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ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ϊ ί

ΠΕΡΙ ΤΗ Σ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗΣ Κ Λ Ι ΑΧ Α ΪΚ Η Σ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

11 ιστορία τώ ν  αρχαίων Ελλήνων εύλόγως διαι

ρείται εί; δύο διακεκριμένα μέρη ακριβώς κεχωρι- 

σμένα άπ άλλήλων διά τω ν Τρωικών. Τά δέ 5μη- 

ρικά ποιήματα, α τινα  εξύμνη·«αν τά  Τρωϊκά, καί 

το ι ποιηθέντα ίκανώς μετά ταϋτα , ώς άρχαιότατον 

ομως Ελληνικόν σύγγραμμα ίκανώς εξηγούν την έπί 

τώ ν Τρωικών καί μετά ταϋτα  κατάστασιν τής Ελ

λάδος, ιστανται ώς μεταίχμιον τώ ν δύο τής ιστορίας 

μεγάλων μερών. 'ΓεΟέντο; λ.οιπόν, οτι ό Τρωϊκός πό

λεμος, όπωςδήποτε ιστορικόν γεγονός, έπερατώθη τώ  

4 184 π. X. (1 ) ή Ελλ. ιστορία διαιρείται εις δύο

( I )  Περί τοΟ πολέμου τούτου υπό ιστορικέ,ν έποψιν I -  
πιοε Θουκ. Α ', 9· S c h ü m a n n  griechische A l l e r l h U m e r ,  I  Band 
S. 20. Περί δέ τη ; εποχή;, ύπάρχουσι διαφωνία·.· καί 
κατά μεν τον ’Ερατοσθένη συνέβη τ(μ 1184 ή 4183 
π. X . κατά δέ τον 'Ηρόδοτον τίρ Ί 270· κατ’ άλλου; δέ 
άλλω;. Κ . Παπαρ. Γεν. Ίστορ. άρχ. τόμ. Α ',  σελ. 69 
έν σημειώσει.

μέρη" α ') tic  χρόνους προϊστορικούς  δηλ. πρό τώ ν 

Τρωικών, και β ') εις χρόνους ιστορικούς δηλ. μ.ετά 

τά  Γρωϊκά μέχρις άλώσεως τής ΚορίνΟου τώ  1 4G π. X.

Τούτων θέλω πραγματευθή τό  πρώτον, τό  περ) 

τώ ν  προ ϊστορ ικώ ν χρόνω ν  δηλ. τό  πρό  Γω>· Τρω ι

κώ ν ' αύ ró δε είναι τό  άσαφέστερον, τό  Οπό σκότους 

κεκαλυμμένον, εις διαφώτισιν τοϋ οποίου τά  υπάρ

χοντα μέσα δεν έπαρκοΰσιν, ώς λέγει ίρθώς ó S flin - 

m am v τό  πολ.υ δυνάμεθα περί εκχτέρων, έπί καί πρό 

τώ ν  Τρωικών, μάλλ.ον ή ή ττον πιθανάς εικασίας νά 

έκφέρωμεν, όπερ άπαντες οί περί τά  τοιαϋτα δεινοί 

¿μολογοϋσι μέν, ούκ άποδυσπετοϋσι δέ' φιλοκρινοϋν- 

τες ουν καί οΐον διύλίζοντες τά  τε  σποράδην παρά 

τοΐς άρχαίοις ποιηταίς καί συγγραφεϋσιν άναφεαό- 

μενα περί τώ ν  χρόνων τούτων, ετι δέ τά  περισωθέντα 

μνημεία καί τάς παραδόσεις, έπειράθησαν, όπως δι- 

εισδύσωσιν εις τάς όντως σκοτεινάς έκείνας τής άρ- 

χαιότητος τοϋ ελληνικού χώρας' ομ.ολογοϋσιν απαν- 

τες σχεδόν τ ι, ο τι τά  εξαγόμενά εΐσι συμπεράσαατα 

μάλλον ή ή ττον πιθανά' τοϋτο ομως οϋδολως άπο- 

τρέπει αύτοός τή ; περαιτέρω έρεύνης καί εςακοιβώ- 

σεως. Τούτων τισ ί, τοϊς νεωτέροις ιδία κάγώ  επόμε

νος, πειράσομαι ούχί βεβαίως, ΐν ’  ανεγείρω ·>, άνακα- 

λύψω τά ; σκοτεινά; εκείνα; περιόδους, πολλοΟ γε 

καί δει' άλλά μόνον, ϊνα τό  επ’ εμοί εκφέρω σκέψεις 

τινάς επί τή ; πρό τώ ν  Τρωικών, ώς εΐρηκα, κατα-
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στάσεως του Ελληνικού, ήτοι χερ'ι τώ ν  χ ςο ϊσχορ ι-

χών χρόνω ν  τής Έ .Μ ίιδος .

Η Ελλάς ώκήθη πρόπαλαι υπό λαών ονόματα φε- 

ρόντων διάφορα τ ι ;  άπασι μετέπειτα  έκνικησάσης 

κοινή; τω ν  Έ .Ι.Ιή ν ω ν  προσηγορίας. Ηλθον δ’ έξ Α 

σία; είς έποχάς ύπό τής ιστορία; άδιορίστους, καί 

άνήκον εις τον μεγάλην Λ  p ia r  η Ίνδοεορω πα ϊχήν  

ομοφυλίαν τής μεγάλη; λευκής η καυκασίας φυλής" 

διηογιντο δε οί τήν Ελληνικήν οίκήσαντες χερσόνησον 

εις τρεις γενικωτέρους κλάδου;" ά) τον θρακικόν προς 

άνατολάς' β ') τον ιλλυρικόν πρός δυσμάς παρά τον 

Αδρίαν" καί γ ')  τόν πελασγικόν πρός μεσημβρίαν 

εν τή  ιδίως Ελλάδι. Οί σύντρεις δε ούτοι λαοί εκ 

τής συγγένειας τή ; γλώσστις συνανήκοντες εις τήν 

Αριαν ή ίνδοευρωπαϊκήν ομοφυλίαν, εάν τ ε  υποτεθή, 

ό τι αύτή πρώτη εθετο πόδα εν τή  Ελλ. χερσοντ,σω, 

εάν τε , ο τ ι έξεδίωξαν έτέρας ποοοικτ,σάσας κελτικάς 

φυλάς — , όπως δήποτε αυτοί μνημονεύονται ώς αρ

χαιότατοι κάτοικοι, όντες δε, ώς εοικεν, επί τής 

είσοικήσεως αυτών λίαν συγγενείς άλλήλοις κατά τ ε  

τή ν γλώσσαν καί τάλλα , διτ,ρηντο εις πλήθος ετέρων 

μικρών λαών, έχόντων έ τέ  μέν έχθρικώς πρός άλλή- 

λους, ότέ δέ τινες αυτών πρωΐμως υπερτέρησαν τώ ν 

λοιπών κατά τήν άνάπτυςιν καί όπέταξαν αυτούς" 

διό δή τά  ονόματα τώ ν  ισχυρότερων καί ακμαιότε

ρων έπεβλήθησαν τοΐς ύποταγεΐσι καί άσθενεστέροις, 

ετι δέ μείζονα σημασίαν έχουσιν έν τα ΐς άφηγήσεσι 

τώ ν  μετέπειτα χρόνων.

ί ί ;  δέ έξ Ασίας έλθόντες ειχον μ.όρφωσίν τινα, ά- 

νατολικόν χαρακτήρα έχουσαν καί λίαν διάφορον τής 

τώ ν  μετά ταΰ τα  επί μάλλον ανεπτυγμένων Ελλήνων, 

ήτις άποδείκνυται ούσα καί προ τή ; έκεΐθεν άποχω- 

ρήσεως αυτών έκ τώ ν κοινών λέξεων εις άπάσα; 

τάς εις τήν αυτήν ομοφυλίαν άνηκούσας φυλάς, Ιν

δικήν, Ζενδικήν (Περσικήν, Αρμενικήν), Ελληνολατι- 

νικήν (Λατινικήν καί άλλας Ιταλικά :), Γερμανικήν, 

Κελτικήν καί -λαυϊκήν" διά τώ ν  λέξεων τούτων τών 

κοινών εις πάσας τάς προειρημένας γλώσσας δηλοϋται 

ή γνώσις άλλων τ ε  καί του άργυρον αϋτοΰ" πότε 

όμως καί πώς άπ’ άλλήλοιν εχωρίσθησαν καί έκεΐθεν 

έξεχώρησαν, μάττ,ν έρωτώμεν" ο τι δε πρόπαλαι, εις 

έποχάς άδιορίστους, καί ό τι διά του Καυκάσου, του 

Βοσπόρου, του Ελλησπόντου καί τώ ν άλλων μορφήν 

πιθανώς τό τε  έχοντος Αιγαίου, ές-ιν άναμ.φίβολον.(1)

( I )  ΤοΟτο ϊσω ; αΐνίττετα·. Διόο. ό Σικελ. εν Βιβλ. έ, i 7 
λέγων περί τοΟ γενομένου οήθεν έκπαλαι κατακλυσμοΟ. « Οί 
οε Σαμοθρ^κε; Ιστοροΰσι προ τ(ΰν παρά τοΐ; άλλοι; γινομέ
νων κατακλυσμών, έτερον έκεΐ μέγαν γενεσθα·., τό μεν πρώ
τον τοΟ περί τάς Κυανέα; στόματος ραγέντος, μετά δέ ταΰτα, 
τού Ελλησπόντου· τό γάρ έν τ(ϊ» Πόντιμ πέλαγος λίμνης ε- 
χον τάξιν, μέχρι τοσούτου πεπληρ&σΟαι διά τών είσρεόν- 
των ποταμών, μέχρις ίτου διά τό πλήθος παρεκχυθέν τά

Τών δέ τριών τού των μεγάλων καί άλλήλοις συγ

γενών λαών, τώ ν  τήν Ελληνικήν οίκησάντων χερσό

νησον, τώ ν  Θρακών, Ιλλυριών καί Πελασγών, έν τή  

παρούση πραγματεία μόνον περί τώ ν  τελευταίων, 

τώ ν  Π εΑ ασγώ ν, ό λόγος ημών γενήσεται. Π ε.Ια σ - 

γούς οί μετέπειτα Ελληνες έκάλουν τούς άρχαιοτά- 

τους κατοίκους τής χώρας τής μετά ταΰ τα  κληθεί- 

ση; 'Ε .Ι.Ιάάος. Μετά παρέλευσιν εκατονταετηρίδων 

τινών τό  άνομα τοΰ το  σχεδόν εκλείπει, άντ αυτών 

δέ έτερον εξέρχεται τό  τώ ν  Α χ α ιώ ν , όπερ κατα

λαμβάνει τήν Οέσιν του πρώτου, καί δι’  οϋ καλούνται 

άπαντες οί τήν Ελλάδα οίκοϋντες λαοί μέν Α χ α ιο ί,  

ή χώρα δέ Α χ α ά ς  γα ΐα , επί τώ ν  Τρωικών καί ές 

ύστερον, δ τε  άντί τούτου έξήλθε τό  τώ ν  Έ .Ι.Ιή ν ω ν  

(900  περίπου π. X. επί Ησιόδου), ί ίσ τε  εύλόγως, 

οΐμαι, τό  πρό τώ ν  Τρωικών μέρος τής Ελληνικής Ι

στορίας έκ τώ ν  έκνικησασών κοινών έπωνυμιών υπο

διαιρείται εις δύο περιόδους ά) τήν Π ε.ΐα σγ ιχήν  κα

λούμενη-', έν ή έπικρατέστερον όνομα τ,ν τό  τώ ν  

Πελασγών μέχρι του 1 400 περίπου π. X . καί β') 

τήν Α χ α ϊχ ή ν  ή ήρω ΐχήν  άλλως λεγομένην, εντεύθεν 

μέχρι τοΰ 900 π. X . ύστερον τώ ν  Τρωικών. (O É -  

κατέρων τώ ν  περιόδων τούτων θέλω θεωρήσει ιδία. 

αϋτίκα δή έν τοΐς εξής.

Α'. Πελασγική περίοδος.

Α χ ό  τώ ν  άρχα ιο τά τω ν  χρο'ναν  

μ έχ ρ ι τοΰ  1400 π. X .

Ανέκαθεν έν Ελλάδι λέγονται οίκοΰντες οί Π ε.Ια σ - 

γο ί. Ετερον όνομα τοσοΰτον έκτεταμένον καί διά-

ρεΰμα λάβρω; έςέπεσεν εις τόν 'Ελλήσποντον, καί πολλτ,ν 
μέν τής Άσίας τής παρά θάλασσαν έπέκλ.υσεν, οΰκ ολίγον 
δέ καί τής έπιπέδου γής έν τή Σαμοθράκτ, θάλασσαν έποίτ,σε 
καί διά τοΟτο έν τοΐς μεταγενεστέρους καιροΐς ένίους των 
άλιέων άνεσπακέναι τοΐς δικτϋοις λίθινα κιονόκρανα, ώς καί 
πόλεων κατακεκλυσμένων ». Ίδέ εις Preller Gr. Mythologie 
1. Band S. 666. « Die Sage begann mil einer grossen Flulh 
indem sich die Gewisser des Pontos über diese gegenden er
gossen und dadurch eine grosso Katastrophe hcrbeigefürl 
hüllen, nie davon auch sonst oft die Rede isl τόμ. αυτόθι 
σημείωσιν.

( I )  Βεβαίως ή ήρωϊκή περίοδος άρχομένη άπό τοΟ 
1500 ñ 1400 π. X . πρέπει νά καταλήγω μέχρι τή ; έποχής 
καθ' ήν αρχεται ή κυρίως ιστορική περίοδιϊς, δηλ. μέχρι τή; 
άρχής των ’Ολυμπιάδων. Κ . Παπ. Έ λ . Ίσ τ .  Α ', 56. Β ', 
123— 124. ’Επειδή ϊμως κατά τήν έποχήν ταύττ,ν τό Ο
νομα των Έ  λ λ ή V ω  ν ήν καθ’  ϊλην τήν 'Ελλάδα σχεδόν 
διαδεδομένον, ήρχισε δέ νά οαίντ,ται έπικρατέστερον καιρόν 
τινα μετά τά Τρωικά (Ί λ .  Β', 530. Ί Ι σ ·  έργ. 526), τιθέ- 
αμεν δριον τής άχαΐκής περιόδου τό 900 π. X . μετά τήν 
κάθοδον των ΊΙρακλειδων έπί τής πιθανής έποχή; τοΰ Η 
σιόδου καί τής συντάξεως τοΰ Ν^ων καταλόγου. Τήν διαίρε- 
σιν ταύττ,ν δέχεται καί ό Schlosser Weltgeschichte, J. Band,S 
169. "Ετεροι τήν ήρωΐκήν περίοδον καταβιβάζουσι μέχρι 
τής καθόδου των ΊΙρακλειδων (1104. π. X .).
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φορον τούτου δέν φαίνεται. Ούτε χώρα τής χέρσου 

Ελλάδος, ούτε νήσος υπάρχει, ένθα ού μνημονεύονται 

οί Πελασγοί ώς οί πρότεροι κάτοικοι. Ευρίσκομεν 

αυτούς καί έν Ιταλία καί έν τα ΐς άκτα ΐ; τής έλάσ- 

σονος Ασίας. Εν τοΐς ομηρικοί; Ιπεσιν άναφέρεται 

διαρρήδην τό  τώ ν  Πελασγών όνομα καί αί έδραι αύ- 

τών" έν ίλ. Β, 6 8 1 άναφέρεται «  Νΰν αυ (λέξω  ή έ- 

σπετέ μ οι, Μοΰσαι) τούς όσοι τό  Π ε.Ιασγιχύν  ’Λ  ργος 

έναιον, οί τ ’ Αλυν, οι τ ’  Λλόπην, οί τ ε  Τρηχΐνα ένέ- 

μοντο, οί τ ’ εΐχον Φθίην ήδ’ Ελλάδα καλλιγύναικα. 

Μυρμιδόνε; δ’  έκαλεΰντο καί Ελληνες καί Π ε ία σ -  

γο ί" » ένθεν δηλοϋται τό πελασγικόν της Θεσσα

λίας" έν Ιλ. Π. 233 « Ζεΰ άνα, Δωδωναΐε, Πελασ

γικέ, τηλόθι ναίων, Δωδοινης μ.εδέων δυσχειμέοου, 

άμφί δε Σελλοί, σοί ναίουσιν ύποφήται, άνιπτόποδες, 

χαμαιεΰναι »" ένθεν δηλοϋται τό  πελασγικόν τής I I -  

πείρου (πρβλ. Schöm anu Griech ische A lte r th ü - 

raer, 2 Hand. S. 290)" έ τ ι Αβελ. Μακεδ. Σελ. 33,

4 01— 102. Λημ. Σεμιτέλου Ηπειρ. § 10, 4 4 , 13, 

Κ . ΙΙαπαρ. Β;, 160— 162. ΐϊρ. Β, 52— 67.) Εν όδ. 

1 ,1 7 7  « Κρήτη τ ις  γα ΐ’  έγι, μέσω ένί οίνοπι πόντω, 

καλή καί πίειρα, περίρρυτος" έν δ’  άνθρωποι πολλοί ά- 

πειρέσιοι καί έννενήκοντα πόληες— άλλη δ’ άλλοιν 

γλώσσα μεμιγμένη ( Ί )" έν μέν Αχαιοί,έν δΈτεόκρητες 

μεγαλήτορες, έν δέ Κύδωνες, Αωριέες τε  τριχάϊκες, 

δ ϊο ΐ τ ε  Π ε.Ιασγοί. »  ένθεν δηλοϋται τό  πρός τοΐς 

άλλοις πελασγικόν τής Κρήτης· Εν ϊλ. Β, 840 « ίπ- 

πόθοος δ’ άγε φΰλα Πελασγών έγχεσιμώρων, τώ ν οί 

Λάρισσαν έριβώλακα ναιετάεσκεν, »  ένθεν δηλοϋται 

τό  πελασγικόν της έν τή  έλάσσονι Ασίςρ Αίολίδος. 

(πρβλ. Ηρ. Τ ',  4 37. Ε ', 26. ¡λ. Κ , 429 ).

0  Στράβων Ι ΐ ’ , 3 λέγει “  Τούς δέ Πελασγούς (έν 

Αίολίδι τής Ελ. Ασίας) εύλογον τούτοις (Κ ίλιξιν) 

έφεξής τιθέναι έκ τ ε  τώ ν  υφ’  Ομήρου λεγομένων καί 

έκ τής άλλης ιστορίας. 0  μέν γάρ (Ομ,ηρος) ούτω 

φησίν" « Ί χ χ ό θ ο υ ο  ά’ ά γ ε  φΰΑα Π ε . Ι α σ γ ώ ν  έ γ χ ε -  

σ ψ ώ ρ ω ν  . . . . έξ ών πλήθός τ ι  έμφαίνει άξιόλογον 

τ ό  τώ ν  Πελασγών" ού γάρ φϋλον, άλλά ψ ΰ .ία  έφη, 

καί τήν οΐκησιν έν Λαρίσση φράζει" πολλαί μέν ουν 

αί Λάρισσαι » .  Εφεξής δέ ό Στράβο>ν λέγει «  ό τι δέ 

οί Πελασγοί α ίγ α  ιyv ε θ ,-oc, καί έκ τής άλλης ιστο

ρίας ούτως έκμαρτυρεΐσθαί φασι. Μενεκράτης γοϋν ό 

Ελαΐτης έν τοΐς περί κτίσεων, φησί τήν παραλίαν 

τήν νΰν Ιωνικήν πασαν άπό Μυκάλη; άρξαμένην ύ χ ύ  

Π ε . Ι α σ γ ώ ν  ο ΐχ ε ισ θ α ι χ ρ ό τ ε ρ ο ν  χ α ϊ  τ ά ς  χ . Ιη σ Ι ο ν  ν ή 

σ ο υ ς.  »  Ησαν, φαίνεται, πρό παλαι ιδρυμένοι οί Πε

λασγοί έν τα ΐς  τής Ελ. Ασίας άκταΐς, έκβληθέντες δέ 

ΰπό τώ ν ύστερον άποικτ,σάντων έκεΐσε Ελλήνοιν, άπε- 

ώσθησαν καί εις τά  ένδότερα, ένθα τώ ν  Λυδών δοϋ- 

λοι έγένοντο, γεωργοϋντες τήν τού των χώραν καί θη-

(4 ) Πΐρί τή ; μίςεω; των γλωσσών.

τεύοντε; καί εις τήν άνάπτυξιν συντελέσαντες τ ο -  

σοϋτον, ώ σ τε  συνέβη έκληφθήναι τούς Λυδούς τούς 

αότούς ή συγγενείς τοΐς Πελασγοΐς. Ηδη δέ υπό τοΰ 

Κουρτίου άπεδείχθη, ό τι οί Ίά ο ν ίι; άνέκαθεν ίδρυντο 

έν τή  κατά τήν έλάσσονα Ασίαν ϊωνίρι (D ie  Ion ier 

v o r  d er Ion ischen W an d eru n g- £Tt δέ Schö- 

mann Gr. A lterth . 2 , 7 8 — 79 καί τήν αυτόθι ση- 

μ.είιοσιν. Φ ιλίστ. Τεϋχ. 1— 2, Σελ. 9— 10).

«  Λέσβιοι δέ, έξακολουθεΐ 5 Στράβοιν, υπό Πυ- 

λα ίω  τετάχθα ι λέγουσι σφάς, τ ώ  υπό τοϋ ποιητοϋ 

λεγομένιρ τώ  τώ ν Πελασγών άρχοντι . . . Καί Χΐοι 

δέ οίκιστάς εαυτών Πελασγούς φασι τούς έκ τής 

Θεσσαλίας" πολύπλανον δέ καί ταχύ τό  έθνος πρός 

έπαναστάσεις, ηϋζήθη τ ε  έχ ι x o .U , χα ϊ άθρόαν ε -  

.¡σβε τή ν  εx J e if ir ,  καί μάλιστα κατά τήν Αίολέων 

καί ϊώνων περαίωσιν εις τήν Ασίαν. »  ό  « ί ι τ ό ς  δέ 

Ε', 2 «  Τούς δέ Πελασγού;, ο τ ι μέν άρχαΐόν τ ι  φϋ

λον κατά  τήν Ελλάδα πάσαν έπεπόλασε καί μ.άλι- 

σ τα  παρά το ΐς Αίολεϋσι το ΐς κατά  Θ ετταλίαν, όμο- 

λογοϋσιν άπαντες σχεδόν τι" νομίζειν δέ φησιν Εφο

ρος τό  άνέκαθεν Α  ρχάδας όντας έλέσθαι σ τρα τιω τι

κόν βίον, εις δέ τήν αυτήν άγωγήν προτρέποντας 

πολλούς, άπασι τοϋ ¿νάματος μεταδοϋναι καί πολ- 

λήν έπιφάνειαν κτήσασθαι καί παρά τοΐς Ελλησι καί 

παρά τοΐς άλλοις, παρ’ όσοις ποτέ άφιγμένοι τε τυ - 

χήκασι" καί γάρ τής Κρήτης έποικοι γεγόνασιν, ώς 

φησιν Ομηρος (ένθα ανωτέρω), καί τό  Πελασγικόν 

Αργος ή Θεσσαλία λέγετα ι —  διά τό  έπάρξαι τώ ν 

τόπων τούτων Πελασγούς. —  Πολλοί δέ καί τά  Η 

πειρωτικά έθνη Πελασγικά εΐρήκασι, καί τοΐς έν 

Τρωάδι Κ ίλιξιν Ομηρος εΐρηκε τούς ¿μόρους Πελα

σγούς. —  Αισχύλος δέ έκ τοϋ περί Μυκήνας Αργους 

φησί τό  γένος αυτών (έν ϊκέτισιν η Ααναΐσι) καί τήν 

Πελοπόννησον δέ Πελασγίαν φησίν Εφορος κληθήναι. 

Καί Ευριπίδης δέ έν Αρχελάω φησίν, ό τι «  Δαναός 

δέ ό πεντήκοντα θυγατέρων πατήρ, έλθών εις Αρ

γος, ωκισεν Ινάχου πόλιν. Π ελασγιώτας δ’  (ονομα

σμένους τό  πριν, Δαναούς καλεΐσθαι νόμον έθηκε.»—  

Αντικλείδης δέ πρώτους φησίν αυτούς τά  περί Λή- 

μ.νον καί Ιμβρον κτίσαι" καί δή καί τούτων τινάς 

μετά "Γυέρηνοϋ τοϋ Ατυος εις Ιταλίαν συνάραΓ καί 

οί τή ν  Ατθίδα συγγράψαντες ίστοροϋσι περί τώ ν Πε

λασγών ώς καί Αθήνησι γενομένων τώ ν Πελασγών.»

0  Ηρόδοτος Ζ ', 94  λέγει « Οί (έν Ελ. Ασία) ϊω- 

νες όσον μ.έν χρόνον έν Πελοποννήσω οϊκεον τήν νϋν 

καλεομένην λχαιίην —  έκαλέοντο Π ε.Ια σγο ί Α ιγια- 

λέως" έπί δέ ϊωνος τοϋ Ξούθου Ίο ιν ες . »  Κ α τά  δέ 

τόν ιστορικόν (αυτόθι) καί οί νησιώται έπίσης έκα- 

λοϋντο Π ε.Ιασγοί. «  Νησιώται δέ επτακαίδεκα παρ- 

είχοντο νήας ώπλισμένοι ώς Ελληνες" καί τοϋτο 

Π ε.Ια σγ ιχόν  έθνος, ύστερον δέ Ιωνικόν έκλή,Οη κα

τά  τόν αύτόν λόγον καί οί δυοδεκαπόλιες ϊωνες



οί απ' Αθηναίων. »> Καθόλου δέ ό Ηρόδοτο; βέβαιοί, 

ό τι ή έπί τώ ν χρόνων αυτού χώρα καλούμενη Έ.Ι./άς  

εκαλείτο πάλαι ποτέ Π ε.Ιασγία  «  τής νύν Ελλάδος I 

πρότε δέ Π ε.ΐα σγ ία ς  καλούμενης »  (Ηρ. Β', 50). 

Αλλαχού δέ (η ',  44 ) λέγει, ό τι ή Ελλάς κατείχετό 

ύπό τώ ν  Πελασγών, «  Αθηναίοι δέ έπ ί ¡ t i r  Π εΛ α σ- 

γώ ν έχόντω ν τήν  rv v  Έ .Ι.Ιά δ α  χα.Ιεΰμένην ήσαν 

Πελασγοί. » Συνελόντι δ’  είπεΐν όπου Πελασγοί, ε

κεί καί Αργος (Στέφ. Βυζ. έν λ. Αργος καί Αργουρα), 

έκεί καί άκροπόλεις καλούμεναι Λάρισσαι ή Λάσσαι 

καθ’ Ησύχιον, εκεί όνόματα όρεων είς— ησσός,— ητ- 

τός,— ασσός. Τό πλήθος τώ ν  όνομάτων λέγει ό L . 

Iloss (λοχ . τ .  τεχ. Σελ. 84 §  61 Σημ. 2 .) κατά τε  

τήν Ελλάδα καί Μικράν Ασίαν μαρτυρεί τήν εκτασιν 

καί τήν άρχαίαν συγγένειαν τώ ν κατοίκων τώ ν τό 

πων εκείνων, (πρβλ. Γυλλ. Γεωγρ. τόμ. Α*, 649 Β', 

95 , 114).

Τίνες δέ ήσαν οί πολυσπερεΐς ουτω Πελασγοί καί 

πώς είχον πρός τούς μετά ταύτα  Ελληνας ; Τό ζή 

τημα τούτο βεβαίως έστί δυσκολώτατον’ αί περί αύ

τού μάλιστα ειδήσεις τώ ν  άρχαίων μάλλον μάς τα -  

ράττουσΓ διότι τινέ; μέν άποκαλούσι αυτούς βαρ

βάρους, επομένως ή ούδόλως ή μακρόθεν μόνον συγ

γενείς το ΐ; Ελλησιν’ άλλοι δ’ άλλως. Ούδέν ελαττον 

καί οί νεώτεροι πολλά; περί αύτών έξήνεγκαν γνώ- 

μας. Εν δέ τοιαύτη αμφιβολία καί συγχύσει γνω 

μών ό ερευνητή; βεβαίως ίλιγγιά , πειρώμενος δέ 

συνδυάσαι τά  πολλάκι; άντιφάσκοντα καί πρό; άλ- 

ληλα διάφορα παρά τώ ν  άρχαίων άναφερόμενα καί 

τώ ν  νεωτέρων πρεσβευθέντα, περιπίπτει καί άκων 

είς άδιεξίτητον λαβύρινθον, καί κλίνει γόνυ απέ

ναντι τή ; άβεβαιότητο;. ό  Schömann λέγε ι, ότι ό 

συνετός καί εύσυνείδήτος ερευνητή; άνυποστόλως ο

μολογεί τήν άγνοιαν του.

Τό έπ’ έμοί μηδεμιά; αντιποιούμενο; άξιώσεως, 

έκτιθεί; δ’  άπλώ; τά  όπωςδήποτε περί αύτών είρη- 

μένα ύπό τ ε  τώ ν  άρχαίων καί νεωτέρων, άφ’ εαυτού 

μέν δλίγιστα σφόδρα θέλω είπεί, άρκούμαι δέ πρώ

τον μέν το ί; ύπό πού Baehr είρημένοις, όστις έν τή 

νεω τάτη  αύτού τού Ηροδότου έκδόσει άπάντυυν μο- 

νονού τά ; γνώμα; περιέλαβεν, ε ιτα  δέ το ί; ύπό L . 

D iefenbach έν τώ  νεωτάτορ έθνολογικω αύτού συγ- 

γράμματι.

0  ήρόδοτο; εν Α '. 56—  λέγει «  Ιστορίαν δέ 

(Κροίσο;) ευρισκε Λακεδαιμονίου; καί Αθηναίους 

προέχοντας, τούς μεν (Λακ.) τού Δωρικού γένους 

τούς δέ (Αθ.) τού Ιωνικού. Ταύτα γάρ (Λακ. καί Α θ .) 

ήν τά  προκεκριμένα, έόντα τό  άρχαϊον τό  μέν (Α θ .) 

Πελασγικόν, τό  δέ (Λακ.) Ελληνικόν έθνος’ καί τό  

μέν (Αθ.) ούδαμή κω έξεχώρησε. Θουκ. Α'. 2. «  τήν 

γούν Αττικήν έκ τού έπί πλείστον διά τό  λεπτόγεων 

άστασίαστον ουσαν, άνθρ&ιποι ωκουν οί αύτοί αεί » ) ,

284 Π Α Ν .

, τό  δέ (Λακ. Σπαρτιδται [Δωριείς]) πολυπλάνητο» 

κάρτα. (Θουκ. Λ ', 1 2, I 8) » .  Εχ τ ή ; δήσεω; ταύ- 

τη ; καταφαίνεται, ό τι τό  Πελασγικόν καί τό  Ελλη

νικόν έθνο; είσί δύο έθνη διάφορα. Εκ τούτων δ’ άμφο- 

τέρουν κατήγοντο έκ μέν τού Πελασγικού οί Αθηναίοι, 

έκ δέ τού Ελληνικού οί Λακεδαιμόνιοι! ·Τά δύο όμως 

καταγόμενα έθνη, οί Αθηναίοι καί οί Λακεδαιμόνιοι, 

σημειωτέον ενταύθα, ό τ ι έν το ΐ; χρόνοι;, οδ; άναφέρει 

ό ιστορικό;, ούδεμίαν φυλετικήν διαφοράν έχουσιν, 

ούδ’ έτεοόφυλοι καί ετερογενείς φαίνονται,άλλ’ έμπα- 

λιν ομογενείς καί όμ.αιμ.οι.

Προίων όμου: ί  ίς-ορικός, λέγει ό τι «  τό  Ελληνικόν 

γένος (τό  πολυπλάνητον κάρτα) έπί Δευκαλίωνος 

βασιλέως οικεε γήν τήν Φθιώτιν, έπί δέ Δώρου τού 

Ελληνο; τήν ύπό τήν Οσσαν τ ε  καί Ουλυμπον μούρην, 

καλεομένην δέ ίσ τια ιώ τιν ’ έκ δέ τή ; ίστια ιώτιδος ώς 

έξανέστη ύπό Καδμείων, οϊ/.εε έν Ιΐίνδω, Μακεδνόν 

καλεόμενον. Ενθεύτεν δέ αύτις είς τήν Δρυοπίδα 

μετέβη καί έκ τής Δρυοπίδος οϋτως ές Πελοπόννη

σον έλθόν Α ω ρ ιχόν  έκλήθη » .  Εκ τούτου φαίνεται, 

ό τι τό  Ελληνικόν, οίκούν τήν Φ θιώ τιν  πρώτον (έν 

Θεσσαλία, τή  άλλως καλουμένη ΓΙελασγικώ Αργεί, 

ένθα καθ’ όμ . ¡λ. Β, 681. άναφέρονται οί Ελληνες 

μ.ετά τώ ν Πελασγών καί Μυρμιδόνων), καί έκεί περί

που πλανηθέν καί τέλος είς Πελοπόννησον έγκατα- 

στάν, δέν φαίνεται κατά γε  ταύ τα  ώς επηλύς τις 

λαός, άλλά μάλλον ές αύτών τώ ν  εγκάτων τοΰ Πε- 

λασγισμού. Εφεξής ό ιστορικός λέγει ό τι τό  ελλη

νικόν Α ποσχισθέν  μέν το ι τού Πελασγικού, έόν Α

σθενές, Από σμ ιχρον τεο ύρμεόμενον αυξηται εί. 

πλήθος, τών'έθνέων πολλών προσκεχωρηκότων αύ τώ » 

έκ τούτου εξάγεται, ό τ ι τό  Ελληνικόν γένος, ον πρό

τερον μικρόν καί άσθενές, άπεσχίσθη  τού Πελα

σγικού.

Περί δέ τώ ν  Πελασγών λέγει τά  έξη; προϊών' «Η ν  

τινα  δέ γλώσσαν 'ίεσαν οί Πελασγοί, ούκ έχω άτρεκέω; 

εϊπαι. Εί δέ χρεών έστι τεκμαιρόμενον λέγειν τοίσι 

νύν ετι έούσι Πελασγών, τώ ν  υπέρ Τυρσηνών Κρη- 

στώνα πόλιν οίκεόντων, οϊ βμουροί κοτε ήσαν τοίσι 

νύν Δο>ριεΰσι καλεομένοισι, οικεον δέ τηνικαύτα γήν 

τήν νύν Θεσσαλιώτιν καλεομένην, καί τήν Πλακίην 

τε  καί Σκυλάκην Πελασγών οίκισάντων έν Ελλη

σπόντου, οϊ σύνοικοι έγένοντο Αθηναίοισι, καί όσα 

άλλα Πελασγικά έόντα πολ ίσματα ,τό  ούνομα μετέ

βαλε, εί τούτοισι τεκμαιρόμενον δει λέγειν, ήσαν οί 

Π ε.Ιασγοί βάρβαρον γ .Ιώ σσα ν  ίώπες. Εί τοίνυν ήν 

καί πάν τοιούτο τό Πελασγικόν, τό  Αττικόν έθνος, 

έόν Πελασγικόν, άμα τή  μεταβολή τή  έ; Ελληνας 

καί τήν γλώσσαν μετέμαθε. Καί γάρ δή ούτε οί 

Κρηστουνιήται ούδαμοΐσι τώ ν  νύν σφεα; περιοικεόν- 

τω ν  είσί ομόγλωσσοι, ούτε οί Πλακιηνοί, σφίσι δέ ο

μόγλωσσοι’ δηλούσί τε , ό τι τόν ήνείκαντο γλώσσης

Δ Ω Ρ Α .

