr  χαί Α ύχος. 

τί γάρ άρτι χωλούς ήρζάμην ίατρεύειν, 
μαΟών άπ’ αρχής οϋδέν, ή μαγειρεύειν j

Σεχούνδου  του Αθηναίου σοφού γνώμαι. (Ικδοσ. 

Μουλλαχίου).

ά. Τ ί  έσ τι χόσμος ;

Θεωρητό^ν. ατασκεύασμα, 
άσύνοπτον ύψωμα, 
αύτογέννητον θεώρημα, 
πολυχάρακτον μόρφωμα, 
αιώνιον δια κράτημα.

δ'. Τ ί  ¿σ τιν  ημέρα ;

Δωδεκάωρο; διαδρομή, 
άρχή καθημερινή, 
ύπόμνησι; βιωτική, 
αιώνιον άρίΟμημα, 
φυσικόν έσόπτρισμα, 
άερίζουσα μέριμνα.

ιτ ’ . Τ ί  έο τι γεωργός ;

Καρπών ύπηρέτης, 
όμβρων διαιτητής, 
έρημία; συνήθης, 
ύλης ανταγωνιστής, 
τροφή; ύπουργός, 
πεδίων άριστευτής, 
γής ιατρός, 
δένδρων φυτουργός, 
όρνέων παιδαγωγός.

Ολα ταύτα  άναμφιβόλως άποδεικνύουσι τήν ϋ- 

παρξιν τώ ν  όμοιοκαταληκτούντων στίχων παρά τοΐς 

παλαιοί; Ελ/.ησι, και άντί τής φλυαρίας, ό τι οί όμοι- 

καταλ.ηκτούντες στίχοι τω ν νυν Ελλήνων είναι ςένα 

τού  μεσαιώνο; γεννήματα, δικαίως διισχυριζόμεθα 

δ τι ή Ελλάς δύναται νά θεωρηθή ώ ; η μήτηρ καί 

πατρί; τούτων τω ν  κατά παράδοσιν εκ γενεά; εις 

γενεάν φυλασσομένων.
Ταύτας τάς άπδ του Ομήρου μέχρι τού Σεκούν- 

δου άποδειχθείσας δμοιοκαταλήξεις πρέπει νά δεχ- 

Οώσι καί εκείνοι, ο'ίτινες τήν οΰτω καλουμένην έρα- 

σμιανήν αγαπώ σι προφοράν. Κ α τά  τήν γνησίαν 

ομως τώ ν  νυν Ελλήνων έκφώνησιν εΰρίσκονται έκα-

τοντάκις πλείονες όμ.οιοκαταληκτούντες στίχοι παρά 

το ΐ; άρχαίοις.

Λλλ ’ οί Ερασμιανοί λέγουσιν δ τ ι έν τή  τώ ν  ση

μερινών Ελλήνων προφορά αί φωναί τού t βλάπτου- 

σι τήν ευφωνίαν, όθεν πιθανόν γίγνετα ι, δ τι οί πα

λαιοί Ελληνες άλλως πως προύφεοον τά  στοιχεία, 

π. /. ό 1049 στίχος του Αισχύλου Ά γαμέμνονος. 

πείθο ι α ν  εί πε ιθο ι άπειθοίης ό ' ίσω ς  

Εννέα έχει φιυνάς τοϋ ι κατά τήν τώ ν νυν Ελλή

νων προφοράν. Είναι δμως αδύνατον— λέγουσιν— , 

δ τι τόσον περήφημος ποιητής θά έκαμε τοιοϋτον 

κακόφωνον στίχον' επομένως τό  η, ε ι ,  ο ι, δεν έδύ- 

νατο νά έκφωνηθώσιν ώς τδ  t.

Α ;  έξΛάσωμεν λοιπόν τούτο τό  ζήτημα.

δ '.

Ευφωνία.

Εν τ ώ  Π ρομηθεΐ τού αυτού Αισχύλου άναγινώ- 

σκομεν τούτον τόν στίχον (1 0 3 )'

πήμ’  ούδέν ήςετ τήν πεπρωμένην δέ χρή, 

ό όποιος κατά  τήν έρασμιανικήν προφοράν

πέμ ’ ούδέν χ έ ζ ε ΐ  τέ ν  περωμένεν δέ χχρέ  

Δέκα περιέχει φωνάς τού ε. λρα είναι άδύνατον, 

δ τ ι ό Αισχύλος έπλασε τούτον τόν στίχον ! Επομέ

νως τό  η δ'εν έδύνατο νά έχη τήν φωνήν τού ε.

Ας περισκεπτώμεθα καί εν τή  όδυσσεία Κ α τά  

τήν έρασμιανήν προφοράν τό  

λ, 560. Έκπάγλως ήχΟηρε· τε’ίν δ’  έπί μοΤραν έ’Οηκεν 

( έχπάγ.Ιως εχχθερε' τε ίν  ό ' έπ ί μο ίραν εθεχεν) 

εννέα έχει φωνάς τού f, 
λ,_60 Ι . τόν δέ μετ’ είσενόησα βίην Ήρακληείην 

( τό ν  δέ μ ε τ ' εϊσενόεσα β ίεν  Χ ερα χ .ίεε ίεν ) 

δέκα εχει φωνάς τού ε, 

λ, 622- δεδμήμην, ό δέ μοι χαλεπού; έπετέλλετ’ άέΟλους 

( δεδμέμεν, χ ο  δέ μ ο ϊ  χχα.Ιετιούς έτεετέ.Ι.Ιετ ΐιέ-

θ .ίους).

όμ,οίως δέκα φωνάς έχει τού ε, 
μ, 3 i.  έΐσέτε και προσέλεκτο καί έξερέεινεν έ'καστα 

(χ ε ΐσ έ τ ε  χα ϊπροσέ.Ιεχτο  χαί έξερέεινεν χέχαστα )  

ένδεκα έχει φωνάς τού ε, 

μ, 90. ε; δέ τε οί δειραί περιμήκεες· έν δέ έκάστη 

( χ έ ξ  δέ τε  χ ο ϊ  δεΐρα ϊ περιμέχεες" έν δέ χεχά σ τε )  

δώδεκα έχει φοινάς τού ί.

Επομένο>ς κατά  τό  ίδιον τώ ν Ερασμιανών επι

χείρημα κανείς τούτων τώ ν  στίχων δεν δύναται νά 

προέλθη από καλού τίνος ποιητού, ή δεν είναι δυνα

τόν, δ τι τό  η είχε τήν φωνήν τού ε.

Τοιαύτα ούν έπιχειρήματα περί τής ευφωνίας, θε- 

μελιωθέντα έπί ατομικών θεωριών καί παραμερί- 

σαντα τόσον τόν έξω κόσμον, δσον τά  τή ; ιστορίας
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τεκμήρια, δέν άποδεικνύουσι τίποτε, ή δίστομα 

παρέχουσιν δπλα.

Ουτω καταδικάζει έαυτήν ή έρασμιανή προφορά. 

Κ α ί ούδέν θαυμαστόν- διότι τόν Ερασμον έξηπάτησεν 

είς τώ ν γνωρίμων του, καθώς ό ¥055X110 τό  μαρ

τυρεί. Δηλαδή Εδρϊκός τ ις  μή άγνοών δ τι ό Ερα

σμος είναι πολύ μ.έν έλαφοόπιστος, ΰπερβολικώς δε 

καινόσπουδος διηγήθη αύτώ (οπερ αυτός ό "ίδιος έφ- 

εύρεν), δ τι σοφοί Ελληνες άφικόμενοι είς τά  Παρί

σια άλ.λ.έως προφέρουσι τά  Ελ,ληνικά ή οί έν τή  Δύσει, 

έκφωνοΰντες τό  β, η, αι, οι ώς μ  πέτα , έ’τα , α ϊ, οϊ, 

κ .τ.λ. ό  δε Ερασμος άκούσας ταύ τα  εύθός συνέγρα

ψε διάλογον περί τή ; ορθής προφοράς, ϊ/α νομισθή 

αύτός ό έφευρετή; ταύ τη ; τής (τώ  οντι γελοιώδους) 

προφοράς. Αλλ ’ ύστερον μαθιυν τήν απάτην, ουδέ

ποτε μετεχειρίσθη αύτήν.

Πέαιησι.

I. ΤΕΛΨΤΣ.
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(Συνέχ. καί -έλος. ‘ Ιδε φυλ. 298.)

—οοο—

Ε'.

Εάν ή θεία πρόνοια είχε πλάσει έν τα ΐ ;  παραδου
νάβιοι ς Ηγεμονίαις μυθιστοριογράφον ώς τόν ΛΑ a l

ter Scott ή τόν F en im or C ooper, όποία; πλού

σιας περιγραφάς δέν ήθελε παράσχει εί; τήν φαντα

σίαν του ή ποικίλη αύτη χώρα! Κειμένη μεταξύ 

τή ; έν τή  Ανατολή βαρβαρότητο; καί τού έν τή  Δύ

σει πολιτισμ.οϋ ευρίσκει ώς πρός τήν γεωγραφικήν 

θέσιν καί τά  ήθη παράδοξόν τ ι  όπερ ματαίως ήθελεν 

αναζητήσει τις πανταχού τής Ευρώπης.

ίί φύσις πολλά διεπράξατο υπέρ τού ανθρώπου έν 

ταίς Ηγεμ.ονίαις. Πρός τ ί  λοιπόν ό άνθρωπος τόσον 

ολίγα υπέρ τή ; φύσεως ή μάλλον υπέρ εαυτού ; Πρό; 

τ ί  απαντάται παρά τάς άφθόνους άρώσεις έν Μολ.- 

δαυΐα ή έρημος; Κ α ί όμως ή ποικιλία τής έν έκείναις 

τα ϊ; λίαν έκτεταμέναις πεδιάσι άγρα; έστί μεγίστη ' 

λαγωοί πέρδικες, δρτυγες, σκολόπακες, άγριοι άλε-

κτρυόνες κ τλ. κ τλ  ζώσιν έν αΰταίς, καί πλη-

θύνονται τοσούτον μάλλον, καθ’  δσον οί Μολδοβλά- 

χοι, ολίγον επιτηδευόμενοι τήν έν πεδιάσι Θήραν, έ- 

πιφυλάττουσι τάς μολυβδίνους βολάς κατά τώ ν  άρ

κτων καί τώ ν  ληστών. Πολλ.άκι; δέ μ.υριάδες ώ τ ί  - 

δων ΐπ ταντα ι ταυτοχρόνως πρό τώ ν οφθαλμών τού 

έκπλήκτου θηρευτού, δπερ άναμιμνήσκει τάς έν Αμε

ρική πολυαρίθμους άγέλα ; βουβάλων, καί τάς πο

λυαρίθμους ομάδας δορκάδων τώ ν έν Αφρική έρήμων.
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Τά ζώ α  εν τή  έρήμω ύπείκοντχ εί; νόμον, δστις έστί 

τό  μόνον ένστικτον τής συντηρήσεως, πορεύονται 

κατά στρατιά ;, ώ σ τε  και τά  σμικρότατα έντομα, 

ιό; π. χ. είδος τ ι  μυρμήκων καθίστανται τοϊς προσ- 

πελάζουσι τοσοΰτον επίφοβα, όσον καί τά  μέγιστα 

τώ ν τετραπόδων.

Πολλάκι; έν Μολδοβλαχία καθαρά τ ι ;  τόν ουρα

νόν αιφνη; και παραδόξω; πω ; σκοτιζόμενον. Μέλαν, 

σκιερόν νέφος διέρχεται Οπό εύδιότατον ούρανόν μετά 

παραδόξου καί καταπληκτικού θορύβου, συγκείμενον 

£ξ ακριδών, αΐτινες κατά τήν ίεράν Γραφήν άπετέ- 

λ.ουν τήν κατά τή ; Αίγύπτου έβόόμην πληγήν. Πά- 

ραυτα δε πόλεις καί κωμοπόλεις τίθεντα ι εις κίνη- 

σιν, κράζουσιν, άνάπτουσι πυρά, πυροβολοΰσι, καί 

ούτως έπιτυγχάνουσιν ενίοτε ώθοϋσαι τό νέφος μέχρι 

τή ; έρημου, ένθα καταπίπτει σχηαατίζον έπί τής 

γή ; ένα καί ήμισυ πόδα άκρίδω·/ άλλ ’ όπόθεν καί 

αν διέλθη ούτε χλόην ούτε δένδρα καταλείπει. Εάν 

τό τε  τά  έντομα ταύ τα  καταΟέσωσι τά  ώά έν τή  έ

ρήμω, οί νεοσσοί ταχέως έκκολάπτουσι, καί εΐ καί 

στερούνται πτερών, ούδέν όμως κωλύει τήν πορείαν 

αύτών. Α ί ακρίδες παρακολουθούνται ύπό έρυθρών 

κοσσύφων, ώς αί άγέλαι τώ ν βουβάλων ύπό λεόντων, 

ο'ίτινες έν τώ  μέσω τώ ν  βομβούντο)·/ νεφών παρα- 

δίδονται εις άνηκούστους έξελιγμούς καί παράφορον 
σφαγήν.

II έπιπονωτέρα δέ άγρα, ή τώ ν  άρκτων άγαπάται 

πολύ καί μάλιστα παρά τοίς Μολδοβλάχοις. ό  κύ

ριος ü ille co cq  βέβαιοί ό τ ι άπήντησε κατά τά  Καρ

πάθια όρη ούκ ολίγους όροφύλακας, ών έκαστος ή- 

δύνατο νά έγκαυχάται ό τι κατέλιπεν εις τάς άρ

κτους πλέον τώ ν  εξήκοντα λιτρών τής σαρκός αύτού, 

καί έπομένως απαλλαγείς τοϋ βάρους τούτου, ήσθά- 

νετο εαυτόν έλαφρότερον, εύόιαθετώτερον καί μάλλον 

έπιθυμούντα τήν εί; τή ν  Θήραν έπάνοδον.

Α ί άρκτοι Θηρεύονται μόνον εις τά  ορη. Αλλως 

τε  ό κύριος λ  a illant, ιδρυτής τής έν Βουκουρεστίω 

γαλλική; σχολής, είπεν ό τι ή ώραιότης τής ί’ ουμου- 

νία; εύρίσκεται εί; τά  ορη, καί δστις ϊδη μόνον πε

διάδα: δέν δύναται νά εϊπη «Εΐδον τήν Ρουμουνίαν. » 

Εάν ήδυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τόν κύριον 

λ a illan t εί; τάς κατά τά  ορη B u lce jii περιοδίας 

του ήθέλομεν φαντασθή οποία; μεγαλοπρεπεία; έπε- 

σώρευσεν ή φύσι; έπί τώ ν  γραφικωτάτων τούτων

όρέων, τά  όποία ή γεωγραφία τού Βάλβη λέγει άνε- 
r ·ςερευνητα.

Αί περιοδίαι γίνονται συνήθως έφ άμάξης ή χα - 
ρούτζας, ή τ ι; ευρύχωρος ούσα είναι στεοεώ; κατε- 

σκευασμένη, ϊνα άνθίσταται εί; τάς τυχόν συμβαινού- 

σας συμφορά; ένεκα τώ ν  μόλις κεχαραγμένων καί 
μή λιθοστρώτων όδών. ό κ τώ  ή δέκα ίπποι ζευγό- 

μενοι οδηγούνται ύπό δύω αμαξηλατών, ο'ίτινες έπ'

αύτών τώ ν  ίππων ίππεύουσιν, εύστροφοι όντες κατά 

τε  τήν πτέρναν, τήν μάστιγα  καί τήν φωνήν.

Τό ένδον τή ; άμάξη; ταύτης κοσμοϋσι στρώματα 

κεκαλυμμένα ύπό Περσικού τάπητος καί άποτε- 

λούντα μετά τώ ν παρ’ αυτά προσκεφαλαίων, άνετον 

άνάκλιντρον. Εν αύτή ύπάρχουσι rσιΰούχιβ,, καπνός, 

καφές καί πολυειδεΐς ζωοτροφίαι, όθεν εύάρεστοι εί- 

σίν αί τοιαϋται περιοδίαι, είτε νυκτερινά!, ε ίτε ημε

ρήσιοι, ύπό φαεινόν ούρανόν καί καθαρόν άέρα.

Οταν ό περιηγητής παρατηρήση εις τό  άκρον τή ; 

όδοϋ συστάδα δένδρων, άτινα διά τής σκιάς τω ν  κα- 

λύπτουσι δροσεράν κρήνην, ΐσ τα τα ι αύτοθι, άνάπτει 

ξηρούς τινας κλώνας καί κατασκευάζει μόνο; τόν έν 

Ανατολή πολυθρύλλητον καφέ. Πολλάκι^ δέ ή χά

ρου ζ ζα  διέρχεται πόλιν ή κωμόπολιν έν καιρώ νυ- 

κτός ή τήν πρωίαν περί τήν ανατολήν τοϋ ήλιου, 

ότε θυρίδες οικιών τήδε κάκείσε άνοίγονται. Κ α ί πού 

μέν ΐσ τα τα ι βογιάρος, κρατών τό  τσιβούκιον διά τής 

μιας χειρός καί τόν καφέ διά τή ; έτέρας, πού δέ 

νεάνιδε; προσφέρουσι γ.Ιυχόν, τό  όποιον μετά τοϋ 

τσιβουκίου καί τοϋ καφέ κατέχει τήν πρωτίστην 

θέσιν μεταξύ τώ ν έξεων τής Ανατολής καί προσφέ- 

ρεται έκάστοτε μεθ’ ΰδατος.

Α ί ίστορίαι τώ ν ληστών έν Μολδοβλαχία περιέ- 

χουσι συνήθως περιηγήσεις- ή δέ ληστεία έστίν άμε

σο; συνέπεια τώ ν  κακών αρχών καί τή ; μεγάλη; 

ταλαιπωρίας, εί; ήν ύποβάλλονται αί έργατικαί τά -  

:ε·.ς. Ο; λησταί διωργανίζοντο κατά  συμμορίας, κχ- 

τέφευγον εις τά  όρη καί έφορολόγουν τούς βογιά- 

ρους. Τινέ; μάλιστα τούτων απέκτησαν εύκλειάν 

τινα, οιον ό Bu jos, 5 Basile, 5 K ir ja li καί ό Jiau, 

πολλοί δέ ενωθέντε; τό  1821 μετά τώ ν  έκεΐσε ε

ταιριών άνδρείως ύπέρ τώ ν Ελλήνων έπολέμησαν.

11 ληστεία πολύ ήλαττώθη έν Μολδοβλαχία. Ε ί; 

τώ ν  άφωσιωμένων τή  πατρίδι πολιτών, οΐτινε; κα- 

τετρόπωσαν τούς δυσσεβεί; τούτους, έστίν 5 λοχα

γός M ag liie ro , μέλος τή ; κατά  τό έτος 1848 προ

σωρινής έν Βουκουρεστίω κυβερνήσει·»;. 0  ανδρείος 

ούτος στρατιωτικός, έπίσης επίφοβος εις τους λητάς 

καί εις τάς άρκτου; τώ ν  Καρπαθίων, προσήνεγκε 

τή πατρίδι ύ~ςρεσίας, δι’  ών απέκτησε μεγίστην δη

μοτικότητα.

Μ ετά τούς ληστάς τά  γραψ ιχώ τα τκ  αντικείμενα 

καί τά  μάλύον ένδιαφέροντα είσίν ίσως οί βουκόλοι 

καί αίπόλοι, έν οίς ανευρίσκει τ ι ;  τήν απλοϊκότητα 

εκείνην τώ ν  ηθών καί τήν όμορον τή  ποιήσει ειλι

κρίνειαν, ή τι; καταγοητεύει τούς άναγινώσκ.οντα; 

τά  ελληνικά καί λατινικά ποιήματα.

Οί έν Τρανσυλβανία βουκόλοι έχουσι πολύ διάφο

ρον χαρακτήρα. Οί m okàm  ( I )  παχέα ύποδήματα

( 1 )  Σ η μ α ί ν ε ι  - ό ν  β ο υ κ ό λ ο ν .
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ύποδεδημένοι, καί δοράς ζώ ω ν  πεοιβεβλημένοι έδη- 

γοϋσιν ώ ;  έπί τό  πλεΐστον έφιπποι αναρίθμητους ά- 

γέλας, καί ούτως άφικνοϋνται διά τώ ν  έρήμων μέχρι 

τοϋ  μυχού τή ;  Ασίας. II τώ ν υφασμάτων χρήσις 

τυγχάνει άγνωστος αύτοίς. Αφωσιωμένοι παιδιόθεν 

εις τήν διαφύλαξιν τώ ν  ποιμνίων, πολλοί τούτων ά- 

γνοοϋσι τά  τώ ν  οικημάτων πλεονεκτήματα, καί κοι- 

μώντα ι έπί τής γής καί ύπό τό ν  ούρανόν, ώς ύπό 

σκηνήν. Αδύνατον νά φαντασθή τις στοιχειωδεστέ- 

ραν ζωήν τής τώ ν ανδρείων Τρανσλυβανών βουκόλο»ν. 

Οί δέ δεσπόται τώ ν ποιμνίων παρακολουθοϋντες έ

φιπποι έπαγρυπνοϋσι τά  τε  ζώ α  καί τούς ποιμένας.

Εν τώ  έρογραφικω μέρει τοϋ περί Ρουμουν ίας σο

φού συγγράμματος, ό κύριος V a illan t διέγραψε χα- 

ρακτήρά; τινας έρέων. «  Η το, 'λέγει, ήμέρα Κυριακή, 

»  ότε είσηρχόμεθα εις τήν Πισσάδαν έμπροσθεν 

»  στρατού νεανίδων, αΐτινες εχουσαι έπί τής κεφα- 

»  λής στάμνας πλήρεις ίδαίων βατίοιν παρηκολού- 

»  θουν ταχέως ημάς, καί το ι πεζούς όντας, άδουσαι 

»  φαιδρώς έρεινά άσματα. Η Αννίκα έστί νεαρά καί 

»  φυσίγναθος- ή Μαριόρα έχει ωραίους οφθαλμούς 

»  καί ανάστημα, άλλ’ ή χροιά τοϋ προσώπου κλίνει 

»  πρός τό  ωχρόν' ή Σάφτα άπ’ έναντίας ήθελεν είναι 

»  όντως ώοαία, έάν ό πυρετός δέν έγκατέλειπεν 

»  αυτή τήν συνήθη ούχρότητα" μόνη ή Μαριόλα γυ - 

»  μνού; έχει τούς πόδας, άλλ.ά παχεί; καί ερυθρούς, 

» ώς αύτά τά  βατία. Απασαι είσίν ένδεδυμέναι τά  

» έοοτάσιμα ένδύματα, του τέστι λευκόν χιτώνα  κεν- 

»  τητόν κατά  τάς ραφάς, καί μικράν έσθήτα χρυ- 

»  σοκέντητον, έχουσαι τάς κνήμας γυμνάς, άλλά 

» κατά τούς πόδας πέδιλα έξ έρυθράς αίγοβύρσης 

»  (m aroqu in ) καί έπί τή ; κεφαλής άνθη. »

ίδού καί τελετή  αρραβώνων έν Μολδαυ'ία έτι πα- 

ραόοξωτέρα. Οί συνεταίροι τού νέου, μουσικής προ- 

πορευομένης, παρουσιάζονται πρός του; γονείς τή ; 

νέας καί πανδήμως λαλοϋντε; διηγούνται αυτοί; ότι 

ό δείνα συνεταίρος συνήντησε κατά τήν Θήραν «  σε

μνόν καί σώφρον ζώον » ,  άλλ’ ό τι τό  ζώον διέφυγε, 

οί δε συνεταίροι τοϋ θηρευτού άναζητοΰσι τά  ίχνη 

αύτοϋ καί μάλιστα παρά τοίς οίκοδεσπόταις.

Ούτοι, σοβαρώς έπί ανακλίντρου καθήμενοι, λέγου- 

σιν ό τι άγνοούσι πού εύρίσκεται τό  ζώον καί πα- 

ρουσιάζοντες τήν γραίαν μητέρα έρωτώσι. «  Μή πως 

έστίν αυτη ; »  «  Η  αϋτη ; » δεικνύοντε; ίακένδυτον 

θεραπαινίδα. Οί συνεταίροι άνακράζουσι. « Τό ζώον, 

»  τό  οποίον άναζητοϋμεν έχει μαλλία χρυσά, όφ- 

»  θαλμούς ίέρακος, όδόντα; μαργαρίτας καί χείλη 

»  ερυθρόλευκα, ανάστημα λεαίνης, λάρυγγα καλά- 

»  μου καί λαιμόν κύκνου ». Μετά τήν περιγραφήν 

ταύτην δέν διστάζουσι πλέον οί γονείς, ή δέ νεάνις 

έςέρχεται τού γειτνιάζοντας δωματίου, καί πάραυτα 

ανταλλάσσονται οί δακτύλιοι τώ ν  μνηστήρων. Ο γά 

μος τελείτα ι έν ώρισμένη ήμέρα καί οικία, ένθα έρ

χονται οί απεσταλμένοι τοϋ μνηστήρος, οδς παρευθύς 

οί περί τούς γονείς τής νέα; φαίνονται ό τι συλλαμ- 

βάνουσι καί άπάγουσι δέσμιους πρός τούς γονείς, οΐτι- 

νες έρευνώσι τό  αίτιον τής άφίξεως αύτών. Οί αιχ

μάλωτοι λέγουσιν ό τι έρχονται πρός πόλεμον παρα- 

κολουθούμενοι ύπό στρατού. Πάραυτα δέ έκάτερα 

τά  μέρη συνδιαλλάττονται καί άπαντες άθρόοι έρ

χονται πρό τοϋ μνηστήρος, όσ τι; έμφανίζεται έπί 

ΐππου ¿θωμανικήν σκευήν περιβεβλημένου, καθ’ ήν 

στιγμήν ακούονται τήδε κάκείσε αί φωναί νίκη! νίκη!

Ε ίτα  ή τελετή  τοϋ γάμου τελείτα ι έν τ ώ  ναω. 

Στέφανα έκ λευκοσιδήρου άνθεσι κεκοσμημένα τ ί 

θενται έπί τής κεφαλής έκάστου τώ ν  συζύγο»ν, ώς 

σύμβολα τή ; πατρικής καί μητρική; άρχής. Επί δέ 

τοϋ τάπητο; ένθα ΐσταντα ι οί μνηστήρες είσίν έόριμ- 

μένα λεπ τά  τινα, ϊνα  μάθωσιν ούτοι ό τι όφείλουσι 

νά προτιμήσωσι τήν οικιακήν εύδαιμονίαν τού  πλού

του. Τέλος μετά λαμπάδων, περιέρχονται τρις έντός 

τοϋ ναού, καθ’ ήν στιγμήν κάρυα καί λεπτοκάρυά, 

έν εϊδει τραγημάτων πίπτουσιν έπί τή ; κεφαλή; τών 

παρευρισκομένων.

Τ'.

Οί Μολδοβλάχοι πρεσβεύουσιν, ώς εϊπομεν, τήν 

ορθόδοξον ανατολικήν θρησκείαν. Ακολουθοϋντε; δέ 

τά  δόγματα τής έν Νίκαια συνόδου, καί μεταλαμ- 

βάνοντες κατά άγιον Βασίλειον καί Ιωάννην τόν Χρυ

σόστομον, διαφέρουσιν ούχ ήττον κατά  πολλά τής 

καθολικής, άποστολ.ικής καί ρωμαϊκή; εκκλησίας.

0  κλήρος αποτελεί έπίσημον μέρος τοϋ μολδο- 

βλαχικοϋ πληθυσμού, ενεκα τοϋ μεγάλου άριθμοϋ 

τώ ν έν τα ί; Ηγεμονίαις μοναστηρίων, ών τά  πλείστα 

εισί καθιερωμένα (inqu inate ) εις τάς ισχυρά; κοι

νότη τα ; τοϋ Αγίου όρους, τού Σινά, τής Ιερουσαλήμ, 

τής Αλεξανδρείας, τής Αντιόχειας, τής Ηπείρου και 

Αλβανίας, τής Θεσσαλίας τής Θεσσαλονίκη; καί τή ; 

Πωγωνιανής. Τά κτήματα τώ ν μοναστηρίων τού

τω ν εις ούδένα ύπόκεινται δημόσιον οόρον, άλλ έ

νεκα τή ; καθιερώσει»; μάλιστα αύτών χορηγοϋσιν ε

τήσιον εισόδημα εις άς ύπόκεινται κοινότητας' διοι- 

κείται δέ έκαστον ύπό ηγουμένου εχοντο; βαθμόν 

αρχιμανδρίτου.

Οί μοναχοί τής ελληνική; εκκλησίας είσίν οί τά 

υ.άλιστα πάντων νηστεύοντες. Τά  λεγόμενα κατά τών 

έν τ ώ  Α γ ίω  Ορε·, ύπερβαίνουσι πάσαν αλήθειαν, όντες 

ούτοι δέκα περίπου χιλιάδες είσίν έπίσης ανδρείοι 

καί ένεργητικοί, καί έν τ ώ  περί άνεξαοτησία; άγώνι 

παρέσχον τα ί ;  Ιταιρίαις ισχυρού; στρατιώτας. 0  μολ- 

δοβλαχικός λαό; ακολουθών ώς πρό; τήν νηστείαν, 

τό  παράδειγμα τοϋ κλήρου του νηστεύει εκατόν δέκα 

ημέρα; κατ’ ετος, μή συμπεριλαμβανομένης τής καθ’
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έκαστη·/ τετάρτην καί παρασκευήν νηστεία;, καί φυ

λάσσει 1 50 περίπου αργία; ήμέρας.

Ο ταλαίπωρο; εφημέριος τω ν χωρίων ούδόλυ/ς δια- 

κρίνεται τω ν ενοριτών. Κ α τά  τον αυτόν τρόπον έν- 

δεδυμένος, καλλιεργεί, ώ ; ουτοι, τον άγοόν του καί 

όφ ίστατα ι του ; αυτού; φόρου;. Η παιδεία αυτού έ- 

σ τίν  οΰδέν ή ττον  περιωρισμένη, ή τά  πρό; το  ζήν μέ

σα «  Αρκεί, λέγει συγγραφεΰ; τ ι ;  Βλάχο;, 5 κύριο;

»  ΙΙλιάδη;, ν’ άναγινώσκη μόνον τά  έντυπα έκκλη- 

>' «α σ τ ικ ά  βιβλία, εάν δέ κατά τύχην δύναται να 

» ή γράφη ν’  άναγινώσκη χειρόγραφα, τούτο θεωρεί

ο τα ι πολυτέλεια. Οφείλει μόνον νά λειτουργά καί 

»  νά διδάσκη τό ευαγγέλιο·/ έν τή  εθνική γλώσση,

»  οποί; έχει, άνευ ερμηνεία; » .  Α λλ ’ έν τή  περιωρι- 

σμένη αυτού σφαίρα 5 ταλαίπωρο; ίερεύ; π οτίζετα ι 

αείποτε διά τώ ν  ναμάτο>ν τού Ευαγγελίου, δι ού 

καί μόνου κρατύνει τήν εαυτού ψυχήν και εμπνέει 

τώ  ποιμνίω του τό διακαές θρησκευτικόν αϊσθημα.

Τά περί ών ό λόγο; μοναστήρια κατέχουσι σχεδόν 

τό  πέμπτον τώ ν μ,ολδοβλαχικών γαιών. Μ ή υπο

κείμενα δέ εΐ; δημοσίου; φόρου; ήδυνήθησαν νά δια- 

σπασθώσι καί ν’  άποκτήσωσιν ίδια κτήματα. Τά 

πλείστα χρονολογούνται από αρχαιότατων χρόνων, 

οίκοδομ.ηθέντα πρόςτινα σκοπόν, σχεδόν αείποτε φι

λάνθρωπον. I I  φιλοξενία λίαν επιδαψιλεύεται έν το ί; 

μολδοβλαχικοί; μαναστηρίοι;. Προσθετέου άλλω ; τε  

ό τ ι ή αρετή αύτη έστί κοινή άδιακρίτω; πάσι το ί; 

μ,ολδοβλάχοι;. 0  περιηγητή; δύναται νά διαμείνη 

δωρεάν έπί τρεί; ημέρα; καί τρεί; νύκτα; εν το ί; έ- 

κείσε μονα^ηρίοι;, ούτε πόθεν έρχεται διερωτώμ.ενο;, 

ούτε τ ί ;  έστιν, ούτε τ ί  λατρεύει, άλλ’ εχων πάσα; 

τά ;  δυνατά; περιποιήσει;.

Α ί αναρίθμητοι γαίαι άναμφιβόλω;, αί άφαιρού- 

μεναι υπό τώ ν θρησκευτικών κοινοτήτων έν Μολδο

βλαχία, δεικνύουσιν έλλειψιν περί τήν διοίκησιν τή ; 

χώρα; ταύ τη ;- άλλ’ έκτο; τού ζη τήματος τούτου 

επιμαρτυρούμε·/ καί ήμεί;, ώ ; καί πάντε; οί σπου- 

δάσαντε; καί περιελθόντε; τά ; παραδουνάβιου; Η γε

μονία;, τ ά ;  μέγιστα ; υπηρεσία; τ ά ;  παρεχομένα; 

υπό τούτων τώ ν  μοναστηρίων.