χαρακτήρα μεταβαΐνοντες ές ταύ τα  τά  χωρία, τού

τον έχουσιν έν φυλακή. Τό δέ Ελληνικόν γλώσση μέν, 

έπεί τε  έγένετο, αίεί κοτε τή  αύτή διαχρέεται, ώς 

έμοί καταφαίνεται είναι, άποσχισθέν μέν το ι από τού 

Πελασγικού, έόν άσθενές, άπό σμικρού τεο τήν άρχήν 

όρμεώμενον, αυξηται ές πλήθος τώ ν  έθνέων πολλών, 

μάλιστα  προσκεχουρηκότων αύτώ καί άλλων έθνέων 

βαρβάρων συχνών’ πρός δή ών έμοι γε  δοκέει ούδέ 

τό  Πελασγικόν έθνος, έόν βάρβαρον, ούδαμά μεγά

λου; αύςηθήναι. »  Εκ τούτων φαίνεται, ό τι ίκανή 

διάκρισις μεταξύ Πελασγών καί Ελλήνων γίνετα ι' 

τό  δέ ζήτημα ύπό διπλήν οψιν εύθύ; παρίσταται. 

α ') εί οί Πελασγοί, όντε ; οί άρχαιότατοι τή ;  Ελλά

δος κάτοικοι, ήσαν επομένως οι προπάτορες τώ νΕ λ - 

λήνουν καί λίαν συγγενείς αύτοϊς, οΐτινε; ήδύναντο νά 

παραχθώσιν έκ τώ ν  Πελασγών ένιαυτών περιτελλο- 

μένων, ή δέ γλώσσα αύτών, άμορφος ούσα καί βάρ

βαρο; τό  ανέκαθεν, εί έγένετο ή βάσις καί μήτηρ τής 

μετέπ ειτα  Ελληνική;’ καί β ) εί οί Ελληνες συγγε

νείς άντε; τώ ν Πελασγών άπεσχίσθησαν όμως έν Ασία, 

καί ήλθον μετέπειτα  εί; τήν Ελλάδα, ώς φυλάξαν

τες τήν αύτήν γλώσσαν έπεί τε  έγένοντο καθ Ηρό

δοτον. Ταύτα θέλομεν άναπτύξει έν το ΐ; έφεξή; άπό 

τού πρώτου άρχόμενοι.

A'. Ó Baehr είπών, ό τι δ Ηρόδοτος (αυτόθι) 
prim um  diserte m onct, d ivers i generis esse 

Pelasgos atque H ellenes »  προστίθησιν, ό τ ι είς 

τούτο έχει έναντιούμενον Διονύσιον τόν Λλικαρνασ- 

σέα, όστις έν τή  Ρουμαϊκή αύτού Αρχαιολογία Α ’,

1 7 λέγει «  ήν γάρ δή καί τό  τώ ν Πελασγών γένος 

Ελληνικόν έκ Πελοποννήσου τό  άρχαϊον » .  Τήν μαρ

τυρίαν τού Διονυσίου άλλοι τ ε  τώ ν σοφών_ άπεδέ- 

ξαντο  καί H erbert διατεινάμ.ενος, ό τι οϊ τε  Πελα

σγοί καί Ελληνες τή ; αύτή; ρίζη; έκ^ηπτέοι εϊσίν. 

Τούτοι; άμωσγέπως προσήγγισεν δ Γαλάτης Raou l 

R öch e lte  εν τ ώ  συγγράμματι αύτού H is to ire  de 
Γ établissement des colon ies grecques. T om . I. 

pag. I I ,  Ινθα λέγει, ό τ ι δέν ύπάρχει τοσαύτη δια

φορά μ.εταξύ έκατέρων τώ ν εθνών, τώ ν  τ ε  Πελασ

γικών καί Ελληνικών, ώ ;  το ί; πολλοί; φαίνεται. Αλ

λαχού δέ 4 om . I ,  141 δ αύτό; ήγήσατο, ό τι οί 

Πελασγοί είσι λαό; τή ;  Ελλάδος ιθαγενής, ή τού- 

λ.άχιστον δ πρώτος, οϋπερ έν τοίς παναρχαίοι; χρό

νοι; μνεία γίνεται.

Επειδή δέ δ Ηρόδοτο; ποιείται φανεράν διάκρισιν 

τώ ν  δύο γενών, μετά προφυλάξεως έπραγματεύθη τό 

πράγμα δ B ecker (im  A llg em e in e  W e ltg esch i

chte I ,  5. 348 , 807— ) είπών πρώτον μέν, ό τι έκά- 

τερον τώ ν  φύλων είναι διαφόρου ρίζη; συνωδά τώ  Ί  it- 

tmann (de Am ph ictyon . p. 113— ),  μετά ταύτα  

όμως διισχυρίζεται, ό τ ι ανευρίσκονται ούκ ολίγα τή ; 

αμοιβαία; συγγένειας σημεία’ διότι άφού πρότερον τό

Π Α Ν

Πελασγικόν υπέρ τά  άλλα διέπρεψε, τό  δέ άνομα 

αύτού έγένετο κοινόν εί; πλεΐστα έθνη άλλα τής Ελ

λάδος, μετά δέ ταύτα  κρίνει, ό τι τώ ν Ελλήνων Ο

νομα έπέδωκε καί έξενίκησε ούχί διά τής βίας καί 

τώ ν όπλων, άλλά μάλλον διά τή ; επιμιξίας (τή  δ- 

μιλίφ μάλλον καλείσθαι Ελληνας). Ες ού δηλούτάι 

κατά Θουκυδίδην (λ ',  3) τούλάχίς-ον λέγοντα «Κ α τά  

δέ έθνη άλλα τε  καί τό  Πελασγικόν άφ’ έαυτών επω

νυμίαν παρέχεσθαι. Ελληνος δέ χ α ιτώ ν  παίδων αύτού 

έν τή  Φθιώτιδι ίσχυσάντων καί έπαγομένων αύτούς 

έπ ώφελία είς τάς άλλας πόλεις, καθ έκάστους μ.έν 

ήδη τή  ύμ ι.ΙΙα  μάλλον καλείσθαι Ελληνας » δηλοϋται, 

οιμαι ό τ ι β ια ία  τ ις  έξωθεν είσβο.Ιή τώ ν  Έ .Ι.Ιήνω ν  

ώς έθνους ίδ ιου , ούκ έγένετο’ άλλ’  ό τι οί Ελληνες 

έξήλθον έκ τή ; Φθιώτιδας, ώ ; καί δ Ηρόδοτος έπί- 

στευε, ής οί κάτοικοι μετά τώ ν  λοιπών τής Θεσσα

λ ία ; έκαλούντο καθ’  όμηρον (Ó . Β, 681 ) Μυρμιδό- 

νες καί Έ .Ι.Ιηνες καί Π ε.Ιασγοί. Συνάμα δέ καί τήν 

Πελασγικήν γλώσσαν ούχί διάφορον τής ελληνικής 

νομίζουσι, τό  δ’ έτερον γένος έκ τού ετέρου παρά- 

γουσι. Èv τούτο ι; έστίν δ H erm ann (G riech ische 

Staatsaiterthüm er §  7— ),  όσ τι; προσήγαγε άπά- 

σα; άρχαίων καί νεωτέρων τάς περί τούτου μαρτυ

ρία;. Νεως-ί περί τούτου έπραγματεύθη δ W .M u re ,  
λέγει δ Baehr, (έν τή  C ritica l h is tory  o f  the lan

guage and L itté ra tu re  o f  G reece. I. 5 1 ), iis fa 

c ile  carerc poterim us.

Μάλλον δέ πεφυλαγμένο; φαίνεται δ G. G rote έν 

τή  περιβοήτω αυτού Ελ. Ιστορία Τόμ. Β' Σελ. 315 

— 351 μή άπομ,ακρυνόμενος τού Ηροδότου. Τούτου 

ένεκα καί δ ήμέτερο; Παπαρρηγόπουλο;  έν τή  νεω

τά τη  αυτού Ελλ. ίστορΐα Βιβλ. Α . Σελ. 60— , ό τι 

έγγύ τα τα  τού Γρότε έχόμενος, όσ τι; είδώς τά  ποι

κίλα καί άντιφατικά περί Πελασγών συστήαατα, δέν 

έπεχείρησε νά λύση τό  δύσλυτον τούτο πρόβλημα, 

λέγει, «  Α λλ ’ οί πλειότεροι τώ ν  ιστορικών.τής Ελ

λάδος, παλαιών τε  καί νεωτέρων, ήθέλησαν νά άνα- 

τρέξωσιν είς χοόνουν άρχαιοτέρου; καί αύτών τώ ν Ó- 

μηρικών, καί ήξίωσαν, ό τι πρό τώ ν  φυλών, τάς ό

ποιας ΰμ,νησεν δ Ομηρος, είχον κατοικήσει είς τήν 

Ελλάδα φυλαί έτεραι, όνομαζόμεναι Πελασγοί, Λέ- 

λεγες, Κουρήτες, Καύκονε;, Αονε;, Τέμμικες, Υαντες, 

Τελχϊνε;, Τηλεβόαι, Εφοροι, Φλεγίαι, κτλ. κ τλ. ότι 

έπισημοτάτη τώ ν φυλών τούτων ήτον ή τώ ν  Πελασ

γών, όθεν καί όλη αΰτη ή παναρχαία εποχή, ώνο- 

μάσθη Π ε.Ιασγιχή  πρός δέ τούτο ι;, ό τι αί φυλαί 

αύται ησαν μέν συγγενείς τού έπειτα έπικρατήσαντο; 

Ελληνικού έθνους, δέν είχον όμως τόν ηρωικόν καί 

μάχιμ-ον τούτου χαρακτήρα, άλλά διήγον μάλλον 

βίον ειρηνικόν καί γεωργικόν, καί σώ ζοντα  ίχνη τινά 

τώ ν  δουλικών θεσμών καί έξεων τώ ν ανατολικών 

έθνών. Ó Γεώργιο; Γρότε δέν νομίζει, ό τι τά  συμπ -
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ράσματά ταύτα  στηρίζονται επί ασφαλούς τίνος ι

στορικής βάσεως. Ó αρχαιότατος τ ι ;  Ελληνικές ι

στορίας p.άρτος είναι 5 όμηρος, δ δέ Ομηρος τταρί- 

στησι τήν έλλάδα  κατοικουμένην υπό του έθνους, το 

όποιον εΰρίσκομεν ενταύθα καί έπί τω ν  πρώτων ιστο

ρικών χρόνων.—  Ο τι τ ά  προμνημονευθέντα ονόματα 

τώ ν  Πελασγών, τώ ν  Λελέγων κ τλ. ήσαν δνόματα 

πραγριατικώς όπαρξάντων εθνών, ή μπορεί νά είναι 

άληθές, άλλ’ εις τούτο περιορίζεται η περί αυτών 

γνώσίς μας' διότι ούδένα εχου.εν άξιόπιστον μ,άρτυρα 

τή ; εποχής, καθ ·?,ν ήκμασαν, τής χώρας, ήν κατεί- 

χον, τώ ν  πράξεων αυτών καί του χαρακτήρος, ουδέ 

γνωρίζομεν ¡κεχρί τίνος έταυτίζοντο  μ ετά  τώ ν Ελ

λήνων, ή ήσαν διάφοροι αυτών.—  Ó έπιθυμών να δ- 

νομάση Π εΛ ασγιχην  τήν προηγουμένην τής Ελληνι

κής περίοδον, είναι ελεύθερος νά πράξη τούτο » .  Α 

κολούθως έκθε'ις τά  του Ηροδότου, λέγει «  ο ΰ 

καθίσταται πρόδηλον, ό τ ι ουδέν ειχεν (ό Ηρόδοτος) 

τεκμήριον δπωσούν βέβαιον περί του έθνους τούτου».

όπωςδήποτε τώ  B aelir ίσχυροτέρα φαίνεται ή 

μαρτυρία του Ηροδότου, ώς άρχαιοτέρου, ή ή του 

πολλώ μεταγενεστέρου Διονυσίου' δθεν ήγεΧται τούς 

Πελασγούς καί Ελληνας καλώς διακριτέους είναι, ώς 

καί δ Kruse (H e lla s ) (1 ). Καί δ Θουκυδίδης (Α , 3.) 

διακρίνει καλώς Πελασγούς καί Ελληνας' καί Εκα- 

ταΤος δέ δ Μίλήσιος φαίνεται διακρίνας αυτούς, είπών, 

δ τ ι προ τώ ν  Ελλήνων κατώκησαν την Πελοπόννησον 

βάρβαροι (δηλ. Πελασγοί) κατά τήν μαρτυρίαν του 

Στράβωνος Ζ, 7. «ΕκαταΧος δε δ Μιλήσιος περί τής 

Πελοποννήσου φησίν δ τ ι πρδ τώ ν  Ελλήνων φκησαν 

αυτήν βάρβαροι »  δτι δέ οί βάρβαροι ούτοι ειησαν άν 

Πελασγοί, μαρτυρεΧται υπ’  αυτού τού Στράβωνος Ε', 

2 , «  Τούς δε Πελασγούς, δ τι μεν άρχαΧόν τ ι  φύλον 

κατά τήν Ελλάδα πάσαν έπεπόλασε καί μάλιστα 

παρά τοΧς Αίολεύσι τοΧς κατά Θεσσαλίαν, δμολογού- 

σιν άπαντες σχεδόν τ ι  (ϊδε καί εν τοΧς έμπροσθεν) ».

Διακρίνων δέ τούς Πελασγούς τώ ν  Ελλήνων δ Baehr 

λέγει, περί τούτου τελευταΧον αυταΧς λέξεσι τ ά 

δε. «  P e lasg i ig itu r, qu i antiquissim i Graeciae 

inco lae perh ibentur, cum ad barbaros ab H e -  

rodoto  aeque atque ab Iieca taeo  referan tur, i. 

e. ad eas gentes quae non graecae, sed pcregri- 

nae stirpis sint, p ro fe r to  ab ipsis Ile llen ibus 

d iscernendi erunt, e x  orientis terrae reg io - 

nibus prisco adm odum  aevo  in  E uropam  ade- 

oque G raeciam  transgressi, s ive  A r io s  dicas 

e  superioris A s ia e  terris  p ro fectos, ut slatuit 

K o rtü m  (griech ische gesch ichte I ,  9— ), sive 

Phoen ices ex  A egyp to  pulsos P liilistaeosque 

hom ines stirpis sem iticae, u t R ö th io  placet,

(1 ) Πρβλ. Φιλίστ. τευχ 1 έν à p '/ f , __

sive  den ique, quod  ipsum  quibusdam p lacu it, 

ad Indiam  usque regred iaris  indeque répétas 

Pelasgorum  gen tem  Indogerm an icam  ».

Τήν φυλετικήν τώ ν  δύο γενών φαίνεται, δ τ ι ανα

γνωρίζει καί δ Θουκυδίδης λέγων περί τώ ν  κατά 

τύν Αθω πόλεων «  τάς δέ αλλας Θύσσον καί Κ λε- 

ωνάς καί Ακροθώους καί όλόφυξον καί ΔΧον. αΐ οί- 

κούνται ξυμμίκτοις έθνεσι βαρβάρων δ ιγ λ ώ σ 

σων, χ,αί τ ι  καί χαλκιδικδν ένι βραχύ, τό  δέ πλεΧ- 

στον Π ελασγικόν  τώ ν καί Λήμνόν ποτε καί Αθή

νας Τυρσηνών οίκησάντων καί Βισαλτικύν καί Κρη- 

στωνικύν καί Ηδώνες. »  (Δ*, 169 ). (1 )

Τήν διάκρισιν ταύτην ποιεΧται καί δ Ηρόδοτος 

έν e ',  51—  λέγων. « Τού δέ Ερμέω τά  αγάλματα 

. . · άπό Πελασγών μεμαθήκασι πρώτοι μέν Ελλή

νων απάντων ΑθηναΧοι παραλαβόντες, παρά δέ τού

τω ν ώλλοι. Αθηναίοισι γάρ, τηνικαύτα ές Ελληνας 

τελέουσι, Πελασγοί σύνοικοι έγένοντο έν τή  χώρα, 

ϋθεν περ καί Ελληνες ήρξαντο νομισθήναι » .Ε κ  τού- 

τοιν δ Baehr νομίζει, δ τι ήν, δ τ ι οί ΑθηναΧοι δέν συγ- 

καταλέγοντο μετά τώ ν Ελλήνων, δηλ. δέν έκαλούν- 

το  Ελληνες, ονχ ίτέ λο υ ν  το ΐς  Ε λ λ η σ ι,  δπερ βε- 

βαιοΧ δ Ηρόδοτος (ένθα ανωτέρω Α '. -56), δ τ ι οί À -  

θηναΧοι κατήγοντο άπύ τώ ν Πελασγών. Οί δέ σύν

ο ικοι, Πελασγοί, συνοικήσαντες Αθηναίοισι ήδη 

ές Ελληνας τελέουσι, πρέπει μάλλον νά θεωρηθώ- 

σιν, δ τι έπήλθον ύστερον καί συνώκησαν Αθηναίοισι 

καί τά  ιερά καί τ ά  αγάλματα έκ Σαμοθράκης εφε- 

ρον. Ωστε δ ιαχριτέα  είνα ι λέγει δύο Πελασγών γέ

νη έν Αθήναις, τό  άργαϊον, καί τού το  δ>) τό  ¿ χ ιλ -  

θόν ύστερον' ούτοι δέ ήσαν οί οίκοδομήσαντες τύ 

Πελασγικόν καλούμενου τεΧχος, λαβόντες χώραν καί 

οϊκησιν υπό τ ώ  Τ μ η ττώ , καί διωχθέντες uto τώ ν  Α 

θηναίων (2 ). περί ών ιδία: δ Ηρόδοτος διάλεκται 

(Ε ', 61. Δ'. 115. «Τ', 137—  139). Αλλ’ ενταύθα 

μόνον περί τώ ν  αρχαίων Πελασγών ήμΧν δ λόγος 

έσται.

(Έ χ ιτα ι σννίχιια.)

(1 ) Τάςπόλει; τσύτα;ϊοε Η. Kicperl Allas von Hellas κτλ. 
No XVI.ritOavGi; ούτοι μετέβιινον εις Πλακίην καί Σκυλά- 
κην περί ών αναφέρει ό Ηρόδοτος.

(2 ) Τούτου; έν μέβη τή  ’Αττική οίκοΠντα; ομοιάζει ό 
Kruse (Hellas i ,  416) τοΤς έν μέση τή Γερμανία Βένδοις 
(Wenden) τά αρχαία ήθη καί ονόματα διατηρήσας· περί ών 
ΐόε Allgemeine Real Encyclopédie, Band 15 (2 ) Σελ. 165.

Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ .

Α χ ό  ’Ο δ η σ σ ο ύ  ε ι ς  Τ α ΐ γ ά ν ι ο ν  δ ι ά  τ ή ς  Κ ρ ι μ α ί α ς  

Κατά τά έτος 1860.

Α'. ΑΠΟΠΛΟΥΣ.

Κορεσθεί; πλέον τού πνιγηρού καί δχληρού κονι- 

ορτού καί τού έ τ ι άηδεστέρου καί δχληροτέρου βορ

βόρου τώ ν  άγυιών τής όδησσού, τού εμπορικού τού

του έπινείου τής μεσημβρινής Ρωσσίας ένθα έπί τινας 

μ-ήνας είχον διαγάγει τύν βίον έν μέσω φ ιλτάτων 

συγγενών, άπεφάσισα άμα έπελθόντος τού έαρος καί 

μ ετά  τάς άγίας τού Πάσχα έορτάς νά κάμω έκδρο- 

μήν εις τήν κλασικήν καί ιστορικήν συνάμα γήν τή ; 

Κριμαίας, καί νά έπεκτείνω, τού χρόνου έπιτρέποντος 

καί τού  θεού συγχωρούντος,* το ν  πλούν μου μέχρι 

τή ;  Αζωφική; θαλάσσης, τής τύ πάλαι Μαιότιδος 

καλουμένης λίμνης. Εσκόπευον νά μεταβώ τύ θέρος 

εις τάς κλεινά; Αθήνας, καί δέν έπεθύμουν νά έγκα- 

ταλείψω τήν Ρωσσίαν χωρίς νά έπισκεφθώ καί τύν 

άνθοστεφή της κήπον, τήν Κριμαίαν.

Τύ πάσχα είχε παρέλθει, τά  έρυθρά ώά είχον έξ- 

αντληθή καί οί έμποροι τής όδησσού εύθυμήσαντες 

αρκούντως είχον άναλάβει τάς σοβαράς αυτών υπο

θέσεις, καί πρύς τήν φωσφόρον αυτών έστραμμένοι 

Μέκκαν, τύν πλούτον, έπλαττον νέα σχέδια έμπορι- 

κών έπιχειρήσεων. Τ ί έζήτουν έγώ. πλέον έν μέσω 

α υ τώ ν ; Η  θεσις μου δέν ήτο πλέον έκεΧ. Τά  νέα καί 

ζωηρά τώ ν δένδρων φύλλα, ή χλιαρά τού έαρος πνοή, 

τά  άσματα τώ ν  πρηνών, τώ ν γλυκυφθόγγων τούτων 

άοιδών, τά  πάντα τέλος μοΐ έλεγον στεντωρεία τή  

φωνή’ Απελθε νά γευθής τής καλλονής τής φύ- 

« ε ω ς ! Απελθε ν’  άναπνεύσης τύν καθαρύν αέρα, 

νά ζήσης βίον ποιητικύν έπί τού ποιητικού ε

δάφους τής ταυρικής χερσονήσου, άνακαλών εις 

τήν μνήμην σου τήν όιραίαν τής Αρτέμιδος ιέ

ρειαν, τήν Ιφιγένειαν, τύν έρωτόληπτον Θόαντα, τήν 

κλεινήν έκείνην δυάδα, αντιπρόσωπον τής ακραιφνούς 

καί άδολου φιλίας, όρέστην καί Πυλάδην, τύν με

γαλοπρεπή βασιλέα τού Πόντου Μιθριδάτην, τάς ώ- 

ραία; έκείνας μ.ορφάς, άς έκ νεαρά; ηλικίας έδιδάχθης 

νά θαυμάζης καί ν’  αγαπάς ! Φύγε! φύγε! Ενταύθα 

ή άτμοσφαΧρα είναι πνιγηρά, ένταύθα αί όδοί γέ - 

μουσιν ανθρώπων, Οηρευόντων συμφέροντα υλικά, 

καί έν ταΧ; οίκίαι; δ ήχος τώ ν  ταλλήρων μόνον α

κούεται, ένταύθα ή δλη καταστρέφει πάσαν ποίησιν! 

Απελθε !

Η το  δυνατύν νά μή υπακούσω εις τάς έντόνους 

ταύτας προτροπάς ; Η το  δυνατύν νά μείνω κωφύς 

απέναντι τής κραταιάς ταύτης φωνής, ήτις ζωηρώς

Π Α Ν

έν τή  καρδία μου άντήχει; Ελεύθερος ώς τύ  πτηνον 

τού ουρανού, πλήρης νεότητος καί υγείας, καί πρό

θυμο; νά γευθώ βίου εΰαρέστου ήτο δυνατύν νά μείνω 

άκόμη έν όδησσώ ; ό χ ι βέβαια. Τύ έδαφος έκαιεν 

ΰπύ τούς πόδας μου, έπί τής κεφαλής μου έπεκά- 

θητο δ οΰρανύς τή ; έμπορικής πόλεως ώς μολύβδι- 

νον κάλυμμα. Ηθελον ν’  άναπνεύσω, ήθελον νά πίω 

άμυστί άέρα καθαρύν, έαρινον, έλεύθερον' μεταβαί- 

νων εις τήν Αττικήν, τήν άρχαίαν τής ποιήσεως καί 

τώ ν  παραδόσεων πατρίδα, ηθελον νά έφοδιασθώ με 

ποίησιν καί παραδόσεις, ίνα  μή με θαμβώσή το  

στιλπνύν καί άνέφελον τού άττικοΰ ουρανού, τού 

ελληνικού κλίματος τύ τερπνύν, τής ελληνικής ι

στορίας τύ  μεγαλεΧον, τώ ν  έλληνικών παραδόσεων 

τύ  ζωηρόν. Ηθελον νά μιμηθώ τύν θηρευτήν, δστις, 

πριν εις Θήραν άπέλθη, έφοδιάζεται μ.έ πυρίτιδα καί 

μόλυβδον, ΐνα μή εϋρεθή έστερημένος τούτων όταν 

ή ώρα τής Θήρας ήγήση καί μένη χαίνων καί άπρα

κτος έν μέσω τού δάσους. Εφοπλισμόν διανοητικόν 

έζήτουν, καί πού νά εδρω τούτον κάλλιον ή έν τή  

άρχαία καί ιστορική ταυρική χερσονήσω ;

Τύ άπεφάσισα καί τύ  έξετέλεσα. «  Το γοργόν 

καί χάριν έχει » ,  λέγει άρχαΧόν τ ι  ρητόν, καί τούτο 

ισχύει πρύ πάντων διά τά ;  έκδρομάς. Συσφίγξας έν- 

δύματά τινα  έντύς τώ ν  στενών δρίων τού δερμάτινου 

μου σάκκου, έφοδιασθείς μέ τ ’  άναγκαΧα χρυσά νο- 

μίσρ.ατα, τύν δυστυχώς! παντοδύναμον τούτον μο

χλόν πάσης άνθρωπίνου ένεργείας, καί άποχαιρετί- 

σας φίλους καί συγγενείς, οίτινες (έν παρόδω είρήσθω) 

μέ ζηλότυπον μέ προσέβλεπρν δμμα, έπέβην τήν 

1 ΐ Ί ν τού Απριλίου περί τήν τρίτην μ. μ. ώραν έπί 

τού άτμοπλοίου, τύ  δποΧον άπ αξ τής εβδομάδος έ- 

καμνε τύν περίπλουν τής Κριμαίας. Ανέφελος ήτο δ 

ουρανός, ή θάλασσα λεία ώς κάτοπτρον ή μάλλον 

ώς τύ μέτωπον άθώου παιδύς, τού οποίου ή καρ- 

δία δέν έδοκίμασεν έ τ ι  τύν σάλον τώ ν  παθών καί 

τώ ν  φροντίδων, δστις ρυτιδοΧ τύ  μέτωπον τού άν- 

δρύς, ώς ή θύελλα ρυτιδοΧ τήν έπιφάνειαν τής θα

λάσσης. Ι Ϊ  μαύρη θάλασσα ήτο κατ’  έκείνην τήν 

ημέραν άξια τού άρχαίου της δνόματος τού Εύξείνου 

Πόντου, διότι τ ά  πάντα προεμήνυον πλούν ήσυχον 

καί εΰχάριστον, καί τύ πρόσωπον τώ ν  έπιβατών έ- 

δείκνυε τήν άφροντιν έκείνην ειρήνην, άπαύγασμα 

τής γαλήνης τώ ν στοιχείων. Μετ’ ού πολύ ήκούσθη 

ή φωνή τού πλοιάρχου δίδοντος διαταγάς, ή άγκυρα 

άνεσύρθη, τά  ρινόμακτρα τώ ν έπί τού πλοίου ευρι

σκομένων καί τώ ν έπί τή ; προκυμαία; ίσταμένων 

οικείων έτέθησαν εις κίνησιν, οί τροχοί τού ά τμο

πλοίου άνέλαβον τά  θορυβώδη αυτών καθήκοντα, 

καί τύ  σκάφος, εις τύ δποΧον έκατοντάς άνθρώπων 

είχον έμπιστευθή τήν πολύτιμον αυτών ζωήν, διέ

σχισε τήν άλμυράν δδόν.
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Κ α τ’ ¿λίγον ή όδησσός, οί δυο λιμένες της, αί 

οίκίαι της, τά  δένδρα της έσμικρύνοντο, έως ού 8- 

γειναν άφαντα εις τόν Ορίζοντα, ώ σ τε  όταν ό ήλιος, 

μεγαλοπρεπής ώς ήρως θνήσκων, έδυε, δεν έβλέπομεν 

ή ουρανόν καί θάλασσαν, καί τήν μέν καί τόν δέ ά- 

πέραντον καί άχανή. Πόσον μαγευτική, πόσον με

γαλοπρεπής ήτο έκείνη ή στιγμή ! Τίς ποτέ έν το ι- 

αύτη στιγμή δέν αίσθάνεται^άφ’  ενός μέν τό  μεγα- 

λεΐον τοΰ θεοϋ καί τό  εξαίσιον τή ;  φΰσεως, δέν θαυ

μάζει δέ άφ’ ετέρου τήν ευφυΐαν τοΰ άνθρωπΐνου νοός, 

όστις καί τήν θάλασσαν αυτήν, τό  άτίθασσον στοι- 

χεΐον, δαμ ά ζει;

Οί ει; τ ά ;  διά ξηρά; καί θαλάσση; οδοιπορίας 

έξησκημ-ένοι καλώς γινώσκουσιν, ό τι έν τώ ν  πρω

τίσ τω ν  καί σπουδαιότερων έργων τοΰ οδοιπόρου εί

ναι, άφ’ ου τοποθετήση τά  πράγματά του καί εύρη 

Οέσιν συνάδουσαν πρός τήν διάθεσιν καί τάς έξεις του, 

νά κάμη γενικήν έπιθεουρησιν τώ ν συνοδοιπόρων του, 

πρός ου; έπί τινα ; ώρας ή καί ημέρας κοινή τόν συν

δέει τύχη, κοινκί αί διασκεδάσει;, κοινό; πολλάκις 

καί ό κίνδυνος. Δ ιότι ή περιέργεια είναι έμφυτο; τοΰ 

ανθρώπου άδυναμία. . . Καί έν μέν τ ώ  τμήματι τής 

άτμαμάξη; ή έν τ ώ  ταχυδρομικό) τεθρίππω, περιω- 

ρισμένων όντων τώ ν  ορίων, ή έπιθεόιρησι; αδτη είναι 

εύκολος' έπί τοΰ πλοίου όμως, έφ’ ου οί συνοδοιπό

ροι είναι συνήθως πολυάριθμοι καί ή έκτασις μεγα- 

λειτέρα, ή εργασία αϋτη πλείονος δειται χρόνου.

Ολως βεβυθισμένο; είς τήν λαμ.πράν θέαν τοΰ δύ- 

οντος ήλίου καί είς τήν μεγαλοπρέπειαν τώ ν  περι- 

κυκλούντων ημάς στοιχείων είχον αμελήσει κατ’  άρ- 

χά ; νά ρίψω τά  βλέμματά μου έπί τώ ν  συνοδοιπό

ρων μου' νυν όμως, διατελέσας αρκούντως εί; τόν 

άφηρημένον κόσμον τή ;  ποιήσεω; καί τή ; φαντασίας, 

άπεφάσισα νά φροντίσω καί περί τώ ν  έπιγείων, καί 

έκλέξα; θέσιν κατάλληλον καί άναψα; τό  σ ι γάρον 

μου άνεδέχθην εργον θεατού. Τό κατάστρωμα τού 

Κ ερ τζ ίο υ  (τοιούτον έφερεν όνομα τό  μικροσκοπικόν 

μ.α; άτμόπλοιον) ήτο πλήρες έπιβατών, ών οί μέν 

άνήκοντες είς τήν εύπορωτέραν τώ ν  θνητών τά ξιν  

έκάθηντο έπί σκαμνιών συνδιαλεγόμενοι, γελώντε; 

καί εύθυμούντες, οί δέ, το ΐ; οποίοι; φειδωλώς ή βά

σκανο; Μοίρα έδωκε τό  χρυσίον, έκειντο τήδε κάκεΐ- 

σεν έξηπλωμένοι έπί ταπήτων ή έφαπλωμάτων, τό 

πον έχόντων τραπέζη;, αιθούση; καί κλίνη;. Εδώ 

ήτο ρωσσική τ ι ;  οικογένεια, συνισταμένη έκ τού  πα

τρό ; τή ;  μητρός καί τριών θυγατέρων, ών ή πρωτό

τοκο; δέν ύπερέβαινε τό  δέκατον τής ήλικίας έτος. 

Εμχθον μετά ταύ τα  ό τι δ οικογενειάρχη; ήτο τελω- 

νιακό; υπάλληλος, όστις μετατεθείς άπό Οδησσού 

είς τινα  λιμ,ένα τής λζωφ ική; μετέβαινεν είς τήν 

νεαν θέσιν του ' ώ  νύχη άστατος τώ ν  απανταχού 

υπαλλήλων ! Εκεί έκάθητο άνήρ σοβαρώς τεσσαρα-
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κοντούτης τήν ηλικίαν, ξανθός, άμύστακος, έσθήτ* 

στακτόχρουν ένδεδυμένος, κρατών είς χείρας έρυ- 

θροΰν βιβλίον, πιστόν δδηγόν του. Εκ πρώτης 5- 

ψεως ¿γνώριζες τό  απαθές τέκνον τή ; ψυχρά; Αλβι- 

όνο;. Εδώ ΐσ τα το  πάλιν άνήρ υψηλού αναστήματος, 

πεντηκοντούτης ίσως, όστι; παρετήρει μ έ ;ά  προσοχής 

τήν θάλασσαν, ώς νά έζή τει νά είσδύση είς τά  βάθη 

τη ;—  ίσιος πρός άνεύρεσιν νέου είδους οστράκων ή  

νέου, άγνώστου είδους θαλασσίων φυτών. Η στάσις 

του, ή όψις του, τό  βλέμμ.α του καί αύτή ή ένδυ- 

μασϊα του σοί έδείκνυον τόν γερμανόν καθηγητήν, 

τόν ξηρόν τούτον καί ώς έπί τό  πλείστον σχολαστι

κόν διδάσκαλον, τού οποίου δ κόσμος είναι τό  σπου- 

δαστήριόν του. Πλησίον δέ αύτού έκάθητο τά  πάντα 

έπιβλέπων, τά  πάντα έξετάζων καί είς όλα ενδιαφε

ρόμενος νέο; ώς είκοσιπενταετής, στολήν ρώσσου α

ξιωματικού φορών. Τό βλέμμ.ά μου άμα πεσόν έπί 

τού άνθηρού τούτου πολεμιστοΰ, ήσθάνθη άλλόκο- 

τόν τινα  καί εύχάριστον έντύπωσιν, δποίαν προξενεί 

ή θέα ώραίας τινός είκόνος ή άνδριάντο; τή ; άρχαίας 

ελληνικής τέχνης. Γλυκύ τ ι  καί άθώον μειδίαμ.α έ

στεφε τά  ροδόχροα χείλη του, τά  όποια λεπτός τ ις  

καί ανθηρός έπεσκίαζε μύσταξ, τό  δμμα του έδεί- 

κνυε γαλήνην ψυχή; καί καρδίας είχε τό  ήρεμον καί 

άγαθόν βλέμμα, τό  οποίον παρατηρούμεν εί; τά ς  

καλάς εικόνας τού Θεανθρώπου' ενί δέ λόγω  δ νέο; 

ούτος ήτο έξ εκείνων τώ ν  έμφανίσεων, περί ών κοι

νώς νομίζομεν ό τι γεννώνται έν τή  φαντασία τού 

ποιητού μόνον. Παρά τους πόδας δέ τού άγγελο- 

μόρφου τούτου άνόρός εκειτο ή οφθαλμ-οφανεστέρα 

άντίθεσις, δυσειδής τις καί έλεεινός Ιουδαίος, είκόιν 

τής ρυπαρωτέρας αισχροκέρδειας. Τό ¿¿ρυτιδωμένου 

πρόσωπόν του, τό  παοημελημένον του γένειον, καί ή  

κόμη του, φωλεά μυριάδων άηδεστάτων ζωϊφίων, τό  

μακρόν ένδυμά του, στιλπνόν καί πλήρες κηλίδων 

ώ ;  έκ τή ; πολυκαιρία; καί τής χρήσεως, καί μέ- 

χρι τού λαιμ,ού κεκλεισμένον, ϊνα σκεπάση ύποκά- 

μισον, πρό £νό; ίσως έτου; στερεοτύπως τό  δυσώδέ; 

του σώμ.α καλύπτον, τά  υποδήματά του, άφ’ ών 

άπέσταζεν ε τ ι δ υγρός βόρβορο; τώ ν όδών τή ; ό -  

δησσού— τό όλον τέλος είκών τού Οεομ,ισήτου απο

γόνου τώ ν  μιαρών εκείνων Ιουδαίων, οϊτινε; έτόλμη- 

σάν ποτε νά έπιθέσωσι βέβηλον χείρά έπί τού  υιού 

τού θεού. Τό αναιδές συνάμα καί έντρομον βλέμ,μα 

άνύψοι άπό καιρόν εί; καιρόν δ Εβραίος έπί τού νέου 

αξιωματικού, οσ τι; προσηλωμένος είς τήν θέαν τώ ν 

τριών ζωηρών κορασίων τού υπαλλήλου μελαγχολι- 

κώς έμειδία, ένθυμούμενος ίσως φ ιλτάτας άδελφάς, 

ί ;  δακρυούσας καί τεθλιμμ.ένας είς τήν πατρικήν οι

κίαν έγκατέλιπεν. ό  δέ ίιπάλληλος καί ή σύζυγό; 

του, δ τύπο; αδτη τή ; οικονόμου οίκοδεσποίνης, τ ά  

[ πάντα μ ετά  περιεργείας έξήταζον, καί έφαίνετο ό τ ι

Ω Ρ  Α. Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .
πρώτον ήδη επλεον τήν περιβόητον μαύρην θάλασ

σαν, καί ό τι εί; όλο); ξένον εύρίσκοντο κόσμον.

Μακρότερον ¿λίγον Τσταντο δύο άνδρες, ήλιοκαυ- 

μένοι τήν δψιν, μ,έλανες καί δασείς τήν κόμην καί 

του ; μύστακας, συνδιαλεγόμενοι περί σπουδαίων βε

βαίως άντικειμένων, δ ιότι μήτε κάν περί εαυτούς έ- 

βλεπον. Εν ώ  δ’ έγώ  παρατηρών αύτού; εΰρισκόμην 

είς άμφιβολίαν τίνα  πατρίδα νά το ΐ; δώσω καί είς 

ποιον γένος νά τούς κα τα τά ξω , επειδή καί Γάλλοι 

μοί έφαίνοντο καί Ιταλοί καί Ισπανοί καί Ελληνες 

τχύτοχρόνως, βλέπω τόν ένα εξ αύτών έργίλως τόν 

άλλον προσβλέποντα καί ώς ζητούντα εξηγήσεις" αί

φνης τά  χείλη τού ετέρου, δικαιολογουμ,ένου πρός τόν 

παρωργισμ-ένον σύντροφον, δύο μόνον έπρόφερον λέ- 

ς-.ις, αϊτινες πασαν άλλην περί τού γένους τω ν  άπό- 

δειξιν καθίστων περιττήν. « Βρέ άδελφέ! »  είπεν δ 

δικαιολογούμ-ενος γεγωνυΐα τή  φωνή. Ελληνες λοι

πόν ήσαν ούτοι, Ελληνες, τέκνα ζωηρά καί εύερέθις-α 

τής ευήλιου καί άρχαίας τώ ν φόιτων πατρίδος.

ΓΙερ'ι τώ ν λοιπών έπιβατών τού άτμοπλοίου θέλω 

σιωπήσει, διότι ολίγον καί έμέ τό τε  ένδιέφερον, ο- 

λιγώτερον έπομένως καί τόν άναγνώστην μου νύν 

ένδιαφέρουσι. Δύο όμως λέξεις πρέπει νά είπω άκόμη 

περί τίνος Αμερικανού έκ Φιλαδέλφειας, μεθ’ ού συν

έδεσα μετά τα ύ τα  φιλίαν καί τόν δποϊον είχον πι

στόν μου σύντροφον κατά τάς περί τήν Σεβαστοδ- 

πολιν έκδρομά; μου. Ι Ι το  ούτος τό  γνήσιον τέκνον 

τής Αμερικής, άνήρ εύπορος, περιερχόμενος τήν Εύ- 

ρώπην πρό έτώ ν ήδη περιεργείας χάριν καί κρατών 

περί τώ ν περιεργοτέρων αντικειμένων τακτικά ; ση

μειώσεις, ά ; έμελλε μεταβάς είς τήν πατρίδα του νά 
έκδώση.—

Εν τούτω  είχεν έπέλθει ή νύξ, νύξ ώραία, έαρινή, 

φωτιζόμενη άμυδρώς ύπό τώ ν άκτίνων τής νέας σε

λήνης, νύξ οποίαν έθαύμασα έν τώ  Α ίγαίω  Πελάγει ή 

έν τ ώ  Κορινθιακώ κόλπω" ήτο νύξ δλως Ελληνική. 

ΙΙάς κρότος κα τ’ ¿λίγον έπαυσε, τά  χείλη έσίγησαν 

καί εκας-ος, έπιθυμών ν άκολουθήση άνετως τό  νήμα 

τώ ν  συλλογισμών του, έζήτει θέσιν πρός τούτο κα

τάλληλον. Τό πλοϊόν μα; έςηκολούθει τήν τακτικήν 

του καί ήσυχον πορείαν, καί αύτός δ ρώσσος πηδα

λιούχος, άμ-έριμνος καί ίσως καί ¿λίγον έν οίνοπνευ- 

ματική ευρισκόμενος κατανύξει, έκλειεν ένίοτε τούς 

οφθαλμούς έπί τού πηδαλίου στηριζόμενος. Εγώ δέ ' 

ε;ς τήν προτέραν μου άκόμη έκαθήμην θέσιν, τό  σχέ- 

όιον τού πλού τακτοποιών καί άνακαλών είς τήν μνή

μην μου δ ,τι περί τώ ν  μερών, τά  δποΐα προύθέμην

δ τή ;  Κριμαία; λεγόμενος, καθ’ ¿ν αγέρωχο; άφ’ ενός 

ιδέα καί άσύγγνωστος άφ* έτέρου έπιμονή
ΙΙολλά; Ιφθίμους ψυχά; "Αίοι προίαψεν Ηρώων ....

Εμ.ελλον νά πατήσω τό  έδαφος έκείνο, τό  ύπό το -  

σούτου αίματος βαφέν, έμελλον νά ϊδω έκ τού πλη

σίον τήν τρομεράν έκείνην καί μοναδικήν καταστρο

φήν, ήν διά χρωμάτων ζωηροτάτων δ ευφυής τού αγ

γλικού « Χρόνου »  άνταποκριτή; περιέγραψεν, έ- 

μ,ελλον νά σταθώ έπί τώ ν  ιστορικών πεδίων τή ;  μά

χης, τής Λλμας, τού ϊγκερμαν καί έπί τού πολυ- 

κρότου έκείνου λόφου τού Μαλακώφ, όστις καί τό  

όνομα αύτού διαιώνισε, καί τό  όνομα τού έξ έφόδου 

κυριεύσαντας αύτόν στρατάρχου καί τώ ν  περί αύτόν 

έδόξασε. Πώς νά κατέλθω έν τοιαύτη στιγμή πρό; 

άναζήτησιν τή ; κλίνης μου καί νά παραδοθώ είς τάς 

άγκάλας τού Μορφέω;, έν ω συμβάντα τοσούτον πρό

σφατα καί πολύκροτα μ.’ έπησχόλουν, έν ω  είς τά  

ω τά  μου άντήχει έ τ ι δ βροντώδης κρότος τώ ν  πυ

ροβόλων καί δ καταπληκτικός πά ταγο ; έφόδου γεν

ναίας ; Πώς νά εύρω ύπνον, έν ώ  μ ε τ ’  .¿λίγας ώρας 

έμελλον νά ϊδω τήν πόλιν έκείνην, έφ’  ή ; ή οικουμένη 

σΰμπασα έπί έν δλόκληρον έτος είχε προσηλωμένα 
τά  βλέμματά της · , ............

« Μέ συγχωρεΐτε, Κύριε, ν’  άνάψω τό  σιγάρον μου; »  

αί γαλλ ισ τί προσφερόμεναι λέξεις αύται διέκοψαν αί

φνης τής φαντασίας μου τήν έργασίαν. ϊ'ψωσα τή,ν 

κεφαλήν μου καί είδον ένώπιόν μου τό  τέκνον τοΰ 

Αρεω; ίστάμενον. Τ ώ  έδωκα τό  σιγάρον μου, αύτός 

δέ άναψα; τό ίδικόν του έκάθησε πλησίον μου, καί 

τό τε  έλαβε χώραν μεταξύ ήμών διάλογος, όσ τι; 

άρχισα; διά τώ ν  συνήθων καί στερεοτύπων φράσεων. 

« Πού διευθύνεσθε ;— Πρ ώτον ήδη έπιοκέπτεσθε τήν 

Σεβαστούπολιν ;—  θέλετε διαμείνει έπί πολλά; η

μέρας έκεί »  καί τά  τοιαύτα, έλαβε μ.ετ’ ¿λίγον χα 

ρακτήρα ζωηρότερον καί οίκειότερον, ώ σ τε  όταν μετά 

τό  μεσονύκτιον έχωρίσθημεν εϊχομεν σχετισθή, ώ ;  

έάν συνέδεον ήμδ; φιλίας πολυχρονίου δεσμ.ά. Εμα- 

θον παρά τού άξιωματικού τούτου ό τ ι άνήκεν εί; 

αριστοκρατικήν τής Πολωνίας οικογένειαν ; ό τ ι με- 

τέβαινε είς Τιφλίδα ώ ; άξιωματικόί τού έπιτελείου 

τού στρατάρχου Β' " ,  ό τ ι πρώτον ήδη έγκατέλειπε 
τήν γήν τή ; γεννήσεώ; του, ό τ ι ώ ; Πολωνό; έπνεε 

μίσος άδιάλλχκτον κατά τώ ν  Ρώσσιυν, ού; ώνόμαζε 

τυράννους, καί άνυπομ.όνως περιέμενε νά λάμψη καί 

διά τήν δεδουλωμένην πατρίδα του ή ήμερα τής έ- 

λευθερίας, όπως είχε λάμψει πρό έτώ ν ήδη διά τήν
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νά έπισκεφθώ, έκ τώ ν διαφόρων περιγραφών έγνώ- 

ρ·ζα. Πρό πάντων έπησχόλει τόν νούν μου τό  με

γαλοπρεπές καί σπαραξικάρδιον έκείνο δράμα, τού 

όποιου σκηνή δπήρξεν έσχάτως ή Σεβαστούπολις καί 

ή περί αύτήν χώρα, δ γιγαντια ΐο; εκείνος πόλεμος,

Ελλάδα, περί τή ; δποίας μ ε τ ’  ένθουσιασμού μ εγά 

λου ώμίλει. Καί πρό πάντων μοί ίλεγεν ό τι ήσθά- 

νετο θαυμασμόν υπέρ τού ιερού ήμών άγώνος, καί 

υπέρ τώ ν  προμ.άχων έκείνων καί μαρτύρων τή ; έλ- 

: ληνική; έλευθερίας, τώ ν ίποίων τά  πατριωτικά χείλη 

* ειχον είπε·.

37.



Κ α λλ ίτερ α  μ ι ϊ ;  ώ ρ α ; έλεύθερη ζω ή  

■παρά σαράντα χρόν ια  σκλαβιά κα ί φυλακή.

Πολλάκις έκαμα τή ν θλιβεράν τω όντι παρατήρη- 

σιν ό τι πολλοί ξένοι, μή ίδόντε; ποτέ τήν Ελλάδα, 

γνωρίζουσι τά  καθ’ έκαστα καί τά  πρόσωπα τή ; ε

θνική; ήμών έπαναστάσεω; καλλίτερον πολλών Ελ

λήνων, οΐτινές, καί το ι γενντ,θέντες και άνατρ αφέντες 

εν Ελλάδι, ολίγον ένδιαφέρονται διά τά ;  γ ιγαντια ια ; 

εκείνα; σκτ,νάς, αϊτινε; άποτελοΰσι τό  καταπληκτι

κόν δράμ.« τή ; Ελληνικής έπαναστάσεο>ς, τό  όποιον 

πληροί τά ; εύγενεστέρα; σελίδας τή ; ιστορίας. Λυ

πηρόν τφ όντι είναι τό  τοιοϋτον, ούχ ή ττον όμως 

καί άληθέ; !

Ρίψα; έν τελευταίον βλέμμα έπί τή ; μαγευτική; 

νυκτός κατήλθον νά κοιμηθώ. Μετά τινα ; στιγμά; 

βαθύ; έπί τώ ν βλεφάρων μου έπεκάθητο ύπνος, έν ω 

τοϋ άτμοπλοίου μα ; ή πρώρα διευθύνετο πρός τόν 

πρώτον έπί τή ;  κριμαϊκής γης σταθμόν, τήν Εύ- 

πατορ-’αν.

Β '. ΕΤΠΛΤΟ ΡΙΛ.

Ο θόρυβος τής καταπιπτούσης άγκυρα; διέκοψεν 
αίφνης τόν βαθύν καί νήδυμ,ον ύπνον μ.ου.

Ενδυθείς έν βία άνέβην έπί τοϋ καταστρώματος, 

ένθα τά  πάντα πλέον εύρίσκοντο εις κίνησιν, ναϋται, 

καταβιβάζοντες λέμ.βους, οδοιπόροι τακτοποιοΰντες 

τά  πράγματά τω ν, λεμβούχοι, καί βαστάζοι, προσ- 

καλοϋντες διά ζωηρών φωνών τούς έπιβάτας. 0  ή

λιος είχεν ήδη άνατείλει, καί αί άκτΐνέ; του έχρύσουν 

τούς λόφους τής ταυρική; χερσονήσου. Ενώπιόν μας 

δέ έκειτο έν όλη τή  εξωτερική της μεγαλοπρεπείς ή 
πόλις τής Εύπατορίας.

«  Μετά τέσσαρας ώρας άναχωροϋμεν πάλιν, » 

είπεν ό πλοίαρχος. Εϊχομεν λοιπόν τεσσάρων ωρών 

καιρόν, τόν όποιον άπεφάσισα νά μ.εταχειρισθώ πρός 

έπίσκεψιν τή ; ιστορικής ταύτης πόλεως. Επέβην έπί 

μιας λέμβου τοϋ άτμοπλοίου καί μετά τινας σ τιγμά ; 

έπάτει δ ποϋς μου κατά πρώτον τήν γήν τής Κρι

μαίας.

Η  Εύπατορία, ώς καί τινες άλλαι πόλεις τής ταυ- 

ρικής χερσονήσου, είναι γνωστή  υπό τρία  διάφορα 

ονόματα, τά  δποϊα τή  έδόθησαν υπό τής πολυκυ- 

μάντου καί θυελλώδους ιστορίας τής χώρας ταύτης. 

Οί Τάταροι, όϊτινες κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν οί 

Οεμελιωταί αύτή; καί έπί πολύ κατεΐχον τόν έμπο- 

ρικοίτατον τοϋτον λιμένα τοϋ Εϋξείνου Πόντου, ώ - 

νόμαζον αυτήν Γιουσλεβέν, α,περ οί Ρώσσοι μ ετα 

σχηματίζουν εις Κοσλώφ. Αφ’ δτου δέ ή μεγάλη τής 

Ρωσσία; αυτοκρατόρισσα Αικατερίνη κατέκτησε τήν 

Κριμαίαν, αί πλείσται τώ ν  πόλεων αυτής έλαβον πά

λιν τά  άρχαΐα αύτών ονόματα, καί όπου α! άρχαΐαι 

πόλεις είχον έκλείψει τά  όνόματά τω ν  έδίδοντο είς
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άλλα; πόλεις, πολύ πολλάκις τώ ν άρχαίων άπεχού- 

σας. Ουτω καί ό Γιουσλεβές μετωνομάσθη έπί Α ι

κατερίνης Εύπατορία εις άνάμ,νησιν τής δμωνύμου 

πόλεως, -ήν Μιθριδάτης ό Εύπάτωρ, ό τοϋ Πόντου 

βασιλεύς, είχεν ανεγείρει εις τήν αύτήν θέσιν, όπου 

κεΐται τήν σήμερον τό  χωρίον ίγκερμάν, τό  όποιον 

μετά τόν τελευταΐον ανατολικόν πόλεμον κατέστη ι

στορικόν διά τήν πεισματιόδη μάχην, καθ’ ήν οί συμ- 

μαχοϋντες Α γγλο  Γάλλοι τήν λαμπράνκαί πασίγνω- 

στον κατά τώ ν  Ρώσσων ένικησαν νίκην.

11 Εύπατορία ητό ποτε καί ισχυρά καί πλούσια 

πόλις, καί διά τώ ν  μεγαλοπρεπών τη ; τζαμ ιών, 

τώ ν όποιων οί υψηλοί μιναρέδες μακρόθεν ήσαν ο 

ρατοί, καί διά τώ ν λουτρών της, καί διά τοϋ έμπο- 

ρίου καί τή ; βιομηχανίας της ήμιλλάτο έπιτυχώς 

πρός τάς πλουσιω’τέρα; καί πολυανθρωποτέρα; τής 

κριμαϊκή; γή ; πόλεις. Ο λιμή,ν της, καί το ι άνοι- 

κτδς καί ώς έκ τούτου εκτεθειμένος εις τήν έπιρροήν 

τώ ν σφοδρών άνεμων καί τώ ν  αγρίων κυμάτων, έπε- 

σκέπτετο ύπό πλείστων όσων πλοίων, έξ όλων τών 

μερών τή ; Ανατολής καταπλεόντων.

Τή ; αρχαίας της όμως λαμπρότητας καί μεγαλο- 

πρεπείας ολίγα μόνον σώ ζοντα ι έρείπια. Η έκτασις 

τη ; είναι μέν καί τήν σήμερον μ,εγάλη, άλλ’ αί όδοί 

ειναι καί στεναί καί ακάθαρτοι, πολλά οικόπεδα κα- 

τάκεινται άκτιστα  καί παρημελημένα, καί α ί κα- 

ταρρεύσασαι καί καθ έκάστη,ν κατα^ρέουσαι οίκίαι 

μαρτυροϋσι τ ώ  περιηγητή, ό τ ι τό άρχαΐον τής πό

λεως μεγαλεΐον άπωλέσθη άνεπιστρεπτί. Οί κάτοικοι 

τό  πλεΐστον μ-έρος Τάταροι καί Ιουδαίοι Καραί'μαι,(") 

είναι άνθρωποι βιομ.ήχανοι καί εμπορικοί, καί πρό 

πάντων οί Καραιμαι, ο’ίτινε;, επιτήδειοι χρυσοχόοι, 

εργάζονται τά  λεπτά  χρυσά κοσμήματα τώ ν Ιου

δαίων καί τατάρων γυναικών. Πολλοί δέ έξ αύτών 

είναι καί άρκούντω; εύποροι, ώ στε νά μή έχωσιν 

άλλην έργασίαν ή νά κάθηνται εις τά  καφενεία ή 

πρό τής θύρας αύτών καί νά πίνωσιν έν όλη τή  ά- 

νατολική άνέσει καί αναπαύσει τό  τζιμποϋκί των·.

Τά ; ιστορικά; ταύτας καί σ τα τισ τικά ; πληρο

φορία; μοί έδωκεΚχραίμης τ ι ;  έν τώ  καφενείο), όπου 

εΐσήλθον ν’  άνχπαυθώ ολίγον, ό  άνήρ ούτος όστις 

καί τήν γλώσσάν μα; άρκετά καλά έγνώριζε, δ ιότι 

έμπορευόμενος πρό χρόνων μέ τήν- Ανατολήν είχε 

διαμείνει έπί τινα έτη έν Σμύρνη καί έν Κωνσταντ.'.- 

νουπόλει, εύγενέστατα προσεφέρθη νά μέ όδηγήση 

πρό; τό  έπισημότερον της πόλεως μνημεΐον τό  τ ζα -  

μίον Τσουμά-Τσαμά'ί, τό  όποϊον κατά τήν έκφρασίν

( ' )  Α 'ίρεσ ι; ’ Ιου δα ίω ν , ή τ ι ;  π ιστεύει μέν εις τή ν Γραφήν 

άλλα δέν παραδέχετα ι τή ν  παράδοσιν τοΟ ΤάλμουΟ. Ή  α ϊ -  

ρβσι; αύτη έ συ στήθη περί τ ά  μ έσα  τ ή ;  8 η ; μ . έχ α το ν -  

τα ετη ρ ίδο ; έν Β αβυλωνία  οθεν έξηπλώ θη  ε ί; διάοορα τή ;  
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Του ητό ποτε τό  λαμπρότερον οικοδόμημα τή ; Κρι- 

μ.αίας, καί ούδεί; τώ ν  περιηγητών πρέπει ν’ άμελήση 

νά έπισκεφθή. Καί πραγματικώ; δέν μετενόησα δε

χθείς τήν πρότασιν τοϋ Καραίμου' διότι καί τά  έ

ρείπια ακόμη τοϋ μεγαλοπρεπούς τούτου ναοϋ διε- 

γείρουσιν εις τόν ύπέρτατον βαθμόν τό  θαυμασμ.όν 

μ.ας. ’ί,ΐκοδομήθη δέ τό  τζαμ ίον κατά τά  1 552 ύπό 

τοϋ ίσχυροϋ ήγεμόνος τή ;  ταυρική; χερσονήσου Λε- 

βλέτ-Δεράί, καθώς μαρτυροΐ τό  έν τώ  ναώ σωζόμε- 

νον έπί πέργαμηνοϋ χάρτου έγγραφον, έφ ού οί 

διάδοχοι τοϋ Λεβλέτου, ο'ίτινες έκ τοϋ γένους τώ ν 

Γεραϊδών έκάθηντο έπί τοϋ θρόνου τής Κριμαίας μέ

χρι τή ;  συγ/ωνεύσει»; αύτή ; μετά τού οθωμανικού 

κράτου;, ένέγραψαν ίδιοχείρως τά  όνόματά των. 

Είδον τό  περίεργον τούτο έγγραφον, τό  όποιον καί 

τή ; δυναστεία; τώ ν  Γεραϊδών καί τής τουρκικής κυ

ριαρχία; έπέζησεν.

Ο ταν δέ έξηρχόμεθα τοϋ ναοϋ έκαμα πρός τόν 

οδηγόν μ.ου τήν παρχτήρησιν, πώς δέν φαίνονται γυ

ναίκες εις τάς οδούς. Εμειδίασεν ό γέρων Καοαΐμη; 

καί μοί είπεν, ό τ ι έν τή  πόλει τω ν  τηρείται έ τ ι τό  

άρχαΐον τουρκικόν έθιμον, α! γυναίκες νά μή έκτί- 

θηνται εις τά  βέβηλα τώ ν  άνδρών βλέμματα' προσ- 

έθηκεν όμως ό τι μεταξύ τώ ν τατάρων γυναικών υ- 

πάρχουσί τινες έξαισίου καλλονής, ο'ι'ας καί ή ζωη* 

οοτέρα τοϋ ανθρώπου φαντασία αδυνατεί νά πλάση. 

4έν ηύτύχησα νά ίδω τοιοϋτο δείγμα.

Αλλ ’  δ καιρό; είχε παρέλθει’ οξύ σύριγμα έκ τοϋ 

άτμοπλοίου μοί άνήγγειλεν ο τ ι ή ώρα τοϋ απόπλου 

ήγγικεν. Σφίγξας λοιπόν τήν χεΐρα τοϋ φιλοξένου 

μου όδπγοϋ έπέβην πάλιν έπί τοϋ πλοίου, τό  όποιον 

μετά τινας σ τιγμά ; έγκατέλιπε τόν λιμένα τής Εύ

πατορία;, έν ώ  έγώ έκαθήμην έπί τοϋ καταστρώμα

τος, δλως βεβυθισμένο; ε*ς τήν άνάμ.νησιν τώ ν  παρ

ελθόντων αιώνων. Τήν φαντασίαν μ.ου έπησχόλουν 

αί εύγενεΐ; έκεΐνοι τώ ν  Τατάρων ηγεμόνων μορφαί, 

καί οί αρχαίοι έκεΐνοι χρόνοι, ο'ίτινες είχον θέσει έπί 

τή ;  χώρα; ταύ τη ; τήν άνεξάλειπτον τή : ιστορία; 

σφραγίύα.
( Α  χ ο . Ι ο ν θ ί ΐ ) .

I. II.
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Π Ε Ρ Ι  Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .  ( " )

Καθ’ ημέραν βλέπομεν έν το ΐ; ξένοι; περιοδικοί;

( ’ ) Εί; τήν σύνταξιν τοΰ άρθρου τούτου δύο άρθρα τή; 
γαλλική; Illustration εϊχομεν βοηθήματα· έκεΐθεν δέ άντε- 
γράφησαν καί αί πλείσται των εικόνων, (ϊδε L ' Illustration, 

Ίομ . ΚΒ'. Άριθ. 522 καί 521. άρθρα- Vente d 'u n e  colle- 
d io n  de dessins etc, par A .—J. du Pays, καί les caricatures 

grecques c l romaines, par Henri L a v o ii )

συγγράμμασιν εύφυεστάτας γελοιογραφίας (carica

tures) καί γελώμεν άσπετονγέλω τα  καί νομίζομεν αύ- 

τάς ξένου νοός, ίσως γαλλικού, έπ ινοήμ«"*· Α πατώμε

θα όμως καί ή άπάτη μεγάλη' ή γελοιογραφία έντελώς 

άφ’ ήμών άποξενωθεΐσα είναι γέννημα καί αύτή τοϋ 

ακαμάτου τώ ν προγόνων νοός. Δέν είναι λοιπόν πρω

τότυπα τά  εις τοσοϋτον γέλω τα  έμβάλλοντα ήμά; 

κωμικά τώ ν ξένων ζωγραφήματα. Αλλ ’ έάν δέν ήναι 

πρωτότυπα, δέν είναι ό'μως καί μιμήσεις' είναι κατά 

παράδοσιν ή, μάλλον ειπεΐν,κατά φυσικήν τώ ν  λογικών 

οντων ροπήν, συνεχής τώ ν ανθρώπων, καί αύτοϋ τοϋ 

γελοιογράφου, διακωμώδτ,σις. Δ ιότι καί έάν δέν έγε- 

λοιογοάφουν οί άρχαΐοι, ούδεν ή ττον ό Χ άμ  καί ό
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Γραμβίλλ ήθελον τέρπει τούς συγχρόνου; ήμών, ιό: 

τέρπουσιν αύτούς τώ  δντι. Καί είχε δίκαιον ό γάλ- 

λο; ποιητής τοϋ 1 7 αιώνος'

Dés que je  dis une chose nouvelle,
L 'autiqullé, loute en émoi,
Répond· je  1' ai dit avant lo i.
C ' est une étrange peronnelle !

Que ne venait elle après moi,
Et je  Γ aurais dit avant elle.

Βεβαίως τό  πνεύμα καί τ ά  έργα τώ ν  νέων γελοιο

γράφων δεν είναι κλοπιμαία, άλλ’ ή φύσις τοϋ άν- 

θρώπου διέμεινεν η αύτή, καί ίσως ό Χάμ. μετά χι

λιάδας έτών έγραψεν άγνοών ό ,τι άλλος είχε γράψει 

πρό αύτοϋ.

«  0  λαός παρ ώ  ό Αριστοφάνη; έλευθέρως έξή- 

σκησε τόν οίστρον του, εϋρε παοά τισι τώ ν  εαυτού 

καλλιτεχνών άναλόγους σατυρικά; τάσεις, ί ΐ  νέα γε

λοιογραφία είναι άνανέωσις τής τώ ν  Ελλήνων καί 

Ρωμαίων. Εν τώ  μουσείω τής Νεαπόλεως φαίνεται 

εΐκών έν η ό Αινείας, ό Λγχίσης καί ό Λσκάνιος, φέ-
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ρουσι σκβλων κεφαλάς,και άλλη έν γ  ψ ιττα 
κό; έζευγμένος εις άρμα έλαύνεται υπό τέτ- 
τιγος, είκών του Σενέκα, τόν βώτοκράτορα 
Νέρωνα διευθύνοντος. Καί 4 μεσαίων δε, (* ) 
έξήσκησε τό  αιώνιον σκώμμα επί τε  θείοιν 
καί ανθρωπίνων »  ( L ’ Illustration , Τόμ.·
ΚΒ'. Αριθ. 522 ). » ,

Τετέλ.εσταΓ ο ι γλύπται, οι ζωγράφοι καί 
οί ποιηταί. τη ; Ελλάδος εί; πάντα τά  αντι
κείμενα καί διά παντός τρόπου εΓργάσθησαν. 
Καί αύτό; δέ ό όράτιο; έλυπείτο διότι μόνον 
μιμητής ητο.

Γελοιογρχφίαι τοιαύται ήταν εκτεθειμέ
να·. εν τη  στοά  του Φαβρικίου, καί τινες ε
αυτών, διχσωθεϊσαι καί εις ημάς, καταδεν- 
κνόουσι τήν κωμικήν ευφυΐαν καί έπιτηδειό- 
τη τα  τω ν  ποιησάντιον (L 'Illu s tra tion , Τόμ. 
ΚΒ'. Αριθ. 521.)

Τίνος πράσωπον είναι εκείνο, τό  μετά κω
μική; άπλότητος καί άφελεία; μηκυνόμενον 
καί τις ό φέρων μ.έν αυτό, παράδοξον δε θέ- 
σιν άνδρός άμηχανούντος έχων ;

Έ στι δίπουν έπί γής καί τετράπον, οΰ μία φωνή, 
και τρίπον· άλλάσσει δέφυήν μόνον, ί σα’ επί γαΤαν 
έρπετά γίνηται, άνά τ ’ αιθέρα καί κατά πόντον. 
Ά λλ ’ όπόταν πλείστοισ'.ν έπειγόμενον ποσί Satvr,,. 
ένθα τάχος γυίοισιν άφαυρότατον πέλει αύτοΟ.

Απορεί ό Οΐδίπους πρό; τό  αίνιγμα τής 
-φ ιγγός καί τό  γένειον επιμηκύνεται πρός 
τά  κάτω, αληθής μυιοσόβη, καί περιτετυ- 
λιγμένο; κάθηται εν τή  χλαμύδι, «ό; έσπαρ- 
γανωμ,ένον νήπιον, μαντικήν ράβδον έν τή  
χειρί έχων- έχει μέτωπον ευφυές ό στρε- 
βλόρριν' ή δ’ απέναντι δασύκερκος καί σαι- 
νουρις άλώπηξ, αντί τή ; ευφυούς Σφιγγό;, 
ώ ; τή ; πονηριά; καί άγχινοία; σύμβολον 
κεϊται καί έμφαντικώ; επαναλαμβάνει τό  
δύσκο.ίον  αίνιγμα.

Τά δύο παοατιθέμενα έκ χαλκού ειδώλια 
άνήκουσιν εις τό  νομισματικόν μουσεΐον των. 
Ιίαρισίων- τό  μέν παρίστησιν άρκτον τό  δέ 
μϋν Ποντικόν, περιβεβλημένου; τήν ρωμαϊ
κήν τήβεννον,άναμφιβόλως εικόνα; γνωστών 
άνδρών, ών είτε τό όνομα είτε ό χαρακτήν 
ώμοίαζε πρό; τό  όνομα ή τόν χαρακτήρα 
έκατέαου τώ ν ζώ ω ν ' διότι, λέγει ο Ψιλ.ήμων'

................................... τοΤς μέν θηρίο·.;
Ιδωχ’ έκάστιμ κατά γένος μίαν φύσιν 
απαντε; οί λέοντές εΐσιν άλκιμο·.· 
δειλοί πάλιν έςής πάντε; είσίν οί λαγιό.
Οΰκ έστ’ άλώπηξ ή μέν εϊρων τή φύσε; 
ή δ’ αοθέκαοτος- άλλ’ έάν τριομυρία; 
άλώπεκάς τι; συναγάγη, μίαν φύιιν 
άπα£απασ(ϊ>ν όψεται τρόπον Θ’ ένα.
Ημών δ’ έσα καί τά σώματ’ έατί τόν άριθμάν 
καΟενός, τοσούτους έττι καί τρόπους ίδεΤν.

(*) Καί αυτό; ό ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν ελ
ληνισμός, ώ ; π. χ. έν τή βίβλω Ή  ά λ ή 0 ε ι a κ ρ ι 

ί περί ή; ίΐε Πανδ. τόμ. Η", ου),. 178.

Πώς ή άρκτο; εκείνη έχει τό  σοβαρόν ύφος συγ

κλητικού ή τραγικού ποιητού! (ϊδε τό  έν τ ώ  διονυ

σιακοί Θεάτρω νεωστί άνακαλυφθέν άκέφαλον καλλί- 

σ τη ; εποχή; καί έργασία; άγαλμα.τραγικοΟ ποιητού 

φαινόμενον)' άλλά ποιο; άρά γε  είναι ; ή άπόκρισι; 

δεν είναι εύκολο;- πόσοι άγνοιστοι συγκλητικοί ! καί 

πόσοι ούχΐ πλέον τούτων γνωστοί τραγικοί ποιη- 

τα ί ! πόσοι δέ καί ώμοίαζον, κατά τόν χαρακτήρα 

ή τουλάχιστον κατά τό  όνομα ! Ó Ποντικός εκείνος 

δεν είναι τάχα  ό τού πολέμου τώ ν  Θηβών ποιητή;, ά 

παγγέλων του; στίχου; του, ή 5 έν τ ώ  ϊουβενάλη, ή 

ο έν τώ  Μαοτιάλη άναφερόμενο; ; I I  τάχα  είναι 

άπλώ; στρατηγό; έπ’ ανδρεία καί αρετή καυχώμε- 

νο;, ιό; αυτό τό  σχήμα καί τή ; χειρό; τό  κίνημα δει

κνύει, δειλό; δέ ώ ; τό  ομώνυμον ζώον. 11 μήπως ή μέν 

άρκτος παρίστησι τον Οΰαλέριον Φαβιανόν έν χερ- 

σίν εχοντα τήν πλ,αστήν διαθήκην τού Βάλβου, ό δέ 

μύς τόν συνεργάτην εκείνου Ούαλέριον Ποντικόν (Tac. 

Annal, βιβλ. X IV . 40 καί 4 L

Ó τ έ τ τ ι ξ  ούτο; όρθιο; έπί τώ ν οπισθίων ποδών 

•χαλκείην πλαταγήν ένί χερσί τινάσσων

καταδεικνύει ίσως ρητορικόν τινα  κύνα, κεκραξιδά- 

μ.αν δικηγόρον τή ;  αγορά; (F o ru m )’ άλλά μήπως 

ήναι εΐ; καί μόνο; αυτό; έ δικηγόρο;; πόσοι καί 

πόσοι ! π ώ ; λοιπόν νά τόν άναγνωρίσιομεν μεταξύ 

τώ ν απειραρίθμων έντιμων συναδέλφων του ;

Αλλ ’  ή όρνι; έκείνη ή διά διστόμου πελέκεω; δι

χοτομούσα τόν ύπ’ αυτή; νικηθέντα άλέκτορα" Ó  ! 

τήν γνωρίζω- είναι ή Κλυταιμνήστρα, τόν πολεμικόν 

Λγαμέμνονα, τόν φιλόμαχον άλεκτρυόνα, δολοφο

νούσα. «  11 ΙΟ.υταιμνήςρα, ίσως καθ’ υπαινιγμών εΐ; 

τού  Αΐγίσθου τό  όνομα έχει έστεμμένην τήν κεφα

λήν κέρασι τράγου, ϊδού πώς παρωδείται τό  ποίη

μα τού Αισχύλου ! Ιδού π ώ ; μεταφράζεται, ώ ίίλέ- 

κτρα, ό όδυρμ.ό; σου- »

'Όσα τόν δύστηνον έμόν θρηνώ 
πατέρ’ , δν κατά μέν βάρβαρον αίαν 

φοίνιο; "Αρης ούκ έξένισεν, 
μήτηρ δ’ ή μή ·χ ώ  κοινολεχή;
ΑϊγισΟος, έ'πω; δρΟν υλοτόμο·, 

σχίζουσι κάρα φονίω πελέκει.

(L' llluslr. αυτόθι.)

ύ  δακτυλιόλιθο; ουτο; άνήκει εΐ; τό  βασιλικόν γρα- 

φεϊον τού Βερολίνου.

Προστιθέμεθα έν τέλει τό  ομοίωμα τή ; δεξιά τώ  

εΐσερχομένω ει; τό  Θησεΐον κεφαλή; ή προσω- 

πίδος, ή τι; άφόβω; μυκτηρίζει πάντα; τού; κακού;.
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Ούδέν σιωπής έστι -χρησιμώτερον.