Οΰδεί; άπαντά έν Μολδοβλαχία, ώ ; έν Γαλλίγ 

ωραία; βασιλικά; δδού; καί άνά πάσαν λεύγαν ή καί 

όλιγώτερον χωρία, ξενοδοχεία, καταλύματα, ένθα ό 

περιηγητή; διά τώ ν  χρημάτων προμηθεύεται τά  πρό; 

τροφήν άναγκαϊα. Τά χρήματα, τ ά  μόνα απαραί

τη τα  έν Γαλλία είσίν όλω ; ανωφελή εί; τά ς έρήμου; 

καί τά  όρη τώ ν χωρών τούτων, διότι, πρό πάντων 

κατά τά  άγρια στενά τώ ν Καρπαθίων, έν τα ΐ ;  έρη— 

μοτέραι; χώραι; τώ ν Ηγεμονιών άπαντά τ ι ;  μονα

στήρια τοιαΰτα, ώ ; έπίφοβα φρούρια, δυνάμενα τ ω 

όντι έν ανάγκη νά υπερασπίζωσιν έαυτά. Οθεν ευ

κόλως κατανοεϊται πόσον έκτιμώνται παρά τώ ν  πε
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ριηγητών τά  ευσεβή ταΰτα  άσυλα, ένθα ευρίσκουσιν 

πάσαν άνακούφισίν, καί πολλάκις μεταξύ τώ ν  μο

ναχών άνδρα; πεπαιδευμένου; καίτερπνοτάτα; συνα

ναστροφή;.

Τά πλείστα τώ ν  μολδοβλαχικών μοναστηρίων 

κατέχονται υπό γυναικών μοναχών' πολλιΛςι; δέ κυ

ρία τ ι ;  έκ μεγάλη; οικογένειας διευθύνει τ ά ;  κοι

νότητας ταύτας. Αναφέρεται πρό; το ί; άλλοι; γυνή 

τ ι ;  λίαν διακεκριμένη ή ήνεμονί; Βραγκοβάνου, ή τι; 

έςοχον έχουσα πνεύμα, θαυμαστόν κάλλος καί κο- 

λοσσιαίαν περιουσίαν προετίμησε τον άποχωρισμόν 

καί τ ά ;  αυστηρότητα; τού θρησκευτικού βίου ή τάς 

ήόονά; τού κόσμου' διευθύνει δέ αύτη τό  κατά τά  

Καρπάθια δρη μοναστήριον \aratiea .

Η  γραφικωτάτη θέα τώ ν  μ,ολδοβλαχικών μονα

στηρίων, κλιμακοειδώς απάντων διατεταγμένων έπί 

τώ ν  σρέων, έκπλήττει τήν φαντασίαν τού περιηγη- 

τού. «  Τό κατ έμέ, λέγει, πρώην τ ις  γάλλο; πράκτωρ 

»  έν Βουκουρεστίω, ουδέποτε Οά λησυ.ονήσο) τήν έ ξ-  

»  οχον συγκίνησιν ήν συνησθανόμην, ότε μςτά πο- 

»  λυήμερον δεινήν οδοιπορίαν άφικόμενο; περί τήν 

» πρώτην ώραν τή ; πρωίας εΐ; τό  έν Μολδαυία μέγα 

»  μοναστήριον τού Αγαπίου μετά διπλή; φρουρά; 

» ιππέων, προσεκλήθην παρά τή ; ευσεβούς ήγουμέ- 

» νη; ΐνα κατευθυνθώ πρό; τήν έκκλησίαν, ένθα έ- 

»  τελείτο  ή περί τόν δρθρον λειτουργία. Αί ηδύφωνοι 

»  ψαλμωδίαι τώ ν  καλογραιών, τό  έξοχον κάλλο; 

»  τινών, ή λάμψις τώ ν  φώτων έν τ ώ  μέσω τοσού- 

» τω ν  αγγελικών φωνών κατά  τά ;  ώρας τα ύ τα ; τού 

»  υπνου, πάντα τα ύ τα  μέ συνεκίνησαν οΰτω παρα- 

» δόξως, ώ στε μ α τα ίω ; έπί πολόν χρόνον έζήτουν 

»  νά καταπεισθώ ό τι δεν ένυπνιαζόμην. Εν τούτοι; 

»  αί συμπαθητικά! καί ώραίαι αυται καλογραίαι ύ- 

»  πόκεινται εις αΰστηροτάτους κανόνας. Πολλάκι; 

»  τή ; νυκτό; έγειρόμεναι τού υπνου απέρχονται ά- 

»  είποτε καθ’ ώρισμένην ώραν πρό; έκτέλεσιν τώ ν  

»  νυκτερινών προσευχών. *>

Η  χρήσι; τώ ν κωδώνων τυγχάνει άγνωστος εί; 

τάς κοινότητα; τα ύ τα ;' έγείρονται δέ τού υπνου α: 

καλογραίαι άκούουσαι τόν διά σιδηρά; σφύρα; άπο- 

τελούμενον ήχον έπί λεπτή ; σανίδος, ήν εκάστη 

τούτων κατά σειράν κρούει. 0  κατά τ ι  μουσικό; ού- 

τ ο ;  ήχος, άντηχών σφοδρότατατα καλίίτα ι υπό τώ ν 

έγχωρίων Τ ύ χ ά  άπασαι δέ α! έν το ί; μοναστηριού 

καλογραίαι είσίν δντως έξοχοι μ,ουσικοί έπί τή ; 

τόχας.
Ζ'.

Λ  φιλολογία, ή τ ι; κατά  τά  έλεύθερα έθνη τή ; 

Αύσεω; εχει μόνον ηθικόν, διδακτικόν καί δια- 

σκεδαστικόν χαρακτήρα, καθίσταται δπλον ισχυ

ρόν παρά το ί; υποκειμένοις λαοΐς. 0  τή  τεό τη τ ι ΰ - 
μ νος  τού ποιητοΰ Μϊθ1ίϊβίνίΐ<4ΐ, αί πραγματεΐαι
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τού κυρίου Tom asco  έν Βενετία, ό τού κυρίου Ηλιά- 

δου μύθος έν Βουκουρεστίο» διήγειρον έπαναστάσεις. 

Τά  έθνη, ών ή έθνικότη; διαμφισβητεΐται, οϊον οί 

Φιλλανδοί καί Ρουμούνοι, εχουσι τήν φιλολογίαν ώς 

ζώσαν διαμαρτύρησιν. Αδύνατον νά φαντασθή τ ι ;  τ ί  

εξεγείρει έν Φ ιλλανδίαώ ; καίέν Μολδοβλαχία καί τό 

μικρότερον έθνικόν άσμα.

Ο ί ΛΙολδοβλάχοι κατά τόν Σέν-Μάρκον Γιραρδϊνον 

έθεωρούντο παρά τώ ν  Ευρωπαίων ώ ; Σλάβοι καί Ô- 

θο/μανοί' έπειδή δέ έκυβερνώντο έπί ενα καί έπέκεινα 

αιώνα υπό Φαναριωτών Ηγεμόνων, αί άνώτεραι τ ά 

ξε ι; είχον συνειΟίσει τήν Ελληνικήν καί μ.όνοι οί χ ω 

ρικοί έλάλουν ετι τή ν  εγχώριον γλώσσαν.

Τό 1 82 I έκρήγνυται έπανάστασι;, έχουσα αρχη

γόν τόν Βλαδιμιρέσκον καί διακρίνεται τή ; εταιρία; 

διά τόν έθνικόν χαρακτήρα. Ενώ δ Αλέξανδρο; ΐψ η - 

λάντης έμάχετο υπέρ τή ; άναστάσεω; τή ;  Ελλάδο; 

δ Βλαδιμιρέσκο; έμάχετο υπέρ τή ; ρουμουνική; ανε

ξαρτησία;' τό  δέ άποτέλεσμα τή ; έπαναστάσεο/ς 

αυτού ήν ή έν τα ϊ; Ηγεμονίαις άποκατάστασι; τώ ν 

ιθαγενών ηγεμόνων.

Τότε  ή έθνική ρουμουνική γλώσσα άνέλαβε παρά 

τα ί; άνω τάτα ι; τά ξεσ ι τώ ν  Μολδοβλάχων τήν προ- 

τέραν εύνοιαν. Πά; τ ι ;  δέ κατανοεί διά τώ ν  ολίγων 

τού των δποίαν τινα έπισημότητα δύναται ν’ άπο- 

κτήση ή φιλολογία έν χώρα ούτω πω ; διακειμένη. 

Ο μολδοβλάχο; ποιητή; γράφων ποίημα ρουμουνιστί 

ου μόνον τα ί; γυναξίν άρέσκει, άλλά καί πατριω

τισμού έργον πράττει. Τό στιχουργεΐν καί μάλι

σ τα  μετρίω; δέν θεωρείται έν Μολδοβλαχία, ώ ; 

έν Γαλλίρι, τεκμήριο·/ οκνηρίας, άλλ’ άπ’ έναντίας, 

έάν μόνον οί στίχοι είσί μ.ολδοβλαχικοί, τεκμή- 

ριον ήρωϊκού πνεύματος, εις μεγάλα έργα δια

τεθειμένου.

Ημείς άδυνατούμεν νά κρίνωμεν περί τής άξίας 

τής γλώσσης. ό λ ίγα ι τινές χιλιάδες κατοίκων διε- 

σπαρμένων έπί τής αρχαίας τραίανικής Δακίας, ήτοι 

τής Μολδοβλαχίας, Βεσσαραβίας, Τρανσυλβανίας, 

Βουκοβίνας καί Βανάτου λαλούσι μόναι τήν διεφθαρ- 

μένην λατινικήν. Οί Μολδοβλάχοι άξιούσιν ό τι ή 

γλώσσα αυτών συνεργεί πολύ πρό; τήν ποίησιν, λέ- 

γοντες ό τ ι έχει άφελέστατον καί χαριέστατον ϋφος.

Εχω υπ’ όψιν μου ούκ ολίγους μολδοβλάχους 

ποιητάς, οίτινες πρό εξηκονταετίας άφθονούσι. Τινές, 

ώ ς ό Ηλιάδης, ό Αλεξάνδρης, ό Ρωσέτη ; διαθρυλλούν- 

τα ι πολύ έν Ευρώπη. Τά  ποιήματα αυτών δέν άπο- 

τελούσιν είσέτι φιλολογικόν μνημεΐον, άλλ ’ είδός τ ι  

μωσαϊκού, ένθα καθορά τις, ώς έν δείγμασι, φιλολο

γικόν πνεύμα.

0  σοφός, άσιανολόγος λ aillant απαριθμεί τούς 

έςής αρχαίους καί νέους ρουμούνους συγγραφείς. 

Ευστράτιο;, Αοσίθεος, Πέτρο; Μάίος, Cantiin ir,

Γεώργιος S ’in ca ï, Παύλο; G io rgov ic i, C ichendela, 

Μ . Vacarcsco, Ιωάννης Vacaresco, Πάρι; M uinu- 

lën o , Scavinsky, Ασσάκης, Ηλιάδης, C arlova , 

A lexan dresco , B a liaco, N egru c i, D on ic i, P o - 

g o r , Bariez A lexa n d r i, Ροσέτη; καί Αριστίας.

Πλήν δέ τού Ευστρατίου, μεγάλου Λογοθέτου, 

όστις τό  1 046 συνέταξε κώδηκα; καί τού Αοσιθέου, 

όστι; συνέγραψε έμμ,ετρον ψαλμόν, οί άρχαιότατοι 

τούτων δέν άναβαίνουσι πέραν τού 190u αίώνος.

0  Cantiin ir συνέγραψε τά  X p o n x à ,  καί δ Πέ

τρος Μάιος τό  περί καταγωγής, ζώ ν τε ;  άμφότεροι 

περί τά  πρώτα έτη τή ; τελευτα ία ; έκατονταετηρί- 

δος. ό  G eorges S’ incaï έκ Σίγκα; ήν τό  17ο3 δό- 

κτωρ τή ; Θεολογία; έν Τρανσυλβανία' συνέγραψε δέ 

τό  μή τυπωθέν περί Κ ου τσοΰ .Ιά χω ν  σύγγραμμα, ού 

σώ ζοντα ι δύω αντίγραφα, τό  μέν παρά τή  βιβλιο- 

θόκη τού B la j, τό  δέ παρά τινι μοναχώ έν Ιασίω.

ό  G io rgov ic i, καθηγητή; τή ; φιλοσοφίας, συνέ

τα ξε  πραγμ.ατείαν περί ετυμολογικού, ό  C ichen

dela, άλλο; Λαμενναί κατ’ αυτούς, καθηγητής τή ; 

Θεολογίας, συνέταξε συλλογήν ρ.ύθων μόλις τό  1814 

δημοσιευθείσαν. ό  Μ . Vacaresco έποίησε τά  υπό 

τώ ν  Αθιγγάνων άδόμενα άσματα, ό  δέ J. V aca 

resco έστίν έν μέρει φιλόπατρις, έν μέρει έρωτικό; 

ποιητή;. 0  M uniu lëno έστίν έλεγειοποιός, ου τό 

λαμ-πρότερον τώ ν δραμάτων επιγράφεται Σ τενα γμ ο ί 

τής Ρουμοννίας. Αλλά τύπο; ποιήσεως έστίν δ Δα

νιήλ Scavinsky, καταγόμενο; έκ Βουκοβίνας. ό  ά 

σημο; ουτο; καί ευτράπελος άνήρ, ριφθείς υπό τη ; 

άσταθμήτου τύχη; εί; χημείον φαρμακοποιού έν 

Λιέφ τής Γαλικία; ένόμισε καλόν νά πρόσθεση εί; τό  

όνομά του τήν κατάληξιν sky. Συνείθιζε δέ νά λέγη 

ό τι έκαλείτο S cav in o lf έν Ρωσσία, Scavincm berg 

έν Γερμανία καί S cav in ov ille  ή Scavinocou i t έν 

Παρισίοις. Απέθανεν όμ.ο/ς νέο; έν Μολδοβλαχία σφο

δρά λυπούμενος διά τήν άπώλειαν τού μύστακός του, 

όσ τι; είχε πέσει συνεπεία δεινή; θεραπεία; υπ’ αυτού 

τούτου γενομένης, όπερ όλίγην τιμήν περιποιεΐ εί; 

τ ά ;  φαρμ.ακευτικάς γνιόσεις, ά ; αποκτά τ ι ;  παρά 

το ί ;  έν Γαλικίφ φαρμακοποιοί;.

ό  κύριο; Ασσάκη; έποίησε χορωδίας. Παραλείπω 

τόν κύριον ΐϊλιάδην περί ού κατω τέρω  θέλομε·/ λα- 

λήσει. Ô C arlova  δέν ελαβε καιρόν νά παραγάγη 

τι, καθότι άπέθανεν έν ηλικία είκοσιδύο έτών. (» 

κύριο; A lexandrcsco  έσ-ί μυθοποιό;' φίλος τώ ν 

όντο/ς φιλολογικών, δ κύριο; Jioliaco, ευχαρίστως 

συντά ττε ι έμμέτρους βίου; καί χορωδίας, καθ’ά μάλ

λον έπιτυγχάνει. Εχω υπ’ όψιν μου τά ; ποιήσεις  

τή ς  χρυσής  η\1ώσσΐ)ς, ά; δ ακάματο; κύριος λ a il

lant έπροθυμοποιήθη έμμέτρω; νά μετα^ράση. Με- 

ξα τύ  τώ ν  ποιημάτων τούτων, ών τινά  είσι χαριέ-
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σ τα τα  καί καινοφανή, παρετήρησα εν έπιγραφόμε- 

νον ό Κυρ ΜανώΛης.

Εν τώ  δράματ. Π ο π ε ε  ήτοι άνθοπώλις ό κύριο; 

.\egruci δεικνύει μεγάλη·/ δεινότητα. Η  Ι ’ ΐοποα 

εχουσχ περιδέραιο·/ έκ χρυσών νομισμάτων, τ ά ;  έπί 

τή ;  κεφαλής τρίχας μελαίνας καί ώράϊον στόμα, 

έστί δείγμα τώ ν  έν Ανατολή άνΟοπωλίδων.

Ιόού καί έτερος μυΟοποιός ό κύριο; ϋοηΐΟΓ ό δε 

κύριος Ρ ι^Ο Γ μετέφρασε τήν Εέριάδα. ό  κύριο; 

Β ίΐπβ ζ συντάττει ρουμανικήν εφημερίδα.

Συνήντησα έν Παρισίοις τόν κύριον 'Ρ οσέτην , άν- 

δρά εύφυέστατον. ό  γ/Γώ>· τοϋ εΰδαίμονος δει

κνύει τό  ϋφος του ' ιδού ή έν/οιά του. ΐϊγεμ ώ ν τις 

ασθενή; έλπιζε·, δ τ ι θά θεραπευθή, έάν ένδυθή τόν 

χ ιτώ να  εΰδαίμονος άνδρός, άλλά δυσκολεύεται νά 

εύρη τοιοϋτον' μετά πολλά; ματαίας άναζητησεις 

έπί τής γής ταύτης, τή ; έν α ΐμάτι καί δακρύοι; 

διαβεβρεγμένης, άφικνείται εις τό  τέρμα κοιλάδος, 

ένθα διάγει ποιμήν αύλών, φυλάττων τό  ποίμνιόν του 

καί έντελώς έπί τοίς εαυτού άρκούμενος. 0  ευδαίμων 

άνήρ εΰρέθη, καί πρόκειται ήδη περί τοϋ χιτώνος 

του. «  Αλλά, μεγαλειότατε, λέγει ό υπουργός, μετά 

βαθύτατης λύπης Σάς πληροφορώ δτι ό ταλαίπωρος 

οϋτος, ό έπί τή  εαυτού τύχη, τοσοΰτον άρκούμενος, 

οϋτε καν χιτώνα έχει. »

0  κύριο; Λ ΙΰΧβικ Ιπ  μολδαυός βογιάρος καί ποι

ητής, συντάκτη; περιοδικού τίνος συγγράμματος δύω 

τινά  καλά έπρχξεν, άπηλευθέρωσε τού ; Αθιγγάνους 

του  καί έδημοσίευσε συλλογήν δημοτικών ασμάτων, 

λίαν εύφυώς συνημμένων καί διατεταγμένων. Εις 

τώ ν  έξορίστων συμπατριωτών αύτοϋ ό κύριος Βοΐνέ- 

κος, δστις έτελ.εύτησεν έν Παρισίοις, μετέφρασε γαλ

λ ισ τί τάς Λ  άννας τού κυρίου ΑΙοχαικίΓΐ. Ε ί; τά 

άφελή ταύτα  άσματα τοϋ μολδαυϊκοϋ λαού άνευ- 

ρίσκει τ ι ;  έν έκαστη στροφή ίχνη τώ ν παθών αύτοϋ. 

Οι λησταί τοϋ δάσους τής Στρούγγας είσί χωρικοί, 

οΐτινε; βεβαρημένοι ύπό τώ ν  θητειών, έλαβον άνά 

χεΐρας τά  όπλα ένεκα τοϋ πρός τούς Ο ϊοΐίο ι μίσους 

Εν τώ  ασμα τι τώ ν  .Ιι/στών ληστής τ ις  ανακράζει' 

«  Ημέτερα τά  δάση καί αί κοιλάδες, ήμέτερα καθότι 

είμεθα νέοι καί άνδρείοι. Κωλύσωμεν τήν δίοδον καί 

εμποιήσω μεν τρόμον εΐ; τάς ψυχά; τώ ν  Ο ιο Ι ίο ί ! »

I I  συλλογή τοϋ κυρίου Α1ι·χ;ιΙΐί1ΐ'ί περιέχει είκο- 

σ·.πέντε δράματα, ών τά  μάλλον αξιομνημόνευτα 

είσί τ ά  εξής' ή Α όίνα , ή γραία  Κ .Ιό/ τσα , καί ο! 

τρεις το ζό τα ι. Παρετήρησα ούχ ή ττον τόν Ά . Ι ι ία  

γαΰ Βοσπόρου έντός τοϋ εύμήκους χρυσοκολλημένου 

ξυλίνου άκατίου του' τό  εναέριον δα ιμόνω ν  (β Ι ί ΐ ΐΓ β -  

Ι ϋ Γ ΐ ι Ι ) ,  όπερ καταδιώκει τάς νεάνιδας, αΐτινες πο

ρεύονται ϊνα συλλέξωσι χαμαικόμορα' τήν χαταγοη- 

π υ τ ιχ ή ν  πηγήν, καί πολλά άλλα.

11 ά όϊνα  δύναται νά δώση μικράν τινα  ιδέαν περί
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τής τραχεία; χάρ-.το; τώ ν δημοτικών ασμάτων τή ; 

Ανατολής. 11 γραία Κ.έόντσα περιέχει μάλλον γερ

μανικόν ή ανατολικόν ϋφος, καί άναμιμνήσκει τόν 

ά.Ιιέα τοϋ G oethe καίτήν έπαυλιν τοϋ M ick iew itc li.

OÍ τρεις τοζόται είσίν ή ττον ανεπτυγμένοι.

Εκ πάντων τώ ν  είρημένων μολδοβλάχα»·/ συγγρα

φέων ούδείς κα τ’ έμέ έξισοϋται πρός τόν κύριον ΐϊλ ι-  

άδην. Τυπογράφος, βιβλιοπώλης, μεταφραστής, ποι

ητής, έφημεριδογράφος ό κύριος Ηλιάδης άνέπτυξεν 

έπί τή ;  γή ; τοϋ Βουκουρεστίου άξιέπαινον ένεργητι- 

κότητα. Τό όνομα αύτοϋ έν Μολδοβλαχία έστί δη

μοτικόν. Διά τής ευφυΐας, διά τοϋ πατριωτισμού ο 

κύριος Ηλιάδης ύψώθη έν τή  πατρίδι του εις υψος, τό 

οποίον καταβάλλει καταγωγήν καί περιουσίαν. Μέλος 

τής έν Βουκουρεστίω τό  1848 προσωρινή; κυβερνή- 

σεως έγένετο μετά ταύ τα  είς τώ ν  τριών ηγεμονικών 

ύπασπιστών τοϋ Σουλτάνου.

Ó κύριος Ηλιάδης Ραδουλέσκος ήδύνατο ώς καί ό 

M ick iew itch  νά καθέξη έν Παρισίοις ώ ;  πρός τήν 

παιδείαν έξοχον θέσιν. Συγγράφω·/ γαλλ ισ τί ορθότατα 

έδημοσίευσεν έν Παρισίοις τό  1848 έξοχον πολιτικόν 

φυλλάδιον έπιγραφόμενον, 'Υπομνήματα περί τής 
ιστορίας τής ρονμανιχής Αναγεννήσεως, καί τάς 

Αναμνήσεις χαϊ έντυπώσεις έζορίστου. Εν τ ώ  τ ε 

λευταίο» τούτο» συγγράμματι ανευρίσκει τ ι ;  τό  μίγμα 

εκείνο τής λυρικής ποιήσεο»; τό  τοσοΰτον διαφερόν- 

τω ς  προφερόμενον ύπό τού Βύρωνος, μεθ’ ού ό κύριος 

ίίλιάδη; φιλολογικό»; ίσως ομοιάζει. Ó Βύρων πλα- 

ναται άναντηρήτως είς πολύ μεγαλείτερον υψος, άλλ’ 

6 μεταφράσας αύτόν ίίλιάδη; διετήρησέ τ ι  τής π ι

κρίας εκείνης, ήτις τά  μέγιστα  ύψόνει τήν λυρικήν 

ποίησιν.

Εν τούτο ι; ήθελον άπατήσει πάντα;, έάν παρου- 

σιάζον τόν κύριον ΐίλιάδην ώ ; έντελώς φιλολογικόν 

άνδρα, διότι κατ’ έμέ οί Ρουμοϋνοι είσί πρωτόπειροι. 

Σπουδάζουσι μέν ϊνα γίνωσι ποιηταί, φιλόσοφοι, οί- 

κονομολγόοι κτλ. δποις σπουδάζουσι ϊνα άπαρτίσωσιν 

έθνος, άλλ ’ ούκ είσίν έ τ ι τοιοϋτοι.

Τά πεζά  τοϋ ΐίλιάδου συγγράμματα είσίν αρ

κούντως ισχυρά, ϊνα ύποστώσι πάσαν κρίσιν' συγ

γράφω·/ δέ ήγνόει μόνον τό  « Γνώθι σαυτόν. »  Α·. 

φιλολογικαί γνώσεις καί τά  σπουδαιότατα τώ ν  συγ

γραμμάτων του στερούνται βάσεων καί περιέχουσιν, 

οϋτως είπείν, χάσματα έντός τού μεγάλου κρίκου 

τή ; διανοίας. Τό διακαές αίσθημα, τό  άλαζονικόν 

ϋφος, οί άδάμαντες τοϋ νοός δέν άναπληροϋσι πάσας 

τής Δύσεως τά ; άγχινοίας.
Α ί αναμνήσεις χαί εντυπώσεις έζορίστου είσί 

τεκμήρtov τώ ν πλεονεκτημάτων καί έλα ττω μ άτω ν 

τοϋ κυρίου Ηλιάδου. Η  έν αύ τα ΐ; άγανάκτησις έστίν 

έν μέρει λίαν διαρκής καί μονότονος, άλλά θελκτι- 

κωτάτη , οσάκις καί άν ή ευτράπελος.

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Αέν παρακολουθοϋμεν τόν κύριον Ηλιάδην κατά 

τάς άποδημίας αύτοϋ, καθότι άρκούμεθα δ τι κατε- 

δείξαμεν καί τό  πνεύμα τούτου, καί οϋτω συνεπλη- 

ρώσαμεν τήν μικράν ταύτην πραγματείαν περί μιας 

τώ ν μάλλον ένδιχφερουσών καί ή ττον  γνωστών χω 

ρών τή ; Εύρώπης.
(Έ κ  τοΟ ΓαλλικοΟ)

Δ. Ν. Κ Ο Τ Κ Ο Τ Λ Η Σ .

Π Ε Ρ Ι

ΤΠ Σ Κ Α Τ Α  ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΛΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΙ1Σ

A  Ε  Σ  Β  Ο  Υ  ( * ) .

Καλήν καί περισπούδαστον παρέχει ήμίν αφορμήν 

ή κατά  πάν έτος έπιτελουμένη αϋτη ίερά εορτή. 

Πρώτον μέν δ ιότι δόξαν καί έπαινον άναπέμπομεν 

τ ώ  ΐψ ίσ τω , δ τι ηύδόκησεν, ώς τοεΐ; τηλεφεγγείς 

φωστήρες, ν’  άναλάμψωσιν είς τό  στερέωμα τής έκ- 

λησία; οί τρείς πάνσεπτοι ίεράρχαι καί τής Οικου

μένης διδάσκαλοι, οΐτινε; δι’ δλου αύτών τού βίου 

καί έν λόγοι; καί έν έργοις καί έν συγγράμμασι γεν- 

ναίως άγιονισάμενοι ύπέρ τή ; πανταχόθεν πολεμου- 

μ.ένης ορθοδόξου πίστεως τού Χριστού, έστήοιξαν 

αύτήν έπί θεμελίων άκραδάντων καί είς αιώνα τόν 

άπαντα άσάλευτον καί άρόαγή κατέστησαν' δεύτε

ρον δε διότι μετά τής μνήμη; τώ ν μακαρίων τούτο»ν 

άνδρών συνάψασα καί ή ήμετερα Κοινότης τήν άνά- 

μνησιν τώ ν  όπωςδήποτε εύεργετησάντων τά  φιλαν

θρωπικά καί εκπαιδευτικά αύτής καθιδρύματα, μνη- 

μόσυνον έπιτελεί ύπέρ αύτών δημοτελές τή  έπιμελεία 

τής Σ. Εφορίας, καί τήν τελετήν ταύτην τήν έν τ ώ  δι

δακτήριο» συνέστησε, δπως καί τήν τής κοινής εύ- 

γνωμοσύνης καί τιμής πρός αύτούς έκδήλωσιν μείζονα 

καί περιφχνεστέρχν καταστήση, καί τήν έπί τά  κα

λά Ορμήν ζωηρότερον ύποθάλψη.

Κ α ί έπί μέν τώ ν  παροιχομένων ενιαυτών ό σεβα

στό ; ημών Ιεράρχης τήν άναίμακτον θυσίαν προσά

γουν τ ώ  Θεώ έν ταύτη  τή  ήμέρα, ηύλόγει τό  μνη- 

μόσυνον καί τή ;  τελ ετή ; ένήρχετο, καί θερμά; ύπέρ 

άπάντουν άπέτεινε πρός Κύριον εύχάς' έφέτος δέ αύ - 

τοϋ άποδημοΰντος έν Κωνσταντινουπόλει, έπί τή

(1 ) Ή  πραγματεία αΰτη άπηγγέλθη τήν 30 ’Ιανουάριου 
1862 ημέραν τ&ν τριών Ιεραρχών έν Μιτυλήνη ύπό τοΟ πρό 
πολλοΟ γνωστοΟ τοΤ; άναγνώσταις τή; Πανδώρας σχολάρ-χου 
Γ . Άριστείδου, τελουμένη; της εορτή; τή; Έλλην. Σχολής. 
Είναι δέ πολλοΟ λόγου άξια διά τήν ύπόΟεσιν διότι π5ια 
έρευνα διαλευκαίνουσατήν ήμετέραν μεσαιωνικήν εποχήν 
.ευεργετεί τήν ιστορίαν. 2. Π.

προσκλήσει τής Μεγάλη; τοϋ Χριστού Εκκλησίας, 

προθύμως άνεδέξατο τήν πρυτανείαν τής πομπή; 5 

τύχη άγαθή παρ’ ήμΐν ένδημών μακαριώτατος πρώην 

Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς, ό καί τή ; Μιτυλήνης εύκλε- 

ώ ; ποτε ποιμενάρχησα;, καί αναμνήσεις ήδίστα; κατα- 

λιπών τή ; ένταϋθα ποιμαντορίας του. Καί δή πάντων 

τώ ν νενομισμένων άνενδεώς,δότε δ’ είπείν,καί πλεονα- 

ζόντως, έπιτελεσθέντων, καί άπασών τώ ν  τιμών τοίς 

μακαρίοι; καθιδρυταΐς καί εύεργέταις τώ ν  φιλεκπαι

δευτικών καθιδρυμάτων άποδοθεισών, λείπεται ήδη 

είς έμέ τό  τελευταίο·/ νά εκπληρώσω καθήκον έκ τώ ν 

ένόντων, τόν επέτειον δηλ. νά εΐπω λόγον.

Ωφειλον λοιπόν καί έγώ  πρός τά  παρόντα συναρ

μόζουν τόν λόγον εύκαιρόν τ ι  νά εΐπω. Αλλ ’ επειδή 

πολλάκις άπό τοϋ όκρίβαντος τούτου καί ό σκοπός 

τή ; ώραία; ταύτης εορτή; έξηγήθη, καί δ δίκαιος έ

παινος τοίς καλοί; καί αγαθοί; άνδράσιν άπενεμήθη, 

είς τό  τή ; άγαθοεργία; χρήμα δεόντως έξετιμήθη, £- 

πόμενος όέ καί τή  γνώμη τή  λεγούση' «  Μεταΰο./Ι/ 
πάντων γ.Ινχύ » ,  ούκ άπο σκοπού έκρινα ενώπιον τοι- 

αύτης φιλοκάλου καί έμβριθοϋς όμηγύρεως, θέμα τή ; 

σημερινής ομιλίας μου νά λάβω πάτριόν τ ι  άντικείμε- 

νον. Μή δέ τις μού έπιχλευάση ο τι περί τά  οικεία καί 

πάτρια αεί διατρίβω' διότι ό άνθρωπος φύσει φίλαυτος 
ών, περί εαυτού καί τώ ν  εαυτού σφόδρα ήδεται δια- 

μυθολογούμενος. Α λ λ  ϊνα  μή είς περιαυτολογία; 

οχληράς έμπέσω περί τή ; άρχαίας δόξης καί 

ευημερίας τή ; Μιτυλήνης τόν λόγον ποιούμενος, μηδε 

φανώ ο τι είς πατραγαθίας ένασμενίζομαι τώ ν  μεγά

λων αύτής άνδρών άναποσπάστω; έχόμενος, προει- 

λόμην μάλλον νά ιστορήσω πλησιεστέραν τινά έπο- 

χήν, έσ τω  αϋτη δυσπραγή; καί άκλεής. Δ ιότι ού μό

νον τά  μεγάλα καί ένδοξα, άλλά καί τά  μικρά καί 

ταπεινά τώ ν προγόνων άξιοσπούδαστα είναι καί άξιαφ- 

ήγητα, ώ ; έκείνα μέν τόν ζήλον έγείροντα καί τήν 

άμιλλαν, τα ύ τα  δέ διδακτικώτατον παρέχοντα μά

θημα τοίς άπογόνοις εΐ; τε  τ ά  παρόντα καί τήν μέλ- 

λουσαν αύτών τύχην.

Μή ύπολάβητε δέ, Κύριοι, δ τ ι  καθώς έν τή  άρ- 

χα ιότητι ή Μιτυλήνη καί σύν αύτή ή πάσα νήσος ού 

μικρόν κατέχει μέρος έν τή  ιστορία, οϋτω καί εί; 

τούς μετά ταύτα  χρόνους. Α ί πολιτείαι, δσω μικραί 

καί άν ήναι, ανεξάρτητοι μένουσαι καί ίδιαν πολιτι

κήν ζωήν βιοϋσαι, εχουσι καί ιδιαιτέραν ιστορίαν' ά- 

πολέσασαι δμως τήν αύτονομίαν καί είς μ έγα τι 

Κράτος συγχωνευθείσαι, συγχέονται καί άποβαίνου- 

σιν άσημοι, ταυτιζόμενης τής ιστορίας αύτών μέ τήν 

τοϋ δλου τού Κράτους ιστορίαν, καθώς οί καταπινό- 

μενοι ύπό τώ ν  μεγάλων ποταμών ρύακες κ χ τα ντώ - 

σιν ανώνυμοι είς τόν περαιτέρω ροϋν.