ν

Π Ε Ρ Ι

Ψ Ρ Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Ϊ  Σ Χ Α Ο Σ Σ Ε Ρ

ώς ιστορικού χα ί έ.-τιστήμονος έν γένα.

—ΟΟΟ—

Δικαίως πενθεί ή Γερμανία καί μ ε τ ’ αύτή; πάν

τ ε ;  οί τή ; παιδείας έρασταί τόν κατά  τό  παρελθόν έ

τος έκμετρήσαντα τό  ζήν Φ ριδερΐχον ΣχΛ όσσερ , 

δ ιό τι καθ' δ.Ιον αυτού τό ν  β ίο ν  Ο.τμρή’ί  πνευμα τι

κός όδηγός τώ ν  Γερμανών, δ ιό τ ι χα τετάσσετο  (/<: 

τους μ εγ ίσ του ς  ιστοριογράφους τώ>· χαθ ' ή μάς χρό - 

υωυ, δ ιό τ ι υπήρξε τό  σ τόμα , ού τω ς είπεΐν , δ/’ οί· 

έζεφράδετο ή συνεΐδησις τον  γερμανικού έθνους. 

Επερχόμεναι γενεαί θέλουσιν έννοήσει πάντα τά  καθ' 

έκαστα κάλλιον, ή οσον έκπληρούσι τούτο τά  συγ- 

γράμ.ματα τού Σχλόσσερ- άλλά τό  πνεύμα, έ ξ  ου 

έσχον τήν άρχήν τά  συγγράμματα αυτού, θέλει δια- 

μ-ένει αθάνατον.—  Τήν μεγίστην έπιρροήν, ήν είχεν 

ή φωνή τού Σχλ,όσσερ έπί τής παρούση; έκατονταε- 

τηρίδος, αΐσθανόμεθα ζωηροί;, άλ.λ’ άδυνατούμεν νά 

καταστήσωμεν όφθαλμοφανή καί διά μαθηματικών 

τεκμηρίων νά θέσωμεν έκτός άμφιβολιών. Ουδέ σχο

λήν έθεμελίωσεν ό Σχλόσσερ, δ ιότι τού το  άντεφώνε·. 

εις τήν πάντη έλευθέραν αυτού άνάπτυξιν. Ε ι; πο

λιτικού; δέ αγώνας ουδέποτε άνευ.ίχθη, άλλ’ ή περί 

τ ά  πολιτικά ένέργεια αυτού έξεδηλούτο διά τή ; συγ

γραφή; καί τή ; άπό καθέδρας διδασκαλίας του.—  

Εγεννήθη έν ίεύερ, πόλει τού μεγάλου δουκάτου 6 λ - 

δεμβούργου κατά τήν Ι7ην Νοεβρίου 4776 ν. ε. Οτε 

έτελεύτησεν ό πατήρ του, δστις κατήγετο έκ τή ; άνω 

Γερμανίας καί έπηγγέλλετο τόν δικηγόρον, κατέλιπε 

τόν Σχλ,όσσερ έν μικρά ήλικία. Μόλις δέ άγων τό 

δέκατον πέμπτον έτος τής ήλικία; ώρφανεύθη καί 

τή ; μητρό; του, εύρεν δμως καταφυγήν παρά τή  έν 

Φελδερβάρφεν εύπόρω θεία του. Εκεϊ διδαχθεί; τά 

πρώτα στοιχεία, είσήχθη μετά ταύτα  εις τήν λ α τ ι

νικήν σχολήν (άντίστοιχον εις τά  παρ’ ήμϊν ίλλ.η-
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νικά σχολιία) τή ; ίεύερ. Αληθή; μανία περί τό  άν,
γινώσκειν κατέλαβεν αυτόν. Ανεγίνωσκε πλεΐστα 

καί όσον τάχ ιστα  ήδύνατο. Εν δυσίν ετεσιν άνέγνω 

όλα τά  ε’ν τή  βιβλιοθήκη τή ;  ίεόερ βιβλία τώ ν  τε -  

λευταίων δεκαετηρίδων τή ; παρελθούση; έκατονταε

τηρίδος. Σφοδρά έλασις τοΰ είδέναι άνεζωπύρει αυτόν. 

Ολα τά  βιβλία τή ; εποχή; του έγνώριζεν. Απέβλεπε 

δε εΐ; τό  ν αποκτά εξ αυτών όρθά; παραστάσεις. 

Επιτομ.ά; δεν εκαμνε, καί το ι λίαν συνήθεις επί τώ ν 

τό τε  χρόνο>ν. Η δε περίστασι; αδτη εσχεν ού μικράν 

σημασίαν έπί τοΰ μετά ταΰτα  συγγραφικού τρόπου 

του. Φειδόμενο; δέ τοΰ έπιπόνου έργου τή ; άντιγρα 

οή ; κατώρθωνε νά γ 'νη τα ι κάτοχος πολλή; όλης καί 

νά διατηρή έν άπερισπάστω προσοχή τήν έννοιαν τοΰ 

όλου, έν ω ή έξέτασις ίδιαιτέροιν ειδικοτήτων πολ- 

λάκι; αποσπά τήν προσοχήν άπό τή ; κυρία; ύποθέ- 

σεως. Εκ σωρεία; σημειώσεων δεν έλαβον τήν άρχήν 

τά  έργα αύτοΰ, ώ ; πολλών άλλων συγχρόνων του 

λογίων. Η άφήγησι; αύτοΰ έπήγαζε μάλλον έξ έπό- 

ψεω; άποκτηθείσης διά πολλής άναγνόισεως. Εκ δέ 

τή ;  έςετάσεω; πλείστων άποφάνσεων του βιου ε- 

φθασεν εί; ώρισμένην κατανόησιν τώ ν  πραγμάτοιν. 

Εί; μ,εμονωμένα χωρία άπέδιδεν έκάς-οτε ολίγον βά

ρος, καί μετεχειρίζετο αύτά μάλλον ώς παραδείγ

ματα. Εν δέ τώ  σχολείω συνεζήτει προπετώς, δια- 

κωλΰων πολλάκις τάς ούρα; τή ;  θρησκευτική; διδα

σκαλία;. Καί όμως ώ ; τελικόν σκοπόν τοΰ βίου του 

έθεώρει τό  νά γίνη ίεροκήρυξ έν Ιεύερ, έφ’ φ  ένεγράφη 

εί; του; φοιτητά; τή ; θεολογικής σχολή; τοΰ έν Γο- 

τ ίγ γη  Πανεπιστημίου κατά τό  1794. Πρός τα ι ;  θεο- 

λογικαΐ; σπουδαϊ; έμάνθανεν άρχαίας καί νέα; γλώ σ

σας, άσχολούμ.ενο; άμα καί είς τήν ιστορίαν. I I-  

κροάτο δε τώ ν  μαθημάτων τοΰ ΙΙλαγκίου, Είκόρου, 

Σπίτλερ, Σχλοίτζερ, Καίστνερ, Βλουμενβαχίου, Εϋ- 

νίου, Ερενίου, Μεϊνερ καί άλλο>ν, ήτοι τώ ν  μεγίστων 

διδασκάλων τή ; παρελθοΰση; εκατονταετηρίδας. Èv 

τέλει τή ; άκαδημαϊκής τριετίας ήτο κεκοσμ,ημένος 

πολλαι; καί ποικίλαις γνώσεσιν’  άλλ’ εί; —ορισμόν 

τώ ν  πρό; τό  ζην επιτηδείων έπηγγέλθη έπί δέκα έτη 

τόν οικοδιδάσκαλον έν Βάρελ (πόλ,ει τοΰ μεγάλου 

δουκάτου Ολδεμβούργου) παρά τιν ι κόμητι, έπ’ ίση; 

καί έν Αμβούργη καί έν Φραγκφούρτη καπά τό 1800, 

σπουδάζων έν ταύ τώ  πολλά; σχέσεις τοΰ βίου. Καί 

έν μέν Βάρελ έσπούόασεν τά  λείψανα τώ ν κατα

κερματισμένων γενικών πολιτειών, έν δέ τή  Φραγκ

φούρτη είδε τους νικηφόρους Γάλλους, τους περί τόν 

Ναπολεοντα. Τρις άνέγνω τον Θουκυδίδην. Εκ πάν

τω ν δε, όσα έμελέτησεν, έπενήργησαν ίσχυρώς είς μόρ 

φωσιν αύτοΰ τά  συγγράμματα τώ ν δύο Σχλεγέλων.

Η γε τό  τριακοστόν έτος καί ούδέν έτι είχε δώσει 

εις όημοσιευσιν. Κ ατά  δέ τό  1807 έδημ.οσίευσε τάς 

άπαρχάς τώ ν  σπουδών του « Αβαίλαρδος καί Δουλ-

κία, βίος καί ίδέαι ένθουσιαστοΰ καί φιλοσόφου » 

καί μ ετ’  ού πολύ τόν βίον τοΰ Βέζα. Αμέσως δέ διε- 

νοήθη νά συντάξη εργον, δι’  οΰ νά έπιτύχη καθηγε

σίαν. Από τοΰ 1808 έλαβε θέσιν έν τώ  σχολείω 

τοΰ Jever, καί μ.ετά μικρόν προεβιβάσθη συνδιευ- 

θυντής μετά μισθού έπτακοσίων ταλήίριν έτησίως 

καί κατοικίας έν τή  σχολή. Αλλά τό  έπιόν έτος παρη 

τήθη τής είρημένη; θέσεως, ά τε  διά τήν πολύωρου δι

δασκαλίαν μή εύκαιρων νά σπουδάζη ιδιαιτέρως. Εν 

Γεισεν όπέστη τήν τού διδάκτορος δοκιμασίαν καί 

προσεκλήθη εί; Φραγκφούρτην iV  άντικαταστήση 

τόν έκ τού έκεΐθεν Ι'υμνασίου είς τό  τού Βερολίνου 

Πανεπιστήμιον κληθέν Κάρολον Ρίττερον, τόν Στρά

βωνα τώ ν νεωτέρων χρόνων. Οχι πολύ ύστερον διω- 

ρίσθη Καθηγητή; έν τώ  έκεί συσταθέντι Λυκείω 

(1 8 1 2 ) λαβών άμα έντολήν νά διδάσκη τήν ιστο

ρίαν φιλοσοφικώς, καθ’ 8ν τρόπον έπραγματεύοντο 

αύτήν οί Γάλλοι.—

Αλλ’ εύθύ; ώς παρετήρησεν, οτι γενικαί παρατη
ρήσεις περί τής φοράς τών γεγονότων δεν ήθελον ω 
φελεί τού; νέους ούπω είδότας τά  γεγονότα αύτά, 
απεφασισε χάριν τών είς τό Λύκειον φοιτώντων νά 
έπεξεργασθή έγχειρίδιον τών γεγονότων καί τών ση- 
μαντικωτέρων χωρίων τών πηγών. Λοιπόν έν έτει 
181Ö έφάνη ό %, τόμο; τή ; παγκοσμίου ιστορίας έν 
συνδεδεμ.ένη διηγήσει τών γεγονότων. Πριν δ’ έτι 
περάνη τήν άρχαίαν ιστορίαν προείδεν, ότι ένεκα τού 
μεγάλου πολιτικού σάλου ήθελε κλεισθεϊ καί τό Λύ- 
κειον, καί διαταραχθή ή είς τό  συγγράφειν ησυχία. 
Καί όντως διελύθη τό  Λύκειον- ό δέ Σχόλσσερ διω- 
ρίσθη έφορο; τής έν Φραγκφούρτη βιβλιοθήκης. Με- 
ταβαλών δέ τό σχέδιον τού βιβλίου προετίθετο νά 
συντάξη πονημάτιον περί πηγών ούτως, ώστε έν τή 
διηγήσει νά παριστάνη τά  γεγονότα έπί τή βάσει 
ιδίας έπόψεως τών πηγών, καί διά σημειώσεων 
νά δίδη διεξοδικά χωρία αύτών, όχι πρός άπόδειξιν, 
άλλά πρός έξήγησιν καί άκριβεστέραν άνάπτυξιν τών 
ΰπ αύτού είρημένοιν. Ισως έπηρέαζεν αύτόν υπερη
φάνεια τις τού νά δείξη, δτι αύτός δεν έμελέτα τάς 
πηγάς ενός αίώνος, ή ενός έθνους μόνον, ώ ; έκαμνον 
άλλοι ιστορικοί, άλλ’ έγνώριζε τάς πηγάς όλου τού 
μεσαιώνος. Αλλά φυσικώ τώ  λόγω τό εργον ήτο 
προωρισμένον νά χρησιμεύση ώς έγχίίριδιον διά λο- 
γίους. 11 καλούμενη ρητορεία, λέγει που αύτός, άτέ- 
χνως ήθελεν έφαρμ.οσθή έν τοιαύτη συγγραφή. Πολύ 
δε όριστικώς άπεφήνατο κατά τή ; μ.ονοτόνου πολι- 
τικοσοφιστικής έπιδείξεως καί ιστορική; δικηγορίας 
τού Δε-Πράνδ, Σισμόνδου Αλλάμ, καί άλλων, έν ω 
τούναντίον έπεδοκίμαζε τά ; μετέπειτα ύπό Ρημ καί 
Κόρτυμ έκδοθείσας ίπορίας τού μεσαιώνος. Εν πέντε 
τόμοις, έκτυπωθείσι μεταξύ τού 1817 καί 1824, έ- 
φερεν εί; πέρα; τό σχέδιόν του μέχρι τού 1830.
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Τήν μετά ταϋ τα  1839 καί 1841 δημοσιευθείσαν 

συνέχειαν μέχρι τού 1849 πα;ή :ησε, διότι έν τώ  

μεταξύ άνέβη υψηλό τέραν βαθμ,ίδα. Εκτός δέ τού

του έξέλιπ: καί ή χρεία τού συγγράφειν κα τ’ έξοχήν 

διά λογίους. II αξιόλογο; συγγραφή αύτού περί Β ιγ - 

χ ιν τ ίο υ  τού άπό Βελουάκων (1 8 1 9 ) τάσσετα ι ε ί; δσα 

έγραψε περί χαρακτηρισμού τού μεσαιώνος, ωσαύτως 

καί ή έκτίμησις τού προσφιλούς αύτώ  ποιητού Α ά ν - 

του , ήν περιλαβών έν ίδίω βιβλϊω έξέδωκε κατά τα 

τελευταία έτη τού βίου του. Εκ τού Δάντου είχε 

μάλιστα διά στόματος τού ; εξής στίχους'

H o io apprcso quel che, s'io r i d ie »

A  molli fia  favor di forte agrame ;

Ala s'io al vero son tímido amico,

Tem o d i perder vila Ira coloro 

Che qucslo lempo chiameranno áulico.

(Paradise X V I I ,  116— 122.)

11ro εξηκοντούτης c Σχλόσσερ, δ τε  έξέδωκε δεύ

τερον καί μετά πλείονο; επεξεργασίας τήν ιστορίαν 

τή  18T‘; καί 19*15 έκατονταετηρίδος μέχρι τή ; π τώ 

σεως τή ; γαλλικής αύτοκρατορίας. Καί πρώτον ή

δη έπενήργησε δι’  αύτή; έπί τού λαού. Η  δημ,οσί- 

ευσι; τή ;  σκτατόμου ταύ τη ; ιστορίας π ίπ τει κατά 

τό  1836— 1848, καί έν έτει 1853 έγένετο ή τέ 

ταρ τη  αύ-ής εκδοσις, άποπερατωθεϊσα κατά  τό

I 860. O ù iiiv  ¿Lt.lo δ ιεξοδικόν Γερμανικόν σύγ 

γραμμα έχαμε το ια ύ τη )· εποχήν, καί έσχε τοσοΒ- 

r o r  μεγάΑην επιρροήν επί τοΰ  παρόντος αίώνος. 

Α ιχ α ίω ς  όύνατα ι νά όνομασθή μεγα./οόργημα. Τό 

πνεύμα τή ; άναζωπυρήσεως, δπερ κατίσχυσεν άπό 

τή ; έν Βιέννη συνόδου, ύπεφύετο. Επεκράτησε δέ ό δι’ 

αναβολής τρόπος τού σκέπτεσθαι καί ψυχρά έπίκρι- 

σις, ήτις έν τή  άμβλύτητι αύτή; καί άδιαφορία έ- 

ξησθένισε τά ς  καλάς δυνάμει; καί τόν εύγενή ζήλον.

I I  πολιτεία καί ή έκκλησία προεβίβαζον τήν άξιο- 

θρήνητον ταύτην κατάπτωσιν άπέναντι τού άνωτέ- 

ρου σκοπού τή ;  1 Sr‘!  έκατονταετηρίδος. Είδωλα 

συνίσταντο εί; προσευχήν, τό  δέ πνεύμα τού  λαού 

διεφθάρη. Από τής στρεβλής έ/.τιμή σε ως τώ ν προ- 

κατόχων καί τώ ν  δυνατών τή ;  ημέρας έπεξετάθη ή 

φθορά εί; τήν έποψιν τή ; νεοιτέρας ιστορία;. Ηπεί- 

λει νά καταστρέψη έν γένει τήν πραγμάτευσιν τή ; 

ιστορίας. Είναι όμο>; άνεκτίμητος σπουδαιότη; διά 

τήν ύγιά άνάπτυξιν ένό; έ/.άστου έθνους τό  νά θε- 

ραπευηται έν το ί; σπλάγχνοις αύτού ή ιστορία άλη- 

Οώ; καί έπαξίω; ώ ; ίερόν Οησαύρισμα. ΑμεΟόδω; 

συντεταγμένα βιβλία, ώς ή άπό πολλοΰ λησμονη- 

Οείσα πρωσσική ιστορία τού έν Βερολίνο» Καθηγητού 

Ελβιγγ, δέν ήσαν ιδίως επικίνδυνα είς σπουδήν, πολύ 

δμω; έπιβλαβέστερον έπενήργουν ώς μεταβάσεις είς 

τήν κακήν τάσιν αί άσθένειαι τού άρχαίου καλού λε

κτικού τή ;  ιστορίας τού Σχλοίτζερ, Μύλλερ, Σχίλλερ,

Βάχλερ και Μάνσωνο;. Τό έδαφος τή ; άναζωπυρή- 

σεω; παρήγαγε καρπού; τυφλών αρετών. Πολυμά- 

θεια, είδο; εκλεκτόν, σχήμα ευφυές έπεφάνησαν. 

Αλλ’ έλιπέ τ ι  πάντων σπουδαιότατον ! ί ί ;  εύγενέ- 

σ τα τα  προϊόντα τή ; διανοία; ανεπηρέαστα άπό τού 

κακού πνεύματος τή ; έποχή; διαπρέπουσιν έν το ί; 

συγγράμμασι τή ; άναζωπυρήσεως τά  έργα τού 

Βαοουχάγεν, Ενσε καί τού εύφυούς ί*άγκε. Πόσον δέ 

ύψηλά ΐσ τα τα ι δ Σχλόσσερ, ώ ;  πρός τήν κακήν τάσιν 

τή ; έποχή; έξεταζόμενος, μαρτυρούσιν άρκούντω; τά  

συγγράμικατα αύτού.

Έ ν  Έ ρμ ουπ ό .ΐε ι Σύρον.

(Έ π ε τ α ι  το  τέ .Ιο ς .)

Ν Ι1ΕΓΡ1ΙΣ.
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Α ιήγημα  ρωσικόν.

(Τέλος. "Ice συλλίά 298 καί 299.)

— ο οο —

Εφθάσαμεν τέλος είς τήν κορυφήν τού Γού καί έ- 

στάθημεν πρό; στιγμήν διά νά Οαυμάσωμεν τήν 

λαμπράν θέαν. Στακτόχρουν νέφος ύπέοτά; ήμετέρα; 

κεφαλά; έπικρεμάμενον άνήγγελλε θύελλαν έπικειμέ- 

νην' άλλ’ ή άνατολή ήτο τόσον καθαρά καί ώραία 

ώστε ουδέ καν τό  έσυλλογίσθημεν. Ó λοχαγός μόνον 

τήν θαυμασίαν ταύτην σκηνήν έβλεπε, καί παρετή- 

ρησα ο τι αί άπλαί καί ισχυραί καρδίαι αισθάνονται 

τήν καλλονήν τή ;  φύσεως πολύ ζωηρότερον ήμών 

τώ ν ένθουσιωδώ; περιγραφόντων τά  μαγικά ταύτα  

θεάματα.
«  Εισθε, θαρρώ, συνειθισμένος εί; τ ά ;  καταπλη

κτικά; τα ύ τα ; σ/.ηνάς, είπα.

—  Μάλιστα, άπεκρίθη, όπω ; συνειθίζομεν τό  σύ- 

ριγμα τής σφαίρας, τό  όποιον προξενεί συγκίνησιν τήν 

όποιαν δέν δεικνύομεν.
—  Πκουσα γέροντας στρατιωτικούς νά λέγουν 

ό τι άγαπούν πολύ τήν μ.ουσικήν τώ ν σφαιρών.

—  Ναι, άν θέλετε, άλλά τού ; άρέσει διότι αυξά

νει καί σφροδρύνει τούς παλμούς τή ; καρδίας. ίδέτε 

τ ί  τόπος ! »

Ενώπιον ήμών έξετείνετο ή κοιλάς τού Κοϊχούρ ή τι; 

αρδεύεται υπό τού λράγρα καί άλλου τίνος ποταμού 

όμοιαζόντων πρός άργυρδς ταινίας. Κυανίζουσα ομί

χλη διωλίσθαινε παρά τάς όχθχ; αύτών φεύγουσα 

είς τάς γείτονας φάραγγας, τάς χλιαρά; τής πρωί 

ας ακτίνας' δεξιά καί άρις-ερά όρη χιονώδη, το 

όλον τόσον ίλαρώ; καί ζωηοώς έμψυχούμενον ύπό 

τή ; χρυσαυγούς πρωίας, ώστε έφαίνετο δ τι έπρεπε νά



μείντρ τις καί νά έγκαταβιώσγ εκεί θαυμάζων αύτό. 
ύ  ήλιος προέκυπτεν όπισθεν βουνού, βαθύ κυανοϋν 
χρώμα ϊχοντος καί πρός θυελλώδες σύννεφον δμοιά- 
ζοντος. Τπεράνω τού ήλιου υπήρχε πλατεία ταινία 
φοινικόχρου; εις τήν οποίαν δ συνοδοιπόρος ήτένιζε 
προσέχων τόν νοϋν. «  Σας προειδοποίησα, άνέκραξεν, 
ότι Θά έχωμεν κακοκαιρίαν σήμερον' πρέπει νά σπεύ- 
σωμεν, μ.έ τήν άδειάν σας, διότι δέν είναι παράξενον 
νά μάς καταφθάση εις τήν δίοδον τοΰ Σταυρού. Εμ
πρός, άμαξα. »

Εσφίγξαμεν τους τροχούς τού άμαξίου, έλάβομεν 
τους ΐππους άπό τούς χαλινούς και ήρχήσαμεν τήν 
κατάβασιν' είχομεν έν δεξιά βράχον, αριστερά δέ 
κρημνόν τόσω βαθύν, ώς-ε μικρόν τ ι  χωρίον όσσετών 
εις τον μυχόν κείμενον, έφαίνετο εις ημάς ώς φωλεά 
χελιδόνος. Φρίττει τις άναλογιζόμενος οτι δι’ αυτής 
τής δδοϋ, οπού δύο άμ.άξια δέν δύνανται νά διασταυ- 
ρωθώσιν, οί ταχυδρόμ.οι διέρχονται καί κατά τάς σκο- 
τεινοτάτας νύκτας καί χωρίς νά καταβώσι τών άμα- 
ξίων των. ό  έτερος τώ ν αμαξηλατών ήμών ήτο Ρώ

σος χωρικός έξ ϊαροσλάφης, δ δέ άλλος όσσέτης'ούτο; 
άποζεύξας τούς δύο τών πλαγίων ΐππους ώδήγει τόν 
μεσαΐον άπό τοϋ χαλινού μ.ετά μυρίων προφυλά
ξεων' δ δέ Ρώσος δέν κατέβη κάν άπό τήν Θέσιν του, 
καί έπειδή τώ  παρετήρησα ότι καλόν ήτο νά έλάμ- 
βανέ τινας προφυλάξεις διά τόν μάρσιπόν μου, τόν 
όποιον δέν είχα διόλου όοεξιν νά τρέξω νά εϋροι εις 
τό  βάθος τής αβύσσου, μέ άπεκρίθη' « Α ί ! αύθέντη, 
αν θέλη δ θεός θά φθάσωμεν τόσον καλά όσον καί 
όσοι έπέρασαν πρό ήμών άπό έδώ.»  Καί είχε δίκαιον' 
διότι έάν οί άνθρωποι έσκέπτοντο ολίγον λογικώτερα, 
θά έπείθοντο ότι ή ζωή δέν είναι άξία μεγαλειτέρα; 
προσοχής.

Εφθάσαμεν μετ’ ολίγον εις τήν κοιλάδα τοϋ Τοαί- 
του, τό παλαιόν σύνορον τής Γεωργίας, καί ευρομεν 
έκεΐ μεγάλους όγκους χιόνος, ο'ίτινες μ.άς άνενθύμ,ισαν 
ζωηοώς τό Σαράτωφ, τό Σάμπωφ καί άλλους τό
πους τή ; πατρίδος ήμών.

1 ίδού ή δίοδος τοϋ Σταυρού * μέ είπεν έ  λοχα
γός δακτυλοδεικτών υψωμά τι έστρωμένον διά λε
πτού στρώματος χιόνος' έπί τής κορυφής αύτοϋ έ
φαίνετο πέτρινος σταυρός, καί πλ.ησίον αύτοϋ 
μόλις χαραγμένη άτραπός, δι’  η; δέν διέρχον
ται, είμή όταν η συνήθης δδός ηναι άδιάβατο; ένεκα 
τής χιόνος. Οί δέ άμαξηλάται, είπόντες ότι δέν ύ- 
πήοχον νιφάδες, έφεραν ήμάς γύρω τοϋ υψώματος 
διά νά γυμνάσωσιν ολίγον τά  άλογα. Καθ’  δδόν ά- 
πηντήσαμεν πέντε όσσέταις, οίτινες προέτειναν νά 
μ.άς συνδράμωσι, καί ήρχησαν νά κρεμώνται εί; τούς 
τροχούς τοϋ άμαξίου φωνάζοντες ισχυρώς. Καί ένθεν 
μέν είχομεν τεραστίους όγκους χιόνος έτοιμορρό- 

πους καί πρός άσθενεστάττ.ν πνοήν ανέμου, ένθεν
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κατα^ρέοντ* μετά πατάγου εις βαθύ 
ρεύμα, δτέ μέν κρυπτόμενον ύπό λεπίδα πάγου, 
δτέ δέ κατασυντριβόμ.ενον εις άφρόν έπί τών άμαυ- 
ρών βράχων τής κοίτης του.— ίΐ θύελλα έπλησίαζεν' 

ήδη έπιπτε ψιλή βροχή πρός χάλαζαν καί χιόνα ά- 
ναμεμιγμένη' ή δμίχλη συμπυκνωθεΐσφ προσέτρεχεν 
έξ ανατολών.Εμεναν δ’ έτι πέντε ούέρστι'α διά νά φθά
σωμεν εις τόν γαθμόν τού Κοβίου καί ή δδός έγίνετο 
όσον έπροχωροϋμεν πλέον άπρόσβατος* οί καταπο- 
νηθέντες ίπποι ώλίσθαινον' δ άνεμοστρόβιλος έσύ- 
ριζε πρός βορδάν, άλλά μάλλον στενάζων καί, ούτως 
είπεϊν, κωκύων ύπό άπελπισίας. «  Καί σύ, ελεγον 
κατ’ έμαυτόν, δυστυχή έξόριστε, ποθεί; τώρα τά ; 
εύρείας καί έρημους στέππας σου. Εκεί έχεις τόπον 
διά νά άπλώστ;; τά  παγοιμένα πτερά σου έν ψι τώρα 
εύρίσκεσαι στενοχωρημένος ώς αετός, δ όποιος έπιπί- 
πτει κρώζων κατά τών κιγκλίδων τοϋ κλωβού του.

«  Κακά τήν έχομ.εν μέ είπεν δ λοχαγός. Μετ’ ο
λίγον δέν θά βλέπωμεν είμή ομίχλην καί χιόνα, καί 

δ Βαίδαρ θά η,ύξησε τόσον, ώστε άδύνατον θά ηναι 
νά τόν περάσωμεν. Λ ! αύτή η Ασία ! κατά τούς 

ανθρώπους καί οί ποταμοί της. Ολα άπατηλά. »  
Οί άμαξηλάται κατεκάλυπτον τά  άλογα διά μ.αστι- 
γώσεων, κραυγών καί ύβρεων, άλλά μέ όλην τήν εύ- 
γλωττίαν τών μαστίγων ούτε κάν βήμα ήδυντ,θτ,σαν 
νά προχωρήσωσιν. «  Εκλαμπρότατε, είπε τέλος δ έ
τερος τών αμαξηλατών, δέν θά φθάσωμεν σήμερον 
εις τό  Κόβι' θέλετε νά καταφύγωμεν εί; τάς καλύ
βας έκείνας έν όσω είναι δυνατόν. . . έκεΐ πρός τά 
άριστερά ; Οί Οσσέται λέγουν ότι οί όδοιπόροι στα
ματούν πάντοτε όταν ηναι κακός καιρός, καί ότι σας 
όδηγοϋν έκεΐ, άν θέλετε νά τοΐς δώσετε νά πίουν.

—  Καλά, καλά, είπεν δ λοχαγός. Τά ζώα αύτά 
θέλουν νά μάς πάρουν καί άλλα χρήματα.

—  Ομολογήσατε όμ.ως, ύπέλαβον, ότι χωρίς αύ- 
τούς δέν θά τήν είχαμεν διόλου καλά.

—  Μάλιστα, μάλιστα, έψιθύρισε.ν Α ! αυτοί οί 
δδτ,γοί' ώς άν νά μήν εΐμπορή κάνεις νά εύρη τόν 
δρόμον του χωρίς τήν βοηθειάν των. »

Εστράφημεν πρός άριστεράν καί μετά μυρίους κό
που; έφθάσαμεν τέλος εις δύο πενιχρά; καλύβας, τών 
όποιων οί ρακένδυτα·, οίκοδεσπόται ύπεδέχθησανήμάς 
όσον τό δυνατόν καλλίτερα. Εμαθα δβ έπειτα ότι η 
κυβέρντ,σις τού; πληρόνει καί τούς τρέφει διά νά φι- 
λοξενώσι τούς ύπό καταιγίδοιν καταλαμβανόμενους 
δδοιπόρους «Ολα διά καλόν, είπον καθίσας παρά τήν 
εστίαν. Τώρα τήν ιστορίαν τής Λευκής, διότι είμαι 
βέβαιος ότι δέν έτελείωσε.

—  Καί πώς είσθε βέβαιος ; είπεν έ λοχαγός 
μειδιάσας.

—  Αιότι δέν είναι φυσικόν 8,τ ι  αρχίζει τόσον 
παράδοξα νά τελειόντ τόσον άπλά.
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’ ··-*—  Εχετε δίκαιον.
—  Ολ’ αύτά σάς διασκεδάζουν' άλλ’-εί; έμέ προ

ξενούν λύπην, ύπέλάβεν. Ητο αγαθωτάτη κόρη αύ- 
πή ή,-Λευκή' τόσον τήν συνείθισα, όίστε τήν'ήγάπων 
ώ ; θυγατέρα καί έκείνη έμέώς πατέρα. Πρέπει νά σάς 
είπώ ότι δέν εχω οικογένειαν, ή τουλάχιστον ό-ι πρό 
•δώδεκα έτών δέν έχω κάμμίαν εϊδησιν' δέν μέ ήλθέ πο
τ ε  όρεξις νά έπάρω γυναίκα καί τώρα τή  άληθεία δέν 
μέ αρμόζει πλέον Ημην ευχαριστημένος οτι είχα κά- 
-ποιον διά νά χαδεύω. Επειτα έτραγωδει άπό τό 
πρωί εω; εις τό εσπέρας, μάς έχόρευε τόν χορόν τών 
•Λεσγινίων' και πώς έχόρευε ! . . .  Είδα νέας μεγάλων 

οικογενειών' καί είκοσι έτη έπέρασα μεταξύ τών εύ- 
γενών τή ; Μόσχας, άλλ’ δποία διαφορά άπύ τήν 
Λευκή,ν ί Ó δέ Πέσοριν διήγε τόν βίον του στολίζων 
καί διασκεδάζων αυτήν όίστε απέκτησε κάλλος θαυ- 
μ.άσιον' τό πρόσωπον καί οί βραχίονες της δέν ήσαν 

.πλέον ή,λ'.οκαυμένα, καί ζωηρά χρώματα έζωογόνουν 
τά ;  παρειά; της. Καί τ ί  ευθυμία . . . .  ή διαβόλισσα 
μ.έ έπερίπαιζε πάντοτε . . . .  Ó θεός νά τήν συγ

χώρηση !
—  Καί τ ί  είπε όταν τήν ανήγγειλε τε τόν θάνατον 

τοϋ πατρός τ η ; ;
—  Τής τόν έκρύψαμεν επί πολύ' τέλος όταν τήν 

·εϊδαμ.εν καί συνείθισεν εντελώς εις τήν θέσιν της, τή 
άνηγγείλαμεν τό  λυπηρόν τούτο νέον' εκλαυσε δύο 
ήμερα; ολοκλήρου; καί έπειτα τό  έλησμόντ,σεν έν- 

τελώς.
-. «  Επί τέσσαρα; μήνας ολα έβαινον κατ’ εύχήν. 
Σάς είπα, μέ φαίνεται, ότι Πέσοριν ήγάπα έμπαθώς 
τό κυνήγιον' ήτο άξιος νά καταδίωξη δορκάδα ή ά- 
•γριόχοιρόν μέχρι· καί αύτοϋ τοϋ τείχους τοϋ φρου
ρίου. Μίαν ήμέραν τόν είδα σκεπτικόν, περιπατοΰντα 
πολλήν ώραν κατά μήκος καί πλάτος, τά ; χεΐρα; 
έχοντα εις τήν δάχιν' έπειτα έλαβε τό όπλον του καί 
άνεχώρτ,σε' δέν επέστρεψε τό απόγευμα καί αί άπου- 
,σίαι του έπανελήφθησαν τόσον συχνά, ώστε είπα τέ 
λος' «Κάμμία μαύρη γάτα θά έπήδηξε μεταξύ των.»

«  Εν πρωί έμβαίνω εί; αύτοϋ, μέ φαίνεται ώ ; άν 
χθές, ,ή>Λευ*ή ήτο εις τό κρεββάτι ένδεδυμένη είδος 
σκεπάσματος μαύρου μεταξωτού' ήτο τόσον ώ 
χρα καί τόσον σκυθρωπή ώστε έφοβτ,θην.

« Πού είναι δ Πέσοριν ; ήρώιησα.
« —  Είς.τό κυνήγιον.
« —  Πώς ! εύγήκε σήμερον ;
<ι—  Αλλ’ οϊμονον! δέν έπέστρεψε άπό χθές, είπε 

βαθέως άναστενάζουσα καί μετά μακράν σιωπήν.

.«—  Μ ή τόν συνέβη τίποτε ;
« —  Αύτό έσκεπτόμην χθές όλην τήν ήμέραν, ά- 

πεκρίθη δζκρυρρυούσα, έφανταζόμην ότι αγριόχοιρος 
τόν έπλήγωσε ή ότι Κιρκάσιό; τ ι ;  τόν παρέσυρεν εις 
τό  όρος . . . .  Τώρα μέ φαίνεται δ τ ι  δέν μέ αγαπά

πλέον. »' Καί ήρχησε νά'κλαίη, έπειτα ύπέλαβε άνυ- 
ψώσάσα τήν κεφαλήν μέ ύπερηφάνειαν' " Εάν δέν 

μέ αγαπά ποιος, τόν έμπίοδ ζει να μέ δ ιώ ξη ; Εάν 
αύτό έξακολοϋθή θά φύγω εγώ μόνη μ.ου. Δέν είμαι 
δούλη του '. . ,· είμαι κόρη ήγεμ.όνος.

« —  Ακούσε, Λευκή, είπα, δέν ειμπορεΐ πάντοτε 
νά· γ,ν’ έβραμμένο; εις τό φόρεμά σου' είναι νεό; καί 
αγαπά τό κυνήγι, ύπήγε, θά έπιστρέψη, άλλ’ άν 
τ,σαι πάντοτε σκυθρωπή θά τόν βαρύντ,ς εις τό 

τέλος.
« —  Αλήθειαν, λέγει; αλήθειαν' πρέπει νά είμαι 

εύθυμος. » ' Ελαβε τήν κιθάραν της καί η,ρχησε νά 
τραγωδή καί νά χορεύη περί έμέ' άλλά μετ’  ολίγον 
έπεσεν εΐ; τήν κλίνην 'κρύπτουσα τό πρόσωπον εις 

τάς χειρ ας της.
«  Δέν είξευρα τ ί  νά κάμω ! Σάς είπα, νομ.ίζω, 

ότι ποτέ δέν είχα πολλά; σχέσεις μέ τάς γυναίκα; 

καί έσπασα τό  κεφάλι μ.ου διά νά εύρω παρηγορη
τικόν τινα λόγον. Εσιωπώμεν καί οί δύο . . .  τό  ό
ποιον είναι πολυ δυσάρεστον.

«  Τέλος είπα πρό; αύτή·/' « Λευκή δ 'καιρός είναι 
λαμ.πρός' ά; ύπάγωμεν νά περιπαττ,σωμεν εις τό ο
χύρωμα. »  Ητο Σεπτέμβριο; καί ή ημέρα τ,το ώραι- 
οτάτη, αιθρία καί μετριως θερμή' τά  βουνά έφαΐ- 
νοντο τόσον πλησίον, ώστε ένόμιζε; ότι τά είχε; πρό 
τών ποδών σου. Επεριπατούμεν σιωπηλοί έδώ κ’ έκεΐ. 
Τέλος έκάθησεν εις τά  χόρτα καί έκάθησα καί έγώ 
πλησίον της. Αδύνατον νά ένθυμηθώ ¿λα αύτά χω

ρίς νά μειδιάσω* ώυ.οίαζα τώ  όντι παραμάννα της.
«  Τό φρούριον ήμών έκειτο έπί υψώματος καί η 

έκ τοϋ οχυρώματος θέα ήτο Οάυμασίά. Ενθεν μέν 
πλατεία πεδιάς, διασχιζόμενη ύπό τΐνων ρ'ευμ'ά- 
τοιν, περιωρίζετο ύπό δάσους έξαπλουμένου μέχρι 

τοϋ βουνού. Εδώ καί έκεΐ ύψοϋτο έ  καπνός κάνενός 
χωρίου, ή έβοσκε κάνέν ποίμ.ν·.ον. Εκεΐθεν ερρεε μι
κρός ποταμός περιφραγμένο; ύπό τώύ αύτών πυκνών 
θάμνων ύπό τών όποιων καλύπτονται ο! πετρώδεις 
λόφοι, οί όποιοι συνενούνται πρός τήν μεγάλην σει
ράν τού Καυκάσου.

Ημεθα εις τήν γωνίαν τοϋ οχυρώματος, ώστε έ- 
βλέπαμεν έλευθέρως καί άπό τά  δύο μέρη· Αίφνης ε
ξέρχεται τού δάσους άνθρωπος άναβαίνων στακτό- 
χρουν άλογον καί πλη,σιάσας πρός ήμάς έκατόν ταγή,- 
νια περίπου, Εως τόν ποταμόν, ήρχη.σε νά γυρίζη τό 
άλογόν του ωσάν τρελλός. «  Τ ί τρέλλα ! είπα ει; 
τήν Λευκήν, παρατήρησε σύ ή δποία Εχει; νέα σμ- 
μάτια, παρατήρησε τ ί  κάμνει αύτός δ άνθρωπός. 
Μήπως Ερχεται άρά γε διά διασκέδαση κάνένα ; »· 

Παρετήρησεκαίάνέκραςεν εύθύς «είναι δ Κάσβις ! »  

« —  Α  ! τόν λη.τήν! έρχεται νά μάς περιπαίξγ. » 
Παρετήρησα καλά καί ήτο τ ώ  όντι δ Κάοβις' τόν 
άνεγνώρισα άπό τό μελαγχροινόν πρόσωπον του καί
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τά  κχτεσχισμενα ενδύματα του. «  Είναι τό  άλογον 

τού πατρό; μου ! »  είπεν ή Λευκή άρπάζουσά μου 

βιχίω ; τόν βραχίονα" έφρύαττε και οί οφθαλμοί τη ; 

άπεστραπτον. «  A ! A Í  έσκέφθην, τό  ληστρικόν αίμα 

αναφαίνεται καί εί; σέ, καλή μου κόρη. »

“ Πλησίασε, είπα εί; τόν σκοπόν, εξέτασε κα

λά τό πυροβόλον σου καί πρόσεξε μή άποτύχη; αΰ- 

τον τον διάβολον, θά σέ δώσω £·/ ρούβλι άργυρούν.—  

Πολύ καλά, εκλαμπρότατε" άλλά δέν είμπορεϊ νά 

μεϊν·(ΐ ήσυχο; μίαν στιγμήν ; . . . . Πρόσταξέ τον νά 

σταθή, είπα γελών.

—  «  Α ϊ ! φίλε μου, έφώναξεν ό σκοπός κάμνων 

σχήμα μ'ε τήν χεΐρα, στάσου μ.ίαν στιγμήν' τ ί  γυρίζει; 

ωσάν σβϋρο;; #—  Ó Κάσβις έστάθη τώ  οντι' ενό— 

μ ιζε  βέβαια δ τι ήθέλαμεν νά έλθωμεν εί; διαπραγμα

τεύσεις μέ αυτόν . Ó στρα τιώ τη ; τόν σκοπεύει, πυ

ροβολεί, καί αποτυγχάνει" ό Κάσβις ¿σήκωσε τό  ά 

λογόν του εί; τά  οπίσθια ποδάρια καί έόρίφθη εί; τό  

πλάγιον. Εσηκώθη εί; του; άναβολεΤς, έκραύγασε 

λέξεις τινά ; εί; τήν γλώσσαν του καί άπειλήσα; ημάς 

μέ τήν μ.άστιγα έγινε·/ άφαντος.

« —  Π ώ; δέν έντρέπεσαι; είπα πρό; τόν σκοπόν.

« —  Εκλαμπρότατε, άπεκρίθη ό σκοπός, υπήγε 

Λ άποθάνη άλλου . . . Είναι κατηραμένη γενεά .. - 

ποτέ δέν σκοτόνεται μέ πρώτην »  Εν τέταρτον τή ; 

ώρα; μετά ταύτα  ό Πέσοριν επανήλθε από τό  κυνή- 

γιον. 11 Λευκή έρρίφθη εί; τόν λαιμόν του χωρίς νά 

έκφράση κάνέν παράπονον καί χωρίς νά τόν μεμφθή 

διά τήν μακράν άπουσίαν του . . . .  Εγώ  δμως ήμην 

άγανακτημένος. « Πρό ολίγου, είπα, πρό ¿λίγου ό 

Κάσβι; ήτο έκεϊ από τό  άλλο μέρος του ποταμού καί 

τόν έπυροβολήσχμεν. Πιστεύει; δ τι Οά παρέλθν) πο

λύ; καιρό; καί δέν θά τόν άπχν-ήση;. Αυτοί οί ο

ρεινοί είναι εκδικητικοί, καί δέν σέ φαίνεται δ τι έ- 

μάντευοε δ τι έβοήθησε; τόν Αζάμαν Πιστεύω δτι 

σήμερον άνεγνώρισε τήν Λευκήν καί είξεύρει; δ τ ι τήν 

ήγάπα. »  Ó Πέσοριν έσκέφθη ποό; στιγμήν καί ά- 

πήντησε" «  Ναι, πρέπει νά φανώμεν πλέον προσεκτι

κοί" ή Λευκή δέν θά ΰπάγη πλέονάπό σήμερον εί; τό 
οχύρωμα ».

Τό εσπέρα; τόν «ομίλησα. Εβλεπα μέ λύπην μου 

τήν μεγάλην του άλλαγήν «ό; πρό; τήν ταλαίπωρον 

νέαν κόρην. Επέρα ολοκλήρους ημέρα; εί; τό  κυνή- 

γιον καί εί; τήν επιστροφήν μόλι; τήν Ιλεγε δύο 

θρωπευτικά; λέξεις, Η  Λευκή ή όποία έω ; τό τε  ήτο 

τόσον άνθηρά, εγίνετο ισχνή, τό  πρόσωπόν τη ; έ- 

μηκύνετο, τά  μεγάλα τη ;  Ομμάτια έχανον τήν ζω η 

ρότητά τω ν . Οταν τή  έλεγα δ ια τί αναστενάζει; Λευ 

κή ; είσαι πολύ μελαγχολική.—  όχι.—  Θέλει; τ ί 

ποτε ; όχ ι.—  Ποθεί; τού ; γονεϊ; σου;—  Λέν έχιο 

πλέον » .  όλοκλήρου; ημέρα; μόνον αυτά; τά ; λέ
ξεις ναι ή όχι έπρόφερε.
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ό  δέ ΙΙέσοριν άπεκρίθη εί; τά ; παρατηρήσει; μου' 

« Λκουσε, Μάξιμε Μ άξιμι;, έχω ελεεινόν χαρα

κτήρα όεν ειςευρω αν τό  σφάλμα ήναι του θεού 

ή τή ; άνατροφή; μου" άλλ ’ είξεύρω δ τι είμαι πλέον 

δυς-υχή; έκείνοιν τώ ν  όποιων προξεν«ο τήν δυςυχίαν. 

Κακή παρηγορία! άλλά τ ί  νά κάμω,; Κ α τά  τή,ν 

πρώτην ,μου νεότητα, δταν άπηλλάχθην τή ; επιτη- 

ρήσεω; του πατρός ρ.ου, παρεδόθην εί; δλα; τά ; διά 

χρημάτων ήδονάς. Μετ’ ολίγον τά ;  έσιχάθην. Υ 

πήγα εί; τό ν  κόσμον" ό κόσμος μέ ¿βάρυνε κάί αύ- 

τό;._ Ετρεξα κατόπιν τώ ν  ωραίων νεανίδων καί μέ 

ήγάπησαν" άλλ ό έρως τω ν μ.όνον τήν φαντασίαν 

καί τήν ματα ιότητα  μου έξήψε" ή καρδία μου έ

μεινε ψυχρά καί κενή. Ανέγνωσα, ¿μελέτησα, άλλ ’ 

είδα δ τι ούτε ή δόξα ούτε ή ευτυχία έξαρτ«ΰνται 

άπό τήν έπιστήμην, δ ιότι οί ευτυχέστεροι άνθρωποι 

είναι άπαίδευτοι. I I  δέ δόξα δέν είναι τίπ οτε άλλο 

είμή επιτυχία" μόνον έπιτηδειότη; χρειάζεται διά 

νά άποκτήσν) τ ι ;  αυτήν. Παρ’ ολίγον άπέθνησκα 

άπό αηδίαν μέ έστειλαν εί; τόν Καύκασον" 

άλλά γρήγορα συνείθισα εί; τό  σύριγμα τώ ν κιρκα- 

σιανών σφαιρών καί εί; τήν γειτονίαν τού θανάτου, 

καί ήμην ολίγον δυστυχέστερος ή πρότερον, διότι 

είχα σχεδόν χάσει καί τήν τελευταίαν μου ελπίδα, 

ό τα ν  είδα τήν Λευκήν διά πρώτην φοράν εί; τήν οι

κίαν ρ.ου, δταν διά πρώτην φοράν κατεκάλυψα διά 

φιλημάτων τού; μαύρου; βοστρύχου; τή ; κεφαλή; 

τη ;, κρατών αΰτήν έπί τώ ν  γονάτων μου, ¿νόμισα 

ό μωρός ! δ τ ι ή το άγγελος υπό συμπαθητικής ρ.οί- 

ρα; σταλεί;. . . άλλ’ ήπατήθην. 0  έρως άγρία; ολί

γον μόνον καλλίτερο; είναι τού τώ ν ρ.εγάλων κυριών. 

Η άρ.άθεια καί ή ειλικρίνεια ¿κείνη; μέ βαρύνουν- τήν 

άγαπώ. . . αν Οέλης., . τήν ευγνωμονώ πολύ διά 

μερικά; άρκετά γλυκείας στιγμάς, τά ; οποία; ¿πέ

ρασα ρ.έ αυτήν" δίδω τήν ζωήν μου υπέρ αυτή;, 

άλλά τήν βαρύνομαι. . . είμαι ή βλάξ ή άθλιο; άν

θρωπος, καί εγώ  δέν είξεύρω ποϊον έκ τώ ν δύο" άλλά 

τούτο μόνον γνωρίζοι, δτι είρ.αι άξιο; οίκτου, ή ψυ

χή μου διεφθάρη υπό τού κόσμου, ή φαντασία ρ.ου 

είναι άνήσυχος ή καρδία μου ακόρεστο;" δλα τά  συ- 

νειθίζω, καί ή ζωή ρ.ου καταντά μάλλον έπί μάλ

λον κενή" εί; μόνο; τρόπος ρ.έ μένει" τό  ταξείδιον" 

καί εΰθύς «ό; τούτο γίνη δυνατόν θ’>άναχωρήσω, ό

χι εί; τήν Ευρώπην, ό θεός φυλάξοι! . . .  θά υπά

γω  εί; τήν Αμερικήν, εί; τήν Αραβίαν, εί; τά ; Ιν

δία;, καί βεβαίως θά άποθάνω κάπου. »  Μέ ώ ιιί- 

λησε πολλήν ώραν κατ αυτόν τόν τρόπον, καί οί 

λόγοι του ένεχαράχθησαν εί; τήν μνήμην ρ.ου, διότι 

ήτο ή πρ«ότη φορά, καί ό θεό; νά δώση καί ή τε 

λευταία, κατά  τήν όποιαν ήκουα άνδρα είκοσιπέντε 

ετών όρ,ιλούντα ούτω π«·);.

« Ε ίπέτε με, σά; παρακαλώ, σείς ό όποιο; ήσθε
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εσχάτο»; εί; τόν κόσμον, δλοι οί νέοι είναι το ιοϋ το ι;»

Τ ώ  άπεκρίθην 8 τι ΰπάρχουσι πολλοί άνθρωποι ό- 

μιλούντε; ούτω καί δ τι ρ-εταξύ αυτών ΰπάρχουσί 

τινε; πιστεύοντε; δ ,τι λέγουσι" δτι δε ό κόρος 

άφοϋ ήρχησε καθώς δλοι οί συρμοί εί; τά ; υψηλά; 

τά ξε ι; τή ; κοινωνίας, κατέβη πλέον εί; τά ; τά ; κα- 

τω τά τα ;"  δ τι καί εί; αυτά; τά ; κατω τάτας ό συρ- 

ρ.ό; «δέν είναι πλέον καλό;, καί δ τι τήν σήμερον δσοι 

κατατρώγοντχι υπό τή ; άηδία; άγωνίζονται νά κρύ- 

ψ«οσι τήν δυστυχίαν αΰτήν ώ ; ελάττωμα.

0  λοχαγό; δέν ¿νόησε πολύ, πολύ τά ; λεπτο- 

λογία ; μου, κινήσα; δέ τήν κεφαλήν καί μειδιά- 

σα; είπεν"

“  Οί Γάλλοι βέβαια έφεραν αΰτόν τόν συρρ.όν 

τού βαρύνεσθαι;

—  Οχι" οί Αγγλοι.

—  Α ! Α  ! άπεκρίθη διά τούτο είναι τόσ«ι> μέθυ

σοι. »  Ενθυμήθην άκουσίως κυρίαν τινά  τής Μόσχα; 

βεβαιούσαν δτι δ Βύρων δέν ήτο άλλο παρά μέθυσος. 

Αλλως τε  ή παρατήρησι; τού λοχαγού έξηγεΐτο ευ

κόλως" διότι δπ«ο; έμποδίσ·/) τον εαυτόν του νά πίνη, 

επροσπάθει νά τόν πείση δ τι δλα τά  δυστυχήματα 

προέρχονται άπό τήν μέθην.

« 0  Κάσβι; δέν άνεφάνη πλέον" ήμην δρ.ω; πε

πεισμένο; δ τ ι δέν ήλθε χωρίς σκοπόν, καί δ τι πονηρά 

πράγματα διελογίζετο. Μίαν ήμέρχν ό Πέσοριν μέ 

πχρεκάλει νά υπάγω ρ.ετ’  αυτού νά κυνηγήσωμεν ά- 

γριοχοίρου;" ήρνήθην τό κατ’ άρχάς, άλλ’ έπέμεινε καί 

¿πείσθην. Ανεχωρήσαμεν άκολουθούμενοι υπό πέντε 

στρατιωτών" ρ.έχρι δέ τή ; δεκάτη; ώρα; εί; μάτην 

¿σκαλίσαμε·/ τού ; θάμνους καί τά  καλάμια. Πθελα 

νά έπιστρέψω, άλλά τόν Γρηγόριον Αλεξάνδροβι; κα

τέλαβε πείσμα, καί δέν ήθελε νά έπανέλθη χωρίς 

κυνήγιον. Τέλος άνεκαλύψαμεν καί άπετύχαμεν τόν 

κχτηοαμένον άγοιόχοιρον, κρυφθέντα εί; τόν καλα- 

μώνα. Αναπαυθέντες δέ δλίγον, ¿στρέψαμε·/ πρό; τό  

φρούριον.

«  Εβαδίζαμεν ό εί; παρά τόν άλλον, χωρίς νά λέ- 

γωμεν λέξιν" καί άφήσαντες τά  άλογά μα ; νά περι

πατούν μέ την ήσυχίαν των" ολίγοι μόνον θάμνοι 

άπεχ«ί>ριζον ήμδς άπό τού φρουρίου, δτε ήκούσαμεν 

έκπυρσοκρότησιν" έκυττάξαμεν ό ε ί; τόν άλλον . . . 

μία δέ καί ή αυτή υποψία μα; κατέλαβε" τρέχομεν 

πρό; τό  μέρος δθε·/ έπυροβόλησαν, καί βλέπομεν τους 

σ τρα τιώ τα ; ήμών συνηθροισμένους έπί τού οχυρώ

ματος, ένα δέ ίππέα τρέχοντα άπό δυτήρος εί; τήν 

πεδιάδα καί φέροντα έμπροσθέν του πρδγμά τ ι  λευ

κόν. ό  Γρηγόριο; Αλεξάνδροβι; ¿ξυδερκής «ο; οί 

Κιρκάσιοι, έδραζε τό  δπλον του καί ώρμησεν εί; κα 

παδίωξ ίν του. Εγώ  δέ τόν ήκολούθησα.

"  Επειδή τό  κυνήγιον δέν ΰπήρξεν επιτυχές, τά  

άλογα δέν ή σαν κουρασμένα" συνέτεμνον μετά θαυ-

/.ασία; ταχύ τη  το ; τό  διάστημα καί άδιακδπω; I -  

πλησιάζαμεν. Τέλος άνεγνώρισα τόν Κάσβις, άλλά 

¡έν διέκρινα ακόμη τ ι  έκράτει έμπροσθέν του" κατ 

αυτήν εκείνην τήν στιγμήν φθάσα; τόν Πέσοριν έφώ- 

ναξα « είναι ό Κάσβι; »  ! Μέ έκύταξε, ένευσε τήν 

κεφαλήν καί έμάστισε τόν Ιππον του.

«  όσα ; δέ προσπαθεία; καί ά·/ κατέβαλεν ό Κάσ- 

βι;, τόν έπλησιάζαμεν δμω; ¿παισθητώς. Είχε κακόν 

άλογον ή κουρασμένον. Πρέπει κα τ εκείνην τήν ςτγ- 

μήν νά ενθυμήθη τόν Καρακύζην.. . . Απείχομεν 

μόλι; βολήν πυροβόλου, δ δέ Πέσοριν, καί τοι καλ- 

πάζων, τόν έσκόπευσεν. «Μ ή πυροβολής, ¿φώναξα, οι

κονόμησε τήν πυρίτιδα, θά τόν φθάσωμεν χωρίς αυ

τό . »  Αλλ’ ό νεανία; έξήπτετο άκαίρως.— Πυροβολεί 

καί θραύει ένα τώ ν  ¿πισθίων ποδών τού ίππου, δστι; 

μετά τινα  βήματα θυμούται καί γονατίζει. 0  Κάσβις 

πηδά κάτω, καί τό τ ε  εϊδομεν τό  φορτίον τ ό  όποιον 

είχεν εί; τ ά ;  χεϊρα;, ήτο γ υ ν ή  ήτο ή Λευκή.

«  Εφώναξε πρό; ημάς λέξεις τινά ; εί; τήν γλώ σ - 

σάν του, καί ύψωσε τό  έγχειοίόιόν του υπεράνω αΰ- 

τή ;. . . δέν ήτο πλέον ώρα δισταγμού" ¿πυροβόλησα 

καί εγώ καί τόν έπέτυχχ, νομίζω, ει; τόν ώμον" 

διότι έχαμήλωσεν εξαίφνη; τήν χείρά του. Αφού 

διε^ύθη έ καπνός, τό  μέν πληγο/μένον άλογον έ- 

κειτο κατά γής, παρ’ αΰτό δέ ήτο έξηπλωμένη ή 

Λευκή" ό δέ Κάσβι; ρίψας τό  δπλον του άνεόριχατο 

ώ ; γαλή εί; τού; βράχου; καί μεταξύ τώ ν θάμνων. 

Κ ά τι έδιδα εάν είχα γεμισμένου δπλον διά νά τόν 

καταιβάοω άπ’ έκεϊ. 6  κακούργο;! έάν τουλάχι

στον τήν έκτύπα εί; τήν καρδίαν" άλλ’ όχι, τήν έ- 

κτύπησεν εί; τήν £άχιν, τό  δολιότερο·/ τώ ν  κτυ

πημάτων ! . . . ή ταλαίπωρο; Λευκή εκειτο άναί- 

σθητος. Εξεσχίσαμεν τό ένδυμά της καί ¿δέσαμε·/ 

τήν πληγήν" ό δέ Πέσοριν κατεκάλυπτε δι’  άνωφε- 

λών φιλημάτων τά  παγωμένα χείλη της. Ιππέυσα 

καί τήν παρέδωκα εί: αΰτόν έπιμελώ;" τήν περιέπτυ- 

ξε διά τού ένό; τών βραχιόνων του καί άνεχωρήσα- 

μεν. Μ ετά τινα ; σ τιγμ ά ; σιωπηλή; πορείας, ό 

Πέσοριν μέ είπε. «  Λκουσε, Μάξιμε Μ άξιμι;, &ν 

πηγαίνωμεν κατ’ αΰτόν τό ν  τρόπον, δέν θά τήν φέ- 

ρωμεν ζωντανήν εί; τό  φρούριον » .  Ελεγεν άλήθειαν, 

δθεν ήρχήσαμεν νά καλπάζωμεν. Λαός καί στρα- 

τ ιώ τα ι δλοι μδς άνέμενον παρά τά ;  πύλα;" μετε- 

φέραμεν τήν πληγιομένην εί; τού Πέσοριν καί έκα- 

λέσαμεν τόν ιατρόν, δστις, καί το ι μεθυσμένος, ήλ- 

θεν δμω; καί έξετάσα; τήν πληγήν άπεφάνθη δ τι 

ή άσθενή; δέν Οά επέρα τήν ημέραν. Αλλά κατά 

τούτο ήπατδτο.

—  Ιατρεύθη λοιπόν ; είπον πρό; τόν λοχαγόν μέ 

κίνημα χαράς.

—  Οχι άπεκρίθη" καί δμω; ό ιατρό; ήπατήθη, 

διότι έζησεν άκόμη δύο ημέρας.

299



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

—  Αλλά πώς τήν ήρπασεν ό Κάσβις.

—  ιδού' παρά τήν άπαγόρευσιν τοΰ Πέσοριν, ε

κείνη έξήλθε τοΰ φρουρίου καί υπήγε πλησίον τοΰ 

ποταμού. ΙΙτο  πολύ ζέστη , καί καθήσασα επί πέτρας 

¿κρέμασε τού ; πόδας της είς τ ά  δοατα. Ó Κάσβις 

είσδύσας πλησίον της, ώρμησε, τή ; έκλεισε το  στόμα 

μέ τήν χεϊρά του, τήν έσυρεν εί; τούς θάμνους, τήν 

άνεβίβασεν είς τον ίππον του καί έφυγεν. Εκείνη ό

μως κατώρθωσε νά φωνάξη' οί σ τρα τιώ τα ι συνέδρα- 

μον έπί τού ¿χυρώμ,ατος,¿πυροβόλησαν καί άπέτυχαν' 

τό τε  έφθάσαμεν.

—  Αλλά διά τ ί  ο Κάσβι; ήθελε νά τήν άρπάξη ;

—  Ο: Κιρκάσιοι κλέπτουσι παν το  κακώς φυλατ- 

τόμενον' άλλως τ ε  τώ  ήρεσε.

—  Καί άπέθανεν εκείνη ;

—  Απέθανεν, άλλά καί αύτή ύπέφερε καί ημάς 

έτυράννησε πολύ. Περί τάς δέκα τή ; νυκτό; άνέλαβε 

τ ά ;  αισθήσεις τη ;' «ΐμ.εθα πλησίον τής κλίνη; της'άμα 

ώ ; δέ ήνοιξε τούς οφθαλμούς έκάλ,εσε τον Πέσοριν. 

«  Είμαι έδώ πλησίον σου, άγγελέ μου »  είπεν αυτός 

λαμβάνων τήν χεϊρά της' «  θά άποθάνω »  ύπέλαβεν 

εκείνη. Επροσπαθήσαμεν νά τή ν παρηγορά,σωμεν και 

εΐπαμεν ό τ ι ό ιατρό; ύπέοχετο νά τήν ίατρεύση. Ε

κείνη όμως άνένευσε και έστράφη πρός τόν τοίχον 

Δέν ήθελε νά άποθάνη.

«  0λην τήν νύκτα παρεφρόνει' ή κεφαλή τη ; έ- 

καιε καί τό  σώμά τη ; έταράσσετο ύπό τού ρίγους 

τού πυρετού' ώμίλει περί τού πατρός της, περί τού 

άδελφού της, ήθελε νά έπιστρέψη είς τ ά  όρη τής πα- 

τρίύος της. Ωμίλει δέ καί περί τού ΓΙέσοριν, άποδί- 

δουσα είς αύτόν τρυφερώτατα ονόματα, καί μεμφο- 

μ.ένη αύτόν ό τ ι έπαυσε νά τήν αγαπά·

« Εκείνος δέ στηρίζων εί; τήν χεΐρα τήν κεφαλήν 

του ήκουε τήν Λευκήν σιωπών' όλην τήν νύκτα δεν 

έχυσε δάκρυον' δέν είξεύρω άν δέν είμπόρει νά κλαύση 

ή άν ήτο τόσον έγκρατή; τού εαυτού του' άλλά ποτέ 

δέν είδα λυπηρότερον θέαμα.

'< Πρό; τό  πρω'ί, ό παραλογισρ.ός έπαυσε' εκείνη 

δέ κατήντησε εί; τοσαύτην άδυναμίαν ώχρότητα καί 

ακινησίαν, ώ σ τε  άμφεβάλλομεν εάν έζη ακόμη. Αλλ’ 

άνέλαβε μερικά; δυνάμει; καί ήρχησε νά ίμ.ιλή. Περί 

τίνος ; . . . Δέν θά τό  μαντεύσετε ποτέ. Τοιαύται ι

δέα! μόνον εί; άποθνησκούση; τόν νούν δύνανται νά 

έλθουν . . . Ελυπείτο διότι δέν ήτο χριστιανή, διότι 

ή ψυχή τη ; όέν θά άπήντα ποτέ τήν τού Γρηγορίου 

εις τόν άλλον κόσμον καί διότι εκείνος θά ήγάπα 

άλλην γυναίκα εί; τόν παράδεισον. Μέ ήλθεν εί; τόν 

νούν νά τήν βχπτίσω ' τή  τό  έπρότεινα καί μ.έ έκύτ- 

ταςεν έπί πολύ τεταραγμ-ένη καί μή δυναμένη νά προ- 

φέρη λέξιν, έπειτα τέλος μέ είπεν ό τι 0’ άποθάνη είς 

τήν π ίστιν τώ ν  προγόνων τη ;. Η ημέρα παρήλθε καί 

ομολογώ ό τι ποτέ δεν είδα άνθρωπον νά άλλάξη τόσον
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είς τόσον ¿λίγον καιρόν' αί παρειαί τη ; συνε^άλησαν, 

οί ¿φθαλμ.οί της έγειναν άκόμη μεγαλείτεροι, τά  

χείλη τη ; έκαιον καί τόσον έθερμαίνετο έσωτερικώς, 

ώ σ τε  ένόμιζεν ότι είχε πυρωμένον σίδηρον είς τό  
στήθος.

“  Δέν άπεμακρύνθημεν διόλου άπό τ *  κρεββάτιόν 

της καί νέα νύξ ήρχησε. Τπέφερε πολύ και παρεπο- 

νειτο ' έπειτα εύθύς ώς οί πόνοι κατεπραόνοντο, ένε- 

θάρρυνε τόν Γρηγόριον καί έπροσπάθει νά τόν πείση, 

κρατούσα καί καταφιλούσα τάς χεΐρας του, νά ύπάγη 

¿λίγον ν’ άναπαυθή. Πρός τό  πρω'ί ήρχισε νά αισθά

νεται τήν άγωνίαν. ό  έπίδεσμο; τής πληγής εξε- 

τοπίσθη καί τό  αίμα ήρχησε πάλιν νά τρέχη. Αφ ’ 

ού τό  διώρθωσα πάλιν καί ήσύχασεν ¿λίγον, έζήτησε 

νά άσπασθή τόν Πέσοριν. Λυτός δέ έγονάτισε παρά 

τήν κλίνην της, άνεσήκωσε τήν κεφαλήν τη ;  καί κα- 

τεκάλυψε μέ φιλήματα τά  ψυχρά τη ; χείλη' καί ε

κείνη δέ τόν έσφιγγε διά τώ ν  τρεμουσών χειρών της 

είς τό  στήθος της, ώς άν ήθελε νά τώ  δώση την ψυ

χήν της διά τού τελευταίου τούτου φιλήμ.ατος.

«  Καλά έκαμε καί άπέθανε . . .  Τ ί θά έγίνετο εάν 

ό Πέσοριν τήν έγκατέλειπε; . . . . Και θά τήν άφινε 

γρήγορα ή αργά.

« Τήν επιούσαν τό  πρωί ήτο ήσυχος καί ύπήκοος, 

άν και ό ιατρός τήν έτυράννει πολύ μέ τά  δεσίματα 

καί τά  ιατρικά του. «  Σε ικετεύω, τώ  έλεγα, μάς έ- 

βεβαίωσες σύ αύτός ό τι θ’ άποθάνη, διά τ ί  λοιπόν τήν 

τυραννεϊς μέ τά  ιατρικά σου ;—  Είναι άναγκαϊον, 

Μάξιμε Μάξιμις, διά νά έχω τήν συνείδησιν ήσυχον.» 

Ω  τής θαυμ.ασίας συνειδήσεως ! . . . .

Μετά μεσημ.βρίαν ήρχησε νά ύποφέρη δίψαν. Α - 

νοίςαμεν τό  παράθυρον καί έθεσαμεν πάγον περί τήν 

κλίνην, άλλ ’ είς μάτην' είξευρα ό τι ή ανυπόφορος αϋ- 

τη  δίψα ήτο τό  σημειον προσεχούς τέλους καί τό  

είπα είς τόν Πέσοριν. « Λερόν ! νερόν ! »  έκραύγα- 

σεν έν τα ύ τώ  αύτή μέ φωνήν βραγχώδη και άνα- 

σηκωθεισα. Εκείνος δέ Ιγινεν ώχρός ώς τό  κηρίον, ήρ- 

παςεν έν ποτήριον, τό  έγέμισε καί τή  τό  έδωκεν. 

Εγώ δέ κρύψας τού; ¿φθαλμούς εί; τήν χεϊρά μου 

ήρχησα μ.ίαν προσευχήν. . . δέν είξεύρω πλέον ποιαν. 

Ειόα πολλούς άποθνήσκοντας εί; τό  νοσοκομείον είς 

τό  πεδίον τή ; μάχης, άλλά δέν είναι δ.όλου τό  αύ- 

τό  πράγμα. Εκείνο δέ μάλιστα τό  όποιον μέ έλύ- 

πησε πολύ, είναι ό τι δέν μέ ένθυμήθη διόλου πριν 

άποθάνη. Αλλά καί τ ί  είμαι δ:ά νά με ένθυμηθή 

τις είς τήν ώραν τού θανάτου;

«ό λ ίγ α  λεπ τά  άφού έπιε τό  νερόν αυτό τό  όποιον 

τήν ωφέλησε, έξεψύχησε. Ωδήγησα εξω  τού δωμ.α- 

τίου τόν Πέσοριν καί ύπήγαμεν είς τό  ¿χύρωμα, ό

που έπεριπατήσαμ-εν ό εί; παρά τόν άλλον' τό  πρό- 

σωπόν του είχεν άσήμαντον έκφρασιν, καί ήγανά- 

κτησα διά τούτο ' διότι είς τήν θέσιν του ή λύπς
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θά μέ εσκότονε. Μετά πολλούς γύρους έκάθησεν

εί; τήν σκιάν καί ήρχησε νά ζωγραφή μέ τήν ρά

βδον του είς τήν άμμον. Ηθέλησα μάλλον διά τήν 
έθιμοταξίαν νά προσπαθήσω νά τον παρηγορήσω 

άλλά μόλις ήρχησα καί έγειρα; τήν κεφαλήν ήρ

χησε νά γελά  . . .  Εφρικίασα καθ όλον μου τό 

σώμα έδών αύτόν τόν γέλω τα . . . Τπήγα νά είπω 

νά ετοιμάσουν τόν λάκκον περιετύλιξα τό  νεκροκράβ- 

βατον μέ κομ.μάτιον μαύρου μ εταξω τού  τό  όποιον 

είχα, καί τό  έστόλισα μέ σειρήτια άργυρά τά  όποια 

ό Πέσοριν είχεν αγοράσει δι’  εκείνην

«  Τήν έπιούσαν ένωρίς τήν έθάψαμεν έςω τού 

φρουρίου παρά τόν ποταμόν, ¿λίγα βήματα μακράν 

τού μέρους όπου έκάθησε δια τελευταιαν φοράν και 

θάμνοι σουρβιά; καί λευκή; άκακιας έφύ-ρωσαν 

περί τόν τάφον της
—  ό  δέ Πέσοριν ; ήρώτησα.
—  0  Πέσοριν έμ.εινεν αδιάθετο; πολύν καιρόν. . . 

Εγίνετο ισχνός' άλλά ποτέ δέν ώμιλούμεν περί τής 

λευκής' έβλεπα ό τι τόν έδυσαρέστει διά τ ί  λοιπόν 

νά ¿μιλήσω περί αύτού τού άντικειμένου; Τρεις μή

νας μετά τα ύ τα  έσταλη είς φρουράν εις , 

καί κατέλιπε τήν Γεωργίαν. Εκτοτε δέν άπηντήθη- 

μεν πλέον. Κμποιος μέ είπε πρό ¿λίγου ό τ ι έπέ- 

στρεψεν είς τήν Ρωσίαν' άλλά δέν έγεινε μνεία τού

του είς τ ά ;  διαταγάς τού σο>μ.ατος. Αλλως τε  τα  

νέα μάς φθάνουν τόσον άργά ’>.

Καί ό λοχαγός ήρχησε μακράν ομιλίαν περί τού 

δυσαρέστου τού νά μανθάνη τις τά  νέα έν έτος άφ 

ού παύσωσι νά ηναι πλέον νέα. Βεβαίως έλεγεν αύτά 

διά νά έπιβάλη σιγήν εί; τάς άναμνήσεις του. Δέν 

τόν διέκοψα, άλλά και δεν τόν ήκουσα.