Καί όποια μεν ήτο ή Μιτυλήνη έπί τώ ν  Ελλήνων 

καί Ρωμαίων, έφ’ ό»ν έσωζε·/ ετι ίχνη αυτονομίας,
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καί ή ιστορία, καί πολλά μνημεία γραπτά καί τά  

ολίγα περισωθέντα αρχαία λείψανα τή ; τέχνη ; ίκα- 

νώς μαρτυρούσι. (α '.). Ο τε δε, διαιρεθέντος τού 'Ρω 

μαϊκού κράτους εις ’ Ανατολικήν καί Δυτικήν Αυτο

κρατορίαν, ή Λέσβος μετά πασών τώ ν  νήσων του Α ι

γαίου συμ.περιελήφθη εις τήν πρώτην, (1 ) ή Μιτυλή- 

νη ώ ; πρωτεύουσα μικρά; επαρχίας διετέλεσεν έσω- 

τερικώς μεν ίδιοπραγμονοΰσα καί άδοξοΰσα, έςω τε- 

ρικώς δέ συμμετέχουσα τώ ν  τυχών, εις άς βραδύτε- 

ρον περιήλθε τδ  ’ Ανατολικόν κράτος. Ταύτας λοιπόν 

αύτής τά ; τύχας τάς επί τώ ν  Βυζαντινών αύτοκρα- 

τόρων μέχρι τής άλώσεω; υπό Μωάμεθ τοΰ  Β', προ- 

εθέμην νά διαλάβω σήμερον, όσον έπιτοέπουσι τ ά  σ τε 

νά όρια τοΰ λόγου, καί παρακαλώ τή ν σεβαστήν £- 

μήγυριν ν’  άφιερώση εύμενώς ¿λίγα ; στιγμάς εις 

άκρόασιν.

Το Βυζαντινδν κράτος κατά  τήν χιλιοετή αυτού 

διάρκειαν πολλούς πολλαχόθεν έσχεν εχθρούς. Ομοιον 

πρδς πλοϊον εις τρικυμιώδες πέλαγος κλυδωνιζόμενον, 

άνθίστατο μ,έν πρδς τάς πανταχόθεν τού ορίζοντας 

διεγειρομένας λαίλαπας, καί έν μέσω τώ ν φοβερών 

κυμάτων άνεφαίνετο πολλάκις ουριοδρομούν, καί τοι 

άκρωτηριαζόμενον, άλλ ’ επί τέλους ό έξ ανατολών 

έγερθείς τυφών λάβρος έπιπεσών κατεπόντισεν αυτό. 

Κ α ί συνέπασχε μέν κοινώς μετά τού όλου Κράτους 

καί ή Λέσβος, έπαθε δέ καί πολλά ίδια παθήματα. 

Περί τά  τέλη τού ενδεκάτου αΐώνος (κατά  τδ  1081 

έτος) οτε ’Αλέξιος ό Κομνηνδς άνέβη είςτόν αύτοκρα- 

τορικόν θρόνον, πολλοί καί φοβεροί εχθροί είχον έπι- 

πέσει κα τ αυτού. Εν ώ ό δραστήριος ούτος μονάρ

χη; ένησχολείτο εις τδ  νά άποσοβήση τδν εκ δυσμών 

έπελθόντα ’ Ρόβερτον βασιλέα τής ’Απουλίας καί τούς 

έξ άρκτου καί ανατολών Σκύθας καί Πατζινάκας καί 

Κομάνους, οι -ελσουκίδαι Τούρκοι τού ΐκονίου άρ- 

μ.όδιον νομίσαντε; τδν καιρδν ήρξαντο λεηλατούν- 

τες καί έκπορθούντες πάσας -,ά; έν τή  Μικρασία χώ 

ρας τού Βυζαντινού κράτους. Ε ί; τούτων γαμ,βρδς τού 

Σουλτάνου Κλιτζιασθλαν, άνήρ. τολμηρό; καί φίλαρτ 

χος, Τσαχά ; τονομα, κατασχών τήν Σμύρνήν καί 

στόλον παρασκευάσας άξιόμαχον έκυρίευσε τά ; Κλα- 

ζομενάς, τήν Φώκαιαν καί άλλα; τινα ; παραλίους πό

λεις. ’ Εκ τούτων δε ίρμώμενο; καί επί την ΰποδού- 

λωσιν τώ ν  παρακειμένων νήσων, πρώτον μεν γράφει 

πρδς τδν κουράτορα, ήτοι διοικητήν τής Μιτυλήνης 

Αλωπόν καλούμενον, τ ά  πάνδεινα κατ’ αυτού απει

λών εάν δεν έξέλθη τής νήσου. Καί 5 μέν κουράτωρ

(1 ) Ή  Μιτυλήνη άν1\χε·ι εις το ΙΖ '. Θέμα, το καλούμε
νον ΑΙγαΤον Πέλαγος, καί εις τήν ΚΘ ', ’Επαρχίαν, έπιλε- 
γομένην τ&ν Νήαων, και περιέχουσαν 20 πόλεις, ών δύο 
ήααν ή Μιτυλήνη και ή Μτ,θυμνα. (Κιυνστ. Πορφυρογέννη
τος σελ. 42. Συνέκδημος Ίεροκλέους ΓραμματικοΟ σ. 395. 
έκδ. Βόννης.)

άπειληθείς φεύγει, ό δέ Τσαχά; επιπλεύσας κατα

λαμβάνει έξ εφόδου τήν Μιτυλήνην. ’Α λλ ’ ή κατά τδ 

βόρειον άκρον τής νήσου Μήθυμνα, φρούριον έχουσα 

οχυρόν, τό τε  μ.'εν άπέκρουσε τήν προσβολήν τού εχ

θρού, βραδύτερον δε ώχυρώθη έ τι μάλλον υπό τού βα- 

σιλέως, όπως εχη αυτήν όρμητήριον κατ*ά τού Τσα

χα. ’Α λλ ’ ουτος μικρόν περί τής Μηθύμ.νης φρόντι

σα;, καταλιπών φρουράν ικανήν έν Μιτυλήνη, ώρμη- 

σεν έπί τήν τής Χίου έκπόρθησιν.

Ó αύτοκράτωρ μικράν ανάπαυλαν λαβών άπδ τώ ν 

άλλο>ν πολέμων, πρώτον μέν στέλλ.ει κατά  τού Τσα

χα Νικήταν τδν Κασταμονίτην, τούτου δέάποτυχόν- 

τος, στέλλει έπειτα Κωνσταντίνον τδν Ααλασσηνδν, 

θειον πρδς μητρδς, άνδρα έμπειρον περί τά  πολεμι

κά- όσ τι; καί έπελθών τδ  μέν στράτευμα διεσκόρπι- 

σε, αϋτδν δε τδν Τσαχάν ήνάγκασε νά έγκαταλίπη 

τήν Χίον καί λάθρα νά σωθή εί; Σμύρνην.

Επελθόντος δέ τού χειμώνος ή τής Μιτυλήνης έ- 

λευθέρωσι; άνεβλήθη κατά τδ  έπιόν έαρ. Τό τε  δέ 

στύλον έξοπλίσας ισχυρόν, καί στρατόν εκλεκτόν 

άθροίσας, καί στρατηγόν τούτου έπιστήσας άνδρα ί- 

κανώτατον, τδν Δούκαν ΐωάννην αδελφόν τής βασι- 

λίσσης, υπό τδ  αξίωμα τού Μεγάλου Δουκδς, (β\) 

τούτον μέν διά ξηρας, τδν δέ Δαλασσηνόν διά θα

λάσση; πέμπει ό Αύτοκράτωρ, όπως συναντήσαντες 

κατατροπώσωσι τδν Τσαχάν, καί μή μόνον τήν Μι- 

τυλήνην, αλλά καί τάς άλλα; πόλεις καί νήσους άπδ 

τώ ν  χειρών αύτού άφαιρέσωσι. Κατελθών λοιπόν δ 

Δούκας πρώτος εις Μιτυλήνην, χωρίς αναβολής και

ρού κατεσκεύασε περί τήν πόλιν ξυλίνου; πύργους, 

όπως έξ αυτών έπεξέρχηται κατά τώ ν βαρβάρων. Ó 

Τσαχά; τά χ ισ τα  διιδών τήν ικανότητα τού αύτοκρα- 

τορικού στρατηγού, εις μ.έν τδ ν  αδελφόν του Γαλα- 

βάτζην άνέθηκε τήν φρουράν τής πόλεως, αύτός δέ 

αυτοπροσώπως άνέλαβε τήν διοίκησιν τού στρατού, 

h a  έπιτεθή αποφασιστικοί; κατά τώ ν  πολιορκητών. 

Κρατερά τώ  όντι υπήρξεν ή μάχη, διαρκέσασα μέ

χρι; εσπέρας, άλλ’ άπέβη άκριτος, διαλυθεϊσα ύπό 

τής έπελθούσης νυκτός. Ε κτοτε δέ ό Δούκας έπί τρεις 

όλους μήνας πεοαβάλλων τδν έχθρδν καθ’ έκάστην 

λαμπρά; συνήπτε μάχα;" άλλ’ ό Τσαχά; γενναίως 

αμυνόμενο; έματαίου τούς άγώνας αύτού. Βλέπων 

λοιπόν ό τι ή άνδρία μόνη ούδέν κατορθοϊ έν τ ώ  πο

λέμιο, όταν μάλιστα άμ.φότερα τά  διαμαχόμενα μέ

ρη ϊσην άποδεικνύωσιν άνδρίαν, προσέλαβε συμβοηθδν 

καί τήν απάτην, συμβουλεύσαντο; τούτο καί αύτού 

τού Αύτοκσάτοοος (Τ ’ .)· Εν ιο λοιπον άλλοτε από 

τή ; ανατολή; τού ήλιου ώδήγει εις έφοδον τον στρα

τόν ό Δούκας, αίφνης έν μια τώ ν  ήμερων διατάσσει 

νά μ,είνωσιν ακίνητοι αί φάλαγγες. Μάτην οί Τούρκοι 

περιέμειναν τήν συνήθη έφοδον έπί πολλά; ώρας" 6- 

ποπτευθέντε; δέ δειλίαν ή αδυναμίαν, καί άπελπι-
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σθέντε; περί τή ;  κατ’ εκείνην τήν ημέραν μάχης, ά- 

πέθεσαν τά  όπλα. Αλλά  κλίνοντος ήδη τού ήλιου 

πρδς δύσιν, έπιπίπτει ό Δούκας κατά τής πόλεως 

μ ετ’  άλαλαγμού καί βοής πολλής" ό δέ Τσαχάς τα 

χέως όπλίσας τδν στρατόν έξήλθεν εις συνάντησιν 

αύτού. Η  ημέρα όμως έκείνη άνέδειξε νικητάς τους 

Ελληνας, τδ  μέν, ώς γενναιότερου πολεμήσαντας, 

τδ  δέ, ιός καί τού καιρού βοηθήσαντος καί τής τύχης. 

Διότι ρίπτοντος τού ήλιου τάς άκτϊνα; άπδ δυσμών, 

οί μέν Ελληνες ούδαμώς ένωχλούντο, οί δέ έχθροί 

κατεθαμβόνοντο τάς όψεις, τούθ’ όπερ εις τάς προτέ- 

ρας έφόδους πάντοτε έπασχον οί Ελληνες" πνεύσας 

δέ συγχρόνως καί σφοδρός άνεμος, καί κονιορτόν 

μέγαν έγείρας καί κατά  πρόσωπον τώ ν  έχθρών ώθή- 

σας συνεπλήοωσε τήν ή ττα ν αύτών. "Γραπέντος ήδη 

εις φυγήν τού στρατού, δ Τσαχά; ήκολούθησεν αύτώ 

καί πάραυτα προτείνει ειρήνην έπί μ.όνω τ ώ  δρω νά 

διαπεράση ασφαλώς εις Σμύρνην χωρίς ούδένα νά βλά- 

ψη. Α λλ ’ δ πανούργο; πολύ απείχε τού νά τηρήση 

τδν λόγον του" άλλά διά νυκτός μέγα πλήθος Μιτυ- 

ληναίων, άνδρών, γυναικών καί παίδων έμ.βιβάσας 

εις τά  πλοΐά του, έτοιμος ήτο ν’ άποπλεύση λάθρα, 

ο τε  έπιφανεί; έκ θαλάσσης δ Δαλασσηνός κατεδίωξεν 

αύτδν, καί πολλά τώ ν ληστρικών του πλοίων έκυρίευ

σε, τά  δέ λοιπά κατασχών έν αύτώ τώ  λιμένι ό Δού

κας, Ελευθέρωσε πάντα; του ; έν αύτοΐς αιχμαλώτους. 

Καί αύτδ; δέ ό Τσαχά; παρά μικρόν συνελαυ.βάνετο, 

έάν πανούργος ών δέν προελάμβανεν έπί έλαφοού ά- 

κατίου νά διαπεράση εις τήν απέναντι ασιατικήν ακ

τήν, όπου προνοήσας τά  έν τ ώ  μέλλοντι ένδεχόμενα 

είχε τοποθετήσει φρουρού; τινας πρδς ύπεράσπισίν 

του. Ούτω δέ ή Μιτυλήνη μεθ’  ενός έτους δουλείαν 

έλευθερωθεΐσα άπεδόθη κατά τδ  1 08ο  τώ  Βυζαντι
νοί κράτει. (δ '.)

Κ α τά  δέ τδ  11 ο I έπί τώ ν Σταυροφοριών, ή νή

σο; πρώτον μέν έλεηλατήθη υπό τώ ν  Βενετών, είτα 

δέ κυριευθείση; τή ; Κωνσταντινουπόλεως ύπδ τώ ν 

Σταυροφόρων τδ  I ¿04  καί διανεμηθέντος τού Βυ

ζαντινού κράτους μεταξύ τούτων, αί νήσοι τού Α ι

γαίου καί μ ετ’  αύτών ή Λέσβος περιήλθον ώς κλή

ρος εις τους Βένετους, ώς ισχυρότερους κατά  Οάλασ- 

σαν μέχρι τού 1201, ότε άποδιωχθέντων τών 

Φράγκων ύπδ Μιχαήλ τού Παλαιολόγου, ή Λέσβος 

μ.ετά τώ ν  λοιπών νήσων έπανήλθεν ύπδ τήν έξου- 

σίαν τώ ν  Βυζαντινών (Ε '.). Απδ δέ τώ ν  άρχών τού ΙΔ'. 

αιώνο; μέχρι μέσων αύτού, νέαι πάλιν ένέσκηψαν 

συμ.φοραί έπί τήν Λέσβον, ών τάς α ιτία ; όπως άνεύ- 

ρωμεν, ανάγκη παρεκβατικώτερον νά θεωρήσωμεν 

τή ν κατάστασιν τού σσημέραι καταρρέοντος βυζαν
τινού Κράτους.

Εν έτει 1282 είχε διαδεχθή έν τώ  Ορόνω τού Βυ

ζαντίου Μιχαήλ τδν Παλαιολόγον τδν έκδιώξαντα

τού ; Λατίνους, δ τούτου υίδς Ανδρόνικος Β'. Μακρο

χρόνιος ύπήρξεν ή βασιλεία τού άνδρδς τούτου" διότι 

ένδεκα μέν έτη έκυβέρνησε μ.όνος τδ  Κράτος, έτερα 

δέ δεκαπέντε,παραλαβόιν συμβασιλέα τόν υίδν αύτού 

Μιχαήλ τδν νεώτερον. Α λλ ’ ή μακρά βασιλεία τού

του καί πολλών δεινών ύπήρξε μεστή. Στάσεις έσω- 

τερικαί, πόλεμοι έξωτερικοί, έπιόρομαί Βουλγάρων, 

Σκυθών καί μάλιστα τώ ν Τούρκων, πειρατεΐαι Κα- 

ταλανών, σφετερισμοί Βενετών καί Γενουαίων, πάν

τ α  ταύτα  συνάμα έπιπίπτοντα έξήντλουν τά ; δυνά

μεις καί δεινώς ύπεσκαπτον τά  θεμέλιά του.

Ραγδαία έπήρχοντο ήδη τά  άτίθασσα στίφη τού 

Οσμάν, πάσαν τήν Μικρασίαν πορθούντα καί αίχμα- 

λω τίζο ν τα . Ιίδη  ή Φρυγία, ή Καρία, ή Προύσα με

τά  πάσης τής Βιθυνίας ύπέκυψαν εί; τδν ζυγόν αυ

τώ ν ' δ δέ Ανδρόνικος καί το ι δραστήριο; καί μάχι- 

μος, δι ών όμως διέθετε μέσων πρδς τοσούτου; καί 

τηλικούτους έχθροί»; ν’  άντισταθή ήτο αδύνατον. Διό 

έπέβαλε νέου; φόρους, συνεκρότησε ναυτικόν,’  έστρα- 

τολόγησε μισθοφόρους, συνήψε συμμαχίας, το»ρα 

μέν πρδς τούς βαρβάρου; Μ ασσαγέτα; καί Αλανού; 

τώρα δέ πρδς τούς πειρατάς Καταλανούς καί Αμ.ο- 

γαβάρους (Τ ')  άλλά τά  πάντα εις μάτην" τδ  κρά

τος έβαινεν άνεπιστρεπτεί εί; τήν πτώσίν του. Αί 

συμμαχίαι μάλιστα αϋται έπήνεγκον περισσότερα 

κακά παρά τού; φανερού; έχθρούς, ώς σρθώς παρα- 

ρατηρεΐ τούτο ό Νικηφόρος Γρήγορά; λέγων. «  Ο- 

Οεν αλλοφύλου συμμαχίας έλθούσης, πρώτον μέν 

τής τώ ν  Μασσαγετών, έπειτα τής τώ ν  Λατίνων, 

πολλαπλασίονα συνεπεπτώκει Ρωμαίοι; γενέσθαι 

τδν όλεθρον έξ αύτών, ή τώ ν  έκ τού προφανούς έχ

θρών. »

Περί τδ  1302 έτος, εικοστόν δέ τή ; βασιλείας 

τού Ανδρονίκου, οί τήν Μικρασίαν νεμόμενοι Τούρ

κοι σατράπαι, πάσαν αντιζηλίαν άποβαλλόντες, κα- 

τεκληρώσαντο αύτήν πρδς άλλήλους. Καί δ μέν Καρ- 

μ.ανδς Αλισούριο; κατέλαβε τδ  πλεϊστον τής μεσο

γείου Φρυγίας καί τ ά  μέχρι τή ; Φιλαδέλφεια; καί 

τής παρά τδν Μαίανδρον Αντιόχειας" τά  δέ έκεΐθεν 

μέχρι Σμ.ύρνης καί τής Ιωνικής παραλίας έτερος 

Σαρχάνη; καλούμενος" τ ά  δέ άπδ τή ; Λυδίας και Αί- 

ολίδος μέχρι τής παρά τδν Ελλήσποτον Μυσία; ¿ λ ε 

γόμενο; Κάλαμ.ης μετά τού υίού αύτού Καρασή.Τά δέ 

περί τδν Ολυμπον καί πάσαν τήν Βιθυνίαν κατέσχεν £ 

Ατμ.άν, τέλος δέ τά  άπδ τού Σαγγαρίου ποταυ.ού 

μέχρι τή ; Παφλαγονίας είχον διαμοιρασθή ο! τού 

Αμουρ παϊόες. Εγκατασταθέντε; δέ πάντε; ουτοι 

μονίμως έν τα ϊ ;  έπαρχίαι; ταύ τα ι; παρεξέτεινον τάς 

έπιδρομάς μέχρι τώ ν  παραλίων πόλεο»ν τώ ν  ύπολει 

πομένων έ τι εις τδ  βυζαντινόν Κράτος, εις τάς £- 

χυρωτέρας τώ ν  ¿ποιων είχον καταφύγει οί έκ τού έ- 

σωτερικού μεταναστεύοντε; ένεκα τώ ν  καταδιώξεων
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καί μέχρι τή ; Θράκη; αυτή;. Εν τού τω  δέ τ ώ  και 

ρώ στενώ ; έπολιορκεϊτο υπό τώ ν Τούρκων καί ή 

κατά  τήν λυδίαν Φιλαδέλφεια, πόλις μεγάλη καί 

πλούσια.

Εις τοιούτου; δεινούς αγώνας ήτο περιπεπλεγμέ

νος ό Αύτοκράτωρ Ανδρόνικος, ό τε  Ρογήριός τις, ή 

ί’ οντζέριος, Λατίνος το  γένος προσήνεγκεν αύτώ 

τήν υπηρεσίαν του. Ην δέ ό ίογήριος οΰτος τύ  μέν 

πρώτον μ.οναχος του τάγματος τώ ν  Ν α ϊτώ ν, δια

τριβών έν τή  κατά τήν Συρίαν Πτολεμαΐδι, εΤτα δέ 

άλούση; τή ; πόλεως υπό τώ ν Αράβων, χαίρειν εί- 

πών τώ  μοναχικώ σχήματι καί πολλά υφελόμενος 

χρήματα έκ τής μονής, έπεδόΟη εις τήν ληστείαν 

πολλούς συμ.παραλαβών εταίρους. Συγκροτήσα; δέ 

στολίσκον τεσσάρων πειρατικών πλοίων καί πολλών 

τολμηρών καί άνεστίων άνδρών πληρώσας αυτά κα

τέσ τη  ό βιαιότατος τώ ν  πειρατών, ού μόνον κατά 

θάλασσαν συλαγωγών τά  εμπορικά πλοία, αλλά 

καί κατά τώ ν  μεγάλων νήσων έπιτιθέμενος άνήκε- 

στα  έποίει κακά.

Τοσαύτην δέ έποιήσατο φήμην κατά τάς παραλί

ους μάλιστα χώρας, ώστε Θευδέριχος ό τή ;  Σικε

λία ; βασιλεύς, πολεμούμενος τό τε  ύπό Καρόλου τού 

τή ; Ιταλίας, προσεκάλεσε τον Ρογήριον εί; βοή

θειαν, ήν καί τελεσφόρον απέδειξε το  τολμηρόν καί 

πολυμήχανον τού άνδρός ήθος. Διό ό μέν πόλεμος 

ταχέως κατέπαυσεν, οί δέ περί τόν 'Ρογήριον άν

θρωποι, εις πλάνητα καί ληστρικόν είθισμένοι βίον, 

διενοούντο που νά τραπώσιν εις άσκησιν τού έργου 

τω ν  καί εΐ; πορισμον κέρδους. Γνωστής δέ οϋσης 

αύτοϊς τής τό τε  ζα τασ τάσεω ς του  βυζαντινού 

κράτους, έδραμ,ον προς τόν Αύτοκράτορα Ανδρό

νικον προσφέροντες αύτώ τούς βραχίονα; τω ν  κατά 

τώ ν πολεμίων, ό  Ανδρόνικο; αναγκαζόμενος υπό 

τώ ν  περιστάσεων νά ξενοτροφή, καί μακρόθεν ά- 

κούων τά  τού "Ρογ/,ρίου κατορθώματα, ώς ερμαιον 

έδράξατο τήν προσέλευσιν αύτών, καί πάραυτα 

τούτον μέν έτίμησε διά τού αξιώματος τού μεγάλου 

Δουκό; καί Γαμβρόν έπί τή  ανεψιά Μαρία, θυγατρί 

τού  Λ σαν, έποίησε, τούς δε περί αυτόν §·.’  άδοών 
μ.ισθών εκολάκευσεν.

’Α λλ ’ έκ συρφετού τοιούτων συγκλόδων τ ί  καλόν 

έμελλε νά προκύψη ; ’Αφού έν αύτή τή  Κωνσταν- 

τινουπόλει πολλά; διέπραξαν αταξίας καί άρπαγάς, 

έξήλθον τέλος διευθυνόμενοι εις βοήθειαν τή ; υπό 

τώ ν Τούρκων πολιορκουμένη; Φιλαδέλφειας. ’Α λλ ’ 

έκ ποίας χώρα; ή πόλεως διερχόμενοι δέν άφησαν 

ίχνη οίκτρά τής ολέθρια; διαβάσεώς τ ω ν ; Ληστεία·, 

άρπαγαί, βάσανοι, απαγχονισμοί, θάνατοι, ταύ τα  

ήσαν τά  κατοοθώματατα τώ ν  ποθητών συμμάχων. 

Ταχέως δέ λυθείση; τή ; πολιορκία; καί τή ; πόλεως 

τροφοδοτηθείση; άρκεσθείς ό Ρογήριος εί; τόν θρί
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αμβον τούτον έπανέκαμπτεν ¿πίσω, άργυρολογών, 

άπογυμ,νών πάσαν πόλιν καί πάντα; άνθρώπους, 

μ,ηδενός φειδόμενος, μοναχών, κληρικών, αρχόντων 

ή εΰνοουμένων τού βασιλέως. Τό τε  δέ διελθών Ε

φεσον, Μαγνησίαν, Χίον, ήλθε καί εις Μιτυλήνην ό

πως καί ένταύθα πληρώση φόνων καί άρτίαγών τάς 

αιμοδιψείς χείρας του.

Πολλοί είχον καταφύγει κα τ’, εκείνο καιρού εις 

Μιτυλήνην έκ τή ; απέναντι παραλίας, φεύγοντε; τήν 

αιχμαλωσίαν κ «ί τόν θάνατον, 8ν απανταχού εσπει- 

ρον οί μέχρι τής θαλάσσης έπιτρέχοντε; Τούρκοι. 

Μεταςύ τούτων τώ ν  προσφύγων ή το  καί τις Μαχρά- 

μ.ης τόνομα, άνήρ πλούσιος, πιστός καί γνώριμος τού 

βασιλέως, κατοικών τήν περί τόν Σκάμανδρον καί 

τήν ϊδην χώραν. Ερημουμένη; δέ ταύτης υπό ληστρι

κών στιφών, πρώτον μέν κατέφυγε μετά πολλών άλ

λων εί; τήν έχυράν Ασσον, ή ; τήν όπεράσπισιν ανέ

θεσαν αύτώ, ώς ίκανωτέρω, οί έν τή  πόλει. Ε ιτα  δέ 

έπαπειλουμένη; καί ταύτης, διεπέρασεν εις Μιτυλή- 

νην, ώς εις τόπον ασφαλή. Κ α ί άπέφυγεν μέν ένταύ

θα τήν καταδίωξιν τώ ν  βαρβάρων, ένέπεσε δέ εις 

τού; όνυχας έχθρού φοβερωτέρου. Δ ιότι μετά τινα ; 

ήμέρας ό μέγας Αούξ Ροντζέριος προσορμισθείς εις 

τήν νήσον συνέλαβεν έπί διαφόροις προφάσεσι πολ

λούς τώ ν  πολιτών καί τώ ν  ξένων, ών άλλου; μέν εί; 

τά  δεσμά εέ^ιψεν, άλλους δέ εις τά  βασανιστήρια πα- 

ρέδωκε. Καί εί μέν τ ις  προλαμβάνων έκένου τό  βα- 

λάντιόν του εις χείρας τού άπληστου τούτου συμμά

χου, έσώ ζετο άπό τού έπαπειλουμένου κινδύνου, εί 

δέ μή, ¿δυνηρόν έλάμβανε θάνατον. Τοιούτον μάλι

σ τα  ύπέστη ό Μαχράμης, 8ν κατηγορήσας ώς προ

δότην, διά την έγκατάλειψιν τού φρουρίου τή ; Ασσου, 

καθείρξεν άπειλών κατ’ αυτού θάνατον, έάν δέν έξι- 

λέου τόν γαμβρόν τού αύτοκράτορος διά πεντακισχι- 

λίοιν στατήρων. (Ζ '.) Απορούντος δέ τού Μαχράμου 

περί τήν άπόδοσιν τοσούτων λύτρων, διέταξε πάραυ

τα  ό Ρογήριος νά στηθή ό μακελλικός φιτρός, ήτοι 

ή κρεουργική τράπεζα, έφ ή ; συνήθως έκαρατόμει 

τούς δέσμιους. Δεθεί; δέ τάς τρίχας τή ; κεφαλή; δι’ 

ιμάντων, καί εκταθείς έπ’ αυτού, καί οϋτω κρατερώς 

πιεσθείς, ώ στε καί νά έκλυθώσιν οί σπόνδυλοι τού 

τραχήλου τή : φυσική; τω ν  συναρμογής, άθλίως ό ά

θλιος άπετμήθη τήν κεφαλήν. Τοιαύτα; δέ βιαιουρ- 

γίας ό μέγας Δούξ καί οί περί αύτόν διαπράξαντες 

καθ’ άπασαν τήν νήσον καί καταληστεύσαντες τούς 

κατοίκους, άπήλθον άμ.ύθητα συγκομιζόμενοι χρή ■ 

μ.ατα. (Η ’.)
Καί ταύ τα  μέν συνέβαινον κατά τό  1306 έτος, 

εικοστόν δε τέταρτον τή ; βασιλεία; τού Ανδρονίκου. 

Τριάκοντα δέ έτη  βραδύτερον ή Μιτυλήνη νέαν ΰφί- 

στα το  άλωσιν καί πολιορκίαν. Τό Βυζαντινόν κρά

τος προέκειτο ήδη λάφυρον τού ίσχυροτέρου καί πο-

νηροτέρου. Καί τά  μέν μεσόγεια αύτοϋ κατέλαβον ο{ 

έ ;  ανατολών εχθροί, τά  δέ παράλια καί τάς νήσους 

κατέσχον οί έκ δυσμών Λατίνοι, Γενουαΐοι, Βενετοί καί 

άλλοι. Τούτων δέ οί μέν διετέλουν πάντη άνεξάρτη- 

το ι ηγεμόνες τώ ν  άρπαζομένων χωρών, οί δέ διά μι

κρού φόρου άνεγνωρίζοντο ώς υποτελείς τού Βυζαντι

νού αύτοκράτορος. Επί τή ; βασιλείας Ανδρονίκου τού 

Τ ', περί τ ά  13 3 ο  εΐ; τώ ν  τοιούτων ήγεμόνων ΔομίνΓ 

κος Κατάνης, τήν πατρίδα Γενουαΐος, έκ πατρός πα

ραλαβών τήν άρχήν τη ; νέας Φωκαίας, συμμαχήσας 

μετά τώ ν  έν ί*όδω Λατίνων καί τού Λατίνου ή- 

γεμόνος τώ ν  Κυκλάδων, έπέπεσεν αίφνης κατά  τής 

Λέσβου μετά πεντεκαίδεκα πλοίων. Κ α ί τήν μέν Μι- 

τυλήνην διά προδοσίας έκυρίευσε καί δολίως είσαγα- 

γώ ν {δίαν μ,όνον φρουράν ίδιοποιήθη αύτήν, άπέτυχε 

δέ περί τήν έκπόρθησιν τώ ν  φρουρίων τή ;  Ερεσσοΰ 

καί Μηθύμνης. Οργισθέντε; οί σύμμ,αχοι έπί τή  δολιό- 

τη τ ι  καί απιστία τού Δομίνικου, έγκατέλιπον αύτόν 

καί άπήλθον μ ετά  τώ ν  επτά πλοίων των. Εκείνος δέ 

έκδιώξας έκ τής πόλεως τού; κατοίκους έγκατεστά- 

θη έν αύτή ήγεμών άνεξάρτητος.

Τήν έπιβουλήν ταύτην μαθών ό αύτοκράτωρ, έν 

διαστήμ.ατι εΐκοσιν ήμερών έζώπλισε στόλον έγδοή- 

κοντα τεσσάρων πλοίων, καί περιμ.είνας τούς κατά  τό 

θέρος πνέοντας έτησίας, έξεστράτευσεν αύτοπροσώ- 

πως. Κ α ί κατά πρώτον περιπλεύσας τήν Μήθυ’μναν 

καί Ερεσσόν, έφοιδίασε καλώ; τά  φρούρια, έπαινέ- 

σας τους κατοίκου; διά τήν άνδρίαν τω ν  καί τήν εις 

τόν θρόνον αύτοΰ πίστιν. Σφοδρού δέ πνέοντος τού 

άνέμου καί μ.ή δυνάμενος ό βασιλεύς νά προσπλεύση 

εις Μιτυλήνην, δ ιέταξε νά πηδαλιουχήσωσιν έπί Χίον, 

ό τε  φρουρός τις άπό υψηλής σκοπιά; (θ '. )  κατά τήν 

μεσημβρινήν άκραν τής νήσου παρά τόν Κόλπον τή ; 

Καλλονής, τόν άρχαΐον Γΐυρραϊον, ήρώτησε μεγαλο

φώνως «  Τίνος ήσαν τά  πλοία. » Ακούσας δέ παρά 

τώ ν  έν τώ  στόλω  ό τι ήσαν τού βασιλέως, άνήγγειλεν 

αύτοΐ; έτερα πέντε πλοία ναυλοχούντα έν τώ  Κόλπω. 

ΐϊσαν δέ ταύ τα  τού Κατάνη άποσταλέντα πρός τρο- 

φοδότησιν καί ένίσχυσιν τού φρουρίου τή ; Καλλονής. 

Είσπλεύσα; τό τ ε  εί; αύτόν ό βασιλεύς, τά  μέν πλοία 

καταλειφΟέντα άμαχητί έκυρίευσε, τούς δέ σ-ρα- 

τ ιώ τα ;  διασπαρέντα; εί; τήν ξηράν κατεδίωξαν οί 

βασιλικοί, καί τινα ; συλλαβόντες κεκρυμμένου; έν τή  

παρακειμένη λόχμη άπέκτειναν ή έζώγρησαν, οί δέ 

λοιποί βοηθού υ.ενοι ϋπό τού σκότους τής νυκτός κα

τέλαβον σώοι τήν Μιτυλήνην. Αποβίβασα; δέ ό αύ

τοκράτωρ πεζήν καί ναυτικήν δύναμιν υπό τόν π ιγ- 

κέρνην Αλέξιον Φιλανθρωπηνόν τόν θεϊόν του, άπέ 

στειλεν αύτόν διά ξηρά; καί τινα  πλοία διά θαλάσ

ση; ε ί; πολιορκίαν τή ; Μιτυλήνη;, αύτό; όέ άπήρεν 

εις Χίον, καί μ.ετά τινα ; ήμέρας εις Φώκαιαν, όπως 

καί ταύτην έκπολιορκήση.