Η κατα ιγ ί; είχε παυσει καί ό ούρανός έπανέλαβε 

τήν πριότην αίθριότητα. Οθεν άνεχωρήσαμεν. Καθ 

οδόν όμ.ως έπανέφερα άκουσίως τήν ομιλίαν είς τήν 

Λευκήν καί τόν Πέσοριν.
« Καί δέν είξεύρετε τ ί  εγεινεν έ Κάσβις; ήρώτησα.

—  0  Κ άσβ ις ! Τή άληθείφ δέν είξεύρω . . .  II- 

κουσα, ό τι εί; τήν δεξιάν μας πτέρυγα, είς τούς 

Χαψόγγους υπάρχει κάποιος Κάσβις, άνθρωπος τολ- 

ρ.ηρός ¿7'·; περιπατεϊ ερυθρά ένδεδυμένο; καί βήματι 

βραδεί, εκτιθέμενος είς τάς βολάς ήμών καί χαιρετών 

εύγενέστατα οσάκις σφαίρα συρίζει παρ’ αύτόν. Αλλ’ 

ίσως δε είναι ό ίδιος.

Είς Κόβιον άπεχωρίσθην άπό τού Μαξίμου Μάξιμις' 

εγώ  υπήγα διά τής ταχυδρομικής άμάξης και αύτός 

ήτο παρά πολύ φορτωμένος, ώ στε δέν ήδυνήθη νά 

μάς άκολουθήση. Δέν ήλπίζομεν νά έξαναίδωμεν άλ- 

λήλ'.·»;, καί όμως άλλως έδοξε τή  τύχη' καί τούτο 

βέλο» όιηγηθ?,, άν τό  επιτρέπετε, εί; τό  επόμενον 

κεφάλαιον. Σ.
ΤΕΛΟΣ ΤΗ Σ ΛΕΤΚΠΣ.
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fl. 'Ε τα ιρ ία ν  τώ ν  Α ρχα ιο .Ιόγω ν  τής Ά ρ κ το ν .

Κ ατά  τήν 23 λήξαντος Μαΐου συνεκροτήθη εν 

το ΐ; τού Χριστιανοβούργου άνακτόροις ή γενική επέ

τειος συνεδρίασις τής έντιμου ταύ τη ; Εταιρίας, ύπό 

τήν προεδρείαν τής Α. Μ. τού φιλομούσου καί σεβα

στού βασιλέως τής Δανία; ΦΡΕΔΕΡΙΚΟΥ τού Ζ’ . 

Αρξαμένης τής συνεδριάσεως ¿ξέθεσεν, ό πολυμα

θής Γραμματεύς ό καί Σύμβουλος τής επικράτειας 

Κ. Κάρολος Ράφνος διά καταλλήλου λογιδρίου τά ; 

κατά τήν διάρκειαν τού λήξαντος έτους πράξεις τή ; 

έταιρίας, παρουσιάσα; συγχρόνως τάς παρ’ αύτή; 

κατά τήν μνησθεϊσαν εποχήν διεκπεραιωθείσας εκδό

σεις διαφόρων άξιολόγων συγγραμ.μ.άτων' οίον, τό 

μον ένα τώ ν  χρονικών τή ; έταιρίας, εμπεριέχοντα 

τάς κατά τό  1859 έτος ύποβληθείσας τή  εταιρία 

διατριβάς- καί τόμον έτερον έκ τώ ν  διατριβών τώ ν 

Αρχαιολόγων τής Αρκτου, εν ω έμπεριέχονται « ί  

ύπό ξένων λογίων συνταχθεϊσαι διατριβαί κατά τό 

έτος 1860' έτι δέ αί εκθέσεις περί τώ ν  γενικώνέπε- 

τείων τής εταιρία; συνεδριάσεο»ν άπό τού έτους 1 8ύ I 

υ έχρι τού 1861. Εμπεριέχονται πρός δέ καί διεξο- 

δικαί τιν ε ; διατριβαί περί διαφόρων αρχαιολογικών 

αντικειμένων, ώς π.χ. ή περί Προδόμων τώ ν Γ ιγάν- 

-.ων άξιόλογος διατριβή τού Μεγαλειοτάτου καί φι- 

λομούσου βασιλέως τή ; Δανία; Φρεδερίκου τού 

Ζ'. ή; τήν μετάφρασιν εί; τή ν  καθ’ ήμά; φωνήν έ- 

ξέδοτο ήδη ή Πανδώρα.

Ακολούθω; ό σεβαστό; Πρόεδρο;, έ καί φιλομου·» 

σο; βασιλεύ.-, εύηρεστήθη ν’ άναθέση τ ώ  ύποπροέδρω 

Κ. Ούεγενέρω, τ ώ  καί σοφω τής Δανία; Αρχαιοφύ- 

λακι καί ιστοριογράφο), τήν φροντίδα τής έκδόσεως 

περιγραφή; τώ ν  τάφων καί άλλων αρχαιοτήτων ά- 

νακαλυφθεισών έν ΐελλίγκη τής ίουτλανδία; κατά 

τάς ενεργηθείσα; άνασκαφά; ύπό τήν διεύθυνσιν αύ

τού τούτου τού τρισσεβά70υ Προέδρου και βασιλέως.

0  δέ Βαρώνο: Κ. Λουκάς Π. Βρέττον λαβο>ν τόν 

λόγον διισχυρίσθη ό τ ι οί οϋτω καλούμενοι Π ρύδο - 
μυι γ ιγ ά )τω ν  ¿χρησιμέυσαν κα τ’ άρχάς τής κατα

σκευής αύτών άντί οικημάτων, καί μόνον είς μετα- 

γενεστέραν τινα  εποχήν πρός ενταφιασμόν τώ ν νε

κρών άντί τάφων. Επαναλαβών δέ τόν λόγον ή Α. 

Μ. ό φιλόμουσος Πρόεδρος περιέγραψεν έν ¿λίγοι; 

τού ; τάφου; καί άλλα; άρχαιότητα; άνακαλυφθεί- 

σα; έσχάτω ; έν τή  επαρχία Ριγκιοβίγγη; τή ; ίου- 

τλανδίας- ε ίτα  ¿παρουσίασε διάφορα αρχαία αντι

κείμενα έκ τώ ν  άρτι έναποτεθέντων έν τ ώ  ιδιαι

τέρα) αρχαιολογική Μουσείω.

Τπεολήθησαν μετά ταύτα  τή  σοφή όμηγύρει τά  

ύπό διαφόρων λογίων κατά τήν διάρκειαν τού έτους
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δωρη,θεντα τή  Εταιρία πονήματα, έν ο ι; καί ή εις τήν 

καθ’ ήμάς φωνήν μετάφρασις τή ; άξιολόγου διατρι- 

περί Π ροδόμω ν γ ιγ ά ν τω ν  τοϋ Μεγαλειοτάτου καί 

φιλομ,ούσου βασιλέω; τής Δανίας Φρεδερίκου τοϋ 

7.. ώς καί τό  περί γλωσσών πόνημα τοϋ φιλομού- 

σου Πρίγκηπος καί Γερουσιαστοϋ της Γαλλία ; Λ. Λ. 

Βοναπάρτου. ον ή εταιρία έπαξίως κα τέτα ξε μεταξύ 
τώ ν  ιδρυτών αυτής.

Ούτως ή συνεδρίασι; διελύθη μετά ζωηρότατων 

ζητοκραυγών υπέρ τή ; Λ. Μ. τοϋ σεβαστού Προέ

δρου αυτής, τοϋ καί βασιλέως τής Δανίας Φρεδεοίου 
του Ζ'.

I .  Δ Ε - Κ Ι Γ Λ Λ Λ Α Σ .
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ιστορία τοΰ I©'. αίωιο; μετά τά; έν Βιέννη συν- 

Οήκα; υπό Γ. Γ . Γεροίνου τόμ, ε’ . και ς'.

'Ισ το ρ ία  τής ¿χαναστάσεοις ν.αί άναγεννήσεως 

τής Έ .Ι.Ιάδυς.

—000—

Οσον άπλή καί αφελή; έκ πρώτη; έπόψεως φαί

νεται η Ιστορία τής Ελληνική; έπαναστάσεως, το -  

σοϋτον σπουδαιοτέρα καί συντόνου μελέτης άξια 

παρίσταται εις τόν έγκύπτοντα τη  σπουδή ταύτης. 

Η  ιστορία τής Ελληνικής έπαναστάσεως δέν παρέ

χει ήμΐν τό  άπλοϋν καί ένιαχοϋ έπαγωγόν θέαμα 

τής ισοδυνάμου, ή καί μικρόν τ ι  έτέρωθεν άπολει- 

πομένης πάλη; δύω εθνικοτήτων, άλλά τό  μοναδι

κόν παράδειγμα τή ;  άναγεννήσεως καί άναστάσεω; 

τοϋ έπί τέσσαρα; ολοκλήρους αιώνας έκ τής σκηνής 

τής ιστορίας έκλιπόντος ελληνισμού. Τόν δέ άγώνα 

τούτον δέν έπεχείρησε τό  Ελληνικόν έθνος, άφοϋ πρώ

το ν  τάς δυνάμει; αύτοϋ ακριβώς κατεμέτρησε, καί εΐ- 

δεν αύτά; ίκανάς όπως συντρίψωσι τόν επ’ αύτοϋ 

βαρύν καί δυσφόρητον τής δουλείας ζυγόν, άλλ’ 

εύθύς έξ άοχής άμα έν έαυτώ ησθάνθη τόν έναπο- 

μείναντα σπινθήρα τής έλευθερία; άναφλεγόμενον 

ήγέρθη κατά τή ; τυραννίδος πρός άνισον Οαρρα- 

λέως άποδυθέν πάλην, καί τάς έπ’ αύτοϋ έπικρεμα- 

μένας βαρεία; άλύσει; συνέτριψε. Δυο τινά θεω- 

ροϋμεν ώς α ίτια  τής τοιαύττ,ς άποτόλμου καί ρι

ψοκίνδυνου συνάμα τώ ν  Ελλήνων μεταβάσεως άπό 

τής δουλείας εις την έλευθερίαν, πρώτον μέν τό  ά- 

δύνατον τής συνυπάρξεως τοϋ Μωαμεθανισμού μετά 

τοϋ  Χριστιανικού πολιτισμού, οπερ άμ.φότερα τά  έ

θνη τό  τε  δυναστευόμενον, καί τό  δυναστεϋον. ούδέ- 

ποτε ήδυνήθη νά συγχώνευση, καί άφ’ ετέρου τό  έπι-

δεκτικόν τή ;  άναπτυξεως τοϋ πολιτισμού τής Αΰσεως 

παρ Ελλησιν, παρ’ οίς, ώς έκ τής κα ταγω γή ; αύτών 

τώ ν  παραδόσεων, καί τοΰ χαρακτήρος, ουτοςπρό πα

σών τώ ν  άλλων χριστιανικών τή ;  Ανατολής έθνικοτή* 

τω ν  ταχότερον άνεπτΰχθη.— Αιό,έν ώ  οί Ελληνες εύθύς 

ές άρχής εις τον υπέρ τώ ν όλων άπεδύθησαν άγώνα, 

τά  λοιπά όμορα αύτοί; χριστιανικά έθνη ώς οί Σέρβοι 

οι Δάκε; καί οί Βούλγαροι, ή έν μέρει μ.όνον τινά ; 

τώ ν έλευθεριών αυτών έκ τώ ν  ονύχο»ν τώ ν τυράννιυν 

άφήρπασαν, ή περιωρίσθησαν υ.όνον, ώς οί τελευταίοι 

εις διαμαρτυρήσεις τινάς Εμμέσους, ούχί πάντη 

άλλοτρίας ςενικών προτροπών, καί δυναμένας ένίοτε 

εις τήν οξυδερκή παρατηρητήν νά έμπνεύσωσιν ύπο- 
νοία; περί τής ειλικρίνεια; αύτών.

Η  άφήγησις τώ ν  κατά  τόν ίερόν τώ ν  Ελλήνων ά

γώνα γεγονότων, καί ή ιστορική αύτών διασκευή, 

πολλά; παρέχει το ΐ; ιστοριογράφοι; δυσχερείας 

ό  άγων οϋτος δέν έπεραιώθη είσέτι, άλλ’ ώς είπείν 

μέχρι τοϋδε ή πρώτη μόνον πράξις τοϋ μεγαλουργού 

τούτου δράματος έξετελέσθη, οί ήχοι τώ ν  σαλπίγ

γω ν τή ; ελευθερίας έναυλοί εΐσιν εις τά  ώ τα  τώ ν 

θεατών. Πολλοί τώ ν  πρωταγωνιστών αύτοϋ ζώσιν 

έτι άσθμαίνοντες έκ τής πάλης έξ ής πρό μικρού 

έ,ήλθον, άλλοι ζηλοτυποϋσι βλέποντες ετέρου; κύ- 

π τοντα ; ύπό τό  βάρος τώ ν  δαφνών, άς ή πατρίς 

προσέφεοεν, οί δέ άμεσοι τής γενεάς τοΰ άγώνος 

διάδοχοι έδιδάχθησαν τά  κατ’ αύτόν γεγονότα ύπό 

τώ ν  ιδίων αύτουργών, όπως οϋτοι άντελήφθησαν τού

των. Πλήν ή άφήγησίς τω ν  δέν ήν πάντη αμέτοχος 

προσωπικών συμπαθειών, ά ; δτέ μέν εύγενές αίσθημα 

φιλοστοργίας καί σεβασμού πρός τούς οικείους ή φί

λους εμπνέει, δτέ δέ ή έκ τής άμίλλης ζηλοτυπία 

γεννά' διότι, ώς καί δ Πλούταρχος λέγει, ή τώ ν  πρά

ξεων καί τώ ν βίων ήλικιώτις ιστορία, τά  μέν φθόνοι; 

καί δυσμενείαις, τά  δέ χαριζομένη καί κολακεύουσα 

λυμαίνεται καί διαστρέφει τή,ν αλήθειαν. (Πλουτ. 

Περικλ. § I 3 . )τ=  Εν άλλοις δέν έπέστι έ τ ι ή έποχή 

καθ’ ήν τό παρελθόν διεζεύχθη έντελώς άπό τοϋ πα

ρόντος, καθ’ ήν αί άναμνή,σεις τώ ν  προσώπων καί τώ ν 

πράξεων έλευκάνθτ,σαν καί έξεκαθαρίσθησαν άπό τώ ν 

συγχρόνως παθών διά τή ; τοϋ χρόνου παρελεύσεων 

όπω ; τό  άεννάω; ρέον ΰδωρ τοϋ ρύακο; λευκαίνει 

τού; έν τή  κοιιίδι αύτοϋ λίθου;, καί άποπλύνει τά ; 

έπ’ αύτών κηλίδα;. Είναι μέν αληθές ότι τινες τών· 

παρ’ή,μίν προσεπάθησαν όπως ύπό ίτορική,ν έποψιν, ή 

έν εϊδει απομνημονευμάτων, πραγματευθώσι τά  τοϋ 

άγώνος,πλήν τά  έργα αύτών, αύστηρώς Εξεταζόμενα, 

ούδέν έτερόν εΐσιν, ή ή πρώτη καί θεμελιώδη; όλη, 

έφ’ ή; δ ιστοριογράφος τώ ν  μεταγενεστέρων Εποχών 

θέλει ανοικοδομήσει τό  Εχθρικόν μαυσωλεΐον τής Ελ

ληνικής έπαναστάσεως. Εκαστη έποχή άπό τώ ν  άο- 

χα ιοτάτων μέχρι τώ ν καθ’  ημά; χρόνων έσχε καί τόν
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κα τ’ εξοχήν ιστορικόν αυτής. Τού Τρωικού άγώνος 

τάς περιπετείας ,άπεθανάτισεν η ραψωδός τοϋ ό 

μηρου Μοϋσα, πιστήν δέ κατέλιπε το ί; μεταγενέ

στεροι; τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου εικόνα ή ά ; 

μιμητός τοϋ ©ουκυδίδου γραφίς’ έν τή  τοϋ Τακί- 

του αύστηρά καί άμειλίκτω ιστορία κατοπτρίζεται 

τό  ειδεχθές καί άπαίσιον τή ; παρακμαζούσης Ρω - 

ρ.αϊκή; αυτοκρατορίας φάσμα’ δ νέος τής Αγγλίας 

Θουκυδίδης δ M acauley εξιστορεί η,μ.ίν τάς τύχας 

αύτή; άπό τοϋ 17 αίώνος καί έφεξής’ τής Γαλλικής 

έπαναστάσεως τά ;  μεγαλοπρεπείς καί φρικώδεις συν

άμα σκηνάς διετύπωσε πρός μελέτην καί παραδειγμα

τισμόν τώ ν έπερχομένων γενεών τοϋ M ign et δ γλα 

φυρός κάλαμος, δ δέ T liie rs  περιάγει ήμάς διά τώ ν 

τροπαίων τοϋ κοσμοκοάτορος μονάρχου τοϋ αίώνος 

ήυ.ών.

Καί δ ελληνικός άγων δέν είναι ήττονος άξίας τών 

έμπνευσάντων τούς είρημένους ιστορικούς γεγονότων, 

τό  σύμβολον αύτοϋ είναι δ σταυρός, δ δέ σκοπός δι 

8ν μυριάδες θυμ,άτων προσηνέχθησαν οίονεί έκατόμ- 

βαι εις τόν βωμόν τή ; πατρίδες, είναι ή κατα- 

τρόπωσι; τοϋ άπολυτισμοϋ, ή έπικράτη,σι; τοϋ πνεύ

ματος κατά  τής όλης- όθεν άδιστάκτως πιστεύο- 

μεν ότι καί δ Ελληνικός άγων θέλει ευρει μεταξύ τών 

ήμετέρων τόν κατ’ εξοχήν ιστορικόν αύτοϋ, όστις 

θέλει εγγράψει ε ί; τά ; άθανάτους τής ιστορία; δέλ- 

τους τά  έργα τώ ν  ή?ώο»ν τώ ν  συμμετασχόντων 

αύτοϋ.

Μεταξύ τώ ν  αλλοδαπών, οϊτινε; μέχρι τοϋδε τήν 

ιστορίαν τοϋ Ελληνικού άγώνος συνέγραψαν, πρώτην 

άναμ.φισβητήτως κατέχει θέσιν δ Γερβίνος. Πριν ή ό

μως περί τοϋ άρτιγεννήτου αύτοϋ έργου δμιλήσωμεν, 

καλόν νομίζομεν όπως γνωρίσωμεν τόν συγγραφέα 

καί ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τή ;  ζω ή ; καί τώ ν προ

γενεστέρων τοϋ άνδρό; τούτου έργων.

ό  Γεώργιος Γοττφρείδος Γερβίνος έγεννη,θη τη  20 

Μαΐου τοϋ 1805 έτους έν Δαρμστάτη ένθα καί έξ- 

επαιδεύθη παρά τώ ν  γονέων αύτοϋ διά τό  έμ.πορικόν 

προωρισμένος στάδιον. Πλή,ν, τοϋ κερδώου Ερμοϋ αί 

πολυτάλαντοι ελπίδες δέν ήδυνήθη,σαν νά κχ τχ -ν ί- 

ξωσιν έν αύτώ τόν πρός τήν μ-άθησιν καί τά  γράμ

μ ατα  ζήλον, όθεν προσηκόντως δι’  ιδία; μελέτη,; 

περί τά  εγκύκλια καταρτισΟείς μαθήματα, μετέβη εις 

τήν άκμάζουσαν τό τε  τής Είδελβέργης Ακαδημίαν. 

Εν αύτή διτ,κουσε τά  τής φιλολογίας μαθήματα καί 

πρω-άτην εχων καί άρρωγόν τόν πολυίστορα Sehlos- 

.ser, οσ τι; ένεφύση,σεν αύτώ τόν πρός τή,ν ιστορίαν 

έρωτα, ήσχολή,θη ιδίως περί τή,ν μελέτην αύτής, καί 

έν βραχεί χρόνο» μετά τήν άποπεράτωσιν τώ ν  σπου

δών αύτοϋ προεχειρίσθη υφηγητής έν τή  φιλολογική 

τοϋ Πανεπιστημίου τούτου σχολή. Η δέ Βαδική 

Κυβέρνησι; (1835 ) τάς πολυειδεί; τοϋ άνδοός έκτι-

μώσα γνώσεις ώνόμασεν αύτόν έκτακτον Καθηγητήν- 

Μετά έτήσιον όμως διδασκαλίαν έγκατέλιπε τή,ν 

Ακαδημίαν τής Εϊδελβέογης προσκληθείς ώ ; τα κ τ ι

κός Καθηγητής τή ; ιστορίας εις Γοτίγγην, ένθα 

διετέλεσε διδάσκων μέχρι τοϋ έτους 1 837 , βτε ένεκα 

τής συμμετοχής αύτοϋ εί; τήν διαμαρτόρησιν τώ ν 

καθηγητών τοϋ πανεπιστημίου τούτου κατά τής 

καταργήσεως τοϋ συνταγματικού χάρτου τοϋ 1833, 

ού μ.όνον παρανόμ-ω; άπεβλήθη τή ; θέσεώς του, άλλά 

καί μετά τώ ν  συναδέλφων αύτοϋ Δαλμ.άνου καί Ια

κώβου Γρίμ έξωρίσθη έκ τής χώρας. Βαρέως φέρων έ

πί τή  αύθαιρέτω ταύτη πράξει άπήλθεν εις Ιταλίαν 

όπουδιέμ.εινε χρόνον τινά, εις διαφόρους ιστορικά; έν- 

διατοίβων μ.ελέτας' κατά  τήν έπάνοδον δ’  αδτοϋεί; 

Εϊδελβούργην διωρίσθη αύθις, ύπό τής Κυβερνήσεω; 

έπίτιμ.ος Καθηγητής καί ήρξατο μετά πολλοϋ ζήλου 

καί λαμπρά; έπιτυχίας τώ ν παραδόσεων του. 1Ϊ έν 

τώ  Πανεπιστημ-ίω όμως διδασκαλία ούδόλως άπέ- 

σπασεν αύτόν τής περί τώ ν  κοινών μερίμνης, άλλά 

καί έν διατριβαϊς, κατά διαφόρους έποχάς έκδοθεί- 

σαις, πολλά τώ ν  συγχρόνων πολιτικών · ζη τημάτων 

έπραγματεύθη, ώς τό  περί τοϋ προορισμού τής καθο

λικής θρησκείας έν Γερμ.ανία, τό  περί τής έφαρμο- 

γή ; τοϋ· συνταγμ.ατικοϋ πολιτεύματος έν Πρωσσία, 

καί άλλα δημοσιευθέντα έν τή  έν Εϊδέλβέργη τή  συμ. - 

πράξει αύτοϋ έκδιδομένη τό τ ε  Γερμανική έφημερίδι. 

Καί έν τή  Εθνική τώ ν  Γερμανών συνελεόσει τοϋ 

1848 άπαντώμ-εν αύτόν μεταξύ τώ ν αντιπροσώπων 

τοΰ λαού. Μετά τήν αποτυχίαν όμως τής γερ

μανική; έπαναστάσεως τοϋ 1848 δ Γερβίνος άπε- 

σύρθη έντελώς εί; τόν ιδιωτικόν βίον, καί μ.ετά μεί- 

ζονος ζήλου έπελήφθη αύθις τώ ν  ιστορικών αύτοϋ 

μελετών.

Εκτός τοϋ άναγγελλομένου συγγράμματος ό Γερ- 

βϊνος έξέδοτο προηγουμένως διάφορα άλλα, ών τά  

άξιολογώτερά εΐσιν η ίστοοία τή ; τώ ν  Γερμανών 

ποιτ,σεω; εί; τόμους τρεις καί ή έπακολουθήσασα 

ταύτην νεωτέρα ιστορία τής ποιη,σεως εις τόμ . 2. 

Πρός τούτο ι; συνέγραψε άξιόλογον πραγματείαν περί 

ιστοριογραφίας. (* )  Ανάλυσιν καί κριτικήν ερμηνείαν 
τώ ν  Σακεσπηρ'είων δραμ.άτων. Τό δέ νεώ τατον έργον 

εις 3 συντόνως άπό τίνος χρόνου φαίνεται ασχολού

μενος, είναι ή ιστορία τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος, 

έργον όντως αντάξιον της βαθυνοίας καί τής περί 

τήν κρίσιν έρθότητος τοϋ συγγραφέως. Τή ; έκδό- 

σεως τή ; ιστορίας ταύτης προέταξε τή,ν πολυθρή,λ- 

λητον αύτή; εισαγωγήν, ήτις ούχί ολίγον συνετάραξε 

τάς παλινδρομούσα; τώ ν γερμανικών Επικρατειών 

πατριαρχικά; κυβερνήσεις, αΐτινε; ύπό φιλοστόργου 

μερίμνης πρός τού; λαούς αύτών έμπνεόμεναι άπη-

( · )  Grundziige des Uistorik. Le ip zig  1S37.
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γόρευσαν τήν άνάγνωσιν τή ; βίβλου ταύτης. Πλήν 

διά τούτο εύρεν αύτη πλείονα; άναγνώφας καί πλεί- 

ονα; θαυμαστά;.

Εκ τή ; ιστορία; τού ΙΘ' αίώνο; έξεδόθησαν μέχρι 

τούδε 6 τόμοι, ών οί μέν τέσσαρε; πρώτοι περιστρέ

φονται εί; τήν ιστορίαν τώ ν  μεταπολιτεύσεων, έπανα* 

τάσεων καί παλινορθώσεων έν τα ϊ ;  διαφόροις έπικρα- 

τείαις τ ή ;  Ευρώπης καί Αμερική; άπό τού  181 5 καί 

εφεξής, ήτοι εί; τήν ιστορίαν τής εποχή;, ήν έ συγ- 

ραφευς έν τώ  προλόγω αυτού δικαίως χαρακτηρίζει ώς 

εποχήν τού ψεύδους καί τή ; απάτης, τής ίσχυρογνω- 

μοσύνη; τώ ν ηγεμόνων καί τή ; έκχαυνώσεω; τών 

υπαλλήλων αυτών, ώ ; εποχήν τώ ν  συνόδων καί πρω 

τοκόλλων, τώ ν  πολιτικών καταδιώξεων, καί τώ ν 

συνωμοσιών, τώ ν  ελπίδων καί τής διαψεύσεως αυτών. 

Εν δέ τώ  5 καί 6 τόμ ω  ό συγγραφεύ; πραγματεύε

τα ι έν έκτάσει τήν ιστορίαν τή ; ελληνική; έπανα- 

στάσεως.

Εν τή  εισαγωγή (σελ. 1 —  I 20) ήν προτάττει τού 

ολου έργου άφοϋ πρώτον άντιπαραθέση τά ; τύχας 

τού Ισπανικού κράτους μετά τού Μωαμεθανικού μ ε

ταβαίνει εί; τήν ερευνάν τή ; πολιτική; καταστάσεως 

τή ; Τουρκίας καταδεικνύων τήν έλλειψιν παντός ζω 

τικού στοιχείου προ; συντήρησιν διάπλασιν καί πρό

οδον τού δορυκτήτορο; τούτου λαού, τήν ύφεσιν τού 

πρό; τήν θρησκείαν ζήλου, τήν διάλυσιν τού στρα- 

τιω τικού διοργανισμού καί τήν έπικειμένην πολ ιτι

κήν άποσύνθεσιν, καθόσον ή τύχη τής Οθωμανική; 

αυτοκρατορία; όμοιάζει πρό; τόν χείμαρ ον ποτα

μών τινών, οίτινες διά στενής διερχόμενοι κοίτη; ά- 

πο^ρέουσιν εί; εύρεία; πεδιάδάς. Εν οσω ό Μωαμε

θανισμός μ ετη γγίζετο  άπό τής λο ία ; εί; τήν Εύρώ- 

ττην ή δέ ισχύ; αυτού υπό τού θρησκευτικού φανα

τισμού καί τή ; στρατιωτικής διοργανώσεω; συνεί- 

χετο, ή όρμή καί τό  κράτος αυτού ήν άκατάσχετα, 

καί πάντα τά  προστυχόντα συμπαρέσυρεν, άμα όμως 

έξηπλώθη έπί τή ; Ευρώπη; καί έξέλειπον τά  συνέ- 

χοντα αυτόν,ώς έντό ; κοιτίδα; στοιχεία, εΰθύς έπήλ- 

θεν ώ ; εί; τά  λιμνάζοντα ύδατα ή σηπεδών, καί τά ; 

ές αυτών άνχπεμπομένα; αναθυμιάσει; είναι ά- 

δύνχτον νά διαλύση ή αύρα τού πολιτισμού.

Από τού δορυκτήτορο; λαού ό συγγρχφεύ; μ ετα 

βαίνει εί; έξέτασιν τού δορυαλώτου ερευνών τήν 

πνευματικήν καί ηθικήν αύτοΰ κατάστασιν τήν σχέ- 

σιν πρό; τους κατακτητάς, καί πρό; τά  λοιπά χρι

στιανικά έθνη τή ; Εύρώπη;, καί ιδίως πρό; τήν Ρωσ- 

σίαν, ήτις ανέκαθεν ώ ; ή φυσική σύμμαχο; καί προσ- 

πά τι; τώ ν Ελλήνων άνεδείχθη, άν καί ώς έπί τό 

πολύ ιδιαίτερα έπεδίωκε συμφέροντα.

Α ι άπόπειραι τώ ν  διαφόρων ηγεμόνων τού Οθω

μανικού κράτους πρό; άναμόρφωσιν τή ; σ τρα τιω τι

κής αυτού δυνάμεως πρό; περιστολήν τώ ν  άντιθάσ-
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σων καί βαρβάρων τώ ν  Γενιτσάρων όρδών, άπέβησαν 

μάταιαι μέν καί άνωφελεϊ; διά τους όθοιμανούς, 

μόνον δέ Ισχον άποτέλεσμα τήν άπονομήν προνο

μίων τινών εί; τού ; χριστιανού; καί τήν προπαρα- 

σκευήν αΰτών πρό τόν επικείμενον άγώνα.

Τό Οθωμανικόν κράτος έν τοιαύτη ευρισκόμενον 

καταστάσει επόμενον ήν όπως καί εις εμφυλίου; πε- 

ριπέση πολέμους. Ούτως ό Ιΐασβάν όγλού  συνά

θροισα; περί Ιαυτόν ά τακ τα  γενιτσάρων στίφη έδήου 

έπί πολόν χρόνον τήν Βουλγαρίαν, ό τή ; ΙΙπείρου 

Αλή Πασά;, ό Πύίρο; ουτο; τώ ν νεωτέοων χρόνων, 

ΰπήρξεν έπί τινα χρόνον τό  φόβητρον τή ;  Οθωμα

νική; αΰτοκρατορίας, ό δ’ άντίπαλο; καί εφάμιλλο; 

τούτου Μεχμέτ Αλή; ολίγον έδέησεν δπως καταλάβη 

τόν θρόνον αΰτόν τώ ν Οθωμανών αΰτοκρατόρων. Καί 

τά  υποτελή καί δορυάλωτα φύλα τή ; Οθωμανική; 

έπικρατεία; ήρξαντο βαθμηδόν ΰψούντα τόν αυ

χένα κατά τή ; τυραννίας, ό συγγρχφεύ; περιγρά

φει εΰστόχω; τά ; μεμονωμένα; τα ύ τα ; άποπείρα; 

τών Μοντενεγρίνων, τώ ν  Σουλιωτών, τω ν Σέρβων, 

καί τώ ν Λακών, ιό; εν έπιλόγιρ δέ τή ;  εκτενούς ταύ- 

τη ; καί πολυμαθούς εισαγωγής πραγματεύεται 

περί τώ ν  κυρίων μοχλών έφ’ ών έστηρίχθη καί δι’ ών 

κατορΟώθη ή άνέγερσι; τής Ελληνική; φυλής, ήτοι 

περί τώ ν  άρματωλών, οΐτινε; ¿χρησιμέυσαν ώς ό 

πρώτος πυρήν πρός σχηματισμόν άξιομάχου καί 

εμπειροπολέμου δυνάμεως, περί τή ;  διαδόσεω; τών 

γραμμάτων καί τή ; υλικής άναπτύξεω; τώ ν  κατοί

κων διά τή ; έμπορίας, περί τή ; παρ’ Ελλησι έπι- 

κοατούση; παραδόσεω; περί τής καταγωγή ; αΰ

τών, καί περί τώ ν συμπαθειών, ά ; ένεκα τούτου· 

έχαιρον παρά το ι; χριστιανικοί; λαοί;. 0  συγγρα- 

φεύ; άναιρεϊ εΰ γλώ ττω ; (σελ. 107) τήν γνώμην, ήν 

ό υπό πνεύματος νεωτερισμού καί άσκόπου πολυ- 

μαθεία; δρμώμενος ΡαΙΙιιιβΓαγθΓ ΰπεστήριξεν, καί α

ποδίδει ήμΐν αγνούς καί άλυμάντους τούς τίτλους 

τή ; καταγωγή ; ημών περαίνων τήν περί τού ζη τή 

ματος τούτου πραγματείαν διά τώ ν έξη; λόγων «  οί 

Ελληνες, οπω; ούτε διά τώ ν  έποίκων Αλβανών, εξ- 

αλβανώθησαν, ούτε υπό τώ ν Οθωμανών έξοθωμανώ- 

θησαν, ούτε υπό τώ ν Ενετών έξενετίσθησαν, ούτε υπό 

τώ ν  Γάλλων καί Καταλάνων έξερωμανίσθησαν, ού

τω ς ούτε υπό τώ ν Σλάβων άπεσλαβώθησαν.»  (σελ. 

1 I 2.) Εν τέλει δέ έρευνα τόν ηθικόν χαρακτήρα η

μών άπεικονίζων π ισ τώ ; τά ; πολυειδεϊ; καί ένίοτε 

δυσδιαγνώστου; τού ελληνικού λαού άρετάς και 

κακίας, α'ίτινε; καθις-ώσιν αΰτόν υπέρτερον πάντων 
τώ ν  λοιπών άνατολικών φύλων.

Αφού οδτως δ συγγραφεύ; συνοικειώση τόν άνα- 

γνώστην μετά τού  έθνους, ουτινο; προτίθεται νά διη- 

γηθή τήν ιστορίαν τή ; άναγεννήσεως, άρχεται άπό 

τώ ν πρώτων τού άγώνος προοιμίων, ήτοι τή ; διορ-
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γανώσεως καί έπεκτάσεω; τής φιλική; εταιρία; (τομ. 