Π  Α  Ν  Δ

Η πολιορκία άμφοτέρων τώ ν πόλεων παρετείνετο 

έπ’ άόριστον χρόνον’ διότι άμφότεραι είχον καλώς 

καί έφοδιασθή καί ¿χυρωθή καθ’  δν χρόνον ό Ανδρό

νικος διέτριβεν Ινεκα τής έναντιότητος τώ ν  άνέμων 

έν Χ ίφ . Πέντε παρήλθον μήνες, καί ούτε οί πολιορ- 

κοΰντες διά τώ ν  συνεχών εφόδων καί τειχομαχιών 

κατώρθουν τ ι  λόγου άξιον, ούτε οί πολιορκούμενοι 

ησαν εύτυχέστεροι εις τά ς  έξόδους τω ν . 0  βασιλεύς 

ΐνα εχη άφθονα τά  επιτήδεια έκ τώ ν  πέριξ, συνήψε 

συμμαχίαν μετά τώ ν  τά  περί Φοικαιαν έξουσιαζόν- 

τω ν  Τούρκων. Μεσούντος όμως τού χειμώνος καί τώ ν 

τροφών σπανιζουσών, οί πολιορκούμενοι έφάνησαν 

διαλλακτικώτεροι. δθεν προσλαβόντες μεσίτας παρά 

τώ  βασιλεϊ καί τού ; έν Ρόδιο Λατίνους, έπέτυχον 

τήν άρσιν τής πολιορκίας καί τήν ειρήνην έπί τοΐς δε 

το ί; όροις’ οί περί τόν Κατάνην νά κενώσωσι παρα- 

χρήμα τήν Μιτυλήνην, ό τής Φωκαίας ήγεμών ν’  ά- 

ναγνωρίση τήν κυριαρχίαν τού αύτοκράτορος, καί 

τελευταϊον ν’  άποδώση τους έν τή  Ψωκαία κρατου

μένους ώς ομήρους υιούς τού συμμάχου του Σαρχάνη 

καί τούς άλλους Τούρκους. Ούτω δέ διαπραχθείση; 

τής ειρήνης, ό μέν αύτοκράτωρ μεθ’ όλου τού στόλου 

καί στρατού άνέπλευσεν εί; Κωνσταντινούπολή έν 

σπουδή διά τάς έγκυμονουμ.ένας στάσεις, έ δέ Ψι- 

λανθρωπηνός διαμείνας έπί τινα  χρόνον έν Μιτυλήνη 

έπανήγαγε τήν τά ξιν , άποπέμψα; κα τ’ ολίγου; τούς 

έπί τής νήσου εύρεθέντας πεντακοσίου; μισθοφόρους 

Λατίνους φύλακας, ους καί άδρώς έφιλοδώρει όπως 

προλάβη τά ; ά τα ξία ; αύτών καί άρπαγάς.

Δευτέραν ταύτην φοράν ή Μιτυλήνη άπηλλάττετο 

άλλοφύλου δεσπότου, καθισταμένη μέρος άδιαίρετον 

τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Είκοσι δέ έτη μετά 

τ ά  συμβάντα ταύ τα  ή νήσος όλη παρεχωρήθη εις 

τήν δεσποτε;αν τώ ν  Γενουαίων, Ινεκα γεγονότος ί- 

κανώς περιέργου καί άξίου άφηνήσεως.

Ιωάννη; 5 ΓΙαλαιολόγος, γαμβρό; καί συμβασι- 

λεύς Ιιοάννου τού Καν τάκου,ηνού, μή συμβιβαζόμε

νος μετά τού πενθερού του, όσ τι; διηνεκώς ήλεγχεν 

αύτόν ώς διάγοντα βίον άσωτον καί τοϊς βασιλεϋσιν 

άπρεπή, δυσχεράνα; φεύγει έκ Κωνσταντινουπόλεως 

μετά δύο πλοίων εί; Εύρώπην. Επί δύο δέ έτη πε- 

ριελθών τήν Ιταλίαν καί Γερμανίαν, καί πολλά; συν- 

αγαγών βοήθεια; παρά τώ ν  έκεΐ ήγεμόνων εις προ- 

φύλαξιν δήθεν καί ύπεράσπισιν τής πόλεως άπό τών 

βαρβάρων, έπανήλθεν εις τήν Ανατολήν. Αφικόμενος 

δέ ε ί; Τένεδον έδίσταζε νά προβή, άγνοών πώς έμελ

λε νά τόν ύποδεχθή ό πενθερός καί βασιλεύς. Συνέβη 

δέ αύτού διατριβών νά γνωρισθή μ.ετά τίνος εύ- 

γενούς Γενουαίου, έρχομένου εις τήν Ανατολήν όπως 

καταλάβη φρούριόν τ ι  τής Θρακική; Χερσονήσου ώς 

πρό αύτού είχον πράξει καί έτεροι έκ Γενούης, Βενε

τίας ή άλλαχόθεν, άντιποιηθέντε; τήν Χ ίον, τήν Φώ-
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κχιχν, τήν Αμχστριν και Αμησόν εν τ ώ  Εύξείνω, τήν 

Θεοδοσίαν έν τή  Ταυρική καί τόν Γαλατάν αύτόν 

τή ; Κωνσταντινουπόλεως. Πρός τούτον λοιπόν τόν 

Γενουχϊον, Φραγκίσκον Γατελούζον (1 ) καλούμενον, 

άνακοινωσάμενος του ; διαλογισμού; του ό φυγάς βα

σιλεύς, έζήτησε τήν συνδρομήν του εις άνάληψιν τού 

θρόνου, υποσχόμενο; ώς αμοιβήν τήν μέν αδελφήν 

του Μαρίαν εις σύζυγον, τήν δε νήσον Λέσβον ώ ; 

προίκα ταύτης.

Συμφωνήσαντε; λοιπόν εν πάσιν ο,τε Παλαιολό- 

γος και δ Γατελοΰζος άπήραν έκ τής Τενέδου, καί 

μετά βρκχύν πλούν έφθασαν έν καιρώ νυκτός απέ

ναντι τού Βυζαντίου. Εγίνοισκε βεβαίως ό Φραγκί

σκος ό τι διά τεσσάρων πλοίων, δύο ίδικών του καί 

δύο τού βασιλέως, ούτε δι’ αιφνίδιας προσβολής,ούτε 

έξ έφόδου ήτο δυνατόν νά κυριευθή ή πόλις, όθεν 

κατέφυγεν εις στρατήγημα, τό  όποιον καί ό τόπος 

καί ή ώρα ένέπνευσαν αύτώ. Η το  νύξ ζοφερά καί ή 

θάλασσα σφοόρώς έκλυδωνίζετο' προσεποιήθη λοιπόν 

ναυάγιον, καί πλησίασα; εΐ; τήν μικράν πύλην τήν 

έπιλεγομένην τή ; όδηγητρίας, (2 ) ήρξχτο κραυγά

ζω·/ καί ζη τώ ν βοήθειαν, ώς δήθεν ναυαγών' συγχρό

νως δε οί ναύται κατ’ έντολήν αύτού έθραυον κατά 

τού τείχους έλαιοδόχους τινά ; πίθους κενούς καί έ- 

βόων ώς ένέσχάτω  κινδύνω όντες. Αφυπνίσθησαν έκ 

τώ ν  κραυγών οί άπό τού τείχους φύλακες καί ή ρώτη

σαν, πόθε·/ ό θόρυβος, καί τ ις  ή α ιτία  του ' οί δέ έν 

το ί; πλοίοις άπήντησαν ο τι πλοία έμπορικά, κομί- 

ζοντα  φορτία έλαίου, τά  μέν εις τόν Εΰξεινον, τ ά  δέ 

εις χύτην τήν Κωνσταντινούπολη/ κινδυνεύουσιν ένε

κα τού σκότους καί τού κλύδωνος τού πόντου νά έ- 

ξοκείλωσι καί ν’  άπολεσθώσιν αύτανδρα. « Πρός Θεού 

λοιπόν ανέκραξαν, σώσατε μας, καί τό  ήμισυ τού 

ΰπολειφθεντος φόρτου έστω  υμίν ώς σώστρα. »  Επί· 

στευσαν οί φύλακες καί περί τούς είκοσι·/ αύτών έ- 

ςελθόντε; νά όδηγήσωσιν έντός τους ναυαγούς πε

ριέπεσαν εις τήν παγίδα τώ ν Γενουχίιον' δ ιότι 500 

ές αύτών ένεδρεύοντες ύπό τά  τείχη  εΐσώρμησαν έν

τός, καί σφάξαντες τούς έν τ ώ  πύργω φύλακας, καί 

τώ ν πέριξ γενόμενοι κύριοι, είσήγαγον καί τόν βασι

λέα συναθροισθέντες εις δισχιλίους. Κ α ί ό μεν Π α- 

λαιολόγος άνήγγειλε πάραυτα εις τους οικείους καί 

φίλους τήν έλευσίν του, ό δέ Γατελούζος καταλαβών 

ένα τώ ν  πύργων καί ύπό φρουράν Ελλήνων καί Λα

τίνων σ τρατιω τών περιφρουρήσας τόν βασιλέα, έξήλ- 

θεν αύτός μετά τώ ν δορυφόρων έπί τού τείχους καί 

ήρξατο κοάζων. «  Ζήτω δ βασιλεύς Ιωάννης δ Πχ- 

λαιολόγος. » Υπέφωσκεν ήδη ή ήώς καί οί αύλικοί

(1 ) Ούτοί ύπό μέν τον Δούκα λέγεται ΓατελοΟζος, υπό 
δε τον Φραντζή Κατελιούτζη;, ύπό δέ τοΟ Χαλχοκονδύ- 
λου Κατελουίζο;. (2 ) Σήμερον δέ Ά / ν ρ  Καπού.
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πάντες καί δ λαός συνήρχοντο σωρηδόν εις τό  ιππο

δρόμων άνευφημοΰντες τόν βασιλέα ίωάννην. Πά

ραυτα δέ καί δ βασιλεύς Καντακουζηνός προσελθών 

εΐ; την μονήν τής Περιβλέπτου κείρεται τήν κόμην, 

περιβάλλεται τό  ράσον, καί αναγνώρισα; τόν γαμβρόν 

του ώς νόμιμον βασιλέα απέρχεται μονάσίν εις τό  

Λγιον Ορος. ό  δέ Ιωάννης Παλαιολόγος λαβών εις 

χείρας τάς ήνίας τού κράτους δέν λησμονεί τάς πρός 

τόν Φραγκίσκον δοθείσας ύποσχέσεις' άλλά μετά τ ι -  

νας ήμέρας έορτάσας τούς γάμους του μετά τής α

δελφής καί δεσποίνης Μαρίας άπέστειλεν εις τήν Λέ

σβον, τήν ώς προίκα καί άντάλλαγμα ενός θρόνου 

παραχωρηθεΐσαν αύτώ.

Περιελθούσα λοιπόν άπό τού 1 359 έτους ή νήσος 

εις τήν δεσποτείαν τώ ν Γενουαίων διετελεσε κυβερ- 

νωμένη έπί έ'να δλόκληοον αιώνα ύπό τώ ν  κληρονομι

κών διαδόχων τού Φραγκίσκου Γατελούζου. Διοικη- 

θεΐσα δέ άνευ εσωτερικών ς-άσεων, ανευ μεταβολής δυ- 

νατείας προέκοψεν ή νήσος εις εύνορ.ίαν, ευπορίαν καί 

πληθυσμόν. Οί ήγεμόνες τή ; Λέσβου έξέτειναν τήν 

κυριαρχίαν τω ν  έπί τής Αίνου, τή ; Λήμου καί τής 

παλαιάς Φωκαίας. Τιμώμενοι δέ μεγάλως παρά το ί; 

Ελλησι συνήψαν έπιγαμίας μετά τώ ν  βασιλέων τής 

Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπεζούντος καί πολ

λών τώ ν  έν τέλει. Αύτού τού τελευταίου αύτοκρά

τορος τώ ν  Ελλήνων Αΐκατερίνα θυγάτηρ ήτο τού ή- 

γεμόνος τή ; Λέσβου Νοταρά Παλαιόλόγου το ύ Γ α -  

τελούζου, ήν νυμφευθείς τό  1442 ών έτι ήγεμών τή ; 

Σπάρτης, έστερήθη μετά £ν έτος κατά τήν ύπερά- 

σπισιν τής νήσου Λήμνου (ΐ'.). Αλέξιος δ Κομνηνός 

βασιλεύς Τραπεζούντος έκ τής γενεάς τώ ν  Γατελού- 

ζω ν  είχε ζη τήσει καί λάβει σύζυγον διά τόν δευτε- 

ροτοκον αύτού υίόν Σκαντάριον ( I). Ινα δέ άπολαύη 

διαρκούς ήσυχίας ή νήσος καί η άπ-ηλλαγμένη άπό 

τώ ν έπιδρομών τώ ν Ασιανών, οί ήγεμόνες έ τ ι άπό 

Αμουράτου τού Α*. τού στήσαντος τήν έδραν αύτού 

έν Αδριανουπόλ.ει έπλήροναν φόρον τινά, έπί δέ Α 

μουράτου τού Β'. άνεβίβασαν εις δισχιλίους σ τα τή 

ρας, ο τε  Παιτόγλης ή κατά  Δούκαν Πάλδας έξοιμό- 

τη ;  Βούλγαρος καί έπαρχο; τή ; Καλλιπόλεως έπι- 

δραμών κατά τό  I 445 μετά στόλου έλεηλάτησε τή ν 

νήσον, κατέστρεψεν άρδην τήν Καλλονήν, πόλιν εύ- 

δαίμονα, καί άπήλθεν άπάγων ώς πλείστους αιχμα

λώτους, «  α ιχμαλώτισα ; αιχμαλωσίαν άπειρον, »  ώς 

λέγει δ Δούκας.

Δύο δέ έτη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινου

πόλεως, δ Μωάμεθ διέταξε τόν έπαρχον τής Κ αλλι

πόλεως ίονούζην νά έκστρατεύση κατά τή ; Λέσβου 

καί ύποτάςη αύτήν. Α λλ ’ ούτος περιπεσών εις τρ ι-

(1 ) Λ. Χαλκοκονούλη;. Περί Τουρκικών πραγμάτων. ΒιΚ 
Θ', σελ. 462. Έκδ. Βόννη;.
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κυμίας καί άποτυχο/ν εις τήν κατά  τή ; Μηθύμνης 

έφοδον ηύχαριστήθη τό τε  εις τήν άλωσιν Φωκαίας 

τής νέας, εΐ; τήν αιχμαλωσίαν εκατόν νέων καί νεα- 

νίδων καί ε ΐ; τήν άπαγωγήν πάντων τώ ν  έν ταύτη  

τή  πόλει εύρεθέντων Γενουαίων έμπορων μ ετ ’ αύτών 

τώ ν  έμπορευμάτων. 6  δέ Μωάμεθ έργισθείς έπί τή 

άποτυχία, άμέσως μέν διέταξε ν’  άφαιρεθώσιν αί έκ

τος τή ; Λέσβου κτήσεις τώ ν Γατελούζων, Αίνος καί 

Λήμνος, καί Θάσος, καί Φώκαια ή παλαιά, τήν δέ ά- 

λωσιν τή ;  Μιτυλήνη; άνέβαλεν έπί τινα  χρόνον, έ- 

νησχολημένος ών τό τε  εΐ; άλλα σπουδαιότερα.

Αναβάλλων, κύριοι, καί έγώ εις άλλων άρμοδιώ- 

τερον καιρόν τή ν έξιστόρησιν τής άλ.ώσεως τή ;  Λέ

σβου γενομένην έννέα ετη μ.ετά τήν τή ; Κ ωνσταν

τινουπόλεως, καί άποτελοϋσαν έν τώ ν  περιέργων έ- 

πεισοδίων τού μεγάλου δράμ-ατο; τής ύποδουλ.ώσεως 

τού  Βυζαντινού κράτους, καταπαύω τόν λ.όγον άπο- 

βάντα ίσως σχοινοτενέστερον τού δέοντος, βραχείας 

προσθείς παρατηρήσεις.

Ο τι λοιπόν ή Λέσβος ούκ ολίγον συμμετέσχε τώ ν 

τυχών καί περιπετειών τού βυζαντινού κράτους δή- 

λον έγένετο έκ τώ ν εΐρημένων. Διετέλεσε δέ αείποτε 

περιμ-άχητο; διά τε  τό  εύφορον τού έδάφους, καί τήν 

θέσιν αύτής καί τήν έκτασιν' διό καί οί αύτοκράτο- 

ρες μεγίστας κατέβαλλον προσπάθειας πρός διατή- 

ρησιν αύτής καί πολυδχπάνους άνεδέχοντο πολέ

μους. Ε ί; φρούρησιν δέ καί ύπεράσπισιν αύτής τέσ - 

σαρας είχεν έμφρούρους πόλ,εις τήν Μιτυλήνην, οπως 

τήν όπερασπίζη έκ τού άνατολικού μέρους, τήν Μή- 

θυμ.ναν έξ άρκτου, τήν Ερησσόν έκ δυσμ-ών ή τι; 

όμως κατά τούς τελευταίους πρό τής άλώσεως χρό

νου; είχε κατασκαφή, καί τήν Καλλονήν έν τώ  μέσω 

καταστραφεΐσαν, ώ ; εϊδομεν, ύπό τού Επάρχου τής 

Καλλιπόλεως Παιτόγλη. ( ι α ’ ). Καί το ι δε πολλάκις 

λεηλατηθεϊσα καί άλούσα, διετήρησεν όμως πληθυσ- 

μόν άκμαΐον, ύποτρεφόμενον ίσως έκ τή ;  άπέναντι 

ηπείρου, έξ ή; ώς εις άσυλον κα-έφευγον εις αύτήν 

ο! καταδιωκόμενοι χριστιανοί. Επί τή ; εκατονταε- 

τούς μ,άλιστα δεσποτείας τώ ν  Γενουαίων είχε προχ- 

χθή ή νήσος εις πολλή·/ ευημερίαν, ή ; συνέπεια ήτο 

ή αύξησις τού πληθυσμ.οϋ' διότι μόνη ή πόλις Μι- 

τυλήνη περιελάμβανεν 25 χιλιάδας κατοίκων επί τής 

άλ.ώσεως αύτής. Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι ότι 

τό  Λατινικόν στοιχεϊον μικράν ή ούδεμίαν έπιρροήν 

έσχεν έπί τή ;  Λέσβου κατά  τήν επικράτηση/ τώ ν 

Γενουαίων, ώ ; τούναντίον συνέβη εις πολλάς άλλα; 

νήσους καί χώρας, έν αίς έδέσποζον οί Λατίνοι' 

διότι ούτε λείψανα Ιταλικής γλ.ώσση; άπαντώνται 

διακεκριμένα εί; τά  στόματα  τού λαού, ούτε ερεί

πια ναού δυτική; λατρεία; περιεσώθησαν έν τή  νήσω 

ή έν τή  πρωτευούση αύτής, ούτε δυτικοφρονούσα 

τ ι ;  γενεά περιεσώθη έξ έκείνων τώ ν  χρόνων (ΐΒ '.).

Π  Α  Ν

Εκ τώ ν  συχνών μάλιστα συγγενειών ά ; οί τής Λέ

σβου δεσπόται συνέδεον μ.ετά τώ ν εύγενών έλλ.ή- 

νων εύλόγως δύναται τις νά είκάση ό τ ι αύτοί μάλλον 

είχον έζελληνισθή, ώ ; τούτο μαρτυρεί καί τό  όνομα 

τού προτελευταίου ήγεμόνος, Νοταρά Παλαιολό- 

γου, πενθερού τού τελευταίου Κωνσταντίνου, ονο- 

μ.α κυρίως τή ;  Βυζαντινή; άριστοκρατίας.

Αγνωστος δέ καί άσημος ή το  ή νήσος κατά τά ; 

λοιπά; αύτή; σχέσεις. Επί τώ ν  μεσαιωνικών έκεί

νων χρόνον, ότε τό  βυζαντινόν κράτος εύρίσκετο εις 

άεννάους περισπασμούς καί διηνεκείς πολ.έμ.ους, οί δέ 

αύτοκράτορε; ένησχολούντο μάλλον εις ένίδρυσιν 

πολυτελών ναών καί μοναστηρίων διά τής κατα

στροφή; τώ ν  σχολείων, ή παιδεία βαθμηδόν έξέ- 

λιπεν, αί έπιστήμαι άπώλοντο, τό  δέ σκότος τής 

άμαθείας πανταχοΰ έφηπλώθη. Μόνος δέ κλάδος έκ- 

παιδεύσεως εις 8ν ένησχολ.ούντο έν μέρει ή το  σχο

λαστική τ ι ;  θεολογία. Αν δέ ύπήρχον καί τινα  σπά

νια καί σποραδικά φώτα , τα ύ τα  άνεφαίνοντο με

τα ξύ  τού άνωτέρου κλήρου καί λογιώτερ,οι ήσαν ώς 

έπί τό  πολύ τό τε  οί άρχιερεϊς. Τοιούτός τις άνα- 

φαίρεται θεολόγος βαθύς καί άκρος ελληνιστή; Δ ω 

ρόθεος Μιτυλήνη; έπίσκοπος, μέλος γενόμενος τής 

έν Φλωρεντίμ συνόδου καί εύ γλώ ττω ; συγγράψας 

τήν ιστορίαν αύτής.

Οταν, Κύριοι, ή παιδεία έκλίπη εκ τινο; έθνους, 

έςέλιπε μ ετ’  αύτής καί πάν ίχνος ζω ή ; πνευμ.ατι- 

κής, έςέλιπε πάσα συναίσθησις τή ; άξιοπρεπείας 

καί τού προορισμού τού άνθρώπου. Δ ιό τι αύτη ή 

δύναμ.ι; τή ;  παιδείας είναι ή διαπλάττουσα τήν ά- 

κατέργαστον ύλην τού πνεύματος, αύτη ή διαμορ- 

φούσα τήν καρδίαν καί διεγείρουσα αύτήν εί; τήν 

διάπραξιν τώ ν ύπερτάτων άρετών τής φιλογενείας,τής 

φιλοπατρίας καί τή ; αύταπαρνήσεως, αύτη ή εξαι

ρούσα τον άνθρωπον άπό τώ ν  ταπεινών καίχαμαιζή- 

λων καί μεταρσιούσα πρό; τά  υψηλά καί γενναία 

φρονήματα' αύτη τέλος είναι ή καί τήν σωματικήν 

ζωήν έξευγενίζουσα καί καθιστώσα συμφωνοτέραν 

πρό; λογικά όντα διά τή ; τελειοποιήσεως καί άνακα- 

λύψεως νέων τεχνών, νέων προϊόντων, νέων μέσων 

ευπορία; καί εύζω'ί'ας. Λαοί λοιπόν στερούμενοι 

παιδείας στερούνται πάντων τούτων.

Αλλά τύχη άγαθή τό  ελληνικόν έθνος ήρξατο 

πρό καιρού συναισθανόμενον τήν άνάγκην ταύτης καί 

πανταχοΰ κοινή καί ιδία αξιέπαινοι καταβάλλον

τα ι άγώνες υπέρ τής διαδέσεως τώ ν  φώτων καί τής 

γενικής έκπαιδεύσεως τού έθνους. Πρός τόν σκοπόν 

τούτον καί ή ύμετέρα κοινότης, ύπό τήν προστα

σίαν τής Σ. Κυβερνήσεως, όσημέραι μ.εριμνώσα κατά 

τά  ένόντα ύπέρ τή ; προαγωγής τώ ν  έκπαιδευτηρίων 

αύτής, συντελεί τό  έφ’ έαυτή εί; τήν έξάπλωσιν τής 

παιδεία; έφ’ άπάσης τής νήσου καί εις τήν γενικήν
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έκπολίτευσιν τοΰ έθνους. Αγάλλβτκι δε και χαίρει 

χαράν άνεκλάλτ,τον ο τι προς ταΧς χοιναΐς αυτή; 

προυπαθείαις καί πολλοί ίδιώται καί ξένοι, έξ α

κραιφνούς πατριωτισμού καί εΰγενών δρμώμενοι αί- 

σθημάτων συντρέχουσι φ ιλοτιμώ ; εις τούς κοινωφε

λείς αυτή; αγώνας, εΰεργέται άποδεικνύμενοι καί 

τής Μιτυλήνη; έν μέρει καί δλου τού έθνους έν γέ- 

νει. Πρύς έπαινον 5ε καί τιμήν αυτών καί τήν εορ

τήν ταΰτην συγκροτεί έπετείως, βαθεϊαν ευγνωμο

σύνην προς αυτούς ομολογούσα, καί τοιούτους εν

θέρμους τώ ν  καλών ζηλω τάς εύχομένη νά ευρίσκη 

πάντοτε καί συνεργάτας εις το  μέγιστον, κοινωφε

λέστατου καί άγιώ τα τον εργον, τήν έκπολίτευσιν 
καί ευδοξίαν τής φίλης πατρίδος.

Σημειώσεις.

(Λ )  Είς πολλά μέν και άλλα μέρη τήζ Νήσου σώζονται 
ερείπια αρχαία, πλείονα δέ άπαντώνται έν τή Μιτυλήνη. 
Έκτος τών ύπο διαφόρων περιηγητών και αρχαιολόγων ση- 
μειωΟέντων, πρό τινο; χρόνου γενομένιυν άνασκαφών κατά 
τήν άνέγερσιν τού Νοσοκομείου τής πόλεως, εύρέθη εις βά
θος ικανόν έδαφος έστρωμένον μέ πλάκας τετραγώνους Ο 

γκου ϋπερμέτρου έκ λίθου μέλανος ή φαιού πάχους σπιθα
μιαίου καί επέκεινα, μέρος ίέ  ήν έστρωμένον και διά μω
σαϊκού ποικιλοχρόου. Έ κ  τδιν άνασκαιρδιν έκείνων έξωρύ- 
χθησαν έν κιονόκρανου ογκώδες έκ τών τριών μόνον πλευ
ρών έξειργασμένον, έκ δέ τής τετάρτης, έρειδομένης ίσως 
έπί τοίχου άκατέργαστον διάφοροι στύλοι ραβδωτοί, καί 
πολλά άλλα συντρίμματα μαρμάρου λευκού κεκοσμημένου 
ποικίλαις γλυφαΤς. Τό δέ τοιούτον έδαφος έξετείνετο έπί 
πολύ, συνεχόμενον μέ τό έδαφος μικράς εκκλησίας παρα- 

κειμένης, τής Γραικορωμαΐκής έποχής, ώς έ'στιν είκάσαι έκ 
τής οικοδομής καί τώ ν  παραρτημάτων αυτής, δυστυχώς τώ 
ρα καταστραφέντων έπί σκοπώ άνεγέρσεως νε'ας έκκλησίας. 
Έ κ  τού πλήθους τών αρχαίων τούτων έρειπίων, είδημονέ- 
στερός τις άρχαιοδίφης βοηθούμενος καί ύπό περαιτέρω έ- 
ρευνών ήδύνατο νά όρίση αρκούντως τό μέρος τούτο τής 
πόλεως, έν ψ ίσως Οά έκειτο, κατ’  έμήν γνώμην, ή άγορά 
καί τό βουλευτήριον ή τι τοιούτον δημόσιον οικοδόμημα. 
Ένισχύομαι δέ είς τήν ιδέαν ταύτην καί έκ τού ϊτ ι  αυτού ει- 
χεν εύρεΟή έντετειχισμένη έν τώ  προαυλίψ τού ναΐσκου ή 
περί καθόδου τών φυγάόων έπιγραφή, ήν μετάτινων άλλων 
συνε'λεξεν ό Βοίκχιος έν τή Συλλογή τών έπιγραφών (Τομ. 
Β'. σ. 186) καί ήτις σήμερον εύρίσκεται έντός τής Έλλ. 
Σχολής τής πόλεως. Ού μακράν τού αύτού νοσοκομείου είς 
άνασκαφάς νεοδμήτου οικίας άνεκαλύφθησαν πρό μικρού καί 
αγάλματα δύο, δυστυχώς τεθραυσμένα, αί κεφαλαί δμως 
αυτών ήσαν άκεραιόταται, ή δέ καλλιτέρα περιήλθεν είς 
χεΤρας τού οικοδεσπότου, θραύσματα δέτινα τώ ν σωμάτων 
κατετέθησαν έν τή Σχολή.

Καί έπιγραφαί οϋκ όλίγαι ανακαλύπτονται καθ’  έκάστην. 
Τινάς τούτων, Εσάς ήδυνήθην ν’  αντιγράψω, δημοσιεύω έν- 
ταύθα.
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ΔΩΡΟΘΕΟΣ Η Γ ΙΙΣ Α Ν Δ Ρ Ο Τ  

Ο ΛΤΝ Θ ΙΟ Σ ΕΠΟΙΗΣΕ

ΣΗΜ. Ή  έπιγραφή αϋτη άνακαλυφθεΤσα κατά τήν άνα- 
σκαφήν θεμελίων οικίας τινός παρά τή  Μητροπό^ει έπί λί
θου ογκώδους ένετειχίσθη έν τή αύτή οικία κατά τό 1854. 
Είναι δέ γεγραμμένη είς αιολικήν γλώσσαν, ώς φαίνεται, 
καί άναβαίνει Τσιυς μέχρι τού 66 πρ. Χ ρ . ί’τε ό ΠομπήΤος 
περάνας τόν πειρατικόν πόλεμον καί νικήσας Μιθριοατην 
βασιλέα τού Πόντου, καί Τίγράνην τόν τής ’ Αρμενίας έπέ- 
στρεφεν είς 'Ρώμην, πανηγυρικώτερον χρώμενος τή πορεία 
κατά Πλούταρχον (Πομπ. $. 42). «  Τότε δή είς Μιτυλήνην 
άφικόμενος τήν τε πόλιν ήλευθερωσε διά Θεοφάνη καί τόν 
άγώνα τόν πάτριον έθεάσατο τώ ν ποιητών ύπόθεσιν μίαν 
έχοντα τάς έκείνου πράξεις. Ήσθείς δέ τφ  Οεάτρψ περι- 
εγράψατο τό είδος αύτού καί τόν τύπον, ώς ό’μοιον άπεργα- 
σόμενος τό έν 'Ρώμη, μεΤζον δέ καί σεμνότερον. » Οί Μι- 
τυληναΐοι λοιπόν εύγνωμονούντες διά τε  τήν ελευθερίαν καί 
τήν τιμήν, ής ήξιώθησαν παρά τού μεγίστου τότε τών Ρ ω 
μαίων, ήγειραν μνημεΤον, ή έστησαν αύτφ ανδριάντα, ώς 
μαρτυρεί καί τό ύπό τήν επιγραφήν ονομα τού τεχνίτου. 
Έ χ ε ι δέ ή έπιγραφή έπί τό άττικώτερον ούτω·

« Ό  Δήμος έτίμησε τόν έαυτοΰ σωτήρα καί κτίστην 
ΓναΤον Πομπήϊον ΓνΟΤον υιόν τρις αύτοκράτορα καταλύσαν- 
τα  τούς κατασχόντας τήν οικουμένην πολέμους καί κατά 
γήν καί κατά θάλασσαν. ·  Έ νθα  σημειωτέου ϊτι τό Αύτο- 
κράτωρ, ίσον τφ  'Ρωμαϊκφ I m p c r a l o r ,  είναι ένταύθα τίτλος 
τιμητικός άποδιδόμενος τοΐς νικήσασι στρατηγοΤς.

II.

Α ί έπόμεναι έπιγραφαί είναι κατατεθειμένα! έν τή  Βι
βλιοθήκη τής Σχολής· αί πλεΐσται τούτων, έκ διαφόρων με
ρών τής πόλεως συναθροισθεΤσαι είσίν ατελείς δυστυχώς. 
Α ί ύπ’  άριθ. I I I .  I V .  είναι αξιοπερίεργοι διά τό αντικείμε
νο·; αύτών.

Α Τ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι ήτοι·
Κ Α 1ΣΑ Ρ Ι Τ Ρ Α ΙΑ  
Ν Ω  Α Δ Ρ ΙΑ Ν  ΣΕ 
Β ΑΣΤΩ  Ε Δ Ε Τ Θ  
ΕΡ1Ω Ο Α ΤΜ Π ΙΩ  
Σ Ω Τ ΙΙΡ Ι  Κ Α Ι Κ Τ ΙΣ  
Τ Η  Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

III.

ΘΕΟΣ Τ Υ Χ Α Α Γ Α Θ [.Α

ο κ ε θ ε λ ι ι θ υ η ν ε ι ι ι τ ω [ μ ω ]

Τ Α Σ  ΛΦ ΡΟ Δ1ΤΑΣ ΓΑ Σ  ΠΕΙ 

Θ Ω Σ Κ Α Ι  Τ Ω Ε Ρ Μ Α Θ [Τ ]Ε Τ Ω  

ΙΡΠ ΙΟ Ν Ο ΤΤ1ΚΕ Θ Ε Λ  U K A I

Ε Ρ Σ Ε Ν Κ Α ΙΘ Η Λ Τ Π ..........

Κ Α ΙΟ ΡΝ 1Θ Α  . . . Τ  

ήτοι' Θεός τύχα ’Αγαθά
"Οκε θέλη Ούην έπί τφ  βωμφ 
Τάς Άφροδίτας τάς Πει
θώς καί τφ  Έρμά θυέτω 
Ίρήίον ό'ττι κε θέλη καί 
Έρσεν καί θήλυ 
καί όρνιθα

Αύτοκράτορι 
Καίσαρι Τραϊα- 
νφ ’Αδριανφ Σ ε -  
δαστφ Έλευθ- 
ερίψ Όλυμπίψ 
Σωτήρι καί Κ τίσ 
τη χαριστήριον
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IV.
ΑΠ Ε ΖΩ ΣΘ Ω ΤΑ  ...............

Ν Κ Α ΙΩ Μ Ο Π Α Α Τ Α  

Σ Π Α Α Ν Χ Ν Ω Ν Κ Α - .

ΛΕΤΩ Ε1ΣΓΟ ΝΘ Η Σ . .

Ο ΑΕΚΕΔΑΣΥΠ Ο  

ΘΩ 51ΕΝΤΑΤΤΑ 

Ο Ν Ε Β Α Α Λ Ε . . .

Α Θ Τ Η Τ Ρ . . . .

ΛΕΞΙ

Ο ΙΝ

Έ ν  τή έπιγραφή ταύτη άναγινώσκονται έν τφ  Α '. στίχψ 
ή λέςις ά π ε ζ  ώ  σ θ ω, έν τφ  Β'. καί ώ  μ ο π λ ά τ  α, έν τφ  
I ” . σ π λ ά ν χ ν ω ν · έντφ  Δ ', ά ε τ ώ  ε ίς  τ ό ν ·  έν τφ  Ε '. ά 
δ έκ ε  δ α σ ύ π ο δ α , καί έν τφ  ς ' .  θώ  μ εν τα ύ τα -  έξ ών 
οήλον ότι προέκειτο περί θυσιών, ώσπερ καί έν τή ϋπ’άριθ. III.

V.
Α Ρ ΙΣΤΟ Β Ο ΤΛ Α

Λ Π Ο Λ Α Ω Ν ΙΩ

Χ Α ΙΡΕ
ήτοι. Άριστοβούλα Άπ ολλω ν 'ω  χοίίρε,

VI.
Κ Υ Ρ ΙΟ Σ  Ε Χ Ε Κ Ρ Α Τ ΙΙ  

Χ Α ΙΡ Ε

ήτοι· Κύριος(; )  ΈχεκράτηχαΤρε. Περίεργον τό ονομα Κ ύ 
ρ ιο ς , καί ή είς Η  κατάληξις τής γενικής, ώς καί έν τφ  έ- 
πομένω Θ ε ο γ έ ν η .

VII.
. . . . ΕΑ Σ  Θ ΕΟΓΕΝΠ 

Χ Α ΙΡ Ε

ήτοι . . . . εας Θεογένη χαΤρε.

VIII.
ΣΕΜ ΝΟΝ

[Ζ ]Ω Π Τ Ρ Ω

[Χ Α ΙΡ Ε ]
Τούτέστι· Σέμνον Ζωπύρω χαΓρε.

IX.
. . . .  Ε Π ΙΔΕ Τ ΙΙΣΠ Λ  ιν θ ο  

. . [Τ ]0 ΙΧ 0 Τ Σ Π Α  

. . Τ ]0 ΙΣ Τ 0 ΙΧ 0 Υ Σ Τ 0 ΙΣ Σ  

Α Τ Ο Τ ΣΜ Α Κ Ρ Ο Τ Σ ΤΟ Ι 

Ε ]ΐΣΤΟ ΥΣΜ Α Κ ΡΟ ΤΣΤΟ  

ε ] ν α ο ρ θ ο ς τ α τ η ν ς τ  

. . . .  Ω Ν Τ Ρ ΙΩ Ν Κ Α ΙΗ Μ  

 Π Λ ΙΝ Θ Ο Ν Α

Έ ν τή επιγραφή ταύτη προέκειτο πιθανώς περί τίνος οι
κοδομήματος ή μνημείου, οΰ αί διαστάσεις καί ή ύλη ώρί- 
ζοντο διά ψηφίσματος τού δήμου.

X.
I ΙΙΟΝΟΝ 

Κ Ε Π ΙΝ ΤΜ Φ ΙΙΣ

Α ΔΩ Ι

Π ]ΕΝΘΟΣ

Ε Ν Ε Κ ΤΝ

Π ]ΡΟ Φ Π Ν Α Σ

θ ]Α Α Α Μ Ο Υ Σ

ΣΕΙ1ΤΚΑΣΘ Η Σ

ΠΡΟΜ ΩΝ

Τό μέρος τούτο τής επιγραφής έπί πλακός λευκού μαρ
μάρου γεγραμμένης καταδεικνύει ϊτι ήν έμμετρος· διότι ή 
κατάληξις παντός άρτιου στίχου, ώς έχει νΰν, είναι σπον- 
οεΤος ή τροχαΤος, ό δέ περιττός δεικνύει τήν κατά τόν ϊκτον 
πόδα περιττεύουσαν συλλαβήν τού ήρωελεγείου. Εικάζω δέ 
νά ήτο έπιτύμβιον έπίγραμμα είς νεόγαμον άνδρα.

XI.
Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ ΙΝ  

Ε Ρ Β Α Τ Ρ Α ΙΑ Ν Ω  

Κ Α ΙΣ Α Ρ Ι Α Ρ ΙΣΤΩ  

Σ ΕΒ ΑΣΤΩ ΓΕ Ρ 

Μ Λ Ν ΙΚ Ω Δ Α Κ Ι 

Κ Ω Π Α Ρ Θ ΙΚ Ω  

Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

Ί Ι  έπιγραφή αϋτη έντετειχισμένη σήμερον έξωθεν τής 
οικίας τού Καρά Παναγιώτου εΐιρηται καί έν τφ  Corp. Inscr. 
gr. τού Βοικχίου ύπ’  αριθμόν 2178, μετάτινων διαφορών 
είς τήν κατάταξίν τινων γραμμάτων οίον τό Ν  τού ονόμα
τος Νέρβα εύρίσκεται έν τφ  πρώτω στίχψ, έν ω  παρά 
Βοικχίψ έν τφ  δευτέρψ, ή δέ δοτ. Νέρβα δέν έχει τό προσ- 
γεγραμμένον I γραφόμενον παρά Βοικχίψ, καί αύτό δέ τό 
βνομα Νέρβα ό Βοίκχιος έκδίδει Νερούα και έν γένει παρά 
Βοικχίψ οέρεται ο'ύτω·

Αύτοκράτορι 
Νερούα Τραίανφ 

Καίσαρι άρίστψ 
Σεοαστφ Γερμανικφ 

Δακικφ Παρθικφ 
Χαριστήριον.

(Β '.) Μέγας Δούξ. Λατ. Magnus Dux. ’Αξίωμα μέγα έν 
τή βυζαντινή αύλή ίσοδυναμούν τφ  τού Άρχιναυάρχου. 
Είχε δέ ό μέγας Δούξ ύφ’  έαυτόν τόν μέγαν Δρουγγάριον 
τού στόλου, τόν Άμηράλιον κλ. και ήτο ό ήγεμών τής θα- 
λάσστ,ς, καθώς ό μέγας Δομέστικος, Magnus Domeslicns ήτο 
ό ήγεμών τής ξηράς. Δομέστικοι δέ έν γένει έλέγοντο ο! 
περί τόν Αύτοκράτορα στρατιωτικοί. ("Ορ. Ά τα κ τ. Κορ. 
Τομ. ά. σ. 232.) Πιγκέρνης (Pincerna) δέ ή Πικέρνης ήτο 
ό έπί τών ποτηρίων, ήτοι ό οίνοχόος τοΰ βασιλέως.

(Τ '. )  "Αννα ή Κομνηνή έν τή Άλεξιάδι (Βιβ. Θ '. 1.) ο · -  
τωσί διηγείται τήν συμβουλήν τού Αύτοκράτορος. ·  "Οπερ 
( ϊ τ ι  ούδέν ήν πλέον τφ  Δούκα τού τοαούτου καμάτου) μαν- 
Οάνων ό αύτοκράτωρ ήνιάτο καί ήσχαλλεν έπερωτήσας δέ 
ποτε τόν έκεΤθεν έλθόντα στρατιώτην καί διαγνούς, ώ : ού
δέν άλλο τφ  Δούκα ή μάχαι τε  καί πόλεμοι, καί περί τού 
καιρού ήρετο, καθ’  όποιαν ώραν α! μετά τού 'Γζαχά μάχαι 
συνίστανται· τού δέ περί αύτάς τάς τοΰ ήλιου αύγάς είρη- 
κότος, ό βασιλεύς αύθις, ·  καί τίνες τών μαχομένων πράς 

άνατολάς αποβλεπουσι. * καί ό στρατιώτης <* τό ήμέτερον, 
έφη, στράτευμα· » ξύνεις ούν τηνικαΰτα τήν αιτίαν, οποίος 
έκείνος έν άσκεπτψ τφ  χρόνψ τό δέον εύρίσκων, γράμμα

34.
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πρός τ ο ν  Δούκαν σχ εδ ιά ζε ι, ξυμβουλεύων τ7,ς κα τά  τά ς  αυ

γά ?  τοΟ ήλίου μ ετά  το·3 Τ ζα χ ά  μ άχης ά π οσ τ^ να ι κα ι μή 

ί'να πρός δύο μ άχεσθα ι, τά ς  ηλ ιακά ; δηλαδή ακ τίνας καί 

αύτόν τό ν  Τ ζα χ δ ν . Έ π ά ν  6έ ό ήλιος το ν  μεσημβρινόν κύ

κλον διελΟών ττρός δυσμάς άποκλίνη , τηνικαΟτα προσοάλλειν 

τοΤς έναντίοις. Ε γ χ ε ίρ ισ α ; οΰν τό  γρ ά μ μ α  τ φ  σ τρ α τ ιώ τη  

καί πολλάκις περί τού του  -α ρ α γ γ ε ίλ α ς , τέλο ς  άπ οφ αντικώ ; 

έιρη «  έάν κλίνοντος τοΟ ήλίου  π ρ οσβ α λε ΐτε  το ΐς  έναντίο ις, 

ν ικη τα ί π αραχρήμ α  έσεσΟε κ τλ . »

(Δ '. )  Τά  κατά τόν Τσαχδν πραγματεύεται Ά ννα  ή Κο- 

μνηνή έν τή ’Α λφ ά δ ι Βιβλ. Ζ '. καί β '.

(Ε '. )  Περί τής υπό τώ ν Βενετών λεηλασίας τής Λέσβου 
καί λοιπών, έ'ρα Ία». Κίνναμον Βιβλ. ς . κεφ. 10 καί Ν ι
κήταν Χωνιάτην Βιβλ. ί .  κειρ. 9.

(ς ·'.) Ά λ α ν ο ί ,  έθνος σκυθικόν, έν τφ  Καυκάσφ καί 
περί τήν Κασπίαν θάλασσαν διαιτώμενον. Κ α τ ’  αυτήν τήν 
εποχήν περιεπλανδτο εϊ; τάς χώρας τοϋ ’Ανατολικού Κρά
τους μετερχόμενον τήν ληστείαν. Τού; Άλανούς πολλάκι; 
οί αύτοκράτορε; έκάλουν εις βοήθειαν διά μιαθοφοριών, δι’ 
υποσχέσεων ή καί δι’ έπιγαμιών πρόςτούς αρχηγούς αυτών. 
Κ α τ α λ α ν ο ί  ή κατά τού; Βυζαντινού; συγγραφείς Κ ατε- 
λάνοι, καί κατά τόν Χαλκοκονδύλην Ταρακονήσιοι, ώνο- 
μάζοντο κυρίως οί έκ τής Καταλωνία; ή Ταρακώνος, βο- 
ρειανατολικής έπαρχίας τής Ισπανία; καταγόμενοι. Ά λ λ ’ 
επειδή αύτόΟεν ώρμήθησαν κατά πρώτον οί μετελΟόντε; τήν 
πειρατείαν κατά τήν μεσόγειον, ή δι’  αυτού τού όνόματο; 
έγένοντο γνωστοί, διά τούτο οί Βυζαντινοί ύπό τό όνομα 
Κατελάνου; περιελάμβανον πάντας τούς έκ συστήματος δια· 
πράττοντας έργα πειρατικά. Ά  μ ο γ  ά β αρ ο ι. Οΰτοι δέν 
πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς Άβάρους, έθνος σκυθικόν, 
νεμόμενον τόν Καύκασον. Οί Άμογάβαροι οΰτοι έλκουσι 
τήν καταγωγήν έκ τών Μαυρητανών τής Αφρικής, ώ ; καί 
τό έτυμον τής λέςεως δηλσΤ τούτο. Διότι κατά μέν τινας, 
τό ονομα παράγεται έκ τής άραβικής ρίζη; gâra, έπενΟέσει 
τής συλλαβής rav ό’Οεν Almagnvcrin άνδρες πολεμικοί· κατ 
άλλους δέ γίνεται έκ τής λέζεως Algliarbi, ήτι; κατά τό Ι
δίωμα τών Μελιταίων σημαίνει δυτικούς. ΠαρεντιΟεμένη; 
δέ τής συλλαβή; mo ίσοδυναμούσηζ τή λατινική «  (καί τή 
Ελληνική ές) έγινε Alraogbarbi, καί κατά μετάΟεσιν παρά 
τοΐς χυδαίοι; Almogabari, οπερ δηλοΐ τού; έκ τής ’Αφρικής 
ή έκ τή ; δυτικής χώρας προερχομένους, ώ ; είναι ή Μαυρη- 
τανία πρός τήν Μελίτην. Τέλος οί Άμογάβαροι οΰτοι ήνω- 
μένοι μέ τού; Καταλανού; έληίζοντο έπί μακρόν χρόνον 
τάς νήσους καί τά  παράλια τής Μ. θαλάσσης.

(Ζ '. )  Οί στατήρες τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων ώνο- 
μάζοντο έκ τού ονόματος αύτών π. χ. Κωνσταντινάτα, 
Μανολάτα κτλ. έκ τών αύτοκρατόρων Κωνσταντίνου, Μα
νουήλ κλ. Πολλά τούτων σώζονται μέχρι σήμερον, Ισοβα
ρή οντα πρός τό σημερινόν όΟώνειον ή λουδοβίκειον.

(Η '. ) Τά κατά τόν 'Ροντζέριον περιγράφει ό Παχυμέρης 
Γεώργιος Βιβλ. έ. κεφ. 12 κζ. καί ά Νικηφόρος Γρηγοράς 

Βιβλ. Ζ '. κεφ. 2. κζ.

(Θ '. ) Εις πολλά μέρη τή ; νήσου σώζονται καί αχρι τή ; 
σήμερον έρείπια τοιούτων πύργων, επιτηδείων εις σκοπιω- 
ρίαν, ών ή θέσις παρά τοΐς χωρικοί; καλείται είσέτι τούτο 
δή Β ί γ  λ α, τούτέστι σκοπιά. Τοιαύτα έρείπια συνέπεσέ μοι 
κατά τύχην νά Τδω πρό τινο; χρόνου έπί τινο; παρακτίου 
λόφου κειμένου έν Πλωμαρίψ πρός μεσημβρίαν τών κωμυ- 
δρίων Ιΐλαγιδς καί Τρύγωνος, ένθα παρετήρησα δεξαμενήν 
πρό; ταμίευσιν ύδατος καί συντρίμματα λευκού μαρμάρου 
φέροντα σταυρούς κεχαραγμένου; καί ποικίλα; άλλα; γλυ-

φάς. Εις τοιαύτας δέ θέσεις άπαντώνται ώ ; έπί τό πολύ 
σήμερον Έξωκλήσια Χριστιανικά. Κ α τ’  έκεΐνο καιρού, '¿ τ ί 

παντοειδείς λησταί έπέτρεχον τά ; νήσους, έν μέάον πρυφυ- 
λάξεως έπενόησαν ο! κάτοικοι καί τήν σύστασιν τοιούτων 
σκοπευτηρίων, ϊνα έκ τούτων καθορώντες μακρόθεν τούς 
προσερχομένους πειρατά; οί σκοπιωρούντες, άναγγέλλωσ: 
τούτο εις τού; κατά τά μεσόγαια οίκούντα; εις προφύλαςιν 
άπό τή ; αιχμαλωσία; καί διαρπαγής. Ίσ ω ς  ή λή^τεία αυ
τή θά ήνάγκασε τού; έπί τή ; νήσου νά έγκαταλίπωαι τά πε
δινά, παραθαλάσσια καί Ινορμα αύτή; μέρη καί ν’  άποχω- 
ρήσωσιν εί; τό έσώτερον μεταξύ κοιλάδων καί άφανών ώς 
οΤόν τε τόπων, μή καθορωμένων ευκόλως μακρόθεν. Του
λάχιστον οϋτω πως δύναταί τ ι;  νά έξηγήση σήμερον τήν 
τόσον άφυή καί ασκοπον τοποθεσίαν πολλών κωμών καί 
μεγαλοχωρίων τή ; Λέσβου.

(Γ . )  Γεώργιο; ό Φραντζής οϋτω διηγείται τά κατά τού; 
αρραβώνας καί τούς γάμου; Κωνσταντίνου τού Παλαιολό- 
γος μετά τής Ουγατρός τού τής Λέσβου ήγεμόνο;. « Καί τή 
ς·'. Δεκεμβρίου μηνός τού C949 έτους (1442) προσετάχθην 
άπελθεΐν με εί; Λέσβον, ένθα καί κατέστησα -ίνα εις γυναί
κα λάβη ό δεσπότη; κύρ Κωνσταντίνο; ό αύθέντηςμου τήν 
κυρίαν Αίκατερίναν, θυγατέρα τού τής είρημένη; νήσου αύ- 
Οέντου κύρ Νοταρα Παλαιολόγου τού Γατελιούτζη, καί 
τήν τού γάμου μνηστείαν έποίησα . . . . Τή  δέ κζ'. Ιουλίου 
μηνά; τού αυτού έτους άπήλθεν εί; Λέσβον ό αύθέντη; μου 
ό δεσπότης κύρ Κωνσταντίνο; μετά βασιλικών τριήρεων, 
καί έλαβεν εί; γυναίκα τήν είρημένην Αίκατερίναν τήν Κα- 
τελιούτζεναν, δρουγγαρίου οντο; έν ταΐ; δε ταΐ; τριήρεσιν 
Λουκά τού Νοταρα τού μετά ταύτα μεγάλου δουκός γενο- 
μένου. Καί τφ  Σεπτεμβρίψ μηνί τού G950 έτους καταλεί- 
ψας έκεΐσε τήν δέσποιναν καί γυναίκα αυτού ό αύθέντη; μου, 
εις τόν αύτή; πατέρα ήλθομεν εις Πελοπόννησον μετά τών 
αυθεντικών τριήρεων καί έτέρα; άλλης τριήρεω; τή ; Λέ
σβου. . . . Καί τφ  Ίουλίιμ μηνί τού αυτού έτους ερχομέ
νου τού αύθέντου μου καί δεσπότου κύρ Κωνσταντίνου εί; 
βοήθειαν τή ; πόλεως, καί διά τής Λέσβου διελθόντος, έλα
βε καί τήν δέσποιναν τήν έαυτού σύζυγον μεθ’ έαυτού· καί 
έν τή Λήμνω έλθόντος έπολεμήθη ύπό τού στόλου παντός 
τών Τούρκων ήμέραι; πολλοί; έκεΐ εύρεθέντο;· τή δέ Θεού 
βοήθεια άπήλθεν άπρακτο; ύπ’  αύτού ό στόλο;· ή δέ δέ
σποινα ή τούτου σύνευνο; άπότή; περιστάσεως άσθενήσασα 
καί έκτρωθεΐσα τφ  Αύγούστω μηνί τού αύτού έτους είςτό 
Παλαιόκαστρον τού αύτού τή ; Λήμνου νησιού άπέθανε καί 
έτάφη. ·  (Βιβλ. Β '. κεφ. 17).

( ΙΑ '. )  Περί τής Καλλονή; έγραψα άλλοτε έν τή Παν
δώρα (Τομ. Γ . φυλ. 227·) όλίγα; τινά; ειδήσεις, εί; ά;
παραπε'μπω τόν άναγνώστην.

(1Β'.) Τά  μόνα τεκμήρια τή ; έν Λέσβω διαμονή; τών 
Γενουαίων καί Ιτα λώ ν  είναι ίσως γενεαλογικά τινα ονόμα
τα, σωζόμενα εί; οικογένεια; τινά; τή ; Μιτυλήνης, οΤα εί
ναι τά ονόματα Γριμάνης, Σκαμπαβίας, Γαγγάνη; καί εΐτι 
άλλο. Λέξεις δέ τινες, ώς βίγλα, στράτα καί αί ΰμοιαι λα
τινική; άρχής, ήσαν κοιναί καί εί; άλλα μέρη τού βυζαν
τινού κράτους, μεταφυτευθεΐσαι έν αύτφ μετά πολλών άλ
λων άπό τή ; έγκαθιδρύσεω; έτι τών αύτοκρατόρων έκ τή; 

'Ρώ μ η ; εί; τό  Βυζάντιον.

Λ  Ε  V  Κ  Η .

δ ιή γ η μ α  ρ ω σ ιχ ό ΐ.

(Συνέχ. Ίδ ε  φυλλάδ. 298.)

Μ ’  έφάνη ό τι εκλαιε καί ήπόρησα διότι ό Α ζά - 

μας είχε θάρρος πολύ, καί μάλιστα, ό τε  ή το  νεώ τε- 

ρο; έτι, δι’  ούδενός τρόπου ήδυνήθησαν νά κινήσωσιν 

αυτόν ποτε εις δάκρυα.

Ηκουσα δέ τ ι  παραπλήσιον προ; καγχασμόν ά- 

ποκρινόμενον εις τούς ολοφυρμούς του.

«  Ακούσε, ύπέλαβε μέ σταθεράν φωνήν πάλιν, 

τά  άπεφάσισα δλα’ έάν Οέλης αρπάζω τήν αδελφήν 

μου διά σέ. Είδες πώς χορεύει, ηχούσες πώς τρα- 

γουδεΐ! 0  σουλτάνος τώ ν  Τούρκων δέν έχει κάμ- 

μίαν τοιαύτην γυναίκα. . . Θέλεις ; περίμεινέ με 

αυριον τήν νύκτα εις τήν κοιλάδα πλησίον του ρυα

κιού' θά περάσω μέ αυτήν, ή Αευκή δέν αξίζει τάχα  
τον Καρακύζην σου;

0  Κάσβις έσιώπησε πολ.λήν ώραν" καί έπειτα αντί 

ν’ άποκριθή έτραγώδησε ταπεινή φωνή το  παλαιόν 
τούτο ασμα'

«  Ε ί; το  χωρίον μα ; υπάρχουν πολλαί καί ώραίαι 

καί τά  όμμάτιά τω ν  λάμπουν ώς άστρα εις τό 

σκότος' είναι γλυκύ νά τάς άγαπά τις  καί ή τύχη 

αύτή είναι αξιοζήλευτος' αλλά ή ελευθερία του νεα- 

νίου είναι ακόμη πλέον ευχάριστος. Μέ χρυσίον α 

γοράζεις τέσσαρας γυναίκας, αλλά τό  καλόν άλογον 

είναι άτίμητον. Δέν μ,ένει όπίσω άπό τόν άνεμον εις 

τάς στέππας καί δέν προδίδει ποτέ τόν κύριόν του ».

Ο Αζάμ.ας ίκέτευεν αύτόν κλαίων νά συναινέση 

εις τήν αϊτησίν του ' ό δέ Κάσβις άγανακτήσας τέλος 
δ'.έκοψεν αύτόν.

«  Φθάνει, άνόητον παιδίον' πώς θ’ άναβής τό  

άλογόν μ.ου; εις τρία βήματα θά κατασυντρίψω τήν 

κεφαλήν σου εις τάς πέτρας.

Εις εμέ » ,  ανέκραξε μαινόμ,ενος ό Α ζάμας, 
καί ή κοπίς του παιδικού του εγχειριδίου άντήχησεν 

έπί τή ; φαρέτρας του Κάσβις. Αλλά ρωμαλέα χειρ 

άπωθησεν αύτόν κατά του τοίχου καί τόσον δυνα
τά  ώ στε ό τοίχος έσείσθη.

«  Θά εχωμεν ταραχήν, » διενοήθην καί τρέξας εις 

τόν σταύλον,έχαλίνωσα τούς ίππους καί τούς έφερα εις 

όπισθέν τινα αύλήν. Δύο δέ λεπτά μετά ταϋ τα  τρο

μερά ταραχή εγίνετο εις τό  οίκημα. 0  Αζάμας εί- 

χεν έπιστρέψει κατεσχισμένος τά  ενδύματα, λέγων 

ό τι ί  Κάσβις ήθέλησε νά τόν οκοτώση. Ολοι έδραξαν 

εύθύ; τά  πυροβόλα καί ή πάλη ήρχησε. 0  Κάσβις 

μόνος ήτο έφιππος σφαδάζων ώ ; δαίμων εις τόν δρό

μον τού χωρίου, περιστρόφων βιαίως τήν σπάθην του 

καί άνοίγων δίοδον διά τού πλήθους. "  Κακόν τέ 

λος συμποσίου, είπα πρός τόν Γρηγόριον Αλεξάνδοο-

Π Α Ν

βις λαμβάνων αύτόν άπό τής χειρός, δέν είναι φοονι- 

μώτερον ν’  άποσυρθώμεν;

Πρέπει νά ίδωμεν πώς θά τελείωση.

Κακά άπεκρίθην. Αύτοί οί Ασιανοί είναι όλοι 

τοιοΰτοι' έπιαν καί τώρα έπιάσθησαν. »  ίππεύσαντες 

δέ άνεχωρήσαμεν καλπάζοντες.

«  Κ α ί δ Κάσβις; ήρώτησα άνυπομόνως τόν λο
χαγόν.

Τ ί είμπορεΐ νά συμβή εις τούς ανθρώπους αύ- 

τους, είπεν άποτελειόνων τό  ποτήριον τού τεΐου του, 

δ Κάσβις έγινεν άφαντος.

—  Καί δέν επληγώθη;

Μόνος δ θεός τό  εϊξεύρει. Είναι έπτάψυχοι 
αύτοί οί λτισταί ! »

Μετά μικράν σιωπήν ό λοχαγός έπανέλαβε κτυ- 
πήσα; τό ν  πόδα.

«  Εγινεν όμως κά τι διά τό  όποιον ποτέ δέν θά 

^Υχωρήσω εμαυτόν. Αφ’  οΰ έπανήλθαμεν εις τό  

φρούριον δ διάβολος μέ παρεκίνησε νά διηγηθώ εις 

τόν Πέσοριν δ ,τι ηκουσα εις τόν στάβλον' έκείνος δέ 

εμειόίασε καί παρετήρησα ο τ ι κά τι έσκέπτετο.

Καί τ ί  ήτο ; διηγηθήτέ το , σάς παρακαλώ.

Μετά τέσσαρας ημέρα; ό Αζάμας ήλθεν είς 
τό  φρούριον καί κατά τήν συνήθειάν του εισηλθεν 

ε]ς  τού Πέσοριν όστις τώ  έδιδε πάντοτε γλυκύσματα. 

Η μην εκεί όμιλήσαμεν περί άλόγων καί δ Γρηγόριος 

Αλεξάνδροβις εξύμνησε τό του Κάσβις, ό τι ήτο τό - 

σω ζωηρόν, τόσον ώραϊον, αληθής έλαφο; μοναδική 
εις τόν κόσμον.

«  Οί οφθαλμοί του νέου Τατάρου έλαμψαν, 

άλλ δ Πέσοριν ύπεκρίνετο ό τι δέν τό  παρετήρησε. 

Αμ,α ώς ήθελα νά ¿μιλήσω ςτερί άλλου πράγματος, 

μέ διέκοπτε καί έπανήρχετο εις τό  άλογον τού Κ ά 

σβις καί έξανάρχιζε τ ά  αύτά έσάκις δ Αζάμας ήρ- 

χετο νά μάς ίδη.

«  Παρετήρησα ό τι ό νεανίας ώχρία καί έγίνετο 

ισχνός, όπως ώχριά τις καί γίνετα ι ισχνός ύπό έ

ρωτος . . .  εις τά  μυθιστορήματα- άλλ’ αργότερα έ
μαθα δλην αύτήν τήν ύπόθεσιν. ό  Πέσοριν τόν πα- 

ρώξυνε τόσον, καί τόσον καλά, ώ στε ήτο έτοιμος νά 

σκοτωθή' τέλος δέ είπεν εις αύτόν'

«  Φίλε μου Α ζάμα, τό  άλογον αύτό σέ αρέσει 

πολύ, άλλά θά τό  ιδής όσον βλέπεις τόν σβέρκον 

σου. Τ ί δίδεις εις εκείνον δ όποιος σέ τό  χαρίση;

—  5 ,τ ι  θέλει.

Λοιπόν, σέ τό  δίδω άλλ’ έπί μιά συμφωνία.

. . όρκίζεσαι ό τι θά τήν έκπληρώσης;

Ορκίζομαι . . . άλλά ορκίσου καί σύ.

Εγώ  ορκίζομαι ό τι θά έχης τό  άλογον, άλλ ’ 

εις άνταλλαγήν, πρέπει νά μέ δώσης τήν αδελφήν 

σου Λευκήν. 0  Καρακύζης είναι ή τιμή της. . . Ελ
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π ίζω  ό τ ι ή αγορά δέν σέ φαίνεται κακή. »

Ó Αζάμα; έσιώπησε.
ι  Δέν θέλεις; Α ι λοιπόν, όπως κρίνεις καλόν· 

¿νόμ ιζα ό τι ήσο άνήρ, άλλ' άκόμη παιδί είσαι και 

δέν έχεις τήν άπαιτουμένην ηλικίαν διά νά καββαλ- 

λικεόσης ! »

ό  Α ζάμ α ; άκούσας τάς λέξεις ταύτας έξήφθη'

«  Α λλ ’ 6 πατήρ μου, είπε.

—  Ó πατήρ σου δέν εξέρχεται ποτέ.

—  Τώ  οντι.

—  Συγκατατίθεσαι;

—  Ναι, έψιθύρισεν, ώχρός ώς ό θάνατος. Π ό τε ;

—  Μετ’ ολίγον' διότι ό Κάσβις ΰπεσχέθη νά μάς 

φέρη πρόβατα καί τά  λοιπά είναι ίδική μου υπό- 

Oíot;' κύτταξε νά τηρήσης τόν όρκον σου, Αζάμ,α. »

Κ α ί τώ  οντι ¿τελείωσαν τήν υπόθεσιν αυτήν ή τις 

βεβαίως δέν ήτο άξιοθαύμαστος. Τό είπα έπειτα εις 

τόν Πέσοριν 5 όποιος μέ άπήντησε ό τι μία Κιρκα

σία θά ένόμιζεν έαυτήν ευτυχή νά έχη άνδρα ώς αυ

τόν, άφ’ ob έργω ήτο τοιούτος, ό δέ Κάσβις ήτο 

ληστής τόν οποίον έπρεπε νά τιμωρήσωμεν. Τ ί νά 

άποκριθώ εις α υ τά ; δέν έγνώριζα άκόμη τίπ οτε έκ 

τής συνωμοσίας αυτών. Μίαν ήμέραν έρχεται ό Κ ά 

σβις καί έρωτά άν έχωμεν άνάγκην προβάτων καί 

μέλιτος" τόν διέταξα νά φέρη τήν έπαόριον.

«  Αζάμα, είπεν ό Γρηγόριος Αλεξάνδροβις εις τόν 

νέον ήγεμονόπαιδα, αϋριον ό Καρακύζης είναι εις 

τ ά  χεϊράς μου' άλλ ’ άν αύτήν τήν νύκτα ή Λευκή δέν 

ήν’  έδώ δέν θά ίδής τό  άλογον.

—  Καλά »  είπεν ό Αζάμ,ας και άνεχώρησε καλ- 

πάζων εις τό  χωρίον του.

Τό εσπέρας ό Πέσοριν δπλισθείς έξήλθε του φρου

ρίου. Δέν γνωρίζω  πώς έγιναν τά  πράγματα, άλλ.’ 

έπανήλθον τή ν νύκτα, καί ό σκοπός είδε γυναίκα 

πλαγιασμένην έπί του έφιππίου του Α ζάμα ' είχε 

δεδεμ-ένους τούς πόδας καί τάς χείρας καί τήν κε

φαλήν κεκαλυμμένην διά οα.Ιίον.

« Κ α ί τό  άλογον; ήρώτησα τόν λοχαγόν.

—  Περιμείνατε. Τήν έπαύριον τό  πρωί, ό Κά

σβις ήλθε φέριον δεκάδα προβάτων. Εδεσε τό ν  'ίπ

πον του εις τόν φραγμόν καί είσήλθεν εις έμού.

Τ ώ  προσέφερα τσά ι διότι, καί το ι ληστής, ήτο 

φίλος μου.
ίίμιλούμεν περί διαφόρων πραγμάτων ότε τόν εί

δα εξαίφνης τρέμοντα, ώχριάσαντα καί όρμήσαντα 

εις τό  παράθυρον. Δυστυχώς έβλεπεν εις τήν αύλήν.

«  Τ ί έχεις ; ήρώτησα.

—  Τό άλογόν μου ! τό  άλογόν μου ! »  άνε- 
βόησεν.

Επειδή είχα ακούσει τόν κρότον έπί τού έδάφους 

είπα εις αύτόν ό τι κάνεις Κοζάκο; θά ήλθε.