ά. σελ. 1 20.) Η σύστασι; τή ; φιλικής εταιρίας εί

ναι τω όν τι μοναδικόν έν τή  ιστορία φαινόμενον, δ 

συγγραφεύ;, ώ ; καί πολλοί τώ ν  άλλοδαπών, έξίσταν- 

τα ι απέναντι τώ ν  γ ιγα ντα ίω ν , έντόσω  βραχεί χρόνο», 

προόδων, καί άποροϋσι πώ ;, έν ώ  ή διοργάνωσι; αΰτή; 

ήν τοσούτον πλημμελής, καί οΰχί πάντη άμέτοχος 

άτοπου μυστικισμού, κατόρθωσε μολοντούτο έν τή  

άύλω αΰτή; πλεκτάνη νά συμπεριλάβη καί κατακα · 

λύψη άπασαν τήν Εΰρωπαϊκήν Τουρκίαν καί πολλά 

εκτό; ταύ-η ; μέρη. Η  άπορία αύτη καί δ θαυμασμό;, 

δικαίως προκύπτει εί; πάντα; τού ; εκλαμβάνοντας 

τήν φιλικήν εταιρίαν, ό»; άπλήν τινα  συνο»μοσίαν, α

ποκύημα τή ; πυρεσσούση; κεφαλή; ¿λίγων τινών, 

σκοπόν μόνον έχουσαν τήν τώ ν καθεστώτων άνα- 

τροπήν. Νομίζομεν δμω; δ τι ή φιλική έταιρία ουδό

λως τοιοΰτον φέρει χαρακτήρα. Αΰτή τού συγγρα- 

φέω; τοΰλάχιστον ή λεπτομερή; διήγησις τώ ν  περί 

τήν φιλικήν εταιρίαν, πείθει τόν άναγνώστην περί 

τού εναντίου. Η  φιλική εταιρία δύναται μάλλον νά 

θεωρηθή ώ ; ή συμβολική έκδήλωσι; τή ; γενική; τού 

έθνους πεποιθήσεω; πρό; έπιχείρησιν τού έργου, δπερ 

πρό αιώνων έν τή  διανοία. αυτού έμελέτησεν, ώ ;  τό  

σύνθημα τή ;  πραγματοποιήσει»»; τώ ν πόθων καί τών 

έλπίδων παντό; Ελληνο; τή ; έποχή; ¿κείνη;. Πρό; 

έπιτυχίαν δέ ταύ τη ; δμολογητέον δ τι οΰχί μικρόν 

συνετέλεσεν ή έκ τή ; άλαζονεΐα; προερχομένη άμβλυ· 

ωπία τή ;  Τουρκική; Κυβερνήσει·»;, ώ ;  καί ή εί; τό 

πεπρωμένον πεποίθησι; αΰτή;.—

Ενεκα τούτου καί τά  μέλη αΰτή; περιέτρεχον άφό- 
βω; τά  διεστώτα τή ; όθωμανικής αΰτοκρατορίας 
μέρη άνα^διπίζοντα τήν όποκχιομένην φλόγα τή ; έ- 
παναςάσεως, έν ώ δέ ή Τουρκική Κυβέρνησι; πολλά- 
κις περί τών πραττομένων έλαβε γνώσιν, καί πολλά- 
κι; ή ενέργεια τών μελών αΰτή;, οΰ μόνον πρό; τό 
αΰτό δέν έτεινε τέρμα, άλλά μάλιστα πρό; άντιθέ- 
του; παρεξετρέπετο ένεργεία;, όλίγιστοι δέ ήσαν οί 
σοβαρώ; πιστεύοντε; εί; τήν άόρατον άνωτάτην αρ
χήν, μολοντούτο καθ’  έκάστην βλέπομεν, δτι έκα- 
τοστύε; προσήλυτων προσήρ-χοντο, κραταιά δέ καί 
αδιάσειστο; μέχρι τέλους έβαινε πρό; έπίτευξιν τού 
σκοπουμένου.

Οί τήν ιστορίαν τών περί τήν φιλικήν εταιρίαν διε- 
ξιόντε; άδύνατον δπω; μή πολλάκι; έντύχωσι τώ  ο- 
νόματι τή ; φιλοπατρίδο; τών ΐψηλαντών οικογένειας, 
ή; δ πρεσβύτερο; γόνο; Αλέξανδρο; δ Τψηλάντη; έπί 
πολύν χρόνον ώς ή ύπερτάτη κεφαλή τή ; έταιρία; 
ταύτη; ¿θεωρείτο; ώς τό όργανον δι’ου δ μεγχλεπήβο- 
λο; τών Ρώσσων Αύτοκράτωρ έπέπρωτο ν’ άνατρεψη 
τά  ετοιμόρροπα θεμέλια τή ; Τουρκική; αυτοκρατο
ρία;. ό  συγγραφεύ; μετ’ ειλικρίνεια; καί ιστορική; 
άπχθείας περιγράφει τά ; πρός τήν πατρίδα έκδου-

λεύσει; αΰτών, τά ; άρετά; καί τά  ατοπήματα εί; á 
ύπέπεσον, πρό οφθαλμών έχων πάντοτε τό άξίωμα 
δτι οί έπαινοι οί μέχρι κολακεία; παρεκτρεπόμενοι 
ίσως μέν τώ  έπαιτουμένφ,ή το ϊ; οικείοι; αΰτού είσί 
τερπνοί, τοι; βουλομένοι; δμω; άληθή διδάσκεσθαι 
ιστορίαν έπαχθεϊ; καί άνιαροί. Δι’ 8, έκ τών περί τή; 
οικογένεια; Εστορουμένων δύναται εύκόλι»; δ άνα- 
γνώστης τόν άληθή τώ ν πρωταγωνιστών αΰτή; yα- 
ρακτήρ* ν’ άναπλάση, χαρακτήρα, καθ’ 8ν πολλά
κι; τό αίσθημα τής φιλοπατρία; ύπερτέρει τή ; πο
λιτικής συνέσεως, ή δέ γενναιότη; προσεπάθει ένί
οτε νά επανόρθωση τά ; έλλείψει; τή ; στρατηγικής 
έμπειρίας.

Τή; φιλική; έταιρία; άμεσον προϊόν ΰπήρξεν ή 
τών παραδουναβίοιν ήγεμονιών επανάστασι;. Πλήν 
ή έπανάστασι; αύτη έρειδομένη επί τή ; υπερχειλι- 
ζούση; καί ¿ργώση; φιλοπατρία; μάλλον, ή έπί τή; 
βεβαιότητος τή ; επιτυχία; καί τού προσφόρου τών 
παριστάσεων καί τή ; χώρα; εΰθύς έξ άρχή; άπέ- 
τυχε καί πολλά εΰγενή τή ; πατρίδο; τέκνα εί; 
πρόωρον συμπαρέσυρεν όλεθρον.

Ι Ϊ  δά; δμω;, δι’ ή; δ ήρω; τή ; έν Μολδοβλαχία έ- 
παναστάσεω; Γεωργάκη; δ Ολύμπιος έν τώ  κωδωνο
στάσιο» τή ; μονή; τού Σέκου άνήψε τήν πυράν, έφ η; 
έπέβη προσφέρων έαυτόν δλοκαύτωμα υπέρ τή ; πα
τρίδο;, διέδωκε τό πϋρ τή; έπαναστάσεω; έν τή αρ
χαία Ελλάδι, καί άπό τή ; έποχή; έκείνη; άρχεται, 
τό μεγαλουργόν τή ; Ελληνική; έπανας-άσεω; δράμα.

Ενταύθα άφικνούμενο; καί δ συγγραφεύ; μετα- 
τρέπεται εί; τήν έξιστόρησιν τών καθ’ έκαστον έτο; 
συμβεβηκότων τή ; έλλτνική; έπαναστάσεω;, έξ ίσου 
άφοοών πρό; άμφδτερα τά.διαμαχόμενχ έθνη, καί έν 
ειρήνη καί έν πολέμιο τά ; δυνάμει; αΰτών άναμετρών, 
τά μέσα καί τήν θέσιν έκάστου πιστώ; άπεικονίζων 
καί συμπαρχκολουθών ταύτα μέχρι τή ; στιγμή; 
καθ’ ήν έπί τού πεδίου τή ; μάχη; πρό; άλληλα, 
συμπεπλεγμένα, τήν ύπαρξιν αΰτών εί; τήν τύχην 
τών δζλων άφιέρουν.

Αν καί τό  ύφος τού συγγραφέως ήναι άφελέ;, 
καί άνεπιτήδευτον, ήκιστα βαϊνον έπί ποιητικού κο
θόρνου, μολοντούτο ή φαντασία τού αναγνώστου διά 
τή ; σαφούς τών γεγονότων άφηγήσεω; αίωρεϊται 
καί οίονεί μαγικό»; μεταφέρεται, ποτέ μέν εί; τά  
λιτά καί άπέριττα τών έλλήνων στρατόπεδα, βλέ
πει αΰτού; όπισθεν βράχων,ή πλησίων φαοάγγων τήν 
διάβασιν τού έχθροϋ άναμένοντας, οπω; έπ’ αυτών 
έξ απροόπτου έπιπεσόντε; έςαγοράσωσι τήν άδοξίαν 
προτέρα; άποτυχίας, άλλοτε δέ πάλιν εί; τά  πολυ
άριθμα τών Τούρκων στρατόπεδα τά πρό; άγέλα; 
μάλλον ζώων έοικότα, ατινα υπό τών θηριωδών καί 
άλαζόνων Σατραπών άγόμενα, υπό λοιμού ή λιμού 
έπινεμόμενα καί υπό τή ; κακουχία; δΐημέράι ά-
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ραιούμίνί«, βρχδέω} καί θηλυπρεπώ; προέβαινον e- 

ρημούυτςι καί κα-ταδηούντα τήν χώραν. Ο ,τι δέ ή 

ελλόίψις *35; ανδρεία;, τού χαρακτήρος καί τής ιδέας, 

δ·’  ήν έμάχοντο, ήδυνάτει νά κατορθώση, τούτο επε- 

τύγχανον δια τής πληθύος αυτών. Ου μόνον ήθελεν 

είαθκι μακρόν να διεξέλθωμεν ενταύθα κατ’ έπιτο- 

|/.ήν άπατας τά ; περιπετείας τού ελληνικού άγώνος, 

ά ; ό συγγραφεός μετά τοσαύτης επιτυχία; ζωγραφεϊ, 

αλλά κα; λίαν δυσχερής συγχρόνως καθίσταται ή 

άπεικόνισις τώ ν  πρωτοτύπων καλλονών τού έργου 

τούτου, εάν διασπάση τ ι ;  τον εσωτερικόν σύνδεσμον 

καί τήν αλληλουχίαν τού όλου, άτινα άκουσίως πω; 

συμπαρασύρουσι τόν αναγνώστην εις τή ν άνάγνωσιν 

αυτού. Διό περιωρίσθημεν ενταύθα, όποδίικνύοντες 

μ.όνον τά ; κυριωτέρας τώ ν  άρετών αυτού, ευχόμενοι 

ϊνα ταχέως καί έν τή  ήμετέρα γλώσση μεταφρασθή 

όπως τοϊς πάσι καταστή  προσιτόν.

Ο ,τι ιδίως όμοις κοσμεί τήν ιστορίαν ταύτην είναι 

ό τι ό συγγραφεός, ου μόνον τάς κατά  τόν αγώνα τών 

Ελλήνων πρός του ; Τούρκους πράξεις μεθ’ ιστορικής 

ακρίβειας καί λεπτότητος διηγείται, αλλά καί τήν 

σχέσιν τώ ν διαμαχομένων εθνών πρός τάς επικρατέ

στερα; τώ ν  Ευρωπαϊκών δυνάμεων ακριβώς περι

γράφει (ίδ. τόμ. Λ ', σελ. 277—  488. Τομ. Β'. σελ. 

120 έπομ. σελ. 279 ,)ύ  εποχή τής έκρήξεως τή ; Ελ

ληνική; έπαναγάσεως ήτον ή άπροσφορωτέρα πασών 

διότι ή μέν Ευρώπη Ικυμαίνετο ε τ ι από τόν σάλον τής 

Γαλλικής μεταπολιτεύσεως, άπό τάς επαναστάσεις 

άνθρακέων έν Ιταλία, άπό τά ; έν Ισπανία ταραχάς. 

Οι δέ τό τε  ήγεμονεύοντες περιεστοιχισμένοι υπό 

τή ; σπείρα; τώ ν  δήθεν νομιμοφρόνων, ήλπισαν ότι 

διά τής ιερός συμμαχία-, ώς δι’  άγκύρας άναπο- 

σπάστου, ήσφάλισαν του; κλυδωνιζομένου; θρόνους 

αυτών έκ τώ ν τρικυμιών τής έπαναστάσεως, καί 

ό τι έπ’  αυτών άταράχως καθήμενοι ήδύναντο νά έ- 

πιβλέπωσι μέ πατρικήν ολως στοργήν τά  συναγε- 

λ α ζ  όμ,ενα αυτών ποίμ.νια, τους λαούς. Τό σύν

θημα τού αίώνος ήν ή στάσιμό τη ;, ή πρόοδος έ- 

θεωρείτο ώς αμάρτημα άντικρυς άντικείμενον πρός 

τά ς  άρχά; τή ; έπικρατούση; τό τε  πολιτικής, ής προί- 

σ τα το  ό δολομήχανο; τή ; Αυστρίας υπουργό; Με- 
τερνίχος. ( ' )

Διά ταύτα  επόμενον ήν όπως και ή ελληνική έπανά- 

τά σ ι; ευθύς έκ προοιμίων κίνηση τήν περιέργειαν τών 

Ευρωπαϊκών επικρατειών, ών τό  ενδιαφέρον ηύξανεν 

έ τ ι μάλλον ώς έκ τής θέσεως, ήν κατέχει ή Τουρκία, 

η τ ι; έθεωρείτο καί τό τε  ώς ό μόνος φραγμός κατά 

τού κολοσσού τής Αρκτου όθεν καί άμα καθιστά

μενου τού πολέμου βλέπομεν ταύτας αμέσως ή έμ-

(* ) Τοϋ χαρακτήρος αύτοΰ ή είκών απαντάται έν τφ τομ. 
Α '. « λ .  425, τής Ιστορίας ταύτης.
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μέσως συμμετεχούσας αυτού. Τήν σπουδαιότητα 

τής σχέσεω; ταύτης τώ ν  πρωτίστων επικρατειών 

τή ;  Ευρώπη; πρός τόν Ελληνικόν αγώνα ΰπ’ οψιν 

εχων καί ό συγγραφεός, δέν έγκαταλείπει τόν α

ναγνώστην άπλούν θεατήν τώ ν  επί τής σκηνής 

τού θεάτρου τού πολέμου τελουμένων,, άλλ ’ άφού 

άναπετασθή ή αυλαία, ή διακρίνουσα τα ;  διαφό

ρους πράξεις τού ελληνικού άγώνος, περιάγει τόν 

άναγνώστην έν τοϊς παρασκηνίοις, καί δεικνύει αΰτώ 

τά  απόκρυφα ελατήρια καί τά  μηχανήματα, άτινα 

έέρύθμιζον τήν εξωτερικήν πολιτικήν εκάστης τώ ν 

δυνάμεων. Είναι μέν αληθές ό τι άπασαι όμοφώνω; 

άπεδοκίμασαν έν άρχή τόν ελληνικόν αγώνα, καί έ- 

θεώρησαν αυτόν ώς ληστρικήν μάλλον έξανέγερσιν, 

πρός άπλήν άνατροπήν τώ ν  καθεστώτο>ν, άλλ’  ένω- 

ρί; υπό τής φωνής, ήν ήγειρον οί συμπαθούντες υπέρ 

τού άγώνος λαοί τής Δύσεως, έξύπνησαν έκ τού λήθ

αργου, καί τήν έπανόρθωσιν τώ ν  άτοπημάτων, εις 

ά τυχόν έκ παραδρομή; ένέπεσον, έπροσπάθησαν νά 

θεοαπεύσωσιν. Ουδέποτε ή άναγεννηθεϊσα Ελλάς θέ

λει λησμονήσει τάς γενναίας συνεισφοράς τώ ν  έν Γαλ

λία καί Α γγλία , Ελβετία καί Γερμανία φιλελλή

νων, ουδέποτε άπό τής μνήμη; τού Ελληνο; θέλουσιν 

έξαλειφθή τά  ονόματα τώ ν  Βυρώνων, τώ ν  Φαβιέρων, 

τώ ν Σα-ωβριάνδων, τώ ν Αστίγγιον τώ ν  Κοχρανών, 

τώ ν  όποιων τάς άρετά; καί τού; υπέρ τής ήμετέρας 

πατρίδος ήρωϊκούς άγώνας 5 άμίμητος τού συγγρα- 

φέω; κάλαμος περιγράφει. Ίίλήν μία έκ τώ ν Ευρω

παϊκών δυνάμεων, ή τις θέλουσα καί αύτη νά άμιλ- 

λα τα ι πρός τάς μεγάλα; τής Ευρώπη; δυνάμεις, τήν 

δ’ ελλειψιν πάση; βαρύτητας επί τής πλάστιγγος 

τή ; διπλωματίας, προσεπάθει ν’  άναπληρώση διά τού 

δόλου, τής συκοφαντίας καί τή ; άπατη;, άνεφάνη 

εύθύς άοχομένης τής έπαναστάσεως καί μέχρι τέλους 

διετέλεσεν ό άσπονδο; αυτής έχθρός, καί δ πιστός 

σύμμαχος τής Τουρκίας. Εν οσω εις τάς καρδίας τών 

νέων Ελλήνων ζή  ή μνήμη τού Ρήγα Ψεραίου, καί 

τού ΐψηλάντου, έν όσω υπολείπεται ε τ ι έν αυτοί; 

μικροσκοπικόν τ ι  ίχνος πατριωτισμού, δέν θέλουσι 

παύσει νά τρέφωσι άσπονδον μίσος κα τ αυτής, ής, 

όπως ή πολιτική τώ ν τελευταίων χρόνον», ουτω καί 

ή έπικράτεια αυτής γεωγραφικώς έξεταζομένη ο

μοιάζει πρός τό  πολύχροον ένδυμα τών^γελωτοποιών, 

τό  όποιον συνέβραψεν έκ τώ ν ρακών τώ ν ύπ’ αυτή; 

συλλεχθέντοιν κατά τά ; διαφόρους καταστροφάς 

τώ ν εθνικοτήτων. Π ιστώς κατοπ τρίζετα ι έν τή  προ

κειμένη συγγραφή ή ειδεχθή; τή ; πολιτικής ταύτης 

είκών, πολιτικής σύμβολον έχούσης τό  ψεύδος καί 

τήν άπάτην, άτινα ένεσαρκώθησαν εις τόν τό τε  τά  

τή ;  διπλωματίας αυτής ιθύνοντα Μετερνΐχον. Διό 

ποτέ μέν βλέπομεν αυτήν Ιρπουσαν χαμερπώς καί 

τήν συμμαχίαν τή ; Ρωσσίας έπικαλουμένην, ποτέ

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

δε καταΛροδίδουσαν ταύτην, καί διά τής συκοφαν

τίας ζητούσαν νά έξαγοράση τήν εύνοιαν τής Α γ 

γλίας άλλοτε προσλιπαροϋσαν τή  συνδρομή τή ; 

Γαλλίας. Οθεν καί έν τή  καρδία τού άναγνώστου 

μ εΐά  τού αισθήματος τού μίσους καί τής άποστρο- 

φής, παρεισδύει άκουσίο»; πως καί αίσθημα τ ι  οίκτου 

βλέποντας αυτήν άείποτε άποτυγχάνουσαν καί διη- 

νεκώς ναυαγούσαν ένώπιον τώ ν γενναίων καί άνδρι- 

κών αισθημάτων, ά τινα  ένέπνεον τούς διπλώματα; 

τώ ν τριών προστατίδων δυνάμεων.

Αν καί ό συγγραφεύς ουδόλως τού  Ελληνικού 

μετέσχεν άγώνος, τήν δέ ιστορίαν αυτού συνέγρα- 

ψεν έκ τώ ν υπαρχουσών μέχρι τούδε πηγών άρυό- 

μενο; (* ),  άξιοθαύμαστό; έστιν ή έντέλεια μεθ’  ή;

( ’ ) Σημ. Ώ ς οδηγόν ό συγγραφεός λαμβάνει πολλάκις 
τήν άρίστην των παρ’ ήμΤν Ιστορίαν του σεβαστοϋ γέρον- 
το; Σπυρίδωνος Τρικούπη. Πλήν καί άπασαι ανεξαιρέτως 
αί λοιπαΐ πηγαί, αί έν τή ήμετέρα γλώσση όπάρχουσαι είσΐ 
γνωσταί αϋτφ καί έχρησίμευσαν πολλαχώς πρός διευκρίνη- 
σιν διαφόρων ζητημάτων.

ΣΗΜ. ΠΑΝΑ. Ό  Γερβϊνο; τά κυρίως ιστορικά σχεδόν 
άπαντα κατά τήν ιστορίαν τοϋ Κυρίου Τρικούπη έγραψε- π.
·/. ίσα περί των αοιδίμων Άνδρέα Ζαήμη, I. Καποδιστρίου, 
περί τής άλώσεως τοΰ Μεσολογγίου κτλ. γράφει είναι σχε
δόν μετάφρασις τής έν τή 'Ιστορία εκείνη.

Έ κ  τούτων Οαυμάσιον παράδειγμα άμεροληψίας πρόκειται 
έν τή ιστορία τοϋ Κυρίου Τρικούπη καί ή είκών τοϋ Καποδι- 
στρίου, όφ’ οΰ πολλά έπαβε. Ό  σύγχρονος οΰτος Ιστορι
κός, άφ’  οΰ κατέδειςεν άναντιββήτω; Ετι ό Κυβερνήτης 
ουδόλως υπέρ τής 'Ρωσσίας είργάζετο,

«  Π  ο.L ia i ΑρεταΙ, λέγει, έχύσμουν τ  όν άνδρα' 

σεμνά ήσαν τά  ήθη του , Ακέραιος ύ χαραχτήρ του  

χα,Ι άγαθι) ή όιάθεσίς το ν ' έσ ίβετο τήν  πά τρ ιόν  του 

θρησκείαν και ήγάπα rà  προσψ ίρη .πάσαν χυρια - 

χήν χαϊ πάσαν ίορ τήν  πάνδημον α ΐνεσ ιχ  l ie  τό ν  

θ εό ν ' Λ ιτός, ά π ίρ ιττο ς  χα ι άνεπ ίόειχτος ήτον ό 

β ίο ς  το υ ' χ α ρ ίε ις  χα ϊ ευπρεπής ή ιδ ιω τικ ή  συμπε

ριφορά του χα ϊ πανθομοΛόγητος ή άφιΛοχέρδειά 

του ' ΰιέπριψ-ι μιταθ.ύ τώ ν  δ ιπ .Ιω μ α τώ ν  τοΰ  χαιροΰ 

του ώ ς όζύνους, φ ι.Ιύπονος χαι συνδιαΛΛάχτης' ή 

γΛώσσά του ε ίχε πειθώ  χα ϊ ό χά,/αμός του χ ά ρ ιν ’ 

εν ώ εθεΛγεν ώς φ ι.Ιομοναρχιχάς τό ν  Ν ιχόΛαον, 
/γοήτευεν ώς φ ι.Ιοδημοχρατιχός τ ό ν  Λ αφ αγέτην ' 

ύΛιγοδάπανος δ ί  ήτον ή ύπύ τή ν  άγρυπνον χυΰ ΐρ - 

νησ ίν  του δ ιο ίχησ ις  τοΰ  τόπου. Α . Ι . ΐ  ήμαϋροναν 

τή ν  Λαμπράν τα ύ την  εικόνα τινές  χηΛΐάες’ ήγάπα 

rà  περιαυτοΛογή, νά έπα ίρητα ι χαι r à  όΛιγωρή  

τους ίίνδρας τοΰ  άγώνος' χα ϊ τό  άπρεπέστα τον πάν
τω ν , τους ίχ .Ιεύα ζεν  εις έπήχοον αύτώ ν, «>· χαϊ 

γράφω ν πρός τους άΛΛογένεϊς τούς έπήνει Αμέτο

χ ο ς  τοΰ άγώνος άΛΛ/ι χαρπούμενος τά ς  πρώ τας  

τ 'μ ά ς , ήθε.Ιε rà  χαταΰιθάζη τή ν  δόζα ν  αύτοΰ, ϊνα 

μή φαίνηται έν τή  ψ ι.Ιοτιμ ία  το ν  όφείΛων χ ά ρ ιν

ου μόνον τόν ελληνικόν έν γένει χαρακτήρα περι

γράφει, άλλά καί ίδίως τώ ν  πρωταγωνιστών αυ-ίού, 

8ν άριστα ζωγραφεϊ έκ τώ ν  έργων καί λόγων αυτών 

βοηθούμενος (* ). Τάς σελίδα; ταύτης διερχόμενός τ ι ;

το ΐς  προσενεγκοΰσιν αύτώ  τή ν  Α ρ χ ή ν , δ ιό χιό 

δέν έπαυε Λ ίγω ν , ό τ ι αύτός δ ιά  τής ευρωπαϊκή'. 

ύποΛήψεώς του ανύψωσε τή ν  Α ρ χ ή ν  κάτω  χειμέ- 

νην. "Ο ,τ ι  δ ί δ ίκα ιον ή το  ν Αποδύοση κυρίως εί·: 
τάς ευ τυ χε ίςπ ο .Ιιτ ιχά ς  περ ισ τάσεις , χαθ &ς έχΛήθη 

είς τή ν  χυθέρνησιν τοΰ  τόπου, τό  Απέδιδεr α ύτα - 

ρέσχως είς μόνην τήν  ικανότητα  καί ύπόΛηψίν 

του ' έπ ίστευεν ό τι ήό ιχε ϊτο , αν ή συμμαχία  xa i ή 

Ευρώπη δέν τ ύ ι  έθεώρουν Έ ΛΛάδα, ή δέ Έ Λ Λ άς  

Λ υτρωτήν της. Ή  το ιαύτη επαραις το ν  παρέαυρεν 

« ς  άτοπα  Ανάξια τοΰ  όρθοΰ νούς του  χα ϊ τή ς  Α

γαθής καρδίας το ν ' δέν έδυσχοΛεύετο νά όνομάζη 

αύτός έαυτόν παρρησία σω τήρα τή ς  Έ Λ Λάδος χαί 

φθορεΐς τούς χυ6ερνέ\αανταο πρό αύτοΰ χα τά  πρόσ- 

ω πον α υ τώ ν xa i τούς μέν χοτσαμπασίδας έχάΛει 

Τούρκους φέροντας όνομα Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν , τούς δ ι 

ύπΛαρχηγούς Ληστάς, Αγγεία δέ τοΰ σατανά τούς 

Φ αναριώτας χα ϊ μωρούς τούς Λογίους' μόνους τους  

χω ρικούς xa i τούς β ιομηχάνους έθεώρει ά ζίονς  

τής Αγάπης χα ι προστα σ ία ς του , χαϊ εΛεγεν Α

ναφανδόν, ό τι πρός τό  συμφέρον μόνω ν α υ τώ ν ίι - 

πέβΛεπεν ή χνΰέρνησίς το υ ' δέν έσυοτέΛΛετο δέ 

χομπορρημονών, ό τ ι ηνρε τή ν  'ΕΛΛάδα μεμονωμέ

νην χα ί τή ν  έσχέ τισ ε  πρός τή ν  Ευρώπην, ό τ ι Αν 

άνεχώρει, ή Έ Λ Λ άς ϊιπώΛΛυτο, χα ι ό τ ι δέν θά εύ - 

τύ χ ε ι ό τόπ ος, άν δέν ήρχον το  έζωθεν άνθρωποι 

νά τό ν  χυΰερνήοωσιν, άν δέν τώ  έδίδετο πάσα ε

ξουσία  τοΰ δεσμεΐν χα ί Λύειν xa i άν δέν παρήρ- 

χ ε το  ή γενεά τώ ν  α γω ν ισ τώ ν ' φι.Ιογενής δέ καί φ ι- 

ΛεΛευθέρους Αρχά ς πρεσόεύων, ήθεΛε νά κυβερνά 

δεσπ οτιχώ ς τούς όμογενεϊς του , έπ ϊ Λόγω ότι τ ο ι -  

οΰτον κυβερνητικόν είδος έπρεπεν είς έθνος μ ε τα - 

βαινον Από δουΛείας είς έΛευθερίαν' ούδ' έ π ί -  

ατευεν ό τ ι ό δεσποτισμός φθείρει συνήθως τά  χρη

σ τά  ήθη xa i αύτών τώ ν  π ρός τό  χαΛόν τοΰ  χοινοΰ 

δεσποζόντω ν ' δέν Ανείχετο δέ ούδ’ ήν αύτός παρέ- 

σχε μ ιχρά ν έξονσίαν τοΰ πανεΛΛηνίον. »

( ’ )  Μετ’  απορία; ϊδομεν έν τφ  τομ. Α '. σελ. 335. πλη
ροφορίαν τινά περί Κολοκοτρώνη ϊλω ; άνυπόζ-ατον έκ τών 
παρ’ ήμίν παραδόσεων έςελεγχομένην. Ό  συγγραφεός αν 
καί Οεωρή τόν Κολοκοτρώνην ώς τόν στρατηγικώτατον κα· 
έπιφανέστερον τών οπλαρχηγών τή; Έλλάδο;, ψέγει Εμω: 
αυτόν διά τό φιλοχρήματον τοϋ χαρακτήρος, άναφέρων οτ· 
τάς μικράς τής πατρίδος προσόδους καταχρώμενος, είς τρα- 
πέζα; τής αλλοδαπή; ϋπέρ έαυτοϋ διέθετο. 'Π  μικρά ίμια; 
περιουσία, ήν ό άνήρ οΰτος άποβνήσκων κατέλιπε, καί ή α
φιλοκέρδεια μεθ’ ής έπολιτεύθη καθ’ ϊλον τόν μετά τήν ϊ -  
πανάστασιν βίον αύτοϋ, είσίν ικανά τεκμήρια όπως.καί τήν 

[ έλαχίστην υπόνοιαν περί τής άκιραιόττ,τος τοϋ χαρακτήρα;
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νομίζει δτι εΰρίσκεται εντός μεγαλοπρεπούς στοάς, 
ενθα 'ίστανται οί ανδριάντες τω ν ηρώων τής ελληνι
κή; έπχναστάσεως, ου; ή λεπτή τού βυγγραφέως 
γραοί; έκ τον πρωτοτύπου αυτού άπεμ.ιμήθη.

Ο συγγρχφευς πολλαχού ψέγει τδ επικρατούν 
πνεύμα τής ατομικότατος, οπερ πολλών πολλάκις 
δυστυχιών έγένετο παραίτιον, απορεί δε πώς έν ω ή 
Κλληνικ λ, έπανάστασι; το  τούτου; εγέννηβεν άνδρας, 
όϊτινες, η έν το ί; πεδίοι; τών μαχών πολλάκις άμα- 
ράντου; έδρέψαντο τής δόξη; δάφνας, ?) έν τη τών 
κοινών πραγμάτων διοικήσει ώ ; οί άριστοι πάντων 
διεκρίθησαν, ούδεις δμως ές αύτών, οϋτε κάν έπί μι
κρόν, ηδυνήΟη νά συγκράτηση έν τη παλάμη αυτού 
το πηδάλιον τής κλυδωνιζομένη; τό τε πολιτείας 
τών Ελλήνων, καί ώς άγαθός κυβερνήτη; τδ σκάφος 
αυτή; διά μέσου τών σκοπέλων νά καθοδήγησή (*). 
Ισως τού μεν πρώτου αφορμή υπήρξεν έν μέρει δ έσχα
τος κίνδυνος, εί; 8ν πολλάκις τά  κοινά τής πατρίδο; 
πράγματα περιήρχοντο καί ώς έκ τούτου ή απελπι
σία τών άγωνιζομένων ένέπνεεν αύτοΐς άκουσίως τδ 
αίσθημα τής ¡διοσυντηρησία;" τού δε δευτέρου νομί- 
ζομεν 8τι την λύσιν ήδύνατο ό συγγραφεδ; ν’  ανα
ζήτηση έν τή  ιστορία τής καταγωγής ημών, έξετά- 
ζων τά  παραδείγματα τώ ν προγόνων μας, ήδομένων 
αείποτε τώ  ταπεινούν τούς υπερέχοντας, καί συνεχώς 
προ; άλλήλους υπέρ τή ; ηγεμονίας στασιαζόντων..

Ο β°5 τόμος τής πολυτίμου ταύτη; ιστορίας απο
λήγει εις τήν άφιςιν τού Καποδιστρίου έν Ελλάδι καί 
την έγκαθίδρυσιν αυτού ιός κυβερνήτου αυτής. 0 
συγγραφεύ; καί περί τού άνδρδς τούτου τδν λόγον 
ποιούμενος, μετά παέρησία; καί αλήθεια; εξετάζει 
τδν βίον αυτού, καί, έκ τών έργων κρίνων τδν άνδρα, 
εις μεν τά ; άρετάς τδν δίκαιον απονέμει έπαινον, τά 
δέ ποικίλα πολιτικά αυτού αμαρτήματα ψέγει. Τήν 
περαιτέρω διήγησιν τών μετά τήν έλληνικήν έπανά- 
στασιν έπιφυλάττεται νά εξακολούθηση έν τοίς δη- 
μοσιευΟησομένοις προσεχώς τόμοι; πρδς συμ,πλήρω- 
σιν τοΰ δλου έργου, καί έλπίζομεν δτι ή έκδοσις αυ
τών δέν θέλει έπί πολύ βασανίσει έτι τούς έν άνυπο- 
μονησίγ αναμένοντας άναγνώστας. ΓΙλήν καί έκ μόνης 
τής άναγνώσεως τών ήδη έκδοθέν των τόμων δικαιού
τα ι Tt; νά εϊπη δτι ό συγγραφεύς περικαλλές καί αν
εξίτηλου άνήγειρε τη  Ελληνική έπαναστάσει μνη-

τού πρωταγωνιστού τούτου τή ; 'Ελληνική; έπαναστάσεω; 
άπό τήν διάνοιαν παντός "Ελληνο; άπωθήσωσι, και τήν 
μνήμην αύτοΰ καθαράν πάσης τοιαύτη; κηλίδο; τηρήσωσι 
παρά τοί; μεταγενεστέρο-.ς.

(* ) Μεταξύ τών πολιτικών άνδρών τής έπαναστάσεως ώς 
τόν άριατον πάντων και μόνον ικανόν όπως συγκεντρώση 
εί; έαυτόν τήν διοίκησιν τή ; ίλης Έλλάδο; αναγνωρίζει καί 
ό συγγραφεύς (τομ. Α '. σελ. 273) τόν ’Αλέξανδρον Μαυρο- 
κορδάτον.

μείον, ποδς 8 οί Ελληνες άναβλέποντε; Οέλουσιν α

είποτε μ ετ επαίνου καί ευγνωμοσύνη; αναπολεί τδ  

έπ’ αυτού έπιγεγραμμένον όνομα τού Εδρυτού.

Κ. Ν. ΚΩΣΤΗΣ.

%*»
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Τ ά  δημοτικά τα ΰ ΐα  άσματα  συνεΛίχθησαν ύπό τ ίν ο ς  

φιΛομούσου νέου έκ Πύργου τή ’  Ή  Λείας 

μετά  πο.ΙΛής έπ ισ τα ο ΐα ς,ού τινος  θέΛο- 

μ εν  δημοσιεύσει άΛΛοτε τδ  όνομα.

1.

Έ γ ώ  περνάω κ’ άντιπερνάω τής Μαρουδής τ ’  αλώνι- 
Άποκεί αλωνίζουν δώδεκα καί συμπαίζουν δέκα.
Κ ’ ή Μάρω με τήν μάνα ττ,ς τριγύρω λαγανίζει- 
Κ ’ ή μάνα τη ; τή ; έλεγε κ’  ή μάνα τη ; τής λέγει.
Φεύγα (1 ) ή Μάρω όχ τόν κουρνιαχτό φεύγα κ’ άπό τόν 

'  '  ήλιον.
—  Μάνα τόν ήλιον άγαπώ τόν κουρνιαχτό τόν θέλω- 

Τόν γυιόν τού πρωτολι-χνιστή άνδρα θέλω νά πάρω.
—  Ό  γυιό; τοΰ πρωτολιχνιστή πολλά προικχά γυρεύει-
—  Σάν τά γυρεύει δός τε τα, καλό; είν κ’  ά; τά  πάρη-
—  Γυρεύει βόίδα τού ζυγού φοράδα τή ; καβάλα;, 
γυρεύει κ’  άνεμόπαχνο, νά τρώη ή φοράδα μέσα, 
γυρεύει άμπέλι άτρύγητο μ ’  έλους τούς τρυγητάδε;·
—  Σάν τά  γηρεύη δό; τε τα καλός είν κ’  ά; τά  πάρη.

2 .

’ Ανάθεμά τον π’ ΰβριχνε τά μάγεια στό πηγάδι 
Κ ’  έμάγεψε-τόν άνδρα μου καί θέ νά μέ χωρίση·
Κ ’  δν μέ χωρήση ό κ. . . . καλήτερον θά πάρω- 
—’ταΤς δυό ;’τα ΐ; τρεΤ;0ά λούζωμαι, ς’ ταΐ; τέσσαρε; θ’άλλάζω 
Καί ς’ ταΤ; επτά καί ς’ ταΤ; οκτώ θά βγαίνω ς’ τό σεργιάνι.
Νά μέ ζηλεύση ό κ. . . . καί στείλη νά μέ πάρη.

3.