«  Οχι! ό χ ι ! κλέπτης! »  Καί ώρμησεν έξω  του δω 
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ματίου βρυχώμενος καί μετά ταχύτητος αίλουρου 

εις δύο πηδήματα ήτο εις τήν αύλήν. Μάτην δέ ό 

σκοπός έφραξε τήν πύλην μέ τό  δπλον του ' επήδη- 

σεν υπέρ αύτό καί ώρμησεν εις τήν όδόν. Εφαίνετο 

μακράν νέφος κονιορτοΰ. Ο Α ζάμ α ; έτρεχε έπί του 

άνδρείου Καρακύζη. 0  Κάσβις δράττει όμιλον καί 

τρέχων πυροβολεί' μένει πρός στιγμήν άκίνητος' 

αλλά βεβαιωθείς ό τι άπέτυχε έτριψε κραυγήν συνέ- 

τριψε τό  όπλον του κατά τώ ν  πετρών εις μυρία τρίμ.- 

μ α τα  καί έέρίφθη κατά γής έλοφυρόμενος ώς παι- 

δίον* εμεινεν ούτω όλην τήν νύκτα. Οι άνθρωποι του 

φρουρίου συνήχθησαν περί αύτόν' δέν έκινήθη' τώ  έ

στειλα τό  άντίτιμον τώ ν  προβάτων του ' δέν ήθέλησε 

νά τό  έγγίση. Τήν έπιούσαν τό  πρωί όμως έπανήλ- 

θεν εί; τό  φρούριον καί ήρώτησε τό  όνομα του κλέ

πτου. 0  δέ σκοπός, όστις είχεν ϊδει τόν Αζάμαν λύ- 

οντα τό  άλογον καί φυγόντα είπε τό  όνομ.α χωρίς 

δυσκολίας. Του δέ Κάσβις, άκούσαντος τό  όνομα 

τούτο οί οφθαλμοί ¿σπινθηροβόλησαν καί άνεχώρησεν 

εις τό  χωρίον όπου έζη  ό πατήρ τού Αζάμα.

—  Κ α ί ό πατήρ ;

—  0  Κάσβις δέν τό ν  εύρε' διότι είχε περάσει 

μερικάς ήμέρας δέν είξεύρω πού' έάν τού το  δέν έ- 

τύχαινεν ό Α ζάμα ; δέν θά κατώρθονε νά άρπάση τήν 

άδελφήν του.

Ο τε ό πατήρ επανήλθε, ούτε υίόν, ούτε κόρην είχε' 

διότι ό κλέπτης, υποπτευόμενο; ορθότατα ό τι ή κε

φαλή του δέν θά έμενεν άσφαλής έπί τώ ν ώμων 

του, έάν άπήντα τυχόν τό ν  Κάσβις, έγινεν άφαντος, 

β ά  ήνώθη βεβαία πρός συμμορίαν τινά  ληστών 

καί θά έφονεύθη πέραν τού Τερέκ ή τού Κουβάν 

πρός τού όποιου τήν όδόν έτράπη.

όμολογώ  ό τι όλα ταύ τα  μέ έξέπληξαν πολύ. 

Εύθός ώς έμαθα ό τι ή Κιρκασία εύρίσκεται παρά 

τώ  Γρηγορίω Αλεξάνδροβις, έφόρεσα τάς έπωμίδα; 

μου, έζωσα  τό  ξίφος καί υπήγα εί; αύτού.

Τόν εύρον κατακείμενον εί; τό  άνάκλιντρον τού 

πρώτου δωματίου του καί τήν κεφαλήν έχοντα έ- 

στηριγμένην εις τήν μίαν χείρα, εις τήν άλλην δ 

έχοντα έσβεσμένην πίπα ν, I I  δευτέρα κάμαρα ήτο 

κεκλεισμένη καί τό  κλειδίον δέν ή το  εις τήν κλει

δαριάν. έβηξα , έκτύπησα μέ τάς πτέρνας μου τό  

πάτωμα, άλλ’ ¿προσποιείτο ό τ ι δέν μέ ηκουε.

«  Κύριε άνθυπολοχαγέ, είπα πρός αύτόν αύστη- 

ρώς όσον ήδυνάμην. Δέν φαίνεται νά παρετήρησες 

ό τ ι ήλθα εις τό  δωμάτιόν σου.
—  Α ! καλ’ ημέρα, Μάξιμε Μάξιμις. Αέν θέλει; 

μίαν π ίπ α ν ; άπεκρίθη χωρίς νά έγερθή.

—  Συμπάθειαν' δέν είμαι ό Μάξιμος Μάξιμις, 

άλλ’  ό λοχαγός σου.

—  Τό αύτό είναι. . . Δέν θέλεις τ σ ά ι . . . έάν 

είξευρε; ποία λύπη μέ τυραννεϊ.

—  Είξεύρω όλα άπεκρίθην, πλησιάσας εις τό  ά- 
νάκλιντρον.

—  Τόσο) καλλίτερα δ ιότι δέν έχω όρεξιν διη- 

γηματικήν.

—  Κύριε άνθυπολοχαγέ, έκαμε; πράγμα διά τό 

οποίον είμπορούν νά μ.έ θεωρήσουν υπεύθυνον.

—  Α  ! πά ! τ ί  τρέλα ! Πρό πολλού τό  έσυμ- 

φωνήσαμεν.

—  Μή παιγνίδια ! δό; με τό  ξίφος σου.

—  Μιχαήλ, τό  σπαθί μου » .

0  Μιχαήλ έφερε τό  ξίφος. Εκπλήρωσα; δέ ουτω 

τό  χρέος μου έκάθησα παρ’ αύτόν καί τώ  είπα'

Ομολόγησε, Γρηγόριε Αλεξάνδροβις, ό τ ι ή πράξί; 
σου δέν είναι καλή.

—  Ποία πράξίς μου δέν είναι καλή !

—  Ν ’ άρπάση; τήν Λευκήν . .  . καί αύτός ό ά 

θλιο; Αζάμας. . . At, τ ’ ομολογείς;

—  Μέ άρέσει. »

Τί ν’  άπαντήση τ ι ;  εις αύτό ; Εμεινα έκπληκτος.

. . Μετά στιγμιαίαν δέ σιωπήν, είπα'

«  Εάν ό πατήρ τη ;  τή ν  ζητήση θά άναγκασθή; 

νά τήν έπιστρέψη;'

—  Αιόλου.

—  Αλλά θά μάθη ό τ ι είναι εδώ.

—  Καί πώς θά τό  μάθη ; »

Εμεινα καί πάλιν άφωνος.

«  Ακούσε, Μάξιμε Μάξιμις, είπεν ό Πέσοριν ¿γει

ρόμενος, είσαι τίμ ιος άνθρωπος . . . Εάν άποδώσω- 

μεν τήν νέαν εί; τό ν  άγριον αύτόν, ή θά τήν σκο- 

τώση  ή θά τήν πωλήση. Τό πράγμα έγινε δέν έμπο- 

ρούμεν πλέον νά έπισθοδρομήσωμεν. Αφες την εις τό  

οίκημά μου καί πάρε τό  ξίφος μου . . .

—  Δεΐξέ μέ την, είπα.

—  Είναι έκεΐ άλλά δέν είναι δυνατόν νά τήν ί- 

δή; σήμερον. Κάθηται εί: μίαν γωνίαν τυλιγμένη εί; 

έν σκέπασμα, δέν λέγει λέξιν καί δέν βλέπει κανένα, 

καί άγρια αΐξ είναι δέν είναι τόσον δειλή .Επήρα είςτήν 

υπηρεσίαν μου τήν γυναίκα τού έκκλησιάοη, ή οποία 

γνωρίζει τά  ταταρικά, θά τήν υπηρετήση καί θά τήν 

συνειθίση ολίγον κα τ’ ολίγον εις τήν ιδέαν ό τι είναι 

ίδική μου. Δ ιότι εις κανένα άλλον δέν θά άνήκη ποτέ,» 

προσέθηκε γρονθοκοπήσα; τήν τράπεζαν. Συγκατε- 

τέθην εις όλα. Υπάρχουν άνθρωποι εις τούς όποιου; 

πρέπει πάντοτε νά ΰποχωρώμεν.

«  Κ α ί πώς ! ήρώτησα τό ν  λαχαγόν κατώρθωσε 

νά τήν συνειθίση εις τόν εαυτόν του, άπέθανεν αύτή 

δούλη, ποθούσα τήν πατρίδα της !

—  Καί διατί νά ποθήση τήν πατρίδα της ; μήπως 

δέν έβλεπεν εις τό  φρούριον τά  αύτά βουνά τά  όποια 

έβλεπε άπό τό  χωρίον της, —  τίπ οτε περισσότερον 

δέν θέλουν αύτοί οί άγριοι.—  Επειτα  ό Πέσοριν τήν 

έδιδε καθημέοαν κάνέν δώρον. Κ α τ ’ άρχάς ¿σιώπησε
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καί άπέ^ριψε τά  δώρα ΰπερηφάνως. Αύτά όμως έ- 

πέρασαν εί; τάς χείρας τή ; γυναικός τού έκκλησιάρτ, 

καί διήγειραν τήν ευγλω ττίαν της. Καί τ ί  δέν είναι 

αξία νά κάμη ή γυνή δι’  £ν κουρέλι ! . . . Α λλ ’ άς 

άφήσωμεν αύτά . . . ό  Πέσοριν έπί πολύ έκοπίασε 

πολύ' έμαθε τήν ταταρικήν γλώσσαν" καί έκείνη δέ 

ήρχιζε νά έννοή τήν εδικήν μα;' άλλ ’ άν καί ήρχιζε 

νά συνειθίζη εις τήν μοίραν της καί παρετήρει πολ- 

λάκκ; κρυφίως τόν Πέσοριν, ήτο πάντοτε κατηφής, 

¿τερέτιζε μόνον τά  τραγούδιά της καί τόσον συγκι

νητικά, ώ στε κατεθλίβετο ή καρδία μου όταν τήν 

ήκουα άπό τήν γειτονικήν κάμαραν. Μίαν ήμέραν 

είδα σκηνήν τήν όποιαν δέν θά λησμονήσω ποτέ. Η 

Λευκή έκάθητο εις μικρόν σκαμνίον εις τήν κάμαράν 

της, ό δέ Πέσοριν όρθιος ενώπιον αύτή; έλεγε.

« Ακουσέ με, άγγελέ μου, είξεύρεις γρήγορα, ή αργά 

θά μέ άνήκη; διά τ ί  λοιπόν μέ τυραννεϊς ! Αγαπάς 

κάνένα; . .  . Είπέ το  καί σέ άφίνοι νά έπιστρέψη; 

εί; τόν πατέρα σου. »  Σχεδόν άόρατος τρόμ,ος διέ- 

δραμε όλον της τό  σώμα καί άνένευσε. «  Μέ μι

σείς λοιπόν έντελώς ; »  ΰπέλαβεν. Εκείνη άνεστέναξε. 

«  Π  ή θρησκεία σου σέ άπαγορεύει νά μέ άγαπή- 

σης ; »  ϋχρίασε καί έσιώπησε. «  Πίστευσέ με ό Αλ

λάχ είναι ό αύτός δι’  όλους τούς άνθρώπους, καί έάν 

μέ συγχωρή νά σέ άγαπώ , διατί θά σέ άπαγορεύση 

τάχα  νά μέ άποδώση; τόν έρωτά μου; »  ταύ τα ; ά- 

κούσασα τάς λέξεις ή Λευκή τόν έκύτταξε κατά μέ- 

τωπον, ώς εί νέα ιδέα τήν κατέλαβε. Δυσπιστία καί 

έπιθυμ,ίανά πεισθή έζωγραφήθησαν έν ταύ τώ  εί; τούς 

όφθαλμούς τη ;' καί τ ί  όφθαλμοί ! έλαμπον ώ ; 
φλόγες.

«  Ακούσε, άγαπητή μου Λευκή, έξηκολούθησεν ό 

Πέσοριν, βλέπεις πόσον σέ άγαπώ' είμαι πρόθυμ.ος 

νά κάμω τό  παν διά νά σέ καταστήσω πάλιν εΰθυμον 

ώς πριν διότι θέλω νά εύτυχήσης’έάν λυπήσαι άκόμη, 

θ άποθάνω. Είπέ με άν άποθάνω, θά ήσαι εύ τυχή ;; »

Εκράτει πάντοτε τούς μαύρους όφθαλμούς της 

προσηλωμένους έπ’ αύτού. Επειτα άφ’ ου έμεινε έπί 

μικρόν σύνους, έμειδίασε γλυκά καί έκλινε τήν κε

φαλήν δεικνύουσα ό τι έκάμφθη.

Αύτός δέ τήν έλαβεν άπό τής χειρός καί τήν πα- 

ρεκάλεσε νά τόν έπιτρέψη νά τήν φιλήση' άλλ ’ έκείνη 
έπανελάμβανεν άσθενώς.

«  Μή, μή ! Σέ ικετεύω.»

Αύτός όμως έπέμεινε, άλλ ’ έκείνη δακρύουσα και 

τρέμουσα.

« Είμαι αιχμάλωτός σου, δούλη σου, είμπορεϊ; 

νά μέ άναγκάση; τό  είξεύρω, »  καί ήοχισε πάλιν νά 

χύνη δάκρυα.

ό  δέ Πέσοριν έκτύπησε τό  μέτωπόν του γρόνθον 

καί ήλθεν εις τό  άλλο δωμάτιον. Είσήλθον εις αύτού 

καί τόν ευρον περιπατούντα κατά μήκος καί πλά
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τος, σκυθρωπόν κ’ εσταυρωμένα; έχοντα τά ; χεϊρας.

« Τ ι σκέπτεσαι, αδελφέ; είπα

—  Είναι διάβολο; καί όχι γυναίκα, μέ άπεκρίθη, 

αλλά σέ ορκίζομαι δ τι 0ά τήν άποκτήσω.

Ανένευσα.

« Στοιχηματίζει; δ τι προ τού  νά παρέλθη μία 

έβδομά; . . .

—  Α ν θέλ·/!;. »

Εσφίγξαμεν τάς χεϊρας άμοιβαίω; καί έχωρίσθη- 

μεν· Τήν επιούσαν, ήγόρασεν εί; Κιζλιάρ, άπειρα 

δώρα καί περσικά υφάσματα.
« Μάξιμε Μάξιμις, μέ είπε πιστεύει; δ τι ασιατική 

καλλονή αντέχει κατά το ιαύτη ; καννονοστοιχία; ;

—  Δεν γνωρίζει; τάς Κιρκασίας, άπεκρίθην, έ- 

έχουν ηθικήν, καί διαφέρουν πολύ άπύ τά ; πέραν τού 

Καυκάσου Γεωργίας καί Ταταρίδας.

0  Γρηγδριος Αλεζάνδροβι; εμειδίασε καί ήρχισε 

νά συρίζη έμβατήριον άσμα.

Α λλ ’ έγένετο δ ,τι προεϊπα, τά  δώρα κατά τό  ή- 

μισυ επέτυχαν" έγινε Οαόραλεωτέρα καί ευαίσθητος 

καί τρυφερά άν θέλγς, αλλά τίπ οτε περισσότερον. 

Τό τε  αποφάσισε νά μεταχειρισθή τον έσχατον τρό

πον. ΓΙρονίαν τινα  έπέσαξε ένα ίππον, ένεδύθη κιρ- 

κασιακά ενδύματα, ώπλίσθη καί είσελθών εί; το  δω- 

μάτιόν της.

» Λευκή, ειπεν, είξεύρει; πόσον σέ αγαπώ ! Σε 

ήρπασα διότι ήλπισα ο τι εάν μ’  ¿γνώριζες καλλί

τερα θά μ.έ ήγάπας τέλος . . .  ΙΙπατήθην, χαΐρε ! Σέ 

δίδω ο ,τι έχω. Επίστρεψε άν θέλη; εί; το ν  πατέρα 

σου, είσαι έλευθέρα. Τδ κατ’ εμέ, σέ προσέβαλα, καί 

οφείλω νά τιμωρήσω τον εαυτόν μου. Πού υπάγιο ;... 

Δέν το  είξεύρω. Δέν θά τρ έξω  πολύ διά νά απαντήσω 

μίαν, σφαίραν ή κάμμίαν σπαθιάν. Τό τε  ένθυμήσου 

με, Λευκή, καί συγχώρησέ με. »

Λπέστρεψε το  πρόσωπόν του καί τή  έτεινε τήν 

χεϊρα, τελευταϊον αποχαιρετισμόν. Δέν τήν έλαβε 

καί έσίγησε. Εβλεπα διά σχισμάδο; τινο ; τη ;  Ούρα; 

τό  πρόσωπόν τη ; καί ή καρδία μ.ου έπιέζετο, τόση 

θανάτου ώχρότη; περιεχύθη εί; τήν ώραίαν μορφήν 

τη ;. Μ ή λαμβάνων άπόκρισιν ό Πέσοριν έπροχώρησε 

βήματά τινα  προ; τήν θύραν τρέμων" ητο άξιο; νά 

εκτελέση ό ,τι ειπε. Αλλά μόλι; έφθασεν εις τήν θύ

ραν καί εκείνη όρμήσασα έκλαυσε καί έόρίφθη εί; τον 

λαιμόν του. Καί έγώ  ήμην έκει όπισθεν τή ;  θύρα; 

κλαίων ώς μικρόν παιδίον.

«  Ομολογώ όμως, έπανέλαβεν ό λοχαγός στρίβων 

τόν μύστακά του, δ τ ι ήσθανόμην καί τινα  λύπην 

σκεπτόμενο; ό τι ποτέ γυνή δέν μέ ήγάπησε κα τ’ αυ
τόν τόν τρόπον.

—  Κ αί ή ευτυχία διήρκεσε", ήρώτησα.

—  Ναι, μάλιστα εκείνη μάς ώμολόγησε δ τι πολ- 

λάκις είδε τόν Πέσοριν εί; τό  όνειρόν τη ; καί δτι
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ποτέ άνθρωπος δέν έπροςένησε τόσην έντύπωσιν εις 

τό  πνεύμά της.

—  Είναι βαρετή ισ τορ ία ! »  ανέκραζα άκων. 

Δ ιότι περιέμενα τραγικήν λύσιν καί έσφάλην τής έλ- 

πίδος εντελώς. «  0  δέ πατήρ της, επανέλαβα δέν υ- 

πώπτευσεν δ τι ήτο εις τό  φρούριον ;

—  Μέ φαίνεται δ τι τό  όπώπτευσε" αλλά μετά 

τινα ; ήμέρας έδολοφονήθη ιδού πώς"

«  Ο Κάσβι; Ιφαντάσθη δ τι συναινούντο; τού πα- 

τρός του ί  Αζάμας έκλεψε τόν ίππον του" τουλάχι

στον αυτό πρέπει νά ύποθέσωμεν, διότι παρεφύλαξεν 

εί; τήν οδόν τόν γηραιόν ηγεμόνα έπανερχόμενον 

εσπέραν τινά, άφ’ ού μάτην άνεζήτησε τήν κόρην του. 

0  γέρων είχεν αφήσει τούς χαλινούς επί τού λαιμού 

τού ίππου του, οί δορυφόροι του ήσαν όπίσω καί λυ

πηρά·, σκέψεις κατεϊχον αυτόν. Αίφνης ό Κάσβις πηδά 

οι; αίλουρος ε ί; τά  όπίσθια τού αλόγου τόν ρίπτει 

κατά γής διά μαχαιριά;,δράττει τάς ηνία; καί φεύγει.»

«  Αντεστάθμισε τήν απώλειαν τού αλόγου του, 

είπα, έπιθυμών νά μάθω τήν γνώμην τού λοχαγού.

—  Εννοείται, άπεκρίθη ούτο;, καί κατά τά ; ι

δέας τού τόπου τούτο ήτο δίκαιον. »

Αγνοώ άν οί Ρώσοι ηναι άξιέπαινοι ή αξιόμεμπτοι 

διά τήν ευκολίαν μεθ’ ή ; υποβάλλονται εις τά  ήθη 

τώ ν χωρών εν « I ;  ζώσιν" άποδεικνύει δμως όπωςδή- 

ποτε εξαιρετικήν εϋκαμ,ψίαν χαρακτήρος καί νοΰν 

συγχωρούντα τό  κακόν, όσάκι; αδύνατον είναι νά τό  

έμποδίση.

Τό σαμοβάριον ήτο κενόν" οί δ’  έζευγμένοι ημών 

ίπποι ετρεμον πρό πολλού επί τή ; χιόνος" ή σελήνη 

ώχρία προς δυσμαΐς καί είσέδυεν όπισθεν μεγάλων 

καί άμαυοών νεφών, κοεμαμένων επί τώ ν  κορυφών 

τώ ν μακράν κειμένων όρέων, ώς έσχισμένου περιπε- 

τάσματος ράκη. Εξήλθομεν τής καλύβης. Παρά τά ; 

προρρήσεις τού λοχαγού, ό καιρός είχε καθαρισθή καί 

άνήγγελλεν ώραίαν πρωίαν" τόν άστρα έσχημάτιζον 

θαυμασία; ζωγραφ ία ; επί τού έρίζοντος, έπειτα δέ 

ήφανίζοντο αλλεπάλληλα, καθ’ όσον αί λάμψεις τής 

αυγή; περιεχέοντο ε ί; τόν γλαυκόν θόλον τού ουρανού, 

αί κλιτύε; τώ ν αποτόμων όρέων έφωτίζοντο μικρόν 

κατά μικρόν. Δεξιά καί αριστερά σκοτεινοί καί μυ

στηριώδεις κρημνοί, εί; ών τούς μυχούς ομίχλη πε- 

ριεδινεϊτο, ώς οί όφεις,διαδιδράσκουσα διά τώ ν σχισ

μάδων τώ ν βράχων, ώ ; εί έφοβείτο τήν προσέγγισιν 

τή ; ημέρας.

Τό πάν ησύχαζε καί έγαληνία έν τε  τιΤ» ούρανώ 

καί επί τή ; νή ;, ώ ;  πρέπει νά ήρερ.ή ή καρδία τού 

ανθρώπου έν τή  εωθινή προσευχή* λεπτή καί ψυχρά 

αύρα ΰπέπνεεν εκ σπανίων διαλειμμάτων άπ’ ανατο

λών καί άνώρθου τά ;  υπό πάχνη; κεκαλυμμένας χαί- 

τας τώ ν  ίππων. Ανεχωρήσαμεν άκολουθούντες τή 

άθλί$ πεντάδι ίππων, μόλι; έλκόντων τά  ά-
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Βάμβαξ.

1. Κάλυξ. —  2. Ανθος. —  3. Τό αύτό άνθος τήν βίαν ήμέραν. —  4. Τό αυτά τήν νύκτα. —  5. Περικάλυμμα. —  

6. Θήκη. —  7. Θήκη διανοιγομένη. —  8. Θήκη σχεδόν ώριμος. —  9. Θήκη ώριμο; —  βαμβάκιον 

τετελεσμένον. —  ΊΟ. Τό βαμβάκιον διηνεμωμένον.

μ,άξια επί τού όρου; Γού, έτοιμοι νά ΰποβάλωμεν τώ  

τροχώ πέτραν όπως πρό; στιγμήν άνακούφισωμεν 

τού; άσθμαίνοντα; ίππου;. Η κατηοαμένη αυτή ό- 

δό; έφαίνετο άγουσα εί; τόν ουρανόν καί ανέβαινε 

κατ’ ευθεϊαν γραμμήν δσον μακράν ή όρασι; εξετείνετο, 

κρυπτομένη έπειτα εί; τά  νέφη, φαινόμενα τήν ήμέ

ραν εκείνην δ τι άνεπαύοντο επί τής κορυφή; αυτού, 

ώς ιέραξ ένεδρεύων τό  θϋμ.ά του" ή σπάνι; τού άέρο; 

έγένετο τοσαύτη ώστε ήναγκαζόμην νά έφίσταμαι 

συχνά, τό  αίμα ανέβαινε εί; τήν κεφαλήν μου καί ό
μως ήσθανόμην όλόκλ.ηρος άνέκφραστον ευτυχίαν καί 

ευθυμίαν, διότι ήσθανόμην έμαυτόν ΰπεράνω τού κό

σμου ίστάμενον. Απερχόμενοι μακράν τή ; κοινωνίας 

καί πλησιάζοντε; εί; τήν φύσιν γινόμεθα πάλιν παιδία" 

πάν τό μή άνήκον εί; τήν ψυχήν, πάν τό  ΰπ αυτή; άπο- 

κτηθέν άποσπάται άπ’ αυτή;" έπανέρχεται εί; τήν 

προιτην αυτή; ΰπαρξιν καί εί; τήν έν τώ  μέλλοντι. 

Οστις έπλανήθη, ώ ;  έγώ, έπί έρημων όρέων καί πα- 

ρετήρησεν επί μακρόν τά  φαντασιώδη αυτών σχή

ματα , δστι; άνέπνευσεν άπληστος τόν άέρα τώ ν κοι

λάδων καί τώ ν  υψηλών κορυφών, έκεΤνο; έννοεΐ βε

βαίως τήν έπιθυμίαν μου νά περιγράψω τά  έπαγωγά 

ταύ τα  σκηνογραφήματα.
Σ.

( " Ε .τ ιτα ι τό  τ ί . Ι ο ΐ · )

Β Α Μ Β Α Ξ .
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Είδομεν πρό τινο; χρόνου χάρτην τού εί; έκάστην 

ευρωπαϊκήν χώραν είσαγομένου βαμβακιού μ ετ’  έν- 

δείξεω ; τή ; προελεύσεως αυτού. Καί αί μέν άλλαι 

χώραι είσήγον όλίγον έκάστη, άλλ’ έν βλω μεγάλην 

ποσότητα, τό  δέ κυανούν χρώμ.α, εί; τήν Αγγλίαν έν 

τώ  χάρτει όρισθέν, έξ Αμερικής μέν μάλιστα καί έξ 

Ινδιών δέ, καί άλλοθεν έκρέον, είσέπιπτε λάβρον εί; 

τήν Αγγλίαν καί βεβαίως ύπερδιπλάσιον τού εί; 

πάσαν τήν λοιπήν Ευρώπην είσαγομένου βαμβακιού.

Περί τούτου λοιπόν τού έλαφροτάτου βαμβακιού, 

τού τοσαύτην βαρύτητα έν τή  άγγλική π λάστιγγ ι 

έχοντο;, δέν είναι κακόν νά είπο>μεν ολίγα; λέςεις, 

άφ’ ού μάλιστα είναι έν τ ώ  παρόντι έκ τώ ν ίσχυρο- 

τά τω ν  τώ ν  ανθενωτικών οπλών.

Ô βάμβαξ, έκ τή ;  οικογένειας τώ ν  μαλαχοειδών, 

έχει καρπόν ούτινος ή μεσοσχιόής σπερμοθήκη περιέ

χει τό  βαμβάκιον, τό  αίτιον τής ένδειας τώ ν αγγλικών 

βαμβακουργείων καί μάλιστα τώ ν  τή ; Λιβερπόλεως. 

ί ΐ  παρατιθεμένη είκών παρίστησι φυτόν βάμβακος 

μετά τού άνθους καί τού καρπού του, ήτοι, .Ιτπύςιου 

ή βήχηC, κατά τάς διαφόρους αυτών καταστάσεις, ά- 

νάπτυξιν, αϋςησιν καί ώρίμανσιν. 0  πολύτιμος τού 

βάμβακος χ>οΰς ή τύγη  (έξ ού duvet διά τού Λα-
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τινικοϋ lypba ) συλλέγετα; τον Σεπτέμβριον' τό τε  

αί περιέχουσαι αυτόν Ο/jxat, ώριμάσασα; εντελώς 

διχνοίγουσιν αύτώ διέξοδον. Διακρίνετα; δε τά 

βαμβάκιον εις βαμβάχιοχ έχίμηχες καί βαμβάχιοχ  

βραχύ. Εκ του έπιμήκους τό  καλλίτερον προέρχε

τα ι έκ Γεωργίας, τής νήσου Βουρβώνος, έξ Α ίγυ

πτου καί Καΐένης. Εκ του δευτέρου προτιμ ίτα ι τό  

τή ; Λου'ίζιάνης, τή ;  Αλαβάμη; καί τής Καρολίνης. 

Καί ή Μακεδονία δε παράγει καλόν βαμβάκιον ε

ξαγόμενον ιδίως εις τά  Γερμανικά κράτη.
Ϊ Ι  χρήσι; βαμβακίνων υφασμάτων είναι άρχαιο- 

τά τη . Λυτός ό ήρόδοτος φαίνεται ο τ ι τόν βάμβακα 

εννοεί λ ίγων" «  Τά δε δένδρεα τά  άγρια αυτόθι φέρει 

καρπόν ε'ίρια καλλονή τ ε  προφέροντα καί αρετή τώ ν 

άπό τώ ν  ¿'ίων' καί έσθήτι οί ίνδοί άπό τούτων τώ ν 

δενδρέων χρέωνται »  Κ α τά  τόν δέκατον Μ. X . αι

ώνα οί Αραβες εΐσήγαγον εις Ισπανίαν καί ένεφύ- 

τευσαν τό  δενδρυλλίου τούτο. Μετ’ αυτούς, άλλα κατα 

τόν 1 4 αιώνα μόνον, τό  Μιλάνον καί ή ΐϊνετία ήγει- 

ρον βαμβακουργία. Κ α τά  τόν Univers illustré (έτος 

Δ ', άριθμ. 1 78) ό πρώτος έν Αγγλ ία  υδρόμυλος πρός 

υφανσιν τού πολυτίμου χνοός κατεσκευάσθη τώ  1771 

έν Κρομφόρδνι (Δέρβυ) υπό τού  περίφημου Αρκου- 

ράϊτ. Α λλ ’ αν καί μεταξύ τώ ν τελευταίων παρα- 

δεχθέντων τό  βαμβάκιον κρατών υπάρχω ή Αγγλία , 

εισάγει μέν όσον εΐδομεν άνωτέρο», έξάγει δέ υπερ 

τά  (300 εκατομμύρια κατεργασμένου βαμβακιού. 

Μ ετά τήν Αγγλίαν καί τελευταία εΐσήγαγεν αυ

τόν ή Γαλλία χάρις εις τόν τά  πρώτα ύφαντεΧα 

βαμβακιού συστήσαντα Αγγλον Μίλνην εις τόν ο

ποίον Λουδοβίκος ό lu ', έχορήγησε τ ώ  1 7 8 3 ,6 0 , 

000, φράγκων, τόπον καί έτήσιον μισθόν 6,000 

φρ. πρός έγκατάστασιν τού πρώτου ύφαντείου. Α ι 

δέ ΐίνωμέναι πολ ιτεΐα ι έξάγουσιν ύφασμένου βαμ

βακιού 400 εκατομμύρια περίπου.
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Λειτουργία’. (1 ) έκαλοΰντο παρ’ Αθηναίοις παν

τοία, έργα, έπιβαλλόμενα υπό τής πόλεως εις τού ; 

πολίτας, διά τώ ν  οποίων δέν άπελάμβανε μ.έν πρό

σοδον, άπηλλάττετο  όμως δαπάνης- ήσαν δέ αίιται 

τακτικαι ή έγκύκλιοι, γινόμενα*, κατ’  έτος, καί εις 

χρόνους ειρήνης, κατά τινα τά ξιν , καί έκτατοι διά 

τήν χρείαν τού πολέμου.

Κα ί τώ ν μέν έγκυκλίων ή έπισημοτάτη είναι ή

(1 ) Τ ο Ο τ ’  ε σ τ ι  χυρίω;, έργον  υ π έ ρ  τ ο ΰ  δήμου, ά π ό  τ ο Ο  

λ  ε Τ τ ο  ν  κ α ι  έ  ρ  γ  ο  ν .  Δ ι ό τ ι  Χ εΤ το ; ( λ έ ϊ τ ο ; ,  λ ή ΐ τ ο ; )  ά π ό  τ ο Ο  

λ ε ώ ;  εΐναππι δ η μ ό σ ι ο ; . —

χορηγία, δηλ. ή κατάστασι; χορού πρός μουσικούς 

άγώνα; εις Ιορτάς τελουμένας μ ετά  διδασκαλίας 

σκηνικών παραστάσεων, τραγοιδιών, κωμωδιών, σα

τυρικών δραμάτων, μετά έορτωδών ασμάτων ή δι

θυράμβων, ή μ ετά  μουσικών έργων κιθαρωδών αύ- 

λωδών ή μετά χορών ώς πυρριχιστών καί τώ ν  το ι

ούτων. Χρέος δέ τού χορηγού ήν νά άνεΰρή τά  α

ναγκαία τού χορού, και νά πληρόνη δέ τούς μή έ

χοντας χρέος νά έμφανισθώσιν άμ-ίσθί" πρός δέ τού

το ι; νά διδάξη καί άσκησα) αυτούς, νά τρέφω κα τ*  

τόν χρόνον τούτον, καί νά προμηθεύσω εις αυτούς 

τά ς  αρμοδίους εις τήν διδασκαλίαν στολάς καί κό

σμους (1 ), πράγματα άπαιτούντα ού μόνον κόπον 

καί μόχθον, άλλ’  έπί μεγαλοπρεπών καί πολυαρίθ

μων χορών καί δαπάνα; μεγάλα;. Αναγινώσκομεν 

π.χ. ό τι εις δύο χορηγίας τραγωδιών έδαπανήΟησαν

3.000 δραχμών, εις μίαν μόνην τραγικήν χορηγίαν

3.000 δρ. άπ’ έναντία; δέ δι’  ένα κυκλικόν ή διθυ

ραμβικόν χορόν μόνον 300 δρ. δι’  ενα έκ παίδων ά- 

ποτελούμενον χορόν πυέρυχιστών 700 δρ. δι’ έ’να 

κωμικόν χορόν 1 600 δρ. Εί δέ καί οί χορηγοί,ή υπό 

μεγάλου προς τό  έργον διαφόρου, ή υπό φιλοδοξίας 

καί σπουδής πρός τήν τού δήμου εύνοιαν, επρατ- 

τον πλέον τού δέοντος, αύτή όμως καθ έαυτήν ή 

χορηγία ήν πάντως δαπανηρόν έογον, άπό τού ό

ποιου οί πλεΐστοι άσμένως έβλεπον εαυτούς άπαλ- 

λαττομένου;' όθεν κατά  τούς χρόνους τού Δημοσθέ

νους, ό τε  ή εύπορία καθόλου έλειψε, πολλάκις δύ- 

σκολον ήν νά εύρωσι τόν διά τάς εορτάς άπαιτού- 

μενον άριθμόν χορηγών' ώ στε η πόλις αύτή άνεδέ- 

χετο τήν χορηγίαν, καί διά τούτο χοροί τινες, καί 

ίσως όλοι, κατηργήθησαν, ώς είναι γνωστόν περί τού 

τής κωμωδίας.

όμοια άν καί ή ττον  δύσκολος λειτουργία ήν ή 

Γυμνασιαρχία διά τάς μ ετά  γυμνικών άγιόνων τ ε 

λουμένα; εορτάς. (2 ) Χρέος δέ τού Γυμνασιάρχου ήν, 

ιός φχίνεται, νά άσκηση, εις τ ά  γυμνάσια έκείνους οί 

όποιοι ήθελον νά έμφανισθώσιν ώς άγωνισταί, νά 

τρέφω κύτούς κατά  τόν χρόνον τής άσκήσεως, καί 

κατά τούς αγώνας αύτούς νά παρασκευάσω τήν ά- 

ναγκαίαν κατασκευήν καί διακόσμησιν τής παλαι- 

στρας. Εις εορτάς δέ τινας έγίνοντο πεζοδρομία·, ή 

ιπποδρομία! μετ’  άνημμένων λαμπάδων,, καί ή χο

ρηγία τή ;  πρός τούτο δαπάνης ήν έπίσης λειτουργία 

τις συγγενής τής γυμνασιαρχία;, λαμπαδαρχία κα

λούμενη. Κ α τά  δέ τινα  δήλωσιν τού Λυσίου εςω- 

δευσέ τ ι ;  διά τήν εί; τα  Προμήθεια γυμνχσιαρχίαν, 
εορτήν μετά λαμπαδοδρομίας τελουμένην, 1200 

δραχμάς.

(1 ) Ίδέ Βοικγίου πολίτικη; οικονομία; 1. σ. G00 κ.. ξ, 3.
(2 ) Λΰτόθ·. « λ .  609 κ.ς.

Ετέρα δέ λειτουργία ήν ή Αρχιθε&ιρία, ήτοι η ή- 

γεμονία έορτασίμου πρεσβεία; (θεωρίας)' τοιαύτας 

δέ άπέστειλεν ή πόλις εις πολλάς έξωτερικάς εορτάς" 

τού των δέ αί δαπάναι έχορηγούντο βεβαίως τ ό  μέν 

εκ τού δηαοσίου ταμείου, τό  δέ καί ύπό τού  άοχι— 

θεωρού, καί, έάν ούτος έσπούδαζε νά άναδειχθή ά 

ξιος τής πόλεως, ήσαν πολλάκις ίκανώς αξιόλογοι. 

(1 ).  Εκτός τού των ύπήρχον έ τ ι άλλαι τινέ; ή ττον 

γνωστα ί λειτουργίαι, ώς ή λόρηφορία, περί τής ό

ποια; ούδέν άλ/.o γινώσκομεν ή ό τι άνεφέοετο εί; 

τήν πομπήν ή όποία έτελεΧτο κατά τά  Σκιροφόρια 

πρός τιμήν τής Αθήνας, καί κατά  τήν όποιαν αί Α^· 

ρηφόροι, τέσσαρες κόραι έκ τώ ν  εύγενεστάτων, αί 

καί εις τήν άπεργασίαν τού ίερού πέπλου μετασχού- 

σαι, ώφειλον νά πομπεύσωσι' πρός δέ τού το ι; είδος 

τ ι  τριηραρχική; λειτουργίας ήν ή κατά τά ς  εορτάς 

άρματοδρομία καί αί σκιαμαχία! τώ ν πλοίων. Καί 

εί; έκάστην δε τώ ν  φυλών καί δήμων ιδίως έγίνοντο 

λειτουργίαι, καί δή τό  μέν έστιάσι; τώ ν φυλετών ή 

δημοτών εί; εορτασίμους παραστάσεις, τό  δέ χορη- 

γία ι, καί γυμνασιαρχία; κατά  τού ; έν το ΐς δήμοις 

τελουμένου; πανηγυρικούς άγώνα ; (2 ). Εις τά ;  λει

τουργία ; τούλάχιστον τάς υπέρ τής όλης πόλεως γι- 

νομένας, ύπεβάλλοντο κατά νόμον μόνον οί πλού

σιοι, τώ ν  όποιων ή περιουσία συνίστχτο εί; μετο

χήν μεταλλείου, έπειδή ¿φορολογούντο άλλως ύπό 

τή ; πόλεως. Ελεύθεροι δέ άπό τώ ν  λειτουργιών ή

σαν, τινέ; μέν ένεκα μεγάλης πρός τήν πόλιν εύερ- 

γεσίας, άλλοι δέ ένεκα αξιώματος, ώς οί άρχοντες 

κατά  τόν χρόνον τή ; αρχής αυτών. Εκτός δέ τού

τω ν  ήσαν έ : ι  ελεύθεροι αί ανέκδοτοι επίκληροι κό

ρα; καί τά  όρφανά μέχρι τού πρώτου έτους μετά τήν 

ενηλικιότητα. Ούδεί; δέ ήν υπόχρεοι; νά έκτελέση 

συγχρόνως πλείονα τή ; μ ια; λειτουργία; ή δύο λε ι

τουργίας εί; δύο κατά συνέχειαν έτη. (3 ) Περί δέ 

τή ; ακολουθίας, καθ’ ήν ώφειλον νά έκτελώσιν αύ- 

τάς οί εί; τα ύ τα ; υπόχρεοι, ύπήρχον φυσικώς νομι- 

. κοί τινες ορισμοί, τώ ν  όποιων όμως ή χρήσις εί; έ

κάστην ιδίαν περίστασιν άπήτει ιδίαν σκέψιν' όθεν 

εργον τώ ν  φυλών ήν (δ ιό τι αΰται ώριζον ώς έπί τό 

πλεΧστον έκάστη ένα λειτουργόν) νά σκέπτωντα; 

καί νά α π οφ α σ ίζω « περί τούτων. Εάν δέ τ ι ;  δέν 

ήρέσκετο εις τήν άπόφασιν τούτων, άλλ’ ένόμιζεν 

άλλον τ ι  να μάλλον υπόχρεων έαυτού, ή δυνατό ού- 

τος, ώς εί; τήν εισφοράν καί τήν τριηραρχίαν, νά 

προτείνω τήν ανταλλαγήν τή ; περιουσίας έκ τούτου 

δέ πολλάκις προήρχετο δίκη, κατά τήν όποιαν ό 

άρχων, εις τόν κύκλον τού όποιου άνήκεν ή φροντί;

(1 ) Αυτόθι σελ. 300 κξ.
(2 ) Αυτόθι σελ. 616 καί Σνοιαανν. εί; Ίσαΐονσελ. 221, 

263, 387—
(3 ) Αύτόθ. σε).. 422.
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τής εκάστοτε εορτής, ειχεν ίσως τήν δικαιοδοσίαν.

Σπουδαιότερα δέ καί δαπανηρότερα τώ ν  έγκυ

κλίων τούτων λειτουργιών ήν ή έκτακτος λειτουργία 

τή ; τριηραρχίας, ήτοι ή κ α τά ρ τ ι« ;  £νός πολεμικού 

πλοίου' διότι, άφ’ ότου οί Αθηναίοι είχον ού μόνον 

τριήρει; άλλά καί τετρήρεις, πεντήρεις, τριακοντό- 

ρους, ή λέξι; αυτή ήν έν χρήσει καί έν αναφορά πρός 

ταύ τας (1 ). Κ α ί πρό τώ ν Περσικών μέν πολέμων ό 

αριθμός τώ ν πολεμικών πλοίων ήν όλίγιστος" έκά

στη δηλ. τώ ν  48 Τίαυκραριών, ή, άπό τού Κλεισθέ- 

νους, τώ ν  30, χρέος είχε νά έξοπλίζω έν πλοΐον ά- 

γνοούμεν δέ πώς έγίνετο τούτο" ό τε  δέ ηύξήνθη ό 

στόλος, καί αί Αθήνα·, έγειναν κυρίως ναυτική δύ- 

ναμις, α ί Ναυκραριαι δέν ύπήρχον πλέον. Α λλ ’ ό Θε

μιστοκλής καταπείσας τού ; συμπολίτας του νά κα- 

ταργήσωσι τήν μέχρι τό τε  συνήθη διανομήν τής 

προσόδου τώ ν  τού Λαυρίου άργυρών μεταλλείων, 

καί νά δαπανώσι τά  χρήματα ταύ τα  εις τό ν  σ τό 

λον, ώρισε νά διδωνται τά  χρήματα ταύ τα  εί; εκα

τόν έκ τώ ν  πλουσιωτέρων πολιτών άνά έν τάλαντον 

(δ ιότι έκατόν ήν τό  όλον ποσόν τής προσόδου) καί 

άντί τούτου νά προσφέρω έ* «σ το ς  τού των άνά έν 

πλοίον (2 ). Βραδύτερον δέ οί στρατηγοί ώριζον έκεί

νους οί όποιοι ώφειλον νά τελώσιν ·έκάστοτε τοιη- 

ραρχίαν, τηρουμένου βεβαίως έν τούτο» νόμου τινο; 

καί άκολουθίας, περί ών όμως ούδέν έπί πλέον γ ι-  

νώσκομεν. Μόνον οί πλουσιότατοι δέ ύπεχρεούντο 

εις τήν λειτουργίαν ταύτην" διότι τριηραρχική περι

ουσία τίθετα ι πολλάκις άντί μεγάλης περιουσίας ού- 

δαμού δέ δηλούτα; όπόση ήν αύτη. Εάν δέ, ώς ά- 

ναφέρεται, έν τ ώ  περί πολιτεύματος τώ ν  Αθηναίων 

συγγράματ; (3 ) έξελέγοντο κα τ’ έτος 400 τριήραρ

χοι, υπολογίζεται ίσιος δι’  έκαστον πλοΐον είς τριή

ραρχος. Υπήρχον όμως καί συντριηραρχίαι τού τ ’ έστι 

ή δι’  έν πλοΧον λειτουργία έχορηγεΧτο κοινώς ύπό 

δύο" το  δέ πρώτον άποδεικτόν παράδειγμα ταύτης 

άνήκει εί; τήν Ολυμπ. 92, 2 (π. X. 411 ) (4 ). Προς- 

έφερε δέ ή πόλις τό  πλοΐον δηλ. σκάφος καί ίστόν, 

οί δέ τριήραρχοι ώφειλον νά φροντίσωσι περί τώ ν ά- 

παιτουμένων σκευών, περί αναγκαίων τινών βελ.τι- 

ώσεων καί περί τώ ν  ναυτών Τόν δέ μισθόν τού

τω ν παρεΐχεν ή πόλ.ις, βραδύτερον δέ καί τά  σκεύη, 

τώ ν  όποιων όμως τινές τώ ν  τριηράρχων δέν έκαμον 

χρήσιν, άλλ’ ήγόραζον άλλα έξ ίδίιυν, "να φανώσ; 

πατριωτικιότεροι" άπ’ εναντίας δέ άλλοι, ϊνα κατα- 

στήσωσι τό  βάρος όσον τό  δυνατόν έλαφρότερον έξέ- 

θετον τούτο ε ί; μειοδοσίαν (3 ). Επειδή δέ κατά  τόν

(1 ) Βοικχ. Έπ·.γρ. σελ. 167—
(2) Πολύαιν. Α , 30. 3.—
(3) Υ'ευο. Εενοφ. περί πολιτ. ’ΛΟην. Κεφ. 3 § i  Πκρα- 

βαλ. περί του άρ·.0αο3 τών πλοίων Στράβωνα Θ, σ. 393.
(4 ) Βοικχ. Πολ. Οίκον. σελ. 710.—  (3 ) Λύτοθ. σ. 717.
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τρόπον τούτον αί άπκιτούμίνάι παρχσκευχί ή κακώς 

ή βραδέως έξετελούντο, ενίοτε δε καί όλω ; παρημε- 

λούντο, έφηρμόσθη καί επί τή ; τριηραρχίας ή διά 

τήν εισφοράν πρότερον είσαχθεΐσα εις συμμορίας δι- 

αίρεσις, ώστε ή αί αύταί συμμορίαι έχρησίμευον καί 

πρό; τούς δύο σκοπούς ή τουλάχιστον α ί τριηραρχι- 

καί συμμορίαι έσχηματίσθησαν δλως άναλόγως πρός 

τάς τή ; εισφοράς. Πιθανώτερον δε είναι τό  πρώτον

(1 ) καθ’ ήν περίστασιν πρόδηλον είναι ό τι τό  βάρος 

έπιπτε μόνον εις τούς έν τα ΐ ;  συμμορίαι; ανήκοντας 

πλουσίους, οί δε διά τή ; εισφοράς άνήκοντες εις ταύ- 

τας πένητες ήσαν έλεύθεροι. Εις εκάστην δε συμμο

ρίαν ήν αριθμός τ ις  πλοίων επιβεβλημένος' ταύ τα  δέ 

διενέμοντο πρός άλλήλους τά  μέλη ταύτης ώστε 

ποτέ μέν περισσότεροι ποτέ δε όλιγώτεροι συνη- 

νούντο δι’ £ν πλοΐον' οί δέ οϋτο» συνενούμενοι εκα

λούντο συντελείς. Αλλά καί κατά ταύτην τήν διά— 

τα ξ ιν  οί τώ ν  συμμοριών προϊστάμενοι πλουσιώτα- 

το ι τριακόσιοι κατώρθουν νά άποβάλωσιν άφ εαυ

τώ ν τό  βάρος καί νά προστρέψωσιν αύτό εις τούς 

λοιπούς. Οθεν ό Δημοσθένης προέτεινεν άλλον τινά 

τρόπον, καθ’ 8ν ή τριηραρχία κατέστη  δασμός τις 

ώρισμένος καί άκριβώς προδιαγεγραμμένος. Η κατά 

συμμορίας δηλ. υπηρεσία κατηργήθη, άντί τούτου 

δέ διετάχθη νά συντελώσιν εις τάς δαπάνα; όλοι έ

κ το ; τώ ν  πενεστέρων, κατά  λόγον τής περιουσίας 

τω ν , τή ;  έξαρτύσεως ενός πλοίου έπιβαλλομένης 

εις δέκα τάλαντα , ώ σ τε  ό εχων έν τάλαντον ύπε- 

χρεούτο εις έξάρτυσιν ενός πλοίου, ό έχων είκοσι, 

δυο' οί δέ έχοντες περιουσίαν μικροτέραν τού  τα 

λάντου συνηνοΰντο μ ετ’  άλλων, έως ού ή περιουσία 

αύτών άπετέλει έν τάλαντον, καί έκαστος ώ - 

φειλε νά συνεισφέρη άναλόγως τής περιουσίας του.

(2 ) ό  χρόνο; τού έργου διήρκει, ώς καί πρότερον έν 

έτος' οί δέ τριηραρχήσαντες έπί τοσούτον χρόνον ή

σαν έλεύθεροι υπηρεσίας τό  επόμενον, ισως δέ καί τά  

δύο επόμενα έτη, άν καί τινες δέν έπωφελοΰντο έκ 

τού δικαιώματος τούτου. Α ί έτήσιοι δαπάναι δι’  έν 

πλοϊον ήσαν κατά  μέσον όρον 40 μναϊ έως έν τά 

λαντον. Μετά δέ τό  τέλος τής υπηρεσίας ήν ύπό- 

χρεως ό τριήραρχος, ό έξαρτύσας καί διοικήσας τό 

πλοϊον, νά δώση λόγον πρό τώ ν  λογισ τώ ν ' ούδόλως 

δέ είναι παράδοξον τούτο, έπειδή ωφειλε νά ά- 

ποδώση εις καλήν κατάστασιν τό  έμπιστευθέν εις 

αύτόν πλοΐον καί τά  σκεύη' πρός δέ τούτο ι; καί

(1) Παραβαλ. Άρχαιοτ. τοϋ δημοσ. Έλλην. δικαίου 
ύπό Σχοιμάνου σελ. 328, και αυτόθι Σαυππίου Κριτικήν 
ίπιστολ. είς Γοδ. "Ερμαννον σ. 130, Βοιμέλιον εις Άρχαιολ. 
έφημ. 1852 σ. 59, Βάκην Σχολ. 'Τπομν. Δ '. α. 156, Βε- 
στερμανν. είς Δημοσθ. Όλυνθ. Β. § 29. Τουναντίον Βοικχ. 
Πολιτ. Οίκον. 1. σ. 727, 681 καί Έπιγρ. σ. 178.—

(2) Βοικχ. Πολ. Οίκον. 1. σ. 727.—
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χρήματα έλάμβανεν άπό τού δημοσίου ταμείου ή 

πρός μισθοδοσίαν τώ ν  ναυτών ή πρός άλλας χρείας. (1 ) 

Οί άρχοντες δέ, εί; τους όποιους ωφειλε νά παραδώση 

τό  πλοΐον καί τά  σκεύη, ήσαν οί έπιμεληταί τώ ν  νεω

ρίων, οί όποιοι άν δέν έπραττε τούτο προσεκάλουν αύ

τόν είςτό  δικαστήριον. (2 ) Ην δέύπόχρεώς ό τριήραρ

χος νά μένη έν τώ  πλοίω έφ’ όσον ό δρισθείς διάδοχος 

αύτού διαδεχθή τούτον' έάν δέ ούτος δέν ήρχετο κατά 

τόν προσήκοντα χρόνον, ήδύνατο έ/.εΐνος ένεκα τής 

έκ τούτου έ=αυξησάσης ζημ ία ; νά έγκαλέση αύτόν' 

(δίκην τού έπιτριηραρχήματος.) (3 ). Εάν δέ τ ι ;  ένό- 

μιζεν ό τι τό  έργον έπρεπε νά έπιβληθή ούχί εί; αύ

τόν άλλ’ είς άλλον, ήδύνατο νά προσκαλέση τούτον 

είς άνταλλχγήν περιουσίας, ώ ; συνέβαινε καί είς τάς 

άλλας λειτουργίας. (4 ) Είχε δέ τό  δικαίωμα ό προ- 

καλούμενος νά ένεχυράση άμέσως τήν περιουσίαν τού 

προκαλοΰντο; καί νά σφράγιση τήν οικίαν αύτού καί 

άντιστρόφως ό προκαλών. Εντός δέ τριών ημερών 

παρέδιδον άμφότεροι άπόγοαφον τή ; περιουσίας τω ν, 

τού οποίου τήν αλήθειαν ώφειλον νά επικυρώσω« 

δι’ όρκου. Εάν δέ ό μέν εί; έπέμενεν άπαιτών άνταλ- 

λαγήν (άντίδοσιν), ό δέ άλλος άπέβαλλε ταύτην, έ- 

λύετο δικαστικώς ή ύπόθεσις, δικαζόντων τώ ν  στρα

τηγών (του τ ’  έστι εί; τήν τριηραρχίαν είς άλλας δέ 

λειτουργίας, άλλοι άρχοντες) καί οί δικασταί άπε- 

φάσιζον έάν δ προκαλούμενος ωφειλε ή τήν λειτουρ

γίαν νά άναδεχθή ή τήν περιουσίαν του νά άνταλ- 

λάξη ,ή , άντιστρόφως, ό προκαλών, καί νά παύση τής 

άπό τού άλλου άπαιτήσεως. Σπανίο/ς δέ έγίνετο άν- 

ταλλαγή  ή ούδέποτε, έπειδή ό προκαλούμενος έάν οί 

δικασταί έπέβαλλον εί; αύτόν τό  έν τώ ν  δύο, ή τήν 

λειτουργίαν νά άναδεχθή, ή τήν περιουσίαν του νά 

άνταλλάξη, προθυμότερον έδέχετο τό  πρώτον. Μέχρι 

δικαστική; δέ άποφάσεως προέβαινον πολλάκις.

Εάν δέ άναθεωρήσωμεν ήδη έν τέλει όλα ταύτα  

τά  είς του ; πλουσίους ¿^'-βαλλόμενα έργα, δυνατόν 

είναι νά νομίσωμεν ό τι δέν έχει άδικον ό συγγραφεύς 

τού μικρού περί πολιτείας Αθηναίων συγγράμματος, - 

λέγων ό τι ό δήμος έσκόπει διά τή ; δαπάνης ταύτης, 

ή όποια, μάλιστα δέ εις τάς έγκυκλίους λειτουργίας, 

έγίνετο πρός εύχαρίστησιν αύτού, νά καταστήση πέ- 

νητα; καί νά ταπείνωση τούς πλουσίους. Εάν όμως 

άπροκαταλύπτω; έξετάσωμεν τό  πραγμα, θέλει φανή 

υπ’ άλλην όψιν' βεβαίως δέν άρνούμ.εθα ότι, έάν α: 

λειτουργίαι δέν διενέμοντο δικαίως καί κα τ άξίαν 

τώ ν  είς ταύτας ύποχρέων, ήτο δυνατόν νά καταπιέ- 

ζω ντα ί τινες μεγάλως έκ τούτων, ώς καί άληθώς κα-

(1 ) Αυτόθι σ. 702 Παρα6. Έπιγρ. σ. 171.—
(2) Αϋτοθ. σ. 706.—
(3) Παραβ. Έπιγρ. σ. 491 καί 534.
(4 ) ’Αττικής δίκης σ. 551.—
(5) Βοικχ. Πολιτ. Οίκον. 1, σ. 749.

τεπ ιέζοντο ' καί τούτο δε είναι βέβαιον ό τ ι τινές ύπό 

ματαιοδοξίας ή "να καταστώσι προσφιλείς επραττον 

ύπέρ δύναμιν καί διέφθειρον τήν περιουσίαν των, 

τού το  όμως ήν έξαίρεσις τού κανόνος. Είς δικαίαν 

όμως διανομήν, ώς οί νόμοι προέγραφον, καί είς έμ- 

φρονα περιορισμόν είς τάς άπαιτήσεις τώ ν  νόμων, 

άνευ μικρολογίας, ώ ;  καί άνευ περιττή ; υπερβολής, ή 

δαπάνη ήν ούχί μ.εγαλειτέρα έκείνης, ήν ήδύναντο νά 

χορηγήσωσιν αί πρόσοδοι τώ ν πλουσίων, άνευ βλάβης 

τού κεφαλαίου τής περιουσίας. Δέν πρέπει δέ νά λησ- 

■μονώμεν ότι ή πρόσοδος τώ ν  κεφαλαίων ήν τό  πάλαι 

πολύ μεγαλειτέοα ή σήμερον ό τ ι κατά τήν δου

λείαν τό  κέρδος τού κεφαλαιούχου τοσούτον μεγα- 

λείτερον ήν, όσον έλιγωτέρα ήν ή μετοχή τού έργα- 

ζομένου ό τι καλώς διαχειριζόμενον κεφάλαιον ήτο 

δυνατόν νά διπλασιασθή εί; ολίγα έτη ' ταύ τα  δέ έ

χοντες κατά νούν, θέλομεν ομολογήσει ότι έκαστον 

ποσόν δαπανώμενον είς τάς λειτουργίας, σχετικώ; 

πρός τήν περιουσίαν τού λειτουργούντος, ούδέ τήν ή- 

μίση άξίαν είχεν έκείνης, ήν ήθελεν έχει κατά  τούς 

χρόνου; ημών τό  αύτό ποσόν έπί τή ;  αύτή; πε

ριουσίας.

Έ κ  τοϋ Γερμανικού.

Ε. II. Μ Ο ΤΧ ΤΟ ΪΡ ΙΙΣ .
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MÂMUTH.

 0 0 0 ----

Εν τα ΐ ;  έκθεσεσι πρό; τήν έν έδιμβούργω βοτα

νικήν εταιρίαν, άναφέρει ό William Muray τά  ά- 

κόλουθχ, άφορώντα τήν περιγραφήν τού των τώ ν  έν 

Εύρώπη άγνώστων γιγαντια ίων δένδρων, άτινα ένεκα 

τού μεγέθους αύτών έπωνομάσθησαν κολοσσιαία, γ ι- 

γαντια ΐα , καί πρός τιμήν τού άοιδ ίμου ναυάρχου

Welligton, Wellinglonia gigantea.
Ο πρώτος τόπος όπου άπηντήθησαν παριστάνει 

μικρόν τ ι  δάσος καλούμενον Calaveros grove, νύν 

δέ καλείται Mamuth, δάσος πλησίον τώ ν  όχθών 

τού ποταμού τού Αγίου Στανισλάου καί τού Αγίου 

Αντωνίου είς ύψος 4 ,600 ποδών υπέρ τήν επιφάνειαν 

τή ;  θαλάσσης. Ενταύθα εΰρέθησαν 92 τοιαύτα κο

λοσσιαία δένδρα. Εκτός τούτου άνεκαλύφθησαν άλλαι 

δύο τοποθεσία·, όπου φύονται, ή μία είς τό  Muri- 
posa μέ 460, καί ή ετέρα Fresno County μέ 600 

δένδρα. Τό υψο; τώ ν  δένδρων τούτοιν άναβαίνει μ έ 

χρι τώ ν  300 ποδών, ή δέ περίμετρος αύτών είς 90 

περίπου πόδας. Ó Muray είδε δένδρον τοιούτον τού 

οποίου τό  ύψος άνέβη είς 4 I 0 πόδας καί έτερον έχον 

περίμετρον 9 I 6 πόδας, άρα ΰψηλότερον τού θόλου 

τή ; εκκλησίας τού άγιου Πέτρου έν Ρώμη.

Τά  δένδρα τα ύ τα  άνυψούνται ώς γιγαντια ΐα ι ς-ή- 

^αι ρ4χρ’· τώ ν  2/3 τού υψους αύτών είναι άνευ 

κλώνων' ό φλοιός τω ν  είναι ένίοτε καθέτως διεόρηγ- 

μ.ένος, ώ στε φαίνεται όμοιος μέ ^αβδωτους κίονας. 

Α ί είς Αγγλίαν μετενεχθεΐσαι φωτογραφίαι τού δέν

δρου τουτου ¿προξένησαν τήν μεγίστην έντύπωσιν 

εις τούς περί τά  άντικείμενα τα ύ τα  καταγινομένους.

Μικρά τοιαύτα  δένδρα μετέφεραν εί; Ιρλανδίαν, 

ατινα πρός μεγίστην τώ ν βοτανικών εύχαρίστησιν 

ηρχισαν νά άνθίζουν καί νά καρποφορούν.

Ετερον ομοιον ώσαύτώς γιγαντιαΐον δένδρον άνε- 

καλυφθη καί είς άλλο μέρος τής Καλλιφορνίας όνο- 

μαζόμενον δοηιρβπ ίΓθηβ.

Ξ. ΛΑΝΔΕΡΕΡ.
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Ο Σ Α ΧΗΣ  ΤΗ Σ  ΠΕΡΣΙΑΣ.

Μ ετά τήν Á Ίμ ώ νε ιον  ειρήνην, μετά τήν κατάκτη- 

«τιν τή ;  Περσίας ύπό τού Μ. Αλεξάνδρου καί μετά 

την πτώσιν τού τοσάκις καταπολεμήσαντος τους 

Πέρσας βυζαντινού κράτους δέν υπάρχει πλέον λόγος 

έχθρας πρός τήν Περσίαν' τους κατ’ έξοχήν ύπό τών 

προγόνων ημών Ε>λήνων βαρβάρους θεωρουμένους, 

του; Πέρσας, δ.εδέχθησαν παρά το ί; άπογόνοι; αύτών 

άλλοι βάρβαροι, εί; ο6ς έφαρμόζεται τό  τού Αειστεί- 

δου' «  Αχρις άν ούτος (5 ήλιος), έφη, ταύτην πορεύη- 

τα ι τήν πορείαν, Αθηναίοι πολεμ.ήσουσι Πέρσαις υπέρ 

τή ; δεδηωμένη; χώρα; καί τώ ν  ήσεβημένων καί 

κατακεκαυμένων ιερών. »  Εύρισκόμεθα μακράν τής 

Περσία; καί δέν υπάρχει πλέον λόγο ; ΐνα  καύσωμεν 

τά ; Σάρδεις τού Πέρσου μ,ονάρχου, ούτε οί τής Ιωνία; 

Ελληνες πολεμοΰσι πρός τους Πέρσας. Ε ξ έναντίας, 

πρό τινων μηνών συνήψαμεν πρός τήν άδιακόπως 

έπί τά  κρείττω  προβαίνουσαν Περσίαν έμπορικήν 

συνθήκην διά τή ;  έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβεία; 

ήμών. Ó νύν Σάχης, ού τίνος παρατιθέμεθα τήν ει

κόνα, άντιγεγραμμένην έκ πρωτοτύπου περσικής ε

λαιογραφία;, σταλείση; τ ώ  Σουλτάνος, είναι μέγας 

φίλος τής προόδου καί έπιμελεία αύτού έκπαιδεύον- 

τα ι έν Γαλλία καί ίδίω ; έν Διέππη πολλοί Πε:σών 
παΐδες. 2.

Τώ  οντι παγκόσμ ιος  είναι ό γαλλικός Μ ηνύ τω ρ  

άφ οϋ έν αύτώ άναγκαζόμεθα ν’  άρυσθώμεν πληρο

φορίας τινάς περί τού ύπό τού άττικού άστεροσκο- 

πείου άνακαλυφθέντος κομήτου, τόν όποιον δέν πρέ

πει νά συγχέωμεν μέ τόν νύν φαινόμενον, άνακαλυ- 

φθέντα τό  πρώτον έν Μασαχυσέτη.
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Ο  Σ ά χ η ς  τής Π ιρσ ία ς .
<) Κ. Ιούλιο; Σμ ίδτ, διευθυντή; τού άστεροσκο- 

πειου Αθηνών, άνεκάλυψε τον νέον κομήτην ώρα; 

τινά ; προ του Κ. Τέμπβλ,τήν 2 Ιουλίου περί τήν δε- 

κάτην καί ημίσειαν τή ; νυκτό;. Τό άστρον εφαίνετο 

-ο τε  καί εί; τον γυμνόν οφθαλμόν, αν καί ήτο φέγ- 

γο ; σελήνη;, άλλ’ ή λάμψι; αυτού έλαττοΰτα ι ταχύ

τα τα . Ο Κ. Σμ ίδτ τον παρετήρησε μέχρι -ή ; 1 I 

ώρα;, ίσως δε καί τά ; επομένα; ημέρα; Οί δέ κύ

ριοι Σίμων και Τέμπελ ώρισάν τινα ; θέσει; τήν 5, 

ι ,  I I  και 16 Ιουλίου. Λυστυχώ; Φαίνεται ότι κάνέν

έκ τω ν μεγάλων αστεροσκοπείων δεν παρετήρησε 

τό ν  κομήτην. 0  Κ. \\ eiss αστρονόμο; τ*?,; Βιέννη; 

έσχεδίασε τήν τροχιάν κατά τά ;  παρατηρήσει; τω ν 2, 

3 καί 1 ο Ιουλίου' τό  δε αποτέλεσμα τού υπολογισ

μού αυτού συμφωνεί ίκανώς πρό; τήν τροχιάν τήν 

έκδοθεΐσαν υπό τού  Κ . Seeling έξ Λλτόνη;, καί στη- 

ριζομένην εί; θέσει; ή ττον πλησίον κείμενα;.

»Κ α τά  τά ; υποθέσει; τού Κ. Seeling, ί  κομήτη; 

είχε τήν 28 Ιουλίου εΐ; τά ; 10 τή ; νυκτό; άνάβασιν 

ευθείαν 13 ωρών, 13 λεπτών, 48 δευτέρων λεπτών

καί άρκτικήν εγκλισιν μια; μοίρα; 53  λεπτών 

καί έδυσε τήν ήμέραν εκείνην περί τήν 10 ώραν 

καί 43 λεπ τά  τη ; νυκτό;. Αλλ’  ή λάμψι; του μόλι; 

είναι τό  εκατοστόν τή ;  προτέρα;.

» 6  κομήτη; ουτο; έφάνη έξαίφνη; ώ ς δ μέγα; κο

μήτη ; τού παρελθόντο; «του ;. Α λλ ’ ή αναλογία αυ

τή  μόνον κα τά  τό  φαινόμενου υπάρχει, δ ιότι δ τού 

1 80 I εΐ/εν ήδη παρατηρηθή ει; τό  νότιον ήμισφαί- 

ριον πολύν χρόνον πρίν ή φανή εϊ; τήν Ευρώπην, έν 

ω  ό σημερινό; δέν ήρχησε νά ηναι καταφανής είμ.ή 

δ τε  άνεκαλύφθη. Τούτο εξηγείτα ι διότι ή Οέσις τή ; 

τροχιά; ολίγον κλίνει ιό; πρό; τήν εκλειπτικήν καί 

παρέχει περιήλιον διάστημα ίσον σχεδόν πρό; τό  με

ταξύ  γή ; καί ήλιου. Εκ τούτων εξάγετα ι δ τ ι ό κο

μήτη ; ¿πλησίασε πρό; ήμας μ.ετά ταχύ τη το ; ίση; 

πρό; τό  άθροισμα τή ; ιδία; αυτού μετακινήσεω; καί 

τή ;  τα χ ύ τη το ; τή ; γή ;, καί ό τι τήν σήμερον απέρ

χετα ι μετά τή ; αύτή; ταχύτη το ;. Τήν 4 Ιουλίου 

διέβαινε υπέρ τήν γήν ει; διάστημα 4 εκατομμυ

ρίων λευγών περίπου. »

6  δε Κ.Τέμπελ έπιστέλλει τά  έξη; εί; τον Σ ιφ α -  

<ρόρυτ τή ς  Μ α σσα .Ιία ς '

«  0  υπό τού πατρό; ί*όζα ανακαλυφθεί; κομήτη; τήν 

23  Ιουλίου είναι νέο;" δέν είναι δέ 5 οφθεί; τή  2  Ιου

λίου. Παρετήρησα χθες -»ό εσπέρα; ο τι ήν είσέτι εν 

τ ώ  άστερισμώ τού Καμηλοπάρδου, άλλ’ ήναγκάσθην 

νά μετακομίσω τό  τηλεσκόπιου εί; τόν κήπον, όπως 

ίδιο τό  μ-έρο; εκείνο τού ουρανού" ό άνεμο; όμως μέ 

εμπόδιζε νά παρατηρήσω άκριβώ;.