Μωο’ , μηλιά μου, μέ τά  μήλα,πού είν’  τά μήλα σου ;
Πού είν τά μήλα, πού είν τά  εύλλα, πού κ’ οί κλώνοι σου;
—  Φύσηςε βόρειας καί νότος καί μάς τά ’ρίξε-
—  Σέ παρακαλώ, βορειά μου, τράβα χαμηλά.
Γχά νά άράξουν τά καράβια τά Ζαγωριανά.
Ούλ’  άράξαν κ’  ούλα ήρθαν, κ’  ούλα φάνηκαν.
Τοΰ Μείμέτη τό καράβι δέν έφάνηκε.

Κ ’  ή Άνθοϋλα κτενιζόταν μές τήν σκάλα της.
Κ ’  ό Μεϊμέταγας περνάει καί τήν χαιρετά.
’ Ρίχνει μήλο καί τήν κρούει, δέν τ ’ ώμίλησε.
'Ρίχνει μάλαμα κ’ άσήμι, χαμογέλασε,
Πέντε παλληκάρια στέλλει εις τό μπαρμπερχό 
κ’  άλλα πέντε παλληκάρια ς’  τά συμπεθεριό,

(4 ) Ονομαστ, άντί κλητικής.
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—  « Μώρ, κυρά μου, συμπεθέρα, συμπεθέρα μου,

«  Ν'ά μάς δώσης τήν άνθούλα ς’ τόν Με-Γμέταγα ».
Ιναί κανείς δέν άπεκρίθη μά ούδ’  ή μάνα της.
Ιίαρά ή Άνθούλα λέγει κ’  αποκρίνεται-
• Τόν Μείμέταγα τόν θέλω καί τόν άγαπώ 
« Γ ια  νά γείνω βοϊβοντίνα μές τά Γιάννενα 
Ν'ά μοιράζω τούς λουφέδες τώ ν παλληκαριών ».

4.

Πού πά; αγγελικό κορμί, πού πας καμαρωμένο ;
—  Σ ’ τήν βρύσιν πάω γχά νερό ς’ τόν ποταμόν νά πλύνω.
— Σ’τήν βρύσιν Τούρκοι κάθονται, ς’τήν στράτα παλληκάρια, 
Φυλάν σού πίνουν τό νερό, φιλούν τά μαύρα μάτια. 
Φυλάξου θυγατέρα μου μαύρος μή σέ φιλήση-
—  Μά ούδέ μαύρος μαυρειδερός μά ούδέ ήλιοκα'ύμένος.

5.

Σ’  τήν βρύσιν στέκω καί διψώ, νερό κρατώ δέν πίνω. 
Τηράγοντα ταΤ; ευμορφαι; μοΰ πήραν τό κανάτι.

Κανάτι ξυλοκάνατο νά είχα τό ριζικό σου,
Πού σέ κρατούν ή εϋμορφαις καί πίνουν τά νερό σου- 
ΤρεΤς άδελφούλαις ήμαστε κ’ οί τρεις άρχοντοπούλαις- 
Τήν μιά τήν λένε βαμβακιά τήν άλλη κρύα βρύσι,
Τήν τρίτη τήν καλήτερη τήν λένε κυπαρίσσι.
Νά φίληγα τήν βαμβακιά. Νά πιώ νερό όχ ’  τήν βρύσι.
Νά πεφτα νά κοιμώμουνα κοντά ς’ τό κυπαρήσι.

6 .

Ποιάς είν άξιος ς’ τή θάλασσα άμπέλι νά φυτεύση 
Καί καβαλάρης ς’  τά άλογο νά μβή νά τά κλαδεύση;
—  Έ γ ώ  είμαι άξιος ς’ τή  θάλασσα άμπέλι νά φυτεύσω 
Καί καβαλλάρης ;’  τά άλογο νά μπώ νά τό κλαδεύ.σω,
—  ’Ανάμεσα ς' τόν ουρανό κρέμετ έ'να στατέρι.
Κ ’ έκεΤ νά πας νά ζύγια στής γχά νά σέ κάμω τέρι.

Ι“Τt .

Πέρδικά είχα ς' τόν όντά μου 
Κ α ί εκοιμότανε κοντά μου 
Έξυπνώ καί δέν τήν βρίσκω 
Μ ’  έρχεται νά ξεψυχήσω.
Μέ τά ρούχα μου μαλώνω 
Βγαίνω έξω καί τ ’  απλώνω.
—  'Ρούχα μου καλά μου βούχα 
Πού ν’ τά μαύρα μάτια πού ’χα,
—  Γιάντα π’  έρχονται άπά πέρα 
Μέ τριαντάφυλλα ς’ -·ά χέρια.

8 .

Ποιός είδε πράσινο δενδρί μαυροματούσα καί ξανθή.
Νά ’χη γαλάζια φύλλα; μαύρα μάτια μαύρα φρύδια
Νά ’χη καί ς’τή  ριζούλα του λαύρα πού ’χει ή καρδούλατου 
βρύσι κατάκρυα βρύσι; ποιός τήν κάνει τέτοια κρίσι. 
ΈκεΤ έσκυψα νά πιώ νερό, φιλώ τά  μάτια σου τά δυό
νά πιώ καί νά περάσω- καί τήν κόρη ν’  άγκαλιάσω.
Μ’  έπεσε τό μανδύλι μου- γιά δέν μέ κλέτε, φίλοι μου,
τ ’ άργυρογαζομένο, μ ι« χαρά ή"αν τό καϋμένο
όποϋ μου τό κεντούσανε καί μού τό τραγουδούσανε
δύο παρθένα κοράσια, ’ σάν τού Μάί τά  κεράσια,
Τό ’να ήταν άπ’ τόν Γαλατά σφιχτόν τόν νούν σου δυνατά. 
Καί τ ’  8λλο άπ’  τό Νιοχώρι τού παππά Γεωργάκη ή κόρη.

9.

"Οσό είν τό μήλο κόκκινο καί τό κυδώνι τ ’ άσπρο 
Καί τό τριαντάφυλλο ξανθό, τό παραγινομένο,
Έ τσ ε  ένε κ’  ή άγάπη μου, ή άγαπητική μου.

Μήν τήν πενεύης, Κωνσταντή, τήν εύμορφη γυναίκα 
Γχατί κρυφά δανείζεται καί φανερά μοιράζει.

Άσπρά ’χει κ’  άς δανείζεται, φλωριά κ’ άς τά  μοιράζη 
Κώνστα δέν δίνει τ ’ άσπρα σου μά ούδέ καί τά φλωριά σου. 

Παρά δανείζει τό φιλί, ντροπιάζει εσέ κ’ έμένα.
Σέ ινάτι μού τό κάνετε νά πά νά τήν σκοτώσω.
"Αν δεν πιστεύη;, Κωνσταντή, σύρε νά καταλάβης. 

Τούρκικα φόρια φόρεσε καί τούρκικα καβάλα,
Καί σύρε καί ξαπέζεψε ς’  τού γέροντα τό σπήτι,
Καί δεΤρε τόν πρωτόγερον καί μάλο τούς γερόντους;
Γοργά ψωμί, γοργά κρασί, γοργά κ ένα κοράσι.

"Ολα γοργά τά  ήφέρανε, τήν κόρη δεν τήν βρίσκουν 
Κ ’  άτός του τούς άδήγησε κ' άτός του τούς διατάζει 
Γχά σύρτε ς’ τήν Κωνσταντινχά, ς’ τοΰ Κ ώστα  τήν γυναίκα, 
Κείνη πολλούς έδάνεισε κ’ εμάς μήν τό κράτηση.

Έκίνησαν κ’ έδιάκανε οί δυό πρωτογερύντοι 
Κ ’  άπό μακρυά τήν χαιρετάν κ’  άπό κοντά τής λένε.

Γχά σου χαρά σου Κωναταντού.—  Καλώς τους τούς γε-
ρόντου;

Κόρη σού πέφτομε ρ-.ντσά σού πέφτομεν μινέτι.
Μάς ήλθε ένας τρανός άγάς κ’ 'ένας τρανός αφέντης,
Γύρους γυριάζει τά  φλωριά καί τά μαργαριτάρια.

Μά μπήκε μέσα κ’ άλλαξε σάν τήνπερδικοπούλα,(I)
Κ ’ έκίνησαν κ’ έδιάκανε στού γέροντα τό σπήτι.

Γχά σου χαρά σου άφέντη μου—  Καλώς τηνε τήν κορη, 
Μά έστρώσαν κ’ έπλαγχάσανε ’σάν νά ήσαν άδελφούλια, 
Βαρειά κοιμάσ’  άφέντη μου, βαρύν ύπνον όπ’ έχεις, 

Έζύπνα κ’  άγκαλίασε κορμί κυπαρισσέν«),

Καί τό σπαθί του έβγαλε τής κόβει τό  κεφάλι.

10 .

Πού είσουν περιστερούλα μου τόσον καιρόν πού λείπει;; 
Πήγα νά μάσω λάχανα ς’  τά  κλέφτικα λημέρια.

Οί κλέφτες μάς άγνάντευσαν άπό 'ψηλή ραχούλα 
Κοράσια μαυρομμάτικα γχά κοντοκαρτερείτε, 

κάτι νά σάς 'ρωτήσωμε, κάτι νά σάς είπώμε.
Μήν ήναι κλέφτες ς’ τό χωριό μήν ήναι κ’ άρβανίτες,

Πού ξεύρω καπετάνιε μου κάν ήναι κάν δέν ήναι: 
©αρρώ είναι δυό τρεις τέσσαρες καί κάνουν τό τασίκ- 

Ποιός έχει έδώ γλυκό κρασί, έχει όμορφο κοράσι 
Παπάς έχει γλυκό κρασί, έχει όμορφο κοράσι.
Έδ-.άκαν καί κονέψανε μές τού παπά τό σπήτι.
Παπά ψωμί, παπά κρασί νά πιοΰν τά παλληκάρια 

Παπά τήν θυγατέρα σου τήν θέλει ό καπετάνιος.
Εσείς καλά τό ήξεύρετε, κ’  οί Τούρκοι κ’ ο! 'Ρωμα 

Π ’  έμένα ή θυγατέρα μου λείπει ς’ τό  μοναστήρι,
Λείπει νά γείνη καλογρηά ν’  άγιάση τήν ψυχή της.

Παπά σού κόβω τά  μαλλιά, σού κόβω καί τά  γένια. 
Έδιάει καί τήν ήφερε πέρδικα (2 ) πλουμισμένη.

11.

Γιενάρης μέ τά κρύσταλλα, Φλεβάρης μέ τά χιόνια 
Κ ’  ό Θεριστής τραγουδιστής κ’ Αύγουστο; μέ τά ρόιδα,

(4 ) Έ π ί κακού τό π ε ρ δ ι κ ο π ο ύ λ α .
(2)  Τ ό π έ ρ δ ι κ α  πάντοτε έπί κακού
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Μχά παππαοχά στολίζεται ν’  r . i r ¡  ς’ τό  πανηγύρι,
Κάνει τόν ήλιον πρόσωπον καί τό φεγγάρι άστήθη,
Και τήν όχιάτήν πλουμιστή γιορντάνι τοΟ λαιμού τη;. 
Τσοπάνη; τήν άγνάντευε άπό 'ψηλή βαχοΰλα 
Μέ το καλάμι τής ’μιλάει μέ τήν φλογέρα λέει.

Μωρ’  έλα ’πάνω παπαοχά νά κ. . . .
Σο3 δίνω χίλια πρόβατα καί πεντακόσια'γίοχα

Λύκο; νά φάη τά πρόβατα κ’  άλλο; λυκό; τά  'γίδχα. 
ΙΙαρά ν’ άφήσω τόν παπ2 νά ’ρθώ μέ τόν τσοπάνη 

Καί όπαπάς πού τ ’  ακούσε πολύ τού καλοφάνη·
Ληντε απάνω παπαοχά νά κ. . . .

\ά πάρωμε τά πρόβατα, νά πάρωμε τά  'γίδια.
Π απί μήν έζουρλάΟηκε;, μήν άσηκώΟη ό νού; σου j 

Παπά χάνει; τήν λειτουργία πού Οε νά λειτουργήση;.

12.

Μωρή μικρούλα λεϊμονιά μέ τά  πολλά λεϊμονιά 
χαμήλωσ’  τά  κλωνάρια σου πού κελαιδούν τά  αηδόνια.

’Αηδόνια μου μπιρμήλια μου, νά ζήτε μή λαλήτε, . 
Γιατί ή άγάπη έμίσεψε καί πάει άπό τό βράδυ.

Τ ί φταίνε τά  γλυκά κρασά, τ ί  φταΤν’  τά  παλληκάρια ;
T i φταίνε οι ¡Μπελεσώτισσε; πού βάνουν τό φτιασίδι·
Τ ί γάρ ή νιαίς τό βάνουνε, τί γάρ ή πανδρευμέναι;;
Το βάνουν καί ή παπαδιαΐ; κ’  άφίνουν τού; παπάδε;.

Μια παπαδιά μέ; τό Μ ιστρί πάει μέ τούς δραγόνους 
Πάει καί ό παπάς ξεσκούφωτο; κοντά περικαλιώντα.

Κοντοκαρτέρει παπαδιά κάτι νά σέ ρωτήσω.
\ ά μή μού πήρες τά  ιερά γιατί Οά λειτουργήσω.

-ύρε παπί ς’  τό σπήτι μα;, σύρε καί ; ’  τή δουλειά σου. 
Έ γ ώ  Οά π| νά πανδρευτώ νά πάρω παλληκάρι.

13.

Τάχα δέν έκαζάνττ,σα παράδες ; ’  τό  κεμέρι
Έλενχό τού Χασομέρη;

Καί τί τά  θέλω τά  φλωρχά, τ ί  θέλω γώ  τά  γρόσια.
Τά  'κατό καί τά διακόσα,

—άν δέ φιλώ τά  μάτια σου τόν άσπρον τόν λαιμόν σου

τ ’ όμορφον τά προσωπόν σου

1 ί.

Άύασμε μου καί βασιλικέ καί σείς λελουδικά μου
μού έκαύτε τήν καρδιά μου. 

Σε": μέ άποκοιμίσατε καί μ’ έφυγ’  ή καλή μου,

κ’ ή άγαπητική μου·
Πήρα τά  ορη σκούζοντας καί τά  βουνά 'ρωτώντας 

τόν Οό παρακαλ&ντα;.
Βουνά μου ά ε ρ ώ τ α τ α  ϊδατε τήν καλή μου

τήν άγαπητική μου;
Κ ’  άγνάντευσα ς’ τήν θάλασσα είδα γεράνχο κύμα

άς τό χω  ’γώ  τό κρίμα.
Κ ’ είδα παπί καί λειτουργάει καλόγρηα κ' έπροσκύνα, 

άς τό ’χω  ’γώ  τό κρίμα. 
Φεύγα παπί όχ τήν λειτουργχά, φεύγα κ ’ όχ τ ’  άγιο βήμα.

ά; τό χω  γώ  τό κρίμα.

13.

“ άν μήλο πού είναι ; ’  τήν μηλιά τό παραγινομένο 
Ετσ είναι κ’ τ ’ άνύπανδρο ’σάν ερχετ' ό καιρός του.

Λόγια λέγει τή ; μάνας του, λόγια τή ; αδελφή; του.
Μάνα ;  την μέση δέν χωρίο, ’;  τήν άκρη δέν κοιμούμαι. 

Στρώστε μου έξω ’ ;  τήν αύλήή έξω ’ ;  τό  περιβόλι

Νά πέφτουν τ ’  άνθη έπίνω μου, τά  μήλα ς’ τήν ποδιά μου 
Νά πέφτγ, τής άμυγδαλιί; τά πικραμύγδαλόν της.

1 6 .

Μέ; τήν έπάνω γειτονχά μιά νεραντσά, μιά λεμονχά, 
Νεράντσι καί λεϊμόνι ς’ τήν παρακάτω ρώγα.
"Ενα; κοντός κοντούκικος έχει εύμορφη γυν^Τκα.

Καί τήν ζηλεύει ή γειτονιά, τήν αγαπάει κ’ ή ρώγα.
Βαρύ χρέος τού βήξανε καί θέ νά τήν πωλήστ,
Παρασκευή τήν έλουζε, σαββάτω τήν κτενίζει 
Τήν κυριακή ! απόγευμα τήν βγάνει ; ’ τό  παζάρι.

Πόσο κοντέ τήν λιγερή, πόσο κοντέ τήν κόρη ;
Χίλιά ’χει τό  'να μάγουλο κ’  άλλα -χίλιά ’χει τ ’  άλλο,

Τό λιγερό της τό κορμί διαμετρημού; δέν έχει.
Στρώσε, κοντά τά ράσο σου νά σοΰ μετρήσω τ ’ άσπρα. 
’Από βραδύ; τ ’  άρχίνησε ώ ; τήν αύγή μετράει.

17.

Παρασκευή τό βράδυ σάββατο τήν αύγή 
Καράβι κυνδυνεύει γχά νά πινηγή·
Κ ’ ό νέος πού ήτον μέσα ό περίμορφο;
Δέν κλαίει τήν ζωή  του πού Οά πινηγεΐ 
Μόν’  κλαίει τήν καλή του ποιο; Οά τήν χαρή 
ΓΙοιό; Οά τήν άγκαλιάση τά  μεσάνυκτα 
Θά τήν γλυκοφιλήση ; ’  τά  χαράγματα.

άλλως·

Κάτω τό Σκηντενάρι ; ’  τό  Βαοθαλαμιό 
Δέν κλαίει μαύρος τή νηότη ή τήν λεβεντχά 
Μόν’  έκλαιε τήν κόρη τήν πεντάμορφη 
Πέντε φοραΐς τά βράδι καί δέκα τήν αύγή.
ΙΙαο' ένα παπαδόπλο τό μικρότερο

.......................................................α ..................................... *

Μχά κόρη άπό τήν Εύριπον, μχά κόρη άπό τήν Πάτρα.
Νά ταξειδεύση δέν μπορεί ν ’ άράξη δέν ήξεύρει·
Μόν’  τά γχαλό σηργάναε τ ’  έρημο περιγιάλι 
Νά βρή καράβι πιστικό πέρα γχά νά πέραση,
Νά πάη κόρη άπείραγη, κόρη μέ τήν τιμήν της,
Έδιάησε καί τ ό ’βρασι καλό καί μπιστευμένο. 
χίλια δινεΐ τού καραβιού, κ’  άλλα χίλια τού ναύτη. 
Μεσιστρατής μεσοδρομής ; ’  τή  μέση τού πελάγου 
Έξεδιαντράπη ά Ναύκλιαρης τή·* κόρη νά φιλήση.
Κ ’  ή κόρη άπό τόν φόβο της, κΓ άπό τήν εντροπή τη; 
Έ πεσ ’  ή μαύρη άπέΟανε, έπεσε ν ' έλιγώΟη.
Κ ’ ό ναύκλιαρης έσκιάχτικε ς’  τό πέλαγο τήν ρίχνει.

19.

Σ ’ τήν κεντημένην τραχηλιάν καί τ ’  άσπρο σου τ’  άστήΟη 
Κάθονται δυά γραμματικοί καί γράφουν κ’>ναγνώνουν,
Τό κέντημά είναι γλέντοιμα, ν ' ή ρόκά είναι σεργιάνει 
Κ ’  ό ποντισμένος αργαλειός εΤναι σκλαβχά μεγάλη. 
’Ανάθεμα τήν μάνα σου πού σ’  ε'μαθε άνυφάντρα 
Δεν σ’ έμαθε τήν λεβεντχά νά περπατώμ’  αντάμα.

(~Ε.-ζηαι συνέχεια.)
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΙ Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ ν.

 000.—

Πχρατηρών τά  βιβλία τή ; πρώτη; έν Ιΐρούση Ελ

ληνικής σχολής άνεύρον έν αύτοΐς χειρόγραφον πε- 

ριέχον επιστολάς, τάς όποιας συνάθροισε καί εγρα- 

ψεν όμού ίερεός τις Νικόλαος εκ Μυροκόβου τώ  

αχπβ'. Απριλίου κη'. διαιρέσα; αύτάς εί; δύο βιβλία' 

έξ ών τό  μέν πρώτον περιλαμβάνει μόνας τάς ¿πι

στολάς του σοφού διδασκάλου καί ίερομονάχου Ευ

γενίου τού έξ Α ιτωλίας, άκμάσαντος τόν ΙΖ\ α ιώ 

να, τό  δέ δεύτερον πολλών άλλων λογίων άνδρών 

άκμασάντων καί αύτών κατά τήν αυτήν εποχήν, 

και μίαν τήν 66 Παναγιώτου έπιστελλομένην τώ  

είρημένω Εύγενίω" τήν επιστολήν ταύτην αξίαν δη- 

μοσιεύσεως έκρινα ούχί μόνον διά τό  Λακωνικόν αυ

τής ΰφος, τήν γλαφυρότητα, καί τό  περιεχόμενον, 

αλλά προ πάντων καί διά τήν επισημότητα τού έ- 

πιστείλαντος' έχει δέ οΰτω '

«  Τό, Π α ιο σ ιω ΐά τω  χα ΐ Α ογιω τά τω  Εύγενίω  

τ<ο Μ α σχά ./ω  

Π αναγιώ την εύ πράττειχ"

«  Διατείνει μέχρι τοϋδε ό έν Κρήτη πόλε- 
» μος κατατρυχων ήμας ότι μάλιστα· πολι- 
» ορκούμεΟα γάρ οί πολιορκοϋντες καί ύστε- 
»  ροϋμευ των αναγκαίων ών ού προς χρείαν 
»  μόνον, άλλα καί εις τρυφήν οί έν Χανδάκκι 
» εύποροΰσι κοίλαις καί φορτίδησι νηυσίν υπό 
» τής Αύσονίτιοος επικουρίας συχνάς λαμ- 
» βάνοντες· ό δ’ ημών κρατών ές Τέμπη τά 
» θεσσαλικά, καί παρά Πηνειού ροάς τό Οπή- 
» κοον κατατρυχων καί σπαράττων οϊεται σκια 
» μόνη Ενετούς καταπλήξειν δεόμεθα τών 
»  σών ευχών πάτερ τίμιε- καί έν οΐς γέγραφας 
» έπιμελώς οιακειμένους, έν οις δέ γράψεις δ
η λη ψυχή έπιμελησομένους διηγήσετα'/έρρω- 
» μένως καί εύδαιμονών διαβιωης θαυμάσιε- 

άπό του έν Χανδάκκι στρατοπέδου· 

σεπτεβρίου εη !

αχοδ'.

ό  αναγνώστης εΐδώς τά  άλλοτε έν τή  Ν . Παν- 

δώρο; περί τού Παναγιώτου Νικούση ίστορηθέντα 

συμπαιρένει ευκόλως, δ τ ι έκ τού καλάμου τού εν

δόξου τούτου άνδρός έξήλθεν ή παρούσα- τήν γνώ 

μην δέ ταύτην υποστηρίζει αυτός ό συναθροίσας

Π  Α  Ν  Δ

τάς έπιστολάς λέγων ούτως έν τώ  τού δευτέρου βι

βλίου πίνακι τώ  περίέχοντι τάς υποθέσεις έκάστη; 

αυτών- «  τήν παρούσαν (εξηκοστήν εκτην) έπ ιστέλ- 

»  λει Παναγιώτης 5 πρώην έρμηνευς και δραγουμά- 

»  νος τού Σουλτάν Μεεμέτη πρός διδάσκαλον τόν 

» κυρ Ευγένιον, τήν όποιαν έπεμψεν άπό τόν Χάν- 

»  δακα τής Κρήτης, όταν ήτο μέ τό  στράτευμα 

»  τώ ν  Τούρκων, είναι δέ θαυμάσια ή επιστολή καί 

® άποδείκτει καί φανερώνει πρός τόν Ευγένιον τά  

»  τού στρατού πάντα καί τελειοΐ » ’  άλλά τ ί  εϊπω- 

μεν περί τής χρονολογία; αυτής; κατά τό  έπιτύμ- 

βιον ό Παναγιώτης Νικούσης τό  αχογ'. Σεπτεμ.- 

βρίου κβ'. ή το έν το ί; νεκροί;, κατά δέ τήν επιστο

λήν ταύτην καί μετά έν έτος έζη ’ τό  περίεργον δύο 

έπιστολαί τού Ευγενίου πρός τόν Παναγιώτην ονο

μάζοντας αυτόν έν μέν τή  πρώτ^ έρμ.ηνέα τού έκλαμ- 

προτάτου καί άηττήτου βασιλέως, έν δέ τή  δευτέ- 

διερμηνευτήν τώ ν  λόγων τού εκλαμπρότατου βεζή- 

ρι, καί παρακαλούντος, ϊνα ώς παραδυναστεύων ή- 

γεμόσιν άξιωματικοίς καί τυράννοις άνδράσι μεσι- 

τεύση υπέρ τινων Α ίτωλών, φέρουσιν άμφότεραι τόν 

αυτόν χρόνον αχοε . πού τό τε  ήτο ό Παναγιώτης ; 

αί έπιστολαί σιωπώσιν- ήδυνάμεθα ίσως ειπείν, οτι 

έ χρόνος υπάρχει λάθος τού άντιγραφέως, τεκμαι- 

ρόμενοι τούτο έξ άλλης επιστολής τού Ευγενίου 

πρός τόν Λαρίσσης Διονύσιον γραφείσης τό  αχξε'. εν 

ή λέγων δ τι καί άλλοτε έγραψεν αΰτώ προστίθησιν" 

«  έν δέ τ ώ  γράμ-ματι έκείνω έτύγχανεν 5ν καί άλλο 

»  γράμμα άντιγραμμενον έκ τώ ν  τού σοφίοτάτου 

» κυρίου Παναγιοχτου τού έρμηνέως, έκ Κρήτης ού 

»  πρό πολλών ήμερών ήμΐν πεμφθέν » '  εάν λοιπόν 

ό Ευγένιος διά τώ ν λέξεων τού των έννοή τήν επι

στολήν ταύτην, ή ήμετέρα γνώμ.η, δ τι λάθος αντι

γραφή; συνέβη, εΰοδούται.

Εν Χάλκη τή  30 Αύγούστου 1862.

Κ. 1. ΠΑΠΖΙΩΤΚΣ.
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Ε Π ΙΣΤΟ Λ Η  Μ ΕΛΕΤΙΟ Υ  Π Ι ΙΓ Α

Π α τρ ιά ρχον  J ΑεΙ,ανδρείας. (* )

Τ Ω  Μ Ε Λ Ε Κ Η  Σ Α Κ Α Τ  !

Π  Η '.

Τώ  λαμπροτάτω καί Γοληνοτάτω Βασιλεϊ 

πάσης Αιθιοπίας Μέλεκη Σακάτ νικητή τρο- 
παιουχω, υίώ έν Κυρίω περιποθήτω έλεος καί

( " )  Περί οΰ εγραψεν ή Πανοώρα, έν τφ  φυλ/.αοίω ir,; 
α'. 7βρίου 1858 έξαχθεΐσα έκ χειρογράφου περιέχοντας 
320 έπιοτολάς του ίδιου καί ευρισκομένου έν τή βιβλιοΟήηκ 
τής κατά Χάλκτ,ν Οεολογικής σχολής.



ειρήνην, ή Παναγία Τρίας διασκέπειε τό σόν 
κράτος, καί διαρυλάττειεν άήττητον εις αύξησιν 
της ορθοδόξου πίστεως του Σωτήρος ημών, 
δι’ ου βασιλείς βασιλεύουσα καί δυνάσται κρα- 
τουσι τής γης. ’Αμήν. Ή μεΐς οί τής ορθοδόξου 
•τίστεως κήρυκες Θεοΰ χάριτι, καί τής Κα
θολικής Εκκλησίας ποιμένες, οί τοΰ Χρίστου 
τήν ποίμνην φυλάτφοντοντες έν τή δυνάμει 
του Χριστοΰ, οι 'Ρωμαίοι λεγόμενοι καί ’Α 
νατολικοί, άναοέρομεν τώ  σώ κράτεν ότι κατά 
τήν επαρχίαν του Άποστολικοΰ θρόνου τής 
μεγάλης πόλεως ’Αλεξάνδρειάς ευρισκόμενοί 
τινες Χριστιανοί Κόπται λεγόμενοι κεχωρι- 
σμένοι τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας (οι καί δια- 
κόψαντες τήν ένότητα καί τήν κοινωνίαν, ήν 
είχε καί ή σή βασιλεία πρός ήμάς, καθώς καί 
όλος ό λοιπός κόσμος καί τά τέσσαρα Πα
τριαρχεία τής οικουμένης) ουτοι νυν έσχίσθη- 
σαν οί Κόπται καί πρός άλλήλους (τοΰτο γάρ 
10ος έστί τώ  ψεύδει καί τή κακία ότι μάχεται 
καί έαυτή καί τή άληθεία), οΰτοι τοίνυν οί Κό- 
πται, έσχίσθησαν, καί έξέπεσον εις αθεμίτους 
παρεκτροπάς, καθώς διηγήσονται καί οι έρχό- 
μ,ενοι πρός τό σόν κράτος Αίθίοπες, φεΰγοντες 
τάς Κοπτ'.κάς συγχύσεις· πολλοί ούν καί άπ’ 
αυτών έστράφησαν πρός τήν ’Ορθόδοξον Ε κ
κλησίαν καί καθ’ήμας πολιτεύονται, καί μ,εθ’ή- 
μών κηρύττουσι νυν ενα Χριστόν τουτέστι μίαν 
ύπόστασιν έν δύο φύσεσιν άσυγχύτοις· τόν αυ
τόν θεόν τέλειον καί άνθρωπον τέλειον* αφέντες 
καί τήν περιτομή ν,ήν περετέμνοντο άνδρες τε καί 
γυναίκες, καί τάς άθεσμογαμίας, καί τάς κατά 
τών 'Αγίων εικόνων μάχας, καί τήν περί τάς 
'ΑγίαςΤεσσαρακος*άς ανωμαλίαν καί τήν περί 
τό'Ιερόν Πάσχα νεωτέραν πλάνη νάπαντα καίοί 
κατ’ Αίγυπτον Αίθίοπες φεύγοντες έπιποθοΰσιν 
ένωθήναι καί αυτοί μεθ’ ήμών5 τών στερεώς καί 
άμετακινήτως κρατουντών τών ’Ορθοδόξων 
Πατέρων τά δόγματά τε καί παραδόσεις, πλήν 
ζητοΰσι πρόσταγμα τής σής βασιλείας, δι’ ήν 
αιτίαν γράφομεν καί ήμεΐς παρακαλουντες 
τήν σήν βασιλείαν άσπασίως δέξασθαι τό παρά 
Θεοΰ τοΰτο κίνημα, καί εύδοκήσαι ϊνα πάλιν έν 
ώμεν Ρωμαίοι τε καί Αίθίοπες καθώς καί πρό- 
τερον,πρίν χωρισθήναιδιάτών Κοπτών άποδος 
Μεγαλοπρεπέστατε βασιλεύ τοΐς Όρθοδόξοις 
βασιλεΰσι σεαυτόν, ϊνα καί μετ’ αύτών συμβα- 
σιλεύσης έν ούρανώ, ώς Μέγας άλλος Κων-
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σταντΐνος, διαλύων τά  σκάνδαλα τής έκκλη- 
σίας τοΰ Χριστοΰ* ου ή χάρις καί- τό άπει
ρον ελεος εΐη μετά σοΰ.

Έ ν Αΐγύπτω* ,ζργ'.

— οοο—  ,
··

ΒΕΡΤΡΑΝΔΟΣ ΔΤ  ΓΕΚΛΙΝΟΣ. Εγεννήθη έν τ ώ  
πύργο) τοΰ Motte-Broon, πλησίοντή ; πόλεως Ρέν- 
νη; τ ώ  1314 έξ εύγενών γονέων. LI -ο  νέο; δύστρο
πο;, αί τιμωρίαι δε καί αί άπειλαί τόν κατέστησαν 
ετι δυστροπώτερον. Η το  άσχημο;, είχε σώμα ευτρα
φές, ώμου; πλατείς, κεφαλήν μεγίστην, οφθαλμού; 
μικρούς άλλ’  εκφράζοντας πολλήν εύφοΐαν. «  Είμαι 
ασχημότατος έλεγε σοχνάκ·.;, θά γίνο> τό  φόβητρον 
γυναικών, άλλ ’ έν τα ύ τώ  καί τό  τώ ν εχθρών τοΰ βα- 
σιλέως. » Δεκαεξαετής ών έόραπέτευσεν έκ τή ; πα
τρική; του οικία; καί κατέφυγεν εί; Ρέννην, μ ε τ ’  ο
λίγου; δέ μήνα; συνεφιλιώθη μετά τοΰ ττατρός του 
κατά τινα  άγώνα (tournoi) όπου διεκρίθη διά τήν 
ανδρείαν του. Από τής εποχής έκείνης ό νέος Βερ- 
τράνδος άδιακόπως έγυνάζετο εις τά  όπλα καί ουτω; 
εγεινε περίφημος. Κ α τ ’ άρχάς ύπηρέτησεν ύπό Κάρο
λον δέ Βλουα εί; τόν κατά τοΰ ίωάννου Μομφόρτου 
πόλεμον, τοΰτο δέ τώ  άφήρεσε τήν φιλίαν τώ ν συμ
πατριω τών του, ώστε ήναγκάσθη νά υπηρέτηση Κ ά 
ρολον τόν πέμπτον* ένίκησε όέ τόν βασιλέα τής Να- 
βάέρη; εί; Coclierel, άλλά μετά ταΰτα  νικηθεί; καί 
αύτό; υπό τώ ν  Αγγλιυν έζωγρήθη ύπό τοΰ περίφη
μου άρχηγοΰ αύτών Χανδώ (Cliandos) εί; Λραί. 
Αμα ελευθερωθεί; υπήγε μ ετ’ ¿λίγων στρατιω τών 
εί; Ισπανίαν όπου νικήσας Πέτρον τόν Σκληρόν άνε- 
βίβασεν εί; τόν θρόνον τή ; Κ αστιλλ ία ; Ερρίκον τή ; 
Τρανσταμ.άρρη;. Λαβών τώ  1349 τόν τίτλο ν  στρα
τάρχου τή ; Γαλλ ία ; άπεδίωξεν έκ τής Νορμανδία; 
καί δύο άλλων έπαρχιών τούς καταστρέφοντα; αυ
τά ; Αγγλους, άπέθανε δέ πολιορκών τόν πύργον τοΰ 
Randon. Ο τε έπλησίασεν ή ώρα τοΰ θανάτου του 
λαβών τήν σπάθην τοΰ στρατάρχου καί θεώρησα; 
αυτήν έπί μικρόν, τήν ήσπάσθη καί εϊπε δακρύων:
« Δι’  αυτή; κατώρθωσα νά νικήσω τού ; εχθρούς 
τοΰ βασιλέως μου, άλλά καί απέκτησα ενεκα αύτή; 
πολλούς παρ’ αύτώ. Λάβε την, έπρόσθεσε στραφείς 
πρός τινα  τώ ν  περί αυτόν στρατηγών, πάντοτε έ- 
προσπάθησα νά φανώ άξιος τής τιμής τής οποίας 
ό βασιλεύ; μέ έκρινε άςιον, έμπιστευθείς μοι αυτήν. 
Μετά ταΰ τα  άποχαιρετήσα; τούς περιστοιχίζοντας 
αύτόν παρεκάλεσεν αδτού; νά μ.ή λη^μονήσωσιν ότι, 
πάντοτε, όπου καί άν έπολέμησεν, έσεβάσθη τού; ύ- 
πηρέτα; τή ; εκκλησίας, τά ; γυναίκας, τά  παιδία καί 
τού ; πτωχούς. Ο υτω ; άπέθανεν ό ήρω; τήν I 3 Ιου
λίου 1380, άγων τό  εξηκοστόν έτος τής ήλικίας του 
προσευχόμενος υπέρ τής ψυχή; του, τοΰ βασιλέως 
καί τής πατρίδος. Η  λύπη τοΰ στρατού ήτο απερί
γραπτος. Κάρολος δ’δ Ε'. διέταξε νά τόν ένταφιάσωσι 
πλησίον τώ ν  μνημ.είων τώ ν βασιλέων εις Αγιον 
Διονύσιον' ΒΙΩΝ.

Δ Ω Ρ  Α.