»  0  κομήτη; τού πατρό; Ρόζα ήν ωραιότατο; 

καίτοι δυσκόλω; εμφανή; πρό; τό ν  άπλώ ; βλέποντα" 

κατά τό  μέγα  μου τελεσκόπιον παρέχει οψιν παρα- 

πλησίαν τή  τού μεγάλου κομήτου τού 1801, άλλ’ εί; 

μικρότερου σχήμα" ό πυρήν αυτού, διάπυρο; μάλιστα 

καί ευδιάκριτο;, περιβάλλεται νεφελοειδεΐ πέπλοι 8 

Ιω ;  10 λεπ τών διαμέτρου" αντιτείνει δε τ ώ  ήλίω 

ουράν έως 4 μοιρών μήκους καί μ.όνον 10 έως 1 2 

λεπτών πλάτους. II μέν πορεία αυτού είναι βραδύ

τα τη , ή δε θέσι; κατ’ ευθείαν άνάβασιν 90 περίπου 

μοιρών και ή εγκλισι; 72 καί ήμ.ισεία;.

»  0  κομήτη; τή ; 2 Ιουλίου, ?ν ό διευθυντής τού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών Ιούλιο; Σμ ίδτ άνεκάλυψε 

τήν αυτήν ώ ; κάγώ  νύκτα ευρίσκεται τήν σήμερον 

παρά τον ισημερινόν εν τ ώ  άστερισμώ τή ;  Παρθένου. 

Εί καί έν ¿λίγα·.; ήμέραι; ήλαττώθη τό  τ ε  φώ ; καί 

ή πορεία αυτού, ήόυνήθην νά κατορθώσω παρατηρή

σει; έπ’ αυτού τά ; 23 καί 24 Ιουλίου. »

Τηλεγράφημα δ’εξ Αλγεριού τή ; 2 Αυγούςου 1802 

τετάρτην ώραν καί 2ο  λεπτά τή ;  εσπέρα;, σταλέν 

υπό τού γενικού διοικητού στρατάρχου καί δουκός 
Μαλακώφ πρό; τόν στρατάρχην \ a illan t, μέλος τή ; 

Ακαδημία;, λέγει ό τι τήν προτεραίαν κατά  τήν έν-
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νάτην καί 5ο  λεπτά τή ; νυκτό; ό Κ. Βυλάρδο; άνε

κάλυψε κομήτην έν τώ  άστερισμώ τού Καμηλοπάρ

δου εί; 6 ωρών ευθείαν άνάβασιν καί 1 7 μοιρών βο

ρείου πολική; άποστάσεως, μέγαν έχοντα πυρήνα καί 

διαφανεστάτην κόμην.

0  δεύτερο; τώ ν πρό μικρού άνακαλυφθέντων κο- 

ιητών, ό έν μέν Φλωρεντία τή  2 2 Ιουλίου παρατη

ρηθεί; υπό τώ ν Κ  Κ. Πακινόθου καί Τουσσαίντου, έν 

δέ ί ’ώμνι τή  25 ίουλίου υπό τού πατρό; Ρόζα, τή 

27  έν Κοπενάγη υπό τού Κ. Σχιελλεράπου, έγινε 

πλέον καταφανής ώ ; είπομεν καί ε ί; τόν γυμνόν ¿φ- 

θαλμ-όν καί θέλει φανή ωραιότατο; περί τό  τέλος 

τού μηνός (ε. ν) κατά τούς υπολογισμού; τού Κ. 

όρνσδέ'ίν, ώ ;  πάλιν δ Μ η τύ τω ρ  λέγει. Τήν ά. Αύ- 

γού7θυ καθ ήν παρετηρήθη εί; τόν μεσημβρινόν ,τή ; 

Βιέννη; διεκρίνετο ήδη άνευ τηλεσκοπίου. I I  κόμη 

αυτού είχε σχήμα ριπιδίου" ή ουρά είχεν ήδη μήκος 

ήμισεία; μοίρας τα ί; πρόιται; ήμέραι; τού Αύγούς-ου. 

Ο δέ πυρήν ίσχυρώς μ.εγεθυνόμενο; λάμπει ώ ; άστήρ 

έκτου μ.εγέθους.

Κ α τά  τό  αίδ. πατέρα Σέκχιν τό  μικρόν νέφο; 

είναι στρογγύλον, διαμέτρου 3 έω ; 4 λεπτών, έξέ- 

χον πρό; τό  ρ.έρο; τού ήλίου" άλλ’ ή ουρά μόλις αρ

χ ίζει νά φαίνεται.

Η τροχιά τού άστρου τούτου ομοιάζει ολίγον πρό; 

τήν τού κομήτου τού 770 , ΰπολογιζομένου κατά 

τά ;  σινικά; παρατηρήσεις.

Π ερίτά  τέλη τού Αύγούς-ου (ν.ε) ή λάμψι; τού κο

μήτου είναι δωδεκαπλασίων ή κατά τήν 31 ίουλίου. 

ΙΙερί μέσον τόν Σεπτέμβριον θέλει διέλθει τόν ιση

μερινόν καί θέλει δύσει τό τε  περί τά ; δέκα τή ; νυ- 

κτός" άλλ’ εί; τό  νότιον ήμισφαίριον δύναται νά πα

ρατηρηθώ επί πολύ μετέπειτα.

Τόν δε· τερον 6μω; τούτον κομήτην ούτε ό Πατήρ 

Ρόζα ; άνεκάλυψεν έν ί’ώμη πρώτο:, παρατήρησα; αυ

τόν τή  23 Ιουλίου, ούτε οί άστρονόμ.οι τή ;  Φλωρεν

τ ία ; τή  22 , άλλ’ ό ακάματος άμερικανό; άστρονό- 

μος, Κ. Τύτλη;, έκ Καμβρίγη; έν Μασαχυσέτη, ά- 

νααάλύψα; αυτόν τή  18 Ιουλίου ολίγον μετά τό 

μεσονύκτιον.

Τήν σήμερον, εξακολουθεί ό Μ ιμ-ύτοιρ  τή ; I 2/1 4 

Αΰγούστου, ό κομήτη; ευρίσκεται εί; άπόστασιν 8 

ή 9  μοιρών μόνον από τού αρκτικού πόλου" διαβαίνει 

δέ εί; τόν κατώτερον μεσημβρινόν πρό; τά ; ένδεκα 

καί ήμίσειαν τής εσπέρας. Η  λάμψι; είναι ήδη δι

πλάσιά ή τριπλάσια τή ;  έν τα ί; άρχαΐ; τού μηνός. 

Είναι λοιπόν καταφανή; ει; γυμνόν οφθαλμ-όν, άν ό 

ουρανό; ηναι καθαρός, μάλιστα μετά τήν δύσιν τή ; 

σελήνης, ήτοι τήν 1 1 3  Αύγουστου εις τήν έννάτην 

τή ; εσπέρας καί τήν 2/1 4 τήν δεκάτην καί τέταρ

τον. 0  κομήτη; ένεκα τή ; περί τόν πόλον θέσεώ; 

του μ.ένει όρατό; όλην τήν νύκτα. Τήν 7/19 Αύγού-
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στου θά άπέχη 11 μοίρα; άπό τοΰ πόλου καί τήν 

41/23 24 μοίρα;' μόνον δέ τήν 17/¿9 απέρχεται 

ίκανώ; μακράν τοΰ πόλου δπως φθάση εις τόν όρί- 

ζοντα  κατά  τόν κατώτερον μεσημβρινόν, καί τό τε  

θέλει Εχει δεκαπλασιονα λάμψιν τή ; κατά  τήν 20 

ίουλίου )\ Αύγουστου εκπεμπομένης.

Ó κομήτης θά ήναι περιήλιο; τή  13/25 Αύγου

στου, διέρχεται τήν επιφάνειαν τή ; εκλειπτικής τήν 

Γ Ι 3  Σεπτεμβρίου διαβαινων διά τοΰ δεσμού αύτή; 

καταβαίνοντος εί; μικράν από τή ;  γήινου τροχιά; ά- 

πόστασιν. Αλλ’ ή γή θά ήναι τό τε  μακράν τοΰ ση

μείου τούτου διελθοΰσα αύτό πρό 33 ήμερων.

Εάν παρίδωμεν τήν ασθενή αναλογίαν τώ ν  στοι

χείων τοΰ άστέρος τούτου πρός τήν τροχιάν τοΰ κο

μήτου τοΰ 770, ύπολογισθεΧσαν ύπό τοΰ Κ. Χίνδ, 

πρός ούδένα έκ τώ ν  γνωστών κομητών είναι δυ

νατόν νά έξομοιώσωμεν αύτήν. Αλλά έφ’ Ετος δέν 

δυνάμεθα νά κατακρίνωμεν του ; αστρονόμους ώ ; 

πέρυσιν ό τι κατελήφθησαν άπροσδοκήτως ύπό φαινο

μένου λαμπρού καί απροόπτου.

Αλλά περί μέν κομητών â .hç εϊρη τα ι' μετχβώ- 

μεν δ’ άπ’ αύτών ε!ς τή ν τοΰ gaz ¿»φελιμωτέραν 

λάμψιν, δ ιότι δέν ένόησζ ποτέ ε ί; τ ί  χρησιμεύει ή 

τώ ν  κομητών. Κ α τά  réo r >·εωτερισμόκ, δι’  αερίου Ε- 

φωταγωγήθη τήν 1 5 Αύγούστου ολόκληρος ή πόλις 

τώ ν  II αρισίων, διά τή ν εθνικήν εορτήν τοΰ Ναπολέον- 

το ς ' εις τήν φωτοχυσίαν ταύτην τό  άέριον περιε- 

κλείετο έντός φανών κεχοωματισμένων διαφόρων 

χρωμάτων τώ ν  λεγομένων έ>·ετιχώ>· yarapiatr, lan

ternes vén itiennes' παρ’ ήμΐν δέ τό  αέριον φαίνεται 

έπιτηδειότερον ή πριν κατασκευαζόμενον, ή καθαρισ- 

βέν πλέον. Επειδή δε διατείνονται τινες λέγοντες «ς-ή- 

σετε όσου; φανού; άερίου τόσου; καί έλαίου καί θά 

Εχετε τό  αύτό φώς, »  συμβουλεύομεν εί; αύτού; νά 

μεταβώσιν ά π ό τή : όδοΰ Σταδίου κατ’ εύθεϊανεί; τήν 

πλατείαν τοΰ Συντάγματος, όπου καίουσι πρό τινο; 

χωρίς νά φέγγωσιν όμως, έμπλησθέντε; έλαίου καί 

τριμύεων λύχνων τοΰ άερίου οί φανοί, άγνοοΰμεν διά 

τ ί. Μάλιστα δέ αληθεύει διά τοΰτο ή ύπό τοΰ Κυ

ρίου Τέλφυ άναφερομένη ομοιοκαταληξία 

Έ ν  τφ  φάει σκοτεινός,

εφαρμοζόμενη εί; τόν Ενα μ-όνον έπί τή ; όδοΟ 

σταδίου άερίου φανόν τόν έλαίου άμυδράς λάμψεις 

έκπέμποντα, ί  όποιο; όμως άν τό άέριον δέν ύπήρ- 

χεν είσέτι έν Αθήναι; θά ήτο 

Έ ν τφ  σ/.ότει φωτεινός,

καθώς πολλοί άλλοι έκ τώ ν κατά  τά  χαρημε.Ιηιιέΐ'α  

τή ;  πόλεως ημών τμήματα  συναδέλφων του.Παρατη- 

ρητέον όέ ό τι δεκάτην πέμπτην Αύγούστου έγένετο 

έν Γαλλία η έπί τα  φαεινότερα πρόοδο; τήν όποιαν 

άνηγγείλαμεν, καί δεκάτην πέμπτην Αύγούς-ου ή έπί
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τά  σκοτεινότερα ήμετέρα. Παράδοξον ! μόνον κατά 

12 ήμέρας είμεθα ¿πίσω !

Τήν αύτήν εσπέραν τής 1 5 Αύγούστου Εκτακτος 

άμ.αξών κρότος καί κίνησις ήκούετο άνά πάσαν τήν 

πόλιν' διότι οί διασκεδάσαντες έν τύρβη τά  σκοτει

νά τή ; μελαγχολίας τω ν  νέφη εις τάς δια'φόρους τής 

Α ττικής έξοχάς έπανήρχοντο πάλιν εις τήν άλλην 

τύρβην, τύρβην πολυειδή καί πολυποίκιλαν, υποσχό

μενοι νά όρμήσωσιν έκ νέου άθρόοι πρός τάς αύτάς 

έξοχά; μετά τινα ; ήμέρας, ότε άλλη πάλιν άγετα ι 

εορτή τή ;  Θεοτόκου.

Αλλά τ ί  καθήμεθα καί όμιλοΰμεν x a zó x ir  έορτι'ις;

Είσερχόμεθα τώρα εις τήν τετάρτην ώραν τοΰ Ε

τους τό  φθινόπωρον καί μ ε τ ’ ολίγον θέλομεν Εχει 

θεατρικά; παραστάσεις ελληνικά; τ ε  καί ιταλικά;. 

Τό θέατρον έπεσκευάσθη, έχροψ.ατίσθη καί εύτρε- 

πίσθη έσωτερικώς κατά  τόν γαλλικόν τρόπον' ύπε- 

ράνο» δέ τοΰ προσκηνίου έτέθη τό  βασιλικόν σύμ.βο- 

λον, ώς έν Παρισίοι; τό  αύτοκρατορικόν εις τά  πέν

τε  αύτοκρατορικά θέατρα, τό  Ιταλικόν, τό  Γαλλι

κόν,τό ’πδεΐιν,τό  Μέγα Μελόδραμα καί τό  Κωμικόν. 

Μόνον τά  θεωρεία θέλουσι μείνει κατά τό ν  ιταλικόν 

τρόπον διότι καί πολυδάπανον καί περπτόν ίσως 

ήτο ν’  άνοιχθώσι καί νά προστεθώσιν έξώ στα ι' μά

λιστα, έπειόή τό  θέατρον είναι μικρόν ή προσθήκη 

ήθελε σκεπάσει όλην σχεδόν τήν λεγομένην ορ

χήστραν περιλαμβανομένης καί τής π .ΐα τε ίας  

(par-terre ) ή όποία τώρα θά Εχη Εδρας. Τό καθ’ 

ήμά; ορθήν νομίζομεν τήν άπόφασιν νά έπισκευασθή 

τό  νΰν ύπάρχον κτίριον, άφ’ ού χρήμ.ατα δέν Εχομεν 

πρός θεμελίωσιν νέου' ’ίσοι; δέ καλόν ήτο, έάν μάς 

επιτρέπεται νά έκφράσωμεν γνώμ.ην τινά , νά έκ τί- 

ζε το  άγορά έπί τοΰ εις άνέγερσιν θεάτρου όρισθέντος 

γηπέδου, τό  όποιον ού μόνον άχρηστον έντελώ ; μέ

νει, άλλά καί έπιβλαβές εί; τήν υγείαν τώ ν  γειτόνων 

είναι' κάλλιστα δύναται νά κτισθή εκεί άγορά ώς ή 

νΰν έν ΠειραιεΧ έγειρομένη,καί είναι άνάγκη νά σπεύ- 

σωμεν διά νά παύση πλέον ή βάρβαρος κατά  τής 

Ποικίλη; Στοάς καί τώ ν  άλλων αρχαιοτήτων ύβοι; 

καί νά δυνηθώμεν νά άποφύγωμεν τάς δικαίας κα- 

τακρίσεις τώ ν  καθ’ ημέραν έπισκεπτομένων αύτούς 

ξένων' παρά τήν δυτικήν καί ¿»ραίαν όψιν τή ;  Ποικί

λη; Σ τοά ; είναι έμπεπηγμένα ή έκτισμ.ένα κουρεία, 

κρεοπωλεία, μαγειρεία κ τλ. καί συνέχεται πρός αύ

τήν τό  άηδές καί σαθρόν έκεΧνο λείψανον τή ;  τουρ

κική; κυριαρχίας,τό ζα ρ ίο ι-,ίν  ώ  γυμνάζονται oí r-px- 

τιω τικοί μουσικοί. Κ α ί έν τούτο ι; όλίγα μόνον χρή

ματα , μικρόν μ-έρος τώ ν  καθ’ εκάς-ην εί; τού ; άλλους 

δρόμους τή ; πόλεως έξοδευομένων, ολίγα μ.όνον άρ- 

κοΰσι πρός κατάρριψιν τώ ν  οίκαρίων τούτων καί ¡/ό

νον κρημ.νισμοΰ Εξοδα χρΑζει τό  μουσουργεΧον τοΰ 

στρατοΰ, ύπό τό  όποΧον ακάματος άκονητής στρέφει

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

άκχταπκύατως τόν τροχόν τ ή ς  Α τ υ χ ία ς , καί ή  όδός 

τής Αθηνάς θά έςετείνετο μ έ χ ρ ι τ ο ΰ  μ ε γ ά λ ο υ  σ τ ρ α - 

τώνος όπου Ε χ ε ι πλέον ό δρόμο; άρκετόν πλάτος. 

Εάν ταΰ τα  δέν γίνωσι, συμβουλεύομεν εις τούς μ ή  

ίόόντας τουρκικήν πόλιν νά ύπάγωσι νά σπουδάσωσιν 

αύτόν τόν ¡ιαχα .Η ν .—  Α λ λ ’ έπί τό  προκείμενον' τό  

θέατρον θά φωτισθή διά χο.Ιυαερίου , διότι πώς άλλως 

νά όνομ.άσωμ.εν τόν πολυέλαιον, μετχτοεπομ.ένου τοΰ 

ΐ.Ια ίου  εί; cupior ;

Κ ατά  τάς Ελβετικά; έφημ,ερίδας γενουό; τ ι ;  Κ. 

Πόλυ; άνέβη μετά δύο οδηγών εις τήν ύψηλοτέραν 

τοΰ Ιουγκφράου κορυφήν απείρους κατανικήσας δυσ

κολίας, ήτοι εις 1 2 ,827 πόδ. ύπεράνω τής θαλάσσης. 

Διαμείναντε; ό ’ έκεΧ δέκα λεπ τά  τής ώρας καί μ.ή 

δυνηθέντε; καν μ-ίαν σημαίαν νά έμίπήξωσινΕνεκα τοΰ 

σφοδροΰ καί παγετώδους ανέμου ήναγκάσθησχν νά 

καταβώσιν.

Αγγλος τ ις  όμως δέν ήδυνήθη ν’  άναβή μ.ετά τή ; 

αύτή; Επιτυχίας. Εν ώ  άνήρχετο μετά τριών όδηγών, 

εί; τούτων σφαλείς επεσεν εις σχισμάδα βάθος Εχουσαν 

50 ποδών καί έκινδύνευσαν οί μετ’  αύτοΰ διά νά τόν 

σώσωσιν' Ενεκα δέ τοΰ λυπηρού τούτου συμ,βάντος 

διεκόπη ή άνάβασι;'

Εις τόν άναβάντα λοιπόν τό  όρος τοΰτο Κ. Πόλυν 

δύνανται νά έφαρμοσθώσιν οί εξής ώρχΧοι τοΰ A lfred  

de Musset στίχοι'

Y'ung-Frau, la voyageur qui pourrait sur la tâte 

S’  arrêter el poser le pied sur sa conquête,
Sentirait en son cœur un noble battement,
Quand son im e , au penchant de ta neige éternelle,
Pareille an jeune aiglon qui passo et loi leud Γ aile,

(à lisserait cl Cuirait sous le clair firmament.

Τήν Κυριακήν 10 Αύγ. (ν. ε.) έγένοντο έν A rgen - 

teu il πειράματα εί; τ ε  τήν Επιστήμην καί τήν Θήραν 

Ενδιαφέροντα. 0  Κ. D ev ism e όπλοποιός τώ ν  Πα- 

ρισίων έφήρμοσε πρώτος τάς έκρηγνυμένα; βολάς εί; 

ιδιαίτερον όπλον πρός καταστροφήν τώ ν  μεγάλων τ ε 

τραπόδων, οία ό έλέφας, ό λέων, ή τίγοις, ό πάνθηρ 

κ τλ. Εγένοντο δέ τά  πειράματα ταΰ τα  παραγγεί- 

λαντος τριάκοντα τοιαΰτα  πυροβόλα τοΰ έν Κοχεν- 

χίνη ναυάρχου Κυρίου Βονάρ, όπου αί γαλλικαί προ- 

φυλακαί κινδυνεύουσι πολλάκις Ενεκα τώ ν  πολλ.ών 

τίγρεων. Διάφοροι στρατηγοί καί ανώτεροι άξιωμ.ατι- 

κοί και πολύ άλλο πλήθος πεπαιδευμένων άνδρών 

ΐ,σαν παρόντες καί έξεπλάγησαν, έπτοήθησαν μάλι

στα, ίδόντε; τάς τρομερά; οργανικά; βλάβας, τάς υπό 

τοΰ κτηνίατρου Κ. M on jauze εύθύς παρατηρηθείσας 

έν τή  αυτοψία τώ ν  δύο θυμ.άτων, δύο ταλαιπώρων 

ίππων εις θάνατον προωρισμένων δι’  ασθένειαν.

Νΰν δέ είναι άναμφίβολον ό τι ή δια^ρηγνυμένη 

σφαΧρα τοΰ Ιν. D ev ism e είναι ό ισχυρότατος σύμ

μαχος κατά τήν Θήραν τώ ν μεγάλων τούτων θηρίων. 

Κ α ί άλλαι δέ δοκιμαί γενόμεναι πολλάκις ύπό τοΰ

περιφήμου λεοντοκτόνου Ιουλίου Γεράρδου καί άλλων 

γνως-ών θηριοφόνων, είναι άντί^ρητος άπόδειζι; ο τι εις 

τό έξης κυνηγοί, φυσιοσκόποι καί περιηγηταί δύναν- 

τα ι άσφαλέστερον καί έπιτυχέστερον νά όρμώσιν εις 

καταστροφήν τώ ν  έν Αφρική, Ινδία καί Αμερική 

θηρίων.

Σ.
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Α ΓΓΕ Λ ΙΑ . Βουλόμενοι τό  κατά δύναμιν ελλειψίν 

τινα  τώ ν  παρ’ ήμΧν μεγίστων άναπληρώσαι, έξελλη- 

νίσαμ,εν κατά τάς άρχαίας πηγά; τό  πολλοΰ λόγου 

άξιον σύγγραμμα τοΰ Σουεγλερίου, τήν ιστορίαν τή ; 

παρ’ Ελλησι φιλοσοφίας, ίίφειλομεν δέ έν αύτή τή 

ά γγελ ί?  διαλαβεΧν τινα  προειςαγωγικώτερον περί τε  

τή ; φιλοσοφίας καί τή ; ιστορία; αύτή;, καί περί τοΰ 

προκειμ-ένου συγγράματος. Επειδή δέ τά  τοιαΰτα 

μ,ακροτέρων δέονται λόγων, έκρίναμεν καλόν παρα- 

πέμψαι τόν φιλόμουσον αναγνώστην εϊ; τ ι  τώ ν  μελ

λόντων τευχών τοΰ άξιολόγου περιοδικού συγγράμ

ματος, τή ; ΙΙα κ ΰΰρα ς , έλπίζοντες ό τι ό επιεική; 

καί εϋμουσος συντάκτη; αυτής άξιώσει τή ; δημο- 

σιεύσεω; τάς όλίγας λέξεις ημών, αΐτινες ίσο»; δι- 

καιολογήσουσιν ή μάς, τ ώ  τοιούτο» Εργω έπιχειρή- 

σαντας. Επειδή δέ ό τοΰ βιβλίου όγκος διά τά  ύφ’ 

ήμών συνταχθέντα προλεγόμενα και οσας προσθή- 

κα; τ ε  καί μεταβολά; το ΐς ημετέροις πολίταις ούκ 

ανωφελείς έσομένας ήγησάμεθα ίκανώ; έπηυξήθη, ά- 

ναγκαζόμεθα τιμήσαι αύτό δώδεκα μέν δραχμών 

διά τούς έν Ελλάδι, ενός δέ φλωρίου αύστριακοΰ διά 

τού ; αλλαχού παρεπιδημοΰντα; όμ.ογενεΧς. Πεποί- 

θαμεν ό τι τό  βιβλίον ούκ ανωφελές τοΧ; έντευξομ.έ- 

νοις εσεται' ή Εκδοσις όμως αύτοΰ ούκ έν ήμ.Ιν κεΧ- 

τα ι, άλλ’ έν τ ώ  πλήθει καί τή  προαιρέσει τω ν  φιλο- 

μούσων συνδρομητών. Αλλά τώ ν  πρό; τύπωσιν δα

πανών προαπαιτουμένων, παρακαλοΰμεν τώ ν φιλα- 

μούσων συνδρομ.ητών, όσοι ήμΧν πεποίθασι προκα- 

ταβαλεΧν τήν συνδρομήν όπως διευκολυνθή ή τοΰ 

Εργου χεραίωσις. Οθεν οί βουλόμενοι καταγραψάτω- 

σαν τά  εαυτών όνόματα όσον οίόν τ  εύαναγνώστως 

έν τή  παρούση αγγελία:.

Μή δυνάμενοι δέ γράψαι ίδια πρός Εκαστον τώ ν 

φιλομούσων φίλων, παρακαλοΰμεν αύτούς θερμό»;, 

σημειώσαντα; δι’ αστερίσκου τά  ονόματα τώ ν  κυ

ρίων συνδρομητών, όσοι προύθυμήθησαν προκαταβα- 

λεΧν τό  άργύριον, έξαποστεΧλαι ήμΧν πάλιν τά ; αγγε

λίας, oσo r ΐ η σ τ ι  εάχιο>·, έπιγράψχντας τόνδε τόν 

όρον'
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Τό δέ προκαταβληθέν άργύριον μή πρότερον ήμΐν 

άποστείλαι, πριν άν ήμείς, τάς αγγελ ία ;, λαβόντε; 

καί λογισάμενοι τό  συνταχθέν ποσόν πρό; τ ά ;  δα

πάνα; τή ; τυπουσεως, ίδωμεν ό τι δυνατή έστα ι ή 

τύπωσις τοΰ πονήματος. Εί δ’  αδύνατος φανήσεται, 

παρακαλέσομεν αυτούς άποδούναι αύθι; τό  άργύ

ριον, ο ί; περ προσήκει.

Εν Μονάχω τή  4 Αύγουστου 1862.

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΤ ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ.

ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΙΣ. Εξήλθε τώ ν πιεστηρίων μου Έ γ -  

χ ε  ιρ ίδ ω ν  Μ ετρ ικ ής  πρό; χρήσιντών Γυμνασίων ύπό 

Α. Ρ. Ραγκαβή εκ τεσσάρων καί ήμισυ τυπογραφι

κών φύλλων καί τιμώμενον δραχμής. Τό όνομα τού 

συγγραφέως καθιστά πάσαν από μέρους ημών σύ- 

στασιν περιττήν' ¿φείλεται δέ από μέρους τώ ν  δι

δασκόντων τε  καί διδασκομ.ένουν μεγάλη χάρις εί; 

τόν φιλόπονον Κ . Ραγκαβήν, δστις άνεπλήρωσε κε

νόν έπαισθητόν είς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, συμ

βίβασα; τό  χρήσιμον μετά τού εύώνου.

Μετ’ όλίγον δέ θέλω δημοσιεύσει καί άλλα έργα 

τοΰ αύτού συγγραφέως καί άλλων, όσοι εύηρεστήθη- 

σαν νά μέ συνδράμωσιν είς τήν έπιχείρησίν μου, ά- 

ναλαβόντος, χάριν τώ ν  ένδεεστέρων τήν διά στερεο- 

τνπ ία ς  έκδοσιν πάντων τώ ν  διδακτικών βιβλίων, καί 

παρακολουθοΰντος τά  ίχνη τοΰ μακαρίτου άδελφοϋ 

μου Ανδρέα. Ελπίζω  δέ ό τι τό  κοινόν θά δεχθή 

μετά τή ; αύτή; εύμενείας καί τ ά  εκ τώ ν  έμ.ών πιε

στηρίων έργα, τήν κοινήν ωφέλειαν κάμού έπιδι- 

ώκοντος.

Έ υ  Λ θ ή να ις  τή  17 Α υγού  σ τον  1862.

ΔΙΟΝ ΙΣ ΙΟ Σ  ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ.

ΠΕΡΙ Μ ΓΡΜ ΙΙΚΩΝ. Οί μύρμηκε; συζώσιν, ώς αί 

μέλισσαι έν τή  κυψέλη, εί; άνύψωμά τ ι  γης, όπερ 

αύτοί κατασκευάζουσι πρός κατοικίαν των" διακρί- 

νονται δέ ε ί; άρόενας, θήλεις, καί ουδετέρου;; Καί 

οί μέν άέρενε; είσί πτερωτοί, καί μείζονες τώ ν  θη- 

λέων καί ουδετέρων' οί δέ θήλεις άπτεροι και έλάσ- 

σονε; μέν τώ ν  άρρένουν, μ.είζονε; δέ τώ ν  ουδετέρων 

όντες, μένουσιν έν τή  φωλεοί, τίκτουσι τά  ουά καί 

κρύπτουσιν αύτά εί; υπογείου; έσκαμ,μένους λάκους: 

τίκ τε ι δέ £ν θήλυ 7,000 ώά, όσον κέγχρου τό  μέ

γεθος' εκ τώ ν  ώών τούτων μετά τινας ημέρας εξέρ

χονται μικροί σκώληκες, περιβαλλόμενοι μετά 10 

—  1 4 ήμέρας ύπό λεπτοΟ καί σκληρού ύμένο; καί 

μορφούμενοι εί; μύρμηκας. Οί δέ ουδέτεροι, οί καί 

μικρότεροι πάντων, είσίν άπτεροι καί εργάζονται 

ύπέρ τώ ν λοιπών, πρό πάντων δέ όπέρ τής διατηρή-
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σεως τώ ν  νεογνών. Οί μύρμηκες δέν εχουσι κέντρα’ 

έγγιζόμενοι όμως έκκρίνουσιν ύγρόν τ ι  ^=φωσφορι- 

κόν καί μυρμηκικόν οξύ), διεγείρον επί τού δέρμα- 

ματος καύσον καί κνησμόν. Εάν μύρμηξ εύρη που 

τροφήν τινα  απέρχεται έσπευσμένως ινα άναγγείλη τό  

ευτυχές τούτο εύρημα είς τούς συντρόφους αύτού, 

ειδοποιών αυτούς διά τώ ν κεραιών, α'ίτινε; προστρι- 

βόμ,εναι άλλήλαις προκαλούσιν ήχον τινα , όστις ύπό 

τώ ν  άλλων μυρμήκων κάλλιστα εννοείται' αφού 

προσέλθωσι δέ είς ή πλειότεροι, έπιστρέφουσι πρός 

τού ; άλλου; καί κάμνουσι τό  αύτό, καί πριν ή δια- 

τρέξη τόν δρόμον είκοσάκις, χιλιάδες μυρμήκων συν

έρχονται πρός τήν τροφήν, ήν περ έμοϋ φιλικώς 

τρώγουσι.
I. Λ.

Γ ΙΓΑ Σ  καί ΠΥΓΜΑΙΟΣ, ο Δέν είξεύρω πώς συμ

βαίνει, έλεγεν ό Ναπολέων' ό κύριος Β * “  είναι γ ί -  

γας, έχει 6 ποδών ύψος, έχω μόνον δ, καί όμως ο

σάκις μέ δμιλεί άναγκάζομαι νά ταπεινωθώ  διά νά 

τόν ακούσου. »

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. « — Τ ί έκαμες κατά 

τό  διάστημα τής έπαναστάοεους; ήρώτησεν ό Ναπο

λέων τόν κύριον Όβ (ύοηιηιϊι^οβ συμμαθητήν του 

εί; τό  στρατιωτικόν σχολείον' ύπηρέτησες είς τόν 
στρατόν;

«  —  Οχι, μεγαλειότατε.

«  — ΙΙκολούθησες λοιπόν τούς Βουρβόνους είς τήν 
έξορίαν;

«  —  Ω ! διόλου μεγαλειότατε, έμεινα εί; τόν τό 

πον μ.ου καλλιεργούν μικρόν κτήμα τό  όποιον έχω.

«  —  Μεγαλειτέρα ανοησία, κύριε' έπρεπε κατά 

τόν καιρόν εκείνον τή ;  ταραχής νά έκτεΟής ή ούτους 

ή άλλως . . . . Τ ί θέλεις τώ ρ α ;

«  -—  Μεγαλειότατε, ταπεινή θέσις είς τό  τελου- 

νείον τή ; μικρά; μου πόλεως πληροί . . .

«  —  Καλά, Κύριε, θά τήν έχης καί μείνε είς αυ

τήν. Είναι δυνατόν νά ήμην συμμαθητή; τοιούτου 

ανθρώπου! ειπεν ό Ναπολέοιν άποχουρών' »  διότι 

δεν ήδύνατο νά έννοήση τή ν  ύπαρξιν άνευ φιλοδοξίας

Θεανώ έφη’ «  περ ί ώ ν .Ιέγειν χα.1ό>·, περί τού— 

τω ν  σ ιω π ήν  α ισχρόν , χαϊ π ερ ί ι ΐν  α ισχρόν  .Ιέγειν  

περί τού τω ν  σιωπάν αμεινον.

Π .Ιά τω ν  παρεχε.Ιεύετο τοΖς ν ίο ις  τρ ία  ταΰτα  έ

χ ε ι ν, έπ ί ¡ιέν  τής γνώ μης σωφροσύνην, έπ ΐ δέ τή ς  

γ .Ιώ ττη ς  σ ιγήν, έπ ί δε τοΰ  προσώπου αιδώ.

—οοο—


